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รูปที ่5.1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 5-2 
รูปที ่5.2 จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-
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รูปที ่5.3 ปริมาณการผลิตรถยนตและอัตราการเติบโต ป 2548-2554 5-5 
รูปที ่5.4 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต และอัตราการเติบโต ป 2548-2554 5-5 
รูปที ่5.5 มูลคาการสงออกยานยนตและชิ้นสวนป 2543-2554 5-9 
รูปที ่5.6 โครงสรางกําลังแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต (Labor Structure expectation) 5-10 
รูปที ่5.7 จํานวนของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามกลุมฝมือ 5-12 
รูปที ่5.8 เปรียบเทียบสัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน กับการจางงาน

โดยรวม 
5-14 

รูปที ่5.9 หวงโซมูลคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 5-20 
รูปที ่5.10 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางซอมบํารุง 5-24 
รูปที ่5.11 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางซอมบํารุง 5-26 
รูปที ่5.12 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางซอมบํารุง 5-27 
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รูปที ่5.13 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางซอมบํารุง 5-28 
รูปที ่5.14 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางกลโรงงาน 5-30 
รูปที ่5.15 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางกลโรงงาน 5-31 
รูปที ่5.16 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน 5-33 
รูปที ่5.17 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางกลโรงงาน 5-34 
รูปที ่5.18 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 5-35 
รูปที ่5.19 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 5-37 
รูปที ่5.20 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 5-38 
รูปที ่5.21 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 5-39 
รูปที ่5.22 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบ

คอมพิวเตอร 
5-41 

รูปที ่5.23 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอร 5-42 
รูปที ่5.24 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอร 5-43 
รูปที ่5.25 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบ

คอมพิวเตอร 
5-44 

รูปที ่5.26 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล 5-46 
รูปที ่5.27 สรุปผลการประเมินระดับความรูของหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล 5-47 
รูปที ่5.28 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล 5-49 
รูปที ่5.29 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล 5-50 
รูปที ่5.30 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางเชื่อม 5-51 
รูปที ่5.31 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางเชื่อม 5-52 
รูปที ่5.32 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางเชื่อม 5-53 
รูปที ่5.33 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางเชื่อม 5-54 
รูปที ่6.1 จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-
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รูปที ่6.2 การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องกลในจังหวัดตางๆ 6-4 
รูปที ่6.3 มูลคาการนําเขาและสงออกจําแนกตามพิกัดสินคา HS 84 และ HS 87 6-4 
รูปที ่6.4 สัดสวนแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จําแนกตามกลุมฝมือ ในป 2553 6-7 
รูปที ่6.5 เครือขายวิสาหกิจของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 6-13 
รูปที ่6.6 หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 6-15 
รูปที ่6.7 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 6-18 
รูปที ่6.8 สรุปผลการประเมินระดับความรูของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 6-20 
รูปที ่6.9 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 6-21 
รูปที ่6.10 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 6-22 
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รูปที ่6.11 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร 6-24 
รูปที ่6.12 สรุปผลการประเมินระดับความรูของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร 6-25 
รูปที ่6.13 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร 6-27 
รูปที ่6.14 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร 6-28 
รูปที ่6.15 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 6-29 
รูปที ่6.16 สรุปผลการประเมินระดับความรูของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 6-30 
รูปที ่6.17 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 6-32 
รูปที ่6.18 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 6-33 
รูปที ่6.19 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางไฟฟา 6-34 
รูปที ่6.20 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางไฟฟา 6-35 
รูปที ่6.21 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางไฟฟา 6-36 
รูปที ่6.22 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางไฟฟา 6-37 
รูปที ่7.1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 7-1 
รูปที ่7.2 จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-
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รูปที ่7.3 สัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามกลุมฝมือ 7-10 
รูปที ่7.4 หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมและสถานภาพของประเทศไทย 7-16 
รูปที ่7.5 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางกลโรงงาน 7-22 
รูปที ่7.6 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางกลโรงงาน 7-23 
รูปที ่7.7 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน 7-25 
รูปที ่7.8 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางกลโรงงาน 7-26 
รูปที ่7.9 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 7-27 
รูปที ่7.10 สรุปผลการประเมินระดับความรูของผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 7-28 
รูปที ่7.11 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 7-30 
รูปที ่7.12 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 7-31 
รูปที ่7.13 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางทําแบบตัดเย็บ 7-32 
รูปที ่7.14 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางทําแบบตัดเย็บ 7-33 
รูปที ่7.15 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางทําแบบตัดเย็บ 7-35 
รูปที ่7.16 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางทําแบบตัดเย็บ 7-36 
รูปที ่7.17 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของนักออกแบบแฟชั่น 7-37 
รูปที ่7.18 สรุปผลการประเมินระดับความรูของนักออกแบบแฟชั่น 7-38 
รูปที ่7.19 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของนักออกแบบแฟชั่น 7-40 
รูปที ่7.20 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของนักออกแบบแฟชั่น 7-41 
รูปที ่7.21 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของนักจัดการสินคาเส้ือผา 7-42 
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รูปที ่7.22 สรุปผลการประเมินระดับความรูของนักจัดการสินคาเส้ือผา 7-44 
รูปที ่7.23 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของนักจัดการสินคาเส้ือผา 7-45 
รูปที ่7.24 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของนักจัดการสินคาเส้ือผา 7-46 
รูปที ่8.1 จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-
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รูปที ่8.2 สัดสวนแรงงานจําแนกตามระดับทักษะ 8-9 
รูปที ่8.3 สัดสวนการทํางานของผูมีงานทําในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร จําแนกตามปเกิด 8-11 
รูปที ่8.4 หวงโซมูลคา (Value Chain) ในอุตสาหกรรมอาหาร 8-14 
รูปที ่8.5 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางกลโรงงาน 8-19 
รูปที ่8.6 สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางกลโรงงาน 8-20 
รูปที ่8.7 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน 8-22 
รูปที ่8.8 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางกลโรงงาน 8-23 
รูปที ่8.9 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 8-24 
รูปที ่8.10 สรุปผลการประเมินระดับความรูของผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 8-25 
รูปที ่8.11 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 8-26 
รูปที ่8.12 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 8-27 
รูปที ่8.13 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของนักวิทยาศาสตรอาหาร 8-29 
รูปที ่8.14 สรุปผลการประเมินระดับความรูของนักวิทยาศาสตรอาหาร 8-30 
รูปที ่8.15 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของนักวิทยาศาสตรอาหาร 8-31 
รูปที ่8.16 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตรอาหาร 8-32 
รูปที ่8.17 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของวิศวกรอาหาร 8-33 
รูปที ่8.18 สรุปผลการประเมินระดับความรูของวิศวกรอาหาร 8-35 
รูปที ่8.19 สรุปผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรอาหาร 8-36 
รูปที ่8.20 สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของวิศวกรอาหาร 8-37 
รูปที่ 9.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสูเศรษฐกิจที่พึงปรารถนา 9-2 
รูปที่ 9.2 แผนภาพเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย 9-3 
รูปที่ 9.3 ขั้นตอนการไลกวดเพื่อเปนประเทศอุตสาหกรรม (Industrialization) ของกลุม
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 เหตุผลความจําเปน 

ตามมติที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ไดใหความเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 เพื่อนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 
2555-2574) ไดระบุวัตถุประสงคไววา เพื่อกําหนดแนวทางในการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับภาคอุตสาหกรรม 
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยอยางยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “มุงสู
อุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรดังกลาว พบวา
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 3 ไดใหความสําคัญกับ
การพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในดานการจัดหาและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมใหมีปริมาณและ
คุณภาพเพียงพอ เพราะในปจจุบันเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
กําลังแรงงานใหเปนผูที่มีความรูและสมรรถนะสูง ประเทศนั้นจะสามารถปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลกไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง 

นอกจากนั้น จากรายงานการศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมของไทยกับประเทศเพื่อนบาน กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดทําโดยสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ปงบประมาณ 2554) ไดระบุถึงขอเสนอเชิงนโยบาย
ดานกําลังคนภาคอุตสาหกรรมวา ในปจจุบันประเทศไทยควรมีการจัดทําแผนพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรม
และผลักดันสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และเนนการ
สรางความรวมมือในลักษณะ 3 ประสาน คือ หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และสถาบันการศึกษา 

อยางไรก็ตาม จากงานศึกษาวิจัย ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งไดรวมกับสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย ทําการวิจัยในระยะแรกเรื่อง “การศึกษาความตองการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิต
และพัฒนากําลังคนของประเทศ” พบวาจํานวนกําลังคนท่ีขาดแคลน (Skill Shortage) ของประเทศไทย 
ในปจจุบันนั้นมีมากกวาสามแสนคน ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานในดานการผลิต/แรงงานทั่วไป ในขณะที่ยังมี
จํานวนผูวางงานอยูอีกมากเกือบทุกระดับการศึกษา อีกท้ังแรงงานยังมีปญหาในเรื่องคุณภาพแรงงานที่ขาดแคลน 
อาทิ ความสามารถในดานคอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ และทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหา ทําให
ผูประกอบการตองมีการฝกอบรมเพิ่มในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ประเด็นปญหาท่ีสําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานท้ังๆ ที่ยังมีแรงงานที่วางงานอยูเปนจํานวนมากนั้น สืบเนื่องมาจากความไมสอดคลองของการผลิตและ
การพัฒนากําลังคนกับความตองการกําลังคนในแตละกลุมจังหวัดและกลุมอุตสาหกรรม ทําใหความตองการ
บุคลากรของแตละกลุมจังหวัดยอมแตกตางกันไปดวย ประกอบกับการผลิตและการพัฒนากําลังคน (ดาน
อุปทาน) กลับดําเนินการเกือบจะไมแตกตางกัน ไมวาจะเปนสาขาที่เปดทําการสอนหรือคณะ และ/หรือภาควิชา
ที่เปดสอนต้ังแตระดับวิทยาลัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทําใหเกิดปญหาความไมสอดคลอง (Mismatch) ของ
อุปสงคและอุปทานกําลังคนในระดับพื้นที่ จึงนํามาซึ่งปญหาการวางงานเชิงโครงสราง (Structured 
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Unemployment) อันเปนผลเสียตอการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ง
จําเปนตองไดรับการแกไข 

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการศึกษาเพ่ือจัดทําเปนยุทธศาสตรการศึกษาและพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศดังที่ไดกลาวมาแลว ทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดมีการจัดทําแผนหรือยุทธศาสตรในลักษณะที่ตองการท่ีจะชวยกัน
สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การผลิต และบริการ ในดานกําลังคนมาอยางตอเนื่องนานนับ 10 ป
โดยเฉพาะสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดวยแลวไดมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนหรือขอมูล
เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรมเปนสหสาขาอุตสาหกรรมตอเนื่องกัน
มาโดยตลอด และไดมีการสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมอุตสาหกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนากําลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแตยังมีเสียงเรียกรองจากภาคอุตสาหกรรมวายังขาดแคลน
กําลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงนาจะเปนโอกาสอันดีที่ทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะกลับมาให
ความสนใจกับการประมวลแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการกําหนดทิศทางอุตสาหกรรมและการจัดเตรียม
กําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางของแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.2554-2574) อีกท้ังไดมี
โอกาสประเมินยุทธศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมที่มีการจัดทํา
กระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงานใหมาอยูในทิศทางที่สอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  
รวมทั้งการเกิดวิกฤตน้ําทวมใหญในประเทศไทยที่สงผลกระทบตอสาขาอุตสาหกรรมตางๆ อยางรุนแรงอยางที่
ไมเคยมีมากอนทําใหอาจจะตองทบทวนทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมบางสาขาทั้งในปจจุบันและอนาคต 
นอกจากนั้นการที่ประเทศไทยจะตองเผชิญกับการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ในปพ.ศ. 2558 ซึ่งอาจจะมีผลตอประเทศไทยหลายประการ เชน การเคล่ือนยายเงินทุนเสรี การเคลื่อนยาย
แรงงานเสรี เปนตน ยอมกระทบตอทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตและการพัฒนากําลังคนของไทย
อยางมิอาจหลีกเล่ียงได 

การจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรการผลิตและการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมท่ีจะไดผนวกเอาเงื่อนไขตางๆ ที่กลาวมาบรรจุไวใน
ยุทธศาสตรและ/หรือมาตรการตางๆ และประเด็นปญหาไดอยางทันเหตุการณ สามารถนํายุทธศาสตรไปแปลง
เปนแผนปฏิบัติการท่ีตรงกับความตองการของผูใชอยางแทจริง 

ดังนั้น ในปงบประมาณ 2555 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะองคกรชี้นําการพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาปจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งกําลังคนถือเปนหนึ่งปจจัยสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศในปจจุบัน จึงจําเปนตองเรงจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ี
ชัดเจน สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแผนปฏิบัติ
การของกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553-2556) รวมทั้งแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555-
2574) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบไปแลวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยวัตถุประสงค
สําคัญของโครงการดังกลาว จะเนนใหความสําคัญตอการศึกษาความสัมพันธของสภาพปญหากับสาเหตุของ
ปญหาความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภาพรวมและราย
สาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพในปจจุบันและในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2555-2557) จํานวน 5 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก 
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
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อาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และผลการศึกษาของโครงการดังกลาว จะนําไปใชประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมายท้ัง 5 สาขา ตลอดจนใชในการกําหนดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมตางๆ ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อชวยในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางถูกตองและทันตอ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและตางประเทศตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม รวมทั้งแนวโนม
ความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

1.2.2 เพื่อศึกษาสถานการณดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งดานอุปสงคและอุปทานในระดับ
ภาพรวมและในอุตสาหกรรมรายสาขาเปาหมาย 5 สาขา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในระยะ 
3 ปขางหนา รวมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปญหาความ
ไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

1.2.3 เพื่อจัดทํายุทธศาสตรสําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2553-2556) และแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555-2574) 

1.3 เปาหมายของโครงการ 

1.3.1 มียุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาเปาหมายที่ชัดเจน 
ถูกตองตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริงและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (Innovative Industry) ภายใต 
แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553-2556) และแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
(พ.ศ. 2555-2574) 

1.3.2 มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการนํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ี
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมท้ังในหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 

1.3.3 มีฐานขอมูลดานการผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาท่ีทันสมัยและ
ครอบคลุมกับความตองการ เพื่อนําไปประยุกตใชและปรับปรุงไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี ้จะครอบคลุมขอบเขตในการดําเนินงานตามกรอบขอเสนอโครงการดงันี ้

1.4.1 ศึกษาสถานการณและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม และรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 
5 สาขา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมส่ิงทอและ
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เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2555-2557) และ
ในระยะกลางถึงป พ.ศ. 2565 (กรณีที่ขอมูลอํานวย) 

1.4.2 ศึกษาสถานการณและแนวโนมอุปสงคของกําลังคน (Demand Side) และอุปทานกําลังคน 
(Supply Side) ตลอดจนหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขาขางตน 

1.4.3 จัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน (Skill Mapping) ระดับรายสาขาที่สอดคลองกับ
ความตองการของหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขา 

1.4.4 จัดทํายุทธศาสตรสําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรมระดับภาพรวมให
สอดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
(พ.ศ. 2554-2574) 

1.4.5 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนากําลังคนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมในระดับภาพรวมและอุตสาหกรรมเปาหมายท้ัง 5 สาขา 

1.5 ตัวชี้วัดของโครงการ (ระดับผลผลิต/ระดับผลลัพธ) 

ระดับผลผลิต 

- มีรูปแบบของการนําเอายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (Innovative Industry) ที่นําไปปฏิบัติไดจริงและไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมใหนําไปใชประกอบการกําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา
กําลังคนภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 

ระดับผลลัพธ 

- องคกรหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของสามารถใชประโยชนจากผลการศึกษาใน
การใชเปนกรอบและแนวทางปฏิบัติในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 

- ปญหาความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมลดลง 

- ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

1.6 ปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการ 

1.6.1 ตองไดรับการสนับสนุนจากขอมูลและขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของทั้งจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งความสามารถในการสํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลทุติยภูมิไดอยางครบถวนและ
เหมาะสมกับขอบเขตการศึกษาของโครงการฯ 

1.6.2 มีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพระหวางผูประสานงานของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และทีมวิจัยกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขาและหนวยงานเครือขายตางๆ และ
คณะผูวิจัย โดย สศอ. จะใหความรวมมือในการจัดหาตัวแทนของ สศอ. และหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนหนึ่ง
มาชวยประสานงานในเรื่องขอมูลและขอเสนอแนะ 
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1.6.3 ความพรอมของขอมูลที่จะนํามาจัดทําระบบฐานขอมูลของกลุมอุตสาหกรรมและหนวยงานที่จะ
นํามาเพิ่มเติมเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

1.6.4 ความสามารถในการเลือกใชรูปแบบการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสม 

1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.7.1 มีแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการลดปญหาความ 
ไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานกําลังคนในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขา 

1.7.2 มีขอ เสนอเชิ งนโยบายและมาตรการเกี่ ยวกับแผนการผลิตและพัฒนากํ าลั งคนใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและระดับรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ชัดเจน และสามารถจูงใจใหภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมีความมั่นใจในความพรอม
ดานกําลังคนภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 
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บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร วิธีการศึกษา และกิจกรรมหลักในการทําการศึกษา 

 

2.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของใน 10 ปที่ผานมา 

2.1.1 การคาดประมาณแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความตองการกําลังคน 

ในชวง 10 ปที่ผานมาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดทําการพยากรณเศรษฐกิจทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยทั้งในภาพรวมและในระดับรายสาขาอุตสาหกรรมแกหนวยงานตางๆ อยูเปนระยะ 

ในป พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทําโครงการวางและจัดทําผังประเทศและผังภาค  
โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทําการวิเคราะหคาดประมาณแนวโนมเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาวตั้งแตป พ.ศ. 2550-2600 เพื่อใชเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา
ประเทศในระดับพื้นที่ ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดใชแนวคิดการ
เจริญเติบโตตามศักยภาพ (Potential Growth) เปนกรอบใหญในการวิเคราะหความสอดคลองกับขอมูลในอดีต
ของไทย และไดสรางแบบจําลองการคํานวณดุลยภาพทั่วไปของเศรษฐกิจมหภาค (Computable General 
Equilibrium Model : CGE Model) ขึ้นมา เพื่อวิเคราะหอัตราการขยายตัวและสัดสวนโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตของประเทศไทยเปนรายสาขารวมกับ Econometric Model ในการกําหนดรูปแบบโครงสรางการผลิต
ในอนาคต (Econometric Model) โดยใชขอมูล 6 ประเทศ (ไทย ญี่ปุน เกาหลีใต สเปน ฝรั่งเศส และบราซิล) 
ยอนหลังสูงสุด 45 ป ทั้งนี้ผลการประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ในชวงป พ.ศ. 2554-
2559 คาดการณเศรษฐกิจจะขยายตัวอยูระหวางรอยละ 4.4-4.9 โดยภาคเกษตรจะขยายตัวอยูระหวาง รอยละ 
2.0-3.0  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว รอยละ 4.8-5.1  และภาคบริการขยายตัว รอยละ 4.2-5.2 สวนในระยะยาว 
ปพ.ศ. 2560-2565 คาดการณเศรษฐกิจจะขยายตัวอยูระหวางรอยละ 4.8-5.0 โดยภาคเกษตรจะขยายตัวอยู
ระหวาง รอยละ 2.3-2.9 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว รอยละ 4.7-5.1  และภาคบริการขยายตัวสูงสุดคือ รอยละ 
5.0-5.4  

อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปจจัย
ตางๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอยูเปนระยะ สงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในชวง 5 ปที่ผานมาไมเปนไปตามแนวโนมปกติที่ควรจะเปน ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจึงได
ทําการปรับผลการคาดประมาณจากแบบจําลองดังกลาวอยูเปนระยะ โดยเนนไปที่การปรับผลการคาดประมาณ
ในระยะสั้นโดยรวมเอาปจจัยความเส่ียงตางๆ ในระยะสั้นเขาไปพิจารณารวมดวย และไดนําผลการคาด
ประมาณที่ไดไปใชเปนฐานขอมูลในการวางผังอนุภาคกลุมจังหวัดตางๆ อีกหลายกลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน กลุมจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ในป พ.ศ. 2551 กลุมจังหวัดรอยเอ็ด 
ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ ในป พ.ศ. 2553 และกลุมจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลําภู และ
หนองคาย ในป พ.ศ. 2554 เปนตน ซึ่งผลการคาดประมาณชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ยังมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเติบโตไดมากกวาในปจจุบันอีกมาก 
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โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกลุม
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

ในปพ.ศ. 2551 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลตลาดแรงงานและการจัดทําแผนกําลังคนในระดับจังหวัด 
พรอมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลอันเปนประโยชนตอการวางแผนสารสนเทศทางดานกําลังคนของ
ประเทศ และสามารถวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดได เพื่อใหการวางแผนการพัฒนากําลังคนทั้ง
ในระดับประเทศและระดับจังหวัดสามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาตลอดจนยุทธศาสตรตางๆ ไดอยาง
ถูกตองสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดมากท่ีสุด สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทยจึงไดจัดทําฐานขอมูลการคาดประมาณเศรษฐกิจไทยโดยการปรับปรุงแบบจําลองการ
คํานวณดุลยภาพท่ัวไปของเศรษฐกิจมหภาคใหมอีกครั้งและไดนําเสนอผลการคาดประมาณอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะ 10 ปขางหนาเอาไวในระบบสารสนเทศแผนกําลังคนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
(สวนการนําเสนอผลสําหรับผูบริหารเทานั้น) ซึ่งผลการคาดประมาณที่ได ทางสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดนําไปตอยอดเพื่อใชคาดประมาณความตองการกําลังคน 
ในอนาคตของประเทศไทยในระยะ 10 ปขางหนา โดยใชวิธีการวิเคราะหผลิตภาพของแรงงาน (GDP per Worker 
Approach) มาทําการวิเคราะหหาอัตราการขยายตัวของการจางงาน และโครงสรางการจางงานเปนรายสาขา 
ในอนาคต ผลการคาดประมาณพบวาในชวงป พ.ศ. 2551-2559 มีความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.91 ตอป โดยสาขาหลักท่ีมีการจางงานมากที่สุด คือ ภาคบริการ รองลงมาไดแก ภาค
เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของจํานวนการจางงานโดยรวม
ในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลง ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 2.71 ตอป ขณะที่ภาคบริการมีการจางงานโดยรวม
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 2.87 ตอป และภาคอุตสาหกรรมมีจํานวนการจางงานโดยรวมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ีย
รอยละ 2.36 ตอป  

เมื่อจําแนกการคาดประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมตามระดับการศึกษา พบวาในทุกปคาด
ประมาณ (ป 2551–2559) มีจํานวนการจางงานในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวามากที่สุด คิดเปนสัดสวนตอ
จํานวนการจางงานรวมโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 59.61 รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปน
สัดสวนตอจํานวนการจางงานรวมโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 14.05 และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปน
สัดสวนตอจํานวนการจางงานรวมโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 10.46 แตเมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของความ
ตองการโดยรวม พบวา ระดับการศึกษาท่ีมีอัตราการจางงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด ไดแก ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 2.42 ตอป รองลงมา ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.13 และ 1.80 ตอป
ตามลําดับ สวนในสาขาประถมศึกษาหรือตํ่ากวามีความตองการโดยรวมเพิ่มขึ้นในอัตรานอยที่สุดเฉล่ียรอยละ 
0.55 ตอป 

2.1.2 การจัดทํายุทธศาสตรและแผนพัฒนากําลังคน 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) การพัฒนาประเทศ 
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความ
พอประมาณอยางมีเหตุผล นําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มี
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ภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก คนไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต มีการปฏิรูป
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู ยกระดับทักษะฝมือของคนไทยใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับโครงสราง
การผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มุงสรางผูประกอบอาชีพสวนตัวและผูประกอบการขนาดเล็ก กระจาย
โอกาสการมีงานทําในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ขยายการจางงานนอกภาคเกษตร และสงเสริมใหเกิดการจางงาน
ในตางประเทศ เพื่อขยายตลาดแรงงานใหมๆ ใหแกแรงงานไทย 

ในป 2545 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดมอบใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ทําการศึกษาโครงการประยุกตใชรูปแบบการพัฒนากําลังคน (เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม)  
ในครั้งนี้ไดจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาทักษะพื้นฐานของกําลังคน กรอบแผนปฏิบัติการพัฒนา
กําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมรายสาขา กรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขา (13 กลุมอุตสาหกรรม) และเสนอแนะการนํากรอบแผนปฏิบัติการไปสูความสําเร็จ ใน
โครงการนี้ยังมีรายงานประกอบเรื่องผลการสํารวจการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความตองการกําลังคนใน
กลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับการปรับโครงสราง 13 สาขา ซึ่งเปนการแสดงและวิเคราะหผลการสํารวจภาคสนาม 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมท่ีปรับโครงสราง 13 กลุม ดวยการ
ประเมินสถานการณความตองการกําลังคนทั้งในปจจุบันและอนาคต แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงระดับเทคโนโลยี
ที่ใชกับการจางงาน แสดงสภาพการจางงานจําแนกตามระดับการศึกษาและ Value Chain ของอุตสาหกรรมที่
ปรับโครงสราง โดยนําผลการวิเคราะหไปปรับใชรวมกับผลการศึกษาแบบจําลองมหภาคดานตลาดแรงงาน 
และผลการระดมความคิดในอุตสาหกรรมปรับโครงสรางทั้ง 13 กลุม เพื่อใชในการวางแผนเชิงปฏิบัติในการ
พัฒนากําลังคนเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

ในปเดียวกันนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)ไดจัดทํา
เอกสารกรอบประเด็นการระดมความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนไทย: หนทางสูสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ซึ่งไดกําหนดประเด็นทาทายที่ตองเรงแกปญหาไวเกี่ยวกับการพัฒนาคนไทยใหเขาสูสังคม
เศรษฐกิจฐานความรูอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร จะสรางความรวมมือกับเอกชนในการสรางคนที่มีความรู 
สรางแรงงานที่มีฝมือ และสรางผูประกอบการที่ดีไดอยางไร จะสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูตลอด
ชีวิต และนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูไดอยางไร ตอมา สศช. และทีมงานองคการสหประชาชาติประจําประเทศ
ไทย (2547) ไดรวมกันจัดทํารายงานผลตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2547 ใน
สวนของเปาหมายดานการศึกษา พบวาประเทศไทยใกลบรรลุเปาหมายใหเด็กทุกคนท้ังหญิงและชายสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาภายในป พ.ศ. 2558 แตในแงของคุณภาพการศึกษายังนาเปนหวงโดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในรายงานภาวะสังคมของสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สศช. (2547) ก็
เชนเดียวกัน พบวาคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้นแตคุณภาพการศึกษายังเปนปญหา คนไทยมีงานทําเพิ่มขึ้นแต
ผลิตภาพแรงงานยังตํ่าและมีการทํางานตํ่ากวาระดับการศึกษา 

ขณะเดียวกันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2547) ไดทําการวิจัยโครงการศึกษา
ความสัมพันธของกําลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา เพื่อเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในการศึกษานี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดทําการรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับดานอุปสงคและอุปทานของกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม 
มาประกอบการวิเคราะห SWOT ของแตละกลุมอุตสาหกรรม และวิเคราะหชวงหาง (GAP) ของอุปสงคและ
อุปทานของแรงงานในแตละอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมทั้งในดานความตองการกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม 
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(Demand Side) และการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา (Supply Side) ผลการศึกษาพบวา กลุมแรงงานที่
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนกลุมแรงงานที่มีสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 50 ของแรงงานทั้งหมด) และ
ไดมีการวิเคราะหแนวโนมความตองการแรงงานระดับการศึกษาตางๆ ในอนาคตเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากร 
ที่จบการศึกษาใหมโดยจําแนกตามระดับการศึกษาและสายวิชาที่เรียน พบวา ในกลุมผูจบการศึกษาระดับ 
ปวช. สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแนวโนมความขาดแคลนจะลดลง สวนกลุมแรงงานในระดับ ปวส. และ
อนุปริญญาเปนกลุมที่มีอุปทานสวนเกินสูงที่สุดมีแนวโนมของชองวางของอุปสงคและอุปทานที่ลดลงทั้งในสาย
วิทยาศาสตรและนอกสายวิทยาศาสตร ในขณะที่กลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมที่มี
ภาวะการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอดนั้น พบวามีแนวโนมความขาดแคลนลดลงเรื่อยๆ จากผลการศึกษา
ดังกลาว สถาบันวิจัยฯ ไดเสนอแนะยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนวา ควรจะมุงเนนพัฒนาในเชิงคุณภาพที่
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยมุงเนนการใชระบบฝกอบรมเขาสูงานและ
ระหวางทํางานเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนากําลังคนทุกระดับควบคูไปกับระบบการศึกษาที่ถือเปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคนที่มีมานาน เพื่อเปนการลดชองวางระหวางคุณภาพของกําลังคนที่ผลิตไดกับ
คุณภาพกําลังคนที่ตองการใหนอยลง 

ดานกระทรวงแรงงานซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการพัฒนากําลังคนของประเทศนั้น 
ในป 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดําเนินการ
จัดทําแผนแมบทพัฒนากําลังคนในประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ทั้งในระยะส้ัน (1-3 ป) 
ระยะกลาง (3-5 ป) และระยะยาว (5-10 ป) ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งในดาน 
Demand และ Supply นอกจากนี้ยังจัดทําแผนประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนายกระดับฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในทุกภาคการผลิต โดย
การแบงแยกและระบุภารกิจของแตละหนวยงานใหชัดเจน ขั้นตอนการจัดทําแผนไดมีการวิเคราะหปจจัยตางๆ 
ที่แวดลอมการพัฒนากําลังคน ทั้งปจจัยที่เกิดจากภายนอกและปจจัยภายในประเทศ ซึ่งทั้งสองปจจัยสงผล
กระทบท้ังที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนากําลังคนของประเทศอยางมาก จากนั้นนําผลการศึกษาที่ได
ไปจัดทําแผนกําลังคน โดยกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic 
Issues) และเปาประสงค (Goals) และกําหนดกลยุทธการพัฒนากําลังคน กําหนดแผนงานของภูมิภาคนั้นๆ ผล
จากการระดมความคิดจากทุกภูมิภาค ซึ่งมีผูเขารวมประชุมจากหลายภาคสวนจนไดแผนพัฒนากําลังคนแตละภาค 
หลังจากนั้นไดนํามาประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ โดยมี
วิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีกําลังที่มีคุณธรรมนําความรู มีความสามารถ และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อรองรับการ
พัฒนาในทุกๆ ดาน ใหเขมแข็งและยั่งยืน” จากนั้นนํามาสังเคราะหรวมกับความตองการโดยรวมใน
ระดับประเทศจํานวน 9 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมใหมีกําลังคนโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพียงพอตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับใหเขาสูระดับสากลและใหสอดคลองกับความตองการของสาขา
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มจํานวนและคุณภาพสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ
สาย S&T ใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 4 การฝกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับ
ความสามารถกําลังคนในทุกสาขาการผลิต ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุง กฎ และกติกา เพื่อใหผูจัดฝกอบรมมี
แรงจูงใจในการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางความยั่งยืนใหกับภาคการผลิตที่มีสวนเชื่อมโยงกับการพัฒนากําลังคน 
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ยุทธศาสตรที่ 8 การใชประโยชนจากโลกาภิวัตนเพื่อสนับสนุนการพัฒนากําลังคนของไทยและบรรเทาปญหา
การขาดแคลนผูเชี่ยวชาญชั้นสูงและแรงงานในระดับปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิม 

ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
แนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ
คนใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และ
มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความ
เขมแข็งในทุกระดับ ในการพัฒนาคุณภาพคนโดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุม 
ทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มต้ังแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐาน เขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลัง
แรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางาน และการแขงขันอยางมีคุณภาพ สราง
และพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีการจัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมต้ังแต
ระดับชุมชนถึงประเทศสามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

สําหรับงานจัดทําแผนกําลังคนในระดับรายอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในชวงนี้ ไดแก โครงการศึกษาเพื่อ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมของ 
สศช. ในป 2550 โดยมีสถาบันวิจัยเขารวมโครงการถึง 3 แหง ไดแก สถาบันศศินทร สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย และศูนยนวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยโครงการนี้
เปนการศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม เพื่อ
ศึกษาถึงสถานะความตองการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 13 ประเภท (Niche Industry) ไดแก ยานยนต 
แฟชั่น อาหาร ซอฟแวร ทองเที่ยว ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม ผลิตภัณฑยาง เซรามิก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
แมพิมพ ปโตรเคมี เหล็ก และโลจิสติกส โดยใหภาพรวมความตองการกําลังคนในเรื่องของการศึกษาปญหาเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

ในการศึกษานี้ประกอบดวยการศึกษาดานอุปสงคและอุปทานของแรงงาน การศึกษาดานปริมาณ เปน
การศึกษาระดับมหภาค โดยแสดงถึงจํานวนกําลังแรงงานท่ีอยูในแตละอุตสาหกรรม จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
และตองการทํางาน และพยากรณกําลังแรงงานที่แตละอุตสาหกรรมตองการในอนาคตแบงตามหวงโซมูลคา 
(Value Chain) ระดับและสาขาที่จบการศึกษา ในการศึกษาความตองการแรงงานไดใชวิธี Web Analysis และ 
Diamond Model ของ Michael E. Porter ศึกษาความตองการกําลังคนโดยอาศัยการศึกษา Value Chain และ 
Supply Chain เพื่อกําหนดความรูและทักษะที่สําคัญของกําลังคนแตละอาชีพและอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อนํามาประกอบกับการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการประชุมระดมสมอง และการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการคาดประมาณความตองการในระดับมหภาคเพื่อเปนกรอบในการคาด
ประมาณความตองการในระดับประเทศ 

สําหรับการคาดประมาณระดับมหภาค ผูวิจัยไดใชวิธีการหรือโมเดลที่ฉลองภพใชประกอบกับวิธีการ
คาความยืดหยุน (Elasticity Approach) โดยแบงเปน 3 กลุมอุตสาหกรรม กลุมแรก คือ กลุมอุตสาหกรรมการ
ผลิต ทําการศึกษาโดยการประมาณสมการถดถอย ประกอบเทคนิควิธีใชคาความยืดหยุนของความตองการ
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แรงงานตอผลผลิตจากขอมูลจํานวนแรงงาน โดยมีการจําแนกแรงงานออกเปนทางดาน S&T และ Non S&T 
กลุมที่สอง คือ โลจิสติกส ศึกษาโดยการประมาณสมการถดถอย จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร สวนกลุมที่สาม อุตสาหกรรมบริการ ศึกษาโดยใชเทคนิคคาความยืดหยุนของความตองการแรงงาน
ตอผลผลิต ประกอบกับขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
เชนเดียวกับโลจิสติกส 

ในการศึกษาดานอุปทานแรงงานเนนที่กลุมแรงงานท่ีเพิ่งจบการศึกษาใหมในระดับ ปวช. ขึ้นไป โดย
อาศัยฐานขอมูลจํานวนผูจบการศึกษาจําแนกตามสาขาตางๆ มาพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตราการเขาศึกษา
ตอและความพรอมในการเขาทํางาน ซึ่งไดผลการประมาณการจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและพรอมที่จะทํางาน
จําแนกตามระดับการศึกษาที่จบ โดยมีการเปรียบเทียบความตองการแรงงานกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและ
พรอมที่จะทํางาน พบวาความตองการแรงงานระดับ ปวช. มากกวาอุปทาน ยิ่งถาอุตสาหกรรมมีการขยายตัว
ของความตองการแรงงานระดับ ปวช. สูงก็จะทําใหอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุมขาดแคลนแรงงานระดับนี้ ทั้งนี้ไดมี
การเสนอแนะกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมของทั้ง 13 กลุมอุตสาหกรรม และรายกลุม
อุตสาหกรรม โดยแบงเปน 6 กลุมอุตสาหกรรม และ 1 กลุมบริการ ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร เซรามิก 
เฟอรนิเจอรไม ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยางและผลิตภัณฑยาง แมพิมพ และระบบโลจิสติกส โดยพิจารณาทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเชิงคุณภาพมีการพิจารณาปญหาบุคลากรในแตละขั้นตอนการผลิตตามหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งทําการวิเคราะหโดยใชวิธี Web Analysis โดยพบวาเกือบทุกกลุมอุตสาหกรรมและ
บริการยังเผชิญกับปญหาความแตกตางที่คลายๆ กัน ระหวางความรูและทักษะของกําลังคนท่ีคาดหวังและที่มี
อยูในปจจุบัน 

ในสวนของศูนยนวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดทําการศึกษาเชิงลึก
การมีงานทําของกําลังคนระดับกลางและระดับสูงเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
ซอฟตแวร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทองเท่ียว และอุตสาหกรรมแฟชั่น ไดศึกษาถึงภาวะการมีงานทํา
ของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช และ ปวส.) และระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปนที่
ตองการของแตละอุตสาหกรรม ในสวนของการศึกษาเชิงลึกไดเนนศึกษาดานสถานการณและแนวโนมการผลิต
กําลังคน (Supply Side) ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม เลือกศึกษาบทเรียนตัวอยางหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตกําลังคน และจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและการพัฒนาแรงงานไทยในสาขาตางๆ ให
สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมนั้นๆ ผลการศึกษาเปนการเสนอยุทธศาสตรการผลิตและการ
พัฒนากําลังคนระดับกลางและสูง ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา มีความไมสอดคลองกันระหวางทักษะความรู
ความสามารถของกําลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงกับความตองการของอุตสาหกรรม และพบปญหาของการ
ผลิตกําลังคนของประเทศไทยที่สําคัญ คือ การผลิตกําลังคนขาดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน คุณภาพของ
กําลังคนยังอยูในระดับตํ่า ระบบการศึกษาและระบบการฝกอบรมอาชีพขาดการกําหนดมาตรฐานท่ีชัดเจน 

ในดานกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น จากยุทธศาสตรบริหารราชการแผนดินระหวางป พ.ศ. 2548–2551 
ที่ไดกําหนดการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันโดยการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ซึ่งมีกลยุทธ
หลักคือ การพัฒนาทักษะและความรูของบุคคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
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(2550) โดยไดทําการศึกษาใน 6 อุตสาหกรรมที่ สําคัญอันไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุมหม และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยผลจาก
การศึกษาพบวา การดูแลพัฒนาชุดสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงตางๆ นั้น ตองประกอบไปดวยความรู 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และองคประกอบอื่นๆ (Attribute) ซึ่งตองรวมมือกับผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา
สมรรถนะของบุคคลากรในสาขานั้นๆ รวมถึงการประเมินคาตอบแทนนั้นจะตองสอดคลองกับระดับ
ความสามารถตามมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 

ในป 2553 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
“Mega-Trend in Human Capital and Labour Productivity towards Global Integration” ระหวางวันที่ 15–16 
กรกฎาคม 2553 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ เพื่อมุงหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย และผลิตภาพ
ของแรงงานในทุกภาคสวน ซึ่งผลของการประชุมดังกลาวมีประโยชนเปนอยางยิ่งสําหรับแรงงานทั้ง 3 ภาค
เศรษฐกิจ ดังนั้นกรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนําเอาผล
การประชุมดังกลาวมาสังเคราะห และจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน (ฝมือแรงงาน) สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2555-2559 (2554) ขึ้น โดยผลจากการสังเคราะห และการจัดประชุมระดม
ความคิดจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวใหความสําคัญต้ังแตการเตรียมความพรอมของ
กําลังคนตั้งแตกอนเขาสูตลาดแรงงาน จนถึงเมื่ออยูในตลาดแรงงานแลว ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพของ
กําลังแรงงานใหมีความเขมแข็งภายใตวิสัยทัศน กําลังคนมีสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานในระดับสากล ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ประการ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง
การศึกษาต้ังแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนโครงสรางการ
ผลิตตามกระแสโลกาภิวัตน (ภายใตเศรษฐกิจความรูและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค) ยุทธศาสตรที่ 2 การ
เสริมสรางการศึกษาสายอาชีพใหเขมแข็งมีสมรรถนะสูงเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากําลังแรงงานใหมีทักษะไดมาตรฐานสากล ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยผานกลไกของ กพร.ปช. อยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและเสริมสรางระบบขอมูลสารสนเทศกําลังคนใหเขมแข็ง และยุทธศาสตรที่ 6 จัดทํา
แนวทางในการแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการแสวงหาโอกาสใน
การเปนสวนหนึ่งของ AEC ในการแกปญหาความไมสมดุลของตลาดแรงงานไทย นอกจากนี้ ยังไดทําขอเสนอ
ระบบรับรองความสามารถที่เนนสมรรถนะของแรงงาน (Competency Standard) ในขณะที่ระบบมาตรฐานฝมือ
แรงงานเดิมที่เนนอุตสาหกรรมกรรมเปนสําคัญ (National Industrial Competency Standard) ขอเสนอระบบ
รับรองความสามารถนี้มุงเนนที่จะใชกลไกคณะกรรมการสงเสริมฝมือแรงงานแหงชาติอันเปนกลไกท่ีมีอยูแลว
ภายใต พ.ร.บ. ฝมือแรงงานแหงชาติ พ.ศ. 2545 ใหเกิดประโยชนสูงสุด และที่สําคัญคือลดความซ้ําซอนตางๆ 
และเสนอใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูวางกฎระเบียบ 

ในป พ.ศ. 2553-2554 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายให
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดทําโครงการวิจัยการศึกษาความตองการกําลังคนเพื่อการวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ เนื่องจากปญหาความไมสอดคลองระหวางความตองการกําลังคน
และการผลิตกําลังคนของประเทศ เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่องและจะยังเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ถาไมมีการ
ดําเนินการปฏิบัติการแกไขอยางจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตกําลังคนสวนใหญเมื่อไมไดอิงดานความตองการ
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ของประเทศ (Demand Driven) สถาบันหรือสถานศึกษาตางๆ เลือกผลิตกําลังคนไปตามขีดความสามารถทาง
ทรัพยากรของตนเอง (Supply Driven) ทําใหเกิดปญหาคนวางงานไปพรอมๆ กับปญหาการขาดแคลนกําลังคน 
โดยประเด็นสําคัญที่ควรจะตระหนักถึง คือ การผลิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีการเปดหรือขยาย
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปอยางรวดเร็ว และเปดสอนในสาขาซ้ําๆ กัน หรือคลายๆ กัน  อาจจะ
มิไดเนนในเรื่องคุณภาพของผูจบการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เปดใหมทั้งภาครัฐและ
เอกชน นอกจากนี้ ความไมสอดคลองของคุณภาพกําลังคนจึงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะตองศึกษาในรายละเอียด 
เพื่อใหกําลังคนสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดมากขึ้น ลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน และ
ปญหาคนวางงานของผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษาไดอีกทางหนึ่ง  

เพื่อตอบปญหาความไมสอดคลองระหวางความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจึงไดนําขอมูลผลการสํารวจอุปสงคและอุปทานกําลังคนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาทําการวิเคราะหเพิ่มเติม รวมไปถึงปรับปรุงขอมูลผลการ
คาดประมาณแนวโนมความตองการกําลังคนท้ังในดานอุปสงคและอุปทานใหมอีกครั้ง โดยใชวิธีการวิเคราะห
ผลิตภาพของแรงงานเหมือนเชนเคย ซึ่งผลการศึกษาจํานวนกําลังคนที่ขาดแคลน (Skill Shortage) พบวาในป 
พ.ศ. 2551 แรงงานที่มีการขาดแคลนทั้งหมด 344,748  คน และที่ขาดแคลนมากท่ีสุด คือ แรงงานในดานการ
ผลิต/แรงงานทั่วไป คิดเปนรอยละ 23.55 ของจํานวนแรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด รองลงมา คือ ผูจัดการฝาย
ผลิต/ฝายปฏิบัติการดานการผลิต (อุตสาหกรรมผลิตตางๆ เชน เหมืองแร ไฟฟา กาซและประปา) และพนักงาน
ขับรถยนตบรรทุกขนาดเล็กและรถตู คิดเปนรอยละ 7.78 และ 2.75 ตามลําดับ และอาชีพที่ขาดแคลนแรงงาน
สวนใหญจะอยูในสายอาชีพการผลิตและการบริการ ดังนั้นจึงสรุปไดวาภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริการมีความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นเพื่อจะทําใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการสามารถขับเคล่ือน
ตอไปได 

สถานประกอบการมีความตองการแรงงานในทุกระดับการศึกษา โดยผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
และระดับปริญญาตรีเปนระดับการศึกษาที่สถานประกอบการตองการเปนจํานวนที่ใกลเคียงกัน ประมาณ 4.7 หม่ืนคน 
แตในขณะเดียวกัน ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีจํานวนผูวางงานมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
สําเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจและการบริการ ที่มีจํานวนผูวางงานมากกวาจํานวนที่ผูประกอบการตองการเกือบ  
2 เทา และในระดับการศึกษาอื่นๆ สวนใหญจะมีการผลิตกําลังคนเกินกวาความตองการของผูประกอบการหรือ
คุณภาพของผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับนั้นๆ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการได ทําให
เกิดปญหาความไมสอดคลองกันระหวางความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของประเทศ 

สําหรับคุณภาพแรงงานที่ขาดแคลน (Skill Gap) ในทุกกลุมแรงงานยังมีชวงหาง (GAP) ระหวางระดับ
ความสามารถดานตางๆ กับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถในดานคอมพิวเตอร 
ภาษาตางประเทศ และทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหายังขาดอยูมาก ซึ่งก็สอดคลองกับผลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2552) ที่พบวา สถานประกอบการสวนใหญระบุวาแรงงานท่ีมีอยูในสถานประกอบการ
ยังขาดความรูดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร แตแรงงานยังมีความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยใน
การทํางานอยูในเกณฑที่ดี โดยคุณสมบัติพื้นฐานของลูกจางที่นายจางตองการในภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ ประกอบดวย ความซื่อสัตย ความตรงตอเวลา ความกระตือรือรน ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การใหความรวมมือ ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และการรักษาความลับ ตามลําดับ สวนคุณลักษณะที่นายจางในภาคอุตสาหกรรม
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ตองการจากลูกจางมากท่ีสุด คือ ความละเอียดรอบคอบ และความรูหรือทักษะพ้ืนฐาน และคุณลักษณะที่
นายจางภาคบริการตองการจากลูกจางมากท่ีสุด คือ ความละเอียดรอบคอบ มีความรูหรือทักษะพื้นฐาน ใฝรู มี
ปฏิภาณไหวพริบ เปนตน 

ในดานภาพรวมทางดานอุตสาหกรรมนั้น ปจจุบันประเทศไทยไมสามารถอยูอยางโดดเด่ียวเนื่องดวย
กระแสโลกาภิวัตน การรวมตัวในภูมิภาคตางๆ รวมถึงการเปดเสรีทางดานการคาและการลงทุน โดยเฉพาะการ
ลงนามความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA ) กับประเทศตางๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี อนุภูมิภาค 
และภูมิภาค1 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จึงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดําเนินโครงการการเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย ระยะท่ี 2 (2554) เพื่อศึกษาการใช
ประโยชนของภาคอุตสาหกรรมสาขาตางๆ จาก FTA ที่มีผลบังคับใชแลว รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการ
ปรับโครงสรางการผลิตและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยทําการติดตามการใชประโยชน
ดานภาษีศุลกากรภายใต FTA และการใชประโยชนจากโครงการความรวมมือและความตกลงยอมรับรวมโดย
ผูประกอบการในไทย โครงการในระยะที่ 2 นี้ยังไดตอยอดการศึกษาจากโครงการระยะแรกในอีก 4 ประเด็น
หลักไดแก การศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราการใชสิทธิประโยชนภายใต FTA โดยผูประกอบการในไทย 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศภาคีในความตกลง การวิเคราะห
ผลกระทบของปริมาณการคาที่เปลี่ยนแปลงไปตอภาคอุตสาหกรรมไทย และการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
เครือขายการผลิตในอาเซียน โดยผลการวิเคราะหพบวาผูประกอบการในบางอุตสาหกรรมนั้นยังไมสามารถเก็บ
เกี่ยวผลประโยชนจาก FTA เหลานี้ไดเต็มที่ ซึ่งสวนหนึ่งมาจากกระบวนการ โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชน
จาก FTA ในดานการสงออก ในป พ.ศ. 2553 มีอันดับที่นาสนใจคือ ยานยนตเปนอันดับที่ 1 อาหารเปนอันดับที่ 2 
เครื่องจักรกลเปนอันดับที่ 6 ส่ิงทอเปนอันดับที่ 10 อิเล็กทรอนิกสเปนอันดับที่ 13 และเครื่องนุงหมเปนอันดับที่ 14 
สวนอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนจากการนําเขา 3 อันดับแรก คือ ยานยนตเปนอันดับที่ 1 อาหารเปนอันดับที่ 2 
เครื่องจักรกลเปนอันดับที่ 6 อิเล็กทรอนิกสเปนอันดับที่ 7 ส่ิงทอเปนอันดับที่ 8 และเครื่องนุงหมเปนอันดับที่ 12 
นอกจากนี้ยังคนพบวา ภาครัฐควรใหความสําคัญกับเรื่องการผอนคลายกฎแหลงกําเนิดเปนกรณีพิเศษในการ
เจรจาปรับปรุงความตกลงในอนาคต นอกจากนี้ ในดานการนําเขาและสงออกนั้น พบวาประเทศสมาชิกใน
อาเซียนหันมาพึ่งพากันเองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ในขณะที่
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟานั้นกลับพึ่งพาผูผลิตจาก
ประเทศจีนเพิ่มขึ้น 

 

 

 

                                                            
1 ประเทศไทยไดลงนามในขอตกลงการคาเสรีรวมทั้งส้ิน 10 ฉบับ ไดแก ความตกลงการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลงการคาเสรี
ระหวางอาเซียนกับจีน (ACFTA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางไทยกับญ่ีปุน (JTEPA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวาง
อาเซียนกับญ่ีปุน(AJCEP) ความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางไทยกับ
นิวซีแลนด (TNZCEP) ความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด (AANZFTA) โครงการเรงเก็บเกี่ยวลวงหนา
ภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับอินเดีย (TIFTA) ความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับอินเดีย (AIFTA) และความตกลง
การคาเสรีระหวางอาเซียนกับเกาหลีใต (AKFTA) 
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2.1.3 แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1) แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอดีตนั้น มุงเนนไปที่อุตสาหกรรมดานการผลิตซึ่งเปน
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ แตพบวาการพัฒนาดังกลาวขาดความสมดุลในมิติดานอื่นๆ อันไดแก มิติเชิงอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม มิติเชิงพัฒนาสังคม และมิติเชิงพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย อีกท้ังปจจัยในบริบทสังคม
โลกท่ีบังคับใหเราอยูอยางโดดเด่ียวไมได ทั้งทางดานภูมิเศรษฐศาสตร ภูมิรัฐศาสตร ภูมิประชากรศาสตร และ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555–2574 ขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืนและสรางความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 4 มิติ ภายใต
วิสัยทัศน “มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีแบงเปาหมายเปน 3 ระยะคือ 5 ป 10 ป และ 
20 ป ตามลําดับ สําหรับเปาหมายในระยะที่ 1 นั้น เปนการเตรียมความพรอมใหกับประเทศในการกาวไปสูการ
เปนผูผลิตในระดับภูมิภาค และเตรียมพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) โดยเริ่มจากการสรางความพรอมในการปรับ แกไขกฎระเบียบ ลดปญหาอุปสรรคในดานตางๆ เชน การ
อํานวยความสะดวก หรือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ รวมถึงการพัฒนาคลัสเตอร และการเขาไปสูการ
เปนผูผลิตในภูมิภาคจากการสรางหวงโซอุปทานอาเซียน เพื่อใหทิศทางในการพัฒนามีความเปนรูปธรรมมากขึ้น
จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรหลัก 3 ขอ ดังนี้ 

(1) ยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมและขยายเครือขายการผลิตสูตางประเทศ 

(2) ยกระดับศักยภาพผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 

(3) ยกระดับโครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางบูรณาการ 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดานการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาแลว กระทรวงอุตสาหกรรมได
คัดเลือกอุตสาหกรรมนํารองในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม : นับวาเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและ
ความพรอมทั้งในดานของวัตถุดิบและบุคลากรคอนขางมาก แนวทางการพัฒนาจึงจําเปนตองมุงสูการเปนฐาน
การผลิตในอาเซียนและขยายชองทางการตลาดใหเขาถึงประเทศตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

- อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต เปนอุตสาหกรรมที่ไทยมีบทบาทในการเปน
ผูผลิตตามเจาของตราสินคาที่เปนบริษัทขามชาติเขามาลงทุน จึงจําเปนตองสรางแรงงานและโครงสราง
สนับสนุนใหมีความพรอม เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศอยางตอเนื่องและขยายไปสูการสงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและผลักดันใหเกิดการใชวัตถุดิบจากภายในประเทศมากกวาการนําเขา
จากตางประเทศ 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม บทบาทของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทย
ในปจจุบัน คือ การเปนผูรับจางผลิตจากคําส่ังผลิต แนวทางการพัฒนาจึงจําเปนตองยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของผูประกอบการเพิ่มมากขึ้นและสรางความรวมมือในการขยายเครือขายการผลิตไปยัง
ผูประกอบการในภูมิภาค เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต จากนั้นตองสงเสริมการยกระดับศักยภาพ
ของผูประกอบการไทยสูการออกแบบและการดําเนินการทางตลาดเพื่อสรางตราสินคาไทยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติตอไป 
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- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวทางการพัฒนาในระยะสั้นนั้นตองเริ่มตนจาก
การปรับเปลี่ยนโครงสรางสนับสนุนใหมีความเหมาะสมตอการประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะดานแรงงานและ
กฎระเบียบและกาวถัดมา ตองมุงเนนสูการพัฒนาแหลงวิจัยเทคโนโลยีการออกแบบสินคาเพิ่มมากขึ้น รวมท้ัง
ขยายการตลาดไปในภูมิภาค และมุงสูการสรางภาพลักษณตราสินคาไทยใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

2) แผนแมบทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553 - 2557 

อุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งในโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารของไทยนั้น ประกอบไปดวยกลุมอุตสาหกรรม 3 กลุม คือ กลุม
ผูผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและสินคา
สําเร็จรูป ซึ่งการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนั้นมุงเนนทั้งทางดานการผลิตเพื่อสงออก และ การ
ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยสัดสวนของการสงออก คิดเปนรอยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด ผลิตภัณฑ
ในการสงออก แบงออกเปน 4 กลุมหลักคือ (1) ผลิตภัณฑจากการประมง ไดแก อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเล
กระปองและแปรรูป (2) ผลิตภัณฑจากปศุสัตว ไดแก ไกสดแชเย็น แชแข็ง ผลิตภัณฑจากไก และสินคาแปรรูป
จากเนื้อไก (3) ผลิตภัณฑจากผักและผลไม ไดแก ผักผลไมสดและกระปอง น้ําผลไม และผลิตภัณฑแปรรูปจาก
ผักและผลไม และ (4) ผลิตภัณฑขาวและสินคาแปรรูปจากขาว ไดแก แปงแผน แปงขาง เสนหมี่ และขนม 
อบกรอบ 

โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย สวนใหญเปนโรงงานแปรรูปอาหารขั้นกลาง (Intermediate 
Products) และสินคาสําเร็จรูป (Final Products) ซึ่งกระจายอยูตามแหลงการผลิตสินคาเกษตรทั่วประเทศ  
โดยการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในดานอาหารนั้นแบงเปน 2 ระบบ คือ 

(1) HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งเปนระบบควบคุมคุณภาพที่ไดรับ
การยอมรับอยางแพรหลาย ภายใตเกณฑขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และ 
องคการอนามัยโลก (WHO) เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตใหไดอาหารท่ีปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย 
สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมตางๆ  

(2) GMP : Good Manufacturing Practice ที่เปนระบบบริหารคุณภาพพื้นฐานในการผลิต
อาหาร โดยใชแนวทางปฏิบัติดานสุขลักษณะทั่วไป 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญมักเปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มี
การใชแรงงานแบบเขมขน (Labor Intensive) โดยเฉพาะในขั้นตอนของการผลิตในขั้นแรก ทําใหคาตอบแทน
ของแรงงานดังกลาวไมสูงมากนักเนื่องจากไมจําเปนตองใชทักษะแรงงานแตอยางใด   

ในป 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553–2557 ขึ้น 
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทยจะเปนผูนําในอุตสาหกรรมอาหารของโลก ที่เนนการเพิ่มคุณคาและความ
ปลอดภัยแกผูบริโภค” เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีทิศทางที่ชัดเจน แผนแมบทฯ ฉบับนี้
มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศแบบกาวกระโดด ภายใตกรอบแนวคิดของการเรงเครื่อง
ประเทศดวยอุตสาหกรรมอาหาร (Thailand Food Forward) ที่ควรกําหนดตําแหนงทางการตลาดสําหรับสินคา
อาหารของไทย โดยมุงสูการเปนผูผลิตและผูสงออกสินคาอาหารอยางมีคุณภาพ โดยแผนแมบทฯ ประกอบดวย
ยุทธศาสตร 3 สวน คือ (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในระดับภาพรวม (2) ยุทธศาสตรการพัฒนา
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อุตสาหกรรมอาหารในระดับกลุมสินคา ซึ่งประกอบไดดวย อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขั้นตน และอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในระดับภาพรวม ประกอบไดดวย 4 ยุทธศาสตรยอย 
ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรและอาหารของ
ประเทศทั้งระบบ โดยเนนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (Quality and Food Safety) และ
การอบรมมาตรฐานการผลิตสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางการรับรู (Consumer Awareness) และการยกระดับภาพลักษณ
ใหกับผลิตภัณฑอาหาร โดยเนนเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ใหกับอุตสาหกรรมอาหาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในระดับกลุมสินคา ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

(1) การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขั้นตน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและระบบการผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการใชเทคโนโลยี/องคความรูเพื่อสรางความสามารถทางการ
แชงขันใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนสงสินคา 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางภาพลักษณสําหรับสินคาอาหารแปรรูปขั้นตนของประเทศไทย ให
เปนที่ยอมรับในตลาดโลก 

(2) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริม พัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารแปรรูปของไทย 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของไทย 

3) แผนแมบทเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม (พ.ศ. 2550-2554) 

ปจจุบันแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ พ.ศ. 2555–2559 อยูระหวางการจัดทําและจะมี
การสัมมนาในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งผลของการสัมมนาจะไดนํามาวิเคราะหตอไป จากการวิเคราะห
สถานการณส่ิงทอและเครื่องนุมหมไทยในป 2549 พบวาเครื่องนุงหมที่ผลิตจากผาถัก (Knit Apparel) และ
เครื่องนุงหมที่ผลิตจากผาทอ (Woven Apparel) เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีบทบาทสําคัญตอโครงสรางการสงออก
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ส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยในลําดับตนๆ คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 50 ของมูลคาการสงออกโดยรวม โดยมี
ตลาดการสงออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา และ อาเซียน 

โครงสรางของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นประกอบไปดวย 3 กลุมหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมตนน้ํา ประกอบดวย อุตสาหกรรมเสนใย ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ตาม
กระบวนการผลิตคือ อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหหรืออุตสาหกรรมเสนใย
ประดิษฐ โดยสวนเสนใยประดิษฐจัดเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทั้งนี้เนื่องจากการ
ผลิตเสนใยประดิษฐกลุมที่เปนเสนใยสังเคราะหนั้นเปนการนําพอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะหของสารเคมีอัน
เปนผลจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีโดยตรงมาใช ในป 2549 ประเทศไทย มีโรงงานเสนใยประดิษฐรวมทั้งส้ิน 16 
โรงงานซึ่งเปนโรงงานขนาดใหญ ใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง (Capital intensive) โดยการลงทุนสวน
ใหญเปนการรวมทุนกับนักลงทุนชาวตางชาติ โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัท ชนิดของเสนใยประดิษฐที่ผลิต
ในประเทศไทยปจจุบัน มีทั้งส้ิน 4 ประเภท คือ เรยอน อะคริลิก ไนลอน และพอลิเอสเทอร 

(2) อุตสาหกรรมกลางน้ํา เปนสวนของอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีระดับปาน
กลางถึงสูง ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมตางๆ ดังนี้ 

- อุตสาหกรรมปนดาย เปนอุตสาหกรรมที่รับเอาวัตถุดิบเสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย 
หรือเสนใยประดิษฐเขามาตีเกลียวหรือปนใหเปนเสนดาย ถาหากเสนใยที่นํามาใชเปนเสนใยสั้น (Staple Fiber) 
ก็จะไดเสนดายชนิดเสนดายปน (Spun Yarn) หากใชเสนใยยาว (Filament) เปนวัตถุดิบก็จะไดเสนดายชนิด
เสนดายชนิดใยยาว (Filament Yarn) กระบวนการในการปนดายนั้นยังจําเปนตองมีการลงทุนมากใชเทคโนโลยี
ระดับปานกลาง 

- อุตสาหกรรมทอผา พัฒนาการของเทคโนโลยีการทอผานั้นไดสงผลอยางมากตอ
ภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน เครื่องทอผาระบบกระสวย (Shuttle Loom) ไดถูกยกเลิกผลิตไปแลวอันสืบ
เนื่องจากจุดออนหรือขอเสียที่มีปรากฏอยูมากมาย ไมวาจะเปนเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงาน อันตรายจาก
กระสวย เสียงดัง และประสิทธิภาพการทํางาน ระบบที่เขามาทํางานทดแทนใหมคือ ระบบไรกระสวย (Shuttle 
Less Loom) ซึ่งใชหลักการในการทอเหมือนเดิมเพียงแตเปลี่ยนรูปแบบการพาเสนดายพุงจากการใชกระสวย
เปนอยางอื่นที่ไมใชกระสวย มีความเร็วในการผลิตสูง และลดขอเสียตางๆ ของระบบการทอผาแบบเกาไดอยาง
มากมาย 

- อุตสาหกรรมถักผา ซึ่งเปนโรงงงานที่มีเครื่องถักแบบ Single และ Double โดย
ขนาดของโรงงานมีความแตกตางอยางมากมาย ต้ังแตโรงงานหองแถวที่มีเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว ไปจนถึง
โรงงานขนาดใหญ 

- อุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพลาย และแตงสําเร็จ มักเปนระบบตอเนื่องอัตโนมัติที่
รวมเอากระบวนการตางๆ คือ การเตรียม (Pretreatment) การยอมหรือพิมพ (Dyeing Or Printing) ไปจนถึง
การตกแตงสําเร็จ (Finishing) เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

(3) อุตสาหกรรมปลายน้ํา คือ อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุน 
เทคโนโลยีและเครื่องจักร ในระดับไมสูงนัก ในขณะที่ตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิต เมื่อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในสวนอื่นๆ โดยคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรม
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เครื่องนุงหม จะตองมีทักษะและประสบการณดานงานฝมือและการตัดเย็บที่ประณีต มีคุณภาพสมํ่าเสมอ โดย
โรงงานที่อยูในประเทศไทยนั้นประกอบดวย โรงงานขนาดเล็กท่ีดําเนินการตัดเย็บต้ังแตเส้ือโหลราคาถูก ไป
จนถึงโรงงานขนาดใหญที่ตัดเย็บเส้ือผา Brand Name จากตางประเทศ 

ในปพ.ศ.2546 รัฐบาลไดมีการกําหนดอยางชัดเจนจะผลักดันใหอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหมใหเปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ ภายใตโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion 
City:BFC) มีจุดประสงคเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยไปสูอุตสาหกรรมแฟชั่นในอนาคต 
โดยมีวิสัยทัศนใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางและศูนยธุรกิจแฟชั่นแหงหนึ่งในโลก โดยมียุทธศาสตร “การตลาด
ดานแฟชั่น” ที่ประกอบดวยแผนงานและโครงการตางๆ เพื่อเปนตัวผลักดันการพัฒนาใหอุตสาหกรรมแฟชั่น
ของไทยขึ้นมาเปนผูนําไดอยางเขมแข็ง ซึ่งจะเปนสวนชวยใหการสงออกและเศรษฐกิจของประเทศไทย
เจริญกาวหนาตอไป ซึ่งยุทธศาสตร “การตลาดดานแฟชั่น” ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก (1) แผนงานสราง
บุคลากรแฟชั่น (2) แผนงานพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจแฟชั่นและ (3) แผนงานสรางกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ซึ่ง
นโยบายดังกลาวถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอยางชัดเจน  

อยางไรก็ดี ในระหวางป พ.ศ. 2550– 2554 นั้น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอไดดําเนินการ
จัดทํายุทธศาสตรและแผนแมบทเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหมขึ้น เพื่อศึกษาสถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรม เพื่อนําไปสูการจัดทําขอเสนอยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบ โดยใชกรอบแนวคิดแบบจําลองของไดมอนด (Diamond Model) ภายใต
วิสัยทัศน “ไทยเปนศูนยกลางส่ิงทอและแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน” โดยกําหนดยุทธศาสตรไวดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาและสงเสริมกลุมคลัสเตอรส่ิงทอ 

ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนากําลังคน 

ยุทธศาสตรที่ 4. การตลาดในประเทศและขยายการลงทุนเชิงรุกในอาเซียน และตลาดใหมๆ 
ที่มีศักยภาพ 

โดยในยุทธศาสตรที่ 3 ซึ่งเปนยุทธศาสตรในดานการพัฒนากําลังคนนั้น มีแนวทางดังนี้ 

(1) ยกระดับความรูของผูประกอบการส่ิงทอและเครื่องนุงหมเพื่อใหกาวสูนวัตกรรมใหมของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ทั้งดานเทคนิคและการบริหารจัดการ 

(2) แสวงหากําลังคนในระดับเชี่ยวชาญสูงจากในและตางประเทศโดยสนับสนุนใหผูมีความรู
และประสบการณในทุกหวงโซ ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
รวมทั้งการมีสวนรวมในฐานะอาจารยหรือวิทยากรพิเศษ เพื่ออบรมและถายทอดองคความรูที่ครบถวนทุกดาน
ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมแกกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมทุกระดับอยาง
ตอเนื่องตลอดจนสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และ
บุคลากร ระหวางสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย/สถาบันฝกอบรมในประเทศกับตางประเทศ ที่ประสบ
ความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม เพื่อนําความรูและประสบการณมา
ถายทอดและพัฒนาบุคลากรของไทยใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
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(3) ยกระดับความรูและทักษะของแรงงานในสถานประกอบการใหสามารถรองรับการผลิตที่
ใชองคความรูโดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค 

(4) พัฒนานักวิจัยดานส่ิงทอและเครื่องนุงหม ทั้งในดานการออกแบบผลิตภัณฑ การวิจัย /
พัฒนาผลิตภัณฑและการวิจัยตลาด รวมทั้งยกระดับความรู ความสามารถของบุคลากรไทยดานการออกแบบ 
(Designer) การสรางตราสินคา (Brand) เพื่อยกระดับส่ิงทอและเครื่องนุงหม ใหมีตราสินคาแฟช่ันที่เปนที่
ยอมรับในประเทศและตางประเทศรวมทั้งบุคคลากรดานการตลาดที่มีศักยภาพในระดับสากล 

(5) พัฒนาหลักสูตรเฉพาะดานในสาขาสิ่งทอท่ีขาดแคลน เพื่อตอยอดผูจบสาขาใดก็ได ใหมา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีภายใน 2 ป รวมท้ังพิจารณาเพิ่มความรูเบื้องตนที่เปนความรูพื้นฐานอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรม 

4) แผนแมบทเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวน (พ.ศ. 2550-2554) 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตมานานกวา 40 ป และ
ไดรับการยอมรับใหเปนประเทศฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญของภูมิภาค
อาเซียน และเปนประเทศฐานการผลิตรถปกอัพไมเกิน 1 ตันเปนอันดับ 1 ของโลก เพื่อรักษาศักยภาพในการ
แขงขันและสรางจุดยืนที่มั่นคงของประเทศในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตของโลก  

กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ขึ้น โดยมี
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมนํารอง และไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตไวดังนี้ “ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตแหงเอเชีย สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มในประเทศโดยมีอุตสาหกรรมชิ้นสวนที่มีความเขมแข็ง” โดยผูประกอบการในประเทศไทย
จะตองปรับตัวและพัฒนาตนเองใหทันกับเทคโนโลยีและความตองการของผูบริโภคในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มุงเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของประเทศไทยใหมากท่ีสุด เพื่อรักษาจุดยืนของประเทศไทยใน
การเปนประเทศฐานการผลิตหลักของเอเชียแปซิฟก โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน ดังนี้ 

(1) ยกระดับฝมือแรงงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 

(2) พัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศและ
สรางการพ่ึงพาเทคโนโลยีภายในประเทศ 

(3) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสรางความมั่นคงทางวัตถุดิบตนน้ําเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 

(4) ยกระดับโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการในประเทศไทย 

นอกจากนี้สถาบันยานยนต ไดเคยจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต พ.ศ. 2550-2554  ขึ้น 
โดยยังคงวิสัยทัศนเดิมที่ไดวางไวตามแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนต (พ.ศ. 2545-2549) คือ “ประเทศไทย
เปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชีย สามารถสรางมูลคาเพิ่มในประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มี
ความแข็งแกรง” จากวิสัยทัศนดังกลาว แผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนตฉบับนี้ จะเนนแนวทางในการพัฒนา
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สรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตสามารถเติบโตพัฒนาไปดวยกันเอื้อ
ประโยชนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสนับสนุนจุดแข็งจากการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิต
ยานยนตในเอเชีย ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ ซึ่งจะประกอบดวยวัตถุประสงค กลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

วัตถุประสงค (เปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ) 

1. ในป 2554 อุตสาหกรรมยายนตไทยเปนที่ยอมรับในการเปนฐานการผลิตยานยนตที่
สําคัญของเอเชียที่มีความสามารถในการแขงขันสูง หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตไทยสวนใหญได
พัฒนาเปน Lean Supply Chain ตลอดทั้งอุตสาหกรรมทั้งในระบบการผลิตของ OEM และ REM สงผลให
ผลิตภัณฑจากการผลิตยานยนตมีความไดเปรียบในการแขงขันจากประสิทธิภาพการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน 
และประเทศไทยเปนแหลงจัดหาชิ้นสวนยานยนตที่สําคัญของโลก 

2. ประเทศไทยเปนศูนยกลางการวิจัย ออกแบบ และวิศวกรรม ที่สําคัญของเอเชีย/แปซิฟก 
มีเครือขายศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence: COE) ในดานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเทคโนโลยี
ตามกรอบของแผนแมบท มีโครงการรวมมือ (Collaboration Projects) กับศูนยของเอกชนทําใหเกิดการพัฒนา
เปนประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย COE จะเปนแหลงสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สําคัญที่รวมถึงการบริการการ
ทดสอบที่เกี่ยวของ 

3. บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตมีความสามารถในระดับสากลท้ังในดานการ
บริหารธุรกิจยานยนตและในการพัฒนาและการผลิต 

4. ตลาดอาเซียนไดกลายเปนตลาดรวมที่สําคัญของประเทศสมาชิก เปนฐานของตลาดที่
สําคัญที่มีมาตรฐานท่ีสอดคลองกันนําไปสูความไดเปรียบในระดับกําลังผลิตและความสามารถในการสงออก 
ยานยนตและชิ้นสวนไปสูตลาดโลก 

กลยุทธ (Strategy) กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก 
ดังนี้ 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยใหเปน Lean Supply Chain ทั้งอุตสาหกรรม 
เปนแรงขับเคลื่อนดานผลิตภาพ (Productivity Thrust) นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพและการเชื่อมโยงตลอดหวงโซ
อุปทานในระบบการผลิต ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยมีความสามารถในการแขงขันระดับสูงอยางแทจริง 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ เปนแรงขับเคล่ือนดาน
การตลาด (Market Thrust) 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานวิศวกรรม เปนแรงขับเคลื่อนดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Technology and Engineering Thrust) หรือดานทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
Capital Thrust) เปนรากฐานของการแขงขัน และการสรางคุณคา (Value Creation)  

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งในดานการบริหารและการผลิตทั้งอุตสาหกรรม 
เปนแรงขับเคลื่อนดานทรัพยากรมนุษย (Human Resources Thrust)  

กลยุทธที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุน และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เปนแรง
ขับเคลื่อนดานการสงเสริมการลงทุนและการเชื่อมโยง (Investment and Linkages Thrust) 
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5) แนวทางการพัฒนากําลังคนภายใตการเปนประชาคมอาเซียน 

อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association for 
Southeast Asian Nations) กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา มีประชากรรวม
ประมาณ 590 ลานคน ภายใตวิสัยทัศน “One Vision, One Identity, One Community” ในปพ.ศ.2546 ผูนํา
อาเซียนไดลงนามปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ 
Bali Concord II) เพื่อจัดต้ังประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมือรอบดาน ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและ
วัฒนธรรม ประกอบดวย 3 เสาหลักแตละดานมีวัตถุประสงค ดังนี้2 

1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(ASEAN Policy Security Community: APSC) 
มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศในภูมิภาคอยูอยางสันติสุขโดยการแกไขปญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึด
มั่นในเสาหลักความมั่นคงรอบดาน 

1) ใชขอตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยูแลวในการเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหา
ขอพิพาทภายในภูมิภาค  

2) ริเริ่มกลไกใหมๆ ในการเสริมสรางความมั่นคงและกําหนดมาตรฐานการปองกันการ
เกิดขอพิพาท การแกไขขอพิพาทและการสรางเสริมขอพิพาทภายหลังการยุติขอพิพาท 

3) สงเสริมความรวมมือทางทะเล โดยความรวมมือนี้จะไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ประเทศสมาชิกในการดําเนินนโยบายการตางประเทศและความรวมมือทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาคและ
ไมนําไปสูการสรางพันธมิตรทางการทหาร 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได โดย 

1) มุงใหเกิดการหมุนเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายใน ป พ.ศ. 2558  

2) ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) 

3) การใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพื่อลดชองวางการพัฒนา
และชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและ
ตลาดทุน การประกันภัย และภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดาน
กฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการ
พัฒนาฝมือแรงงาน 

                                                            
1 ขอมูลจาก การศึกษา: การสรางประชาคมอาเซียน 2558 สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานกระทรวงศึกษาธิการ อางใน 
รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2555) จัดทําโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จุดหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความรวมมือ
ในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน 
ส่ิงแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน  

โดยบทบาทของการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีตอเสาหลักของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ดาน3 
มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 

ดานการผลิตกําลังคน ดานพัฒนากําลังคน 

1) การสงเสริมความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของกฎ
บัตรอาเซียน โดยใหบรรจุความรูเรื่องอาเซียนในหลักสูตร
โรงเรียน และใหมีบรรจุความรูเรื่องกฎบัตรอาเซียนดวยการ
แปลเปนภาษาประจําชาติของประเทศตางๆ ในอาเซียนดวย 
2) ใหความสําคัญตอหลักการประชาธิปไตยและการเคารพ
ตอหลักสิทธิมนุษยชน และคุณคาของสันติภาพโดยใหบรรจุ
เนื้อหาดังกลาวไวในหลักสูตรโรงเรียน 
3) สงเสริมใหครูมีความเขาใจอันดี และตระหนักถึงคุณคา
ของวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่แตกตาง ตลอดจนความ
ศรัทธาของศาสนาตางๆ ในภูมิภาค ดวยการจัดการฝกอบรม
และจัดโครงการแลกเปลี่ยนครู รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูล 
Online เก่ียวกับเรื่องดังกลาว 
4) จัดการประชุมผูนําโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนเวที
ในการแลกเปล่ียนประเด็นตางๆ เก่ียวกับอาเซียนในภูมิภาค 
ดวยการเสริมสรางศักยภาพผูนําโรงเรียนและจัดทําเครือขาย
ระหวางกัน 
5) จัดงานฉลองวันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม) ในชวงเดือน
สิงหาคม ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ 

1) สรางความเขมแข็งในระบบความยุติธรรมเกี่ยวกับการคา
มนุษย 

2) ปองกันเหยื่อจากการคามนุษยขามชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 ดัดแปลงขอมูลจาก การศึกษา: การสรางประชาคมอาเซียน 2558 สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานกระทรวงศึกษาธิการ 
จากการประชุมเพื่อจัดทําขอเสนอตอรัฐมนตรีอาเซียน ระหวางวันที่ 5–6 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต และการประชุมสุดยอด
อาเซียนคร้ังที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 และ ASEAN Labour Ministers Work Programme, 2010-2015 อางใน รายงานการวิจัย
การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (2555) จัดทําโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดานการผลิตกําลังคน ดานพัฒนากําลังคน 

1) พัฒนาการจัดทําแผนบูรณาการเพ่ือจัดทํากรอบการ
พัฒนาทักษะในอาเซียน ดวยการจัดทํา ASEAN Benchmarking 
และระบบการเทียบโอนหนวยกิต โดยใหความสําคัญกับ
สถาบันการฝกอบรมดานอาชีวศึกษาเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพในภูมิภาค 
2) สงเสริมใหมีการถายโอนนักเรียนดวยการจัดทําระบบ
แสดงขอมูลดานการศึกษาที่กําลังเปดสอนในกลุมประเทศ
อาเซียน 
 

1) อํานวยความสะดวกในดานวีซาแกบุคลากรวิชาชีพ หรือผู
มาติดตอธุรกิจ 
2) จัดทําคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน 
3) ดําเนินการเจรจาและพัฒนาขอตกลงการยอมรับรวมกัน 
4) สรางความเขมแข็งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและขีด
ความสามารถในภาคบริการ 
5) พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของแรงงาน โดยในเบื้องตน
มุงเนนที่แรงงานในภาคบริการ 
6) สรางความเขมแข็งใหแกตลาดแรงงานของประเทศสมาชิก 
7) สนับสนุนการถายโอนแรงงานที่มีความชํานาญการใน
ภูมิภาคอาเซียน ดวยการสงเสริมใหมีการรวมปฏิบัติงาน หรือ
ฝกอบรมในภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานตางๆ พรอมทั้ง
การจัดต้ังเครือขายสารสนเทศอาเซียนดานทรัพยากรมนุษย  
8) พัฒนามาตรฐานอาชีพที่เนนศักยภาพในอาเซียนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก พรอมทั้งสามารถสนองตอบความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม 

 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ดานการผลิตกําลังคน ดานพัฒนากําลังคน 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนชนบท 
ดวยการจัดโครงการชุมชนอาเซียนสําหรับเยาวชน อาสาสมัคร
เพ่ือสนับสนุนศูนยการเรียนรูในชนบทและชนพ้ืนเมืองใน
ประเทศสมาชิก 
2) สนับสนุนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเก่ียวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัย 
3) สนับสนุนภาษาอาเซียนใหเปนวิชาเลือกในการเรียน
ภาษาตางประเทศในโรงเรียน 
4) สงเสริมโครงการระดับภูมิภาคโดยมุงสงเสริมการสราง
ความตระหนักเก่ียวกับอาเซียน ในหมูเยาวชน เชน โครงการ 
ASEAN School Tour โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยม 
5) จัดการประชุมดานการวิจัยทางการศึกษาในอาเซียน ดวย
การสงเสริมการทําวิจัยรวมกันและการพัฒนาดานการวิจัยและ
พัฒนาในภูมิภาค เพ่ือใหเปนเวทีสําหรับนักวิจัยอาเซียนในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นตางๆ ในภูมิภาค 
6) สงเสริมความเขาใจอันดี และการสรางความตระหนัก
เก่ียวกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมและประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวของ
ในอาเซียน ดวยการบูรณาการความรูเก่ียวกับเรื่องดังกลาว

1) ลงทุนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2) สนับสนุนการทํางานที่ดีมีคุณคา (Decent Work) 
3) สรางความเขมแข็งในดานทักษะการเปนผูประกอบการ 
4) จัดระบบประกันสังคมและปองกันผลกระทบในเชิงลบตอ
โลกาภิวัตน 
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ดานการผลิตกําลังคน ดานพัฒนากําลังคน 

ไวในหลักสูตรของโรงเรียน และใหมีการมอบรางวัลโครงการ
โรงเรียนสีเขียวในอาเซียน 
7) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพ่ือสนับสนุนโครงการการศึกษาเพ่ือปวงชน 
8) จัดทําเนื้อหาความรูเก่ียวกับอาเซียนรวมกันสําหรับใชใน
โรงเรียน เพ่ือเปนแหลงอางอิงสําหรับการฝกอบรมและการ
สอนของครู ที่ประชุมยังไดเสนอใหประเทศสมาชิกรวม
แบงปนทรัพยากร และจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษา
ในภูมิภาคเ พ่ือเปนหลักประกันเ ก่ียวกับงบประมาณ
ดําเนินการในการเริ่มตนโครงการตางๆ ขางตนดวย 

 
2.2 วิธีการศึกษาและกิจกรรมหลักในการทําการศึกษา 

2.2.1 การศึกษาและกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การศึกษาและกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Meta or Macroeconomic Analysis) 
มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) ขั้นตอนการศึกษา 

1.1) ศึกษาสถานการณและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยตางประเทศ (ปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับคูคาที่สําคัญของสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญของไทย เชน 
สหรัฐอเมริกา กลุมยุโรป เปนตน) และในประเทศ (เชน การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน และปญหาที่
สําคัญอันเกิดจากปญหาน้ําทวมใหญที่กระทบตอภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนตน) ในชวงเวลา 3 ปขางหนา 
(2555-2557) และ 10 ปขางหนา (2565) 

1.2) ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงปจจัยดานเศรษฐกิจมหภาคในขอ 1.1) เพื่อประมวลผล
กระทบที่มีตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจรายสาขาโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม โดยสาขาเปาหมายคือ 
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในระยะ 3 และ 10 ปขางหนา 

1.3) นําผลการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจรายสาขาเปาหมายมาใชใน
การกําหนดทิศทางและแนวโนมความตองการกําลังคน (Demand Side) ในภาพรวมและรายสาขา 

1.4) ทบทวนสถานการณการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และทําการประมาณการในชวง 3 และ 10 ปขางหนา 

2) ขอมูลที่ตองการ 

2.1) ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและ
หนวยงานอื่นๆ ที่ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในชวงไมเกิน 10 ปที่ผานมา 

2.2) ใชฐานขอมูลรายสาขาอุตสาหกรรมที่ไดผนวกเอาไวในระบบ LEED-X+ ของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาใชสนับสนุนขอมูลในการวิจัย 
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2.3) คนควาขอมูลเพิ่มเติมในบางสาขาท่ียังไมมีในระบบ LEED-X+ คือสาขาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล โดยใชฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่ทําการวิจัยให
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเมื่อป 2553 

2.4) จัดทําการประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายสาขาเปาหมาย โดย
ใชโมเดลมหภาคของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยผนวกเอาปจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่เกิดขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา 

3) วิธีการพยากรณแนวโนมเศรษฐกิจไทยในภาพรวมและรายอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ในการพยากรณแนวโนมเศรษฐกิจไทย ที่ปรึกษาไดใชแบบจําลองดุลภาพทั่วไป ที่เรียกวา 
Computable General Equilibrium Model (CGE Model) แบบจําลองดุลภาพทั่วไปประเภท Computable 
General Equilibrium (CGE) เหมาะสําหรับการศึกษาผลกระทบของนโยบายและปจจัยภายนอกตอระบบ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมและรายภาคการผลิตตางๆ และใชสําหรับการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจระยะยาว 
โดยการกําหนดใหตัวแปรปจจัยภายนอกและตัวแปรนโยบายเปนไปตามแนวโนมในอนาคตที่ผูใชแบบจําลอง
คาดการณ โดยแบบจําลองจะอาศัยโครงสรางระบบเศรษฐกิจ (ที่เราไดสรางขึ้นไวเลียนแบบระบบเศรษฐกิจจริง) 
เปนฐานในการประมวลผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ผานการสงผานรายไดและรายจายของแตละหนวยเศรษฐกิจ (ภาค
การผลิต ครัวเรือน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคตางประเทศ) จนเขาสูดุลยภาพใหมอีกครั้ง 

แบบจําลองดุลภาพทั่วไป (CGE Model) ที่จะใชในการศึกษานี้ เปนแบบจําลองที่ประกอบดวย
จํานวนสาขาเศรษฐกิจทั้งหมด 45 สาขา ดังแสดงในตารางที่ 2.1  

ตารางที่ 2.1  กลุมสาขาเศรษฐกิจ 

สาขาท่ี รายการ สาขาท่ี รายการ 
1 การทํานา 24 การผลิตเคร่ืองหนังและรองเทา 
2 การทําไรขาวโพด 25 การแปรรูปไม การผลิตเคร่ืองเรือนเคร่ืองตกแตงจากไม 
3 การทําสวนผัก 26 การผลิตกระดาษ และการพิมพ 
4 การทําสวนผลไม 27 การผลิตปุย ยาปราบศัตรูพืช และยาฆาแมลง 
5 พืชไรและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ 28 การผลิตเคมีภัณฑ นํ้ามันปโตรเลียม ปโตรเคมี กาซ

ธรรมชาติ และผลผลิตจากถานหิน 
6 ปศุสัตวและผลผลิตจากสัตว 29 การผลิตผลิตภัณฑยาง 
7 การบริการทําการเกษตร 30 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 
8 ปาไมและผลผลิตจากปาอ่ืนๆ 31 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก แกว ซีเมนต และผลิตภัณฑ

อโลหะอื่นๆ 
9 การประมงในมหาสมุทร  ชายฝง และนํ้าจืด 32 อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑโลหะ 
10 การทําเหมืองแร นํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติ 33 การผลิตเคร่ืองยนตเคร่ืองจักร 
11 การฆาสัตว การผลิตนม และไขมันจากพืชและสัตว 34 การผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ 
12 ผักและผลไมกระปอง 35 การผลิตและซอมแซมยานพาหนะ 
13 ปลาและสัตวนํ้ากระปอง 36 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 
14 โรงสีขาว และผลพลอยไดจากการสีขาว 37 การผลิตไฟฟา ระบบทอกาซ และการประปา 
15 การสีและบดขาวโพด 38 การกอสราง 
16 การทําแปง ขนมปง เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑที่

คลายคลึงกัน 
39 การคาปลีกและคาสง 
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สาขาท่ี รายการ สาขาท่ี รายการ 
17 โรงงานทํานํ้าตาล 40 ภัตตาคารและโรงแรม 
18 การผลิตกาแฟ โกโก และชา 41 การขนสง คลังเก็บสินคา และการส่ือสาร 
19 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 42 สถาบันการเงินและการประกัน 
20 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และปลาปน 43 บริการการศึกษาและวิจัย 
21 สุรา เบียร เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม 44 บริการทางการแพทยและอนามัย 
22 การบม และการผลิตผลิตภัณฑใบยาสูบ 45 การบริการอื่นๆ 
23 การผลิตเคร่ืองแตงกายและส่ิงถักทอ   

 

แบบจําลอง CGE นี้ เปนแบบจําลองที่ใชขอมูลพื้นฐานโครงสรางระบบเศรษฐกิจ ที่แสดงกิจกรรม 
(การผลิต การรับและการจาย) ทางเศรษฐกิจ ผานการจัดทําตารางบัญชีสังคม หรือที่เรียกวา Social Accounting 
Matrix (SAM) โดย SAM ในแบบจําลองนี้จัดทําขึ้นจากขอมูลพื้นฐานป ค.ศ. 2005 และไดมีการปรับขอมูล 
(calibrate) ใหแบบจําลองสะทอนขอมูลสอดคลองกับขอมูลภาวะเศรษฐกิจลาสุดท่ีมีในปจจุบัน คือ ป ค.ศ. 2011  

โครงสรางของแบบจําลองและ SAM นี้ประกอบดวย  

 สาขาการผลิต 45 สาขา 

 โครงสรางของมูลคาเพิ่ม (Value Added) ของแตละภาคการผลิต ไดแก การใชปจจัย
แรงงานและสินคาทุน ภาษีประเภทตางๆ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน 

 ภาคครัวเรือน แบงตามขนาดและประเภทของครัวเรือน คือ ครัวเรือนภาคเกษตร และ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตร ตามระดับรายไดของครัวเรือน 10 ระดับ (Decile) รวมเปนจํานวน 20 กลุมครัวเรือน 

 ภาครัฐบาล ทําหนาที่จัดเก็บภาษีและใชจายภาครัฐ (ทั้งใชจายประจําและเพื่อการลงทุน)  

 ภาคธุรกิจ และภาคตางประเทศ  

 สมการกําหนดอุปสงคประเภทตางๆ คือ การบริโภค การลงทุน การสงออก และการนําเขา  

ขอมูลที่นํามาใชในการสรางแบบจําลองและ SAM คือ บญัชีรายไดประชาชาติรายปประจาํป 2005-
2011 ตารางปจจัยการผลิต/ผลผลิต หรอืตาราง Input-Output Table ประจําป 2000 ขอมูลการสํารวจรายได
และรายจายครัวเรือนประจําป 2006 (Socio-Economic Survey 2006), ขอมูลการสํารวจแรงงานป 2005/2006 
ขอมูลภาคตางประเทศในป 2005/2006-2011 ซึ่งรวมทั้งสวนที่เปนดุลการคา (การสงออกและนําเขาสินคา และ
บริการ) สวนที่เปนดุลการชําระเงิน (การทองเที่ยว รายไดและรายจายปจจัยการผลิต และเงินโอน) และสวนที่
เปนบัญชีเงินทนุเคล่ือนยาย (การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน)  

อยางไรก็ดี เนื่องจากแบบจําลองเปน SAM ที่ไดจัดทําไว 45 สาขาดังกลาวขางตน เพื่อให
สอดคลองกับแบบแผนการศึกษาวิเคราะหในโครงการนี้ ซึ่งจะศึกษาสถานการณและทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวม และรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล จึงจําเปนตองมีการจัดสาขาการผลิต โดยใชวิธีนําขอมูลการเจริญเติบโตในอดีต และสัดสวนการ
เติบโตในแตละสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมาพิจารณาประกอบ เพื่อใหไดสาขาเศรษฐกิจหลัก และสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมายที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2  สาขาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมาย 

  สาขาเศรษฐกิจ  
1 ภาคเกษตรกรรม 
2 ภาคอุตสาหกรรม 
 2.1 อุตสาหกรรมอาหาร 
  การฆาสัตว การผลิตนม และไขมันจากพืชและสัตว 
  ผักและผลไมกระปอง 
  ปลาและสัตวน้ํากระปอง 
  โรงสีขาว และผลพลอยไดจากการสีขาว 
  การสีและบดขาวโพด 
  การทําแปง ขนมปง เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑท่ีคลายคลึงกัน 
  โรงงานทําน้ําตาล 
  การผลิตกาแฟ โกโก และชา 
  การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 
  การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และปลาปน 
  สุรา เบียร เครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม 
 2.2 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
 2.3 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
 2.4 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 2.5 อุตสาหกรรมยานยนต 
 2.6 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
  การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 
  การผลิตยาสูบ 
  การผลิตเคร่ืองหนังและรองเทา 
  การแปรรูปไม และการผลิตเคร่ืองเรือนเครื่องตกแตงจากไม 
  การผลิตกระดาษ และการพิมพ 
  การผลิตปุย ยาปราบศัตรูพืช และยาฆาแมลง 
  การผลิตเคมีภัณฑ น้ํามันปโตรเลียม ปโตรเคมี กาซธรรมชาติ และผลผลิตจากถานหิน 
  การผลิตผลิตภัณฑยาง 
  การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 
  การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก แกว ซีเมนต และผลิตภัณฑอโลหะอื่นๆ 
  อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑโลหะ 
  การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 
  การผลิตไฟฟา กาซ และประปา 
  การกอสราง 

3 ภาคบริการ 
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3.1) แบบจําลองเพ่ือการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจ 

แบบจําลองดุลภาพทั่วไปประเภท Computable General Equilibrium (CGE) เหมาะสําหรับ
การศึกษาผลกระทบของนโยบายและปจจัยภายนอกตอระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยมีการสมมติใหตัวแปรทาง
นโยบายและตัวแปรของปจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการศึกษา แตอยางไรก็ดีสามารถนํา
แบบจําลองมาประยุกตใชกับการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจระยะยาวได โดยการกําหนดใหตัวแปรปจจัย
ภายนอกและตัวแปรนโยบายเปนไปตามแนวโนมในอนาคตที่ผูใชแบบจําลองคาดการณ ซึ่งขึ้นกับหลายๆ 
ปจจัย ดังนั้นการต้ังสมมติฐานเก่ียวกับตัวแปรภายนอกและตัวแปรนโยบายอยางมีเหตุมีผล มีพื้นฐาน
แนวความคิดท่ีชัดเจนและวิพากษวิจารณได จึงเปนเรื่องที่สําคัญ 

สําหรับแบบจําลองที่จัดสรางนี้ ตัวแปรภายนอกที่สําคัญที่จะมีผลตอการประมาณการภาวะ
เศรษฐกิจในระยะยาว ประกอบดวย 

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟอ 

จัดเปนสมมติฐานท่ีสําคัญ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปด (Open 
Economy) มีการคาขายกับตางประเทศในปริมาณมาก และขนาดของการเปดประเทศ (วัดดวยสัดสวนของ
การคาระหวางประเทศตอรายไดประชาชาติ) มีแนวโนมที่จะขยายตัวตอเนื่องตามกระแสของโลกาภิวัตน ดังนั้น
เศรษฐกิจโลกจึงทวีความสําคัญตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ในระยะยาวจะขึ้นกับปจจัยหลัก 2-3 ประการ คือ ระดับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีการคาของโลก (ผานองคกรระหวางประเทศเชน WTO เปนตน) และแนวโนมการ
กระจายรายไดของโลก (มีผลตอระดับกําลังซื้อ และโครงสรางตลาดสินคาสงออกของไทย)  

ในทํานองเดียวกัน อัตราเงินเฟอโลกก็เปนปจจัยสําคัญ เนื่องจากไทยเปนประเทศที่มีธุรกรรม
การคากับตางประเทศมาก การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาในตลาดโลก (อัตราเงินเฟอโลก) จึงสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินคาในประเทศ (อัตราเงินเฟอของไทย) และความสามารถในการแขงขันของไทย อัตรา
เงินเฟอโลกจะขึ้นกับแนวโนมราคาน้ํามันและตนทุนของแหลงพลังงานทดแทนอื่นๆ คอนขางมาก และยังขึ้นกับ
ปจจัยอื่นๆ อาทิ แรงผลักดันตอการขยายตัวเศรษฐกิจ วามาจากอุปสงครวมหรืออุปทานรวม (Demand-Driven 
or Supply-Driven) ซึ่งจะทําใหเงินเฟอสูง หรือทําใหเงินเฟอตํ่า ตามลําดับ และอีกประการหนึ่งคือ ประสิทธิภาพ
ของการดําเนินนโยบายการเงินของเศรษฐกิจหลักๆ ซึ่งในระยะหนึ่งทศวรรษที่ผานมาประสบความสําเร็จ
คอนขางมากในการควบคุมเงินเฟอ จนกระทั่งเกิดปรากฏการณราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นในระยะ 1-2 ปที่ผานมา 

ราคาน้ํามันในตลาดโลก 

เปนตัวแปรที่มีความผันผวนในระยะสั้น เนื่องจากในปจจุบันมีความตองการใชน้ํามันในปริมาณสูง 
และมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตการจัดหาแหลงพลังงานเพิ่มเติม (ดานอุปทาน) ยังคงปรับตัวไดชา สงผล
ใหเกิดการเก็งกําไรในราคาน้ํามันอยางกวางขวาง ประกอบกับความเปนวัฏจักรของราคาน้ํามันที่ลดนอยลงกวา
ในอดีต จึงคาดการณวาราคาน้ํามันจะยังคงสูงไปอีกระยะหนึ่ง 

สวนในระยะยาว แนวโนมราคาน้ํามันจะขึ้นอยูกับความเร็วในการพัฒนาพลังงานทดแทน และ
การเพิ่มแหลงขุดเจาะน้ํามันใหมๆ 
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การลงทุนภาคเอกชน 

ในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ทิศทางการลงทุนภาคเอกชนจะขึ้นกับปจจัยหลายประการ อาทิ 
การลงทุนในโครงการขนาดใหญของรัฐบาลที่จะกระตุนใหเกิดกิจกรรมการลงทุนตอเนื่องทางเศรษฐกิจ ปจจัย
ดานความเชื่อมั่นตอการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพ มุมมองตอการแกปญหา
ของประเทศที่สําคัญโดยเฉพาะการปองกันน้ําทวม กระบวนการใหเกิดการปรองดอง ตลอดจนการกระตุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายการคาเสรี  

ในระยะยาว การลงทุนภาคเอกชนจะขึ้นกับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ซึ่งสัมพันธ
กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย อันเปนตัวแปรสําคัญในโลกสมัยใหมยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ที่จะ
กําหนดประสิทธิภาพการผลิต การลงทุนภาคเอกชนยังขึ้นกับระดับการขยายตัว ปริมาณ และทิศทางกระแส
เงินทุนหมุนเวียนของโลกดวย 

การคลังภาครัฐ 

การใชจายและนโยบายภาษีภาครัฐเปนตัวแปรทางนโยบาย ที่จะสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง สําหรับการคาดการณเศรษฐกิจในระยะ 6 ป (ป 2555-2560) นี้ ไดสมมติใหรัฐบาลยัง
ไมมีการข้ึนภาษี มีนโยบายรักษาวินัยทางการคลังโดยมีแนวโนมเขาสูสมดุล (โดยจะสามารถเขาสูสมดุลไดในป
ใด ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเปนหลัก) และเมื่อภาวการณคลังเขาสูสมดุล ก็สมมติใหรัฐบาลรักษาระดับ
สมดุลนั้นไวอยางตอเนื่องตอไป อยางไรก็ดี รายจายภาครัฐเพื่อปองกันน้ําทวม การมีรายจายประจําที่สูง และ
การดําเนินนโยบายประชานิยม อาจสงผลตอเนื่องในระยะปานกลางถึงระยะยาวตอการรักษาวินัยการคลังที่ยัง
นาเปนหวง 

ประสิทธิภาพการผลิตของเศรษฐกิจไทย 

เปนตัวแปรภายนอกแบบจําลอง (Exogenous Variable) ที่สําคัญอีกตัวหนึ่ง แบบจําลองนี้
กําหนดใหประสิทธิภาพการผลิตของทั้ง 45 สาขาการผลิตสามารถปรับเปลี่ยนได ซึ่งในการใชงานจริงอาจทํา
การปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการผลิตเฉพาะของกลุมภาคการผลิตหลักๆ  เชน  ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ หรือปรับเปล่ียนในรายอุตสาหกรรมเปาหมายได หากมีแนวทางของปจจัย
กระทบและขอมูลเพียงพอ ซึ่งจะไดมีการศึกษาในรายอุตสาหกรรม 5 สาขาสําหรับการศึกษานี้คือ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรมยานยนต ในระยะตอไป 

การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตในแบบจําลอง อาจมาจากการเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ รวมถึงการดําเนินนโยบายหรือการเปล่ียนแปลงในปจจัยภายนอก เชน 
ประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต (แรงงานและทุน) อาจลดลงจากการเพิ่มการใชจายของภาครัฐใน
โครงการท่ีไมกอใหเกิดประโยชนมากนัก หรือการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศที่ไมไดถูกนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

การจัดทําการประมาณการภาวะเศรษฐกิจในการศึกษานี้จะไดจําแนกเปน 2 สวนคอื การประมาณ
การเศรษฐกิจในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง และการประมาณการเศรษฐกิจในระยะยาว 
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3.2) การประมาณการเศรษฐกิจในระยะส้ันถึงระยะปานกลาง ชวงป พ.ศ. 2555-2560 

การประมาณการภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง แบงเปนสองระยะ ระยะละ 3 ป ซึ่ง
มีสมมติฐานหลักๆ ดังนี ้

ระยะแรก: แนวโนมเศรษฐกิจในระยะส้ัน 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) 

 คาดการณเศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางชาๆ โดยเฉพาะการแกปญหาเศรษฐกิจในสหภาพ
ยุโรป การฟนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุน และการขยายตัวของประเทศในภูมิภาคเอเซีย และประเทศเกิดใหม 

 โครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลยังคงเดินหนาและมีการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

 การใชจายและการลงทุนภาครัฐโดยรวมจะขยายตัวไมมากนัก ยกเวนในชวงปนี้และปหนา 
(2555-2556) ที่จะมีการลงทุนในเรื่องปองกันน้ําทวม ประมาณ 3 แสนลานบาท 

 การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวและขยายตัว แตไมมากนัก เนื่องจากรอดูผลการ
ปองกันน้ําทวมของรัฐบาล 

 คาดการณการสงออกขยายตัวตอเนื่องอยางชาๆ โดยอัตราการขยายตัวของการนําเขายัง
ทรงตัวในระดับสูง ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และการเพ่ิมขึ้นของอุปสงคดาน
พลังงานของประเทศตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนําเขาสินคาทุนเพื่อมาใชในโครงการขนาดใหญ
ของรัฐบาล 

 เงินเฟอคงอยูระดับสูงในปแรก เนื่องจากผลกระทบจากการปรับคาจางขั้นตํ่า 300 และ
ปริญญาตรี 15,000 บาท รวมทั้งราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูง โดยจะมีการปรับลดลงในชวงทายของการประมาณการ  

ระยะสอง: แนวโนมเศรษฐกิจรายปในระยะอีกสามปตอมา ชวงป พ.ศ. 2558-2560 

ประเด็นพิจารณาแนวโนมเศรษฐกิจในระยะกลางนี้จะแตกตางจากในระยะกอนหนา เนื่องจากใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว ภาวะเศรษฐกิจจะขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจเปนหลัก โดยผล 
กระทบระยะสั้นจากภายนอกจะมีความสําคัญลดลง ทั้งนี้ยังมีปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้ 

 ปจจัยที่กอใหเกิดการขยายตัวในอดีตซึ่งคือการใชทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคา
ถูกจะไมเปนจริงอีกตอไป รวมทั้งไทยไดเขาสูสถานะของประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง (Middle Income 
Country) ซึ่งมักจะมีอัตราการขยายตัวในระดับตํ่ากวาเมื่อครั้งเริ่มพัฒนาประเทศใหมๆ  

 งานวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจตามศักยภาพ (Potential Economic Growth) 
เกือบท้ังหมดคาดวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะอยูระหวางรอยละ 4.5-5.5  

 คาดการณการขยายตัวของการคาโลกจะยังรักษาระดับเดิมไวได เนื่องจากการเพ่ิม
บทบาทของเศรษฐกิจหลักใหมๆ  เชน จีน อินเดีย รัสเซีย และบราซิล 

 การคาดการณการคาในภูมิภาคเอเชียจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 

 คาดการณประชากรในวัยแรงงานของไทยจะลดสัดสวนลง แตประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น
ตามระดับการศึกษาเฉล่ียที่จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
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 หากเศรษฐกิจขยายตัวตํ่า (โดยเฉพาะต่ํากวารอยละ 3) เปนเวลาตอเนื่องยาวนาน ปญหา
หนี้สาธารณะภาครัฐจะกลายเปนปญหาเร้ือรัง อยางไรก็ดีโดยสวนใหญจะเกิดการปรับตัวทางเศรษฐกิจมหภาค
เพื่อแกปญหานี้ เชน มีการออมสูงขึ้นนอกภาครัฐ ทําใหคาเงินออนตัวลงและการสงออกขยายตัวขึ้น มีผลใหการ
ขยายตัวกลับสูระดับไมนอยกวารอยละ 4 ได 

3.3) การประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจระยะยาว ชวงป พ.ศ. 2560-2565 

การประมาณในชวงนี้ จะตองพิจารณาการเอื้ออํานวยของขอมูลและความสามารถของแบบจําลอง 

ซึ่งจะสงผลถึงการพิจารณาผลการประมาณการจากแบบจําลอง วาสมเหตุสมผลในการนํามาใชหรือไมเปน

สําคัญ  

สมมติฐานของการประมาณการในชวงนี้จะคลายคลึงกับชวง 3 ปกอนหนา (2558-2560) โดยมี

ความแตกตางที่สําคัญคือ 

 เศรษฐกิจโลกนาจะฟนตัวจากวิกฤติ Subprime อยางเต็มที่แลว 

 ประชากรสูงอายุเพิ่มในอัตราเรงขึ้น 

 ปญหาการเมืองมีขอสรุปที่ชัดเจนขึ้น 

 การปรับตัวของธุรกิจตอการขึ้นคาแรงมีกระบวนการท่ีครบถวนแลว 

 อาจมีการใชนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจมากขึ้น  

 บทบาทภาครัฐมีไดหลายความเปนไปได ขึ้นกับ การปรับโครงสรางภาษี และการเมือง 

4) วิธีการคาดประมาณความตองการแรงงานในอนาคต 

การคาดประมาณหรือศึกษาปริมาณความตองการกําลังคนในระยะเวลา 3 ป และ 10 ป โดย
จําแนกออกเปน 3 ภาคเศรษฐกิจหลัก คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ และในรายสาขาอุตสาหกรรม 
(เฉพาะ 5 อุตสาหกรรมกลุมตัวอยาง) โดยนําเสนอในภาพรวมของประเทศนั้น จะใชวิธีการท่ีใชประเมินความ
ตองการกําลังคนในอนาคตเปนการพยากรณในลักษณะของ Teleological Forecast4 หรือ Normative 
Forecast เพื่อใหการศึกษาความตองการกําลังคนที่จะใชปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ต้ังไว 
กลาวคือ เปนการศึกษาภาพเศรษฐกิจในอนาคตกอน แลวจึงนํามาพิจารณาดูวาเปาหมายเศรษฐกิจและสังคม
ดังกลาวจะมีความตองการใชกําลังคนเทาใดและอยางไร 

การคาดประมาณความตองการกําลังคนดังกลาวสามารถทําไดหลายวิธี แตเมื่อพิจารณาถึง
ขอจํากัดตางๆ ทั้งในดานขอมูล บุคลากรวิจัย เวลา และศักยภาพอื่นๆ จะเห็นวาวิธีที่นาจะใชได คือ GDP per 
worker approach หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิธีความตองการกําลังคน (Manpower Requirements Approach) 
ซึ่งมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

                                                            
4 Teleological Forecasts เปนการฉายภาพหรือคาดประมาณโดยต้ังเปาหมายอยางใดอยางหน่ึงไวแลวจึงศึกษาวาตองทําอยางไรบาง เชน 
ถาตองการใหเกิด A จะตองมี B หรือในการคาดประมาณความตองการกาํลังคน คือ ถาตองการใหได GDP ตามเปาหมายในปทีต่องการ 
จะตองใชกําลังคนเปนเทาใด 
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สูตรพื้นฐาน สําหรับคาดประมาณความตองการกําลังคน หรือ ขนาดการจางงานของประเทศ คือ 

Eit  =   GDPit / GWit 

โดย  Eit  =   การจางงานของอุตสาหกรรม i ในป t 

GDPit  = มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product)  

 ของอุตสาหกรรม i ในป t 

GWit = ผลผลิตตอแรงงาน (GDP per worker) ของอุตสาหกรรม i ในป t 

ในการคาดประมาณการจางงาน จําเปนจะตองทราบขนาดของ GDP และ GDP per worker ในป
เปาหมาย ซึ่งในการศึกษานี้ ตัวเลข GDP เปาหมายจะมีการคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญตางหาก สวน GDP per 
worker ในปเปาหมายอาจคํานวณไดจาก อัตราการเพิ่มของประสิทธิภาพการผลิตเฉล่ียตอแรงงาน (r) จากสูตร 

GWit = GW i( t+1) (1+r) 

ซึ่งในทางปฏิบัติอาจคํานวณจากแนวโนม GDP per worker หรือ การกําหนดสมมติฐานอัตราเพิ่ม
ดังกลาวเปนตัวแปรนโยบายก็ได 

เมื่อเราทราบคา GW และ GDP ของแตละอุตสาหกรรมในปเปาหมาย เราก็จะสามารถคํานวณคา
การจางงานของแตละอุตสาหกรรมได แตคาการจางงานท่ีไดจะเปนเพียงคาเบ้ืองตนเทานั้น จะตองนํามา
ปรับปรุงอีก เนื่องจากตามแนวคิดของวิธีความตองการกําลังคนความตองการกําลังคนในอนาคตจะตองอยูใน
กรอบของอุปทานกําลังคนของประเทศ ซึ่งในการศึกษานี้ไดกําหนดใหกรอบอุปทานกําลังคนของประเทศไทย
ขึ้นกับจํานวนประชากรและกําลังแรงงานที่พรอมจะเขาสูตลาดแรงงานของประเทศ โดยขนาดกําลังแรงงานของ
ประเทศสามารถคํานวณไดดวยวิธีการดังนี้ 

TS =   TPIij * LFPRij 

โดย TS = ขนาดของอุปทานแรงงานทั้งหมด 

 TPIij = ขนาดของประชากรทั้งหมดจําแนกตามเพศและกลุมอายุ 

 LFPRij = อัตราการเขาสูตลาดแรงงานของประชากรจําแนกตามเพศและกลุมอายุ 

ทั้งนี้ การคํานวณหาอัตราการเขาสูตลาดแรงงานของประชากรในอนาคตนั้น จะกําหนดให  

LFPRij = f(Year)   

โดยที่  Year  =  1, 2, 3, …   (ป 2544 = 1) 

    i =  เพศ    ชาย หรือ หญิง 

    j  =  กลุมอายุ  15-19, 20-24, 25-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+ 
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5) วิธีการคาดประมาณแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน 

การประมาณการอุปทาน (Supply) ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น ในการศึกษาจะมุงเนนที่
กลุมแรงงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหมในระดับมัธยมขึ้นไป โดยอาศัยฐานขอมูลจํานวนผูจบการศึกษาจําแนกตาม
สาขาตางๆ มาพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตราการเขาศึกษาตอ (จากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ) และ
อัตราการเขาสูตลาดแรงงานจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการประมาณการและผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 

5.1) รวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา สาขา และเพศ ในอดีต 

5.2) นําขอมูล มาหาสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขาตอผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดของแตละระดับการศึกษา 

5.3) เมื่อไดสัดสวนจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขาตอผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดแลว 
นําสัดสวนดังกลาวในแตละปที่เก็บขอมูลไดมาหาคาเฉล่ีย เพื่อหาสัดสวนของผูจบการศึกษาในแตละสาขาโดย
เฉลี่ยในชวงปที่มีขอมูล (ในกรณีที่มีขอมูลฐานเพียงปเดียว จะกําหนดใหใชสัดสวนของของปการศึกษานั้นเปน
ตัวแทน) โดยมีวิธีการคํานวณดังสมการตอไปนี้ 

คาเฉล่ียแตละชวงปตามสาขาตางๆ  =  (สัดสวนปแรก +… + สัดสวนปสุดทาย) ตามสาขาตางๆ 

จํานวนปที่นําขอมูลมาทําการเฉลี่ย 

ทั้งนี้ ผลรวมของสัดสวนผูจบการศึกษาในแตละสาขาโดยเฉล่ียที่ไดจากวิธีการในขอ 4.3 เมื่อนํามา
มารวมกันเปนผูจบการศึกษาทั้งหมด คาเฉล่ียในชวงปที่ไดเมื่อรวมกันแลวอาจไมเทากับ 1 (รวมแลวไมได 
100% พอดี) จึงจําเปนตองทําการปรับสัดสวนนี้อีกครั้งโดยกําหนดใหผลรวมเทากับ 1  

5.4) เมื่อไดคาสัดสวนเฉลี่ย 4 ปดังขั้นตอนที่ 4.3 แลวนํามาคูณกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับการศึกษาตางๆ ในอนาคต (เปนคาประมาณการจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ ตอจํานวน
ประชากรในแตละชวงอายุซึ่งคณะผูวิจัยไดทําการประมาณการไว) ก็จะไดจํานวนผูสําเร็จการศึกษากระจายตาม
สาขาตางๆ ในแตละป 

5.5) เนื่องจากในกลุมผูสําเร็จการศึกษา จะมีสวนหนึ่งซึ่งตัดสินใจเรียนตอในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น จึงตองคํานวณหาจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและไมไดเรียนตอ โดยการนําอัตราการเขาศึกษาตอในแตละ
ระดับชั้น มาคูณกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ประมาณการได แลวจึงคูณกับ (1 – อัตราการเรียนตอ) 
จะไดผูสําเร็จการศึกษาแลวไมไดเรียนตอ  

5.6) ผูสําเร็จการศึกษาแลวไมไดเรียนตอนั้นจะมีบางสวนไมพรอมที่จะทํางาน จึงตองนํา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาแลวไมไดเรียนตอในขั้นตอนที่ 5.5 มาคูณกับอัตราการเขาสูตลาดแรงงานซึ่งไดจาก
ขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งอัตราดังกลาวทางคณะผูวิจัยได
ทําการประมาณการไวในเบ้ืองตน โดยไดต้ังขอสมมติฐานวาใหสัดสวนดังกลาวนี้คงที่ไปในชวงเวลาที่ทําการ
ประมาณการ (ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษาใด ตองบวกปการศึกษาดวยหนึ่ง เพราะผูที่สําเร็จจริงในป
การศึกษานั้นจะสําเร็จในปถัดไป เชน ผูสําเร็จปการศึกษา 2554 จะสําเร็จการศึกษาจริงในป พ.ศ. 2555) ก็จะ
ไดจํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งพรอมจะทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา สาขา และเพศ  
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2.2.2 การศึกษาในระดับสาขาอุตสาหกรรม 

เพื่อใหไดขอมูลปญหาและอุปสรรคในการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปญหาความ
ไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานกําลังคนในภาพรวมและระดับรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายในปจจุบัน มี
ขั้นตอนและกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการศึกษา 

1.1) ทบทวนขอมูลตางๆ ที่เคยไดจัดทํามาแลวเกี่ยวของกับความตองการกําลังคน
โดยเฉพาะในเชิงคุณภาพตามหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรม เพื่อทบทวนปญหาความไมสมดุลระหวางอุปสงค
และอุปทานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามอาชีพที่สําคัญในหวงโซมูลคา (Value Chain) 

1.2) เพื่อใหไดขอมูลตามขอ 1) ทางคณะวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแตละอุตสาหกรรมทั้ง  
5 สาขา โดยความรวมมือกับเครือขายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญโดยตรงในสาขาที่ทําการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนในการระดมความคิดเพื่อใหไดความตองการกําลังคนในชวงเวลาที่ทําการศึกษาที่ตรงกับสาขา
อุตสาหกรรมนั้นๆ อยางแทจริง 

1.3) คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเครือขายขางตนตามขอ 2) มาชวยสนับสนุนในการระดม
ความคิดเพื่อคัดกรองสาขาวิชาชีพตามหวงโซมูลคาที่มีความจําเปนทั้งในปจจุบันและอนาคต และเพื่อใหกาวทัน 
Innovation เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเปาหมาย จะมีการศึกษาขอมูลในตางประเทศที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
เปาหมายเหลานี้เพิ่มเติม 

1.4) จัดระดมความคิดเปนกลุมยอยๆ ประมาณ 5-10 คน กลุมละ 1-2 ครั้ง และทําการขยาย
ผลไปในวงกวางในแตละสาขาโดยมีผูเขารวมประชุมในสาขานั้นๆ ประมาณ 20-30 คน เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในขอบเขตที่กวางขึ้น และสรางการยอมรับ โดยเปาหมายหลัก อาทิ ผูเชี่ยวชาญจาก
สถาบันและสมาคมของแตละอุตสาหกรรม เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ และนักวิชาการ เปนตน โดยจะจัดกลุมละ 
1 ครั้ง (รูปที่ 2.1) 

รูปที่ 2.1  แผนการจัดประชุมระดมความคิด 

ท่ีมา: คณะวิจัย 
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2.5) นําผลการศึกษาทั้งหมดจากขอ 1) ถึง 4) มาประมวลผลหรือเปนขอมูลในการจัดทํา
รายงานและนําไปใชกําหนดเปาหมายในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมายในตอนตอไป 

2) ขอมูลที่ตองการ 

2.1) ขอมูลทุติยภูมิในอดีตที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเคยจัดทําใหกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เคยรวมจัดทํากับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และขอมูลที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเคยให
คําปรึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในการจัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน
ตามหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมบางสาขา 

2.2) นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการระดมความคิดกับสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขา เพื่อใหไดขอมูลความตองการกําลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ทันสมัย
ที่สุดตามหวงโซมูลคา 

2.3) ผลการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในการพัฒนากําลังคนใหกับสถาบันอุตสาหกรรมดานตางๆ (เทาที่มีผลประเมินความสําเร็จ) เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการจัดทํายุทธศาสตรในตอนตอไป 

2.2.3 การทํายุทธศาสตร 

ในการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการภาคอุตสาหกรรมนั้น 
มีขั้นตอนในการจัดทําดังตอไปนี้ 

1) ขั้นตอนการศึกษา 

1.1) ทบทวนเทคนิควิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยมีความคุนเคยและเชี่ยวชาญในการจัดทํายุทธศาสตรใหกับหนวยงานตางๆ มานานนับ 10 ป 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับประเทศในระดับกลุมจังหวัดและใน
ระดับอุตสาหกรรม  

1.2) จัดการประชุมระดมความคิดเบื้องตนกับผูมีสวนเกี่ยวของในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายท้ัง 5 กลุม เพื่อใหไดขอสรุปทั้งปจจัยภายใน คือ จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) และปจจัย
ภายนอก คือ ภัยคุกคาม (Threats) และโอกาส (Opportunities) หรือ SWOT ของการพัฒนากําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาทั้ง 5 เพื่อนํามาจัดทํา SWOT Analysis ตอไป 

1.3) จัดทําการระดมความคิด 1 ครั้ง (ทั้งวัน) โดยแบงเปนการทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ
ในภาพรวมและรายสาขา (ถามี) ในภาคเชา โดยมีขาราชการจากหนวยของรัฐ โดยเฉพาะจากกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สวนภาคเอกชน
คือ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สถาบันและสมาคมที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทั้ง 5 สาขาท่ีเปนเปาหมาย ภาคบายจะเปนการระดมความคิดรายสาขาเปาหมาย 5 
กลุม โดยอาจจะเชิญบุคคลเพิ่มเติมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาเสริมกลุมละ 15-20 คน รวมประมาณ 100 คน 
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1.4) นําขอมูลทั้ งหมดที่ ไดจากการศึกษาและกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การศึกษาในระดับสาขาอุตสาหกรรม และการทบทวนเทคนิควิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรขางตน 
มาใชประกอบการจัดประชุมเฉพาะหนวยงานหลักคือ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ 
และรวบรวมขอเสนอแนะ เพื่อนํามาจัดทํายุทธศาสตรโดยจัดใหมีการประชุมที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หรือโรงแรมบริเวณใกลเคียง โดยเนนกลุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ไมเกิน 40 คน เพื่อใหไดขอสรุปวิสัยทัศนและพันธกิจ และแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรในภาพรวมและ
รายสาขา 

1.5) จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทํายุทธศาสตรรายสาขา โดย 

(1) ทําการสรุปยุทธศาสตรที่คาดวาจะเกี่ยวของกับการแกปญหาและ/หรือสงเสริม
อุตสาหกรรมแตละสาขาที่เกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนากําลังคนรายสาขาโดยผูเชี่ยวชาญแตละสาขา 

(2) จัดระดมความคิดโดยอาศัยพื้นฐานขอมูลจาก ขอ 3) และ 4) เพื่อหาขอยุติ
ยุทธศาสตรแตละสาขาและขอรับขอเสนอแนะกลยุทธหรือแผนงาน กิจกรรมที่จะทําใหยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบ
ผลสําเร็จโดยจัดประชุมสาขาละ 1 ครั้ง 

1.6) จัดประชุมรวมระหวางทีมวิจัยกับคณะผูเชี่ยวชาญในแตละอุตสาหกรรมรายสาขาที่
เกี่ยวของของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับรางยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในภาพรวมและตามสาขาอุตสาหกรรมสอดคลองกับบทบาทความรับผิดชอบของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

1.7) จัดประชุมใหญรางแผนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อนําผลจากการ
ประชุมมาปรับรางแผนยุทธศาสตรที่ไดจัดทําไว 

2) ขอมูลที่ตองการ 

2.1) ขอมูลที่ไดจากแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555-2574) 

2.2) ความคิดเห็นตางๆ ทั้งแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนา
กําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขา จากผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนตัวแทน
จากหนวยงานราชการ องคกรเอกชน และนักวิชาการในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรูความสามารถและมีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

3) วิธีการและกรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร 

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปดวยการดําเนินงานใน  
3 ขั้นตอนหลักดังนี้ (รูปที่ 2.2) 

ขั้นตอนที่ 1 (วิเคราะหสถานการณ)  

เริ่มจากการวิเคราะหสถานการณในปจจุบันซึ่งนิยมใชเครื่องมือดาน SWOT คือ ทบทวนปจจัย
ภายนอกไดแก ภัยคุกคาม (Threats) และโอกาส (Opportunities) และทบทวนปจจัยภายในไดแก จุดออน 
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วิเคราะหสถานการณ
ปจจุบัน 

การตัดสินใจเลือก
ยุทธศาสตร 

การนํายุทธศาสตร/ 
กลยุทธไปปฏิบัติ 

การติดตาม ประเมินผล/
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ 

(Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวการไดมาของขอมูลสวนนี้
สวนใหญจะไดจากการประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุมสนใจ (Focus Groups) หรือการสํารวจเชิงประเมิน 

ขั้นตอนที่ 2 (เลือกยุทธศาสตร)  

เปนการประมวลความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรซึ่งสังเคราะหจาก SWOT Analysis โดยพิจารณาวา ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยรวมไปถึงแตละสาขาอุตสาหกรรมตนแบบมีจุดแข็งอะไร และมีโอกาสใดที่เอื้อตอ
การกําหนดยุทธศาสตรใหสามารถดําเนินการไดทันที ขณะเดียวกันตองพิจารณาอุปสรรคหรือภัยคุกคามท่ีสงผล
กระทบตอการดําเนินงาน โดยเฉพาะจุดออนของกรมที่ยังมีอยูระดับหนึ่ง จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขจัด
อุปสรรคตางๆ เหลานั้น การวิเคราะหในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อไดมาซึ่งยุทธศาสตรที่สอดคลองกับทิศ
ทางการขับเคลื่อนของกรม ในชวงจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยจําเปนตองเลือกยุทธศาสตรสําคัญๆ ที่สามารถนําไป
ปฏิบัติเพื่อใหบริการตอผูรับบริการ และ/หรือ ผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนสุดทาย (นํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ) 

 เปนการกําหนดแผนงาน (กลยุทธ) เฉพาะที่สําคัญๆ ของแตละยุทธศาสตร โดยคํานึงถึงบทบาท
หนาที่ตามกฎหมายของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน/
พันธกิจที่ผูบริหาร ไดกําหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนองคกรไปในชวงเวลาของแผนและตอไปในอนาคต 

รูปที่ 2.2  กระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร/กลยุทธทั่วๆ ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ณัฐพัชร  ลอประดิษฐพงษ  สถาบันเพิ่มผลผลิต, www.nakhonratchasima.go.th/download/strategic.pdf 

(Feedback) กระบวนการยอนกลับ 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงาน 
ตอบสนองลูกคา 

การประเมิน/ปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับ
การบริหาร 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
ที่มีความสําคัญ 

การวิเคราะหปจจัย
ภายนอก ปจจัยภายใน 

การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

การประเมิน/ปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

การประมวลความคิด
เก่ียวกับยุทธศาสตร 

การวิเคราะห 
สถานการณ 

หนวยงานปฏิบัติดานพัฒนา
กําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 

การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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รวม

บทที่ 3 

วิเคราะหสถานการณและแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงาน 

 

3.1 การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในชวงที่ผานมา 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปที่ผานมาเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการกําหนดและประมาณ
การแนวโนมในอนาคตของเศรษฐกิจไทยในอีก 10 ปขางหนา 

รูปที่ 3.1  การขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงที่ผานมาผันผวนตอเนื่อง โดยมีแนวโนมการขยายตัวเฉล่ีย

โดยรวมลดลง ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจภายในที่ยังคงถูกกระทบจากปญหา
ความไมแนนอนทางการเมือง ความขัดแยงทางสังคม และภาวะอุทกภัยในป 2554 ที่ผานมา (รูปที่ 3.1)  

ภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2542-2553 ทั้งประเทศขยายตัวประมาณ 
รอยละ 4.6 ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ขยายตัวเฉล่ียประมาณรอยละ 5.3  4.4 และ  2.6 
ตามลําดับ โดยในป 2554 การขยายตัวมีการปรับตัวลดลงอยางมากในทุกภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากปญหา
อุทกภัยครั้งใหญ ทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมในป 2554 ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 (ตารางท่ี 3.1) 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวติดลบ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมไดรับความเสียหายจนตอง
หยุดดําเนินกิจการไปเปนจํานวนมาก ยกเวนภาคเกษตรกรรมที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวติดลบในปกอนหนา ประกอบกับราคาสินคาเกษตรโลกในชวงนั้นมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 201 จากปกอนหนา (ป 2553) 

                                                            
1 ขอมูลจากเคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญ 31 พฤษภาคม 2555, ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3.1 ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา 

 2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  2552  2553  เฉลี่ย 
42-53 

2554 

ภาคเกษตรกรรม 4.8 6.8 3.1 0.1 11.9 -1.1 -0.1 3.9 1.9 2.9 -0.9 -2.5 2.6 4.1 
ภาคอุตสาหกรรม 6.7 2.6 2.3 8.5 9.0 7.1 5.1 5.1 6.5 2.1 -1.7 10.2 5.3 -3.9 

ภาคบริการ 3.1 5.3 4.3 5.7 5.1 7.0 4.2 5.0 5.2 1.1 -0.7 7.1 4.4 3.8 
รวม 4.6 4.5 3.4 6.2 7.2 6.3 4.2 4.9 5.4 1.6 -1.1 7.5 4.6 0.1 

ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
หากพิจารณาลงในรายสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมแลว พบวา การขยายตัวมีความผันผวนตาม

ภาวะเศรษฐกิจเชนกัน (รูปที่ 3.2) จากขอมูลลาสุดท่ีเผยแพรถึงป 2553 แสดงใหเห็นวา กลุมอุตสาหกรรม 
ยานยนต เครื่องจักรกล และไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เปนกลุมที่มีการขยายตัวอยูในระดับเฉล่ียเกินรอยละ 10 สวน
กลุมอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ขยายตัวอยูในระดับเฉลี่ยไมเกินรอยละ 5  

รูปที่ 3.2  การขยายตัวรายสาขาอุตสาหกรรมในชวงที่ผานมา 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
ตารางที่ 3.2  ตัวเลขอัตราการขยายตัวของรายสาขาอุตสาหกรรมในชวงที่ผานมา 

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี่ย 
42-53 

ภาคอุตสาหกรรม 6.7 2.6 2.3 8.5 9.0 7.1 5.1 5.1 6.5 2.1 -1.7 10.2 5.3 

อาหาร  17.5 -18.1 3.2 8.1 12.3 -0.0 2.9 9.5 4.2 2.2 -2.5 3.7 3.6 
ส่ิงทอเคร่ืองนุงหม 0.2 6.5 2.6 3.6 2.9 5.9 2.1 1.4 -3.5 -1.1 -7.1 7.2 1.7 
เคร่ืองจักรกล 11.1 22.4 4.4 4.1 10.7 21.0 14.6 8.0 23.7 10.4 -11.1 20.6 11.7 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5.6 10.3 -14.4 19.4 26.9 14.5 10.2 19.9 22.0 12.8 0.8 15.8 12.0 
ยานยนตและชิ้นสวน 34.9 27.2 17.7 25.2 32.0 22.1 8.8 2.8 1.2 15.6 -21.6 37.3 16.9 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 3.3 5.6 3.1 7.1 4.6 5.6 4.2 2.1 5.2 -2.7 3.1 6.3 3.9 

ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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อัตราการเติบโตรายสาขาอุตสาหกรรม (รอยละ)

อุตสาหกรรมยานยนต

อุคสาหกรรมเครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ
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จากการใสแนวโนมการขยายตัวในรายสาขาอุตสาหกรรมตางๆ พบวาอุตสาหกรรมยานยนตมีแนวโนม
ลดลงอยางเห็นไดชัดในชวง 10 ปที่ผานมา สวนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น (รูปที่ 3.3)  
 

รูปที่ 3.3  แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  
และอุตสาหกรรมไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
ในขณะที่เมื่อพิจารณาแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรม

อาหารในชวงที่ผานมา พบวา ตางมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมที่มี
แนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด (รูปที่ 3.4) ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมลดลงเล็กนอย 

รูปที่ 3.4  แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมส่ิงทอเครื่องนุงหม 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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เมื่อพิจารณาสัดสวน GDP ของแตละสาขาอุตสาหกรรมตอ GDP ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด พบวา 
5 อุตสาหกรรมเปาหมายที่ศึกษาครั้งนี้ มีสัดสวนครอบคลุมคิดเปนเกือบรอยละ 50 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรม 
แสดงถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมกลุมนี้ และเมื่อพิจารณาเปนรายตัวจะเห็นวา อุตสาหกรรมอาหารมี GDP 
คิดเปนสัดสวนมากที่สุด (ประมาณรอยละ 15) และอยูในระดับคอนขางคงที่ในระยะ 10 กวาปที่ผานมา สวน
สาขาส่ิงทอและเครื่องนุงหม มีสัดสวนลดลงจากในอดีดอยางเห็นไดชัด ในขณะที่สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และสาขายานยนตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนสาขาเครื่องจักรกลมีสัดสวนนอยที่สุดโดยเปรียบเทียบ
และทรงตัวอยูในระดับที่คอนขางคงที่และปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยในระยะหลัง (รูปที่ 3.5) 

รูปที่ 3.5  สัดสวน GDP ของสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
จากขอมูลสัดสวน GDP รายสาขาดังกลาว แสดงถึงแนวโนมโครงสรางอุตสาหกรรมรายสาขาที่มีผลตอ

การสรางรายไดใหกับประเทศในภาพรวม หรือ Contribution to Growth รวมทั้งสามารถใชเปนพื้นฐานในการ
วางแผนการสงเสริมในรายอุตสาหกรรม ใหมีการพัฒนาตอเนื่องสําหรับสาขาที่มีสําคัญ หรือ Contribute to 
Growth เพิ่มมากขึ้น และใหมีการเขาไปยกระดับและปรับตัวสําหรับสาขาที่เริ่มมีแนวโนมบทบาทความเปน
สาขา Contribute to Growth ลดลง ใหกลับมามีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งโครงสรางบทบาทของแตละสาขาจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ อาทิ การใชปจจัยการ
ผลิตทุน แรงงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และภาวะเศรษฐกิจการคาโลก อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาหลัก การรวมกลุมทางการคา และกฎระเบียบทางการคาตางๆ 

3.1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจรายอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขาในชวงที่ผานมา 

มูลคาการสงออกและนําเขาของอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขาคือ อุตสาหกรรมอาหาร  
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมยานยนต ตางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ยกเวนในป 2552 ที่มีการปรับตัวลดลง เนื่องจาก
วิกฤติ Subprime ในสหรัฐอเมริกา โดยสาขาที่มีมูลคาการสงออกและนําเขามากที่สุดคือ สาขาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รองลงมาคือ ยานยนต เครื่องจักรกล อาหาร และสิ่งทอและเครื่องนุงหม ตามลําดับ 
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ในเกือบทุกสาขาอุตสาหกรรมดังกลาว พึ่งพาการนําเขาในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะในสาขาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ที่มีมูลคาการนําเขาใกลเคียงกับมูลคาการสงออกมาก โดยเฉพาะในชวงปที่ผานมา ที่มีมูลคาการ
นําเขามากกวามูลคาการสงออก (รูปที่ 3.6) ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต
เครื่องใชไฟฟาหลายชนิด โดยเฉพาะกลุมเครื่องรับโทรทัศนที่มีการเปลี่ยนรูปแบบของจอแสดงผลเปน LCD 
และ LED เปนหลัก ซึ่งยังไมสามารถผลิตไดในประเทศ จึงตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อมาประกอบเปน
ผลิตภัณฑขั้นปลายอีกครั้ง นอกจากนี้ในชวงปลายป 2554 ยังเกิดปญหาอุทกภัยครั้งใหญ สงผลใหโรงงาน
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหลายแหงถูกน้ําทวมตองหยุดสายพานการผลิตลงชั่วคราว ปริมาณการ
สงออกจึงลดลง ภาวการณนําเขาและสงออกในชวง 3 ปที่ผานมาแสดงถึงแนวโนมการลดลงของความไดเปรียบ
ในการสรางมูลคาเพิ่มจากการสงออกในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในบทตอๆ ไป 

รูปที่ 3.6  มูลคาการสงออกและนําเขาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ที่มีการพ่ึงพาการนําเขาในมูลคาที่สูงต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน โดย

มีมูลคาการนําเขามากกวาการสงออกมาโดยตลอด เนื่องจากเครื่องจักรกลจัดเปนสินคาทุนที่ใชในอุตสาหกรรม
การผลิตตอเนื่องตางๆ อยางไรก็ดีมูลคาการสงออกก็มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และเขาใกลกับการนําเขามากกวา
ในอดีต แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในการพัฒนาสรางมูลคาเพิ่มเพื่อสงออก และทดแทนการนําเขา
ไดมากขึ้น 

แตกตางจากสาขายานยนตที่มีมูลคาการสงออกมากกวาการนําเขามาโดยตลอด และชวงหางระหวาง
มูลคาดังกลาวก็กวางขึ้นเรื่อยๆ มากกวาในอดีต (รูปที่ 3.7) แสดงถึงโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีการใชวัตถุดิบใน
ประเทศ (Local Content) เพิ่มขึ้น เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก 
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รูปที่ 3.7  มูลคาการสงออกและนําเขาของอุตสาหกรรมยานยนต 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
รูปที่ 3.8  มูลคาการสงออกและนําเขาของอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
ในทํานองเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ก็มีมูลคาการสงออก

มากกวามูลคาการนําเขาคอนขางมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ที่แสดงถึงศักยภาพและความไดเปรียบ
ในการสรางมูลคาเพิ่มและเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกอยางเห็นไดชัด เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหมที่แมยังมีการสงออกที่มากกวาการนําเขา แตชวงหางดังกลาวก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
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รูปที่ 3.9  มูลคาการสงออกและนําเขาของอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
รูปที่ 3.10  มูลคาการสงออกและนําเขาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหม 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ในราย

สาขาอุตสาหกรรม พบวาสามารถแบงไดเปนสองกลุม คือกลุมที่มีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ระดับ 100-900 
และกลุม MPI ระดับตํ่ากวา 100-200 โดยในกลุมแรก การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน มี MPI สูงสุด (ประมาณ 
800) และเพิ่มขึ้นโดดเดนอยางมากในชวง 6 ปที่ผานมา สวนการผลิตยานยนตและอุปกรณขนสง มี MPI อยูใน
ระดับรองลงมา (ประมาณ 300) และตามดวยเครื่องจักรและอุปกรณ (ประมาณ 200) ตามลําดับ 

สวนกลุมที่มี MPI ระดับตํ่ากวา 200 คือ การผลิตเครื่องใชไฟฟาในบานเรือน ตามดวย การผลิตอาหาร
และเครื่องด่ืม ที่มีแนวโนม MPI เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนการผลิตเครื่องแตงกาย การปนทอและแตงสําเร็จ 
การผลิตอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการส่ือสาร มีแนวโนม MPI ลดลงอยางตอเนื่อง โดยการปนทอและแตง
สําเร็จมี MPI ตํ่าที่สุด (ตํ่ากวา 100) โดยเปรียบเทียบ 
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รูปที่ 3.11  กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) ระดับ 100-900 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_index/MPI.xls 

 
รูปที่ 3.12  กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) ระดับตํ่ากวา 100-200 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_index/MPI.xls 

จากขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายสาขาดังกลาวขางตน นํามาซึ่งภาพรวมและขอมูล
พื้นฐานประกอบการประมาณการเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระดับสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ดังจะ
กลาวถึงในหัวขอถัดไป 
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3.1.3 ผลการประมาณการเศรษฐกิจในระยะส้ัน-ระยะปานกลาง ชวงป พ.ศ. 2555-2560 

การประมาณการภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง แบงเปนสองระยะคือ ชวงป 2555-2556 
และชวงป 2557-2559 ซึ่งมีสมมติฐานหลักๆ ดังนี ้

ระยะแรก: แนวโนมเศรษฐกิจในระยะส้ัน 2 ป (พ.ศ.2555-2556) 

 คาดการณเศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางชาๆ โดยเฉพาะการแกปญหาเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป 
การฟนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุน และการขยายตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และประเทศเกิดใหม (รูปที่ 3.13) 

รูปที่ 3.13  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Real GDP Growth) ของตลาดหลัก 

หมายเหตุ: *ขอมูลประมาณการ  
ท่ีมา: World Economic Outlook (WEO), April 2012 

 
 โครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลยังคงเดินหนาและมีการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

จากการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการเรงรัดการดําเนินการตามแผนฟนฟู และสรางอนาคตประเทศ
ไทย2 การใชจายและการลงทุนภาครัฐโดยรวมจะขยายตัวไมมากนัก เนื่องจากตองระวังในเรื่องการขาดดุล
งบประมาณ ยกเวนในชวงปนี้และปหนา (2555-2556) ที่จะมีการลงทุนในเรื่องปองกันน้ําทวม ประมาณ 3 แสน
ลานบาท ในการประมาณการจึงใหการใชจายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวประมาณรอยละ 16 ตอป (ในราคา
ประจําป) ใกลเคียงกับการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย3 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งดานการผลิตและดานการใชจายฟนตัวไดเร็วหลังจากสถานการณ 
อุทกภัยคลี่คลายลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องสังเกตไดจากอัตราการใชกําลังการ
ผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสแรกของป 2555 ซึ่งแมวาอุตสาหกรรมสําคัญๆ มีแนวโนมฟนตัวไดอยางเต็มที่ แต
การฟนตัวของบางอุตสาหกรรมยังมีความลาชา โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรและ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (รูปที่ 3.14) 
                                                            
2
 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกและแนวโนมป 2555, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, พฤษภาคม 2555 

3
 รายงานแนวโนมเงินเฟอ, ธนาคารแหงประเทศไทย, พฤษภาคม 2555 
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รูปที่ 3.14  อัตราการใชกําลังการผลิตรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา (รอยละ) 

ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/academic/index 

 
 การลงทุนภาคเอกชนฟนตัวไดเร็ว สะทอนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1 ของ

ป 2555 ที่ปรับสูงกวาระดับกอนอุทกภัยปลายป 2554 (รูปที่ 3.15) โดยการลงทุนภาคเอกชนเรงตัวขึ้นจากการ
ลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณเปนสําคัญ สอดคลองกับการนําเขาสินคาทุนที่มีแนวโนมเรงขึ้นเชนกัน ซึ่ง
สะทอนถึงการเรงลงทุนเพื่อซอมแซมและฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย และการลงทุนภาคเอกชนยังไดรับแรง
สนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เอื้ออํานวยตอการลงทุนเพื่อฟนฟูกิจการ 
ตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ฟนตัวดีหลังอุทกภัยซึ่งสะทอนจากมูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน
สุทธิที่ยังอยูในระดับสูงในชวงตนป4 จึงคาดการณการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวและขยายตัว อยางคอย
เปนคอยไป เนื่องจากรอดูผลการปองกันน้ําทวมของรัฐบาล โดยจะขยายตัวประมาณรอยละ 13 ตอป (ในราคา
ประจําป) ใกลเคียงกับการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย 

รูปที่ 3.15  ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ปรับฤดูกาล คาเฉล่ียเคลื่อนที่ 3 เดือน) 

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (2555) 

                                                            
4
 ธนาคารแหงประเทศไทย (2555) 
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 คาดการณการสงออกขยายตัวตอเนื่องอยางชาๆ โดยใหการสงออกสินคาและบริการขยายตัว
ประมาณรอยละ 9 ตอป (ในราคาประจําป) สวนอัตราการขยายตัวของการนําเขายังทรงตัวในระดับสูงประมาณ
รอยละ 12 ตอป (ใกลเคียงกับการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย) ทั้งนี้เปนผลเนื่องจากราคาน้ํามัน
ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของอุปสงคดานพลังงานของประเทศ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการนําเขาสินคาทุนของภาคเอกชนเพื่อมาใชในการลงทุนทดแทน ซอมแซม และฟนฟูความเสียหายจาก
ภาวะอุทกภัย และของรัฐบาลในโครงการขนาดใหญเพื่อฟนฟูประเทศและวางแผนในการบริหารจัดการน้ํา 

 ปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน ไดแก ความยืดเย้ือของสถานการณ
ความขัดแยงในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศอิหราน และผลการเจรจาระหวางประเทศอิหรานกับ 6 ชาติ
มหาอํานาจ (ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และจีน) ในเรื่องโครงการนิวเคลียรของประเทศ
อิหรานที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งทาทีของกลุมประเทศ OPEC ที่อาจพิจารณาเพิ่มหรือลด
กําลังการผลิต อยางไรก็ดี สถานการณความตึงเครียดระหวางอิหรานกับชาติตะวันตกอาจทําใหราคาน้ํามันผันผวน
และปรับตัวสูงขึ้น จึงต้ังสมมติฐานในแบบจําลองใหราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป และปรับลดลงเล็กนอย
ในชวงทายของการประมาณการ จากการมองสถานการณที่นาจะเขาสูการตกลงและคลี่คลายได 

 อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโนมแข็งคา เนื่องจาก (1) ดุลการคามีแนวโนมเกินดุลมากขึ้นหลังจาก
การผลิตภายในประเทศกลับมาผลิตในระดับปกติ (2) ปริมาณเงินลงทุนไหลเขาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นใน
ระบบเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีกวาในครึ่งปแรก และ (3) การฟนตัวของเศรษฐกิจยุโรปสงผลใหคาเงินดอลลาร
สหรัฐออนคาลง5  จากขอมูลดัชนีคาเงินบาทของธนาคารแหงประเทศไทยชี้วา เนื่องจากความเส่ียงที่เริ่มลดลง
ในตลาดการเงินโลก สงผลใหนักลงทุนตางชาติหันมาถือครองสินทรัพยเส่ียง รวมถึงสินทรัพยในภูมิภาคมากขึ้น 
ทําใหเงินบาทแข็งคาขึ้นเทียบกับดอลลารสหรัฐ เยน และยูโร (รูปที่ 3.16) ในการประมาณการนี้จึงใชสมมติฐาน
เงินบาทแข็งคาขึ้นรอยละ 5 ในป พ.ศ. 2555 และอยูในระดับนั้นโดยเฉลี่ยตอไป  

รูปที่ 3.16  ดัชนีคาเงินบาท (น้ําหนักการคา ปฐาน 2550) 

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

                                                            
5
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2555) 
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 คาดการณเงินเฟอคงอยูระดับสูงในปแรก เนื่องจากผลกระทบจากการปรับคาจางขั้นตํ่า 300 
และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท รวมท้ังราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูง ซึ่งการปรับคาจางดังกลาวเปนการปรับ
แบบกาวกระโดด (Jump Process) ในอัตราที่จะทําใหรายไดของผูบริโภคเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และอาจมี
ผลกระทบตอโครงสรางคาจางแรงงานและตนทุนของภาคธุรกิจในภาพรวม รวมทั้งการปรับขึ้นคาจางแรงงาน
และเงินเดือนขาราชการที่ไดเริ่มดําเนินการแลวเกิดขึ้นในชวงที่ตนทุนพลังงานและคาขนสงที่ปรับตัวสูงขึ้น 
กอปรกับแรงกดดันดานอุปสงคกําลังเรงตัว จากการชะลอตัวในชวงอุทกภัย จึงอาจสงผลทางจิตวิทยาตอการ
ปรับขึ้นราคาสินคาและการคาดการณเงินเฟอ6 โดยคาดการณใหระดับเงินเฟอมีการปรับลดลงในชวงทายของ
การประมาณการ เมื่อเศรษฐกิจปรับเขาสูสมดุล 

ตารางที่ 3.3  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของหนวยงานวิจัยตางๆ 

 2555 2556 
ธปท. 6.0 5.8 
สศช. 1/ 5.5 – 6.5 n.a. 
SCB EIC 5.7 5.0 
Goldman Sachs 5.7 4.8 
Phatra Securities 5.7 4.5 
DBS 5.5 5.5 
Nomura 5.5 4.7 
HSBC 5.5 4.5 
สศค. 2/ 5.0 – 6.0 n.a. 
JP Morgan 5.1 3.5 
Kasikorn Research 5.0 5.0 
Deutsche Bank 4.0 4.7 
Standard Chartered 3.5 4.9 
หมายเหตุ : รวบรวมและเผยแพรโดยสํานักขาวรอยเตอร ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ยกเวน 

1/ เผยแพร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 พรอมการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ป 2554 
2/ เผยแพร ณ วันที่ 26 มีนาคม 2555 
โดยเรียงลําดับหนวยงานวิจัยตามประมาณการป 2555 จากมากไปนอย 

ท่ีมา: รายงานแนวโนมเงินเฟอ พฤษภาคม 2555, ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
ตารางที่ 3.4  ประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปของหนวยงานวิจัยตางๆ 

 2555 2556 
Goldman Sachs 4.2 3.9 
Kasikorn Research 3.9 4.2 
DBS 3.8 3.8 
สศช. 1/ 3.5 – 4.0 n.a. 
Deutsche Bank 3.7 3.9 
สศค. 2/ 3.1 – 4.1 n.a. 
ธปท 3.5 3.5 

                                                            
6
 ธนาคารแหงประเทศไทย (2555) 
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 2555 2556 
SCB EIC 3.5 3.5 
HSBC 3.4 3.8 
Standard Chartered 3.4 3.5 
Phatra Securities 3.4 3.0 
Nomura 3.1 2.6 
หมายเหตุ : รวบรวมและเผยแพรโดยสํานักขาวรอยเตอร ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ยกเวน 

1/ เผยแพร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 พรอมการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ป 2554 
2/ เผยแพร ณ วันที่ 26 มีนาคม 2555 
โดยเรียงลําดับหนวยงานวิจัยตามประมาณการป 2555 จากมากไปนอย 

ท่ีมา: รายงานแนวโนมเงินเฟอ พฤษภาคม 2555, ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
จากสมมติฐานการประมาณการขางตน และขอมูลการประมาณการของหนวยงานตางๆ ขางตน 

(ดูตารางท่ี 3.3 และ 3.4) นําสูการประมาณการทางเศรษฐกิจโดยแบบจําลอง CGE7 โดยผลการประมาณการ
ระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Real GDP) ในป 2555-2556 อยูที่รอยละ 5.6 (เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวรอยละ 0.1 ในปกอนหนา) และรอยละ 5.0 ตามลําดับ ผลการประมาณการแสดงอยูในตารางที่ 3.5 

โดยคาดการณอัตราการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ในระยะ 2 ป ใกลเคียง
กับอัตราการขยายตัวเฉล่ียในชวงที่ผานมา ดังนี้ คือ 

- อุตสาหกรรมยานยนต ขยายตัวสูงสุดอยูที่ระดับรอยละ 14.4-15.3 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวในระดับรองลงมา คือรอยละ 11.7-13.1 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขยายตัวในชวงรอยละ 8.8-11.4 

- อุตสาหกรรมอาหาร ขยายตัวในชวงรอยละ 2.7-3.9 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหม ขยายตัวในระดับรอยละ 2.2-2.3 

ระยะสอง: แนวโนมเศรษฐกิจรายปในระยะสามปตอมา ชวงป พ.ศ. 2557-2559 

ประเด็นพิจารณาแนวโนมเศรษฐกิจในระยะกลางนี้จะแตกตางจากในระยะกอนหนา เนื่องจากใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว ภาวะเศรษฐกิจจะขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจเปนหลัก โดย
ผลกระทบระยะสั้นจากภายนอกจะมีความสําคัญลดลง ทั้งนี้ยังมีปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้ 

 ปจจัยที่กอใหเกิดการขยายตัวในอดีต คือ การใชทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูกจะ
ไมเปนจริงอีกตอไป รวมทั้งไทยไดเขาสูสถานะของประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง (Middle Income 
Country) ซึ่งมักจะมีอัตราการขยายตัวในระดับตํ่ากวาเมื่อครั้งเริ่มพัฒนาประเทศใหมๆ8  

                                                            
7
 วิธีการประมาณการไดกลาวถึงในบทที่ 2 หัวขอท่ี 3) หนา 2-16 ถึง 2-22 

8
 การศึกษาปจจัยกาํหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, มิถุนายน 2555 
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 ภาคการผลิตเริ่มมีการปรับตัวในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและบริหาร
จัดการมากขึ้น จากแรงกดดันของตนทุนดานแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น และแนวโนมการแขงขันในตลาดโลกที่เนน
เรื่องคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ มากกวาการแขงขันดวยราคาดังเชนในอดีต 

 คาดการณการขยายตัวของการคาโลกจะยังรักษาระดับเดิมไวได9 เนื่องจากการเพ่ิมบทบาท
ของเศรษฐกิจหลักใหมๆ เชน กลุมประเทศในอาเซียน จีน อินเดีย รัสเซีย และบราซิล 

 การคาดการณการคาในภูมิภาคเอเชียจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 จะเปนโอกาสในการขยายความรวมมือ และเปน
ฐานการผลิตในภูมิภาค 

 คาดการณประชากรในวัยแรงงานของไทยจะลดสัดสวนลง จากอัตราการเกิดท่ีลดลง10 แต
ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาเฉล่ียที่จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

 งานวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจตามศักยภาพ (Potential Economic Growth) 
เกือบท้ังหมดคาดวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะอยูระหวางรอยละ 4.5-5.511  

 หากเศรษฐกิจขยายตัวตํ่า (โดยเฉพาะต่ํากวารอยละ 3) เปนเวลาตอเนื่องยาวนาน ปญหาหนี้
สาธารณะภาครัฐจะกลายเปนปญหาเรื้อรัง โดยสวนใหญจะเกิดการปรับตัวทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อแกปญหานี้ 
เชน มีการออมสูงขึ้นนอกภาครัฐ ทําใหคาเงินออนตัวลงและการสงออกขยายตัวขึ้น มีผลใหการขยายตัวกลับสู
ระดับไมนอยกวารอยละ 4 ได 

จากปจจัยสําคัญพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจขางตน ผลการประมาณการการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะ 3 ปนี้อยูในชวงรอยละ 4.3-5.3 (ตารางที่ 3.5) เปนการขยายตัวตํ่ากวาอัตราการขยายตัวใน
ระยะ 40-50 ปที่ผานมาที่เคยขยายตัวเฉล่ียกวารอยละ 6 ตอป  

โดยคาดการณสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา มีอัตราการขยายตัวตอเนื่อง ในชวงป 2557-
2559  ดังนี้ คือ 

- อุตสาหกรรมยานยนต ขยายตัวสูงสุดอยูในชวงรอยละ 12.3-18.6 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวในลําดับตอมา คือรอยละ 9.3-12.1 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขยายตัวในชวงรอยละ 8.2-11.6 

- อุตสาหกรรมอาหาร ขยายตัวในชวงรอยละ 2.8-5.3 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหม ขยายตัวในชวงรอยละ 0.5-1.9 

 

 
                                                            
9 World Economic Outlook, April 2012 
10 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําป 2553, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, พฤษภาคม 2555 
11 1. สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยป 2554 (24 พ.ย. 2553) สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร และ 2. ปฤษัณย จันทรหอม, “การประมาณ
ผลผลิตตามศักยภาพของประเทศไทย,” BOT Working Paper, พฤษภาคม 2544    
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ตารางที่ 3.5  คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในชวงป พ.ศ. 2555-2559  

 2553* 2554** 2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
55-59 

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (รอยละ)         
1. ภาคเกษตร -2.5 4.1 4.8 4.0 3.9 3.1 3.0 3.8 
2. ภาคอุตสาหกรรม 10.2 -3.9 6.8 6.5 6.3 6.2 5.6 6.3 

2.1 อุตสาหกรรมอาหาร 3.7 -4.6 3.9 2.7 2.8 5.3 4.6 3.8 
2.2 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 7.2 -9.3 2.3 2.2 1.9 1.2 0.5 1.6 
2.3 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 20.6 -13.2 11.4 8.8 11.6 10.1 8.2 10.0 
2.4 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 15.8 -1.3 13.1 11.7 12.1 10.7 9.3 11.4 
2.5 อุตสาหกรรมยานยนต 37.3 -23.7 15.3 14.4 18.6 17.2 12.3 15.6 
2.6 อุตสาหกรรมอื่น ๆ 6.3 0.7 4.9 4.9 3.7 3.6 3.9 4.2 

3. ภาคบริการ 7.1 3.8 4.9 4.2 4.7 4.2 3.6 4.3 
รวม 7.5 0.1 5.6 5.0 5.3 4.9 4.3 5.0 

หมายเหตุ: *ขอมูลจริง  
**ขอมูลจริงในสาขาเศรษฐกิจหลัก แตสาขายอยของภาคอุตสาหกรรมเปนขอมูลประมาณการ 

ท่ีมา: 2553*สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมใหม แบบปริมาณลูกโซ พ.ศ. 2533 -2553 (ปฐาน ณ ราคาคงที่ป 2545) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
2554** สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมเดิม ณ ราคาคงที่ป 2531  
2555-2559 ประมาณการโดยคณะผูวิจัย 

 
3.1.4 การประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจระยะยาว ชวงป พ.ศ. 2560-2565 

การประมาณการในชวงนี้ สมมติฐานของการประมาณจะคลายคลึงกับชวง 3 ปกอนหนา (2557-2559) 
โดยพิจารณาแนวโนมในอดีตรวมดวย ในขณะที่ความแตกตางที่สําคัญที่คณะผูวิจัยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆ และมุมมองแนวโนมทางเศรษฐกิจของนักวิชาการ และสํานักวิจัยตางๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ พบวาในระยะของการประมาณการนี้ 

 เศรษฐกิจโลกนาจะฟนตัวจากวิกฤติ Subprime อยางเต็มที่แลว12 

 ประชากรสูงอายุเพิ่มในอัตราเรงขึ้น13 

 มองปญหาการเมืองมีขอสรุปที่ชัดเจนขึ้น 

 มองการปรับตัวของธุรกิจตอการขึ้นคาแรงมีกระบวนการท่ีครบถวนแลว 

 มองการใชนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น  

 บทบาทภาครัฐมีความเปนไปได ทั้งการรักษาวินัยการเงินการคลังในการใชจายภาครัฐ การ
ปรับโครงสรางภาษี เพื่อสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และสรางรายไดภาครัฐที่
เหมาะสม รวมทั้งการเมืองที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้น 

                                                            
12

 จากการคาดการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงกอนหนาของ World Economic Outlook (2012) 
13 การประมาณการงบประมาณสําหรับผูสูงอายุและแหลงที่มาของเงิน, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, มีนาคม 2555 
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เมื่อพิจารณาการเอื้ออํานวยของขอมูลและความสามารถของแบบจําลองแลว เนื่องจากเปนการ
ประมาณการระยะยาวเกินกวาที่แบบจําลองจะใหผลที่สมเหตุสมผลได การประมาณการในระยะป พ.ศ. 2560-
2565 นี้ จึงใชสมมติฐานการประมาณการที่ใหการขยายตัวในแตละปของแตละสาขาเศรษฐกิจ อิงกับแนวโนม
การขยายตัวในอดีตของแตละสาขาดังกลาวในชวงป 2546-2553 ที่ผานมา ซึ่งเปนชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจที่มี
การฟนตัวของภาคการผลิตตางๆ กลับเขาสูแนวโนมปกติ โดยใชวิธีเฉลี่ยเคล่ือนที เพื่อแสดงแนวโนม (Trend) 
การขยายตัวในอนาคต เชน 

อัตราการขยายตัวป 2560 = อัตราการขยายตัวเฉล่ียของป 2546-2553 

อัตราการขยายตัวป 2561 = อัตราการขยายตัวเฉล่ียของป 2547-2554 

>>>เรื่อยไปจนถึงป 2565 

ผลการประมาณการแนวโนมขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ในชวงป พ.ศ. 2560-2565 ของ
สาขาเศรษฐกิจหลักและสาขายอยภาคอุตสาหกรรมแสดงอยูในตารางท่ี 3.6 โดยคาดการณการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (Real GDP) ประมาณรอยละ 3.7-4.5 ภาคเกษตรขยายตัวประมาณรอยละ 2.2-3.0 ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวรอยละ 4.6-5.8 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 3.2-3.8  

โดยคาดการณแนวโนมการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ในชวงป 2560-2565 ดังนี ้
คือ 

-  อุตสาหกรรมยานยนต ขยายตัวสูงสุดในระหวางรอยละ 6.0-13.8 

-  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวในระดับรองลงมาในชวงรอยละ 3.9-9.4 

-  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขยายตัวในชวงรอยละ 3.5-8.7 

-  อุตสาหกรรมอาหาร ขยายตัวในชวงรอยละ 1.9-4.0 

-  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ขยายตัวในชวงรอยละ 0.5-1.2 

ตารางที่ 3.6  คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในชวงป พ.ศ. 2560-2565  

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 เฉลี่ยป 
60-65 

เฉลี่ย 10 ป 
55-65 

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (รอยละ)         
1. ภาคเกษตร 3.0 2.5 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 3.0 
2. ภาคอุตสาหกรรม 5.8 4.7 4.6 4.9 4.8 4.7 4.9 5.5 

2.1 อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 1.9 2.4 2.4 2.3 2.5 2.6 3.2 
2.2 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 0.7 1.0 0.5 0.5 0.6 1.2 0.7 1.2 
2.3 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 8.7 4.7 3.5 4.1 5.8 6.1 5.5 7.5 
2.4 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 9.4 5.4 3.9 4.4 5.9 6.5 5.9 8.4 
2.5 อุตสาหกรรมยานยนต 13.8 6.8 6.0 6.7 7.2 9.1 8.3 11.6 
2.6 อุตสาหกรรมอื่นๆ 3.6 5.1 5.7 5.8 4.7 3.6 4.8 4.5 

3. ภาคบริการ 3.8 3.3 3.2 3.2 3.4 3.3 3.4 3.8 
รวม 4.5 3.8 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 4.4 

ท่ีมา: ประมาณการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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แนวโนมการขยายตัวรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ในป พ.ศ. 2555-2565  

การคาดประมาณอัตราการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายของการศึกษาทั้ง 5 สาขาดังกลาว
ขางตน โดยภาพรวมการขยายตัวในชวงแรก (ป 2555-2559) จะมีอัตราการขยายตัวที่สูง เนื่องจากเปนการ
ปรับตัวจากการขยายตัวที่ตํ่าในชวง1-2 ปกอนหนาจากวิกฤติ Subprime และวิกฤติการณน้ําทวมของไทย 
หลังจากนั้นจะปรับตัวสูพื้นฐานศักยภาพและแนวโนมระยะยาวของอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดในแตละสาขา
อุตสาหกรรมสามารถสรุปไดดังนี้ 

อุตสาหกรรมยานยนต  เปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการขยายตัวสูงสุดในกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 
5 กลุม โดยในระยะสั้นถึงปานกลางจะขยายตัวอยูในชวงประมาณรอยละ 12-19 โดยในระยะแรกจะเปนการ
ปรับตัวจากผลกระทบวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญของไทยในป 2554 ที่ผานมา เมื่อพิจารณาอัตราการใชกําลังการ
ผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต พบวาปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของป 2555 มาอยูที่ระดับรอยละ 95.5 จาก
ระดับรอยละ 32.3 ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2554 (รูปที่ 3.14) ประกอบกับความตองการสะสมทั้งจาก
สถานการณคล่ืนยักษสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในป 2554 และเหตุการณอุทกภัยในไทย และผลจากการกระตุนการ
บริโภคจากภาครัฐของนโยบายรถคันแรกที่ทําใหมีอุปสงคตอรถยนตขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในป 2555 
จึงคาดการณใหอุตสาหกรรมยานยนตมีการขยายตัวในป 2555 รอยละ 15.3 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวติดลบใน
ปกอนหนา และมีการปรับชะลอลงเล็กนอยในป 2556 หลังจากนั้นคาดการณอัตราการขยายตัวมีการปรับตัวสูง
ตอเนื่อง โดยเปนผลสืบเนื่องจากพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ดี การสรางมูลคาเพิ่มตลอด Supply Chain ทั้งชิ้นสวน
ยานยนตคุณภาพท่ีผลิตภายในประเทศจนถึงการประกอบตัวรถ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง 
แนวโนมการสงออกที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และเศรษฐกิจที่ขยายตัวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปน
ตลาดที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในชวงป 2557-2558 คาดการณอัตราการขยายตัวสูงกวาการขยายตัวเฉลี่ย
ในชวง 10 ปที่ผานมา (ที่รอยละ 16.9 ดูตารางท่ี 3.2) เนื่องจากเปาหมายการผลิตรถยนตของไทยที่คาดวาจะ
เพิ่มสูงขึ้นไมตํ่ากวาปละ 2 ลานคันในชวง 2-3 ปนี้ จากที่เคยผลิตอยูในระดับลานกวาคันในชวงที่ผานมา จาก
การใหขอมูลและความมั่นใจของผูประกอบการผลิตรถยนตรายใหญในไทยที่มีการเปดโรงงานเพิ่ม และตั้งเปาท่ี
จะเพิ่มการผลิตใหมากขึ้นในอนาคต14 ดวยเห็นวาไทยมีศักยภาพในการที่จะเปนฐานการผลิตในภูมิภาครองรับ
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่ตลาดจะมีขนาดใหญขึ้น 
ประกอบกับหลายๆ ภูมิภาคของโลกอยูในชวงชะลอตัว เชน ยุโรปที่มีผลกระทบอยางมาก ทําใหผูประกอบการ
รถยนตเบนเปาหมายมายังเอเชียมากขึ้น อยางไรก็ดีการขยายตัวในระยะยาวคาดการณอยูในระดับเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 8 ซึ่งเปนการปรับระดับหลังจากการขยายตัวสูงตอเนื่องในชวงกอนหนามาระยะหนึ่ง โดยมี
แนวโนมปรับตัวขึ้นอีกครั้งในชวงทายของการประมาณการ 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการขยายตัวรองลงมาเปน
อันดับสองในกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 5 กลุม โดยในระยะสั้นถึงปานกลางจะขยายตัวอยูในชวงประมาณรอยละ 9-13 
โดยประมาณการในป 2555 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 13.1 เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวติดลบใน
ป 2554 โดยเปนการเริ่มฟนตัวและตอบสนองความตองการสะสมจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญปลายป 2554 
ที่ผานมา พิจารณาจากอัตราการใชกําลังการผลิต พบวาปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของป 2555 มาอยูที่ระดับ

                                                            
14 โตโยตายึดไทยฐานผลิตเบอร 1 ตั้งเปาผลิต 1.2 ลานคนัใน 3 ป – คายรถลุยเออีซีชดเชยยโุรปชะลอตัว, 

http://its.in.th/index.php/component/content/article/1-latest-news/10316-1-123-- 
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รอยละ 49.2 จากระดับรอยละ 28.6 ในชวงไตรมาสสุดทายของป พ.ศ. 2554 (ดูรูปที่ 3.14) อยางไรก็ดี อุตสาหกรรม
จะใชเวลาระยะหนึ่งในการฟนตัวอยางสมบูรณและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากเปนกลุมอุตสาหกรรมที่
เครือขายการผลิตมีความซับซอนและไดรับความเสียหายมาก ประกอบกับตองมีการติดต้ังเครื่องจักรที่ตองการ
ความแมนยําสูงทดแทนเครื่องที่เสียหาย โดยเฉพาะการผลิตฮารดดิสกไดรฟ (HDD) และแผงวงจรรวม ซึ่งเปน
สาขาการผลิตหลักของกลุมอุตสาหกรรมนี้  ดังนั้นในระยะปานกลางจึงประมาณการใหมีอัตราการขยายตัวไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก ใกลเคียงกับการขยายตัวในชวง 10 ปที่ผานมา (ที่รอยละ 12.0 ดูตารางท่ี 3.2) โดยจะ
ปรับตัวลงเล็กนอยในระยะตอมาของการประมาณการ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นฐานอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสโดยรวมที่ยังตองพึ่งพาการนําเขาในระดับที่สูง (จนเริ่มสูงกวามูลคาการสงออกในปจจุบัน) (ดูรูป
ที่ 3.6) และตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องคาจางแรงงาน กระทบการสรางมูลคาเพิ่มและความสามารถ
ในการแขงขัน อยางไรก็ตาม การผลิตของไทยยังไดรับการยอมรับในเรื่องทักษะของแรงงานและคุณภาพในการ
ผลิต เครื่องชี้เศรษฐกิจอุตสาหกรรม อาทิ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยังมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น (ดูรูปที่ 3.11-3.12) รวมทั้งอัตราการใชกําลังการผลิตที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นไดอีก จาก
ความตองการที่ยังมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในตลาดโลกและภูมิภาค ประกอบกับคาดการณการปรับตัวของ
ผูประกอบการในการปรับปรุงสายการผลิตใหทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงคาดการณการ
ขยายตัวมีแนวโนมปรับขึ้นในชวงทายของการประมาณการ 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล คาดการณการขยายตัวเปนอันดับสามในกลุมอุตสาหกรรมทั้ง 5 
สาขา สอดคลองกับการขยายตัวในอดีตมี่ผานมา โดยการขยายตัวในระยะสั้นถึงปานกลางจะขยายตัวอยูในชวง
รอยละ 8-12 ใกลเคียงกับการขยายตัวในชวง 10 ปที่ผานมาคือ ประมาณรอยละ 11.7 โดยอัตราการขยายตัวใน
ป 2555 จะมีการขยายตัวรอยละ 11.4 เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวติดลบในป 2554 เชนเดียวกับ
ทุกอุตสาหกรรมที่ประสบปญหาอุทกภัย โดยเครื่องจักรกลสวนใหญเปนการนําเขา (ดูรูปที่ 3.8) เนื่องจากเปน
สินคาทุนที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตตอเนื่องตางๆ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีสูง อยางไรก็ดี การ
สงออกเครื่องจักรกลของไทยมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนเขาใกลกับมูลคาการนําเขาในระยะ 5 ปที่ผานมา 
ตลอดจนอัตราการใชกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจากประมาณกวารอยละ 80 ในชวงป 2548-2550 
เปนประมาณกวารอยละ 90 ในชวงป 2553-2554 แสดงถึงศักยภาพการผลิตของไทยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับแนวโนมการขยายตัวในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ตองใชเครื่องจักรกลเปนหลัก เชน
อุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้งการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมเพื่อการผลิตอาหารที่ตองอาศัยเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร จึงประมาณการอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีการขยายตัวตอเนื่อง แตไม
สูงนักในชวงทายของการประมาณการ เทียบกับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในอดีต เนื่องจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลยังประสบกับความยากลําบากในหลายๆ ดาน อาทิ การสรางคานิยมความเชื่อมั่นที่
จะใชเครื่องจักรที่ผลิตโดยคนไทยมากกวาการนําเขา การขาดแคลนแรงงานชางและวิศวกรเครื่องจักรที่มี
คุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาสูเครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง เปนตน การเติบโตของอุตสาหกรรมจึงขึ้นกับ
แนวทางการพัฒนาที่จริงจัง และแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ที่จะนําพาผูประกอบการไทยใหสามารถฟนฝา
อุปสรรคในดานตางๆ ดังกลาว รวมไปถึงการพัฒนาเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมทั้งตนน้ํา เชน อุตสาหกรรมเหล็ก 
และปลายน้ําที่ใชเครื่องจักรเขมขน ใหมีการสอดรับประสานกัน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยจึงจะเติบโตใน
อัตราที่เรงขึ้นไดในอนาคต   
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อุตสาหกรรมอาหาร เปนกลุมอุตสาหกรรมที่คาดการณการขยายตัวในระดับรองลงมาเปนอันดับ
ที่ส่ี โดยขยายตัวในชวงรอยละ 3-5 ซึ่งในระยะแรก เปนการขยายตัวที่เรงตัวขึ้นจนสูงกวาอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยในอดีตที่ผานมา (ที่ประมาณรอยละ 3.6) โดยมีอัตราการขยายตัวในป 2555 รอยละ 3.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวที่ลดลงจากปญหาอุทกภัยดังที่กลาวแลว สําหรับแนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร
นั้นสดใส จากแนวโนมความตองการความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่เพิ่มขึ้นของโลก จากประชากร
โลกท่ียังคงเพิ่มขึ้น และอาหารที่มีคุณภาพจากแนวโนมการใสใจสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศเกิดใหมที่มีรายไดสูงขึ้น ซึ่งไทยถือวาไดเปรียบในเรื่องทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการผลิต
อาหารท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีทางการผลิตอาหารอยาง
ตอเนื่อง ทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอยางจริงจัง เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร 
หรือเปนครัวของโลก เห็นไดจากแนวโนมมูลคาการสงออกอาหารของไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและกาว
กระโดดในชวงหลัง และสูงกวามูลคาการนําเขาคอนขางมาก (ดูรูปที่ 3.9) แสดงถึงศักยภาพและความไดเปรียบ
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศจํานวนมาก และการเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออก นอกจากนี้อัตราการ
ใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร (ดูรูปที่ 3.14) ที่อยูระดับประมาณกวารอยละ 50 และมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ยังมีชองวางใหมีการเพิ่มผลิตภาพการผลิต และใชกําลังการผลิตใหเต็มประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี 
ในระยะยาว แนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากศักยภาพพื้นฐานอุตสาหกรรมและปจจัยดาน
แนวโนมตลาดแลว นโยบายภาครัฐก็เปนปจจัยกําหนดสําคัญ โดยเฉพาะการพิจารณาดําเนินนโยบายโดย
คํานึงถึงผลกระทบตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา อาทิ ผลของการแทรกแซงราคาสินคาตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรม การบังคับใชและเรงปรับปรุงกฎระเบียบ/มาตรฐานสินคาตางๆ ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดการคา เปนตน เพื่ออุตสาหกรรมจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน สามารถกาวนําหนา
คูแขงเดิมและคูแขงที่เกิดใหมในภูมิภาคได ซึ่งปจจุบันการดําเนินการดังกลาวยังเปนไปอยางลาชา จึง
คาดการณอุตสาหกรรมอาหารมีอัตราการขยายตัวไมหวือหวา อยูในระดับไมแตกตางจากในอดีตมากนักในชวง
ทายของการประมาณการ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม เปนกลุมอุตสาหกรรมที่คาดการณการขยายตัวในลําดับ
สุดทายในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา โดยในระยะสั้นถึงปานกลางจะขยายตัวในชวงรอยละ 1-2 ซึ่ง
เปนอัตราการขยายตัวไมแตกตางจากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในอดีตที่ผานมามากนัก (ที่ประมาณรอยละ 1.7) 
และมีแนวโนมการขยายตัวที่ลดลง เนื่องจากแนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมส่ิงทอยังคงนาเปนหวง จาก
การท่ีอุตสาหกรรมไมสามารถอาศัยความไดเปรียบจากการใชแรงงานราคาถูกในประเทศไดอีกตอไป ประกอบ
กับคูแขงที่เพิ่มจํานวนขึ้นมาก และสามารถผลิตในตนทุนที่ถูกกวาไทยอยางมาก อาทิ จีน และประเทศเพื่อน
บานของไทย  โดยเฉพาะสาขาการตัดเย็บเครื่องนุงหมที่ใชแรงงานเขมขน ที่มีการปลดคนงานและปดตัวลงของ
โรงงานในประเทศจํานวนมากในชวงที่ผานมา และสะทอนใหเห็นในอัตราการใชกําลังการผลิตที่ลดลงมาโดย
ตลอดต้ังแตป 2548 (ดูรูปที่ 3.14) โครงสรางการผลิตส่ิงทอและเครื่องนุงหมในปจจุบัน จึงเริ่มปรับเปลี่ยนสูการ
ผลิตที่เนนการแขงขันดานคุณภาพและการสรางแบรนด แทนที่การผลิตสินคาราคาถูกในปริมาณที่มากดังเชน
ในอดีต รวมทั้งแนวโนมการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมปลายน้ําที่สามารถปรับเปล่ียนฐานไดงายกวา
เนื่องจากใชเครื่องจักรเบา สูฐานการผลิตในประเทศเพื่อบานที่คาแรงถูกวา ยังคงเหลืออุตสาหกรรมตนน้ําคือ
การผลิตเสนใยและการฟอกยอม ที่ใชเครื่องจักรหนักและเทคโนโลยีเขมขนกวายังคงอยูในประเทศ ดังนั้น
แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคตจึงขึ้นอยูกับการปรับตัวของผูประกอบการในสองดานคือ การเชื่อมโยงใน
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ภูมิภาคสูการเปนฐานการผลิต (Production Base) ในภูมิภาคใหได และการเชื่อมโยงกับตลาด สูการเพิ่ม
คุณภาพผลิตภัณฑ ผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสรางนวัตกรรมในตัวสินคา การออกแบบเสนใยและ
ลวดลาย การบริหารจัดการดานการคาและการรุกตลาดในตางประเทศ เพื่อกาวใหทันรสนิยมและความตองการ
ของผูบริโภค ซึ่งมองวาผูประกอบการไทยมีศักยภาพ และสามารถสรางความเชื่อมโยงอยางเหนียวแนนในรูป 
Cluster การผลิต และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลิตภาพสูการใชกําลังการผลิตที่สูงขึ้น 
ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในเรื่องการผลิต กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และการขยายตลาด โดยไมลืม
การเชื่อมโยงกับภาคการผลิตทองถิ่นในส่ิงทอพื้นบาน เพื่อสรางความหลากหลายในผลิตภัณฑ สรางความ
แตกตางจากคูแขง พัฒนาสูสากลได ซึ่งตองใชระยะเวลา จึงคาดการณแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมในชวงทายของการประมาณการไมสูงมากนัก แตโดยรวมจากลูทางความเปนไปไดของ
อุตสาหกรรมดังกลาว และจากการสงออกที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (มากกวามูลคาการนําเขา) (ดูรูปที่ 3.10) จึง
ยังคงไดเปรียบในการสรางมูลคาเพิ่ม ทําใหใน 10 ปขางหนา อุตสาหกรรมยังสามารถขยายตัวเฉล่ียใกลเคียง
กับในอดีตที่ผานมา  

3.2 การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมความตองการแรงงาน 

3.2.1 ภาพรวมตลาดแรงงานในชวงที่ผานมา 

ตลาดแรงงานไทยในชวง 10 ปที่ผานมา แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
การเมืองอยูเปนระยะ ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ แตยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระดับ
ปานกลาง ประมาณรอยละ 1.9 ตอป ทั้งนี้แนวโนมความตองการแรงงานของผูประกอบการยังคงเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ในอนาคต โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมซึ่งยังขาดแคลนแรงงานอยูเปนจํานวนมาก ทั้งแรงงานใน
ระดับลาง และชางเทคนิคในสาขาตางๆ 

1) อาชีพของแรงงาน 

จากขอมูลการสํารวจภาวการณมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป 2554 มีแรงงานท่ี
ทํางานอยูในตลาดแรงงานรวมทั้งประเทศจํานวนทั้งส้ิน 38.4 ลานคน โดยสวนใหญเปนแรงงานระดับลางใน
ภาคเกษตรกรรมและบริการ ไดแก กลุมอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมงจํานวน 
13.4 ลานคน (รอยละ 34.9) พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด 7.6 ลานคน (รอยละ 19.7) 
และผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆ 4.6 ลานคน (รอยละ 12.0) สวนแรงงาน
ระดับลางในภาคอุตสาหกรรมนั้น มีแรงงานในกลุมผูปฏิบัติการเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 
จํานวน 3.0 ลานคน (รอยละ 7.9) สําหรับในกลุมแรงงานฝมือนั้น อาชีพเสมียนเปนกลุมอาชีพที่มีมากท่ีสุด 
จํานวน 1.3 ลานคน (รอยละ 3.4) รองลงมาไดแก ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
1.2 ลานคน (รอยละ 3.3) และผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการประมาณ 1 ลานคน (รอยละ 
2.6) ตามลําดับ 
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แรงงานระดับลาง ผูปฏิบัติงาน

ชางเทคนิคและแรงงานฝมือ

ผูบริหารระดับสูง

ตารางที่ 3.7  จํานวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจําแนกตามกลุมอาชีพ ป 2544-2554 
หนวย: คน 

อาชีพ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ผูบัญญตัิกฎหมาย ขาราชการระดบัอาวุโส และผูจัดการ 2,168,699 2,416,419 2,477,321 2,505,569 1,031,695 991,288 
ผูประกอบวิชาชพีดานตางๆ 1,297,488 1,216,927 1,426,089 1,417,145 1,502,032 1,856,504 
ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผูประกอบวชิาชีพอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ 1,172,288 1,246,955 1,421,506 1,543,861 1,531,191 1,280,683 
เสมียน 1,104,642 1,164,728 1,302,516 1,326,059 1,473,416 1,337,534 
พนักงานบรกิาร และพนักงานขายในรานคาและตลาด 4,161,620 4,529,676 4,981,760 5,209,164 6,682,372 7,590,287 
ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมอืในดานการเกษตรและการประมง 11,713,476 12,287,851 11,767,950 12,597,559 13,018,047 13,441,963 
ผูปฏิบัติงานในธุรกจิดานความสามารถทางฝมือ 3,755,885 4,010,221 4,224,783 4,124,045 4,609,711 4,624,835 
ผูปฏิบัตกิารเครือ่งจักร และผูปฏิบตัิงานดานการประกอบ 2,577,994 2,669,812 2,996,714 3,024,750 2,958,890 3,050,245 
อาชีพข้ันพืน้ฐานตางๆ 4,000,090 4,159,955 4,542,983 4,384,062 4,609,032 4,241,395 
ไมทราบ 12,017 16,780 34,608 55,101 20,784 67,457 

รวม 31,964,199 33,719,324 35,176,230 36,187,315 37,437,170 38,482,191 
หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอาชีพจาก ISCO-88 เปน ISCO-08 / ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
รูปที่ 3.17  แนวโนมการขยายตัวของจํานวนแรงงานในแตละกลุมฝมือระหวางป 2544-2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กลุมผูบริหารระดับสูง ไดแก ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ 
 กลุมชางเทคนิคและแรงงานฝมือ ไดแก ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ และเสมียน 
 กลุมแรงงานระดับลาง ผูปฏิบัติงาน ไดแก พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดาน

การเกษตรและการประมง ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือ ผูปฏิบัติการเคร่ืองจักร และผูปฏิบัติงานดานการ
ประกอบ และอาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ 

 

แนวโนมการขยายตัวของจํานวนแรงงานในแตละกลุมอาชีพในชวง 10 ปที่ผานมานั้น กลุม
พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด เปนกลุมอาชีพที่มีการขยายตัวมากที่สุด โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 6.2 ตอป ในขณะที่กลุมผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ เปน
กลุมที่มีจํานวนลดลงมากที่สุด โดยมีอัตราขยายตัวติดลบถึงรอยละ 7.5 ตอป โดยเริ่มลดลงอยางมากต้ังแต 
ป 2551 เปนตนมา 

จํานวนแรงงาน (คน) 
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2) ระดับการศึกษาของแรงงาน 

โดยภาพรวมแลวในปจจุบันประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาแรงงานระดับลางที่มีระดับการศึกษาไม
เกินมัธยมศึกษาตอนตนอยูคอนขางมาก คิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 68.9 ของแรงงานทั้งหมด อยางไรก็ตาม 
จากแนวโนมการจางงานในชวงสิบปที่ผานมา การใชแรงงานท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาซึ่งเปนแรงงาน
กลุมใหญที่สุดนั้น มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากเกือบ 14 ลานคนในป 2544 เหลือเพียง 11.7 ลานคนเทานั้น ใน
ป 2554 ในขณะท่ีแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มขายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทั้งนี้สาเหตุที่การใชแรงงานที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาประถมศึกษามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ นั้น อาจเปน
ผลมาจากขอจํากัดดานอุปทาน คือ มีผูที่ตกหลนจากระบบการศึกษาภาคบังคับลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการ
เขาถึงระบบการศึกษาดีขึ้น รวมทั้งมีการขยายโอกาสทางการศึกษา สงผลใหมีแรงงานระดับลางเขาสู
ตลาดแรงงานลดลง ในขณะที่แรงงานเดิมบางสวนในตลาดแรงงานก็เริ่มมีอายุมากขึ้นและออกจากตลาดแรงงาน
ไป ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงตลาดแรงงานไมไดลดความตองการจางแรงงานกลุมนี้ลงเลย ดังจะเห็นไดจาก
ตัวเลขแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกๆ ป และตัวเลขของแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากถูกผูประกอบการจางมาทํางานแทนท่ีแรงงานในระดับลาง
นั่นเอง 

สําหรับในกลุมแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงนั้น มีแนวโนมการขยายตัวอยูในระดับที่สูงขึ้นมาก 
โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี พบวามีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 5.7 ตอปสงผลใหมีแรงงานในระดับ
ปริญญาตรีเพิ่มสูงขึ้นจาก 2.3 ลานคน เปน 4 ลานคนในเวลาเพียง 10 ปเทานั้น ในขณะที่แรงงานที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไปมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมากเชนกัน โดยขยายตัวเฉล่ียสูงถึงรอยละ 9.1 ตอป นับเปน
ระดับการศึกษาที่มีการขยายตัวสูงกวาระดับอื่นๆ ทั้งหมด 

ตัวเลขจํานวนแรงงานที่มีการศึกษาในระดับสูงที่เพิ่มมากขึ้นนั้น นอกเหนือจากความตองการ
แรงงานระดับสูงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม
แลว อีกสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากอุปทานของแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเพิ่มสูงขึ้นดวย
ทุกปนั่นเอง ทั้งนี้ ผลกระทบจากจํานวนผูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปนั้น ทําใหแรงงานที่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจํานวนมากเมื่อจบการศึกษาแลวไมสามารถหางานที่ตรงกับวุฒิ
การศึกษาที่ตนเองจบมาได เนื่องจากไมมีตําแหนงงานรองรับ หรือตัวแรงงานเองไมมีทักษะความสามารถท่ี
เหมาะสมกับตําแหนงงาน บางสวนจึงตองยอมรับการทํางานในตําแหนงงานที่ตํ่ากวาวุฒิการศึกษาที่จบมา 
ในขณะที่แรงงานอีกจํานวนมากเลือกท่ีจะประกอบธุรกิจสวนตัวหรือชวยธุรกิจครัวเรือนแทน ดังนั้นทางออกท่ี
เหมาะสมของการผลิตบุคลากรเพื่อมารองรับตลาดแรงงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจึงไมใชการเรงขยาย
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับสูงใหเพิ่มมากขึ้นเพียงอยางเดียว แตจําเปนจะตองพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
ใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสมและเพียงพอจะออกไปทํางานไดทันทีเมื่อจบการศึกษา และตองวางแผนการ
ผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกลุมแรงงานในสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจําพวกชางฝมือในสายงานอุตสาหกรรม และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตางๆ เปนตน 
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ตารางที่ 3.8  จํานวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2544-2554 
หนวย: คน 

ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ต่ํากวาประถมศึกษา 13,975,191 13,830,661 13,446,876 12,789,782 12,428,513 11,748,431 
ประถมศึกษา 7,121,455 7,656,331 7,766,520 8,294,584 8,536,850 8,677,544 
มัธยมศึกษาตอนตน 4,045,656 4,539,807 4,956,126 5,318,835 5,663,606 6,100,142 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,995,146 2,421,832 2,861,158 3,292,103 3,665,716 4,100,267 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1,063,338 1,102,725 1,179,602 1,198,982 1,283,781 1,317,121 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 1,107,675 1,238,242 1,336,308 1,429,776 1,590,588 1,751,724 
ปริญญาตรี 2,336,559 2,569,067 3,070,385 3,309,187 3,687,754 4,084,587 
ปริญญาโท 231,783 239,507 340,724 371,031 457,962 553,746 
ปริญญาเอก 19,633 16,658 27,164 15,418 17,183 23,755 
การศึกษาอ่ืนๆ 11,533 19,114 31,017 30,542 22,524 33,335 
ไมทราบ 56,227 85,381 160,350 137,076 82,695 91,539 

รวม 31,964,196 33,719,325 35,176,230 36,187,316 37,437,172 38,482,191 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
3) การกระจายตัวของแรงงานในแตละสาขาอุตสาหกรรม 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานทั้งหมดออกตามประเภทการผลิตแลว พบวา ในป 2554 แรงงานสวนใหญ 
15.7 ลานคน ทํางานในภาคบริการ รองลงมาไดแก ภาคเกษตรกรรม 14.7 ลานคน สวนภาคอุตสาหกรรมมี
แรงงาน 8.0 ลานคน ทั้งนี้เมื่อจําแนกเปนรายสาขาการผลิตยอยแลว สาขาการเกษตร ลาสัตว และปาไม เปนสาขา
ที่มีแรงงานทํางานอยูมากท่ีสุด 14.3 ลานคน 

จากขอมูลแสดงขางตนจะเห็นไดวาอาชีพเกษตรกรยังคงเปนอาชีพขั้นพื้นฐานที่คนไทยทํางานอยู
มากท่ีสุด โดยเฉพาะกลุมผูประกอบอาชีพสวนตัวและชวยเหลือธุรกิจครัวเรือน โดยแรงงานกลุมนี้สวนมากเปน
แรงงานท่ีมีการศึกษาไมสูงนักและกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ สวนในภาคอุตสาหกรรมนั้น ถานับเฉพาะ
ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตประเภทตางๆ แลว จะมีแรงงานทํางานอยูเพียง 5.3 ลานคนเทานั้น โดยมีสาขา
การผลิตอาหารและเครื่องด่ืมเปนสาขาที่มีแรงงานทํางานมากที่สุดประมาณ 1.2 ลานคน รองลงมาไดแกสาขา
ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 1.0 ลานคน และสาขาไมและเฟอรนิเจอร 5.5 แสนคน จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการผลิต
ที่มีแรงงานอยูมากสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตขั้นพื้นฐานซึ่งกระจายอยูทั่วไปในทุกภูมิภาค และสวนใหญ
เปนกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นมา
นั้น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีแรงงานอยูมากที่สุดประมาณ 
5 แสนคน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 3 แสนคน และการผลิตเครื่องหนัง 1.4 แสนคน 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.9  จํานวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจําแนกตามประเภทการผลิตป 2544-2553 
หนวย: คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 2544 2546 2548 2550 2552 2553 
ภาคเกษตรกรรม 13,425,430 13,907,619 13,511,076 14,119,333 14,419,702 14,441,554 

การเกษตร ลาสัตว และปาไม 12,966,817 13,451,525 13,054,497 13,683,783 13,938,187 14,034,254 
การประมง 458,613 456,094 456,579 435,550 481,515 407,300 

ภาคอตุสาหกรรม 6,759,999 7,261,593 7,957,101 8,041,530 7,887,944 7,844,989 
เหมืองแรและเหมอืงหิน 54,185 48,234 61,974 63,836 50,407 42,218 
การผลิต 4,945,225 5,269,982 5,659,904 5,684,119 5,442,844 5,377,477 
   - อาหารและเครือ่งดื่ม 878,783 980,606 997,905 1,086,743 1,177,965 1,123,202 
   - ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 1,266,648 1,245,444 1,287,016 1,164,055 1,057,671 1,046,478 
   - ผลิตภณัฑหนังและรองเทา 217,370 181,036 151,533 165,341 112,568 137,056 
   - ไม ผลติภัณฑไม และเฟอรนเิจอร 587,069 569,666 683,242 647,510 602,901 589,885 
   - การผลิตกระดาษ ผลติภัณฑกระดาษ 68,642 62,527 94,202 83,597 75,153 84,175 
   - ปโตรเลียม 10,391 10,189 16,007 14,646 16,187 14,856 
   - ปโตรเคม ี 30,258 32,849 31,161 47,400 79,687 86,829 
   - เคมีภัณฑ 51,307 71,947 91,052 90,827 91,742 70,139 
   - ยา 35,367 30,314 45,842 32,479 37,329 35,897 
   - ยางและผลติภณัฑยาง 91,786 90,888 90,299 97,084 96,460 100,915 
   - พลาสตกิ 123,419 140,952 148,901 138,137 134,225 137,134 
   - เซรามกิ 100,459 119,856 133,970 136,532 102,817 125,103 
   - ปูนซีเมนต 86,320 89,182 102,866 123,833 96,453 110,942 
   - เหล็กและเหล็กกลา 47,110 55,949 61,584 62,731 61,235 64,011 
   - เครื่องจักรและอุปกรณ 143,937 161,673 187,105 165,813 160,547 166,887 
   - เครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส 323,120 335,733 429,480 474,185 427,716 401,973 
   - ยานยนตและชิน้สวน 115,916 151,954 205,115 258,974 232,312 242,279 
   - อัญมณีและเครือ่งประดับ 130,833 175,884 150,915 145,824 135,538 131,649 
   - อุตสาหกรรมการผลติอื่นๆ 636,490 763,333 751,709 748,408 744,338 708,067 
การไฟฟา กาซและการประปา 101,319 95,085 105,616 103,473 104,091 106,678 
กอสราง 1,659,270 1,848,292 2,129,607 2,190,102 2,290,602 2,318,616 

ภาคบริการ 11,765,095 12,531,097 13,666,793 13,970,421 15,104,618 15,756,153 
การขายสง ขายปลกี การซอมแซมยานยนต ของใช 4,654,811 5,171,328 5,508,699 5,622,553 6,023,579 6,232,126 
โรงแรมและภัตตาคาร 1,905,243 2,120,717 2,341,820 2,338,786 2,572,566 2,714,899 
การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 1,005,636 1,043,817 1,119,024 1,053,532 1,157,503 1,107,125 
การเปนตัวกลางทางการเงนิ 296,558 286,785 320,830 332,691 360,927 366,542 
กิจการดานอสังหารมิทรัพย กิจกรรมทางธุรกิจ 480,462 554,222 640,258 699,355 745,755 795,328 
การบริหารราชการ ปองกนัประเทศ ประกันสังคม 1,067,485 934,406 1,088,436 1,253,517 1,360,215 1,489,748 
การศึกษา 1,015,497 981,889 1,063,255 1,056,743 1,129,553 1,266,277 
งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 494,043 513,983 594,825 626,026 688,240 714,004 
กิจกรรมดานการบริการชุมชน การบรกิารสวนบุคคล 587,706 670,102 735,228 755,531 826,794 836,436 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 256,618 252,675 253,199 229,516 236,248 232,811 
องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ  1,036 1,173 1,219 2,171 3,238 857 
ไมทราบ 13,676 19,015 41,260 56,031 24,907 20,255 

รวม 31,964,200 33,719,324 35,176,230 36,187,315 37,437,171 38,062,951 
หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 3 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

3-25 

ตารางที่ 3.10  จํานวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจําแนกตามประเภทการผลิตป 2554 
ประเภทอุตสาหกรรม 2554 (หนวย: คน) 
ภาคเกษตรกรรม 14,764,023 

การเกษตร ลาสัตว และปาไม 14,356,424 
การประมง 407,599 

ภาคอุตสาหกรรม 8,004,539 
เหมืองแรและเหมืองหิน 54,311 
การผลิต 5,344,714 
   - อาหารและเครื่องดื่ม 1,174,253 
   - ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 987,877 
   - ผลิตภัณฑหนังและรองเทา 141,114 
   - ไม ผลิตภัณฑไม และเฟอรนิเจอร 550,199 
   - การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ 78,378 
   - ปโตรเลียม 13,692 
   - ปโตรเคมี 41,276 
   - เคมีภัณฑ 70,735 
   - ยา 31,748 
   - ยางและผลิตภัณฑยาง 111,087 
   - พลาสติก 133,138 
   - เซรามิก 140,907 
   - ปูนซีเมนต 107,205 
   - เหล็กและเหล็กกลา 71,128 
   - เคร่ืองจักรและอุปกรณ 79,879 
   - เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 504,751 
   - ยานยนตและชิ้นสวน 300,034 
   - อัญมณีและเครื่องประดับ 117,135 
   - อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 641,599 
   - การซอมและการติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ 48,579 
ไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบปรับอากาศ 101,119 
การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และส่ิงปฎิกูล 89,945 
การกอสราง 2,414,450 

ภาคบริการ 15,687,016 
การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 6,037,150 
การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 937,634 
ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 2,600,973 
ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 177,639 
การเงินและการประกันภัย 394,376 
อสังหาริมทรัพย 101,568 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 276,495 
การบริหารและการบริการสนันสนุน 397,792 
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1,567,120 
การศึกษา 1,297,681 
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 676,761 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 233,085 
บริการอ่ืนๆ 737,888 
ครัวเรือนสวนบุคคล การผลิตสินคาและบริการท่ีทําข้ึนเอง เพื่อใชในครัวเรือน 246,571 
องคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก 4,283 
ไมทราบ 26,612 

รวม 38,482,190 

หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 
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4) กลุมอายุของแรงงาน 

ในป 2554 แรงงานสวนใหญเกินกวารอยละ 25 เปนแรงงานในวัย 40-49 ป รองลงมาไดแกกลุม
อายุ 50-59 ป รอยละ 17.8 และกลุมอายุ 35-39 ป รอยละ 12.8 นอกจากนี้ยังมีกลุมแรงงานที่อายุเกินกวา 60 
ปขึ้นไปที่ยังคงทํางานอยูมากถึงรอยละ 8 ของแรงงานทั้งหมด จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาในปจจุบัน
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางชัดเจน แรงงานที่อายุเกินกวา 50 ปขึ้นไป มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทุกๆ ป โดยเฉพาะกลุมอายุ 50-59 ปนั้น มีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 5.3 ตอป ในขณะที่แรงงาน
ใหมที่เขาสูตลาดแรงงานในกลุมอายุไมเกิน 24 ปนั้นกลับมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจมาจากอัตราการเกิด
ของประชากรที่เริ่มลดลงประกอบกับนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและคานิยมของผูปกครองที่
สนับสนุนใหบุตรหลานเรียนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมีแรงงานใหมท่ีจะเขามาสูตลาดแรงงานลดลงตามไปดวย
นั่นเอง 

ตารางที่ 3.11  จํานวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจําแนกตามกลุมอายุ ป 2544-2554 
หนวย: คน 

อายุ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
15 - 19 ป 1,588,400 1,433,022 1,489,384 1,318,009 1,276,752 1,237,361 
20 - 24 ป 3,709,353 3,799,850 3,632,058 3,448,233 3,452,673 3,446,456 
25 - 29 ป 4,675,014 4,837,189 4,736,989 4,526,986 4,467,608 4,513,741 
30 - 34 ป 4,548,744 4,791,583 4,858,294 4,765,675 4,779,084 4,770,546 
35 - 39 ป 4,268,724 4,503,724 4,754,620 4,926,126 4,958,858 4,943,397 
40 - 49 ป 7,157,111 7,626,916 8,298,406 8,978,908 9,410,310 9,654,756 
50 - 59 ป 4,100,311 4,574,659 4,961,293 5,584,720 6,197,602 6,847,256 
60 - 69 ป 1,565,529 1,737,941 1,877,168 2,024,655 2,204,238 2,414,447 

ตั้งแต 70 ปข้ีนไป 351,012 414,440 568,019 614,002 690,045 654,230 
รวม 31,964,198 33,719,324 35,176,231 36,187,314 37,437,170 38,482,190 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
5)  กลุมลูกจางเอกชนในภาคอุตสาหกรรม 

กลุมลูกจางเอกชนเปนกลุมแรงงานที่สําคัญและมีจํานวนมากที่สุดในแรงงานทุกกลุม โดยหากดู
จากสัดสวนของลูกจางเอกชนตอแรงงานทั้งหมดในป พ.ศ. 2553 แลว พบวามีแรงงานท่ีเปนลูกจางเอกชน
จํานวน 13.4 ลานคน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 35.3 ของแรงงานทั้งหมด โดยลูกจางเอกชนสวนใหญจะ
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาการผลิตตางๆ ที่มีลูกจางทํางานอยูรวมกันมากกวา 4 ลานราย 
กลุมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญที่ตองใชเทคโนโลยีในการผลิตสูงนั้น จะมีสัดสวนของแรงงานที่เปนลูกจาง
เอกชนอยูเกินกวารอยละ 90 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนนั้น มีสัดสวนของลูกจางเอกชนสูงถึงรอยละ 99 ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมพื้นฐานอยางอุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม สัดสวนของแรงงานที่เปนลูกจางเอกชนจะต่ํากวา โดยมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงงานจํานวนมากท่ีเปนเจาของกิจการหรือเลือกท่ีจะชวยธุรกิจใน
ครัวเรือน ซึ่งสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็กท่ีผลิตกันเองโดยไมมีลูกจาง 
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ในชวง 20 ปที่ผานมา โครงสรางตลาดแรงงานในภาคเอกชนมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมและระดับของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นับต้ังแตเกิดขอตกลงพลาซา (The Plaza 
Accord) ในป 2528 ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรมรายใหญที่สุดของโลก
ประเทศหนึ่งในขณะนั้นตองใชนโยบายการเงินแบบผอนคลาย ควบคูไปกับการปฏิรูปภาคการเงิน มีผลให
คาเงินเยนแข็งคาขึ้นมากกวารอยละ 50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร ในป 2530 ตนทุนในการผลิตสินคาตางๆ 
ของประเทศญี่ปุนจึงสูงขึ้นมาก ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนตองสูญเสียความสามารถใน
การแขงขัน จึงจําเปนตองยายฐานการผลิตบางสวนมาต้ังอยูในประเทศอื่นที่มีตนทุนในการผลิตที่ตํ่ากวา 
โดยเฉพาะคาแรงของลูกจาง ประกอบกับในชวงป 2524-2537 ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก (ระยะที่ 1) เพื่อสงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สงผลใหมีผูประกอบการอุตสาหกรรมจาก
ประเทศญี่ปุนจํานวนมากเขามาลงทุนต้ังโรงงานผลิตในประเทศไทย นับเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการจางงานในภาคเอกชนของประเทศไทย 

ในชวงป 2534-2536 สัดสวนของการจางงานในตลาดแรงงานภาคเอกชนเปนของภาคอุตสาหกรรม
มากกวารอยละ 46.4 โดยการจางงานสวนใหญอยูในกลุมอุตสาหกรรมที่เนนใชทรัพยากรและแรงงานในการผลิต 
เชนกลุมการผลิตส่ิงทอและเครื่องนุงหม เครื่องหนัง และอุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร รวมไปถึงกลุมธุรกิจ
กอสรางและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมที่เนนใชเทคโนโลยีการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
อยางการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรกล และยานยนตและชิ้นสวนนั้น ยังมีสัดสวนการจาง
งานไมมากนัก จนกระทั่งในชวงป 2540-2542 ซึ่งประเทศไทยตองประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ 
ตลาดแรงงานเอกชนไดรับผลกระทบอยางชัดเจนโดยเฉพาะในชวงแรก ซึ่งผูประกอบการจํานวนมาก
จําเปนตองปดกิจการและลอยแพพนักงานออกไป การจางงานในแทบจะทุกสาขาของภาคอุตสาหกรรมลดลง
อยางมาก แรงงานบางสวนเลือกท่ีจะปรับเปลี่ยนไปทํางานในธุรกิจภาคบริการแทน อยางไรก็ตาม ภายใตวิกฤติ
ครั้งนั้นนํามาซึ่งโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกของไทยอยางรวดเร็ว คาเงินบาทที่ออนตัว
สงผลใหคาจางแรงงานของไทยต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ประกอบกับการเขามาของ 
นักลงทุนตางชาติที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกลับมาเติบโตไดอีกครั้งควบคูไปกับ
การขยายตัวของการจางงานในภาคบริการ  

ในชวงป 2544-2546 โครงสรางตลาดแรงงานเอกชนเริ่มมีการปรับตัว โดยสัดสวนของแรงงานใน
ภาคบริการเพิ่มสูงขึ้นเกินกวา 1 ใน 3 แทนที่ในสวนของภาคเกษตรกรรม เปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจ
คาสงคาปลีก และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารท่ีเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนั้นยังคง
มีสัดสวนของการจางงานมากที่สุดประมาณรอยละ 46 ใกลเคียงกับในอดีต แตเมื่อพิจารณาจําแนกออกเปนราย
สาขาการผลิตยอยแลว จะพบวาโครงสรางการจางงานในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
โดยอุตสาหกรรมที่จําเปนตองใชความรูและเทคโนโลยีการผลิตในระดับสูงเชนกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรกล และส่ิงประดิษฐตางๆ นั้น เริ่มมีการขยายตัวของการจางงาน
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุมลูกจางที่มีการศึกษาระดับสูง ต้ังแตอนุปริญญาขึ้นไป ทั้งนี้สาเหตุสืบเนื่องมาจาก
เศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว คาเงินบาทเริ่มแข็งคาขึ้นทําใหคาแรงซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอตนทุนในการผลิต
เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ผูประกอบการโดยเฉพาะจากตางชาติจึงเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินคาและ
กระบวนการผลิตมาเปนสินคาที่ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงแทนที่การพ่ึงพาแรงงานเปนหลัก
เพียงอยางเดียว การลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการจางแรงงานในกลุม
อุตสาหกรรมดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 
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ในชวงป 2547-2549 นับเปนชวงที่กลุมอุตสาหกรรมซึ่งเนนใชเทคโนโลยีในการผลิตกลายเปนดาว
เดนอยางแทจริง มีการขยายตัวของการจางงานในอุตสาหกรรมกลุมนี้ สูงกวาการผลิตประเภทอื่นๆ 
คอนขางมาก ในขณะที่ภาคบริการมีการขยายการจางงานสูง โดยเฉพาะในสาขาบริการทางการเงิน บริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งเปนสาขาที่เนนการจางงานแรงงานซึ่งมีความรูสูงในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเปนหลัก อยางไร
ก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2551 เรื่อยมาจนถึงตนป พ.ศ. 2552 เหตุการณวิกฤติ Subprime ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ตนเหตุมาจากหนี้เสียในภาคอสังหาริมทรัพยไดสงผลกระทบตอเนื่องไปเปนวิกฤติทางการเงินและสงผลตอภาค
การผลิตที่แทจริง (Real-Sector) จนเกิดเปนเหตุการณที่เรียกวา “วิกฤติแฮมเบอรเกอร” ทําใหเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูนําเขาสินคาอุตสาหกรรมรายใหญของไทยมากที่สุดแหงหนึ่งมีปญหาดาน
เศรษฐกิจถดถอย อีกท้ังปญหาวิกฤติทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกายังลุกลามตอเนื่องไปยังประเทศ
อุตสาหกรรมหลักของโลก ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ซึ่งประเทศเหลานี้ลวนแตเปนประเทศนําเขาสินคา
อุตสาหกรรมที่สําคัญของไทยทั้งส้ิน จึงมีผลตอภาคการผลิตของไทยโดยตรง  เปนเหตุใหสถานประกอบการ
ของไทยไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤติดังกลาวลุกลามไปยังกลุมอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาการสงออกเปนหลัก 
มีการเลิกจางพนักงาน Subcontract หลายหม่ืนคนและเริ่มมีการลดชั่วโมงทํางาน (OT) ลง กลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณนี้ สงผลใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรมในชวง 
ป 2551-2552 ลดลงอยางชัดเจน 

แมในภาพรวมของการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทั้งอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจะมีตัวเลขการจางงานท่ีลดลง แตเมื่อพิจารณาโครงสราง
การจางงานจําแนกตามระดับการศึกษาแลว จะพบวากลุมแรงงานที่มีการศึกษาตั้งแต ปวช. ขึ้นไปนั้น ไดรับ
ผลกระทบไมมากนักเมื่อเทียบกับกลุมแรงงานที่มีการศึกษาตํ่ากวา เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญที่ลดกําลัง
การผลิตลงยังเลือกเก็บพนักงานกลุมที่มีทักษะฝมือแรงงานเอาไว และปลอยพนักงานระดับลางในสายการผลิต
รวมถึงพนักงาน Subcontract แทน จนเม่ือเขาสูไตรมาสสุดทายของป 2552 สถานการณกลับเปลี่ยนไปโดย
พบวาอุตสาหกรรมบางสาขาตองปลอยยอดส่ังซื้อใหหลุดมือเพราะเหตุขาดแรงงานในระดับลาง ไมสามารถ
เรียกกลับแรงงานที่ออกไปจากระบบกอนหนานี้คืนมาไดทัน สงผลใหสัดสวนของการจางงานเอกชนใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมและกลุมอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานนั้นลดลงอยางชัดเจน แตในภาคบริการนั้น 
กลับมีการเติบโตของการจางงานเพิ่มขึ้นมาก เนื่องมาจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจํานวนมากผันตัวเองมา
ทํางานในภาคบริการแทน  

ในป 2554 ในชวงตนปทิศทางการจางงานเริ่มกลับมาขยายตัวไดอีกครั้งหลังจากนักลงทุนสวน
ใหญสามารถกลับมาดําเนินการผลิตไดตามเดิมเนื่องจากความวิตกตอปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองใน
ประเทศเริ่มลดลงลง อยางไรก็ตามจากปญหาอุทกภัยครั้งใหญในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา ทําใหโรงงาน
จํานวนมากตองปดกิจการชั่วคราว ไมสามารถดําเนินการผลิตตอได ลูกจางจํานวนมากตองตกงานและบางสวน
ยังไมสามารถกลับเขาไปทํางานใหมไดอีกครั้งในปจจุบัน เนื่องจากโรงงานหลายแหงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยังคงไมสามารถเปดดําเนินการไดตามปกติ โรงงานบางแหงเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
หลักจมน้ําเสียหาย จําเปนตองส่ังเครื่องจักรเขามาใหมทั้งหมดเพื่อทดแทนของเดิมจึงจะสามารถเปดดําเนินการ
ไดอีกครั้ง ซึ่งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหมครั้งนี้ มีผลใหเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตบางสวนตองเปลี่ยนแปลง
ไป อาจสงผลกระทบตอการจางงานในกลุมลูกจางในสายการประกอบเปนจํานวนมาก เพราะแนวโนมของ
เครื่องจักรสมัยใหมจะเปนเครื่องจักรที่ทํางานแบบ Automatic หรือ Semi-Automatic เปนสวนใหญ  
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ตารางที่ 3.12  จํานวนลูกจางเอกชนท้ังหมดในประเทศไทยจําแนกตามภาคการผลิตหลัก ป 2544-2553 
หนวย: คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 2544 2546 2548 2550 2552 2553 
ภาคเกษตรกรรม 2,300,308 2,221,508 2,454,758 2,262,368 2,452,828 2,330,829 
ภาคอุตสาหกรรม 5,126,613 5,516,771 6,254,806 6,381,860 6,078,243 6,072,091 
การผลิต 3,690,004 3,973,106 4,426,647 4,503,348 4,154,824 4,155,736 

   - อาหารและเครือ่งด่ืม 653,019 731,241 778,755 858,643 911,020 869,902 
   - ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 827,261 803,245 887,614 811,865 706,311 724,210 
   - เคร่ืองจักรและอุปกรณ 132,036 145,695 172,539 149,408 149,233 154,796 
   - เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 320,602 331,224 428,093 471,461 423,928 399,571 
   - ยานยนตและชิ้นสวน 114,728 147,534 202,001 257,036 227,561 240,181 
ภาคบริการ 3,682,442 4,132,873 4,474,382 4,545,915 4,909,164 5,004,957 

รวม 11,121,251 11,889,065 13,223,900 13,241,242 13,463,522 13,427,386 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
ทิศทางการเขาสูตลาดแรงงานของลูกจางเอกชนในระดับการศึกษาตางๆ นั้น เมื่อจําแนกกลุม

ลูกจางเอกชนออกตามระดับการศึกษาที่จบแลว พบวา แนวโนมในชวง 10 ปที่ผานมา จํานวนลูกจางเอกชนท่ีมี
การศึกษาตํ่ากวามัธยมมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่กลุมลูกจางระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของลูกจางเอกชนในกลุมเหลานี้เปนไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนแรงงานโดยรวม ซึ่งแรงงานที่ตกจากระบบการศึกษาภาคบังคับเริ่มมีลดลงเรื่อยๆ นั่นเอง 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนลูกจางเอกชนกับจํานวนแรงงานท้ังหมดในแตละระดับการศึกษาแลว 
พบวาแรงงานในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีสัดสวนของลูกจางเอกชนนอยกวาแรงงานในกลุมอื่นๆ โดยในระดับ
ปริญญาตรีจะมีลูกจางเอกชนประมาณรอยละ 35 ของแรงงานปริญญาตรีทั้งหมด และระดับปริญญาโทมีสัดสวน
ของลูกจางเอกชนเพียงรอยละ 33 เทานั้น ตํ่ากวาในแรงงานกลุมอื่นๆ ที่ลวนมีสัดสวนของลูกจางเอกชนเกิน
กวารอยละ 40 

ตารางที่ 3.13  จํานวนลูกจางเอกชนท้ังหมดในประเทศไทยจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2544-2553 
หนวย: คน 

ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2553 
ต่ํากวาประถมศึกษา 3,623,718 3,497,399 3,711,115 3,332,110 3,182,128 3,096,353 
ประถมศึกษา 3,060,516 3,277,908 3,398,373 3,374,324 3,483,640 3,420,996 
มัธยมศึกษาตอนตน 1,753,988 1,899,544 2,311,505 2,436,202 2,507,255 2,552,460 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 907,748 1,076,726 1,321,964 1,454,004 1,485,896 1,546,461 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 411,786 456,373 482,038 494,935 536,709 546,010 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 476,330 577,493 642,930 659,276 693,373 717,659 
ปริญญาตรี 769,254 950,843 1,121,456 1,256,303 1,348,277 1,305,226 
ปริญญาโท 84,518 86,591 116,937 131,223 159,030 152,386 
ปริญญาเอก 1,543 5,120 4,487 4,463 2,881 3,520 
การศึกษาอ่ืนๆ 5,147 12,339 24,737 20,567 16,057 27,700 
ไมทราบ 26,703 48,728 88,357 77,838 48,277 58,613 

รวม 11,121,251 11,889,064 13,223,899 13,241,245 13,463,523 13,427,384 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 3 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

3-30 

3.2.2 ปญหาความขาดแคลนแรงงาน 

1) ปญหาการขาดแคลนในเชิงปริมาณ 

ตลอดชวงเวลาที่ผานมา ปญหาความการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานระดับลางใน
สายการผลิตและแรงงานทักษะฝมือระดับสูงเปนปญหาสําคัญที่ผูประกอบการในประเทศไทยตองเผชิญ มีการ
เรียกรองไปยังฝงผูผลิตบุคลากรใหเรงผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แตทุกวันนี้ยังไมมีผูใดที่สามารถใหคําตอบไดอยางชัดเจนวาแรงงานท่ีขาดแคลนนั้น ขาดแคลนใน
ระดับการศึกษาใด สาขาอาชีพไหนบาง และขาดแคลนเปนจํานวนเทาใด 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดพยายามสํารวจความขาดแคลนแรงงานจากผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 24 สาขาการผลิต เพื่อตอบโจทยความขาดแคลนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพมา
ต้ังแตป 2549 แตก็ประสบปญหาในการจัดเก็บขอมูลทําใหความครอบคลุมในการสํารวจยังคงสํารวจไดเพียง
สถานประกอบการที่อยูในระบบประกันสังคมเทานั้น อีกท้ังยังขาดความตอเนื่องในการจัดเก็บขอมูล จึงทําใหมี
ผลการสํารวจทั่วทั้งประเทศเฉพาะในป 2550 และป 2554 เทานั้น โดยผลการสํารวจความคิดเห็นของนายจาง
หรือผูประกอบการพบวา จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนในป 2554 ลดลงจากป 2550 พอสมควร โดยมีอัตราการ
ขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาอาชีพและระดับการศึกษาประมาณรอยละ 4.4 และมีอัตราการขาดแคลนลดลง
เหลือเพียงรอยละ 3.4 เทานั้นในป 2554 โดยแรงงานที่ขาดแคลนสวนใหญยังคงเปนแรงงานในระดับลาง (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและตํ่ากวา) โดยกลุมแรงงานระดับสูงต้ังแต ปวช. ปวส. และปริญญาตรีมีสัดสวนไมถึง
รอยละ 30 ของจํานวนที่ขาดแคลนท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

ตารางที่ 3.14  จํานวนและรอยละของแรงงานที่ขาดแคลน จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ป 2550 ป 2554 
จํานวน (คน) รอยละ (%) จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวา มัธยมศึกษาปที่ 3 128,128 37.2 81,390 29.6 
มัธยมศึกษาปที่ 3 87,620 25.4 63,413 23.1 
มัธยมศึกษาปที่ 6 46,212 13.4 53,802 19.6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  29,908 8.7 27,085 9.9 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 30,502 8.8 26,516 9.7 
ปริญญาตรี 21,636 6.3 21,742 7.9 
สูงกวาปริญญาตรี 742 0.2 561 0.2 

รวมทุกระดับการศึกษา 344,748 100.0 274,509 100.0 
จํานวนแรงงานท้ังหมดท่ีสํารวจและอัตราการขาดแคลน 7,864,914 4.4 8,035,511 3.4 

หมายเหตุ: ประมวลผลจากระบบขอมูลการสํารวจอุปสงคของระบบ PmanP การสํารวจรอบป 2550 และ 2554 
 อัตราการขาดแคลนคํานวณจากจํานวนแรงงานที่ขาดแคลนที่สํารวจไดตอแรงงานในระบบทั้งหมดที่ไดจากการสํารวจ 

ท่ีมา: สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ประเภทของตําแหนงงานที่มีการขาดแคลนจากการสํารวจนั้น สวนมากเปนตําแหนงงานท่ี
เกี่ยวของกับการใชแรงงานในสายการผลิตและบริการ โดยเฉพาะแรงงานในดานการผลิตและแรงงานทั่วไปนั้น 
ในป 2554 มีการขาดแคลนคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 14.5 ของแรงงานที่ขาดแคลนท้ังหมด รองลงมาไดแกกลุม
พนักงานขายสินคาและแรงงานดานการประกอบ สวนตําแหนงงานระดับสูงที่ขาดแคลนมากที่สุดไดแกผูจัดการ
ฝายการผลิต มีสัดสวนการท่ีขาดแคลนประมาณรอยละ 5.2 ของแรงงานที่ขาดแคลนท้ังหมด 
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ตารางที่ 3.15  5 อันดับตําแหนงงานท่ีขาดแคลนแรงงานมากที่สุด ป 2554  

ตําแหนงงาน จํานวน (คน) รอยละ (%) 
แรงงานในดานการผลิตอื่นๆ แรงงานทั่วไป 39,691 14.5 
พนักงานขายสินคา (ประจําราน) พนักงานขายของหนาราน 31,636 11.5 
แรงงานดานการประกอบ 14,359 5.2 
ผูจัดการฝายผลิต/ฝายปฏิบัติการดานการผลิต 14,276 5.2 
เจาหนาที่ เสมียน พนักงานทั่วไป และพนักงานธุรการ 9,995 3.6 

ตําแหนงงานที่ขาดแคลนท้ังหมด 274,509 100.0 
หมายเหตุ: ประมวลผลจากระบบขอมูลการสํารวจอุปสงคของระบบ PmanP การสํารวจรอบป 2550 และ 2554 
ท่ีมา: สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
ตําแหนงงานท่ีขาดแคลนสําหรับกลุมผูจบการศึกษาระดับสูงนั้น พบวาถาเปนกลุมอาชีวศึกษา 

แรงงานที่ขาดแคลนสวนใหญจะเปนแรงงานในสายชาง ในขณะที่แรงงานที่ขาดแคลนในระดับอุดมศึกษาสวนใหญ
จะเปนแรงงานในสายการบริหารจัดการ โดยในป พ.ศ. 2554 ตําแหนงงานท่ีขาดแคลนสําหรับแรงงานในระดับ ปวช. 
ลําดับตนๆ ไดแก แรงงานดานการประกอบ ชางเชื่อมและชางตัดโลหะ พนักงานบัญชี และชางไฟฟาทั่วไป 
สวนในระดับ ปวส. ตําแหนงงานท่ีขาดแคลนแรงงานมากไดแก พนักงานบัญชี ชางยนต เจาหนาที่เก็บเงิน และ
เสมียนพนักงานทั่วไป ในขณะที่ระดับปริญญาตรี ตําแหนงงานที่ขาดแคลนมากไดแกพนักงานบัญชี นักการตลาด 
เสมียน พนักงานธุรการ และผูจัดการฝายผลิต เปนตน 

เมื่อพิจารณาจํานวนและอัตราการขาดแคลนแรงงานในแตละกลุมอุตสาหกรรมหลัก พบวาในป 
2554 แตละกลุมอุตสาหกรรมมีอัตราการขาดแคลนแรงงานที่แตกตางกันออกไป โดยกลุมอุตสาหกรรมที่เนนใช
ทรัพยากรและแรงงานในการผลิตมาก เชน อุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงทอและเครื่องนุงหม ไมและเฟอรนิเจอร จะมี
อัตราการขาดแคลนแรงงานที่สูงกวากลุมอุตสาหกรรมที่เนนใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิต เชน
อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับอัตราการ
ขาดแคลนแรงงานในป พ.ศ. 2550 แลว พบวา เกือบทุกกลุมอุตสาหกรรมมีสถานการณการขาดแคลนที่ดีขึ้น 
ยกเวนเพียงอุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรเทานั้น ที่มีแนวโนมการขาดแคลนแรงงานเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม 

ตารางที่ 3.16  สรุปจํานวนแรงงานที่ขาดแคลนและอัตราที่ขาดแคลนในแตละอุตสาหกรรม 

ระดับการศึกษา ป 2550 ป 2554 
จํานวน (คน) อัตราขาดแคลน (%) จํานวน (คน) อัตราขาดแคลน (%) 

อาหาร  46,920   7.4   24,754   4.4  
ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  34,830   6.3   16,619   3.8  
ไมและเฟอรนิเจอร  8,521   4.7   8,191   5.6  
ยานยนตและชิ้นสวน  17,941   4.1   12,572   2.8  
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  14,536   3.1   10,950   2.0  

รวมทุกอุตสาหกรรม  344,748   4.4   274,509   3.4  
หมายเหตุ: ประมวลผลจากระบบขอมูลการสํารวจอุปสงคของระบบ PmanP การสํารวจรอบป 2550 และ 2554 
 อัตราการขาดแคลนคํานวณจากจํานวนแรงงานที่ขาดแคลนในแตละอุตสาหกรรมที่สํารวจไดตอแรงงานท้ังหมดในแตละ

อุตสาหกรรมจากการสํารวจ 
ท่ีมา: สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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2) ปญหาการขาดแคลนในเชิงคุณภาพ 

จากการศึกษาของธนาคารโลก ซึ่งจัดทําการสํารวจบรรยากาศการลงทุนประจําป 2547 (ค.ศ. 
2004) และป 2550 (ค.ศ. 2007) โดยวัดสมรรถนะพื้นฐานของแรงงานไทย 12 ประการ คือ ดานภาษาอังกฤษ 
สารสนเทศ (IT) ดานการคํานวณ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม ความเปนผูนํา การส่ือสาร บริหารเวลา การ
แกปญหา การเขาสังคม การปรับตัว การทํางานเปนกลุม และดานเทคนิคทางวิชาชีพ โดยทําการวัดสัดสวน
ของทักษะแตละเรื่องที่แย (Poor) และแยที่สุด (Very Poor) พบวา สมรรถนะที่แยที่สุดของแรงงานไทย 4 ลําดับ
แรก คือ ภาษาอังกฤษ (มากกวารอยละ 90) ถัดมาคือ สารสนเทศ (IT) (มากกวารอยละ 80)  
มีแนวโนมแยลงไปอีก ลําดับที่ 3 คือ การคิดคํานวณ (Numerical) (มากกวารอยละ 60) มีแนวโนมคงตัว และ
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (เกือบรอยละ 60) และสวนที่ดี 3 ลําดับ คือ เทคนิค/วิชาชีพ มีแนวโนมดีขึ้น 
ถัดมาคือ การทํางานเปนทีมและการปรับตัว ตามลําดับ  

จากผลการศึกษาดังกลาวนั้น เพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นภาพวา สมรรถนะพื้นฐานของแรงงาน
จะตองมีการพัฒนาอีกมาก ถาประเทศไทยจะสามารถเขาสูยุคการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม (New Economy) 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงานที่กลาวมา 
ยังมิไดพิจารณารวมกับทักษะทางเทคนิค หรือทักษะเฉพาะเกี่ยวของกับงานที่ทํา (Functional Competency) 
ซึ่งตอนตอไปจะนําเสนอสภาพของชวงหางระหวางทักษะ (Skill Gaps) 

รูปที่ 3.18  การสํารวจบรรยากาศการลงทุนประจําป ค.ศ. 2004 และ ค.ศ. 2007 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: โครงการสํารวจระดับการเพ่ิมผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย โดย World Bank สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ และ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ผูเชี่ยวชาญ

ปจจุบัน ที่คาดหวัง

สําหรับการสํารวจของหนวยงานภายในประเทศไทยนั้น เมื่อพิจารณาการสํารวจภายใตโครงการ 
PmanP ของกระทรวงแรงงาน ผลสํารวจนั้นไมไดมีความแตกตางจากผลการสํารวจของธนาคารโลกมากนัก  
กลาวคือทักษะดานภาษาตางประเทศยังคงมีชองวางระหวางความคาดหวังของผูประกอบการกับความสามารถ
แรงงานที่มีอยูจริง (Gap) เปนสัดสวนที่สูงที่สุดในทุกระดับแรงงานต้ังแตระดับแรงงานไรฝมือจนถึงกลุมผูเชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการจําแนกกลุมอุตสาหกรรมที่เปน Niche ของประเทศ ในป 2554 พบวา Gap 
ความสามารถดานภาษา ในแรงงานระดับไรฝมือถึงกึ่งฝมือ มีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 40–50 นับเปนสัดสวนที่
สูงมาก โดยในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ความสามารถดานภาษาของแรงงานระดับผูเชี่ยวชาญมี Gap 
ความสามารถดานภาษาในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 20 นอกเหนือจากความสามารถทางดานภาษาแลว ยังมี Gap 
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร ซึ่งแรงงานไรฝมือที่ทํางานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชเทคโนโลยี 
ไดแก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน มี Gap ความสามารถดาน
นี้ในสัดสวนที่สูงเปนลําดับตนๆ เชนเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ Gap ในภาพรวมระหวางป 2550 และ 2554 พบวา Gap ความสามารถ
ทางดานภาษามีสัดสวนลดลงในป 2554 ในขณะที่ Gap ความสามารถในการทํางานเปนกลุม ความสามารถ
ดานเทคนิคปฏิบัติงาน และความสามารถในดานการบริหาร ของกลุมแรงงานไรฝมือถึงแรงงานฝมือ กลับมี
สัดสวนเพิ่มขึ้น โดยรูปที่ 3.19 แสดงภาพรวมความตองการแรงงานและความสามารถที่มีอยูจริงของแรงงาน 
ในป 2550 และ 2554 

รูปที่ 3.19 เปรียบเทียบระดับความสามารถของแรงงานที่ผูประกอบการตองการและความสามารถที่แรงงาน 
มีอยูจริง ในป 2550 และ 2554 จําแนกตามระดับฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ประมวลผลจากระบบขอมูลการสํารวจอุปสงคของระบบ PmanP การสํารวจรอบป 2550 และ 2554 
ท่ีมา: สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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3.2.3 คาดประมาณความตองการแรงงานในอนาคต 

1) แนวโนมการเพ่ิมขึ้นของประชากร 

จากขอมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 (ตุลาคม 2550) ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา แนวโนมประชากรของประเทศไทย
โดยรวมจะยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 10 ปนับจากปจจุบัน (ป 2555) อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรนับต้ังแตป 2555 เปนตนไปจะเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยในชวงป 2555-2557 ประชากร
ไทยจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉล่ียประมาณรอยละ 0.9 ตอป แตหลังจากนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นจะลดลงเหลือรอยละ 0.8 
ตอปในระหวางป 2558-2563 และลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.6 ตอปเทานั้นในป 2564 เปนตนไป อัตราการ
เพิ่มขึ้นของประชากรที่ถดถอยลงนี้ เปนผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรท่ีลดลงซึ่งสงผลใหประชากรในวัย
เรียนและวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงทุกๆ ป โดยในป 2555 จํานวนประชากรในวัย 20-24 ป ซึ่งเปนกลุม
แรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน มีจํานวนทั้งส้ิน 5.2 ลานคน แตจะลดลงเหลือ 4.7 ลานคนเทานั้นในป 2565 
สวนกลุมประชากรอายุ 25-39 ป ซึ่งเปนกําลังแรงงานหลักของประเทศจะลดลงจาก 16.0 ลานคนในป 2555 
เหลือ 15.4 ลานคนในป 2565 

การลดลงของประชากรในวัยแรงงานนี้ สงผลกระทบโดยตรงตอตลาดแรงงานในอนาคต เนื่องจาก
จะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในกิจการที่มีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก เชน
ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภท จึงจําเปนที่จะตองวางแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพของแรงงานใหสูงกวาที่เปนในปจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเขามา
ทดแทนแรงงานคนที่หายไปจากตลาดแรงงานอีกดวย  

ตารางที่ 3.17  จํานวนประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) ในอนาคตป 2555-2565  
หนวย: คน 

  2555 2557 2559 2561 2563 2565 
ชาย  
15 - 19 ป 2,593,675 2,491,411 2,439,512 2,438,198 2,411,644 2,322,347 
20 - 24 ป 2,674,171 2,677,872 2,629,008 2,527,530 2,447,778 2,425,093 
25 - 39 ป 8,028,544 8,001,565 7,983,471 7,973,985 7,937,061 7,851,062 
40 - 49 ป 5,246,881 5,276,450 5,280,593 5,267,241 5,256,149 5,243,729 
50 - 59 ป 4,170,261 4,432,762 4,640,905 4,793,900 4,912,030 4,972,949 
60 - 69 ป 2,310,810 2,536,179 2,795,034 3,082,358 3,385,564 3,645,291 
ตั้งแต 70 ปข้ีนไป 1,470,327 1,568,818 1,675,319 1,794,746 1,965,047 2,144,867 

รวม 26,494,669 26,985,057 27,443,842 27,877,958 28,315,273 28,605,338 
หญิง  
15 - 19 ป 2,473,620 2,368,316 2,324,249 2,340,962 2,328,145 2,243,105 
20 - 24 ป 2,563,370 2,569,128 2,519,017 2,412,667 2,334,506 2,325,171 
25 - 39 ป 7,986,807 7,869,779 7,791,105 7,751,630 7,695,183 7,590,204 
40 - 49 ป 5,640,479 5,667,651 5,631,270 5,540,249 5,437,128 5,339,398 
50 - 59 ป 4,554,981 4,843,469 5,084,817 5,273,255 5,413,737 5,496,933 
60 - 69 ป 2,689,942 2,961,206 3,274,273 3,622,052 3,973,610 4,286,017 
ตั้งแต 70 ปข้ึนไป 2,137,644 2,307,805 2,488,906 2,688,600 2,947,814 3,232,386 

รวม 28,046,843 28,587,354 29,113,637 29,629,415 30,130,123 30,513,214 
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  2555 2557 2559 2561 2563 2565 
รวมชายหญิง 
15 - 19 ป 5,067,295 4,859,727 4,763,761 4,779,160 4,739,789 4,565,452 
20 - 24 ป 5,237,541 5,247,000 5,148,025 4,940,197 4,782,284 4,750,264 
25 - 39 ป 16,015,351 15,871,344 15,774,576 15,725,615 15,632,244 15,441,266 
40 - 49 ป 10,887,360 10,944,101 10,911,863 10,807,490 10,693,277 10,583,127 
50 - 59 ป 8,725,242 9,276,231 9,725,722 10,067,155 10,325,767 10,469,882 
60 - 69 ป 5,000,752 5,497,385 6,069,307 6,704,410 7,359,174 7,931,308 
ตั้งแต 70 ปข้ึนไป 3,607,971 3,876,623 4,164,225 4,483,346 4,912,861 5,377,253 

รวม 54,541,512 55,572,411 56,557,479 57,507,373 58,445,396 59,118,552 
ท่ีมา:  การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 (ตุลาคม 2550), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 

รูปที่ 3.20  แนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรในแตละกลุมอายุระหวางป 2555-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) คาดประมาณอุปทานแรงงานทั้งหมดในอนาคต 

การคาดประมาณประชากรวัยแรงงานในแตละกลุมอายุที่นําเสนอขางตน เมื่อนํามาพิจารณา
รวมกับแนวโนมของอัตราการเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตของประชากรในแตละชวงอายุซึ่งกําหนดใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกับในอดีต 10 ปที่ผานมาแลว สามารถคาดประมาณจํานวนแรงงานโดยรวมทั้งหมดใน
ตลาดแรงงานได โดยคาดวาในระยะส้ัน ป 2555-2557 กําลังแรงงานโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 
1.0 ตอป โดยในป 2557 คาดวาจะมีกําลังแรงงานรวม 40.2 ลานคน สวนในระยะยาว ป 2558-2565 คาดวา
กําลังแรงงานจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.7 ตอป โดยมีกําลังแรงงานรวมทั้งส้ิน 42.5 ลานคนในป 2565 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานออกตามชวงอายุแลว พบวาแรงงานในกลุมอายุ 25-39 ปซึ่งเปนกลุม
แรงงานหลักที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดนั้น มีแนวโนมที่จะมีจํานวนลดลงตามทิศทาง
ของประชากรที่ลดลงเชนกัน ทั้งนี้ คาดวาในระยะสั้น ป 2555-2557 แรงงานในกลุมอายุ 25-39 ปจะมี
อัตราขยายตัวติดลบ (จํานวนรวมลดลง) เฉลี่ยรอยละ -0.4 ตอป โดยมีจํานวนรวมลดลงเหลือ 14.2 ลานคน ใน
ป 2557 และในระยะยาว ป 2558-2565 จํานวนแรงงานก็จะยังคงลดลงอยางตอเนื่อง เฉลี่ยรอยละ -0.3 ตอป 
คาดวาจะมีแรงงานในกลุมนี้ประมาณ 13.9 ลานคนในป 2565 
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ตารางที่ 3.18  คาดประมาณอุปทานแรงงานโดยรวม จําแนกตามเพศและกลุมอายุในอนาคตป 2555-2565  
หนวย: คน 

  2555 2557 2559 2561 2563 2565 
ชาย  
15 - 19 ป 804,259 749,671 711,654 688,882 659,235 613,501 
20 - 24 ป 2,077,830 2,075,696 2,032,902 1,949,704 1,883,605 1,861,612 
25 - 39 ป 7,635,033 7,594,083 7,561,651 7,537,425 7,487,352 7,391,219 
40 - 49 ป 5,059,761 5,082,312 5,080,335 5,061,537 5,044,938 5,027,091 
50 - 59 ป 3,837,080 4,081,707 4,276,610 4,420,946 4,533,319 4,593,017 
60 - 69 ป 1,550,027 1,732,107 1,942,957 2,180,255 2,435,983 2,667,287 
ตั้งแต 70 ปข้ึนไป 385,370 430,904 481,214 538,077 613,834 696,965 

รวม 21,349,360 21,746,479 22,087,322 22,376,825 22,658,265 22,850,691 
หญิง  
15 - 19 ป 423,714 360,194 308,856 266,120 219,952 168,840 
20 - 24 ป 1,488,700 1,462,945 1,405,879 1,319,198 1,250,019 1,218,685 
25 - 39 ป 6,660,075 6,594,316 6,559,904 6,558,018 6,541,386 6,482,846 
40 - 49 ป 4,736,391 4,796,775 4,803,311 4,762,396 4,709,793 4,660,528 
50 - 59 ป 3,375,157 3,651,143 3,898,400 4,110,614 4,289,670 4,426,209 
60 - 69 ป 1,191,071 1,359,690 1,557,074 1,781,791 2,019,822 2,248,829 
ตั้งแต 70 ปข้ึนไป 263,890 300,433 340,765 386,206 443,287 507,842 

รวม 18,138,999 18,525,497 18,874,190 19,184,343 19,473,930 19,713,778 
รวมชายหญิง 
15 - 19 ป 1,227,973 1,109,865 1,020,510 955,002 879,187 782,341 
20 - 24 ป 3,566,531 3,538,641 3,438,781 3,268,902 3,133,625 3,080,297 
25 - 39 ป 14,295,108 14,188,399 14,121,555 14,095,443 14,028,738 13,874,065 
40 - 49 ป 9,796,152 9,879,088 9,883,646 9,823,933 9,754,731 9,687,619 
50 - 59 ป 7,212,237 7,732,850 8,175,010 8,531,560 8,822,989 9,019,226 
60 - 69 ป 2,741,098 3,091,796 3,500,031 3,962,046 4,455,805 4,916,116 
ตั้งแต 70 ปข้ึนไป 649,260 731,337 821,979 924,283 1,057,120 1,204,806 

รวม 39,488,359 40,271,976 40,961,512 41,561,168 42,132,195 42,564,469 
ท่ีมา: การคาดประมาณของที่ปรึกษา 
 

3) คาดประมาณความตองการแรงงานทั้งหมดในอนาคตจําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

การคาดประมาณปริมาณความตองการแรงงานในระยะเวลา 3 ป และ 10 ป ขางหนาของประเทศ
ไทย คณะที่ปรึกษาไดทําการพยากรณในลักษณะของการคาดประมาณเชิงวางแผน Teleological Forecast 
เพื่อใหการศึกษาความตองการกําลังคนที่จะใชปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ต้ังไว โดยไดใชผลการ
คาดประมาณแนวโนมเศรษฐกิจในอนาคตเปนเปาหมายวาจะมีความตองการใชกําลังคนเทาใดถึงจะทําให
เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปไดตามที่คาดประมาณไว ซึ่งวิธีการที่ใชในการคาดประมาณความตองการแรงงาน
ในกรณีดังกลาว จะใชวิธีการ GDP per worker approach หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา วิธีความตองการกําลังคน 
(Manpower Requirements Approach) 
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ปจจัยที่ถูกควบคุมในการคาดประมาณในเบื้องตน ไดแก 

- ผลิตภาพแรงงาน (GDP per worker) เติบโตขึ้นในทศทางเดียวกับในชวง 10 ปที่ผานมา 

- ระดับของเทคโนโลยีในการผลิต ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในปจจุบันแบบกาวกระโดด 

- การเติบโตของเศรษฐกิจในป 2555-2565 เปนไปตามแนวโนมการคาดประมาณของที่ปรึกษา 

ผลการคาดประมาณในระยะสั้น ป 2555-2557 

ผลการคาดประมาณในระยะสั้น พบวาหากไมมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตหรือเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานใหมากขึ้นกวาแนวโนมในท่ีเปนอยูในปจจุบันแลว ความตองการแรงงานในป 2557 จะมีประมาณ 
41.3 ลานคน เพิ่มขึ้นจากในป 2555 เฉลี่ยรอยละ 2.2 ตอป ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียในชวง 10 ปที่ผานมาซึ่งเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 1.9 ตอปเล็กนอย อยางไรก็ตามความตองการแรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นกวาแนวโนมในอดีตนี้ จะสงผล
ใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาพรวมขึ้นได ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการวางงานของประชากรในปจจุบันอยูใน
ระดับที่ตํ่ามาก ไมถึงรอยละ 1 ในขณะที่อุปทานแรงงานที่มีอยูในตลาดไมอาจเพิ่มขึ้นตามอุปสงคไดทัน 
เนื่องจากกลุมแรงงานในวัย 25-39 ปนั้น มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้แรงงานที่ขาดแคลนบางสวนโดยเฉพาะ
แรงงานระดับลางในสายปฏิบัติการจะถูกทดแทนดวยแรงงานตางดาว ซึ่งคาดวามีอยูไมนอยกวา 2 ลานคนใน
ประเทศไทยในปจจุบัน 

เมื่อพิจารณาความตองการแรงงานจําแนกออกตามภาคการผลิตหลักแลว พบวาภาคบริการเปน
ภาคการผลิตหลักท่ีมีแนวโนมความตองการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด โดยมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 3.1 ตอป ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ความตองการแรงงานเพิ่มมากข้ึนเฉล่ีย รอยละ 2.4 ตอป 
และภาคเกษตรกรรมมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นไมมากนัก เพียงรอยละ 1.1 ตอปเทานั้น  

สําหรับในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต แนวโนมความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของการศึกษาทั้ง 5 กลุม  พบวา 

- อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน เปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมความตองการ
แรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด เฉลี่ยสูงถึงรอยละ 12.4 ตอป ทั้งนี้เนื่องจากเปาหมายการผลิตรถยนตของประเทศไทย
ที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นไมตํ่ากวาปละ 2 ลานคันภายใน 2-3 ปนี้ จากท่ีเคยผลิตอยูปละลานกวาคันในชวงที่ผานมา 
ทําใหความตองการแรงงานโดยเฉพาะในสายการผลิตและประกอบยานยนตเพิ่มสูงขึ้นมาก คาดวาในป 2557 
จะมีความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนประมาณ 3.2 แสนคน 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมความตองการ
แรงงานเพิ่มมากขึ้นเปนอันดับที่สองรองจากยานยนต โดยคาดวาจะมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 
3.2 ตอป ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานจํานวนมากนาจะกลับมาจางแรงงานเขามาทํางานอีกครั้งภายหลังผานวิกฤติ
อุทกภัยครั้งใหญในชวงปลายป 2554 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลที่ใชในการผลิตใหมทดแทน
ของเดิมที่ถูกน้ําทวม อาจทําใหความตองการแรงงานเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตได ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งนี้ คาดวาความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2557 จะมีไมนอยกวา 
4.4 แสนคน 
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- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คาดวาความตองการแรงงานจะยังคงมีเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในอัตราเฉล่ียรอยละ 2.6 ตอป ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตอาหารของโลก นอกจากนี้ แนวโนมการขยายตัว
ของมูลคาการสงออกอาหารไปยังตลาดโลกก็นาที่จะเพิ่มสูงขึ้นไดตอเนื่องเชนเดียวกับในชวง 10 ปที่ผานมา 
ทั้งนี้คาดวาในป 2557 ความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจะมีไมตํ่ากวา 1.2 ลานคน นับเปน
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล คาดวาจะมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.9 
ตอป ในระหวางป 2555-2557 โดยความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้นนี้จะเปนความตองการแรงงานชางใน
สายการผลิตและซอมบํารุงเปนหลัก ทั้งเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร และเครื่องจักรกลในโรงงาน ทั้งนี้คาดวา 
ในป 2557 จะมีความตองแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 1.7 แสนคน 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม เปนอุตสาหกรรมเดียวในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายท้ัง 5 ในการศึกษาครั้งนี้ที่คาดวาจะมีความตองการแรงงานลดลง โดยมีความตองการลดลงเฉลี่ย 
รอยละ -1.4 ตอป ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากแนวโนมความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมนี้ที่ลดลงมาอยางตอเนื่อง
ในอดีต ตามการปดตัวลงของโรงงานจํานวนมาก นอกจากนี้ผูประกอบการจํานวนมากก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตที่เนนการแขงขันดานคุณภาพและการสรางแบรนดเปนของตนเองแทนการผลิตสินคาราคาถูกในปริมาณมาก 
ทั้งนี้คาดวาในป 2557 จะมีความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมประมาณ 9.2 แสนราย 
มากเปนอันดับที่สองรองจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 

ผลการคาดประมาณในระยะยาว ป 2558-2565 

ผลการคาดประมาณในระยะยาว พบวา ในกรณีที่ผลิตภาพแรงงานยังคงเพิ่มขึ้นตามแนวโนมปกติ
เหมือนเชนทุกวันนี้ ความตองการแรงงานเพื่อมาสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมเติบโตไดตามเปาหมายการ
ขยายตัวเศรษฐกิจที่ประมาณไวจะมีมากกวาอุปทานแรงงานคอนขางมาก อาจสงผลใหเกิดภาวะการขาดแคลน
แรงงานอยางรุนแรงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ความตองการแรงงานโดยรวมในป 2565 
คาดวาจะมีสูงถึง 48.9 ลานคน ในขณะที่อุปทานแรงงานโดยรวมในป 2565 นั้น มีเพียง 42.5 ลานคนเทานั้น  
(มีอุปสงคสวนเกินประมาณ 6.4 ลานคน) 

เมื่อจําแนกตามภาคการผลิตหลักแลว พบวาภาคบริการยังคงเปนภาคเศรษฐกิจหลักท่ีมีความ
ตองการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่ สุด โดยมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.1 ตอป สวน
ภาคอุตสาหกรรมที่ความตองการแรงงานเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย รอยละ 2.5 ตอป และภาคเกษตรกรรมมีความ
ตองการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.7 ตอป จากผลการคาดประมาณขางตน จะเห็นไดวาในแตละภาค
เศรษฐกิจหลักนั้น ไมไดมีแนวโนมความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นในแตละปมากไปกวาในระยะส้ันป 2555-2557 
แตอยางไร จะมีเพียงภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมความตองการแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นในแตละปมากกวาในชวงการ
พยากรณระยะส้ัน แตก็เพียงเล็กนอยเทานั้น แตทั้งนี้สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะอุปสงคสวนเกินขึ้นนั้น สาเหตุใหญ
มีผลมาจากการท่ีประชากรในวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงในหลายๆ กลุมอายุ ทําใหอุปทานแรงงานโดยรวมใน
อนาคตมีเพิ่มขึ้นนอยมากเมื่อเทียบกับอุปสงคที่ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
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แนวทางในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานใหสูงขึ้นมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและการบริการที่
สามารถเขามาทดแทนแรงงานคนโดยเฉพาะในกลุมแรงงานระดับลางได ทั้งนี้ในกรณีที่สามารถเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 ภายในป 2565 จะสงผลใหความตองการแรงงานโดยรวมในอนาคตลดลง
เหลือไมเกิน 42 ลานคน ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับอุปทานแรงงานในอนาคตป 2565 สงผลใหภาวะขาดแคลน
แรงงานในภาพรวมลดลงได 

แนวโนมความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายท้ัง 5 กลุม ในระยะยาว พบวา 

- อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน ยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมความตองการ
แรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด คาดวาความตองการแรงงานในป 2565 จะสูงถึง 6.5 แสนคน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงถึง
รอยละ 9.0 ตอป สืบเนื่องมาจากเปาหมายการผลิตรถยนตของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตที่ต้ังเปาหมายการ
ผลิตในอนาคตไวสูงถึงปละ 3.5 ลานคันตอป อยางไรก็ตามหากมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพ
แรงงานใหมากวาที่เปนอยูในปจจุบันจนสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 แลว ความ
ตองการแรงงานในระหวางป 2558 – 2565 นาจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 6.8 ตอป ทําใหความตองการ
แรงงานของอุตสาหกรรมยานยนตในป 2565 ลดลงเหลือ 5.7 แสนคนเทานั้น 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะมีความตองการแรงงานโดยรวม
ประมาณ 5.1 แสนคน ในป 2565 หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 1.7 ตอป โดยการเติบโตของกลุมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสนี้มีผลพวงมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนดวยสวนหนึ่ง เนื่องจาก
ความตองการช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสยานยนตที่จะมีเพิ่มสูงมากขึ้นตามปริมาณการผลิตรถยนตนั่นเอง ทั้งนี้ใน
กรณีที่มีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพแรงงานใหมากวาที่เปนอยูในปจจุบันจนสามารถเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 แลว ความตองการแรงงานในระหวางป 2558–2565 นาจะลดลงได  
โดยลดลงเฉลี่ยรอยละ -0.3 ตอป ความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2565 จะ
ลดลงเหลือประมาณ 4.5 แสนคนใกลเคียงกับในชวงป 2558 

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความตองการ
แรงงานสูงที่สุด คาดวาจะมีความตองการแรงงานโดยรวมประมาณ 1.5 ลานคน ในป 2565 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 2.7 ตอป ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตอาหารเพื่อการสงออกและบริโภคในประเทศนาจะยังมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นไดอีกเรื่อยๆ ตามจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน อยางไรก็ตาม ความตองการ
แรงงานท่ีสูงมากอาจสงผลใหอุตสาหกรรมนี้ตองประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานมากอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง 
แตทั้งนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพแรงงานใหมากวาที่เปนอยูในปจจุบันจนสามารถ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 แลว ความตองการแรงงานในระหวางป 2558–2565 นาจะ
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 0.6 ตอปเทานั้น ความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมอาหารในป 2565 จะ
ลดลงเหลือประมาณ 1.3 ลานคน ลดลงไปมากกวา 2 แสนคนจากแนวโนมปกติ 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล คาดวาจะมีความตองการแรงงานโดยรวมประมาณ 1.8 แสนคน 
ในป 2565 หรือเพิ่มขึ้นจากในป 2558 ไมมากนัก เฉลี่ยรอยละ 0.5 ตอปเทานั้น โดยการเติบโตการจางงานใน
กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอาจไมมากเทากลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน แตมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจาก
แรงงานในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมากกวามาก จะเปนรองก็เพียงแตอุตสาหกรรมไฟฟาและ
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อิเล็กทรอนิกสเทานั้น สําหรับในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพแรงงานใหมากวาที่เปนอยู
ในปจจุบันจนสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 แลว ความตองการแรงงานในระหวาง 
ป 2558–2565 นาจะลดลงไดอีก โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยรอยละ -1.5 ตอป หรือแทบจะไมมีความตองการ
แรงงานเพิ่มขึ้นกวาในปจจุบันอีกเลย โดยความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในป 2565 จะ
ลดลงเหลือประมาณ 1.5 แสนคนเทานั้น 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ยังคงมีแนวโนมที่แรงงานในอุตสาหกรรมนี้จะ
ลดลงอยางตอเนื่อง ในอัตราเฉล่ียรอยละ -2.2 ตอป และคาดวาจะมีแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมนี้ในป 2565 
ไมเกิน 7.8 แสนคน การท่ีแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ ไมไดหมายความ
วาอุตสาหกรรมนี้จะไมมีปญหาขาดแคลนแรงงาน ในทางตรงกันขาม อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมกลับ
เปนอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานเปนจํานวนมาก เนื่องจากแรงงานสวนใหญเลือกท่ีจะไปทํางานใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีสภาพการทํางานที่ดีกวาและมีผลตอบแทนจากการทํางานสูงกวา ผูประกอบการจํานวน
มากจึงหันมาจางแรงงานตางดาวแทนแรงงานไทยมากขึ้นทุกป นอกจากนี้อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม
ยังตองประสบปญหาในการแขงขันเรื่องราคากับประเทศเพื่อนบานมาก การที่คาแรงขั้นตํ่าเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วทําใหความสามารถในการแขงขันในเรื่องตนทุนการผลิตยิ่งลดนอยลงไปอีก ผูประกอบการหลายราย
เลือกปดกิจการหรือยายฐานการผลิตไปผลิตในประเทศเพื่อนบานที่มีคาแรงตํ่ากวา ทําใหผลการคาดประมาณ
เศรษฐกิจและแรงงานในกลุมนี้ลดลงตลอดทุกชวงปประมาณการ สําหรับผูประกอบการท่ียังคงเดินหนาลงทุนใน
อุตสาหกรรมนี้ตอไป ทางออกท่ีเหมาะสมที่สุดคือการมุงเนนเรื่องคุณภาพและการตลาด รวมไปถึงการเพิ่มผลิต
ภาพของแรงงานใหไดมากย่ิงขึ้นทดแทนคาจางแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ สําหรับในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพแรงงานใหมากวาที่เปนอยูในปจจุบันจนสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยาง
นอยรอยละ 15 แลว ความตองการแรงงานในระหวางป 2558–2565 นาจะลดลงมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยลดลงไป
ถึงรอยละ -4.1 ตอป โดยความตองการแรงงานของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในป 2565 จะลดลง
เหลือประมาณ 6.7 แสนคนเทานั้น 

ผลการคาดประมาณความตองการแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนี้ สะทอนใหเห็นวาใน
อนาคตมีแนวโนมที่ประเทศไทยจะเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานคอนขางมาก ดังนั้นภาครัฐและเอกชน
จะตองรวมมือกันในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานรวมไปเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อชวยเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหสูงขึ้นกวาในปจจุบัน จึงจะสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะ
เกิดขึ้นได ทั้งนี้การเปดเสรีการคาอาเซียนในอีก 2 ปขางหนา จะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่อาจเรงใหเกิดการขาด
แคลนแรงงานมากยิ่งขึ้น หรืออาจชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานก็ได ขึ้นอยูกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยวาจะสามารถดึงดูดใหแรงงานฝมือจากตางชาติเขามาทํางานในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น หรือจะผลักใหแรงงานไทยไหลไปทํางานในตางประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา เปนประเด็นที่
จะตองติดตามผลกันอยางใกลชิดตอไป 
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ตารางที่ 3.19  คาดประมาณความตองการแรงงานจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจหลักในอนาคตป 2555-2565  
หนวย: คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 2555 2557 2559 2561 2563 2565 
ภาคเกษตรกรรม 14,803,989 15,134,658 15,395,160 15,634,208 15,832,603 16,037,796 
ภาคอุตสาหกรรม 7,979,868 8,371,589 8,753,332 9,180,053 9,705,893 10,176,115 
   - อาหารและเครือ่งด่ืม 1,167,787 1,230,246 1,307,354 1,378,466 1,450,079 1,525,509 
   - ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 951,134 924,167 886,115 849,217 810,747 777,246 
   - เคร่ืองจักรและอุปกรณ 166,362 169,348 172,083 174,147 175,347 177,202 
   - เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 414,405 441,199 465,265 483,991 494,983 511,766 
   - ยานยนตและชิ้นสวน 252,111 318,322 396,306 476,303 554,254 654,809 
   - อื่นๆ 5,028,070 5,288,307 5,526,210 5,817,930 6,220,483 6,529,584 
ภาคบริการ 16,756,696 17,822,909 18,947,135 20,135,248 21,391,608 22,729,054 

รวม 39,540,554 41,329,155 43,095,627 44,949,510 46,930,105 48,942,965 
ท่ีมา: การคาดประมาณของที่ปรึกษา 
 
ตารางที่ 3.20 คาดประมาณความตองการแรงงานจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจหลักในอนาคตป 2565 ในกรณีที่

ผลิตภาพของแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปจากแนวโนมปกติ 
หนวย: คน 

ประเภทอุตสาหกรรม อุปสงคแรงงาน ป 2565 
กรณีแนวโนม ผลิตภาพเพ่ิม 10% ผลิตภาพเพ่ิม 15% ผลิตภาพเพ่ิม 20% 

ภาคเกษตรกรรม 16,037,796        14,579,814    13,945,909         13,364,830  
ภาคอุตสาหกรรม 10,176,115          8,616,402      8,241,776           7,898,369  
   - อาหารและเครือ่งด่ืม 1,525,509          1,386,826      1,326,530           1,271,258  
   - ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 777,246             706,587         675,866              647,705  
   - เคร่ืองจักรและอุปกรณ 177,202             161,093         154,089              147,669  
   - เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 511,766             465,242         445,014              426,471  
   - ยานยนตและชิ้นสวน 654,809             595,281         569,399              545,674  
   - อื่นๆ 6,529,584          5,935,985      5,677,899           5,441,320  
ภาคบริการ 22,729,054        20,662,777    19,764,395         18,940,879  

รวม 48,942,965 43,858,993 41,952,081 40,204,077 
ท่ีมา: การคาดประมาณของที่ปรึกษา 
 

4) คาดประมาณความตองการแรงงานทั้งหมดในอนาคตจําแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อจําแนกความตองการแรงงานในอนาคตออกตามระดับการศึกษา โดยกําหนดใหแนวโนมการ
เติบโตของความตองการแรงงานในแตละระดับการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกับในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 
2544-2554) แลว พบวา 

ผลการคาดประมาณในระยะสั้น ป 2555-2557 

- ระดับตํ่ากวาประถมศึกษา คาดวาแนวโนมความตองการแรงงานในกลุมนี้จะมีลดลง
เล็กนอยจากในปจจุบัน โดยคาดวาจะมีความตองการแรงงานกลุมนี้ประมาณ 11.1 ลานคน (ลดลงเฉลี่ยรอยละ  
-2.1 ตอป)  
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- ระดับประถมศึกษา ความตองการแรงงานยังคงมีเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากในปจจุบัน โดยมี
ความตองการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.6 ตอป คาดวาในป 2557 จะมีความตองการแรงงานระดับประถมศึกษา
ประมาณ 9.2 ลานคน  

- ระดับมัธยมศึกษา ความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษาในอนาคตระยะสั้นคาดวา
จะมีเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคาดวาจะมีความตองการเพิ่มสูงขึ้นเฉล ี่ย
ถึงรอยละ 6.9 ตอป ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนตนคาดวาจะมีความตองการเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.8 ตอป ทั้งนี้
ในป 2557 คาดวาจะมีความตองการแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 5 ลานคน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 6.9 ลานคน 

- ระดับอาชีวศึกษา คาดวาความตองการแรงงานในระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ในระดับปานกลาง โดยแรงงานในระดับ ปวช. จะมีความตองการเพ่ิมสูงขึ้นเฉล ี่ยรอยละ 2.5 ตอป ในขณะที่
แรงงานในระดับ ปวส. คาดวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 4.8 ตอป ทั้งนี้ในป 2557 คาดวาจะมีความ
ตองการแรงงานระดับ ปวช. ประมาณ 1.4 ลานคน และระดับ ปวส. ประมาณ 2 ลานคน 

- ระดับปริญญาตรี แนวโนมความตองการในระยะส้ันยังคงเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกับในอดีต 
โดยคาดวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้นเฉล ี่ยรอยละ 5.4 ตอป โดยในป 2557 คาดวาจะมีความตองการแรงงาน
ระดับปริญญาตรีประมาณ 4.8 ลานคน 

- ระดับปริญญาโทขึ้นไป เปนกลุมที่มีแนวโนมความตองการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกวากลุม
อื่นๆ คาดวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้นเฉล ี่ยรอยละ 8.3 ตอป โดยในป 2557 จะมีความตองการแรงงานระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปประมาณ 7.4 แสนราย 

ผลการคาดประมาณในระยะยาว ป 2558-2565 

- ระดับตํ่ากวาประถมศึกษา ความตองการแรงงานในระดับตํ่ากวาประถมศึกษาในระยะ
ยาวนั้น คาดวาจะมีความตองการลดลงจากในปจจุบันมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากขอจํากัดของอุปทานแรงงานใหม 
ในกลุมผูไมไดรับการศึกษานั้นแทบจะไมมีอีกตอไป และบางสวนที่ยังคงตองการใชอยูก็ปรับเปล่ียนไปจาง
แรงงานในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาแทน และมีบางสวนที่ถูกทดแทนดวยแรงงานตางดาว โดยเฉพาะ
ในกิจการที่ไมเปนที่ประสงคจะทํางานของแรงงานไทย เชน ลูกจางในภาคเกษตร ประมง และผูรับใชในบาน 
เปนตน ทั้งนี้คาดวาความตองการแรงงานกลุมนี้จะลดลงเฉล ี่ยรอยละ -2.9 ตอป และคาดวาจะมีความตอง
แรงงานแรงงานรวม 8.8 ลานคนในป 2565 

ในกรณีที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 จากแนวโนมปกติแลว 
ความตองการแรงงานในกลุมนี้จะลดลงเหลือไมเกิน 7.6 ลานคนในป 2565  

- ระดับประถมศึกษา เปนกลุมแรงงานที่มีความตองการมากที่สุด เนื่องจากงานขั้น
พื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมยังมีความจําเปนตองใชแรงงานกลุมนี้อยูเปนจํานวนมาก แตคาด
วาความตองการแรงงานจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
นาจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปจากปจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลก จึงจําเปนตองใช
แรงงานท่ีมีระดับความรูที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับขอจํากัดของอุปทานแรงงานใหมในกลุมนี้ที่มีนอยมาก จึงทําให
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ความตองการแรงงานมีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น คาดวาจะเพิ่มขึ้นเฉล่ียไมเกินรอยละ 0.9 ตอป โดยในป 
2565 คาดวาจะมีความตองแรงงานระดับประถมศึกษาไมเกิน 9.9 ลานคน 

ในกรณีที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 จากแนวโนมปกติแลว 
ความตองการแรงงานในกลุมนี้จะลดลงเหลือไมเกิน 8.4 ลานคนในป 2565  

- ระดับมัธยมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คาดวาความตองการแรงงานจะยังคงมี
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยนาจะขยายตัวไดเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.1 ตอป ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะมีความตองการเพิ่มขึ้นสูงกวาในอัตราเฉล ี่ยรอยละ 5.6 ตอป ความตองการแรงงานกลุมมัธยมศึกษาที่
เพิ่มขึ้นสูงมากนี้ สืบเนื่องมาจากความตองการของผูประกอบการที่จะนําแรงงานกลุมนี้เขามาแทนที่แรงงานใน
ระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวาที่มีจํานวนแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานนอยลงเรื่อยๆ ประกอบกับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการซึ่งแรงงานพ้ืนฐานในทั้ง 2 ภาคการผลิตนี้จําเปนตองมีความรูขั้น
พื้นฐานในระดับหนึ่งจึงจะสามารถปฏิบัติและเรียนรูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดวาในป 2565 จะมี
ความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณ 8.8 ลานคน และแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 7.9 ลานคน 

ในกรณีที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 จากแนวโนมปกติแลว 
ความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะลดลงเหลือไมเกิน 7.5 ลานคนในป 2565 และในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะมีความตองการแรงงานลดลงเหลือไมเกิน 7.1 ลานคน 

- ระดับอาชีวศึกษา ความตองการแรงงานระดับอาชีวศึกษาในระยะยาว มีแนวโนมความ
ตองการเพิ่มสูงขึ้นกวาแนวโนมในอดีตคอนขางมาก โดยระดับ ปวช. คาดวาความตองการแรงงานจะเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 4.5 ตอป (ในอดีตขยายตัวเฉล่ียเพียงรอยละ 2.2 ตอปเทานั้น) สวนแรงงานในระดับ ปวส. ความ
ตองการแรงงานสวนเพิ่มจะอยูในระดับที่สูงกวา เฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป ทั้งนี้เนื่องจากความตองการแรงงานกลุม
ชางเทคนิคในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดในเรื่องอุปทานแรงงานใหมที่จบการศึกษาในระดับนี้ที่เขาสู
ตลาดแรงงานนอย เนื่องจากผูจบการศึกษาสวนใหญเลือกเรียนตอในระดับปริญญาตรี ทําใหคาดวาในป 2565 
จะมีความแรงงานในระดับ ปวช. ประมาณ 2 ลานคน และแรงงานในระดับ ปวส. 3.1 ลานคน เทานั้น ทั้งๆ ที่
ความตองการท่ีแทจริงนาจะมีมากกวานี้ 

ในกรณีที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 จากแนวโนมปกติแลว 
ความตองการแรงงานในป 2565 ในระดับ ปวช. จะลดลงเหลือประมาณ 1.7  ลานคน สวนในระดับ ปวส. จะมี
ความตองการแรงงานลดลงเหลือประมาณ 2.7 ลานคน 

- ระดับปริญญาตรี คาดวาแนวโนมความตองการในระยะยาวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงงานกลุมนี้ที่เขาสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก และมีแรงงานบางสวนที่ยอมท่ีจะ
ทํางานหรือรับเงินคาตอบแทนในตําแหนงงานที่ตํ่ากวาวุฒิการศึกษาที่จบ นอกจากนี้ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและรูปแบบของการประกอบธุรกิจสมัยใหมก็มีผลใหความตองการจางแรงงานที่มีการศึกษาสูงมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้คาดวาความตองการแรงงานในระดับปริญญาตรีจะเพิ่มขึ้นเฉล ี่ยรอยละ 
4.6 ตอป โดยในป 2565 คาดวาจะมีความตองการแรงงานระดับปริญญาตรีประมาณ 6.9 ลานคน 
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- ระดับปริญญาโทขึ้นไป ยังคงมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้นสูงมากเชนเดียวกับใน
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องมาจากอุปทานแรงงานในระดับปริญญาโทเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ และมีธุรกิจจํานวน
มากที่จําเปนตองอาศัยแรงงานท่ีมีความรูและทักษะในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้คาดวาความตองการแรงงานในระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเฉล ี่ยรอยละ 7.1 ตอป โดยในป 2565 คาดวาจะมีความตองการแรงงานระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปประมาณ 1.3 ลานคน 

ตารางที่ 3.21  คาดประมาณความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษาในอนาคตป 2555-2565  
หนวย: คน 

ระดับการศึกษา 2555 2557 2559 2561 2563 2565 
ต่ํากวาประถมศึกษา 11,581,692 11,100,340 10,559,671 9,997,137 9,426,099 8,832,464 
ประถมศึกษา 8,877,886 9,166,678 9,397,110 9,590,008 9,750,053 9,854,210 
มัธยมศึกษาตอนตน 6,375,364 6,870,146 7,351,559 7,832,642 8,315,228 8,776,897 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,420,036 5,054,097 5,718,485 6,419,280 7,154,289 7,898,967 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,349,743 1,418,908 1,510,165 1,631,580 1,790,654 1,991,971 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 1,839,505 2,018,603 2,225,150 2,470,580 2,765,041 3,112,727 
ปริญญาตรี 4,332,467 4,809,248 5,301,770 5,820,092 6,366,871 6,925,861 
ปริญญาโทข้ึนไป 630,274 739,380 859,168 991,375 1,136,576 1,291,712 
การศึกษาอ่ืนๆ 133,587 151,756 172,548 196,815 225,293 258,157 

รวม 39,540,554 41,329,155 43,095,627 44,949,510 46,930,105 48,942,965 
ท่ีมา: การคาดประมาณของที่ปรึกษา 
 
ตารางที่ 3.22 คาดประมาณความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษาในอนาคตป 2565 ในกรณีที่ 

ผลิตภาพของแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปจากแนวโนมปกติ 
หนวย: คน 

ระดับการศึกษา กรณีแนวโนม ผลิตภาพเพ่ิม 10% ผลิตภาพเพ่ิม 15% ผลิตภาพเพ่ิม 20% 
ต่ํากวาประถมศึกษา 8,832,464  7,914,988    7,570,858  7,255,406  
ประถมศึกษา 9,854,210  8,830,599    8,446,660    8,094,716  
มัธยมศึกษาตอนตน 8,776,897  7,865,193   7,523,228  7,209,760  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,898,967  7,078,458    6,770,699    6,488,587  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,991,971  1,785,054  1,707,443     1,636,300  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา  3,112,727  2,789,391  2,668,113    2,556,941  
ปริญญาตรี 6,925,861  6,206,434    5,936,589    5,689,232  
ปริญญาโทข้ึนไป 1,291,712  1,157,534  1,107,207   1,061,073  
การศึกษาอ่ืนๆ 258,157  231,341  221,283   212,063  

รวม 48,942,965  43,858,993  41,952,081  40,204,077  
ท่ีมา: การคาดประมาณของที่ปรึกษา 

 
ผลการคาดประมาณความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษาที่นําเสนอมาขางตน เปนผล

การคาดประมาณซึ่งอยูบนพื้นฐานของแนวโนมความตองการในลักษณะเดียวกับในอดีตที่ผานมา ซึ่งความ
ตองการแรงงานในอนาคตอาจแตกตางไปจากผลการคาดประมาณขางตนไดในกรณีที่มีการสงเสริมการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งเปนพิเศษเพื่อเพิ่มขนาดของอุปทานแรงงานในกลุมนั้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
สําหรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแลว อาจจําเปนตองใหความสําคัญกับการสงเสริมการเรียนการสอนใน
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ระดับอาชีวศึกษาเปนพิเศษ เนื่องจากแนวโนมการพัฒนาของเทคโนโลยีในการผลิตทางอุตสาหกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา การใชเครื่องจักรกลในการผลิตเพื่อแทนที่แรงงานในระดับลางมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย แรงงานในระดับอาชีวศึกษาที่จะเขามาควบคุมดูแล และซอมแซมเครื่องจักร
เหลานี้จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หากมีอุปทานที่มากเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว คาดวา
ความตองการแรงงานในกลุมนี้จะมีเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก  

5) การคาดประมาณอุปทานแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตจําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

การคาดประมาณการอุปทานแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน จะมุงเนนที่กลุมแรงงานที่เพิ่งจบ
การศึกษาใหมในระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป โดยอาศัยฐานขอมูลจํานวนผูจบการศึกษาจําแนกตามสาขา
ตางๆ มาพิจารณาประกอบกับขอมูลอัตราการเขาศึกษาตอ (จากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ) และอัตราการ
เขาสูตลาดแรงงานจากขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ทั้งนี้ผลการ
คาดประมาณอุปทานแรงงานใหมในอนาคต ป 2555-2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

คาดประมาณจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในอนาคต ป 2555-2565 

การคาดประมาณจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับชั้นในอนาคต ทําไดโดยการรวบรวม
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา สาขา และเพศ ในอดีต เพื่อนํามาคํานวณหาสัดสวนของ
ผูสําเร็จการศึกษาในแตละสาขาตอผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด แลวจึงนํามาคํานวณรวมกับจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับการศึกษาตางๆ ในอนาคต ซึ่งเปนคาประมาณการจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ตางๆ ตอจํานวนประชากรในแตละชวงอายุซึ่งคณะผูวิจัยไดทําการประมาณการไว จะไดจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษากระจายตามระดับการศึกษาตางๆ ในแตละป  

ผลการคาดประมาณพบวา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดวา
จะมีผูสําเร็จการศึกษาลดลงเรื่อยๆ ทุกปตามแนวโนมของประชากรวัยเรียนที่ลดลงเรื่อยๆ คาดวาในระยะสั้น  
ป 2557 จะมีผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประมาณ 8 แสนคน และสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 3.2 แสนคน สวนในระยะยาว ป 2565 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน นาจะลดลงเหลือไมเกิน 7.5 แสนคน (ขยายตัวลดลงเฉล ี่ยรอยละ 0.9 ตอป) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะมีผูสําเร็จการศึกษาลดลงเหลือไมเกิน 3 แสนคน (ขยายตัวลดลงเฉล ี่ยรอยละ 0.9 ตอป) 

ในระดับอาชีวศึกษา แนวโนมของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจะเปนไปในทิศทางเดียวกับระดับ
มัธยมศึกษา คือมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาลดลงเรื่อยๆ ตามจํานวนประชากรในวัยเรียนที่ลดลง โดยคาดวาใน
ระยะส้ัน ป 2557 นาจะมีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประมาณ 1.8 แสนคน และมีผูจบระดับ ปวส. ประมาณ 
1.8 แสนคน ใกลเคียงกันกับระดับ ปวช. สวนในระยะยาว ป 2565 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ประมาณ 1.7 แสนคน และระดับ ปวส. 1.6 แสนคน โดยมีอัตราการขยายตัวลดต่ําลงเฉลี่ยรอยละ 0.8 ตอป
เทากันทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  
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ระดับอุดมศึกษา แนวโนมของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในอนาคตจะแตกตางจากในระดับมัธยม
และอาชีวศึกษา โดยในระยะสั้นคาดวาจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ทั้งนี้เนื่องจากแนวโนมของผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมและอาชีวศึกษาที่จะเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษายังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คาดวาในป 2557 จะมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประมาณ 3 แสนคน และมีผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปประมาณ 5.6 หม่ืนคน สวนในระยะยาวนั้น 
แนวโนมของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะเริ่มลดลงตามจํานวนประชากรในวัยเรียนที่ลดลง แตใน
ระดับปริญญาโทขึ้นไปคาดวาจํานวนผูสําเร็จการศึกษานาจะยังคงเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากแนวโนมของผูที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จะเรียนตอในระดับปริญญาโทมีเพิ่มมากขึ้นทุกป คาดวาในป 2565 จะมีผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกิน 2.8 แสนคน (ขยายตัวลดลงเฉล่ียรอยละ 0.8 ตอป) ในขณะที่ระดับปริญญาโท
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาประมาณ 5.7 หมื่นคน (ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.4 ตอป) 

ผลการคาดประมาณจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดนําเสนอมาขางตน เปนการคาดประมาณบน 
ทิศทางการผลิตบุคลากรตามแนวโนมเดิมในอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ในอนาคต หากภาครัฐมีนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีสงผลกระทบตอสัดสวนของผูเรียนในสายสามัญและสายอาชีพอยางชัดเจนแลว แนวโนมของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงไปจากผลการคาดประมาณไมมากก็นอย 

ตารางที่ 3.23 คาดประมาณจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับชั้นในอนาคต ป 2555-2565 ในกรณีที่
ทิศทางการผลิตบุคลากรเปนไปในทิศทางเดียวกับอดีตที่ผานมา 

หนวย: คน 
  2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 อัตรา 

ขยายตัว/ป 
  มัธยมศึกษาตอนตน 857,971 831,351 797,297 781,552 784,079 777,619 749,017 -0.9 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 341,162 330,577 317,036 310,775 311,780 309,211 297,838 -0.9 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 197,715 191,581 183,733 180,105 180,687 179,199 172,607 -0.9 
       สาขา S&T 94,466 91,535 87,786 86,052 86,330 85,619 82,470 -0.9 
       สาขา Non S&T 103,249 100,046 95,947 94,053 94,357 93,579 90,137 -0.9 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 181,085 181,557 181,884 178,454 171,249 165,775 164,665 -0.8 
       สาขา S&T 94,611 94,858 95,029 93,236 89,472 86,612 86,032 -0.8 
       สาขา Non S&T 86,474 86,699 86,856 85,217 81,777 79,163 78,633 -0.8 
  ปริญญาตรี 305,061 305,856 306,408 300,629 288,492 279,270 277,401 -0.8 
       สาขา S&T 101,599 101,864 102,048 100,123 96,081 93,010 92,387 -0.8 
       สาขา Non S&T 203,462 203,992 204,361 200,506 192,411 186,261 185,014 -0.8 
  ต้ังแตระดับปริญญาโทขึ้นไป 54,708 55,617 56,341 56,842 57,135 57,215 56,970 0.4 
       สาขา S&T 16,276 16,547 16,762 16,911 16,999 17,022 16,949 0.4 
       สาขา Non S&T 38,432 39,071 39,579 39,930 40,137 40,193 40,021 0.4 
หมายเหตุ: อัตราการเรียนตอ = จํานวนนักศึกษาเขาใหม ระดับ i ป t / จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ i-1 ป t-1)  
 ปวช. และ ปวส. สาขา S&T คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่ิงทอ ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เวชกรรม ทัศนศาสตร 

ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป สาขา S&T คือ เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิศวกรรม
สถาปตยกรรม สุขภาพ การแพทย 

ท่ีมา: ประชากร จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573, สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูสําเร็จการศึกษา 
- ระดับมัธยม  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ระดับ ปวช และ ปวส  จากสํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
- ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อัตราการเขาสูตลาดแรงงาน จากขอมูลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร ไตรมาส 2 ป 2551-54 
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คาดประมาณอุปทานแรงงานใหมในอนาคต ป 2555-2565 

อุปทานแรงงานใหมไดแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไมเรียนตอและตัดสินใจเขาทํางานในตลาดแรงงาน 
การคาดประมาณอุปทานแรงงานใหมจะใชจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในอนาคตที่คาดประมาณไว มาคัดกรองผูที่
เรียนตอออกไป แลวจึงนําจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่เหลือมาคูณกับอัตราการเขาสูตลาดแรงงานซึ่งไดจาก
ขอมูลการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งอัตราดังกลาวทางคณะผูวิจัยได
ทําการประมาณการไวใหในเบื้องตน โดยไดต้ังขอสมมติฐานวาใหสัดสวนดังกลาวนี้คงที่ไปในชวงเวลาที่ทําการ
ประมาณการ ก็จะไดจํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งพรอมจะทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา  

ผลการคาดประมาณพบวา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดวาจะมี
แรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานลดลงในทิศทางเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาท่ีลดลง โดยคาดวาในระยะส้ันป 2557 
จะมีแรงงานใหมในระดับมัธยมศึกษาตอนตนประมาณ 5.9 หมื่นคน และแรงงานใหมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประมาณ 3.3 หมื่นคน สวนในระยะยาว ป 2565 จํานวนแรงงานใหมในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คาดวาจะ
ลดลงไปอีกเหลือไมเกิน 5.6 หมื่นคน (ขยายตัวลดลงเฉล ี่ยรอยละ 0.9 ตอป) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะ
มีแรงงานใหมลดลงเหลือประมาณ 3.1 หมื่นคน (ขยายตัวลดลงเฉล ี่ยรอยละ 1.0 ตอป) 

ในระดับอาชีวศึกษา แนวโนมของแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานในระยะสั้นป 2557 พบวา
ในระดับ ปวช. มีแนวโนมของจํานวนแรงงานใหมที่ลดลง โดยคาดวาจะมีแรงงานใหมออกสูตลาดแรงงาน
ประมาณ 1.6 หมื่นคนเทานั้น เพราะสวนใหญเลือกเรียนตอในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในขณะที่ระดับ 
ปวส. คาดวาแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเล็กนอย โดยมีแรงงานใหมระดับ ปวส. 
ประมาณ 8.3 หมื่นคน สําหรับในระยะยาว ป 2565 คาดวาแรงงานใหมระดับ ปวช. จะยังคงลดลงอยางตอเนื่อง 
โดยจะมีแรงงานใหมระดับ ปวช. เขาสูตลาดแรงงานประมาณ 1.5 หมื่นคน (ขยายตัวลดลงเฉล ี่ยรอยละ 0.8 ตอป)  
สวนในระดับ ปวส. นั้น จํานวนแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานจะเริ่มลดลงทุกๆ ป และคาดวาจะมีแรงงานใหม
ในป 2565 ประมาณ 7.5 หมื่นคน (ขยายตัวลดลงเฉล ี่ยรอยละ 0.7 ตอป) 

ระดับอุดมศึกษา แนวโนมการเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
อนาคต พบวาในระยะสั้น คาดวาจํานวนแรงงานใหมจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยูในชวงนี้ ทั้งนี้ คาด
วาในป 2557 จะมีแรงงานใหมระดับปริญญาตรีประมาณ 2.2 แสนคน และมีแรงงานใหมระดับปริญญาโทขึ้นไป
ประมาณ 5.4 หมื่นคน สวนในระยะยาวนั้น แนวโนมของแรงงานใหมในระดับปริญญาตรีจะเริ่มลดลงตาม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ลดลง แตในระดับปริญญาโทขึ้นไปแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานคาดวาจะยังคงมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น คาดวาในป 2565 จะมีแรงงานใหมในระดับปริญญาตรีออกสูตลาดแรงงานไมเกิน 2 แสนคน 
(ขยายตัวลดลงเฉล่ียรอยละ 0.7 ตอป) ในขณะที่ระดับปริญญาโทคาดวาจะมีแรงงานใหมเขาสูตลาดแรงงาน
ประมาณ 5.4 หมื่นคน (ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.4 ตอป) 

ผลการคาดประมาณจํานวนแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานท่ีไดนําเสนอมาทั้งหมดนี้ เปนการ
คาดประมาณบนทิศทางการผลิตบุคลากรตามแนวโนมเดิมในอดีตเชนเดียวกับการคาดประมาณจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา ดังนั้น หากในอนาคต ภาครัฐมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่สงผลกระทบตออัตราการเรียนตอและ
สัดสวนของผูเรียนในสายสามัญและสายอาชีพแลว แนวโนมของจํานวนแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 
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ตารางที่ 3.24 คาดประมาณจํานวนแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานจําแนกตามระดับชั้นในอนาคต  
ป 2555-2565 ในกรณีที่ทิศทางการผลิตบุคลากรเปนไปในทิศทางเดียวกับอดีตที่ผานมา 

หนวย: คน 
  2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 อัตรา 

ขยายตัว/ป 
  มัธยมศึกษาตอนตน 63,766 61,953 59,387 58,203 58,397 57,916 55,785 -0.9 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 36,093 34,981 33,443 32,804 32,917 32,642 31,441 -1.0 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 17,324 17,183 16,470 16,106 16,167 16,036 15,445 -0.8 
       สาขา S&T 8,277 8,210 7,869 7,695 7,725 7,662 7,380 -0.8 
       สาขา Non S&T 9,047 8,973 8,601 8,411 8,443 8,374 8,066 -0.8 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 81,795 83,006 83,211 81,520 78,249 75,756 75,245 -0.7 
       สาขา S&T 42,735 43,368 43,475 42,592 40,883 39,580 39,313 -0.7 
       สาขา Non S&T 39,059 39,638 39,736 38,929 37,367 36,176 35,932 -0.7 
  ปริญญาตรี 219,491 221,563 221,888 217,555 208,812 202,144 200,785 -0.7 
       สาขา S&T 73,100 73,790 73,899 72,456 69,544 67,323 66,870 -0.7 
       สาขา Non S&T 146,391 147,773 147,990 145,100 139,268 134,821 133,914 -0.7 
  ต้ังแตระดับปริญญาโทขึ้นไป 51,952 53,221 53,888 54,327 54,619 54,697 54,461 0.4 
       สาขา S&T 15,456 15,834 16,033 16,163 16,250 16,273 16,203 0.4 
       สาขา Non S&T 36,495 37,387 37,856 38,164 38,369 38,424 38,258 0.4 
หมายเหตุ: อัตราการเรียนตอ = จํานวนนักศึกษาเขาใหม ระดับ i ป t / จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ i-1 ป t-1)  

ปวช. และ ปวส. สาขา S&T คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่ิงทอ ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เวชกรรม ทัศนศาสตร 
ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป สาขา S&T คือ เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิศวกรรม  
สถาปตยกรรม สุขภาพ การแพทย 

ท่ีมา: ประชากร จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573, สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูสําเร็จการศึกษา 
- ระดับมัธยม  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ระดับ ปวช และ ปวส  จากสํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
- ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อัตราการเขาสูตลาดแรงงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 2 ป 2551-54 
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บทที่ 4 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
4.1 สถานการณอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย 

4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศ 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปจจุบันคอนขางมาก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับที่ 1 มา
ตลอดในชวงปลายปหลังโดยมีมูลคาการสงออกในแตละปเกินกวา 1 ลานลานบาทในแตละปอีกท้ังยังเปน
ตลาดแรงงานที่สําคัญโดยมีแรงงานที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมนี้กวา 5 แสนคน 

โครงสรางของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยจะประกอบไปดวย 3 สวนไดแก 

อุตสาหกรรมตนน้ําเปนอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานสําหรับการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน Wafer 
Fabrication, PCB's Design, IC's Design เปนตน ในปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตอุตสาหกรรมตนน้ําบาง
ประเภท แตสวนใหญยังใช เทคโนโลยีขั้นตํ่าอยู  

อุตสาหกรรมกลางน้ํา คืออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนของสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน IC, PCB, 
Capacitor เปนตน ในประเทศไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้สูงมาก ทั้งการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ การรวมลงทุน และการลงทุนโดยบริษัทในประเทศเอง บริษัทตางชาติและบริษัทรวมทุนสวนใหญ
เปนผูประกอบการขนาดใหญซึ่งใชเครื่องจักร วัตถุดิบ รวมทั้งเทคโนโลยีจากบริษัทแมในตางประเทศ สวน
บริษัทที่เปนของคนไทยสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก หรือเปนการทําสัญญาการผลิต (Subcontracting)  
ซึ่งกระบวนการผลิตจะไมซับซอน และปจจัยการผลิตหลักคือแรงงาน  

อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแกการผลิตคอมพิวเตอรและสวนประกอบ อุปกรณโทรคมนาคม และ
เครื่องใชไฟฟาตางๆซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตสินคาขั้นสุดทายเหลานี้ไดโดยใชเทคโนโลยีที่ไมซับซอนมากนัก 
ผูผลิตมีการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการออกแบบการผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑสําเร็จรูป ทําให
เครื่องใชภายในบานที่ผลิตในประเทศไทยมีรูปแบบสวยงาม คุณภาพดี อยางไรก็ตามการใชชิ้นสวน
ภายในประเทศของอุตสาหกรรมปลายน้ํานี้คอนขางนอย 

ในปจจุบันการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยสวนใหญเปนการผลิตในรูปแบบ 
ผูรับจางประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturer) ยังไมมีการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตน
เปนของตนเอง โดยเปนการผลิตตามคําส่ังซื้อของบริษัทแมในตางประเทศเปนสวนใหญและตองพึ่งพาการ
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศในสัดสวนที่สูง ทั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในการออกแบบวงจรรวม
และการผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม (Wafer Fabrication) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ําของเซมิคอนดักเตอรนั้น 
ประเทศคูแขงเชนสิงคโปรและมาเลเซียตางสามารถออกแบบและผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวมไดเอง ดังนั้นหาก
ตองการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยใหเพิ่มมากขึ้นกวาในปจจุบัน 
จะตองเรงสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและกําลังแรงงาน รวมไปถึงการสรางความ
เชื่อมโยงไปสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตลอดสายโซอุปทาน (Forward & Backward Linkages) ต้ังแตการ
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ออกแบบวงจร การผลิตและการทดสอบ และการเชื่อมโยงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตอยอดไปสูผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปตางๆ  

รูปที่ 4.1  โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและสถานภาพของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 

อุตสาหกรรมตนน้ํา
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4.1.2 พัฒนาการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 

ภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 
5 ชวง ดังนี้1 

1) ชวงการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขา (พ.ศ. 2503-2514)  

เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนในป พ.ศ. 2503 เพื่อสงเสริมใหเกิดการผลิต
ทดแทนการนําเขา จึงไดเริ่มมีบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเขามาขอรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อ
ทําการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส บริษัทของคนไทยรายแรกที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนคือ บริษัท 
ธานินทรอุตสาหกรรม จํากัด ในป พ.ศ. 2505 เพื่อประกอบเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ  จากนั้นไดมีการลงทุน
ในกิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสจากตางชาติเปนจํานวนมาก  สวนใหญเปนการรวมลงทุนระหวางคน
ไทยกับบริษัทญี่ปุน ไดแก ซันโยยูนิเวอรแซล (ซันโย) กันยง อิเล็กทริกแมนูแฟคเจอริ่ง (มิตซูบิชิ) เนชั่นแนล
ไทย (มัตสุชิตะ) ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม (โตชิบา) และฮิตาชิคอนซูเมอรโปรดักส (ฮิตาชิ) เพื่อทําการผลิต
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป เชน เครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เปนการทดแทนการนําเขาในลักษณะนํา
ชิ้นสวน (CKD) เขามาประกอบเปนผลิตภัณฑ 

2) ชวงการผลิตเพ่ือการสงออก (พ.ศ. 2515-2528) 

ชวงนี้จําแนกไดเปน 2 ระยะคือ ระยะแรก ระหวาง พ.ศ. 2515-2523 ในป พ.ศ. 2515 ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนฉบับใหม  ซึ่งมีการกําหนดสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมแกกิจการที่
ทําการผลิตเพื่อสงออก ในชวงนี้มีการลงทุนจากตางชาติเขามาอยางตอเนื่องเชน เนชั่นแนลเซมิคอนดัคเตอร 
ซิกเนติกส ดาตาเจนเนอรัล และฮันนี่เวลส ในกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟา (IC) เพื่อการสงออก เนื่องจากไทยมี
คาแรงถูก ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีจากรัฐบาลไทย ตลอดจนไดรับสิทธิและประโยชนพิเศษทางภาษีใน
การนําเขาสหรัฐอเมริกา (GSP) ขณะที่บริษัทของคนไทยคือ กลุมบริษัทธานินทรอุตสาหกรรม มีการขยายการ
ผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุเพื่อการสงออก  แมวารัฐบาลไทยจะเริ่มใหความสําคัญแกอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออกเพ่ิมขึ้น  แตขณะเดียวกัน ก็มิไดลดความสําคัญของอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศโดย
มาตรการคุมครองและอากรขาเขาสินคาสําเร็จรูปที่ยังมีอัตราที่สูงอยู ทําใหอุตสาหกรรมในประเทศยังคงเติบโต
ตอไปได  อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมรับชวงการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนในชวงนี้ยังมีไมมากนัก 
บริษัทตางๆ จึงเริ่มมีการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชเอง โดยบริษัทธานินทรอุตสาหกรรม และเนชั่นแนลไทย 
ในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะและพลาสติก แผนวงจรพิมพ และ Capacitor 

ระยะที่สอง ระหวาง พ.ศ. 2524-2528 รัฐบาลยังคงดําเนินนโยบายสงเสริมการสงออก โดยมีการ
แกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อแกปญหาดุลการคาและการวางงาน ทําใหผูผลิตรายใหญจํานวน
มากยายฐานการผลิตเขามาลงทุนในไทย เชน กลุมมินิแบ (Minibea) ผูผลิตตลับลูกปน (Ball Bearing) มอเตอร 
(Stepping Motor) ฟลอปปดิสก (Floppy Disk) และอื่นๆ  บริษัทฟูจิกูระ (จากญี่ปุน) ผูผลิตสายไฟและเคเบิล
ใหแก IBM และ Seagate Technology (จากสหรัฐอเมริกา) ผูผลิตฮารดดิสก (Hard Disk) สําหรับคอมพิวเตอร 
และกลุมฮานา เซมิคอนดัคเตอร (Hana Semiconductor) (จากฮองกง) ทําการประกอบนาฬิกา และแผงวงจร

                                                            
1สรุปจากรายงานการศึกษาเร่ือง “อุปสงค อุปทานแรงงาน และแนวโนมกําลังคนของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศในประชาคมอาเซียน” โดยสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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ไฟฟา บริษัทจีเอสเทคโนโลยี (GS Technology) ประกอบแผนวงจรพิมพ (PCB)  สําหรับกิจการของคนไทย 
เริ่มมีการผลิตแผนวงจรพิมพเพื่อการสงออกโดยบริษัท ควงเจริญอิเล็กโทรนิกส ในป พ.ศ. 2525 และผลิต
แผงวงจรไฟฟา โดยบริษัทงานทวีอิเล็กทรอนิคส ในป พ.ศ. 2527 และมีบริษัทรายยอยจํานวนมากทําการ
ประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องควบคุมการจายไฟสําหรับไมโครคอมพิวเตอรเพื่อจําหนายใน
ประเทศ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยในชวงนี้เติบโตสูงมาก โดยเฉพาะกลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อัน
เปนผลมาจากการสงออกแผงวงจรไฟฟา (IC) และการท่ีผูผลิตหลายรายเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อตลาดใน
ประเทศมาเปนการผลิตเพื่อการสงออกเปนหลัก อยางไรก็ตาม ในชวงนี้การเชื่อมโยงกันในระหวาง
อุตสาหกรรมยังมีไมมากนักแมจะมีการผลิตชิ้นสวนแผนวงจรพิมพและแผงวงจรไฟฟาขึ้นโดยคนไทยเองก็เปน
การผลิตเพื่อการสงออก สําหรับอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน ชิ้นสวนพลาสติกและโลหะ หรือแมพิมพ มีการผลิต
ในปริมาณนอย สวนใหญเปนการผลิตเพื่อรองรับความตองการของตลาดในประเทศเทานั้น 

3) ชวงขยายตัวของอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2529-2535) 

ในชวงป พ.ศ. 2529-2535 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยมีการขยายตัวสูงมาก เนื่องมาจาก
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับการที่คาเงินของญี่ปุนและประเทศ
อุตสาหกรรมใหม (NICs) มีคาแข็งขึ้น ทําใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุนจากประเทศดังกลาวเขามาลงทุนในไทย
เปนจํานวนมาก การลงทุนจากตางประเทศในชวงนี้จึงขยายตัวสูงกวาในชวงที่ผานมา ขณะที่การผลิตของไทยก็
เริ่มมีความซับซอนมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มตํ่าเพื่อจําหนายภายในประเทศมา
เปนผลิตภัณฑที่มีความซับซอนและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสงออกไปยังตางประเทศ 

บริษัทตางชาติจากญ่ีปุน ไตหวัน และประเทศอุตสาหกรรมใหมอื่นๆ ที่เขามาลงทุนในไทยก็มีการ
ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว มีบริษัทใหมๆ เชน ชารป โซนี่ มิตซูบิชิ และบริษัทขนาดกลางเขามาลงทุนเปน
จํานวนมากเพื่อใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกในกิจการหลายชนิด เชน เตาอบไมโครเวฟเทป
วิดีโอฟลอปปดิสก นาฬิกาอิเล็กทรอนิกสแปนพิมพคอมพิวเตอร และชิ้นสวนอื่นๆ มีการผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่
มีมูลคาเพิ่มสูง และมีความซับซอนทางเทคโนโลยีมากขึ้น เชน เครื่องโทรสาร โทรศัพทไรสาย คอมพิวเตอร 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฮารดดิสกและชิ้นสวนเครื่องรับโทรทัศน เปนตน  ทั้งนี้ หลายบริษัทเริ่มมีนโยบายที่
จะใชชิ้นสวนในประเทศ (Local Content) ใหมากขึ้น เชน ซีเกทเทคโนโลยี  แตเนื่องจากอุตสาหกรรมสนับสนุน
ที่เปนของคนไทยยังมีปญหาการขาดแคลนเทคโนโลยี  ดังนั้น อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ประสบความสําเร็จ สวน
ใหญจึงเปนกิจการของชาวตางชาติ หรือเปนกิจการที่มีชาวตางชาติรวมหุนอยูดวย  สําหรับบริษัทญี่ปุน มักจะ
ชักนําใหผูผลิตชิ้นสวนตางๆ จากญี่ปุนตามเขามาลงทุนในประเทศไทยดวย อยางไรก็ดี จากการท่ีความตองการ
ชิ้นสวนตางๆ มีมาก ทําใหอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน ชิ้นสวนพลาสติกและโลหะ ที่เปนกิจการของคนไทยมี
โอกาสพัฒนาขึ้น ทั้งการขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อที่จะขยายตลาดสู
ตางประเทศ  สําหรับบริษัทตางชาติ อาทิ กลุมมินิแบ ไดเริ่มมีการเชื่อมโยงกับกิจการของคนไทยมากขึ้น 

4) ชวงสงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (พ.ศ. 2536-2540) 

จากการที่คาแรงในประเทศอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น ทําใหบริษัทตางชาติเริ่มยายฐานการผลิต
มายังประเทศไทยเปนลําดับ เชน เอสซีไอซิสเท็มเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น จากสิงคโปร ในกิจการ
แผนวงจรพิมพเอลเลคเอนดเอลเทค จากฮองกงในกิจการผลิตแผนวงจรพิมพ  ขณะเดียวกันหลายบริษัทซึ่งเคย
ผลิตชิ้นสวนเพื่อสงออกไปตางประเทศโดยตรง ไดเริ่มมีการจําหนายใหบริษัทในประเทศมากขึ้น เพื่อนําไป
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ประกอบสินคาเพื่อสงออกอีกทอดหนึ่ง เชน บริษัทฟูจิกูระจําหนายสายไฟและสายเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอร 
ใหแกกลุมมินิแบ กลุมมินิแบผลิตมอเตอร (Stepping Motor) ใหแกบริษัทซีเกท บริษัทควงเจริญจําหนาย
แผนวงจรพิมพใหแกบริษัทชารป และกลุมบริษัท ธานินทรอุตสาหกรรม จําหนาย Capacitor ใหแกบริษัทเอ็นอี
ซี เปนตน  สําหรับกิจการรายใหญของคนไทยในการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไดแก กลุมสหยูเนี่ยน ที่เขา
บริหารกลุมธานินทรอุตสาหกรรม และมีกิจการผลิตฮารดดิสกใหแก IBM โครงการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
รายใหญไดแก บริษัทไทยซีอารที เพื่อผลิตหลอดภาพโทรทัศน โดยเปนการรวมทุนระหวางเครือซีเมนตไทยกับ
บริษัท มิตซูบิชิ จากญี่ปุนและผูผลิตเครื่องรับโทรทัศนในประเทศอีกหลายราย การผลิตหลอดภาพโทรทัศนของ
โครงการนี้เปนการใชชิ้นสวนในประเทศประมาณรอยละ 80 ของชิ้นสวนทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีกลุมอัลฟาเทค 
ทําการผลิตแผงวงจรไฟฟาและเวเฟอรแฟบ 

5) ชวงปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540 เปนตนมา) 

ปจจัยที่สําคัญ 3 ปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทยในชวงนี้ไดแก (1) ภาวะ
เศรษฐกิจทั่วโลกที่ไดรับผลกระทบจากการกอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2544 และ
วิกฤติทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่ยังไมคล่ีคลายเทาที่ควร (2) จังหวะการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญที่มี
ความกระชั้นมากข้ึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีแผงวงจรรวมที่สงผลตอความกาวหนาของพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของโดยรวม ทั้งเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณโทรคมนาคม และทําใหการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมทั้งหมดมีความรุนแรงมากขึ้น และ (3) การเปล่ียนแปลงระเบียบและกติกาการคา อาทิ 
มาตรการทางการคาทั้งในดานภาษีศุลกากรและที่มิใชภาษี รวมทั้งสถานการณความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับ
ระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่เปนตลาดสงออกที่สําคัญ อยางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
และญี่ปุน  และที่สําคัญคือ การท่ีจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ปจจัยทั้งสามทําใหอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของไทยมีความต่ืนตัวในการปรับโครงสรางคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจีนเขามาเปน
สมาชิก WTO ทําใหการแขงขันระหวางประเทศมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ผูประกอบการในประเทศ
จึงไดมีความพยายามที่จะชี้ใหรัฐบาลเห็นถึงความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองปรับโครงสรางภาษีที่เกี่ยวของให
มีความสอดคลองกับสากลมากขึ้น เพื่อรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศ  

ในป 2545 รัฐบาลไดมีการปรับลดภาษีชิ้นสวนและวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมโทรทัศนและสายใย
แกวนําแสงโดยผานระบบธุรกรรม ชวยใหบริษัทตางชาติบางสวนในอุตสาหกรรมทั้งสองยังรักษาฐานการผลิต
ไวในประเทศตอไป นอกจากนี้ องคกรภาคเอกชนไดมีความพยายามที่จะจัดระบบของอุตสาหกรรมใหเขามาอยู
ภายใตองคกรเดียวกันคือ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโดยรวมมี
ความเปนเอกภาพและเปนระบบมากขึ้น รวมทั้งเพื่อยกระดับการผลิตของประเทศ  ขณะที่ภาครัฐก็มีความ
พยายามที่จะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีผลในทางปฏิบัติชัดเจน 
รวมท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและสรางความ
เชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมในขั้นตอนการผลิตตางๆ ใหมากขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินการของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส บริษัท
ตางชาติเริ่มที่จะถายโอนหนวยงานดานการวิจัยและพัฒนาเขามาดําเนินงานในไทยมากขึ้น เนื่องจากตนทุน
ดานนี้ในตางประเทศเริ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคาสินคาเพิ่มขึ้นไมมากนักและบางรายการกลับมีแนวโนมลดลง  
บริษัทของคนไทยก็เริ่มที่จะใหความสําคัญกับการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองและเนน
การทําวิจัยและพัฒนามากขึ้น แมจะยังมีปญหาในดานเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและตัวสินคาอยูมากก็ตาม 
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4.1.3 โรงงานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศ 

จากขอมูลการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ในป 2553 มี
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งส้ิน 1,942 แหง (ไมรวมโรงงานจําพวกที่ 
1 อันไดแก โรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ ใหสามารถประกอบกิจการไดทันที โดยไมตองขอ
อนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่) โดยกวาครึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลาง 464 แหง และขนาดใหญ 406 แหง โดยมีการจางแรงงานเพื่อทํางานในโรงงานเหลานี้รวมทั้งส้ินกวา 3.6 
แสนราย ทั้งนี้แนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานในป 2552 และ 2553 นั้น มีโรงงานใหมที่เปด
ขึ้นมานอยกวาในชวง 10 ปที่ผานมาพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนสงผลใหความ
ตองการสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซึ่งบางสวนเปนสินคาฟุมเฟอยมีความตองการที่ลดลง การขยายตัวของ
จํานวนโรงงานเพื่อขยายการผลิตจึงลดลงตามไปดวย 

ตารางที่ 4.1 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(ยอดสะสม) ป 2544-2553 

  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวม 
ป โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน 

2544 575 9,882 253 23,383 281 233,481 1,109 266,746 
2545 625 10,743 280 25,868 295 240,486 1,200 277,097 
2546 686 11,673 303 27,876 308 247,449 1,297 286,998 
2547 743 12,583 318 29,083 321 252,920 1,382 294,586 
2548 796 13,504 342 31,432 334 263,240 1,472 308,176 
2549 855 14,589 370 34,169 358 282,325 1,583 331,083 
2550 925 15,697 399 36,891 375 288,666 1,699 341,254 
2551 987 16,893 432 39,490 389 296,728 1,808 353,111 
2552 1,034 17,823 446 40,833 398 301,389 1,878 360,045 
2553 1,072 18,363 464 42,397 406 303,725 1,942 364,485 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 

 
รูปที่ 4.3  จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-2553 
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4.1.4 การผลิตเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกสในประเทศ 

การผลิตสินคาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย มีการขยายตัวอยางตอเนื่องมาตลอด
ในชวง 5 ปหลัง โดยเฉพาะกลุมสินคาเครื่องอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตามจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผัน
ผวนคอนขางมากตลอดป 2554 ทําใหอัตราการขยายตัวของการผลิตเริ่มชะลอตัวลง ประกอบกับปญหาอุทกภัย
ครั้งใหญในชวงปลายป 2554 สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญจํานวนมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และปทุมธานี ซึ่งเปนฐานการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน บริษัทโตชิบา บริษัท
โซนี่ บริษัทเจวีซี บริษัทแคนนอน บริษัท Western Digital ฯลฯ ตองหยุดการผลิตชั่วคราว ในขณะที่โรงงานใน
จังหวัดใกลเคียงไดลดกําลังการผลิตลงเนื่องจากไมมั่นใจในสถานการณและขาดแคลนวัตถุดิบจึงทําใหปริมาณ
การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกสโดยรวมตลอดทั้งปลดลงจากในป 2553  

ตารางที่ 4.2  ปริมาณการผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกส ป 2550-2554 

หนวย 2550 2551 2552 2553 2554 
เครื่องใชไฟฟา 
กระติกน้ํารอน เครื่อง 2,164,238 2,401,153 2,169,858 2,056,657 2,111,293 
คอมเพรสเซอร เครื่อง 11,916,406 11,997,991 11,836,478 14,259,991 13,132,422 
เครื่องซักผา เครื่อง 4,790,502 5,368,489 4,771,959 5,424,830 6,560,044 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน คอนเดนซิ่งยูนิต เครื่อง 5,291,076 6,484,104 4,863,771 7,232,310 6,887,269 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลยูนิต เครื่อง 7,088,523 7,908,278 5,809,390 8,419,309 8,093,548 
ตูเย็น เครื่อง 4,455,129 5,092,793 4,735,838 5,656,689 6,154,246 
เตาไมโครเวฟ เครื่อง 9,111,226 6,397,519 5,478,050 5,535,817 4,430,458 
โทรทัศนสีขนาดจอเทากับ 21 นิ้วหรือมากกวา 21 นิ้วขึ้นไป เครื่อง 5,791,430 4,647,110 2,598,000 1,997,180 1,248,790 
โทรทัศนสีขนาดจอเล็กกวาหรือเทากับ 20 นิ้ว เครื่อง 2,478,580 1,172,200 673,130 466,620 251,270 
พัดลมตามบาน เครื่อง 2,461,663 2,359,426 2,272,222 2,860,741 2,896,266 
สายไฟฟา ตัน 118,944 102,589 89,839 164,293 162,382 
หมอหุงขาว เครื่อง 3,680,447 4,021,147 4,256,697 4,665,513 4,967,286 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส 
Electric tubes Cathode For color TV พันชิ้น 1,286 0 0 0 0 
Electric tubes Ray tubes For computer & related equipment พันชิ้น 480,586 484,737 409,857 320,572 213,185 
Hard Disk Drive พันชิ้น 204,170 247,195 259,571 296,454 225,318 
Integrated circuits (IC) Monolithic Integrated Circuits พันชิ้น 5,254,477 5,028,810 4,149,809 5,304,037 4,050,675 
Integrated circuits (IC) Other IC พันชิ้น 14,512,965 20,168,907 16,982,044 23,625,022 21,708,073 
Semiconductor devices Transistors พันชิ้น 23,790,978 21,020,611 17,419,179 23,186,024 16,612,743 
ท่ีมา: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2555 

 
4.1.5 การจําหนายเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกสในประเทศ 

นับต้ังแตป 2550 เปนตนมา ยอดจําหนายสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศสวนใหญมีปริมาณการ
จําหนายเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑอํานวยความสะดวกที่มีราคาสูง เชน เครื่องซักผา
และเครื่องปรับอากาศนั้นมีปริมาณการจําหนายในประเทศเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวในชวง 5 ปที่ผานมา สวนกลุม
เครื่องใชไฟฟาจําเปนที่มีราคาไมสูงมาก เชน กระติกน้ํารอน พัดลม และหมอหุงขาว มียอดการจําหนายเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เชนกัน แตเพิ่มขึ้นในปริมาณไมมากนักแตทั้งนี้กลุมสินคาเครื่องรับโทรทัศนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
กลับมียอดจําหนายที่ลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนเทคโนโลยี ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับยอดการผลิต 
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ตารางที่ 4.3  ปริมาณการจําหนายสินคาเครื่องใชไฟฟาในประเทศ ป 2550-2554 

หนวย 2550 2551 2552 2553 2554 
กระตกิน้ํารอน เครื่อง 1,182,500 1,325,627 1,367,071 1,262,065 1,398,987 
คอมเพรสเซอร เครื่อง 5,479,735 5,507,596 5,419,603 6,987,747 6,326,150 
เครื่องซกัผา เครื่อง 929,487 1,182,272 1,264,705 1,478,247 1,814,188 
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน คอนเดนซิ่งยูนิต เครื่อง 578,900 728,915 796,480 1,227,457 1,028,653 
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลยูนิต เครื่อง 594,219 745,573 810,199 1,244,325 1,075,841 
ตูเย็น เครื่อง 1,167,425 1,400,994 1,392,426 1,630,242 1,595,906 
เตาไมโครเวฟ เครื่อง 318,854 463,897 582,196 644,316 556,043 
โทรทัศนสีขนาดจอเทากับ 21 นิ้ว หรือมากกวา 21 นิ้วข้ึนไป เครื่อง 2,858,590 2,576,180 1,908,420 1,700,300 1,178,950 
โทรทัศนสีขนาดจอเล็กกวาหรอืเทากับ 20 นิ้ว เครื่อง 247,770 263,620 291,370 204,400 185,970 
พัดลมตามบาน เครื่อง 1,926,553 1,879,796 1,879,382 2,203,552 2,300,537 
สายไฟฟา ตัน 114,708 104,147 91,858 135,886 141,960 
หมอหุงขาว เครื่อง 2,703,541 2,893,532 3,126,744 3,099,790 3,180,950 
ท่ีมา: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2555 

 
4.1.6 การสงออกเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกสในประเทศ 

แมจะประสบปญหาตางๆ มากมายในป 2554 แตมูลคาการสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของไทยในป 2554 ยังคงลดลงจากในป 2553 ไมมากนัก โดยตลอดท้ังป 2554 มีมูลคาการ
สงออกของสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งส้ิน 1,327,880 ลานบาท แบงเปนมูลคาการสงออก
เครื่องใชไฟฟา 342,661 ลานบาท และมูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสรวม 985,219 ลานบาท 

ในกลุมสินคาเครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกรวมสูงที่สุด 
104,662 ลานบาท รองลงมาไดแกชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา 104,384 ลานบาท และเครื่องใชไฟฟาในบานอื่นๆ 
69,165 ลานบาท ตามลําดับ แนวโนมการสงออกต้ังแตป 2550 เปนตนมาของเครื่องใชไฟฟาในทุกกลุม
ผลิตภัณฑนั้นคอนขางทรงตัวมีมูลคาเพิ่มขึ้นและลดลงไมมากนัก 

กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส คอนขางไดรับผลกระทบจากอุทกภัยมากกวากลุมสินคาเครื่องใชไฟฟา 
นับต้ังแตเดือนตุลาคมเปนตนมา มูลคาการสงออกอิเล็กทรอนิกสลดลงมากเนื่องจากโรงงานหลายแหงประสบ
ภัยน้ําทวมไมสามารถผลิตสินคาไดตามปกติ โดยเฉพาะผูผลิตฮารดดิสกไดรฟรายใหญที่อยูในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีสงผลใหยอดการสงออกโดยรวมของท้ังกลุมผลิตภัณฑ
ลดลงจากป 2553 มากกวารอยละ 7 ทั้งนี้ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอรเปนกลุมผลิตภัณฑที่มีมูลคาการ
สงออกสูงที่สุด 439,439 ลานบาท รองลงมาไดแก แผงวงจรรวมและชิ้นสวน 238,173 ลานบาท และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 134,470 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับแนวโนมในป 2555 นั้น คาดวาในชวง 2 ไตรมาสแรก สถานการณการผลิตและสงออก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะยังคงไมขยายตัวมากนัก เนื่องจากสถานประกอบการบางสวนโดยเฉพาะ
กลุมผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสไดหยุดสายการผลิตเพื่อซอมแซมโรงงาน รวมไปถึงชะลอการลงทุนเพิ่ม สงผล
กระทบตอหวงโซอุปทานทั้งหมดทําใหไมสามารถผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปได อยางไรก็ตาม หากภาครัฐมี
มาตรการการปองกันและรับมือปญหาอุกทกภัยที่อาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคตที่ชัดเจน สามารถสรางความ
เชื่อม่ันใหกับผูประกอบการได เชื่อวาการผลิตและการสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะกลับมา
เติบโตไดอยางตอเนื่องอีกครั้ง 
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ตารางที่ 4.4  มูลคาการสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ป 2550-2554 
หนวย:ลานบาท 

ประเภท 2550 2551 2552 2553 2554 
เคร่ืองใชไฟฟา 327,990 317,162 273,706 332,057 342,661 
เคร่ืองปรับอากาศ 101,062 94,698 75,485 95,251 104,662 
เตาไมโครเวฟ,เตาอบ,อุปกรณประกอบอาหารที่ใชไฟฟา 21,473 19,373 18,838 18,868 18,136 
ตูเย็น 35,406 40,087 37,321 44,406 46,314 
เคร่ืองใชไฟฟาในบานอื่นๆ 62,527 60,649 50,208 70,525 69,165 
ชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟา 107,523 102,354 91,854 103,007 104,384 
อิเล็กทรอนิกส 1,090,709 1,055,664 945,463 1,062,980 985,219 
คอมพิวเตอร 47,335 15,265 13,054 14,473 14,011 
ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร 492,780 533,212 470,120 506,658 439,439 
แผงวงจรรวมและชิ้นสวน 290,342 237,973 219,509 255,322 238,173 
วงจรพิมพ 40,053 31,395 29,025 30,209 29,056 
อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 99,339 109,606 109,897 129,476 130,069 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 120,860 128,213 103,858 126,842 134,470 

รวม 1,418,699 1,372,826 1,219,169 1,395,037 1,327,880 
ท่ีมา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแหงประเทศไทย), 2555 

 
4.1.7 การนําเขาสินคาเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2554 ประเทศไทยมีการนําเขาสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งส้ิน 1,106,633 ลาน
บาท สวนใหญเปนการนําเขาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาซึ่งเปนสินคาทุนสําหรับนํามา
ผลิตเปนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจําหนายในประเทศและสงออกตอไป มีมูลคาทั้งส้ิน 822,092 
ลานบาท รองลงมาเปนการนําเขาอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม มูลคา 173,915 ลานบาท และคอมพิวเตอร 
มูลคา 62,949 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้มูลคาการนําเขาสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในชวง 5 ปที่
ผานมาคอนขางทรงตัว จะมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้นที่มีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว 

ตารางที่ 4.5  มูลคาการนําเขาสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ป 2550-2554 
หนวย:ลานบาท 

ประเภท 2550 2551 2552 2553 2554 
เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 22,573 23,420 20,180 25,009 26,401 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟา 840,774 815,609 715,904 854,853 822,092 

ชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟา 60,478 56,324 47,959 69,169 81,589 
ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร 181,303 178,539 159,924 157,854 144,792 
แผงวงจรรวมและชิ้นสวน 341,949 305,806 278,683 344,757 308,075 
วงจรพิมพ 42,907 27,968 26,172 34,868 30,888 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 214,137 246,972 203,166 248,206 256,747 

คอมพิวเตอร 32,529 39,074 40,772 46,088 62,949 
อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 105,399 123,758 127,901 149,798 173,915 
อุปกรณการถายภาพและภาพยนตร 21,099 20,944 22,629 21,584 21,276 

รวม 1,022,375 1,022,805 927,386 1,097,332 1,106,633 
ท่ีมา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแหงประเทศไทย), 2555 
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402,096 คน, 79.7%

93,308 คน, 18.5%

9,347 คน, 1.9% 

ผูบริหารระดับสูง

ชางเทคนิคและแรงงานฝมือ

แรงงานระดับลาง ผูปฏิบัติงาน

4.2 สถานการณแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

4.2.1 แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามอาชีพ 

จากขอมูลการสํารวจภาวการณมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป 2554 มีแรงงานที่
ทํางานอยูในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวม 504,751 คน โดยสวนใหญเปนแรงงานระดับลางใน
สายการผลิตไดแกผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบจํานวน 
299,128 คน (รอยละ 59.3) ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 52,431 ราย 
(รอยละ 10.4) และอาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ 25,982 คน (รอยละ 5.1) ในขณะที่กลุมแรงงานฝมือนั้น ชางเทคนิค
สาขาตางๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนกลุมอาชีพที่มีมากท่ีสุด จํานวน 51,041 คน (รอยละ 10.1) 
รองลงมาไดแก เสมียน 28,318 คน (รอยละ 5.6) และผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 13,949 คน (รอยละ 2.8) 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.6  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามกลุมอาชีพ ป 2544-2554 
หนวย:คน 

อาชีพ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ผูบัญญตัิกฎหมายขาราชการระดบัอาวุโสและผูจัดการ 5,716 10,248 6,437 8,004 9,063 9,347 
ผูประกอบวิชาชพีดานตางๆ 8,779 10,596 12,820 9,945 11,456 13,949 
ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผูประกอบวชิาชีพอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ 46,089 49,056 54,419 65,541 57,116 51,041 
เสมียน 17,603 19,170 24,448 27,150 26,941 28,318 
พนักงานบรกิารและพนักงานขายในรานคาและตลาด 897 2,529 1,690 894 1,417 5,468 
ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมอืในดานการเกษตรและการประมง 614 134 1,044 1,334 720 58 
ผูปฏิบัติงานในธุรกจิดานความสามารถทางฝมือและธุรกจิอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 18,941 20,902 22,746 21,226 27,635 52,431 
ผูปฏิบัตกิารเครือ่งจักรโรงงานและเครือ่งจักรและผูปฏิบตังิานดานการประกอบ 204,724 206,418 284,530 309,626 273,109 299,128 
อาชีพข้ันพืน้ฐานตางๆ 19,757 16,299 20,164 29,119 20,260 25,982 
ไมทราบ   380 1,183 1,346   19,029 

รวม 323,120 335,732 429,481 474,185 427,717 504,751 
หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอาชีพจาก ISCO-88 เปน ISCO-08 / ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
รูปที่ 4.4  จํานวนและสัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามกลุมฝมือ 
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4.2.2 แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสออกตามระดับการศึกษา
แลวพบวา แรงงานสวนใหญจบการศึกษาในระดับมัธยม โดยมีแรงงานที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 148,198 คน 
(รอยละ 29.4) และแรงงานท่ีจบมัธยมศึกษาตอนตน 139,067 คน (รอยละ 27.6) ในขณะที่แรงงานท่ีจบ
อาชีวศึกษามีสัดสวนรองลงมา โดยมีผูจบ ปวส. 63,961 คน และผูจบ ปวช. 37,229 คน และมีผูที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปรวมทั้งส้ิน 66,760 คน (รอยละ 13.2) สวนแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ตํ่ากวานั้นมีจํานวนรวมกันไมมากนัก เพียง 48,764 คน (รอยละ 9.7) เทานั้น  

แนวโนมการขยายตัวของแรงงานในชวง 10 ปที่ผานมา จะเห็นไดวากลุมแรงงานในระดับการศึกษาสูง
มีแนวโนมของอัตราการขยายตัวที่สูงกวากลุมแรงงานในระดับลาง โดยเฉพาะแรงงานในระดับปริญญาตรีและ
ระดับ ปวส. นั้น มีการจางงานเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว ในขณะที่แรงงานในระดับมัธยมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นแทนที่
แรงงานในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา ทั้งนี้เนื่องจากงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้นมีความ
ละเอียดออนและจําเปนตองใชแรงงานที่มีความรูและทักษะในระดับที่สูงกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อีกท้ัง
ในชวง 10 ปที่ผานมาเทคโนโลยีในการผลิตมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบอยูเสมอ จึงจําเปนตองมี
แรงงานที่มีความรูและเขาใจเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาทดแทนแรงงานเดิมหรือเพื่อตอยอดธุรกิจอยูตลอดเวลา 

ตารางที่ 4.7  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2544-2554 
หนวย:คน 

ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ต่ํากวาประถมศึกษา 14,765 11,908 21,204 14,695 10,431 17,611 
ประถมศึกษา 33,163 33,878 43,083 39,459 32,884 31,153 
มัธยมศึกษาตอนตน 97,100 90,331 128,610 127,485 120,864 139,067 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 84,185 86,210 107,906 132,195 110,646 148,198 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 26,563 26,924 29,674 38,101 36,977 37,229 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 33,900 46,919 50,159 57,018 51,897 63,961 
ปริญญาตรี 31,238 36,225 41,405 57,667 58,075 60,462 
ปริญญาโทข้ึนไป 1,352 2,510 3,313 2,497 4,512 6,298 
การศึกษาอ่ืนๆ     519       
ไมทราบ 855 829 3,608 5,069 1,429 770 

รวม 323,121 335,734 429,481 474,186 427,715 504,749 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
4.2.3 แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามประเภทการผลิต 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสออกตามประเภทการผลิต
แลว พบวา ในป 2554 การผลิตชิ้นสวนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนประเภทการผลิตที่มีการจางแรงงาน
มากท่ีสุด จํานวน 271,634 คน (รอยละ 53.8) รองลงมาไดแก การผลิตเครื่องใชในครัวเรือน 50,491 คน (รอย
ละ 10.0) การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 43,125 คน (รอยละ 8.5) และการผลิตเครื่องใช
อิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน 21,837 คน (รอยละ 4.3) ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดสวนการจางงานใน
กลุมแรงงานระดับอาชีวศึกษาข้ึนไปของแตละประเภทการผลิตแลว พบวาในระดับ ปวช. และปริญญาตรีขึ้นไป
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จะมีความตองการแรงงานในสายชางมากกวาในสายอื่นๆ ในขณะที่กลุมแรงงานระดับ ปวส. แรงงานสวนใหญ
จะเปนแรงงานสายอื่นๆ เชนสายบริหารจัดการมากกวาแรงงานในสายชาง 

ตารางที่ 4.8  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามประเภทการผลิตป 2544-2554 
หนวย:คน 

การผลิต ม.ตน/ 
ต่ํากวา 

ม. 
ปลาย 

ปวช ปวส ปริญญาตรีข้ึนไป ไม 
ทราบ 

รวม 
สายชาง อื่นๆ สายชาง อื่นๆ สายชาง อื่นๆ 

ชิ้นสวนและแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส 94,656 89,806 10,520 8,412 17,954 21,217 21,844 6,836 389 271,634 
คอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวง 10,696 13,817 4,531 2,196 2,451 1,926 4,182 3,326   43,125 
อุปกรณส่ือสาร 7,029 1,725 139 84 484 435 1,275 297   11,468 
เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน 5,880 6,672 1,386 833 715 741 4,707 903   21,837 
เครื่องอุปกรณท่ีใชในการวัดการทดสอบ  1,000 275     27 369 378 369   2,418 
นาฬิกา 5,414 1,254   246 535 355 116 138   8,058 
เครื่องฉายรังสีเครื่องไฟฟาทางการแพทย 443 653     142   357     1,595 
อุปกรณทัศนศาสตรอุปกรณถายภาพ 6,017 4,042 555 595 614 1,539 516 487   14,365 
ส่ือแมเหลก็และส่ือเชิงแสง 1,382 3,537 374 753 390   960 77   7,473 
มอเตอรไฟฟาเครือ่งกําเนิดไฟฟา 6,149 4,856 896 37 1,062 1,261 2,229 1,413   17,903 
แบตเตอรีแ่ละหมอสะสมไฟฟา 3,795 1,044   473 169 136   201   5,818 
เคเบิลใยแกวนําแสง 272       179 160       611 
สายไฟและเคเบิลอืน่ๆ 9,188 5,657 765 333 1,083 736 2,227 538 381 20,908 
อุปกรณการเดนิสายไฟฟา 990 485 140         248   1,863 
อุปกรณไฟฟาสําหรบัใหแสงสวาง 11,236 3,900 502 546 873 994 1,905 298   20,254 
เครื่องใชในครัวเรือน 23,109 10,473 1,516 1,269 1,281 4,219 7,176 1,448   50,491 
อุปกรณไฟฟาอืน่ๆ 577   129     1,916 2,085 223   4,930 

รวม 187,833 148,196 21,453 15,777 27,959 36,004 49,957 16,802 770 504,751 
หมายเหตุ:   - สายชาง ประกอบดวย คณิตศาสตรและสถิติ คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร  

- อื่นๆ ประกอบดวย ศึกษาศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร วารสารศาสตรและ
สารสนเทศ ธุรกิจและการบริการ กฎหมาย วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ การผลิตและกระบวนการผลิต
สถาปตยกรรมและการสรางอาคาร การเกษตร การปาไม และการประมง สัตวแพทย สุขภาพ การบริการทางสังคม การ
บริการสวนบุคคล การบริการขนสง การคุมครองส่ิงแวดลอม การบริการดานการรักษาความปลอดภัย 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
4.2.4 แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามกลุมอายุ 

ในป 2554 แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนแรงงานในวัย 25-29 ปมากท่ีสุด 
จํานวน 120,639 คน (รอยละ 23.9) รองลงมาไดแก ชวงอายุ 30-34 ป จํานวน 112,345 คน (รอยละ 22.3) 
ในขณะที่แรงงานที่จบอาชีวศึกษามีสัดสวนรองลงมา ชวงอายุ 35-39 ป จํานวน 85,907 คน (รอยละ 17.0) และ
ชวงอายุ 20-24 ป จํานวน 81,950 คน (รอยละ 16.2) ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจํานวนแรงงานในแตละกลุม
อายุแลว จะเห็นไดวาจํานวนแรงงานจะเริ่มลดลงอยางชัดเจนในกลุมอายุต้ังแต 35 ปเปนตนไป และแทบจะออก
จากงานไปเกือบทั้งหมดภายหลังอายุ 50 ป ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
จําเปนตองใชความละเอียดออนและแมนยําของประสาทมือและสายตา อายุที่เพิ่มมากขึ้นของแรงงานจึงนํามา
ซึ่งอุปสรรคตางๆ ในการทํางาน ทั้งจากปญหาเรื่องสายตา และความออนลาในการทํางาน เปนผลใหแรงงาน
ตองออกจากงานคอนขางเร็วกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ 
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ตารางที่ 4.9  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามกลุมอายุ ป 2544-2554 
หนวย:คน 

อายุ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
15 - 19 ป 18,594 15,413 16,832 15,972 7,179 12,729 
20 - 24 ป 115,151 100,387 109,813 105,714 68,777 81,950 
25 - 29 ป 100,639 103,233 134,223 148,673 116,881 120,639 
30 - 34 ป 51,310 67,900 86,799 101,292 112,870 112,345 
35 - 39 ป 20,879 26,993 46,382 61,338 68,854 85,907 
40 - 49 ป 13,067 18,012 27,497 33,023 44,136 78,484 
50 - 59 ป 2,189 3,190 7,525 7,475 7,749 11,664 
60 ปข้ึนไป 1,291 605  409 697 1,270 1,032 

รวม 323,120 335,733 429,480 474,184 427,716 504,750 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
4.2.5 คาตอบแทนของการทํางานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2554 แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดไดรับคาจางเฉลี่ยเดือนละ 9,292 
บาทตอเดือน โดยกลุมแรงงานท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทไดรับคาจางสูงที่สุดเฉลี่ย 43,233 บาทตอเดือน 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี 17,793 บาทตอเดือน ปวส.หรืออนุปริญญา 10,440 บาทตอเดือน และ ปวช. 9,116 
บาทตอเดือน สําหรับแรงงานที่จบการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาอาชีวศึกษาซึ่งสวนใหญเปนแรงงานขั้นพื้นฐานใน
สายปฏิบัติงานนั้น ไดรับคาจางเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ในระดับ 6,600-7,200 บาทตอเดือน 

แนวโนมการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานตลอด 10 ปที่ผานมา พบวากลุมแรงงานระดับลางที่มีการศึกษา
ตํ่ากวามัธยมศึกษาเปนกลุมที่ไดรับคาจางเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเฉล่ียเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4-3.8 ตอป ในขณะที่กลุม
แรงงานระดับอาชีวศึกษาเปนกลุมที่ไดคาจางเพิ่มขึ้นรองลงมาเฉลี่ยรอยละ 2.9-3.3 ตอป สวนแรงงานในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปนั้น มีการเติบโตของคาจางนอยมาก โดยเฉพาะแรงงานระดับปริญญาตรีกลับมีคาจางเฉลี่ยที่
ลดลงจากในป 2544 ถึง 2,366 บาทตอเดือน 

ตารางที่ 4.10 คาจางเฉลี่ยของลูกจางเอกชนจําแนกตามระดับการศึกษาในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสจําแนกตามกลุมอายุ ป 2544-2554 

หนวย:บาทตอเดือน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถมศึกษา 4,875 4,862 5,352 6,754 6,508 7,051 
ประถมศึกษา 4,714 4,782 4,901 5,653 5,869 6,601 
มัธยมศึกษาตอนตน 5,469 5,485 5,336 6,023 6,099 6,901 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5,656 5,612 5,924 6,221 6,833 7,238 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,595 6,664 6,563 7,673 7,868 9,116 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 7,830 7,299 8,391 9,183 8,765 10,440 
ปริญญาตรี 20,159 18,473 15,199 16,149 17,150 17,793 
ปริญญาโทข้ันไป 40,312 63,277 36,206 41,558 49,925 41,864 
ไมทราบ 5,036 42,613 6,534 7,291 7,335 9,301 

เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 7,278 7,682 7,063 7,924 8,722 9,292 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 
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เมื่อพิจารณาผลตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางแรงงานรวมดวยแลว พบวาแรงงานในระดับมัธยม
ลงไปจะมีคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางประมาณรอยละ 25-33 ของคาจางเฉลี่ยในแตละเดือน ในขณะ
ที่แรงงานในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้น มีผลตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางนอยมาก เฉลี่ยเพียงรอยละ 
3.3-7.5 ของคาจางเฉลี่ยในแตละเดือนเทานั้น 

ตารางที่ 4.11 รายไดเฉลี่ยของลูกจางเอกชนจําแนกตามระดับการศึกษาในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสจําแนกตามกลุมอายุ ป 2544-2554 

หนวย:บาทตอเดือน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถมศึกษา 5,528 5,462 6,262 7,673 6,942 8,324 
ประถมศึกษา 5,610 5,794 5,995 6,768 6,365 8,231 
มัธยมศึกษาตอนตน 7,102 7,210 7,185 8,051 7,519 8,955 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,690 7,483 8,247 8,243 8,314 9,668 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8,379 8,499 9,177 9,721 9,722 11,109 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 10,078 9,307 11,057 11,091 10,208 12,612 
ปริญญาตรี 24,225 20,848 18,072 17,628 18,296 19,124 
ปริญญาโทหรือสูงกวา 46,025 67,812 38,264 45,715 50,684 43,233 
ไมทราบ 5,370 45,707 7,916 7,874 8,067 10,459 

เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 9,216 9,480 9,150 9,762 10,059 11,320 
หมายเหตุ:  รายได หมายถึง คาจาง คาลวงเวลา โบนัส และเงินอื่นๆ รวมกัน 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 

4.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอตุสาหกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสของประเทศไทย 

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ที่
ปรึกษาไดทําการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยน้ัน จะทําการวิเคราะห SWOT จําแนกออกเปน 2 กลุมหลักดวยกัน
ไดแก กลุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา และกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยเปนการรวบรวมขอมูล
จากงานวิจัยของหนวยงานตางๆ ในอดีต เชน โครงการศึกษาความเปนไปไดในการสราง Value Creation 
ใหกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยการสรางความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ยุทธศาสตรอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย ป 2554-2558 ของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการระดมความคิดใน
กลุมผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมใหญ 
ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

4.3.1 SWOT ของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- ประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่มีศักยภาพมายาวนานสินคาที่ผลิตในประเทศไทยมี
คุณภาพและไดมาตรฐานระดับโลกดวยราคาที่เหมาะสม 

- มีอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ในประเทศครบวงจร 
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- แรงงานไทยฝมือมีทักษะดีเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงในภูมิภาค 

- มีระบบมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศ (มอก.) ชวยยกระดับคุณภาพ
สินคาท่ีผลิตภายในประเทศใหมีศักยภาพในการสงออกไปตางประเทศและสามารถใชเปนเกณฑในการคัดกรอง
สินคาไมไดมาตรฐานจากตางประเทศ 

2) จุดออน (WEAKNESS) 

- Supporting Industries ยังขาดการเชื่อมโยงในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาบุคลากรรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 

- การทําแมพิมพภายในประเทศมีตนทุนสูงและขาดแคลนบุคลากร 

- ตนทุนดาน Logistics ยังสูงและขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง 

- ขีดความสามารถในดาน R&D ยังมีไมมากเม่ือเทียบกับหลายประเทศคูแขง  

- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังไมครอบคลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาทุกประเภทและ
การออกมาตรฐานบังคับคอนขางลาชา 

- มีแนวโนมขาดแคลนแรงงานฝมือ (Multi Skill) และบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑใหมๆ 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ความตองการเครื่องใชไฟฟาทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องสงผลให
ผูผลิตจีน และเกาหลี เพิ่มการเขามาลงทุนในประเทศอยางตอเนื่อง 

- เทคโนโลยีการผลิตของโลกเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สามารถเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑโดย
ผลิตสินคาท่ีมีProduct Design และ Innovationมากขึ้น 

- การเปดเสรีทางการคากรอบ ASEAN+3 และ ASEAN+6 คาดวาจะทําใหไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตเครื่องใชไฟฟาของอาเซียน 

- การมี FTA กับประเทศคูคาที่สําคัญ ทําใหมีโอกาสในการขยายตลาดสงออกไดมากขึ้น 

4) อุปสรรค (THREAT) 

- ไทยตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากสินคาราคาถูกและคุณภาพต่ําทั้งจากในและนอก
ประเทศ 

- กฎระเบียบและมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมของสินคาเปนขอจํากัดทางการคามากขึ้น 

- การโยกยายฐานการผลิตและการเคลื่อนยายการลงทุนไปยังเวียดนามแทนการลงทุนใน
ไทยเพิ่มมากขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปน
สําคัญทําใหการปรับตัวทางเศรษฐกิจของไทยทําไดชาและมีโอกาสสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน 

- นโยบายสงเสริมการลงทุนไมสนับสนุนผูประกอบการรายเดิมเทาที่ควร 
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4.3.2 SWOT ของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- ประเทศไทยเปนฐานการผลิต IC Packaging อุตสาหกรรมฮารดดิสกยังคงรักษาฐานการ
ผลิตในประเทศไวได และมีนักลงทุนเขามาลงทุนเพิ่มขึ้น 

- สินคาที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

- แรงงานมีฝมือและคุณภาพดีกวาประเทศเพื่อนบาน 

2) จุดออน (WEAKNESS) 

- ขาดการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบเพื่อรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

- ขาดอุตสาหกรรมตนน้ํา ยังคงตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ตนน้ํา เชน Wafer Fabrication, IC Design 

- ผูประกอบการจําเปนตองใชเงินลงทุนสูงและอาศัยแหลงเงินทุนจากตางประเทศเปนหลัก 

- การยายฐานการผลิตสามารถทําไดงายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ยังใชแรงงานเขมขน 

- ผูกําหนดนโยบาย (ฝายการเมือง) ยังขาดความรูความเขาใจ ขาดขอมูลที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมทําใหนโยบายและมาตรการสนับสนุนขาดความตอเนื่อง 

- ขาดการสนับสนุนดาน R&D อยางตอเนื่อง เชน ดาน Microelectronics, Wafer-Bump 

- ยังคงขาดแคลนแรงงานฝมือ แรงงานสวนใหญยังขาดทักษะดานการใชภาษาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานและการส่ือสาร 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ความตองการผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของโลกยังคงเพิ่มขึ้นสูงอยางตอเนื่องถึงแมจะมี
วิกฤติทางเศรษฐกิจของ EU และสหรัฐอเมริกาก็ตาม 

- โอกาสในการขยายการผลิตและการคาในลักษณะเปน Strategic Alliance รวมกับประเทศ
เพื่อนบานในอาเซียนยังขยายไดอีกมาก 

- มีนโยบายการสงเสริมการลงทุนของภาครัฐที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑไปสู
อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน อิเล็กทรอนิกสในยานยนต อิเล็กทรอนิกสการเกษตร Medical & Health Care 

4) อุปสรรค (THREAT) 

- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผูประกอบการในประเทศจํานวนมากไมอาจปรับตัวไดทัน 

- กฎระเบียบและมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมของสินคาเปนขอจํากัดทางการคามากขึ้น 

- การเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) เปนปจจัยที่สงผลตอการพิจารณาโยกยายฐานการ
ผลิตและการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ 

- ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน 
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4.4 การประเมินศักยภาพและความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

4.4.1 การวิเคราะหหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

หวงโซมูลคา (Value Chain) ในอุตสาหกรรมนี้จะเริ่มจากการออกแบบระบบและผลิตภัณฑโดยรวม 
(System Design) และการออกแบบวงจรรวม (IC Design) แลวเริ่มตนกระบวนการผลิตแผนเวเฟอรเปลาที่ยัง
ไมไดถายภาพวงจรรวม และผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม (Wafer Fabrication) และนําแผนเวเฟอรมาตัดเปนชิ้น
เล็กๆ ผนึกหุม ประกอบเปนไอซีและทดสอบ (IC Packaging and Testing) แลวนําไอซีมาประกอบลงบน
แผนวงจรพิมพ (PCB Assembly) แลวจึงนําแผนวงจรพิมพไปประกอบกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อ
ประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป (Product Assembly) ตอไป 

รูปที่ 4.5  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) การออกแบบวงจรรวม (IC Design) 

ในการออกแบบวงจรรวมตองผานขั้นตอนตางๆ จะเริ่มตนจากการกําหนดการทํางานของระบบ
ใหญของวงจรรวม (System Specification) ซึ่งประกอบไปดวยสวนยอยๆ ของระบบในแตละสวนยอยจะถูก
กําหนดคุณสมบัติเปนฟงกชัน (Functional Design) จากนั้นนํามาทําการออกแบบวงจรตรรก (Logic Design) 
การออกแบบวงจร (Circuit Design) การออกแบบทางกายภาพ (Physical Design) และไปสูกระบวนการ
เจือสาร (Fabrication) ตามลําดับ เมื่อไอซีหรือชิปที่ผลิตแลวสงกลับมาก็จะทําการทดสอบการทํางานของชิปวา
ตรงกับที่ไดออกแบบหรือไม (Packaging and Testing) 

การผลิตวงจรรวมเฉพาะกิจ (ASIC: Application Specific Integrated Circuit) แบงเปน 2 ขั้นตอน  
คือ การออกแบบและการเจือสาร ปจจุบันการออกแบบวงจรรวมในระดับกายภาพไดใชคอมพิวเตอรเขามาชวย
ทําใหมีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนการพัฒนาซอฟตแวรชวยออกแบบในระดับกายภาพบนเครื่อง PC สงผลให
อุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมขยายตัวไปอยางรวดเร็ว ในการออกแบบทางกายภาพของวงจรรวมนั้นยังแบง
ขั้นตอนยอยออกเปน การจัดกลุมวงจร (Circuit Partitioning) การวางผัง (Floor planning) การจัดวางตัว
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อุปกรณหรือกลุมของตัวอุปกรณ (Placement) การเชื่อมโยง (Routing) การบีบอัด (Compaction) และการ
ทดสอบ (Verification) วงจรรวมในปจจุบันที่ใชกันมากมี Schottky TTL (Transistor Transistor Logic), ECL 
(Emitter Coupled Logic), MOS (Metal Oxide Semiconductor), CMOS (Complementary MOS) โดยที่
ทรานซิสเตอรที่ใชสรางเปนสารซิลิคอน  

การออกแบบวงจรรวม หากแบงตามชนิดของวงจรจะแบงเปน Analog IC และ Digital IC ซึ่งจะมี
ความแตกตางกันที่ความตอเนื่องของสัญญาณ กลาวคือสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญาณที่มีความตอเนื่องใน
เรื่องขนาดของสัญญาณและตอเนื่องในเรื่องของเวลา สวนสัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณที่ไมตอเนื่องในเรื่อง
ขนาดของสัญญาณและเวลา 

2) การผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม (Wafer Fabrication) 

ในกระบวนการเตรียมแผนเวเฟอร (Wafer Preparation) เริ่มจากการสกัดเอาธาตุซิลิกอน 
บริสุทธ์ิออกมาจากสารประกอบซิลิกอน  เชน ทราย โดยกระบวนการทางเคมี ซิลิกอนท่ีสกัดแลวจะมีโครงสราง
เปนผลึกหลายรูปแบบที่เรียกวาโพลีคริสตอล (Poly Crystallins Silicon) จากนั้นจึงนําผลึกซิลิกอนแบบ 
โพลีคริสตอลนี้ไปทําการปลูกผลึก (Crystal Growth) ใหเปนแทงซิลิกอนผลึกรูปเด่ียว (Single Crystal) ที่
เรียกวา Ingot จากนั้นนําไปตัดซอย (Slicing) ใหเปนแผนเวเฟอร (Silicon Wafer) แผนเวเฟอรที่ไดจากการตัด
ซอยจะมีผิวหนาไมเรียบจึงตองมีกระบวนการเพื่อที่จะทําใหผิวหนาของเวเฟอรเรียบและมันวาว ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวประกอบดวยการขัด (Lapping) ดวยผงขัด เชน ผงซิลิกอนคารไบน (SiC) หรือผงอะลูมินา (Alumina) 
แลวเขาสูกระบวนการกัดกรอนดวยเคมี (Etching) เพื่อลบรอยลึกท่ีเกิดท่ีผิวของเวเฟอร รวมท้ังส่ิงเจือปน 
(Contaminate) ที่ไมสามารถกําจัดออกไดหมดในขั้นตอนของการ Lapping จากนั้นจะใชกระบวนการขัดผิว 
(Polishing) เพื่อใหไดผิวหนาของเวเฟอรที่เรียบและมีความมันวาวมากที่สุด จากนั้นจะนําแผนเวเฟอรที่ไดบรรจุ
ลงในกลองบรรจุ (Cassette) ที่เรียกวาโบต Boat เพื่อสงไปเขากระบวนการสรางวงจรรวมบนแผนเวเฟอร 
(Wafer Fabrication) ตอไป 

เทคโนโลยีวงจรรวมทําใหสามารถผลิตวงจรไฟฟาขนาดใหญที่เหมือนๆ กันเปนจํานวนมากลงบน
แวนผลึกหรือเวเฟอร Si แผนเดียวได โดยที่แตละวงจรประกอบดวย ทรานซิสเตอร ไดโอด ตัวตานทาน เปน
จํานวนมาก และอาจมีตัวเก็บประจุขนาดเล็กอยูบางเปนจํานวนนอย โดยทั่วไป วงจรรวม (Integrated Circuit) 
หรือเรียกยอวา ไอซี (IC) ที่สรางขึ้นจะอยูบนผิวหนาแวนผลึก และเนื้อที่ที่ใชสรางวงจรรวมแตละวงจรลงบน
แวนผลึกเรียกวา ชิป หรือได (Chip หรือ Die) การเชื่อมตอถึงกันระหวางองคประกอบตางๆ จะกระทําโดยใช 
โพลีซิลิคอนท่ีนําไฟฟาและ Al ที่เปนเสนวางพาดผานบนตัวส่ิงประดิษฐและส้ินสุดลงดวยการตอเสนตัวนํา
เหลานี้กับแพด Al (แพดเหลานี้มีไวเพื่อทําใหสามารถโพรบและตรวจสอบวงจรไฟฟาในชิปไดสะดวกหลังจากที่
สรางเสร็จ และยังเปนสวนที่สามารถนําเสนลวดประสานมาเชื่อมตอจากชิปไปสูขาไอซีภายนอก) 

ในขณะที่ทําการสรางวงจรรวมลงบนแวนผลึก แผนแวนผลึกท้ังแผนซึ่งถือเสมือนเปนหนวยเด่ียว
จะตองผานกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางวงจรรวม หลังจากที่เสร็จส้ินกระบวนการสรางชั้น
เชื่อมตอกัน แตละวงจรจะถูกทดสอบทางไฟฟา และจะมีการทําเครื่องหมายถาเปนวงจรที่ใชไมได จากนั้นจะทํา
การกรีดแวนผลึกออกเพื่อใหแยกเปนไดแตละตัว และไดที่ดีซึ่งบรรจุวงจรรวมท่ีใชงานได จะถูกนํามาเชื่อมติด
บนเฮเดอร (Header) ขั้นตอไปคือนําเสนลวดประสานที่ทําจาก Au หรือ Al ซึ่งทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมตอ
จากแพดซึ่งอยูบนได มายังขั้วของ เฮดเดอร จากนั้นจะทําการหอหุมสวนทั้งหมดโดยการผนึกแนนจนอากาศ
เขาไมได 
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Etching

Doping

Oxidation

Deposition

Photolithography

Photo Masking

Wafer Fabrication Process
รูปที่ 4.6  กระบวนการผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) การผนึกหุมไอซี (IC Packaging) 

ในปจจุบันวิธีการผนึกหุมไอซี (IC Packaging) ที่ใชกันในเชิงการคามีหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นกับ
จํานวนเสนลวดที่ตองการเชื่อมตอออกสูภายนอก และขึ้นกับสภาพแวดลอมที่ตองการนําไปใช วิธีการผนึกหุมที่
ใชรวมกันมากที่สุดคือ แบบแนวคู (Dual in Line) ซึ่งประกอบดวยขาเรียงกันเปนแถว 2 ดาน โดยมีระยะหาง
ระหวางขาเปน 0.1 หรือ 0.3 นิ้ว การผนึกหุมลักษณะนี้เหมาะกับการเชื่อมตอขาสูงสุดไมเกิน 60 จุด หาก
ตองการจุดเชื่อมตอเพิ่มขึ้นจะตองทําการผนึกหุมเปนรูปแบบส่ีเหลี่ยมจัตุรัสโดยตอขาไอซีโดยรอบเสนรอบรูป
ของส่ีเหลี่ยมนั้น และชวงตอระหวางขาตองส้ันลง หรือไมเชนนั้นก็ตองใชการตอขาแบบแถวลําดับขายขา (Pin-
Grid Array) ซึ่งตอจากพื้นที่ฐานท้ังหมด แนวโนมในปจจุบันพยายามที่จะบรรจุวงจรหรือระบบที่มีความ
สลับซับซอนมากขึ้นตามไปดวย ในกรณีไอซีดิจิตอลซึ่งขาสัญญาณนาฬิกาตองการความเร็วสูงขึ้น จะตองใช
ลวดตัวนําท่ีส้ันลงทําขาไอซีเพื่อชวยลดผลการลาหลังของเวลา (Time Lag) อันเนื่องจากคาความเหนี่ยวนําและ
คาความจุไฟฟาของเสนลวด แฟกเตอรที่เปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของการผนึกหุมเปนจํานวนมากคือ เรื่อง
การสูญเสียเปนความรอน หากวงจรใดตองการการสวิตซที่เร็วขึ้น ความตองการในการใชกําลังก็จะเพิ่มขึ้นดวย 
แตมีขอแมวาอุณหภูมิที่ตัวไดจะตองไมสูงจนเกินไป โดยทั่วไปการผนึกหุมแบบธรรมดาสามารถทนการสูญเสีย
เปนความรอนไดประมาณสองสามวัตต แตถาเปนการผนึกหุมที่มีราคาแพงขึ้นจะสามารถทนการสูญเสียเปน
ความรอนไดหลายสิบวัตต 
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Mark the packages

Trim and form to break the individual packaged ICs apart

Mold epoxy around the die to protect it

Wirebond from the die bond-pads to the leadframe

Mount the die down onto a leadframe

Saw up the wafer into individual die

IC Packaging Process
รูปที่ 4.7  กระบวนการการผนึกหุมไอซ ี

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4) การประกอบแผนวงจรพิมพ (PCB Assembly) 

ความยากงายในการประกอบแผนวงจรพิมพขึ้นอยูกับองคประกอบดังนี้ ความซับซอน/ขนาด 
ของวงจร ขนาด/พื้นที่/รูปรางของแผนวงจร ชนิดของวัสดุ/ฉนวนแผนวงจรพิมพ ชนิดของอุปกรณแบบมีขายาว/
แบบไมมีขา (Surface Mount Component) แผนวงจรพิมพสําเร็จรูปที่นํามาใชในการประกอบวงจรในโรงงาน
อุตสาหกรรม แบงเทคโนโลยีวิธีการประกอบเปน 3 ประเภทคือ  

เทคโนโลยี เพลททรูโฮล (Plate Through Hole Technology)  

ในกระบวนการผลิตอุปกรณที่ใชในการประกอบเปนแบบมีขายาว ตองมีการพับขากอน 
แผนวงจรพิมพจะมีรูเสียบที่เหมาะสมเทากับระยะอุปกรณที่พับไว เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการนี้แบงเปน 3 
ขั้นตอนคือ เครื่องเตรียมอุปกรณ ตามลําดับการใส (Part Preparation) เครื่องเสียบ/ใสอุปกรณ (Through Hole 
Insertion) และเครื่องบัดกรี (Wave Soldering) 

รูปที่ 4.8  กระบวนการการประกอบอุปกรณบนแผนวงจรพิมพแบบมีขายาว 

 

 

 

เทคโนโลยี เซอรเฟสเมาท (Surface Mount Technology)  

อุปกรณที่ใชในกระบวนการประกอบเปนแบบไมมีขา การวางอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ
จะตองมีการยึดติดดวยวัสดุเฉพาะ เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการนี้แบงเปน 3 ขั้นตอนคือ เครื่องเตรียม/พิมพ
วัสดุยึดติด (Solder Paste Screen Printing) เครื่องวางอุปกรณ (SMT Mounting) และเครื่องอบลมรอน/บัดกรี
(Reflow Soldering) 

Part  
Preparation 

TH Insertion 
(Manual / VCD) 

Wave 
Soldering 
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รูปที่ 4.9  กระบวนการการประกอบอุปกรณบนแผนวงจรพิมพแบบไมมีขา 

 

 

 

เทคโนโลยีแบบผสม (Mixed Technology)  

อุปกรณที่ใชในกระบวนการประกอบเปนแบบมีขายาวและแบบไมมีขาผสมกัน แผนวงจรพิมพ
จะมีรูเสียบและไมมีรูเสียบ ทําใหกระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและซับซอนขึ้น ในกระบวนการประกอบจะเลือก
กระบวนการเซอรเฟสเมาทกอนและตอดวยกระบวนการเพลททรูโฮล เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการนี้แบงเปน 
3 ขั้นตอนคือ เครื่องเตรียม/พิมพวัสดุยึดติด (Solder Paste Screen Printing) เครื่องวางอุปกรณ (SMT Mounting) 
และเครื่องอบลมรอน/บัดกรี (Reflow Soldering 

ในกระบวนการ Flow “A” อุปกรณที่ประกอบลงบนแผนวงจรพิมพ มีดานเดียวเทานั้นขั้นตอน
การทํางานจะรวมกระบวนการเซอรเฟสเมาทกอนและกระบวนการเพลททรูโฮลอีกขั้นเทานั้น สําหรับ
กระบวนการ Flow “B” อุปกรณที่ประกอบลงบนแผนวงจรพิมพ มีดานบนทั้งแบบเซอรเฟสเมาทและเพลท 
ทรูโฮล และอุปกรณดานลางที่ประกอบแบบเซอรเฟสเมาทเพิ่มขึ้น 

รูปที่ 4.10  กระบวนการการประกอบอุปกรณบนแผนวงจรพิมพแบบผสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solder Paste 
Screen Printing 

SMT Mounting 
Reflow 

Soldering 

Solder Paste 
Screen Printing 

SMT Mounting 
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Reflow 
Soldering 

Wave 
Soldering 

Insertion TH 
Component 

Solder Paste 
Screen Printing 

SMT Mounting 
TOP Side 

Reflow 
Soldering 

Glue 
Dispensing 

SMT Mounting 
Bottom Side 
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Wave 
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Insertion TH 
Component 

FLOW “A” FLOW “B” 
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จากเทคโนโลยีการประกอบอุปกรณบนแผนวงจรพิมพทั้ง 3 แบบ การนํามาใชในกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมจัดการสายการผลิต (Line Production) ตามวิธีการและหรือเครื่องจักรการผลิตแบงได
เปน 3 ชนิด  

(1) การประกอบวงจรชนิดดานเดียวแบบเซอรเฟสเมาท (SMD single side assembly only) 

(2) การประกอบวงจรชนิดดานบนแบบทรูโฮล ดานลางแบบเซอรเฟสเมาท  

(2.1) การประกอบแบบทรูโฮลโดยไมใชเครื่องจักร (ใสดวยมือ)  

(2.2) การประกอบแบบทรูโฮลโดยใชเครื่องจักร  

(3) การประกอบวงจรชนิดดานบนแบบทรูโฮลและแบบเซอรเฟสเมาท ดานลางแบบเซอรเฟสเมาท  

(3.1) การประกอบแบบทรูโฮลโดยไมใชเครื่องจักร (ใสดวยมือ)  

(3.2) การประกอบแบบทรูโฮลโดยใชเครื่องจักร  

(3.3) การบัดกรีดานบนดวยวิธีรีโฟร (Reflow) ดานลางดวยวิธีเวฟโซลเดอร(Wave Solder) 

(3.4) การบัดกรีดานบนและดานลางดวยวิธีรีโฟรทั้งสองดาน (Double Reflow)  

โดยปกติ วิธีการประกอบจะเลือกประกอบ SMD ดานบนกอนแลวจึงพิจารณาการประกอบ
ดานลาง ปจจัยการเลือกวิธีประกอบไดแก  

(1) ชนิดของอุปกรณ SMD และ PHT แบบประกอบมือ/เครื่องจักร  

(2) ขนาดและน้ําหนักของอุปกรณ  

(3) การทดสอบตอความรอนในการบัดกรีของอุปกรณ  

(4) เครื่องมือการบัดกรี Wave Solder/Reflow Solder  

5) ประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป (Product Assembly) 

เปนกระบวนการสุดทายในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสที่สําคัญของประเทศไทยไดแกฮารดดิสกไดรฟ (Harddisk Dive) เนื่องจากเปนผลิตภัณฑซึ่งมี
ฐานการผลิตใหญในประเทศและมีมูลคาการสงออกสูงเปนลําดับตนๆ อยางตอเนื่องมาหลายป อีกท้ังยังเปน
ผลิตภัณฑสําคัญที่ถูกใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมอีกหลาย
ประเภทอีกดวย 

กระบวนการผลิต HDD โดยคราวๆ เริ่มจากนํา Base หรือฐานฮารดดิสกมาประกอบเขากับ
แผนดิสก ซึ่งมีจํานวน 5-10 แผน ตามแตโมเดล ซึ่งลักษณะการทํางานนั้นจะมีเครื่องจักรเขามาชวย โดย
พนักงานทําหนาที่ใสแผนดิสก และ E-Block ใหกับเครื่อง ซึ่งจะทําการประกอบโดยอัตโนมัติ เรียกวา ระบบ 
Semi-Automation สําหรับฮารดดิสกชนิดท่ีมีความจุมากเปนพิเศษ จะใชระบบ Automation สมบูรณแบบ 
ประกอบฮารดดิสกขนาด 3 แผน ตอมาจึงนําฮารดดิสกไปผานการตรวจเช็คในสวน Inventory ซึ่งจะทําการ
บันทึกขอมูลจํานวนโมเดลแตละรุนเขาคอมพิวเตอร จากนั้นตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเรียกวา Test Area โดยนํา
ฮารดดิสก ติดบารโคด รุนโมเดล และวันเดือนปที่ผลิตตอไป 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 4 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

4-23 

4.4.2 หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤติในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จากการระดมความคิดเบื้องตนกับผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับหวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส พบวา หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกอุตสาหกรรมไดมากและประเทศไทยกําลังประสบปญหาไดแก “การออกแบบระบบและผลิตภัณฑ
โดยรวม (System Design) และการผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม (Wafer Fabrication)” ทั้งนี้เนื่องจากเปน
อุตสาหกรรมตนน้ําของการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด อยางไรก็ตามในปจจุบัน
ประเทศไทยยังไมมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวมอยางจริงจังในรูปแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีเพียงผลิตภัณฑในขั้นทดลองขั้นตนเทานั้น ในขณะที่การออกแบบระบบและ
ผลิตภัณฑนั้น สวนใหญเปนการออกแบบจากบริษัทแมในตางประเทศ อาจมีสวนของการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑในกิจการขนาดใหญบางราย แตก็มีความตองการกําลังคนในสวนนี้ไมมากนัก 

สําหรับกระบวนการผลิตที่สําคัญและมีความตองการแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเปนจํานวน
มากในปจจุบันไดแก “การประกอบสินคาสําเร็จรูปประเภทตางๆ(Product Assembly)” ทั้งผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและชิ้นสวน ผลิตภัณฑชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในยานยนต 
เครื่องมือแพทย และอุปกรณโทรคมนาคม เปนตน กระบวนการประกอบสินคาสําเร็จนี้จําเปนตองใชแรงงาน
เปนองคประกอบหลักในหลายๆ ตําแหนง ต้ังแตแรงงานขั้นพื้นฐานในการประกอบผลิตภัณฑ ผูปฏิบัติการ
เครื่องจักรโรงงาน ไปจนถึงวิศวกรและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาตางๆ 

ในสวนของตําแหนงงานวิกฤตินั้น (ตําแหนงงานที่มีความสําคัญ และมีปญหาขาดแคลนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ) จากการระดมความคิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญ พบวา กลุมแรงงานที่มีความสําคัญในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรม และกําลังประสบปญหาขาดแคลนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น ไดแก
แรงงานกลุมชางเทคนิค และวิศวกรในสาขาตางๆ ทั้งในระดับบนและระดับลาง โดยเฉพาะชางไฟฟา ชาง
อิเล็กทรอนิกส และชางกลโรงงาน นอกจากนี้จากปญหาอุกทกภัยครั้งใหญในป 2554 สงผลกระทบให
โรงงานหลายแหงที่เครื่องจักรถูกน้ําทวมเสียหายตองเปลี่ยนแปลงรปูแบบและเทคโนโลยีในการผลิต จากการใช
เครื่องจักรแบบ Manual มาใชเครื่องจักรแบบ Automatic หรือ Semi-Automatic แทน ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความตองการแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเปนอยางมาก กลุมอาชีพที่จะเขามามีบทบาท
เปนอยางมากในสายการผลิตแทบจะทุกขั้นตอนใน Value Chain ต้ังแตการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ไปจนถึงการประกอบสินคาสําเร็จรูปไดแกกลุมอาชีพ วิศวกรเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineering) 
ซึ่งเปนอาชีพในลักษณะสหวิทยาการเชิงประยุกตที่จําเปนตองมีความรูพื้นฐานในสายวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมเขาไวดวยกัน  

สรุป หวงโซมูลคาวิกฤตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ไดแก 

- การออกแบบระบบและผลิตภัณฑโดยรวม (System Design)  

- การผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม (Wafer Fabrication) 

- การประกอบสินคาสําเร็จรูปประเภทตางๆ (Product Assembly) 
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สรุป ตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ไดแก 

- ชางอิเล็กทรอนิกส (Electronics Engineering Technicians) 

- ชางไฟฟา (Electrical Engineering Technicians) 

- วิศวกรเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineers) 

- ชางกลโรงงาน (Industrial Machinery Mechanics) 
 

4.4.3 การประเมินสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การทํางานในข้ันตอนนี้ คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากงานวิจัยในอดีต เชน โครงการการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบ
แผนการพัฒนากําลังคน และฐานขอมูลสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงงานตางๆ จาก O*NET Resource Center 
(The Occupational Information Network ภายใตการสนับสนุนของ US Department of Labor /Employment 
and Training Administration) โดยไดคัดเลือกความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานท่ีสําคัญที่ไดเลือกไวแลวขางตนทั้ง 4 ตําแหนง 
ไดแก ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา วิศวกรเมคคาทรอนิกส และชางกลโรงงาน และไดจัดระดมความคิดกับ
กลุมผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงการสงแบบสํารวจความคิดเห็นไปยังผูประกอบการ เพื่อ
ประเมินระดับของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงานที่ทํางานอยูในสถานประกอบการ
ในปจจุบันอีกครั้ง 

การประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงานใน
ตําแหนงงานท่ีสําคัญนั้น จะทําการประเมินระดับความสามารถ ความรู และทักษะในแตละดานซึ่งผูประกอบการ
คาดหวังจากแรงงานในแตละตําแหนงงาน รวมไปถึงระดับความสามารถ ความรู และทักษะท่ีแรงงานในสถาน
ประกอบการมีอยูจริงในปจจุบัน โดยระบุคะแนนต้ังแต 1-5 คะแนน โดยมีเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

เกณฑการใหคะแนนดานความรู เกณฑการใหคะแนนดานทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1 = มีความรูพื้นฐานของแตละดาน 1 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหา Day-to-Day ที่งายๆ โดยการ

ปฏิบัติตามคูมือได 
2 = มีความรูกวางขวาง และ ลึกในแตละดาน 2 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีซับซอน ทั้งโดยลําพังและเปนทีม 
3 = มีความรูในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค

ความรูตางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับ
องคกรได 

3 = สามารถสอนวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะดานแกผูอื่นได 

4 = มีความรูกวางขวางและลึกในระดับที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับอุตสาหกรรม 

4 = สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งงานเฉพาะดาน และที่
เชื่อมโยงระบบอื่น ใหมีประสิทธิภาพไดโดยไมตองมีผูแนะนํา และเปน
ที่ปรึกษาแกผูอื่นในการพัฒนาคุณลักษณะในเร่ืองน้ันๆ 

5 = มีความรูแตกฉาน ทั้งในแนวกวางและลึก ซ่ึงสามารถสราง
นวัตกรรมที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถ
ถายทอดความรูใหแกผูอื่นได 

5 = สามารถถายทอดคุณลักษณะท่ีดีแกผูอื่นได จนเปนที่ยอมรับในระดับ
อุตสาหกรรม หรือเปนผูเชี่ยวชาญขององคกรที่หนวยงานภายนอก
องคกรใหความเช่ือถือ 

เกณฑในการใหคะแนนดานคุณลักษณะ 
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก โดย 1 = นอยที่สุด , 2 = คอนขางนอย 3 = ปานกลาง 4 = คอนขางมาก ,5 = มากท่ีสุด 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 4 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

4-25 

จากการประมวลผลขอมูลแบบสอบถามซึ่งไดรับจากผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสจํานวนรวมท้ังส้ิน 24 แหง สามารถสรุปประเภทของความสามารถ ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับตําแหนงงานที่สําคัญในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได รวมไปถึงระดับ
ความสามารถของแรงงานในปจจุบัน และที่ผูประกอบการคาดหวังไดดังนี้ 

1) ชางอิเล็กทรอนิกส (Electronics Engineering Technicians) 

1.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางอิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวย 

-  การอานแบบพิมพเขียว แผนภาพวงจรไฟฟา การเขียนแบบสัญลักษณ หรือคําส่ังทางดาน
วิศวกรรมในการประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยใชความรูดานทฤษฎีอิเล็กทรอนิกสและวิชาการอ่ืนๆ 

-  การทดสอบการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ดวยการใชอุปกรณทดสอบมาตรฐาน 
พรอมทั้งวิเคราะหผลการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน และความตองการปรับแตง 

- การปฏิบัติการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ปรับระบบ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สวนประกอบตางๆ 

- การประกอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา ระบบวงจรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามคําแนะนํา
ทางวิศวกรรม คูมือทางดานเทคนิค หรือตามความรูทางดานอิเล็กทรอนิกส โดยใชเครื่องมือชวย 

- การแกไขหรือเปลี่ยนวงจร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสการท่ีทํางานผิดปกติ โดยใชเครื่องมือ
ชวยตางๆ 

- การเขียนรายงาน บันทึกขอมูล เกี่ยวกับเทคนิคในการทดสอบ อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
หรือขอกําหนดตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของวิศวกร 

- การวิเคราะหและแกไขอาการผิดปกติของเครื่องมือ รวมถึงประสานงานกับผูผลิตหรือผูแทน
จําหนายในกรณีที่ตองทําการจัดซื้อชิ้นสวนที่จะเปลี่ยน 

- การดูแลขอมูล บันทึกหรือจัดทําคูมือของระบบที่ใชในการทดสอบหรือใชงานอุปกรณ 

- การจัดเตรียมขอมูลในการใชงานหรือขอมูลเสริมทางวิศวกรรม รวมทั้งขอแนะนําสําหรับ
อุปกรณที่มีอยูหรือตัวใหมในดานการติดต้ังปรับปรุงรุนหรือทําใหดีขึ้นได 

- การสนับสนุนและใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมกับผูใชในการคนหาความตองการ 
วิเคราะหที่มาของปญหารวมถึงแนะนําวิธีการใชงานผลิตภัณฑ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางอิเล็กทรอนิกส พบวา 
ระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 3.4 
ถึง 3.7 คะแนน โดยการเขียนรายงานเก่ียวกับเทคนิคในการทดสอบอุปกรณ และการวิเคราะหและแกไขอาการ
ผิดปกติของเครื่องมือ เปนความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่ สุด สวนระดับ
ความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 1.6 ถึง 2.7 คะแนน โดยความสามารถใน
การประกอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบวงจร เปนความสามารถท่ีแรงงานไดระดับคะแนนเฉล ี่ยสูงที่สุด 
ในขณะที่ความสามารถในการเขียนรายงาน และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคในการทดสอบอุปกรณ เปน
ความสามารถที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถในการเขียนรายงานและ
บันทึกขอมูล เปนความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริง
มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ความสามารถในการจัดเตรียมขอมูล และความสามารถในการดูแลและจัดทําคูมือของ
ระบบ สวนความสามารถในการประกอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบวงจร และการปฏิบัติการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันนั้น แรงงานในสถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง  

รูปที่ 4.11  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางอิเล็กทรอนกิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับชางอิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวย 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ความรูดานแผงวงจร ตัวประมวลผล 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฮารดแวรและซอฟตแวร รวมทั้งการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมประยุกตตางๆ 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูทางดานโทรคมนาคม ความรูเกี่ยวกับการสงสัญญาณ การแพรภาพ การสลับสาย 
การควบคุม และการปฏิบัติการของระบบโทรคมนาคม 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

อานพิมพเขียว แผน
ภาพวงจรไฟฟา  ทดสอบการใชงานของ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ปฏิบัติการบํารุงรักษา
เชิงปองกัน

ประกอบ ทดสอบ และ
บํารุงรักษาระบบวงจร

แกไขหรือเปลี่ยนวงจร 
เขียนรายงานเกี่ยวกับ
เทคนิคในการทดสอบ

อุปกรณ

วิเคราะหและแกไข
อาการผิดปกติของ

เคร่ืองมือ  

ดูแลและจัดทํา
คูมือระบบ

จัดเตรียมขอมูล
ในการใชงาน

สนับสนุนและใหความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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- ความรูในการอานและเขียนแบบ ความรูดานเทคนิคการอานและเขียนแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว  

ผลการประเมินระดับความรูของชางอิเล็กทรอนิกส พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.1 ถึง 4.0 คะแนน โดยความรูทางดานคอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
นั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 1.1 ถึง 2.3 คะแนน โดยความรูทางดานการอานและเขียน
แบบ เปนความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานภาษาอังกฤษนั้น เปนความรูที่
แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มีความ
แตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ความรูทางดานคณิตศาสตร และความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ตามลําดับ  

รูปที่ 4.12  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางอิเล็กทรอนิกส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับชางอิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวย 

- ทักษะการแกไขปญหาท่ีซับซอน วิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการอาน เขาใจประโยคหรือบทความที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

ความรูทางดาน
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ความรูทางดาน

คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส

ความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองกล 

ความรูทางดาน
โทรคมนาคม 

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

การอาน
และเขียนแบบ 

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
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- ทักษะการบริหารเวลา ทักษะในการบริหารเวลาของตนเองและของผูอื่นที่เกี่ยวของ 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการประสานงาน : การปรับปรุงการดําเนินงานใหสัมพันธกับการดําเนินงานของผูอื่น 

- ทักษะการวิเคราะหการดําเนินงาน:วิเคราะหความตองการสินคาเพื่อพัฒนาการออกแบบ 

- ทักษะการเขียน สามารถส่ือสารโดยการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการติดตามผล ทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะในการปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางอิเล็กทรอนิกส พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูงต้ังแต 3.1 ถึง 4.3 คะแนน โดยทักษะในการติดตามผลและ
ประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะ
ที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 1.9 ถึง 2.9 คะแนน โดยทักษะในการประสานงานเปน
ทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการเขียนเปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าท่ีสุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะการแกไขปญหาท่ีซับซอน เปนประเภทของ
ทักษะที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก
ทักษะการเขียน และทักษะการประเมินผล ตามลําดับ สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียง
กับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะในการประสานงาน และทักษะการวิเคราะหการ
ดําเนินงาน แตก็ยังมีความแตกตางจากท่ีผูประกอบการคาดหวังอยูบางพอสมควร 
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รูปที่ 4.13  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางอิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย 
สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย  
ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังใน
ดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.0 ถึง 4.9 คะแนน โดย
คุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ตามมาดวยความซื่อสัตยสุจริต และการตรงตอเวลา ตามลําดับ ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถาน
ประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง ต้ังแต 2.6 ถึง 3.4 
คะแนนเทานั้น โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต 
รองลงมาคือความรับผิดชอบตอหนาที่ สวนคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก การ
ใฝเรียนรู 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการใฝเรียนรู และการตรงตอเวลา สวนประเภทของ
คุณลักษณะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก การมีจิต
สาธารณะ เนื่องจากผูประกอบการคาดหวังกับคุณลักษณะดานนี้จากแรงงานนอยกวาในดานอื่นๆ 

 

 

 

การแกไขปญหาท่ี
ซับซอน

การอาน

การบริหารเวลา 

การฟง 

การคิดเชิงวิจารณญาณ 

การพูดการประสานงาน 

การวิเคราะหการ
ดําเนินงาน

การเขียน 

การติดตามผล

ทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางดานวิศวกรรม

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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รูปที่ 4.14  สรปุผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ชางไฟฟา  (Electrical Engineering Technicians) 

2.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางไฟฟา ประกอบไปดวย 

- การติดต้ังและควบคุมการทํางานของอุปกรณทดสอบ เพื่อประเมินสมรรถนะของชิ้นสวน
ตางๆ การประกอบหรือประเมินสมรรถนะของระบบ ภายใตเงื่อนไขการทํางานปกติ และจัดบันทึกผล 

- การประกอบและติดต้ังระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ตามคําแนะนําทางวิศวกรรม คูมือ
ทางดานเทคนิคหรือตามความรูทางดานอิเล็กทรอนิกส โดยใชเครื่องมือชวย 

- การสนับสนุนความชวยเหลือทางดานเทคนิค และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในชวงกอนการ
ติดต้ัง ระหวางการติดต้ัง และภายหลังการติดต้ัง 

- การสราง สอบเทียบ รักษา แกไขปญหา และซอมแซมเครื่องมือทางไฟฟา หรือเครื่องมือใน
การทดสอบ 

- การวิเคราะหและทบทวนกฎเกณฑทางดานวิศวกรรมไฟฟา ในปจจุบัน เพื่อปรับปรุง เอา
ออก หรือแกไขกฎเกณฑที่ลาสมัย 

- การประสานงานกับวิศวกรไฟฟา ในการวิเคราะหสาเหตุและวิธีการในการแกไขปญหา
ระหวางการดําเนินงาน 

- การดําเนินการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ และโปรแกรมการประกัน รวมถึงจัดทํา
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะ 

- การกําหนดแนวทางหรือขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน ของการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ
ทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- การวิเคราะหและนําเสนอผล การทดสอบเพื่อแกไขปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ 

- การพัฒนาอุปกรณตนแบบ ชิ้นสวน สวนประกอบ หรือระบบไฟฟา 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางไฟฟา พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.3 ถึง 4.0 คะแนน โดยการติดต้ัง
และควบคุมการทํางานของอุปกรณ และการประกอบและติดต้ังระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนประเภทของ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มี
คะแนนเฉลี่ยแตกตางกันคอนขางมากในแตละดาน ต้ังแต 1.3 ถึง 3.3 คะแนน โดยความสามารถในการ
ประสานงานกับวิศวกรไฟฟา รองลงมาคือความสามารถในการสราง แกไข และซอมแซมเครื่องมือทางไฟฟา 
ในขณะที่ความสามารถในการพัฒนาอุปกรณตนแบบ และความสามารถในการตรวจสอบเพื่อการควบคุม
คุณภาพ เปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันมากในหลายๆ ดาน โดยความสามารถในการพัฒนาอุปกรณตนแบบ เปน
ความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมา
ไดแก ความสามารถในการกําหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการตรวจสอบ
เพื่อการควบคุมคุณภาพ ตามลําดับ สวนความสามารถในการประสานงานกับวิศวกรไฟฟา เปนประเภทของ
ความสามารถที่แรงงานในสถานประกอบการมีอยูใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากที่สุด 

รูปที่ 4.15  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต้ังและควบคุมการ
ทํางานของอุปกรณ

ประกอบและติดต้ังระบบ
ไฟฟาและอิเลกทรอนิกส  

สนับสนุนทางดาน
เทคนิคและแกไขปญหา

ที่เกิดข้ึน

สราง แกไข และ
ซอมแซมเคร่ืองมือ

ไฟฟา 

วิเคราะหกฎเกณฑ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาประสานงานกับวิศวกร

ไฟฟา

ตรวจสอบเพื่อควบคุม
คุณภาพ

กําหนดแนวทาง
หรือข้ันตอน

ในการปฏิบัติงาน

วิเคราะหผลการทดสอบ
เพื่อแกไขปญหา

พัฒนาอุปกรณตนแบบ 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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2.2) ความรู 

ประเภทของความรูที่จําเปนสําหรับชางไฟฟา ประกอบไปดวย 

- ความรูทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ความรูดานแผงวงจร ตัวประมวลผล 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฮารดแวรและซอฟตแวร รวมทั้งการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมประยุกตตางๆ 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว  

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ  รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูเรื่องการผลิตและการดําเนินการ ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูเรื่องการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล ความรูในการประเมินความ
ตองการของลูกคา การบริการท่ีไดมาตรฐาน และการประเมินความพึงพอใจของลูกคา  

ผลการประเมินระดับรูของชางไฟฟา พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน 
มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันต้ังแต 3.4 ถึง 3.9 คะแนน โดยความรูทางดานการผลิตและการดําเนินการเปน
ความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด รองลงมาคือความรูทางดานคณิตศาสตร ในขณะที่ระดับ
ความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานคอนขางตํ่า ต้ังแต 1.3 ถึง 2.3 คะแนน เทานั้น 
โดยเฉพาะความรูดานภาษาอังกฤษนั้น เปนประเภทความรูที่แรงงานไดคะแนนประเมินตํ่ากวาดานอื่นๆ มาก 
สวนประเภทของความรูที่แรงงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแกความรูดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 
รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา แตก็ยังมีคะแนนคอนขางนอยทั้ง 2 ดาน 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในทุกดาน โดยความรูทางดานภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มี
ความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูเรื่อง
การผลิตและการดําเนินการ ที่มีความแตกตางของความคาดหวังมากเชนเดียวกัน สวนประเภทความรูที่
แรงงานมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากที่สุดไดแกความรูทางดานคอมพิวเตอร
และอิเล็กทรอนิกส และความรูเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา ตามลําดับ 
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รูปที่ 4.16  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.3) ทักษะ 

ประเภทของทักษะที่จําเปนสําหรับชางไฟฟา ประกอบไปดวย 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการแกไขปญหาท่ีซับซอน วิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการอาน เขาใจประโยคหรือบทความที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

- ทักษะการติดตามการดําเนินงาน ติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการติดตามผล ทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะการควบคุมคุณภาพ ทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการเขียน สามารถส่ือสารโดยการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ  

- ทักษะการเรียนรู ประยุกตใชขอมูลใหมๆ เพื่อแกไขและตัดสินใจในปจจุบันและอนาคต 

ความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส 

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองกล การผลิตและการ
ดําเนินการ 

ความรูทางดาน
วิศวกรรม

และเทคโนโลยี

การใหบริการลูกคาและ
การบริการสวนบุคคล 

0.0
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2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
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- ทักษะในการปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางไฟฟา พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังในแต
ละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.1 ถึง 3.9 คะแนน โดยทักษะในการควบคุมคุณภาพ เปนทักษะที่ผูประกอบการ
คาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 1.7 
ถึง 2.4 คะแนน โดยทักษะในการติดตามการดําเนินงาน และทักษะการฟง เปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ เปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในทุกดาน โดยทักษะการเรียนรู เปนประเภทของทักษะที่มีความแตกตาง
ของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแกทักษะการพูด การควบคุม
คุณภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรม มีระดับความแตกตางของความคาดหวังมากเทาๆ กัน  
สวนประเภทของทักษะที่แรงงานทําไดดีใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะใน
การฟง สวนในดานอื่นๆ ยังมีความแตกตางจากท่ีผูประกอบการคาดหวังอยูคอนขางมาก 

รูปที่ 4.17  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางไฟฟา ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย สุจริต ความ
อดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย  ความใฝเรียนรู 
และการมีจิตสาธารณะ เชนเดียวกับอาชีพอื่นๆ 

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางไฟฟา พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 4.0 ถึง 4.8 คะแนน โดยคุณลักษณะที่
ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา 
และความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคะแนนเฉลี่ยเทากัน ในขณะที่แรงงานสวนใหญที่ทําการประเมินมีระดับคะแนน
ในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง ต้ังแต 2.5 ถึง 3.6 คะแนน โดยคุณลักษณะในดานความซื่อสัตยสุจริต 

การคิดเชิงวิจารณญาณ 
การแกไขปญหาท่ี

ซับซอน

การอาน

การติดตามการ
ดําเนินงาน

การฟง 

การติดตามผลการควบคุมคุณภาพ 

การพูด 

การเขียน 

ทักษะการเรียนรู 

ทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางดานวิศวกรรม

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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เปนคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนประเมินสูงที่สุด สวนคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนการประเมินเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดไดแก การใฝเรียนรู 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันมากที่สุดในดานการใฝเรียนรู และการตรงตอเวลา สวนประเภทของ
คุณลักษณะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความ
ซื่อสัตย สุจริต 

รูปที่ 4.18  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) วิศวกรเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineers) 

3.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับวิศวกรเมคคาทรอนิกส ประกอบไปดวย 

- การประยุกตใชเมคคาทรอนิกส หรือวิธีการอัตโนมัติสําหรับการขนถายวัสดุ ชิ้นสวนหรือ
สินคาสําเร็จรูป 

- การออกแบบอุปกรณที่มีความละเอียดแมนยํา สําหรับการใชงานท่ีตองการความเที่ยงตรง
หรือการควบคุม 

- การออกแบบสวนประกอบเมคคาทรอนิกส สําหรับสินคาที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร เชน 
กลองถายรูป กลองวีดีโอ โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือเครื่องบิน 

- การพัฒนากระบวนการทางดานอิเล็กทรอนิกส เครื่องกล และกระบวนการทางดาน
คอมพิวเตอรใหสามารถดําเนินงานไดภายในสถานการณที่อันตราย  

- การปรับปรุงการออกแบบของเครื่องมือ โดยเพิ่มสวนประกอบของเมคคาทรอนิกส 

ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- การศึกษาความเปนไปได ตนทุน และประโยชนของอุปกรณเมคคาทรอนิกส 

- การพัฒนาซอฟตแวร ที่ฝงตัวอยูในโปรแกรมการออกแบบ 

- การจัดทําแบบจําลองทางกล และการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนเพื่อจําลองแนวคิดการ
ออกแบบเมคคาทรอนิกส 

- การออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส สําหรับระบบเครื่องจักรกล 

- การออกแบบระบบวิศวกรรมอัตโนมัติ สําหรับงานในอุตสาหกรรม 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของวิศวกรเมคคาทรอนิกส พบวา 
ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนใกลเคียงกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.0  
ถึง 3.5 คะแนน โดยการการประยุกตใชเมคคาทรอนิกส หรือวิธีการอัตโนมัติสําหรับการขนถายวัสดุ ชิ้นสวน
หรือสินคาสําเร็จรูป และการพัฒนาซอฟตแวรที่ฝงตัวอยูในโปรแกรมการออกแบบ เปนความสามารถท่ี
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับปานกลางใกลเคียงกันทุกดาน ต้ังแต 2.2 ถึง 2.3 คะแนน โดยความสามารถในการออกแบบอุปกรณที่มี
ความละเอียดแมนยํา และความสามารถในการประยุกตใชเมคคาทรอนิกส เปนความสามารถที่แรงงานมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินสูงที่สุด สวนความสามารถดานอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันไมมากนักเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
โดยความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรที่ฝงตัวอยูในโปรแกรมการออกแบบ เปนประเภทของความสามารถที่
มีความแตกตางของความคาดหวังกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนความสามารถในการพัฒนากระบวนการ
ทางดานอิเล็กทรอนิกส เครื่องกล และการศึกษาความเปนไปไดและตนทุนอุปกรณเมคคาทรอนิกส เปนประเภท
ของความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงนอยที่สุด  

รูปที่ 4.19  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของวิศวกรเมคคาทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประยุกตใช
เมคคาทรอนิกส ออกแบบอุปกรณที่มี

ความละเอียดแมนยํา

ออกแบบสวนประกอบ
เมคคาทรอนิกส

พัฒนากระบวนการ
ทางดานอิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองกล 

ออกแบบเคร่ืองมือโดย
เพิ่มสวนประกอบ
เมคคาทรอนิกส

ศึกษาความเปนไปได
และตนทุนอุปกรณ
เมคคาทรอนิกส

พัฒนาซอฟแวรที่ฝงตัว
อยูในโปรแกรมการ

ออกแบบ

จัดทําแบบจําลองทางกล
และการวิเคราะหความ

คลาดเคลื่อน

ออกแบบระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เคร่ืองจักรกล

ออกแบบระบบ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
สําหรับงานใน
อุตสาหกรรม

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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3.2) ความรู 

ประเภทของความรูที่จําเปนสําหรับวิศวกรเมคคาทรอนิกส ประกอบไปดวย 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ความรูดานแผงวงจร ตัวประมวลผลชิพ  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร รวมท้ังการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรม
ประยุกตตางๆ 

- ความรูดานการออกแบบเมคคาทรอนิกส  ปรับปรุงเครื่องมือโดยเพ่ิมสวนประกอบของ 
เมคคาทรอนิกส ออกแบบสวนประกอบเมคคาทรอนิกสสําหรับสินคาที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต แคลคูลัส สถิติ
และการประยุกตใชความรูดังกลาว  

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูเรื่องการผลิตและการดําเนินการ ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี: ความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการออกแบบและผลิตสินคา  

ผลการประเมินระดับรูของวิศวกรเมคคาทรอนิกส พบวาระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง
ในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.0 ถึง 3.7 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับเครื่องกล และความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความรูที่
แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 1.7 ถึง 2.3 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรู
ทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส และความรูดานการออกแบบเมคคาทรอนิกส เปนประเภทความรูที่
แรงงานมีอยูมากที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ เปนความรูที่แรงงานไดคะแนน
เฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในความรูทางดานภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรู
ทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส และความรูทางดานคณิตศาสตร สวนในดานอื่นๆ ความแตกตางของ
ระดับความคาดหวังกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงจะแตกตางกันไมมาก 
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รูปที่ 4.20  สรุปผลการประเมินระดับความรูของวิศวกรเมคคาทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.3) ทักษะ 

ประเภทของทักษะที่จําเปนสําหรับวิศวกรเมคคาทรอนิกส ประกอบไปดวย 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการแกไขปญหาท่ีซับซอน วิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการอาน เขาใจประโยคหรือบทความที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการเขียน สามารถส่ือสารโดยการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ  

- ทักษะการติดตามผล การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของตนเอง 
บุคคลอื่น องคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะการควบคุมคุณภาพ ทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษะการเรียนรู :ประยุกตใชขอมูลใหมๆ เพื่อแกไขและตัดสินใจในปจจุบันและอนาคต 

- ทักษะในการปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองกล 

ความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส

ความรูดานการออกแบบ
เมคคาทรอนิกส  

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร 

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

การผลิตและการ
ดําเนินการ

ความรูทางดาน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
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ผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรเมคคาทรอนิกส พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูงต้ังแต 3.3 ถึง 4.0 คะแนน โดยทักษะในการติดตามผลและ
ประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะ
ที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานในระดับปานกลางตั้งแต 2.0 ถึง 3.0 คะแนน โดยทักษะใน
การอานเปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการเขียนเปนทักษะที่แรงงานได
คะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันไมมากนักเม่ือเทียบกับอาชีพอื่นๆ โดยทักษะการเขียน และทักษะการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เปนประเภทของทักษะที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่
แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง
มากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะการอาน และทักษะการพูด 

รูปที่ 4.21  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรเมคคาทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับวิศวกรเมคคาทรอนิกส ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย สุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย  ความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ เชนเดียวกับอาชีพอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรม 

ผลการประเมินคุณลักษณะของวิศวกรเมคคาทรอนิกส พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวัง
ในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.3 ถึง 4.8 คะแนน โดย
คุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก การตรงตอเวลา 
รองลงมาคือความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบตอหนาที่ตามลําดับ ในขณะท่ี
แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปาน

การคิดเชิงวิจารณญาณ 
การแกไขปญหาท่ี

ซับซอน

การอาน

การฟง

การพูด
การเขียน 

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

การควบคุม
คุณภาพ 

ทักษะการเรียนรู 

ทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางดานวิศวกรรม

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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กลางถึงคอนขางสูง ต้ังแต 2.7 ถึง 3.8 คะแนน โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดจากการ
ประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต รองลงมาคือความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบตอหนาที่ สวน
คุณลักษณะที่แรงงานมีไดคะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก การใฝเรียนรู  

เมื่อเปรยีบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการตรงตอเวลา และการใฝเรียนรู สวนประเภทของคุณลักษณะ
ที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต 

รูปที่ 4.22  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของวิศวกรเมคคาทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  ชางกลโรงงาน (Industrial Machinery Mechanics) 

4.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- การถอดประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อถอดชิ้นสวนที่มีปญหาและทําการซอมแซม 

- การซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบของเครื่องจักร หรืออุปกรณที่มีการทํางานบกพรอง 

- การซอมแซม หรือ รักษาสภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต หรือเครื่องจักร
หรืออุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 

- การตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหาขอบกพรอง เชน การแตกหรือการสึกหรอ 

- การประกอบอุปกรณ หลังการเสร็จส้ินการตรวจสอบ ทดสอบ หรือซอมแซม 

- การสังเกตและทดสอบการดําเนินงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ เพื่อระบุขอบกพรองใน
การดําเนินงาน โดยใชโวลตมิเตอรหรืออุปกรณในการทดสอบอื่นๆ 

- การทดสอบการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ ที่เพิ่งไดรับการซอมแซมเพื่อที่จะ
ตรวจสอบความถูกตองในการซอมแซม 

ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- การทําความสะอาด หลอลื่น หรือปรับปรุงชิ้นสวน อุปกรณ หรือเครื่องจักร 

- การบันทึกรายงาน การซอมแซมและการบํารุงรักษา 

- การวิเคราะหผลการทดสอบ ขอมูลความผิดพลาดของเครื่องจักร หรือขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับ
จากผูปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหาของอุปกรณ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางกลโรงงาน พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังไวในแตละดาน มีคะแนนสูงมาก เฉลี่ยต้ังแต 3.7 ถึง 4.1 คะแนน 
นับเปนอาชีพที่ผูประกอบการมีความคาดหวังในระดับความสามารถดานตางๆ โดยเฉลี่ยสูงที่สุดในกลุมอาชีพ
ตัวอยางทั้งหมดในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ผูประกอบการคาดหวังกับความสามารถในดาน
การถอดประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ การซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบของเครื่องจักร การรักษาสภาพ
การดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต และการประกอบอุปกรณหลังเสร็จส้ินการตรวจสอบ ทดสอบ มาก
ที่สุดในระดับเดียวกัน สวนระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยแตละดานในระดับปาน
กลางเทานั้น ต้ังแต 2.1 ถึง 3.1 คะแนน โดยความสามารถในการทําความสะอาด หลอลื่น ปรับปรุงชิ้นสวน 
อุปกรณ เปนความสามารถท่ีแรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการวิเคราะหผล
การทดสอบความผิดพลาดของเครื่องจักร เปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
แลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในเกือบทุกดาน มีเพียงความสามารถในการทําความสะอาด หลอ
ลื่น ปรับปรุงชิ้นสวน อุปกรณเทานั้น ที่แรงงานมีความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบกาคาดหวัง สวน
ความสามารถดานอื่นๆ นั้น การสังเกตและทดสอบการดําเนินงานของเครื่องจักร และการทดสอบการทํางาน
ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ เปนความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่
แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด  

รูปที่ 4.23  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางกลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดประกอบเคร่ืองจักร
และอุปกรณ ซอมแซมหรือเปลี่ยน

สวนประกอบของ
เคร่ืองจักร

รักษาสภาพการ
ดําเนินงานของ

อุตสาหกรรมการผลิต

ตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหา
ขอบกพรอง 

ประกอบอุปกรณหลัง
เสร็จส้ินการตรวจสอบ 

ทดสอบ 
สังเกตและทดสอบการ

ดําเนินงานของเคร่ืองจักร

ทดสอบการทํางานของ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

ทําความสะอาด 
หลอลื่น

ปรับปรุงชิ้นสวน
อุปกรณ

วิเคราะหผลการทดสอบ
ความผิดพลาดของ

เคร่ืองจักร

บันทึกรายงานการ
ซอมแซมและการ

บํารุงรักษา

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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4.2) ความรู 

ประเภทของความรูที่จําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใชงาน 
การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว  

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูในการอานและเขียนแบบ ความรูดานเทคนิคการอานและเขียนแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูเรื่องการผลิตและการดําเนินการ ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูดานโครงสรางและการกอสราง ความรูเกี่ยวกับวัสดุ วิธีการ และเครื่องมือที่เกี่ยวของ
กับการกอสรางหรือซอมแซมอาคาร หรือโครงสรางอื่นๆ 

ผลการประเมินระดับรูของชางกลโรงงาน พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแต
ละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.0 ถึง 3.9 คะแนน โดยความรูที่ผูประกอบการคาดหวังจากแรงงานมากไดแก
ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ความรูดานการอานและเขียนแบบ และ
ความรูในการผลิตและการดําเนินการ สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดาน
คอนขางตํ่าต้ังแต 1.4 ถึง 2.3 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับเครื่องกล และความรูในการอานและเขียนแบบ เปน
ความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด สวนความรูทางดานโครงสรางและการกอสราง เปนความรูที่
แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานภาษาอังกฤษ และความรูดานการผลิตและการ
ดําเนินการ เปนประเภทความรูที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริง
มากท่ีสุด รองลงมาไดแกความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี สวนในดานอื่นๆ นั้น มีความแตกตางของ
ความคาดหวังในระดับที่ใกลเคียงกัน 
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รูปที่ 4.24  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางกลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3) ทักษะ 

ประเภทของทักษะที่จําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- ทักษะการซอมแซม ทักษะดานการซอมแซมเครื่องจักรและระบบโดยใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสม 

- ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักร ทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรอยางเปนประจําและ
กําหนดเวลาและประเภทการบํารุงรักษาที่จําเปน 

- ทักษะการติดตามการดําเนินงาน ติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษะการแกไขปญหา กําหนดสาเหตุของความผิดพลาดและตัดสินใจวาจะทําการแกไข
อยางไร 

- ทักษะการควบคุมคุณภาพ ทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษะการปฏิบัติการและการควบคุม ควบคุมการดําเนินงานของเครื่องจักรและระบบ 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการเลือกใชอุปกรณ กําหนดประเภทของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการทํางาน 

- ทักษะการติดตามผล:ทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

ความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองกล 

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร 

ความรูทางดาน
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

การอานและเขียนแบบ 
ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

การผลิตและการ
ดําเนินการ 

ความรูดานโครงสราง
และการกอสราง

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
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- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ: พิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 

- ทักษะในการปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังใน
แตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงมากในเกือบทุกดาน ต้ังแต 3.4 ถึง 4.3 คะแนน โดยทักษะในการการบํารุงรักษา
เครื่องจักร เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มี
คะแนนเฉลี่ยแตกตางกันพอสมควรในแตละดานต้ังแต 1.6 ถึง 3.3 คะแนน โดยทักษะในการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการประเมินและการตัดสินใจ
เปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากที่สุดในดานการประเมินและการตัดสินใจ รองลงมาคือการติดตามผล และการ
แกไขปญหา สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง ไดแกทักษะ
การเลือกใชอุปกรณ และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 

รูปที่ 4.25  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย สุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางกลโรงงาน พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 4.3 ถึง 4.9 คะแนน โดยคุณลักษณะที่
ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก การตรงตอเวลา ในขณะที่แรงงานสวน

การซอมแซม การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร

การติดตามการ
ดําเนินงาน

การแกไขปญหา

การควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติการและการ
ควบคุม 

การคิดเชิงวิจารณญาณ 

การเลือกใชอุปกรณ 

การติดตามผล

การประเมินและการ
ตัดสินใจ

ทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางดานวิศวกรรม

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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ใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลางถึงสูง 
ต้ังแต 2.7 ถึง 3.6 คะแนน โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความ
ซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบตอหนาที่ สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีไดคะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุด
ไดแก การใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันมากในดานความมีระเบียบวินัย และความใฝเรียนรู สวนประเภทของ
คุณลักษณะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความ
ซื่อสัตย สุจริต ความอดทน และความรับผิดชอบตอหนาที่ 

 รูปที่ 4.26  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางกลโรงงาน 
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บทที่ 5 

อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

 

5.1 สถานการณอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทย 

5.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในประเทศ 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนนับเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีชวยสรางรายได การจางงาน เพิ่มมูลคา
ทางการคาและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยหลายอยาง
ภายในประเทศเอื้ออํานวยตอการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งดานอุปสงคภายในและภายนอกประเทศ อัตรา
ภาษี วัตถุดิบ ทําเลที่ต้ังของภาคการผลิต การขนสง และคาจางแรงงาน รวมทั้งการสนับสนุนดานนโยบายของ
ภาครัฐอยางตอเนื่อง ซึ่งในป 2554 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนตไดถึง 1.7 ลานคัน แมวาจะประสบปญหาภัย
ธรรมชาติในชวงไตรมาสสุดทายของป ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตและ
ประกอบยานยนต รวมถึงผูผลิตชิ้นสวนอะไหลไดรับผลกระทบหลายแหง ทั้งผลกระทบตอแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนตไดรับผลกระทบจากการปดโรงงานชั่วคราวก็ตาม 

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการสวนใหญเปนบรรษัทขามชาติ 
(Multinational Enterprises: MNEs) ที่มีเครือขายการผลิตทั่วโลก หรือบริษัทรวมทุน (Joint Venture) มีมูลคา
เงินลงทุนสูง สําหรับอุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหลยานยนตมีผูประกอบการหลายกลุม โดยในกลุมผูผลิตชิ้นสวน
อะไหลลําดับที่หนึ่ง (1st Tier) มีทั้งบริษัทตางชาติถือหุนสวนใหญ บริษัทไทยถือหุนใหญ และบริษัทไทย สวน
ในกลุมผลิตชิ้นสวนอะไหลลําดับที่สองและรองลงมา (2nd Tier and Lower Tiers) สวนใหญเปนผูประกอบการ
ไทย  โดยทั่วไปมักจะต้ังโรงงานใกลกับโรงงานประกอบรถยนต เพื่อสนองความตองการของโรงงานประกอบ
รถยนตและชิ้นสวนอะไหลที่คาขนสงระหวางประเทศสูง เชน ยางรถยนต แบตเตอรี่ จะผลิตในประเทศมากกวา
การนําเขา ขณะที่ชิ้นสวนอะไหลที่เกี่ยวของกับรูปลักษณรถยนต อาทิ ฝากระโปรง ตัวถัง โรงงานประกอบ
มักจะดําเนินการเอง สวนชิ้นสวนอะไหลอื่นๆ อาจผลิตในประเทศหรือจะนําเขาจากตางประเทศ ขึ้นอยูกับ
คุณภาพและราคาของชิ้นสวนอะไหลที่ผลิตโดยเปรียบเทียบ 

โครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทยจะประกอบไปดวย 2 สวนไดแก 

อุตสาหกรรมตนน้ํา ซึ่งไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  

อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมประกอบยานยนตซึ่งแบงยอยเปน การประกอบ
รถจักรยานยนต การประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคล และการประกอบยานยนตเพื่อการพาณิชย 

โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตไทยประกอบดวยผูประกอบการ 2 ประเภทหลัก คือ ผูประกอบการ
ยานยนต และผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต ซึ่งหากแบงผูประกอบการในอุตสาหกรรมตามระดับเทคโนโลยี
สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ ระดับความสามารถการออกแบบขั้นสูงเปนระบบ (System Integrator) 
ระดับผูผลิตอยางเปนระบบ (System Manufacturer) ระดับผูผลิตและประกอบระบบในยานยนต (Assembly 
Manufacturer) ระดับผูผลิตชิ้นสวน (Component Manufacturer) 
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รูปที่ 5.1  หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552 

 
รูปที่ 5.1 แสดงใหเห็นถึงหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน โดย

จัดแบงได 3 กลุมดวยกัน ไดแก  

กลุมผูประกอบการยานยนต ประกอบดวยผูประกอบรถยนตและรถจักรยานยนต โดยสวนใหญเปน
บริษัทขามชาติขนาดใหญ ผูประกอบยานยนตสวนมากนําเทคนิคการบริหารจัดการมาจากบริษัทแม ซึ่งมีความ
เขมแข็งและมีทรัพยากรมาก จึงจัดเปนกลุมที่มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษยคอนขางสูง 

กลุมผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 1 (Tier 1) โดยมากเปนผูผลิตชิ้นสวนขนาดใหญ เพื่อปอนใหผูประกอบ
ยานยนตโดยตรง ชิ้นสวนที่ผลิตโดยมากใชเทคโนโลยีระดับปานกลางถึงระดับสูง และไดมาตรฐานที่
ตางประเทศยอมรับ 

กลุมผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 2 และ 3 (Tier 2 & 3) โดยมากเปนผูที่ผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กถึงขนาด
กลางซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากและผูผลิตกลุมนี้สวนใหญขาดศักยภาพในการบริหารจัดการและไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสอุตสาหกรรมมาก 

5.1.2  โรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในประเทศ 

จากขอมูลการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ในป 2553 มี
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตและชิ้นสวนรวมทั้งส้ิน 2,692 แหง (ไมรวมโรงงานจําพวกที่ 1 อันไดแก 
โรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ ใหสามารถประกอบกิจการไดทันที โดยไมตองขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่) โดยกวาครึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 384 แหง 
และขนาดใหญ 314 แหง มีการจางแรงงานเพื่อทํางานในโรงงานเหลานี้รวมทั้งส้ินกวา 1.8 แสนราย โดยมี
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แนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานในชวง 10 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการผลิตรถยนต
และชิ้นสวนของไทยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต มี
ปจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน (อีโคคาร) ซึ่งรัฐบาลใหการสนับสนุน
อยางมาก สงผลตอการขยายตัวของการจางแรงงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 

ตารางที่ 5.1 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(ยอดสะสม) ป 2544-2553 

  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวม 
ป โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน 

2544        1,305         12,224            215         18,644            221           96,976         1,741         127,844  
2545        1,380         12,946            229         20,018            233           99,586         1,842         132,550  
2546        1,483         13,924            245         21,411            241         102,642         1,969         137,977  
2547        1,568         15,319            264         23,175            249         104,581         2,081         143,075  
2548        1,643         16,446            294         25,517            268         112,925         2,205         154,888  
2549        1,739         17,985            327         28,351            276         114,864         2,342         161,200  
2550        1,789         18,741            344         29,826            290         120,750         2,423         169,317  
2551        1,862         19,913            359         30,913            300         123,256         2,521         174,082  
2552        1,940         20,893            370         31,562            306         125,630         2,616         178,085  
2553        1,994         21,939            384         32,595            314         128,046         2,692         182,580  

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 

 
รูปที่ 5.2  จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 
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5.1.3 การผลิตอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทย 

สถานการณการผลิตยานยนตและชิ้นสวนของไทยมีแนวโนมเติบโตมาโดยตลอด ประกอบกับ
แรงผลักดันจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐจนกระท่ังเศรษฐกิจโลกถดถอยในป 2552 สงผลให
ยอดการผลิต จําหนาย และสงออกรถยนตและรถจักรยานยนตหดตัวลง อยางไรก็ตามมีแนวโนมฟนตัวขึ้นในป 
2553 กอนที่จะประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญซึ่งกระทบยอดการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและสวนประกอบ 
ถึงแมบางบริษัทผูผลิตรายใหญจะไมไดรับความเสียหายโดยตรง แตกระบวนการผลิตตองหยุดชะงักลง เนื่อง
ดวยปญหาโรงงานผลิตชิ้นสวนประกอบ รวมถึงเสนทางการขนสงไดรับความเสียหาย สงผลใหบริษัทผูประกอบ
ยานยนตไมสามารถดําเนินการผลิตไดอยางเต็มที่ ซึ่งแมโรงงานที่มิไดต้ังอยูในเขตที่ไดรับอุทกภัย ก็ประสบ
ปญหาขาดแคลนชิ้นสวนและปญหาดานการขนสง สงผลใหผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหล
ยานยนตของไทยลดลงอยางมาก 

การผลิตยานยนต 

ในดานสภาวะการผลิตอุตสาหกรรมยานยนตไทยนับต้ังแตป 2548  มีแนวโนมการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตามยอดการผลิตรถยนตในป 2554 จํานวน 1,457,795 คัน มีอัตราลดลงถึงรอยละ 11.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2553 ซึ่งมียอดการผลิต 1,645,304 คัน โดยรถปกอัพประเภท 1 ตัน และ
อนุพันธ (One Ton Pickup Truck) ผลิตลดลงรอยละ 15.7 รถยนตเพื่อการพาณิชย (Commercial Car) ผลิต
ลดลงรอยละ 15.1 และรถยนตนั่ง (Passenger Car) ผลิตลดลงรอยละ 2.9 และในขณะที่ยอดการผลิต
รถจักรยานยนตก็ลดลงในป 2554 เชนกันเมื่อเทียบกับป 2553 แตผลกระทบดังกลาวไมรุนแรงมากนักท้ังนี้
เนื่องจากผลกระทบจากสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในชวงไตรมาสแรก และผลกระทบจากอุทกภัยในชวงไตรมาส 4 
ทําใหบริษัทผูประกอบยานยนตไมสามารถดําเนินการผลิตไดอยางเต็มที่ ทั้งยังตองจัดหาชิ้นสวนทดแทน
สําหรับกรณีที่โรงงานผลิตชิ้นสวนยังไมสามารถดําเนินการได (ดังแสดงในตารางที่ 5.2 และรูปที่ 5.3) 

ตารางที่ 5.2 ปริมาณการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตของไทย ป 2548-2554 

หนวย:คัน 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 % ∆ 
รถยนตน่ัง 277,603 298,819 329,223 399,435 313,442 554,267 537,987 -2.94 
รถยนตเพื่อการ
พาณิชย 

24,846 22,592 23,556 17,791 15,202 24,278 20,608 -15.12 

รถปกอัพ 1 ตัน 822,867 872,474 948,370 974,502 670,734 1,066,759 899,200 -15.71 
รถยนต OPV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
รวมรถยนต 1,125,316 1,193,885 1,301,149 1,391,728 999,378 1,645,304 1,457,795 -11.40 
Growth (%) 212.32 6.09 8.98 6.96 -28.19 64.63 -11.40 - 
รถจักรยานยนต 2,358,510 2,079,555 1,652,773 1,923,651 1,635,249 2,026,401 2,045,017 0.92 
Growth (%) 118.2 -11.8 -20.5 16.4 -14.9 23.9 0.92 - 
หมายเหตุ: 1. รถยนตเพื่อการพาณิชย ไมรวมรถปกอัพ 

2. ตั้งแตป พ.ศ. 2533-2538 รถยนต OPV (Off-road passenger vehicle (OPV)) ถูกรวมเขาไวในรถยนตเพื่อการพาณิชย 
3. รถยนต Double cab and รถยนต PPV ถูกรวมไวในรถยนตปกอัพขนาด 1 ตัน 
4. ตั้งแตป พ.ศ.2547 รถยนต OPV ถูกรวมไวในรถยนตน่ัง 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต, 2555 
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รูปที่ 5.3  ปริมาณการผลิตรถยนตและอัตราการเติบโต ป 2548-2554 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต, 2555 

 
สถานการณการผลิตรถจักรยานยนตมีแนวโนมในทิศทางเดียวกันกับการผลิตรถยนต โดยมีการ

ผลิตรถจักรยานยนตสําเร็จรูป (CBU) จํานวน 2,046,168 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2553 
ซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา ผลกระทบจากปญหาอุทกภัยสงผลใหปริมาณการผลิตในเดือนธันวาคม 2554 มี
จํานวน 151,185 คนั ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา รอยละ 6 (รูปที่ 5.4) 

รูปที่ 5.4  ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต และอัตราการเติบโต ป 2548-2554 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต, 2555 
 

การผลิตช้ินสวนและอะไหลยานยนต 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมาย ที่รัฐบาลใหการสนับสนุน เนื่องจาก
เปนอุตสาหกรมท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งไทยเปนฐานการผลิตขนาดใหญที่สําคัญ
แหงหนึ่งของเอเชียและโลก มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ กอใหเกิดการจางงานและการ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตางๆ พรอมทั้งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถทํารายไดเขาสูประเทศในแตละป
เปนจํานวนนับแสนลานบาท 
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ในชวง 5 ปที่ผานมา การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตมีเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญ
เปนผูผลิตตางชาติที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 (First Tier) ซึ่งจากการเขามาต้ังถิ่นฐานการผลิตใน
ประเทศไทย สงผลใหผูประกอบการไทยบางสวนตองออกจากตลาดหรือไดรับความกดดันที่จะตองยกระดับ
มาตรฐานใหสูงขึ้นจากสภาวะการแขงขันที่มากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็เปนการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใน
ประเทศมากขึ้น สงผลใหตนทุนสินคาชิ้นสวนประกอบลดลง ผูผลิตรถยนตมีความไดเปรียบการแขงขันในดาน
ตนทุนเนื่องจากสามารถจัดหาชิ้นสวนไดภายในประเทศ ทั้งยังเปนการดึงดูดใหผูผลิตรถยนตตางชาติเขามา
ลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกดวย  

ปจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทยสรางงานใหกับแรงงานจํานวนกวา 100,000 คน 
มีผูผลิต 1,675 ราย และโรงงานรวมกวา 2,237 แหง สวนมากผูผลิตดังกลาวจะกระจุกตัวอยูในเขตอุตสาหกรรม
ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง เชน สมุทรปราการ ซึ่งพบวามีจํานวนของผูผลิตชิ้นสวนประกอบ ต้ังโรงงาน
อยูมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ เชน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เปนตน ทั้งนี้การผลิตชิ้นสวน
ยานยนตของไทยในปจจุบัน ครอบคลุมรายการชิ้นสวนตางๆ อันไดแก ชิ้นสวนเครื่องยนต ชิ้นสวนระบบกัน
สะเทือนและเบรก ชิ้นสวนตัวถัง ชิ้นสวนระบบขับเคลื่อนและถายทอดกําลัง ชิ้นสวนตกแตงภายใน และชิ้นสวน
อุปกรณระบบไฟฟา เปนตน 

5.1.4 การจําหนายยานยนตและช้ินสวนในประเทศ 

การจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศ 

สําหรับอุปสงคภายในประเทศ พบวาในอดีตที่ผานมายอดขายรถยนตภายในประเทศมีการขยายตัว
อยางรวดเร็วโดยในป 2543 มียอดขายจํานวน 262,189 คัน และเพิ่มขึ้นเปน 548,871 คันในป 2552 แม
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวจะลดลงรอยละ 10.6 จากป 2551 ที่มียอดขายถึง 614,078 คัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การคาในอุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลกลดลงกวารอยละ 30 เหตุเพราะภาวะสินเชื่อตึงตัว (Credit Crunch) แต
สถานการณดังกลาวสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วภายใน 1 ปถัดมา โดยในป 2553 มียอดขายรถยนต
ภายในประเทศสูงถึง 786,096 คัน ดวยเหตุปจจัยสนับสนุนมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่จะปรับตัวสูงขึ้น 
การทองเท่ียวขยายตัว และนโยบายภาครัฐในการกระตุนเศรษฐกิจ ลวนมีสวนทําใหความตองการในการซื้อ
สูงขึ้น เมื่อพิจารณากรณีรถจักรยานยนตก็มีทิศทางเชนเดียวกัน ถึงแมในป 2552 ยอดขายในประเทศจะหดตัว
ลงเล็กนอย แตกลับฟนตัวในป 2553 ยอดขายเพิ่มขึ้นเปน 1,845,997 คัน และ 2,007,080 คัน ในป 2554 
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9 (ตารางท่ี 5.3) 
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ตารางที่ 5.3 ปริมาณการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศ ป 2548-2554 

หนวย:คัน 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
รถยนต        
จําหนายในประเทศ        
รถยนตน่ัง 182,805 195,458 182,767 238,990 238,773 362,561 377,621 
รถยนตเพื่อการพาณิชย 44,813 36,226 40,567 33,923 31,963 45,192 46,336 
รถปกอัพขนาด 1 ตัน 470,237 450,479 407,917 341,165 278,135 378,343 372,123 
รถยนต OPV 5,406 0 0 0 0 0 0 
รวม 703,261 682,163 631,251 614,078 548,871 786,096 796,123 
Change (%) 93.65 -3.00 -7.46 -2.72 -10.62 43.22 1.27 
รถจักรยานยนต        
จําหนายในประเทศ        
รวม 2,112,426 2,054,588 1,598,613 1,703,376 1,535,461 1,845,997 2,007,080 
Change (%) 131.97 -2.74 -22.19 6.55 -9.86 20.22 8.73 
ท่ีมา: สถาบันยานยนต, 2555 

 
การจําหนายช้ินสวนและอะไหลยานยนตในประเทศ 

โดยทั่วไปแลวผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจะมีตลาดในการจัดจําหนายชิ้นสวนอยู 2 ตลาดหลัก ไดแก 

1) ตลาดชิ้นสวนเพื่อนําไปใชประกอบยานยนต (Original Equipment Market: OEM) โดยผูผลิตตอง
ผลิตชิ้นสวนยานยนตปอนใหกับรถยนตและจักรยานยนตรุนใหมๆ สําหรับคายยานยนตที่เขามาต้ังฐานการผลิต
ในไทยเพื่อประกอบยานยนตสงออกและจําหนายในประเทศ ทั้งนี้ความตองการใชชิ้นสวนยานยนตในกลุมนี้
ขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต 

2) ตลาดชิ้นสวนทดแทนหรืออะไหลทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) เปนตลาด
ชิ้นสวนอะไหลเพื่อการทดแทนชิ้นสวนเดิมที่เสียหรือสึกหรอตามสภาพการใชงาน ซึ่งชิ้นสวนแตละชิ้นมีอายุการ
ใชงานท่ีแตกตางกัน ผูผลิตที่ทําการผลิตเพื่อปอนใหกับตลาดทดแทนนี้มีทั้งผูประกอบการขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก จึงทําใหชิ้นสวนที่ผลิตไดนั้นมีคุณภาพที่หลากหลายทั้งอะไหลแท อะไหลปลอม และ
อะไหลเทียม ซึ่งจะทําการจัดจําหนายใหกับศูนยบริการอะไหลของคายยานยนตตางๆ โดยปกติศูนยบริการจะมี
การจัดเก็บสต็อกอะไหลทดแทนไมมากนัก จะเนนเก็บเฉพาะอะไหลที่ใชในการซอมยานยนตบอยครั้งเทานั้น 

นอกจากนี้ยังมีการขยายชองทางการจัดจําหนายเขาไปในรานคาอะไหลทั่วประเทศ ตลอดจนอูซอม
รถยนตและรถจักรยานยนต ทั้งนี้ความตองการใชชิ้นสวนในตลาดทดแทนนี้ ขึ้นอยูกับปริมาณการใช 
ยานยนตภายในประเทศ โดยจํานวนรถยนต รถบรรทุก จักรยานยนตและอื่นๆ ที่จดทะเบียนกับกรมการขนสง
ทางบกจะเปนตัวสะทอนปริมาณการใชยานยนตภายในประเทศ อันจะมีผลใหความตองการใชชิ้นสวนยานยนต
ในตลาดทดแทนขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวยในอนาคต 
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5.1.5 การสงออกยานยนตและช้ินสวนของไทย 

การสงออกรถยนตและรถจักรยานยนต 

สภาพการสงออกของอุตสาหกรรมนี้โดยรวมกวาครึ่งของปริมาณการผลิตจะถูกสงออกไปขายยัง
ตางประเทศ และยังมีมูลคาการสงออกสูงเปนอับดับสองของประเทศ (รองจากสินคาประเภทคอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ)1 โดยป 2554 มีปริมาณการสงออกรถยนต จํานวน 735,627 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2553 ลดลงรอยละ 18 ประเภทรถยนตที่สงออกมากที่สุดคือรถยนตนั่ง รองลงมาคือรถปกอัพ 
สําหรับตลาดรถจักรยานยนต พบวาการสงออกมีการขยายตัวเชนกัน สวนหนึ่งมาจากมีผูประกอบการรายใหญ
สงออกรถจักรยานยนตรุนใหมๆ ไปยังแถบยุโรปและญี่ปุน โดยในป 2553 มียอดการสงออก 816,427 คัน มี
มูลคาการสงออกรวม 3.8 หมื่นลานบาท และยอดการสงออกเพิ่มขึ้นเปน 1,133,002 คันในป 2554 หรือคิดเปน
อัตราการขยายตัวรอยละ 38.7 เมื่อเทียบกับป 2553 โดยจําแนกเปนการสงออกรถจักรยานยนตสําเร็จรูป 
(CBU) จํานวน 221,164 ชิ้น และ CKD จํานวน 991,838 ชุด (ตารางท่ี 5.4) 

ตารางที่ 5.4  ปริมาณการสงออกรถยนตและรถจักรยานยนตของไทย ป 2548-2554 

หนวย:คัน 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
รถยนต        

สงออกรวม 44,0705 538,966 690,100 755,652 535,596 897,332 735,627 
Change (%) 943.88 22.30 28.04 12.40 -30.95 67.54 -18.02 

รถจักรยานยนต        
CBU (Units) 147,964 107,289 102,014 150,482 473,118 155,688 221,164 
CKD (Sets) 1,189,622 1,468,104 1,688,725 1,102,102 588,398 660,739 911,838 

สงออกรวม 1,337,586 1,575,393 1,790,739 1,252,584 588,398 816,427 1,133,002 
Change (%) - 17.78 13.67 -30.05 -53.03 38.75 38.78 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต, 2555 

 
จากรูปที่ 5.5 จะเห็นวาปริมาณสงออกรถยนตมีความผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลก เชนในป 2552 ซึ่ง

เปนผลพวงของวิกฤติทางการเงินในโลกตะวันตก ทําใหยอดจําหนายลดลงมากกวา 2 แสนคัน นอกจากนั้นยัง
ถูกกระทบจากภาวะวิกฤติน้ําทวมใหญในประเทศไทย สงผลใหยอดจําหนายรถยนตไปตางประเทศลดลง
มากกวา 1 แสนคัน อยางไรก็ตามแนวโนมระยาวในชวง 10 ป ที่ผานมา (2543-2553) ยอดสงออกรถยนตเพิ่ม
ถึงรอยละ 48.6 ตอป โดยมูลคาการสงออกสูงถึง 900,000 ลานบาท และถาประเทศไทยไมประสบปญหา
อุทกภัยดังกลาว จะทําใหมูลคาสงออกรถยนตไมนาจะตํ่ากวา 1 ลานลานบาท สถิติดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึง
ความจําเปนของผูผลิตชิ้นสวนและประกอบรถยนตตองใชแรงงานเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ทําใหเกิดปญหา
ขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและรถจักรยานยนต 

 

 

                                                            
1สํานักสงเสริมสินคาสงออก กรมสงเสริมการสงออก 
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รูปที่ 5.5  มูลคาการสงออกยานยนตและชิ้นสวนป 2543-2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต, 2555 

 
การสงออกช้ินสวนอะไหลยานยนต 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของไทยไดมีการขยายการลงทุนและมุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนสามารถผลิตชิ้นสวนใหมีความหลากหลาย ตลอดจนมีคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตอยูในระดับที่ผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตระดับโลกยอมรับ ทําใหสามารถสงออกไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ไดเพิ่มขึ้น โดยการสงออกในป 2553 มีมูลคารวม 179,350.3 ลานบาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากป 2552 คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.96โดยในป 2554 มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 2.41 หรือคิดเปนมูลคา 183,680 ลานบาท ประกอบดวยเครื่องยนต (Engine) มูลคา 
26,669.7 ลานบาท ชิ้นสวนอะไหล (Spare Parts) มูลคา 16,438.7 ลานบาท แมพิมพและอุปกรณยึดจับชิ้นงาน 
(Jig & Die) มูลคา 1,682.21 ลานบาท ชิ้นสวนประกอบและอุปกรณ (OEM Part) มูลคา 136,450 ลานบาท 
(ตารางท่ี 5.5) 

การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นตามการสงออกรถยนต โดยเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนประกอบ
และอุปกรณ (OEM) เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตางๆ เริ่มสงผลใหมีคําส่ังซื้อเขามาอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งการลงทุนเพิ่มเติมจากผูผลิตของญี่ปุนเนื่องจากคาเงินเยนแข็งตัวขึ้น อยางไรก็ตามจากปญหา
อุทกภัยครั้งใหญ สงผลใหปริมาณและมูลคาการสงออกชิ้นสวนอะไหลยานยนตลดลงเล็กนอย 

 

 

 

 

 152,836 
175,299

181,471
 235,022 

 332,053 

440,715

 538,966 

 690,100 

 776,152 

 535,563 

 895,855 

 735,627 

527,064.27

 343,383.92 

 183,680.35 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ปริมาณสงออกรถยนต (คัน)

มูลคาการสงออกรวม (ลานบาท)

มูลคาสงออกรถยนต (ลานบาท)

มูลคาสงออกช้ินสวน (ลานบาท)



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     บทที่ 5  
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

5-10 

ตารางที่ 5.5 ปริมาณและมูลคาการสงออกอะไหลยานยนต ป 2545-2554 
หนวย:มูลคาลานบาท 

ป 
รวม ENGINE SPARE PARTS JIG & DIE OEM PART อ่ืนๆ 

มูลคา มูลคา มูลคา ปริมาณ มูลคา BODY PART COMPO PART มูลคา 

2545 25,255.0 6,094.1 1,789.6 18.0 145.3 2,879.8 14,196.3 150.1 

2546 35,953.3 5,291.0 2,182.0 2.0 171.5 4,220.4 23,499.9 588.5 

2547 52,817.1 4,316.1 2,909.4 0.0 797.5 5,384.8 38,488.6 920.7 

2548 91,221.3 7,903.8 4,100.5 0.0 683.4 6,462.1 70,328.6 1,742.9 

2549 102,401.9 8,357.9 5,453.4 135.0 690.4 6,422.5 80,748.4 729.3 

2550 132,516.6 10,504.2 7,651.2 720.0 662.3 39,910.0 72,431.8 1,357.0 

2551 164,859.4 18,029.3 11,007.0 106.0 2,051.9 74,786.5 58,027.2 957.4 

2552 128,143.7 13,266.4 12,531.8 199.0 1,063.6 14,665.7 86,225.4 390.7 

2553 179,350.3 21,610.4 14,451.1 238.0 1,304.4 29,808.5 111,614.2 561.6 

2554 183,680.4 26,669.7 16,438.7 177.0 1,682.2 34,189.8 102,260.5 2,439.4 

ท่ีมา: สถาบันยานยนต, 2555 
 

5.2 สถานการณแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

โครงสรางกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน มีองคประกอบที่สําคัญดวยกันสองสวน 
คือ ผูผลิต หรือผูประกอบเปนยานยนต และผูผลิตชิ้นสวน ซึ่งมีอยูหลายระดับ (Tier) ทั้งสองสวนนี้จําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2554 
พบวา อุตสาหกรรมยานยนต มีผูผลิต (Manufacturer) หรือผูประกอบรถยนต 16 ราย และผลิตรถจักรยานยนต
อีก 7 ราย โดยเกือบทั้งหมดเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Large Scale Enterprises: LSEs) โดยเจาของเปน
ทั้งในรูปของตางประเทศ และ/หรือ รวมทุนกับผูประกอบการของไทย โดยจางงานอยูประมาณ 1 แสนคน 

รูปที่ 5.6  โครงสรางกําลังแรงงานในกลุมอตุสาหกรรมยานยนต (Labor Structure Expectation) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ท่ีมา: จากการสัมมนาทิศทางการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนฯ รองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรี  



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     บทที่ 5  
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

5-11 

สําหรับชิ้นสวนในลําดับที่ 1 (Tier 1) มีอยูประมาณ 635 บริษัท ตางชาติเปนเจาของสวนใหญ  
รอยละ 47 คนไทยเปนเจาของเปนสัดสวนที่มากกวารอยละ 30 และที่มีคนไทยเปนเจาของทั้งหมดประมาณ 
รอยละ 23 เทานั้น ผลการสํารวจของ Tier 1 สวนใหญเปนการผลิตระบบเครื่องยนต เบรค ลอ และระบบไฟฟา
รถยนต เปนตน สําหรับกลุมนี้จึงใชแรงงานประมาณ 275,000 คน  

ชิ้นสวนยานยนตในลําดับที่ 2,3 (Tier 2,3) มีอยูทั้งส้ินประมาณ 2,000 บริษัท ซึ่งทั้งหมดมีคนไทย
เปนเจาของ สวนมากจะผลิตชิ้นสวนในลําดับรองลงมาดานผลิตภัณฑเครื่องจักรกล และโลหะการ และพลาสติก 
ยาง เหล็ก อิเล็คทรอนิกส แกว และกระจก เปนตน อุตสาหกรรมกลุมนี้จะเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) แทบทั้งส้ิน จางคนงานประมาณ 250,000 คน โดยรวมทั้งระบบการจางแรงงานจะมีคนงาน
ระดับตางๆ อยูประมาณ 700,000 คน (รูปที่ 5.6) 

5.2.1  แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนจําแนกตามอาชีพ 

จากขอมูลการสํารวจภาวการณมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป 2554 มีแรงงานที่
ทํางานอยูในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนรวม 300,034 คน โดยสวนใหญเปนแรงงานระดับลางใน
สายการผลิต ไดแก ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 
132,503 คน (รอยละ 44.2) ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 63,936 คน 
(รอยละ 21.3) ในขณะที่กลุมแรงงานฝมือนั้น ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปน
กลุมอาชีพที่มีมากที่สุด จํานวน 23,510 คน (รอยละ 7.8) รองลงมาไดแก เสมียน จํานวน 18,144 คน (รอยละ 6.0) 
และผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 11,961 คน (รอยละ 4.0) ตามลําดับ 

ตารางที่ 5.6  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามกลุมอาชีพ ป 2544-2554 
หนวย:คน 

อาชีพ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ผูบัญญัติกฎหมายขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ 5,299 4,641 8,020 6,300 5,881 6,228 
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 5,489 5,050 8,780 6,617 7,543 11,961 
ชางเทคนิคสาขาตางๆและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 15,123 17,563 36,184 40,623 40,794 23,510 
เสมียน 7,309 14,606 16,231 18,580 16,254 18,144 
พนักงานบริการและพนักงานขายในรานคาและตลาด 253 687 421 351 248 2,333 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง     334   60 1,412 
ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ 20,733 26,316 28,794 25,104 30,405 63,936 
ผูปฏิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 55,193 76,499 94,903 148,338 121,411 132,503 
อาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ 6,516 6,591 11,209 11,233 9,687 16,221 
ไมทราบ     239 1,830 29 23,786 

รวม 115,915 151,953 205,115 258,976 232,312 300,034 
หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอาชีพจาก ISCO-88 เปน ISCO-08 / ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 
 

 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     บทที่ 5  
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

5-12 

แรงงานระดับ
ลาง ผูปฏิบัติงาน,  

240,191.0 

ชางเทคนิคและ
แรงงานมีฝมือ,  

53,615.0 

ผูบริหารระดับสูง
,  6,228.0 

แรงงานระดับลาง ผูปฏิบัติงาน ชางเทคนิคและแรงงานมีฝมือ ผูบริหารระดับสูง

รูปที่ 5.7  จํานวนของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามกลุมฝมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับตัวเลขที่ไดจากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติระหวางป 2544 ถึง 2553 (ประมาณ 10 ป) มีแรงงานอยูในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนเพียง 242,199 คน ซึ่งนอยกวาตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมอยูถึง 3 เทา อยางไรก็ตามขอมูลจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ ชวยใหเราทราบวา การจางแรงงานมีสัดสวนของผูจบการศึกษาระดับตางๆ ใกลเคียงกัน 
ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 2553       สัดสวน (%) 
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา        11.8 
มัธยมศึกษาตอนตน         19.5 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา   24.1 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา         16.8 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางขอมูลป 2544 เทียบกับป 2553 สัดสวนการใช
แรงงานระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา และระดับมัธยมศึกษาตอนตนลดลงคอนขางมาก สถานประกอบการจาง
แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. มีสัดสวนเพิ่มขึ้นมาทดแทนแรงงานระดับ มัธยมศึกษาตอนตน
หรือตํ่ากวาไดมาก 

ในทุกขั้นตอนการผลิตตามหวงโซอุปทาน (Value Chain) สามารถผลิตรถยนตได 1.3 ลานคันในป 
2551 และคาดวาจะเพิ่มเปน 1.9 ลานคันในป 25542 โดยมีการจางงานถึง 400,000 คน ถึง 472,200 คน โดย
ใชผูจบการศึกษาในระบบการผลิต คิดเปนสัดสวนในระดับมัธยมศึกษาประมาณ รอยละ 50 ระดับ ปวช. และ
ปวส. รวมกันประมาณ รอยละ 30 ที่เหลือรอยละ 20 แบงเปนระดับปริญญาตรี รอยละ 10 และบุคคลากรดาน

                                                            
2ปญหานํ้าทวมใหญในเขตนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงทําใหการผลิตรถยนตในป 2554 ต่ํากวาเปาประมาณ 2-3 แสนคัน และเม่ือ
โรงงานผลิตรถยนตกลับมาผลิตไดเต็มที่ในป 2555 ยอดผลิตในป 2554 สวนหน่ึงไดนํามาสมทบผลิตในป 2555 จนยอดผลิตรวมอาจจะ
เพิ่มข้ึนถึง 2.1 ลานคัน 
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อื่นๆ อีกรอยละ 10 โดยสวนใหญเปนการจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบ ไดแก การผลิตตัวถัง
ยานยนต การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง และการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต รองลงมาเปน
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต และรถจักรยานยนต ตามลําดับ (ตารางท่ี 5.7) 

ตารางที่ 5.7 จํานวนแรงงานของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา การผลิต :จํานวน (คน) การผลิต: รอยละของสัดสวน 
ยานยนต สวนประกอบ รถจักร- 

ยานยนต 
รวม ยานยนต สวนประกอบ รถจักร- 

ยานยนต 
รวม 

2544                 
มัธยมตนหรือต่ํากวา 17,806 32,054 13,434 63,294 45.84 50.22 71.05 52.06 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8,128 10,499 2,001 20,628 20.92 16.45 10.58 16.97 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2,987 4,729 1,589 9,305 7.69 7.41 8.40 7.65 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญา 6,135 6,457 1,021 13,613 15.79 10.12 5.40 11.20 
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 3,789 8,250 862 12,901 9.75 12.93 4.56 10.61 
ไมทราบ   1,835   1,835 0.00 2.88 0.00 1.51 

รวม 38,845 63,824 18,907 121,576 100.00 100.00 100.00 100.00 
2553                 

มัธยมตนหรือต่ํากวา 11,322 55,501 9,288 76,111 26.61 30.32 55.92 31.42 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,158 55,412 4,207 66,777 16.83 30.27 25.33 27.57 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,828 23,003 1,139 30,970 16.05 12.57 6.86 12.79 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญา 6,291 21,221   27,512 14.79 11.59 0.00 11.36 
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 10,470 27,412 1,467 39,349 24.61 14.98 8.83 16.25 
ไมทราบ 472 499 509 1,480 1.11 0.27 3.06 0.61 

รวม 42,541 183,048 16,610 242,199 100.00 100.00 100.00 100.00 
2554                 

มัธยมตนหรือต่ํากวา 17,204 92,935 9,533 119,672 28.97 41.49 57.30 39.89 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 11,778 60,047 3,212 75,037 19.83 26.81 19.31 25.01 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,827 15,951 631 23,409 11.50 7.12 3.79 7.80 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญา 10,734 32,213 1,462 44,409 

18.08 14.38 8.79 14.80 

ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 12,387 21,660 1,800 35,847 20.86 9.67 10.82 11.95 
ไมทราบ 454 1,207   1,661 0.76 0.54 0.00 0.55 

รวม 59,384 224,013 16,638 300,035 100.00 100.00 100.00 100.00 
ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
เปรียบเทียบสัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนฯ กับการจางงานโดยรวม 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนฯ กับการจางงานโดยรวม
ต้ังแตป 2544 ถึงป 2553 พบวาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีจํานวนผูมีงานทํามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับการจางงานในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ โดยในป 2554 จากจํานวนผูมีงานทําทั้งส้ิน 38.1 ลานคน พบวาเปนการ
ทํางานในภาคการขายสงและขายปลีก การซอมแซมรถจักรยานยนตมากท่ีสุด 6.03 ลานคน คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 15.7 ของผูมีงานทําทั้งหมด รองลงมาเปนอุตสาหกรรมการผลิต 5.34 ลานคน คิดเปนรอยละ 13.9 ของ
ผูมีงานทําทั้งหมด โดยในจํานวนนี้อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตและชิ้นสวนฯ มีผูมีงานทําทั้งหมด 3.0 แสนคน 
หรือคิดเปนรอยละ 0.8 ของผูมีงานทําทั้งหมด 
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รูปที่ 5.8  เปรียบเทียบสัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน กับการจางงานโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 จึงไมสามารถนํามาคํานวนเปรียบเทียบได 
ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
5.2.3 แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามประเภทการผลิต 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนออกตามประเภทการผลิตแลว 
พบวา ในป 2554 การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนตเปนประเภทการผลิตที่มีการจางแรงงาน
มากท่ีสุด จํานวน 215,497 คน (รอยละ 71.8) รองลงมาไดแก การผลิตยานยนต 59,384 คน (รอยละ 19.8) 
การผลิตจักรยานยนต 16,638 คน (รอยละ 5.6) และการผลิตตัวถังยานยนต การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง 
8,516 คน (รอยละ 2.8) ตามลําดับ  

ตารางที่ 5.8  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามประเภทการผลิตป 2554 
หนวย:คน 

การผลิต ม.ตน/ 
ตํ่ากวา 

ม.ปลาย ปวช ปวส ปริญญาตรีข้ึนไป ไม 
ทราบ 

รวม 
สายชาง อ่ืนๆ สายชาง อ่ืนๆ สายชาง อ่ืนๆ 

ยานยนต 17,204 11,778 940 5,887 2,373 8,361 8,173 4,214 454 59,384 
ตัวถังยานยนตรถพวงและรถกึ่งพวง 4,064 1,220   280 263 281 2,018 125 265 8,516 
ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต 88,871 58,827 4,854 10,817 8,344 23,325 12,913 6,604 942 215,497 
จักรยานยนต 9,533 3,212 162 469 74 1,388 964 836   16,638 
หมายเหตุ: - สายชาง ประกอบดวย คณิตศาสตรและสถิติ คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร  

- อื่นๆ ประกอบดวย ศึกษาศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร วารสารศาสตรและ
สารสนเทศ ธุรกิจและการบริการ กฎหมาย วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ การผลิตและกระบวนการผลิต
สถาปตยกรรมและการสรางอาคาร การเกษตร การปาไม และการประมง สัตวแพทย สุขภาพ การบริการทางสังคม การ
บริการสวนบุคคล การบริการขนสง การคุมครองส่ิงแวดลอม การบริการดานการรักษาความปลอดภัย 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 
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5.2.4 แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนจําแนกตามกลุมอายุ 

ในป 2554 แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหญเปนแรงงานในวัย 30-34 ป จํานวน 
72,042 คน (รอยละ 24.0) รองลงมาไดแก ชวงอายุ 25-29 ป จํานวน 70,098 คน (รอยละ 23.4) ชวงอายุ 35-39 ป 
จํานวน 48,729 คน (รอยละ 16.2) ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจํานวนแรงงานในแตละกลุมอายุแลว จะเห็นได
วาจํานวนแรงงานจะเริ่มลดลงอยางชัดเจนในกลุมอายุต้ังแต 35 ปเปนตนไป และแทบจะออกจากงานไปเกือบ
ทั้งหมดภายหลังอายุ 50 ป ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําเปนตองใชความ
ละเอียดออนและแมนยําของประสาทมือและสายตา อายุที่เพิ่มมากขึ้นของแรงงานจึงนํามาซึ่งอุปสรรคตางๆ  
ในการทํางาน ทั้งจากปญหาเรื่องสายตา และความออนลาในการทํางาน  

ตารางที่ 5.9  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนจําแนกตามกลุมอายุ ป 2544-2554 
หนวย:คน 

อายุ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
15 - 19 ป 5,243 3,380 8,575 6,505 3,469 7,697 
20 - 24 ป 21,815 37,659 45,239 50,850 32,426 44,273 
25 - 29 ป 30,207 37,967 59,057 78,799 61,025 70,098 
30 - 34 ป 22,054 30,994 40,816 62,593 49,179 72,042 
35 - 39 ป 14,896 19,852 24,760 26,779 40,580 48,729 
40 - 49 ป 17,382 17,229 19,772 26,216 37,510 46,197 
50 - 59 ป 4,319 4,468 5,260 5,924 7,215 9,588 
60 - 69 ป   404 1,258 930 756 1,002 

ตั้งแต 70 ปข้ีนไป     379 378 150 408 
รวม 115,916 151,953 205,116 258,974 232,310 300,034 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
5.2.5 คาตอบแทนของการทํางานในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

ในป 2554 แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนทั้งหมดไดรับคาจางเฉลี่ยเดือนละ 10,042 
บาทตอเดือน โดยกลุมแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทไดรับคาจางสูงที่สุดเฉล่ีย 35,098 บาทตอเดือน 
รองลงมาคือปริญญาตรี 17,667 บาทตอเดือน ปวส.หรืออนุปริญญา 11,140 บาทตอเดือน และ ปวช. 9,681 
บาทตอเดือน สําหรับแรงงานที่จบการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาอาชีวศึกษาซึ่งสวนใหญเปนแรงงานขั้นพื้นฐานใน
สายปฏิบัติงานนั้น ไดรับคาจางเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ในระดับ 6,834-8,531 บาทตอเดือน (ตารางท่ี 5.10) เมื่อ
พิจารณาผลตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางแรงงานรวมดวยแลว พบวาแรงงานในระดับปวช. และปวส.
หรืออนุปริญญาจะมีคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางเพิ่มขึ้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับแรงงานในระดับ
การศึกษาอื่นๆ สะทอนความตองการกําลังแรงงานในระดับ ปวช.และปวส.ของอุตสาหกรรมฯ (ตารางท่ี 5.11) 
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ตารางที่ 5.10 คาจางเฉลี่ยของลูกจางเอกชนจําแนกตามระดับการศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
ป 2544-2554 

หนวย:บาทตอเดือน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถมศึกษา 7,091 6,278 6,965 8,573 8,070 6,834 
ประถมศึกษา 4,909 6,290 5,572 7,639 6,719 7,252 
มัธยมตน 6,610 5,844 5,866 6,706 7,279 8,004 
มัธยมปลาย 7,053 7,732 7,048 6,896 7,847 8,531 
ปวช. 11,306 8,600 7,145 9,123 10,457 9,681 
ปวส.หรืออนุปริญญา 10,896 9,079 9,687 8,999 10,740 11,140 
ปริญญาตรี 21,803 15,829 19,969 17,322 19,068 17,667 
ปริญญาโทข้ันไป 36,351 27,397 45,726 49,948 53,657 35,098 
ไมทราบ 45,626 7,220 8,817 10,898 7,384 32,455 

เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 9,490 8,134 9,083 9,228 10,172 10,042 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
ตารางที่ 5.11 รายไดเฉลี่ยของลูกจางเอกชนจําแนกตามระดับการศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

ป 2544-2554 
หนวย:บาทตอเดือน 

ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ต่ํากวาประถมศึกษา 7,924 6,894 7,816 9,697 8,738 7,814 
ประถมศึกษา 5,522 7,072 6,659 8,600 7,339 8,468 
มัธยมศึกษาตอนตน 7,887 7,292 7,571 8,479 8,358 10,130 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8,641 9,538 9,573 9,261 9,312 12,063 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 12,869 10,900 9,237 11,531 11,801 13,639 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 13,362 11,824 13,245 11,565 12,671 13,944 
ปริญญาตรี 24,655 18,325 22,837 19,239 20,385 19,441 
ปริญญาโท 37,526 36,836 57,784 51,047 55,925 40,178 
ไมทราบ 51,248 7,220 10,491 12,686 8,550 36,471 

เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 11,027 9,922 11,363 11,182 11,471 12,638 
หมายเหตุ:  รายได หมายถึง คาจาง คาลวงเวลา โบนัส และเงินอื่นๆ รวมกัน 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
5.2.6 การคาดการณความตองการและการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวน ป 2555-2563 

จากปจจัยเรื่องการผลิตเพิ่มขึ้น ภาวะแรงงานขาดแคลน รวมทั้งเหตุการณสึนามิในประเทศญี่ปุน สงผล
ใหบริษัทผูผลิตในประเทศญี่ปุนยายฐานการผลิตมายังภูมิภาคนี้ ซึ่งมีผลทั้งกับแรงงานไรฝมือ (Unskilled 
Labor) และแรงงานฝมือ (Skill Labor) โดยความตองการแรงงานจะเปลี่ยนเปนแรงงานดานเทคนิค เชน การ
บํารุงรักษาเครื่องจักร การเขียนและปรับ Program การปรับปรุงเครื่องจักรใหเหมาะสมกับงาน (ซึ่งปจจุบันขาด
แคลนแรงงานในสวนนี้มาก) 
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นอกจากนี้ ปญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิงปริมาณมีสาเหตุมาจาก 1) นักเรียน ปวช. เรียนตอ ปวส. 
และตอระดับมหาวิทยาลัยมากกวารอยละ 70 ตอป ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานฝมือ 2) ภาคอุตสาหกรรม
ขาดแคลนแรงงานท้ังในระดับกลางและสูง ซึ่งจากการสํารวจความตองการกําลังคนของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรม 6 กลุม พบวา มีความตองการกําลังคนในระยะ 5 ป ขางหนา (ป 2554-2558) 
ซึ่งเปนความตองการกําลังคนในระดับ ม.3 และ ม.6 ในสัดสวนรอยละ 52.89 ระดับ ปวช.และปวส. รอยละ 36 
และระดับปริญญามีสัดสวนเพียงรอยละ 11 เทานั้น  

ตารางท่ี 5.12 แสดงใหเห็นถึงการคาดการณแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต จําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมในอีก 5 ปขางหนา หรือต้ังแตป 2554-2558 พบวา ความตองการกําลังแรงงานสวนใหญใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนฯ ยังคงเปนแรงงานในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาเปนระดับปวช.และปวส. 
และระดับปริญญาตรี ตามลําดับ โดยปริมาณความตองการกําลังแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตสูงถึง 
575,200 คนและในกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องไดแก อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโลหะการ, จักรกลการเกษตร 
และแมพิมพ มีความตองการแรงงานทั้งหมด 415,294 คน นอกจากนี้ในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องที่สําคัญ มีความตองการกําลังแรงงานทั้งส้ิน 550,577 คน รวม
กําลังแรงงานที่ตองการท้ังส้ิน 1,541,071 คน 

ตารางที่ 5.12  คาดการณแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
หนวย:คน 

อุตสาหกรรม 
จํานวน
แรงงาน 
ป 2553 

ความตองการแรงงานรวม 
5 ป (2554 – 2558) 

รวมแรงงานท่ี
ตองการใน 5 ป 

รวมแรงงาน
ท้ังหมด 

ม.3, ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 
ยานยนต/ชิ้นสวน 457,000 59,100 17,730 29,550 11,820 118,200 575,200 
เคร่ืองจักรกลโลหะการ 
จักรกลการเกษตร แมพิมพ 

367,061 33,763 4,823 4,823 4,823 48,233 415,294 

รวม 824,061 92,863 22,553 34,373 16,643 166,433 990,494 
อิเล็กทรอนิกส 215,575 19,830 2,833 2,833 2,833 28,328 243,903 
เคร่ืองใชไฟฟาและ
เคร่ืองปรับอากาศ 

252,573 18,935 12,443 14,607 8,115 54,101 306,674 

รวม 468,148 38,765 15,276 17,440 10,948 82,429 550,577 
รวมทั้งส้ิน 1,292,209 131,628 37,829 51,813 27,591 248,862 1,541,071 
รอยละ - 52.89 15.2 20.82 11.09 100 - 
ท่ีมา: ขอมูลจากสมาคมผูผลิตชิ้นสวนอะไหลยานยนต จากการสัมมนาเม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 

 
สําหรับปญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิงคุณภาพนั้น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตสวน

ใหญมีปญหาดานคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในระดับของวิศวกร และชางเทคนิค ที่ขาดความรูและทักษะ
การทํางานรวมถึงทัศนคติและความอดทนตอการทํางานดวย สวนระดับหัวหนางาน และผูจัดการนั้นสามารถ
ปฎิบัติงานไดดีในสวนที่มอบหมายไว แตยังขาดความมุงมั่นในเรื่องการปรับปรุงการทํางานหรือดานการ
นําเสนอขอแนะนําดานการปรับปรุงผลิตภัณฑเพื่อการลดตนทุน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการยกระดับองคกรสู
สากล จึงนับเปนสวนหนึ่งที่ทําใหศักยภาพในการแขงขันตํ่าลง ยังไมรวมถึงปญหาของบุคคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนตสวนใหญ ทางดานทัศนคติในการทํางานและที่มีตอเพื่อนรวมงาน ภาษาในการ
ส่ือสาร ทักษะการบริหารงาน เชน การวางระบบงานคุณภาพ การเปนหัวหนางานดานการปรับปรุงแกไขปญหา
ในการผลิต (สถาบันยานยนต, 2553) 
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5.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย 

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวนของประเทศไทยนั้น จะทําการวิเคราะห SWOT เปนการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยของหนวยงาน
ตางๆ ในอดีต อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม3สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.)4 เปนตน และจากการระดมความคิดในกลุมผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน5ในการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นทั้งสองครั้ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

5.3.1 SWOT ของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- อุตสาหกรรมยานยนตไทยมีโครงสรางพื้นฐานที่มั่นคงพอควรและมีการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพตอเนื่องมากกวา 30 ปและมีอุตสาหกรรมสนับสนุนคอนขางดี 

- ประเทศไทยมีตําแหนงเชิงภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการเปนศูนยกลางการผลิตยานยนต
และชิ้นสวนอะไหล 

- เปนตลาดที่ใหญและมีสมดุลระหวางยอดจําหนายในประเทศและสงออก (คาดวามากกวา 
2.1 ลานคันในป 2556) 

- มีขีดความสามารถสูงในการผลิตยานยนตเคยสูงถึงลําดับที่ 10 ของโลกและมีแนวโนม
สูงขึ้นไดอีกมาก 

- เปนฐานการผลิตและสงออกรถกระบะ 1 ตันของโลก 

- เปนฐานการผลิตชิ้นสวนอะไหลยานยนตมามากกวา 40 ปและมีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูง 

- ไทยมีความไดเปรียบในแงของเทคโนโลยีการผลิตยางรถยนต กลาวคือ ผูประกอบการใน
ไทยสามารถผลิตไดทั้งยางผาใบและยางเรเดียล อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตคือ ผูผลิตยางเรเดียลในไทยจะเปน
ผูผลิตยางระดับโลกที่เขามาต้ังฐานการผลิตในไทย ขณะที่ผูประกอบการท่ีเปนคนไทยเองยังคงมีความสามารถ
ในการผลิตเฉพาะยางผาใบ ดังนั้น ขอไดเปรียบเชิงเทคโนโลยีนี้ถือวาเปนขอไดเปรียบที่มีความออนไหว เพราะ
ขึ้นกับกลยุทธการเลือกฐานการผลิตของผูผลิตยางยานยนตที่เปนบรรษัทขามชาติ ซึ่งภาครัฐควรแสวงหา
แนวทางในการจัดการ ทั้งเพื่อใหไทยยังคงเปนทางเลือกลําดับแรกในจํานวนประเทศที่มีศักยภาพเปนฐานการ
ผลิต หรือเพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีสูผูประกอบการไทย 

- อุตสาหกรรมดานโลหะและวัสดุ เชน การตีขึ้นรูปโลหะ การหลอ และการขึ้นรูปโลหะ มี
คุณภาพมาตรฐานในการผลิตที่สูงกวาประเทศอื่นในกลุมโดยเปรียบเทียบ 

                                                            
3โครงการวิจัยเร่ืองการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับความตองการกําลังคนภาคอุตสาหกรรม (2550) 
4รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สาขายานยนตและชิ้นสวน (2552) 
5การจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม
เพทาย โรงแรมดิเอมเมอรัลดกรุงเทพฯ และคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ หองปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ รายละเอียดใน
ภาคผนวก 
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2) จุดออน (WEAKNESS) 
- ภาครัฐของไทยใหความคุมครองอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ

ของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมยานยนต ทําใหผูประกอบการมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และ
อาจกระทบตอความสามารถในการแขงขัน 

- นโยบายการสงเสริมการลงทุนของไทยไมมีขอกําหนดอยางชัดเจนเก่ียวกับการถายทอด
เทคโนโลยี ทําใหที่ผานมาการถายทอดเทคโนโลยีเกิดขึ้นจากความตกลงระหวางภาคเอกชนคือผูประกอบการ
ไทยกับผูประกอบการตางชาติเอง ลักษณะดังกลาวอาจทําใหผูประกอบการไทยไมไดรับประโยชนจากการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากดังที่คาดไว 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนฯ อยางตอเนื่อง 

- ประเทศไทยมี Land-link กับประเทศ CLMV ซึ่งมีประชากรวัยแรงงานมากกวา 100 ลานคน
ทําใหมีโอกาสขยายอุตสาหกรรมยานยนตไดอีกมาก 

- ไทยเปนศูนยรวมการผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ดีและมีความหลากหลายและใกลแหลง
วัตถุดิบ 

- การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในจีนยังไมมีความเขมแข็ง ทําใหเกิดการลอกเลียนแบบ
สินคายานยนต เชน ในกรณีของรถจักรยานยนตของญี่ปุน ทําใหนักลงทุนชาวตางชาติอาจมองวาเปนจุดดอย
ของการเขามาลงทุนในจีน ซึ่งถือเปนโอกาสที่นักลงทุนจะหันมาลงทุนในไทย 

- กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติที่ซับซอนของจีนอาจลดทอนความนาสนใจในการลงทุนใน
จีน แตปจจัยนี้ถือเปนปจจัยในระยะสั้น เพราะภาครัฐจีนมีแนวโนมพัฒนากฎระเบียบตางๆ ใหเปนสากลเพื่อให
สอดคลองกับกฎเกณฑขององคการการคาโลก 

- ภาครัฐของประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่น มีมาตรการบางประการในการควบคุมการ
แขงขันในอุตสาหกรรมยานยนต เชน ฟลิปปนสจํากัดจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรม มาเลเซียกํากับดูแล
ราคาขายยานยนต เปนตน 

- อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนในประเทศกลุมอาเซียนอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมโลหะการ 
ยังมีคุณภาพ มาตรฐานการผลิตที่ดอยกวาประเทศไทย 

- ผูประกอบการญี่ปุนและเกาหลียังคงมีนโยบายท่ีชัดเจนในการขยายฐานการผลิตสู
ตางประเทศเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันของตนในตลาดโลก 

4) อุปสรรค (THREAT) 

- ภาษีนําเขาปจจัยการผลิตของไทยปจจุบันยังมีอัตราสูง ทําใหนักลงทุนสนใจที่จะต้ังฐาน
การผลิตไนประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย 

- การสงเสริมการลงทุน (BOI) มีขอจํากัดดานระเบียบ ขอบังคับ สงผลตอการขยายตัวของ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
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- ราคาของพลังงานเกี่ยวของกับธุรกิจยานยนตรมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

- นโยบายสงเสริมการลงทุนของจีนมีขอกําหนดดานการถายทอดเทคโนโลยีที่ชัดเจน ซี่งจะ
สงผลใหในอนาคตอันใกล จีนจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

- จีนเปนประเทศที่มีประชากรมาก ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
ทําใหรายไดของประชากรมีแนวโนมสูงขึ้น อันจะทําใหความตองการยานยนตซึ่งถือเปนสินคาฟุมเฟอยเพิ่ม
สูงขึ้นดวย ซึ่งอาจสงผลใหจีนมีความนาดึงดูดใจในดานของการลงทุนมากกวา 

- ภาครัฐของจีน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะกลุมอุตสาหกรรม (Cluster)จึง
มิไดใหความคุมครองอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งสรางขอไดเปรียบดานตนทุนแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตและยานยนตของจีน 

5.4 การประเมินศักยภาพและความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

5.4.1 การวิเคราะหหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนสะทอนภาพตนน้ํา คือการวิจัย พัฒนา และ
ออกแบบ ตามดวยการจัดการวัตถุดิบ ซึ่งจะมีขั้นตอนของลําดับที่ (Tier) 3 ลําดับของชิ้นสวนเพื่อสงตอไปยังผู
ประกอบ (Manufacturer) ทั้งรถกะบะ รถยนต และรถจักรยานยนต เมื่อผานการตรวจสอบคุรภาพแลวก็จะได
จัดสงไปยังลูกคาซึ่งถือวาเปนสวนสุดทายของหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมนี้ โดยแตละขั้นตอนนั้นตองการคน
ที่มีคุณภาพ (ระดับสมรรถนะ) แตกตางกันออกไป ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

รูปที่ 5.9 หวงโซมูลคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

รูปที่ 5.9 แสดง Value Chain ของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม
หลัก 6 สวนดังนี้ 
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1) การวิจัย พัฒนา และออกแบบ (R&D and Design) เปนพื้นฐานสําคัญในการผลิต
อุตสาหกรรม อยางไรก็ดี ในประเทศที่กําลังพัฒนาอาจยังไมไดลงทุนในสวนนี้มาก 

2) การจัดการวัตถุดิบ (Raw Material Management) เปนเรื่องการบริหารหวงโซอุปทาน อาทิ 
การสงมอบวัตถุดิบอยางตรงเวลา (Just in Time) ที่เขามาเกี่ยวของ ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนตคอนขางมีการ
พัฒนาอยางเปนระบบ ดังนั้น บุคลากรจะตองมีศักยภาพในการรับระบบนี้มาดําเนินการอยางถูกตอง 

3) การผลิตช้ินสวน (Standard Parts and Components) โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

กลุมผลิตชิ้นสวนลําดับที่หนึ่ง (1st Tier): เปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนประเภทอุปกรณปอนประกอบ 
รถยนตโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทที่มีศักยภาพท่ีจะเปนผูผลิตชิ้นสวนลําดับแรกไดตองมีความสามารถทางเทคโนโลยี
การผลิตชิ้นสวนตามมาตรฐานที่ผูประกอบรถยนตกําหนด 

กลุมผลิตชิ้นสวนลําดับที่สองและรองลงมา (2nd Tier and Lower Tiers): กลุมผลิตชิ้นสวนลําดับ
ที่สองคือ กลุมผูผลิตชิ้นสวนยอย (individual part) เพื่อปอนผูผลิตในลําดับที่หนึ่งอีกทอดหนึ่ง สําหรับกลุม
ผูผลิตชิ้นสวนลําดับรองลงไปจะผลิตวัตถุดิบปอนผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่หนึ่งและสองอีกทอดหนึ่ง 

4) การทดสอบ และการควบคุมคุณภาพ (Testing and Quality Control) ซึ่งตองมีการ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งบุคลากรในสวนนี้ตองมีความรู ความเขาใจพื้นฐาน เพื่อควบคุมและ
ทดสอบการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

5) การประกอบยานยนต (Assembly) ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

- ประกอบรถจักรยานยนต 

- ประกอบรถยนตนั่ง 

- ประกอบรถปกอัพและรถยนตเพื่อการคา 

6) การตลาดและสงมอบสินคา (Marketing and Delivery) โดยการตลาดในที่นี้หมายรวมถึง
บริการหลังการขาย (After Sales Service) ดวย 

สําหรับการจัดการขนสง (Transport Management) เขามามีบทบาทในการไหลของวัสดุ (Material Flow) 
ขณะที่การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) ชวยจัดการการไหลของขอมูลสารสนเทศ 
(Information Flow) 

5.4.2 หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

จากการระดมความคิดเบื้องตนกับผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกับหวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน พบวาหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่สําคัญซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแก
อุตสาหกรรมไดมากและประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ไดแก “การผลิตช้ินสวนยานยนต” ทั้งชิ้นสวนรถจักรยานยนต รถยนตนั่ง รถปกอัพ และรถยนต
เพื่อการคา ทั้งนี้เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่มีการจางแรงงานอยูเปนจํานวนมาก และสวนใหญเปน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม อีกท้ังกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไดต้ังเปาการผลิตเพื่อ
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เปนอุตสาหกรรมสงออกอันดับตนของประเทศ ภายหลังจากการฟนฟูผลกระทบจากปญหาอุทกภัยในป 2554 
ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเปนอยางมาก 

ในสวนของตําแหนงงานวิกฤตนั้น (ตําแหนงงานที่มีความสําคัญ และมีปญหาขาดแคลนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ) พบวา กลุมแรงงานที่มีความสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรม และกําลัง
ประสบปญหาขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น สวนใหญเปนแรงงานกลุมชางเทคนิค และหัวหนา
งานในระดับกลางและระดับลางไดแก ชางซอมบํารุง ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 
ชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอร หัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล และ ชางเช่ือม 

5.4.3 การประเมินความรูและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวนจากงานวิจัยในอดีต เชน โครงการการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนากําลังคน และ
ฐานขอมูลสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงงานตางๆ จาก O*NET Resource Center (The Occupational 
Information Network ภายใตการสนับสนุนของ US Department of Labor/Employment and Training 
Administration) โดยไดคัดเลือกความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานที่สําคัญที่ไดเลือกไวแลวขางตนทั้ง 6 ตําแหนง ไดแก ชางซอมบํารุง  
ชางกลโรงงาน (กลึง/กัด/ไส ฯลฯ) ชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม ชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบ
คอมพิวเตอร (CNC) หัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล และชางเชื่อม นอกจากนี้ไดทําการสงแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไปยังผูประกอบการ เพื่อประเมินระดับของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของ
แรงงานท่ีทํางานอยูในสถานประกอบการในปจจุบันอีกครั้ง 

การประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงานใน
ตําแหนงงานท่ีสําคัญนั้น จะทําการประเมินระดับความสามารถ ความรูและทักษะในแตละดานซึ่งผูประกอบการ
คาดหวังจากแรงงานในแตละตําแหนงงานรวมไปถึงระดับความสามารถ ความรูและทักษะท่ีแรงงานในสถาน
ประกอบการมีอยูจริงในปจจุบัน โดยระบุคะแนนต้ังแต 1-5 คะแนน และมีเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

เกณฑการใหคะแนนดานความรู เกณฑการใหคะแนนดานทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1 = มีความรูพื้นฐานของแตละดาน 1 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหา day-to-day ที่งายๆ โดยการ

ปฏิบัติตามคูมือได 
2 = มีความรูกวางขวาง และ ลึกในแตละดาน 2 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีซับซอน ทั้งโดยลําพังและเปนทีม 
3 = มีความรูในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค

ความรูตางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับ
องคกรได 

3 = สามารถสอนวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะดานแกผูอื่นได 

4 = มีความรูกวางขวางและลึกในระดับที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับอุตสาหกรรม 

4 = สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งงานเฉพาะดาน และ ที่
เชื่อมโยงระบบอื่น ใหมีประสิทธิภาพไดโดยไมตองมีผูแนะนํา และเปน
ที่ปรึกษาแกผูอื่นในการพัฒนาคุณลักษณะในเร่ืองน้ัน ๆ 

5 = มีความรูแตกฉาน ทั้งในแนวกวางและลึก ซ่ึงสามารถ
สรางนวัตกรรมท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถถายทอดความรูใหแกผูอื่นได 

5 = สามารถถายทอดคุณลักษณะท่ีดีแกผูอื่นได จนเปนที่ยอมรับในระดับ
อุตสาหกรรม หรือเปนผูเชี่ยวชาญขององคกรที่หนวยงานภายนอก
องคกรใหความเช่ือถือ 

เกณฑในการใหคะแนนดานคุณลักษณะ 
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก โดย 1 = นอยที่สุด 2 = คอนขางนอย 3 = ปานกลาง 4 = คอนขางมาก และ 5= มากท่ีสุด 
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จากการประมวลผลขอมูลแบบสอบถามซึ่งไดรับจากผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนจํานวนรวมทั้งส้ิน 21 แหง สามารถสรุปประเภทของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่
จําเปนสําหรับตําแหนงงานท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนได รวมถึงระดับความสามารถของ
แรงงานในปจจุบัน และระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังไดดังนี้ 

1) ชางซอมบํารุง 

1.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางซอมบํารุง ประกอบไปดวย 

- ตรวจสอบและทดสอบรถยนต เพื่อหาความเสียหายและบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให
สามารถซอมแซมในสวนที่จําเปนได 

- ซอมแซม เปลี่ยนหรือปรับแตงระบบเบรกรถยนต 

- การแกไขปญหาน้ํามันเชื้อเพลิง การจุดระเบิด และระบบการควบคุมการปลอยมลพิษโดย
ใชอุปกรณทดสอบอิเล็กทรอนิกส 

- ซอมแซมหรือเปลี่ยนขอตอลดแรงกระแทกที่เสียหาย ระบบเบรกหรือลูกปนลอรถยนต 

- ทดสอบระบบคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสในรถยนตเพื่อใหแนใจวาสามารถใชงานได 

- ปรับเครื่องยนตของรถยนตเพื่อใหแนใจวาการทํางานไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- การติดต้ังหรือซอมแซมเครื่องปรับอากาศและสวนบริการ เชน  คอมเพรสเซอร 
คอนเดนเซอรและการควบคุม 

- ซอมแซม เปลี่ยนหรือปรับหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีขอบกพรอง ชิ้นสวนคารบูเรเตอรและ
กรองน้ํามันเบนซิน 

- ถอด และเปลี่ยนอุปกรณลดเสียง และทอไอเสียที่ชํารุด 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางซอมบํารุง พบวาระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดานสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 4.0 คะแนน ซึ่งจะเห็นไดวา
ผูประกอบการสวนใหญมีความคาดหวังในระดับความสามารถของแรงงานต่ํากวาระดับความสามารถสูงสุดคือที่
ระดับ 5.0 คะแนน โดยระดับความสามารถดานซอมแซม เปลี่ยนหรือปรับแตงระบบเบรครถยนต เปน
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มี
คะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 2.0 ถึง 3.0 คะแนน โดยความสามารถในการถอด และเปลี่ยนอุปกรณลดเสียง 
และทอไอเสียที่ชํารุด เปนความสามารถที่แรงงานไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการ
ตรวจสอบและทดสอบรถยนต เปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน ทั้งนี้ความสามารถดานตรวจสอบและทดสอบรถยนตเปน
ความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความสามารถดังกลาว ตองใชทักษะ และความรูหลายดานประกอบกันจึงจะสามารถตรวจพบความ
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ตรวจสอบและทดสอบ
รถยนต ซอมแซม เปลี่ยนหรือ

ปรับแตงระบบเบรค
รถยนต

การแกไขปญหานํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

ซอมแซมหรือเปลี่ยน
ระบบเบรคหรือลูกปน

ลอรถยนต
 ทดสอบระบบ
คอมพิวเตอร

อิเล็กทรอนิกสใน
รถยนต

ปรับเคร่ืองยนตของ
รถยนต

ติดต้ังหรือซอมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

ซอมแซม เปลี่ยนหัวฉีด
นํ้ามันเชื้อเพลิง 

ชิ้นสวนคารบูเรเตอร
และกรองนํ้ามันเบนซิน

ถอด และเปลี่ยน
อุปกรณลดเสียง และ
ทอไอเสียที่ชํารุด

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

ผิดปกติของเครื่องยนตได รองลงมา ไดแก ความสามารถดานการซอมแซมหรือเปลี่ยนระบบเบรคหรือลูกปนลอ
รถยนต และความสามารถดานการทดสอบระบบคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสในรถยนต สวนความสามารถดาน
การถอด และเปลี่ยนอุปกรณลดเสียง และทอไอเสียที่ชํารุดเปนระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงใกลเคียง
กับความคาดหวังของผูประกอบการมากที่สุด ทั้งนี้จะเห็นไดวาแมผูประกอบการจะไมไดคาดหวังใหแรงงานมี
ระดับความสามารถสูงสุด แตระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น ก็ยังคงหางจากระดับที่ผูประกอบการ
คาดหวังอยูพอสมควร (รูปที่ 5.10) 

รูปที่ 5.10  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางซอมบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับชางซอมบํารุง ประกอบไปดวย 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกลความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใชงาน 
การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูดานการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับหลักการและ
ขั้นตอนในการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวยการประเมินความตองการของลูกคา 
การบริการท่ีไดมาตรฐาน และการประเมินความพึงพอใจของลูกคา 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูดานการบริหารและการจัดการความรูเกี่ยวกับธุรกิจและหลักการบริหารจัดการที่
เกี่ยวของกับการวางกลยุทธ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากรมนุษย เทคนิคการเปนผูนํา วิธีการ
ผลิต และการประสานงาน 
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- ความรูดานการขายและการทําการตลาด หลักการสําหรับการนําเสนอสินคา/ผลิตภัณฑ 
การสงเสริมการขาย และการขายสินคาหรือบริการ รวมทั้งกลยุทธและเทคนิคทางการตลาด เทคนิคการขาย 
และการควบคุมระบบการขาย 

- ความรูทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสความรูดานแผงวงจร ตัวประมวลผลชิพ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฮารดแวรและซอฟแวรคอมพิวเตอร รวมทั้งการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรม
ประยุกตตางๆ 

- ความรูทางดานการศึกษาและการฝกอบรมมีความรูในเรื่องของหลักการและกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร และการฝกอบรม การสอน และการอบรมรายบุคคลและเปนกลุม และการวัดผลสัมฤทธ์ิใน
การฝกอบรมหรือสอนงาน 

- ความรูทางดานคณิตศาสตรความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

ผลการประเมินระดับรูของชางซอมบํารุง พบวาระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละ
ดาน มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน ต้ังแต 2.5 ถึง 4.3 คะแนน โดยความรูทางดานการใหบริการลูกคาและการ
บริการสวนบุคคล และความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไว
มากท่ีสุด ในขณะที่ความรูทางดานการขายและการทําการตลาดเปนระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับ
แรงงานนอยที่สุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานคอนขางตํ่า ต้ังแต 1.3 ถึง 
2.3 คะแนน โดยความรูทางดานการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล เปนความรูที่แรงงานไดรับ
คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ความรูดานการขายและการทําการตลาดเปนระดับความรูที่แรงงานไดคะแนน
เฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ดานคอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส และดานการศึกษาและการฝกอบรม เปนความรูที่มีความแตกตางของความคาดหวังจาก
ผูประกอบการกับแรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมา ไดแก ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล และการใหบริการลูกคา
และการบริการสวนบุคคล ตามลําดับ (รูปที่ 5.11) 
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ความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองกล

การใหบริการลูกคา
และการบริการสวน

บุคคล

ความรูทางดาน
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

การบริหารและการ
จัดการ

การขายและการทํา
การตลาด

ความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส

การศึกษาและการ
ฝกอบรม

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 5.11  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางซอมบํารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับชางซอมบํารุง ประกอบดวย 

- ทักษะการซอมแซมเครื่องจักรและระบบโดยใชเครื่องมือที่จําเปน 

- ทักษะการควบคุมการดําเนินการการควบคุมการดําเนินการของเครื่องมือหรือระบบตางๆ 

- ทักษะการฟงการใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะส่ือสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักรทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรเปนประจําและกําหนดเวลา
และประเภทการบํารุงรักษาที่จําเปน 

- ทักษะการติดตามผลการดําเนินงานติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษะการแกไขปญหากําหนดสาเหตุของความผิดพลาดในการดําเนินการและตัดสินใจวา
จะทําการแกไขอยางไร 

- ทักษะการแกไขปญหาที่ซับซอนวิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจพิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการเลือกใชอุปกรณกําหนดประเภทและของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน 
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ผลการประเมินระดับทักษะของชางซอมบํารุงพบวาระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังในแต
ละดาน มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับทักษะสูงสุด (5.0 คะแนน) ไมมากนัก กลาวคืออยูในระดับ 3.8 ถึง 4.3 
คะแนน โดยมีทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด ไดแก การซอมแซม การควบคุมการ
ดําเนินการ และการประเมินและตัดสินใจ  

สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ 
ต้ังแต 1.8 ถึง 2.3 คะแนนเทานั้น โดยทักษะ ดานการซอมแซม การควบคุมการดําเนินการ การฟง การประเมิน
และการตัดสินใจ และการเลือกใชอุปกรณเปนทักษะท่ีไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด และถึงแมจะเปนระดับทักษะ
ดานที่ผูประกอบการคาดหวังวาแรงงานจะมีสูงสุด แตในความเปนจริงกลับพบวาทักษะดานดังกลาวเหลานั้น
กลับไดรับคะแนนไมสูงมากนัก ในขณะที่ทักษะดานการแกปญหาท่ีซับซอน และการคิดเชิงวิจารณญาณยังคง
เปนทักษะที่แรงงานมีนอย ซึ่งเห็นไดจากคะแนนที่ไดรับตํ่าที่สุด รองลงมาไดแก ทักษะดานการบํารุงรักษา
เครื่องจักร การติดตามผลการดําเนินงาน การแกไขปญหา (รูปที่ 5.12) 

รูปที่ 5.12  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางซอมบาํรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางซอมบํารุง ประกอบไปดวยความซื่อสัตย สุจริต
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัยความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางซอมบํารุง พบวาผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 4.5 ถึง 4.8 คะแนน โดยคุณลักษณะที่
ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ พบวามีระดับคะแนนที่เทากัน ไดแก ความ
ซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมา
ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความใฝรู และการมีจิตสาธารณะ ในขณะที่พิจารณาระดับคะแนนท่ีแรงงานมีอยูจริง
ยังคงมีระดับปานกลาง คือต้ังแต 2.5 ถึง 3.3 คะแนนเทานั้น โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด

การซอมแซม
การควบคุมการ
ดําเนินการ

การฟง

การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร

การติดตามผลการ
ดําเนินงานการแกไขปญหา

การแกไขปญหาท่ี
ซับซอน

การประเมินและการ
ตัดสินใจ

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การเลือกใชอุปกรณ

0.0

1.0
2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง

จากการประเมิน ไดแก ความซื่อสัตย สุจริต รองลงมาคือ ความอดทน สวนคุณลักษณะดานที่แรงงานมีระดับ
คะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าสุดพบมีหลายดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย ความใฝรู และการมี
จิตสาธารณะ  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการตรงตอเวลา สวนประเภทของคุณลักษะที่แรงงานมี
ระดับใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นไดแก ความซื่อสัตย สุจริต (รูปที่ 5.13) 

รูปที่ 5.13  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางซอมบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ชางกลโรงงาน (กลึง/กัด/ไส ฯลฯ) 

2.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- คํานวณขนาดและพิกัดความเผื่อโดยใชความรูทางคณิตศาสตรและเครื่องมือชาง เชน
ไมโครมิเตอร หรือเวอรเนียรคาลิปเปอร 

- ต้ังระดับและติดต้ังอุปกรณจับยึด เครื่องมือตัด อุปกรณตางๆ ที่นํามาประกอบ หรือวัสดุ 
เขากับเครื่องจักรใหแนน 

- เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเครื่องจักร  และวัสดุที่จะใช ในการเตรียมการกอนเดินเครื่องจักร 

- ตรวจสอบการปอนชิ้นงานและความเร็วของเครื่องจักรระหวางเครื่องจักรทํางาน 

- ใชเครื่องจักรใหเหมาะสมกับชิ้นงานที่ผลิต เชน เครื่องกัด เครื่องกลึงหรือเครื่องไส หรือ
เครื่องเจียรนัย เปนตน 

- ติดต้ัง ปรับแตง และใชงานเครื่องมือชางพื้นฐานและอุปกรณเฉพาะทางหรืออุปกรณพิเศษ 
เพื่อเพิ่มความแมนยําในการใชเครื่องจักร 
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คํานวณขนาดและพิกัด
ความเผ่ือ ตั้งระดับและติดต้ัง

อุปกรณจับยึด เคร่ืองมือ
ตัด อุปกรณตางๆ

เลือกเคร่ืองมือที่
เหมาะสมเคร่ืองจักร  

ตรวจสอบการปอน
ชิ้นงานและความเร็ว

ของเคร่ืองจักร

ใชเคร่ืองจักรให
เหมาะสมกับชิ้นงานที่

ผลิต 
 ติดต้ัง ปรับแตง และใช

งานเคร่ืองมือชาง

วัด ตรวจสอบ หรือ
ทดสอบชิ้นงานสําเร็จ

อยางละเอยีด

 ตั้งคาควบคุมในการ
ควบคุมเคร่ืองจักรกล

ตรวจสอบตําแหนงและ
จับยึดช้ินงานใหแนน

 รักษาสภาพของ
เคร่ืองจักร 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- วัด ตรวจสอบ หรือทดสอบชิ้นงานสําเร็จอยางละเอียดเพื่อตรวจหาความเสียหายและเพื่อให
แนใจวาตรงตามที่ออกแบบหรือไม โดยใชเครื่องมือที่มีความแมนยําสูงเชน ไมโครมิเตอร 

- ต้ังคาควบคุมในการควบคุมเครื่องจักรกลหรือปอนคําส่ังในการเรียกเขาหรือแกไขเครื่องจักร
ที่ใชคอมพิวเตอรควบคุม 

- ตรวจสอบตําแหนงและจับยึดชิ้นงานใหแนน 

- รักษาสภาพของเครื่องจักร โดยใชความรูทางเครื่องกล คณิตศาสตรชาง ความรูดาน
คุณสมบัติของโลหะ การรางแบบและขั้นตอนการทํางานของเครื่องจักรที่ถูกวิธี 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางกลโรงงาน พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 3.0 ถึง 
3.8 คะแนน โดยการคํานวณขนาดและพิกัดความเผื่อเปนระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังกับ
แรงงานไวมากที่สุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้นมีคะแนนเฉลี่ยแตละดานแตกตางกัน ต้ังแต 
1.5 ถึง 2.8 คะแนน โดยความสามารถในการใชเครื่องจักรใหเหมาะสมกับชิ้นงานที่ผลิตเปนความสามารถที่
แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการต้ังคาควบคุมในการควบคุมเครื่องจักรกล 
เปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถที่ในการคํานวณขนาดและ
พิกัดความเผื่อ และการตรวจสอบการปอนชิ้นงานและความเร็วของเครื่องจักร เปนความสามารถที่มีความ
แตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการดับแรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความสามารถใน
รักษาสภาพของเครื่องจักร สวนความสามารถดานการตรวจสอบตําแหนงและจับยึดชิ้นงานใหแนนนั้น แรงงาน
ในสถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง (รูปที่ 5.14) 

รูปที่ 5.14  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางกลโรงงาน 
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2.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานของชางกลโรงงาน ประกอบดวย 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกลความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ  รวมทั้ง     การ
ใชงาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิตความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตรความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

- ความรูดานการอานและเขียนแบบความรูดานเทคนิคการอานและเขียนแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การส่ือ
ความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูดานการบริหารและการจัดการความรูเกี่ยวกับธุรกิจและหลักการบริหารจัดการที่
เกี่ยวของกับการวางกลยุทธ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากรมนุษย เทคนิคการเปนผูนํา วิธีการ
ผลิต และการประสานงาน 

ผลการประเมินระดับรูของชางกลโรงงาน พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแต
ละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันต้ังแต 3.2 ถึง 3.7 คะแนน โดยความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไว
มากท่ีสุด มีหลายดาน ไดแก ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิต ความรูดาน
คณิตศาสตร ความรูดานการอานและเขียนแบบ และความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสําหรับ
ความรูดานการบริหารและการจัดการเปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังจากแรงงานตํ่าที่สุด 

สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 1.3 ถึง 
2.2 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับเครื่องกล และความรูเกี่ยวกับการอานและการเขียนแบบเปนความรูที่แรงงาน
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูดานคณิตศาสตรนั้นเปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูดานคณิตศาสตรเปนประเภทความรูที่มีความแตกตางของ
ความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมามีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน 
ไดแก ความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี และความรูดานภาษาอังกฤษ (รูปที่ 5.15) 
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ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองกล

ความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

การอานและเขียนแบบ
ความรูทางดาน

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

การบริหารและการ
จัดการ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 5.15  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางกลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบดวย 

- ทักษะการติดตามการดําเนินงานติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษะการควบคุมคุณภาพทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษะการควบคุมการดําเนินงานการควบคุมการดําเนินการของเครื่องมือหรือระบบตางๆ 

- ทักษะการแกไขปญหากําหนดสาเหตุของความผิดพลาดในการดําเนินการและตัดสินใจวา
จะทําการแกไขอยางไร 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการติดตามผลทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะการฟงการใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะส่ือสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการแกไขปญหาที่ซับซอนวิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการประสานงานการปรับปรุงการดําเนินงานใหสัมพันธกับการดําเนินงานของผูอื่น 

- ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักรทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรอยางเปนประจําและกําหนดเวลา
และประเภทการบํารุงรักษาที่จําเปน 
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การติดตามการ
ดําเนินงาน

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมการ
ดําเนินงาน

การแกไขปญหา

การคิดเชิงวิจารณญาณ
การติดตามผล

การฟง

การแกไขปญหาท่ี
ซับซอน

การประสานงาน

การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง

ผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังใน
แตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ใกลเคียงกันต้ังแต 3.5 ถึง 3.7 คะแนน โดยทักษะดานการติดตามการ
ดําเนินงาน และทักษะดานการบํารุงรักษาเครื่องจักร เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด 
สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 1.7 ถึง 2.7 คะแนน โดยทักษะในการ
ติดตามการดําเนินงาน และทักษะในการประสานงาน เปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่
ทักษะดานการติดตามผลเปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะดานการติดตามผลเปนทักษะที่มีความแตกตาง
ของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมา ไดแก ทักษะดานการฟง การคิด
เชิงวิจารณญาณ และการแกปญหาที่ซับซอน ตามลําดับ สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนน
ใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่น ไดแกทักษะในการประสานงาน และทักษะในการติดตาม
การดําเนินงาน ตามลําดับ (รูปที่ 5.16) 

รูปที่ 5.16  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางกลโรงงานประกอบไปดวย ความซื่อสัตยสุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย  ความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางกลโรงงาน พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานในระดับที่ใกลเคียงกัน โดยมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.8 ถึง 4.2 คะแนน โดย
คุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก การตรงตอเวลา และ
คุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังวาแรงงานจะมีนอยที่สุดไดแก ความอดทน ในขณะที่แรงงานสวนใหญใน
สถานประกอบการท่ีทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับคอนขางนอย ต้ังแต 2.2 ถึง 
2.8 คะแนน โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดจากการประเมิน ไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
รองลงมา คือ ความขยันหมั่นเพียร ตามลําดับ สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก การใฝเรียนรู 
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ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการใฝเรียนรู และประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมีระดับ
คะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่ (รูปที่ 5.17) 

รูปที่ 5.17  สรุปผลการประเมินคุณลักษะของชางกลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) ชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 

3.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานที่จําเปนสําหรับชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 
ประกอบไปดวย 

- การแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบหุนยนตใชความรูทางดานไมโครโพรเซสเซอร PLC การ
วิเคราะหวงจรไฟฟา เครื่องกล เซ็นเซอรหรือระบบปอนกลับ ไฮดรอลิกส หรือนิวแมติกส 

- การถอดและประกอบหุนยนตหรืออุปกรณตอพวงเพื่อซอมแซม เชน การเปลี่ยนแผงวงจรที่
เสียหาย เซ็นเซอร ตัวควบคุม เอ็นโคดเดอร และ เซอรโวมอเตอร 

- ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกันหรือแกไขในระบบหุนยนตหรือสวนประกอบตางๆ 

- เก็บรักษาบันทึกการใหบริการของอุปกรณหุนยนตหรือระบบการผลิตอัตโนมัติ 

- ติดต้ังโปรแกรมหรือซอมแซม PLC ชุดควบคุมหุนยนต เครื่องมือบนแขนหุนหรือคอนเวเยอร 

- จัดทําเอกสารข้ันตอนการทดสอบหุนยนตและผลการทดสอบ 

- ปรับตําแหนงใหพอดีหรือประกอบชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือชางพื้นฐาน , เครื่องมือไฟฟา ฟก
เจอร หรือไมโครสโคป 

- ติดต้ังสายไฟกับตัวควบคุม 

- ทดสอบประสิทธิภาพหุนยนตที่ประกอบโดยใชเครื่องมือ เชน ออสซิโลสโคป, โวลตมิเตอร
อิเล็กทรอนิกสหรือสะพานไฟ 
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การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในระบบหุนยนต การถอด, ประกอบ

หุนยนตเพื่อซอมแซม 

ดําเนินการบํารุงรักษาใน
ระบบหุนยนต

เก็บรักษาบันทึกการ
ใหบริการของอุปกรณ

หุนยนต

ติดต้ังโปรแกรมหรือ
ซอมแซม PLC ,ชุด
ควบคุมหุนยนต, 

เคร่ืองมือ

จัดทําเอกสารการทดสอบ
หุนยนตและผลการ

ทดสอบ

ปรับตําแหนง,ประกอบ
ชิ้นสวนโดยใชเคร่ืองมือ

ชาง

ติดต้ังสายไฟกับตัว
ควบคุม

ทดสอบประสิทธิภาพ
หุนยนตที่ประกอบ

พัฒนาการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- พัฒนาการเคลื่อนที่ของหุนยนตเพื่อใหไดประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางเทคนิคดานหุนยนต
อุตสาหกรรม พบวาระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดานสวนใหญมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 3.8 
ถึง 4.0 คะแนน ซึ่งจะเห็นไดวาผูประกอบการสวนใหญมีความคาดหวังในระดับความสามารถของแรงงานต่ํา
กวาระดับความสามารถสูงสุด คือที่ระดับ 5.0 คะแนน ซึ่งระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังให
แรงงานมีมากท่ีสุดมีหลายดานดวยกัน ไดแก ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบหุนยนต 
ความสามารถในการติดต้ังโปรแกรมหรือซอมแซม PLC ชุดควบคุมหุนยนต เครื่องมือ ความสามารถในการ
จัดทําเอกสารการทดสอบหุนยนตและผลการทดสอบ ความสามารถในการปรบัตําแหนง ประกอบชิ้นสวนโดยใช
เครื่องมือชาง และความสามารถในการติดต้ังสายไฟกับตัวควบคุม  

สําหรับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานต้ังแต 1.8 ถึง 
2.3 คะแนน โดยความสามารถท่ีแรงงานไดรับคะแนนมากท่ีสุด ไดแก ความสามารถในการปรับตําแหนง 
ประกอบชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือชาง ความสามารถในการติดต้ังสายไฟกับตัวควบคุม และความสามารถในการ
พัฒนาการเคลื่อนที่ของหุนยนต ในขณะที่ความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบหุนยนต 
ความสามารถในการถอด ประกอบหุนยนตเพื่อซอมแซม และความสามารถในการติดต้ังโปรแกรมหรือ
ซอมแซม PLC ชุดควบคุมหุนยนต เครื่องมือเปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน ทั้งนี้ความสามารถในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบหุนยนต และความสามารถในการติดต้ังโปรแกรมหรือซอมแซม PLC ชุดควบคุมหุนยนต เครื่องมือเปน
ความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับแรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะที่
ความสามารถดานการพัฒนาการเคลื่อนที่ของหุนยนตเปนความสามารถท่ีแรงงานมีอยูใกลเคียงกับความ
คาดหวังของผูประกอบการมากที่สุด (รูปที่ 5.18) 

รูปที่ 5.18  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 
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3.2) ความรู 

ความรูเฉพาะในการปฏิบัติสําหรับชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

- ความรูทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสความรูดานแผงวงจร ตัวประมวลผลชิพ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร รวมท้ังการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรม
ประยุกตตางๆ 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูดานฟสิกส ความรูและการทํานายของหลักการ กฎ และความสัมพันธของฟสิกส 
รวมถึงการประยุกตใช เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับของเหลว วัสดุ การเปล่ียนแปลงของชั้นบรรยากาศ เครื่องกล 
ไฟฟา และโครงสรางและกระบวนการอะตอมและหนวยยอยของอะตอม 

- ความรูดานการอานและเขียนแบบ ความรูดานเทคนิคการอานและเขียนแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานการผลิตและการดําเนินการ ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล ความรูในการประเมินความ
ตองการของลูกคา การบริการท่ีไดมาตรฐาน และการประเมินความพึงพอใจของลูกคา 

- ความรูทางดานการศึกษาและการฝกอบรม มีความรูในเรื่องของหลักการและกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร และการฝกอบรม การสอน และการอบรมรายบุคคลและเปนกลุม และการวัดผลสัมฤทธ์ิใน
การฝกอบรมหรือสอนงาน 

ผลการประเมินระดับรูของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม พบวา ระดับความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันต้ังแต 3.8 ถึง 4.0 คะแนน โดยเปนที่นาสนใจวา
ความรูดานภาษาอังกฤษเปนความรูที่ผูประกอบการมีความคาดหวังกับแรงงานนอยที่สุด สวนระดับความรูที่
แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 1.8 ถึง 2.3 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับ
เครื่องกล และความรูดานการอานและเขียนแบบ เปนความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในขณะที่
ความรูทางดานคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ดานภาษาอังกฤษ ดานฟสิกส 
และดานการศึกษาอบรมเปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ความรูทางดาน
คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส ความรูทางดาน

วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

ความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองกล

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษความรูดานฟสิกส

การอานและเขียนแบบ

การผลิตและการ
ดําเนินการ

การใหบริการลูกคาและ
การบริการสวนบุคคล

การศึกษาและการ
ฝกอบรม

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานฟสิกส และภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มี
ความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด (รูปที่ 5.19) 

รูปที่ 5.19  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางเทคนคิดานหุนยนตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3) ทักษะ 

- ทักษะการแกไขปญหากําหนดสาเหตุของความผิดพลาดในการดําเนินการและตัดสินใจวา
จะทําการแกไขอยางไร 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักร ทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรอยางเปนประจําและ
กําหนดเวลาและประเภทการบํารุงรักษาที่จําเปน 

- ทักษะการอานเขาใจประโยคหรือบทความที่เปนเอกสารเกี่ยวของกับการทํางาน 

- ทักษะการซอมแซม ทักษะดานการซอมแซมเครื่องจักรหรือระบบโดยใชเครื่องมือที่จําเปน 

- ทักษะการแกไขปญหาท่ีซับซอนวิเคราะหปญหา และพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการติดตามการดําเนินงาน ติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     บทที่ 5  
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

5-37 

การแกไขปญหา
การคิดเชิงวิจารณญาณ

การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร

การอาน

การซอมแซม
การแกไขปญหาท่ี

ซับซอน

การฟง

การติดตามการ
ดําเนินงาน

การควบคุมคุณภาพ

การเลือกใชอุปกรณ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง

- ทักษะการควบคุมคุณภาพทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษะการเลือกใชอุปกรณกําหนดประเภทของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม พบวา ระดับทักษะที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันต้ังแต 3.0 ถึง 4.5 คะแนน โดยทักษะในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการอาน
เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวนอยที่สุด 

สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 1.8 ถึง 2.3 คะแนน 
โดยทักษะในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร และการเลือกใชอุปกรณเปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว พบวามี
ความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะดานการอาน เปนทักษะท่ีมีความแตกตางของความ
คาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงนอยที่สุด หรือใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการ 
ทั้งนี้สวนหนึ่งเนื่องมาจากความคาดหวังของผูประกอบอยูในระดับตํ่า รองลงมาไดแก ทักษะในการเลือกใช
อุปกรณ ตามลําดับ (รูปที่ 5.20) 

รูปที่ 5.20  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางเทคนคิดานหุนยนตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม ประกอบไปดวย 
ความซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมี
ระเบียบวินัย  ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  
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ผลการประเมินคุณลักษณะของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม พบวา ผูประกอบการมี
ความคาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานคอนขางแตกตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.8 ถึง 4.8 คะแนน 
โดยคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต 
รองลงมา ไดแก การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ตามลําดับ ในขณะที่แรงงาน
สวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง 
ต้ังแต 2.0 ถึง 2.3 คะแนนเทานั้น โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมิน ไดแก 
ความซื่อสัตย สุจริต และการมีจิตสาธารณะเปนคุณลักษณะที่ไดรับคะแนนประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในทุกดาน โดยมีคุณลักษะดานความซื่อสัตยสุจริตใกลเคียงกับ
ความคาดหวังของผูประกอบการมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะดานอื่นๆ (รูปที่ 5.21) 

รูปที่ 5.21  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอร (CNC) 

4.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานที่จําเปนสําหรับชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบ
คอมพิวเตอรประกอบไปดวย 

- วัดขนาดจากชิ้นงานสําเร็จ เพื่อใหแนใจวาตรงกับสเปคท่ีกําหนดไว โดยใชเครื่องมือวัดท่ีมี
ความละเอียด แมนยําหรือใชแมแบบและอุปกรณจับยึด 

- ถอด และเปลี่ยนเครื่องมือตัดท่ีทื่อไมคม 

- ประกอบ ต้ังระดับและติดต้ังเครื่องมือ อุปกรณจับยึดและชิ้นงานบนเครื่องจักรใหแนน โดย
ใชเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวัดท่ีมีความแมนยํา 

ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- ฟงเสียงเครื่องจักรในระหวางการดําเนินการเพื่อตรวจสอบเสียงผิดปกติ เชน เสียงเครื่องมือ
ตัดท่ือหรือการส่ันสะเทือนมากเกินไปและปรับแตงเครื่องจักรเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

- ปรับความเร็วในการปอนและความเร็วรอบของเครื่อง การเปลี่ยนเครื่องมือตัด หรือปรับการ
ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมผิดพลาดหรือเครื่องจักรผิดปกติ 

- หยุดเครื่องเพื่อนําชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณออกจากเครื่อง หรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือ เตรียม
เครื่องหรือใสชิ้นงานเขาเครื่องตามขั้นตอนการทํางานของเครื่องจักร 

- ยกชิ้นงานเขาเครื่องดวยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป หรือดวยรอกหรือเครน 

- ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการตัด เพื่อแกปญหาท่ีพบระหวางการดําเนินการและทําการบันทึก
โปรแกรมที่ไดปรับเปลี่ยน 

- การคํานวณความเร็วรอบของเครื่องและอัตราการปอน  ขนาดและตําแหนงในการตัด 

- ปอนคําส่ังในการควบคุมเขาไปในสวนควบคุมเครื่องจักรเพื่อเริ่มตนการทํางาน 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางควบคุมเครื่องจักรดวย
คอมพิวเตอรพบวา ระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันใน
เกือบทุกดาน ต้ังแต 3.3 ถึง 3.5 คะแนน โดยความสามารถในการฟงเสียงเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบเสียงผิดปกติ 
ความสามารถในการปรับความเร็วในการปอนและรอบของเครื่อง และความสามารถในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมการตัด เพื่อแกปญหาที่พบเปนความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวน
ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 1.8 ถึง 2.5 คะแนน โดย
ความสามารถในการถอด และเปลี่ยนเครื่องมือตัดท่ีทื่อไมคมเปนความสามารถที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถดานการคํานวณความเร็วรอบของเครื่องเปนความสามารถที่แรงงานไดคะแนน
เฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถที่มีความแตกตางของความ
คาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ไดแก ความสามารถในการฟงเสียงเครื่องจักรเพื่อ
ตรวจสอบเสียงผิดปกติ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการตัดเพื่อแกปญหาที่พบ และความสามารถ
ในการคํานวณความเร็วรอบของเครื่อง สวนความสามารถที่ใกลเคียงกับระดับความคาดหวังของผูประกอบการ 
ไดแก ความสามารถในการถอด และเปลี่ยนเครื่องมือตัดท่ีทื่อไมคม (รูปที่ 5.22) 
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รูปที่ 5.22  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2) ความรู 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ  รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตรความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

- ความรูดานการผลิตและการดําเนินการ ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

ผลการประเมินระดับรูของชางควบคุมเครื่องจักรดวยคอมพิวเตอร พบวา ระดับความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.5 ถึง 4.3 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับเครื่องกล 
เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุดสวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนน
เฉลี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 2.0 ถึง 2.3 คะแนน โดยความรูดานคณิตศาสตร เปนความรูที่แรงงาน
ไดรับคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน ทั้งนี้ความรูเกี่ยวกับเครื่องกลเปนประเภทความรูที่มีความแตกตางของ
ความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูดานการผลิตและ 
การดําเนินการ และความรูดานคณิตศาสตร ตามลําดับ (รูปที่ 5.23) 

 

 

 

วัดขนาดจากชิ้นงาน
สําเร็จ โดยใชเคร่ืองมือ

วัด
ถอด และเปลี่ยน

เคร่ืองมือตัดท่ีทื่อไมคม

ประกอบ,ติดต้ังเคร่ืองมือ
จับยึดและชิ้นงานบน

เคร่ืองจักร

ฟงเสียงเคร่ืองจักรเพื่อ
ตรวจสอบเสียงผิดปกติ 

ปรับความเร็วในการ
ปอนและรอบของเคร่ือง หยุดเคร่ืองเพื่อนํา

ชิ้นงานออกจากเคร่ือง 

ยกชิ้นงานเขาเคร่ือง 
ดวยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
การตัด เพื่อแกปญหาที่

พบ

การคํานวณความเร็ว
รอบของเคร่ือง

ปอนคําส่ังในสวน
ควบคุมเคร่ืองจักร

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองกล 

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

การผลิตและการ
ดําเนินการ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 5.23  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3) ทักษะ 

- ทักษะการติดตามผลทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะการติดตามการดําเนินงาน ติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการควบคุมคุณภาพทํา การทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆเพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษะการควบคุมการดําเนินการการควบคุมการดําเนินการของเครื่องมือหรือระบบตางๆ 

- ทักษะการแกปญหาท่ีซับซอนวิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อหาพัฒนา
และประเมินหาแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจพิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 

- ทักษะการอานเขาใจประโยคหรือบทความที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการเลือกใชอุปกรณ กําหนดประเภทและของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน 

-  



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     บทที่ 5  
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

5-42 

การติดตามผล การติดตามการ
ดําเนินงาน

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมการ
ดําเนินการ

การแกปญหาท่ีซับซอน

การประเมินและการ
ตัดสินใจ

การอาน

การฟง

การเลือกใชอุปกรณ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

ผลการประเมินระดับทักษะของชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอรพบวา ระดับ
ทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยไมสูงมากนัก ต้ังแต 3.0 ถึง 3.8 คะแนน โดยทักษะ
ดานการคิดเชิงวิจารณญาณ และการแกปญหาท่ีซับซอน เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมาก
ที่สุด สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานต้ังแต 1.8 ถึง 2.0 คะแนน โดยพบวา
ทักษะแตละดานมีระดับคะแนนไมแตกตางกันมากนัก 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะในการแกปญหาท่ีซับซอนเปนประเภททักษะที่มี
ความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ทักษะดาน
การคิดเชิงวิจารณญาณ การควบคุมการดําเนินการ และการประเมินและการตัดสินใจ สวนประเภทของทักษะที่
แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ทักษะในการอาน ทักษะ
ในการฟง และทักษะในการเลือกใชอุปกรณ (รูปที่ 5.24) 

รูปที่ 5.24  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางควบคมุดวยระบบคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางควบคุมเครื่องจักรดวยคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมี
ระเบียบวินัย ความใผเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางควบคุมเครื่องจักรดวยคอมพิวเตอรพบวา ผูประกอบการมี
ความคาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.5 ถึง 4.0 คะแนน โดยคุณลักษณะ
ที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอ
เวลา และความรับผิดชอบตอหนาที่ ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับ
คะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง ต้ังแต 2.0 ถึง 2.3 คะแนนเทานั้น โดยพบวาคุณลักษณะที่
แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินมีหลายดานดวยกัน ไดแก ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร 
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ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

และความมีระเบียบวินัย สําหรับคุณลักษณะที่ไดคะแนนการประเมินเฉลี่ยตํ่าที่สุด ไดแก คุณลักษณะดานการ
ตรงตอเวลา และคุณลักษณะดานการมีจิตสาธารณะ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการตรงตอเวลา รองลงมา ไดแก ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ และการมีจิตสาธารณะ เนื่องจากผูประกอบการคาดหวังกับคุณลักษณะดานนี้จากแรงงานนอยกวาใน
ดานอื่นๆ 

รูปที่ 5.25  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) หัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล  

5.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานที่จําเปนสําหรับหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล 
ประกอบไปดวย 

- จัดทําตารางเวลา ลําดับขั้นการทํางาน และงานที่ไดรับมอบหมายสําหรับกิจกรรมการ
ทํางาน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของงาน จํานวนของอุปกรณและทักษะของบุคลากร 

- ตรวจสอบระดับความสามารถในการทํางานของพนักงานและแสดงความคิดเห็นเรื่อง
ประสิทธิภาพการทํางาน 

- การตรวจสอบเครื่องมือและชิ้นสวนคงคลัง สภาพและการบํารุงรักษาของโรงงานเพื่อให
แนใจวาอยูในสภาพที่เหมาะสมในการทํางาน 

- มีสวนรวมในการดูแล อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

- แนะนําหรือเพิ่มบุคลากร เชน การจางชั่วคราว เลื่อนตําแหนง โอนยายตําแหนงไลออก 
หรือออกมาตรการทางวินัย 
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ลําดับข้ันการทํางาน ตรวจสอบระดับ
ความสามารถในการ
ทํางานของพนักงาน

การตรวจสอบเครื่องมือ
เพื่อใหเหมาะสมกับการ

ทํางาน

การดูแลอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บ

แนะนําหรือเพิ่มบุคลากร 
บันทึกการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

ดําเนินการตามขั้นตอน
การบํารุงรักษา

ใหคําปรึกษาพนักงาน
และใหความชวยเหลือใน

การทํางาน

ตรวจสอบวัตถุ ระบบและ
วิเคราะหขอมูล

จัดใหมีการฝกอบรม
คนงานดานที่เกี่ยวของ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- รวบรวมบันทึกการปฏิบัติงานหรือบันทึกบุคลากร เชน เวลาและขอมูลการผลิตสินคา สินคา
คงคลัง สถิติการซอมแซมหรือบํารุงรักษาหรือผลการทดสอบ 

- พัฒนา ดําเนินการหรือประเมินนโยบายและขั้นตอนการบํารุงรักษา 

- ใหคําปรึกษาพนักงานเรื่องปญหางานและใหความชวยเหลือพนักงานที่ขาดทักษะการ
ทํางานอยางถูกตอง 

- ตรวจสอบวัตถุ ระบบหรือส่ิงอํานวยความสะดวกและวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสิ่งที่
จําเปนในการติดต้ัง การใหบริการหรือการซอมแซม 

- ดําเนินการหรือจัดใหมีการฝกอบรมคนงานในเรื่องความปลอดภัยการซอมแซมหรือเทคนิค
การบํารุงรักษา ขั้นตอนการดําเนินงานหรือการใชอุปกรณ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของหัวหนางานระดับตนดาน
เครื่องกล พบวา ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันในเกือบ
ทุกดาน ต้ังแต 3.9 ถึง 4.1 คะแนน โดยความสามารถดานการดูแลอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บของพนักงาน เปนระดับ
เปนความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น  
มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานต้ังแต 2.3 ถึง 2.7 คะแนน โดยความสามารถในการใหคําปรึกษาพนักงานและให
ความชวยเหลือในการทํางานเปนความสามารถที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถ
ในการจัดใหมีการฝกอบรมคนงานดานที่เกี่ยวของเปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถดานการดําเนินการตามขั้นตอนการ
บํารุงรักษา และความสามารถดานการใหคําปรึกษาพนักงานและใหความชวยเหลือในการทํางานนั้นแรงงานใน
สถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง อยางไรก็ตามระดับ
คะแนนไมมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด (รูปที่ 5.26) 

รูปที่ 5.26  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของหวัหนาพนักงานระดับตนดานเครื่องกล 
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5.2) ความรู 

- ความรูดานการบริหารและการจัดการ ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและหลักการบริหารจัดการที่
เกี่ยวของกับการวางกลยุทธ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากรมนุษย เทคนิคการเปนผูนํา วิธีการ
ผลิต และการประสานงาน 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกลความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใชงาน 
การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูดานการใหบริการลูกคาและการใหบริการสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับหลักการและ
ขั้นตอนในการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวยการประเมินความตองการของลูกคา 
การบริการท่ีไดมาตรฐาน และการประเมินความพึงพอใจของลูกคา 

- ความรูดานการผลิตและการดําเนินการความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูดานทรัพยากรบุคคล มีความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลทางดานการ
คัดเลือกคนเขาทํางาน การอบรม คาตอบแทนและสิทธิประโยชน แรงงานสัมพันธ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

- ความรูดานการศึกษาและการฝกอบรม มีความรูในเรื่องของหลักการและกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร และการฝกอบรม การสอน และการอบรมรายบุคคลและเปนกลุม และการวัดผลสัมฤทธ์ิใน
การฝกอบรมหรือสอนงาน 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การส่ือ
ความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูดานงานธุรการมีความรูดานงานธุรการและกระบวนการที่เกี่ยวของ อาทิ งานพิมพ 
การจัดการเอกสาร 

ผลการประเมินระดับรูของหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกลพบวา ระดับความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน ต้ังแต 3.9 ถึง 4.1 คะแนน โดยความรูทางดาน
การบริหารจัดการ ความรู เกี่ยวเครื่องกล และความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปนความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานธุรการ เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังนอยที่สุด
สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 1.9 ถึง 3.1 คะแนน โดยความรู
เกี่ยวกับเครื่องกล เปนความรูที่แรงงานไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูดานภาษาอังกฤษ เปนระดับ
ความรูที่แรงงานไดรับคะแนนเฉล่ียนอยที่สุด 
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การบริหารและการ
จัดการ

ความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองกล

การใหบริการลูกคาและ
การใหบริการสวนบุคคล

การผลิตและการ
ดําเนินการ

ดานทรัพยากรบุคคล
ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

การศึกษาและการ
ฝกอบรม

ความรูทางดาน
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

ดานงานธุรการ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูดานภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มีความแตกตาง
ของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมา คือความรูดานการบริหารและ
การจัดการ สําหรับความรูเกี่ยวกับเครื่องกล พบวา ใกลเคียงกับระดับความคาดหวังของผูประกอบการมากที่สุด 
(รูปที่ 5.27) 

รูปที่ 5.27  สรุปผลการประเมินระดับความรูของหัวหนาพนักงานระดับตนดานเครื่องกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3) ทักษะ 

- ทักษะการจัดการงานเบื้องตน สรางแรงงานจูงใจการพัฒนา หรือชี้นําผูอยูในการบังคับ
บัญชา แยกแยะใหไดผูที่ดีที่สุดสําหรับงานตางๆ 

- ทักษะการติดตามผล ทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะการประสานงานการปรับปรุงการดําเนินงานใหสัมพันธกับการดําเนินงานของผูอื่น 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการบริหารเวลา ทักษะในการบริหารเวลาของตนเองและของผูอื่นที่เกี่ยวของ 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการสอนงานใหผูอื่นเขาใจวิธีการทํางาน 
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การจัดการงานเบ้ืองตน

การติดตามผล

การประสานงาน

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การบริหารเวลา

การพูด

การฟง

การสอนงาน

การประเมินและการ
ตัดสินใจ

การควบคุมคุณภาพ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ พิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 

- ทักษะการควบคุมคุณภาพทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ผลการประเมินระดับทักษะของหัวหนาพนักงานระดับตนดานเครื่องกล พบวา ระดับทักษะที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูง ต้ังแต 4.8 ถึง 5.0 คะแนน โดยทักษะดานการ
จัดการงานเบื้องตน ทักษะดานการติดตามผล ทักษะดานการประสานงาน ทักษะดานการพูด การฟง และการ
ควบคุมคุณภาพ เปนทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด และอยูในระดับเทากับ
ความสามารถสูงสุด (5.0 คะแนน) สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 2.8 
ถึง 3.7 คะแนน โดยพบวาทักษะดานการประสานงาน มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด สวนทักษะดานการคิดเชิง
วิจารณญาณ และการบริหารเวลา มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะดานการคิดเชิงวิจารณญาณ และการบริหารเวลา
เปนประเภททักษะที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวน
ประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก 
ทักษะดานการประสานงาน (รูปที่ 5.28) 

รูปที่ 5.28  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานของหัวหนาพนักงานระดับตนดานเครื่องกล ประกอบ
ไปดวย ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
ความมีระเบียบวินัย ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     บทที่ 5  
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

5-48 

ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอหนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

ผลการประเมินคุณลักษณะของหัวหนาพนักงานระดับตนดานเครื่องกล พบวา ผูประกอบการ
มีความคาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.4 ถึง 4.7 คะแนน 
โดยคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความอดทน และ
ความขยันหมั่นเพียร ในขณะที่คุณลักษณะดานการใฝรูและการมีจิตสาธารณะ เปนคุณลักษณะที่ผูประกอบการ
คาดหวังนอยที่สุด เมื่อพิจารณาระดับคะแนนที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการไดรับจากการประเมิน
คุณลักษณะ พบวาอยูในระดับปานกลาง ต้ังแต 2.7 ถึง 3.6 คะแนน โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต รองลงมา ไดแก ความอดทน สําหรับคุณลักษณะที่แรงงานได
คะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุด ไดแก คุณลักษณะดานความใฝรู 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานความใฝรู รองลงมา ไดแก การตรงตอเวลา ตามลําดับ 
สวนประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได 
ไดแกความซื่อสัตยสุจริต (รูปที่ 5.27) 

รูปที่ 5.29  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของหัวหนาพนักงานระดับตนดานเครื่องกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6) ชางเช่ือม 

6.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางเชื่อม ประกอบไปดวย 

- ปฏิบัติงานโดยใชอุปกรณความปลอดภัย และมีนิสัยทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

- อานพิมพเขียว คําส่ังงานหรือตารางการผลิตเพื่อกําหนดผลิตภัณฑหรือคําแนะนําการใช
งานหรือรายละเอียดตางๆ 

- กําหนดตําแหนง ต้ังระดับชิ้นงาน และยึดชิ้นงานใหแนน และทําการลองประกอบกอนที่จะ
ประกอบจริงโดยใชบรรทัดหรือฉากเหล็กใชวัดมุม คาลิปเปอรเวอรเนียร 
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- เตรียมการ ดําเนินการโหลดหรือปอนชิ้นงานเขาเครื่องเชื่อมเพื่อเชื่อมตอชิ้นสวนตางๆ หรือ
ดูแลการทํางานของเครื่องเชื่อม ที่ใชในการเชื่อมตอชิ้นงานโลหะ หรือประกอบชิ้นงาน 

- จับ ยึด เชื่อมเปนจุด ใชความรอนทําใหชิ้นงานโคงงอ หรือใชนอตยึดเพื่อใหไดรูปรางและ
ตําแหนงสําหรับเชื่อมตรงตามที่ตองการ 

- เชื่อมงานในแนวราบ แนวตั้งหรือตําแหนงเหนือศีรษะ 

- ใชอุปกรณเชื่อมพื้นฐานหรือใชระบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อที่จะเชื่อมสวนของโลหะโดยใชวิธีการ
ตางๆ เชน เชื่อมดวยกาซทังสเตน เชื่อมโลหะดวยกาซ เชื่อมดวยลวดเชื่อมไฟฟา, เชื่อมดวยพลาสมา, เชื่อม
โลหะดวยลวดหุมฟลักซ การเชื่อมดวยความตานทาน และเชื่อมงานใตน้ํา 

- ตรวจสอบวัดหรือทดสอบ ชิ้นงานโลหะที่เสร็จแลว เพื่อใหแนใจวาตรงตามที่ตองการโดยใช
เครื่องมือวัดและตรวจสอบตางๆ เชน ตรวจสอบความเรียบสนิทของงานเชื่อม รอยเผาไหม และกระบวนการเชื่อม
เพื่อหลีกเล่ียงการหลอมละลายของชิ้นงาน การบิดเบี้ยว หดตัว ความไมสม่ําเสมอ และการขยายตัวของวัสดุ 

- แกไขปญหาโดยปรับตัวควบคุมหรือหยุดเครื่องจักรและตรวจสอบอุปกรณที่หยุดคางไว 

- บันทึกขอมูลการดําเนินงานตางๆ ในรายงานการผลิต 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางเชื่อม พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 3.2 ถึง 
3.8 คะแนน โดยความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชอุปกรณความปลอดภัยเปนความสามารถที่
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยใน
แตละดานต้ังแต 1.6 ถึง 2.6 คะแนน โดยความสามารถในการจับ ยึด เชื่อมเปนจุด ใชความรอยทําใหชิ้นงาน
โคงงอ เปนความสามารถท่ีแรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการอานพิมพเขียว
คําส่ังงานหรือตารางการผลิต และความสามารถในการบันทึกขอมูลการดําเนินงานตางๆ เปนความสามารถท่ี
แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช
อุปกรณความปลอดภัยเปนความสามารถท่ีมีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมี
อยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความสามารถในการอานพิมพเขียวคําส่ังงานหรือตารางการผลิต และ
ความสามารถในการบันทึกขอมูลการดําเนินงานตางๆ สวนความสามารถในการเชื่อมงานในแนวราบ แนวต้ัง
หรือตําแหนงเหนือศรีษะ และความสามารถในการใชอุปกรณเชื่อมพื้นฐานหรือใชระบบกึ่งอัตโนมัตินั้น แรงงาน
ในสถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง (รูปที่ 5.28) 
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ปฏิบัติงานโดยใช
อุปกรณความปลอดภัย อานพิมพเขียว, คําส่ัง

งานหรือตารางการผลิต

กําหนดตําแหนง ตั้ง
ระดับชิ้นงาน และยึด

ชิ้นงานใหแนน

ปอนชิ้นงานเขาเคร่ือง
เชื่อม

จับ ยึด เชื่อมเปนจุด ใช
ความรอนทําใหชิ้นงาน

โคงงอ 
เชื่อมงานในแนวราบ 
แนวตั้งหรือตําแหนง

เหนือศีรษะ

ใชอุปกรณเชื่อมพื้นฐาน
หรือใชระบบกึ่งอัตโนมัติ

ตรวจสอบวัดหรือ
ทดสอบ ชิ้นงานโลหะที่

เสร็จแลว 

 แกไขปญหาโดยปรับตัว
ควบคุมหรือหยุด

เคร่ืองจักร

บันทึกขอมูลการ
ดําเนินงานตางๆ 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 5.30  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางเชื่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2) ความรู 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกลความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ  รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

-  ความรูดานการอานและเขียนแบบความรูดานเทคนิคการอานและเขียนแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิตมีความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานมีความรูในดานการใช
เครื่องมือที่เกี่ยวของ นโยบาย หลักปฏิบัติ และยุทธวิธีในการสรางแรงจูงใจดานความปลอดภัยในระดับทองถิ่น 
และระดับชาติ  เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ตลอดจนทรัพยสินของบริษัท 

ผลการประเมินระดับรูของชางเชื่อมพบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน 
มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.6 ถึง 4.0 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับเครื่องกลเปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับ
แรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 2.0 
ถึง 3.0 คะแนน โดยความรูทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน เปนความรูที่แรงงานได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานการผลิตและกระบวนการผลิตเปนความรูที่แรงงานได
คะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     บทที่ 5  
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

5-51 

ความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองกล

การอานและเขียนแบบ

ความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต

ความรูทางดานอาชีวอ
นามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางาน
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานการผลิตและกระบวนการผลิตเปนประเภทความรู
ที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรู
เกี่ยวกับเครื่องกล และความรูดานการอานและเขียนแบบ (รูปที่ 5.29) 

รูปที่ 5.31  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางเชือ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3) ทักษะ 

- ทักษะดานการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออน
ของแตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะดานการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะส่ือสาร ถาม
คําถามในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะดานการติดตามผล ทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะดานการติดตามการดําเนินงาน ติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่น
เพื่อใหแนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษะดานการควบคุมการดําเนินการ การควบคุมการดําเนินการของเครื่องมือหรือระบบตางๆ 

- ทักษะดานการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางเชื่อมพบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละ
ดาน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกัน ต้ังแต 3.6 ถึง 3.8 คะแนน โดยทักษะในการฟง ทักษะการพูด และทักษะการ
ติดตามการดําเนินงานเปนทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะที่แรงงานมี
อยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 2.4 ถึง 3.0 คะแนน โดยทักษะในการฟง และการติดตามการ
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ดําเนินงานเปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการคิดเชิงวิจารณญาณเปน
ทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณเปนประเภทของทักษะที่
มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ทักษะใน
การควบคุมการติดตามการดําเนินงาน และทักษะการควบคุมการดําเนินการ 

รูปที่ 5.32  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของเชื่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานของชางเชื่อม ประกอบไปดวย ความซื่อสัตยสุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝเรียนรู 
และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางเชื่อม พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.8 ถึง 4.0 คะแนน โดยคุณลักษณะที่ผูประกอบการ
คาดหวังใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาไดแก ความซื่อสัตย สุจริต 
การตรงตอเวลา และความมีระเบียบวินัย ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมี
ระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง ต้ังแต 2.6 ถึง 3.2 คะแนนโดยคุณลักษณะที่แรงงานได
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่ และความมีระเบียบวินัย ในขณะที่การ
ตรงตอเวลา และการใฝเรียนรู ไดรับคะแนนประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการตรงตอเวลาสวนประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมี
ระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร 
และความมีระเบียบวินัย (รูปที่ 5.31) 

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การฟง

การติดตามผล

การติดตามการ
ดําเนินงาน

การควบคุมการ
ดําเนินการ

การพูด

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 5.33  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางเชื่อม 
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บทที่ 6 
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

 

6.1 สถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย 

6.1.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นเปนอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมหลากหลาย ในบางแหงอาจแบงออกตาม
ประเภทของอุตสาหกรรมตอเนื่อง หรือลักษะณะการใชงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้จะอิงตามพิกัดศุลการกรที่แบง
เครื่องจักรออกเปน 3 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery Industry) 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery Industry) และอุตสาหกรรมเครื่องมือกล (Machine 
Tool Industry) โดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลถือเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่เปน
ปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สําคัญและสรางมูลคาเพิ่มโดยรวมตอประเทศ สําหรับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลสวนใหญนั้นเปนการผลิตชิ้นสวนเพื่อซอมแซมเครื่องจักรเกา หรือเปนตัวแทนจําหนายเครื่องจักร
จากตางประเทศ โดยผูประกอบการที่ทําการผลิตเครื่องจักรสําเร็จรูปนั้น มีจํานวนนอยมาก สําหรับการจําแนก
ประเภทจะถูกกําหนดโดย Harmonize Code พิกัดยอย 4 หลัก ที่มีรายละเอียดดังนี้1 

1) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร: เครื่องจักรที่ใชในภาคการเกษตรเกี่ยวกับพืชและสัตว 
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทุนแรงและเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554) 

- เครื่องจักรกลการเกษตร: แบงออกเปนตามลักษณะการใชงานไดดังนี้ (1) แทรกเตอร (2) 
เครื่องเตรียมดิน (3) เครื่องปลูก (4) เครื่องบํารุงรักษา (5) เครื่องเก็บเกี่ยว  

- เครื่องจักรกลปศุสัตว: อาทิ เครื่องรีดนม เครื่องเตรียมอาหารสัตว เครื่องเลี้ยงสัตวปก  

2)  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม: แบงออกตามประเภทการใชงานดังนี้ 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง  
- เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร  
- เครื่องจักรอุตสาหรรมยางหรือพลาสติก 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
- เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
- เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 
- เครื่องจักรอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรรมเครื่องหนัง 
- เครื่องจักรงานโลหะกรรมหรือหลอโลหะ 
- เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 

                                                            
1รายงานประจําป 2552 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
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3) อุตสาหกรรมเครื่องมือกล (Machine Tool): เปนการผลิตเครื่องมือกลที่ผลิตชิ้นงานและเครื่องจักร 
อาทิ เครื่องกลึง เครื่องกวาน เครื่องเจาะ และเครื่องบัดกรี โดยอุตสาหกรรมที่ตองใชเครื่องมือกลสวนใหญ อาทิ 
งานแปรรูปไม ยาง พลาสติก และโลหะตางๆ 

- เครื่องมือ 

- เครื่องมือกล 

ระดับเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลแบงออกเปน 3 ประเภท อันไดแก 

1) ระดับ High-End Technology มีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ใชเครื่องจักรกลที่มีความ
ละเอียดสูง สวนมากเปนบริษัทรวมทุนกับตางประเทศ มีการลงทุนสูง และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
รัฐบาล 

2) ระดับ Middle-End Technology เครื่องจักรที่ใชในการผลิตมีความแมนยําพอสมควร สวนมาก
เปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งรับจางผลิตชิ้นสวนยานยนตและรับชวงการผลิต  

3) ระดับ Low-End Technology เครื่องจักรที่ใชมีความแมนยําหรือความเที่ยงตรงนอย ทําใหมี
ความสามารถเพียงผลิตชิ้นสวนทั่วไปหรือชิ้นงานที่มีราคาตํ่า ไดแก ผูประกอบการซอมบํารุงเครื่องจักรกล และ
รับจางผลิตชิ้นสวนทั่วๆ ไป  

6.1.2 โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศ 

จากตารางที่ 6.1แสดงใหเห็นวาตลอด 10 ปที่ผานมานั้น จํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในป 2553 มีแรงงานสะสมที่อยูในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่จดทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 1.6 แสนคน และมีโรงงานสะสมทั้งส้ิน 5,859 โรงงาน 

อยางไรก็ตาม พบวาโรงงานที่มีขนาดใหญในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นมักเปนโรงงานที่มีการรวม
ทุนกับตางชาติ เนื่องจากลักษณะของงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบและผลิต ที่ตองอาศัย
ความแมนยําและเปนงานเฉพาะทาง ทําใหมีตนทุนวัตถุดิบที่สูง จึงจําเปนตองอาศัยการถายทอดเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ในขณะที่โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ทําการผลิตเครื่องจักรโดยไมได
ใชเทคโนโลยีที่สูงมากนัก เนนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือบางสวนอาจนําเขาเครื่องจักรมือสองจาก
ตางประเทศมาประกอบและ Retrofit2 

เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของจํานวนแรงงานและโรงงานจะเห็นไดวา ในชวงระหวางป 2544–2551  
ที่ผานมา จํานวนโรงงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น มีเพียงในป 2550 เทานั้นที่จํานวนการจดทะเบียนลดลง อยางไรก็ดี 
ในชวง 2–3 ปหลัง คือ ต้ังแตป 2552 เปนตนมา จํานวนโรงงานที่จดทะเบียนมีจํานวนลดลง สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก สําหรับจํานวนแรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นมี
แนวโนมไมคอยแนนอนนัก ดังรูปที่ 6.1 

สําหรับการกระจายตัวของโรงงานรูปที่ 6.2 แสดงใหเห็นวาโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้น ไมได
กระจายตัวอยูทั่วประเทศ แตสวนใหญจะหนาแนนอยูในภาคกลาง และเมืองใหญๆ ที่เปนแหลงรวม
อุตสาหกรรม หรือเปนที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม 
                                                            
2การนําเคร่ืองจักรเกาท่ีลาสมัยมาทําการปรับปรุงใหสามารถกลับมาใชไดอีก (สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 2552) 
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ตารางที่ 6.1  จํานวนโรงงานและแรงงานสะสมในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จําแนกตามขนาดโรงงาน ป 2544-2553 

ป 
โรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง โรงงานขนาดใหญ รวม 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

2544 3,795 29,081 292 24,491 158 64,038 4,245 117,610 

2545 3,934 30,393 316 26,276 166 66,381 4,416 123,050 

2546 4,093 32,069 339 28,260 175 68,118 4,607 128,447 

2547 4,245 33,874 371 30,443 181 70,460 4,797 134,777 

2548 4,408 35,893 399 32,228 184 71,113 4,991 139,234 

2549 4,583 37,843 429 34,050 185 71,447 5,197 143,340 

2550 4,699 39,342 458 36,838 191 73,249 5,348 149,429 

2551 4,890 42,054 484 38,719 200 74,908 5,574 155,681 

2552 5,019 43,676 510 40,189 203 75,274 5,732 159,139 

2553 5,116 44,902 536 41,740 207 75,889 5,859 162,531 

หมายเหตุ: คํานวนจากโรงงานและแรงงานตั้งแตป 2512 
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ส้ินป 2553 

 

รูปที่ 6.1  จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-2553 

 
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ส้ินป 2553 
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รูปที่ 6.2  การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องกลในจังหวัดตางๆ 

 
ท่ีมา: Mechanical Intelligence Unit, เขาถึงไดจาก http://miu.isit.or.th/MIU2/DisperseGis.aspx 

 
6.1.3 มูลคาการนําเขาและสงออกเครื่องจักรกลในประเทศ 

เมื่อพิจารณามูลคาการนําเขาและสงออกดวยรหัสพิกัดสินคา Harmonized System Codes3 (HS Code) 84 
หรือ Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and Mechanical Appliance, Computers และ HS 87 หรือ Vehicles 
Other Than Railway Or Tramway Rolling Stock พบวาประเทศไทยขาดดุลสินคาจากการนําเขาเครื่องจักร
มาโดยตลอดจากรูปที่ 6.3 เมื่อพิจารณาในพิกัดสินคา HS 84 พบวา ถึงแมมูลคาการนําเขาสินคาจะมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นในชวงต้ังแตป 2552 เปนตนมา แตชวงหางของดุลการคายังคงมีอยูคอนขางสูง 

รูปที่ 6.3  มูลคาการนําเขาและสงออกจําแนกตามพิกัดสินคา HS 84 และ HS 87 
หนวย: ลานบาท 

  
ท่ีมา: Mechanical Intelligence Unit, สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

                                                            
3เขาถึงจาก http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.cfm 
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อัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พบวาในหมวดเครื่องจักรการเกษตร 
มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 5.74 ตอป เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย 
รอยละ 6.49 ตอป ในขณะที่เครื่องมือกลมีอัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกสูงที่สุด คือ รอยละ 17.50 ตอป 
สําหรับมูลคาการสงออกของสินคาเครื่องจักรในแตละหมวดพบวา ในหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรนั้นมูลคา
การสงออกเครื่องจักรงานเกษตรกรรมมีมูลคาสูงที่สุด ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ใช
ในอุตสาหกรรมทั่วไปมีมูลคาการสงออกสูงที่สุด และมีมูลคาสงออกสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรกล 
ในทั้งสามหมวด และสําหรับเครื่องมือกล พบวา เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกสูงที่สุดดังแสดงในตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2  มูลคาการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ป 2550–2554 
หนวย: ลานบาท 

ป 2550 2551 2552 2553 2554 
เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

เคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม 10,550.53 8,895.17 7,773.54 10,467.48 13,118.38 
เคร่ืองจักรงานปศสัุตว 154.51 215.24 146.87 216.89 266.24 

รวมมูลคา 10,705.04 9,110.41 7,920.41 10,684.37 13,384.62 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

เคร่ืองจักรงานโลหะกรรม หรือหลอโลหะ 778.97 1,073.60 1,257.53 1,601.26 2,486.01 
เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 111,111.94 98,102.84 86,548.60 113,701.53 112,709.22 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ 15,306.87 18,123.54 32,845.70 39,505.09 31,616.28 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกอสราง 25,199.83 28,971.09 21,818.13 35,470.70 48,792.59 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 42.35 57.85 36.52 63.99 28.01 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 1,851.42 2,019.77 2,138.02 2,252.95 2,311.42 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1,380.25 1,069.10 616.96 1,019.35 1,458.50 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 489.24 552.4 327.37 486.41 577 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 1,638.32 1,838.85 1,590.35 1,965.56 2,274.33 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมส่ิงทอ 5,499.97 6,802.06 5,878.57 7,881.80 8,013.82 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 1,385.69 1,860.00 1,141.12 1,271.22 1,534.62 

รวมมูลคา 164,684.85 160,471.10 154,198.87 205,219.86 211,801.80 
เคร่ืองมือกล 

เคร่ืองมือ 659.09 1,073.35 498.47 1,049.77 1,525.46 
เคร่ืองมือกล 13,033.42 14,193.32 8,536.55 13,771.15 24,577.00 

รวมมูลคา 13,692.51 15,266.67 9,035.02 14,820.92 26,102.46 
ท่ีมา: Machinery Intelligence Unit, สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 
สําหรับมูลคาการนําเขา มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกหมวด โดยเครื่องจักรกลการเกษตรมีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยรอยละ 6.67 ตอป เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 11.79 และเครื่องมือกลมี
อัตราการเติบโตสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 12.99 ตอป เมื่อเรียงลําดับมูลคาการนําเขาเครื่องจักรแลว เครื่องจักรกล
เกษตรกรรม เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป และเครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาสูงที่สุดในแตละหมวด 
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ตารางที่ 6.3  มูลคาการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ป 2550–2554 
หนวย: ลานบาท 

ป 2550 2551 2552 2553 2554 
เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

เคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม 23,670.34 32,981.47 30,878.11 30,791.30 29,472.70 
เคร่ืองจักรงานปศสัุตว 743.38 691.32 725.04 1,126.84 2,130.68 

รวมมูลคา 24,413.72 33,672.79 31,603.15 31,918.14 31,603.38 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

เคร่ืองจักรงานโลหะกรรม หรือหลอโลหะ 5,159.92 6,854.28 8,912.58 4,752.35 4,490.86 
เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 126,553.63 161,775.28 149,636.22 171,860.65 175,841.77 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ 21,461.21 29,780.07 25,451.38 30,541.85 29,671.98 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกอสราง 30,404.40 40,321.18 32,201.62 47,180.80 80,171.74 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 266.48 297.74 135.69 263.04 494.34 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 6,028.83 8,636.91 8,215.57 9,155.75 11,582.19 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 2,625.81 3,169.36 3,668.25 4,006.65 5,705.88 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3,181.66 3,500.93 2,248.92 5,262.09 3,206.35 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 15,556.66 16,882.59 15,623.66 17,645.54 23,838.20 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมส่ิงทอ 10,309.96 10,608.78 7,166.92 8,938.43 9,821.18 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 1,783.99 2,285.26 2,582.01 2,275.58 3,925.27 

รวมมูลคา 223,332.55 284,112.38 255,842.82 301,882.73 348,749.76 
เคร่ืองมือกล 

เคร่ืองมือ 4,230.50 5,513.13 4,783.17 6,675.12 8,061.83 
เคร่ืองมือกล 51,184.26 61,941.39 41,842.08 65,485.62 82,249.82  

รวมมูลคา 55,414.76 67,454.52 46,625.25 72,160.74 90,311.65 
ท่ีมา: Machinery Intelligence Unit, สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 
เมื่อพิจารณาจากขอมูลตารางที่ 6.2 และ 6.3 จะพบวา ประเทศไทยยังคงเสียดุลการคาในกลุม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรอยูคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมและมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตลอด เปนที่นาสังเกตวา แมวาประเทศไทยจะขาดดุลในเครื่องจักรกลในกลุมเกษตร แตก็มีแนวโนมที่จะ
ขาดดุลลดลง 

6.2 สถานการณแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยไดทําการคาดการณวาตนทุนแรงงานในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรในแตละกลุมมีตนทุนที่แตกตางกัน โดยพบวาในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรมีตนทุน
แรงงานคิดเปนรอยละ 24 ของตนทุนอุตสาหกรรมทั้งหมด ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
ตนทุนแรงงานเปนสัดสวนรอยละ 10 ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมเครื่องมือกลนั้นมีตนทุนแรงงานนอยที่สุด คือ
รอยละ 9 ของตนทุนอุตสาหกรรมทั้งหมด 

6.2.1 แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจําแนกตามอาชีพ 

จากขอมูลการสํารวจภาวะการมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาอัตราการเติบโตของจํานวน
ผูมีงานทําในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลลดลงโดยเฉล่ียรอยละ 5.71 ตอป ในป 2553 (ตารางท่ี 6.4) พบวามี



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 6 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

6-7 

แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทั้งส้ิน 166,887 คน โดยสวนใหญอยูในประเภทผูปฏิบัติการเครื่องจักร
โรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ และผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือ
และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 47.01 และรอยละ 19.92 ของแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ทั้งหมดตามลําดับ โดยอาชีพแรงงานใน 2 กลุมดังกลาวนั้นจัดอยูในแรงงานระดับลางหรือเปนผูปฏิบัติการ
ทั่วไปเทานั้น  เมื่อจัดกลุมในระดับทักษะแลว พบวา แรงงานในกลุมผูบริหารระดับสูงคิดเปนสัดสวนรอยละ 
3.57 ของแรงงานท้ังหมด ในขณะที่แรงงานระดับทักษะ ซึ่งประกอบไปดวย ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ชาง
เทคนิค และเสมียน คิดเปนรอยละ 20.23 ขณะที่แรงงานระดับลางหรือผูปฎิบัติงานยังคงเปนกลุมใหญใน
อุตสาหกรรมนี้สูงถึงเปนรอยละ 76.19 ของแรงงานทั้งหมด ดังรูปที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4  จํานวนผูทํางานในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จําแนกตาม ป 2544–2554 
หนวย: คน 

อาชีพ 2544 2546 2548 2550 2552 2553 
ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ 9,489 9,854 8,370 7,386 3,901 5,964 
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 3,416 4,589 4,962 5,246 5,922 3,654 
ชางเทคนิคสาขาตางๆและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 17,121 16,638 23,289 19,743 19,088 18,889 
เสมียน 5,386 12,930 16,583 12,038 9,626 11,222 
พนักงานบริการและพนักงานขายในรานคาและตลาด 2,408 1,654 398 1,053 1,731 2,262 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 42  407 573 1,062 669 
ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
40,788 

 
37,805 

 
43,954 

 
36,072 

 
42,491 

 
33,243 

ผูปฏิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและเครื่องจักรและ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 

 
58,811 

 
74,011 

 
77,033 

 
74,932 

 
70,881 

 
78,453 

อาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ 6,476 4,193 12,109 8,441 5,650 12,418 
ไมทราบ    330 195 113 
รวม 143,937 161,674 187,105 165,814 160,547 166,887 

ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

 
รูปที่ 6.4  สัดสวนแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จําแนกตามกลุมฝมือ ในป 2553 

 
 

 

แรงงานระดับลาง และ
ผูปฎิบัติงานทั่วไป 

76.19

แรงงานทักษะ  20.23

ผูบริหาร  3.57

ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
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6.2.2 แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจําแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อจําแนกในระดับการศึกษา พบวาแรงงานสวนใหญจบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย แตเปนที่นาสังเกตวาอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงานทักษะอยาง
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นกลับมีสัดสวนการใชแรงงานในระดับ ปวช. และปวส. หรืออนุปริญญานอยกวา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกวาถึงกวารอยละ 50 (ตารางท่ี 6.5) 

การขยายตัวแตละระดับการศึกษาในทุกระดับการศึกษามีสัดสวนลดลง โดยพบวาแรงงานระดับตํ่ากวา
ประถมศึกษาและประถมศึกษามีสัดสวนการขยายตัวลดลงต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ 13.78 และรอยละ 11.38 
ตามลําดับ ในขณะที่อัตราการเติบโตของผูทํางานที่จบการศึกษาสูงสุดระดับ ปวส. ขยายตัวลดลงตํ่าสุด คิดเปน
รอยละ 0.76 

ตารางที่ 6.5  จํานวนผูทํางานในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จําแนกตามระดับการศึกษา ป 2544–2553 
หนวย: คน 

ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2553 
ต่ํากวาประถมศึกษา 16,648 18,057 19,479 10,904 13,073 12,647 
ประถมศึกษา 30,433 24,728 26,061 20,891 27,799 24,690 
มัธยมศึกษาตอนตน 33,445 37,654 43,466 42,175 34,879 41,552 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 24,324 30,613 38,989 37,111 32,960 34,640 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 10,582 13,787 15,463 17,346 15,701 14,733 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 11,946 17,387 20,959 16,600 16,899 18,311 
ปริญญาตรี 15,387 17,559 18,429 19,477 16,511 17,736 
อื่นๆ 1,172 1,887 4,261 1,309 2,724 2,578 
รวม 143,937 161,672 187,107 165,813 160,546 166,887 

ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร   

 

6.2.3 แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจําแนกตามประเภทการผลิต 

แรงงานท่ีทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรสวนใหญอยูในประเภทการผลิตเครื่องใชในบานเรือนซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น รองลงมาคือ การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานท่ัวไปอื่นๆ อยางไรก็ตาม การผลิตเครื่องใช
ในบานเรือนกลับมีแนวโนมลงลง ในขณะที่การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานท่ัวไปอื่นๆ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอด 10 ป
ที่ผานมา ดังตารางที่ 6.6 

ตารางที่ 6.6  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จําแนกตามประเภทการผลิตป 2544-2553 

หนวย: คน 
 2544 2546 2548 2550 2552 2553 
การผลิตเคร่ืองยนตและเคร่ืองกังหันยกเวนเคร่ืองยนตที่ใชกับ
อากาศยาน ยานยนตและรถจักรยาน/รถจักรยานยนต 

 
740 

 
1,927 

 
120 

 
191 

 
641 

 
850 

การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอัด แท็ปและวาลว 8,503 7,591 10,690 6,583 8,498 9,905 
การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปน) เกียรและเคร่ืองเกียร และอปุกรณ
ที่ใชขับเคลื่อน 

 
16,927 

 
12,446 

 
9,800 

 
11,216 

 
13,575 

 
21,853 

การผลิตเตาอบเตาเผา และเคร่ืองพนหรือเคร่ืองฉีดเชือ้เพลิง
ของเตาเผา 

 
266 

 
1,563 

 
513 

 
392 

 
808 

 
3,006 
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 2544 2546 2548 2550 2552 2553 
การผลิตอุปกรณที่ใชในการยกและการขนยาย 3,391 3,755 3,965 6,816 3,351 2,100 
การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอ่ืนๆ 26,514 38,119 31,679 34,123 35,700 40,602 
การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม 14,185 23,334 19,392 20,626 26,798 22,488 
การผลิตเคร่ืองมือกล 3,740 4,177 6,934 4,976 3,528 2,000 
การผลิตเคร่ืองจักรสําหรับโลหะกรรม 44 389 61 535 604 298 
การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการทําเหมืองแรเหมืองหิน และการ
กอสราง 

 
2,589 

 
3,301 

 
5,318 

 
5,144 

 
5,091 

 
3,089 

การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารเคร่ืองด่ืม 
และยาสูบ 

 
2,774 

 
2,860 

 
4,592 

 
1,759 

 
3,642 

 
3,016 

การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตส่ิงทอเคร่ืองแตงกาย และ
เคร่ืองหนัง 

 
2,528 

 
2,097 

 
1,945 

 
754 

 
3,075 

 
1,184 

การผลิตอาวุธและกระสุน 1,810 500 783 2,757 2,098 1,609 
การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอื่นๆ 7,668 10,019 13,744 11,555 8,128 8,603 
การผลิตเคร่ืองใชในบานเรือนซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 52,258 49,595 77,567 58,388 45,009 46,284 

รวม 143,937 161,673 187,103 165,815 160,546 166,887 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
6.2.4 แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจําแนกตามกลุมอายุ 

สําหรับชวงอายุ ในป 2553 พบวากลุมอายุที่ทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสูงที่สุดคือ กลุมอายุ
ระหวาง 30-34 ป คิดเปนรอยละ 24.94 ของแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมอายุ
ระหวาง 40-49 ป และ 25–29 ป คิดเปนรอยละ 19.54 และรอยละ 19.42 ตามลําดับดังแสดงในตารางที่ 6.7 

ตารางที่ 6.7  จํานวนผูมีงานทําจําแนกตามอายุ ป 2544–2553 
หนวย: คน 

อายุ 2544 2546 2548 2550 2552 2553 

15 - 19 ป 5,985 7,207 6,118 5,334 6,310 4,815 
20 - 24 ป 32,964 40,801 34,239 31,334 18,793 20,305 
25 - 29 ป 29,394 36,976 50,692 37,733 34,188 32,417 
30 - 34 ป 32,044 28,963 34,855 36,568 30,428 41,615 
35 - 39 ป 19,490 20,900 29,556 24,449 30,824 25,198 
40 - 49 ป 19,898 17,884 20,858 21,261 28,053 32,618 
50 - 59 ป 3,907 8,041 9,282 7,531 10,037 8,791 

ตั้งแต 60 ปข้ีนไป 256 901 1,506 1,604 1,915 1,126 
รวม 143,938 161,673 187,106 165,814 160,548 166,885 

ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
6.2.5 คาจางในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจําแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อพิจารณาในระดับรายไดแลว พบวาตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา จํานวนรายไดตอเดือนมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (ตารางท่ี 6.8) แตเมื่อพิจารณาในระดับการศึกษา รายไดของผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และ ปวช. มีจํานวนลดลง นอกจากนี้แลว เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูที่จบการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีชองหางระหวางรายไดไมแตกตางกันมากนัก 
กลาวคือ ระดับรายไดของการศึกษาสูงสุดดังกลาวมีจํานวนใกลเคียงกันมาก แตผูจบการศึกษาในระดับ ปวช.
และ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีจํานวนการจางงานนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลับมีจํานวนรายไดตอเดือนสูงกวา  

ตารางที่ 6.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของลูกจางเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จําแนกตามระดับการศึกษา 
ป 2544–2554 

หนวย : บาทตอเดือน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถมศึกษา 7,391 6,108 6,416 7,176 6,594 7,966 
ประถมศึกษา 5,607 5,720 5,559 5,956 6,352 7,111 
มัธยมศึกษาตอนตน 5,777 5,665 5,952 6,775 7,301 7,448 
มัธยมศึกษาปลาย 7,695 6,148 7,282 6,671 9,189 8,391 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 12,008 7,252 8,138 9,852 9,234 11,549 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 9,437 10,090 9,907 10,711 11,005 11,787 
ปริญญาตรี 20,900 20,607 15,292 18,700 18,249 18,947 

เฉลี่ยรวม 8,872 8,382 8,010 9,045 9,885 10,463 
หมายเหตุ: (1) การศึกษาในระดับปริญญาโทและสูงกวามีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (Sampling Errors) 
 (2) คิดเฉพาะรายไดที่เปนตัวเงิน ไมรวมสวัสดิการ 
ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

 
ที่ผานมานั้นอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเปนอุตสาหกรรมที่มีตลาดคอนขางแคบ ปริมาณการผลิตที่นอย 

อีกท้ังแรงงานท่ีตองการสวนใหญเปนแรงงานฝมือที่ตองอาศัยประสบการณเปนอยางมาก แตผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็กท่ีไมไดอาศัยเทคโนโลยีอะไรมากนัก ซึ่งสวนใหญเนนไปท่ี
วงจรคอมพิวเตอรในการควบคุมเครื่องมือกลเทานั้น ดังนั้นจึงไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาแรงงานเทาไรนัก 

6.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศไทย 

ในการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล ทําการรวบรวมจากงานวิจัยในอดีต อาทิ รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สาขาเครื่องจักรกล โดย สสว. และโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย (เครื่องจักรกล) เลม 3 โดย วิรัช อยูชา และคณะ รวมถึงผลการระดม
ความคิดผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล4 สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- มีอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) เปนจํานวนมากภายในประเทศเพื่อผลิต
ชิ้นสวนตางๆ ในลักษณะของพันธมิตรธุรกิจ 

                                                            
4การจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย และคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรรัลด  รายละเอียดในภาคผนวก 
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- มีความไดเปรียบดานโลจิสติกส ผูประกอบการภายในประเทศมีขอไดเปรียบดานระยะทาง
ตนทุน คาขนสง และมีบริการหลังการขายแกผูใชเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการคมนาคมขนสงที่ดี 

- มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางดี 

- มีความยืดหยุน (Flexible) ความคลองตัวพรอมปรับเปลี่ยนตามความตองการของลูกคา  

- มีความประณีตสูง ซึ่งนับเปนความจําเปนและปจจัยความสําเร็จของคนไทย 

- มีความไดเปรียบทางดานจิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) 

- มคีวามรวดเร็วในการใหบริการหากเปรียบเทยีบกับประเทศเพื่อนบาน 

- สามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ตามท่ีลูกคาตองการไดแม
ตนทุนจะคอนขางสูง 

2) จุดออน (WEAKNESS) 

- มีภาวะของการแขงขันสูง เนื่องจากตองแขงขันกับเครื่องจักรใหมและเครื่องจักรเกา ราคาถูก 
ที่นําเขาจากตางประเทศ 

- มีการพ่ึงพาวัตถุดิบจากตางประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังไมสามารถผลิตเหล็ก
คุณภาพสูงได และขาดขอมูลผูมีความสามารถในการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลภายในประเทศ 

- ขาดการเช่ือมโยงเครือขายการผลิตเนื่องจากผูประกอบการยังดําเนินการผลิตในลักษณะ
ผลิตชิ้นสวนเพื่อประกอบเองเพราะสะดวกกวาที่จะใหแหลงอื่นผลิตปอนใหทําใหมีปญหาเรื่องชิ้นสวนมีคุณภาพ
ตํ่าและตนทุนตอหนวยสูง 

- ขาดทักษะทางการตลาดเชิงรุก การตลาดของผูผลิตภายในประเทศยังแคบ ทําใหสูญเสีย
โอกาสในการขายสินคา 

- ขาดความเชื่อถือภายในประเทศ เนื่องจากผูผลิตยังไมสามารถผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของลูกคา ขณะเดียวกันคานิยมเครื่องจักรตางประเทศก็มีสูง 

- ขาดขอมูลขาวสารในหลายดาน เชน แหลงที่ต้ังผูผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเครื่องจักร และ
แนวโนมทิศทางตลาด เปนตน 

- มีแรงงานฝมือที่มีทักษะไมเพียงพอโดยเฉพาะในสายอาชีพขาดแคลนจนตองจางผูจบสาย
สามัญมาฝกใหทํางานของสายอาชีพนอกจากนั้นแรงงานไทยไมคอยอดทน มีการเปลี่ยนงานบอย  

- มีการบริหารแบบระบบครอบครัว (Family) ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาคนทําให
ไดงานมีประสิทธิภาพไมเต็มที่ สงผลใหเปนอุปสรรคตอการบริหารเชิงกลยุทธ 

- ปญหาการถายทอดความรูแรงงานระดับชางที่มีทักษะความชํานาญแตไมสามารถส่ือสาร
ถายทอดไดโดยเฉพาะอยางยิ่งถาคูมือเปนภาษาตางชาติจะเปนอุปสรรคตอการส่ือสารและทําความเขาใจ 

- ชางที่มีทักษะความชํานาญแตขาดความรูและความคิดอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถ
พัฒนาตอยอดและถายทอดได 
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- โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สวนมากยังไมใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอีกท้ังการวิจัยและพัฒนาเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากขาดสมรรถนะในการดูดซับเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- มีอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการเครื่องจักรไปใชในการผลิตภายในประเทศเปนจํานวนมาก 
เชน อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต ไฟฟา และเส้ือผา เปนตน 

- มีการรวมกลุมของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอยูบางแลว 

- ไดรับความเช่ือถือจากภายนอกประเทศ เนื่องจากผูใชเครื่องจักรในแถบภูมิภาคอาเซียนให
ความเชื่อถือคุณภาพเครื่องจักรกลที่ผลิตในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรชนิดเดียวกันจาก
ประเทศจีน และเวียดนาม 

- มีหนวยงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนา และหนวยงานสนับสนุนหลายหนวยงาน แตไม
สามารถนําผลการวิจัยและพัฒนามาดําเนินการตอยอดในเชิงพาณิชยไดเทาที่ควร 

- ลูกคาใหการยอมรับบริษัทไทยมากขึ้น แตยังขาดความพรอมทางดานบุคลากร เครื่องมือ
และอุปกรณระดับสูง 

4) อุปสรรค (THREAT) 

- กําลังซื้อในประเทศยังคงมีอยูอยางจํากัด 

- ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภาครัฐ 

- ไมคอยไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ 

- การสงเสริมการลงทุน ใหความสําคัญกับผูประกอบการรายใหญที่มีหลักฐานทางดาน
การเงินตามมาตรฐานสากล ในขณะที่ผูประกอบการสวนใหญในประเทศยังคงเปน SMEs 

- อัตราภาษีนําเขาไมเอื้อตอการผลิต เนื่องจากภาษีวัตถุดิบหรือชิ้นสวนเครื่องจักรกลมีอัตรา
สูงกวาเครื่องจักรสําเร็จรูป 

- การแขงขันในดานราคา ทําใหลูกคามีอํานาจตอรองสูง  

- ลูกคาคนไทยมีคานิยมวาเครื่องจักรไทยตองถูกกวาตางชาติ  

- วัตถุดิบภายในประเทศไมเพียงพอที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

- การจัดสงของ Local supplier ไมตรงเวลา ทําใหตองไปใช Supplier จากตางประเทศ จึง
ตองใชเวลาในการเตรียมการและวางแผนนานขึ้น  

- การส่ังของจํานวนนอยจากตางประเทศทําใหไมสามารถตอรองกับผูจัดสงได  

- ประเทศจีนซึ่งเปนประเทศคูแขงขันใหมมีความไดเปรียบหลายดาน เชน คาแรงถูกกวามี
การผลิตครั้งละจํานวนมาก เปนตน  
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- ตางประเทศมีการนําความรู และความชํานาญคนละดานมารวมกลุมกันผลิตเครื่องจักร 
ขณะที่ของไทยพยายามทําเองทุกอยางในโรงงานเดียว  

- ไมมีกฎหมายสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโดยตรง ทําใหตองส่ังซื้อเขามาจํานวนมาก 
โดยไมมีการผลิตขึ้นมาใชเองมากนัก 

- ขาดความรวมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมระหวางผูผลิตผลิตภัณฑ กับผูผลิตเครื่องจักร 

- คูแขงใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากลูกคาสามารถคนหาไดงายในอินเทอรเน็ต 

- อุตสาหกรรมไทยไมสรางเครื่องจักรผลิตยาง เนื่องจากมีขนาดใหญ ตลาดในประเทศแคบจึง
มีความตองการนอยทําใหตองนําเขาจากตางประเทศ 

6.4 การประเมินศักยภาพและความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

6.4.1 การวิเคราะหหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องจักรกลเปน
อุตสาหกรรมหลัก และมีอุตสาหกรรมอื่นๆ มารองรับในสวนของอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งไดแก อุตสาหกรรม
ตนน้ํา กลุมอุตสาหกรรมบริการ องคกรตางๆ ของภาครัฐและเอกชน ดังรูปที่ 6.6 

รูปที่ 6.5  เครอืขายวิสาหกิจของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

 
ท่ีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 2552 

 
จากรูปที่ 6.5 เมื่อพิจารณาถึงเครือขายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลแลว

พบวา ผูที่ทําหนาที่ออกแบบ หรือประกอบตัวเครื่องจักรจะประกอบไปดวยผูผลิตรายอื่นๆ ในเชิงพันธมิตร 
(สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 2552) อันไดแก 

1) กลุมผูผลิตชิ้นสวนทางกล: โดยสวนมากเปนผูประกอบการรายยอยประเภทผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ซึ่งตองอาศัยทักษะและฝมือคอนขางสูง 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 6 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

6-14 

2) กลุมผูผลิตชิ้นสวนทางไฟฟา: สําหรับกลุมนี้จะแบงออกเปน 5 ประเภทงานยอย คือ (1) ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส (2) ชิ้นสวนไฟฟากําลัง (3) เซ็นเซอร (4) สายไฟฟากําลัง และ (5) สายสัญญาณ โดยสวนใหญ
สามารถผลิตเองไดในประเทศ ยกเวนเซ็นเซอรที่ตองส่ังจากตางประเทศ 

3) กลุมผูผลิตระบบควบคุม: ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิตและออกแบบ
แผงวงจรควบคุมแบบ PLC (Programmable Logic Control) และแผงวงจรควบคุมระบบ CNC (Computer Numerical 
Control) อยางไรก็ดี ยังคงตองพึ่งการการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต 

4) กลุมผูผลิตโครงสรางเครื่องจักรกล: จะแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ (1) โครงสรางเหล็กพับ 
(2) โครงสรางเหล็กหลอ และ (3) โครงสรางเหล็กประกอบยึด โดยในโครงสรางแบบสุดทายนั้น ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถเปนอยางดี ในขณะที่ประเภทที่ 1 และ 2 มักดําเนินการโดยผูประกอบการเฉพาะทาง 

กลุมผูใหบริการดานอื่นๆ สามารถแบงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

- งานหลอโลหะ: การเติมหรือเทน้ําโลหะลงในแมพิมพ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมในการผลิต
ชิ้นสวนตางๆ ใหกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยผลิตภัณฑหลักไดแก ชิ้นสวนยานยนต ทอเหล็กหลอ 
ชิ้นสวนปมและวาลว ชิ้นสวนเครื่องจักรกลกอสราง ขนาดโรงงานประเภทหลอโลหะสวนมากเปนโรงงานขนาด
เล็กท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตคอนขางตํ่า 

- งานขึ้นชิ้นรูปโลหะ: ผลิตภัณฑหลักไดแก ชิ้นสวนของเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมยานยนต 
ขนาดโรงงานประเภทนี้มักเปนโรงงานขนาดกลางและเล็กท่ีสามารถรับงานขึ้นรูปโลหะอยางงายไมซับซอนได 

- งานตีขึ้นรูปโลหะ: เปนกรรมวิธีแปรรูปโลหะวิธีหนึ่งเพื่อผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักรกลที่
ตองการความแข็งแรงสูง โรงงานสวนใหญในประเภทนี้มักจะทํางานหลอโลหะควบคูกันไปดวย 

- งานตัดผิวงานดวยเครื่องจักร: เปนงานที่ทําตอจากการหลอและการตีขึ้นรูป โดยครอบคลุม
ทั้งโลหะและวัสดุอื่นๆ อาทิ แผนเหล็ก อลูมิเนียม โรงงานสวนใหญอยูในลักษณะโรงกลึงขนาดกลาง รับงาน
ขนาดเล็กมีความละเอียดตํ่า ยังไมสามารถรับงานที่เปน Supplier ได 

- งานโลหะแผน และการเชื่อม: ประเทศไทยมีขีดความสามาถในงานเชื่อมและงานโลหะแผน
สูงมาก เทคโนโลยีที่ใชเปนเทคโนโลยีชั้นสูงเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว 

- งานอบชุบโลหะดวยความรอน: โรงงานในลักษณะนี้เปนโรงงานที่มีเครื่องมือและอุปกรณที่
คอนขางทันสมัย และมีการควบคุมที่ดี ดังนั้น อุตสาหกรรมสวนใหญที่ตองการงานอบชุบจึงตองจัดทําขึ้นเองใน
โรงงาน 

- งานแมพิมพ: เปนงานพิมพทั้งสวนการข้ึนรูป การหลอ และการตีขึ้นรูปโลหะ ผูประกอบการไทย
กวารอยละ 90 เปนโรงงานประเภทผลิตแมพิมพโลหะและพลาสติก สวนที่เหลือเปนแมพิมพชนิดอื่น โดยกวา
รอยละ 70 เปนโรงงานในขนาดเล็ก แมพิมพที่มีการสงออกตางประเทศสวนใหญเปนบริษัทรวมทุนที่มีการ
สงเสริมการลงทุนจาก BOI 

กลาวโดยสรุปคือ ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จประกอบไปดวยหวงโซมูลคา ดังนี้  
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รูปที่ 6.6  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล 

 
ท่ีมา: วิรัช อยูชา และคณะ (2551) โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไทย (เคร่ืองจักรกล) เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
โดยมีกระบวนการท่ีนําไปสูความสําเร็จ 4 ขั้นตอนคือ 

1) ออกแบบเครื่องจักรตามความตองการของลูกคา หรือผูซื้อ เพื่อทําการออกแบบรางนําเสนอ
หลักการทํางาน การควบคุม และราคาประมาณการของเครื่องจักรใหกบัผูใชงานแสดงขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข 

2) กระบวนการออกแบบเครื่องจักรซึ่งตองนําแบบและเงื่อนไขทั้งหมดไปทําการออกแบบเพื่อ
นําไปวางแผนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ  ส่ังจางภายนอกทํา และสั่งทําภายในโรงงาน 

3) กระบวนการผลิตเริ่มต้ังแตการศึกษาแบบ วางแผนการผลิต ส่ังซื้อ วัสดุอุปกรณ ส่ังจางทําชิ้นสวน
จากภายนอก และส่ังผลิต โดยควบคุมใหการผลิตไดตามขอกําหนดของเงื่อนไข ทั้งคุณภาพ เวลาและงบประมาณ 

4) กระบวนการสงมอบเครื่องจักร ทํางานติดต้ังตอเชื่อมระบบแลวตรวจสอบ/ทดสอบ/ปรับแตง 
จนมั่นใจไดวา เครื่องจักรที่จะทําการสงมอบทํางานไดตามเงื่อนไขการทํางาน ภาระ และอัตราผลผลิตที่ได 
พรอมทั้งสอนและใหคูมือการใช การบํารุงรักษา การปรับแตง การแกไขปญหาเบื้องตน และขอแนะนําในการ
สํารองอะไหล 

6.4.2 การประเมินความรูและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

จากการประชุมระดมความคิดเห็นในกลุมผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด พบวา หวงโซมูลคาที่สําคัญในอุตสาหกรรมนี้คือ การออกแบบช้ินสวนและการผลิต
เครื่องจักรกล เปนกระบวนการผลิตที่สําคัญที่มีความตองการแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก 
ทั้งในสวนของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และ เครื่องมือกล 
ซึ่งปจจัยที่จะกอใหเกิดความสําเร็จนั้น จําเปนจะตองอาศัยแรงงานในระดับตางๆ ต้ังแตระดับพื้นฐานหรือ 
แรงงานระดับลางไปจนถึงตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ผลจากการประชุมระดมความคิดท้ังสองครั้งดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ไดทําการคัดเลือกตําแหนงงานท่ี
สําคัญ และขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบไปดวย 4 ตําแหนงงาน คือ (1) วิศวกร
เครื่องกลดานการออกแบบ (2) วิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร (3) หัวหนาฝายผลิต
เครื่องจักร และ (4) ชางไฟฟา 
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6.4.3 การประเมินสมรรถนะของบุคคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

การทํางานในข้ันตอนนี้ คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจากงานวิจัยในอดีต เชน โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย (เครื่องจักรกล) รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม สาขาเครื่องจักรกล และฐานขอมูลสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงงานตางๆ จาก O*NET 
Resource Center (The Occupational Information Network ภายใตการสนับสนุนของ US Department of 
Labor/Employment and Training Administration) โดยไดคัดเลือกความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานที่สําคัญที่ไดเลือกไวแลวขางตน
ทั้ง 4 ตําแหนง และไดจัดระดมความคิดกับกลุมผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงการสงแบบสํารวจ
ความคิดเห็นไปยังผูประกอบการ เพื่อประเมินระดับของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของ
แรงงานท่ีทํางานอยูในสถานประกอบการในปจจุบันอีกครั้ง 

การประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงานใน
ตําแหนงงานที่ สําคัญนั้น  จะทําการประเมินระดับความสามารถ ความรู และทักษะในแตละดานซึ่ง
ผูประกอบการคาดหวังจากแรงงานในแตละตําแหนงงาน รวมไปถึงระดับความสามารถ ความรู และทักษะที่
แรงงานในสถานประกอบการมีอยูจริงในปจจุบัน โดยระบุคะแนนต้ังแต 1–5 คะแนน โดยมีเกณฑในการให
คะแนนดังตอไปนี้ 

เกณฑการใหคะแนนดานความรู เกณฑการใหคะแนนดานทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1 = มีความรูพื้นฐานของแตละดาน 1 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหา day-to-day ที่งายๆ โดยการ

ปฏิบัติตามคูมือได 
2 = มีความรูกวางขวาง และ ลึกในแตละดาน 2 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีซับซอน ทั้งโดยลําพังและเปนทีม 
3 = มีความรูในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค

ความรูตางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับ
องคกรได 

3 = สามารถสอนวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะดานแกผูอื่นได 

4 = มีความรูกวางขวางและลึกในระดับที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับอุตสาหกรรม 

4 = สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งงานเฉพาะดาน และ ที่
เชื่อมโยงระบบอื่น ใหมีประสิทธิภาพไดโดยไมตองมีผูแนะนํา และเปน
ที่ปรึกษาแกผูอื่นในการพัฒนาคุณลักษณะในเร่ืองน้ัน ๆ 

5 = มีความรูแตกฉาน ทั้งในแนวกวางและลึก ซ่ึงสามารถ
สรางนวัตกรรมท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถถายทอดความรูใหแกผูอื่นได 

5 = สามารถถายทอดคุณลักษณะท่ีดีแกผูอื่นได จนเปนที่ยอมรับในระดับ
อุตสาหกรรม หรือเปนผูเชี่ยวชาญขององคกรที่หนวยงานภายนอก
องคกรใหความเช่ือถือ 

เกณฑในการใหคะแนนดานคุณลักษณะ 
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก โดย 1 = นอยที่สุด 2 = คอนขางนอย 3 = ปานกลาง 4 = คอนขางมาก 5 = มากท่ีสุด 

 
จากการประมวลผลขอมูลแบบสอบถามซึ่งไดรับจากผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

จํานวนรวมทั้งส้ิน 12 แหง สามารถสรุปประเภทของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงงานที่สําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รวมไปถึงระดับความสามารถของแรงงานในปจจุบัน 
และที่ผูประกอบการคาดหวังไดดังนี้ 
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1) วิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 

1.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับวิศวกรเครื่องกลดารการออกแบบ 
ประกอบไปดวย  

- วิจัย วิเคราะห ขอมูลความตองการ และขอกําหนดในการทํางานจากลูกคา  

- วางแผนและประสานงานกับฝายโรงงานและลูกคา ใหไดเครื่องจักรตรงกับมาตรฐาน และ
ขอกําหนดของลูกคา 

- ออกแบบ และคํานวณขนาด ของชิ้นสวนเครื่องกลใหไดตามมาตรฐาน และขอกําหนดของ
ลูกคา 

- ชวยเหลือชางเขียนแบบ ใหสามารถผลิตแบบสําหรับผลิตชิ้นสวน และใชในการประกอบของ
เครื่องจักร 

- เลือกใชวัสดุอุปกรณไดตรงกับขอกําหนด 

- ประมาณการ คาใชจาย ดานแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ 

- เตรียมรายการ และขอกําหนดสําหรับการจัดหา 

- กํากับดูแลใหการจัดเตรียมชิ้นสวนและอุปกรณ ไดถูกตรวจสอบปรับปรุงไดตามขอกําหนด 

- สํารวจความตองการ และขอรองเรียนของลูกคาในการแกไขแนะนํา 

- ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูลที่เกี่ยวของกับ สวนประกอบทางเครื่องกลและกระบวน 
การผลิต 

- ควบคุมการติดต้ังเครื่องจักร และอุปกรณ ใหสามารถทํางานไดตามขอกําหนด 

- จัดทําคูมือ การใช การบํารุงรักษาการแกไขปญหาของเคร่ืองจักร และการจัดเตรียมอะไหล
สํารอง 

- รวบรวมขอมูลและเขียนรายงานแสดงใหเห็นผลิตภาพของงานท่ีทํา 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของวิศวกรเครื่องกลดานการ
ออกแบบ พบวา ระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูง คือ ต้ังแต 
4.0 ถึง 4.8 คะแนน โดยส่ิงที่ผูประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ การวิจัย วิเคราะหขอมูลความตองการของ
ลูกคา (4.8 คะแนน) สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 2.0 ถึง 
3.3 คะแนน โดยความสามารถในการประมาณคาใชจายเปนส่ิงที่แรงงานทําไดคอนขางดี และมีความสามารถที่
แรงงานไดระดับคะแนนเฉล ี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการกํากับดูแลใหการจัดเตรียมชิ้นสวนและ
อุปกรณ การศึกษาวิเคราะหประเมินขอมูล และการรวบรวมขอมูลเพื่อเขียนรายงานเปนความสามารถท่ีแรงงาน
ไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถในการกํากับดูแลใหการจัดเตรียม
ชิ้นสวนและอุปกรณ การสํารวจความตองการของลูกคา และการรวบรวมขอมูลเพื่อเขียนรายงาน เปน
ความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะท่ี
การวางแผนและประสานงานกับฝายโรงงานและลูกคานั้น ความคาดหวังของผูประกอบการและระดับ
ความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงมีความใกลเคียงกันมากที่สุด  

รูปที่ 6.7  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 

 
 

1.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ ประกอบไปดวย 

- เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Engineering and Technology) 

- การออกแบบเครื่องจักร (Machine Design) 

- คณิตศาสตร (Mathematics) 

- อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร (Computers and Electronics) 

- ฟสิกส (Physics) 

- กลศาสตร (Mechanical) 

- ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of material) 

- กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ (Production and Processing) 

- มาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน 

วิจัย วิเคราะห ขอมูล
ความตองการ วางแผนและประสานงาน

กับฝายโรงงานและลูกคา 
ออกแบบ และคํานวณ
ขนาดของชิ้นสวน
เครื่องกลใหไดตาม

มาตรฐาน 
ชวยเหลือชางเขียนแบบ
ใหสามารถผลิตแบบ
สําหรับผลิตชิ้นสวน

เลือกใชวัสดุอุปกรณ ได
ตรงกับขอกําหนด

ประมาณการคาใชจาย

เตรียมรายการและ
ขอกําหนด

กํากับดูแลใหการ
จัดเตรียมชิ้นสวนและ

อุปกรณ

สํารวจความตองการของ
ลูกคา

ศึกษา วิเคราะหและ
ประเมินขอมูล

ควบคุมการติดตั้ง
เครื่องจักร 

จัดทําคูมือ 

รวบรวมขอมูลและเขียน
รายงาน

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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- ตนทุน (Costing) 

- ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) 

- การสอนงาน (Education and Training) 

- การบริหารและจัดการ (Administration and Management) 

- การส่ือสาร (Communications and Media) 

- พื้นฐานเคมี (Basic Chemistry) 

- ภาษาอังกฤษ (English Language) 

- ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส (Hydraulic and Pneumatic) 

- โลหะวิทยา (Metallurgy) 

- งานสวม (Tolerance) 

- ขนถายวัสดุ (Material Handling) 

- ระบบสงกําลัง (Transmission) 

ผลการประเมินระดับรูของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.0 ถึง 4.8 คะแนน โดยความรูทางดานการออกแบบเครื่องจักร 
ความรูดานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ ความรูดานมาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักรอุปกรณและชิ้นสวน 
และความรูในดานความเปนไปไดของโครงการ เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวน
ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 1.8 ถึง 3.3 คะแนน โดยความรูดาน
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ความรูทางดานตนทุน และความรูดานความเปนไปไดของโครงการ เปนความรู
ที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานระบบสงกําลังนั้น เปนความรูที่แรงงานได
คะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานระบบกําลังสง เปนประเภทความรูที่มีความ
แตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะที่ความรูทางดาน
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และความรูทางดานตนทุนนั้นมีชวงหางระหวางความคาดหวังของ
ผูประกอบการและระดับทักษะที่แรงงานมีอยูนอยที่สุด  
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รูปที่ 6.8  สรุปผลการประเมินระดับความรูของวิศวกรเครือ่งกลดานการออกแบบ 

 

1.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ ประกอบไปดวย 

- การใชคณิตศาสตรแกปญหา (Mathematics) 

- การประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบ (Technology Design) 

- การใชวิทยาศาสตรแกปญหา (Science) 

- การเลือกวัสดุอุปกรณ (Equipment Selection) 

- การวิเคราะหการทํางาน  (Operations Analysis) 

- การเขียน (Writing) 

- การวางแผนงานใหบรรลุผลสําเร็จ (Implementation Planning) 

- การเรียนรูส่ิงใหม ๆ (Active Learning) 

- การตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) 

- การคิดอยางเปนระบบ (Systems Perception) 

- การประมวลผลขอมูล (Information Gathering) 

- การฟง (Listening) 

- การสอน (Instructing) 

- การควบคุมการดําเนินงาน (Operation and Control) 

- การทดสอบ  (Testing Function and Commissioning) 

การใชคณิตศาสตรแกปญหา
การประยุกตใช เทคโนโลยีใน

การออกแบบ
การใชวิทยาศาสตรแกปญหา

การเลือกวัสดุอุปกรณ 

การวิเคราะหการทํางาน 

การเขียน

การวางแผนงานให
บรรลุผลสําเร็จ 

การเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
การตัดสินใจ 

การคิดอยางเปนระบบ 
การประมวลผลขอมูล

การฟง 

การสอน 

การควบคุมการ
ดําเนินงาน

การทดสอบ

การจัดการขอมูล

อานแบบและเขียนแบบ
ไฟฟา 

การใชเครื่องมือวัด

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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ผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ พบวา ระดับทักษะท่ี
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียคอนขางสูงต้ังแต 4.0 ถึง 5.0 คะแนน โดยทักษะในการคิด
อยางเปนระบบและการประมวลผลขอมูล เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับ
ทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 1.8 ถึง 3.0 คะแนน โดยทักษะในการประยุกตใช
เทคโนโลยีในดานการออกแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การเขียน การตัดสินใจ และการทดสอบไดระดับคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการควบคุมดําเนินงานปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะการคิดอยางเปนระบบ และ การประมวลผล
ขอมูล เปนประเภทของทักษะท่ีมีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมาก
ที่สุด สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได 
ไดแกทักษะในการใชคณิตศาสตรในการแกปญหา และการใชวิทยาศาสตรในการแกปญหา  

รูปที่ 6.9  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 

 
 

1.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ ประกอบไปดวย 
ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมี
ระเบียบวินัย ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 

ผลการประเมินคุณลักษณะของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ พบวา ผูประกอบการมี
ความคาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.5 ถึง 4.8 คะแนน 
โดยคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานสวนใหญมีคะแนน 4.8 ยกเวนเพียง การมี 
จิตสาธารณะเทานั้นที่มีคะแนน 4.5 คะแนน ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมิน 
ยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง มีอยู 2 คาคะแนน คือ 3.5 และ 3.8 คะแนนเทานั้น 

การใชคณิตศาสตรแกปญหา 
การประยุกตใชเทคโนโลยีใน

การออกแบบ
การใชวิทยาศาสตร

แกปญหา

การเลือกวัสดุอุปกรณ

การวิเคราะหการทํางาน 

การเขียน

การวางแผนงานให
บรรลุผลสําเร็จ 

การเรียนรูส่ิงใหมๆการตัดสินใจ

การคิดอยางเปนระบบ

การประมวลผลขอมูล

การฟง

การสอน 

การควบคุมการ
ดําเนินงาน 

การทดสอบ 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ย 3.8 คะแนน คือ ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ และความใฝเรียนรู และนอกจากนั้นจะมีคะแนน 3.5 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานความอดทน การตรงตอเวลา และความมีระเบียบวินัย 

รูปที่ 6.10  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของวิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ 

 
 

2) วิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร  

2.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถที่จําเปนสําหรับวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร ประกอบไปดวย 

- วิจัย วิเคราะห ขอมูลความตองการ และขอกําหนดในการทํางานจากลูกคา  

- วางแผนและประสานงานกับฝายโรงงานและลูกคา 

- ออกแบบ และคํานวณขนาด ของระบบไฟฟาใหไดตามมาตรฐาน และขอกําหนดของลูกคา 

- ชวยเหลือชางเขียนแบบ ใหสามารถผลิตแบบสําหรับวงจรและอุปกรณใชในการประกอบ
ของเครื่องจักร 

- เลือกใช วัสดุอุปกรณ ไดตรงกับขอกําหนด 

- ประมาณการ คาใชจาย ดานแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ 

- เตรียมรายการ และขอกําหนด สําหรับการจัดหา 

- กํากับดูแลใหการจัดเตรียม ชิ้นสวน และอุปกรณไดถูกตรวจสอบปรับปรุงไดตามขอกําหนด  

- สํารวจความตองการ และขอรองเรียนของลูกคาในการแกไขแนะนํา 

ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอ

หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- ศึกษา วิเคราะห และประเมินขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนประกอบทางระบบไฟฟา และ
กระบวนการผลิต 

- ควบคุมการติดต้ังเครื่องจักร และอุปกรณ ใหสามารถทํางานไดตามขอกําหนด 

- จัดทําคูมือ การใช การบํารุงรักษา การแกไขปญหาของเครื่องจักร และการจัดเตรียมอะไหล
สํารอง 

- รวบรวมขอมูลและเขียนรายงานแสดงใหเห็นผลิตภาพของงานท่ีทํา 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟาดานการ
ออกแบบเครื่องจักร พบวา ระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงมากและ
ใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 4.8 ถึง 5.0 คะแนน โดยมีเพียง การจัดทําคูมือ การใช การบํารุงรักษา การ
แกปญหาของเครื่องจักร และการรวบรวมขอมูลและเขียนรายงานแสดงใหเห็นผลิตภาพของงานท่ีทํา เทานั้นที่มี
ความคาดหวังจากผูประกอบการเพียง 4.8 คะแนน โดยที่เหลือนั้นมีความคาดหวังจากผูประกอบการรวมทั้งส้ิน 
5.0 คะแนน สวนระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 2.8 ถึง 4.0 คะแนน 
โดยความสามารถในการเตรียมรายการ และ ขอกําหนดสําหรับการจัดหา เปนความสามารถท่ีแรงงานไดระดับ
คะแนนเฉล ี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการสํารวจความตองการและขอรองเรียน เปนความสามารถที่
แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน ทั้งนี้ความสามารถในการสํารวจความตองการและ 
ขอรองเรียน เปนความสามารถท่ีมีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริง 
มากท่ีสุด สวนความสามารถในการเตรียมรายการ และขอกําหนดสําหรับการจัดหานั้น แรงงานในสถานประกอบการ
สวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง 

รูปที่ 6.11  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร 

 

วิจัย วิเคราะห ขอมูลความตองการ 
วางแผนและประสานงานกับฝาย

โรงงานและลูกคา

ออกแบบและคํานวณขนาดของระบบ
ไฟฟาใหไดตามมาตรฐาน

ชวยเหลือชางเขียนแบบ ใหสามารถ
ผลิตแบบสําหรับวงจรและอุปกรณ

เลือกใชวัสดุอุปกรณไดตรง
กับขอกําหนด

ประมาณการคาใชจาย

เตรียมรายการและขอกําหนดสําหรับ
การจัดหา

กํากับดูแลใหการจัดเตรียมช้ินสวน
และอุปกรณไดตามขอกําหนด 

สํารวจความตองการและขอรองเรียน

ศึกษา วิเคราะหและประเมินขอมูลที่
เก่ียวของกับสวนประกอบทางระบบ

ไฟฟา

ควบคุมการติดตั้งเคร่ืองจักร และ
อุปกรณ ใหสามารถทํางานไดตาม

ขอกําหนด

จัดทําคูมือ การใช การบํารุงรักษา 
การแกไขปญหาของเคร่ืองจักร และ

การจัดเตรียมอะไหลสํารอง

รวบรวมขอมูลและเขียนรายงานแสดง
ใหเห็นผลิตภาพของงานที่ทํา
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ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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2.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร ประกอบไปดวย 

- เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Engineering and Technology) 

- คณิตศาสตร (Mathematics) 

- อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร (Computers and Electronics) 

- อากาศ น้ํา ของไหล การเคล่ือนที่ แสง อะตอม ความรอน ไฟฟา และสภาวะแวดลอม (Physics) 

- กลศาสตร (Mechanical) 

- ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of material) 

- กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑที่ออกจากเครื่องจักร (Production and Processing) 

- มาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน 

- ตนทุน (Costing) 

- ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) 

- การสอนงาน (Education and Training) 

- การบริหารและจัดการ (Administration and Management) 

- การส่ือสาร (Communications and Media) 

- พื้นฐานเคมี (Basic Chemistry) 

- ภาษาอังกฤษ (English Language) 

- ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส (Hydraulic and Pneumatic) 

- ขนถายวัสดุ (Material Handling) 

- ระบบสงกําลัง (Transmission) 

ผลการประเมินระดับรูของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร พบวา ระดับความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.0 ถึง 4.8 คะแนน โดยความรูกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑที่ออกจากเครื่องจักร เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความรูที่
แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 1.8 ถึง 3.3 คะแนน โดยความรูทางดาน
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เปนความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานการ
ขนถายวัสดุ และระบบสงกําลังนั้น เปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑที่ออกจากเครื่องจักร, 
มาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน การขนถายวัสดุ และ ระบบสงกําลัง เปนประเภท
ความรูที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะที่ชวงหาง



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 6 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

6-25 

ระหวางความตองการของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงในดานอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรนั้นมีชวงหางของความแตกตางนอยที่สุด   

รูปที่ 6.12  สรุปผลการประเมินระดับความรูของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครือ่งจักร

 
 
2.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร ประกอบไปดวย 

- การใชคณิตศาสตรแกปญหา (Mathematics) 

- การประยุกตใช เทคโนโลยีในการออกแบบ (Technology Design) 

- การใชวิทยาศาสตรแกปญหา (Science) 

- การเลือกวัสดุอุปกรณ (Equipment Selection) 

- การวิเคราะหการทํางาน (Operations Analysis) 

- การเขียน (Writing) 

- การวางแผนงานใหบรรลุผลสําเร็จ (Implementation Planning) 

- การเรียนรูส่ิงใหม ๆ (Active Learning) 

- การตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) 

- การคิดอยางเปนระบบ (Systems Perception) 

- การประมวลผลขอมูล (Information Gathering) 

- การฟง (Listening) 

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

คณิตศาสตร
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร 

อากาศ นํ้า ของไหล การเคลื่อนท่ี 
แสง อะตอม ความรอน ไฟฟา และ

สภาวะแวดลอม
กลศาสตร 

ความแข็งแรงของวัสดุ

กระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑท่ีออกจาก

เคร่ืองจักร
มาตรฐานผลิตภัณฑของ
เคร่ืองจักร อุปกรณ และ

ชิ้นสวน
ตนทุนความเปนไปไดของ

โครงการ 

การสอนงาน 

การบริหารและจัดการ

การส่ือสาร

พื้นฐานเคมี 

ภาษาอังกฤษ 

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

ขนถายวัสดุ

ระบบสงกําลัง 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
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- การสอน (Instructing) 

- การควบคุมการดําเนินงาน (Operation and Control) 

- การทดสอบ (Testing Function and Commissioning) 

- การจัดการขอมูล (Information Organization) 

- อานแบบและเขียนแบบไฟฟา (Electrical Drawing) 

- การใชเครื่องมือวัด (Measuring Equipment) 

ผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร พบวา ระดับทักษะที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูงต้ังแต 4.3 ถึง 4.8 คะแนน โดยทักษะในการเขียน 
การคิดอยางเปนระบบ การประมวลผลขอมูล การควบคุมการดําเนินงาน และการอานแบบและเขียนแบบไฟฟา 
เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนน
เฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 2.3 ถึง 3.3 คะแนน โดยทักษะในการอานแบบและเขียนแบบไฟฟา และทักษะดานการ
ใชเครื่องมือวัด เปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการจัดการขอมูลเปน
ทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะการจัดการขอมูล เปนประเภทของทักษะท่ีมี
ความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนประเภทของทักษะท่ี
แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะในการใชเครื่องมือวัด 

รูปที่ 6.13  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจกัร 

 
 

การใชคณิตศาสตรแกปญหาการประยุกตใช เทคโนโลยีในการ
ออกแบบ

การใชวิทยาศาสตรแกปญหา
การเลือกวัสดุอุปกรณ 

การวิเคราะหการทํางาน 

การเขียน

การวางแผนงานให
บรรลุผลสําเร็จ 

การเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

การตัดสินใจ 
การคิดอยางเปนระบบ 

การประมวลผลขอมูล

การฟง 

การสอน 

การควบคุมการ
ดําเนินงาน

การทดสอบ

การจัดการขอมูล

อานแบบและเขียนแบบ
ไฟฟา 

การใชเครื่องมือวัด

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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2.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร ประกอบไปดวย 
ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบ
วินัย ความฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร พบวา ผูประกอบการ 
มีความคาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.5 ถึง 4.8 คะแนน 
โดยคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ อยูในระดับคะแนน 4.8 คะแนน 
ยกเวนเพียงคุณลักษณะดานการมีจิตสาธารณะที่มีความความหวังจากผูประกอบการที่ 4.5 คะแนน ในขณะที่
แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับต้ังแต 
3.3 ถึง 3.8 คะแนนเ โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต 
สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีไดคะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก การใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการใฝเรียนรู และการตรงตอเวลา สวนประเภทของคุณลักษณะที่
แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก การมีจิตสาธารณะ 
เนื่องจากผูประกอบการคาดหวังกับคุณลักษณะดานนี้จากแรงงานนอยกวาในดานอื่นๆ 

รูปที่ 6.14  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของวิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร 

 
 

3) หัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 

3.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร ประกอบไปดวย 

- เตรียมแบบรางชิ้นงานและเขียนใบส่ังงาน และใบสั่งซื้อ 

- เขียนแบบแสดงรายละเอียด หรือสเก็ตซแบบสําหรับงานเขียนแบบที่สมบูรณ 

- ทบทวนคูมือโครงการและแบบพิมพเขียว  

ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- ทบทวนคูมือโครงการ และขอมูลเฉพาะ  

- เตรียมการทํา และการประกอบ ผลิตภัณฑใหม หรือดัดแปลงสวนประกอบบางสวนของผลิตภัณฑ 

- แสดงความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบ วิธีการผลิตและการประกอบตั้งเครื่อง และทําการทดสอบ 

- ตรวจสอบแบบเพื่อความชัดเจนและสงแบบที่มีขอผิดพลาดกลับไปใหนักออกแบบแกไข 

- วิเคราะหผลการทดสอบและดัดแปลงที่สัมพันธกับการออกแบบหรือประเมินขอมูลเฉพาะ 

- ประเมินแบบในงานออกแบบดวยการวัดขนาดในแบบและเปรียบเทียบกับขอมูลเฉพาะ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 
พบวา ระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน 
ต้ังแต 4.0 ถึง 4.7 คะแนน โดยสถานประกอบการมีความคาดหวังอยางมากอยูในหลายหัวขอ อันไดแก การ
ทบทวนคูมือโครงการและแบบพิมพเขียว การตรวจสอบแบบ การวิเคราะหผลการทดสอบ และการประเมินแบบ
ดวยการวัดขนาดและเปรียบเทียบกับขอมูลเฉพาะ ซึ่งเปนความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไว
มากที่สุด สวนระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 2.0 ถึง 3.3 คะแนน 
โดยความสามารถในการทบทวนคูมือโครงการและแบบพิมพเขียว เปนความสามารถท่ีแรงงานไดระดับคะแนน
เฉล ี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการแสดงวิเคราะหผลการทดสอบ เปนความสามารถที่แรงงานได
คะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถที่ในการวิเคราะหผลการทดสอบ เปน
ความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก 
การประเมินแบบดวยการวัดขนาดและเปรียบเทียบกับขอมูลเฉพาะ และการตรวจแบบทดสอบ ตามลําดับ 

รูปที่ 6.15  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของหวัหนาฝายผลิตเครื่องจักร 

 
 

เตรียมแบบรางชิ้นงานและเขียน
ใบสั่งงาน และใบสั่งซื้อ เขียนแบบแสดง

รายละเอียด

ทบทวนคูมือโครงการและ
แบบพิมพเขียว 

ทบทวนคูมือโครงการ 
และขอมูลเฉพาะ 

เตรียมการทําและการ
ประกอบผลิตภัณฑใหมแสดงความคิดเห็นการ

เปลี่ยนแปลงแบบ วิธีการผลิต
และการประกอบ 

ตั้งเครื่อง และทําการ
ทดสอบ 

ตรวจสอบแบบ

วิเคราะหผลการทดสอบ

ประเมินแบบดวยการวัดขนาด
และเปรียบเทียบกับขอมูล

เฉพาะ 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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3.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร ประกอบไปดวย 

- เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

- คณิตศาสตร 

- กลศาสตร 

- ความแข็งแรงของวัสดุ  

- กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 

- มาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน 

- ตนทุน 

- การสอนงาน 

- การบริหารและจัดการ 

ผลการประเมินระดับรูของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.0 ถึง 4.7 คะแนน โดยความรูทางกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 
มาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน การสอนงาน และโลหะวิทยา เปนความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดาน
คอนขางตํ่าต้ังแต 1.7 ถึง 3.3 คะแนน โดยความรูทางงานสวม เปนความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
ในขณะที่ความรูทางดานคณิตศาสตร กลศาสตร ความแข็งแรงของวัสดุ การส่ือสาร และภาษาอังกฤษนั้น เปน
ความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานคณิตศาสตร กลศาสตร ความแข็งแรงของวัสดุ 
มาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน การบริหารและการจัดการ การส่ือสาร และ 
ภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริง
มากท่ีสุด ในขณะที่ความรูในดานงานสวม เปนประเภทความรูที่มีความแตกตางของความคาดหวังจาก
ผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงนอยที่สุด 
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รูปที่ 6.16  สรุปผลการประเมินระดับความรูของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 

 
 
3.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร ประกอบไปดวย 

- การใชคณิตศาสตรแกปญหา (Mathematics) 

- การใชวิทยาศาสตรแกปญหา (Science) 

- การแยกแยะปญหา (Problem Identification) 

- การเลือกวัสดุอุปกรณ (Equipment Selection) 

- การวิเคราะหการทํางาน (Operations Analysis) 

- การแกปญหาเฉพาะหนา (Troubleshooting) 

- การตรวจสอบผลิตภัณฑ (Product Inspection) 

- การเขียน (Writing) 

- การวางแผนงานใหบรรลุ ผลสําเร็จ (Implementation Planning) 

- การตัดสินใจ (Judgment and Decision Makin) 

- การคิดอยางเปนระบบ (Systems Perception) 

- การใชสัญญาณเตือน (Monitoring) 

- การสอน (Instructing) 

- การบริหารแหลงวัตถุดิบ (Management of Material Resources) 

- การควบคุมการดําเนินงาน (Operation and Control) 

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
คณิตศาสตร 

กลศาสตร

ความแข็งแรงของวัสดุ 

กระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ 

มาตรฐานผลิตภัณฑของ
เคร่ืองจักร อุปกรณ และ

ชิ้นสวน
ตนทุน 

การสอนงาน 
การบริหารและจัดการ การส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ

การวางแผนและควบคุม
การผลิต

การควบคุมคุณภาพ 

ไฮดรอลิกสและนิวแมติก 

โลหะวิทยา

งานสวม
ระบบสงกําลัง 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
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- การทดสอบ (Testing) 

- การใชเครื่องมือซอมบํารุง (Equipment Maintenance) 

- การประกอบและติดต้ังเครื่องจักร (Fabrication and Installation) 

- อานแบบและเขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing) 

- การใชเครื่องมือกล (Machine Tool Operation) 

- การใชเครื่องมือวัด (Measuring Equipment) 

ผลการประเมินระดับทักษะของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร พบวา ระดับทักษะท่ีผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียคอนขางสูงต้ังแต 4.0 ถึง 4.7 คะแนน โดยทักษะในการแกปญหาเฉพาะ
หนา การวางแผนงานใหบรรลุ การประกอบและติดต้ังเครื่องจักร และการอานแบบและเขียนเครื่องกล เปน
ทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยใน
แตละดานต้ังแต 1.7 ถึง 3.0 คะแนน โดยทักษะในการตรวจสอบผลิตภัณฑเปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเปนทักษะในดานการอานแบบและเขียนแบบเครื่องกล และการใชเครื่องมือกล ในขณะที่
ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการแกปญหาเปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะดานการใชคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการ
แกปญหา การวางแผนงานใหบรรลุ และการคิดอยางเปนระบบ เปนประเภทของทักษะที่มีความแตกตางของ
ความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับ
คะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะดานการตรวจสอบผลิตภัณฑ 

รูปที่ 6.17  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจกัร 

 
 

การใชคณิตศาสตร
แกปญหา การใชวิทยาศาสตร

แกปญหา 
การแยกแยะปญหา

การเลือกวัสดุอุปกรณ 

การวิเคราะหการทํางาน 

การแกปญหาเฉพาะหนา 

การตรวจสอบผลิตภัณฑ 

การเขียน 

การวางแผนงานใหบรรลุ 
การตัดสินใจ

การคิดอยางเปนระบบ การใชสัญญาณเตือน 
การสอน 

การบริหารแหลงวัตถุดิบ

การควบคุมการ
ดําเนินงาน 

การทดสอบ

การใชเครื่องมือซอมบํารุง

การประกอบและติดตั้ง
เครื่องจักร 

อานแบบและเขียนแบบ
เครื่องกล

การใชเครื่องมือกล
การใชเครื่องมือวดั 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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3.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร ประกอบไปดวย ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบ
วินัย  ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร พบวา ผูประกอบการมีความ
คาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.3 ถึง 4.7 คะแนน โดย
ผูประกอบการคาดหวังคุณลักษณะและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ในทุกหัวขอ ยกเวนดานการมี 
จิตสาธารณะที่ผูประกอบการคาดหวังในตัวแรงงานนอยที่สุด ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่
ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับ ต้ังแต 2.7 ถึง 4.0 คะแนน โดยคุณลักษณะที่
แรงงานไดคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต รองลงมาคือ ความอดทน สวน
คุณลักษณะที่แรงงานมีไดคะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก การใผเรียนรู  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการใฝเรียนรู สวนประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมีระดับ
คะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต และความอดทน 
ตามลําดับ 

รูปที่ 6.18  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของหัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร 

 
 
4) ชางไฟฟา 

4.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางไฟฟา ประกอบไปดวย 

- ประสานงาน 

- แนะนําการใช บํารุงรักษา และแกไขเครื่องจักร 

ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวน 

- ทดสอบการทํางานของเครื่องจักร 

- ตอเชื่อมระบบเขาเครื่องจักร 

- ปรับแตงเครื่องจักร 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางไฟฟา พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 4.0 ถึง 
4.7 คะแนน โดยความสามารถดานการประสานงาน การทดสอบการทํางานของเครื่องจักร และ การปรับแตง
เครื่องจักร เปนความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวนระดับความสามารถที่
แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 2.7 ถึง 3.3 คะแนน โดยความสามารถในการ
ประสานงาน และการแนะนําการใช บํารุงรักษาและแกไขเครื่องจักร เปนความสามารถที่แรงงานไดระดับ
คะแนนเฉล ี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการตรวจสอบและประกอบชิ้นสวน และ ความสามารถในการ
ตอเชื่อมระบบเขาเครื่องจักร เปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน ทั้งนี้ความสามารถที่ในการตรวจสอบและประกอบชิ้นสวน
ความสามารถในการทดสอบการทํางานของเครื่อง และความสามารถในการปรับแตงเครื่อง เปนความสามารถท่ี
มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนความสามารถในการ
แนะนําการใช บํารุงรักษาและแกไขเครื่องจักรนั้น แรงงานในสถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถ
ใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง 

รูปที่ 6.19  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางไฟฟา 

 
 

 

ประสานงาน

แนะนําการใช 
บํารุงรักษาและแกไข

เคร่ืองจักร

ตรวจสอบและประกอบ
ชิ้นสวน

ทดสอบการทํางานของ
เคร่ืองจักร

ตอเชื่อมระบบเขา
เคร่ืองจักร

ปรับแตงเคร่ืองจักร
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4.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับชางไฟฟา ประกอบไปดวย 

- คณิตศาสตร (Mathematics) 

- อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร (Computers and Electronics) 

- มาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน 

- ภาษาอังกฤษ (English Language) 

- การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

- ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส (Hydraulic and Pneumatic) 

- ระบบสงกําลัง (Transmission) 

ผลการประเมินระดับรูของชางไฟฟา พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละ
ดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.7 ถึง 4.0 คะแนน โดยผูประกอบการมีความคาดหวังในเกือบทุกดานระดับ 4.0 
คะแนน ยกเวนแตเพียงความรูในดานคณิตศาสตร และ ระบบกําลังสง สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มี
คะแนนเฉล ี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 1.7 ถึง 2.3 คะแนน โดยความรูทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑของ
เครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน เปนความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษและระบบกําลังสงนั้น เปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มีความ
แตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะที่ความรูทางดาน
คณิตศาสตร และ ความรูทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑของเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน มีความแตกตาง
ระหวางคาคาดหวังและส่ิงที่แรงงานมีอยูจริงนอยที่สุด 

รูปที่ 6.20  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางไฟฟา 

 

คณิตศาสตร 

อิเล็กทรอนิกส และ
คอมพิวเตอร 

มาตรฐานผลิตภัณฑของ
เคร่ืองจักร อุปกรณ และ

ชิ้นสวน

ภาษาอังกฤษ การควบคุมคุณภาพ 

ไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกส 

ระบบสงกําลัง
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4.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับชางไฟฟา ประกอบไปดวย 

- การใชคณิตศาสตรแกปญหา (Mathematics) 

- การใชวิทยาศาสตรแกปญหา (Science) 

- การเลือกวัสดุอุปกรณ (Equipment Selection) 

- การแกปญหาเฉพาะหนา (Troubleshooting) 

- การใชสัญญาณเตือน (Monitoring) 

- Testing การทดสอบ (Function and Commissioning) 

- การใชเครื่องมือซอมบํารุง (Equipment Maintenance) 

- การประกอบและติดต้ังเครื่องจักร (Fabrication and Installation) 

- การซอมเครื่องจักร (Repairing) 

- อานแบบและเขียนแบบไฟฟา (Electrical Drawing) 

- การใชเครื่องมือวัด (Measuring Equipment) 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางไฟฟา พบวา ระดับทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวังในแต
ละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูงต้ังแต 3.7 ถึง 4.7 คะแนน โดยทักษะในการประกอบและติดต้ังเครื่องจักร 
การซอมเครื่องจักร และการอานแบบและเขียนแบบไฟฟา เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไว
มากท่ีสุด สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 1.7 ถึง 3.0 คะแนน โดย
ทักษะในการอานแบบและเขียนแบบไฟฟาเปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะ
ดานใชวิทยาศาสตรในการแกปญหา และการแกปญหาเฉพาะหนา เปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะการซอมแซมเครื่องจักร เปนประเภทของทักษะ
ที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ทักษะ
การประกอบและติดต้ังเครื่องจักร และทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
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รูปที่ 6.21  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางไฟฟา 

 
4.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางไฟฟา ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย สุจริต ความ
อดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝเรียนรู 
และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางไฟฟา พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.3 ถึง 5.0 คะแนน โดยคุณลักษณะที่
ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความตรง
ตอเวลา และความมีระเบียบวินัย ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับ
คะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง ต้ังแต 2.7 ถึง 3.3 คะแนนเทานั้น โดยคุณลักษณะที่แรงงานได
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต และ ความอดทน สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีได
คะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานความรับผิดชอบตอหนาที่ สวนประเภทของคุณลักษณะที่แรงงาน
มีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต และความ
อดทน 

 

 

 

การใชคณิตศาสตร
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รูปที่ 6.22  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางไฟฟา 

 

ความซ่ือสัตย สุจริต
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บทที่ 7 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 
7.1 สถานการณอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของไทย 

7.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในแงของการจาง
งาน การสงออก และการเติบโตของอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ และเปนอุตสาหกรรมในลําดับตนๆ ที่สราง
รายไดใหกับประเทศ นอกจากนี้ยังเปนอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแขงขันติดลําดับตนๆ ของโลก 
โดยประเทศที่จัดอยูลําดับตนๆ ไดแก ประเทศญี่ปุน จีน เกาหลีใต อเมริกา และเยอรมัน ทั้งนี้รัฐบาลไดทุมเท
งบประมาณเพื่อดําเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
มาอยางตอเนื่อง 

รูปที่ 7.1  หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ต้ังแตอุตสาหกรรมตนน้ํา ไดแก

อุตสาหกรรมผลิตเสนใย (เสนใยประดิษฐและเสนใยธรรมชาติ) อุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแก อุตสาหกรรม 
ปนดาย อุตสาหกรรมผาผืน (การทอผาและการถักผา) และอุตสาหรรมการฟอก ยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จ 
จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป (รูปที่ 7.1) 
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อุตสาหกรรมตนน้ํา 

ประกอบดวย อุตสาหกรรมเสนใย ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภทตามกระบวนการผลิตคือ อุตสาหกรรมเสน
ใยธรรมชาติ ไดแก เสนใยฝาย เสนใยไหม ลินิน ปาน ปอ เปนตน ซึ่งสวนใหญนิยมใชเสนใยฝายมากท่ีสุด และ
อุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะห ไดแก เสนใยโพลีเอสเตอร เสนใยไนลอน เสนใยอะครีลิค และเสนใยเรยอน 
อุตสาหกรรมนี้จัดเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีระดับสูง 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

ประกอบดวยอุตสาหกรรมปนดาย อุตสาหกรรมผาทอและผาถัก และอุตสาหกรรมฟอกยอมพิมพลาย
และตกแตงสําเร็จ อุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีปานกลางถึงสูง เชน 
อุตสาหกรรมปนดายจําเปนตองใชเครื่องจักรตลอดกระบวนการ แตจํานวนเงินลงทุนที่ใชยังไมสูงเทา
อุตสาหกรรมเสนใย สวนอุตสาหกรรมผาทอและผาถักเนนการใชเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

โดยผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมปนดาย คือ เสนดายฝายที่ใชสําหรับทอผาและเย็บผา และเสนดาย
ใยสังเคราะห ไดแก เสนดายโพลีเอสเตอร เสนดายไนลอน เสนดายอะครีลิค และเสนดายเรยอน สําหรับ
ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมทอผาและถักผา คือผาทอและผาถักซึ่งไดจากเสนใยฝาย ใยสังเคราะหและ 
ใยผสมและผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จ คือ ผาผืนที่ผานกระบวนการ
ฟอกขาว ยอมสี และพิมพตามท่ีตองการแลวทําการแตงสําเร็จเพื่อใหไดผาที่สวยงาม ออนนุม มัน เงา กันน้ํา 
หรือยับยาก เปนตน 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

ประกอบดวยอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมนี้คือ เส้ือผาสําเร็จรูปที่ไดจาก
การทอและถัก อุตสาหกรรมสวนนี้จัดเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมากที่สุดในสวนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม สวนการใชเงินลงทุน เทคโนโลยีและเครื่องจักรอยูในอัตราที่ไมสูงนัก 

นอกจากผลิตภัณฑส่ิงทอและเครื่องนุงหมที่กลาวมาขางตนยังมีผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรม Non 
Woven ที่ผลิตผาออมเด็กชุดผาตัดของแพทยผลิตภัณฑที่ใชในโรงพยาบาล ส่ิงทอท่ีใชในการกอสราง 
ในโรงงาน ในรถยนต และในการเกษตรกรรม เปนตน 

7.1.2 โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศ 

จากขอมูลการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ในป 2553 มี
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอและเครื่องนุงหมรวมทั้งส้ิน 5,312 แหง (ไมรวมโรงงานจําพวกที่ 1 อันไดแก 
โรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ ใหสามารถประกอบกิจการไดทันที โดยไมตองขออนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่) โดยกวาครึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 1,459 แหง 
และขนาดใหญ 801 แหง โดยมีการจางแรงงานเพื่อทํางานในโรงงานเหลานี้รวมทั้งส้ินกวา 6.3 แสนราย 
มีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานในชวง 10 ปที่ผานมา  
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ตารางที่ 7.1 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
(ยอดสะสม) ป 2544-2553 

ป 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวม 

โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน 
2544        2,202         56,303         1,006           95,098            561         282,470         3,769         433,871  
2545        2,340         60,081         1,044           98,447            588         292,456         3,972         450,984  
2546        2,475         62,799         1,107         105,079            619         309,061         4,201         476,939  
2547        2,591         65,225         1,179         112,537            651         342,084         4,421         519,846  
2548        2,665         66,846         1,236         117,969            693         363,934         4,594         548,749  
2549        2,768         69,333         1,287         122,806            725         376,492         4,780         568,631  
2550        2,837         71,403         1,334         127,743            741         383,257         4,912         582,403  
2551        2,912         73,594         1,375         132,301            771         401,369         5,058         607,264  
2552        2,986         75,596         1,418         136,908            786         408,474         5,190         620,978  
2553        3,052         77,100         1,459         140,777            801         414,115         5,312         631,992  
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 

 
รูปที่ 7.2  จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-2553 

 
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 

 
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานที่ประกอบกิจการใหมในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมใน

ป 2553 มีทั้งส้ิน 123 โรงงาน และมีจํานวนแรงงานทั้งส้ิน 11,797 คน โดยเปนโรงงานตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป
มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง จํานวน 51 โรงงาน และมีการจางแรงงานทั้งส้ิน 5,901 คน รองลงมา ไดแก โรงงาน 
ถักผา มีจํานวนทั้งส้ิน 17 โรงงาน และมีการจางงานทั้งส้ิน 1,059 คน และโรงงงานทอผา จํานวน 11 โรงงาน มีการ
จางงานท้ังส้ิน 569 คน (ตารางท่ี 7.2) ที่เหลือเปนโรงงานพิมพผา เคหะส่ิงทอ และอื่นๆ ในจํานวนเพิ่มที่ไมมากนัก 
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ตารางที่ 7.2 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานท่ีประกอบกิจการใหมในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม จําแนกตามประเภทการผลิต ป 2553 

ประเภทโรงงานการผลิต จํานวนโรงงาน (แหง) จํานวนแรงงาน (คน) 
ประกอบกิจการใหม 123 11,797 

เสนใย 4 77 
ปนดาย 3 58 
ทอผา 11 569 
ฟอกยอม 2 334 
พิมพผา 7 959 
เคหะส่ิงทอ 7 247 
เคหะส่ิงทอ (ผาใบ,เต็นท) 1 180 
ปกลวดลาย 4 109 
ถักผา 17 1,059 
พรม 2 461 
เชือก 3 1,120 
ตาขาย แห อวน 1 420 
การทําแผนเสนใย 1 55 
ผาเคลือบ 1 15 
การทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม 5 190 
การผลิตซ่ึงมิไดทําดวยวิธีถัก/ทอ (ทําจากเสนใยท่ีไมไดใชแลว) 3 43 
เส้ือผาสําเร็จรูป 51 5,901 

ท่ีมา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2555 

 
7.1.4 การผลิตส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศ 

สําหรับสถานการณการผลิตส่ิงทอและเครื่องนุงหม ป 2554 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
การผลิตเสนใยส่ิงทอฯ การผลิตผาฯและการผลิตเครื่องแตงกายฯ (เส้ือผาสําเร็จรูป) ดัชนีปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับปกอน รอยละ 12.6, 25.0 และ 15.7 ตามลําดับ เนื่องจากตองเผชิญกับปจจัยเส่ียงรอบดานไมวาจะเปนการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดสงออกหลักอยางสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในขณะที่ตลาดสงออกมีการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งคูแขงที่มีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาประกอบกับความผันผวนของราคา
ฝายซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตปจจัยเหลานี้ลวนกระทบตอคําส่ังซื้อสินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมที่มี
แนวโนมกระทบตอการผลิตที่จะปรับลดลงและถาหากพิจารณาในชวง 2 เดือนหลังของป 2554 กลุมส่ิงทอไดรับ
ผลกระทบอยางมากจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นแมวาจะเปนจํานวนโรงงานไมมากนักแตเนื่องจากเปนโรงงานผลิตเสน
ใยขนาดใหญที่มีการรวมทุนจากนักลงทุนตางชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
และปทุมธานี ทําใหโรงงานตองหยุดการผลิตชั่วคราว และคาดวาโรงงานเหลานี้จะไดรับผลกระทบประมาณ 
รอยละ 40 ของกําลังการผลิตรวม รวมทั้งปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมเสนใยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน
ทอผาถักผา ฟอกยอมพิมพจะปรับลดลงอยางมากในไตรมาสที่ 4 และตอเนื่องถึงป 2555 

ในขณะที่กลุมเครื่องนุงหม (เส้ือผาสําเร็จรูป) โรงงานที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนโรงงานขนาดกลาง
และเล็กท่ีต้ังอยูบนถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลและถนนเอกชัย-บางบอน ลวนไดรับผลกระทบและหยุด
กิจการไปแลวจากสถานการณน้ําทวมนี้ ซึ่งคาดวาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เชน ผาผืนและส่ิงทออื่นๆ จะสงผล
กระทบตอปริมาณการผลิตเครื่องนุงหมในไตรมาสที่ 4 และในป 2555 โดยจะกระทบเปนหวงโซทั้งสายการผลิต 
(ตารางท่ี 7.3) 
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ตารางที่ 7.3  ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ดัชนี 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว (%) 
เทียบป 2553 

การผลิตเสนใยส่ิงทอรวมท้ังการทอส่ิงทอ      
ผลผลิตอุตสาหกรรม 68.1 61.5 65.0 56.9 -12.6 
การสงสินคา 72.6 68.5 69.9 56.9 -18.6 
สินคาสําเร็จรูปคงคลัง 106.3 148.3 136.0 123.5 -9.2 

การผลิตผาท่ีไดจากการถักนิตต้ิงและโครเชท      
ผลผลิตอุตสาหกรรม 158.7 128.6 138.9 104.2 -25.0 
การสงสินคา 98.2 80.0 88.5 79.9 -9.7 
สินคาสําเร็จรูปคงคลัง 123.7 120.2 104.3 91.1 -12.7 

การผลิตเคร่ืองแตงกายยกเวนเครื่องแตงกายท่ีผลิตจากขนสัตว      
ผลผลิตอุตสาหกรรม 162.1 138.3 143.5 121.0 -15.7 
การสงสินคา 140.7 120.5 127.0 109.1 -14.1 
สินคาสําเร็จรูปคงคลัง 342.7 393.6 412.8 339.6 -17.7 

หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล ป 2554 ตัวเลขเบ้ืองตน 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
7.1.5 การสงออกส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ภาพรวมการสงออกป 2554 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีมูลคาการสงออกรวม 8,450.4 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปกอนมีมูลคาการสงออก 7,676.2 ลานเหรียญสหรัฐฯสวนใหญ
แลวเปนคําส่ังซื้อที่มีกอนลวงหนาแมวาในไตรมาสที่ 4 จะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศก็ตาม  
แตผูประกอบการบางสวนสามารถที่จะสงมอบสินคาไดสงผลใหภาพรวมทั้งปยังมีการสงออกที่ขยายตัวโดย
ผลิตภัณฑส่ิงทอและเครื่องนุงหมสงออกที่สําคัญ ไดแก 

1. กลุมส่ิงทอ มีมูลคาการสงออก 5,141.9 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับป
กอนมีมูลคาการสงออก 4,470.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.8 ของการสงออกส่ิงทอและ
เครื่องนุงหมสําหรับการสงออกในผลิตภัณฑที่สําคัญ มีดังนี้ 

ผาผืน มีมูลคาการสงออก 1,676.3 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่ง
มีมูลคาสงออก 1,452.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยผาผืนที่ผลิตจากเสนใยประดิษฐมีสัดสวนการสงออกมากที่สุด
รอยละ 53.1 ในขณะที่ผาผืนที่ผลิตจากเสนใยฝายมีสัดสวนการสงออกรอยละ 35.4 ของมูลคาการสงออกผาผืน
รวมซึ่งสวนใหญสงออกไปยังประเทศเวียดนามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พมา และจีน 

ดายและเสนใยประดิษฐ มีมูลคาการสงออก 1,165.7 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 เมื่อ
เทียบกับปกอนซึ่งมีมูลคาการสงออก 1,044.8 ลานเหรียญสหรัฐฯซึ่งการสงออกยังขยายตัวไดดีในตลาดจีนตุรกี
ญี่ปุน และบราซิล 

เคหะส่ิงทอ มีมูลคาการสงออก 324.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 11.1 เมื่อเทียบกับปกอน
ซึ่งมีมูลคาสงออก 365.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการสงออกเคหะส่ิงทอแมวาจะมีการสงออกที่ลดลง แตลดลง
เฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดสงออกหลัก แตการสงออกไปญี่ปุน ออสเตรเลีย และอินเดีย ยังมีการ
สงออกที่ขยายตัวไดดี 
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เสนใยประดิษฐ มีมูลคาการสงออก 966.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 29.0เมื่อเทียบกับปกอน 
ซึ่งมีมูลคาสงออก 749.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลาดสงออกหลักคืออินโดนีเซีย เวียดนามและตุรกี และขยายตัว
เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ตลาด 

ส่ิงทออื่นๆ มีมูลคาการสงออก 665.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปกอน
ซึ่งมีมูลคาการสงออก 557.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 3618 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลาดสงออกคือจีนญี่ปุนและ
อินเดีย 

2. กลุมเครื่องนุงหม มีมูลคาการสงออก 3,308.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 เมื่อเทียบ
กับปกอนมีมูลคาการสงออกรวม 3,205.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.2 ของการสงออกส่ิงทอ
และเครื่องนุงหม สําหรับการสงออกมีผลิตภัณฑที่สําคัญดังนี้ 

เส้ือผาสําเร็จรูป มีมูลคาการสงออก 2,882.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับ
ปกอนซึ่งมีมูลคาสงออก 2,780.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.1 ของการสงออกเครื่องนุงหม
รวมการสงออกขยายตัวไดดีในตลาดสงออกหลักอยางญี่ปุนและสหภาพยุโรป สวนตลาดสหรัฐอเมริกาการ
สงออกปรับตัวลดลง เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสงผลใหมีคําส่ังซื้อลดลง 

ตารางที่ 7.4  มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทย 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว (%) 
เทียบป 2553 

ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 7,199.6 6,442.3 7,676.3 8,450.5 10.1 
1. เคร่ืองนุงหม 3,505.2 2,961.0 3,205.9 3,308.6 3.2 
ก) เส้ือผาสําเร็จรูป 3,088.4 2,598.3 2,780.8 2,882.0 3.6 
ข) เคร่ืองยกทรง รัดทรงฯ 335.6 335.6 335.6 308.6 -3.9 
ค) ถุงเทาและถุงนอง 66.3 61.6 84.2 100.8 19.7 
ง) ถุงมือผา 14.9 13.0 19.7 17.2 -12.8 

2. ผาผืนและดาย 2,012.6 1,906.1 2,497.5 2,842.0 13.8 
ก) ผาผืน 1,204.0 1,166.1 1,452.7 1,676.3 15.4 
ข) ดายและเสนใยประดิษฐ 808.6 740.0 1,044.8 1,165.7 11.6 

3. เคหะส่ิงทอ 361.5 322.6 365.5 324.8 -11.1 
4. เสนใยประดิษฐ 495.4 515.8 749.2 966.4 29.0 
5. ผาอื่นๆ 296.5 276.8 301.2 343.1 13.9 
6. ส่ิงทออื่นๆ  528.4 460.0 557.0 665.6 19.5 

หมายเหตุ: ป 2554 ตัวเลขเบ้ืองตน 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
7.1.7 การนําเขาส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

การนําเขาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในป 2554 มีการนําเขาส่ิงทอและเครื่องนุงหมคิด
เปนมูลคาการนําเขาทั้งหมด 4,875.6 ลานเหรียญสหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 21.8 เมื่อเทียบกับปกอน
ผลิตภัณฑส่ิงทอฯสําคัญที่นําเขาสวนใหญจะเปนส่ิงทอตนน้ําที่เปนวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑนําเขาที่สําคัญไดแก 
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เสนใยที่ใชในการทอมีมูลคาการนําเขา 1,384.8 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 50.1เมื่อเทียบกับ
ปกอนซึ่งมีมูลคาการนําเขา 922.8 ลานเหรียญสหรัฐฯตลาดนําเขาหลักคือสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและอินเดีย 

ดายทอผามีมูลคาการนําเขา 740.3 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมี
มูลคาการนําเขา 662.4 ลานเหรียญสหรัฐฯสวนใหญนําเขาจากประเทศจีนญี่ปุนเวียดนามและไตหวัน 

ผาผืนมีมูลคาการนําเขา 1,774.8 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมี
มูลคาการนําเขา 1,612.9 ลานเหรียญสหรัฐฯตลาดนําเขาหลักคือจีนไตหวันและญี่ปุน 

เส้ือผาสําเร็จรูปมีมูลคาการนําเขา 456.0 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 34.9 เมื่อเทียบกับปกอน
ซึ่งมีมูลคาการนําเขา 338.1 ลานเหรียญสหรัฐฯตลาดนําเขาคือจีนฮองกงญี่ปุนและกัมพูชา 

เครื่องจักรส่ิงทอมีมูลคานําเขา 332.5 ลานเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมี
มูลคาการนําเขา 297.7 ลานเหรียญสหรัฐฯตลาดนําเขาคือญี่ปุนจีนไตหวันและเยอรมนีซึ่งจากอุทกภัยในครั้งนี้
ทําใหมีเครื่องจักรส่ิงทอไดรับความเสียหายบางสวนและคาดวาจะมีการนําเขาเพิ่มขึ้นในป 2555 (ตารางท่ี 7.5) 

ตารางที่ 7.5 มูลคาการนําเขาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทย 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว (%) 
เทียบป 2553 

ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 3,723.6 2,877.5 4,001.5 4,875.6 21.8 
1. ส่ิงทอ 3,435.1 2,601.4 3,663.4 4,419.6 20.6 

1.1 ดายและเสนใย 1,607.4 1,169.8 1,755.5 2,305.5 31.3 
- เสนใยใชในการทอ 903.4 616.3 922.8 1,384.8 50.1 
- ดายทอผา 578.3 428.6 662.9 740.3 11.7 
- วัตถุทออ่ืนๆ 125.7 124.9 169.8 180.4 6.3 

1.2 ผาผืน 1,578.7 1,202.6 1,612.9 1,774.8 10.0 
1.3 ผลิตภัณฑส่ิงทออื่นๆ 249.0 229.0 295.0 339.3 15.0 

2. เคร่ืองนุงหม (เส้ือผาสําเร็จรูป) 288.5 276.1 338.1 456.0 34.9 
3. เคร่ืองจักรส่ิงทอ 339.3 227.0 297.7 332.5 11.7 

หมายเหตุ: ป 2554 ตัวเลขเบ้ืองตน 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
7.2 สถานการณแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ปจจุบันอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยซึ่งพัฒนามานานกวา 50-60 ป พรอมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดานตางๆ ของประเทศ ทําใหประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศที่มีแรงงานเหลือเฟอเหมาะกับอุตสาหกรรม
การตัดเย็บเส้ือผาจํานวนมากๆ โดยแรงงานราคาถูก กลายเปนประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการที่หลากหลาย เกิดการแยงแรงงานระหวางกันจนมีสภาพขาดแคลนแรงงาน ในขณะเดียวกัน
แรงงานของไทยก็ไดส่ังสมประสบการณความสามารถจนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งดานฝมือและเทคโนโลยีจนมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะยกระดับอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยไปสูอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑที่มีคูแขงนอยสามารถ
สรางมูลคาเพิ่มไดสูงโดยใชเทคโนโลยี และ/หรือความคิดสรางสรรคที่มีแนวโนมเปนที่ตองการของตลาด เชน
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กลุมส่ิงทอที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (การผลิตส่ิงทอที่ใชเทคโนโลยีสะอาดไมสรางมลพิษ ส่ิงทอท่ีไดฉลาก EU 
Flower ตามเกณฑส่ิงแวดลอมของสหภาพยุโรป ส่ิงทอจากใยธรรมชาติ ส่ิงทอเทคนิคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม) 

กลุมส่ิงทอเทคนิคท่ีใชในงานอุตสาหกรรมจํานวน 12 สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งส่ิงทอเหลานี้ผลิตขึ้นเพื่อ
ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติที่ลดนอยลงจนหาไดยาก (เชน ทดแทนเหล็กในการสรางสะพาน ยึดเกาะการ
พังทลายของดินแทนลวดหญาเทียม เข็มขัดนิรภัย ผาปูที่นอนกันไรฝุน หนากากอนามัยหลอดเลือดหัวใจเทียม 
ผาหุมเบาะรถยนต ฯลฯ ) นอกจากนั้นกลุมเคหะส่ิงทอและเครื่องแตงกายที่มีการออกแบบสรางสรรคสําหรับ
ตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในประเทศใหม ๆ ที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัวกลุมออกแบบสรางสรรค เปนกลุมที่
ใชจินตนาการสรางสรรคผสมผสานกับความรูดานเทคโนโลยีและความรูความสามารถในการออกแบบใหตรงกับ
วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเชื่อของกลุมคนในตลาดเปาหมาย ซึ่งหากอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยสามารถยกระดับไปสู
การผลิตสินคาที่มีโอกาสดีทั้ง 3 กลุม (กลุมส่ิงทอท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม กลุมส่ิงทอเทคนิค กลุมออกแบบ
สรางสรรค เพื่อสนองวิถีชีวิตสมัยใหมรวมทั้งผลิตภัณฑแฟชั่น)ไดโดยเร็วก็จะทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมไทยยังเปนแหลงสรางงานสรางรายไดที่สําคัญใหกับประเทศตอไป และลดการพ่ึงพิงการนําเขาส่ิง
ทอเทคนิคจากตางประเทศอยางสําคัญรวมทั้งการสงออกตลาดตางประเทศ 

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม เปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของระบบโครงสรางอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยเนน
การใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ไมจําเปนตองลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีการผลิตไมซับซอนมากนัก
สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑไดคอนขางสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตสวนใหญยังใชเครื่องจักรที่มีอายุ
การใชงานมานานแตถึงกระนั้นอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมก็ยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูง
เนื่องจากแรงงานไทยเปนแรงงานที่มีฝมือ ดังนั้นผลิตภัณฑที่ไดจึงมีความประณีตทําใหเปนที่ตองการของตลาด
โดยผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ไดแก เส้ือผาสําเร็จรูปจากการทอ และเส้ือผาสําเร็จรูปจาก
การถักนอกจากอุตสาหกรรมที่กลาวมาแลวขางตนยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของเชนอุตสาหกรรมไหม
อุตสาหกรรมที่นอนวูฟเวน ซึ่งผลิตผาออมเด็กชุดผาตัดของแพทยผลิตภัณฑไวใชในโรงพยาบาลและ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการเคหะ เปนตน แตการผลิตขึ้นอยูกับการออกแบบคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพ
แรงงานท่ีผานมาประเทศไทยไดอาศัยความไดเปรียบดานคาจางแรงงาน โดยผลิตตามคําส่ังซื้อจากตางประเทศ
และสงออกในชื่อของสินคาตางประเทศ แตผลของคาแรงที่สูงขึ้นทําใหผูวาจางในตางประเทศยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศท่ีมีคาแรงถูกกวา เชน จีนและเวียดนาม ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ไทยจะตองเรงใหมีการ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคาที่เปนตราสินคา (Brand Name) ของไทยเองและการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตใหมีความรวดเร็วและแมนยํามากขึ้นเชนการใช CAD-Computer Aided Design และ CAM-Computer 
Aided Manufacturing เพื่อชวยในการเตรียมงานและลดการสูญเสียปริมาณวัตถุดิบที่ใช ทําใหการผลิตเส้ือผา
สําเร็จรูปทําไดงายและรวดเร็วขึ้น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554) 

7.2.1 แรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม จําแนกตามอาชีพ 

จากขอมูลการสํารวจภาวการณมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป 2554 มีแรงงานที่
ทํางานอยูในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รวม 987,877 คน โดยสวนใหญเปนแรงงานระดับลางถึง 
รอยละ 93.1 และอยูในกลุมสายการผลิต ไดแก ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ จํานวน 449,186 คน (รอยละ 45.5) ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงาน
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ดานการประกอบ จํานวน 433,282 คน (รอยละ 43.9) ในขณะที่แรงงานกลุมทักษะมีสัดสวนรอยละ 6.03 
ประกอบดวย เสมียน 33,072 คน (รอยละ 3.3) ชางเทคนิคสาขาตางๆ และ ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
22,686 คน (รอยละ 2.3) และผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน 3,853 คน (รอยละ 0.4) และกลุมผูบริหารมี
เพียงสัดสวนรอยละ 0.91 ไดแก ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ จํานวน 8,988 คน 
(ตารางท่ี 7.6 และรูปที่ 7.3) 

ตารางที่ 7.6  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามกลุมอาชีพ ป 2544-2554 
หนวย: คน 

อาชีพ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ผูบัญญัติกฎหมายขาราชการอาวุโสผูจัดการ 64,885 76,231 62,376 56,120 17,379 8,988 
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 4,195 2,969 5,951 5,470 4,098 3,853 
ชางเทคนิคสาขาตางๆ ผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ  42,479 44,425 47,717 46,503 38,261 22,686 
เสมียน 27,931 32,893 41,743 23,711 27,416 33,072 
พนักงานบริการพนักงานขายในรานคาและตลาด 4,865 3,699 1,752 1,651 1,686 7,192 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและประมง 1,623   204 612 1,059 606 
ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือฯ 751,094 745,765 751,690 658,736 681,396 449,186 
ผูปฏิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและเครื่องจักรฯ 311,258 292,083 325,281 324,640 249,031 433,282 
อาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ 58,316 47,379 50,302 45,758 37,344 29,012 
ไมทราบ       855     
รวม 1,266,646 1,245,444 1,287,016 1,164,056 1,057,670 987,877 
หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอาชีพจาก ISCO-88 เปน ISCO-08 / ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
รูปที่ 7.3  สัดสวนของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุงหมจําแนกตามกลุมฝมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงงานระดับลาง 
ผูปฏิบัติงานทั่วไป, 

93.06

แรงงานทักษะ 6.03
ผูบริหาร, 0.91

แรงงานระดับลาง ผูปฏิบัติงานท่ัวไป แรงงานทักษะ ผูบริหาร
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7.2.2 แรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมออกตามระดับการศึกษาแลว
พบวา แรงงานสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ํากวา โดยมีแรงงานที่จบประถมศึกษา 
310,863 คน (รอยละ 31.5) และแรงงานที่จบตํ่ากวาประถมศึกษา 238,637 คน (รอยละ 24.2) รองลงมาเปน
แรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 215,808 คน (รอยละ 21.8) และแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 12,853 คน (รอยละ 12.7) ในขณะที่แรงงานท่ีจบอาชีวศึกษามีสัดสวนนอยมาก โดยมีผูจบ ปวส. 
36,659 คน (รอยละ 3.7) และผูจบ ปวช. 22,306 คน (รอยละ 3.2) และมีผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
รวมทั้งส้ิน 31,777 คน (รอยละ 3.2)  

แนวโนมการขยายตัวของแรงงานในชวง 10 ปที่ผานมา จะเห็นไดวากลุมแรงงานในระดับลาง 
โดยเฉพาะกลุมแรงงานระดับมัธยมศึกษามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในสมัยกอนที่
จบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา อยางไรก็ตามแนวโนมการใชแรงงานในระดับสูงของกลุม
อุตสาหกรรมนี้มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานที่มีความประณีต 
และสวนใหญเปนแรงงานฝมือที่มีอายุมากแลว (ตารางท่ี 7.7) 

ตารางที่ 7.7 จํานวนผูมีงานทําของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ต่ํากวาประถมศึกษา 422,835 406,441 389,356 307,103 283,593 238,637 
ประถมศึกษา 447,454 418,283 386,422 386,613 345,593 310,863 
มัธยมตน 214,070 226,285 254,390 250,642 202,812 215,808 
มัธยมปลาย 91,051 97,825 135,789 121,799 123,931 125,853 
ปวช. 32,647 29,269 36,863 31,577 32,202 22,306 
ปวส.หรืออนุปริญญา 30,855 27,920 33,860 28,258 29,979 36,659 
ปริญญาตรี 22,596 32,587 36,537 29,342 31,632 31,209 
ไมทราบ 1,720 4,066 5,792 3,715 3,309 2,641 
รวม 1,266,647 1,245,444 1,287,017 1,164,054 1,057,670 987,875 

หมายเหตุ: เน่ืองดวยขอจํากัดของขอมูล ทําใหจํานวนแรงงานในระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาโทไมสามารถใหผลเปนที่นาเชื่อถือได 
ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
7.2.3 แรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามประเภทการผลิต 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานท่ีทํางานอยูในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมออกตามประเภทการผลิตแลว 
พบวา ในป 2554 การผลิตเส้ือผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนรานตัดเย็บเส้ือผา) มากที่สุด จํานวน 452,185 คน 
(รอยละ 45.8) รองลงมา ไดแก รานตัดเย็บเส้ือผา จํานวน 200,109 คน (รอยละ 20.3) และการทอผา จํานวน 
141,565 คน (รอยละ 14.3) ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดสวนการจางงานในกลุมแรงงานตามระดับ
การศึกษาแลว พบวา แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวายังคงถูกใชมากในอุตสาหกรรมนี้ รองลงมา
เปนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีสายชาง ตามลําดับ (ตารางท่ี 7.8) 
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ตารางที่ 7.8  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามประเภทการผลิตป 2554 
หนวย: คน 

การผลิต 
ม.ตน
หรือ 

ตํ่ากวา 
ม.ปลาย 

ปวช ปวส ปริญญาตรี 
ไม

ทราบ 
รวม สาย

ชาง 
อื่นๆ 

สาย
ชาง 

อื่นๆ 
สาย
ชาง 

อื่นๆ 

การเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ 17,500 4,140 618 565 845 628 414     24,710 
การทอผา 120,038 11,359 1,231 1,517 2,417 3,304 1,465 140 94 141,565 
การแตงสําเร็จสิ่งทอ 17,562 3,583 348 625 834 749 613 788 700 25,802 
การผลิตผาจากการถักนิตโครเชต 2,800 291       101       3,192 
การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป 30,374 7,506 364 326 654 771 2,205 45 80 42,325 
การผลิตพรมและสิ่งปูพื่นจากสิ่งทอ 6,519 955 1,050 1,462 526 2,503 344     13,359 
การผลิตเชือก ตาขาย แห และอวน 27,028 3,336 203   445 381 670 36   32,099 
การผลิตสิ่งทอประเภทอ่ืนๆ 15,633 1,437 643   274 647 1,245 460 321 20,660 
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย 344,211 64,996 7,416 2,129 8,088 6,234 13,491 1,422 4,198 452,185 
รานตัดเย็บเสื้อผา 158,595 25,024 2,315 536 4,753 28 8,124 270 464 200,109 
เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย 15,662 1,852 253   1,370         19,137 
การผลิตสิ่งของท่ีทําจากขนสัตว 56                 56 
เครื่องแตงกาย (การถักนิต,โครเชต) 7,703 1,109 351 36 268 328     115 9,910 
การผลิตเสนใยประดิษฐ 1,627 264   319 290 220 15 29   2,764 

รวม 765,308 125,852 14,792 7,515 20,764 15,894 28,586 3,190 5,972 987,873 
หมายเหตุ: - สายชาง ประกอบดวย คณิตศาสตรและสถิติ คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร  
  - อื่นๆ ประกอบดวย ศึกษาศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร วารสารศาสตรและ

สารสนเทศ ธุรกิจและการบริการ กฎหมาย วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ การผลิตและกระบวนการผลิต
สถาปตยกรรมและการสรางอาคาร การเกษตร การปาไม และการประมง สัตวแพทย สุขภาพ การบริการทางสังคม การ
บริการสวนบุคคล การบริการขนสง การคุมครองส่ิงแวดลอม การบริการดานการรักษาความปลอดภัย 

  - การผลิตส่ิงทอสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตงกาย 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
7.2.4 แรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามกลุมอายุ 

ในป 2554 แรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสวนใหญเปนแรงงานในวัย 40-49 ป มากที่สุด 
จํานวน 248,420 คน (รอยละ 25.1) รองลงมาไดแก ชวงอายุ 35-39 ป จํานวน 180,004 คน (รอยละ18.2) และ
ชวงอายุ 30-34 ป จํานวน 146,015 คน (รอยละ 14.8) ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจํานวนแรงงานในแตละ
กลุมอายุแลว จะเห็นไดวาแรงงานสวนใหญเปนกลุมวัยกลางคน และเริ่มลดลงในวัยสูงอายุ ต้ังแต 50 ปขึ้นไป 
เนื่องจากขอจํากัดทางดานสายตา ซึ่งลักษณะงานสวนใหญเปนงานตัดเย็บ ในขณะเดียวกันแรงงานในวัยหนุม
สาวไมสนใจที่จะทํางานในอุตสาหกรรมนี้ เพราะตองอาศัยความปราณีต และพิถีพิถันใจเย็น ดังจะเห็นไดจาก
แรงงานในชวง 15-19 ป มีสัดสวนเพียงรอยละ 2.8 เทานั้น (ตารางท่ี 7.9) 
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ตารางที่ 7.9  จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจําแนกตามกลุมอายุ ป 2544-2554 
หนวย: คน 

อายุ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
15 - 19 ป 74,533 53,367 50,058 46,869 30,449 27,514 
20 - 24 ป 223,565 153,921 166,773 121,756 87,544 96,554 
25 - 29 ป 262,666 243,590 222,967 179,414 131,821 114,113 
30 - 34 ป 204,961 223,259 234,923 215,920 179,795 146,015 
35 - 39 ป 158,150 180,166 188,756 196,695 184,245 180,004 
40 - 49 ป 214,817 245,165 253,431 234,911 270,190 248,420 
50 - 59 ป 94,340 103,974 118,707 115,040 126,692 128,249 
60 - 69 ป 25,678 34,446 40,761 39,745 33,614 37,579 

ตั้งแต 70 ปข้ีนไป 7,936 7,556 10,639 13,704 13,321 9,429 
รวม 74,533 1,245,444 1,287,015 1,164,054 1,057,671 987,877 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
7.2.5 คาตอบแทนของการทํางานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

ในป 2554 แรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมทั้งหมดไดรับคาจางเฉลี่ยเดือนละ 6,299 
บาทตอเดือน โดยกลุมแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับคาจางสูงที่สุดเฉล่ีย 14,480 บาทตอเดือน 
รองลงมาคือปวส.หรืออนุปริญญา 9,830 บาทตอเดือน และ ปวช. 7,711 บาทตอเดือน สําหรับแรงงานที่จบ
การศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาอาชีวศึกษาซึ่งสวนใหญเปนแรงงานข้ันพื้นฐานในสายปฏิบัติงานนั้น ไดรับคาจาง
เฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ในระดับ 5,166-6,089 บาทตอเดือน แนวโนมการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานตลอด 10 ป 
ที่ผานมา พบวาแรงงานเกือบทุกระดับการศึกษามีคาจางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมมากนัก โดยคาจางเฉลี่ยของลูกจาง
เอกชนระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่คาจางเฉลี่ยของลูกจาง
เอกชนในระดับการศึกษา ปวช. และปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโนมคงท่ีและมีอัตราการขยายตัวลดลง ตรงกันขาม
กับคาจางเฉลี่ยของลูกจางในระดับ ปวส.หรืออนุปริญญาที่มีแนวโนมสูงขึ้นต้ังแตป 2552 เปนตนมา สะทอนให
เห็นวากลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมตองการแรงงานในระดับลางเปนสวนใหญ (ตารางท่ี 7.10) 

ตารางที่ 7.10 คาจางเฉลี่ยของลูกจางเอกชนจําแนกตามระดับการศึกษาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
ป 2544-2554 

หนวย: บาทตอเดือน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถมศึกษา 3,936 3,754 4,071 4,075 4,404 5,166 
ประถมศึกษา 4,100 4,264 4,268 4,621 5,036 5,814 
มัธยมตน 4,631 4,719 4,359 4,910 5,424 6,175 
มัธยมปลาย 4,842 5,298 5,085 5,082 5,414 6,089 
ปวช. 6,570 7,376 6,926 7,078 8,631 7,711 
ปวส.หรืออนุปริญญา 9,605 9,242 8,252 7,935 8,404 9,830 
ปริญญาตรี 11,132 12,721 15,315 14,333 14,568 14,480 
ไมทราบ 4,923 5,276 8,132 9,741 6,131 4,677 

เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 4,617 4,911 4,938 5,100 5,637 6,299 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 
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เมื่อพิจารณาผลตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางแรงงานรวมดวยแลว พบวาแรงงานในระดับ ปวช. 
มีผลตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางมากที่สุด โดยในป 2554 เฉลี่ย 972 บาทตอเดือน รองลงมาในอัตรา
เฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ ปวส.หรืออนุปริญญา 737 บาทตอเดือน และ 729 บาท
ตอเดือนตามลําดับ ในขณะที่แรงงานในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้น มีคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคาจาง 
ไมสูงมากนัก เฉลี่ย 582 บาทตอเดือน และตํ่าที่สุดไดแกแรงงานในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา เฉลี่ย  
373-467 บาทตอเดือนเทานั้น (ตารางท่ี 7.11) 

ตารางที่ 7.11 รายไดเฉลี่ยของลูกจางเอกชนจําแนกตามระดับการศึกษาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม
ป 2544-2554 

หนวย: บาทตอเดือน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถมศึกษา 4,245 3,982 4,334 4,300 4,600 5,539 
ประถมศึกษา 4,614 4,576 4,615 5,069 5,315 6,281 
มัธยมตน 5,232 5,262 4,971 5,543 5,863 6,912 
มัธยมปลาย 5,380 6,041 5,901 5,652 5,997 6,750 
ปวช. 7,440 8,153 7,636 7,621 9,139 8,683 
ปวส.หรืออนุปริญญา 11,036 10,042 9,366 8,935 9,020 10,559 
ปริญญาตรี 12,756 13,627 16,389 14,989 15,070 15,062 
ไมทราบ 4,960 5,276 8,264 10,185 6,272 4,678 

เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 5,159 5,341 5,443 5,590 6,015 6,869 
หมายเหตุ:  รายได หมายถึง คาจาง คาลวงเวลา โบนัส และเงินอื่นๆ รวมกัน 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
7.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

7.3.1 การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย 

ในการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเครื่องนุงหมของประเทศไทยนั้น เปนการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยของหนวยงานตางๆ ในอดีต อาทิ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม2 เปนตน และการระดม
ความคิดในกลุมผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม3 สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง (STRENGTH) 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทยเปนอุตสาหรรมเปนที่รูจักอยางกวางขวางในเรื่อง
ของความสามารถในการผลิตและยิ่งไปกวานั้นอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย ยังเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากลโดยประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีครบวงจร (ต้ังแตอุตสาหกรรมตนน้ําที่
เริ่มตนจากกระบวนการผลิตส่ิงทอไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํานั่นคือการผลิตเครื่องนุงหม) มากกวาประเทศ
อื่นๆ ในอาเซียนดวยกันเมื่อเทียบกับประเทศกัมพูชา ฟลิปปนส และเวียดนาม 
                                                            
1 โครงการวิจัยเร่ืองการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับความตองการกําลังคนภาคอุตสาหกรรม (2550) 
2 รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สาขายานยนตและชิ้นสวน (2552) 
3 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมคริสตัล 1 
โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค รายละเอียดในภาคผนวก 
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- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม นับวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยเปนอุตสาหกรรมสงออกที่มีบทบาทสําคัญในการนําเงินตราเขาประเทศอยางตอเนื่อง 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไดมีความเชื่อมโยงกับผูผลิตและผูคาปลีกในตลาดตางประเทศที่
เปนประเทศคูคาไดแกอเมริกาเหนือ, ยุโรปและญี่ปุน และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการทุม
งบประมาณเพื่อดําเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เชน โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion City Project) และศูนยธุรกิจแฟชั่นในภูมิภาคเพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยในอนาคต นอกจากนั้น รัฐบาลมีมาตราการที่มุงสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ เชน ใชนโยบายภาษีเปนส่ิงจูงใจใหเกิดการลงทุนและสงเสริมการลงทุนรวมทั้งจัดต้ังส่ิงอํานวย
ความสะดวกท้ังสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการพรอมพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมใหเปน
นิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีแนวโนมที่เนนการพัฒนาทางดานแฟชั่นมากขึ้น โดย
ผูประกอบการผลิตและจําหนายสินคาที่มีมูลคาใหกับตลาดในกลุมประเทศตะวันตก 

- ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพผาไหมไทยไปทั่วโลก และประเทศไทยเปนประเทศที่บริโภค
ไหมมากที่สุดในอาเซียน 

จุดออน (WEAKNESS) 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของไทยตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศโดยจะเห็นไดชัดเจน
จากการนําเขาสินคาฝายเนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบฝายเปนสัดสวนที่นอยกวาความตองการโดยผลผลิต
ฝายในประเทศลดลง 

- สําหรับระดับอุตสาหกรรม ผูประกอบการไมมีแหลงวัตถุดิบเพียงพอสําหรับการผลิตใหไดมากตาม
ความตองการของตลาด แมประเทศไทยมีมูลคาการสงออกส่ิงทอและเครื่องนุงหมสูงแตก็ตองนําเขาวัตถุดิบ
สําหรับการผลิตในขั้นตนน้ําและกลางน้ําจํานวนมากเชนกัน เนื่องจากขาดการพัฒนาสาขาการผลิตที่เกี่ยวของ
สนับสนุน  นอกจากนั้นในระดับทองถิ่นเอง ผูผลิตก็ไมมีแหลงวัตถุดิบเพียงพอ (เชน ฝาย ไหม) สําหรับการผลิต
ใหไดมากตามความตองการของตลาด ทําใหตองนําเอาวัตถุดิบจากตางพื้นที่/จังหวัดท่ีอยูหางไกลออกไป ซึ่งทํา
ใหเกิดตนทุนคาขนสงที่สูงขึ้น 

- อุตสาหกรรมฟอก ยอม และแตงสําเร็จ ยังคงเปนสาขาการผลิตที่ยังไมเขมแข็งเทาที่ควร ทั้งๆ ที่เปน
สวนที่จะชวยเพิ่มมูลคาแกผลิตภัณฑไดมาก ทั้งนี้ขอจํากัดสวนใหญเปนในเรื่องของตนทุนการผลิต ตนทุนการ
บําบัดมลภาวะโดยเฉพาะน้ําเสียที่เกิดจากการใชสารเคมี  

โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ความสามารถในการใหบริการครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งมุงเนนในสวนของการใหบริการท่ีมี
มูลคาในหวงโซอุปทาน เชน การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ (Material Sourcing) การควบคุมคุณภาพ
Logistics และการคาปลีก 

- ตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุน และเกาหลี เปนตลาดที่ไทยมีมูลคาการสงออกสูง ซึ่งลดความ
เส่ียงในการพึ่งพิงตลาดสหรัฐฯ และตลาดยุโรปเชนในอดีต 
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- ประเทศไทยมีตําแหนงที่ต้ังที่เปนศูนยกลางในภูมิภาคเอเซียเปนประตูทางเขาสูเอเซียตะวันออก
เฉียงใตมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมระดับโลกโดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกในดานการลงทุนที่เห็นไดชัด
เชน ระบบไฟฟาการคมนาคมขนสงและการโทรคมนาคมจึงเปนทางผานที่สะดวกสบายสําหรับการพัฒนาการ
คาในระดับภูมิภาคกับประเทศตางๆไดอยางรวดเร็ว เชน จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในเอเซียเปนตน 

- มาตรฐานสินคาของไทยถือวาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป จึงเปนโอกาสที่ตลาด
ยุโรปจะนําเขาสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น 

อุปสรรค (THREAT) 

- การมองภาพธุรกิจของภาครัฐที่แตกตางกับภาคเอกชน เชน กฎ กติกา ดานการกอปญหากับ
ส่ิงแวดลอม ในการสงออกไปยังตลาดยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมฟอก ยอม ตกแตง ซึ่ง
อุตสาหกรรมเองมองวาสามารถทําไดตามมาตรฐานของสากล แตรัฐบาลกลับออกมาตรการตางๆ มาบังคับใช 
สงผลใหอุตสาหกรรมไมสามารถขยับตัวไดมากเทาที่ควร ทายที่สุดตองเลิกกิจการไป 

- ภาครัฐยังขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยางเต็มที่  

- การเปดเสรีทางการคาและบริการของตลาดเกิดใหม (ทั้งที่มีความไดเปรียบดานคาแรงและวัตถุดิบ) 
ชวยลดขอจํากัดดานการลงทุนจากตางประเทศ และกลายเปนแหลงลงทุนที่นาสนใจมากกวาตลาดเดิมๆ อยาง
ประเทศไทย 

- ประเทศผูนําเขาส่ิงทอและเครื่องนุงหมเริ่มนําเอามาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชมาตรการภาษี 
(NTBs) เชน ขอกําหนดดานมาตรฐานสินคา (ทั้งดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม) มาใชเพื่อปกปองตลาด
ภายในประเทศของตน ซึ่งจะทําใหผูประกอบการท่ีเปนผูสงออกมีตนทุนการผลิตและการสงออกสูงขึ้น และอาจ
สงผลใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

7.4 การประเมินศักยภาพและความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

7.4.1 การวิเคราะหหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

หวงโซมูลคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ซึ่งประกอบไปดวยอุตสาหกรรม
ตนน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมเสนใย (Fiber) อุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมปนดาย (Yarn) ส่ิงทอ หรือ
ผาผืน (Fabrics) และอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม (Clothing) โดยในแตละหวงโซ
ประกอบดวย การนําเขา การสงออก การบริโภคภายในประเทศ และการผลิตภายในประเทศ 
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รูปที่ 7.4  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมและสถานภาพของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 
อุตสาหกรรมเสนใย 

ประกอบดวยอุตสาหกรรมเสนใย   จําแนกออกเปน 2 ประเภท ตามกระบวนการผลิตคือ อุตสาหกรรม
เสนใยธรรมชาติและอุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหหรืออุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐ  โดยเสนใยประดิษฐจัดเปน
อุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมปโตรเคมี เนื่องจากการผลิตเสนใยประดิษฐกลุมที่เปนเสนใยสังเคราะห
นั้นเปนการนําพอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะหของสารเคมีอันเปนผลจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีโดยตรงมาใช
โรงงานในการผลิตเสนใยเปนโรงงานขนาดใหญใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง (Capital Intensive) โดย
การลงทุนสวนใหญเปนการรวมทุนกับนักลงทุนชาวตางชาติโดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัทแม ชนิดของเสนใย
ประดิษฐ ที่ผลิตในประเทศไทยปจจุบัน มีทั้งส้ิน 4 ประเภทคือ เรยอน อะคริลิก ไนลอน และ 
พอลิเอสเทอร 

อุตสาหกรรมการผลิตเสนใย เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูง แตปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมนี้
คือ การผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนใหกับอุตสาหกรรมในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ และสามารถผลิต
วัตถุดิบไดเพียงไมกี่ชนิด และเปนอุตสาหกรรมที่นําเขาวัตถุดิบในสัดสวนที่คอนขางสูง 

อุตสาหกรรมปนดาย 

เปนอุตสาหกรรมที่รับเอาวัตถุดิบเสนใยธรรมชาติ เชน ฝายหรือเสนใยประดิษฐ เขามาตีเกลียวหรือ
ปนใหเปนเสนดายถาหากเสนใยที่นํามาใชเปนเสนใยสั้น (Staple Fiber) นํามาปนจะไดเสนดายชนิดเสนดายปน 
(Spun Yarn) หากใชเสนใยยาว (Filament) เปนวัตถุดิบจะไดเสนดายชนิดใยยาว (Filament Yarn) กระบวนการ 
ในการปนดายนั้นยังจําเปนตองมีการลงทุนมากใชเทคโนโลยีระดับปานกลาง ในอดีตใชกระบวนการผลิตที่
เรียกวาการปนดายแบบวงแหวน (Ring Spinning) สามารถปนดายไดหลากหลายขนาดตามเบอรดายสวนมาก
หมายถึงเบอรของดายฝายที่กําหนดจากนิยามวา เสนดายน้ําหนัก 1 ปอนด มีความหมายเปนกี่เทาของความยาว 
840 หลา ดังนั้นเบอรดายยิ่งสูงมากยิ่งละเอียดมากซึ่งเปนตัวบงบอกหรือกําหนดคุณภาพและราคาของเสนดาย
ตลอดจนเปนดัชนีตัวหนึ่งในการบอกถึงขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดวย 
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สําหรับขนาดของโรงงานปนดายมักจะใชจํานวนแกนปนดายเปนตัวชี้วัดถึงขนาดของโรงงาน เชน 
โรงงานขนาด 10,000 แกน เปนตน เทคโนโลยีสมัยใหมของวงการปนดาย คือการปนดายระบบปลายเปด (Open 
End Spinning หรือ O.E.) ซึ่งเปนระบบที่สามารถปนดายไดเร็วขึ้นมากแตมีตนทุนที่สูงขึ้นและเหมาะกับเสนดาย
เบอรหยาบๆ เทานั้น คือ ต้ังแตเบอร 40 ลงมานอกจากนั้นแลวอุตสาหกรรมปนดายยังมีอีกกลุมหนึ่งที่เปน
ลักษณะของการทําการตกแตงผิวเสนดายใยยาวใหมีคุณสมบัติเฉพาะที่ดีขึ้นเหมาะแกการใชงานเชนการทําใหมี
ความนุมนวลในการสัมผัส ดูดซึมน้ําไดดีขึ้นกลุมนี้จะเรียกวาเปนการทําเสนดายดวยเทกซเจอร (Textured Yarn)  

โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบเสนใยสังเคราะหมาจากภายในประเทศเปนหลัก แตบางสวน
ตองนําเขาฝายจากตางประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมปนดาย ไดแก 

 เสนดายฝาย ซึ่งแบงเปนเสนดายสําหรับทอผา และเสนดายสําหรับเย็บผา 
 เสนดายใยสังเคราะห ไดแก เสนดายโพลีเอสเตอร เสนดายไนลอน เสนดายอะครีลิค และเสนดาย 

เรยอนในอดีตจะผลิตเสนดายฝายเปนหลัก แตในปจจุบันไดนําเสนใย 2 ประเภทมาผสมกัน เพื่อใหเสนดายมี
คุณสมบัติที่แตกตางกันออกไปตามความตองการของตลาด 

อุตสาหกรรมทอผา 

พัฒนาการของเทคโนโลยีการทอผานั้นไดสงผลอยางมากตอภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน เครื่องทอผา
ระบบกระสวย (Shuttle Loom) ไดเลิกผลิตไปแลวเนื่องจากจุดออนหรือขอเสียที่มีปรากฏอยูมากมายไมวาจะ
เปนเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงาน อันตรายจากกระสวย เสียงดังและประสิทธิภาพการทํางาน โดยมีระบบที่
เขามาทํางานทดแทนใหม คือระบบไรกระสวย (Shuttle Less Loom) ซึ่งใชหลักการในการทอเหมือนเดิม
เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบการพาเสนดายพุงจากการใชกระสวยเปนอยางอื่นที่ไมใชกระสวยมีความเร็วในการผลิตสูง 
และลดขอเสียตางๆ ของระบบการทอผาแบบเกาไดอยางมากมา 

อุตสาหกรรมถักผา 

เปนเครื่องถักแบบ Single และ Double ขนาดของโรงงานมีความแตกตางต้ังแตโรงงานหองแถวที่มี
เครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวไปจนถึงโรงงานขนาดใหญที่มีคนงานจํานวนมาก 

อุตสาหกรรมฟอกยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จ 

สวนใหญจะเปนระบบตอเนื่องอัตโนมัติที่รวมเอากระบวนการตางๆ ต้ังแตการเตรียม (Pretreatment) 
การยอมหรือพิมพ (Dyeing or Printing) ไปจนถึงการตกแตงสําเร็จ (Finishing) เพื่อใหเกิดความสวยงาม เชน 
การขัดมัน การตะกุยขน หรือเพื่อใหไดสมบัติเฉพาะตามความตองการ เชน การปองกันแบคทีเรีย การดูดซึม
ความชื้นเปนตน โรงงานมีทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ เปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑไดอยางมากมาย แตมักประสบกับปญหาในเรื่องการบริหารการใชน้ําที่เปนหัวใจของกระบวนการทั้ง
เรื่องของการใชน้ําดีและการปลอยน้ําเสียที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการทางเคมีอยางมาก 

อุตสาหกรรมนี ้จ ัดเปนอุตสาหกรรมขั ้นตอนสุดทายของการผลิตผากอนออกสู ผู บร ิโภคหรือ
โรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โดยเพิ่มคุณคาใหผาผืนในดานความสวยงาม นาใช สวมใสสบาย และเพื่อให
เหมาะกับการใชงานในกิจกรรมตางๆ นอกจากนั้น อุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผาผืนถึง 2-3 เทาตัว 
โดยผานกระบวนการฟอก คือ การทําใหผาขาวและสะอาด กอนที่จะทําการยอมสีและพิมพตามที่ตองการ แลว
จึงทําการแตงสําเร็จคือ ทําใหผามีคุณสมบัติตางๆ เชน ออนนุม มัน เงา กันน้ํา หรือยับยาก เปนตน 
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อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

เปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของระบบโครงสรางอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ซึ่งการผลิตสวนใหญยังใช
เครื่องจักรท่ีมีอายุการใชงานมานาน  อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมก็ยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคา
การสงออกสูงสุด เนื่องจากแรงงานไทยเปนแรงงานท่ีมีฝมือ ผลิตภัณฑที่ไดจึงมีความประณีต ทําใหเปนที่
ตองการของตลาด โดยผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ไดแก  

 เส้ือผาสําเร็จรูปจากการทอ 
 เส้ือผาสําเร็จรูปจากการถัก 

นอกจากอุตสาหกรรมส่ิงทอที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เชน 
อุตสาหกรรมไหม อุตสาหกรรมนอนวูฟเวน (ซึ่งผลิตผาออมเด็ก ชุดผาตัดของแพทย ผลิตภัณฑไวใชใน
โรงพยาบาล) และอุตสาหกรรมส่ิงทอเพื่อการเคหะ เปนตน 

สวนใหญอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนเทคโนโลยีและเครื่องจักร ในระดับ
ไมสูงนักในขณะที่ตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมในสวนอื่นๆโดยคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมจะตองมีทักษะและ
ประสบการณดานงานฝมือและการตัดเย็บที่ประณีตมีคุณภาพสม่ําเสมอ ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานตัดเย็บ
เส้ือผาที่มีขนาดและมาตรฐานที่หลากหลายกระจายอยูทุกพื้นที่ประกอบดวยโรงงานขนาดเล็กท่ีดําเนินการตัด
เย็บต้ังแตเส้ือโหลราคาถูกไปจนถึงโรงงานขนาดใหญที่ตัดเย็บเส้ือผา Brand name จากตางประเทศโดย
อุตสาหกรรมในสวนนี้ มีการจางงานมากที่สุดในหวงโซอุปทานการผลิต 

7.4.2 หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

จากการระดมความคิดเห็นในกลุมผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในเบื้องตน พบวา 
กระบวนการผลิตในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมที่ตองการการพัฒนาอยางเรงดวน 
ไดแก “การออกแบบผลิตภัณฑ โดยใชตราสินคาของไทย (Branding) และการทําการตลาดเชิงรุก 
(Marketing)” รวมถึง “กระบวนการผลิต” ตลอดหวงโซอุปทาน เนื่องจากท่ีผานมาประเทศไทยอาศัยความ
ไดเปรียบดานคาจางแรงงาน โดยผลิตตามคําส่ังซื้อจากตางประเทศ และสงออกในชื่อสินคาตางประเทศ แตผล
ของคาแรงงานที่สูงขึ้น ทําใหผูวาจางในตางประเทศยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงถูกกวา ดังนั้น 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ไทยจะตองเรงใหมีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคาใหเปนตราสินคาของ
ไทยเอง ทั้งนี้ในสวนของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม เปนอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการสงออกสูง กอรปกับมี
จํานวนโรงงาน และมีการจางงานมากที่สุดในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงเปนอุตสาหกรรม
ปลายน้ําที่มีการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับผลิตภัณฑไดสูงมาก การเรงพัฒนา Branding และการ
ทําการตลาดในเชิงรุกจะชวยใหอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีความเขมแข็ง และเปนอุตสาหกรรมหลัก
ในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

ในสวนของตําแหนงงานวิกฤตนั้น (ตําแหนงงานที่มีความสําคัญ และมีปญหาขาดแคลนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ) จากการระดมความคิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญพบวา กลุมแรงงานที่มีความสําคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรม และกําลังประสบปญหาขาดแคลนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น ไดแก ชางกล
โรงงาน (ซอมบํารุง) ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บ ชางทําแบบตัด นักออกแบบแฟช่ัน และนักจัดการสินคา
เส้ือผา (Merchandiser) เปนตน 
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สรุป หวงโซมูลคาวิกฤตในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ของประเทศไทย ไดแก 

- การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  

- การตลาด (Marketing) 

- การผลิตตลอดหวงโซอุปทาน  

สรุป ตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย ไดแก 

- ชางกลโรงงาน (Electronics Engineering Technicians) 

- ผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ (Textile Cutting Machine Setters, Operators, and Tenders) 

- ชางทําแบบตัดเย็บ (Fabric and Apparel Patternmakers) 

- นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designers) 

- นักจัดการสินคาเส้ือผา (Merchandiser) 

7.4.3 การประเมินสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

การทํางานในข้ันตอนนี้ คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมจากงานวิจัยในอดีต เชน โครงการการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบ
แผนการพัฒนากําลังคน และฐานขอมูลสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงงานตางๆ จาก O*NET Resource  
Center (The Occupational Information Network ภายใตการสนับสนุนของ US Department of Labor/Employment 
and Training Administration) โดยไดคัดเลือกความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานท่ีสําคัญที่ไดเลือกไวแลวขางตนทั้ง 5 ตําแหนง 
ไดแก ชางกลโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ ชางทําแบบตัดเย็บ นักออกแบบแฟชั่น และนักจัดการสินคา
เส้ือผา และไดจัดระดมความคิดกับกลุมผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงการสงแบบสํารวจความคิด
เห็นไปยังผูประกอบการ เพื่อประเมินระดับของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงานท่ี
ทํางานอยูในสถานประกอบการในปจจุบันอีกครั้ง 

ในเบื้องตน สามารถสรุปประเภทของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงงานท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมได ดังนี้ 

การประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงานใน
ตําแหนงงานท่ีสําคัญนั้น จะทําการประเมินระดับความสามารถ ความรูและทักษะในแตละดานซึ่งผูประกอบการ
คาดหวังจากแรงงานในแตละตําแหนงงานรวมไปถึงระดับความสามารถ ความรูและทักษะท่ีแรงงานในสถาน
ประกอบการมีอยูจริงในปจจุบนั โดยระบุคะแนนต้ังแต 1-5 คะแนน โดยมีเกณฑในการใหคะแนนดังตอไปนี้ 
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เกณฑการใหคะแนนดานความรู เกณฑการใหคะแนนดานทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1 = มีความรูพื้นฐานของแตละดาน 1 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหา day-to-day ที่งายๆ โดยการ

ปฏิบัติตามคูมือได 
2 = มีความรูกวางขวาง และ ลึกในแตละดาน 2 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีซับซอน ทั้งโดยลําพังและเปนทีม 
3 = มีความรูในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค

ความรูตางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับ
องคกรได 

3 = สามารถสอนวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะดานแกผูอื่นได 

4 = มีความรูกวางขวางและลึกในระดับที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับอุตสาหกรรม 

4 =  สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งงานเฉพาะดาน และ ที่
เชื่อมโยงระบบอื่น ใหมีประสิทธิภาพไดโดยไมตองมีผูแนะนํา และเปน
ที่ปรึกษาแกผูอื่นในการพัฒนาคุณลักษณะในเร่ืองน้ัน ๆ 

5 = มีความรูแตกฉาน ทั้งในแนวกวางและลึก ซ่ึงสามารถ
สรางนวัตกรรมท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถถายทอดความรูใหแกผูอื่นได 

5 = สามารถถายทอดคุณลักษณะท่ีดีแกผูอื่นได จนเปนที่ยอมรับในระดับ
อุตสาหกรรม หรือเปนผูเชี่ยวชาญขององคกรที่หนวยงานภายนอก
องคกรใหความเช่ือถือ 

เกณฑในการใหคะแนนดานคุณลักษณะ 
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก โดย 1= นอยที่สุด 2 = คอนขางนอย 3 = ปานกลาง 4 = คอนขางมาก 5= มากท่ีสุด 

 

 
จากการประมวลผลขอมูลแบบสอบถามซึ่งไดรับจากผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เครื่องนุงหมจํานวนรวมทั้งส้ิน 27 แหง สามารถสรุปประเภทของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงงานที่สําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมได รวมไปถึงระดับความสามารถ
ของแรงงานในปจจุบัน และที่ผูประกอบการคาดหวังไดดังนี้ 

1) ชางกลโรงงาน (Electronics Engineering Technicians) 

1.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- ถอดประกอบเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อถอดชิ้นสวนที่มีปญหาและทําการซอมแซม 

- ซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณที่แตกหรือมีการทํางาน
บกพรอง 

- ซอมแซมหรือรักษาสภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต หรือเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 

- ตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหาขอบกพรอง เชน การแตกหรือการสึกหรอ 

- ประกอบอุปกรณหลังการเสร็จส้ินการตรวจสอบ ทดสอบ หรือซอมแซม 

- สังเกตและทดสอบการดําเนินงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อระบุขอบกพรองในการ
ดําเนินงาน โดยใชโวลตมิเตอรหรืออุปกรณในการทดสอบอื่นๆ 

- ทดสอบการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณที่เพิ่งไดรับการซอมแซมเพื่อที่จะตรวจสอบ
ความถูกตองในการซอมแซม 

- ทําความสะอาด หลอล่ืน หรือปรับปรุงชิ้นสวน อุปกรณ หรือเครื่องจักร 
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ถอดประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ

ซอมแซมหรือเปลี่ยน
สวนประกอบของเครื่องจักร

ซอมแซมหรือรักษาสภาพ
การดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมการผลิต 

ตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหา
ขอบกพรอง 

ประกอบอุปกรณ

สังเกตและทดสอบการ
ดําเนินงานของเครื่องจักร

หรืออุปกรณ

ทดสอบการทํางานของ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

ทําความสะอาด หลอลื่น  
อุปกรณ หรือเคร่ืองจักร

วิเคราะหผลการทดสอบ 

บันทึกรายงานการ
ซอมแซมและการ

บํารุงรักษา

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- วิเคราะหผลการทดสอบขอมูลความผิดพลาดของเครื่องจักร หรือขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับจาก 
ผูปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหาของอุปกรณ 

- บันทึกรายงานการซอมแซมและการบํารุงรักษา 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางกลโรงงาน พบวาระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดานคอนขางสูง สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.1 ถึง 4.7 คะแนน 
โดยความสามารถดานการทําความสะอาด หลอลื่นอุปกรณ เครื่องจักร เปนความสามารถท่ีผูประกอบการ
คาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด รองลงมา คือความสามารถในการบันทึกรายการซอมแซมและการบํารุงรักษา 
และความสามารถในการตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหาขอบกพรอง ตามลําดับ สวนระดับความสามารถที่แรงงาน 
มีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานต้ังแต 3.1 ถึง 3.8 คะแนน โดยความสามารถในการทําความสะอาด 
หลอลื่นอุปกรณเครื่องจักรเปนความสามารถท่ีแรงงานไดรับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาไดแก ความสามารถ
ในการทดสอบการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ ในขณะที่ความสามารถในการสังเกตและทดสอบการ
ดําเนินงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณเปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันทุกดาน ทั้งนี้ความสามารถดานการตรวจสอบชิ้นงานเพื่อหาขอบกพรอง และ
ความสามารถดานการสังเกตและทดสอบการดําเนินงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ เปนความสามารถท่ีมีความ
แตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับแรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะที่ความสามารถดานการ
ซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบของเครื่องจักร เปนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงใกลเคียงกับความ
คาดหวังของผูประกอบการมากที่สุด (รูปที่ 7.5) 

รูปที่ 7.5  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางกลโรงงาน 
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1.2) ความรู 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกลความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ  รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตรความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

- ความรูดานการอานและเขียนแบบความรูดานเทคนิคการอานและเขียนแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การส่ือ
ความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูดานการผลิตและการดําเนินการความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูดานโครงสรางและการกอสราง ความรูเกี่ยวกับวัสดุ วิธีการ และเครื่องมือที่เกี่ยวของ
กับการกอสรางหรือซอมแซมอาคาร หรือโครงสรางอื่นๆ 

ผลการประเมินระดับรูของชางกลโรงงาน พบวาระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละ
ดาน มีคะแนนเฉล่ียแตกตางกัน ต้ังแต 4.1 ถึง 4.6 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับเครื่องกลเปนความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ความรูดานการผลิตและการดําเนิการ สวน
ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดาน ต้ังแต 2.2 ถึง 3.3 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับ
เครื่องกล เปนความรูที่แรงงานไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เชนเดียวกับระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง 
รองลงมา ไดแก ความรูดานการอานและเขียนแบบ และความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตามลําดับ 
ในขณะที่ความรูดานภาษาอังกฤษเปนระดับความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวา มีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูดานภาษาอังกฤษเปนความรูที่มีความแตกตางของความ
คาดหวังจากผูประกอบการกับแรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมา ไดแก ความรูดานการผลิตและการ
ดําเนินการ ในขณะที่ความรูดานการอานและเขียนแบบ เปนระดับที่ใกลเคียงกับความคาดหวังของ
ผูประกอบการมากที่สุด (รูปที่ 7.6) 
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ความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองกล

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

ความรูทางดาน
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

การอานและเขียนแบบ
ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

การผลิตและการ
ดําเนินการ

ความรูดานโครงสราง
และการกอสราง

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.6  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางกลโรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3) ทักษะ 

- ทักษะการซอมแซมทักษะดานการซอมแซมเครื่องจักรและระบบโดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

- ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจักรทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรเปนประจําและกําหนดเวลา
และประเภทการบํารุงรักษาที่จําเปน 

- ทักษะการติดตามการดําเนินงานติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่น เพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษะการแกไขปญหากําหนดสาเหตุของความผิดพลาดและตัดสินใจวาจะทําการแกไข
อยางไร 

- ทักษะการควบคุมคุณภาพทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษะการปฏิบัติการและการควบคุมควบคุมการดําเนินงานของเครื่องจักรและระบบ 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการเลือกใชอุปกรณกําหนดประเภทของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการทํางาน 

- ทักษะการติดตามผลทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจพิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 
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การซอมแซม
การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร

การติดตามการ
ดําเนินงาน

การแกไขปญหา

การควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติการและการ
ควบคุม

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การเลือกใชอุปกรณ

การติดตามผล

การประเมินและการ
ตัดสินใจ

การปฏิบัติงานทางดาน
วิศวกรรม

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง

- ทักษะในการปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงานพบวาระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังใน
แตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับทักษะสูงสุด (5.0 คะแนน) กลาวคืออยูในระดับ 3.7 ถึง 4.4 คะแนน โดย
ทักษะดานการปฏิบัติการและการควบคุม เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแก ทักษะดานการซอมแซม สวนระดับทักษะท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละระดับต้ังแต 2.3 
ถึง 3.3 คะแนน โดยทักษะดานการซอมแซมเปนทักษะที่ไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแก ทักษะดาน
การบํารุงรักษาเครื่องจักร ทักษะดานการติดตามการดําเนินงาน และทักษะดานการปฏิบัติการและการควบคุม 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในทุกทักษะ โดยในทักษะดานการคิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะดานการประเมินและ
การตัดสินใจ เปนระดับที่มีความแตกตางกับระดับความคาดหวังของผูประกอบการมากที่สุด ในขณะที่ทักษะ
ดานการซอมแซม และทักษะดานการเลือกใชอุปกรณ เปนทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่
ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่น (รูปที่ 7.7) 

รูปที่ 7.7  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางกลโรงงานประกอบไปดวย ความซื่อสัตยสุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางกลโรงงาน พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานในระดับสูงใกลเคียงกับระดับคุณลักษณะสูงสุด (5.0 คะแนน) โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ต้ังแต 4.6 ถึง 4.9 คะแนน โดยคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ 
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ไดแก ความซื่อสัตย สุจริต รองลงมาไดแก ความขยันหมั่นเพียร และการตรงตอเวลา และคุณลักษณะที่
ผูประกอบการคาดหวังวาแรงงานจะมีนอยที่สุดไดแก การขาดระเบียบวินัย ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถาน
ประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับคอนขางนอยถึงปานกลาง ต้ังแต 
2.7 ถึง 3.9 คะแนน โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดจากการประเมิน ไดแก ความซื่อสัตย 
สุจริต รองลงมาไดแก ความอดทน และความมีระเบียบวินัย ตามลําดับ สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีคะแนน
เฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก การใฝเรียนรู 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการใฝเรียนรู รองลงมา ไดแก การตรงตอเวลา ความ
ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบตอหนาที่ และประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียง
กับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต (รูปที่ 7.8) 

รูปที่ 7.8  สรุปผลการประเมินคุณลักษะของชางกลโรงงาน 

 
 

2) ผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ (Textile Cutting Machine Setters, Operators, and 
Tenders) 

2.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

- วางแบบตัดไวบนเลเยอรของผา และตัดผาตามแบบตัดท่ีวางไว ใชมีดตัดท่ีควบคุมดวย
ระบบไฟฟา หรือมีดท่ีไมใชระบบไฟฟาได หรือควบคุมความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการตัดได 

- แจงหรือบอกหัวหนางานเมื่อเครื่องจักรเกิดการทํางานผิดปกติ 

- ซอมแซมอุปกรณหรือชิ้นสวนประกอบของเครื่องจักรที่ชํารุด 

- ปรับเปลี่ยนเทคนิคการตัดตามประเภทของผาหรือรูปแบบเฉพาะของเสื้อผา 

- ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรและระบุวาเครื่องจักรตองการการซอมแซมหรือไม 

ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0

1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- ปรับเปลี่ยนการควบคุมดวยระบบเครื่องจักร เชน เมื่อกลไกเครื่องจักรเกิดความรอนและ
หรือความผิดปกติอื่นๆ 

- ตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อใหมั่นวาขอกําหนดตางๆ เปนไปตามเงื่อนไข และการตรวจสอบวา 
เครื่องจักรตองมีการปรับปรุงหรือไม 

- ประสานหรือหรือปรึกษากับเพื่อนรวมงานเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการส่ังซื้อกระบวนการ หรือ
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

- เปดการทํางานของเครื่องจักร ตรวจสอบและทําการปรับเปลี่ยนตามความจําเปน 

- ทําความสะอาด น้ํามันเครื่องจักร และการหลอลื่นเครื่องจักร การใชทออากาศทําความ
สะอาด และปนจาระบี 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 
พบวา ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน 
ต้ังแต 4.1 ถึง 4.6 คะแนน โดยความสามารถในการขอขอมูลเกี่ยวกับการส่ังซื้อ กระบวนการ หรือปญหาตางที่
เกิดขึ้นเปนความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการทํา
ความสะอาดเครื่องจักร สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 3.1 ถึง 
3.8 คะแนน โดยความสามารถในการขอขอมูลเกี่ยวกับการส่ังซื้อ กระบวนการ หรือปญหาตางที่เกิดขึ้นเปน
ความสามารถที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาไดแก ความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑ 
และความสามารถในการซอมแซมอุปกรณหรือชิ้นสวนประกอบของเครื่องจักรที่ชํารุด ในขณะท่ีความสามารถ
ดานการปรับเปลี่ยนการควบคุมดวยระบบเครื่องจักรเปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถที่มีความแตกตางของความ
คาดหวังจากผูประกอบการกับระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ไดแก ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคการติดตามประเภทของผา และความสามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมดวยระบบเครื่องจักร 
สวนความสามารถที่ใกลเคียงกับระดับความคาดหวังของผูประกอบการ ไดแก การแจงหัวหนางานเมื่อเครื่องมือ
เกิดการทํางานผิดปกติ (รูปที่ 7.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 7 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

7-27 

วางแบบตัดไวบนเลเยอร
ของผา แจงหัวหนางานเม่ือ

เคร่ืองจักรเกิดการ
ทํางานผิดปกติ

ซอมแซมอุปกรณหรือ
ชิ้นสวนประกอบของ
เคร่ืองจักรที่ชํารุด

ปรับเปลี่ยนเทคนิคการ
ตัดตามประเภทของผา

ตรวจสอบความผิดปกติ
ของเคร่ืองจักรปรับเปลี่ยนการควบคุม

ดวยระบบเคร่ืองจักร 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ

ขอขอมูลเกี่ยวกับการ
ส่ังซ้ือ กระบวนการ หรือ
ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน

เปดการทํางานของ
เคร่ืองจักร 

ทําความสะอาด 
เคร่ืองจักร 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.9  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของผูควบคุมเครื่องจกัรตัดเย็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) ความรู 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การส่ือ
ความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิตมีความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตรความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

ผลการประเมินระดับรูของผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.2 ถึง 4.6 คะแนน โดยความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิต 
เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูดานภาษาอังกฤษ และ
ความรูทางคณิตศาสตร ตามลําดับ สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 
2.6 ถึง 3.4 คะแนน โดยความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิตเปนความรูที่แรงงานไดรับคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาไดแก ความรูทางคณิตศาสตร และความรูดานภาษาอังกฤษ ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน ทั้งนี้ความรูดานภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มีความแตกตางของ
ความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูดานกระบวนการผลิต 
และความรูดานคณิตศาสตร ตามลําดับ (รูปที่ 7.10) 
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ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

ความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต 

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.10  สรุปผลการประเมินระดับความรูของผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3)  ทักษะ 

- ทักษะการติดตามการดําเนินงาน ติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อให
แนใจวาเครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- ทักษการควบคุมคุณภาพ ทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอน
ตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- ทักษการแกไขปญหา  กําหนดสาเหตุของความผิดพลาดในการดําเนินการและตัดสินใจวา
จะทําการแกไขอยางไร 

- ทักษะการบํารุงรักษาเครื่องจัก ทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรอยางเปนประจําและ
กําหนดเวลาและประเภทการบํารุงรักษาที่จําเปน 

- ทักษะการติดตามผล ทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- ทักษะการซอมแซม ทักษะดานการซอมแซมเครื่องจักรและระบบโดยใชเครื่องมือที่จําเปน 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการแกไขปญหาที่ซับซอนวิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ พบวา ระดับทักษะที่
ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.4 ถึง 4.8 คะแนน โดยทักษะดานการติดตามการ
ดําเนินงาน และทักษะดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรเปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด
สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานต้ังแต 2.8 ถึง 3.8 คะแนน โดยทักษะดาน
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การติดตามการ
ดําเนินงาน

การควบคุมคุณภาพ

การแกไขปญหา

การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร

การติดตามผล
การควบคุมการ
ดําเนินการ 

การซอมแซม

การฟง

การแกไขปญหาท่ี
ซับซอน

การพูด

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง

การบํารุงรักษาเครื่องจักรเปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด ในขณะที่ทักษะการแกไข
ปญหาท่ีซับซอน เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานนอยที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะในการแกไขปญหาที่ซับซอนเปนประเภททักษะ
ที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ทักษะใน
การติดตามการดําเนินงาน ทักษะในการติดตามผล และทักษะในการซอมแซม ในระดับคะแนนเฉลี่ยที่เทากัน 
ในขณะที่ประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นไดแก 
ทักษะดานการควบคุมคุณภาพ ทักษะดานการบํารุงรักษาเครื่องจักร และทักษะดานการฟง (รูปที่ 7.11) 

รูปที่ 7.11  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ ประกอบไปดวย ความ
ซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบ
วินัย  ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ พบวา ผูประกอบการมีความ
คาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานคอนขางสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.6 ถึง 5.0 คะแนน โดย
คุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต 
ความอดทน และความขยันหมั่นเพียร โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทียบเทากับระดับคุณลักษณะสูงสุด (5.0 คะแนน) 
ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการท่ีทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางมาก ต้ังแต 3.2 ถึง 4.4 คะแนนโดยพบวาคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉล่ียสูง
ที่สุดจากการประเมิน ไดแก ความขยันหมั่นเพียร และการตรงตอเวลา สําหรับคุณลักษณะที่ไดคะแนนการ
ประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุด ไดแก คุณลักษณะดานการใฝเรียนรู 
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ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันในดานการใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะเนื่องจากผูประกอบการคาดหวัง
กับคุณลักษณะดานนี้จากแรงงานนอยกวาในดานอื่นๆ (รูปที่ 7.12) 

รูปที ่7.12  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ชางทําแบบตัด (Fabric and Apparel Patternmakers) 

3.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

- ทดสอบแบบตัดโดยการสรางตัวอยางฟตต้ิงเส้ือผา 

- วาดรายละเอียดเก่ียวกับโครงรางเพื่อระบุตําแหนงตางๆ เชน ตะเข็บ กระเปา กระดุม และ
ตําแหนงอื่นๆ โดยใชคอมพิวเตอร หรือเครื่องมือตางๆ ในการรางแบบตัด 

- ระบุรายละเอียดตางๆ ในโครงรางของแบบตัดอยางดี เพื่อลดการใชเนื้อผานอยใหที่สุดโดย
มีการวางเครื่องหมายตามจุดตางๆ 

- สรางแบบตัดหลัก สําหรับแตละขนาดของการตัดเย็บ โดยใชชารท, แบบโครงราง, 
คอมพิวเตอร และหรือ อุปกรณอื่นๆ 

- วาดโครงแบบตัด โดยการปรับเปลี่ยนหรือลอกเลียนรูปแบบที่มีอยู หรือโดยการรางแบบตัดใหม 

- วาดแบบตัดในกระดาษสําหรับการผลิตจํานวนมากตามแนวที่ออกแบบไว 

- ระบุตําแหนง และตัดตัวอยางแบบตัด โดยใชกรรไกร หรือมีด หรือพิมพสําเนาของแบบตัด 
โดยใชคอมพิวเตอร 

- หารือในรายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบกับนักออกแบบและแปลงรูปแบบเขาสูแบบตัด 
โดยแยกตามสวนประกอบตางๆ และพิจารณาขนาดของเนื้อผาที่ใช 
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ทดสอบแบบตัดสราง
ตัวอยางฟตติ้งเส้ือผา

วาดรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงราง

ระบุรายละเอียดตางๆ 
ในโครงรางของแบบตัด

อยางดี 

สรางแบบตัดหลัก 

วาดโครงแบบตัด 

วาดแบบตัดในกระดาษ

ระบุตําแหนงและตัด
ตัวอยางแบบตัด 

หารือในรายละเอียด
เกี่ยวกับการออกแบบ

กับนักออกแบบ

ทําเคร่ืองหมาย
รายละเอียดตางๆ 

บนแบบตัด

คํานวณขนาดของ
แบบตัด 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- ทําเครื่องหมายรายละเอียดตางๆ บนแบบตัดท่ีเสร็จเรียบรอยแลว เชน ขนาด สไตล และขอ
ระบุตางๆ และโครงในการตัดเย็บ 

- ทําเครื่องหมายรายละเอียดตางๆ บนแบบตัดท่ีเสร็จเรียบรอยแลว เชน ขนาด สไตล และขอ
ระบุตางๆ และโครงในการตัดเย็บ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางทําแบบตัด พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 4.0 ถึง 
4.7 คะแนน โดยระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังสวนใหญอยูในระดับคะแนน 4.7 คะแนน มีเพียง
ระดับความสามารถทางดานการวาดแบบตัดในกระดาษสําหรับการผลิตจํานวนมาก และการทดสอบแบบตัด 
สรางตัวอยางฟตต้ิงเส้ือผา ที่ผูประกอบการสวนใหญใหระดับความคาดหวังที่ตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับดาน
อื่นๆ สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 3.3 ถึง 4.0 คะแนน โดย
ความสามารถสวนใหญไดรับคะแนนเฉลี่ยคอนขางมาก เปนที่สังเกตวาความสามารถทางดานการหารือใน
รายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบกับนักออกแบบ และความสามารถในการทําเครื่องหมายรายละเอียดตางๆ 
บนแบบตัด เปนระดับความสามารถท่ีแรงงานไดรับคะแนนเฉลี่ยนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถใน
ดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถทางดานการทดสอบแบบตัดสราง ไดรับคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจาก
ผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ไดแก ความสามารถในการหารือในรายละเอียดเก่ียวกับการ
ออกแบบกับนักออกแบบ และความสามารถในการทําเครื่องหมายรายละเอียดตางๆ บนแบบตัด สวน
ความสามารถที่ใกลเคียงกับระดับความคาดหวังของผูประกอบการ ไดแก ความสามารถในการวาดแบบตัดใน
กระดาษสําหรับการผลิตจํานวนมาก (รูปที่ 7.13) 

รูปที่ 7.13  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางทําแบบตัด 
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การเขียนแบบ

ความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต 

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง

3.2) ความรู 

- ความรูทางดานการเขียนแบบความรูดานการเขียนแบบหรือการออกแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานการผลิตและการดําเนินการความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

ผลการประเมินระดับรูของชางทําแบบตัด พบวาระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละ
ดาน มีคะแนนเฉล่ียแตละดานในระดับเดียวกันคือ 4.7 คะแนน ซึ่งเปนระดับคะแนนท่ีผูประกอบการคาดหวัง
จากแรงงานคอนขางมาก เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยของความรูที่แรงงานมีอยูจริงอยูในระดับที่สามารถ
เห็นความเชื่อมโยงขององคความรูตางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับองคกรได มีระดับคะแนน
เฉลี่ยต้ังแต 3.0 ถึง 3.7 คะแนน โดยความรูดานคณิตศาสตรเปนความรูที่ผูประกอบการเห็นวาแรงงานมีมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนความรูพื้นฐานในการคํานวณคาสัดสวนตางๆ ซึ่งไมใชทักษะเชิงคณิตศาสตรขั้นสูง  
รองลงมา ไดแก ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิต และความรูดานการเขียนแบบ  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน ทั้งนี้ความรูดานการเขียนแบบ เปนความรูที่มีความแตกตางของความ
คาดหวังจากผูประกอบการกับแรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมา ไดแก ความรูดานการผลิตและกระบวนการ
ผลิต และความรูทางดานคณิตศาสตร ตามลําดับ (รูปที่ 7.14) 

รูปที่ 7.14  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางทําแบบตัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3) ทักษะ 

- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ พิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 
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- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการอาน เขาใจประโยคหรือบทความที่เปนเอกสารเกี่ยวของกับการทํางาน 

- ทักษะการแกไขปญหาท่ีซับซอน วิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
และประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการวิเคราะหการดําเนินงาน วิเคราะหความจําเปนและความตองการของผลิตภัณฑ 
เพื่อกาออกแบบ 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะทางคณิตศาสตร ใชทักษะทางคณิตศาสตรในการแกปญหา 

- ทักษะการบริหารเวลาทักษะในการบริหารเวลาของตนเองและของผูอื่นที่เกี่ยวของ 

- ทักษะใฝรู มีความเขาใจในขอมูลขาวสารใหมๆ อยูเสมอ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อ
แกปญหาท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางทําแบบตัด พบวาระดับทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวังใน
แตละดาน มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับ 3.7 ถึง 4.7 คะแนน โดยมีทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไว
มากท่ีสุด ไดแก ทักษะในการวิเคราะหการดําเนินงาน และทักษะทางดานคณิตศาสตร ในขณะที่ทักษะทางดาน
การใฝรู เปนทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานนอยที่สุดสวนระดับทักษะท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มี
คะแนนเฉลี่ยในแตละดานอยูในระดับที่สามารถปฎิบัติงานและแกไขปญหาที่ซับซอน จนกระทั่งถึงระดับที่
สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งงานเฉพาะดานและที่เชื่อมโยงกับระบบอื่นใหมีประสิทธิภาพ โดยมี
ระดบคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 2.3 ถึง 4.0 คะแนน โดยทักษะทางดานการวิเคราะหการดําเนินงานเปนทักษะที่ได
ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ในขณะที่ทักษะดานการใฝรูเปนทักษะที่แรงงานไดรับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในหลายดาน โดยทักษะดานการคิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะดานการใฝรู เปน
ทักษะที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุดสวนประเภทของ
ทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะการอาน 
ทักษะการฟง และทักษะการวิเคราะหการดําเนินงาน (รูปที่ 7.15) 
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การประเมินและการ
ตัดสินใจ

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การอาน

การแกไขปญหาท่ี
ซับซอน

การฟง
การวิเคราะหการ

ดําเนินงาน

การพูด

ทักษะทางคณิตศาสตร

การบริหารเวลา

ใฝรู

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.15  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางทําแบบตัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางทําแบบตัด ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย สุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย  ความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางทําแบบตัด พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานในระดับที่ใกลเคียงกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.0 ถึง 4.7 คะแนนโดยคุณลักษณะ
ที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความอดทน ความตรงตอเวลา และ
ความขยันหมั่นเพียร และคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังวาแรงงานจะมีนอยที่สุดไดแก ความใฝเรียนรู 
ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการท่ีทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางนอย ต้ังแต 2.0 ถึง 3.7 คะแนน โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
จากการประเมิน ไดแก ความขยันหมั่นเพียร รองลงมา ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน และความ
รับผิดชอบตอหนาที่ สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก การใฝเรียนรู 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน โดยคุณลักษณะดานการตรงตอเวลา และการใฝเรียนรู เปน
คุณลักษณะที่มีความแตกตางกับระดับความคาดหวังของผูประกอบการมากที่สุด รองลงมา ไดแก ความมีระเบียบ
วินัย และประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดาน 
อื่นได ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบตอหนาที่ (รูปที่ 7.16) 
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ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอหนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.16  สรุปผลการประเมินคุณลักษะของชางทําแบบตัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) นักออกแบบแฟช่ัน (Fashion Designers) 

4.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

- ประสานงานโดยตรงกับผูปฏิบัติงานดานการวาดและตัดแบบตัด (Pattern) และคนตัดแบบ
ตัวอยางเส้ือผาสําเร็จรูป 

- ตรวจสอบเส้ือผาตัวอยางจากนั้นปรับเปลี่ยนตามแบบที่ตองการ 

- รางแบบ และรายละเอียดเส้ือผาหรือเครื่องประดับ และระบุคุณสมบัติตางๆ เชน รูปแบบ
ของสี โครงสราง ประเภทของวัสดุและหรืออุปกรณที่ตองการ 

- ประสานกับฝายขายและฝายการจัดการ หรือลูกคาเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดในการ
ออกแบบ 

- ระบุตลาดเปาหมายที่จะออกแบบ โดยพิจารณาปจจัยตางๆ เชน อายุ เพศ และสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

- เขารวมงานแสดงแฟชั่นโชว ติดตามนิตยสารหรือคูมือเกี่ยวกับเส้ือผาเครื่องแตงกาย หรือ
แฟชั่น เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของแฟชั่น และรสนิยมของผูบริโภค 

- เลือกวัตถุดิบหรือชิ้นผาและเทคนิคในการผลิตที่จะใช 

- จัดเตรียมตัวอยางเส้ือผาสําหรับเอเยนหรือตัวแทนขาย และจัดลําดับการแสดงตัวอยาง
เส้ือผาในการประชุมตัวแทนขายหรือในงานแสดงแฟชั่น 

- ปรับเปลี่ยนแนวคิดของนักออกแบบอื่นๆ เพื่อขยายตลาด 
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ประสานงานกับ
ผูปฏิบัติงานดานการวาด

และตัดแบบตัด

ตรวจสอบเส้ือผาตัวอยาง
และปรับเปลี่ยน

รางแบบ และรายละเอียด
เส้ือผาหรือเคร่ืองประดับ 

ประสานกับฝายขายและ
ฝายการจัดการ หรือ

ลูกคา

ระบุตลาดเปาหมายท่ีจะ
ออกแบบ เขารวมงานแสดงแฟชั่น

โชว 

เลือกวัตถุดิบหรือชิ้นผา
และเทคนิคในการผลิตที่

จะใช

จัดเตรียมตัวอยางเส้ือผา
สําหรับเอเยนหรือตัวแทน

ขาย 

ปรับเปลี่ยนแนวคิดของ
นักออกแบบอื่นๆ 

จัดหาหรือซ้ือเส้ือผาหรือ
วัสดุอุปกรณ 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- จัดหาหรือซื้อเส้ือผาหรือวัสดุอุปกรณ เครื่องประดับที่จําเปนเพื่อใหการออกแบบมีความ
สมบูรณแบบ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของนักออกแบบแฟช่ัน พบวา 
ระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันในเกือบทุกดานและอยูใน
ระดับที่คอนขางสูง ต้ังแต 4.3 ถึง 4.7 คะแนน โดยความสามารถสวนใหญผูประกอบการใหความคาดหวังอยูใน
ระดับสูง เชน ความสามารถในการประสานงานกับผูปฏิบัติงานดานการวาดและตัดแบบตัด ความสามารถใน
การรางแบบ และรายละเอียดเส้ือผาหรือเครื่องประดับ และความสามารถในการจัดเตรียมตัวอยางเส้ือผาสําหรับ
เอเยนหรือตัวแทนขาย เปนตน ในขณะที่ระดับความสามารถที่ไดรับคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง พบวามีความใกลเคียงกัน สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง
นั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 2.7 ถึง 4.0 คะแนน โดยความสามารถในการตรวจสอบเสื้อผาตัวอยาง
และปรับเปล่ียน และความสามารถในการรางแบบรายละเอียดเส้ือผาหรือเครื่องประดับ เปนความสามารถท่ี
แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของนักออกแบบอื่นๆ 
กลับพบวามีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถดานอื่นๆ  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกัน ทั้งนี้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของนักออกแบบอื่นๆ เปน
ความสามารถที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมา
ไดแก ความสามารถในการจัดเตรียมตัวอยางเส้ือผาสําหรับเอเยนหรือตัวแทนขาย สวนความสามารถในการ
ตรวจสอบเส้ือผาตัวอยางและปรับเปลี่ยน และความสามารถในการรางแบบ และรายละเอียดเส้ือผาหรือ
เครื่องประดับนั้น แรงงานในสถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการ
คาดหวัง (รูปที่ 7.17) 

รูปที่ 7.17  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของนกัออกแบบแฟชั่น 
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การเขียนแบบ

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

ความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

4.2)  ความรู 

- ความรูทางดานการเขียนแบบความรูดานการเขียนแบบหรือการออกแบบ และหลักการ
เขียนแบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิตมีความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการกระจายสินคา 

ผลการประเมินระดับรูของนักออกแบบแฟชั่น พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังใน
แตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.3 ถึง 4.7 คะแนน โดยความรูดานการเขียนแบบ และความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยู
จริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานอยูในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององคความรูตางๆ หรือมีระดับ
คะแนนต้ังแต 3.0 ถึง 3.3 คะแนน โดยความรูดานการเขียนแบบ และความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิต 
เปนความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่ สุดสอดคลองกับในขณะที่ความรูทางดานการผลิตและ
กระบวนการผลิตเปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุด และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับระดับความ
คาดหวังของผูประกอบการ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวา มีความแตกตางกันในทุกดาน ทั้งความรูดานการเขียนแบบ ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิต 
และความรูดานภาษาอังกฤษ (รูปที่ 7.18) 

รูปที่ 7.18  สรุปผลการประเมินระดับความรูของนักออกแบบแฟชั่น 
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4.3) ทักษะ 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรางแรงจูงใจ การพัฒนา และการเลือกบุคคลให
เหมาะสมกับงาน 

- ทักษะการอาน เขาใจประโยคหรือบทความที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

- ทักษะการแกปญหาท่ีซับซอน วิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อหาพัฒนา
และประเมินหาแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ พิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการประสานงานการปรับปรุงการดําเนินงานใหสัมพันธกับการดําเนินงานของผูอื่น 

- ทักษะใฝรู มีความเขาใจในขอมูลขาวสารใหมๆ อยูเสมอ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อ
แกไขปญหาท้ังในปจจุบันและอนาคต 

- ทักษะเชงิสังคม เขาใจการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม 

ผลการประเมินระดับทักษะของนักออกแบบแฟชั่น พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ใกลเคียงกันต้ังแต 4.3 ถึง 4.7 คะแนน สวนระดับทักษะท่ี
แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 3.0 ถึง 4.0 คะแนน โดยทักษะในการพูด เปนทักษะท่ี
แรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมา คือทักษะในการมีปฏิสัมพันธเชิงสังคม ในขณะที่ทักษะดานการ
คิดเชิงวิจารณญาณเปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในหลายดาน โดยทักษะในการคิดเชิงวิจารณญาณ ทักษะในการฟง ทักษะในการใฝรู 
และทักษะในการประสานงาน เปนทักษะที่มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมี
อยูจริงมากที่สุดสวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวา
ดานอื่นได ไดแกทักษะในการพูด (รูปที่ 7.19) 
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การคิดเชิงวิจารณญาณ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล

การอาน

การแกปญหาท่ีซับซอน

การประเมินและการ
ตัดสินใจ

การพูด

การฟง

ใฝรู 

การประสานงาน

การมีปฏิสัมพันธเชิง
สังคม

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.19  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของนักออกแบบแฟชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานของนักออกแบบแฟชั่น ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย 
สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย  
ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของนักออกแบบแฟชั่น พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังใน
ดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานในระดับที่คอนขางสูง โดยมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 4.7 ถึง 5.0 คะแนนโดย
คุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ และเปนระดับที่ผูประกอบการ
คาดหวังสูงที่สุด (5.0 คะแนน) ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา 
และความรับผิดชอบตอหนาที่ ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการท่ีทําการประเมินยังมีระดับ
คะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ต้ังแต 3.3 ถึง 4.7 คะแนน โดยคุณลักษณะที่
แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมิน ไดแก การตรงตอเวลา ในขณะที่คุณลักษณะดานการใฝเรียนรู 
เปนคุณลักษณะที่แรงงานมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันในดานการใฝเรียนรู และประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมีระดับคะแนน
ใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได คือ การตรงตอเวลา (รูปที่ 7.20) 
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ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอ
หนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.20  สรุปผลการประเมินคุณลักษะของนักออกแบบแฟชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5) นักจัดการสินคาเส้ือผา (Merchandiser) 

5.1) ความสามารถเฉพาะในการปฎิบัติงาน 

- เลือกรูปแบบและสีของสินคาแตละฤดูกาลใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคา 

- คํานวณและบริหารตนทุน จัดทํารายงานตางๆ เพื่อสรุปผลการผลิตและการจําหนาย 

- รวมพัฒนาภาพลักษณของแบรนด และผลประกอบการใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัท 

- ประสานงานในเรื่องการส่ังผลิตและติดตามงานระหวางฝายขาย วางแผน ออกแบบ และ 
การจัดซื้อ 

- ดูแลดานพัฒนาผลิตภัณฑ เชน ลายผา ตัวอยางผา ตัวอยางแพ็คสินคา 

- ดูแลเรื่องการถายแบบ ถายรูปติดแพ็คเกตและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

- ตัดสินใจส่ังซื้อหรือขายสินคา ดูแลและควบคุมงบประมาณ 

- รักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา 

- ประสานงานระหวางผูซื้อกับผูผลิต 

- ติดตาม จัดสงและดูแลเอกสารการสงสินคา 

- วางแผนและตั้งเปาหมายการดําเนินธุรกิจ เชน วางแผนและติดตามการผลิต และการจัดสง 
การจัดจําหนาย และบริหารสินคา (ธุรกิจคาปลีก) 
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เลือกรูปแบบและสีของ
สินคาแตละฤดูกาล

คํานวณและบริหารตนทุน 

รวมพัฒนาภาพลักษณ
ของแบรนด 

ประสานงานในเรื่องการ
ส่ังผลิต

ดูแลดานพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

ดูแลเร่ืองการถายแบบ ตัดสินใจการส่ังซ้ือหรือ
ขายสินคา

รักษามาตรฐานคุณภาพ
ของสินคา

ประสานงานระหวางผูซ้ือ
กับผูผลิต

 ติดตาม การจัดสงและ
ดูแลเอกสารการสงสินคา

วางแผนและตั้งเปาหมาย
การดําเนินธุรกิจ 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของนักจัดการสินคาเส้ือผา พบวา 
ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูงทุกดาน ต้ังแต 4.0 ถึง 4.8 
คะแนน โดยความสามารถในการดูแลผลิตภัณฑ และความสามารถในการติดตามการจัดสงและดูแลเอกสารการ
สงสินคา เปนความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมี
อยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 3.3 ถึง 4.0 คะแนน โดยความสามารถในการติดตามการจัดสงและ
ดูแลเอกสารการสงสินคา เปนความสามารถท่ีแรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่ สุด รองลงมา ไดแก 
ความสามารถในการดูแลดานพัฒนาผลิตภัณฑ และความสามารถในการประสานเรื่องการส่ังผลิต ตามลําดับ
ในขณะที่ความสามารถในการเลือกรูปแบบและสีของสินคาแตละฤดูกาล ความสามารถในการรักษาคุณภาพ
มาตรฐานของสินคา และความสามารถในการวางเปาหมายและตั้งเปาหมายในการดําเนินธุรกิจเปน
ความสามารถที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการเลือกรูปแบบและ 
สีของสินคาแตละฤดูกาล ความสามารถในการคํานวณและบริหารตนทุน ความสามารถในการรวมพัฒนา
ภาพลักษณของแบรนด เปนตน ในขณะที่ความสามารถในการติดตามและจัดสงและดูแลเอกสารการสงสินคา
เปนความสามารถของแรงงานที่ใกลเคียงกับความคาดหวังจากผูประกอบการมากที่สุด (รูปที่ 7.21) 

รูปที่ 7.21  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของนกัจัดการสินคาเส้ือผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2) ความรู 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 
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- ความรูดานการผลิต และกระบวนการผลิตมีความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว 

- ความรูในการเขียนแบบ ความรูดานการเขียนแบบหรือการออกแบบ และหลักการเขียน
แบบทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูในการใชคอมพิวเตอร ความรูในการใชโปรแกรม เชน  Microsoft 

- ความรูดานการบริหารและการจัดการความรูเกี่ยวกับธุรกิจและหลักการบริหารจัดการที่
เกี่ยวของกับการวางกลยุทธ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากรมนุษย เทคนิคการเปนผูนํา วิธีการ
ผลิต และการประสานงาน 

- ความรูดานการขายและการทําการตลาด ความรูทางดานหลักการสําหรับการนําเสนอ
สินคา/ผลิตภัณฑ การสงเสริมการขาย และการขายสินคาหรือบริการ รวมทั้งกลยุทธและเทคนิคทางการตลาด 
เทคนิคการขาย และการควบคุมระบบการขาย 

- ความรูในดานการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับหลักการและ
ขั้นตอนในการใหบริการลูกคาและการบริการสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวยการประเมินความตองการของลูกคา 
การบริการท่ีไดมาตรฐาน และการประเมินความพึงพอใจของลูกคา 

ผลการประเมินระดับรูของนักจัดการสินคาเส้ือผา พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.0 ถึง 4.8 คะแนน โดยความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และการ
บริหารจัดการเปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
นั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 3.0 ถึง 4.5 คะแนน โดยความรูทางดานการใชคอมพิวเตอร
เปนความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือการบริหารและการจัดการในขณะท่ีความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานการเขียนแบบเปนประเภทความรูที่มีความแตกตาง
ของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ และความรูทางการขายและการทําการตลาด ในขณะที่ความรูทางดานการใชคอมพิวเตอร เปน
ระดับความรูที่ใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการมากที่สุด (รูปที่ 7.22) 
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ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ

ความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร

การเขียนแบบ

การใชคอมพิวเตอร

การบริหารและการ
จัดการ

การขายและการทํา
การตลาด

การใหบริการลูกคาและ
การบริการสวนบุคคล

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

รูปที่ 7.22  สรุปผลการประเมินระดับความรูของนักจัดการสินคาเส้ือผา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3)  ทักษะ 

- ทักษะการเขียน สามารถส่ือสารโดยการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการประสานงาน การปรับปรุงการดําเนินงานใหสัมพนัธกับการดําเนินงานของผูอืน่ 

- ทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของ
แตละทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- ทักษะการบริหารเวลา ทักษะในการบริหารเวลาของตนเองและของผูอืน่ทีเ่กี่ยวของ 

- ทักษะการพูด สามารถพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะถายทอดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการฟง การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะสื่อสาร ถามคําถาม
ในเวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- ทักษะการวิเคราะหการดําเนินงาน วิเคราะหความจําเปนและความตองการของผลิตภัณฑ 
เพื่อการออกแบบ 

- ทักษะการประเมินและการตัดสินใจ พิจารณาตนทุนและประโยชนของแนวทางในการ
ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 

- ทักษะการแกปญหาท่ีซับซอน วิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อหาพัฒนา
และประเมินหาแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- ทักษะทางดานคณิตศาสตรประยุกต หลักการทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหา 
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การเขียน
การประสานงาน

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การบริหารเวลา

การพูด

การฟงการวิเคราะหการ
ดําเนินงาน

การประเมินและการ
ตัดสินใจ

การแกปญหาท่ีซับซอน

ทักษะทางดาน
คณิตศาสตร

ความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม

0.0
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2.0

3.0
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ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

- ทักษะในการทํางานเปนทีม มีทักษะในการประสานงานและทํางานเปนทีม 

ผลการประเมินระดับทักษะของนักจัดการสินคาเส้ือผา พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน ต้ังแต 4.5 ถึง 4.8 คะแนน โดยทักษะในการบริหารเวลา การ
พูด การฟง การประเมินและการตัดสินใจ และความสามารถในการทํางานเปนทีม เปนทักษะที่ผูประกอบการ
คาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับทักษะท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 2.8 
ถึง 4.8 คะแนน โดยทักษะในการบริหารเวลา การพูด การฟง การประเมินและการตัดสินใจเปนทักษะที่แรงงาน
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในขณะที่ทักษะในการเขียน เปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวา มีความแตกตางกันในหลายดาน โดยทักษะการเขียน เปนประเภทของทักษะที่มีความแตกตางของความ
คาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ทักษะดานการคิดเชิงวิจารณญาณ 
และทักษะดานความสามารถในการทํางานเปนทีม เปนทักษะท่ีแรงงานมีใกลเคียงกับความคาดหวังของ
ผูประกอบการมากที่สุด (รูปที่ 7.23) 

รูปที่ 7.23  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของนักจัดการสินคาเส้ือผา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4)  คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานของนักจัดการสินคาเส้ือผา ประกอบไปดวย ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบ
วินัย  ความใผเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 
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ความซ่ือสัตยสุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอหนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

ผลการประเมินคุณลักษณะของนักจัดการสินคาเส้ือผา พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวัง
ในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงาน โดยไดรับคะแนนประเมินในระดับมากที่สุดทุกดาน 5.0 คะแนน ในขณะที่
แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการท่ีทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะ อยูในระดับปาน
กลางถึงคอนขางมาก ต้ังแต 3.5 ถึง 4.3 คะแนนโดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดจากการ
ประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบตอหนาที่ ในขณะที่ การมีจิต
สาธารณะไดรับคะแนนประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันในดานการมีจิตสาธารณะ รองลงมา ไดแก การตรงตอเวลา และความมี
ระเบียบวินัย ในขณะที่ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบตอหนาที่ เปนคุณลักษณะ
ที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่น (รูปที่ 7.24) 

รูปที่ 7.24  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของนักจัดการสินคาเส้ือผา 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 8 

อุตสาหกรรมอาหาร 
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บทที่ 8 

อุตสาหกรรมอาหาร 

 

8.1 สถานการณอุตสาหกรรมอาหารของไทย 

อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตจากภาคเกษตร อันไดแก ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว 
และประมง เปนวัตถุดิบในการผลิต และอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมอาหารมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและนับเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทํารายไดหลักใหแกประเทศไทย 
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงระหวางภาคการเกษตรและการผลิตที่กอใหเกิดการจางงาน สรางรายได 
อีกท้ังการลงทุนเปนจํานวนมาก ในการกระจายรายไดและความเจริญไปสูสวนภูมิภาค ประเทศไทยจัดอยูใน
กลุมประเทศผูผลิตและสงออกสินคาอาหารที่มีคุณภาพดี อีกท้ังมีความพรอมทางดานวัตถุดิบ รวมถึงศักยภาพ
ของผูประกอบการเอง แมวาในตลอดระยะเวลา 5–10 ปที่ผานมา สถานการณอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่มีการใชแรงงานแบบเขมขน กําลังสูญเสียรายไดสวนแบงการตลาด
ใหแกประเทศคูแขงแกประเทศเพื่อนบานที่ผลิตดวยตนทุนที่ตํ่ากวา อาทิ ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน เปนตน 

8.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงสรางของอุตสาหกรรมอาหารนั้น ประกอบไปดวย อุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําอัน
ไดแก  

อุตสาหกรรมตนน้ํา: กลุมผูผลิตสินคาเกษตร อันเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตที่สําคัญ จากผลผลิตที่
ไดจาก พืช ปศุสัตว และประมง 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา: กลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร อันเปนการยืดอายุการเก็บ
รักษาสินคาเกษตร โดยผานกระบวนการแปรรูปขั้นตน 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา: อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและสินคาสําเร็จรูป  

โครงสรางของอุตสาหกรรมอาหารนั้นหากจัดแบงโดยอาศัยหลักเกณฑการแบงสินคาและผลิตภัณฑ
จาก International Standard Industrial Classification-ISIC1 ตามหลักของสํานักงานสถิติแหงชาติ จะมี
รายละเอียดดังนี้2 

1) การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ประกอบดวยการดําเนินการเก่ียวกับโรงฆาสัตว 
การตกแตงและบรรจุ การผลิตเนื้อสัตวและสัตวปกท่ีสด แชเย็นหรือแชเย็นจนแข็ง การเก็บถนอมและการปรุง
แตงเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

2) การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ประกอบดวย การเก็บถนอม
อาหารจําพวกปลาและผลิตภัณฑจากปลา การผลิตปลาที่ทําใหสุกแลวการผลิตปลาปนที่เหมาะสมสําหรับ
มนุษยบริโภค หรือใชเปนอาหารสัตว 

                                                            
1ปจจุบัน สํานักงานสถิติแหงชาติไดเปลี่ยนหลักเกณฑใหมเปน TSIC 2009 ซ่ึงขณะน้ีสํานักงานสถิติไดกําลังปรับปรุงขอมูลอยู 
2รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สาขาอาหาร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2552) 
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3) การแปรรูปผลไมและผัก ประกอบดวย การผลิตอาหารที่มีสวนประกอบของผลไมหรือผักเปน
หลัก การเก็บถนอมผลไมหรือผัก 

4) การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตวและไขมันจากสัตว ประกอบดวยการผลิตน้ํามันและ
ไขมันจากพืชหรือสัตว ยกเวนการเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมู และไขมันจากสัตวอื่นๆ ที่บริโภคได 
การสกัดน้ํามันจากปลาหรือตับปลา การผลิตน้ํามันพืช 

5) การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม ประกอบดวย การแปรรูปนม รวมทั้งการกรอง การทดสอบ 
หรือการทําใหนมสดดวยการแชเย็น ของเหลวของนมหรือครีม การผลิตเนยธรรมชาติหรือเนยที่สกัดน้ําออก
แลว การผลิตน้ํามันเนย 

6) การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช ประกอบดวย การโม-สีเมล็ดพืช เชน แปงเมล็ด
หัก แปงหยาบ ขาวโพด เปนตน โรงสีขาว การผลิตแปงจากขาว การโม-สี พืช ผัก 

7) การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช ประกอบดวย การผลิตสตารช ไดแก สตารชจาก
ขาวโพด ขาว ธัญพืชอื่นๆ การโม-สีเวทคอรน การผลิตกลูโคส และน้ําเชื่อมกลูโคส รวมทั้งการผลิตกลูเทน 

8) การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป ประกอบดวย การผลิตอาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูป การเตรียม
สวนผสมวัตถุดิบ หรือสวนผสมที่ใชสําหรับเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะ การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว 

9) การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ ประกอบดวย การผลิตขนมประเภทอบชนิดกรอบ แชแข็ง 
หรือสด ขนมปงกรอบและขนมประเภทอบชนิดกรอบอื่นๆ 

10) การผลิตน้ําตาล ประกอบดวย การผลิตน้ําตาลจากออยหรือหัวบีท น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาล
บริสุทธ์ิ และการผลิตกากน้ําตาล 

11) การผลิตโกโก ช็อกโกแลต และขนมที่ทําจากน้ําตาล ประกอบดวยการผลิตโกโกเปนเพสต 
เปนผง หรือเปนแทง การผลิตโกโกบัตเตอร ไขมันหรือน้ํามันจากโกโก การผลิตช็อกโกแลต และการผลิตขนมที่
ทําจากน้ําตาล 

12) การผลิตมักกะโรนี เสนบะหมี่ เสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่ วุนเสน และผลิตภัณฑอาหารประเภท
แปงที่คลายกัน ประกอบดวย การผลิตผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแปง เชน สปาเกตตี มักกะโรนี เสนบะหมี่ 
เสนกวยเต๋ียว การผลิตคัสคัส และการผลิตพาสตาแบบมีไสหรือที่ปรุงใหสุกแลว 

13) การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ประกอบดวย กาแฟคั่ว บด การ
ผลติกาแฟเทียม การผลิตส่ิงสกัดหัวเชื้อที่เขมขนของกาแฟ การผลิตส่ิงสกัดหัวเชื้อที่เขมขนของชาหรือชามาเต 
การผลิตไขที่มีสภาพเปนของเหลว ผง หรือแชเย็นจนแข็ง การผลิตน้ําผึ้งเทียม การผลิตเครื่องเทศ และผงชูรส 

สําหรับการผลิตอุตสาหกรรมอาหารนั้น มุงเนนทั้งการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก 
สําหรับการผลิตเพื่อการสงออกผลิตภัณฑสวนใหญนั้นเปนการลงทุนของผูผลิตขนาดใหญที่มีกําลังการผลิตสูง 
กลุมผูประกอบการที่สงออกจะมีสัดสวนการสงออกมากกวารอยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด แบงออกเปน 4 กลุม
หลัก คือ 

1) ผลิตภัณฑจากการประมง ไดแก อาหารทะเลกระปอง และ แปรรูป 
2) ผลิตภัณฑจากปศุสัตว ไดแก ไกสดแชเย็นแชแข็ง ผลิตภัณฑจากไก และสินคาแปรรูปจาก

เนื้อไก 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 8 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

8-3 

3) ผลิตภัณฑจากผักและผลไม ไดแก ผักผลไมกระปอง น้ําผลไม และผลิตภัณฑแปรรูปจากผัก
และผลไม 

4) ผลิตภัณฑขาวและสินคาแปรรูปจากขาว ไดแก แปงแผน เสนหมี่ และขนมอบกรอบ 

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสวนใหญเปนโรงงานขนาดกลาง (Intermediate Products) และ
สินคาสําเร็จรูป (Final Products) กระจายอยูตามแหลงที่มีสินคาทางการเกษตรสูง โดยเทคโนโลยีหลักท่ีใชใน
การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารนั้น สวนใหญเปนเทคโนโลยีการถนอมอาหาร อาทิ การใชความรอนดวยระบบ 
Sterilization Pasteurization การแชเยือกแข็งโดยใชอุณหภูมิตํ่ากวา -18 องศาเซลเซียส และการใหความรอน
ดวยรังสีไมโครเวฟ (แผนแมบทอุตสาหกรรมอาหาร, 2552) 

 

8.1.2 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ 

อุตสาหกรรมอาหารนั้นสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก ดังแสดงในตารางที่ 8.1 ที่ในป 2553 
มีโรงงานขนาดเล็กสะสมสูงถึง 47,607 โรงงาน ในขณะที่โรงงานขนาดใหญมีจํานวนโรงงานสะสมไมมากนักแต
กลับมีจํานวนแรงงานสะสมมาก จึงกลาวไดวา สถานประกอบการที่เปนโรงงานขนาดใหญนั้นดูดซับแรงงานไว
ไดมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของจํานวนแรงงานและโรงงานจะเห็นไดวา ในชวงระหวางป 2544 – 2547 ที่
ผานมา จํานวนโรงงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเริ่มลดลงตั้งแตป 2548 เปนตนมา เชนเดียวกับจํานวนแรงงาน 
แตสําหรับจํานวนแรงงานนั้นเริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2552 ดังรูปที่ 8.1 

ตารางที่ 8.1  จํานวนโรงงานและแรงงานสะสมในอุตสาหกรรมอาหาร จําแนกตามขนาดโรงงาน ป 2544-2553 

ป 
โรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง โรงงานขนาดใหญ รวม 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

จํานวน
โรงงาน 

จํานวน
แรงงาน 

2544 43,513 114,105 825 50,065 472 282,351 44,810 446,521 
2545 44,006 118,906 900 54,534 500 291,830 45,406 465,270 
2546 44,518 124,331 976 58,550 527 306,229 46,021 489,110 
2547 45,072 129,982 1,087 64,979 564 328,679 46,723 523,640 
2548 45,537 134,763 1,183 69,699 594 339,192 47,314 543,654 
2549 45,975 139,098 1,249 73,694 635 353,676 47,859 566,468 
2550 46,363 142,967 1,299 76,969 675 362,886 48,337 582,822 
2551 46,755 146,568 1,350 79,612 700 366,596 48,805 592,776 
2552 47,208 151,012 1,418 83,098 732 371,191 49,358 605,301 
2553 47,607 155,260 1,480 85,983 766 378,851 49,853 620,094 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ส้ินป 2553 
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รูปที่ 8.1  จํานวนโรงงานและแรงงานในโรงงานที่จดทะเบียนใหมในแตละป ระหวางป 2544-2553 

 
 
8.1.3 สถานการณการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

จากการรายงานผลภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยในป 2554 ของสถาบันอาหารพบวา ป 2554 นั้น 
เปนปที่ภาคการผลิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.1 ซึ่งมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากภาวะความแปรปรวน
ทําใหประเทศที่เคยผลิตอาหารไดมา ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการบริโภค ในป 2554 ประเทศไทยผลิต
ผลิตภัณฑอาหารรวมทั้งส้ินกวา 34,000 ตัน โดยเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 8.2 พบวาการผลิตอาหารของ
ประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดมา โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 6.93 ตอป โดยน้ําตาลยังคงเปน
สินคาท่ีผลิตไดมากท่ีสุด คิดเปน 15 ลานตันในป 2554 

ตารางที่ 8.2  ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑอาหารของไทย 
หนวย: ตัน 

ประเภท 2551 2552 2553 2554p 
ปศุสัตว 1,607,553.8 1,622,037.8 1,831,671.5 1,975,990.7 
ประมง 959,422.3 958,710.0 1,026,590.5 988,629,.4 
ผักผลไม 955,533.8 842,059.3 1,159,182.7 1,296,042.6 
นํ้ามันพืช 1,691,973.1 1,506,385.7 1,632,068.4 1,917,295.9 
ผลิตภัณฑนม 1,006,069.7 1,097,945.1 1,616,049.1 1,474,367.2 
ธัญพืชและแปง 1,967,055.5 2,311,696.8 2,415,345.1 2,404,304.5 
อาหารสัตว 7,188,802.4 7,081,246.9 7,547,036.6 7,871,161.4 
นํ้าตาล 11,937,207.7 11,706,315.2 10,557,747.4 15,433,877.9 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 162,201.3 175,880.4 218,937.9 234,761.9 

รวม 27,515.819 27,302,277.4 28,004,629.2 33,596,431.6 
หมายเหตุ: p = พยากรณ 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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แนวโนมการบริโภคในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นตลอดมา (ตารางที่ 8.3) โดยน้ําตาลนั้นมีแนวโนมการ
บริโภคสูงที่สุด สวนหนึ่งเนื่องจากการนําน้ําตาลไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ อยางไรก็ดีเปนที่นาสังเกตวา บะหม่ี
กึ่งสําเร็จรูปเปนผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 14.01 ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
ความตองการคอนขางมากในชวงอุทกภัยป 2554 

ตารางที่ 8.3  ปริมาณการจําหนายในประเทศ 
หนวย: ตัน 

ประเภท 2551 2552 2553 2554p 
ปศุสัตว 1,205,195.7 1,251,464.6 1,402,957.5 1,422,158.5 
ประมง 122,127.3 135,358.0 148,282.2 155,850.9 
ผักผลไม 208,395.3 194,615.2 282,153.8 238,441.2 
ผลิตภัณฑนม 922,222.7 1,023,117.9 1,483,971.7 1,356,462.8 
ธัญพืชและแปง 1,116,600.2 1,363,067.5 1,606,565.7 1,409,340.3 
นํ้าตาล 6,030,299.2 5,818,685.1 5,447,930.8 6,703,585.4 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 137,230.3 143,564.2 182,042.0 203,372.9 
หมายเหตุ: p = พยากรณ 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
วิกฤติจากอุทกภัยในชวงปลายป 2554 กอใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมในวงกวาง เนื่องจากพื้นที่

การเกษตรสวนใหญของประเทศนั้นอยูในภาคกลาง อีกท้ังโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญต้ังอยูในเขตที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยดังกลาว โดยมีการคาดการณวาความเสียหายแกทรัพยสินในกิจการคิดเปนมูลคากวา 
27,000 ลานบาท กระทบตอการจางงานมากกวา 4,000 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8.4 

ตารางที่ 8.4  จํานวนนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และ แรงงานที่ไดรับผลกระทบตอวิกฤตอุทกภัยป 2554 

จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน (แหง) คนงาน (คน) 
พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 8 1,354 
 นิคมอุตสาหกรรมบางหวา / ไฮเทค 2 754 
 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 1 119 
 นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด 1 n/a 
 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3 367 
ปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 16 1,328 
 นิคมอุตสาหกรรมบางกระด่ี 7 222 
รวม  38 4,144 

ท่ีมา: สถาบันอาหาร รวบรวมขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
8.1.4 การสงออก 

ประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่สงออกสินคาเกษตรมากที่สุดของโลก ในป 2554 เราสงออกขาวมี
มูลคาสูงถึง 196,117.05 ลานบาท มีปริมาณสูงถึง 10,706,229.12 เมกตริกตัน โดยเมื่อพิจารณาอัตราการ
เติบโตตลอด 10 ปที่ผานมา พบวา อัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกผลไมสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 13.86 
โดยเฉล่ียตอป ในขณะที่ขาวมีอัตราการเติบโตรอยละ 10.84 ตอป สวนในสินคาประมงมีอัตราการเติบโตที่ไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยอัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกคิดเปนรอยละ 0.23 โดยเฉลี่ยตอป (ตารางที่ 8.5
และ ตารางท่ี 8.6) 
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ตารางที่ 8.5  มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารในสินคาประเภทเกษตรและประมง 
หนวย: ลานบาท 

2544 2546 2548 2550 2552 2554 
สินคาเกษตร 
ขาว 70,095.16  75,775.35  92,993.72  119,215.43  172,207.65  196,117.05  
มันสําปะหลัง 17,319.63  17,587.31  21,938.47  33,118.14  36,975.76  58,079.47  
ผลไม 7,558.80  8,085.72  10,644.77  11,862.25  16,772.97  27,624.03  
สินคากสิกรรมอื่นๆ 22,047.46  22,961.78  27,383.00  35,203.91  38,016.42  40,864.79  
ผลิตภัณฑจากสัตว 29,200.99  30,500.67  3,971.64  4,197.99  7,963.25  10,723.80  
รวมมูลคาสินคาเกษตร 

(ท้ังหมด) 
204,927.45 270,707.77 305,611.46 397,935.47 418,124.26 730,488.88 

สินคาประมง 
กุง ปู กั้ง และล็อบสเตอร 57,307.70  37,791.14  39,600.56  44,550.72  47,675.63  53,835.67  
ปลา 17,557.40  18,563.41  20,666.32  21,496.48  22,385.62  22,426.76  
ปลาหมึก 12,147.15  13,835.96  14,625.53  14,783.16  11,402.66  12,530.30  
สินคาประมงอื่นๆ 3,419.62  3,083.86  3,035.07  2,943.21  3,175.72  3,639.31  
รวมมูลคาสินคาประมง 

(ท้ังหมด) 90,431.86  73,274.37  77,927.48  83,773.56  84,639.64  92,432.04  
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
ตารางที่ 8.6 ปริมาณการสงออกอุตสาหกรรมอาหารในสินคาประเภทเกษตรและประมงบางประเภท 

หนวย: เมตริกตัน 
2544 2546 2548 2550 2552 2554 

สินคาเกษตร 
ขาว 7,664,957.67  7,342,940.39  7,495,903.82  9,192,517.55  8,619,870.65  10,706,229.12  

มันสําปะหลัง 5,452,203.38  4,706,819.80  4,012,352.29  6,006,871.00  6,122,752.41  5,627,162.39  

ผลไม 364,093.02  354,940.80  590,449.79  663,018.68  972,902.20  1,162,340.77  

สินคาประมง 

กุง ปู กั้ง และล็อบสเตอร 152,788.97  127,493.79  168,234.48  206,970.98  217,032.78  209,737.75  

ปลา 370,324.60  426,521.25  417,225.23  504,610.53  409,322.18  376,927.67  

ปลาหมึก 82,534.56  99,693.14  91,547.36  89,659.07  75,672.87  62,945.52  

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมาการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปนั้นขยายตัวมาโดยตลอด สินคาแปรรูปประมง 

นั่นคือ ปลากระปองและปลาแปรรูป และกุง ปูกระปองและแปรรูป เปนกลุมสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงที่สุด 
โดยในป 2554 นั้น มูลคาการสงออกของปลากระปองและปลาแปรรูป คิดเปนรอยละ 1.28 ของมูลคาสินคา
สงออกของประเทศทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการสงออกแลว พบวา ปลากระปองและปลาแปรรูปยังคงมี
ปริมาณการสงออกที่สูงที่สุด คือ 781,139.95 เมตริกตัน ในป 2554 รองลงมาเปน สับปะรดกระปองและแปรรูป 
คิดเปน 641,167.2 เมตริกตัน ดังตารางที่ 8.7 
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ตารางที่ 8.7  มูลคาการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป ป 2545-2554 
หนวย: ลานบาท 

  2544 2546  2548  2550  2552  2554  
อาหาร 199,302.72 229,755.04 266,526.09 314,177.55 377,542.38 507,830.58 
- นํ้าตาล 31,106.21 39,028.58 29,225.82 44,735.14 62,998.72 110,704.69 
- ปลากระปองและปลาแปรรูป 38,176.44 45,748.56 58,979.06 62,702.68 74,199.89 88,604.88 
- กุง-ปูกระปองและแปรรูป 51,189.69 43,038.22 41,258.93 46,228.47 52,457.63 63,424.60 
- เปด-ไกกระปองและแปรรูป 16,884.49 20,746.91 34,063.63 39,678.03 53,756.59 61,823.46 
- สับปะรดกระปองและแปรรูป 9,200.09 11,696.81 13,134.11 14,496.45 15,013.13 20,080.19 
- ผลไมกระปองและแปรรูปอื่นๆ 14,934.32 17,279.80 22,201.18 23,878.61 22,928.85 25,930.52 
- ผลิตภัณฑอาหารทีผ่ลิตจากแปง 7,858.07 11,898.33 13,965.62 16,545.95 20,664.06 25,939.31 
รวมสินคาเกษตรแปรรูป 328,677.98 379,004.95 448,540.18 524,824.19 605,271.90 871,203.76 
รวมสินคาอุตสาหกรรม 2,445,418.02 2,825,371.11 3,874,273.39 4,636,977.86 4,418,327.61 5,787,355.63 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
ตารางที่ 8.8  ปริมาณการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป ป 2545-2554 

หนวย: เมตริกตัน 
  2545  2546  2548  2550  2552  2554  
นํ้าตาล 3,283,808.75 5,115,002.70 3,085,392.68 4,474,858.13 5,133,034.84 6,564,531.85 

ปลากระปองและปลาแปรรูป 427,778.90 555,878.60 624,643.67 652,655.06 717,010.38 781,139.95 

กุง ปู กระปองและแปรรูป  142,255.69 149,263.16 152,866.14 196,399.18 204,347.20 215,491.24 

เปด-ไกกระปองและแปรรูป  125,076.06 161,451.56 276,986.52 328,315.97 388,945.63 441,342.68 

สับปะรดกระปองและแปรรูป  418,721.71 475,020.75 511,667.40 568,047.11 508,970.28 641,167.20 

ผลไมกระปองและแปรรูปอื่นๆ 400,473.70 476,031.66 521,115.34 530,702.86 463,594.21 459,470.88 

ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตจากแปง  115,331.20 248,332.65 260,551.18 264,004.57 247,777.96 300,507.47 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
8.1.5 การนําเขา 

แมวาแนวโนมการสงออกจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตแนวโนมการนําเขาอาหารจากตางประเทศก็มี
มูลคาสูงตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมาเชนเดียวกัน โดยในป 2554 มีมูลคาการนําเขาประเภท อาหาร 
เครื่องด่ืมและผลิตภัณฑนมสูงถึง 125,871.98 ลานบาท และ ผลิตภัณฑจากสัตวและประมง สูงถึง 90,338.50 บาท 
(ตารางท่ี 8.9) 

ตารางที่ 8.9  มูลคาการนําเขาสินคาประเภทอาหารของไทย 
หนวย: ลานบาท 

  2544  2546  2548  2550  2552  2554  
ผลิตภัณฑจากสัตวและประมง 53,471.34 55,419.54 65,960.55 67,771.12 71,754.95 90,338.50 
อาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑนม 41,463.70 48,044.07 62,514.43 73,381.92 81,517.67 125,871.98 

ท่ีมา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแหงประเทศไทย) 
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8.2 สถานการณแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

8.2.1 แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจําแนกตามอาชีพ 

ขอมูลในป 2554 จากตารางที่ 8.10 แสดงใหเห็นวาแรงงานท่ีอยูในอุตสาหกรรมอาหารนั้นสวนใหญ
เปนผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.12 ของผูที่
ทํางานอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปนผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดาน
การประกอบ (รอยละ 23.57) และอาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ (รอยละ 22.25) ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณาระดับ
ทักษะของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร จากรูปที่ 8.2 พบวา ระดับบริหารในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร คิดเปน
รอยละ 2.23 รองลงมาเปนระดับทักษะฝมือคิดเปนรอยละ 10.60 และแรงงานระดับลางหรือผูปฏิบัติการท่ัวไป 
ที่มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 80.07 ตามลําดับ 

ตารางที่ 8.10  จํานวนผูมีงานทําในอุตสาหกรรมอาหาร จําแนกตามกลุมอาชีพ ป 2544-2554 

อาชีพ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ผูบัญญัติกฎหมายขาราชการระดับอาวุโสและผูจัดการ 83,043 98,590 82,542 88,406 29,468 27,353 
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 13,929 7,060 9,294 13,326 13,036 12,996 
ชางเทคนิคสาขาตางๆและผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 46,734 54,513 61,292 64,494 69,518 53,640 
เสมียน 46,584 42,450 60,783 63,215 63,579 57,811 
พนักงานบริการและพนักงานขายในรานคาและตลาด 15,424 15,320 16,843 13,866 20,928 33,111 
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 3,671 927 1,367 2,760 1,610 2,929 
ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 291,656 331,875 315,954 330,153 437,745 448,363 
ผูปฏิบัติการเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักรและ
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 227,397 248,572 248,173 297,806 324,467 276,766 
อาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ 150,028 181,238 200,807 211,454 217,614 261,285 
ไมทราบ 316 61 850 1,262     

รวม 878,782 980,606 997,905 1,086,742 1,177,965 1,174,254 

หมายเหตุ: ป 2554 เปลี่ยนรหัสอาชีพจาก ISCO-88 เปน ISCO-08 / ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร(ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 
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รูปที ่8.2  สัดสวนแรงงานจําแนกตามระดับทักษะ 

 
 

 
8.2.2 แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจําแนกตามระดับการศึกษา 

การจางงานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนั้นเนนไปที่การใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) โดยมี
สัดสวนการจางแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวาเปนสัดสวนที่สูงกวาการจางงานใน
ทุกระดับตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (ตารางที่ 8.11) อยางไรก็ดี จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารนั้น 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไมมากเทาไรนัก กลาวคือ อัตราการเติบโตของการจางงานตลอด 10 ปที่ผานมาเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 2.94 ตอป แตเมื่อพิจารณาการจางงานในแตละระดับการศึกษา พบวาการจางงานในอุตสาหกรรม
อาหารของผูจบระดับอนุปริญญามีการขยายตัวสูงที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตตลอด 10 ปที่ผานมาสูงถึงรอยละ 
6.29 รองลงมาเปนผูจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อัตราการเติบโตรอยละ 6.09) และ ผูจบระดับปริญญาตรี 
(อัตราการเติบโตรอยละ 5.98) ตามลําดับ 

ตารางที่ 8.11  จํานวนผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2544–2555 

หนวย: คน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถม 304,388 308,409 287,456 290,880 316,990 306,430 
ประถม 234,910 262,064 264,168 276,355 294,733 270,148 
มัธยมศึกษาตอนตน 133,885 184,391 179,150 224,932 220,207 227,357 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 76,214 88,762 98,040 118,642 142,406 137,652 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 31,460 32,869 35,402 36,557 47,278 47,288 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญา 40,606 40,421 54,186 51,247 55,122 74,748 
ปริญญาตรี 51,149 56,070 60,061 75,791 82,552 91,452 
ปริญญาโท 5,505 4,365 5,239 4,553 9,308 9,179 

รวม 878,783 980,608 997,906 1,086,742 1,177,965 1,174,253 
หมายเหตุ: - ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 

  - ขอจํากัดของขอมูลทําใหขอมูลระดับการศึกษาอ่ืนๆไมนาเชื่อถือ  
ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

แรงงานระดับลาง ผู
ปฎิบัติงาน, 87.07

ชางเทคนิคและ
แรงงานฝมือ, 10.60

ผูบริหาร, 2.33

ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
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8.2.3 แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจําแนกตามประเภทการผลิต 

เมื่อจําแนกตามประเภทการผลิตแลว จากตารางที่ 8.12 พบวา การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา เปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานเปนสัดสวนที่สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 17.37 ของ
แรงงานทั้งหมด รองลงมาคือ การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว คิดเปนรอยละ 14.27 แตเมื่อพิจารณา
อัตราการเติบโตของแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้แลว เปนที่นาสังเกตวาแรงงานที่อยูในการผลิตไวนมีอัตรา
การเติบโตโดยเฉลี่ยตอปสูงที่สุดคือ คิดเปนรอยละ 16.26 รองลงมาคือ การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตว
และไขมันจากสัตว ที่มีอัตราเติบโตโดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 7.18 อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวา การแปรรูปและ
การเก็บถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ที่มีสัดสวนการจางงานสูงที่สุดนั้นกลับมีอัตราการเติบโตในการ
จางงานโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 2.73 

ตารางที่ 8.12  จํานวนผูมีงานทําจําแนกประเภท ป 2545–2553 

หนวย: คน 
ประเภท 2545 2547 2549 2551 2553 

การผลิตเน้ือสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว 137,611 142,299 147,269 151,551 160,301 
การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวนํ้าและผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า 168,163 164,598 190,667 220,309 195,195 
การแปรรูปผลไมและผัก 77,649 99,282 97,078 112,717 101,742 
การผลิตนํ้ามันจากพืชนํ้ามันจากสัตวและไขมันจากสัตว 10,343 11,249 9,810 14,795 14,566 
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม 30,150 29,143 24,063 25,691 23,773 
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช 110,309 121,100 103,393 100,727 134,146 
การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช 22,387 16,042 10,403 14,311 10,420 
การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 27,547 32,729 25,166 29,146 32,733 
การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ 56,148 60,625 62,413 69,314 70,102 
การผลิตนํ้าตาล 46,533 64,269 48,022 76,295 78,263 
การผลิตโกโกช็อกโกแลต และขนมที่ทําจากนํ้าตาล 12,752 9,065 18,170 12,381 17,895 
การผลิตมักกะโรนี เสนบะหม่ี เสนกวยเตี๋ยว เสนหม่ี วุนเสนและ
ผลิตภัณฑอาหารประเภทแปงที่คลายกัน 47,608 42,980 56,253 57,208 44,635 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 107,521 126,066 120,945 141,843 122,061 
การกลั่น การกลั่นลําดับสวน และการผสมสุรา รวมทั้งการผลิต
เอทิลแอลกอฮอลทีไ่ดจากการหมัก 5,962 32,408 16,582 24,531 30,954 
การผลิตไวน 2,110 793 1,159 263 1,040 
การผลิตมอลลลิกเคอและมอลต 6,248 8,003 12,806 14,563 7,083 
การผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไมแอลกอฮอลรวมทั้งการผลิตนํ้าแรบรรจุขวด 54,140 52,475 65,877 52,002 78,294 
 อื่นๆ     18     

รวม 923,181 1,013,126 1,010,094 1,117,647 1,123,203 
หมายเหตุ:  ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 8 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

8-11 

8.2.4 แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจําแนกตามกลุมอายุ 

สําหรับชวงอายุ ในป 2554 พบวากลุมอายุที่ทํางานในอุตสาหกรรมอาหารสูงที่สุดคือ กลุมอายุระหวาง 
40–49 ป คิดเปนรอยละ 21.60 ของแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมอายุระหวาง 25–29 ป 
คิดเปนรอยละ 16.53 ดังแสดงในตารางที่ 8.13 

จากขอมูลตามกลุมอายุเมื่อวิเคราะหในการติดตามชวงอายุ (Cohort) สมมติใหผูที่มีอายุระหวาง 15–19 ป 
เปนผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2525–2529 ซึ่งก็เปนกลุมเดียวกับกลุมที่มีอายุระหวาง 25–29 ปในป 2554 เมื่อ
พิจารณาในกลุมอายุต้ังแต 15–49 ปในป 2544 และกลุมอายุ 25–59 ปในป 2554 ตามรูปที่ 8.3 ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา  แนวโนมของการเปลี่ยนอุตสาหกรรมจะคงที่ในกลุมของแรงงานที่เกิดระหวางป 2515–2519 และ
มีสัดสวนลดลงเม่ือมีอายุมากขึ้น หรืออธิบายไดวา เมื่ออายุมากขึ้นกลุมคนเหลานี้จะไปประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมอื่นมากกวาอุตสาหกรรมอาหาร 

ตารางที่ 8.13 จํานวนผูมีงานทําจําแนกตามอายุ ป 2544–2554 
หนวย: คน 

อายุ 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
15 - 19 ป 56,983 57,064 69,940 61,783 67,893 56,790 
20 - 24 ป 133,855 174,226 159,153 153,317 160,561 147,491 
25 - 29 ป 172,135 182,711 173,934 186,290 183,738 194,057 
30 - 34 ป 147,256 153,329 149,226 176,704 179,974 174,990 
35 - 39 ป 119,560 132,999 147,196 143,811 163,937 152,305 
40 - 49 ป 151,937 169,524 182,178 229,932 248,176 253,586 
50 - 59 ป 65,454 78,292 87,377 95,549 115,059 136,098 
60 - 69 ป 26,127 28,247 22,764 29,493 40,102 46,964 

ตั้งแต 70 ปข้ีนไป 5,475 4,214 6,137 9,863 18,525 11,972 
รวม 878,782 980,606 997,905 1,086,742 1,177,965 1,174,253 

หมายเหตุ:  ป 2554 เปลีย่นรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
รูปที่ 8.3 สัดสวนการทํางานของผูมงีานทําในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร จําแนกตามปเกิด 

 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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8.2.5 คาตอบแทนของการทํางานในอุตสาหกรรมอาหาร 

เมื่อพิจารณาในดานรายได พบวา แรงงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีรายไดที่เพิ่มขึ้น แตรายได
ระหวางกลุมผูจบการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนตน กลับมีชวงหางระหวาง
รายไดไมแตกตางกันอยางมากนัก ในขณะที่ชวงหางระหวางผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทกลับ
มีชวงหางสูงถึง 3 เทาโดยเฉลี่ยในตลอดระยะเวลา 10 ปเปนตนมา (ตารางท่ี 8.14) 

ตารางที่ 8.14  เงินเดือนของผูมีงานทําภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร จําแนกตามระดับการศึกษา  

หนวย: บาทตอเดือน 
ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

ต่ํากวาประถมศึกษา 4,145 4,211 4,240 4,754 4,995 5,145 
ประถมศึกษา 3,916 4,126 4,121 4,848 4,925 5,627 
มัธยมศึกษาตอนตน 4,847 4,467 4,717 5,197 5,137 5,952 
มัธยมศึกษาปลาย 5,089 4,756 5,184 5,919 5,733 6,841 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8,415 7,523 8,163 8,059 7,292 8,257 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรืออนุปริญญา 8,629 8,441 8,262 7,718 8,650 9,171 
ปริญญาตรี 16,298 15,152 15,113 16,604 15,784 16,110 
ปริญญาโท 42,367 54,338 32,651 39,678 43,521 46,916 

รวม 5,657 5,482 5,650 6,319 6,447 7,293 
หมายเหตุ:  ป 2554 เปลี่ยนรหัสอุตสาหกรรมจาก ISIC rev.3 เปน TSIC 2009 
ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
 

 อยางไรก็ตามในปจจุบันนั้น พบวาสถานการณการจางงานยังคงประสบปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมแปรรูปทางดานประมงที่มีการจางงานแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากแรงงานไทยมักไมนิยมทํางานในอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งการจางงานแรงงานตางชาติเหลานั้นมักเปน
การจางงานที่ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ส่ิงเหลานี้เองทําใหประเทศไทยเปนที่เพงเล็งของประเทศคูคา 
และเปนโอกาสของประเทศคูแขงซึ่งอาจสงผลตอการคาของประเทศในอนาคต 

8.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

ในการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร ทําการรวบรวมจากงานวิจัยในอดีต อาทิ รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สาขาอาหาร ของ สสว.  แผนแมบทอุตสาหกรรมอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และการระดมความคิด
ผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรม3 โดยสรุปไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- ที่ ต้ังของประเทศไทยอยูในบริเวณที่เหมาะสมแกการเพาะปลูก ทําใหมีวัตถุดิบดาน
การเกษตรที่มีคุณภาพ 

                                                            
3การจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมเพทาย โรงแรมดิ
เอมเมอรัลด และ คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก 
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- วัตถุดิบจากการเพาะปลูกมีรูปแบบที่หลากหลาย เปนที่ตองการของตลาดในตางประเทศ 

- อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลให
ผูประกอบการมีประสบการณดานการผลิตสินคาและสงออก  

- โรงงานในอุตสาหกรรมอาหารหลายโรงงานเปนโรงงานที่ไดมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการท่ีดี เนื่องจากผูประกอบการไทยหลายรายมีระบบการควบคุมโรงงานต้ังแตพื้นฐาน คือ GMP HACCP 
รวมทั้งระบบ ISO ตางๆ และ BRC (British Retail Consortium) อีกท้ังภาครัฐและเอกชนยังมีความรวมมือกันที่ดี 

2) จุดออน (WEAKNESS) 

- อุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในอาหารและอาหารแปรรูป ไมไดใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาเทาที่ควร เทคโนโลยีที่ใชเปนเทคโนโลยีในระดับที่ไมสูงนัก การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตยังคงมีอยูนอย อีกท้ังสินคาบางอยางเปนการผลิตแบบเดิม ไมสอดคลองกับความตองการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค 

- ระบบของสง (Logistic) และราคาน้ํามันที่สูงยังคงเปนปญหาหลักในดานตนทุนการผลิต 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ตองมีการขนสงผลผลิตทางการเกษตรไปยังโรงงานแปรรูปที่ตองการ
การขนสงที่รวดเร็วเพื่อความสดใหมของสินคา 

- ระดับความเขมแข็งของอุตสาหกรรมแปรรูปนั้นมีผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย
เทานั้นที่สามารถดําเนินธุรกิจและบริหารจัดการแบบครบวงจร ในขณะที่โรงงานขนาดเล็กท่ีมีเปนจํานวนมาก 
ยังคงไมมีเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจไดอยางเพียงพอ อีกท้ังการที่ยังไมสามารถรวมกลุมในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันได 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ลูกคาสวนใหญของอาหารแปรรูปไทยเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีอํานาจซื้อสูง และตองการ
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงดวย ทําใหไทยสามารถพัฒนาการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาในประเทศดังกลาวได 

- การสนับสนุของภาครัฐที่จะทําใหประเทศไทยเปนครัวโลก (Kitchen of the World) 

- ภาวะโลกรอนทําใหความตองการอาหารสูงกวาปริมาณที่สามารถผลิตได 

- พฤติกรรมผูบริโภคไดปรับมาบริโภคสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหตลาดของอาหาร
แปรรูปขยายตัวมากขึ้น 

4) ขอจํากัด (THREAT) 

- ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศในภูมิภาค
เดียวกันที่มีตนทุนรวมถึงคาแรงที่ถูกกวา อาทิ ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เปนตนซึ่งประเทศเหลานี้สามารถ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพเกือบเทียบเทากับประเทศไทย ทําใหนักลงทุนตางชาติสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศ
คูแขงมากขึ้น 
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- สินคาอาหารเปนสินคาที่มีความออนไหวในดานสุขอนามัย การเปดเสรีทางการคาทําให
ประเทศประสบกับมาตรการกีดกันการนําเขาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barrier)  

- เงื่อนไขดานสุขอนามัยทําใหการนําเขาสินคาอาหารแปรรูปขั้นตนเริ่มมีแนวโนมชะลอตัว 
โดยเฉพาะตลาดหลัก อาทิ ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ทําใหไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันกับประเทศที่
มีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา 

- นโยบายทางภาครัฐนั้นยังคงไมมีความชัดเจนเทาที่ควร แมวารัฐจะใหความสําคัญกับ
อุตสาหกรรมก็ตาม มาตรการตางๆ ในการแกปญหาของรัฐยังไมสามารถที่จะชวยเหลือเกษตรกรในระยะยาวได 

- แนวโนมการผลิตพืชพลังงานทําใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชพลังงานที่มีรายไดสูงกวาการ
ปลูกพืชเพื่อการบริโภคซึ่งอาจจะสงผลถึงปญหาความม่ันคงอาหารในอนาคต 

8.4   การประเมินศักยภาพและความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

 8.4.1 หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมอาหาร 

หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนั้น มีขั้นตอนต้ังแตการหาพันธุพืชหรือสัตวที่เหมาะสม
เพื่อเปนวัตถุดิบการแปรรูปสินคาเกษตรและประมงในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนกอนถึงมือผูบริโภค 

รูปที ่8.4 หวงโซมูลคา (Value Chain) ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ท่ีมา: โครงการวิจัยเร่ืองการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับความตองการกําลังคนภาคอุตสาหกรรม, 2550 
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จากรูปที่ 8.4 แสดงถึงหวงโซมูลคา สามารถแบงกิจกรรมไดเปนดังนี้4 

1) การเพาะและคัดเลือกพันธุ: เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตซึ่งถือเปน
กิจกรรมที่อยูในอุตสาหกรรมตนน้ํากิจกรรมหนึ่งที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑไดอยางมาก  

2) การเพาะปลูก/เลี้ยง: เปนสวนสําคัญตอกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่ม วัตถุดิบที่ดีและ
มีคุณภาพจะตองมาจากการเพาะปลูก/เลี้ยงที่ถูกตอง มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยวัตถุดิบที่นํามาใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร สามารถจําแนกตามแหลงที่มาได 3 ประเภท คือ วัตถุดิบดานการเกษตร เชน ผักและ
ผลไมตางๆ วัตถุดิบดานประมง เชน ปลาทูนา กุง ปู และวัตถุดิบดานปศุสัตว เชน เนื้อสุกร เนื้อเปด เนื้อไก 
เปนตน กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ไดแก การเพาะเลี้ยงพืช และสัตวใหเติบโตจนใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารได 
ถือวาเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรม 

3) กิจกรรมหลังเก็บเกี่ยวหรือกิจกรรมกอนการแปรรูป (Post harvest): เปนกิจกรรมที่มี
มูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑนอยที่สุด แตถือวามีความสําคัญมากขั้นตอนหนึ่ง โดยลักษณะกิจกรรมจะใชเทคโนโลยี
ระดับพื้นฐาน และอาจตองผานกระบวนการเพิ่มเติมจึงจะสามารถบริโภคไดเปนกิจกรรมที่จะชวยรักษาคุณภาพ
ของวัตถุดิบกอนที่จะเขาสูกระบวนการแปรรูป 

4) กระบวนการผลิต: กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร มีความหลากหลายมาก เนื่องจาก
วัตถุดิบและระดับการใชเทคโนโลยีในการแปรรูปที่แตกตางกัน ที่มีต้ังแตอยางงายแบบไมตองใชเครื่องจักร 
จนถึงการผลิตที่ใชเทคโนโลยีในระดับสูง ทําใหอุตสาหกรรมอาหารฯ เปนอุตสาหกรรมที่วัตถุดิบสามารถสราง
มูลคาเพิ่มในตัวเองไดและมีความหลากหลายสูงซึ่งกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารท่ีสําคัญไดแก 

- การถนอมอาหารโดยใชความรอน (Thermal Process Technology) เชน Sterilization 
Pasteurization และ Canning 

- กระบวนการแชเยือกแข็งอาหาร (Frozen and Freezing Technology) ไดแก การแชเยือก
แข็งอาหารโดยใชความเย็นที่ตํ่ากวา -18 องศาเซลเซียส 

- กระบวนการทําแหงอาหาร (Dehydration Technology) ไดแก การอบแหงหรือการทํา
อาหารแหง 

- การถนอมรักษาอาหารดวยสารเคมี (Fermentation Technology) ไดแก การหมักดอง เปนตน 

- Milling Technology เปนเทคโนโลยีที่ประเทศไทยใชในการสีขาว ซึ่งปจจุบันยังมีการ
สูญเสียจากการหักของเมล็ดขาวถึงรอยละ 15-18 

- การใหความรอนดวยพลังงานไมโครเวฟและการฉายรังสีอาหาร 

กระบวนการผลิตที่มีการแปรรูปโดยใชความรอนและแชเยือกแข็งเปนที่นิยมมากสําหรับผลิตภัณฑ 
กุง ไก อยางไรก็ตาม แนวโนมการใชเทคโนโลยีการแปรรูปจะเปลี่ยนแปลงตามความตองการของตลาด 
เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยที่เขมงวดจะทําใหโอกาสของอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปตองใช
เทคโนโลยีของการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑมีรสชาติใกลเคียงธรรมชาติมากย่ิงขึ้น 

                                                            
4โครงการการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับความตองการกําลังคนภาคอุตสาหกรรม (2550) จัดทําโดย 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จากการสนับสนุนทางดานงบประมาณจาก สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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นอกจากนี้กระบวนการผลิต อาจรวมถึงบรรจุภัณฑอาหาร และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ซึ่งใน
ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุอาหารใหเปนเครื่องจักรอัตโนมัติ การบรรจุหีบหอจะเริ่มหลังจากที่
วัตถุดิบไดถูกแปรรูปแลว เทคโนโลยีอัตโนมัติจะสามารถชวยลดแรงงานในการจัดเรียงและบรรจุหีบหอไดมาก 
ปจจุบันบรรจุภัณฑอาหารมีบทบาทสําคัญในการยืดอายุและรักษาคุณภาพอาหารท้ังในดานกลิ่น สี รสชาติ และ
ความอรอยใหคงอยูจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค ทั้งยังชวยในการขนสงใหมีความสะดวกมากขึ้น รวมท้ังเปนการ
สงเสริมการตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑที่ออกแบบสวยงามสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและใชเปนส่ือ
โฆษณาไดดวย  

5) การตลาดและโลจิสติกส: การตลาดนับวาเปนกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในหวงโซมูลคา 
เพราะสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มไดอยางมาก นักการตลาดจะตองเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดย
เนนในเรื่องการสรางตลาดหรือตราสินคาใหม และจําเปนตองมีการพยากรณความตองการของลูกคาทั้งตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อจะไดตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง 

ในสวนของการขนสงวัตถุดิบและสินคา มีทั้งการขนสงภายในประเทศและตางประเทศเชนกัน โดย
ภายในประเทศสามารถทําได 3 วิธีหลัก คือ ทางบก ไดแก ทางถนนและทางรถไฟ สวนทางน้ํา ไดแก ชายฝง
ทะเลและทางน้ําภายในประเทศ และทางอากาศซึ่งเปนที่นิยมนอยเนื่องจากมีตนทุนสูง 

ชองทางการขนสงสินคาไปยังตลาดตางประเทศสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

- ผูประกอบการเปนทั้งผูผลิตและผูจําหนายสินคาเองโดยตรง รวมถึงการจําหนายผาน Trader 

- ผูประกอบการทําหนาที่ผลิตอยางเดียว โดยมี Trader เปนผูจําหนายสินคาให 

- ผูประกอบการทําหนาที่ผลิตและจําหนายเองท้ังหมด 

นอกจากรายละเอียดหวงโซมูลคาที่กลาวมาแลวขางตนนั้น กระบวนการควบคุมระบบคุณภาพก็เปน
อีกกระบวนการท่ีสําคัญตออุตสาหกรรมอาหาร เพื่อคงคุณภาพจากผูผลิตมาสูผูบริโภค โดยระบบควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยแบงออกเปน 2 ระบบ คือ 

1) Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) เปนระบบควบคุมคุณภาพที่ไดรับการ
ยอมรับอยางแพรหลาย และยึดตามมาตรฐานระหวางประเทศ Codex Alimentarius Commission (FAO/WHO 
Food Standards) โดยองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations:FAO) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization :WHO)  

2) Good Manufacturing Practice (GMS) เปนระบบบริหารคุณภาพพื้นฐานในการผลิตอาหาร 
โดยใชแนวทางปฏิบัติดานสุขลักษณะทั่วไป 

8.4.2 การประเมินความรูและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร 

จากการประชุมระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พบวา จากนโยบายของรัฐที่มุงเนนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางอาหาร หรือ Kitchen of the World ในการผลิตเพื่อการสงออกนั้นจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีเกณฑในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารใหไดมาตรฐานสากล เนื่องจากปจจุบันนั้นหลาย
ประเทศมักใชอาหารอันเปนสินคาที่มีความออนไหวตอสุขอนามันเปนเครื่องกีดกันทางภาษี ผลิตภัณฑอาหารท่ี
สงออกจะตองเปนที่ยอมรับของตางประเทศทั้งในสวนของ Pre-Harvest และ Post-Harvest จากการวิเคราะห
สถานการณเบื้องตนนั้นหวงโซมูลคาที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหารคือ “กระบวนการควบคุมคุณภาพ” ซึ่ง
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กระบวนการดังกลาวจําเปนจะตองใชแรงงานที่มีศักยภาพท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการไปจนถึงระดับผูเชี่ยวชาญ 

ผลจากการประชุมระดมความคิดท้ังสองครั้งดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ไดทําการคัดเลือกตําแหนงงานท่ี
สําคัญ และขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบไปดวย 4 ตําแหนงงาน คือ (1) ชางกลโรงงาน 
(2) ผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร (3) นักวิทยาศาสตรอาหาร และ (4) วิศวกรอาหาร  

 8.4.3 การประเมินสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร 

นอกจากกระบวนการคัดเลือกหวงโซมูลคาแลว คณะวิจัยยังไดทําการคัดเลือกตําแหนงงานวิกฤตท่ี
สอดคลองกับผลการประเมินในหวงโซมูลคา แบงการประเมินสมรรถนะออกเปน 4 หัวขอ คือการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานความรู ดานทักษะ และคุณลักษณะ ซึ่งในกระบวนการการคัดเลือก
ตําแหนงงานดังกลาวนั้น คณะผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมอาหารจากงานวิจัยในอดีตเชน โครงการการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนา
กําลังคน และฐานขอมูลสมรรถนะของบุคลากรในตําแหนงงานตางๆ จาก O*NET Resource Center (The 
Occupational Information Network ภายใตการสนับสนุนของ US Department of Labor Employment and 
Training Administration) โดยไดคัดเลือกความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานท่ีสําคัญที่ไดเลือกไวแลวขางตนทั้ง 4 ตําแหนง 
ไดแก ชางกลโรงงาน ผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร นักวิทยาศาสตรอาหาร และวิศวกรอาหาร  

การประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะของแรงงานใน
ตําแหนงงานที่ สําคัญนั้น  จะทําการประเมินระดับความสามารถ ความรู และทักษะในแตละดานซึ่ง
ผูประกอบการคาดหวังจากแรงงานในแตละตําแหนงงาน รวมไปถึงระดับความสามารถ ความรู และทักษะที่
แรงงานในสถานประกอบการมีอยูจริงในปจจุบัน โดยระบุคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน โดยมีเกณฑในการให
คะแนนดังตอไปนี้ 

เกณฑการใหคะแนนดานความรู เกณฑการใหคะแนนดานทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1 = มีความรูพื้นฐานของแตละดาน 1 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหา day-to-day ที่งายๆ โดยการ

ปฏิบัติตามคูมือได 
2 = มีความรูกวางขวาง และ ลึกในแตละดาน 2 = สามารถปฏิบัติงานและแกไขปญหาท่ีซับซอน ทั้งโดยลําพังและเปนทีม 
3 = มีความรูในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค

ความรูตางๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับ
องคกรได 

3 = สามารถสอนวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะดานแกผูอื่นได 

4 = มีความรูกวางขวางและลึกในระดับที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับอุตสาหกรรม 

4 = สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งงานเฉพาะดาน และ ที่
เชื่อมโยงระบบอื่น ใหมีประสิทธิภาพไดโดยไมตองมีผูแนะนํา และเปน
ที่ปรึกษาแกผูอื่นในการพัฒนาคุณลักษณะในเร่ืองน้ัน ๆ 

5 = มีความรูแตกฉาน ทั้งในแนวกวางและลึก ซ่ึงสามารถ
สรางนวัตกรรมท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถถายทอดความรูใหแกผูอื่นได 

5 = สามารถถายทอดคุณลักษณะท่ีดีแกผูอื่นได จนเปนที่ยอมรับในระดับ
อุตสาหกรรม หรือเปนผูเชี่ยวชาญขององคกรที่หนวยงานภายนอก
องคกรใหความเช่ือถือ 

เกณฑในการใหคะแนนดานคุณลักษณะ 
เรียงลําดับจากนอยไปหามาก โดย 1 = นอยที่สุด 2 = คอนขางนอย 3 = ปานกลาง 4 = คอนขางมาก 5 = มากท่ีสุด 
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จากการประมวลผลขอมูลแบบสอบถามซึ่งไดรับจากผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอาหารจํานวน
รวมท้ังส้ิน 15 แหง สามารถสรุปประเภทของความสามารถ ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงงานที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงระดับความสามารถของแรงงานในปจจุบัน และ 
ที่ผูประกอบการคาดหวังไดดังนี้ 

1) ชางกลโรงงาน 

1.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- ถอดประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อถอดชิ้นสวนที่มีปญหาและทําการซอมแซม 

- ซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบของเครื่องจักร หรืออุปกรณที่แตกหรือมีการทํางาน
บกพรอง 

- ซอมแซม หรือรักษาสภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต หรือเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 

- ตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหาขอบกพรอง เชน การแตกหรือการสึกหรอ 

- ประกอบอุปกรณ หลังการเสร็จส้ินการตรวจสอบ ทดสอบ หรือซอมแซม 

- สังเกตและทดสอบการดําเนินงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ เพื่อระบุขอบกพรองในการ
ดําเนินงาน โดยใชโวลตมิเตอรหรืออุปกรณในการทดสอบอื่นๆ 

- ทดสอบการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ ที่เพิ่งไดรับการซอมแซมเพื่อที่จะตรวจสอบ
ความถูกตองในการซอมแซม 

- ทําความสะอาด หลอล่ืน หรือปรับปรุงชิ้นสวน อุปกรณ หรือเครื่องจักร 

- วิเคราะหผลการทดสอบ ขอมูลความผิดพลาดของเครื่องจักร หรือขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับจาก 
ผูปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหาของอุปกรณ 

- บันทึกรายงาน การซอมแซมและการบํารุงรักษา 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของชางกลโรงงาน พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 3.2 ถึง 
3.6 คะแนน โดยส่ิงที่ผูประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ การวิเคราะหผลการทดสอบขอมูลความผิดพลาดของ
เครื่องจักร สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 2.0 ถึง 2.4 คะแนน 
โดยมี 7 หัวขอที่มีระดับคะแนนความสามารถสูงที่สุด คือ การซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบของเครื่องจักร 
การรักษาสภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหาขอบกพรอง เชน การ
แตกหรือการสึกหรอ การประกอบอุปกรณ หลังการเสร็จส้ินการตรวจสอบ การสังเกตและทดสอบการ
ดําเนินงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ การทดสอบการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ และการทําความ
สะอาด หลอลื่น หรือปรับปรุงชิ้นสวน อุปกรณ หรือเครื่องจักร ในขณะที่ความสามารถในการวิเคราะหผลการ
ทดสอบ ขอมูลความผิดพลาดของเครื่องจักร และ การบันทึกรายงาน การซอมแซมและการบํารุงรักษาเปน
ความสามารถที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถในการวิเคราะหผลการทดสอบขอมูล
ความผิดพลาดของเครื่องจักร เปนความสามารถท่ีมีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่
แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะที่การทําความสะอาด หลอลื่น หรือปรับปรุงชิ้นสวน อุปกรณ หรือเครื่องจักร
นั้น ความคาดหวังของผูประกอบการและระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงมีความใกลเคียงกันมากที่สุด 

รูปที่ 8.5  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของชางกลโรงงาน 

 
 
1.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล: ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใช
งาน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

- ความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิต :  ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 

- ความรูทางดานคณิตศาสตร: ความรูเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและการ
ประยุกตใชความรูดังกลาว  

- การอานและเขียนแบบ: ความรูดานเทคนิคการอานและเขียนแบบ และหลักการเขียนแบบ
ทางเทคนิค  แบบพิมพเขียว และแบบจําลองอยางแมนยํา 

- ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี: ความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

ถอดประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ ซอมแซมหรือเปลี่ยน

สวนประกอบของ
เครื่องจักร 

รักษาสภาพการ
ดําเนินงานของ

อุตสาหกรรมการผลิต

ตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหา
ขอบกพรอง เชน การ
แตกหรือการสึกหรอ

ประกอบอุปกรณ หลัง
การเสร็จสิ้นการ

ตรวจสอบ 
สังเกตและทดสอบการ

ดําเนินงานของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ

ทดสอบการทํางานของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ

ทําความสะอาด หลอลื่น 
หรือปรับปรุงชิ้นสวน 

อุปกรณ หรือเครื่องจักร

วิเคราะหผลการทดสอบ 
ขอมูลความผิดพลาดของ

เครื่องจักร 

บันทึกรายงาน การ
ซอมแซมและการ

บํารุงรักษา

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 8 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

8-20 

- ความรูทางดานภาษาอังกฤษ: ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของภาษาอังกฤษ การ
ส่ือความหมาย การสะกดคํา องคประกอบและไวยากรณ 

- การบริหารและการจัดการ: ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและหลักการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวของกับ
การวางกลยุทธ การจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากรมนุษย เทคนิคการเปนผูนํา วิธีการผลิต และการ
ประสานงาน 

- ความรูดานกระบวนการผลิตอาหารเบื้องตน: มีความรูดานหลักการผลิตอาหาร เพื่อทําให
สูญเสียสารอาหารนอยที่สุดในกระบวนการผลิต 

ผลการประเมินระดับรูของชางกลโรงงาน พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแต
ละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.0 ถึง 3.8 คะแนน โดยความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปนความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละ
ดานคอนขางตํ่าต้ังแต 1.4 ถึง 2.6 คะแนน โดยความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปนความรูที่แรงงานได
ระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานภาษาอังกฤษนั้น เปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
พบวามีความแตกตางกันมากในทุกดาน ทั้งนี้ความรูทางดานภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มีความ
แตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด ในขณะที่ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล, 
ความรูดานคณิตศาสตร และการอานและเขียนแบบ มีชวงหางระหวางความคาดหวังของผูประกอบการและ
ระดับความสามารถของแรงงานนอยที่สุด 

รูปที่ 8.6  สรุปผลการประเมินระดับความรูของชางกลโรงงาน 

 
 

 

ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองกล 

ความรูดานการผลิตและ
กระบวนการผลิต 

ความรูทางดาน
คณิตศาสตร 

การอานและเขียนแบบ 

ความรูทางดาน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษ 

การบริหารและการ
จัดการ 

ความรูดานกระบวนการ
ผลิตอาหารเบ้ืองตน

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง
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1.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย 

- การติดตามการดําเนินงาน: ติดตามดูแลมาตรวัด หนาปด หรือเครื่องชี้วัดอื่นเพื่อใหแนใจวา
เครื่องจักรสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 

- การควบคุมคุณภาพ: ทําการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ การบริการและขั้นตอนตางๆ 
เพื่อประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

- การควบคุมการดําเนินงาน: การควบคุมการดําเนินการของเครื่องมือหรือระบบตางๆ 

- การแกไขปญหา: กําหนดสาเหตุของความผิดพลาดในการดําเนินการและตัดสินใจวาจะทํา
การแกไขอยางไร 

- การคิดเชิงวิจารณญาณ: ใชตรรกะและเหตุผลในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของแตละ
ทางเลือก ขอสรุปหรือแนวทางในการแกไขปญหา 

- การติดตามผล: ทําการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของตนเอง 
บุคคลอื่น หรือองคกร รวมถึงสามารถท่ีจะปรับปรุงและแกไขประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

- การฟง: การใหความสนใจและเขาใจจุดประสงคที่ผูพูดตองการจะส่ือสาร ถามคําถามใน
เวลาที่เหมาะสม และไมขัดจังหวะผูพูดในเวลาที่ไมเหมาะสม 

- การแกไขปญหาท่ีซับซอน: วิเคราะหปญหาและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาและ
ประเมินแนวทางเลือกและวิธีการในการแกไขปญหา 

- การประสานงาน: การปรับปรุงการดําเนินงานใหสัมพันธกับการดําเนินงานของผูอื่น 

- การบํารุงรักษาเครื่องจักร: ทําการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอยางเปนประจําและกําหนดเวลา
และประเภทการบํารุงรักษาที่จําเปน 

ผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังใน
แตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.2 ถึง 4.2 คะแนน โดยทักษะในการควบคุมคุณภาพ เปนทักษะท่ี
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด รองลงมาคือ การติดตามการดําเนินงาน และ การควบคุมการ
ดําเนินงาน สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานต้ังแต 1.6 ถึง 2.6 คะแนน โดย
ทักษะในการติดตามการดําเนินงาน การควบคุมคุณภาพ และการควบคุมการดําเนินงานเปนทักษะที่แรงงานได
ระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการประสานงานเปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันไมมากนักในทักษะการฟง สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับคะแนนหางจากที่
ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะในควบคุมคุณภาพ การคิดเชิงวิจารณญาณ และการ
ประสานงาน ในขณะที่การฟงมีชวงหางระหวางความคาดหวังของผูประกอบการกับส่ิงที่แรงงานมีอยูจริงนอย
ที่สุด 
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รูปที่ 8.7  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของชางกลโรงงาน 

 

1.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานชางกลโรงงาน ประกอบไปดวย ความซื่อสัตยสุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของชางกลโรงงาน พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานคอนขางสูงในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.4 ถึง 4.0 คะแนน โดยคุณลักษณะ
ที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความขยันหมั่นเพียร และความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดาน
คุณลักษณะอยูในระดับที่คอนขางตํ่า คือ ต้ังแต 2.4 ถึง 2.8 คะแนนเทานั้น โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมิน 4 หัวขอไดแก ความขยันหมั่นเพียร, ความรับผิดชอบตอหนาที่, ความใฝเรียนรู 
และการมีจิตสาธารณะ  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยูจริง
พบวา มีความแตกตางกันคอนขางมากในดานความตรงตอเวลา สวนประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมีระดับ
คะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก การมีจิตสาธารณะ  

 

 

 

 

 

 

การติดตามการ
ดําเนินงาน

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมการ
ดําเนินงาน

การแกไขปญหา

การคิดเชิงวิจารณญาณ

การติดตามผล

การฟง 

การแกไขปญหาท่ี
ซับซอน

การประสานงาน

การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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รูปที่ 8.8  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของชางกลโรงงาน 

 
 

 

2) ผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร  

2.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร ประกอบ
ไปดวย 

- ทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับส่ิงเจือปนในอาหาร เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานและ
กฎระเบียบ 

- คํานวนสวนประกอบ หรือ สวนผสมอันเปนองคประกอบของอาหารชนิดนั้นๆ ดวย
กระบวนการทางคณิตศาสตร หรือ กระบวนการทางเคมี 

- ความสะอาดและอุปกรณฆาเชื้อในหองปฎิบัติการ 

- วิเคราะหผลการทดสอบเพื่อจําแนกสินคาหรือเปรียบเทียบผลกับตารางมาตรฐาน 

- การทดสอบเพื่อใหมั่นใจวา สี กล่ิน รส ของอาหารที่ทําการทดสอบตรงกับความตองการ 

- ประมวลผลและนําเสนอผลดวยวิธีทางคณิตศาสตร 

- ทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอาทิ นักวิทยาศาสตรอาหารในการวิจัยและพัฒนา หรือ
การควบคุมคุณภาพ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร
พบวา ระดับความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน 
ต้ังแต 4.5 ถึง 4.8 คะแนน โดยการความสะอาดและอุปกรณฆาเชื้อในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหผลการ
ทดสอบเพื่อจําแนกสินคาหรือเปรียบเทียบผลกับตารางมาตรฐาน และการทดสอบเพื่อใหมั่นใจวา สี กล่ิน รส 
ของอาหารที่ทําการทดสอบตรงกับความตองการ เปนความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมาก

ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอหนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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ที่สุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 3.5 ถึง 4.3 คะแนน โดย
ความสามารถในการการทดสอบเพื่อใหมั่นใจวา สี กล่ิน รส ของอาหารที่ทําการทดสอบตรงกับความตองการ 
และ การประมวลผลและนําเสนอผลดวยวิธีทางคณิตศาสตร เปนความสามารถที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการคํานวณสวนประกอบของอาหารชนิดนั้นๆ ดวยกระบวนการทาง
คณิตศาสตร หรือกระบวนการทางเคมี และความสามารถในการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เปน
ความสามารถที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวาไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก  ทั้งนี้ความสามารถในการคํานวณสวนประกอบของอาหารชนิดนั้นๆ 
ดวยกระบวนการทางคณิตศาสตร หรือกระบวนการทางเคมี และความสามารถในการทํางานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเปนความสามารถท่ีมีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมาก
ที่สุด ในขณะที่การประมวลผลและนําเสนอผลดวยวิธีทางคณิตศาสตรนั้น แรงงานในสถานประกอบการสวน
ใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง 

รูปที่ 8.9  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 

 
 
2.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร ประกอบไปดวย 

- ภาษาอังกฤษ: สามารถอาน เขียน และเขาใจในหลักไวยากรณ 

- การผลิต: มีความรูดานวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงทุน และ
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของและมีผลตอการผลิตและสงสินคา 

- คณิตศาสตร: มีความรูทางดานเลขคณิต และสถิติที่สามารถประยุกตใชในงานได 

- เคมี: มีความรูดานองคประกอบและโครงสรางเคมี รวมถึงการใชสวนประกอบทางเคมี 

ทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับ
สิ่งเจือปนในอาหาร 

คํานวนสวนประกอบ ของ
อาหารชนิดนั้นๆ ดวย
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร หรือ 

กระบวนการทางเคมี

ความสะอาดและอุปกรณ
ฆาเชื้อในหองปฎิบัติการ

วิเคราะหผลการทดสอบ
เพื่อจําแนกสินคาหรือ

เปรียบเทียบผลกับตาราง
มาตรฐาน

การทดสอบเพื่อใหม่ันใจวา 
สี กล่ิน รส ของอาหารที่ทํา
การทดสอบตรงกับความ

ตองการ

ประมวลผลและนําเสนอผล
ดวยวิธีทางคณิตศาสตร

ทํางานรวมกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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ภาษาอังกฤษ 

การผลิต 

คณิตศาสตร 

เคมีชีววิทยา 

การบริการลูกคา 

การผลิตอาหาร 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูท่ีผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูท่ีแรงงานมีอยูจริง

- ชีววิทยา: มีความรูในเรื่องพืชและสัตว ส่ิงมีชีวิตตางๆ รวมถึงองคประกอบของส่ิงมีชีวิต 

- การบริการลูกคา: มีความรูความเขาใจในการบริการลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา 

- การผลิตอาหาร: มีความรูในกระบวนการผลิตอาหาร ต้ังแตการเพาะปลูก/เพาะเล้ียง 
กระบวนการเก็บเกี่ยว เพื่อการบริโภค 

ผลการประเมินระดับรูของนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดานมีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกันมากนัก คือ ต้ังแต 4.0 ถึง 4.5 คะแนน โดยความรูทางดาน
การบริการลูกคา เปนความรูที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยู
จริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานคอนขางตํ่าต้ังแต 2.3 ถึง 3.8 คะแนน โดยความรูทางดานคณิตศาสตร เปน
ความรูที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานการผลิตอาหารนั้น เปนความรูที่แรงงาน
ไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันมากไมมากนัก ทั้งนี้ความรูทางดานการผลิตอาหาร เปนประเภทความรูที่มีความ
แตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาเปนความรูในดาน
ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ความรูทางดานคณิตศาสตรมีชองวางความแตกตางระหวางส่ิงที่ผูประกอบการคาดหวัง
กับส่ิงที่แรงงานมีอยูจริงไมแตกตางกันมากนัก 

รูปที่ 8.10  สรุปผลการประเมินระดับความรูของนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) ทักษะ 

ประเภทของทักษะที่จําเปนสําหรับนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร ประกอบไปดวย 

- การส่ือสาร: มีความสามารถในการพูด อาน เขียน และฟง เพื่อทําการส่ือสารขอมูลที่
ตองการ และเก็บขอมูล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงานสูงที่สุด 

- การคิดเชิงวิเคราะห: ใชตรรกะและเหตุผลในการอธิบายจุดแข็งจุดออน เพื่อสามารถหาทาง
เลือก หรือสรุปจากปญหาท่ีเกิดขึ้น 
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- วิทยาศาสตร: การใชกฎทางวิทยาศาสตรและแนวทางในการแกปญหา 

- ใฝรู: คนควาขอมูลใหม เพื่อพัฒนางานในปจจุบันและอนาคต 

- การแกปญหาในเชิงซับซอน: สามารถอธิบายถึงความซับซอนของปญหา รวมถึงแนวทาง
การประเมินและแกไขปญหาเหลานั้น  

- การตัดสินใจ: การพิจารณาดาน Cost - Benefit และการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 

ผลการประเมินระดับทักษะของนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.5 คะแนน ซึ่งเทากันในทุกๆ หัวขอ สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยู
จริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานคอนขางสูง คือต้ังแต 3.3 ถึง 4.0 คะแนน โดยทักษะในวิทยาศาสตร เปน
ทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาเปนความใฝรู และการตัดสิน ในขณะที่ทักษะดานการคิด
เชิงวิเคราะหเปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในหลายดาน โดยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห เปนประเภทของทักษะที่มี
ความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนประเภทของทักษะท่ี
แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ทักษะในวิทยาศาสตรมี
ความแตกตางจากท่ีผูประกอบการคาดหวังอยูบางแตก็ไมมากเทาไรนัก 

รูปที่ 8.11  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร ประกอบไปดวย ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบ
วินัย ความใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

การส่ือสาร

การคิดเชิงวิเคราะห

วิทยาศาสตร

ใฝรู 

การแกปญหาในเชิง
ซับซอน 

การตัดสินใจ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง
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ผลการประเมินคุณลักษณะของนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร พบวา ผูประกอบการมีความ
คาดหวังในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.3 ถึง 4.8 คะแนน โดย
คุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความใฝเรียนรู แรงงาน
สวนใหญในสถานประกอบการที่ทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับคอนขางสูงคือ  
ต้ังแต 3.5 ถึง 4.0 คะแนน โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความ
ซื่อสัตยสุจริต และความอดทน สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีไดคะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก การใฝ
เรียนรู การมีจิตสาธารณะ และ การตรงตอเวลา 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันคอนขางมากในดานการใฝเรียนรู สวนประเภทของคุณลักษณะที่แรงงานมี
ระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก ความอดทน และความซื่อสัตยสุจริต 

รูปที่ 8.12  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของนักตรวจสอบวิเคราะหอาหาร 

 
 

3) นักวิทยาศาสตรอาหาร   

3.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับนักวิทยาศาสตรอาหาร ประกอบไปดวย 

- ตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อประมวลผลและตรวจสอบ ความปลอดภัย คุณภาพ และคุณคาทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ 

- พัฒนาคุณภาพดานการรักษาอาหาร (Preserve) การผลิต การบรรจุภัณฑ การจัดเก็บ และ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ โดยอาศัยกระบวนทางความรูทางดานเคมี ชีววิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- ตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดในดานความ
ปลอดภัยและกฎระเบียบดานสุขอนามัย อันรวมไปถึงการจัดการของเสีย 

- การศึกษาวิธีการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ อาทิ องคประกอบทางเคมี รูป รส กล่ิน สี และ 
คุณคาทางโภชนาการ 

ความซ่ือสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหม่ันเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอหนาที่

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะที่แรงงานมีอยูจริง
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- ทดสอบผลิตภัณฑ อันประกอบไปดวย รูป รส กล่ิน สี และคุณคาทางโภชนาการ ภายใต
ขอกําหนดของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบสากล 

- ศึกษาและประเมินการแปรรูปและจัดเก็บอาหารดวยระบบการประกันคุณภาพ หรือ ระบบ
คุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตรอาหาร พบวา 
ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต 3.6 ถึง 4.4 คะแนน โดยการ
ตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดในดานความปลอดภัยและกฎระเบียบ
ดานสุขอนามัย การศึกษาวิธีการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ การทดสอบผลิตภัณฑ อันประกอบไปดวย รูป รส 
กล่ิน สี และคุณคาทางโภชนาการ ภายใตขอกําหนดของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบสากล และการศึกษาและประเมิน
การแปรรูปและจัดเก็บอาหารดวยระบบการประกันคุณภาพ เปนความสามารถท่ีผูประกอบการคาดหวังกับ
แรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล่ียในแตละดานต้ังแต 3.2 ถึง 
3.8 คะแนน โดยความสามารถในการตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดใน
ดานความปลอดภัยและกฎระเบียบดานสุขอนามัย และความสามารถในการศึกษาวิธีการเพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ เปนความสามารถที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถในการตรวจสอบ
วัตถุดิบเพื่อประมวลผลและตรวจสอบ  เปนความสามารถท่ีแรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยูจริง 
พบวาความสามารถท่ีในการการทดสอบผลิตภัณฑ อันประกอบไปดวย รูป รส กล่ิน สี และคุณคาทาง
โภชนาการ ภายใตขอกําหนดของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบสากล และการศึกษาและประเมินการแปรรูปและจัดเก็บ
อาหารดวยระบบการประกันคุณภาพ เปนความสามารถท่ีมีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการ
กับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนความสามารถในการตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อประมวลผลและตรวจสอบนั้น 
แรงงานในสถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง 

รูปที่ 8.13  สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของนกัวิทยาศาสตรอาหาร 

 

ตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อ
ประมวลผลและตรวจสอบ พัฒนาคุณภาพดานการ

รักษาอาหาร (Preserve), 
การผลิต การบรรจุภัณฑ 
การจัดเก็บ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ

ตรวจสอบและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
มาตรฐานและขอกําหนดใน
ดานความปลอดภัยและ
กฎระเบียบดานสุขอนามัย 

การศึกษาวิธีการเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

ทดสอบผลิตภัณฑ อัน
ประกอบไปดวย รูป รส 
กล่ิน สี และคุณคาทาง
โภชนาการ ภายใต

ขอกําหนดของรัฐ รวมถึง
กฎระเบียบสากล

ศึกษาและประเมินการแปร
รูปและจัดเก็บอาหารดวย
ระบบการประกันคณุภาพ 
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3.0
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ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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3.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับนักวิทยาศาสตรอาหาร ประกอบไปดวย 

- การผลิต: มีความรูดานวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงทุน และ
ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของและมีผลตอการผลิตและสงสินคา 

- การผลิตอาหาร: มีความรูในกระบวนการผลิตอาหาร ต้ังแตการเพาะปลูก/เพาะเล้ียง 
กระบวนการเก็บเกี่ยว เพื่อการบริโภค 

- วิศวกรรมและเทคโนโลยี: มีความรูในดานพื้นฐานทางวิศวกรรม เชน กลศาสตรของแข็ง 
สถิตศาสตรวิศวกรรม Power Plant การทําความเย็น ทฤษฎีเครื่องจักรกล กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร 
และการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล เปนตน 

- เคมี: มีความรูทางดานองคประกอบ และโครงสรางทางดานเคมี รวมถึงการใชสวนประกอบ
ทางเคมี 

- ฟสิกส: มีความรูในดานกฎและทฤษฎีเชิงฟสิกส เพื่อนํามาใชในงาน อาทิ ของเหลว วัสดุ 
ความรูเชิงกลศาสตร ไฟฟา และอื่นๆที่เกี่ยวของ 

- ชีววิทยา: มีความรูในเรื่องพืชและสัตว ส่ิงมีชีวิตตางๆ รวมถึงองคประกอบของส่ิงมีชีวิต
เหลานั้น อาทิเนื้อเยื่อ เซลล เปนตน 

- คณิตศาสตร: มีความรูทางดานเลขคณิต พีชคณิต แคลคูลัส สถิติที่สามารถประยุกตใชใน
งานได 

- ภาษาอังกฤษ: สามารถอาน เขียน และเขาใจในหลักไวยากรณของภาษาอังกฤษ 

- กฎหมาย: มีความรูในดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับอาหาร 

- การบริหารจัดการ: มีความรูในเชิงธุรกิจ และหลักการบริหารจัดการ รวมถึงวิธีการเชิงกล
ยุทธในการวางแผนทรัพยากร ความเปนผูนํา และการประสานงานบุคคล 

ผลการประเมินระดับรูของนักวิทยาศาสตรอาหาร พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.6 ถึง 4.4 คะแนน โดยความรูทางดานการผลิต เปนความรูที่
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละ
ดานต้ังแต 2.8 ถึง 3.6 คะแนน โดยความรูทางดานการผลิต และ คณิตศาสตร เปนความรูที่แรงงานไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี และ ความรูดานกฎหมายนั้น เปน
ความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันไมมากนัก ทั้งนี้ความรูทางดานกฎหมาย เปนประเภทความรูที่มีความแตกตางของ
ความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูทางดานภาษาอังกฤษ 
และความรูดานบริหารจัดการ สวนความรูดานคณิตศาสตรนั้นมีความคาดหวังจากผูประกอบการกับส่ิงที่
แรงงานมีอยูจริงใกลเคียงกัน 
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รูปที่ 8.14  สรุปผลการประเมินระดับความรูของนักวิทยาศาสตรอาหาร 

 
3.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับนักวิทยาศาสตรอาหาร ประกอบไปดวย 

- การส่ือสาร: มีความสามารถในการพูด อาน เขียน และฟง เพื่อทําการส่ือสารขอมูลที่
ตองการ และ เก็บขอมูล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงานสูงที่สุด 

- แสวงหาความรูใหม: กระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม เพื่อพัฒนางาน หรือแกไข
ปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

- การคิดเชิงวิเคราะห: ใชตรรกะและเหตุผลในการอธิบายจุดแข็งจุดออน เพื่อสามารถหาทาง
เลือก หรือสรุปจากปญหาท่ีเกิดขึ้น 

- การแกปญหาในเชิงซับซอน: สามารถอธิบายถึงความซับซอนของปญหา รวมถึงแนวทาง
การประเมินและแกไขปญหาเหลานั้น 

- การตรวจติดตาม: สามารถตรวจติดตามงาน รวมถึงประเมินผลอันเกี่ยวของกับงาน เพื่อ
พัฒนาองคกรตอไป 

- การตัดสินใจ: การพิจารณาดาน Cost - Benefit และการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 

- การประสานงาน: สามารถประสานงานในกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของได 

ผลการประเมินระดับทักษะของนักวิทยาศาสตรอาหาร พบวา ระดับทักษะท่ีผูประกอบการ
คาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูง และ ไมแตกตางกันมากนัก คือ ต้ังแต 4.2 ถึง 4.4 คะแนน 
โดยทักษะในการการสื่อสาร การคิดเชิงวิเคราะห การตรวจติดตาม และการประสานงาน เปนทักษะที่
ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากที่สุด สวนระดับทักษะท่ีแรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละ
ดานต้ังแต 3.0 ถึง 3.6 คะแนน โดยทักษะในการประสานงาน และการตรวจติดตาม เปนทักษะที่แรงงานได
ระดับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการแสวงหาความรู เปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

การผลิต
การผลิตอาหาร

วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

เคมี 

ฟสิกส

ชีววิทยา 

คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ 

กฎหมาย 

การบริหารจัดการ 
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ระดับความรูสูงสุด ระดับความรูท่ีผูประกอบการคาดหวัง ระดับความรูท่ีแรงงานมีอยูจริง
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การสื่อสาร

แสวงหาความรูใหม

การคิดเชิงวิเคราะห

การแกปญหาในเชิงซับซอนการตรวจติดตาม 

การตัดสินใจ 

การประสานงาน

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความทักษะสูงสุด ระดับทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวัง ระดับทักษะท่ีแรงงานมีอยูจริง

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริง 
พบวามีความแตกตางกันอยูบาง โดยทักษะการส่ือสาร และการแสวงหาความรูใหมๆ เปนประเภทของทักษะท่ี
มีความแตกตางของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนประเภทของทักษะท่ี
แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะในการการ
แกปญหาในเชิงซับซอน ทักษะการตรวจติดตาม ทักษะการตัดสินใจ และการประสานงานแตก็ยังมีความ
แตกตางจากท่ีผูประกอบการคาดหวังอยูบางพอสมควร 

รูปที่ 8.15  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของนักวิทยาศาสตรอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
3.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานนักวิทยาศาสตรอาหารประกอบไปดวย ความซื่อสัตย 
สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความ
ใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตรอาหารพบวา ผูประกอบการมีความคาดหวัง
ในดานคุณลักษณะที่ดีของแรงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.6 ถึง 4.4 คะแนน โดยคุณลักษณะที่ผูประกอบการ
คาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆ ไดแก ความอดทน ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถาน
ประกอบการท่ีทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับ ต้ังแต 3.0 ถึง 4.0 คะแนนเทานั้น 
โดยคุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความขยันหมั่นเพียร รองลงมาคือความ
รับผิดชอบตอหนาที่ และความซื่อสัตยสุจริต สวนคุณลักษณะที่แรงงานมีไดคะแนนการประเมินเฉลี่ยตํ่าที่สุด
ไดแก การมีจิตสาธารณะ  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันสูงที่สุดในดานความอดทน และการตรงตอเวลา สวนประเภทของคุณลักษณะ
ที่แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแก การขยันหมั่นเพียร 
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รูปที่ 8.16  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตรอาหาร

 
 

4) วิศวกรอาหาร 

4.1) ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับวิศวกรอาหาร ประกอบไปดวย 

- จัดหาเครื่องจักรและออกแบบสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และลดตนทุนการผลิต 

- ออกแบบระบบการผลิต และเครื่องจักรใหมๆ ในการใชวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหเหมาะสม 

- ควบคุมการผลิตใหมีคุณภาพ ลดตนทุน และลดปญหาจากกระบวนการผลิตใหนอยที่สุด 

- วางแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต 

- พัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐาน ทั้งดานเครื่องจักร และแรงงาน 

- ควบคุมดูแลปองกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงาน 

- การนําความรูทางสถิติ และคณิตศาสตรมาประยุกตใช ในการอธิบายกระบวนการผลิต 
มาตรฐานการผลิต และ กําลังคนที่ตองการในกระบวนการ 

ผลการประเมินระดับความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานของวิศวกรอาหาร พบวา ระดับ
ความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกันในเกือบทุกดาน ต้ังแต 3.3 ถึง 
3.7 คะแนน แตพบวาผูประกอบการคาดหวังในแรงงานในระดับคะแนน 3.7 คะแนนเทากันในทุกๆ ดาน ยกเวน
เพียง ความสามารถในการออกแบบระบบการผลิตและเครื่องจักรใหมที่ผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไว
นอยที่สุด สวนระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉล ี่ยในแตละดานไมแตกตางกันมากนัก คือ 
ต้ังแต 2.0 ถึง 3.0 คะแนน โดยความสามารถในการวางแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต, และ 
การควบคุมดูแลปองกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงานเปนความสามารถท่ีแรงงานไดระดับ

ความซื่อสัตย สุจริต

ความอดทน

ความขยันหมั่นเพียร

การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี

ความมีระเบียบวินัย

ความใผเรียนรู

การมีจิตสาธารณะ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับคุณลักษณะสูงสุด ระดับคุณลักษณะท่ีผูประกอบการคาดหวัง ระดับคุณลักษณะท่ีแรงงานมีอยูจริง
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จัดหาเครื่องจักรและ
ออกแบบสายการผลิตใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ออกแบบระบบการผลิต และ
เครื่องจักรใหมๆ 

ควบคุมการผลิตใหมี
คุณภาพ ลดตนทุน 

วางแผนการซอมบํารุง
เครื่องจักรและอุปกรณการ

ผลิต

พัฒนาการผลิตใหได
มาตรฐาน ท้ังดานเครื่องจักร 

และ แรงงาน

ควบคุมดูแลปองกันมลพิษท่ี
เกิดจากการผลิตท้ังในและ

นอกโรงงาน

การนําความรูทางสถิติ และ 
คณิตศาสตรมาประยุกตใช 
ในการอธิบายกระบวนการ
ผลิต มาตรฐานการผลิต และ 

กําลังคนท่ีตองการใน
กระบวนการ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง

คะแนนเฉล ี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความสามารถออกแบบระบบการผลิตและเครื่องจักรใหมๆ เปนความสามารถท่ี
แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความสามารถท่ีแรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันพอสมควรในเกือบทุกดาน  ทั้งนี้ความสามารถที่ในออกแบบระบบการผลิต 
และเครื่องจักรใหมๆ และการควบคุมการผลิตใหมีคุณภาพ ลดตนทุน  เปนความสามารถท่ีมีความแตกตางของ
ความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนความสามารถในการวางแผนการซอม
บํารุงเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตและการควบคุมดูแลปองกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงาน
นั้น แรงงานในสถานประกอบการสวนใหญมีระดับความสามารถใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวัง 

รูปที่ 8.17 สรุปผลการประเมินระดับความสามารถของวิศวกรอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
4.2) ความรู 

ความรูที่จําเปนสําหรับวิศวกรอาหาร ประกอบไปดวย 

- วิศวกรรมและเทคโนโลยี: มีความรูในดานพื้นฐานทางวิศวกรรม เชน กลศาสตรของแข็ง 
สถิตศาสตรวิศวกรรม Power Plant การทําความเย็น ทฤษฎีเครื่องจักรกล กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร 
และการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล เปนตน 

- การออกแบบ: มีความรูดานการออกแบบในการผลิต การเขียนพิมพเขียว และโมเดล 

- คณิตศาสตร: มีความรูทางดานเลขคณิต พีชคณิต แคลคูลัส สถิติที่สามารถประยุกตใชในงานได 

- เคมี: มีความรูทางดานองคประกอบ และโครงสรางทางดานเคมี 

- การผลิตอาหาร: มีความรูในกระบวนการผลิตอาหาร ต้ังแตการเพาะปลูก/เพาะเล้ียง 
กระบวนการเก็บเกี่ยว เพื่อการบริโภค 
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- การผลิต: มีความรูในดานวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคตางๆ เพื่อให
เกิดประโยชนแกงานมากที่สุด 

- อาหาร: เครื่องมือแปรรูปในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร การควบคุม
คุณภาพในการผลิต การเลือกวัตถุดิบใหเหมาะกับเครื่องจักรแตละประเภท 

- ภาษาอังกฤษ: สามารถอาน เขียน และเขาใจในหลักไวยากรณของภาษาอังกฤษ 

- การบริการลูกคา: มีความรูความเขาใจในการบริการลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา 

- การบริหารจัดการ : มีความรูในเชิงธุรกิจ และหลักการบริหารจัดการ รวมถึงวิธีการเชิงกล
ยุทธในการวางแผนทรัพยากร ความเปนผูนํา และการประสานงานบุคคล 

- ระบบคุณภาพ : มีความรูในเรื่อง ระบบ ISO 9001 ระบบคุณภาพตามหลักเกณฑและ
วิธีการผลิตอาหารในโรงอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) และ
มาตรฐานการผลิตตางๆ ขององคการอนามัยโลก และองคการคาโลก 

ผลการประเมินระดับรูของวิศวกรอาหาร พบวา ระดับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังในแตละ
ดาน มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.3 ถึง 4.7 คะแนน โดยความรูทางดานระบบคุณภาพ เปนความรูที่ผูประกอบการ
คาดหวังกับแรงงานไวมากท่ีสุด รองลงมาเปนความรูในดานการบริหารจัดการ สวนระดับความรูที่แรงงานมีอยู
จริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 2.7 ถึง 4.0 คะแนน โดยความรูทางดานระบบคุณภาพ เปนความรูที่
แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ความรูทางดานวิชาการ อันไดแก วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร เคมี และภาษาอังกฤษนั้น เปนความรูที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับความรูที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวาไมมีความแตกตางกันมากนัก ทั้งนี้ความรูทางดานภาษาอังกฤษ เปนประเภทความรูที่มีความแตกตาง
ของความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูทางดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยี เคมี และการบริหารจัดการ 

รูปที่ 8.18  สรุปผลการประเมินระดับความรูของวิศวกรอาหาร

 

วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
การออกแบบ 

คณิตศาสตร

เคมี 

การผลิตอาหาร 

การผลิต อาหาร

ภาษาอังกฤษ

การบริการลูกคา

การบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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4.3) ทักษะ 

ทักษะที่จําเปนสําหรับวิศวกรอาหาร ประกอบไปดวย 

- การคิดเชิงวิเคราะห: ใชตรรกะและเหตุผลในการอธิบายจุดแข็งจุดออน เพื่อสามารถหาทาง
เลือก หรือสรุปจากปญหาท่ีเกิดขึ้น 

- การแกปญหาในเชิงซับซอน: สามารถอธิบายถึงความซับซอนของปญหา รวมถึงแนวทาง
การประเมินและแกไขปญหาเหลานั้น  

- การส่ือสาร: มีความสามารถในการพูด อาน เขียน และ ฟง เพื่อทําการส่ือสารขอมูลที่
ตองการ และ เก็บขอมูล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงานสูงที่สุด 

- การเลือกใชอุปกรณ: กําหนดประเภทและของเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน 

- การตัดสินใจ: การพิจารณาทางดาน Cost - Benefit และการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 

- คณิตศาสตร: การใชทักษะทางคณิตศาสตรในการแกปญหา 

- วิทยาศาสตร: การใชกฎทางวิทยาศาสตรและแนวทางในการแกปญหา 

- Operations Analysis: การวิเคราะหความตองการของผลิตภัณฑ 

- ใฝรู: คนควาขอมูลใหม เพื่อพัฒนางานในปจจุบันและอนาคต 

ผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรอาหาร พบวา ระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังใน
แตละดาน มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางสูงต้ังแต 4.3 ถึง 4.7 คะแนน โดยผูประกอบการคาดหวังกับแรงงานไวมากสูง
ในเกือบทุกดาน ยกเวนแตเพียงทักษะในดานการแกปญหาในเชิงซับซอน, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร และ การ
ใฝรูเทานั้น สวนระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงนั้น มีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานต้ังแต 3.3 ถึง 4.0 คะแนน โดย
ทักษะในการเลือกใชอุปกรณเปนทักษะที่แรงงานไดระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่ทักษะดานการคิดเชิง
วิเคราะห คณิตศาสตร และการใฝรูเปนทักษะที่แรงงานไดคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับทักษะที่แรงงานมีอยูจริงแลว 
พบวามีความแตกตางกันในหลายดาน โดยทักษะการคิดวิเคราะห เปนประเภทของทักษะที่มีความแตกตางของ
ความคาดหวังจากผูประกอบการกับที่แรงงานมีอยูจริงมากที่สุด สวนประเภทของทักษะที่แรงงานมีระดับ
คะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่นได ไดแกทักษะในการแกไขปญหาเชิงซับซอน 
การเลือกใชอุปกรณ และวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 8 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

8-36 

รูปที่ 8.19  สรุปผลการประเมินระดับทักษะของวิศวกรอาหาร 

 
 

 
4.4) คุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการทํางานวิศวกรอาหาร ประกอบไปดวย ความซื่อสัตย สุจริต 
ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ
เรียนรู และการมีจิตสาธารณะ  

ผลการประเมินคุณลักษณะของวิศวกรอาหาร พบวา ผูประกอบการมีความคาดหวังในดาน
คุณลักษณะที่ดีของแรงงานสูงมากในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 4.0 ถึง 4.3 คะแนน โดยคุณลักษณะที่
ผูประกอบการคาดหวังและตองการใหแรงงานมีมากกวาดานอื่นๆนั้นสวนใหญอยูในระดับคะแนน 4.3 ยกเวน
แตเพียงคุณลักษณะในดานความใฝเรียนรู และ การมีจิตสาธารณะ ในขณะที่แรงงานสวนใหญในสถาน
ประกอบการท่ีทําการประเมินยังมีระดับคะแนนในดานคุณลักษณะอยูในระดับ ต้ังแต 3.3 ถึง 4.0  คะแนน โดย
คุณลักษณะที่แรงงานไดคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดจากการประเมินไดแก ความซื่อสัตยสุจริต สวนคุณลักษณะที่
แรงงานมีไดคะแนนการประเมินเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก การใฝเรียนรู และการมีจิตสาธารณะ 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผูประกอบการกับระดับคุณลักษณะที่ดีที่แรงงานมีอยู
จริงแลว พบวามีความแตกตางกันไมมากนักโดยพบวา ความซื่อสัตยสุจริตนั้นเปนประเภทของคุณลักษณะที่
แรงงานมีระดับคะแนนใกลเคียงกับที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวาดานอื่น 
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ระดับความสามารถสูงสุด ระดับความสามารถที่ผูประกอบการคาดหวัง ระดับความสามารถที่แรงงานมีอยูจริง
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รูปที่ 8.20  สรุปผลการประเมินระดับคุณลักษณะของวิศวกรอาหาร 

 

ความซ่ือสัตย สุจริต
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การตรงตอเวลา

ความรับผิดชอบตอหนาที่
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บทที่ 9 

ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรม 
 
9.1 กรอบการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม 

9.1.1 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

จากคําบรรยายของ ดร. ปรเมธี วิมลศิริ1 ไดใหภาพที่ชัดเจนถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ซึ่งจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเปนเวลานานกวา 40 ป โดยชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึง 7 เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย เพื่อสรางประเทศใหเกิดการขยายเศรษฐกิจของประเทศไดอยางรวดเร็ว แตเกิดผลพวงของ
การพัฒนาทําใหคนจนลดลงอยางรวดเร็วก็จริง แตการกระจายรายไดอันเปนผลของการพัฒนาประเทศดังกลาว
กลับตกอยูกับกลุมคนจํานวนนอย อยางไรก็ตาม มีความเห็นจากนักวิชาการวา การเกิดความไมเทาเทียมกัน
ดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลจากประชาชนมีทุนมนุษยไมเทากัน ผูมีทุนมนุษย (Human Capital) ที่ดีกวา มีโอกาส
ดูดซับผลจากการพัฒนาไดดีกวา การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาทุนมนุษย “เนนคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา” จึงเปนจุดเนนที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาฯ เกือบจะไมแตกตาง
จากชวงเวลาที่ผานมา กลาวคือ สภาพประชาชนรวยกระจุกจนกระจาย คงยังมีอยู แนวทางหนึ่งของการ
ชวยเหลือผูยากจนและผูมีรายไดนอยซึ่งเปนประชาชนสวนมากของประเทศคือ การนอมนํากระแสพระราชดําริ
เกี่ยวกับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
วิถีชีวิตของคนไทย จะทําอะไรก็ควรจะคํานึงถึงความพอประมาณ มีเหตุมีผล กอจะเกิดภูมิคุมกันในการดําเนิน
ชีวิตโดยมีเงื่อนไขของการดําเนินชีวิตโดยจะตองใชความรูและมีคุณธรรมควบคูกันไป 

40 ปที่ผานมา ประเทศไดกาวเขาสูการเปนประเทศกําลังพัฒนา (Developing Country) มามากกวา 
2 ทศวรรษ แตเศรษฐกิจมหภาคมิสามารถกาวพนการเปนประเทศกําลังพัฒนาไปได เหตุผลหนึ่งคือ การเติบโต
อยางรวดเร็วในชวงแรกๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นั้น อยูบนพื้นฐานของการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
จัดซื้อและนําเขามาจากตางประเทศหรือผูเขามาใชฐานการผลิตในประเทศไทยเปนเจาของ โดยท่ีประเทศไทย
มิไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนสามารถเพิ่มพูนความรูและประสบการณของทุนมนุษยของ
ตัวเอง ลดการพ่ึงพานวัตกรรมและเทคโนโลยีจากตางประเทศ มีทุนมนุษยที่มีศักยภาพสูงสะสมพลังมาก
พอท่ีจะกาวตอไปในโลกที่มีการแขงขันสูงและความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในหลายๆ ดาน ดังนั้นจะเห็นวา 
แผนฯ 11 ไดคํานึงถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามขับเคล่ือนเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย โดยใช
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไปกับการเนนการขยายตัวอยางยั่งยืน โดยผสมผสานทุนมนุษยเขากับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจะตองรื้อฟนปรับเปลี่ยนกระบวนการสนับสนุนและสงเสริมกลุมเปาหมายตางๆ 
อยางชัดเจน โดยทายที่สุดของทิศทางการเติบโตของประเทศจะตองมุงไปเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) โดยเนนไปสูการดําเนินชีวิตที่ไมทําลายความสมดุลทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ฟนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                            
1Poramatee Vimolsiri “Thailand’s Productivity and Macroeconomic Policy” presented at Symposium on “Making Human Capital 
and Improving Productivity, between Better Quality of life and The Word Competition” at Westin Grande Sukhumvit Hotel, 
Bangkok, July 27, 2012. 
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เปนสังคมที่มีความสขุ อยูอยางเทาเทียม และยุติธรรม  

A Happy Society with Equity, Fairness and Resilience 

ผลสรุปจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย ดร. ปรเมธี พบวา 4 ทศวรรษที่ผานมา
จนถึงปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังเผชิญกับความเส่ียงอยางมาก อาทิ 1) การบริหารราชการ
แผนดินที่ขาดประสิทธิภาพ 2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมถึงขั้นวิกฤติ 3) ประชากรเขาสู 
“วัยสูงอายุ” 4) โครงสรางเศรษฐกิจมหภาคเผชิญความผันผวนออนแอ 5) คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรมเสื่อม
โทรมเขาขั้นวิกฤติ และ 6) ความมั่นคงของประเทศยังไมพนสภาพวิกฤติ 

อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดทิศทางการ
ประเทศที่พึงปรารถนาเอาไวคอนขางชัดเจน (Desirable Economy) (ดูรูปที่ 9.1 ประกอบ) 

รูปที่ 9.1  การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสูเศรษฐกิจที่พึงปรารถนา 

 
หมายเหตุ: MNC หมายถึง Multi-National Companies; SMEs หมายถึง Small and Medium Enterprises. 
ท่ีมา: PorameteeVimolsiri, 2555, อางแลว 
 

9.1.2 วิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาประเทศไทย 

 

 

 

โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนคือ 

1) ยุติธรรมและสันติสุข 

2) เพิ่มศักยภาพใหคนไทยทุกคนท้ังทางดานรางกาย สติปญญา ความเฉลียวฉลาด มีการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมผานสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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เปาหมาย 

 ปรับกระบวนการผลิต/บริการใหเปนมาตรฐานสากล 
 ลดปญหากาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําและปาไม 

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ขยายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเพ่ิมผลิตภาพโดยรวม (TFP) 
โดยใหเติบโตอยางนอยรอยละ 3 ตอป โดย 
 ขยายสาขาเศรษฐกิจสรางสรรค 
 เพ่ิมสัดสวนสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารใน GDP 
 ลงทุนใน R&D ไมนอยกวารอยละ 2 ของ GDP โดยเนนสัดสวนภาคเอกชนลงทุนรอยละ 70 
 ลดตนทุนดานโลจิสติกส 
 เพ่ิมสัดสวนของ Renewable และทางเลือกพลังงานใชบริโภค 

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานการเติบโตทีมี่
คุณภาพและย่ังยืน โดยอาศัย 

 ใชฐาน S&T และนวัตกรรม รวมทัง้ความคิดสรางสรรค 
 พัฒนา S&T และนวัตกรรมและการวิจัย 
 ขยายขีดความสามารถในกรแขงขันของประเทศใน

สภาพแวดลอมทีม่ีความยุติธรรมและแขงขันเสรี
มากกวาเดิม 

 ควรบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่ดี 

เพิ่มความเขมแข็งใหสาขาการเกษตร รวมทั้งความ
ม่ันคงดานอาหารและพลังงาน โดยอาศัย 

 คืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร 
 เพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตร ตลอดหวงโซคุณคา 
 สรางความมั่นคงใหกับงานและรายได 
 เพ่ิมพูนความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงาน

ชีวภาพในระดับครัวเรอืน/ชุมชน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารรัฐกิจ 

3) เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการพัฒนายกระดับการผลิตและบริการ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค พรอมๆ กับการเชื่อมโยงกันในภูมิภาคท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยกระดับความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ดําเนินการผลิตและการบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
นําไปสูสังคม “คารบอนตํ่า” (Low Carbon)  

4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อรักษาไวซึ่งนิเวศนที่เหมาะสมเพื่อเปน
รากฐานของการพัฒนาที่มั่นคง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใหความเห็นวา ถึงคราวที่
ประเทศไทยตอง “ปรับโครงสรางและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ใหม โดยกําหนดเปาหมายเอาไวดังนี้ 

รูปที่ 9.2  แผนภาพเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: PorameteeVimolsiri, 2555, อางแลว 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 9 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

9-4 

สรางความสมดุลและความย่ังยืนใหกับอุตสาหกรรมสรางสรรค  

Balanced and Sustainable Creative Industries 

9.1.3 กลยุทธการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

สําหรับจุดเนนภาคอุตสาหกรรมนั้น สศช. ไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไวอยางชัดเจน
เปนไปตามแผนฯ พัฒนา 20 ปของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไดกลาวมาแลวแตตนคือ 

 

 

 

โดยจะตองปรับปรุงและพัฒนาปจจัยที่เกี่ยวของคือ 

1) รักษาการเติบโตที่มั่นคงโดยการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพดวยการพัฒนาหวงโซอุปทาน
โดยอาศัยวิธีการใหมๆ เพื่อสรางตลาดใหมๆ เพื่อเชื่อมโยงเครือขายการผลิตในประเทศกับตลาดตางประเทศ 

2) ตองใชความรูและประสบการณในทองถิ่น (Local Wisdom) เปนหัวใจของการสรางนวัตกรรม
และคุณคาการสรางสรรค (Value Creation) โดยอาศัยการสรางหรือพัฒนาเครือขายการผลิตที่เชื่อมโยงกับ
ชุมชนและ SMEs เพื่อลดชองวางและการกระจายตัวพรอมๆ กับเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม 

3) ควรตระหนักถึงความสําคัญของ “ธรรมชาติ” และการคุมครองส่ิงแวดลอมปรับปรุงกฎระเบียบ 
รวมท้ังการบังคับใชกฎหมายที่เขามาชวยสนับสนุนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกันลด
ผลกระทบจากการกระทําดังกลาว 

จากการศึกษาของ ดร. ภัทรพงศ2 ซึ่งทําการสํารวจธุรกิจ 100-150 แหง ในกรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย คาลาบารซอน ในประเทศฟลิปปนส กรุงเทพฯ ฮานอยและโฮจิมินห ในประเทศเวียดนาม 
ครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรม 3 กลุมหลักคือ ยานยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และเครื่องจักรกล พบวา 

กลุมยานยนต กลุมอิเล็กทรอนิกส เครื่องจกัรกล 
1. กลุมบริษัทขามชาติ “ไมพบความ
เปนอิสระในการเลือกเทคโนโลยี” หรือ
เพ่ิมขีดความสามารถหลักธุรกิจยกเวน 
ประเทศไทยกับเวียดนาม 

1. นวัตกรรมเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนและเปน
ส่ิงใหมๆ สําหรับธุรกิจเสมอ และเมือง
ปนังนําในเรื่อง R&D เทียบกับการประกอบ
ช้ินสวน 

1. ใชเทคโนโลยีตํ่า มีขีดความสามารถตํ่า 
เนื่องจากการเรียนรูระหวางผูผลิตกับผูใช
นอกเหนือจากรับรูไดจากตลาด 

2. สถานประกอบการทองถิ่นแบงเปน 
2 กลุมคือ 

2.1 ประกอบตามส่ัง ซึ่งข้ึนกับผูซื้อ
หรือหุนสวนด้ังเดิมหรือลูกคาด้ังเดิม 

2.2 พยายามพัฒนายุทธศาสตรเอง
และพยายามขยายความสามารถใน
การดูดซับเทคโนโลยี 

2. ความรูไดจากลูกคาเปนส่ิงที่สําคัญมาก 2. อุปสงคที่มีตอเครื่องจักรมีอยางตอเนื่อง
แตผูประกอบการ (ลูกคา) เลือกที่จะส่ังเขา
จากตางประเทศมากกวา 

3. การสงออกหรือลูกคาสงออกจํานวน
มาก โดยขอกําหนดเร่ืองใชช้ินสวนใน
ประเทศชวยไดมาก 

3. R&D ของแตละสถานประกอบการเปน
แหลงนวัตกรรมที่ดีที่สุด 

3. การเช่ือมโยงกับแหลงประเทศผูผลิต
กับลูกคาสําคัญมาก 
 

                                                            
2Patarapong Intarakumnerd, “Enhancing ASEAN’s Competitiveness Through Innovations: Evidences from ERIA’s Studies, 
National Graduate Research Institute for Policies Studies, Japan, 2555. 
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กลุมยานยนต กลุมอิเล็กทรอนิกส เครื่องจกัรกล 
4. ความเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัย
และอุตสาหกรรมดีกวามากในประเทศ
ไทย ตามดวยอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

4 .  บทบาทของประ เทศที่ เ ป นผู นํ า
อุตสาหกรรมประเภทนี้สําคัญมาก 

4. บทบาทของการสนับสนุนทางการเงิน
และความรูแบบเขมขนจากผูใหบริการ (เชน 
การทดสอบ และใหคําปรึกษา) สําคัญมาก 

 5. มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเปนของ
รัฐไมมีความสําคัญมากนัก ยกเวนที่ปนัง
ที่เริ่มมีวิวัฒนาการดาน R&D เดนชัด 

5. บทบาทของอุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Suppliers) มีการพัฒนาโดยตลอด 

  6. บทบาทมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัยมี
ความสําคัญไมมาก เพียงแตชวยเพ่ิม
สมรรถนะในการดูดซับนวัตกรรมเทานั้น 

 
นอกเหนือจากการปรับดานอุปสงคของตลาดแรงงานอันเนื่องมาจากโครงสรางอุตสาหกรรมและบริการ 

ในปจจุบันผลิตภาพตํ่าและประสิทธิภาพยังไมสูงพอที่จะแขงขันไดในโลกแหงการแขงขัน มีหลายปจจัย
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งจางแรงงานอยูประมาณ 6 ลานคน จะตองมีการ
ปรับตัวเพื่อความอยูรอดในสังคมการคาโลกที่มีการแขงขันรุนแรง มีความผันผวนและมีปจจัยเส่ียงมากมายดัง
ไดกลาวมาแลว 

สําหรับดานอุปทานของตลาดแรงงาน ถึงแมในป 2554 จะมีประชากรถึง 64 ลานคน และกลายมาเปน
กําลังแรงงานถึง 54 ลานคน แตกําลังแรงงานที่มีอยู (Stock) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวาเกือบ
รอยละ 73 เหลือกําลังแรงงานเพียงรอยละ 27 ที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนตนที่จะนําไปใชตอบสนอง
อุปสงคในภาคการผลิตที่ตองใชทักษะเชิงคิดมากขึ้น จากการประมาณการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยพบวา ความตองการแรงงานในแตละป (Flow) เพื่อทดแทนแรงงานเกาที่ออกจากตลาดแรงงาน
และแรงงานเพื่อขยายกิจการสูงถึง 1.2 ลานคน (ในทุกระดับการศึกษา) แตสามารถผลิตกําลังคนออกสู
ตลาดแรงงานใหมไดเพียง 0.34 ลานคนเทานั้น จึงไมแปลกใจที่ตลาดแรงงานอยูในสภาพ “ขาดแคลนแรงงาน” 
อยางรุนแรงตอเนื่องมาหลายป ถึงแมผูประกอบการจะพยายามใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานเขามา
เสริมจํานวนนับลานคนแลวก็ตาม นอกจากนั้น ยังพบวากําลังแรงงานที่จะเขาตลาดใหมเริ่มมีอัตราเขาสู
ตลาดแรงงานชะลอตัวลงเรื่อยๆ เนื่องจากประชากรไทยขยายตัวนอยมากและกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
รวดเร็ว อีกท้ังกําลังแรงงานยังมีปญหาเชิงคุณภาพสวนหนึ่งเปนผลพวงจากการปฏิรูปการศึกษาในรอบแรก 
(พ.ศ. 2543-2552) ซึ่งคุณภาพผูจบการศึกษาเกือบทุกระดับดอยคุณภาพลงเปนอยางมาก สงผลใหเมื่อเขาสู
ตลาดแรงงานกลายเปนแรงงานดอยสมรรถนะ ปจจัยเหลานี้ทําใหเกิดสภาพขอจํากัดดานอุปทาน (Supply 
Constraint) ที่สําคัญทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

กอปรกับตลาดแรงงานมีการปรับตัวในเรื่องคาจางขั้นตํ่าอยางรุนแรงอยางไมเคยมีมากอนเพื่อยกระดับ
รายไดใหกับแรงงานไทย ขณะเดียวกัน ตองการลดปญหาความเหล่ือมลํ้าในเรื่องรายไดในสังคมไทย โดย
ในชวงป 2554 ไดขึ้นคาจางขั้นตํ่าสูงถึงรอยละ 40 ของคาจางขั้นตํ่าแตละจังหวัดและกําลังจะเพิ่มครั้งที่ 2 ในป 
2556 อีกเกือบรอยละ 40 เพื่อใหทุกจังหวัดมีคาแรงพื้นฐานไมตํ่ากวา 300 บาทตอวัน ทําใหสงผลกระทบตอ
ผูใชแรงงานแบบเขมขนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการ SMEs อยางรุนแรงจนสรางเงื่อนไขใหภาคการผลิต
และบริการตองมีการปรับโครงสรางอยางรวดเร็ว เพื่ออยูรอดในภาวะตลาดแรงงานท่ีมี “คาจางสูง” ซึ่งมีความ
เชื่อในหมูนักวิชาการวา ถาผูประกอบการสามารถปรับปรุงผลิตภาพหรือประสิทธิภาพใหสูงขึ้นในแตละปได
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ประมาณ 2-3 เทาของปจจุบัน ประเทศไทยนาจะสามารถผลักดันใหเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวไปขางหนา
ไดอยางเขมแข็ง 

นอกจากประเทศไทยจะเผชิญปญหาการแขงขันในโลกการคาอยางรุนแรงแลว ยังมีปญหาการตกตํ่า
ของเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากวิกฤติ Sub-Prime ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุมตลาดรวม
ยุโรป (EU) ซึ่งคาดวาจะยืดเยื้อตอไปในอีกหลายปขางหนา ซึ่งนาจะสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจไทย ซึ่ง
พึ่งพาการสงออกเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศมากกวารอยละ 67 ของ GDP ทําใหประเทศไทยจําเปนตอง
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจเสียใหมเพื่อความอยูรอด อีกท้ังในป 2558 ประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศจะ
รวมตัวเปนหนึ่งเดียว (ASEAN Community) ประเทศไทยตองมีการปรับตัวเปนอยางมากในทุกภาคสวน เพื่อ
แสวงหาประโยชนจากการเปนตลาดของประชากรเกือบ 600 ลานคน การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับตัวเองในทุก
มิติเพื่อใหเศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็ง การเพิ่มคุณภาพหรือสมรรถนะใหกับประชากรเพื่อใหสามารถยืนหยัด
อยูไดในสังคมอาเซียนและการแขงขันในเวทีการคาโลกเหลานี้เปนโจทยที่จะตองนํามารวมพิจารณาในการ
กําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมในภาพรวม 

รูปที่ 9.3 ใหกรอบที่ชัดเจนวาตําแหนงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นยังคงติดอยูกับกับดักประเทศ
กําลังพัฒนาการใชความพยายามในการผลักดันใหไทยกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมอยางเต็มรูปแบบเทาที่
ผานมาเปนไปดวยความยากลําบากเนื่องจากไมสามารถกาวขามระยะที่ 2 ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไปได
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เปนหลักในการสงออกยังคงอยูในมือของผูประกอบการท่ีเขามาลงทุนจากตางประเทศ
ซึ่งไทยแตกตางจากประเทศอื่นในเอเชียที่บางประเทศสามารถกาวขามระยะที่ 2 ไปเปนระยะที่ 3 ไดดวยการใช
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนยีและนวัตกรรมเปนของตนเองโดยมีกําลังคนท่ีมีสมรถนะสูงมีขีด
ความสามารถในการกําหนดทิศทางในการสรางนวัตกรรมและผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีในระดับสูง ตัวอยางเชน
จีน ไตหวัน เกาหลีไต หรือสิงคโปร เปนตน จึงทําใหประเทศเหลานี้มีขีดความสามารถในการดูดซับผูจบ
การศึกษาสูงและมีสมรรถนะสูงตามไปดวยขณะที่ประเทศไทยมีขอจํากัดในการพัฒนาเปนผูใชเทคโนโลยี
มากกวาเปนผูสรางเทคโนยีหรือเปนผูทําวิจัยและพัฒนาออกแบบสินคาสรางตนแบบเปนสวนใหญทําใหความ
ตองการบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํากัดอยูแตเพียงระดับชางเทคนิค จะมีจํานวนนอยที่วาจางผู
จบสาขา S&T ในระดับปริญญา 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจาณากลุมอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษาทั้ง 5 กลุม (Cluster) พบวาอุตสาหกรรม
ยานยนต ชิ้นสวนและอะไหลมีบางสวนของอุสาหกรรมกลุมนี้สามารถขยับขึ้นไปในระดับที่ 3 กลุมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเกือบทั้งหมดตกอยูในระดับที่ 2 อาจจะมีอุตสาหกรรมกลุมยอยๆเชนเครื่องใชไฟฟาและแอร
คอนดิชั่นนิ่งเทานั้นที่ขยับเขาหาระดับการพัฒนาที่ 3 กลุมอุสาหกรรมอาหาร (คน) ดูจะมีระดับการพัฒนาที่โดด
เดนที่สุดเนื่องจากไทยเปนเจาของตลอดหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมมีตราสินคาเปนของตนเองมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูง อุสาหรรมในกลุมนี้ตกอยูในระดับที่ 3 อยูหลายผลิตภัณตทํานองเดียวกับกลุม 
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมถึงแมจะทยอยจางงานนอยลงเรื่อยๆ แตยังยืนหยัดอยูไดอีกหลายปในตลาดโลกสินคา
หลายผลิตภัณตมีการพัฒนาถึงระดับที่ 3 สําหรับกลุมสุดทายคือเครื่องจักรกลซึ่งมีความสําคัญมากแตคนไทยมี
ขีดความสามารถจํากัดในการพัฒนาอุสาหกรรมกลุมเครื่องจักรกลนี้ยกเวนอาจจะมีกลุมเครื่องจักรกล
การเกษตรเทนนั้นที่มีการพัฒนาไปมากจนอยูในระดับเกิน 2 ความลาชาในการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมนี้ทําให
ไทยตองเสียเงินตราตางประเทศในการนําเขาเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องจักรอุตสาหกรรมอีกท้ังยังมีขอจํากัด
ในการดูดซับแรงงานที่มีทักษสูงกวาระดับเทคนิคเชียน 
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รูปที่ 9.3  ขั้นตอนการไลกวดเพื่อเปนประเทศอุตสาหกรรม (Industrialization) ของกลุมประเทศอาเซียนกับ 
ตําแหนงในโลกและตําแหนงของ 5 กลุมอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษา 

 
     

ยุคกอน 
อุตสาหกรรม 

มีการดูดซับ FDI 
เริ่มตนของ
อุตสาหกรรม 

มีขีดความสามารถ
ผลิตชิ้นสวนและ
อะไหลไดเอง 

มีขีดความสามารถ
ทั้งทกัษะและ
เทคโนโลยีของ

ตนเอง 

มีขีดความสามารถ
สรางนวตักรรมได

เอง 

     

ระยะที่ 4 
มีนวัตกรรมของตนเอง
เต็มรูปแบบ เปน
เจาของตลาดและ
ออกแบบผลิตภณัฑใน
ฐานะผูนําโลก 
 
ญี่ปุน, US, EU 

ระยะที่ 3 
เปนเจาของเทคโนโลยี
และการจัดการ
สามารถผลิตสินคา
คุณภาพสูงไดดี 
 
สิงคโปร เกาหลี 
ไตหวัน จีน 

ระยะที่ 2 
มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมสนบัสนุน 
ยังอยูในการดูแลของ
ผูประกอบการ
ตางประเทศ 
 
ASEAN 4 (รวมท้ังไทย) 

 

ระยะที่ 1 
ทําอุตสาหกรรมอยาง
งายๆ ดวยคําแนะนํา
จากตางประเทศ 
 
CLMV 

 

การเขามาของ FDI 

จุดเริ่มตน 
ผลิตเชิงเด่ียวและเนน
การเกษตร และ 
พ่ึงพาเงินชวยเหลือ
จากภายนอก 
 

ประเทศยากจน เชน 
Africa 

 

 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Kenichi Ohno (2011) จาก PatarapongIntarakumnerd, 2555 (อางแลว) 

อุตสาหกรรมยานยนต / ชิ้นสวน 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ / เคร่ืองนุงหม 

Absorptive Capacity วิศวกรรมขัน้สูง 

ออกแบบอุตสาหกรรม และ R&D 

กับดักของประเทศกําลังพัฒนา 

(Middle Income Trap) 
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กลาวโดยสรุปคือการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมกลุมตางๆ ที่กลาวมาเปนไปดวยความลาชา
โดยเฉพาะกาวเขาสูระดับที่ 3 ทําใหกลุมอุตสาหกรรมกลุมตางๆ ยังคงกระจุกตัวในระดับการพัฒนาที่ 2 ซึ่งสวน
ใหญใชแรงงานที่มีการศึกษาระดับกลาง (Semi-Skilled) และระดับลางทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน
ระดับดังกลาวอยางรุนแรงตอเนื่องมานานนับป ขณะที่ภาคการศึกษากลับผลิตกําลังแรงงานในระดับปริญญาตรี
จนลนตลาดวางงานเกือบแสนหาหมื่นคนในปจจุบันซึ่งประเด็นปญหาเหลานี้จะไดกําหนดเปนยุทธศาสตรแกไข
ปญหาตอไป 

9.1.4 กรอบแนวคิดการผลิตและพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรม 

จากเหตุผลที่กลาวมาในตอนท่ีแลวก็เปนปจจัยสวนหนึ่งที่มีผลกระทบตอการผลิตและพัฒนากําลังคน
เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม แนวโนมใหมโดยทั่วไป ตามกรอบแนวคิด
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนดังแสดงไวในรูปที่ 9.4 

1) ปจจัยที่สงผลกระทบตอความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

รูปที่ 9.4 ชี้ใหเห็นวาการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนั้นจําเปนตองพิจารณาปจจัยที่มาจาก
ภายนอกประเทศไทย ทั้งของโลก ของภูมิภาค ของกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งไดกลาวมาแลว แตจากวิกฤติ 
Sub-prime และวิกฤติเศรษฐกิจโลกของประชาคมยุโรป (European Union) ที่สินคาไทยตองพึ่งพาเปนแหลง
สงออกสินคามากกวารอยละ 30 ตกตํ่าจากวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งอาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายป ยอมสงผลตอประเทศ
ซึ่งยังตองพึ่งพาตลาดรวมยุโรปและอเมริกาซึ่งสนับสนุนการขยายตัวของ GDP ของประเทศ การท่ีอาเซียน  
10 ประเทศจะรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวในป 2558 อาจจะเกิดผลดีหรือผลเสียตอทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมของประเทศไทยที่จะตองเดินหนาในลักษณะที่ไดประโยชน
รวมกันในมวลหมูสมาชิกต้ังแตปจจุบันไปจนถึงอาเซียนเริ่มนับหนึ่งในกาวตอไปในป 2558 

ผลพวงจากปจจัยภายนอกที่เขามากระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งแนนอนจากปญหา
ภายนอกรอบดานอาจจะทําใหเศรษฐกิจไทยไมไดเติบโตเชนเดียวกับชวงปกติ การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเปนสวนที่สนับสนุนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สําคัญนอกเหนือจากภาคการเกษตรและภาคบริการ 
โดยภาพรวม รวมไปถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 ดวยเชนเดียวกัน (นําเสนอไวในรายงาน
บทที่ 3) 

สําหรับความตองการแรงงานท่ีมีอยูในปจจุบันนั้นมีทั้งสวนของแรงงานที่ผลิตและพัฒนาขึ้นใน
ประเทศ และแรงงานบางสวนที่มาทํางานจากตางประเทศซึ่งจากเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปกอใหเกิดภาวะการ
ตึงตัวภาคแรงงานเปนอยางมาก เนื่องจากนโยบายสนับสนุนใหเรียนฟรี 12 ป และเมื่อเรียนจบก็เรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษาจนในป 2555 ผูอยูในกําลังแรงงานในระดับปริญญาตรีไมมีงานทําเกือบ 1.5 แสนคน ขณะที่มี
ความตองการแรงงานในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีเปนจํานวนมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมทั้ง 5 กลุมที่ทําการศึกษา
ก็เผชิญกับปญหาน้ําทวม อยางไรก็ตามมีนโยบายของรัฐที่อาจจะทําใหสถานการณแรงงานขาดแคลนลดลง นั่นคือ 
น้ําทวมในป 2554 อาจจะมีแรงงานจํานวนหนึ่งมองหางานทําเนื่องจากธุรกิจปดตัวลงไมไดดําเนินการตอ หรือ 
แรงงานไมตองการยายตามโรงงานท่ีไปเปดตัวที่อื่น อีกท้ังคาแรง 300 บาท ทั้ง 77 จังหวัดในป 2556 ทําใหเชื่อ
วาสถานการณขาดแคลนแรงงานระดับตํ่ากวาปริญญาตรีนาจะดีขึ้น อยางไรก็ตามความสอดคลองระหวาง 
อุปสงคอุปทานในภาคอุตสาหกรรมที่มีระดับการพัฒนาและใชแรงงานระดับสมรรถนะที่ตางกันก็นาจะยังอยู 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 9 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

9-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูป
ที่ 

9.4
 ก
รอ
บย

ุทธ
ศา
สต

รก
าร
ผล

ิตแ
ละ
พัฒ

นา
กํา
ลัง
คน

เพ
ือ่อ

ุตส
าห

กร
รม

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 9 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

9-10 

2) การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมจากปญหาน้ําทวมใหญป 2554  

จากปญหาอุทกภัยป 2554 ทําใหนิคมอุตสาหกรรมมากกวา 17 แหงถูกน้ําทวมจนหยุดกิจการไป
เกือบ 3 เดือน โรงงานประมาณ 27,000 แหงไดรับความเสียหาย รวมถึงคนงานกวา 1 ลานคนตองขาดรายได
เนื่องจากไมไดทํางาน หรือโรงงานปดตัวลงไป รายไดจากการชดเชยโดยท่ัวไปนอยกวารายไดที่เคยไดรับจาก
ในชวงปกติ และเมื่อปญหาน้ําทวมหมดไป ปญหาที่ตามมาคือ โรงงานที่เสียหายบางประเภทไดมีการปรับปรุง
ระบบการผลิตใหม ซึ่งไมสามารถประเมินในภาพรวมได แตก็มีโรงงานจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับกลุมยานยนต 
ชิ้นสวนอะไหล และโรงงานอื่นๆ ที่จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องจักรใหมก็ไดนําเอาเครื่องจักรกลที่มี
เทคโนโลยีสูงเขามาแทนที่ อีกท้ังนโยบายคาแรงไมนอยกวา 300 บาทตอวันเทากันทั่วประเทศ ทําใหโรงงาน
ตองปรับประสิทธิภาพการผลิตดวยการนําเอา Labor Saving Technology ซึ่งประหยัดแรงงานมากขึ้นมาใช
เพื่อบรรเทาปญหาคาแรงงานสูง และขาดแคลนแรงงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพไปพรอมๆ กัน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนคือ กําลังแรงงานที่ใชจะแตกตางไปจากเดิม กลาวคือ อาจ
จําเปนตองใชบุคคลากรเก่ียวของกับชางเทคนิคทุกชนิดมากขึ้นกวาเดิม เพื่อนํามาใชในการซอมบํารุง
เครื่องจักรกลโรงงานที่ทันสมัยกวาในอดีต แรงงานชางเทคนิคท่ีมีอยูอาจจะตองยกระดับสมรรถนะใหสอดคลอง
กับแนวโนมใหมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณใหมๆ ขณะที่แรงงานใหมจําเปนตองปรับพื้นฐานดาน
การศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางของเทคโนโลยีรอบใหมนี้เชนกัน 

3)  ปญหากําลังคนดานชางเทคนิค 

จากแนวโนมของคาจางแรงงานท่ีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภายหลังจากเหตุการณน้ําทวมใหญในชวงปลายป 2554 ทิศทางการจางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต คาดวาจะมีแนวโนมของความตองการแรงงานไรฝมือใน
กระบวนการผลิตที่ลดลง แตในทางแรงงานทักษะฝมือโดยเฉพาะกลุมชางเทคนิคประเภทตางๆ แลว นาจะมี
แนวโนมความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ตองการเปนผูนําในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพซึ่งใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถานประกอบการจํานวนมากตองประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานชางเทคนิคท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ   

ปญหาการขาดแคลนในเชิงปริมาณ 

ชวงเวลาที่การอาชีวศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากอยูในชวงหลังเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ราคา
น้ํามันแพง บัณฑิตตกงานจํานวนมาก ราวป พ.ศ. 2526 หลังจากนั้นประเทศไทยไดกาวสูยุคอุตสาหกรรมใหม
ในชวงป พ.ศ. 2533 ทําใหมีคนสอบแขงขันเขาเรียนในสายอาชีวศึกษาจํานวนมาก แตสถานศึกษาก็ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาสมองไหลตามมา ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ครูไมเพียงพอจึงมี
การแกปญหาโดยการหาบุคลากรมาทดแทนโดยการผลิตบุคลากรใหม ใหทุนเรียนตอในระดับสูงแกนักเรียน
โดยมีเงื่อนไขทุนคือเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองชดใชทุนมีระยะเวลา 2 เทาของเวลาเรียนเพื่อแกปญหา
ในชวงนั้น ดานอาชีวศึกษาไดมีการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) เรียนตอเพิ่ม อีก 2 ป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เพื่อมาบรรจุเปน
ขาราชการครู มาทดแทนตําแหนงที่ขาดหายไป ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการสังกัดสามัญศึกษาเชนเดียวกัน
เกิดโครงการครุทายาท 
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อยางไรก็ตามในปจจุบันมีนักเรียนสนใจเขาเรียนในอาชีวศึกษาจํานวนนอยลงมาก ทั้งนี้มี
สาเหตุดวยกันหลายประการดังนี้ 

- ความเปนอยูประชาชนอยูในระดับที่ดีขึ้น สถาบันครอบครัวมีกําลังเพียงพอตอการสงบุตร
หลานเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย 

- รัฐเปดใหมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแบบเสรีคือไมจํากัดในระดับการศึกษาหรือสาขาที่เปน
ความตองการของประเทศในอนาคตขางหนา 

- นโยบายเรียนฟรีครอบคลุมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ซึ่งแทนที่จะสงเสริมเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรง
ตามความตองของการพัฒนาประเทศ 

- มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นใหมจํานวนมาก (ม.ราชภัฎ ม.เทคโนโลยีราชมงคล และ ม.เอกชน)
กระจายอยูตามภูมิภาค รวมทั้งการจัดการศึกษาแบบนอกท่ีต้ังจํานวนมาก ทําใหนักเรียนไดทางเลือกในการ
เรียนอื่นๆ ที่ไมใชสายเทคโนโลยี รวมท้ังการดึงนักศึกษาระดับ ปวส. สายเทคโนโลยีใหศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีสายอื่นๆ 

- ระบบสงเสริม Carrier Path ของคนที่จบ ปวส. ใหมีการพัฒนาวิชาชีพใหสูงขึ้นและโอกาส
ในการศึกษาตอในระหวางทํางานมีนอย 

ปญหาการขาดแคลนในเชิงคุณภาพ 

ที่มาของปญหาคุณภาพเกิดจากหลายๆ ประเด็นดังนี้ 

- ระบบการศึกษาเริ่มออนแออยางรวดเร็วจากนโยบายคิดคาหัวเด็กทําใหมีการเนนปริมาณ
มากกวาคุณภาพ 

- การขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแตการพัฒนาครูเปนไปอยางชาๆ ทําให
คุณภาพทางการศึกษาตกตํ่า 

- ความไมชัดเจนเรื่องเกณฑมาตรฐานรายวิชาหลังจากมีการยกเลิกการสอบตกและการหาม
ลงโทษดวยการตี  ทําใหการสอบซอมเปนภาระของครูโดยไมมีคาตอบแทนลวงเวลา สุดทายจึงเกิดการปลอย
ผาน ซึ่งกลายเปนตัวปอนใหอาชีวศึกษา 

- นโยบายการเพิ่มจํานวนเด็กอาชีวะใหมีสัดสวนมากขึ้นทําใหคุณภาพเด็กท่ีมีแนวโนมลดลง
อยูแลวกลับแยลงขึ้นอีก แทนท่ีจะสงเสริมใหเด็กท่ีมีอยูแลวไดทํางานและเรียนตอไปพรอมๆ กันอยางสะดวก
และมีคุณภาพ 

- การพัฒนาอาชีวศึกษาอาศัยแตองคกรระหวางประเทศเปนจุดเริ่มตน แตหลังจากนั้นไม
สามารถพัฒนาดวยตนเองได ทําใหการพัฒนาคนดอยลง ประกอบกับปญหาดานการเมืองในโครงสรางการ
บริหารของอาชีวะและปญหาการทุจริตครุภัณฑอยางตอเนื่อง  

- งบประมาณดานคาสอนของครูไมเปนธรรมทําใหเกิดการเบียดบังงบวัสดุฝกของ
สถานศึกษา สงผลใหเด็กไมสามารถปฏิบัติงานไดเมื่อจบการศึกษา 
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- ภาระงานของครูมีมากถึง 30-40 ชั่วโมงตอสัปดาหประกอบกับภาระงานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 
เชน งานประกันคุณภาพ และงานซอมสราง เปนตน สงผลใหไมสามารถพัฒนาความรูและทักษะของครูใหกาว
ทันเทคโนโลยีได 

- หลักสูตรอาชีวศึกษาเปนแบบเดียวใชทั่วประเทศและมีกรอบที่ไมยืดหยุนตอการพัฒนา
หลักสูตรตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม  

- การจัดการเรียนการสอนไมเชื่อมโยงกับผูใช หลักสูตรจึงผสมกันระหวางการเนน
อุตสาหกรรมและการเนนอาชีพอิสระในชุมชน เปาหมายจึงไมชัดเจน ความเขมขนจึงลดลง 

- หลังป พ.ศ. 2540 เมื่อมีการเกษียณอายุของครู ยังไมมีการบรรจุแทนในตําแหนงที่
เกษียณอายุ ทําใหตองใชงบประมาณมาใชในการจางครูมากข้ึน ซึ่งเปนปญหาตอเนื่องมาคือ เมื่อมีการจางมา
ไมมีการบรรจุเพิ่มเติมทําใหการสงถายหรือการถายทอดการเทคนิคการสอนไมไดสงตอ ส่ิงที่สําคัญคือ ครูอัตรา
จางสวนใหญไมมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  เมื่อมีตําแหนงงานที่มั่นคงในที่ทํางานใหมครูอัตราจางก็ไป
สอบเพื่อบรรจุ ทําใหตองหาบุคลากรใหมทําใหไมไดครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

จากปญหาในดานการผลิตบุคลากรท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่นําเสนอมาขางตน ทางออก
ของการแกไขปญหาที่เปนไปไดและมีความพยายามดําเนินงานอยูในปจจุบันรวมไปถึงทางเลือกอื่นๆ ใน
อนาคต จะอยูบนพื้นฐานของความรวมมือกันในการผลิตบุคลากรระหวางสถานศึกษาและภาคเอกชน โดย
รูปแบบของความรวมมือในเบื้องตนสามารถสรุปได 3 รูปแบบดังนี้ 

แบบทวิภาคี เปนแบบที่ได ดําเนินอยูในปจจุบันซึ่งเหมาะสําหรับโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่มีระบบรองรับในการสอนงานแกนักศึกษา แตจะเกิดปญหากับโรงงานหรือสถานประกอบการที่
ไมมีระบบรองรับทําใหกับฝกประสบการณไมสามารถพัฒนาทักษะการทํางานไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้การ
คัดเลือกสถานประกอบการใหเพียงพอกับนักศึกษาที่จะฝกประสบการณในแตละรุนเปนไปไดยากโดยเฉพาะ
สถานศึกษาที่ไมอยูใกลแหลงอุตสาหกรรม ทางดานหลักสูตรการสอนก็เปนปญหากับแบบทวิภาคีเชนเดียวกัน 
กลาวคือการนับชั่วโมงฝกประสบการณแทนช่ัวโมงของรายวิชาชีพแทนที่จะแทนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทําให
นักศึกษาไมมีความพื้นฐานทางเทคนิคเพียงพอตอการฝกประสบการณ   

แบบสถานประกอบการเปนผูจัดการศึกษาเอง ระบบนี้ทางสถานประกอบการจะตองจัด
การศึกษาใหตรงกับกรอบของหลักสูตรอาชีวศึกษาซึ่งทําใหเกิดอุปสรรคเนื่องจากหลักสูตรไมยืดหยุนเพียงพอ
ในบางประเด็น อยางไรก็ตามระบบเชนนี้เหมาะสําหรับสถานประกอบการที่มีขนาดใหญมีระบบการฝกท่ี
สมบูรณแบบ มีหอพักแกนักศึกษา มีหองสมุด ระบบนันทนาการ มีวัสดุฝกท่ีเพียงพอ และที่สําคัญคือมี
มาตรฐานของอาชีพอยูแลว 

แบบใชนักวิชาการเปนตัวกลางในการประสานความรวมมือเปนแบบที่ชวยแกปญหา
ของแบบที่ 1 โดยอาศัยนักวิชาการท่ีเขาใจระบบสมรรถนะวิชาชีพ เทคนิคและวิธีการสอนหรือฝกอบรม ซึ่งเปน
ตัวกลางประสานความรวมมือระหวางสถานประกอบการและวิทยาลัย ระบบนี้สามารถชวยเหลือกลุมบริษัทที่ไม
สามารถจัดการศึกษาเองไดเพราะมีกําลังทุนไมเพียงพอแตสามารถรวมกลุมกันเพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณชาง
เทคนิคท่ีตองการในแตละปอยางนอย 1 หองเรียนหรือประมาณ 20-30 คน อยางไรก็ตามระบบนี้ตองอาศัย
ความชวยเหลือจากทางภาครัฐในตอนเริ่มสรางระบบ 
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9.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม 

จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเปนตัวกําหนดอุปสงคของแรงงานดังไดกลาวมาแลว สงผลให
จําเปนตองมียุทธศาสตรในการเตรียมการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม องคประกอบสําคัญของอุปทานแรงงาน คือคุณภาพแรงงาน ผลิตภาพ
แรงงาน ที่ไดกําลังคนมาจากการศึกษา และการพัฒนาคนจากกระทรวงแรงงานและสวนราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของ โดยการพัฒนาแรงงานนั้นมุงที่จะทําใหแรงงานมีสมรรถนะที่ไดมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล 

9.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 9.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรม 

จุดแข็ง โอกาส 
1. ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทและ
มีความมั่นคงเพียงพอที่กําลังแรงงานจะฝากชีวิตไวได 
2. ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมสามารถรองรับผูจบการศึกษาที่
หลากหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
3. อุตสาหกรรมมีหลายขนาดสอดคลองกับระดับความสามารถ
ของผูสนใจที่เขามาทําธุรกิจอุตสาหกรรม 
4. ระบบคาตอบแทนสวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางาน
และความม่ันคงในชีวิตการทํางานมีหนวยงานระดับกระทรวง 
(กระทรวงแรงงาน) และหนวยงานที่เก่ียวของเขามารับผิดชอบ
คนทํางานในอุตสาหกรรม 
5. มีจํานวนผูจบการศึกษาระดับตางๆ มากกวา 2 ลานคนที่
ทยอยเขามาทดแทนแรงงานเดิมที่ออกไปจากตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
6. มีหนวยงานเขามาเสริมหลังจากผูจบการศึกษา คือ 
กระทรวงแรงงาน ในการเตรียมความพรอมใหกําลังคน เพ่ือ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
7. มี Stock ของกําลังแรงงานเกือบ 40 ลานคนให
ภาคอุตสาหกรรมเลือกเพ่ือใหเขาทํางานเพียง 6 ลานตําแหนง
เทานั้น 

1. อุตสาหกรรมไดรับการสนับสนุนจากนโยบายของประเทศ
ใหการสนับสนุนมาอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถเปนที่หนึ่ง
ของแรงงานมากกวา 6 ลานคน 
2. ภาคอุตสาหกรรมมีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนนทั้งใน
รูปแบบสภาฯ สถาบัน และสมาคม เปนตน เพ่ือผนึกกําลังให
อุตสาหกรรมไทยยังกาวไกลตอไปอยางยั่งยืน 
3. มีหนวยงานระดับกระทรวงท่ีรับดูแลภาคอุตสาหกรรมทั้ง
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม ทําใหการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกัน ทําใหการวางแผนกําลังคนเปนไปอยางมี
ทิศทาง  
4. ตลาดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีความหลากหลายเปด
กวางกับผูบริโภคหรือผูใชหลายพันลานคนหลายทวีปทั่วโลก 
เปนโอกาสที่ท าทายสําหรับผูตองการเขามาทําธุ ร กิจ
อุตสาหกรรม (เกือบจะ Free Entry) อยูเสมอ 
5. ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก เปดโอกาสให
แรงงานหรือกําลังคนมีทางเลือกในอุตสาหกรรมที่ตนมี
ความชอบ สามารถเคล่ือนยายอุตสาหกรรมและอาชีพได
หลากหลาย 
6. การท่ีจะรวมกันเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ทําให
แรงงานของไทยไดรับการเตรียมความพรอมมากข้ึน ทั้งใน
เรื่องของภาษาและทักษะฝมือแรงงานที่มีมาตรฐานสูงข้ึน 
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จุดออน อุปสรรค 
1. อุตสาหกรรมมีขนาดใหญมีความไดเปรียบอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอยในเกือบทุกดาน เชนการจางงาน 
และสวัสดิการที่เสนอใหกับแรงงานไดอยางหลากหลาย จนทํา
ใหเกิดการแขงขันแยงแรงงานระหวางกัน 
2. ความเสียเปรียบในเรื่องอํานาจการจายของนายจางใหกับ
แรงงานในกลุม SMEs ทําใหเกิดความเสี่ยงในการขาดแคลน
แรงงาน และแรงงานที่มีประสบการณเคล่ือนยายแรงงานไปสู
ในอุตสาหกรรมใหญๆ 
3. ทิศทางของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในภาคอตุสาหกรรม 
(Industrial Process) ไมคอยชัดเจนทําใหการเตรียมผลิต
นักเรียน/นักศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรมแตละประเภทไมชัดเจน
และไมสอดคลองกับความตองการ 
4. การกําหนดทิศทางของการผลิตคนของกระทรวงศึกษาธิการ
มิไดเนนเพ่ือการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมอยางเดียว และ
การส่ือสาร (แนะแนว) ใหตัวนักเรียนและผูปกครองไมมีความ
ชัดเจนวาเด็กเรียนสายอาชีพแลวจะไดงานและสามารถที่จะ
ฝากอนาคตไวไดกับภาคอุตสาหกรรม 
5. การกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถใน
การดูดซับแรงงาน (ผูจบการศึกษา) จํานวนมากกระจุกตัวอยู
ในสวนกลางของประเทศ ทําใหสถานศึกษาที่กระจายทั่ว
ประเทศขาดตลาด ขาดแหลงฝกงานในทองถิ่น ทําใหการวาง
แผนการจัดการศึกษาหรือตลาดแรงงานทําไดยาก 
6. นักเรียน/นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่า ขาดสมรรถนะ 
(Competency) ที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตองการ โดยเฉพาะ
สมรรถนะพ้ืนฐาน (Core Competency) 
7. อุตสาหกรรมจํานวนมากยังใชแรงงานเขมขนจํานวนมาก 
มีอํานาจในการจายคาแรงงานและสวัสดิการเสียเปรียบ
อุตสาหกรรมช้ันนํา ทําใหตองประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงาน อีกทั้งอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมเกาไมดึงดูด
แรงงานใหม 
8. จํานวนแรงงานใหมเขาสูตลาดมากกวา 3 แสนคน แตเปน
แรงงานจบปริญญาตรี เกือบรอยละ 50 ทําใหแรงงานใหมที่
เหลือ ไมเพียงพอตอบสนองตอตลาดแรงงานโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม 
9. แรงงานไทยตองการทํางานสบาย จายสูง มีสวัสดิการมาก 
ทําใหแรงงานสนใจทํางานในอุตสาหกรรมนอยลง 

1. นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไมมีแผนชัดเจนในการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทําใหการเตรียมความพรอม
บุคคลากรซึ่งตองใชเวลาไมสามารถทําไดทันที ทําใหปญหา
ขาดแคลนแรงงานที่มีเทคโนโลยีสูงตามการปรับเปล่ียน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกิดปญหา Mismatch อยางตอเนื่อง 
2. การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนทําใหตางประเทศสนใจ
เขามาลงทุนยังประเทศที่มีแรงงานมากกวาและคาแรงถูกกวา
ประเทศไทย ถาอุตสาหกรรมไทยไมปรับตัวเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก็จะสูญเสียโอกาสจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
3. การเปล่ียนแปลงการเมืองทําให MoU เรื่องการเช่ือมโยง
ระหวางผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการซึ่ ง เชื่อมโยงกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานในเรื่องของการ
แลกเปลี่ยนขอมูล (ที่ไดทํา MoU ไวแลว) ขาดความตอเนื่อง
ทําใหความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกําลังคนและผูพัฒนา
กําลังคนกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมไทยขาด
ความตอเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ 
4. สภาอุตสาหกรรม และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ยังขาด
ความเชื่อมโยงกับเครือขายกับกลุมผูประกอบการตางๆ เพ่ือสง
สัญญาณไปใหผูผลิตและพัฒนกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศเพื่อนบาน อาจจะมีสวนคือแรงระดับลางกลับ
ประเทศจนทําใหแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เขมขนอาจจะหาแรงงานยากขึ้น ในอนาคต (3-4 ปขางหนา) 
6. การเขมงวดของประเทศคูคาตางประเทศที่เฝาระวังในเรื่อง 
คุณภาพ/มาตรฐานเกิดความยุงยาก ซับซอนมากข้ึนในการสง
สินคาไปจําหนายตางประเทศ 
7. ทิศทางของผูที่สงสินคาไทย หวงใยสภาพแวดลอมทําให
การผลิตสินคา “Green Product” มีตนทุนที่สูงข้ึน การฝกอบรม
แรงงานเขมขนข้ึน 
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9.2.2 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน 

กําลังคนมีความพรอมและสมรรถนะไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

พันธกิจที่ 1
จัดหากําลังคนทั้งในและ
ตางประเทศใหเพียงพอ

พันธกิจที่ 2
พัฒนาแรงงานใหมี

สมรรถนะในระดับสากล
และรองรับ AEC

พันธกิจท่ี 3
เสริมสรางเครือขายระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ
(เพื่ออุตสาหกรรม)

พันธกิจท่ี 4
เสริมสรางภาค

อุตสาหกรรมใหเปนแหลงที่
แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความสุข

เปาประสงคท่ี 1
เพื่อใหไดแรงงานเพียงพอ

ที่จะตอบสนองภาค
อุตสาหกรรมทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ

เปาประสงคท่ี 2
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพจากการท่ีมี
แรงงานมีสมรรถนะสูงใน
ระดับสากลและรองรับ

AEC

เปาประสงคที่ 3
เพื่อใหเกิดเครือขาย

ระหวางทุกภาคสวนท่ีเกี่ยว
ของเพ่ือใหแรงงานเกิดพลัง

ในการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรมอยางแทจริง

เปาประสงคที่ 4
เพื่อใหภาคอุตสาหกรรม
เปนแหลงรายไดท่ีแรงงาน

พ่ึงพาได
มีหลักประกันมั่นคง

และทํางานอยางมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 1
จัดเตรียมกําลังคนใหสอด
คลองกับทิศทางของ

การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2
ผลิตและพัฒนาแรงงานใหมี
สมรรถนะสูงเทียบเทา
มาตรฐานอาเซียนและ

สากล

ยุทธศาสตรที่ 3
สนับสนุน

สงเสริมใหเกิดภาคี
เครือขายเพื่อรวมแกปญหา

และงานรวมกัน

ยุทธศาสตรท่ี 4
สนับสนุนอุตสาหกรรมไทย
ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน

กลยุทธ
1. จัดทําการผลิตที่มีคุณ
ภาพสูง เพื่อปอนแรงงาน
ใหตรงกับที่ภาคอุตสาหกรรม
ตองการ
2. เพ่ิมสัดสวนของผูเรียน
สายชาง เปนสัดสวนใหได
50 – 60% ของผูจบ ม.3
3. จัดหาแรงงานฝมือจาก
ตางประเทศเพื่อทดแทนแรง
งานที่ขาดใหเพียงพอ
4. เพ่ิมผูเรียนสายสามัญ
ดานเทคนิคจากผูเรียนสาย
สามัญ
5. เรงปรับเปลี่ยนสมรรถนะ
ในผูวางงานใหสามารถรับ
เขาทํางานไดในภาค
อุตสาหกรรม

กลยุทธ
1. เรงพัฒนาระบบทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานของ
ชางฝมือระดับตางๆ
ที่ทํางานในภาค
อุตสาหกรรม
2. เรงปรับลด Competency 
Gap ในอาชีพตางๆใน
หวงโซ คุณคาอุตสาหกรรม
3. จัดทําการสํารวจขอมูล
Competency Gap อยาง
สม่ําเสมอเพื่อปรับ
สมรรถนะใหตรงกับความ
ตองการภาคอุตสาหกรรม
4. พัฒนาครูชางที่มี
สมรรถนะสูงใหเพียงพอ
โดยรวมมือกับสถาบันการ
ศึกษา หรือ ฝกอบรมท่ี
เชี่ยวชาญ

กลยุทธ
1. เรงสนับสนุนใหเกิดภาคี
เครือขาย 3 ภาค ระหวางผู
ใช แรงงาน และ สถานศึกษา
และรัฐบาล เพื่อแกปญหา
ขาดแคลนแรงงาน
2. เรงสนับสนุนเครือขาย
ความรวมมือที่ประสาน
ความสําเร็จในการจัดหา
แรงงานตามความตองการ
ไดสําเร็จใหมีการนําไปใช
อยางกวางขวาง
3. เรงพิจารณาขอตกลง
รวมกันในเรื่องคาตอบแทน
และสวัสดิการเพื่อลด
ปญหาการแยงแรงงานฝมือ
4. สนับสนุนเครือขาย
LEED-X+ ใหมีการใชงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิ
ภาพ

กลยุทธ
1. สนับสนุนใหอุตสาหกรรม
ปรับโครงสรางใหสอดคลอง
กับทิศทางการเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัฒน
2. เรงสนับสนุนให SMEs 
เปนแหลงรายได และการ
จางงานสําคัญ
3. ดูแลในเรื่องรายไดและ
สวัสดิการแรงงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย
4. ดูแลในเรื่องความปลอด
ภัยอาชีวอนามัยใหเปนไป
ตามมาตรฐาน
5. ดูแลในเรื่องประกัน สังคม
เพื่อใหแรงงานไดรับ
สิทธิประโยชน มีหลัก
ประกันเม่ือออกจากงาน
6. เรงปรับปรุงมาตรฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในท่ีทํางาน เพื่อใหทุกคน
ทํางานอยางมีความสุข  
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9.3 การจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

9.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จากการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ หองประชุมใหญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ หองปทุมวัน โรงแรมเอเชีย คณะที่ปรึกษาไดรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ จากการ
ประชุมเพื่อนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) อันไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค 
ของการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนแนวทางในการผลักดันใหเกิด
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตอไป โดยสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห SWOT ของการพัฒนากําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- ประเทศไทยมีแรงงานระดับลางในสายปฏิบัติงานท่ีมีฝมืออยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
แรงงานหญิงในสายงานประกอบชิ้นสวน 

- แรงงานในสายปฏิบัติการมีฝมือที่มีทักษะดีเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงในภูมิภาค 

- มีสถานศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมไปถึงบุคลากรท่ีมีความสามารถใน
การใหบริการทางการศึกษากระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค 

- มีการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาบุคลากรอยาง
กวางขวาง 

2) จุดออน (WEAKNESS) 

- การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย สวนใหญเปนการผลิตใน
รูปแบบผูรับจางประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturer) ยังไมมีการออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง การพัฒนาบุคลากรดานนี้ในสถานประกอบการจึงมีนอย 

- การสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาในสวนภูมิภาคยังมี
ปญหาเนื่องจากมีสถานประกอบการในชุมชนท่ีตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอนจํานวนนอย 

- นักศึกษาที่เขามาเรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนนอยและสวนใหญเปนนักศึกษาที่มี
พื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศไมดีนัก 

- เครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนการสอนของสถานศึกษาสวนใหญโดยเฉพาะในระดับ
ภูมิภาคยังไมทันสมัยและใชงานมานานแลว 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ความตองการเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผูผลิตจากตางชาติยังคงเขามาลงทุนเพิ่มขึ้น ทําใหความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
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- การเขามาลงทุนของตางชาติในธุรกิจใหมซึ่งใชเทคโนโลยีสูงขึ้น เปนผลดีในการถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ แกแรงงานไทยอยูตลอดเวลา 

- การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑโดยผลิตสินคาที่มี Product Design และ Innovation มากขึ้นชวย
กระตุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนใหรวดเร็วขึ้น 

- การเปดเสรีทางการคากรอบ ASEAN+3 และ ASEAN+6 ทําใหไทยเปนศูนยกลางการ
ผลิตเครื่องใชไฟฟาของอาเซียนสงผลใหความตองการจางงานในอนาคตนาจะขยายตัวไดอีกมาก 

- นโยบายคาแรงที่ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว มีผลใหสถานประกอบการจําเปนตองเรง
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากขึ้นเพื่อใหแรงงานมีผลิตภาพในการทํางานที่สูงขึ้นตามคาจาง 

4) อุปสรรค (THREAT) 

- งบประมาณจากภาครัฐที่ใหแกสถานศึกษาในการจัดซื้อวัสดุและส่ือการเรียนการสอน
สมัยใหมยังมีไมเพียงพอ 

- การเรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อนบาน ประกอบกับปญหาภัยธรรมชาติ
และการเมืองในประเทศ มีผลใหเกิดการโยกยายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ  

- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประเทศไทยยังไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมตนน้ําเปนของตนเองได การรับจางผลิตในรูปแบบ OEM นั้นทําใหการถายโอนความรูและ
เทคโนโลยีในระดับตนน้ํามีนอยมาก 

- การเปดเสรีในการเคลื่อนยายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลให
แรงงานท่ีมีความรูความสามารถจากประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานแทนท่ีแรงงานไทยมากขึ้น 

9.3.2 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จากการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทั้ง 2 ครั้ง และ
การสํารวจในภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลและพูดคุยกับผูประกอบการเกี่ยวกับสมรรถนะของกําลังคนใน
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ภาคอุตสาหกรรม คณะที่ปรึกษาไดประมวลความคิดเห็นตางๆ เหลานั้น
มาประกอบกับผลการศึกษาในรายงานและแผนแมบทตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสัยทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

“กําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสมคีวามพรอมทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน” 
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2) พันธกิจ 

2.1) เตรียมความพรอมใหแกกําลังคนใหมในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2.2) พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเดิมใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมพรอมตอการเปนประชาคมอาเซียน 

2.3) สงเสริมการสรางเครือขายการจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

3) เปาประสงคเชิงนโยบาย 

3.1) กําลังคนใหมในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กําลังคนใหมในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.3) กําลั งคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกส  มีความรู และทักษะ  ที่ ได
มาตรฐานสากล ตอบสนองตอการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

3.4) มีเครือขายการพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ สามารถ
สนับสนุนการพัฒนากําลังในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดอยางทั่วถึง 

3.5) มีฐานขอมูลกลางดานกําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพเพื่อ
ใชรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 

4) ยุทธศาสตร 

4.1) ยกระดับการเรียนการสอนในสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

4.2) สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานใหไดมาตรฐานสากล ต้ังแตใน
สถานศึกษาจนถึงสถานประกอบการ 

4.3) สงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

4.4) สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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รูปที่ 9.5  ผังยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.3.3 กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

1) ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการเรียนการสอนในสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ในปจจุบัน ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก ตองประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเนื่องจากสัดสวนของผูเรียนในสายสามัญมีสูงกวา
ผูเรียนในสายวิชาชีพ นอกจากนี้แลวนักศึกษาที่เรียนจบในระดับอาชีวศึกษาสวนใหญยังมุงที่จะเรียนตอเนื่องใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือหวังจะไดคาตอบแทนจากการทํางานที่สูงขึ้นกวาเดิม อีกท้ังยังมีคานิยมทางสังคมท่ี
ผูปกครองพยายามผลักดันใหบุตรหลานตองเรียนจนจบระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย สงผลใหเกิดการขาด
แคลนแรงงานโดยเฉพาะในกลุมชางเทคนิคตางๆ เปนจํานวนมาก แรงงานท่ีไมไดเรียนตอและหลุดเขาสู
ตลาดแรงงานก็มักจะขาดความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางาน ทําใหผูประกอบการตองมีภาระคาใชจาย
ในการฝกอบรมแรงงานที่เขามาทํางานใหมเพื่อใหสามารถทํางานไดจริงตอไป ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นนี้ สงผล
กระทบตอการดําเนินงานของผูประกอบการเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบการ SMEs ดังนั้น การ
สงเสริมใหเกิดการยกระดับการเรียนการสอนในสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสาขาวิชาชีพอื่นๆ ใน
กลุมชางเทคนิค ต้ังแตในระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น และสามารถดึงดูดใจใหนักเรียนนักศึกษา
สนใจเขามาเรียนไดมากย่ิงขึ้น จึงเปนส่ิงที่จําเปนตองรีบทําใหบรรลุผลโดยเรงดวน 
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1.1) เปาหมาย 

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรในสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีศักยภาพตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด สามารถทํางานไดจริงเมื่อจบการศึกษา 

1.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณประกอบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยใหแกสถานศึกษาอยางพอเพียง  

เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความคุนเคยกับเครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ ที่จะตองใชในการ
ทํางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐจะตองใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและส่ือการ
เรียนการสอนตางๆ แกสถานศึกษาใหมากย่ิงขึ้น ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจัดเตรียมส่ือการสอนตางๆ ที่ทันสมัย และมีการใชงานจริงอยูในสถานประกอบการในปจจุบันไดอยาง
เพียงพอ นอกจากนี้จะตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่จะเอื้อประโยชนใหสถานประกอบการ
สามารถบริจาคเครื่องจักรตางๆ ที่ไมไดใชแลวใหแกสถานศึกษาไดนําไปใชในการเรียนการสอนไดงายยิ่งขึ้นอีกดวย 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน  

กลยุทธที่ 2  สรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือปรับระบบการเรียนการสอน 

เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดมีประสบการณจริงในการทํางานมากท่ีสุดกอนที่จะออกไปทํางาน
ในตลาดแรงงาน จะตองปรับรูปแบบการเรียนใหมโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา และสายวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษาใหเนนการฝกทํางานจริงในสถานประกอบการระหวางการเรียนเพิ่มมากข้ึนกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ภาครัฐจะตองกระตุนใหสถานศึกษาทุกแหงจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปน
หลักโดยการจัดการใหนักศึกษาไดเขาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการนั้นจะตองเนนใหนักศึกษาได
ปฏิบัติงานท่ีตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาเรียนอยูใหมากที่ สุดเพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับจาก
สถานศึกษาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริง สามารถเรียนรูประสบการณจากการทํางาน
และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการ 

ในสวนของสถานประกอบการเองนอกจากประโยชนตางๆ ที่ไดรับอยูแลวจากการเขารวม
โครงการ ไมวาจะเปนการมีนักศึกษาชวยปฏิบัติงานตลอดป เปนการลดภาระการทํางานของพนักงานประจํา 
ใหมีเวลาที่จะทํางานที่สําคัญไดมากขึ้น และการมีสิทธิที่จะคัดเลือกพนักงานไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยดู
จากผลการทํางานของนักศึกษาที่เขามาฝกงานในระหวางเรียนแลว ภาครัฐอาจใหสิทธิพิเศษในดานภาษีเพื่อ
ดึงดูดใจใหสถานประกอบการสนใจมาเขารวมโครงการใหมากย่ิงขึ้น แตมีขอแมวาสถานประกอบการที่จะไดรับ
สิทธิพิเศษนี้ จะตองมีการปรับสภาพแวดลอมและระบบการทํางานใหพรอมกับกับรับนักศึกษาเขามาฝกงาน 
และจะตองมีโครงการความรวมมืออยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนดไว เปนตน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคมไทย 
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2) ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานใหไดมาตรฐานสากล 
ต้ังแตในสถานศึกษาจนถึงสถานประกอบการ 

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนํามาสูการเปดเสรีทางการคา และการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรีใน 7 สาขาวิชาชีพ ไดแก วิศวกรรม พยาบาล สถาปตยกรรม การสํารวจ ทันตแพทย 
แพทยนักบัญชี และบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว ทั้งนี้ในภาคอุตสาหกรรมกลุมอาชีพวิศวกร เปนกลุมอาชีพที่จะ
ไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากอาจมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่มีทักษะฝมือในระดับสูงเขามาทํางาน
ในตําแหนงที่ผูประกอบการขาดแคลน โดยเฉพาะกลุมชางเทคนิคตางๆ ที่ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานใน
เชิงคุณภาพอยูมาก ทั้งนี้ ในมุมมองของผูประกอบการการเปดตลาดแรงงานเสรีอาจจะชวยใหมีทางเลือกใช
แรงงานมากขึ้นจากประเทศอาเซียน แตในมุมกลับกัน จะเปนการเพิ่มโอกาสของแรงงานไทยที่จะได ออกไป
ทํางานในประเทศอาเซียนมากขึ้นดวย ซึ่งการไหลออกของแรงงานอาจเปนปญหาตอผูประกอบการในบางสวน 
โดยเฉพาะกลุม SMEs ดวยเชนกัน ที่จะทําใหหาแรงงานฝมือชาวไทยไดยากขึ้นไปอีก 

ส่ิงหนึ่งที่ทั้งผูประกอบการและสถานศึกษาจะตองเตรียมใหพรอม เพื่อรองรับการมาถึงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การพัฒนาความพรอมของแรงงานที่จะออกสู ตลาดใน 4-5 ปขางหนานี้ ใหมี
ระดับความรูและทักษะที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันของตัวแรงงานเอง รวมไปถึง
ผูประกอบการดวย 

2.1) เปาหมาย 

เสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีสรรถนะที่สูงขึ้น ทั้งกําลังแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน
และแรงงานเดิมที่ทํางานอยูแลวในสถานประกอบการ 

2.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมใหเพียงพอและไดมาตรฐานสากล  

มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับสายอาชีพ การส่ือสาร 
ภาษาตางประเทศ และความรูทางดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเปนพิเศษ โดยเริ่มต้ังในสถานศึกษาในระดับ
มัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศตางๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เชนญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต มาบูรณาการและ
ปรับปรุงใหเขากับระบบการศึกษาของไทย กําหนดประเภทของทักษะ ความรู และคุณลักษณะตางๆ ที่จําเปน
ตองานในภาคอุตสาหกรรมใหชัดเจน รวมไปถึงการปลูกฝงทัศนคติในการเติบโตในอาชีพ (Career Path) ใน
สายงานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหนักศึกษาไดมีจุดมุงหมายในการเรียนและการพัฒนา
ตนเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันทางดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
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กลยุทธที่ 2  เรงเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเดิม โดยสงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผาน
ระบบรับรองตางๆ 

ในสวนของการพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการ ภาครัฐจะตองใหการสนับสนุนแกสถาน
ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานท่ีทํางานอยูในปจจุบัน ใหมีระดับความรูและทักษะท่ีสูงขึ้น ได
มาตรฐานสากล โดยอาจสงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผานระบบรับรองตางๆ ทั้งในรูปแบบคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ ที่กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดกําหนดไวเบื้องตน 22 อาชีพ หรือการฝก
ยกระดับจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการสรางคานิยมใหแรงงานใหความสําคัญในการ
พัฒนาทักษะของตนเองอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกลไกการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานตางๆ เปนเครื่องมือ
ทั้งนี้ ภาครัฐจะตองมีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดฝกอบรมแกสถานประกอบการ หรืออาจจัด
สิทธิประโยชนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อจูงใจใหสถานประกอบการสงแรงงานเขามาทําการฝกยกระดับฝมือใหมาก
ขึ้นกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

3) ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 

การพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ไมสามารถทําไดดวยการดําเนินงานของภาครัฐหรือ
เอกชนฝายใดฝายหนึ่ง แตจําเปนจะตองดําเนินงานรวมกันในลักษณะเครือขายพันธมิตร โดยเริ่มต้ังแตการ
รวมกันผลิตบุคลากรใหมเพื่อปอนเขาสูตลาดแรงงาน ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของแรงงานท่ีทํางานอยูแลว
ในปจจุบันใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้แลว ในสวนของภาครัฐดวยกันเอง ก็จําเปนจะตองบูรณาการการ
ทํางานรวมกันในระหวางหนวยงานตางๆ  ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร เปนตน เพื่อวางแผนในการ
พัฒนากําลังคนในระดับชาติรวมกัน 

3.1) เปาหมาย 

มีเครือขายพันธมิตร (Partnership) รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน และเอกชนกับเอกชน 
ในการพัฒนากําลังคนเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  ขยายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาพันธ/สภา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ในการสรางเครือขายการผลิต วิจัย และพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสรวมกัน 

ในปจจุบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือกันในการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสอยูแลว ทั้งระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาครัฐ 
และหนวยงานเอกชนกับเอกชนดวยกันเอง อยางไรก็ตาม ความรวมมือตางๆ ที่เกิดขึ้น มักอยูในรูปของการ
จัดทําแผนงาน การจัดฝกอบรม หรือการจัดหาตลาดแรงงานเปนหลัก การรวมมือในการวิจัยและพัฒนาทั้ง
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ผลิตภัณฑ ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ รวมไปถึงการพัฒนาองคความรูใหมๆ ใหแกแรงงาน ยังมีอยูนอยมาก 
อีกท้ังยังมีขอบเขตการรับรูที่คอนขางจํากัดอยูในกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญเปนสวนใหญ 
การเขาถึงเครือขายตางๆ ทั้งในดานขอมูลขาวสาร ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ของผูประกอบการขนาดเล็กและ
รายยอยตางๆ นั้น ยังมีอยูไมมากนัก 

การดําเนินงานพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนับตอจากนี้ จะตอง
เริ่มตนจากการบูรณาการเพื่อสรางเครือขายในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันของหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ เพื่อใหมีทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนรวมกัน แลวจึงดึงเครือขายภาคเอกชนเชน
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมาคมชางเหมาไฟฟาและ
เครื่องกลไทย ฯลฯ เพื่อใหเขามาทํางานรวมกัน ในรูปแบบคณะทํางานรวมเพื่อพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหมีขอมูลความตองการแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน ตลอดจน
วางแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ รวมไปถึงองคความรูใหมๆ ใหแก
แรงงานรวมกัน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สมาคมคมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมาคม
ชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย 

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนใหเกิดการลงทุนเพ่ิมจากตางประเทศในธุรกิจตนน้ํา 

ปจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย ยังขาดการลงทุนและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมตนน้ําของหวงโซมูลคา ทั้งการออกแบบระบบและผลิตภัณฑโดยรวม การออกแบบวงจรรวม และ
การผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม เปนตน อุตสาหกรรมเหลานี้ ลวนมีความสําคัญเพราะสามารถสรางมูลคาเพิ่มได
สูงมาก และยังเปนตนทางของการผลิตวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแทบ
จะทุกชนิดอีกดวย ดังนั้น การสงเสริมใหเกิดการลงทุนเพิ่มจากตางประเทศในธุรกิจตนน้ําจึงเปนส่ิงสําคัญที่
จะตองผลักดันใหเกิดขึ้นในประเทศใหเร็วที่สุด โดยรูปแบบการลงทุนที่ภาครัฐควรใหการสนับสนุนมากที่สุด
ไดแกการลงทุนในรูปแบบผูรวมทุนกับคนไทย เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และเพิ่มความตองการกําลังคนดาน S&T ระดับสูงใหมากขึ้น
กวาในปจจุบัน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันยานยนต สภา/
สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

4) ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนากําลังคน
ในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ในอดีต หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางมีการจัดเก็บขอมูลเพื่อตอบสนองการใช
ประโยชนภายในหนวยงานของตนเองสําหรับฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้น 
ถูกจัดเก็บไวหลากหลายดานโดยหนวยงานตางๆ เชน ดัชนีอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ขอมูลการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลภาวการณตลาดอุตสาหกรรม



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 9 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

9-24 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขอมูลจํานวนผูทํางานในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ และขอมูลผูเรียนในสาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนตน แมจะมีขอมูลตางๆ อยูคอนขางครบถวน แตในแงปฏิบัติการนําไปใช
งานนั้น คอนขางมีปญหาในเรื่องการรวบรวมขอมูล และการบูรณาการขอมูลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
เนื่องจากแตละหนวยงานตางจัดเก็บขอมูลอยูในรูปแบบเฉพาะของตนเอง มีชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลและ
การเผยแพรขอมูลที่แตกตางกัน อีกท้ังยังขาดเจาภาพในการบูรณาการขอมูลของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทิศทางในการบริหารและจัดการขอมูลในอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีการสรางความรวมมือในการบูรณาการขอมูลของหนวยงานตางๆ เขาดวยกัน แตยัง
ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน ยังจําเปนจะตองปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพใหมากขึ้นกวาท่ี
เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งจะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหเกิดการทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

4.1) เปาหมาย 

มีฐานขอมูลทางดานการผลิต การตลาด และกําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ที่สมบูรณ เปนหนึ่งเดียว เพื่อใชเปนฐานขอมูลกลางรวมกัน 

4.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  จัดทําฐานขอมูลกลางเพ่ือเผยแพรขอมูลและขาวสารในอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

เพื่อใหการบริหารจัดการกําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดจําเปนจะตองมีขอมูลมาสนับสนุนทั้งในดานอุปสงคและอุปทานที่ครบถวน ถูกตอง และ
ทันสมัยที่สุด ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีฐานขอมูลกลางรวมไปถึง Web Site ที่จะรวบรวมและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญคนไทยทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศ ที่เกิดจากการบูรณาการความรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาพันธ/สภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ ในปจจุบัน สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม มีโครงการจัดทําระบบแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ แรงงาน และการศึกษา โดยเปนความรวมมือ
กันระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแหงชาติ และสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งไดรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานพันธมิตร และจัดหมวดหมู
ขอมูลจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเผยแพรผานเว็บไซต LEED-X+ โดยไดเปดใชงานแลวต้ังแตป 2554 
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการขอมูลรวมกันในปจจุบันยังขาดความตอเนื่อง และยังตองมีการหารือรวม
ระหวางหนวยงานเพื่อบูรณาการความตองการขอมูลของทุกหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตอไป 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการทําวิจัยและติดตามประเด็นคาตอบแทนสวัสดิการและ 
Career Path ของสาขานี้เปรียบเทียบกับสาขาอื่น 

ปญหาท่ีสําคัญที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตองประสบอยูเสมอ
ภายหลังจากลงทุนฝกอบรมและพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการของตนเองจนมีระดับความรู ทักษะ และ
ความสามารถมากเพียงพอที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือการถูกดึงแรงงานที่มีความรูและทักษะจาก
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความสามารถในการจายคาตอบแทนท่ีสูงกวา เชนอุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวน หรือจากสถานประกอบการขนาดใหญในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเองโดยเฉพาะ
กลุมผูประกอบการขามชาติ ในฝงแรงงาน มักพบวาแรงงานในสถานประกอบการจํานวนมาก ไมรูถึง Career 
Path ที่ชัดเจนในสายงานของตนเอง จึงขาดความพยายามในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรูและ
ความสามารถเฉพาะทาง แรงงานบางรายเลือกท่ีจะเรียนตอในสายบริหารเพื่อหวังจะไดรับการปรับตําแหนงไป
ทํางานในสายงานบริหารแทน ทั้งที่จริงๆ แลวอัตราผลตอบแทนที่ไดรับ อาจไมแตกตางหรืออาจนอยกวาการ
ทํางานในสายวิชาชีพ เชน ชางเทคนิคตางๆ ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการสนับสนุนใหมีการวิจัยและติดตามผลใน
ประเด็นเรื่องคาตอบแทน และ Career Pathของการทํางานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชเปน
ขอมูลในการกําหนดระดับคาตอบแทนที่เหมาะสมในสายวิชาชีพตางๆ ในอุตสาหกรรมนี้เพื่อเปนบรรทัดฐาน
เดียวกัน ซึ่งนอกจากจะชวยลดปญหาการแยงชิงแรงงานระหวางสถานประกอบการแลว ยังทําใหแรงงานมี
แรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปดวย 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

9.4 การจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

9.4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

จากการระดมความคิดแนวทางการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนทั้งสองครั้งที่ผานมานั้นไดนํามาจัดทําเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
อันไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค เพื่อผลักดันใหเกิดยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดตรงกับความตองการทางดานอุปสงคและอุปทานอยางแทจริง โดย
สามารถสรุปผลการวิเคราะห SWOT กําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- แรงงานไทยมีทักษะสูง สามารถทํางานไดละเอียดประณีต เปนที่ตองการของนายจาง  

- แรงงานไทยมีความเขาใจในการปฏิบัติงาน ขยัน อดทน มีอัธยาศัยดี ปรับตัวไดงาย 
สามารถเรียนรูและถายทอดความรูได 

- มีภาคเอกชนที่เขมแข็งและไดรับการสนับสนุนจากผูรวมลงทุนดานเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศอยางตอเนื่อง 

- คาจางแรงงานไทยยังตํ่ากวาหลายประเทศคูคาและคูแขง 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 9 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

9-26 

- ทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนตเองมีการเรียนรูและสั่งสมทักษะ ความ
ชํานาญดานการผลิตมาอยางยาวนานจากการรับถายทอดเทคโนโลยีจากผูประกอบการตางชาติ โดยเฉพาะ
ผูประกอบการญี่ปุน 

- ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและยานยนตในไทยมีการกระจุกตัวกันทางภูมิศาสตร ซึ่งเปน
ลักษณะของการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) โดยธรรมชาติอันเปนผลดีในแงของการลดตนทุนธุรกรรมใน
การติดตอส่ือสารหรือแมแตการวางแผนกลยุทธรวมกัน รวมถึงลดตนทุนการขนสงระหวางกันดวย 

2) จุดออน (WEAKNESS) 

- ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรมยานยนต 

- ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะสูง ดานการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ  

- คานิยมของนักศึกษาที่ใหความสําคัญกับปริญญามากกวาความรู/ทักษะในการประกอบ
อาชีพทําใหเกิดการขาดแคลนระดับกลางอยางรุนแรง 

- ผูจบการศึกษามีความรูทฤษฎีแตขาดทักษะดานปฏิบัติ ไมสามารถทํางานไดทันที ทําให
นายจางตองฝกอบรมพนักงานกอนปฏิบัติงานซึ่งทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น (ขาดความคิดเชิงวิเคราะห) 

- ขาดศูนยรวมในการบริหารจัดการแรงงานในภาพรวมทั้งหมด (ตางคนตางทํา)  

- การพัฒนากําลังคนในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรง 

- อุตสาหกรรมไทยจะมีการเพิ่มขึ้นของคาจางอยางรวดเร็วทําใหตองแขงขันดานตนทุนและ
คุณภาพมากกวาแตกอนมาก  

- ทรัพยากรบุคคลยังขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนอุปสรรคประการหนึ่งตอการรับ
ถายทอดเทคโนโลยีจากตางชาติ 

- ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
จึงไมมีศักยภาพในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการ
พัฒนาทักษะการผลิตขั้นสูง เชน ศูนยทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนตน 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- มีนโยบายมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ชัดเจน 

- ASEAN Free Flow เปดโอกาสใหแรงงานไทยที่มีศักยภาพสามารถเขาถึงการจางงาน
ไดมากขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น 

- ความสนใจของประเทศเปาหมาย เชน ญี่ปุน เขามาลงทุนในประเทศไทย (Long Term 
Partnership) สงผลใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

- การรวมกลุมบริการทางเศรษฐกิจที่ทยอยใหตางชาติเขามาลงทุนไดถึง 70% ภายใต AEC 
ทําใหมีชองทางใหคนตางชาติเขามาทํางานไดมากขึ้น 
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4) อุปสรรค (THREAT) 

- การเคล่ือนยายแรงงานไรฝมือจากประเทศเพื่อนบานที่มีปริมาณสูงขึ้นทําใหมีแรงงานราคา
ถูกใหใชจนทําใหการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีลาชา 

- การแขงขันสูงประเทศคูแขงทางการผลิตและการคาการใช Labor Saving Technology มา
ชวยในการลดตนทุนเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพถาปรับตัวไดชาอาจสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน 

- คาจางแรงงานในบางประเทศมีราคาถูกกวา เชน เวียดนาม 

9.4.2 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

จากการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ทั้ง 2 ครั้ง และการ
สํารวจในภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลและพูดคุยกับผูประกอบการเกี่ยวกับสมรรถนะของกําลังคนใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ที่ภาคอุตสาหกรรม คณะที่ปรึกษาไดประมวลความคิดเห็นตางๆ เหลานั้นมา
ประกอบกับผลการศึกษาในรายงานและแผนแมบทตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
จัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสัยทัศน 

 

 

 

 

2) พันธกิจ 

2.1) เตรียมความพรอมใหแกกําลังคนใหมในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  

2.2) พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเดิมใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น เพื่อเตรียมพรอมตอการเปนประชาคมอาเซียน 

2.3) สงเสริมการสรางเครือขายการจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน 

3) เปาประสงคเชิงนโยบาย 

3.1) กําลังคนใหมในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่มีอยูเดิม มีศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความ
ตองการของผูประกอบการ  

3.3) กําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน มีความรูและทักษะ ที่ไดมาตรฐานสากล 

ตอบสนองตอการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

 
“กําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน มีความพรอมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 
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3.4) มีเครือขายการพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนท่ีมี ศักยภาพ สามารถ
สนับสนุนการพัฒนากําลังในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไดอยางทั่วถึง  

3.5) มีฐานขอมูลกลางดานกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่มีคุณภาพเพื่อใช
รวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 

4) ยุทธศาสตร 

4.1) เรงผลิตบุคคลากรอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหมีปริมาณและคุณภาพตรงกับ
ความตองการ  

4.2) สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานใหไดมาตรฐานสากล 

4.3) สงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  

4.4) สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

รูปที่9.6  ผังยทุธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
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9.4.3 กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

1) ยุทธศาสตรที่ 1 เรงผลิตบุคคลากรอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนใหมีปริมาณและ
คุณภาพตรงกับความตองการ 

การผลิตและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอาศัยความรวมมือของ 
หนวยงานภาคการศึกษาและพัฒนาแรงงาน เพื่อผลิตคน ฝกอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ผูใชแรงงาน นายจาง สถานประกอบกิจการ 
โรงงาน นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชนตอภาคีตางๆ อาทิ แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ ในดานผูใชแรงงาน ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีแรงงานมีฝมือ 
ไหลเขาสูตลาดแรงงาน ตรงตามความตองการของนายจางและสถานประกอบกิจการ และหนวยงานภาค
การศึกษา สามารถผลิตคนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดสามารถ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาคการศึกษา พัฒนาฝมือแรงงานในการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ชวงเวลาที่เหมาะสม ปองกันการผลิตที่ซ้ําซอนและเกินความตองการของตลาด หรือการผลิต/พัฒนาแรงงานท่ี
ไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน  

1.1) เปาหมาย 

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพดานยานยนตและชิ้นสวนเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด สามารถทํางานไดจริงเมื่อจบการศึกษา 

1.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณประกอบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยใหแกสถานศึกษาอยางพอเพียง ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ใน
ดานการผลิตช้ินสวนยานยนต  

จากความเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคทําใหอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตของโลก
ตองพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและตอเนื่องและผลจากการใชเทคโนโลยีระดับสูงผนวกเขากับยานยนตเพิ่ม
มากข้ึนทําใหกระบวนการผลิตตองเพิ่มการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และแรงงานฝมือโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ สําคัญ 
ผูประกอบการจําเปนตองมีความรูหลากหลายสาขาและปรับตัวจากทักษะการประกอบเปลี่ยนเปนทักษะการ
ควบคุมเครื่องจักรระดับสูงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ อาทิ อาชีวศึกษา ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยใน
สถานศึกษา เพื่อใหศึกษาไดเรียนรูการปฏิบัติงานจริง และทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนได 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
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กลยุทธที่ 2  สรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือปรับระบบการเรียนการสอน โดย
เนนการฝกทํางานจริงในสถานประกอบการระหวางการเรียนเพ่ิมมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจะทําให
ภาคอุตสาหกรรมสามารถสื่อสารความตองการทักษะแรงงานแกสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนรวมกันและรวมประเมินผลคุณภาพหลักสูตรและผูจบการศึกษาเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงานในอนาคต
และเพื่อสรางความมั่นคง และความกาวหนาในสายอาชีพแกแรงงานโดยความรวมมือระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสรางมาตรฐานแรงงานท่ีเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทางดานยานยนต
ใหมากขึ้น 

ปจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญามีการเปดหลักสูตรการเรียน
การสอนเฉพาะทางดานยานยนตและชิ้นสวน เพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงานไมมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทาง โดยท่ีผานมามีความพยายามที่จะ
สรางความรวมมือในการจัดทําหลักสูตรระหวางสถานประกอบการกับสถาบันการอาชีวศึกษา อาทิ การจัด
หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรอาชีวศึกษาสาขาเทคโนโลยียานยนต ให
สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตรงตอความตองการท่ีแทจริงของผูประกอบการ รวมถึงเปน
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และสรางโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา 
นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานยานยนตยังชวยใหผูที่ตองการทํางานเกี่ยวกับยานยนต
สามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2) ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานใหไดมาตรฐานสากล 

ปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตขาดแรงงานท่ีมีความรูทักษะจํานวนมากและ
ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะขาดแคลนแรงงานฝมือมากย่ิงขึ้นในอนาคตเพื่อคงไวซึ่งขีดความสามารถในการ
แขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจําเปนตองมีการยกระดับฝมือแรงงานในทุกแขนงเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการผลิตและสรางความไดเปรียบในการแขงขันในระดับโลก นอกจากการเรงพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาด
แคลนในปจจุบันแลวจะตองวางแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนตในอนาคตที่จะ
มีเทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้น 

2.1) เปาหมาย 

เสริมสรางศักยภาพกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหมีสรรถนะที่สูงขึ้น 
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2.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมใหเพียงพอและไดมาตรฐานสากล  

การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิภาพ ในระดับมาตรฐานสากล โดยเรงพัฒนาความรู
ทักษะขั้นพื้นฐาน อาทิ ความรูเกี่ยวกับเครื่องกล เครื่องจักรกลและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งการใชงาน การ
ซอมแซม และการบํารุงรักษาความรูดานการผลิตและกระบวนการผลิต ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 
รวมถึงความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ความรูในการประยุกตใชงานจริงดานวิศวกรรม วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีหลากหลาย และทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ เปนตน  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันทางดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

กลยุทธที่ 2  เรงเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเดิม โดยสงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผาน
ระบบรับรองตางๆ 

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเดิมในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน โดยการสงเสริมการ
ยกระดับฝมือแรงงานผานระบบรับรอง ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมีระบบรับรองความสามารถอยูแลว โดย
จําแนกออกเปน 2 มิติดวยกัน คือ มิติของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (National Qualification Framework: 
NQF) หรือ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซึ่งระบบรับรองมาตรฐานความสามารถที่มี
อยูในประเทศไทยมีลักษะการพัฒนาที่เปนแบบคูขนาน (Pararrel) ปจจุบันยังไมสามารถที่จะนํามาเชื่อมโยงตอ 
หรือบูรณาการกันได แตในปจจุบันความชัดเจนของ NQF เริ่มเดนชัดขึ้น เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบราง
พระราชกฤษฎีกาในการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดย พรฎ. จัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) 
พ.ศ. 2554 ขึ้น และไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

3) ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยาน
ยนตและช้ินสวน  

การสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อเปนกลไกรองรับการพัฒนากําลังแรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนอะไหลยานยนต พัฒนาทักษะ สนองตอบความตองการพัฒนาฝมือแรงงานของ
ตลาดแรงงาน นายจาง ลูกจาง สถานประกอบกิจการ และโรงงานในพื้นที่ โดยจัดองคประกอบภายในเครือขาย 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการติดตอส่ือสารระหวางผูใชแรงงานกับหนวยงานการศึกษา หนวยงานพัฒนาฝมือ
แรงงาน และหนวยอื่นๆ ที่เปดฝกอบรม เสริมทักษะดานยานยนต สถานประกอบกิจการ นายจาง วิสาหกิจใน
เครือขาย นอกจากนี้สนับสนุนและพัฒนาเครือขาย ความรวมมือระหวางหนวยงานในเครือขาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานรองรับการพัฒนาฝมือแรงงาน เสริมทักษะ ฝมือ ทดสอบ และการรับรอง
ความสามารถใหกําลังแรงงาน ในสถานประกอบกิจการที่เขารวมเครือขายในพื้นที่โดยจัดเก็บขอมูลความ
ตองการพัฒนาฝมือแรงงานของเครือขาย ผูสําเร็จการศึกษา แรงงานใหม สถานประกอบกิจการ นายจาง
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โรงงาน และหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนากําลังแรงงาน การวิเคราะห การ
ติดตามประเมินผลการพัฒนากําลังคน ใหรองรับความตองการพัฒนาฝมือแรงงานของตลาดแรงงาน หรือการ
สนับสนุนใหเกิดการฝกงานในสถานประกอบการ ในลักษณะโรงเรียนโรงงาน หรือโรงงานโรงเรียนใหมากขึ้น 

3.1) เปาหมาย 

มีเครือขายพันธมิตร (Partnership) รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน และเอกชนกับเอกชน 
ในการพัฒนากําลังคนเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 
กลยุทธที่ 1  ขยายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสราง

เครือขายการผลิต วิจัย และพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนรวมกันใหมากขึ้น 

พัฒนาเครือขายอยางนอยประกอบดวย ภาคเอกชน (Demand Side) และภาครัฐ (กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ) (Supply Side) ซึ่งภาคเอกชน จะมีบทบาทหลักชวยใหแรงงานในสังกัด
ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามที่นายจางตองการ เพิ่มผลิตภาพ และผลิตผล 
สรางกําไรและลดคาใชจาย ตนทุนแกนายจาง สถานประกอบกิจการ สงผลใหลูกจางเอกชน ไดรับการพัฒนา
ทักษะฝมือตามที่ตองการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและไดรับสิทธิประโยชน นอกจากนี้อาศัยความรวมมือ
ของภาคการศึกษาและหนวยงานพัฒนาแรงงาน (Supply Side) เปนเครือขายหลักในการพัฒนากําลังแรงงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหลยานยนต และชวยกอใหเกิดการประสานความรวมมือกันระหวาง
องคกรในเครือขาย เพื่อจัดบุคลากรไปฝกอบรม เพิ่มทักษะ ใหแกนายจาง ลูกจาง สถานประกอบกิจการใน
เครือขาย ที่รองขอและแจงความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนใหเกิดการลงทุนเพ่ิมจากตางประเทศในธุรกิจตนน้ํา  

เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน และเพิ่มความตองการกําลังคนดาน S&T ระดับสูงใหมากขึ้นกวาในปจจุบัน จะตองกําหนดนโยบาย
สงเสริมการลงทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรมตนน้ําที่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศอยางตอเนื่อง
โดยการวางนโยบายระยะยาวของภาครัฐจะตองมีความชัดเจนและกําหนดเงื่อนไขในการปรับเปล่ียนอยาง
ชัดเจนซึ่งจะสงสัญญาณที่ดีแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมตนน้ํา ทําใหเกิดความเชื่อมั่นและเกิดการลงทุนใน
ประเทศอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ภาครัฐจะตองทบทวนโครงการหรือมาตรการที่เปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ธุรกิจและความโปรงใสและเปนธรรมแกผูประกอบการทุกระดับและเพื่อใหทิศทางการสนับสนุนเทคโนโลยียาน
ยนตเปนไปในทิศทางที่ถูกตองจําเปนตองมีหนวยงานกลางหรือคณะกรรมการกลางที่มีตัวแทนจากภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมรวมกันกําหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตโดยมีสถาบันยานยนต
เปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางรัฐและเอกชน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันยานยนต สภา/สถาบัน/สมาคม
วิชาชีพที่เกี่ยวของ  
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4) ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยูแลวใหสามารถแลกเปล่ียนขอมูลความตองการพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงานกับกลุมอุตสาหกรรมยานยนตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหและวาง
แผนการพัฒนาฝมือแรงงานและแผนการฝกอาชีพไดตรงกับความตองการคุณวุฒิวิชาชีพและทักษะฝมือ
แรงงานของตลาดแรงงาน ผลของการพัฒนาดังกลาวจะชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชประโยชนจาก
ฐานขอมูล รัฐบาลสามารถกําหนดนโยบายการพัฒนาฝมือแรงงานไดตรงกับความตองการของตลาดแรงงานใน
กลุมอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงทางกลุมอุตสาหกรรมสามารถแจงความตองการ (Demand) พัฒนาแรงงาน
ใหกับหนวยงานการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะความตองการเชิงปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐาน
ที่ตองการในสาขายานยนตใหหนวยงานฝกของภาครัฐและเอกชนเครือขายในอุตสาหกรรมยานยนตไดรับทราบ  

4.1) เปาหมาย 

มีฐานขอมูลทางดานการผลิต การตลาด และกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่
สมบูรณ เปนหนึ่งเดียว เพื่อใชเปนฐานขอมูลกลางรวมกัน 

4.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1 จัดทําฐานขอมูลกลางและ Web Site เพ่ือเผยแพรขอมูลและขาวสารใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน โดยความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

การจัดทําฐานขอมูลกลางเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารนับเปนชองทางการสงสัญญาณการ
ปรับปรุงปริมาณการผลิตคนเขาสูตลาดแรงงาน (แรงงานใหม) หรือยกระดับมาตรฐานแรงงานของแตละหลักสูตร 
รวมถึงชองทางการแจงความตองการพัฒนาฝมือแรงงานของผูประกอบกิจการ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเครือขายพัฒนาแรงงาน ไดรับทราบและเขาไปพัฒนาฝมือแรงงานใหภาคเอกชน ผูใชแรงงาน ไดตรง
ตามความตองการ และภาคการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถสงสัญญาณใหกลุมอุตสาหกรรมยาน
ยนตรับรูถึงปริมาณผูสําเร็จการศึกษา แรงงานใหม ที่จะเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อปรับปรุงการผลิตและพัฒนา
ฝมือแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดในระยะตอไปทั้งนี้ ประเภทของขอมูลอาจประกอบดวยขอมูล 
อุปสงคและอุปทานแรงงานในอุตสาหกรรม และขาวสารในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน การเปล่ียนแปลง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญคนไทยทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันยานยนต 

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการทําวิจัยและติดตามประเด็นคาตอบแทนสวัสดิการและ 
Career Path ของสาขานี้เปรียบเทียบกับสาขาอื่น 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยาน
ยนตของประเทศสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตโดยมีผูประกอบการไทย
เปนผูวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทั้งผูประกอบการขนาดใหญและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) สามารถเนนการสรางมูลคา (Value Creation) ใหเกิดผลประโยชนภายในประเทศสูงสุด
นอกจากนี้เพื่อสรางความมั่นคงและความกาวหนาในสายอาชีพแกแรงงาน จึงจําเปนตองพัฒนาความกาวหนา
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ในสายอาชีพของแรงงาน (Career path) ใหชัดเจน จะทําใหแรงงานฝมือรับรูวาอาชีพการงานมีความมั่นคงและ
สามารถพัฒนาอาชีพการงาน เพื่อแกไขปญหาดานทัศนคติของแรงงาน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม(สสว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

9.5 การจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

9.5.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOTAnalysis) ของการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ผลจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรดานกําลังคนท่ีเกี่ยวของกับกลุม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจากหนวยงานตางๆ รวมถึงผลจากการระดมความคิดแนวทางการจัดทํา (ราง) 
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรรัลด นั้น
ไดนํามาจัดทําเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) อันไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ 
อุปสรรค เพื่อผลักดันใหเกิดยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และตรงตอ
ความตองการของอุปสงคและอุปทานอยางแทจริง โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห SWOT กําลังคนในกลุม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- แรงงานฝมือในสายปฏิบัติการเปนแรงงานฝมือที่มีทักษะดี และเปนที่ยอมรับ 

- นอกจากสถานศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาแลวนั้น ยังมีสถาบันอิสระภายใต
สังกัดของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

- เริ่มมีความสัมพันธใกลชิดระหวางผูประกอบการ และสถาบันการศึกษา/ฝกอบรมมากขึ้น
ทําใหเกิดการผลิตและพัฒนาบุคคลากรท่ีตรงกับความตองการของผูใชอยางแทจริง 

2) จุดออน (WEAKNESS) 

- คานิยมในการเรียนตอในระดับปริญญาทําใหขาดแคลนผูจบระดับ ปวช. และ ปวส ซึ่งถือ
เปนแรงงานระดับทักษะ 

- ผูจบมักไมสามารถปฏิบัติงานไดจริง เนื่องจากเครื่องจักร/อุปกรณที่ใชสอนในสถาบันการศึกษา
คอนขางลาสมัย 

- รอยละ 80 ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเปนผูประกอบการขนาดยอม 
และไมใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน 

- ระบบการศึกษาที่ใหเนนใหผูจบมีความรูกวางๆ (Generalist) มากกวาเปนผูมีความรูแบบ
เฉพาะทาง (Specialist) 

- การวิจัยและพัฒนายังไมมีความกาวหนา เนื่องจากผูประกอบการนิยมดัดแปลงเคร่ืองจักร
ที่มีราคาถูก อีกท้ังขาดหนวยงานระดับชาติใหการรับรองมาตรฐานใหสถานประกอบการ 
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- รัฐบาลยังไมใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนในดานเครื่องจักรกลอยางแทจริง อีกท้ัง
ยังขาดหนวยงานท่ีดูแลอยางจริงยัง ทําใหขาดการบูรณาการในดานขอมูล 

- ประเทศขาดแคลนบุคคลากรท่ีมีความรูเรื่องเครื่องจักรกล 

- ไมมีเทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมักเปนเทคโนโลยีระดับ Low-End ทําให
ไมจําเปนตองพัฒนาศักยภาพกําลังคนมากนัก 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ภาวะการขาดแคลนอาหารในปจจุบัน เปนโอกาสใหประเทศไทยพัฒนาสินคาเกษตรแปร
รูป และพัฒนาเครื่องจักรกล โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑ 

- นโยบายคาแรงทําใหอุตสาหกรรมเริ่มใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพคนมากยิ่งขึ้น 

- บริษัทขามชาติขนาดใหญใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเครื่องจักรกล เกิดการสรางงาน 
และถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศเปนจํานวนมาก 

4) อุปสรรค (THREAT) 

- รัฐบาลจากประเทศเพื่อนบานใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และเรงพัฒนา
ศักยภาพกําลังคนใหกาวหนาไปมาก 

- การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน มีผลใหแรงงานจากประเทศเพื่อนบานหล่ังไหลเขามาใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

9.5.2 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

จากการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ทั้ง 2 ครั้ง และการสํารวจใน
ภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลและพูดคุยกับผูประกอบการเกี่ยวกับสมรรถนะของกําลังคนในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลที่ภาคอุตสาหกรรม คณะที่ปรึกษาไดประมวลความคิดเห็นตางๆ เหลานั้นมาประกอบกับผล
การศึกษาในรายงานและแผนแมบทตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดทําเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสัยทัศน 

 

 

 
2) พันธกิจ 

2.1) เตรียมพรอมกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2.2) เพิ่มขีดความสามารถกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมพรอมตอการเปน
ประชาคมอาเซียน 

2.3) สงเสริมและพัฒนาเครือขายและฐานขอมูลกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

“กําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีศักยภาพสูง สนองตอความตองการของตลาดแรงงาน” 
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3) เปาประสงคเชิงนโยบาย 

3.1) พัฒนาและเตรียมความพรอมทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่อยูใน
ระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

3.2) สนับสนุนแรงงานท่ีอยูในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในระบบการจางงานมีการพัฒนา
ศักยภาพ สามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ  

3.3) สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกิด
การบูรณาการรวมกันในดานตลาดแรงงาน  

3.4) กระตุนใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศและมีการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  

3.5) เตรียมความพรอมกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรตอการเคลื่อนยายแรงงานเสรีใน
สาขาวิชาชีพ และรวมถึงกําลังคนในสวนอื่นๆ ของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

4) ยุทธศาสตร 

4.1) ยุทธศาสตรที่ 1: ผลิตกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหมีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ  

4.2) ยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได
มาตรฐานสากล  

4.3) ยุทธศาสตรที่ 3: สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายเชื่อมโยงการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  

4.4) ยุทธศาสตรที่ 4: สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  

4.5) ยุทธศาสตรที่ 5: สนับสนุนแนวทางการแสวงหาโอกาสดานกําลังคนในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลจากการเปนประชาคมอาเซียน 
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รูปที่ 9.7  ผังยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.5.3 กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

1) ยุทธศาสตรที่ 1ผลิตกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหมีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนเขาสู วัยแรงงานดวยระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
เตรียมพรอมการเปนกําลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในอนาคต 
โดยมุงเนนการเตรียมผูเรียนในสายชางหรือสายปฎิบัติการโดยเฉพาะกลุมอาชีวศึกษา และผูเรียนในสาย
เทคโนโลยีในกลุมอุดมศึกษา ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง นอกจากนี้แลวยังให
ความสําคัญในการปลูกฝงทัศนคติในการเติบโตในอาชีพ (Career Path) เพื่อสรางความเขมแข็งในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล 

1.1)  เปาหมาย 

เตรียมพรอมกําลังคนในการเขาสูอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถทํางานไดจริง 
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1.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  การเตรียมพรอมกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน 

การเตรียมพรอมผูที่อยูในวัยเรียนใหมีประสิทธิภาพตอความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้
จึงจําเปนที่ตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในการจัดทําหลักสูตร
และ/หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูใหสามารถทํางานไดอยางแทจริง มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อีกท้ัง
ภาคเอกชนและภาครัฐจะตองมีความรวมมือกันอยางใกลชิดเพื่อทําการพยากรณ และ/หรือ ประเมินตัวเลข
ความตองการแรงงานในอนาคตในแตละสาขา เพื่อใหภาคการศึกษาสามารถผลิตจํานวนคนไดตามความ
ตองการอยางแทจริง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางใหผูเรียนมีความเขาใจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และพรอม
เขาสูตลาดแรงงาน 

จากปญหาพบวาผูเรียนยังคงไมเขาใจตออาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในอนาคต 
อีกท้ังปจจัยดานการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณยังคงมีอยูจํากัดเนื่องจากตองมีการลงทุนคอนขางสูงเพื่อให
ผู เรียนไดมีโอกาสไดรูจักเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมจริง การสรางความเขาใจในดานอาชีพ และ 
ความกาวหนาในอาชีพแกผูเรียน ตลอดจนการสรางประโยชนของอาชีพตอสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนปสุดทาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่จบมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เนนใหมีการแนะแนว
อาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดเห็นถึงความสําคัญของการเรียนสายอาชีวศึกษา อยางไรก็ดี เปาหมายโดยรวมคือ 
เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงจุดมุงหมายของการทํางานและโครงสรางของงานและหวงโซมูลคา (Value Chain) ใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

2) ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลได
มาตรฐานสากล 

ยกระดับแรงงานใหมีสมรรถนะสูง สําหรับแรงงานในระดับกึ่งทักษะ จนถึงระดับทักษะอาจอาศัย
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพแรงงานที่มีอยู อาทิ มาตรฐานฝมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะมีการพัฒนามาตรฐานของตนเองในอนาคต สําหรับ
แรงงานที่มีทักษะสูงนั้นอาจไมนาเปนหวงมากนัก เนื่องจากมีหนวยงานตางๆ อาทิ สภา/องคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของ หรือสถาบันฝกอบรมทั้งรัฐและเอกชนเปดหลักสูตรในการพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงาน 

2.1) เปาหมาย 

เสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีสรรถนะที่สูงและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในวงกวาง 
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2.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1 สรางเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผานทางชองทางตางๆ 

ในการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานนั้น จําเปนตองอาศัยกลไกตางๆ เปนเครื่องมือ  อาทิ 
การเพิ่มพูนความรูหลังจากออกจากระบบการศึกษา หรือแมแตการเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในดานอุปสงค
ของกระแสโลกาภิวัตน (Economy of Speed) อยางไรก็ดี สวนหนึ่งตองเกิดจากการจับคูอุปสงคและอุปทานที่ดี 
หากทําไดจริงจะกอใหเกิดการสะทอนตอคาจางที่แทจริงและผลิตภาพที่แทจริง อันเปนการยกระดับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผานระบบรับรองตางๆ 

สงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผานระบบการรับรองตางๆ ทั้งในรูปแบบคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ ที่กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดกําหนดไวเบื้องตน 22 อาชีพ ซึ่งอาชีพชางเขียน
แบบเคร่ืองกลดวยคอมพิวเตอร ก็เปน 1 ใน 22 อาชีพที่ถูกกําหนดอยูในการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า อีกท้ัง
ควรขยายสาขาอาชีพภายใตอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหมีเพิ่มขึ้น ดังเชนในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และ อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้การยกระดับใหแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ควร
จําเปนตองสรางคานิยมใหแรงงานใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะของตนเองอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกลไก
การรับรองมาตรฐานจากหนวยงานตางๆ เปนเครื่องมือ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธที่ 3  ประชาสัมพันธศักยภาพกําลังคนในอุตสาหกรรมใหเปนที่ยอมรับในวงกวาง 

ในอดีตที่ผานมาผูประกอบการมักไมคอยมีความเชื่อถือเครื่องจักรกลหรือสินคาที่ผลิตโดย
แรงงานไทยมากนัก ทั้งๆ ที่แรงงานเหลานี้มีศักยภาพเทียบเทากับแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําที่ผลิต
เครื่องจักร ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงตองนําเขาอุปกรณเครื่องจักรและเคร่ืองมือกลสูงเปนอันดับที่สอง รองจาก
เชื้อเพลิง ดังนี้การประชาสัมพันธใหภายนอกไดรับรูถึงศักยภาพของกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จึง
ถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในฝมือแรงงาน และหันมาใชเครื่องจักรที่ผลิตใน
ประเทศมากยิ่งขึ้น อันเปนการลดการนําเขา และสามารถที่จะทําใหกําลังคนในประเทศไดมีการพัฒนาในดาน
การวิจัยและพัฒนาอีกดวย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบัน
เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายเช่ือมโยงการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ในการผลิตและพัฒนากําลังคนนั้นจําเปนตองอาศัยโครงขายความเชื่อมโยงในการสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ ทั้งภาคการศึกษา ซึ่งถือเปนหนวยงานในการผลิตคนเพื่อปอนเขาสูตลาดแรงงาน ภาคเอกชน
หรือผูประกอบการเพื่อกําหนดอุปสงคจํานวนและคุณสมบัติของผูที่อยูในกําลังแรงงาน นอกจากนั้น จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือของรัฐซึ่งถือเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนภาคตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม 
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กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา/สมาคมวิชาชีพ เพื่อรวมกําหนดทิศทาง
กําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

3.1) เปาหมาย 

สรางพันธมิตร (Partnership) การเตรียมการเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง
ความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่  1  สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอุปสงคอุปทานแรงงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ในอดีตที่ผานมา การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น อาจไมตรงกับความตองการ
ของผูใชมากนัก จึงกอใหเกิดการผลิตกําลังคนไมสอดคลองกับความตองการอยางแทจริง ภาคการศึกษาและ
ภาคเอกชนจึงหันมาทําความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหตรงกับความตองการตลอดจนการหันมา
สงเสริมสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือระบบทวิภาคีในระดับอาชีวศึกษา เพื่อสรางภาพใหผูที่กําลังจะจบ
การศึกษาไดเห็นภาพโลกของการทํางานอยางแทจริง นอกจากนี้ยังตองสรางความตระหนักแกผูสอนในการ
เตรียมนักเรียนอีกดวย การเปนพันธมิตรรวมกันในดานวิจัยและพัฒนารวมถึงการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล โดยอาจเนนในสาขาที่ประเทศไทยมีตลาดที่กวางและมีความตองการ (Mass Demand) จากท่ัวประเทศ 
อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งอาจนําหลักการการรวมมือระหวางสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาที่
รวมกันคิดคนรวมกันโดยอาศัยความชํานาญในดานการตลาดจากสถานประกอบการ และความรูในเชิงวิชาการ
จากสถาบันการศึกษา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษา สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กลยุทธที่ 2  ใหความสําคัญในการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพโดยอาศัยกลไกจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปจจุบันพบวา ระบบการศึกษาไมไดแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการประกอบอาชีพ จึงทํา
ใหผูเรียน เลือกในอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายไดสูงกวา การแนะแนวการศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล นั่นคือ จําเปนที่จะตองแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเนื่องจากเปน
อุตสาหกรรมตนน้ําในทุกๆ อุตสาหกรรม กลาวคือ เครื่องจักรกลนั้นเปนหัวใจหลักของการประกอบกิจการใน
ดานอุตสาหกรรม อีกท้ังในภาคการเกษตร เครื่องจักรกลก็เปนเครื่องมือที่สําคัญไมวาจะเปนการเพ่ิมมูลคาใน
สินคาเกษตร หรือการใชเปนเครื่องทุนแรงในภาคเกษตรก็ตาม  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษา สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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กลยุทธที่ 3 ขยายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สมาพันธ/สภา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ 

ปญหาที่เกิดขึ้นการจับคูระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาพบวา บางอยางอาจมี
ความเปนไปไดยากท้ังทางระดับพื้นที่ (AreaLevel) และ ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Level) สําหรับระดับ
พื้นที่ในสถาบันการศึกษาที่ไมไดต้ังอยูในแหลงอุตสาหกรรมอาจตองอาศัยความพยายามอยางมากสําหรับการ
รวมมือ หรือ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมกลับพบวาความตองการระหวางสถาบันการศึกษาอาจไม
ตรงกัน ดังนั้นจึงตองอาศัยภาครัฐ สภา/องคกรวิชาชีพเปนเครื่องมือกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการ
ของทั้งสองฝาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษา สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคกรการปกครองสวนทองถิ่น สมาคมวิชาชีพ 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ปจจุบันหลายหนวยงานไดพัฒนาระบบฐานขอมูลของตัวเองขึ้น โดยขอมูลที่เกี่ยวของกับกําลังคน
ในอุตสาหกรรมกรรมเครื่องจักรนั้นมีอยูมากมาย อาทิ การสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร Machinery 
Intelligent Unit สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย ขอมูลทางดานแรงงานและการฝกอบรมจาก
กระทรวงแรงงาน ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฯลฯ แมวาปจจุบันสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไดรวมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแหงชาติ และสภาอุตสาหกรรมในการจัดทํา
ระบบ LEED X+ การใชและการเขาถึงขอมูลนั้นยังคงอยูในวงแคบ 

4.1) เปาหมาย 

สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศทั้งในดาน Hardware, Software และ
Peopleware เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในอุตสาหกรรม 

4.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  กระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเกิดการต่ืนตัวและเห็นความสําคัญใน
การบูรณากา รฐานขอมูลสารสนเทศรวมกัน 

สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางในการเปน Portal Link เพื่อรวบรวมขอมูลศูนยกลางทางดาน
กําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อันไดแก กําลังคน การสมัครงาน การฝกอบรม ตําแหนงและโครงสราง
การจางงาน และการจัดทํารายละเอียดในตําแหนงงาน (Job Dictionary) เปนตน สําหรับระบบเพื่อใหเขาถึงได
งาย โดยจัดทํารูปแบบที่สะดวกในการปอนขอมูล รวมถึงการปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัยในระยะเวลานั้นๆ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ สถาบัน
เหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดงาย (User 
Friendly) 

เสริมสรางความรูใหแกแรงงานในการใชขอมูลทางดานสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
ภายใตขอกําหนดที่วาขอมูลและเครื่องมือทางสารสนเทศเหลานั้นจะตองมีประสิทธิภาพ งาย และสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชมากที่สุดส่ิงนี้เองจะเปนการลดชองวางระหวางอุปสงคและอุปทานในอุตสาหกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5) ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนแนวทางการแสวงหาโอกาสดานกําลังคนในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลจากการเปนประชาคมอาเซียน 

การกาวเขาไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 นั้นถือเปนโอกาสของประเทศในการพัฒนา
กําลังคนในดานเครื่องจักรกล แมวาปจจุบันเครื่องจักรการผลิตจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร แตประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาเครื่องจักรการผลิตจากตางประเทศ 
ทั้งนี้สวนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานและการตองการความรวดเร็วและแมนยําในการผลิต ดังนั้น 
การท่ีประเทศไทยจะเก็บเกี่ยวโอกาสไดมากที่สุดนั้น สวนหนึ่งก็คือ การวางแผนในการพัฒนากําลังคนอยางมี
ประสิทธิภาพ และพรอมตอการเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกันในอนาคต 

5.1) เปาหมาย 

สรางความเขมแข็งกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

5.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  ผลักดันใหแรงงานไทยในทุกระดับ (ไรฝมือ–ผูเช่ียวชาญ) อยูในระดับ 
แนวหนาและเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

ปญหาทางดานคาจางยังคงเปนอุปสรรคหลักตอการยกระดับแรงงานในทุกระดับ ดังนั้น จึง
จําเปนตองผลักดันใหเกิดความรวมมือยางจริงจังจากผูประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานตั้งแตไรฝมือ
ใหมีโอกาสทํางานไดคาจางคาตอบแทนท่ีคุมกับลักษณะของงาน สวนหนึ่งจะเปนการลดปญหาการไหลออกของ
แรงงานในอีกทางหนึ่ง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการทํามาตรฐานวิชาชีพภายใตอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

มาตรฐานวิชาชีพเปนเครื่องมือที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของแรงงาน แมวาประเทศไทยจะมี
หลากหลายหนวยงานในการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ อาทิ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือแมแตสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพก็ตาม แตมาตรฐานวิชาชีพดังกลาวยังไมสอดคลองกับอุตสาหกรรมมากนัก ดังนั้นจึงจําเปนตอง
สนับสนุนการทํามาตรฐานวิชาชีพใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมใหมากขึ้น 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
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กลยุทธที่ 3  ผลักดันใหเปนศูนยกลางดานการวิจัยพัฒนาดานเครื่องจักรกลการเกษตร 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมเปนภาคการเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดของประเทศ 
รวมถึงการมีความพรอมในดานบุคคลากรวิชาการ และการสนับสนุนตางๆ จากภาครัฐ และจากตางประเทศ
ดังนั้นหากเราจะใชการแสวงหาผลประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียนนั้นอาจใชศักยภาพในดานการผลิต
เครื่องจักรกลการเกษตรเปนประเด็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากเราสามารถผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรไดตลอดหวง
โซคุณคา อีกท้ังสภาพแวดลอมดานการเกษตรของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นไมไดมีความ
แตกตางกันในเชิงภูมิศาสตรมากนัก ดังนั้นหากอาศัยศักยภาพท่ีกลาวมาแลวนั้น รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางดานเครื่องจักรกลการเกษตรไดไมยาก 
นอกจากนี้แลวยังตองสรางความเชื่อมั่นในสินคาไทยและการนิยมใชผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูผลิตชาวไทยที่
จําเปนตองปลูกผังเพื่อใหเปนอีกกลไกหน่ึงที่จะดึงดูดใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางดานเครื่องจักรกล
การเกษตรของภูมิภาคตอไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ สถาบัน
เหล็กและเหล็กกลาแห งประเทศไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงการต างประเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9.6 การจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

9.6.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOTAnalysis) ของการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

จากการระดมความคิดแนวทางการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรรัลดนั้น ไดนํามาจัดทําเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT 
Analysis) อันไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อผลักดันใหเกิดยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ไดตรงกับความตองการทางดานอุปสงคและอุปทานอยางแทจริง 
โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห SWOT กําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (STRENGTH) 

- แรงงานมีทักษะที่ดี สามารถใชทักษะในการตัดเย็บเส้ือผาในหมวดแฟชั่น หรือมีความ
ซับซอนในการตัดเย็บไดเปนอยางดี 

- แรงงานไทยมีฝมือในการออกแบบ ในระดับตนๆ ของประเทศในอาเซียน ซึ่งไทยสามารถ
เปนศูนยกลางการออกแบบในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในอาเซียนได 

- ผูประกอบการมีการสะสมองคความรูในการผลิต โดยเฉพาะผูผลิตรายใหญเนื่องจาก
อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยถูกใชเปนฐานการผลิตตามคําส่ังของเจาของตราสินคาระดับโลกมาเปนเวลานาน 
สามารถผลิตสินคาไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในตลาดโลก  

- มีการสะสมองคความรูและภูมิปญญาชาวบานในการสืบสานส่ิงทอไทยที่มีเอกลักษณเฉพาะ
ทองถิ่น (ลายผา) รวมทั้งมีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
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2) จุดออน (WEAKNESS) 

- อุตสาหกรรมมีความนาสนใจตํ่าในมุมมองของแรงงาน เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมไฟฟาและ 
ยานยนต ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ 

- ขาดแคลนผูบริหารระดับกลางโดยเฉพาะที่สามารถออกไปทํางานในตางประเทศได  

- ขาดการสงเสริมและพัฒนากําลังแรงงานอยางจริงจัง โดยเฉพาะกําลังแรงงานที่มี
ความสามารถหลากหลาย (Multi-Skill) 

- ปญหาการขาดแคลนแรงงาน สงผลใหผูประกอบการไมสามารถผลิตไดตามคําส่ังซื้อที่มีเขามา 
แมจะมีการประกาศรับสมัครทั้งป แตไมมีแรงงานเขามาสมัคร 

- แรงงานรุนใหมขาดความสนใจในการสืบสานวัฒนธรรมการแตงกายดวยผาไทย ผลจาก
คานิยมตะวันตก สงผลใหขาดแคลนแรงงานรุนใหมที่อายุนอยมาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทอผาไหม 

- ผูประกอบการยังใหความสําคัญนอยกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทั้งในเชิงเทคนิคและ
การออกแบบ โดยเฉพาะผูผลิตในระดับทองถิ่นซึ่งสวนใหญขาดประสบการณในการสรางมูลคาเพิ่ม เชน ขาด
การออกแบบสินคาที่สอดรับกับแนวโนมความตองการท่ีแทจริงของตลาด 

- การทําตลาดเชิงรับมากกวาเชิงรุก เพราะสวนใหญเปนผูผลิตรายเล็กและมีขอจํากัดดาน
ศักยภาพการผลิต และเปนไปในลักษณะของการการรับจางผลิตตามคําส่ังของเจาของตราสินคาที่มีชื่อเสียงใน
ตางประเทศ โดยที่ยังไมไดยกระดับเปนผูผลิตและออกแบบภายใตตราสินคาของตนเองหรือตราสินคาของ
ประเทศไทย และไมไดพัฒนาชองทางการตลาดใหมๆ 

- ผูประกอบการสวนใหญมีขนาดเล็กและขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู
ทางดานการตลาดและทางดานเทคนิค ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย รวมทั้งยังไมไดปรับเอาความรู
สมัยใหมไปใชรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น 

3) โอกาส (OPPORTUNITY) 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเปนโอกาสใหผูประกอบการไทย สามารถยาย
ฐานการผลิตเพื่อไปใชประโยชนจากแรงงานราคาถูกกวาในประเทศในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ CLMV 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปดโอกาสใหมีการผลิตที่สามารถกระจายชิ้นสวนการผลิต
ระหวางประเทศสมาชิกเพื่อลดตนทุนการผลิตโดยไมขัดกับสิทธิประโยชนของประเทศสมาชิก  

- การใชนโยบายคาแรงสูงจะกระตุนใหผูประกอบการใหความสนใจในการเพิ่มมูลคาสินคา
(Value Added) และสรางผลิตภัณฑใหม (Value Creation) ออกสูตลาดเพื่อความอยูรอดซึ่งจําเปนตองใช
แรงงานท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น 
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4) อุปสรรค (THREAT) 

- ขอจํากัดดานมาตรฐานส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมฟอก ยอม ตกแตงส่ิงพิมพ สงผลใหไม
เกิดการลงทุนใหมในอุตสาหกรรมนี้ กอรปกับการลงทุนคอนขางสูง และมีแนวโนมที่จะเกิดการยายฐานการผลิต
ออกไปใชประโยชนจากคาแรงงานถูกกวา 

- นโยบายของรัฐบาล เชน นโยบายขึ้นคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท มีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมอยางมาก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ปจจุบันเริ่มมีธุรกิจทยอยปด
กิจการลงเนื่องจากแบกรับตนทุนคาแรงไมไหว และบางแหงตัดสินใจยายฐานการผลิตออกนอกประเทศ 

9.6.2 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

จากการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ทั้ง 2 ครั้ง และการ
สํารวจในภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลและพูดคุยกับผูประกอบการเกี่ยวกับสมรรถนะของกําลังคนใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม คณะที่ปรึกษาไดประมวลความคิดเห็นตางๆ เหลานั้นมาประกอบกับผล
การศึกษาในรายงานและแผนแมบทตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดทําเปน  
ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสัยทัศน 
 

 

 

2) พันธกิจ 

2.1) เตรียมความพรอมใหแกกําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ  

2.2) พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมเดิมใหมี

ศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมพรอมตอการเปนประชาคมอาเซียน 

2.3) สงเสริมการสรางเครือขายการจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม 

ส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

3) เปาประสงคเชิงนโยบาย 

3.1) กําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ งหมสามารถปรับตัวไดทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตอบสนองความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วรองรับการ
เคล่ือนยายแรงงานเสรีประชาคมอาเซียน 

 

“กําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม มีศกัยภาพสูง  
สนองตอความตองการของตลาดแรงงาน” 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 9 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

9-46 

3.3) กําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ตอบสนองความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วรองรับการเคล่ือนยายแรงงานเสรี
ประชาคมอาเซียน 

3.4) มีเครือขายการพัฒนากําลังคนรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ สามารถ
สนับสนุนการพัฒนากําลังในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไดอยางทั่วถึง 

3.5) มีฐานขอมูลกลางดานกําลังคนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่มีคุณภาพเพื่อใช
รวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 

4) ยุทธศาสตร 

4.1) เรงผลิตบุคลากรอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมใหมีปริมาณและคุณภาพตรงกับ
ความตองการ  

4.2) พัฒนาบุคลากรใหมี Knowledge Base ที่กาวทันกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ 

4.3) สงเสริมการสรางเครือขายเชื่อมโยงเปน Cluster หรือ Supply Chain อุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเครื่องนุงหม 

4.4) สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุง 

รูปที่ 9.8  ผังยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
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9.6.3 กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

1) ทธศาสตรที่ 1  เรงผลิตบุคคลากรอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมใหมีปริมาณและ
คุณภาพตรงกับความตองการ 

การผลิตและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม โดยความรวมมือของ 
หนวยงานภาคการศึกษาและพัฒนาแรงงาน เพื่อผลิตคน ฝกอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหม ไดตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ผูใชแรงงาน นายจาง สถานประกอบกิจการ 
โรงงาน นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชนตอภาคีตางๆ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม การพัฒนานี้จะครอบคลุมทั้งแรงงานและผูประกอบการโดยแนวโนมของการขาดแคลนแรงงานที่
จะเกิดขึ้น ทําใหตองเรงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานใหสูงขึ้น สวนผูประกอบการนั้นจําเปนตอง
สรางความรวมมือกันมากขึ้นระหวางผูประกอบการในการผลิตสินคาแตละขั้นตอน 

1.1) เปาหมาย 

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพดานส่ิงทอและเครื่องนุงหมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดมากท่ีสุด สามารถทํางานไดจริงเมื่อจบการศึกษา 

1.2) กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ตอบสนอง
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

พัฒนาหลักสูตรเฉพาะดานในสาขาสิ่งทอท่ีขาดแคลนเพื่อตอยอดผูจบสาขาใดก็ไดใหมาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรีรวมทั้งพิจารณาเพิ่มความรูเบื้องตนที่เปนความรูพื้นฐานอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เชน การ
บริหารงาน การตลาดและทักษะทางดานภาษาเปนตน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงานใหไดตาม
มาตรฐานอาชีพ 

สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม และพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อยกระดับความรูและทักษะของ
แรงงานในสถานประกอบการใหไดตามมาตรฐานอาชีพ และใหสามารถรองรับการผลิตที่ใชองคความรูโดยสง
บุคลากรไปอบรมเพื่อเรียนรูเทคโนโลยีหรือจัดใหมีการศึกษาอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ
ภายในองคกรหรือหนวยธุรกิจ (In House Training) หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศมาใหความรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันรวมทั้งใหผูเขารับการอบรมไดมีการศึกษาดูงานหรือรวมกิจกรรมกับ
ผูประกอบการในตางประเทศตลอดจนสงเสริมความรวมมือใหผูประกอบการใชสถานที่หรือสํานักงานเปน
สถานที่ฝกอบรมเพิ่มทักษะความรูใหกับนักศึกษาฝกงานหรือบุคลากรท่ีอยูในอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรู
และแกไขปญหาจากสภาพแวดลอมจริง 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
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2) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหมี Knowledge Base ที่กาวทันกับเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหมๆ 

เพื่อพัฒนายกระดับทักษะและองคความรูบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุนในอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเครื่องนุงหมไทยใหมีคุณภาพและปริมาณสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการรวมทั้งเพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต ยกระดับความรูของผูประกอบการส่ิงทอและเครื่องนุงหมเพื่อใหกาวสู
นวัตกรรมใหมของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมทั้งดานเทคนิคและการบริหารจัดการโดยการศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและวิธีการบริหารจัดการท่ีมีความกาวหนาทันสมัยจากประเทศที่เปนตัว
แบบที่ดีอาทิกลุมประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อนํามุมมองและวิสัยทัศนตลอดจนขอมูลดานกระแสการตลาดมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

2.1) เปาหมาย 

เสริมสรางศักยภาพกําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมใหมีสรรถนะที่สูงขึ้น 

2.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมใหเพียงพอและไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะความรูและทักษะขั้นพ้ืนฐานสําหรับ
สายอาชีพ การออกแบบ และความรูทางดานเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 

การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิภาพ ในระดับมาตรฐานสากล โดยเรงพัฒนา
ความรูทักษะขั้นพื้นฐาน อาทิ ความรูทางดานการเขียนการออกแบบ และหลักการเขียนแบบ แบบพิมพเขียว 
และแบบจําลองอยางแมนยํา ความรูทางดานการผลิตและการดําเนินการความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ ตนทุน และเทคนิคอื่นๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา 
รวมถึงความรูดานการทําการตลาดเชิงรุก และการสราง Branding เปนตน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

กลยุทธที่ 2  เรงเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเดิม โดยสงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผาน
ระบบรับรองตางๆ 

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเดิม โดยการสงเสริมการยกระดับฝมือแรงงาผานระบบรับรอง ซึ่งใน
ปจจุบันประเทศไทยมีระบบรับรองความสามารถอยูแลว โดยจําแนกออกเปน 2 มิติดวยกัน คือ มิติของกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (National Qualification Framework: NQF) หรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ซึ่งระบบรับรองมาตรฐานความสามารถท่ีมีอยูในประเทศไทยมีลักษะการพัฒนาที่เปน
แบบคูขนาน (Pararrel) ปจจุบันยังไมสามารถที่จะนํามาเชื่อมโยงตอ หรือบูรณาการกันได แตในปจจุบันความ
ชัดเจนของ NQF เริ่มเดนชัดขึ้น เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาในการจัดต้ังสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ โดย พรฎ. จัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกรมหาชน) พ.ศ. 2554 ขึ้น และไดมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผานมา  
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

กลยุทธที่ 3  สงเสริมการเรียนรูนวัตกรรมการผลิต และการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
ตลอดหวงโซการผลิต 

พัฒนาและสงเสริมงานดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใหสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ
เดิมและผลิตภัณฑใหมโดยสนับสนุนความรวมมือภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาในการทําวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงและตอบสนองตอความตองการบริโภคได
อยางตอเนื่องพรอมทั้งสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพของ
อุตสาหกรรมมากขึ้นโดยใชมาตรการสนับสนุนเพื่อจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการทําวิจัยมากขึ้น 
อาทิการนําคาใชจายดานการศึกษาวิจัยมาหักลดหยอนภาษี (ไดจริง) เปนตน เพื่อเปนการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาตลอดหวงโซอุปทาน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการสรางเครือขายเช่ือมโยงเปน Cluster หรือ Supply Chain
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

เพื่อใหอุตสาหกรรมในภาพรวมสามารถใชประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรูเครือขายวิชาการ
การแบงปนลูกคาแหลงวัตถุดิบและเพิ่มอํานาจการตอรองกับคูคาตางประเทศรวมถึงการเชื่อมโยงเครือขาย
พันธมิตรธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบานภายในภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมใหเขมแข็งรวมกันตลอดหวงโซอุปทานการผลิตไดอยางสัมฤทธ์ิผลเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังเปน
การรวมสรางและขยายเครือขายการผลิตกับผูประกอบการอื่นๆ ตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งอุตสาหกรรมผลิตเสนใย 
อุตสาหกรรมผลิตเสนดาย/ปนดาย อุตสาหกรรมผาผืน อุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพ ตกแตงสําเร็จ อุตสาหกรรม
เครื่องนุงหม และรวมถึงการตลาด และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

3.1) เปาหมาย 

มีเครือขายพันธมิตร (Partnership) รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน และเอกชนกับเอกชน 
ในการ พัฒนากําลังคนเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  ขยายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สมาพันธ/สภา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ในการสรางเครือขายการผลิต วิจัย และพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหมรวมกันใหมากขึ้นกวาในปจจุบัน 

พัฒนาเครือขายอยางนอยประกอบดวย ภาคเอกชน (Demand Side) และภาครัฐ (กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ) (Supply Side) ซึ่งภาคเอกชน จะมีบทบาทหลักชวยใหแรงงานในสังกัด
ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามที่นายจางตองการ เพิ่มผลิตภาพ และผลิตผล 
สรางกําไรและลดคาใชจาย ตนทุนแกนายจาง สถานประกอบกิจการ สงผลใหลูกจางเอกชน ไดรับการพัฒนา



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 9 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

9-50 

ทักษะฝมือตามที่ตองการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและไดรับสิทธิประโยชน นอกจากนี้อาศัยความรวมมือ
ของภาคการศึกษาและหนวยงานพัฒนาแรงงาน (Supply Side) เปนเครือขายหลักในการพัฒนากําลังแรงงาน
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมนอกจากนี้ยังชวยกอใหเกิดการประสานความรวมมือกันระหวางองคกรใน
เครือขาย เพื่อจัดบุคลากรไปฝกอบรม เพิ่มทักษะ ใหแกนายจาง ลูกจาง สถานประกอบกิจการในเครือขาย ที่
รองขอและแจงความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันเพิ่มผลผลิต สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงกันระหวางอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา เพ่ือลดตนทุนและระยะเวลาการผลิตและสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได 

เรงรัดการพัฒนาและยกระดับกลุมคลัสเตอรส่ิงทอที่มีอยูเดิม โดยกระตุนใหเกิดความรวมมือ
อยางจริงจังระหวางผูประกอบการประเภทเดียวกัน และผูประกอบการในหวงโซมูลคา ในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ประกอบกิจการรวมผลิต รวมคา การวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน รวมถึงเปน
การลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิต และสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สภา/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

พัฒนาฐานขอมูลสําคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสรางความเขมแข็งของหวงโซ
อุปทาน และการพัฒนาคลัสเตอรภายในอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยูแลว
ใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลความตองการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกับกลุมอุตสาหกรรมใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาฝมือแรงงานและแผนการฝกอาชีพ ไดตรงกับความ
ตองการคุณวุฒิวิชาชีพและทักษะฝมือแรงงานของตลาดแรงงาน โดยผูใชแรงงาน/กําลังแรงงานสามารถพัฒนา
ฝมือแรงงานเพิ่มทักษะใหตนเอง จากระบบฐานขอมูลความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรม ผลของการ
พัฒนาดังกลาวจะชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูล รัฐบาล สามารถกําหนด
นโยบายการพัฒนาฝมือแรงงาน ไดตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม รวมถึงทางกลุมอุตสาหกรรมฯ สามารถแจงความตองการ (Demand) พัฒนาแรงงานใหกับ
หนวยงานการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะความตองการเชิงปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานที่
ตองการในสาขาสิ่งทอและเครื่องนุงหมใหหนวยงานฝกของภาครัฐและเอกชนเครือขายไดรับทราบ 

4.1) เปาหมาย 

มีฐานขอมูลทางดานการผลิต การตลาด และกําลังคนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมที่
สมบูรณ เปนหนึ่งเดียว เพื่อใชเปนฐานขอมูลกลางรวมกัน 
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4.2) กลยุทธ และแนวทางในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1  จัดทําฐานขอมูลกลางและ Web Site เพ่ือเผยแพรขอมูลและขาวสารใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ฐานขอมูลผูเช่ียวชาญคนไทยทั้งที่อยูในและตางประเทศ โดยความรวมมือกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาพันธ/สภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

การจัดทําฐานขอมูลกลางและเว็บไซต เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารนับเปนชองทางการสง
สัญญาณการปรับปรุงปริมาณการผลิตคนเขาสูตลาดแรงงาน (แรงงานใหม) หรือยกระดับมาตรฐานแรงงานของ
แตละหลักสูตร รวมถึงชองทางการแจงความตองการพัฒนาฝมือแรงงานของผูประกอบกิจการ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนเครือขายพัฒนาแรงงาน ไดรับทราบและเขาไปพัฒนาฝมือแรงงานใหภาคเอกชน ผูใชแรงงาน 
ไดตรงตามความตองการ และภาคการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถสงสัญญาณใหกลุมอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหม รับรูถึงปริมาณผูสําเร็จการศึกษา แรงงานใหม ที่จะเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อปรับปรุงการ
ผลิตและพัฒนาฝมือแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาดในระยะตอไป 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการทําวิจัยและติดตามประเด็นคาตอบแทนสวัสดิการและ 
Career Path ของสาขานี้เปรียบเทียบกับสาขาอื่น 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม
ของประเทศสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตโดยมีผูประกอบการไทยเปน
ผูวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทั้งผูประกอบการขนาดใหญและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) สามารถเนนการสรางมูลคา (Value Creation) ใหเกิดผลประโยชนภายในประเทศสูงสุด
นอกจากนี้ เพื่อสรางความมั่นคงและความกาวหนาในสายอาชีพแกแรงงาน จึงจําเปนตองพัฒนาความกาวหนา
ในสายอาชีพของแรงงาน (Career Path) ใหชัดเจน จะทําใหแรงงานฝมือรับรูวาอาชีพการงานมีความมั่นคงและ
สามารถพัฒนาอาชีพการงาน เพื่อแกไขปญหาดานทัศนคติของแรงงาน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิต 

9.7 การจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร 

9.7.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทางดานกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร 

ผลจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรดานกําลังคนท่ีเกี่ยวของกับกลุม
อุตสาหกรรมอาหารจากหนวยงานตางๆ รวมถึงการจัดประชุมระดมความคิดแนวทางการจัดทํา (ราง) 
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรรัลดนั้น ไดนํามาจัดทําเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
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(SWOT Analysis) อันไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค เพื่อผลักดันใหเกิดยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร และตรงตอความตองการของอุปสงคและอุปทานอยางแทจริง โดย
สามารถสรุปผลการวิเคราะห SWOT กําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมอาหารไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strength) 

- มีแรงงานระดับฝมือแรงงานดานการผลิตอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
รวมถึงคาจางแรงงานยังไมสูงมากหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตะวันตก 

- แรงงานไทยมีฝมือที่ดี สะอาดและประณีตเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานไทยและตลาดใน
ระดับสากล 

- มีสถานศึกษาชั้นนําทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผลิตบุคลากรในทุกระดับการศึกษา ต้ังแตสาขา
วิชาชีพจนถึงระดับอุดมศึกษา 

2) จุดออน (Weakness) 

- แนวโนมโครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อาทิ การกาวไปสูสังคมผูสูงอายุ หรือภาวะ
ประชากรหญิงมีมากกวาประชากรชาย ทําใหโครงสรางการจางงานในอุตสาหกรรมตองมีการปรับเปลี่ยน
ทิศทางใชแรงงานใหนอยลง 

- อุตสาหกรรมอาหารยังคงขาดแคลนแรงงานระดับกึ่งฝมืออยูมากจนตองมีการนําเขาแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบานหลายแสนคน ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา 

- ผูประกอบการขนาดใหญมักผลักภาระทางดานแรงงานไปใหผูรับจางเหมาชวง อาทิ บริษัท
ที่ทําการแปรรูปในอุตสาหกรรมประมงจะสงตอใหลง เพื่อประหยัดคาจางแรงงาน ซึ่งแรงงานรับจางเหมาชวง
กลุมนี้เปนแรงงานที่ไมไดรับความคุมครองเทาที่ควร 

- สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญเปนสถานประกอบการแบบ SMEs จึง
ไมคอยใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนมากนัก 

- อุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ําบางประเภทจัดอยูในกลุม 3Ds ซึ่งแรงงานไทยไมอยากทํา
ตองพึ่งพาตางดาวสูงมาก 

3) โอกาส (Opportunity) 

- นโยบายที่จะทําใหประเทศไทยเปนครัวของโลก เกิดการต่ืนตัวในการพัฒนากําลังคนท่ีอยู
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

- AC (AEC) ในป 2558 ทําใหประเทศไทยตองต่ืนตัวในการพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาและ
กระบวนการตรวจ (ทด) สอบที่มีประสิทธิภาพอยางรวดเร็วและทั่วถึง 

- AEC กับประชากร 600 ลานคนชวยเพิ่มโอกาสในการสงออกอาหารของไทย 
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4) อุปสรรค (Threat) 

- ประเทศคูแขงเริ่มมีการแขงขันเชิงรุก และมีคาแรงตํ่ากวาประเทศไทยเปนอยางมาก 

- นโยบายคาจางสูง สงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตไปประเทศที่มีคาแรงงานที่ตํ่ากวา ซึ่ง
อุตสาหกรรมอาหารนั้นสวนใหญเนนการใชแรงงานแบบเขมขน 

- มาตรการความปลอดภัยดานอาหารเขมงวดมากจากประเทศผูนําเขาทําใหสินคาอาหารของ
ไทยมีปญหาบอยครั้ง 

9.7.2 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร 

 จากการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ทั้ง 2 ครั้ง และการสํารวจใน
ภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลและพูดคุยกับผูประกอบการเกี่ยวกับสมรรถนะของกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร
ที่ภาคอุตสาหกรรม คณะที่ปรึกษาไดประมวลความคิดเห็นตางๆ เหลานั้นมาประกอบกับผลการศึกษาใน
รายงานและแผนแมบทตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิสัยทัศน  

 

 

2) พันธกิจ 

2.1) เตรียมพรอมกาํลังคนในอุตสาหกรรมอาหารท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

2.2) เพิ่มขีดความสามารถกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่เตรียมพรอมตอการเปน
ประชาคมอาเซียน 

2.3) สงเสริมและพัฒนาเครือขายและฐานขอมูลกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร 

3) เปาประสงคเชิงนโยบาย 

3.1) พัฒนาและเตรียมความพรอมทรัพยากรมนุษยดานอุตสาหกรรมอาหารท่ีอยูในระบบ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

3.2) สนับสนุนแรงงานท่ีอยูในอุตสาหกรรมอาหารในระบบการจางงานมีการพัฒนาศักยภาพ 
สามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ  

3.3) สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหารเกิดการบูรณา
การรวมกันในดานตลาดแรงงาน  

3.4) กระตุนใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศและมีการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  

3.5) เตรียมความพรอมกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหารตอการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในสาขา
วิชาชีพ และรวมถึงกําลังคนในสวนอื่นๆ ของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน  

“กําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร มีศักยภาพสูง สนองตอความตองการของตลาดแรงงาน” 
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4) ยุทธศาสตร 

4.1) ผลิตกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหารใหมีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ  

4.2) ยกระดับและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารไดมาตรฐานสากล  

4.3) สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายเชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมอาหาร  

4.4) สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

4.5) สนับสนุนแนวทางการแสวงหาโอกาสดานกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหารจากการเปน
ประชาคมอาเซียน 

รูปที่ 9.9  ผังยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.3 กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหารใหมีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ 

เปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยนั้น ภาคการเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ อยางไรก็ดี
กลับพบวาการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรนั้นกลับไมไดมีปริมาณที่มากเทียบเทากับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สวนหนึ่งก็คือ ประเทศไทยยังคงดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรแบบเดิม 
ไมไดมีมูลคาเพิ่มทางเกษตรมากนักกลาวคือ ประเทศไทยยังคงมีการผลิตในรูปแบบเดิม ไมไดเพิ่มนวัตกรรมใน
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สินคาเกษตร อีกท้ังกําลังแรงงานที่อยูในภาคเกษตรนั้นมีอายุเฉลี่ยประมาณ 50 ปขึ้นไป และแนวโนมการ
เพิ่มเติมกําลังแรงงานในภาคเกษตรก็ลดลงเปนอยางมาก อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ตองอาศัย
ภาคการเกษตรเปนหลัก การเตรียมกําลังคนใหมีสมรรถนะใหเปนที่ยอมรับจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม 

1.1) เปาหมาย 

เตรียมพรอมกําลังคนในการเขาสูอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถทํางานไดจริง 

1.2) กลยุทธ 

กลยุทธที่ 1  การพัฒนากําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

การเตรียมพรอมผูที่อยูในวัยเรียนใหมีประสิทธิภาพตอความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้
จึงจําเปนที่ตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในการจัดทําหลักสูตร
และ/หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูใหสามารถทํางานไดอยางแทจริง อีกท้ังภาคเอกชนและภาครัฐจะตองมีความ
รวมมือกันอยางใกลชิดเพื่อทําการพยากรณ และ/หรือประเมินตัวเลขความตองการแรงงานในอนาคตในแตละ
สาขา เพื่อใหภาคการศึกษาสามารถผลิตจํานวนคนไดตามความตองการอยางแทจริง 

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมท่ี
เกี่ยวของ 

กลยุทธที่ 2  เสริมสรางใหผูเรียนมีความเขาใจในอุตสาหกรรมอาหาร และพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน 

การสรางความเขาใจในดานอาชีพ และ ความกาวหนาในอาชีพแกผูเรียน ตลอดจนการสราง
ประโยชนของอาชีพตอสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนปสุดทาย เพื่อให
ผูเรียนเขาใจถึงจุดมุงหมายของการทํางานและโครงสรางของงานและหวงโซมูลคา (Value Chain) ใน
อุตสาหกรรมอาหารอีกท้ังใหเห็นถึงความสําคัญของอาชีพในอุตสาหกรรมนั้น เพื่อปองกันปญหาการยายหรือ
การแยงตัวระหวางอุตสาหกรรมอันกอใหเกิดผลเสียในภายหลัง 

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมท่ี
เกี่ยวของ 

2) ยุทธศาสตรที่  2 ยกระดับและพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารได
มาตรฐานสากล 

เปาหมายที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหารคือการเปนครัวของโลก หรือ Kitchen of the World 
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองยกระดับกําลังคนที่มีอยูใหสามารถผลิตเพื่อตอบสนองการขยายของตลาดใหได 
ปจจุบันพบวาภายใตกลุมอุตสาหกรรมอาหารนั้น ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมยอยที่มีศักยภาพอยูมาก และ
ประเทศไทยก็เปนประเทศที่มีการสงออกทางดานอาหารอยูในระดับแถวหนาของโลก อาทิ ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปตางๆ รวมถึงอาหารฮาลาล เปนตน ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพของกําลังคน จึงเปนส่ิงที่ตองใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ 
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2.1) เปาหมาย 

เสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีสรรถนะที่สูงและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในวงกวาง 

2.2) กลยุทธ 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

ในการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานนั้น จําเปนตองอาศัยกลไกตางๆ เปนเครื่องมือ อาทิ 
การเพิ่มพูนความรูหลังจากออกจากระบบการศึกษา หรือ แมแตการเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในดานอุปสงค
ของกระแสโลกาภิวัตน (Economy of Speed) อยางไรก็ดี สวนหนึ่งตองเกิดจากการจับคูอุปสงคและอุปทานที่ดี 
ซึ่งหากทําไดจริงจะกอใหเกิดการสะทอนตอคาจางที่แทจริงและผลิตภาพที่แทจริง อันเปนการยกระดับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สมาคมที่เกี่ยวของ 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผานระบบรับรองตางๆ 

สงเสริมการยกระดับฝมือแรงงานผานระบบการรับรองตางๆ ทั้งในรูปแบบคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ ที่กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดกําหนดไวเบื้องตน 22 อาชีพ หรือการฝก
ยกระดับจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับใหแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร อีกท้ังการ
สรางคานิยมใหแรงงานใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะของตนเองอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกลไกการรับรอง
มาตรฐานจากหนวยงานตางๆ เปนเครื่องมือ 

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  

กลยุทธที่ 3  สนับสนุนโครงสรางการผลิตที่เนนศักยภาพของแรงงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงประชากร 

เปนที่ทราบกันดีวา แรงงานในภาคเกษตรซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ําในอุตสาหกรรมอาหารนั้น  
มีจํานวนลดลงตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา อีกท้ังอายุเฉลี่ยของแรงงานเกษตรเหลานี้มีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้น
ดังนั้นสามารถกลาวโดยสรุปวา แรงงานในภาคการเกษตรมีจํานวนลดลงและมีอายุมากขึ้น ประกอบโครงสราง
ประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศคือการเปนสังคมผูสูงอายุ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะเพิ่มศักยภาพ
แรงงานที่อยูอยางจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในแรงงานที่อยูในอุตสาหกรรมตนน้ํา เพื่อปองกันแนวโนมการขาด
แคลนอาหารในอนาคตตอไป 

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันอาหาร 
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3) ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายเช่ือมโยงการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร  

ในการผลิตและพัฒนากําลังคนนั้นจําเปนตองอาศัยโครงขายความเชื่อมโยงในการสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาคการศึกษา ซึ่งถือเปนหนวยงานในการผลิตคนเพื่อปอนเขาสูตลาดแรงงาน 
ภาคเอกชนหรือผูประกอบการเพื่อกําหนดอุปสงคจํานวนและคุณสมบัติของผูที่อยูในกําลังแรงงาน นอกจากนั้น
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของรัฐซึ่งถือเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนภาคตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
เทคโนโลยีและการส่ือสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา/สมาคมวิชาชีพ  
เพื่อรวมกําหนดทิศทางกําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร 

3.1) เปาหมาย 

สรางพันธมิตร (Partnership) การเตรียมการเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง
ความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2) กลยุทธ 

กลยุทธที่  1  สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางอุปสงคอุปทานแรงงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

การจัดการทางดานหลักสูตรในอดีตที่ผานมานั้น อาจไมตรงกับความตองการของผูใชมากนัก 
จึงกอใหเกิดการผลิตกําลังคนไมสอดคลองกับความตองการอยางแทจริง อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
ประชากร ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหเหมาะสม ดังนั้นภาคการศึกษาและภาคเอกชนจึงหันมาทํา
ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหตรงกับความตองการ และเหมาะสมกับทรัพยากรมนุษยที่มีอยู 
ตลอดจนการหันมาสงเสริมสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือระบบทวิภาคีในระดับอาชีวศึกษา เพื่อสราง
ภาพใหผูที่กําลังจะจบการศึกษาไดเห็นภาพโลกของการทํางานอยางแทจริง รวมถึงสรางความตระหนักแก
ผูสอนในการเตรียมนักเรียน 

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กลยุทธที่ 2  ขยายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สมาพันธ/สภา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ 

แมจะมีสถาบันการศึกษากระจายตัวอยูในทุกจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาลัยการเกษตร 
การจับคูระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษาอาจเปนไปไดยาก หากสถานศึกษาไมไดต้ังอยูในแหลง
อุตสาหกรรม ภาครัฐ สภา/องคกรวิชาชีพจึงอาจเปนกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของทั้งสองฝาย 

หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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4) ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร 

ปจจุบันหลายหนวยงานไดพัฒนาระบบฐานขอมูลของตัวเองขึ้น โดยขอมูลที่เกี่ยวของกับกําลังคน
ในอุตสาหกรรมกรรมเครื่องจักรนั้นมีอยูมากมาย อาทิ การสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร  Food 
Intelligent Unit สถาบันอาหาร ขอมูลทางดานแรงงานและการฝกอบรมจากกระทรวงแรงงาน ขอมูลจาก
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฯลฯ อยางไรก็ดีแมวาปจจุบันสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดรวมมือกับ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแหงชาติ และสภาอุตสาหกรรมในการจัดทําระบบ LEED 
X+ การใชเขาถึงขอมูลนั้นยังเปนอยูในวงแคบ 

4.1) เปาหมาย 

เกิดการสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศทั้งในดาน Hardware, Software 
และ Peoplewareเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในอุตสาหกรรม 

4.2) กลยุทธ 

กลยุทธที่ 1  กระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเกิดการต่ืนตัวและเห็นความสําคัญใน
การบูรณาการฐานขอมูลสารสนเทศรวมกัน 

สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางในการเปน Portal Link เพื่อรวบรวมขอมูลศูนยกลางทางดาน
กําลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร อันไดแก กําลังคน การสมัครงาน การฝกอบรม ตําแหนงและ โครงสรางการจาง
งาน เปนตน สําหรับระบบเพื่อใหเขาถึงไดงาย โดยจัดทํารูปแบบที่สะดวกในการปอนขอมูล รวมถึงการปรับปรุง
ระบบใหมีความทันสมัยในระยะเวลานั้นๆ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ สถาบัน
อาหาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดงาย (User 
Friendly) 

เสริมสรางความรูใหแกแรงงานในการใชขอมูลทางดานสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
ภายใตขอกําหนดที่วาขอมูลและเครื่องมือทางสารสนเทศเหลานั้น จะตองมีประสิทธิภาพ งาย และสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชมากท่ีสุด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

5) ยุทธศาสตรที่ 5  สนับสนุนแนวทางการแสวงหาโอกาสดานกําลังคนในอุตสาหกรรม
อาหารจากการเปนประชาคมอาเซียน 

แมวาปจจุบันหลายๆ ประเทศจะเริ่มมีการเปดเขตเศรษฐกิจเสรีกันมากขึ้น และการขีดกัน
สินคาในเชิงภาษีเริ่มมีนอยลง อยางไรก็ดีในแตละประเทศก็เริ่มมีวิธีการขีดกันสินคาจากประเทศอื่น
นอกเหนือจากเชิงภาษี สําหรับในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเปนสินคาที่มีความออนไหวในดานสุขอนามัยนั้น การ
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เปดเสรีทางการคาทําใหประเทศประสบกับมาตรการกีดกันการนําเขาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barrier) ประเทศ
ไทยจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียนก็ตอเมื่อเรามีการเตรียมพรอมและเขาใจ
อุปทานของภูมิภาคท่ีดี อีกสวนหนึ่งคือการเตรียมคนใหเขาใจถึงกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เปนมาตรฐาน
และจําเปนตออุตสาหกรรมอาหาร 

5.1) เปาหมาย 

สรางความเขมแข็งกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

5.2) กลยุทธ 

กลยุทธที่ 1  ผลักดันใหแรงงานไทยในทุกระดับ (ไรฝมือ–ผูเช่ียวชาญ) อยูในระดับแนว
หนาและเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

เปนที่ทราบกันอยูในวงกวางวา อุตสาหกรรมอาหารนั้นเปนอุตสาหกรรมที่มีการใชแรงงาน
อยางเขมขน อีกท้ังมีการมีการพ่ึงพิงแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก ดังนั้น การยกระดับแรงงาน
ไรฝมือถึงกึ่งฝมือจึงเปนส่ิงจําเปนอยางเรงดวนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการสรางความมั่นคงทางอาชีพแกแรงงาน
เหลานั้น สําหรับกําลังแรงงานในระดับทักษะ หรือผูเชี่ยวชาญนั้น จําเปนตองเสริมสรางความรู กฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และลดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการกีดกันทางการคา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ สถาบัน
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กลยุทธที่ 2 ผลักดันใหเปนศูนยกลางดานการวิจัยพัฒนาดานอาหารของภูมิภาค 
รวมถึงความเปนไปไดในการเปนศูนยกลางทางดานอาหารฮาลาลในภูมิภาค 

แมวาการมุงเปาใหประเทศไทยเปน Kitchen of the World นั้นจะเปนการมองในระดับ
นานาชาติมากกวาในระดับภูมิภาค แตความสําคัญในระดับภูมิภาคก็เปนที่เราไมสามารถจะมองขามไปได 
ประเทศไทยมีสถาบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารชั้นนําตางๆ อาทิ สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย เปนตน อีกท้ังหองปฏิบัติการ
ชั้นนําตลอดกระบวนหวงโซคุณคาอีกหลายแหง ดังนั้นจึงเปนส่ิงที่ไมไกลเกินไปที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางวิจัยทางดานอาหารของภูมิภาค นอกจากนี้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อเปนประชาคม
อาเซียนแลว เปนการเพิ่มโอกาสใหประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการผลิตอาหารในระดับแถวหนาของโลก และยังมีความหลากหลายทางดาน
ศาสนา การเปนศูนยกลางทางอาหารฮาลาลในภูมิภาคจึงอาจจะเปนเรื่องที่ไมยากเกินไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ สถาบัน
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสถาบันมาตราฐานฮาลาลแหงประเทศไทย 
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บทที่ 10 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

10.1  สรุปผลการศึกษาทิศทางความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 

10.1.1  ทิศทางความตองการกําลังคนของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตยังคงเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในขณะที่อุปทานแรงงานมีอยูอยางจํากัด 

จากผลการศึกษาวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานที่ไดนําเสนอไวใน
บทที่ 3 ของรายงานบับสมบูรณนี้ แสดงใหเห็นวา ในชวง 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2555-2565) ภาคอุตสาหกรรม
จะมีอัตราการขยายตัวในระดับที่สูงกวาภาคเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะในชวงป 2555-2559 เนื่องจากเปนการ
ปรับตัวจากที่เคยมีการขยายตัวในระดับตํ่าในชวงป 1-2 ปกอนหนานี้จากวิกฤติ Subprime และวิกฤติการณ 
น้ําทวมของไทย หลังจากนั้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวสูพื้นฐานการเติบโตตามศักยภาพและ
แนวโนมระยะยาวของอุตสาหกรรม โดยคาดวาในชวงป 2555-2565 เศรษฐกิจในภาพรวมจะเติบโตในอัตรา
เฉลี่ยรอยละ 4.4 ตอป สวนภาคอุตสาหกรรมจะมีอัตราเติบโตเฉล่ียรอยละ 5.5 ตอป โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวนเปนสาขานําที่มีแนวโนมการขยายตัวสูงสุดในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 กลุม เฉลี่ยเติบโต
รอยละ 11.6 ตอป  ตามมาดวยอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เติบโตเฉลี่ยรอยละ 8.4 ตอป และ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เติบโตเฉล่ียรอยละ 7.5 ตอป ทั้งนี้ทิศทางการเติบโตของทั้งสามอุตสาหกรรมจะ
เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางเดียวกันและมีอัตราการเติบโตสูงกวาคาเฉล่ียของภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม 
ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศนาจะเติบโตไดในระดับปาน
กลาง เฉล ี่ยรอยละ 2.6 ตอป สวนอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมนั้น คาดวาจะเติบโตไดตํ่ากวาใน
อุตสาหกรรมเปาหมายอื่นๆ โดย เฉลี่ยรอยละ 0.7 ตอปเทานั้น 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในอนาคตตามที่ไดคาดประมาณไวขางตน มีผลให
ความตองการแรงงานยังคงมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามไปดวย ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงของระดับเทคโนโลยี
ในการผลิตและผลิตภาพแรงงานยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นตามแนวโนมปกติเหมือนในชวง 10 ปที่ผานมาแลว อาจจะ
ตองใชแรงงานจํานวนมากถึง 48 ลานคนในป 2565 เพื่อชวยสนับสนุนใหภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
สามารถเติบโตไปไดตามเปาหมายการขยายตัวที่ประมาณไว (มีอัตราการขยายตัวของความตองการแรงงาน
เฉลี่ยรอยละ 2.2 ตอปในชวงป 2555-2565) ซึ่งระดับความตองการแรงงานขางตนจะสูงกวาอุปทานแรงงาน
ทั้งหมดในป 2565 คอนขางมาก เนื่องจากอุปทานแรงงานทั้งหมดในป 2565 นั้นคาดวาจะมีไมเกิน 42 ลานคน
เทานั้น เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยแรงงานท่ีมีแนวโนมลดลงในอนาคต 
สงผลใหเกิดอุปสงคแรงงานสวนเกินขึ้นมากกวา 6 ลานคน ภาวะความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานแรงงาน
ในระดับนี้ จะสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ ทั้งนี้แมจะมีแรงงานตางดาวอยูเปนจํานวนมากทั้งที่ขึ้นทะเบียนและลักลอบทํางานอยูไมตํ่ากวา 2 ลานคน 
และอีกจํานวนมากท่ีพรอมจะเขามาทํางานเปนแรงงานระดับลางในสายการผลิต แตสามารถบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่งเทานั้น 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 10 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

10-2 

สําหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้น ในอนาคตระยะ 10 ปขางหนา คาดวาจะมีอัตราการเติบโตของความ
ตองการแรงงานเฉลี่ย รอยละ 2.5 ตอป สงผลใหความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในป 2565 จะมีไมตํ่า
กวา 10 ลานคน โดยอุตสาหกรรมยานยนตเปนสาขานําในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดที่มีการเติบโตของ
ความตองการแรงงานสูงที่สุด เฉลี่ยถึงรอยละ 10.0 ตอป โดยเปนผลมาจาก เปาหมายการผลิตรถยนตของไทย
ที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นไมตํ่ากวาปละ 3.5 ลานคันในอนาคต จากท่ีเคยผลิตอยูในระดับลานกวาคันในชวงที่ผานมา 
เพื่อรองรับความตองการใชรถยนตภายในประเทศที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกป ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพใน
การท่ีจะเปนฐานการผลิตหลักเพื่อการสงออกรถยนตในภูมิภาครองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) สงผลใหความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตในป 
2565 นาจะมีไมนอยกวา 6 แสนคน  

การขยายกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาตัวในอนาคต 10 ป
ขางหนา นอกจากจะทําใหความตองการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมากในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนแลว ยัง
สงผลใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวยทั้งในดานการผลิตและความตองการแรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากความ
ตองการชิ้นสวนเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายในรถยนตที่จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ชิ้นสวนไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เหลานี้ในปจจุบันมีการลงทุนผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แทนการนําเขาจาก
ตางประเทศ ดังนั้นความตองการแรงงานในชวง 10 ปขางหนาในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสคาดวา
จะเติบโตขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.7 ตอป สงผลใหมีความตองการแรงงานไมนอยกวา 5 แสนคนในป 2565 สวน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้น นอกเหนือจากการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตหลักตางๆ ของ
ประเทศที่ทําใหความตองการเครื่องจักรกลเพิ่มสูงขึ้นแลว เหตุการณน้ําทวมใหญในชวงปลายป 2554 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนมากที่ประสบภัยน้ําทวมภายในโรงงานจนทําใหเครื่องจักรหลักในการผลิตเสียหาย จําเปน 
จะตองเปลี่ยนเครื่องจักรใหมโดยเฉพาะกลุมเครื่องจักร Automatic และ Semi-Automatic สงผลใหอุตสาหกรรม
เครื่องจักรนาจะเติบโตขึ้นมากในชวง 1-3 ปขางหนานี้ ทั้งนี้คาดวาความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมนี้
จะเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.6 ตอปในระหวางป 255-2565 และมีความตองการแรงงานไมนอยกวา 1.7 แสนคนใน
ป 2565 

อุตสาหกรรมอาหาร เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีการจางงานมากท่ีสุดในปจจุบัน และคาดวาในอนาคต 
10 ปขางหนา อุตสาหกรรมอาหารก็จะยังคงเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีการจางงานมากที่สุดในประเทศ
เชนเดียวกับทุกวันนี้ ทั้งนี้เนื่องจากแนวโนมความตองการความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่เพิ่มขึ้น
ของโลก จากประชากรโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือไดวาไดเปรียบในเรื่องทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เอื้อตอการผลิตอาหารที่หลากหลายและมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีทางการผลิต
อาหารอยางตอเนื่อง เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร หรือเปนครัวของโลก อนาคตของตลาดแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอาหารจึงยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 2.7 ตอป และคาดวาจะมีความตองการแรงงาน 
ไมนอยกวา 1.5 ลานคนในป 2565 

สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมนั้น แมผลการคาดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
อนาคตจะพบวาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมยังสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นไดในแงของมูลคาทางเศรษฐกิจ
โดยรวมก็ตาม แตในดานตลาดแรงงานแลว อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมเดียวในทั้ง 5 
อุตสาหกรรมเปาหมายที่คาดวาจะมีความตองการแรงงานที่ลดลงจากในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากในชวง 10 ปที่ผานมา 
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มีโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมเปนจํานวนมากที่ทยอยปดตัวลง หรือลดกําลังการผลิตลงเนื่องจาก
ไมสามารถแขงขันทางดานตนทุนในการผลิตกับสินคาจากประเทศเพ่ือนบานในเอเชีย เชน จีน และเวียดนาม
ได อีกท้ังยังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน ไมสามารถหาแรงงานเขามาทํางานในสายการผลิตได
เนื่องจากแรงงานเลือกท่ีจะไปทํางานในอุตสาหกรรมอื่นที่มีคาตอบแทนท่ีสูงกวาและมีสภาวะแวดลอมในการ
ทํางานที่ดีกวา การยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมปลายน้ําไปยังฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานที่หา
แรงงานไดงายกวาและมีคาแรงถูกวาจึงนาจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ทางออกของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้ของประเทศไทยจึงอยูที่การสรางนวัตกรรมในตัวสินคา การออก และการบริหารจัดการดาน
การตลาด เพื่อกาวใหทันรสนิยมและความตองการของผูบริโภค ซึ่งมองวาผูประกอบการไทยมีศักยภาพ และ
สามารถสรางความเชื่อมโยงอยางเหนียวแนนในรูป Cluster การผลิตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได 
อุตสาหกรรรมนี้จึงนาที่จะยังพัฒนาตอไปไดในประเทศในชวง 10 ปขางหนานี้ แตความตองการแรงงานใน
สายการผลิตคงมีไมมากเทากับในอดีตที่ผานมา คาดวาความตองการแรงงานจะลดลงเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป
ในชวงป 2555-2565 และมีความตองการแรงงานทั้งส้ินไมเกิน 8 แสนคนในป 2565 

10.1.2 โครงสรางของตลาดแรงงานในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง แรงงานระดับมัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษามีแนวโนมความตองการเพ่ิมสูงขึ้นมาก  

ทิศทางความตองการกําลังคนในอนาคตของประเทศไทยในมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 
ปญหาขอจํากัดทางดานอุปทานแรงงานระดับลาง และความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนแนวโนมการขยายกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหผูประกอบการ
มีความตองการแรงงานที่มีระดับการศึกษา ความรู และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้นตามไปดวย 

ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาแรงงานระดับลางที่มีระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษา
ตอนตนอยูคอนขางมาก คิดเปนสัดสวนมากถึงเกือบรอยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด อยางไรก็ตาม จาก
แนวโนมการจางงานในชวงสิบปที่ผานมา การใชแรงงานที่มีการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาซึ่งเปนแรงงานกลุม
ใหญที่สุดนั้น มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากเกือบ 14 ลานคนในป 2544 เหลือเพียง 11 ลานคนเทานั้นในป 2554 
ในขณะที่แรงงานระดับประถมศึกษาและมัธยมเริ่มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้สาเหตุที่ทําใหการใช
แรงงานซึ่งมีการศึกษาระดับตํ่ากวาประถมศึกษามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ และถูกแทนที่ดวยแรงงานในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมนั้น เปนผลมาจากขอจํากัดดานอุปทานแรงงาน คือ มีผูที่ตกหลนจากระบบการศึกษา
ภาคบังคับลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเขาถึงระบบการศึกษาดีขึ้น รวมทั้งมีการขยายโอกาสทางการศึกษา สงผล
ใหมีแรงงานระดับลางที่มีการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาเขาสูตลาดแรงงานลดลงนั่นเอง  

เมื่อเกิดขอจํากัดทางดานอุปทานแรงงาน ผูประกอบการสวนใหญจําเปนตองปรับตัวเพื่อรับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโดยการนําเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเขามาทดแทนการใชกําลังแรงงานระดับ
ลาง มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยการนําเครื่องจักรสมัยใหมเขามาใช รวมไปถึงการปรับรูปแบบของ
สินคาโดยมุงเนนในดานคุณภาพและมาตรฐานของสินคามากย่ิงขึ้น สงผลใหความตองการจางแรงงานของ
ผูประกอบการเริ่มปรับเปลี่ยนหันไปใชแรงงานที่มีระดับความรูและความสามารถท่ีสูงขึ้นกวาในอดีต โดยเฉพาะ
กลุมชางเทคนิคตางๆ ที่จะเขามาควบคุมดูแลเครื่องจักรในสายการผลิตตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางตลาดแรงงานในอนาคต จําแนกตามระดับการศึกษาของ
แรงงานนั้น จากผลการคาดประมาณความตองการกําลังคนจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีไดนําเสนอไวใน
รายงานบทที่ 3 แสดงใหเห็นวา ในอนาคต 10 ปขางหนา ในกลุมแรงงานระดับลางจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของการจางงาน โดยกลุมแรงงานท่ีมีระดับตํ่ากวาประถมศึกษาซึ่งเคยเปนแรงงานกลุมที่มีอยูมาก
ที่สุดในตลาดแรงงานจะถูกแทนที่ดวยแรงงานระดับประถม มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยเฉพาะกลุมแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น คาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 6 ตอป 
เนื่องจากแรงงานกลุมที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น สามารถทํางานไดทั้งในตลาดแรงงาน
ระดับลางในสายการผลิตตางๆ หรือเขารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะในสายงานบริหารหรือสายชาง เพื่อยกระดับ
ขึ้นมาทํางานทดแทนแรงงานในระดับอาชีวศึกษาที่มีความขาดแคลนมากไดบางสวน 

สําหรับตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา โดยเฉพาะในสายชางเทคนิคประเภทตางๆ นั้น นับวาเปน
กลุมที่ประสบปญหาความขาดแคลนแรงงานเปนอยางมากในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากความตองการแรงงานกลุม
ชางเทคนิคในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดในเรื่องอุปทานแรงงานใหมที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
สายชางเทคนิคท่ีเขาสูตลาดแรงงานนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูจบการศึกษา เนื่องจากผูจบการศึกษาสวน
ใหญเลือกเรียนตอในระดับปริญญาตรีเพื่อใหไดผลตอบแทนจากการทํางานที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม จาก
ความตองการท่ีมีมากขึ้นและทิศทางการปรับอัตราคาตอบแทนในการทํางานสายชางเทคนิค ประกอบกับความ
พยายามในการปรับเปลี่ยนคานิยมในการเลือกเรียนของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนโยบายของภาครัฐในการ
สงเสริมการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน คาดวาจะทําใหมีแรงงานกลุมนี้เขาสูตลาดแรงงาน
เพิ่มมากขึ้นไดเปนจํานวนมากในอนาคต โดยคาดวาความตองการแรงงานในระดับ ปวช. จะขยายตัวไดเฉลี่ย
รอยละ 4 ตอป และระดับ ปวส. ขยายตัวเฉล่ียไดไมตํ่ากวารอยละ 5 ตอป ในระหวางป 2555-2565 

สําหรับกลุมแรงงานที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้น ความตองการในอนาคตระยะยาว
ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงงานกลุมนี้ที่เขาสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก และมีแรงงาน
บางสวนที่ยอมที่จะทํางานหรือรับเงินคาตอบแทนในตําแหนงงานท่ีตํ่ากวาวุฒิการศึกษาที่จบ นอกจากนี้
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและรูปแบบของการประกอบธุรกิจสมัยใหมก็มีผลใหความตองการจางแรงงานที่มี
การศึกษาสูงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้คาดวาความตองการแรงงานในระดับปริญญาตรีจะเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยถึงรอยละ 4.8 ตอป โดยในระหวางป 2555-2565 อยางไรก็ตาม แมจะมีความตองการแรงงานในระดับ
ปริญญาตรีเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต แตก็ยังมีแรงงานในระดับปริญญาตรีจํานวนมากท่ีตองตกงาน 
หรือไมสามารถหางานทําไดในตําแหนงงานที่ตรงกับสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนผูจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เพิ่มสูงขึ้นมากทุกๆ ป และสวนหนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในสาขาท่ีไมไดมีความ
ตองการมากในตลาดแรงงาน ไมมีตําแหนงงานรองรับอยางเพียงพอ นอกจากนี้ แรงงานที่จบการศึกษาใหม
จํานวนมากยังมีระดับความสามารถ ความรู และทักษะที่ไมตรงกับที่ผูประกอบการคาดหวังเอาไว โอกาสในการ
ไดทํางานทันทีเมื่อเรียนจบจึงลดนอยลงไปอีก ผูจบการศึกษาจํานวนไมนอยเมื่อไมสามารถหางานไดตรงกับ
ความตองการจึงเลือกท่ีจะเรียนตอในระดับปริญญาโท หรือหาชองทางในการเขาฝกอบรมทักษะและความรู
เพิ่มเติมในดานตางๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทํา เชนทักษะทางดานภาษาตางประเทศ และทักษะทางดาน
คอมพิวเตอรเปนตน  

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม บทที่ 10 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

10-5 

10.1.3 อาชีพชางเทคนิคประเภทตางๆ เปนอาชีพที่มีความสําคัญสูงในภาคอุตสาหกรรม แต
กลับประสบปญหาการขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

จากการระดมความคิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 5 กลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมอาหาร คณะผูวิจัยรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมไดทําการคัดเลือกหวงโซมูลคาที่มีความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตลอดจนตําแหนงงานที่มีความสําคัญและประสบปญหาแคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสามารถสรุป
ตารางท่ี 10.1 

ตารางที่ 10.1  สรุปผลการคัดเลือกหวงโซมูลคาวิกฤติและตําแหนงงานวิกฤติในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 
สาขา 

อุตสาหกรรม หวงโซมูลคาวิกฤต ตําแหนงงานวิกฤต 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส - การออกแบบระบบและผลิตภัณฑโดยรวม  

- การผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม 
- การประกอบสินคาสําเร็จรูปประเภทตางๆ 

- ชางอิเล็กทรอนกิส  
- ชางไฟฟา  
- วิศวกรเมคคาทรอนิกส  
- ชางกลโรงงาน  

ยานยนตและช้ินสวน - การผลิตชิ้นสวนยานยนต - ชางซอมบํารุง  
- ชางกลโรงงาน  
- ชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม  
- ชางควบคุมเครือ่งจักรดวยระบบคอมพิวเตอร  
- หัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล  
- ชางติดต้ังและซอมบํารุง  
- ชางเช่ือม 

เครื่องจักรกล - ก า ร อ อ ก แ บ บ ชิ้ น ส ว น แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต
เครื่องจักรกล 

- วิศวกรเครือ่งกลดานการออกแบบ  
- วิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร  
- หัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร   
- ชางไฟฟา 

ส่ิงทอและเครื่องนุงหม - การวิจัยและพัฒนา  
- การตลาด 
- การผลิตตลอดหวงโซอุปทาน 

- ชางกลโรงงาน  
- ผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ  
- ชางทําแบบตัดเย็บ  
- นักออกแบบแฟช่ัน  
- นักจัดการสินคาเส้ือผา 

อาหาร - กระบวนการควบคุมคุณภาพ - ชางกลโรงงาน  
- ผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร  
- นักวิทยาศาสตรอาหาร  
- วิศวกรอาหาร 

ท่ีมา: สรุปผลจากการระดมความคิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาอุตสาหกรรม  
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จากผลการคัดเลือกหวงโซมูลคาวิกฤติและตําแหนงงานวิกฤติในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขา
ขางตน จะเห็นไดวาตําแหนงงานที่มีความสําคัญและมีปญหาการขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาก
ที่สุด ไดแกกลุมอาชีพชางเทคนิคในสายการผลิตตางๆ โดยเฉพาะชางกลโรงงาน (ชางซอมบํารุงเครื่องจักร) ที่มี
หนาที่สําคัญในการบํารุงรักษาและควบคุมระบบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เปน
ตําแหนงงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมลวนใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตสินคาใน
ภาคอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท จําเปนจะตองใชเครื่องจักรเขามาชวยในกระบวนการผลิตอยูตลอดเวลา การ
บํารุงรักษา ดูแล และซอมแซมอาการผิดปกติของเครื่องจักรใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องราบรื่นอยูเสมอ
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันผูประกอบการจํานวนมากตองพบกับปญหาการขาดแคลน
ชางซอมบํารุงเคร่ืองจักร เนื่องจากแรงงานระดับอาชีวศึกษาที่จบใหมมักเรียนตอในระดับปริญญาตรีโดยไมเขา
สูตลาดแรงงานในทันที ในขณะที่แรงงานที่เลือกเขาทํางานทันทีหลังจบการศึกษาก็ประสบปญหาการขาดแคลน
ทักษะ และประสบการณในการใชงานเครื่องจักรและอุปกรณจริงในโรงงาน ทําใหผูประกอบการจะตองเพิ่ม
ภาระหนาที่ในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของแรงงานใหสูงขึ้นตรงกับที่ผูประกอบการตองการ โดย
ผูประกอบการบางสวนมีการจัดฝกอบรมแรงงานท่ีเขาทํางานใหมดวยตนเอง ในขณะที่บางสวนเลือกใชบริการ
ฝกอบรมของสถาบันตางๆ ซึ่งไมวาวิธีการใดก็ลวนทําใหผูประกอบการมีตนทุนในการพัฒนาบุคลากรสูงมาก 
แตกลับพบวามีแรงงานจํานวนไมนอยที่เมื่อผานการอบรมและทํางานในเบื้องตนจนมีความชํานาญในระดับหนึ่งแลว 
จะยายหรือถูกดึงตัวไปทํางานในบริษัทขนาดใหญที่ใหผลตอบแทนสูงกวา ทําใหผูประกอบการจํานวนมากตอง
ประสบปญหาท้ังการขาดแคลนแรงงานและการออกจากงานของพนักงานอยูตลอดเวลา จนสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันไป เปนผลเสียกับอุตสาหกรรมในภาพอยางยิ่ง 

จากการทบทวนเอกสารและระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม พบวา
ประเภทของความสามารถเฉพาะในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงชางกลโรงงาน ซึ่งแรงงานที่เขามา
ทํางานใหมพึงจะตองมี ประกอบไปดวย 

- การถอดชิ้นสวนเครื่องจักรและอุปกรณ 

- การซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบของเครื่องจักร หรืออุปกรณที่มีการทํางานบกพรอง 

- การบํารุงรักษาสภาพและดูแลเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต 

- การตรวจสอบชิ้นสวนเพื่อหาขอบกพรอง เชน การแตกหรือการสึกหรอ 

- การประกอบอุปกรณ หลังการเสร็จส้ินการตรวจสอบ ทดสอบ หรือซอมแซม 

- การสังเกตและทดสอบการดําเนินงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ เพื่อระบุขอบกพรองในการ
ดําเนินงาน โดยใชอุปกรณในการทดสอบประเภทตางๆ 

- การทดสอบการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ ที่ไดรับการซอมแซมแลวเพื่อตรวจสอบผล
การซอมแซม 

- การทําความสะอาด หลอล่ืน หรือปรับปรุงชิ้นสวน อุปกรณ หรือเครื่องจักร 

- การบันทึกรายงานการซอมแซมและการบํารุงรักษา 
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- การวิเคราะหผลการทดสอบ ขอมูลความผิดพลาดของเครื่องจักร หรือขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับจาก
ผูปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะหปญหาของอุปกรณ 

ความสามารถตางๆ ขางตน ลวนมีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานท้ังส้ิน แตจากผลการสํารวจระดับ
ความสามารถ ความรู และทักษะของแรงงานในตําแหนงชางกลโรงงาน รวมไปถึงชางเทคนิคประเภทอื่นๆ ซึ่ง
ไดนําเสนอไวในบทที่ 4 – 8 กลับพบวา ยังมีชวงหาง (Gap) ของระดับความคาดหวังกับระดับความสามารถ
ของแรงงานที่มีอยูจริงอยูคอนขางมาก โดยเฉพาะความสามารถในการสังเกตและทดสอบการดําเนินงานของ
เครื่องจักร และความสามารถในการทดสอบการทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ ซึ่งเปนความสามารถขั้น
พื้นฐานที่แรงงานในสายชางทุกคนควรจะตองมีในระดับสูง เพื่อใหการดําเนินงานในสายการผลิตสามารถทําได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10.2 ขอเสนอแนะในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

10.2.1 เรงเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมใหสูงขึ้น 

ผลการวิเคราะหและคาดประมาณแนวโนมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมไปถึงความตองการกําลังคน
ในภาคอุตสาหกรรมที่ไดนําเสนอไวแลวขางตน แสดงใหเห็นวาประเทศไทยอาจประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงานอยางรุนแรงในอนาคต หากไมเรงพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และเพิ่มผลิตของแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรมใหสูงขึ้นกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ สําหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้น ความตองการแรงงานในอนาคต 
10 ปขางหนาอาจะพุงสูงเกินกวา 10 ลานคน จํานวนความตองการแรงงานที่เพิ่มมากกวาในปจจุบันกวา 2 ลานคน
เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนั้น เปนเรื่องยากที่จะหาแรงงานเขามาเติมเต็มความตองการในสวนที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของอุปทานแรงงานใหมที่มีแตละลดลงเรื่อยๆ ในอนาคต ยังไมนับรวมการแยงชิง
แรงงานในแตละภาคการผลิต และในแตละสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมดวยกันเอง ดังนั้น ทางออกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือการเรงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และผลิตภาพของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมใหสูงขึ้นอยางรวดเร็วกวาแนวโนมในปจจุบัน ซึ่งจากการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร พบวา 
หากสามารถเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน (ใช GPP Per Worker เปนตัวแทนผลิตภาพของแรงงาน) ไดอีกอยาง
นอยรอยละ 15 จากแนวโนมปกติแลว จะสามารถลดความตองการแรงงานโดยรวมของประเทศลงไดเกือบ 7 
ลานคน และความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะลดลงไปเกือบ 2 ลานคน ทําใหเกิดภาวะความสมดุล
ของอุปสงคและอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานอีกครั้ง  

แนวทางในการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมนั้น อาจทําไดโดยการสงเสริมใหเกิดการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต และปจจัยการผลิตตางๆ 
ทั้งวัตถุดิบ อุปกรณการผลิต ตลอดจนบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการผลิต ซึ่งการที่จะทําการปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อที่จะเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จําเปนจะตองมีขั้นตอนที่ชัดเจน
ที่ทําใหผูที่ปฎิบัติงานมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน  โดยอาจนําวิธีการแกปญหาตามหลักวงจร PDCA  ของ 
W.E. Deming มาประยุกตใช ซึ่งประกอบดวย  

1) PLAN  เปนการคนหาสาเหตุหรือหัวขอของปญหา  มีการกําหนดเปาหมายของงานที่จะทํา  
สํารวจสภาพปจจุบันแลวกําหนดแนวทางแกไข 

2) DO  เปนการดําเนินการแกไข 
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3) CHECK  เปนการตรวจสอบผลการแกไข 

4) ACT  การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น 

การ ท่ีจะทําใหการปรับปรุ งกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่ อ เพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมใหประสบความสําเร็จ รัฐจะตองเขามาเปนตัวกลาง คอยสนับสนุนทั้งในดานวิชาการและ
การเงินแกผูประกอบการ เพื่อใหผูประกอบการเกิดความเชื่อมั่น และมุงมั่นตอการเพิ่มผลิตภาพขององคกร
อยางจริงจัง ทั้งนี้ในปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีแผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใชผลักดันใหภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาดวยตนเอง และใหความสําคัญกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดยรวมมือกับภาครัฐในการรวมคิดรวมทํา (Collaboration) โดยมีการกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินการไว 5 ดาน ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน (Human Skill) ทั้งแรงงาน ที่มีอยูเดิม
และแรงงานที่กําลังเขาสูภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับความสามารถทางดานการบริหารจัดการ (Management)  

ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ Logistics ภายในกลุมอุตสาหกรรม และ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ และ Supply Chain 

สําหรับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานนั้น จําเปนจะตองมีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ ทั้งนายจาง ตัว
แรงงานเอง รวมไปถึงหนวยงานภาครัฐและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงาน โดยรัฐบาลจะตองพยายาม
รักษาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีการจางแรงงานเต็มที่ สรางโอกาสใหมีการจางงานอยูเสมอ สนับสนุนและ
กระตุนใหมีการแขงขันกับอุตสาหกรรมประเภทตางๆ และที่ลืมไมไดคือ การปรับปรุงดานการศึกษาใหสามารถ
ผลิตบุคลากรใหมที่มีความสามารถและสอดคลองกับสภาพความตองการคนงานของตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม สวนในฝงผูประกอบการและตัวแรงงานจะตองมีกลยุทธอยางชัดเจนในการเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงาน เชน การจัดการฝกอบรมโดยสม่ําเสมอ และมีการสรางความมั่นคงในอาชีพใหกับคนงาน รวมไปถึงการ
มีเสรีภาพในหมูคนงานอีกดวย  

ในป พ.ศ. 2555 รัฐบาลถือวาเปนปแหงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย จึงไดขอความรวมมือจาก 
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนในการปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณตางๆ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
ทั้งสภาวะเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม รวมถึงการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการที่จะกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทั้งนี้การเตรียมความพรอมดานแรงงานของภาครัฐนั้น มีการดําเนินนโยบายตางๆ 
เชน การคุมครองแรงงาน การดูแลความปลอดภัยใหกับผูใชแรงงาน รวมถึงสวัสดิการตางๆ และการปรับคาจาง
แรงงานขั้นตํ่าใหสูงขึ้นเปนวันละ 300 บาท สวนการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานนั้น  
มีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพฝมือของแรงงานใหดีขึ้น 
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น กาวไปสูการเปนแรงงานไทยที่มีฝมือและคุณภาพทั้ง
ระบบ เพื่อใหสอดคลองกับคาจางที่ปรับเพิ่มขึ้นดวย 
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10.2.2 เรงแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานชางเทคนิคในสาขาตางๆ 

ปญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทชางเทคนิคท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น สาเหตุหลัก
เบื้องตนเริ่มจากความลมเหลวในการจัดระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขา
เรียนในระดับอาชีวะศึกษานั่นเอง 

สําหรับปญหาการขาดแคลนในเชิงปริมาณนั้น ในปจจุบันการที่มีนักเรียนสนใจเขาเรียนในอาชีวศึกษา
จํานวนนอยลงมากนั้น เกิดจากสาเหตุหลายประการประกอบกัน เชน ความเปนอยูประชาชนอยูในระดับที่ดีขึ้น 
สถาบันครอบครัวมีกําลังเพียงพอตอการสงบุตรหลานเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย รวมทั้งทัศนคติของ
ผูปกครองที่มักไมสนุบสนุนใหเรียนสายอาชีพ ในขณะที่ภาครัฐเองเปดใหมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาแบบเสรี
คือไมจํากัดในระดับการศึกษาหรือสาขาที่เปนความตองการของประเทศในอนาคตขางหนา นอกจากนี้ยังมี
มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นใหมจํานวนมาก ทั้งที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจากวิทยาลัยครูมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชนตางๆ กระจายอยูตามภูมิภาค ทําใหนักเรียนได
ทางเลือกในการเรียนอื่นๆ ที่ไมใชสายเทคโนโลยี รวมทั้งการดึงนักศึกษาระดับ ปวส. สายเทคโนโลยีใหศึกษา
ตอระดับปริญญาตรีสายอื่นๆ อีกปจจัยที่สําคัญคือ ระบบการสงเสริมเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  
(Career path) ของคนท่ีจบ ปวส. ใหมีการพัฒนาวิชาชีพใหสูงขึ้นและโอกาสในการศึกษาตอในระหวางทํางาน
ในภาคเอกชนนั้น ยังมีนอยมาก แรงงานที่ตองการกาวหนาในสายงานจึงมักเลือกเรียนตอในระดับปริญญาตรี
เมื่อทํางานไปไดแลวสักระยะหนึ่งเพื่อยกระดับเงินเดือนใหสูงขึ้น 

ปญหาการขาดแคลนในเชิงคุณภาพ มีที่มาจากหลายประเด็น เชน ระบบการศึกษาเริ่มออนแอลงอยาง
รวดเร็ว จากนโยบายคิดคาหัวเด็กทําใหมีการเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ ในขณะที่การขยายโอกาสทาง
การศึกษามีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการสอนกลับเปนไปอยางเชื่องชา ทําให
คุณภาพทางการศึกษาตกตํ่าลง นอกจากนี้นโยบายการเพิ่มจํานวนเด็กอาชีวะใหมีสัดสวนมากขึ้นนั้น กลับทําให
คุณภาพนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลงอยูแลวกลับแยลงไปอีก และที่สําคัญที่สุด คือการขาดแคลนงบประมาณ ทั้ง
งบประมาณดานคาสอนของครูผูสอน และงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอน ทําใหนักศึกษาไมมีโอกาสไดฝกใชงานเคร่ืองมือหรือเครื่องจักรรุนใหมที่มีการใชงานอยูจริงในสถาน
ประกอบการ สงผลใหเด็กไมสามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อจบการศึกษา 

จากปญหาในดานการผลิตบุคลากรท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่นําเสนอมาขางตน ทางออกของการ
แกไขปญหาที่เปนไปไดและมีความพยายามดําเนินงานอยูในปจจุบันรวมไปถึงทางเลือกอื่นๆ ในอนาคต จะอยู
บนพื้นฐานของความรวมมือกันในการผลิตบุคลากรระหวางสถานศึกษาและภาคเอกชน โดยรูปแบบของความ
รวมมือในเบื้องตนสามารถสรุปได 3 รูปแบบดังนี้ 

แบบทวิภาคี เปนแบบที่ไดดําเนินอยูในปจจุบันซึ่งเหมาะสําหรับโรงงานหรือสถานประกอบการที่
มีระบบรองรับในการสอนงานแกนักศึกษา แตจะเกิดปญหากับโรงงานหรือสถานประกอบการที่ไมมีระบบรองรับ
ทําใหการฝกประสบการณไมสามารถพัฒนาทักษะการทํางานไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้การคัดเลือกสถาน
ประกอบการใหเพียงพอกับนักศึกษาที่จะฝกประสบการณในแตละรุนเปนไปไดยากโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ไม
อยูใกลแหลงอุตสาหกรรม ทางดานหลักสูตรการสอนก็เปนปญหากับแบบทวิภาคีเชนเดียวกัน กลาวคือการนับ
ชั่วโมงฝกประสบการณแทนชั่วโมงของรายวิชาชีพแทนที่จะแทนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทําใหนักศึกษาไมมี
พื้นฐานทางเทคนิคเพียงพอตอการฝกประสบการณ   
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แบบสถานประกอบการเปนผูจัดการศึกษาเอง ระบบนี้ทางสถานประกอบการจะตองจัด
การศึกษาใหตรงกับกรอบของหลักสูตรอาชีวศึกษาซึ่งทําใหเกิดอุปสรรคเนื่องจากหลักสูตรไมยืดหยุนเพียงพอ
ในบางประเด็น อยางไรก็ตาม ระบบเชนนี้เหมาะสําหรับสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญมีระบบการฝกท่ี
สมบูรณแบบ มีหอพักแกนักศึกษา มีหองสมุด ระบบนันทนาการ มีวัสดุฝกท่ีเพียงพอ และที่สําคัญคือมี
มาตรฐานของอาชีพอยูแลว 

แบบใชนักวิชาการเปนตัวกลางในการประสานความรวมมือเปนแบบที่ชวยแกปญหาของ
แบบที่ 1 โดยอาศัยนักวิชาการท่ีเขาใจระบบสมรรถนะวิชาชีพ เทคนิคและวิธีการสอนหรือฝกอบรม ซึ่งเปน
ตัวกลางประสานความรวมมือระหวางสถานประกอบการและวิทยาลัย ระบบนี้สามารถชวยเหลือกลุมบริษัทที่ไม
สามารถจัดการศึกษาเองไดเพราะมีกําลังทุนไมเพียงพอแตสามารถรวมกลุมกันเพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณชาง
เทคนิคท่ีตองการในแตละปอยางนอย 1 หองเรียนหรือประมาณ 20-30 คน อยางไรก็ตามระบบนี้ตองอาศัย
ความชวยเหลือจากทางภาครัฐในตอนเริ่มสรางระบบ โดยเฉพาะเรื่องการนําคาใชจายในการพัฒนาแรงงานมา
เปนคาลดหยอนหักภาษีซึ่งปจจุบันมีชองทางทําไดอยูแลว 

10.2.3 การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรม 

จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเปนตัวกําหนดอุปสงคของแรงงานดังไดนําเสนอไวแลวขางตน  
สงผลใหจําเปนตองมียุทธศาสตรในการเตรียมการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม องคประกอบสําคัญของอุปทานแรงงาน คือคุณภาพแรงงาน 
ผลิตภาพแรงงาน ที่ไดกําลังคนมาจากการศึกษา และการพัฒนาคนจากกระทรวงแรงงานและสวนราชการตางๆ 
ที่เกี่ยวของ โดยการพัฒนาแรงงานนั้นมุงที่จะทําใหแรงงานมีสมรรถนะที่ไดมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล 
ทั้งนี้จากการสังเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษา ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคแรงงาน ทางคณะที่ปรึกษาไดรวบรวมผลทั้งหมดเพื่อนํามาจัดทําเปน
รางยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนกรอบหลักในการดําเนินงานพัฒนา
กําลังคนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน 

กําลังคนมีความพรอมและสมรรถนะไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

พันธกิจ 

1) จัดหากําลังคนทั้งในและตางประเทศใหเพียงพอ 

2) พัฒนาแรงงานใหมีสมรรถนะในระดับสากล และรองรับ AEC 

3) เสริมสรางเครือขายระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (เพื่ออุตสาหกรรม) 

4) เสริมสรางภาค อุตสาหกรรมใหเปนแหลงที่แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

เปาประสงค 

1) เพื่อใหไดแรงงานเพียงพอที่จะตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
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2) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพจากการที่มี แรงงานมีสมรรถนะสูงในระดับสากลและ
รองรับ AEC 

3) เพื่อใหเกิดเครือขาย ระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหแรงงานเกิดพลังในการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง 

4) เพื่อใหภาคอุตสาหกรรม เปนแหลงรายไดที่แรงงานพึ่งพาได มีหลักประกันมั่นคง และทํางาน
อยางมีความสุข 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดเตรียมกําลังคนใหสอด คลองกับทิศทางของ การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของประเทศ 

กลยุทธ 

(1) จัดทําการผลิตที่มีคุณ ภาพสูง เพื่อปอนแรงงาน ใหตรงกับที่ภาคอุตสาหกรรมตองการ 

(2) เพิ่มสัดสวนของผูเรียน สายชาง ใหมากขึ้นเปนสัดสวนรอยละ 50 ถึง 60 ของผูจบ
มัธยมศึกษาปที่ 3 

(3) จัดหาแรงงานฝมือจาก ตางประเทศเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดใหเพียงพอ 

(4) เพิ่มผูเรียนสายสามัญ ดานเทคนิคจากผูเรียนสายสามัญ 

(5) เรงปรับเปลี่ยนสมรรถนะ ในผูวางงานใหสามารถรับเขาทํางานไดในภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตและพัฒนาแรงงานใหมีสมรรถนะสูงเทียบเทา มาตรฐานอาเซียน และ
สากล 

กลยุทธ 

(1) เรงพัฒนาระบบทดสอบ มาตรฐานฝมือแรงงานของ ชางฝมือระดับตางๆ ที่ทํางานในภาค 
อุตสาหกรรม 

(2) เรงปรับลด Competency Gap ในอาชีพตางๆ ในหวงโซคุณคาอุตสาหกรรม 

(3) จัดทําการสํารวจขอมูล Competency Gap อยางสม่ําเสมอเพื่อปรับสมรรถนะใหตรงกับ
ความตองการภาคอุตสาหกรรม 

(4) พัฒนาครูชางที่มี สมรรถนะสูงใหเพียงพอ โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือฝกอบรม
ที่เชี่ยวชาญ 

ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุน สงเสริมใหเกิดภาคี เครือขายเพ่ือรวมแกปญหาและงานรวมกัน 

กลยุทธ 

(1) เรงสนับสนุนใหเกิดภาคี เครือขาย 3 ภาค ระหวางผูใชแรงงานและสถานศึกษา และ
รัฐบาล เพื่อแกปญหาขาดแคลนแรงงาน 
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(2) เรงสนับสนุนเครือขาย ความรวมมือที่ประสานความสําเร็จในการจัดหาแรงงานตามความ
ตองการไดสําเร็จใหมีการนําไปใชอยางกวางขวาง 

(3) เรงพิจารณาขอตกลงรวมกันในเรื่องคาตอบแทน และสวัสดิการเพื่อลดปญหาการแยง
แรงงานฝมือ 

(4) สนับสนุนเครือขาย LEED-X+ ใหมีการใชงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยใหมีการเติบโตอยางย่ังยืน 

กลยุทธ 

(1) สนับสนุนใหอุตสาหกรรม ปรับโครงสรางใหสอดคลอง กับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ของ
กระแสโลกาภิวัตน 

(2) เรงสนับสนุนให SMEs เปนแหลงรายไดและการจางงานสําคัญ 

(3) ดูแลในเรื่องรายไดและ สวัสดิการแรงงานใหเปนไปตามกฎหมาย 

(4) ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(5) ดูแลในเรื่องประกันสังคมเพื่อใหแรงงานไดรับสิทธิประโยชนมีหลักประกันเมื่อออกจากงาน 

(6) เรงปรับปรุงมาตรฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในที่ทํางาน เพื่อใหทุกคน ทํางานอยาง
มีความสุข 

นอกเหนือจากยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมแลว คณะที่
ปรึกษาไดจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขา ซึ่ง
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรทั้งหมด สามารถดูเพิ่มเติมไดในรายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 9 

10.3 ขอเสนอแนะในการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวมและราย
สาขาไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้ 

10.3.1 กรอบแนวคิดในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

1) การมีมติจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบดําเนินการตามกรอบ
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมจะทําใหเกิดการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของที่จะนํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนากําลังแรงงานฉบับนี้ไปจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งมีทั้งกิจกรรม หรือ
โครงการ และมีงบประมาณรองรับ 

2) การสรางความเขาใจดวยการส่ือสาร ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อใหคณะกรรมการ
ระดับชาติชุดตางๆ ที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวของอยูดวย เชนคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แหงชาติ (กอช.) และคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) เพื่อรวมกัน
ผลักดันแนวทางหรือมาตรการภายใตกรอบยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติงาน 
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3) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปนผูริเริ่มใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการผลิต
และพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ตองใหความสําคัญกับการดําเนินการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล 

10.3.2 การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผน 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะที่เปนเจาภาพผูริเริ่มการจัดทําแผนยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมมีหนาที่ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ โดยใชกระบวนการ Plan Do Check Action (PDCA) คือ เมื่อมีการวางแผน
ยุทธศาสตร (Plan) แลว จําเปนตองมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) และจําเปนตองมีการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามตัวชี้วัดหรือไม (Check) หากพบวาไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร (Act) ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้เปนกลไกที่นําไปสูคําตอบวาแผนยุทธศาสตรฯ 
ฉบับนี้ประสบความสําเร็จตามเปาประสงคหรือไม และยังชวยทําใหผูจัดทําแผนสามารถปรับปรุงแผนหรือ
นโยบายไดสอดคลองกับสถานการณไดอยางทันทวงที หากพบวาจําเปนตองมีการปรับปรุงแผนหรือนโยบายใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.3 การดําเนินงานในระยะตอไป 

เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการนําแผนยุทธศาสตรที่ไดยกรางขึ้นไปสูการปฏิบัติ ควรมีกิจกรรมตางๆ 
ตอเนื่องภายหลังจากเสร็จส้ินโครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมดังตอไปนี้ 

1) จัดต้ังคณะอนุกรรมการ (ขับเคลื่อน) การพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมโดยอํานาจของ 
กอช. ทั้งในภาพรวมและรายสาขา เพื่อเปนแมงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ไดจัดทําขึ้นไปสูการปฏิบัติ 
และคอยติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรที่ไดจัดทําขึ้น 

2) จัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางสมํ่าเสมอ โดยกําหนดวาระการประชุมใหแนนอน 
เชน 

- ปที่ 1 (2556) ประชุมรายไตรมาส ทุก 3 เดือน 4 ครั้ง/ป 

- ปที่ 2 (2557) ประชุมทุก 4 เดือน/ครั้ง 

- ปที่ 3 (2558) ประชุมทุก 6 เดือน/ครั้ง 

วางแผน
ยุทธศาสตร 

(Plan) 

นําแผน 
ไปสูการปฏิบัติ 

(Do) 

ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร 

(Act) 

ติดตามผล 
การดําเนินงาน 

(Check) 

กระบวนการยอนกลับ 
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3) จัดใหมีการศึกษาดูงานในสถาบันตางๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมในแตละสาขา เชน สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และบริษัทเอกชนตางๆ 
ที่มีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหแกพนักงานในกิจการของตนเอง เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณ
โดยตรงในการพัฒนากําลังคนในภาคอตุสาหกรรมใหแกคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

4) ทบทวนแผนทุก 2 ป เพื่อรองรับสถานการณการเปล่ียนแปลง กําหนดการทบทวนกลยุทธ 
แผนงานโครงการ 

- ครั้งที่ 1 ป 2558 

- ครั้งที่ 2 ป 2560 
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ภาคผนวก ก. 
การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถกําลังคน 

ในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย (ตนแบบรางหลักสูตร) 

จากผลการศึกษาแนวโนมความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต รวมไปถึงการศึกษาหวง
โซมูลคาท่ีมีความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนตําแหนงงานท่ีมีความสําคัญและประสบปญหาขาดแคลน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในทั้ง 5 อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และ
อุตสาหกรรมอาหาร ที่ไดนําเสนอเอาไวแลวในเนื้อหาหลักของรายงานฉบับสมบูรณนี้ พบวากลุมอาชีพชางเทคนิค
ประเภทตางๆ และกลุมชางซอมบํารุง เปนตําแหนงงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมลวนใหความสําคัญเปนอยางมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตสินคาในภาคอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท จําเปนจะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต มีการใชเครื่องมืออํานวยความสะดวกตางๆ และเครื่องจักรเขามาชวย
ในกระบวนการผลิตอยูตลอดเวลา การควบคุมดูแลการทํางานของระบบ เครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพของตลอดเวลา การบํารุงรักษา ดูแล ซอมแซม และแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษา พบวา ในปจจุบันผูประกอบการจํานวนมากตองพบกับปญหาแรงงานท่ี
รับเขาทํางานใหมยังขาดความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ชวงหาง (Gap) ของระดับ
ความคาดหวังที่ผูประกอบการต้ังไวกับระดับความสามารถของแรงงานที่มีอยูจริงอยูนั้นแตกตางกันคอนขางมาก 
โดยเฉพาะความสามารถในทางชาง ซึ่งเปนความสามารถข้ันพื้นฐานที่แรงงานในสายชางเทคนิคทุกคนควรจะตอง
มีในระดับสูง เพื่อใหการดําเนินงานในสายการผลิตสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงจําเปนตองเรง
พัฒนาศักยภาพของแรงงานในสายชางเทคนิค และชางซอมบํารุงอยางเรงดวน โดยการวิเคราะหหาประเภทของ
ความรู ทักษะ และความสามารถท่ีแรงงานมีปญหา เพื่อทําการฝกอบรมเพื่อลดชองวางของความคาดหวังกับระดับ
ความสามารถของแรงงานลงใหแคบมากที่สุด ทั้งนี้ ตําแหนงงานวิกฤตในแตละอุตสาหกรรม และประเภทของ
ความสามารถของแรงงานท่ีมีปญหาและสามารถที่จะจัดหลักสูตรฝกอบรมในระยะสั้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหแก
แรงงานในสถานประกอบการ ทั้งแรงงานที่เพิ่งจบการศึกษาและเขาทํางานใหม รวมไปถึงแรงงานที่ทํางานมาเปน
ระยะเวลานานแลว โดยเนนไปที่กลุมแรงงานดานชางเทคนิคในสาขาอุตสาหกรรมตางๆ นั้น ไดมีการวิเคราะห
เอาไวแลวในรายงานบทที่ 4 ถึง 8 โดยมีผลสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

สรุปตําแหนงงานวิกฤตในแตละอุตสาหกรรม และประเภทของความสามารถของแรงงานที่มีปญหา 

อุตสาหกรรม ตําแหนงงานวิกฤต ประเภทของความสามารถทีมี่ปญหา 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส - ชางอิเล็กทรอนกิส  

- ชางไฟฟา  
- วิศวกรเมคคาทรอนิกส  
- ชางกลโรงงาน  

- ความรูพ้ืนฐานตางๆ ในทางชางอุตสาหกรรม 
- การประกอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา 
เครื่องจักรและอุปกรณ 
- ซอมแซมหรอืเปล่ียนสวนประกอบของ
เครื่องจักร 
- การอานและเขียนแบบ 
- การพัฒนาอุปกรณตนแบบตางๆ 
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อุตสาหกรรม ตําแหนงงานวิกฤต ประเภทของความสามารถทีมี่ปญหา 
ยานยนตและช้ินสวน - ชางซอมบํารุง  

- ชางกลโรงงาน  
- ชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม  
- ชางควบคุมเครือ่งจักรดวยระบบคอมพิวเตอร  
- หัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล  
- ชางติดต้ังและซอมบํารุง  
- ชางเช่ือม 

- ความรูพ้ืนฐานตางๆ ในทางชางอุตสาหกรรม 
- การตรวจสอบความผิดปกติ และบํารุงรักษา 
เครื่องจักรและยานยนต 
- การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับเครือ่งจักร และ
หุนยนตอุตสาหกรรม 
- การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

เครื่องจักรกล - วิศวกรเครือ่งกลดานการออกแบบ  
- วิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร  
- หัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร   
- ชางไฟฟา 

- ความรูพ้ืนฐานตางๆ ในทางชางอุตสาหกรรม 
- การประกอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา 
เครื่องจักรและอุปกรณ 
- การกํากับดูแลช้ินสวนและอุปกรณของ
เครื่องจักร 
- การวิเคราะหผลการทดสอบเครือ่งจักรและ
อุปกรณ 
- การปรับแตงเครื่องจักร 

ส่ิงทอและเครื่องนุงหม - ชางกลโรงงาน  
- ผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ  
- ชางทําแบบตัดเย็บ  
- นักออกแบบแฟช่ัน  
- นักจัดการสินคาเส้ือผา 

- ความรูพ้ืนฐานตางๆ ในทางชางอุตสาหกรรม 
- การกํากับดูแลช้ินสวนและอุปกรณของ
เครื่องจักร 
- การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
- การอานและเขียนแบบ 
- การคํานวณและบริหารตนทุน 

อาหาร - ชางกลโรงงาน  
- ผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร  
- นักวิทยาศาสตรอาหาร  
- วิศวกรอาหาร 

- ความรูพ้ืนฐานตางๆ ในทางชางอุตสาหกรรม 
- การประกอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา 
เครื่องจักรและอุปกรณ 
- วิเคราะหผลการทดสอบ ขอมูลความผิดพลาด
ของเครือ่งจักร และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- ความปลอดภัยในการทํางาน 
- การเขียนบันทกึรายงานการปฏิบัติงาน 

ท่ีมา: สรุปผลจากการระดมความคิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาอุตสาหกรรม  

ในที่นี้ คณะท่ีปรึกษาไดทดลองจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหแกแรงงานใน 
ตําแหนงงานท่ีสําคัญของทั้ง 5 อุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเนนไปที่กลุมชางเทคนิคและชางซอมบํารุงเปนหลัก  
โดยแบงออกเปน 5 โครงการพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 
ดังตอไปนี้  

 

 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-3 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลกทรอนิกส 
หลักสูตรฝกอบรม 

ชางซอมบํารุงระบบอัตโนมัติ (Automation System Maintenance Technician) 
ระดับชางเทคนิค (Technician) 

 
หลักการสําคัญของการฝกอบรม “ชางซอมบํารุงระบบอัตโนมัติ” 

หลักการสําคัญของการฝกอบรมเทคนิคการซอมบํารุงระบบอัตโนมัตินี้ คือ การพัฒนาความรู 
ความสามารถ ในการซอมบํารุงระบบอัตโนมัติ โดยเนนที่การฝกปฏิบัติ โดยอาศัยกิจกรรม การสรางทักษะและการ
สรางประสบการณ ใหปฏิบัติงานตามจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแทรกความรูที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน เชน การวิเคราะหความบกพรองของเครื่องจักรและอุปกรณในระบบอัตโนมัติ  การวางแผนการ
บํารุงรักษา  และการเขียนรายงานผลการวิเคราะห  รวมทั้งความมีวินัยในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ดานการซอมบํารุงระบบอัตโนมัติใหมีศักยภาพสูงขึ้น ตามความตองการของผูประกอบการ 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรูในงานซอมบํารุงในอตุสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการซอมบํารุง การวิเคราะหงาน การเขียนรายงาน และการวางแผนการ
บํารุงรักษา สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

หลักการและวิธีการวัดและประเมินผล 

การประเมินผลในการฝกอบรมนี้ใชรูปแบบการประเมินผลดังนี ้

1. การประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อหาของการฝกอบรมดวยการใชแบบทดสอบ 

2. การประเมินผลความคิดเห็นในการฝกอบรมสําหรับการประเมินการจัดการฝกอบรม 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การประเมินผลความรูดําเนินการโดยการใชแบบทดสอบ(Pre-test) วัดความรูกอนการอบรม ที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเนื้อหาตามหัวขอการ
ฝกอบรม หากเลือกขอที่ถูกตองได 1 คะแนน หากเลือกผิดได 0 คะแนน และใชแบบทดสอบ(Post-test)วัดความรู
หลังการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีเนื้อหาตามหัวขอการฝกอบรม หากเลือกขอที่ถูกตองได 1 คะแนน หากเลือกผิดได 0 คะแนน  

วิธีการประเมินผลความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการโดยใชแบบประเมินผลความคิดเห็น
ของผูเขารับการฝกอบรม  ใหผูเขารับการฝกอบรมประเมินหลังจากฝกอบรมครบตามหลักสูตรแลว เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของที่ผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการฝกอบรมครั้งนี้ โดยใชเกณฑประเมินแบบจัดอันดับเปน 5 
ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และปรับปรุง 

กลุมเปาหมาย ชางเทคนิคประสบการณ 3-5 ป 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-4 

คุณสมบัติผูเขาอบรม มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุม การใชงานคอมพิวเตอรการใช
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  และการบํารุงรักษา 

รูปแบบการอบรม บรรยายและฝกปฏิบัติดวยชุดทดลองและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลองการทํางาน 

วิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานระบบอัตโนมติั 

การประเมินผล  ประเมินความรูทฤษฎีดวยแบบทดสอบความรู 

หัวขอการฝกอบรม  

แบงออกเปน 2 สวนดังนี ้

1. ความรูพ้ืนฐานชางอุตสาหกรรม 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

1.  การอานและเขียนแบบเครือ่งกล 2 6 6 
2.  การอานและเขียนแบบไฟฟา 2 6 6 
3.  การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 2 9 3 

 รวม 6 21 15 
 

2. ความรูเฉพาะชางซอมบํารงุระบบอัตโนมัติ 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

1 นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 4 12 12 
2 ไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม 4 18 6 
3 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3 9 9 
4 แมชชีนวิชัน่เบือ้งตน  

(Introduction to Machine Vision) 
2 6 6 

5 เซอรโวมอเตอรและการขับเคล่ือน 
(Servo Motor and Drive) 

3 9 9 

6 หุนยนตอุตสาหกรรมเบือ้งตน 
(Introduction to Industrial Robot) 

2 6 6 

7 PLC ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 
8 Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 

รวม 24 84 60 
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ก-5 

ช่ือหลักสูตร : การอานและเขียนแบบเคร่ืองกล 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกมาตรฐานในงานเขียนแบบไดถูกตอง 

2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตไดถูกตอง 

3. การกําหนดขนาดลงในแบบไดถูกตอง 

4. อานแบบภาพฉายไดถูกตอง 

5. เขียนแบบภาพฉายไดถูกตอง 

6. เขียนแบบภาพสามมิติไดถูกตอง 

7. สเกตซแบบไดถูกตอง 

8. การกําหนดสัญลักษณลงในแบบไดถูกตอง 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม  : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม  : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 

 09.15 - 16.30 น. มาตรฐานงานเขียนแบบ 
รูปทรงเรขาคณิต 
การกําหนดขนาด 
ภาพฉาย (ORTHOGRAPHIC DRAWING) 

3 09.00 - 16.15 น. ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW) 
การเขียนภาพสเกตซ 
การเขียนแบบภาพตัด 
สัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 
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ช่ือหลักสูตร : การอานและเขียนแบบไฟฟา 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อานสัญลักษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได  

2. เขียนสัญลักษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได  

3. อานแบบระบบไฟฟาได 

4. เขียนแบบระบบไฟฟาได 

5. เขียนแบบระบบควบคุมได 

6. อธิบายหลักการทํางานของวงจรควบคุมได  

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. การเขียนสัญลกัษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อุปกรณพืน้ฐาน 
  อุปกรณสารกึ่งตัวนํา 
  อุปกรณดิจิตอล   
  สวิทซและรีเลย 

การเขียนและอานแบบระบบไฟฟา 
แบบระบบสายปอน 
แบบระบบแสงสวาง 
แบบระบบปองกัน 
การกําหนดขนาดสายไฟ 
การเลือกใชอุปกรณปองกัน 

2 09.00 - 16.15 น. การเขียนและอานแบบระบบควบคุม 
แบบวงจรกําลัง 
แบบวงจรควบคุม 
แบบวงจรการเดินสายติดต้ัง 
การทํางานของวงจรควบคุมแบบตางๆ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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ก-7 

ช่ือหลักสูตร : การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกความหมายของการบํารุงรักษาเชิงปองกันได  

2. ออกแบบรูปแบบการบันทึกขอมูลได 

3. วางแผนการบํารุงรักษาได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 1  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 

1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 

 09.15 - 16.15 น. ลักษณะการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 
วงจรชีวิตของเครื่องจักร / ประวัติการบํารุงรักษา 
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 
การบํารุงรักษาเชิงแกไข (Corrective Maintenance) 
การปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) 
การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) 
การจัดทํามาตรฐานและแผนงานการบํารุงรกัษา 
ปฏิบัติ กิจกรรมการเขียนมาตรฐานการบํารงุรักษาและ การวางแผนการ  
บํารุงรักษาเชิงปองกัน 

16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-8 

ช่ือหลักสูตร : นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. อานแบบระบบควบคุมนิวเมติกสได 

2. อธิบายหลักการทํางานของอปุกรณนิวเมติกสได 

3. อธิบายการทํางานของวงจรนวิเมติกสเบื้องตนได 

4. บอกหนาที่ของทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกสได 

5. ตอวงจรนิวเมติกสได 

6. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกสเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 4  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบนวิเมติกส 

หลักการทํางานของอุปกรณนิวเมติกสและสัญลักษณของอุปกรณจากภาพตัด
โครงสรางของอุปกรณนิวเมติกส 

2 09.00 - 16.00 น. การทํางานของอุปกรณนิวเมติกส 
การทํางานของวงจรนิวเมติกสเบื้องตน 

3 09.00 - 16.00 น. ทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการวงจรนิวเมติกส                             

4 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการงานทอ, ขอตอและซีลในระบบจรนิวเมติกส 
การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสไฟฟา 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-9 

ช่ือหลักสูตร : ไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกสวนประกอบของระบบไฮดรอลิกได   

2. อธิบายโครงสรางและหลักการทํางานของปมชนิดตางๆ ได 

3. อธิบายการทํางานของกระบอกสูบและมอเตอรไฮดรอลิกชนิดตางๆ ได 

4. อธิบายการทํางานของวาลวชนิดตางๆ ได 

5. อธิบายการทํางานของวงจรไฮดรอลิกในเครือ่งจักรกลได  

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกได  

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 4  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 

 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 

 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก 

การทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกและสัญลักษณ 

2 09.00 - 16.00 น. การทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกและสัญลักษณของอุปกรณจากภาพตัด
โครงสรางของอุปกรณ  
อุปกรณ –ควบคุมทิศทาง –ความเร็ว ความดัน 

3 09.00 - 16.00 น. ปมและอุปกรณประกอบในระบบตนกําลัง 
การทํางานของวงจรไฮดรอลกิเบื้องตน 

4 09.00 - 16.15 น. การทํางานของวงจรไฮดรอลกิในเครื่องจักรกล 
การบํารุงรักษาระบบไฮดรอลกิ 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-10 

ช่ือหลักสูตร : เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกหลักการตรวจจับสัญญาณของเซนเซอรได 

2. บอกคุณสมบัติของเซนเซอรแตละชนิดได 

3. อธิบายการทํางานของ เซนเซอรแตละชนิดได 

4. เลือกใชเซนเซอรใหเหมาะสมกับงานได 

5. ตอวงจรไฟฟาใชงานของเซนเซอรได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาเซนเซอรเบื้องตนได 

7. ตรวจสอบการทํางานของเซนเซอรเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม   3  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 

 

 

 

วนัที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 

 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของเซน็เซอร 

Proximity Sensor (Inductive ,Capacitive ,Magnetic Ultrasonic ) 
ปฏิบัติการ 

2 09.00 - 16.00 น. Optical Sensor, Encoder, Linear–variable Differential Transformers 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. Potentiometers ,  Force Transducer, Temperature Control 
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-11 

ช่ือหลักสูตร :  แมชชีนวิช่ันเบื้องตน  
(Introduction to Machine Vision) 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกองคประกอบที่สําคัญของระบบวิชั่นได 

2. อธิบายหลักการทํางานของการประมวลผลภาพได 

3. บอกวิธีการเลือกใชระบบวิชั่นเบื้องตนได 

4. บอกวิธีการตรวจสอบการทํางานระบบวิชั่นเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม :  ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 1  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบวชิั่นที่ใชในอุตสาหกรรม 

สวนประกอบที่สําคัญของระบบวิชั่น 
เทคนิคทางแสง 
การประยุกตใชงาน 
วิธีการตรวจสอบการทํางานระบบวิชั่น 

2 09.00 - 16.15 น. การประมวลผลภาพ  
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-12 

ชื่อหลักสูตร : มอเตอรและการขับเคลือ่น 
(Motor and Drive) 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกโครงสรางพื้นฐานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

2. บอกชนิดของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

3. อานแบบวงจรไฟฟาของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

4. อธิบายวงจรการทํางานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

5. บอกวิธีการบํารุงรักษามอเตอรและระบบขับเคล่ือนได 

6. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 

 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 

1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของ DC Servo Motor 

ปฏิบัติการ 
2 09.00 - 16.00 น. หลักการเบื้องตนของ AC Servo Motor 

ปฏิบัติการ 
3 09.00 - 16.15 น. หลักการเบื้องตนของ Stepping Motor 

ปฏิบัติการ 
 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-13 

ช่ือหลักสูตร : หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน 
(Introduction to Industrial Robot) 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกชนิดและประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรมได 

2. บอกการประยุกตใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมได  

3. อธิบายหลักการเคล่ือนทีข่องหุนยนตอุตสาหกรรมได 

4. บอกความปลอดภัยในการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมได 

5. เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่หุนยนตอุตสาหกรรมได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาหุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 

 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. ชนิดและประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรม 

หลักการเคล่ือนที่ของหุนยนตอุตสาหกรรม 
การประยุกตใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม  
ความปลอดภัยในการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม 
หลักการทํางานและวิธีการควบคุมโปรแกรมหุนยนตอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมออกแบบชิ้นสวนเพื่อเรียนรูระบบพิกัด 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานหุนยนต 

2 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการออกแบบหุนยนตจากแบบที่กําหนดให 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานหุนยนตในกระบวนการผลิต 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-14 

ช่ือหลักสูตร : PLC ขั้นพื้นฐาน 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกหลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC ได 

2. บอกคําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC ได 

3. อธิบายการเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

4. เขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

5. อธิบายภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตนได 

6. เขียนโปรแกรม SFC เบื้องตนได 

7. บอกวิธีการบํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

8. บํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 

 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC 

คําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC 
ปฏิบัติการ  

2 09.00 - 16.00 น. การเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. ภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตน 
การเขียนโปรแกรม SFC เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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ช่ือหลักสูตร : Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายสวนประกอบของไมโครคอนโทรเลอรได 

2. บอกประเภทของตัวแปรขอมลูตางๆได 

3. เขียนโปรแกรมโดยใชลูปและฟงกชันได 

4. เขียนโปรแกรมสําหรับหนวงเวลาได 

5. เขียนโปรแกรมเพื่อรับสงขอมูลผานพอรตเชื่อมโยงตางๆได 

6. เขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการอินเตอรรับได 

7. เขียนโปรแกรมเพื่อทําการแสดงผลได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. Microcontroller Architecture 

Microprocessor 
Memories and Input / Output Devices 
Timer / counter / Stack / Interrupt 

2 09.00 - 16.00 น. Series Port / Microcontroller  Resetting 
Higher  Programming  Language 

3 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการ 
 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
 

หลักสูตรฝกอบรม 
ชางซอมบํารุง (Maintenance Technician) 

ระดับชางเทคนิค (Technician) 
 
หลักการสําคัญของการฝกอบรม “ชางซอมบํารุง” 

หลักการสําคัญของการฝกอบรมเทคนิคการซอมบํารุงนี้คือ การพัฒนาความรู ความสามารถ ในการซอม
บํารุง เครื่องจักรและอุปกรณในโรงงานผลิตยานยนตและชิ้นสวน โดยเนนที่การฝกปฏิบัติ โดยอาศัยกิจกรรม การ
สรางทักษะและการสรางประสบการณ ใหปฏิบัติงานตามจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแทรกความรูที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน เชน การวิเคราะหความบกพรองของเครื่องจักรและอุปกรณในสายการผลิตยานยนตและ
ชิ้นสวน การวางแผนการบํารุงรักษา  และการเขียนรายงานผลการวิเคราะห  รวมทั้งความมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในดานการซอมบํารุงในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหมีศักยภาพสูงขึ้น ตามความ
ตองการของผูประกอบการ 

ปจจุบันอุตสาหกรรมประกอบรถยนต และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตไทย ไดมีการนําเครื่องจักร
อัตโนมัติมาใชการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และกําลังการผลิตในอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนสําหรับหนวยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของที่จะตองเรียนรูพื้นฐานการทํางาน และเตรียมความพรอมดาน
เทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติที่ใชในอุตสาหกรรม 

บุคลากรท่ีทํางานเก่ียวของกับการซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ในกระบวนการผลิตที่เปน
ระบบอัตโนมัติ จะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอุปกรณ กลไก  การควบคุม  และการส่ังงานเครื่องจักรและ
อุปกรณอัตโนมัติที่ตนเองใชงานอยู นอกจากนี้ควรเปนผูที่มีความรู ความสามารถในเรื่อง ระบบกลไกตางๆ 
สามารถใชงานเครื่องมือวัดตาง ๆ ไดและควรเปนผูที่มีความรูความสามารถเก่ียวกับวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งควรเปนผูที่มีความรู ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรพื้นฐานดวย 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการซอมบํารุง การวิเคราะหงาน การเขียนรายงาน และการวางแผนการบํารุงรักษา 
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

หลักการและวิธีการวัดและประเมินผล 

การประเมินผลในการฝกอบรมนี้ใชรูปแบบการประเมินผลดังนี ้

1. การประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อหาของการฝกอบรมดวยการใชแบบทดสอบ 

2. การประเมินผลความคิดเห็นในการฝกอบรมสําหรับการประเมินการจัดการฝกอบรม 
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การประเมินผลความรูดําเนินการโดยการใชแบบทดสอบ (Pre-test) วัดความรูกอนการอบรม ที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเนื้อหาตามหัวขอการ
ฝกอบรม หากเลือกขอที่ถูกตองได 1 คะแนน หากเลือกผิดได 0 คะแนน และใชแบบทดสอบ (Post-test) วัดความรู
หลังการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีเนื้อหาตามหัวขอการฝกอบรม หากเลือกขอที่ถูกตองได 1 คะแนน หากเลือกผิดได 0 คะแนน  

วิธีการประเมินผลความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการโดยใชแบบประเมินผลความคิดเห็น
ของผูเขารับการฝกอบรม  ใหผูเขารับการฝกอบรมประเมินหลังจากฝกอบรมครบตามหลักสูตรแลว เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของที่ผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการฝกอบรมครั้งนี้ โดยใชเกณฑประเมินแบบจัดอันดับเปน 5 
ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และปรับปรุง 

กลุมเปาหมาย  ชางเทคนิคประสบการณ 3-5 ป 

คุณสมบัติผูเขาอบรม มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุม การใชงานคอมพิวเตอรการใชงาน  
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  และการบํารุงรักษา 

รูปแบบการอบรม บรรยาย และฝกปฏิบัติดวยชุดทดลอง และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลองการทํางาน 

วิทยากร   ผูเชี่ยวชาญดานระบบอัตโนมติั 

การประเมนิผล  ประเมินความรูทฤษฎีดวยแบบทดสอบความรู 
หัวขอการฝกอบรม  

แบงออกเปน 2 สวนดังนี ้

1. ความรูพ้ืนฐานชางอุตสาหกรรม 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

1. การอานและเขียนแบบเครือ่งกล 2 6 6 

2. การอานและเขียนแบบไฟฟา 2 6 6 

3. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 2 9 3 

 รวม 6 21 15 
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2. ความรูเฉพาะชางซอมบํารงุระบบอัตโนมัติ 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

1 นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 4 12 12 
2 ไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม 4 18 6 
3 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3 9 9 
4 แมชชีนวิชัน่เบือ้งตน  

(Introduction to Machine Vision) 
2 6 6 

5 เซอรโวมอเตอรและการขับเคล่ือน 
(Servo Motor and Drive) 

3 9 9 

6 หุนยนตอุตสาหกรรมเบือ้งตน 
(Introduction to Industrial Robot) 

2 6 6 

7 PLC ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 
8 Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 

รวม 24 84 60 
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ช่ือหลักสูตร : การอานและเขียนแบบเคร่ืองกล 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกมาตรฐานในงานเขียนแบบไดถูกตอง 

2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตไดถูกตอง 

3. การกําหนดขนาดลงในแบบไดถูกตอง 

4. อานแบบภาพฉายไดถูกตอง 

5. เขียนแบบภาพฉายไดถูกตอง 

6. เขียนแบบภาพสามมิติไดถูกตอง 

7. สเกตซแบบไดถูกตอง 

8. การกําหนดสัญลักษณลงในแบบไดถูกตอง 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม  : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม  : 2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 

 09.15 - 16.30 น. มาตรฐานงานเขียนแบบ 
รูปทรงเรขาคณิต 
การกําหนดขนาด 
ภาพฉาย (ORTHOGRAPHIC DRAWING) 

2 09.00 - 16.15 น. ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW) 
การเขียนภาพสเกตซ 
การเขียนแบบภาพตัด 
สัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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ช่ือหลักสูตร : การอานและเขียนแบบไฟฟา 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อานสัญลักษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได  

2. เขียนสัญลักษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได  

3. อานแบบระบบไฟฟาได 

4. เขียนแบบระบบไฟฟาได 

5. เขียนแบบระบบควบคุมได 

6. อธิบายหลักการทํางานของวงจรควบคุมได  

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. การเขียนสัญลกัษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อุปกรณพืน้ฐาน 
  อุปกรณสารกึ่งตัวนํา 
  อุปกรณดิจิตอล   
  สวิทซและรีเลย 

การเขียนและอานแบบระบบไฟฟา 
แบบระบบสายปอน 
แบบระบบแสงสวาง 
แบบระบบปองกัน 
การกําหนดขนาดสายไฟ 
การเลือกใชอุปกรณปองกัน 

2 09.00 - 16.15 น. การเขียนและอานแบบระบบควบคุม 
แบบวงจรกําลัง 
แบบวงจรควบคุม 
แบบวงจรการเดินสายติดต้ัง 
การทํางานของวงจรควบคุมแบบตางๆ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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ช่ือหลักสูตร : การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกความหมายของการบํารุงรักษาเชิงปองกันได  

2. ออกแบบรูปแบบการบันทึกขอมูลได 

3. วางแผนการบํารุงรักษาได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 1  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

   
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.15 น. ลักษณะการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 

วงจรชีวิตของเครื่องจักร / ประวัติการบํารุงรักษา 
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 
การบํารุงรักษาเชิงแกไข (Corrective Maintenance) 
การปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) 
การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) 
การจัดทํามาตรฐานและแผนงานการบํารุงรกัษา 
ปฏิบัติ กิจกรรมการเขียนมาตรฐานการบํารงุรักษาและ การวางแผนการ  
บํารุงรักษาเชิงปองกัน 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-22 

ช่ือหลักสูตร : นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. อานแบบระบบควบคุมนิวเมติกสได 

2. อธิบายหลักการทํางานของอปุกรณนิวเมติกสได 

3. อธิบายการทํางานของวงจรนวิเมติกสเบื้องตนได 

4. บอกหนาที่ของทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกสได 

5. ตอวงจรนิวเมติกสได 

6. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกสเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 4  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม 

 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบนวิเมติกส 

หลักการทํางานของอุปกรณนิวเมติกสและสัญลักษณของอุปกรณจากภาพตัด
โครงสรางของอุปกรณนิวเมติกส 

2 09.00 - 16.00 น. การทํางานของอุปกรณนิวเมติกส 
การทํางานของวงจรนิวเมติกสเบื้องตน 

3 09.00 - 16.00 น. ทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการวงจรนิวเมติกส                             

4 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการงานทอ, ขอตอและซีลในระบบวงจรนิวเมติกส 
การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสไฟฟา 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-23 

ช่ือหลักสูตร : ไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรม 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกสวนประกอบของระบบไฮดรอลิกได     

2. อธิบายโครงสรางและหลักการทํางานของปมชนิดตางๆ ได 

3. อธิบายการทํางานของกระบอกสูบและมอเตอรไฮดรอลิกชนิดตางๆ ได 

4. อธิบายการทํางานของวาลวชนิดตางๆ ได  

5. อธิบายการทํางานของวงจรไฮดรอลิกในเครือ่งจักรกลได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 4  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 

 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก 

การทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกและสัญลักษณ 

2 09.00 - 16.00 น. การทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกและสัญลักษณของ 
อุปกรณจากภาพตัดโครงสรางของอุปกรณ 
อุปกรณ –ควบคุมทิศทาง –ความเร็ว ความดัน 

3 09.00 - 16.00 น. ปมและอุปกรณประกอบในระบบตนกําลัง 
การทํางานของวงจรไฮดรอลกิเบื้องตน 

4 09.00 - 16.15 น. การทํางานของวงจรไฮดรอลกิในเครื่องจักรกล 
การบํารุงรักษาระบบไฮดรอลกิ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-24 

ช่ือหลักสูตร : เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกหลักการตรวจจับสัญญาณของเซนเซอรได 

2. บอกคุณสมบัติของเซนเซอรแตละชนิดได 

3. อธิบายการทํางานของ เซนเซอรแตละชนิดได 

4. เลือกใชเซนเซอรใหเหมาะสมกับงานได 

5. ตอวงจรไฟฟาใชงานของเซนเซอรได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาเซนเซอรเบื้องตนได 

7. ตรวจสอบการทํางานของเซนเซอรเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม   3  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

   
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 

 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของเซน็เซอร 

Proximity Sensor (Inductive ,Capacitive ,Magnetic Ultrasonic ) 
ปฏิบัติการ 

2 09.00 - 16.00 น. Optical Sensor, Encoder, Linear–variable Differential Transformers 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. Potentiometers ,  Force Transducer, Temperature Control 
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-25 

ช่ือหลักสูตร :  แมชชีนวิช่ันเบื้องตน  
(Introduction to Machine Vision) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกองคประกอบที่สําคัญของระบบวิชั่นได 

2. อธิบายหลักการทํางานของการประมวลผลภาพได 

3. บอกวิธีการเลือกใชระบบวิชั่นเบื้องตนได 

4. บอกวิธีการตรวจสอบการทํางานระบบวิชั่นเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม :  ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 2  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบวชิั่นที่ใชในอุตสาหกรรม 

สวนประกอบที่สําคัญของระบบวิชั่น 
เทคนิคทางแสง 
การประยุกตใชงาน 
วิธีการตรวจสอบการทํางานระบบวิชั่น 

2 09.00 - 16.15 น. การประมวลผลภาพ  
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-26 

ช่ือหลักสูตร : มอเตอรและการขับเคล่ือน 
(Motor and Drive) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกโครงสรางพื้นฐานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

2. บอกชนิดของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

3. อานแบบวงจรไฟฟาของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

4. อธิบายวงจรการทํางานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

5. บอกวิธีการบํารุงรักษามอเตอรและระบบขับเคล่ือนได 

6. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของ DC Servo Motor 

ปฏิบัติการ 
2 09.00 - 16.00 น. หลักการเบื้องตนของ AC Servo Motor 

ปฏิบัติการ 
3 09.00 - 16.15 น. หลักการเบื้องตนของ Stepping Motor 

ปฏิบัติการ 
 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-27 

ช่ือหลักสูตร : หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน 
(Introduction to Industrial Robot) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกชนิดและประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรมได 

2. บอกการประยุกตใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมได  

3. อธิบายหลักการเคล่ือนทีข่องหุนยนตอุตสาหกรรมได 

4. บอกความปลอดภัยในการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมได 

5. เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่หุนยนตอุตสาหกรรมได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาหุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. ชนิดและประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรม 

หลักการเคล่ือนที่ของหุนยนตอุตสาหกรรม 
การประยุกตใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม  
ความปลอดภัยในการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม 
หลักการทํางานและวิธีการควบคุมโปรแกรมหุนยนตอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมออกแบบชิ้นสวนเพื่อเรียนรูระบบพิกัด 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานหุนยนต 

2 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการออกแบบหุนยนตจากแบบที่กําหนดให 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานหุนยนตในกระบวนการผลิต 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-28 

ช่ือหลักสูตร : PLC ขั้นพื้นฐาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกหลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC ได 

2. บอกคําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC ได 

3. อธิบายการเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

4. เขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

5. อธิบายภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตนได 

6. เขียนโปรแกรม SFC เบื้องตนได 

7. บอกวิธีการบํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

8. บํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC 

คําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC 
ปฏิบัติการ  

2 09.00 - 16.00 น. การเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. ภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตน 
การเขียนโปรแกรม SFC เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-29 

ช่ือหลักสูตร : Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายสวนประกอบของไมโครคอนโทรเลอรได 

2. บอกประเภทของตัวแปรขอมลูตางๆได 

3. เขียนโปรแกรมโดยใชลูปและฟงกชันได 

4. เขียนโปรแกรมสําหรับหนวงเวลาได 

5. เขียนโปรแกรมเพื่อรับสงขอมูลผานพอรตเชื่อมโยงตางๆได 

6. เขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการอินเตอรรับได 

7. เขียนโปรแกรมเพื่อทําการแสดงผลได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. Microcontroller Architecture 

Microprocessor 
Memories and Input / Output Devices 
Timer / counter / Stack / Interrupt 

2 09.00 - 16.00 น. Series Port / Microcontroller  Resetting 
Higher  Programming  Language 

3 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการ 
 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-30 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
 

หลักสูตรฝกอบรม 
ชางซอมบํารุง (Maintenance Technician) 

ระดับชางเทคนิค (Technician) 
 
หลักการสําคัญของการฝกอบรม “ชางซอมบํารุง” 

เครื่องจักรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางมากในกระบวนการผลิต และเครื่องจักรเมื่อใชงานจะตอง
มีการเส่ือมสภาพ ทําใหตองทําการฟนฟูสภาพดวยการซอมบํารุงรักษา และหนวยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบคือ
หนวยงานวิศวกรรมซอมบํารุง โดยวิศวกรซอมบํารุงและชางเทคนิคซอมบํารุง ซึ่งชางเทคนิคซอมบํารุงคือกําลังคน
ที่ขาดแคลนและขาดสมรรถนะที่ดีในการทํางาน 

หลักการสําคัญของการฝกอบรมเทคนิคการซอมบํารุงนี้คือ การพัฒนาความรู ความสามารถ ในการซอม
บํารุง เครื่องจักรและอุปกรณ โดยเนนที่การฝกปฏิบัติ โดยอาศัยกิจกรรม การสรางทักษะและการสราง
ประสบการณ ใหปฏิบัติงานตามจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแทรกความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
เชน การวิเคราะหความบกพรองของเครื่องจักรและอุปกรณ การวางแผนการบํารุงรักษา  และการเขียนรายงานผล
การวิเคราะห  รวมทั้งความมีวินัยในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในดานการซอมบํารุงในอุตสาหกรรมใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น ตามความตองการของผูประกอบการ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหมีความรูพื้นฐานในการซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ 

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและแกปญหาของเครือ่งจักรได 

3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหมีความสามารถในการวางแผนบํารุงรักษา 

4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหมีความสามารถในการจัดการพัสดุอะไหล 

5. เพื่อปองกันอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมาย 

 ชางเทคนิคระดับ ปวช และ ปวส 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 ผูจบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช, ปวส และชางที่มีประสบการณซอมบํารุงในโรงงาน 2-3 ป 

รูปแบบการฝกอบรม 

 บรรยายภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติกรณีศึกษาจริง 

วิทยากร  

 ผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณของแตละหลักสูตรจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน  



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-31 

หัวขอการฝกอบรม  
ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 

(วัน) 
ทฤษฎี

(ช่ัวโมง) 
ปฏิบัติ

(ช่ัวโมง) 
1 นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 4 12 12 
2 ไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม 4 18 6 
3 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3 9 9 
4 แมชชีนวิชัน่เบือ้งตน  

(Introduction to Machine Vision) 
2 6 6 

5 เซอรโวมอเตอรและการขับเคล่ือน 
(Servo Motor and Drive) 

3 9 9 

6 หุนยนตอุตสาหกรรมเบือ้งตน 
(Introduction to Industrial Robot) 

2 6 6 

7 PLC ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 
8 Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 
9 เครื่องตนกําลัง : เครื่องยนตทีม่ีการสันดาปภายใน 

และมอเตอรไฟฟา 
3 15 3 

10 ระบบสงกําลัง : พูเล -สายพาน เกียร เฟอง /โซ ขอตอ
คลับปลิ้ง ชุดตัดกําลัง 

2 10 2 

11 ระบบไฮดรอลกิ (การใชงานและการบํารุงรกัษาอยาง
ถูกวิธี) 

2 10 2 

12 ระบบนิวแมติก (การใชงานและการบํารุงรักษาอยาง
ถูกวิธี) 

2 10 2 

13 การหลอล่ืนเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 1 5 1 
14 เทคนิคการปองกันการชํารุดของเครือ่งจักรกลที่ใช

น้ํามันหลอล่ืนและน้ํามันไฮดรอลิก 
1 5 1 

15 ตลับลูกปน (การบํารุงรักษาและวิเคราะหความ
เสียหาย) 

1 5 1 

16 ถังที่มีแรงดัน : หมอตมน้ํา ถงัลมอัด ถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง ถังเกบ็กาซ 

3 12 6 

17 วาลวควบคุม (การบํารุงรักษาและปรับแตง) 1 5 1 
18 ระบบทอ : ปมน้ํา ปมลม ปมสงของเหลวชนิดตางๆท่ี

ไมใชน้ํา 
3 15 3 

19 ระบบเครื่องปรบัอากาศ 9 42 12 
20 ระบบเครื่องกําจัดฝุนและระบายอากาศในโรงงาน 2 10 2 
21 การใชเครื่องมอืผอนแรง/การเคล่ือนยายวัสดุ 2 10 2 
22 การเขียนแบบ /อานแบบเครือ่งกล  10 45 15 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-32 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

23 การลับเครื่องมอื : ดอกสวาน มีดกลึง 2 9 3 
24 งานโลหะและโลหะวิทยาในงานอุตสาหกรรม 13 60 18 
25 การกัดกรอนและการเลือกวัสดุ 2 10 2 
26 การออกแบบอปุกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 

และการจับยึดดวยโบลดและนัท 
3 12 6 

27 เทคโนโลยีไฟฟาและอุปกรณควบคุมไฟฟา 1 5 1 
28 การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 1 5 1 
29 การบริหารและจัดการอะไหลในงานซอมบํารงุ 1 5 1 
30 ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ ภาวะ

แวดลอมและความปลอดภัยสวนบุคคล 
1 5 1 

31 การเขียนบันทกึรายงานการปฏิบัติงาน  1 5 1 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-33 

ช่ือหลักสูตร : นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. อานแบบระบบควบคุมนิวเมติกสได 

2. อธิบายหลักการทํางานของอปุกรณนิวเมติกสได 

3. อธิบายการทํางานของวงจรนวิเมติกสเบื้องตนได 

4. บอกหนาที่ของทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกสได 

5. ตอวงจรนิวเมติกสได 

6. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกสเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม :  4  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม 

 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบนวิเมติกส 

หลักการทํางานของอุปกรณนิวเมติกสและสัญลักษณของอุปกรณจากภาพตัด
โครงสรางของอุปกรณนิวเมติกส 

2 09.00 - 16.00 น. การทํางานของอุปกรณนิวเมติกส 
การทํางานของวงจรนิวเมติกสเบื้องตน 

3 09.00 - 16.00 น. ทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการวงจรนิวเมติกส                             

4 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการงานทอ, ขอตอและซีลในระบบจรนิวเมติกส 
การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสไฟฟา 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-34 

ช่ือหลักสูตร : ไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกสวนประกอบของระบบไฮดรอลิกสได  

2. อธิบายโครงสรางและหลักการทํางานของปมชนิดตางๆ ได 

3. อธิบายการทํางานของกระบอกสูบและมอเตอรไฮดรอลิกสชนิดตางๆ ได 

4. อธิบายการทํางานของวาลวชนิดตางๆ ได 

5. อธิบายการทํางานของวงจรไฮดรอลิกในเครือ่งจักรกลได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 4  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 

 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก 

การทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกและสัญลักษณ 

2 09.00 - 16.00 น. การทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกและสัญลักษณของ 
อุปกรณจากภาพตัดโครงสรางของอุปกรณ 
อุปกรณ –ควบคุมทิศทาง –ความเร็ว ความดัน 

3 09.00 - 16.00 น. ปมและอุปกรณประกอบในระบบตนกําลัง 
การทํางานของวงจรไฮดรอลกิเบื้องตน 

4 09.00 - 16.15 น. การทํางานของวงจรไฮดรอลกิในเครื่องจักรกล 
การบํารุงรักษาระบบไฮดรอลกิ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-35 

ช่ือหลักสูตร : เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกหลักการตรวจจับสัญญาณของเซนเซอรได 

2. บอกคุณสมบัติของเซนเซอรแตละชนิดได 

3. อธิบายการทํางานของ เซนเซอรแตละชนิดได 

4. เลือกใชเซนเซอรใหเหมาะสมกับงานได 

5. ตอวงจรไฟฟาใชงานของเซนเซอรได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาเซนเซอรเบื้องตนได 

7. ตรวจสอบการทํางานของเซนเซอรเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม   3  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 

วนัที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 

 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของเซน็เซอร 

Proximity Sensor (Inductive, Capacitive, Magnetic Ultrasonic) 
ปฏิบัติการ 

2 09.00 - 16.00 น. Optical Sensor, Encoder, Linear–variable Differential Transformers 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. Potentiometers, Force Transducer, Temperature Control 
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-36 

ช่ือหลักสูตร :  แมชชีนวิช่ันเบื้องตน  
(Introduction to Machine Vision) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกองคประกอบที่สําคัญของระบบวิชั่นได 

2. อธิบายหลักการทํางานของการประมวลผลภาพได 

3. บอกวิธีการเลือกใชระบบวิชั่นเบื้องตนได 

4. บอกวิธีการตรวจสอบการทํางานระบบวิชั่นเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม :  ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 1  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 

 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบวชิั่นที่ใชในอุตสาหกรรม 

สวนประกอบที่สําคัญของระบบวิชั่น 
เทคนิคทางแสง 
การประยุกตใชงาน 
วิธีการตรวจสอบการทํางานระบบวิชั่น 

2 09.00 - 16.15 น. การประมวลผลภาพ  
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-37 

ช่ือหลักสูตร : มอเตอรและการขับเคล่ือน 
(Motor and Drive) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกโครงสรางพื้นฐานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

2. บอกชนิดของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

3. อานแบบวงจรไฟฟาของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

4. อธิบายวงจรการทํางานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

5. บอกวิธีการบํารุงรักษามอเตอรและระบบขับเคล่ือนได 

6. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของ DC Servo Motor 

ปฏิบัติการ 
2 09.00 - 16.00 น. หลักการเบื้องตนของ AC Servo Motor 

ปฏิบัติการ 
3 09.00 - 16.15 น. หลักการเบื้องตนของ Stepping Motor 

ปฏิบัติการ 
 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-38 

ช่ือหลักสูตร : หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน 
(Introduction to Industrial Robot) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกชนิดและประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรมได 

2. บอกการประยุกตใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมได 

3. อธิบายหลักการเคล่ือนทีข่องหุนยนตอุตสาหกรรมได 

4. บอกความปลอดภัยในการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมได 

5. เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่หุนยนตอุตสาหกรรมได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาหุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. ชนิดและประเภทของหุนยนตอุตสาหกรรม 

หลักการเคล่ือนที่ของหุนยนตอุตสาหกรรม 
การประยุกตใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม  
ความปลอดภัยในการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม 
หลักการทํางานและวิธีการควบคุมโปรแกรมหุนยนตอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมออกแบบชิ้นสวนเพื่อเรียนรูระบบพิกัด 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานหุนยนต 

2 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการออกแบบหุนยนตจากแบบที่กําหนดให 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานหุนยนตในกระบวนการผลิต 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-39 

ช่ือหลักสูตร : PLC ขั้นพื้นฐาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกหลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC ได 

2. บอกคําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC ได 

3. อธิบายการเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

4. เขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

5. อธิบายภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตนได 

6. เขียนโปรแกรม SFC เบื้องตนได 

7. บอกวิธีการบํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

8. บํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC 

คําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC 
ปฏิบัติการ  

2 09.00 - 16.00 น. การเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. ภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตน 
การเขียนโปรแกรม SFC เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-40 

ช่ือหลักสูตร : Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายสวนประกอบของไมโครคอนโทรเลอรได 

2. บอกประเภทของตัวแปรขอมลูตางๆได 

3. เขียนโปรแกรมโดยใชลูปและฟงกชันได 

4. เขียนโปรแกรมสําหรับหนวงเวลาได 

5. เขียนโปรแกรมเพื่อรับสงขอมูลผานพอรตเชื่อมโยงตางๆได 

6. เขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการอินเตอรรับได 

7. เขียนโปรแกรมเพื่อทําการแสดงผลได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. Microcontroller Architecture 

Microprocessor 
Memories and Input / Output Devices 
Timer / counter / Stack / Interrupt 

2 09.00 - 16.00 น. Series Port / Microcontroller  Resetting 
Higher  Programming  Language 

3 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการ 
 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-41 

ช่ือหลักสูตร: เคร่ืองตนกําลัง (เคร่ืองยนตและมอเตอรไฟฟา) 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งตนกําลัง 

2. เพื่อใหเขาใจการตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องยนต 

3. เพื่อใหเขาใจการตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบไฟฟาจุดระเบิด และระบบสตารทเครื่องยนต 

4. เพื่อใหเขาใจระบบหลอล่ืนและระบบระบายความรอน 

5. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบและแกไขเครือ่งยนตสันดาปภายใน 

ระยะเวลาการอบรม   3 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
2 9.00-12.00 น. โครงสรางเครื่องยนตแกสโซลนี และชิน้สวนประกอบ 

หลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลนี 
ระบบน้ํามันเชือ้เพลิง 

13.00-16.30 น. ระบบไฟฟาจุดระเบิด 
ระบบสตารทเครื่องยนต 
ระบบระบายความรอน 

3 9.00-12.00 น. โครงสรางเครื่องยนตดีเซล และชิ้นสวนประกอบ 
การทํางานของเครื่องยนตดีเซล 
ระบบหัวฉีดและปมหัวฉีด 

13.00-16.30 น. หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา 
การติดต้ังและควบคุมมอเตอรไฟฟา 
การซอมบํารุงมอเตอรไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-42 

ช่ือหลักสูตร: ระบบสงกําลัง  
(พูเล-สายพาน เกียร เฟอง/โซ ขอตอคลับปล้ิง ชุดตัดกําลัง) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหสามารถอธิบายลักษณะชนิดของระบบสงกําลัง 

2. เพื่อใหสามารถเลือกวิธีการปรับแตงและเปลี่ยนอุปกรณระบบสงกําลัง 

3. เพื่อใหสามารถซอมบํารุงรักษาระบบสงกําลัง 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคของระบบสงกําลัง 
ลักษณะของสายพาน ลอสายพาน และโซ 

การวัด และปรับความตึงของสายพานความตึงของสายพานและโซ 

13.00-16.30 น. การวัดและตรวจสอบแนวศูนย 
การประกอบสายพานเขากับลอสายพานและการประกอบโซ  

การบํารุงรักษาสายพานและโซ 

2 9.00-12.00 น. ลักษณะของเกียรและเฟอง 
การประกอบเกียรและเฟอง 
การวัดและปรับเกียร/เฟอง 
การบํารุงรักษาเกียรและเฟอง 

13.00-16.30 น. ลักษณะของขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 
การประกอบขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 

การวัดและปรับขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 

การบํารุงรักษาขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-43 

ช่ือหลักสูตร: ระบบไฮดรอลิก (การใชงานและการบํารุงรักษาอยางถูกวิธ)ี 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อสามารถอธิบายรากฐานความรูของระบบไฮดรอลิกไดเปนแนวทางเดียวกัน ในการใชงาน การ
แกปญหา และการวิเคราะหระบบไฮดรอลิก 

2. เพื่อการประยุกตใชหลักการทํางานตางๆของระบบใหเหมาะสมกับการใชงาน 

3. เพื่อสามารถอธิบายเคล็ดลับและขอกําหนดตางๆในการใชงานและการบํารุงรักษาพรอมวิธีการ
คํานวณเลือกขนาด และตรวจสอบการทํางานของระบบ 

4. เพื่อสามารถแกไขปญหา และแนวทางการสรางแผนงานบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. หลักการรากฐานของระบบไฮดรอลิกท่ีใชในการอานและวิเคราะหปญหาใน
การใชงานและการบํารุงรักษา 
สัญลักษณแทนอุปกรณ และหนวยวัดคาตางๆของระบบ 
ความเสียหายของระบบที่เกดิจากส่ิงเจือปน 
น้ํามันไฮดรอลกิและการปรับสภาพการกรองในระบบไฮดรอลิก 
ชุดตนกําลังไฮดรอลิกและอุปกรณประกอบ 
อุปกรณและวาลวควบคุมตางๆ ในสวนวงจรตนกําลัง 

13.00-16.30 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของปมไฮดรอลกิประเภทตางๆ 
อุปกรณระบบทอและซีล 
โครงสรางการทํางาน และการนําไปใชงานของอุปกรณกระบอกสูบและ

มอเตอรไฮดรอลิกประเภทตางๆ 

การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับชุดตนกําลัง 
อุปกรณในสวนวงจรตนกําลัง และอุปกรณในสวนใชงาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรตนกําลังและอุปกรณใน

สวนใชงาน 

2 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-12.00 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของอุปกรณ และวาลวควบคุม

ตางๆ ในสวนวงจรควบคุมการทํางาน (วาลวควบคุมความดัน วาลว
ควบคุมทิศทาง วาลวควบคุมอัตราการไหล) 
ถังสะสมพลังงานและการนําไปใชงาน 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-44 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
หลักการอานวงจรไฮดรอลิกและวงจรไฮดรอลิกพื้นฐาน 
การอานและวิเคราะหวงจรไฮดรอลิกท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ 

13.00-16.30 น. การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและ
วาลวควบคุมตางๆในสวนวงจรทํางาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรควบคุมการทํางาน 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-45 

ช่ือหลักสูตร: ระบบนิวแมติก (การใชงานและการบํารุงรักษาอยางถูกวิธ)ี 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อสามารถอธิบายรากฐานความรูของระบบนิวแมติกไดเปนแนวทางเดียวกันในการใชงาน การ
แกปญหา และการวิเคราะหระบบ 

2. เพื่อการประยุกตใชหลักการทํางานตางๆของระบบใหเหมาะสมกับการใชงานในสภาพแวดลอมปจจุบัน 

3. เพื่อสามารถอธิบายเคล็ดลับและขอกําหนดตางๆในการใชงานและการบํารุงรักษาพรอมวิธีการคํานวณ
เลือกขนาด และตรวจสอบการทํางานของระบบ 

4. เพื่อสามารถนําความรูไปใชวิเคราะหแกไขปญหา และแนวทางแนวคิดตอการสรางแผนงานบํารุงรักษา
ระบบนิวแมติก 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. หลักการรากฐานของระบบลมอัดและระบบนิวแมติกท่ีใชในการอานและ
วิเคราะหปญหาในการใชงานและการบํารุงรกัษา 
สัญลักษณแทนอุปกรณ และหนวยวัดคาตางๆของระบบ 
ความเสียหายของระบบที่เกดิจากส่ิงเจือปน 
ชุดตนกําลังลมอัดและอุปกรณประกอบ 
ระบบปรับสภาพลมอัดใหเหมาะสมกับลักษณะงานประเภทตางๆ 
อุปกรณระบบทอและซีล 

13.00-16.30 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของอุปกรณกระบอกสูบและ
มอเตอรลมประเภทตางๆ 
การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับชุดตนกําลังลม
อัด อุปกรณในสวนระบบการผลิต และการปรับสภาพลมอัด ระบบทอทาง
และอุปกรณใชงาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรตนกําลังลมอัด ระบบ
การปรับสภาพลมอัด ระบบทอทางและอุปกรณใชงาน 

2 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-46 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
9.00-12.00 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของอุปกรณ และวาลวควบคุม

ตางๆ ในสวนวงจรควบคุมการทํางาน (วาลวควบคุมความดัน วาลว
ควบคุมทิศทาง วาลวควบคุมความเร็ว) 
หลักการอานและเขียนวงจรนวิแมติกและนิวแมติกไฟฟา 
การกําหนดโคตตางๆ ของอปุกรณวาลวควบคุมในวงจรนวิแมติกและ 
นิวแมติกไฟฟา 
วงจรนิวแมติกพื้นฐาน 
วงจรนิวแมติกควบคุมดวยวิธีทางสัญญาณลม 
วงจรนิวแมติกควบคุมดวยวิธีทางไฟฟา 

13.00-16.30 น. การอานและวิเคราะหวงจรนิวแมติกท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ 
การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและ
วาลวควบคุมตางๆในสวนวงจรควบคุมการทํางาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรควบคุมการทํางาน 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-47 

ช่ือหลักสูตร: การหลอล่ืนเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจและเล็งเห็นถึงประโยชนของการหลอลืน่เครือ่งจักรกล 

2. เพื่อนําความรูดานการหลอล่ืนไปประยุกตใชไดจริงในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมโดยการหลอลื่น 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคและประโยชนของการหลอลืน่ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารหลอลื่น 
ชนิดของสารหลอลื่นในอุตสาหกรรมอาหาร 

13.00-16.30 น. เทคโนโลยีเบื้องตนเกี่ยวกับการหลอลื่น การเสียดทาน และการสึกหรอ 
ชิ้นสวนและระบบของเครือ่งจกัรกลที่ตองการหลอลืน่ 
การวางแผนการหลอลื่น 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-48 

ช่ือหลักสูตร: เทคนคิการปองกันการชํารุดของเครื่องจักรกลที่ใชน้ํามันหลอล่ืน 
และน้ํามันไฮดรอลิก 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหทราบถึงประโยชนและวิธีการในการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดของเครื่องจักรกล 

2. เพื่อทําใหทราบถึงความรูพื้นฐานในเรื่องสารหลอลื่นและน้ํามันไฮดรอลิกท่ีถูกตองเพ่ือการใชงานและ
บํารุงรักษาที่เหมาะสม 

3. เพื่อทําใหทราบถึงสาเหตุหลักท่ีทําใหเครื่องจักรกลชํารุดและประยุกตใชเทคนิคการปองกันการชํารุด
ใหเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. แนวคิดผลผลติและการเพิ่มผลผลิต 
ประโยชนและวิธีการบํารุงรักษาแผนใหม 
ความรูเบื้องตนกับสารหลอลืน่และน้ํามันไฮดรอลิก 

13.00-16.30 น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบื้องตน 
สาเหตุการชํารุดและเทคนิคการปองกันการชํารุด 
ชมวิดีทัศนกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการชํารุดในเครือ่งจักรกลที่ใช
น้ํามันหลอลื่นและน้ํามันไฮดรอลิก 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-49 

ช่ือหลักสูตร: ตลับลูกปน (การบํารุงรักษาและวิเคราะหความเสียหาย) 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหทราบถงึวิธีการสังเกตการทํางานของตลับลูกปนที่ผิดปกติ 

2. เพื่อใหทราบถงึวิธีการบํารุงรักษาตลับลูกปนเชิงปองกัน 

3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุความเสียหายของตลับลูกปน 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคของตลับลูกปนและการบํารุงรักษา 
โครงสราง ชนดิ และประเภทของตลับลูกปน 
ขอมูลพื้นฐานของตลับลูกปนแตละประเภท 
การเลือกใชตลับลูกปนรองรับสวนที่หมุน 

13.00-16.30 น. เทคนิคการประกอบ ติดต้ัง และการถอดตลับลูกปนอยางถูกวิธี 
การตรวจสอบและการบํารุงรกัษา 
การวิเคราะหความเสียหายและการแกไขขอบกพรอง 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-50 

ช่ือหลักสูตร: ถังที่มีแรงดัน: หมอตมน้ํา ถังลมอัด ถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง ถังเก็บกาซ 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทฤษฎีการออกแบบถงัแรงดัน 

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชในการออกแบบถงัแรงดัน 

ระยะเวลาการอบรม   3 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. ประเภทและชนิดของถังที่มแีรงดัน 

กฎกระทรวงดานความปลอดภัยเกี่ยวกับถังแรงดัน 
ทฤษฎีการออกแบบผนังบางและหนา 
สวนประกอบของภาชนะรับแรงดัน 
ขอบเขตของการออกแบบถงัแรงดัน 

2 9.00-16.30 น. วัสดุที่ใชสรางถังแรงดัน 
ขอกําหนดทั่วไปของการออกแบบ 
การออกแบบผนังถังแรงดนั 
การออกแบบรเูจาะและสวนที่เสริมความแข็งแรง 
การออกแบบฐานรองถัง 

3 9.00-16.30 น. กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-51 

ช่ือหลักสูตร: วาลวควบคุม (การบํารุงรักษาและปรับแตง) 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจเก่ียวกับชนิดของวาลวควบคุม (Control Valve) 

2. เพื่อสามารถตรวจสอบการทํางานของวาลวควบคุม 

3. เพื่อสามารถทราบถึงวิธีการซอมวาลวควบคุม 

4. เพื่อสามารถปรับแตงวาลวควบคุม 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. Introduction to Control Valve, Control Valve Terminology, Fashing & 
Cavitation, ชนิดของ Valve Body, Valve Bonnet   
Control Valve Packing, Control Valve and Connection, Valve Trim 

Flow Characteristic of Control Valve 

13.00-16.30 น. การบํารุงรักษา Control Valve (ถอดประกอบ) การตรวจสอบแบบไม
ทําลาย (NDT) 
Valve Actuator & Valve Positioner 

กรณีศึกษาและตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-52 

ช่ือหลักสูตร: ระบบทอ: ปมน้ํา ปมลม ปมสงของเหลวชนิดตางๆที่ไมใชน้ํา 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางานจริง 

2. เพื่อสรางแนวคิดในการวิเคราะหและแกไขปญหาเกี่ยวกับปมน้ํา 

3. เพื่อวางแผนบํารุงรักษาปมน้ําเชิงปองกัน 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. ประเภทของเครื่องสูบน้ํา 
การเลือกเครื่องสูบน้ํา 

การอานเสนประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําและเสนของระบบทอ 

การติดต้ังเครื่องสูบน้ําอยางถูกวิธี 
ชนิดของใบพัดและการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบํารุงรักษาทั่วไป 

13.00-16.30 น. การเติมน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ํา 
ความสัมพันธของ HPSHa และ NPSHr และการเกิดโพรงไอ 
ประเก็นเชือกและแม็คคานิคอลซีล 
การหลอล่ืน 
การปองกันและแกไขการส่ันเสทือน 

2 9.00-12.00 น. หลักการทํางานของปมลม 
ประเภทและชนิดของปมลม 
การคํานวณหาขนาดปมลม 
การคํานวณทอลมและการเดินทอลม 

13.00-16.30 น. การซอมบํารุงรักษาปมลมและระบบทอลม 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติเกี่ยวกับปมลม 

3 9.00-12.00 น. หลักการทํางานของปมสงของเหลวชนิดตางๆท่ีไมใชน้ํา 
ประเภทและชนิดของปมสงของเหลวชนิดตางๆท่ีไมใชน้ํา 

การคํานวณหาขนาดปมสงของเหลวชนิดตางๆท่ีไมใชน้ํา 

13.00-16.30 น. การซอมบํารุงรักษาปมสงของเหลวชนิดตางๆท่ีไมใชน้ํา 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติเกี่ยวกับปมสงของเหลวชนดิตางๆท่ีไมใชน้ํา 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-53 

ช่ือหลักสูตร: ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการซอมเครื่องปรับอากาศ
ขนาดเล็ก 

2. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการติดต้ังเครื่องปรับอากาศไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

3. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการแกไขขอบกพรองและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

4. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตลอดจน
การจัดเก็บและบํารุงรักษาไดอยางถูกตองปลอดภัย 

ระยะเวลาการอบรม   9 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1  9.00-16.30 น. การอานและเขียนแบบในงานเครื่องปรับอากาศ 
2 9.00-16.30 น. เครื่องมือในงานเครื่องปรับอากาศ 
3 9.00-16.30 น. เครื่องทําความเย็นเบื้องตน 
4 9.00-16.30 น. หลักการในการติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
5 9.00-16.30 น. วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
6 9.00-16.30 น. วงจรสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
7 9.00-16.30 น. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
8 9.00-16.30 น. การบํารุงรักษาคอมเพรสเซอร 
9 9.00-16.30 น. การวัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-54 

ช่ือหลักสูตร: ระบบเคร่ืองกําจัดฝุนและระบายอากาศในโรงงาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อเขาใจระบบการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อการคํานวณออกแบบระบบทอระบายอากาศ 

3. เพื่อการออกแบบเครื่องจํากดัฝุน 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-16.30 น. หลักการระบบอากาศในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบปากดูด 
การออกแบบระบบทอระบายอากาศ 
การออกแบบอปุกรณกําจัดฝุนแบบตางๆ เชน ไซโคลนและถุงกรอง ฯลฯ 

2 9.00-16.30 น. กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติการออกแบบระบบกําจัดฝุน 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-55 

ช่ือหลักสูตร: การใชเคร่ืองมือผอนแรง/การเคล่ือนยายวัสด ุ
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อเรียนรูหลกัการเคล่ือนยายและความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย 

2. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

3. เพื่อใหเขาใจในการใชภาชนะบรรจุวัสดุและการจัดเก็บวัสดุ 

4. เพื่อเรียนรูเครือ่งมือผอนแรงและอุปกรณการเคล่ือนยายพสัดุ 

5. เพื่อทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเคลื่อนยายพัสดุ 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. หลักการเคล่ือนยายและความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย 
13.00-16.30 น. คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ภาชนะบรรจุวัสดุ 

2 9.00-12.00 น. เครื่องมือผอนแรง 
การนําอุปกรณการเคล่ือนยายวัสดุมาใชอยางเหมาะสม 

13.00-16.30 น. การจัดเก็บวัสดุ 
การคิดตนทุนในการเคลื่อนยายวัสดุ 

ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-56 

ช่ือหลักสูตร: การเขียนแบบ/อานแบบเคร่ืองกล 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลีด่วยวิธีการตางๆ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนแบบแผนคลี ่เขยีนแบบทออุตสาหกรรม เขียนแบบทออากาศ และเขียน
แบบงานเชื่อม 

3. เพื่อใหมีทักษะในการอานแบบเครื่องกล 

ระยะเวลาการอบรม   10 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1-2 9.00-16.30 น. การเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบราง ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก 
3-4 9.00-16.30 น. การเขียนภาพตัด พิกัดความเผื่อ งานสวม และสัญลักษณชิ้นสวน

เครื่องจักรกล 
5-6 9.00-16.30 น. การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสวน 
7-8 9.00-16.30 น. การเขียนแบบแผนคลี ่เขียนแบบทออุตสาหกรรม เขียนแบบทออากาศและ

เขียนแบบงานเชื่อม 
9-10 9.00-16.30 น. การเขียนแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-57 

ช่ือหลักสูตร: การลับเคร่ืองมือ: ดอกสวาน มีดกลึง 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจทฤษฎีคมตัดและการลับคม 

2. เพื่อการประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. ทฤษฎีคมตัดและการลับคม 

ประเภทและชนิดของดอกสวานและมีดกลึง 
เครื่องมือและอปุกรณการลับคม 

2 9.00-16.30 น. การลับคมตัดอยางถูกวิธี 
การเก็บรักษาและการควบคุมดอกสวานและมีดกลึงเพื่อการใชงาน 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติการลับคม 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-58 

ช่ือหลักสูตร: งานโลหะและโลหะวิทยางานอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจและมีทักษะเครื่องมือวัด งานกลึง งานเชื่อม งานข้ึนรูปโลหะแผน 

2. เพื่อใหเขาใจและมีทักษะงานกลึงเรียว กลึงเกลียว งานบัดกรี งานเชือ่มแกส งานเชื่อมไฟฟา 

3. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติทางกลของโลหะ 

4. เพื่อใหเขาใจแผนภาพสมดุลของโลหะและเหล็ก-คารบอน  

5. เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนรูปของโลหะและการอบชุบโลหะดวยความรอน 

ระยะเวลาการอบรม   13 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับเครื่องมือวัด 
2 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานกลึง งานกลึงเรียว งานกลึงเกลียว 
3 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานโลหะแผน 
4 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสและงานเชือ่มไฟฟา 
5 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานบัดกรี 
6 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสและงานเชือ่มไฟฟา 
7 9.00-16.30 น. โครงสรางเหลก็และการเกิดผลึกของโลหะ 
8 9.00-16.30 น. คุณสมบัติทางกลของโลหะ  
9 9.00-16.30 น. แผนภาพสมดุลของสารเหล็ก-คารบอน 
10 9.00-16.30 น. การเปลี่ยนรูปของโลหะ และการอบชุมโลหะดวยความรอน 
11 9.00-16.30 น. การกลึงงานสวม งานไส งานกัดต้ัง 
12 9.00-16.30 น. งานเชื่อมโลหะท่ีไมใชเหล็ก 
13 9.00-16.30 น. การเชื่อม TIG และการเชื่อม MIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-59 

ช่ือหลักสูตร: การกัดกรอนและการเลือกวัสดุ 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานของการกัดกรอน สาเหตุ และการปองกัน 

2. เพื่อทําใหสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงาน 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. หลักการพ้ืนฐานของการกัดกรอนเบื้องตน 

ลักษณะปรากฏการณ สาเหตุ การกัดกรอนโลหะ 
การเส่ือมสภาพทางเคมีของวัสดุภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ 

2 9.00-16.30 น. การปองกันการกัดกรอนแบบตางๆ และสารยับยั้งการกัดกรอนสําหรับโลหะ
ชนิดตางๆ 
การเลือกใชและการออกแบบโลหะใหเหมาะสมกับสภาพและสภาวะการใช
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-60 

ช่ือหลักสูตร: การออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน  
และการจับยึดดวยโบลดและนัท 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณนําเจาะและจับงาน 

2. เพื่อทําใหเขาใจการคํานวณหาแรงที่ใชในการจับยึดชิ้นงาน 

3. เพื่อทําใหมีทักษะในการสรางอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 

4. เพื่อทําใหเขาใจและมีทักษะในการจับยึดดวยโบลดและนัท 

ระยะเวลาการอบรม   3 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. หลักการอุปกรณนําเจาะและจับงาน  

ประเภทและชนิดของอุปกรณและลักษณะการใชงานท่ีเหมาะสม 
หลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับงานที่มีลักษณะตางๆในงานผลิต 

2 9.00-16.30 น. กรณีศึกษาการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับงาน 
กรณีฝกปฏิบัติในการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับงาน 

3 9.00-16.30 น. ลักษณะการจับยึดและการใชงานแบบตางๆ 
การเลือกใช Bolt & Nut และอุปกรณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
มาตรฐานเกลียวและมาตรฐาน Bolt & Nut 
การใชเครื่องมอืประแจตางๆ 
การจับยึด Bolt & Nut อยางถูกวิธี 
วิธีการตรวจสอบการคลายตัวของ Bolt & Nut 
วิธีการซอม Bolt & Nut ที่เสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-61 

ช่ือหลักสูตร: เทคโนโลยีไฟฟาและอุปกรณควบคุมไฟฟา 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการในการควบคุมระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 

2. เพื่อใหเขาใจการพิจารณาเลือกอุปกรณปองกันไฟฟาและวงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา 

3. เพื่อใหมีทักษะในการติดต้ังอุปกรณปองกันและการควบคุมมอเตอร 

4. เพื่อปองกันอนัตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟา 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 ลงทะเบียน 

9.00-12.00 พื้นฐานและหลกัการในการควบคุมไฟฟาเบื้องตน 
องคประกอบและวิธีการควบคุมไฟฟา 
อุปกรณและการทํางานในการควบคุมไฟฟาเบื้องตน 
อุปกรณวัดและแสดงผลในการควบคุมไฟฟา 

13.00-16.30 อุปกรณปองกันอันตรายในการควบคุมไฟฟา 
การควบคุมมอเตอร 
วงจรพื้นฐานและการนําไปใชงาน 
ขอควรระวังอนัตรายและการปองกันอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-62 

ช่ือหลักสูตร: การซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหรูพื้นฐานการซอมบาํรุงรักษาเครื่องจักร 

2. เพื่อทําใหเขาใจการเส่ือมสภาพ การขัดของและการซอมบาํรุงรักษา 

3. เพื่อวิเคราะหการหลอล่ืน การปรับแตงและการเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักร 

4. เพื่อทําใหเขาใจการบริหารวัสดุอะไหลในงานซอมบํารุงรักษา 

5. เพื่อใหมีทักษะการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. ความรูพื้นฐานการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 
การเส่ือมสภาพและการขัดของเครื่องจักร 

13.00-16.30 น. การฟนฟูสภาพ การหลอลืน่ การปรับแตง และการเปลี่ยนชิ้นสวน 
การบริหารงานซอมบํารุงและวัสดุอะไหล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-63 

ช่ือหลักสูตร: การบริหารและจัดการอะไหลในงานซอมบํารุง 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหทราบแนวคิดการซอมบํารุงในภาพรวม 

2. เพื่อทําใหเขาใจวิธีการบริหารอะไหลเพื่อการซอมบํารุง 

3. เพื่อการฝกปฏิบัติในการนําไปประยุกตใชงานจริง 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. การบํารุงรักษาแผนใหม 
ชนิดของพัสดุในงานซอมบํารงุและการกําหนดรหัสอะไหล 
วิธีการบริหารจัดการอะไหลในงานซอมบํารุง 

13.00-16.30 น. การวางแผนความตองการพัสดุอะไหล 
เทคนิคในการจัดซื้อพัสดุอะไหล 
การบํารุงรักษาอะไหลที่เก็บรกัษา 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการพัสดุอะไหล 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-64 

ช่ือหลักสูตร: ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่  
ภาวะแวดลอม และความปลอดภัยสวนบุคคล 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกมีความรู เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกมีความรู ความสามารถในการปองกนัอัคคีภัย 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกมีความรู เกี่ยวกับ 5 ส. เพื่อความปลอดภัย 

4. เพื่อใหผูเขารับการฝกปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. ความปลอดภัยสวนบุคคล 
ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา 

13.00-16.00 น. สีและสัญลักษณเพื่อความปลอดภัย 
การปองกันอัคคีภัย 
5 ส. เพื่อความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-65 

ช่ือหลักสูตร: การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเห็นความสําคัญและประโยชนในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อทําใหทราบถึงรูปแบบการเขียนรายงาน 

3. เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูกรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติการเขียนรายงาน 

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคและประโยชนทีไ่ดรับ 
รูปแบบการเขยีนรายงานผลการปฏิบัติงานประเภทตางๆ 
เทคนิคการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ตัวอยางกรณีศึกษาการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประเภทตางๆ 

13.00-16.30 น. กรณีฝกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประเภทตางๆ 
การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ตอบขอซักถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-66 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 

หลักสูตรฝกอบรม 
ชางซอมบํารุง (Maintenance Technician) 

ระดับชางเทคนิค (Technician) 
 
หลักการสําคัญของการฝกอบรม “ชางซอมบํารุง” 

 หลักการสําคัญของการฝกอบรมเทคนิคการซอมบํารุงในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมนี้คือ การ
พัฒนาความรู ความสามารถ ในการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของของอุตสาหกรรมนี้  โดยเนนที่การ
ฝกปฏิบัติ โดยอาศัยกิจกรรม การสรางทักษะและการสรางประสบการณ ใหปฏิบัติงานตามจุดมุงหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยแทรกความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เชน การวิเคราะหความบกพรองของเครื่องจักรและ
อุปกรณในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม  การวางแผนการบํารุงรักษา  และการเขียนรายงานผลการวิเคราะห  
รวมท้ังความมีวินัยในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในดานการซอมบํารุงใหมีศักยภาพสูงขึ้น ตามความ
ตองการของผูประกอบการ 

ชางซอมบํารุง (Maintenance Technician) ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม มีหนาที่รับผิดชอบ
งานสาธารณูปโภคทั่วไป ดูแลระบบน้ํา ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ งานซอมบํารุงเครื่องจักร จัดเตรียมเครื่องจักร
สําหรับสายการผลิต จัดหาเครื่องมือประกอบการผลิต เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ และรวดเร็ว โดยอาศัย
ความรูและทักษะทั้งดานไฟฟาและเครื่องกล  เพื่อเปนการลดตนทุนและชวยใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ตําแหนงงานชางซอมบํารุงนี้จะมีความสําคัญ
มากเพราะตองคอยดูแลเครื่องจักรของโรงงานใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา หากมีเครื่องจักรเสียและไมสามารถ
ซอมในสายการผลิตไดจะตองมีเครื่องจักรสํารองเปลี่ยนเขาในสายการผลิตไดเสมอดังนั้นในโรงงานการผลิตเส้ือผา
อุตสาหกรรมชางซอมบํารุงนี้ จึงมีความจําเปนอยางมาก  

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรูในงานซอมบํารุงในอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

2. เพื่อพัฒนาทักษะในการซอมบํารุง การวิเคราะหงาน การเขียนรายงาน และการวางแผนการ
บํารุงรักษา สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

หลักการและวิธีการวัดและประเมินผล 

 การประเมินผลในการฝกอบรมนี้ใชรูปแบบการประเมินผลดังนี ้

1. การประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อหาของการฝกอบรมดวยการใชแบบทดสอบ 

2. การประเมินผลความคิดเห็นในการฝกอบรมสําหรับการประเมินการจัดการฝกอบรม 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การประเมินผลความรูดําเนินการโดยการใชแบบทดสอบ(Pre-test)วัดความรูกอนการอบรม ที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเนื้อหาตามหัวขอการ
ฝกอบรม หากเลือกขอที่ถูกตองได 1 คะแนน หากเลือกผิดได 0 คะแนน และใชแบบทดสอบ(Post-test)วัดความรู
หลังการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีเนื้อหาตามหัวขอการฝกอบรม หากเลือกขอที่ถูกตองได 1 คะแนน หากเลือกผิดได 0 คะแนน  

วิธีการประเมินผลความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการโดยใชแบบประเมินผลความคิดเห็น
ของผูเขารับการฝกอบรม  ใหผูเขารับการฝกอบรมประเมินหลังจากฝกอบรมครบตามหลักสูตรแลว เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของที่ผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการฝกอบรมครั้งนี้ โดยใชเกณฑประเมินแบบจัดอันดับเปน 5 
ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และปรับปรุง 

กลุมเปาหมาย ชางเทคนิคประสบการณ 3-5 ป 

คุณสมบัติผูเขาอบรม มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ไฟฟา การใชงานคอมพิวเตอร การใชงาน
เครื่องมือวัดเบื้องตน  และการบํารุงรักษา 

รูปแบบการอบรม บรรยาย และฝกปฏิบัติดวยชุดทดลอง และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลองการ
ทํางาน 

วิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานการบํารุงรักษา 

การประเมินผล ประเมินความรูทฤษฎีดวยแบบทดสอบความรู 

หัวขอการฝกอบรม  

แบงออกเปน 2 สวนดังนี ้

1. ความรูพ้ืนฐานชางอุตสาหกรรม 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

 1. การอานและเขียนแบบเครือ่งกล 2 6 6 
2. การอานและเขียนแบบไฟฟา 2 6 6 
3. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 2 9 3 

 รวม 6 21 15 
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2. ความรูเฉพาะชางซอมบํารงุ 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ทฤษฎี
(ช่ัวโมง) 

ปฏิบัติ
(ช่ัวโมง) 

1 นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 4 12 12 
2 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 3 9 9 
3 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 12 - 
4 PLC ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 
5 Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 3 12 6 
6 มอเตอรและการขับเคลื่อน 

(Motor Drive and Control) 
2 12 - 

7 การบํารุงรักษาเครื่องจักร 2 12 - 
รวม 19 81 33 
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ช่ือหลักสูตร : การอานและเขียนแบบเคร่ืองกล 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกมาตรฐานในงานเขียนแบบไดถูกตอง 

2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตไดถูกตอง 

3. การกําหนดขนาดลงในแบบไดถูกตอง 

4. อานแบบภาพฉายไดถูกตอง 

5. เขียนแบบภาพฉายไดถูกตอง 

6. เขียนแบบภาพสามมิติไดถูกตอง 

7. สเกตซแบบไดถูกตอง 

8. การกําหนดสัญลักษณลงในแบบไดถูกตอง 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม  : ชางเทคนิค 
ระยะเวลาการฝกอบรม  : 3  วัน 
วิทยากร :  
กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 

 09.15 - 16.30 น. มาตรฐานงานเขียนแบบ 
รูปทรงเรขาคณิต 
การกําหนดขนาด 
ภาพฉาย (ORTHOGRAPHIC DRAWING) 

3 09.00 - 16.15 น. ภาพสามมิติ (PICTORIAL VIEW) 
การเขียนภาพสเกตซ 
การเขียนแบบภาพตัด 
สัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 
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ช่ือหลักสูตร : การอานและเขียนแบบไฟฟา 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อานสัญลักษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได  

2. เขียนสัญลักษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได  

3. อานแบบระบบไฟฟาได 

4. เขียนแบบระบบไฟฟาได 

5. เขียนแบบระบบควบคุมได 

6. อธิบายหลักการทํางานของวงจรควบคุมได  

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. การเขียนสัญลกัษณพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  อุปกรณพืน้ฐาน 
  อุปกรณสารกึ่งตัวนํา 
  อุปกรณดิจิตอล   
  สวิทซและรีเลย 

การเขียนและอานแบบระบบไฟฟา 
แบบระบบสายปอน 
แบบระบบแสงสวาง 
แบบระบบปองกัน 
การกําหนดขนาดสายไฟ 
การเลือกใชอุปกรณปองกัน 

2 09.00 - 16.15 น. การเขียนและอานแบบระบบควบคุม 
แบบวงจรกําลัง 
แบบวงจรควบคุม 
แบบวงจรการเดินสายติดต้ัง 
การทํางานของวงจรควบคุมแบบตางๆ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
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ช่ือหลักสูตร : การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกความหมายของการบํารุงรักษาเชิงปองกันได  

2. ออกแบบรูปแบบการบันทึกขอมูลได 

3. วางแผนการบํารุงรักษาได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม : 1  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.15 น. ลักษณะการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 

วงจรชีวิตของเครื่องจักร / ประวัติการบํารุงรักษา 
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 
การบํารุงรักษาเชิงแกไข (Corrective Maintenance) 
การปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) 
การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) 
การจัดทํามาตรฐานและแผนงานการบํารุงรกัษา 
ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนมาตรฐานการบํารุงรกัษาและ การวางแผนการ  
บํารุงรักษาเชิงปองกัน 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 
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ช่ือหลักสูตร : นิวเมติกสในงานอุตสาหกรรม 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. อานแบบระบบควบคุมนิวเมติกสได 

2. อธิบายหลักการทํางานของอปุกรณนิวเมติกสได 

3. อธิบายการทํางานของวงจรนวิเมติกสเบื้องตนได 

4. บอกหนาที่ของทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกสได 

5. ตอวงจรนิวเมติกสได 

6. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกสเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 4  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม 

 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของระบบนวิเมติกส 

หลักการทํางานของอุปกรณนิวเมติกสและสัญลักษณของอุปกรณจาก ภาพตัด
โครงสรางของอุปกรณนิวเมติกส 

2 09.00 - 16.00 น. การทํางานของอุปกรณนิวเมติกส 
การทํางานของวงจรนิวเมติกสเบื้องตน 

3 09.00 - 16.00 น. ทอ ขอตอและซีลในระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการวงจรนิวเมติกส  

4 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการงานทอ, ขอตอและซีลในระบบจรนิวเมติกส 
การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส 
ปฏิบัติการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสไฟฟา 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-73 

ช่ือหลักสูตร : เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกหลักการตรวจจับสัญญาณของเซนเซอรได 

2. บอกคุณสมบัติของเซนเซอรแตละชนิดได 

3. อธิบายการทํางานของ เซนเซอรแตละชนิดได 

4. เลือกใชเซนเซอรใหเหมาะสมกับงานได 

5. ตอวงจรไฟฟาใชงานของเซนเซอรได 

6. บอกวิธีการบํารุงรักษาเซนเซอรเบื้องตนได 

7. ตรวจสอบการทํางานของเซนเซอรเบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม    3  วัน 

วิทยากร :   

กําหนดการอบรม : 

   
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 

 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของเซน็เซอร 

Proximity Sensor (Inductive, Capacitive, Magnetic Ultrasonic) 
ปฏิบัติการ 

2 09.00 - 16.00 น. Optical Sensor, Encoder, Linear–Variable Differential Transformers 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. Potentiometers, Force Transducer, Temperature Control 
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-74 

ช่ือหลักสูตร : ไฟฟาอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกสวนประกอบของระบบไฟฟาแรงสูงในโรงงานได 

2. บอกสวนประกอบของระบบไฟฟาแรงตํ่าในโรงงานได 

3. บอกขอควรระวังในการทํางานกับระบบไฟฟาในโรงงานได 

4. บอกวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได 

5. บันทึกผลและเขียนรายงานผลการบํารุงรักษาอุปกรณในระบบไฟฟาโรงงานได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม :   ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม    2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. ระบบไฟฟาแรงสูง 

หมอแปลงไฟฟาแรงสูง 
สายสงกําลังไฟฟา 
ระบบไฟฟาในโรงงาน 
ตูจายไฟฟากําลัง 
ตูประธาน MDB 

2 09.00 - 16.15 น.     สายสงกําลังไฟฟายอย 
ตูจายไฟฟายอย 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 
ระบบสายดินในโรงงาน 
แหลงจายไฟฟากระแสตรง 

 16.15-16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-75 

ช่ือหลักสูตร : PLC ขั้นพื้นฐาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกหลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC ได 

2. บอกคําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC ได 

3. อธิบายการเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

4. เขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตนได 

5. อธิบายภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตนได 

6. เขียนโปรแกรม SFC เบื้องตนได 

7. บอกวิธีการบํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

8. บํารุงรักษา PLC เบื้องตนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค 

ระยะเวลาการฝกอบรม :  3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการโครงสรางและการทํางานของ PLC 

คําส่ังพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PLC 
ปฏิบัติการ  

2 09.00 - 16.00 น. การเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

3 09.00 - 16.15 น. ภาษา SFC (Sequential Function Chart) เบื้องตน 
การเขียนโปรแกรม SFC เบื้องตน 
ปฏิบัติการ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-76 

ช่ือหลักสูตร : Microcontroller ขั้นพื้นฐาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายสวนประกอบของไมโครคอนโทรเลอรได 

2. บอกประเภทของตัวแปรขอมลูตางๆได 

3. เขียนโปรแกรมโดยใชลูปและฟงกชันได 

4. เขียนโปรแกรมสําหรับหนวงเวลาได 

5. เขียนโปรแกรมเพื่อรับสงขอมูลผานพอรตเชื่อมโยงตางๆได 

6. เขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการอินเตอรรับได 

7. เขียนโปรแกรมเพื่อทําการแสดงผลได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม : ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม : 3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. Microcontroller Architecture 

Microprocessor 
Memories and Input / Output Devices 
Timer / counter / Stack / Interrupt  

2 09.00 - 16.00 น. Series Port / Microcontroller  Resetting 
Higher  Programming  Language 

3 09.00 - 16.15 น. ปฏิบัติการ 
 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-77 

ช่ือหลักสูตร :  มอเตอรและการควบคุม  
(Motor Drive and Control) 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกโครงสรางพื้นฐานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

2. บอกชนิดของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

3. อานแบบวงจรไฟฟาของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

4. อธิบายวงจรการทํางานของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

5. บอกวิธีการบํารุงรักษามอเตอรและระบบขับเคล่ือนได 

6. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของมอเตอรและระบบขับเคลื่อนได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม :   ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม    3  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.30 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.30 - 16.30 น. หลักการเบื้องตนของ DC Motor 

ปฏิบัติการ 
2 09.00 - 16.00 น.     หลักการเบื้องตนของ AC Motor 

ปฏิบัติการ 
3 09.00 - 16.00 น.     หลักการเบื้องตนของ Servo Motor 

ปฏิบัติการ 
 16.00 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-78 

ช่ือหลักสูตร : การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม : 

1. บอกปญหาท่ีมักเกิดขึ้นในชิ้นสวนทางดานอิเล็กทรอนิกสได 

2. บอกปญหาท่ีมักเกิดขึ้นในชิ้นสวนทางดานเม็คคานิกส(ทางกล)ได 

3. กําหนดระยะเวลาตรวจเช็คของชิ้นสวนทางกลและอิเล็กทรอนิกสได 

4. อธิบายวิธีการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องจักรและระบบควบคุมได 

5. บอกวิธีการถอดและประกอบชิ้นสวนเครือ่งจักรและระบบควบคุมทางดานไฟฟาได 

6. อธิบายวิธีการซอมเครือ่งจักรและอุปกรณที่ชํารุดได 

7. อธิบายวิธีการทดสอบการทํางานเครื่องจักรและอุปกรณหลังการซอมบํารุงได 

8. อธิบายวิธีการบันทึกผลการซอมเครือ่งจักรและอุปกรณได 

คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม :   ชางเทคนิค  

ระยะเวลาการฝกอบรม    2  วัน 

วิทยากร :  

กําหนดการอบรม : 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 
1 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน 
 09.00 - 09.15 น. ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
 09.15 - 16.30 น. การบํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเอง 

ปญหาท่ีมักเกิดขึ้นในชิ้นสวนทางดานอิเล็กทรอนิกสไดแกระบบควบคุม,ระบบ
ไฟฟากําลัง 
ระยะเวลาตรวจเช็คของชิน้สวนอิเล็กทรอนกิส 
ปญหาท่ีมักเกิดขึ้นในชิ้นสวนทางดานเม็คคานิกส (ทางกล) ไดแก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบหลอเย็น ระบบหลอลื่น ระบบเพลาหมุน การปรับแนวแกนการ
ปรับแกคาผิดพลาดของอุปกรณตรวจวัดฯลฯ 

2 09.00 - 16.15 น.     การเตรียม/เลือกใชเครื่องมือทีเ่หมาะสมในการซอมเครื่องจักรและระบบควบคุม 
วิธีการถอดและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรและระบบควบคุมทางดานไฟฟา  
ไฟฟา ควบคุม  และเครื่องกล 
วิธีการซอมเครือ่งจักรและและอุปกรณที่ชํารุด 
วิธีการทดสอบการทํางานเครื่องจักรและอุปกรณ 
วิธีการบันทึกผลการซอมเครือ่งจักรและอุปกรณ 

 16.15 - 16.30 น. ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม (Post-test) 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-79 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 

หลักสูตรฝกอบรม  

ชางเทคนิคซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรมอาหาร 

ระดับชางเทคนิค 

หลักการและเหตุผล 

 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งประกอบดวย 
PQCDSME (Product, Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale, Ethics) โดยมีปจจัยนําเขา (Input) 5 ประการ 
ในการประกอบการอุตสาหกรรมใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย คน (Man) เครื่องจักร 
(Machine) วัตถุดิบ (Material) วิธีการ/การบริหาร (Method/Management) และเงิน (Money) ซึ่งพบวาคนคือ
ปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะอีก 4 ปจจัยจะดีไดมากนอยเพียงใดก็อยูที่คนนั่นเอง  

 เนื่องจากเครื่องจักรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางมากในกระบวนการผลิต และเครื่องจักรเมื่อใช
งานจะตองมีการเส่ือมสภาพ ทําใหตองทําการฟนฟูสภาพดวยการซอมบํารุงรักษา และหนวยงานท่ีมีบทบาท
รับผิดชอบคือหนวยงานวิศวกรรมซอมบํารุง โดยวิศวกรซอมบํารุงและชางเทคนิคซอมบํารุง ซึ่งชางเทคนิคซอม
บํารุงคือกําลังคนที่ขาดแคลนและขาดสมรรถนะที่ดีในการทํางาน 

 ดังนั้น จึงไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรม ชางเทคนิคซอมบํารุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหมีความรูพื้นฐานในการซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและแกปญหาของเครือ่งจักรได 
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหมีความสามารถในการวางแผนบํารุงรักษา 
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะชางซอมบํารุงใหมีความสามารถในการจัดการพัสดุอะไหล 
5. เพื่อปองกันอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมาย 

 ชางเทคนิคระดับ ปวช และ ปวส 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 ผูจบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช, ปวส และชางที่มีประสบการณซอมบํารุงในโรงงาน 2-3 ป 

รูปแบบการฝกอบรม 

 บรรยายภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติกรณีศึกษาจริง 

วิทยากร  

 ผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณของแตละหลักสูตรจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน  



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-80 

ระยะเวลา  67 วัน 

หัวขอการฝกอบรม 

ลําดับ หัวขอวิชา จํานวน 
(วัน) 

ภาคทฤษฎ ี
(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

1 เครื่องตนกําลัง : เครื่องยนตทีม่ีการสันดาปภายใน และ
มอเตอรไฟฟา 

3 15 3 

2 ระบบสงกําลัง : พูเล-สายพาน เกียร เฟอง/โซ ขอตอคลับปลิ้ง 
ชุดตัดกําลัง 

2 10 2 

3 ระบบไฮดรอลกิ (การใชงานและการบํารุงรกัษาอยางถูกวิธี) 2 10 2 
4 ระบบนิวแมติก (การใชงานและการบํารุงรักษาอยางถูกวิธี) 2 10 2 
5 การหลอล่ืนเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม 1 5 1 
6 เทคนิคการปองกันการชํารุดของเครือ่งจักรกลที่ใช

น้ํามันหลอล่ืนและน้ํามันไฮดรอลิก 
1 5 1 

7 ตลับลูกปน (การบํารุงรักษาและวิเคราะหความเสียหาย) 1 5 1 
8 ถังที่มีแรงดัน : หมอตมน้ํา ถงัลมอัด ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ถัง

เก็บกาซ 
3 12 6 

9 วาลวควบคุม (การบํารุงรักษาและปรับแตง) 1 5 1 
10 ระบบทอ : ปมน้ํา ปมลม ปมสงของเหลวชนิดตางๆท่ีไมใชน้ํา 3 15 3 
11 ระบบเครื่องปรบัอากาศ 9 42 12 
12 ระบบเครื่องกําจัดฝุนและระบายอากาศในโรงงาน 2 10 2 
13 การใชเครื่องมอืผอนแรง/การเคล่ือนยายวัสดุ 2 10 2 
14 การเขียนแบบ/อานแบบเครือ่งกล 10 45 15 
15 การลับเครื่องมอื : ดอกสวาน มีดกลึง 2 9 3 
16 งานโลหะและโลหะวิทยาในงานอุตสาหกรรม 13 60 18 
17 การกัดกรอนและการเลือกวัสดุ 2 10 2 
18 การออกแบบอปุกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 

และการจับยึดดวยโบลดและนัท 
3 12 6 

19 เทคโนโลยีไฟฟาและอุปกรณควบคุมไฟฟา 1 5 1 
20 การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 1 5 1 
21 การบริหารและจัดการอะไหลในงานซอมบํารงุ 1 5 1 
22 ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ ภาวะแวดลอมและ

ความปลอดภัยสวนบุคคล 
1 5 1 

23 การเขียนบันทกึรายงานการปฏิบัติงาน  1 5 1 

 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-81 

ช่ือหลักสูตร: เคร่ืองตนกําลัง (เคร่ืองยนตและมอเตอรไฟฟา) 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งตนกําลัง 

2. เพื่อใหเขาใจการตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องยนต 

3. เพื่อใหเขาใจการตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบไฟฟาจุดระเบิด และระบบสตารทเครื่องยนต 

4. เพื่อใหเขาใจระบบหลอล่ืนและระบบระบายความรอน 

5. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบและแกไขเครือ่งยนตสันดาปภายใน 

ระยะเวลาการอบรม   3 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
2 9.00-12.00 น. โครงสรางเครื่องยนตแกสโซลนี และชิน้สวนประกอบ 

หลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลนี 
ระบบน้ํามันเชือ้เพลิง 

13.00-16.30 น. ระบบไฟฟาจุดระเบิด 
ระบบสตารทเครื่องยนต 
ระบบระบายความรอน 

3 9.00-12.00 น. โครงสรางเครื่องยนตดีเซล และชิ้นสวนประกอบ 
การทํางานของเครื่องยนตดีเซล 
ระบบหัวฉีดและปมหัวฉีด 

13.00-16.30 น. หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา 
การติดต้ังและควมคุมมอเตอรไฟฟา 
การซอมบํารุงมอเตอรไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-82 

ช่ือหลักสูตร: ระบบสงกําลัง  
(พูเล-สายพาน เกียร เฟอง/โซ ขอตอคลับปล้ิง ชุดตัดกําลัง) 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหสามารถอธิบายลักษณะชนิดของระบบสงกําลัง 

2. เพื่อใหสามารถเลือกวิธีการปรับแตงและเปลี่ยนอุปกรณระบบสงกําลัง 

3. เพื่อใหสามารถซอมบํารุงรักษาระบบสงกําลัง 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคของระบบสงกําลัง 
ลักษณะของสายพาน ลอสายพาน และโซ 
การวัด และปรับความตึงของสายพานความตึงของสายพานและโซ 

13.00-16.30 น. การวัดและตรวจสอบแนวศูนย 
การประกอบสายพานเขากับลอสายพานและการประกอบโซ  
การบํารุงรักษาสายพานและโซ 

2 9.00-12.00 น. ลักษณะของเกียรและเฟอง 
การประกอบเกียรและเฟอง 
การวัดและปรับเกียร/เฟอง 
การบํารุงรักษาเกียรและเฟอง 

13.00-16.30 น. ลักษณะของขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 
การประกอบขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 
การวัดและปรับขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 
การบํารุงรักษาขอตอคลับปลิ้งและชุดตัดกําลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-83 

ช่ือหลักสูตร: ระบบไฮดรอลิก (การใชงานและการบํารุงรักษาอยางถูกวิธ)ี 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อสามารถอธิบายรากฐานความรูของระบบไฮดรอลิกไดเปนแนวทางเดียวกัน ในการใชงาน การ
แกปญหา และการวิเคราะหระบบไฮดรอลิก 

2. เพื่อการประยุกตใชหลักการทํางานตางๆของระบบใหเหมาะสมกับการใชงาน 

3. เพื่อสามารถอธิบายเคล็ดลับและขอกําหนดตางๆในการใชงานและการบํารุงรักษาพรอมวิธีการ
คํานวณเลือกขนาด และตรวจสอบการทํางานของระบบ 

4. เพื่อสามารถแกไขปญหา และแนวทางการสรางแผนงานบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิก 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. หลักการรากฐานของระบบไฮดรอลิกท่ีใชในการอานและวิเคราะหปญหาใน
การใชงานและการบํารุงรักษา 
สัญลักษณแทนอุปกรณ และหนวยวัดคาตางๆของระบบ 
ความเสียหายของระบบที่เกดิจากส่ิงเจือปน 
น้ํามันไฮดรอลกิและการปรับสภาพการกรองในระบบไฮดรอลิก 
ชุดตนกําลังไฮดรอลิกและอุปกรณประกอบ 
อุปกรณและวาลวควบคุมตางๆในสวนวงจรตนกําลัง 

13.00-16.30 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของปมไฮดรอลกิประเภทตางๆ 
อุปกรณระบบทอและซีล 
โครงสรางการทํางาน และการนําไปใชงานของอุปกรณกระบอกสูบและ
มอเตอรไฮดรอลิกประเภทตางๆ 
การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับชุดตนกําลัง 
อุปกรณในสวนวงจรตนกําลัง และอุปกรณในสวนใชงาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรตนกําลังและอุปกรณใน
สวนใชงาน 

2 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00-12.00 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของอุปกรณ และวาลวควบคุม

ตางๆ ในสวนวงจรควบคุมการทํางาน (วาลวควบคุมความดัน วาลว
ควบคุมทิศทาง วาลวควบคุมอัตราการไหล) 
ถังสะสมพลังงานและการนําไปใชงาน 
หลักการอานวงจรไฮดรอลิกและวงจรไฮดรอลิกพื้นฐาน 
การอานและวิเคราะหวงจรไฮดรอลิกท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-84 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
13.00-16.30 น. การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและ

วาลวควบคุมตางๆในสวนวงจรทํางาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรควบคุมการทํางาน 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-85 

ช่ือหลักสูตร: ระบบนิวแมติก (การใชงานและการบํารุงรักษาอยางถูกวิธ)ี 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อสามารถอธิบายรากฐานความรูของระบบนิวแมติกไดเปนแนวทางเดียวกันในการใชงาน การ
แกปญหา และการวิเคราะหระบบ 

2. เพื่อการประยุกตใชหลักการทํางานตางๆของระบบใหเหมาะสมกับการใชงานในสภาพแวดลอมปจจุบัน 

3. เพื่อสามารถอธิบายเคล็ดลับและขอกําหนดตางๆในการใชงานและการบํารุงรักษาพรอมวิธีการ
คํานวณเลือกขนาด และตรวจสอบการทํางานของระบบ 

4. เพื่อสามารถนําความรูไปใชวิเคราะหแกไขปญหา และแนวทางแนวคิดตอการสรางแผนงาน
บํารุงรักษาระบบนิวแมติก 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. หลักการรากฐานของระบบลมอัดและระบบนิวแมติกท่ีใชในการอานและ
วิเคราะหปญหาในการใชงานและการบํารุงรกัษา 
สัญลักษณแทนอุปกรณ และหนวยวัดคาตางๆของระบบ 
ความเสียหายของระบบที่เกดิจากส่ิงเจือปน 
ชุดตนกําลังลมอัดและอุปกรณประกอบ 
ระบบปรับสภาพลมอัดใหเหมาะสมกับลักษณะงานประเภทตางๆ 
อุปกรณระบบทอและซีล 

13.00-16.30 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของอุปกรณกระบอกสูบและ
มอเตอรลมประเภทตางๆ 
การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับชุดตนกําลังลม
อัด อุปกรณในสวนระบบการผลิต และการปรับสภาพลมอัด ระบบทอทาง
และอุปกรณใชงาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรตนกําลังลมอัด ระบบ
การปรับสภาพลมอัด ระบบทอทางและอุปกรณใชงาน 

2 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-86 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
9.00-12.00 น. โครงสรางการทํางานและการนําไปใชงานของอุปกรณ และวาลวควบคุม

ตางๆ ในสวนวงจรควบคุมการทํางาน (วาลวควบคุมความดัน วาลว
ควบคุมทิศทาง วาลวควบคุมความเร็ว) 
หลักการอานและเขียนวงจรนวิแมติกและนิวแมติกไฟฟา 
การกําหนดโคตตางๆ ของอปุกรณวาลวควบคุมในวงจรนวิแมติกและนิว
แมติกไฟฟา 
วงจรนิวแมติกพื้นฐาน 
วงจรนิวแมติกควบคุมดวยวิธีทางสัญญาณลม 
วงจรนิวแมติกควบคุมดวยวิธีทางไฟฟา 

13.00-16.30 น. การอานและวิเคราะหวงจรนิวแมติกท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ 
การตรวจสอบ ตรวจเช็ค และวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและ
วาลวควบคุมตางๆในสวนวงจรควบคุมการทํางาน 
แนวทางการสรางแผนงานบาํรุงรักษาในสวนวงจรควบคุมการทํางาน 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-87 

ช่ือหลักสูตร: การหลอล่ืนเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจและเล็งเห็นถึงประโยชนของการหลอลืน่เครือ่งจักรกล 

2. เพื่อนําความรูดานการหลอล่ืนไปประยุกตใชไดจริงในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมโดยการหลอลื่น 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคและประโยชนของการหลอลืน่ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารหลอลื่น 
ชนิดของสารหลอลื่นในอุตสาหกรรมอาหาร 

13.00-16.30 น. เทคโนโลยีเบื้องตนเกี่ยวกับการหลอลื่น การเสียดทาน และการสึกหรอ 
ชิ้นสวนและระบบของเครือ่งจกัรกลที่ตองการหลอลืน่ 
การวางแผนการหลอลื่น 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-88 

ช่ือหลักสูตร: เทคนคิการปองกันการชํารุดของเครื่องจักรกลที่ใชน้ํามันหลอล่ืน 
และน้ํามันไฮดรอลิก 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหทราบถึงประโยชนและวิธีการในการบํารุงรักษาเพื่อปองกันการชํารุดของเครื่องจักรกล 

2. เพื่อทําใหทราบถึงความรูพื้นฐานในเรื่องสารหลอลื่นและน้ํามันไฮดรอลิกท่ีถูกตองเพ่ือการใชงานและ
บํารุงรักษาที่เหมาะสม 

3. เพื่อทําใหทราบถึงสาเหตุหลักท่ีทําใหเครื่องจักรกลชํารุดและประยุกตใชเทคนิคการปองกันการชํารุด
ใหเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. แนวคิดผลผลติและการเพิ่มผลผลิต 
ประโยชนและวิธีการบํารุงรักษาแผนใหม 
ความรูเบื้องตนกับสารหลอลืน่และน้ํามันไฮดรอลิก 

13.00-16.30 น. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเบื้องตน 
สาเหตุการชํารุดและเทคนิคการปองกันการชํารุด 
ชมวิดีทัศนกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการชํารุดในเครือ่งจักรกลที่ใช
น้ํามันหลอลื่นและน้ํามันไฮดรอลิก 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-89 

ช่ือหลักสูตร: ตลับลูกปน (การบํารุงรักษาและวิเคราะหความเสียหาย) 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

4. เพื่อใหทราบถงึวิธีการสังเกตการทํางานของตลับลูกปนที่ผิดปกติ 
5. เพื่อใหทราบถงึวิธีการบํารุงรักษาตลับลูกปนเชิงปองกัน 
6. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุความเสียหายของตลับลูกปน 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคของตลับลูกปนและการบํารุงรักษา 
โครงสราง ชนดิ และประเภทของตลับลูกปน 
ขอมูลพื้นฐานของตลับลูกปนแตละประเภท 
การเลือกใชตลับลูกปนรองรับสวนที่หมุน 

13.00-16.30 น. เทคนิคการประกอบ ติดต้ัง และการถอดตลับลูกปนอยางถูกวิธี 
การตรวจสอบและการบํารุงรกัษา 
การวิเคราะหความเสียหายและการแกไขขอบกพรอง 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-90 

ช่ือหลักสูตร: ถังที่มีแรงดัน: หมอตมน้ํา ถังลมอัด ถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิง ถังเก็บกาซ 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทฤษฎีการออกแบบถงัแรงดัน 

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชในการออกแบบถงัแรงดัน 

ระยะเวลาการอบรม   3 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. ประเภทและชนิดของถังที่มแีรงดัน 

กฎกระทรวงดานความปลอดภัยเกี่ยวกับถังแรงดัน 
ทฤษฎีการออกแบบผนังบางและหนา 
สวนประกอบของภาชนะรับแรงดัน 
ขอบเขตของการออกแบบถงัแรงดัน 

2 9.00-16.30 น. วัสดุที่ใชสรางถังแรงดัน 
ขอกําหนดทั่วไปของการออกแบบ 
การออกแบบผนังถังแรงดนั 
การออกแบบรเูจาะและสวนที่เสริมความแข็งแรง 
การออกแบบฐานรองถัง 

3 9.00-16.30 น. กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติ 
ตอบขอซักถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-91 

ช่ือหลักสูตร: วาลวควบคุม (การบํารุงรักษาและปรับแตง) 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจเก่ียวกับชนิดของวาลวควบคุม (Control Valve) 

2. เพื่อสามารถตรวจสอบการทํางานของวาลวควบคุม 

3. เพื่อสามารถทราบถึงวิธีการซอมวาลวควบคุม 

4. เพื่อสามารถปรับแตงวาลวควบคุม 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. Introduction to Control Valve, Control Valve Terminology, Fashing & 
Cavitation, ชนิดของ Valve Body, Valve Bonnet   
Control Valve Packing, Control Valve and Connection, Valve Trim 
Flow Characteristic of Control Valve 

13.00-16.30 น. การบํารุงรักษา Control Valve (ถอดประกอบ) การตรวจสอบแบบไม
ทําลาย (NDT) 
Valve Actuator & Valve Positioner 
กรณีศึกษาและตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-92 

ช่ือหลักสูตร: ระบบทอ: ปมน้ํา ปมลม ปมสงของเหลวชนิดตางๆที่ไมใชน้ํา 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางานจริง 

2. เพื่อสรางแนวคิดในการวิเคราะหและแกไขปญหาเกี่ยวกับปมน้ํา 

3. เพื่อวางแผนบํารุงรักษาปมน้ําเชิงปองกัน 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. ประเภทของเครื่องสูบน้ํา 
การเลือกเครื่องสูบน้ํา 
การอานเสนประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําและเสนของระบบทอ 
การติดต้ังเครื่องสูบน้ําอยางถูกวิธี 
ชนิดของใบพัดและการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบํารุงรักษาทั่วไป 

13.00-16.30 น. การเติมน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ํา 
ความสัมพันธของ HPSHa และ NPSHr และการเกิดโพรงไอ 
ประเด็นเชือกและแม็คคานิคอลซีล 
การหลอล่ืน 
การปองกันและแกไขการส่ันสะเทือน 

2 9.00-12.00 น. หลักการทํางานของปมลม 
ประเภทและชนิดของปมลม 
การคํานวณหาขนาดปมลม 
การคํานวณทอลมและการเดินทอลม 

13.00-16.30 น. การซอมบํารุงรักษาปมลมและระบบทอลม 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติเกี่ยวกับปมลม 

3 9.00-12.00 น. หลักการทํางานของปมสงของเหลวชนิดตางๆ ที่ไมใชน้ํา 
ประเภทและชนิดของปมสงของเหลวชนิดตางๆ ที่ไมใชน้ํา 
การคํานวณหาขนาดปมสงของเหลวชนิดตางๆ ที่ไมใชน้ํา 

13.00-16.30 น. การซอมบํารุงรักษาปมสงของเหลวชนิดตางๆ ที่ไมใชน้ํา 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติเกี่ยวกับปมสงของเหลวชนดิตางๆ ที่ไมใชน้ํา 

 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-93 

ช่ือหลักสูตร: ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการซอมเครื่องปรับอากาศ
ขนาดเล็ก 

2. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการติดต้ังเครื่องปรับอากาศไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

3. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการแกไขขอบกพรองและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

4. เพื่อใหผูไดรับการฝกอบรม มีความรูความสามารถในการเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตลอดจน
การจัดเก็บและบํารุงรักษาไดอยางถูกตองปลอดภัย 

ระยะเวลาการอบรม   9 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1  9.00-16.30 น. การอานและเขียนแบบในงานเครื่องปรับอากาศ 
2 9.00-16.30 น. เครื่องมือในงานเครื่องปรับอากาศ 
3 9.00-16.30 น. เครื่องทําความเย็นเบื้องตน 
4 9.00-16.30 น. หลักการในการติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
5 9.00-16.30 น. วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
6 9.00-16.30 น. วงจรสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
7 9.00-16.30 น. การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
8 9.00-16.30 น. การบํารุงรักษาคอมเพรสเซอร 
9 9.00-16.30 น. การวัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-94 

ช่ือหลักสูตร: ระบบเคร่ืองกําจัดฝุนและระบายอากาศในโรงงาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อเขาใจระบบการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อการคํานวณออกแบบระบบทอระบายอากาศ 

3. เพื่อการออกแบบเครื่องจํากดัฝุน 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-16.30 น. หลักการระบบอากาศในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบปากดูด 
การออกแบบระบบทอระบายอากาศ 
การออกแบบอปุกรณกําจัดฝุนแบบตางๆ เชน ไซโคลนและถุงกรอง ฯลฯ 

2 9.00-16.30 น. กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติการออกแบบระบบกําจัดฝุน 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-95 

ช่ือหลักสูตร: การใชเคร่ืองมือผอนแรง/การเคล่ือนยายวัสด ุ
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อเรียนรูหลกัการเคล่ือนยายและความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย 

2. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

3. เพื่อใหเขาใจในการใชภาชนะบรรจุวัสดุและการจัดเก็บวัสดุ 

4. เพื่อเรียนรูเครือ่งมือผอนแรงและอุปกรณการเคล่ือนยายพสัดุ 

5. เพื่อทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเคลื่อนยายพัสดุ 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. หลักการเคล่ือนยายและความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย 
13.00-16.30 น. คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ภาชนะบรรจุวัสดุ 

2 9.00-12.00 น. เครื่องมือผอนแรง 
การนําอุปกรณการเคล่ือนยายวัสดุมาใชอยางเหมาะสม 

13.00-16.30 น. การจัดเก็บวัสดุ 
การคิดตนทุนในการเคลื่อนยายวัสดุ 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-96 

ช่ือหลักสูตร: การเขียนแบบ/อานแบบเคร่ืองกล 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีการตางๆ 

2. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนแบบแผนคลี่ เขียนแบบทออุตสาหกรรม เขียนแบบทออากาศ และเขียน
แบบงานเชื่อม 

3. เพื่อใหมีทักษะในการอานแบบเครื่องกล 

ระยะเวลาการอบรม   10 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1-2 9.00-16.30 น. การเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบราง ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก 
3-4 9.00-16.30 น. การเขียนภาพตัด พิกัดความเผื่อ งานสวม และสัญลักษณชิ้นสวน

เครื่องจักรกล 
5-6 9.00-16.30 น. การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสวน 
7-8 9.00-16.30 น. การเขียนแบบแผนคลี ่เขียนแบบทออุตสาหกรรม เขียนแบบทออากาศและ

เขียนแบบงานเชื่อม 
9-10 9.00-16.30 น. การเขียนแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-97 

ช่ือหลักสูตร: การลับเคร่ืองมือ: ดอกสวาน มีดกลึง 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจทฤษฎีคมตัดและการลับคม 

2. เพื่อการประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. ทฤษฎีคมตัดและการลับคม 

ประเภทและชนิดของดอกสวานและมีดกลึง 
เครื่องมือและอปุกรณการลับคม 

2 9.00-16.30 น. การลับคมตัดอยางถูกวิธี 
การเก็บรักษาและการควบคุมดอกสวานและมีดกลึงเพื่อการใชงาน 
กรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติการลับคม 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-98 

ช่ือหลักสูตร: งานโลหะและโลหะวิทยางานอุตสาหกรรม 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจและมีทักษะเครื่องมือวัด งานกลึง งานเชื่อม งานข้ึนรูปโลหะแผน 

2. เพื่อใหเขาใจและมีทักษะงานกลึงเรียว กลึงเกลียว งานบัดกรี งานเชือ่มแกส งานเชื่อมไฟฟา 

3. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติทางกลของโลหะ 

4. เพื่อใหเขาใจแผนภาพสมดุลของโลหะและเหล็ก-คารบอน  

5. เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนรูปของโลหะและการอบชุบโลหะดวยความรอน 

ระยะเวลาการอบรม   13 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับเครื่องมือวัด 
2 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานกลึง งานกลึงเรียว งานกลึงเกลียว 
3 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานโลหะแผน 
4 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสและงานเชือ่มไฟฟา 
5 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานบัดกรี 
6 9.00-16.30 น. หลักการและการประยุกตเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสและงานเชือ่มไฟฟา 
7 9.00-16.30 น. โครงสรางเหลก็และการเกิดผลึกของโลหะ 
8 9.00-16.30 น. คุณสมบัติทางกลของโลหะ  
9 9.00-16.30 น. แผนภาพสมดุลของสารเหล็ก-คารบอน 
10 9.00-16.30 น. การเปลี่ยนรูปของโลหะ และการอบชุมโลหะดวยความรอน 
11 9.00-16.30 น. การกลึงงานสวม งานไส งานกัดต้ัง 
12 9.00-16.30 น. งานเชื่อมโลหะท่ีไมใชเหล็ก 
13 9.00-16.30 น. การเชื่อม TIG และการเชื่อม MIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-99 

ช่ือหลักสูตร: การกัดกรอนและการเลือกวัสดุ 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานของการกัดกรอน สาเหตุ และการปองกัน 

2. เพื่อทําใหสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงาน 

ระยะเวลาการอบรม   2 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. หลักการพ้ืนฐานของการกัดกรอนเบื้องตน 

ลักษณะปรากฏการณ สาเหตุ การกัดกรอนโลหะ 
การเส่ือมสภาพทางเคมีของวัสดุภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ 

2 9.00-16.30 น. การปองกันการกัดกรอนแบบตางๆ และสารยับยั้งการกัดกรอนสําหรับ
โลหะชนิดตางๆ 
การเลือกใชและการออกแบบโลหะใหเหมาะสมกับสภาพและสภาวะการใช
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-100 

ช่ือหลักสูตร: การออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน  
และการจับยึดดวยโบลดและนัท 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณนําเจาะและจับงาน 

2. เพื่อทําใหเขาใจการคํานวณหาแรงที่ใชในการจับยึดชิ้นงาน 

3. เพื่อทําใหมีทักษะในการสรางอุปกรณนําเจาะและจับยืดชิ้นงาน 

4. เพื่อทําใหเขาใจและมีทักษะในการจับยึดดวยโบลดและนัท 

ระยะเวลาการอบรม   3 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 9.00-16.30 น. หลักการอุปกรณนําเจาะและจับงาน  

ประเภทและชนิดของอุปกรณและลักษณะการใชงานท่ีเหมาะสม 

หลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับงานที่มีลักษณะตางๆ ในงานผลติ 

2 9.00-16.30 น. กรณีศึกษาการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับงาน 
กรณีฝกปฏิบัติในการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับงาน 

3 9.00-16.30 น. ลักษณะการจับยึดและการใชงานแบบตางๆ 
การเลือกใช Bolt & Nut และอุปกรณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
มาตรฐานเกลียวและมาตรฐาน Bolt & Nut 

การใชเครื่องมอืประแจตางๆ 
การจับยึด Bolt & Nut อยางถูกวิธี 
วิธีการตรวจสอบการคลายตัวของ Bolt & Nut 
วิธีการซอม Bolt & Nut ที่เสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม   ผนวก ก 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ก-101 

ช่ือหลักสูตร: เทคโนโลยีไฟฟาและอุปกรณควบคุมไฟฟา 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการในการควบคุมระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 

2. เพื่อใหเขาใจการพิจารณาเลือกอุปกรณปองกันไฟฟาและวงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา 

3. เพื่อใหมีทักษะในการติดต้ังอุปกรณปองกันและการควบคุมมอเตอร 

4. เพื่อปองกันอนัตรายที่อาจเกิดจากระบบไฟฟา 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 ลงทะเบียน 

9.00-12.00 พื้นฐานและหลกัการในการควบคุมไฟฟาเบื้องตน 
องคประกอบและวิธีการควบคุมไฟฟา 
อุปกรณและการทํางานในการควบคุมไฟฟาเบื้องตน 
อุปกรณวัดและแสดงผลในการควบคุมไฟฟา 

13.00-16.30 อุปกรณปองกันอันตรายในการควบคุมไฟฟา 
การควบคุมมอเตอร 
วงจรพื้นฐานและการนําไปใชงาน 
ขอควรระวังอนัตรายและการปองกันอันตราย 
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ก-102 

ช่ือหลักสูตร: การซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหรูพื้นฐานการซอมบาํรุงรักษาเครื่องจักร 

2. เพื่อทําใหเขาใจการเส่ือมสภาพ การขัดของและการซอมบาํรุงรักษา 

3. เพื่อวิเคราะหการหลอล่ืน การปรับแตงและการเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักร 

4. เพื่อทําใหเขาใจการบริหารวัสดุอะไหลในงานซอมบํารุงรักษา 

5. เพื่อใหมีทักษะการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. ความรูพื้นฐานการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 
การเส่ือมสภาพและการขัดของเครื่องจักร 

13.00-16.30 น. การฟนฟูสภาพ การหลอลืน่ การปรับแตง และการเปลี่ยนชิ้นสวน 
การบริหารงานซอมบํารุงและวัสดุอะไหล 
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ก-103 

ช่ือหลักสูตร: การบริหารและจัดการอะไหลในงานซอมบํารุง 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหทราบแนวคิดการซอมบํารุงในภาพรวม 

2. เพื่อทําใหเขาใจวิธีการบริหารอะไหลเพื่อการซอมบํารุง 

3. เพื่อการฝกปฏิบัติในการนําไปประยุกตใชงานจริง 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. การบํารุงรักษาแผนใหม 
ชนิดของพัสดุในงานซอมบํารงุและการกําหนดรหัสอะไหล 
วิธีการบริหารจัดการอะไหลในงานซอมบํารุง 

13.00-16.30 น. การวางแผนความตองการพัสดุอะไหล 
เทคนิคในการจัดซื้อพัสดุอะไหล 
การบํารุงรักษาอะไหลที่เก็บรกัษา 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการพัสดุอะไหล 
ตอบขอซักถาม 
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ก-104 

ช่ือหลักสูตร: ความปลอดภัยในการทํางานดานสถานที่ ภาวะแวดลอม  
และความปลอดภัยสวนบุคคล 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกมีความรู เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกมีความรู ความสามารถในการปองกนัอัคคีภัย 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกมีความรู เกี่ยวกับ 5 ส. เพื่อความปลอดภัย 

4. เพื่อใหผูเขารับการฝกปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. ความปลอดภัยสวนบุคคล 
ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา 

13.00-16.00 น. สีและสัญลักษณเพื่อความปลอดภัย 
การปองกันอัคคีภัย 
5 ส. เพื่อความปลอดภัย 
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ก-105 

ช่ือหลักสูตร: การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อทําใหเห็นความสําคัญและประโยชนในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อทําใหทราบถึงรูปแบบการเขียนรายงาน 

3. เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูกรณีศึกษาและกรณีฝกปฏิบัติการเขียนรายงาน 

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 

กําหนดการอบรม 

วันที ่ เวลา เนื้อหาการอบรม 
1 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00-12.00 น. วัตถุประสงคและประโยชนทีไ่ดรับ 
รูปแบบการเขยีนรายงานผลการปฏิบัติงานประเภทตางๆ 
เทคนิคการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ตัวอยางกรณีศึกษาการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประเภทตางๆ 

13.00-16.30 น. กรณีฝกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประเภทตางๆ 
การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ตอบขอซักถาม 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

สรุปผลการประชุมระดมความคิด 

และสรุปผลการประชุมประชาพิจารณ 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วันพุธที่ 20 มถิุนายน 2555 เวลา 13.30–17.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

สรุปผลความคิดเห็น 

ปญหา อุปสรรค และศักยภาพของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนกลุมอุตสาหกรรมใหญที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดย
อาจแบงไดเปน 3 ประเภทใหญไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมไฟฟากําลังซึ่งในทั้ง 3 กลุมนี้ มีรูปแบบของการผลิต การใชกําลังคน รวม
ไปถึงปญหาตางๆ ที่แตกตางกัน 

- ปจจุบันในภาพรวมมีแรงงานที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมนี้มากกวา 570,000 คน โดยสวนใหญเปนแรงงาน
ในกลุมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผลิตภัณฑหลักท่ีมีการลงทุนสูงและมีการผลิตมากไดแก Harddisk 
Drive ซึ่งแตเดิมมีผูประกอบการรายใหญ 4 รายแตในปจจุบันมีการควบรวมกิจการกันจนเหลือรายใหญใน
ตลาดเพียง 2 รายไดแก WD และ Seagate 

- ปญหาใหญของอุตสาหกรรมนี้ที่เปนที่กังวลและตองแกไขเรงดวนในขณะนี้ไดแกเรื่องมาตรการในการ
ชวยเหลือโรงงานตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายป 2554 ยังไมมีความชัดเจน มีโรงงาน
มากกวา 300 โรงงานโดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานีที่ถูกน้ําทวม มีแรงงานตกงานจํานวนมาก 
และบางสวนมีแนวโนมที่จะไมกลับมาทํางานอีกเพราะถูกดึงตัวไปทํางานในอุตสาหกรรมประเภทอื่นเชน
อุตสาหกรรมยานยนต เพราะแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถผันตัวไปทํางาน
ในอุตสาหกรรมยานยนตไดงายกวาแรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกท้ังอุตสาหกรรมยานยนตยังให
คาตอบแทนในการทํางานที่สูงกวาอีกดวย 

- ปญหาในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของแรงงานนั้น ถาเปนกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะไม
คอยมีปญหา เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญมีความพรอมทั้งในดานการจัดหาแรงงาน และการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะใหกับพนักงานในโรงงานของตนเอง โดยเฉพาะกลุมแรงงานชางเทคนิคในระดับสูง แตอาจมี
ปญหาอยูบางในกลุม Operator สวนพนักงานในสายปฏิบัติงานผลิตนั้น แรงงานหญิงไทยถือไดวาเปน
แรงงานที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก สามารถทํางานที่ละเอียดไดดี 

- อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา ปญหาจะแตกตางกัน โดยปญหาหลักจะอยูในเรื่องการออกแบบ วิจัย
และพัฒนา และการสรางแบรนดเปนของตัวเอง ผูประกอบการไทยหลายรายสามารถออกแบบและผลิต
เครื่องใชไฟฟาไดเอง และบางอยางมีคุณภาพดี ไดมาตรฐานระดับโลก เชน เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กในครัวเรือน แตจําตองต้ังชื่อแบรนดเปนภาษาตางชาติเพื่อใหผูบริโภคเชื่อถือ  

- สินคากลุมเครื่องใชไฟฟาบางประเภทยังขาดแรงงานในระดับลาง และไมมีความชัดเจนในการเติบโตใน
อาชีพการทํางาน สินคาบางอยางหาแรงงานมาทําไมได 

- กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ จากตางชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไมคอย
ไดรับผลกระทบเนื่องจากมีบริษัทแมในตางชาติคอยดูแลทั้งในเรื่องมาตรฐานและการวิจัยพัฒนา ในขณะที่
กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาจะมีปญหามากกวา เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ผูประกอบการไทยแทๆ 
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หลายรายไมอาจปรับตัวไดทัน สูญเสียความสามารถในการแขงขัน ตองหันมาผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยี
การผลิตงายๆ ขั้นพื้นฐานแทน เชนหมอหุงขาว กระติกน้ํารอน พัดลม เปนตน 

- นโยบายคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท สงผลกระทบตอกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมาก ทําให
ตนทุนสูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันลดลง และในอนาคตเมื่อเปด AEC แลว จะยิ่งมีสินคาคุณภาพตํ่า
แตราคาถูกจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะจีนเขามามากขึ้นอีกมาก การจะแขงขันดวยราคาจึงไมอาจทํา
ไดอีกตอไปแลว ตองเปลี่ยนไปเนนเรื่องคุณภาพแทน 

- ปญหาเรื่องนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามการเขามาบริหารงานของรัฐบาลในแตละชุด 
ทําใหขาดความตอเนื่องและชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มีการดําเนินงานเองอยูบางในผูประกอบการรายใหญ แตในภาพรวมของ
ประเทศที่สนับสนุนโดยรัฐนั้นมีนอยมาก และเปนการวิจัยทั่วไปไมไดเปนการวิจัยผลิตภัณฑที่เนนการผลิต
ทางการคาอยางจริงจัง  

ปญหา อุปสรรค และของการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

- ในปจจุบันสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปดดําเนินงานมาแลว 14 ป มีการอบรมแรงงานไปมากกวา 1.2 
แสนราย และใหคําปรึกษาในการเพิ่มศักยภาพแรงงานแกโรงงานตางๆ อีกกวา 2,000 แหง อยางไรก็ตาม 
ยังไมสามารถยกระดับแรงงานไดมากนัก และยังไมมีความย่ังยืน เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญไมให
ความสําคัญกับการสงพนักงานในสายการผลิตมาอบรมอยางตอเนื่อง เพราะเสียเวลาและมีตนทุน บาง
โรงงานโดยเฉพาะกลุมผลิตเครื่องใชไฟฟา ถึงเปดอบรมฟรีก็ยังไมสงพนักงานเขาอบรม อยางไรก็ตาม ใน
สวนของการอบรมและทําความเขาใจกับนักศึกษากอนจบการศึกษาออกมาทํางานนั้น ถือวาประสบ
ความสําเร็จเพราะสามารถเปลี่ยนทัศนคติใหนักศึกษาออกมาทํางานทันทีในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสไดเปนจํานวนมาก 

- ในอดีตเคยมีโครงการอบรมเพื่อสรางผูฝกสอนในโรงงานใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนโครงการท่ีดีแตใน
ปจจุบันโครงการนี้เสร็จส้ินไปแลวและยังไมมีการดําเนินงานตอ 

- การพัฒนาคนในกลุมตนน้ําของอุตสาหกรรม เชน R&D และ Product Design นั้นมีนอยมาก เพราะสวน
ใหญงานเหลานี้จะถูกทําในบริษัทแมที่ตางประเทศแลวสงเปนพิมพเขียวกลับมา โอกาสที่แรงงานไทยจะได
ไปรูกระบวนการเหลานี้จึงนอยมาก 

- ในดานการผลิตบุคลากรของสถานศึกษา ปจจุบันประสบปญหามากในเรื่องการสรางทัศนคติและเจตคติใน
การทํางานใหแกนักศึกษา นักศึกษาไมคอยใหความสนใจกับการคนควาวิจัย และไมสูกับงานหนัก 

- การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ เชนวิศวกร สงผลกระทบตอการสอนอยางมาก ทําใหอาจารยที่มีความ
ชํานาญเฉพาะทางจํานวนมากไมสามารถเปนอาจารยผูสอนได เนื่องจากไมไดจบการศึกษาวิศวกรรมใน
ระดับปริญญาตรีสวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเชน TQF ก็เนนในเรื่อง Generalist มากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่ององคประกอบของความเปนคน ในขณะที่ผูสอนสวนใหญจะชํานาญในการสอนดานทักษะ
ความสามารถเฉพาะทาง Specialist มากกวา และเปนส่ิงที่ผูประกอบการสวนใหญตองการ 

- ในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานเรื่องชางของอาเซียนออกมาบังคับใช และในสวนของผูประกอบการไทยก็มักไม
คอยสนใจกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร เนื่องจากไมไดถูกใชจริง 
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กระบวนการผลิตที่มีปญหา และแรงงานที่จําเปนตองเรงพัฒนาศักยภาพ 

- ขั้นตอนการผลิตที่สําคัญที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและความแตกตางไดมากคือ R&D และ 
Product Design ซึ่งเปนตนน้ําของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด แตในประเทศไทย
กระบวนการผลิตขั้นตนน้ําในสวนนี้ยังมีนอยมากหรือแทบไมมีเลย แรงงานที่เชี่ยวชาญและชํานาญในสวน
นี้จึงมีนอยมากๆ 

- ภายหลังปญหาน้ําทวมผานไป บริษัทสวนใหญมีแผนที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรกลที่ใชในการผลิตและประกอบ
สินคาไปเปนระบบ Automatic หรือ Semi-Automatic มากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหแรงงานเดิมตองตกงานเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในสายการผลิต และกลุมชางเทคนิคท่ีควบคุมเครื่องจักรดังนั้นจึงตองเรง
ผลิตและพัฒนาบุคลากรในสวนชางเทคนิคท่ีจะเขามาควบคุมดูแลเครื่องจักรสมัยใหมเหลานี้โดยดวน หรือ
ตองยกระดับแรงงานที่มีอยูเดิมใหมีความสามารถใหมากขึ้น 

- แรงงานจําเปนตองมีรูในเรื่อง Productivity และ HR เพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดจากจํานวนผูที่เขามารับการ
อบรมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในระยะหลังกวารอยละ 90 จะเลือกอบรมในหลักสูตรเหลานี้ มีคน
ที่อบรมทางดาน Technical นอยลงมาก 

ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. อาจารยวันชัย ตาลานนท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. อาจารยทานตวรรณ  เต็กชืน่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
4. ผศ.ดร.พูลศักด์ิ โกษียาภรณ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
5. คุณสุรัส  ต้ังไพฑูรย   สถาบันไฟฟาและอิเล็คทรอนกิส 
6. คุณปณิตา ล่ําซํา   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
7. คุณจินตนา พฒันาธงชัย  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
8. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
9. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
10. คุณขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

วันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30–16.00 น. 
ณ หองประชุมเพทาย ช้ัน 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด 

สรุปผลความคิดเห็น 

- จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล สงผลใหยอดคําส่ังซื้อ Eco-car เพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งภายใน 5 ป ต้ัง
เปาไววาจะผลิตใหได 100,000 คัน 

- ขอจํากัดท่ีเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ไดแก เหล็ก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรม แตตองพึ่งพา
การนําเขาในปริมาณมาก ไมสามารถใชเหล็กท่ีผลิตไดในประเทศเนื่องจากไมไดมาตรฐานตามที่
บริษัทผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนตองการ และมีราคาแพง สวนหนึ่งมาจากไทยไมมีแหลงแร อาจเปน
ปญหาระยะยาวตอเนื่องเมื่อมีการสงออกมากความตองการนําเขาเหล็กย่ิงสูงขึ้น หากมีการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ ในระยะยาวจะชวย
แกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได 

- ความไมสอดคลองของนโยบายภาครัฐเปนขอจํากัดท่ีสําคัญของอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน ภาครัฐ
สงเสริมใหใช CNG เนื่องจากเปนนโยบายในการประหยัดพลังงาน แตบริษัทผูผลิตไมสามารถผลิตไดใน
ราคาถูก เนื่องจากไมมีคนนิยมใช สวนหนึ่งมาจากปญหาการขาดแคลนศูนยบริการ หรือปมแกส กอรปกับ 
นโยบายดังกลาวไมสอดคลองกับนโยบายสากล สงผลใหผูประกอบการเกิดอุปสรรคในการวางแผน จึง
อยากเสนอใหตัวแทนจากกลุมยานยนตเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของกับ
ยานยนตและชิ้นสวน เพราะเปนผูที่รูในอุตสาหกรรม 

- ทิศทางของนโยบายภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอด จากการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี เปนอุปสรรคสําคัญ
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เนื่องธรรมชาติของอุตสาหกรรมตองวางแผนในระยะยาว อีกท้ัง
ขาดความชัดเจนในนโยบายตางๆ ทําใหอุตสาหกรรมขาดทิศทางในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

- สําหรับกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนนอกจากขาดแคลนในเชิงปริมาณแลว ปญหาหลักท่ี
พบ คือขาดแคลนในเชิงคุณภาพ แรงงานมีความรูเฉพาะทางที่ไดเคยเรียนหรือฝกอบรมมา ขาดความรู
กวางขวางในอุตสาหกรรม สงผลใหไมสามารถ Integrate งานได ลักษณะดังกลาวแตกตางจากกําลัง
แรงงานของทางยุโรปที่เนนใหคนมีความรูทั้งในมุมกวางและมุมลึก มีการ Loathe งาน 

- ขาดแคลนการวิจัยและพัฒนาออกแบบในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
- ขาดแคลนแรงงานในสายชาง เนื่องจากขาดการชี้ภาพใหเห็นอนาคตวาผูเรียนสามารถมีความกาวหนาใน

อาชีพ (Career Path) อยางไรบาง รวมถึงคาตอบแทนท่ีควรตองสูงขึ้น เพื่อเปนการดึงดูดใหผูเรียนหันมา
เรียนอาชีวศึกษามากกวาปริญญาตรี 

- ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต ยังคงตองพึ่งพาบริษัทตางชาติ ซึ่งหากนโยบายรัฐเปลี่ยนแปลง หรือ
ประเทศอื่นๆ มีนโยบายดึงดูดไดมากกวา อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรม และแรงงานจํานวนมาก 

- ที่ประชุมเห็นวาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทยมีอนาคตที่ดี หากมีการปรับเปลี่ยนเปน
อุตสาหกรรมที่เนนใช High-Technology และแรงงานในลักษณะ High-Skill สวนระดับ Low-Technology 
ปลอยใหประเทศอินโดนีเซีย พมา เวียดนาม ทําแทน 
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ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. ดร. พัตรานุช  ศรประสิทธ์ิ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
3. อาจารยสุรเชษฐ  สิทธิกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
4. คุณธนวัฒน  คุมสิน   สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต 
5. คุณรวีดา  คงโครัตน   สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต 
6. คุณรัตนา    สถาบันยานยนต 
7. คุณคําภีร  ไตรเสนีย   สถาบันยานยนต 
8. คุณทัยวรรณ  โกยกุล   สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
9. คุณจักรกฤษณ  จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
10. คุณขนิษฐา  ฮงประยูร   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
11. คุณลลิตา  ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา13.30–16.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

สรุปผลความคิดเห็น 

- เปรียบเทียบวาเมื่อกอนเราเคยส่ังซื้อเครื่องจักรจากญี่ปุนมากกวาที่จะส่ังจากประเทศไตหวัน เนื่องจากเชื่อ
วาประเทศญี่ปุนมีเทคโนโลยีที่ดีกวา แตในขณะนี้ไมวาจะเปนไตหวัน หรือ เกาหลีใตมีการยกระดับแรงงาน
ไปหมดแลว สาเหตุสวนหนึ่งก็คือ การมีภาครัฐ และภาคก่ึงรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง 

- คานิยมในการเรียนตอในระดับปริญญาทําใหขาดแคลนผูจบระดับ ปวช. และ ปวส. 
- โครงสรางการผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทยแบงเปน การผลิตเครื่องจักร รอยละ 20 และ การผลิต

ชิ้นสวน (Final Assembly)รอยละ 80 โดยสถานประกอบการรายใหญนั้นไมเปนที่นากังวลเทาไรนัก แต
สําหรับผูประกอบการรายยอยระดับ SMEs ยังคงนาเปนหวงในการพัฒนาศักยภาพของคนเหลานั้น 

- ในการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้น จําเปนจะตองใหผลิตภัณฑขั้นสุดทาย 
(Finishing Product) เปนตัวกําหนดที่ทาง นั่นคือ จะผลิตอะไร โดยผลลัพธในการผลิตความตองการเครื่องจักร 

- อีกสวนหนึ่งที่เราไมสามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ไดนั้น คือ ผูประกอบการนิยมซื้อของที่มีราคาถูก 
หรือซื้อแลวมาดัดแปลงทําใหมีโอกาสพัฒนาไปไดยาก 

- จากมูลคาการนําเขานั้น พบวา การนําเขาเครื่องจักรเสียดุลการคาเปนอันดับ 2 รองจากน้ํามันเชื้อเพลิง 
โดยในป 2554 ขาดดุลการคาถึง 150,000 ลานบาท แมวาการสงออกเครื่องจักรจะนําเงินเขาใหแกประเทศ
โดยเฉพาะเครื่องจักรในอุตสาหกรรมกอสรางและโลหะ แตเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวา บริษัทที่เปน
ผูนําการสงออกเครื่องจักรโลหะ คือ บริษัท ไดนารี่ฟาริกัส จากประเทศอิตาลี ที่มีฐานการผลิตอยูในจังหวัด
ระยอง ขณะท่ีในอุตสาหกรรมกอสรางนั้นคือบริษัทแคทาพิลาร ซึ่งก็เปนบริษัทยักษใหญในการผลิต
เครื่องจักรกอสราง  

- เปนที่นาสังเกตวาประเทศที่พัฒนานั้นตองเริ่มจากการพัฒนาเครื่องจักรกอน ในขณะที่ประเทศไทยนั้นรัฐ
ไมไดเห็นความสําคัญในสวนนี้ ไมเหมือนกับประเทศจีน ที่รัฐสนับสนุนใหคนในประเทศซื้อเครื่องจักรที่ผลิต
ในประเทศดวยวิธีการสนับสนุนผูซื้อในบางสวน ในขณะที่ผูผลิตนั้นรัฐก็อํานวยความสะดวกดวยการมี
หนวยงานออกแบบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและรับประกัน ส่ิงนี้เองเปนการกระตุนอุปสงคและอุปทานดาน
เครื่องจักรในประเทศที่เปนรูปธรรม 

- สัดสวนบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้น รอยละ 90 เปนบริษัท SMEs โดยโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลสวนใหญพัฒนามาจากโรงกลึงที่ทําชิ้นสวนประกอบ 

- ผูผลิตไทยสวนใหญนั้นสามารถผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีตํ่า และไมมีความซับซอนมากนัก สาเหตุสวน
หนึ่งก็คือ เราไมเกงในดานไฟฟา  

- ปญหาอีกประการหนึ่งที่พบในปจจุบันคือ ผูประกอบการท่ีเคยเปดบริษัทผลิตเครื่องจักรในอดีตนั้น ปจจุบัน
ผันตัวไปเปน Trader สาเหตุเนื่องมาจากเมื่อผลิตสินคาดีก็ไมสามารถขายได ผลิตสินคาระดับกลางผูใชก็
ไมคอยเชื่อใจสินคาที่ผลิตจากคนไทย 

- ปญหาการขาดแคลนชางฝมือนั้นพบไดในโรงงานทุกขนาด โรงงาน SMEs สวนใหญอาศัยประสบการณ
จากเจาของโรงงาน (เถาแก) ไมไดมีวิศวกรประจําโรงงานแตอยางใด ในขณะที่โรงงานขนาดใหญที่มี
เครื่องจักรที่ทันสมัยนั้นกลาววาผูจบมักไมสามารถทํางานไดจริง สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวาเครื่องจักรที่มี
อยูในสถานศึกษานั้นสวนใหญเปนเครื่องเกาที่ลาสมัยแลว 
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- ประเทศไทยยังขาดหนวยงานท่ีดูแลเรื่องเครื่องจักรโดยเฉพาะ อีกท้ังยังขาดเชื่อมโยงเรื่องขอมูลทั้งจาก 
สถาบันเหล็ก กระทรวงพาณิชย BOI รวมถึงงานวิจัยที่หนวยงานตางๆไดทํานั้นไมไดเกิดการนําไปใชจริง  

- กลุมเครื่องจักรกลนั้นไมมีมาตรฐานเปนของตนเอง รวมถึงไมมีการควบคุมมาตรฐานอยางชัดเจน กลาวคือ 
ไมมีหนวยงานท่ีจะรับรองวาเครื่องจักรนี้ไดผานมาตรฐาน ตองสงเครื่องจักรไปทําการทดสอบจาก
ตางประเทศ ซึ่งสวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากมีคาใชจายที่สูง อธิบายไดคือ เครื่องจักรที่จะมาทําการรับรองนั้น 
มีราคาสูงกวาเครื่องจักรที่มาขอรับรอง 

- การอนุญาตใหนําเขาเครื่องจักรมือสองจากตางประเทศนั้นถือเปนชองโหวที่ทําใหเราไมสนับสนุนใหเกิด
การวิจัยและพัฒนา 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นแบงออกเปน 3 ประเภทคือ (1) เครื่องจักรกลการเกษตร (2) เครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม และ (3) เครื่องมือกล จากท้ัง 3 ประเภทนั้น เห็นวาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเปน
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความเปนไปไดในการพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก ภาวะการขาด
แคลนอาหารในปจจุบัน ซึ่งเครื่องจักรกลที่ใชในอุตสาหกรรมเกษตรแบงออกเปนหลายประเภท อาทิ แปร
รูปกิจกรรมเกษตร หรือ บรรจุภัณฑอันเปนการเพิ่มมูลคาสินคา นอกจากนั้นผูประกอบการก็มีศักยภาพ 
ในขณะที่การพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือกลนั้น อาจทําโดยวางแผนการนําเขา 

- หากมีการคัดเลือกอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในเครื่องจักรกลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้นั้น อาจมี
แนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

o เครื่องจักรกลเกษตร : พิจารณา 2 สวนคือ 
 กระบวนการกอนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest)วามีสวนใดในหวงโซมูลคาที่วิกฤต 
 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest)วามีความตองการอะไรบาง 

o เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม : พิจารณาที่ขีดความสามารถในดานการออกแบบและซอมบํารุง 
ในหวงโซมูลคา โดยดูวามีผูผลิตกี่ราย และ ผูผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุนเทาไร 

o เครื่องมือกล : คอนขางมีความหลากหลายในอุตสาหกรรมเกินไป 

ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. อาจารยวิรัช อยูชา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. อาจารยวันชัย ตาลานนท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
4. อาจารยทานตวรรณ  เต็กชืน่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
5. คุณจิรศักด์ิ เยาววัชสกุล  สถาบันไทย-เยอรมัน 
6. คุณศิโรรัตน สุภาษา   สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
7. คุณชยุฏาภัทร ทองกุล  สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
8. ดร.พัตรานุช ศรประสิทธ์ิ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
9. คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
10. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
11. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
12. คุณขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00–12.00 น. 
ณ หองประชุมคริสตัล 1 ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 

สรุปผลความคิดเห็น 

- ขอจํากัดท่ีเกิดจากภายในประเทศเอง เชน นโยบายภาครัฐ หรือนโยบายประชานิยม เชน คาแรงขั้นตํ่า มี
ผลกระทบตอธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจประมาณ 8,000 รายเริ่มทยอยปดกิจการลง หรือมองหาลูทางในการยาย
ฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุม CLMV บางแลว 

- กฎ กติกาบางอยาง ภาคเอกชนมีมุมมองแตกตางจากภาครัฐ เชน การสงออกยุโรป ตอนนี้ประเทศไทย
สามารถทํากติกา เรื่องส่ิงแวดลอมไดคอนขางดี ในขณะที่ภาครัฐมองวายังกอปญหามลพิษอยูจึงออกกติกา
มาควบคุมมากขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมเองไมสามารถขยับตัวไดมากเทาที่ควร  

- อุตสาหกรรมฟอก ยอม ตกแตงส่ิงทอมีมาตรฐานในการวัดอยู และมีระบบปองกันที่คอนขางดี รวมถึงมีการ
ทําเรื่องมาตรฐานส่ิงแวดลอม CT (Clean Technology) มามากกวา 20 ปแลว แตปจจุบันมีคามาตรฐานที่
เขมงวดมากขึ้น ทั้งๆ ที่ พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรมก็ไดมีการกําหนดคามาตรฐานไวแลว 

- วิธีทํางานของภาครัฐไมไดดําเนินการในเรื่อง Law Enforcement เต็มที่ สาเหตุที่แทจริงของปญหา เห็นวา
เปนเรื่องของการการบังคับใชกฎหมายที่ยังไมเขมงวดและทั่วถึง 

- อุตสาหกรรมฟอกยอมแบบดั้งเดิม เปนการรับจางฟอกยอม ใหไดแบบและสีตามที่เจาของงานตองการ แต
แบบนี้ตอนนี้เริ่มหมดอนาคต การลงทุนใน 1 โรงงาน มีตนทุนประมาณ 300-1000 ลานบาท ไมคุมที่จะทํา
ประกอบกับกติกาส่ิงแวดลอม เลยทําใหผูประกอบการไมคอยอยากทํา แตมีบางกลุมที่เจาของกิจการมี 
Garment อยูก็มาต้ังโรงงานเพื่อเสริมสงใหกับสินคาของตนเอง ปจจุบันอุตสาหกรรมฟอกยอมเริ่มพัฒนา
เปนสินคาเอง ในรูปผาผืนและสงออกเอง 

- ผูเขารวมประชุมมีความเห็นวาอนาคตของอุตสาหกรรมฟอกยอม ตกแตงส่ิงทอจะออกไปทําเองนอก
ประเทศ เพราะอุตสาหกรรมนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตาม Trend ของโลก และ Know How พวกนี้เปนส่ิงที่
หวงแหนอยางมาก  

- เมื่อพิจารณาในประเด็นแรงงานของอุตสาหกรรมฟอก ยอม ตกแตงส่ิงทอ เห็นวาแรงงานสวนใหญยังขาด
ประสบการณ เพราะอุตสาหกรรมยังอยูในชวงเริ่มตนอยู เปรียบกับญี่ปุนที่คอนขางมีแรงงานระดับฝมือ และ
คอนขางสูงอายุ 

- ในประเด็นกําลังแรงงาน มีความเห็นวาปจจุบันมีปจจัยหลายอยางเปนเหตุ ทําใหเรามองอนาคตเปลี่ยนไป
เยอะ กลุม Sector การผลิตมีหลายกลุม ความตองการใชก็หลากหลาย กลุมใหญ ODM อาจจะมีการลดการ
ผลิตในประเทศลง แตไปเนนผลิตใน ตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ ประเทศ CLMV 

- แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทยตอไปจะเปนการ Re-Export เชน ผลิตผาจากไทย แลวสงออกไปตัดเย็บ
ตางชาติ แลวนําเขามาขายในไทย เนื่องจากตองการลดตนทุนคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น กอรปกับปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน 

- เสนอแนะใหงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพิ่มการพิจารณตลาดเอเชียโดยเฉพาะ จีน ญี่ปุน เกาหลี ซึ่งมูลคา
มากกวาอาเซียนอยางมาก สวนที่จะลดลงคือ ตลาดสหรัฐฯ กับยุโรป เพราะฐานของเศรษฐกิจไดเริ่ม
เคล่ือนยายมาประเทศในกลุมเอเชียแลว 
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- ขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรจะทําใหอุตสาหกรรมนี่สามารถอยูไดในอนาคต ส่ิงที่ตองการคือ แรงงานท่ี
สามารถไปทํางานในตางประเทศได โดยเฉพาะผูบริหารระดับกลาง และตัวของการตลาด จะเปนการตลาด
สําหรับเอเซีย มากกวาตลาดยุโรป และการสรางมูลคาเพิ่ม คนที่จะใชเปนเบื้องหลังของความสําเร็จของ
อุตสาหกรรมในอนาคต คิดวารัฐจะมองอยูถาเราเอา Innovation นํา เพื่อไมใหเราติด Middle Income Trap
แตภาพท่ีเห็นยังนอย ไมเปนรูปธรรม 

- ไมมีการพัฒนาคนใหมีสวนรวมในดานนี้อยางจริงจัง หากในอนาคตตองการพัฒนาคนในสามารถตอยอด 
Value Added เราจะเนนคนที่มีความสามารถในทักษะที่หลากหลาย ควรจะเนนมาเพิ่มทักษะกับคนท่ีมี
มากกวาการประกาศรับสมัครคนงานเพิ่ม 

- มีความเห็นวา ในความเปนจริงแลวผูประกอบการอาจไมไดขาดคน แตขาดทักษะของคนในการทํางานให 
Dynamic ระบบนี้ยังไมแพรหลายลงในผูประกอบการเนื่องจากมีเยอะ และสวนใหญเปนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม หากสามารถบริหารจัดการใหคนงาน 1 คน สามารถทํางานไดหลากหลาย จะได
ประโยชนมากกับ SMEs ที่ประสบปญหาจากคาแรงเพิ่ม 

- ขอเสนอแนะดานการพัฒนากําลังแรงงาน เห็นวาแรงงานระดับลางทํา Multi Skilling ระดับกลาง ผูบริหาร
ระดับกลาง เนนใหมีทักษะในการบริหารงานในตางประเทศ ระดับบน เนนใหสามารถมอง Innovation ออก 
ตองพัฒนา Innovation ใหเปน Core Competency จะทําใหคนสามารถตอบโจทยไดทุกอยาง 

- แมจะไดรับการกดดันจากทางรัฐเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการข้ึนคาแรง แมจะเห็นวาเปนการสรางปญหา แตอีก
ดานก็ถือเปนโอกาสในการปรับเปล่ียน รวมถึงประเด็นการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC 
หากอุตสาหกรรมนี้ไมออกไปลงทุนในตางประเทศก็จะมีการเคลื่อนยายฐานการผลิตจากตางประเทศเขามา
ไดเหมือนกัน 

- ผูเขารวมประชุม เสนอใหจัดต้ังองคกรกลาง ที่ไมใชหนวยงานของภาครัฐ เปนลักษณะขององคกรอิสระ เพื่อ
บริหารจัดการดานการพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมโดยเฉพาะ และเปนแหลง
ปอนกําลังแรงงานใหกับอุตสาหกรรม หรือผูประกอบการท่ีตองการ โดยอาศัยเงินกองทุนตางๆ ที่รัฐบาลเคย
ไดจัดสรรมา เชน กองทุนหมูบาน เปนตน เหตุผลที่เสนอใหมีการจัดต้ังองคกรอิสระ เนื่องจากเห็นวา
ผูประกอบการแตละรายขาดแคลนแรงงาน ตองหา Sub Contract ซึ่งกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ปญหา
คือ ความไมพรอมเรื่องคุณภาพ ความสามารถของคนงานรวมถึงการวางแผนการผลิตของผูประกอบการ
เอง ปจจุบันเลยมีการจับคูกัน เอา Sub contranct มาเรียนในงานดวย สงผลใหโรงงานใหญไดประโยชน 
Sub Contract ก็ไดพัฒนาดวย แตปญหาคือ Sub Contract มักมีความชํานาญเฉพาะดานใดดานหนึ่ง เชน 
เย็บก็เย็บเปนอยางเดียว แตขาดทักษะดานอื่นๆ ทําใหบางโรงงานตองจาง Sub Contract มากถึง40แหง 

- สําหรับเรื่ององคกรกลางในการพัฒนาฝมือแรงงานที่ไมใชภาครัฐ ผูเขารวมประชุมบางทานมีความเห็นวา 
ส่ิงที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานคิดทําถือวาเปนความคิดดี แตในแงความเปนจริงแลวเกิดโทษเนื่องจากการต้ัง
ทักษะตามฝมือการทํางาน ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และอนาคตที่จะเกิด หากไมสอดคลองมัน
จะกลายเปนลบทันที ไมใชแคเสมอตัว เชน ทักษะระดับ1 เย็บจักรธรรมดา แตสวนใหญของประเทศใช จักร
คอมพิวเตอรหมด พอไมสอดคลองกลับเปนการถวง ทําให Productivity ในภาพรวมตกต่ําลง และเปนภาระ
กับนายจางดวย เพราะตองมีการสอบผานทักษะ พอผานแลวนายจางตองจาย ซึ่งทักษะไมไดตรงความ
ตองการ แตกลับออกกฎหมายใหจายชดเชย (ทักษะไมผูกกับ Productivity แตทักษะผูกกับวันที่สอบเทานั้น 
แควันวันเดียว วันอื่นอาจจะทําไมไดก็ได)  
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- ในกรณีของรูปแบบ Competency ถึงแมผูประกอบการเปนคนกําหนด แตติดเปนประเด็นที่วา Competency 
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แตกวาภาครัฐจะปรับใหทันตองใชเวลา ทําใหเกิดปญหาความแตกตางทางชวงเวลา 
(Lag Time) กับ Competency ที่ตองการในเวลานั้นๆ 

- ผูรวมประชุมมีความเห็นวา Demand supply มันกําหนดไวเอง ตลาดมันทํางานดวยตัวมันเอง 1) ตลาดขาด
แคลนแรงงาน 2) คาจางขั้นตํ่าก็สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น มองวารัฐไมจําเปนตองเขามา
แทรกแซง หรือกําหนดนโยบายใดๆ เพื่อควบคุม เหตุเพราะผูประกอบการมีแนวทางที่จะตองปรับตัวเองอยู
แลว ไมตองมาบังคับนายจาง วาตองปรับปรุง Productivity เพราะถาผูประกอบการไมทําก็อยูไมรอดอยูแลว  

- ถึงเวลาที่จะมองภาพในรูปของ AEC หรือยัง หรือจะมองภาพแคในประเทศ หากมองในอาเซียน จะเห็นวา
อาเซียนเปนตลาดใหญ เปน Re direct Export ซึ่งระบบ AFTA ทําใหเราเปนฐานการผลิตเดียวกันมานาน 
แตยังมี Barrier อยูบาง 

- เห็นวาหากมองในภาพของอุตสาหกรรมอาเซียน เพราะอาเซียนเปนฐานของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมจะทํา
ใหอุตสาหกรรมนี้สามารถไปไดไกล เนื่องจากมีความสามารถในการแขงขัน แตติดเรื่องขาดแคลนแรงงาน  

- ฝมือแรงงานบานเราคอนขางดี เหนือประเทศอื่นๆ ในกลุมอาเซียน ฝมือคนไทยประณีตกวา Design ของ
ไทยไมนอยหนาใครในอาเซียน คิดวาเราอยูแถวหนา ซึ่งเราสามารถเปนศูนยกลางเรื่องออกแบบตัดเย็บได 

- นโยบายขึ้นคาแรง เปนตัวกระทบที่รุนแรงเพราะเปนอุตสาหกรรมเนนแรงงาน 
- ทัศนคติของคนรุนใหมที่ไมเขาไปไมเขาไปทํางานในระบบ ออกมาทําธุรกิจเอง เพียงแคเคาเห็นชองทางมี

ตลาดที่จะขาย 
- เสนอแนะรัฐบาลในประเด็น “เวลาที่ภาครัฐใหโปรแกรมพัฒนากับภาคเอกชน” อยากใหเห็นผลในเชิง

คุณภาพ ไมใชเนนปริมาณเปนเรื่องหลัก เชน จํานวนคนผานการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน การพัฒนา
อยางนอยตองใชเวลา 3 ป อยางของไทยใหแคปเดียว และไมใหซ้ําตองเปลี่ยนโรงไปเรื่อยๆ คือรัฐมองวา
อยากใหกระจาย แตความเปนจริงผูประกอบการยังมองไมเห็นความสําคัญที่จะตองจายเงิน จึงเปนเหตุผล
หนึ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมขยายตัวชา  

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยขาดการทําตลาดเชิงรุก ยกตัวอยางประเทศจีนออกไปหาลูกคาไป
ทําตลาด ของไทยยังตองใหลูกคาเอาแบบมาใหดูแลวบอกวาจะทําไดหรือไม  

- วิธีการสรางคน กับปรัชญาตางๆ ไมบูรณาการกัน เชนในเยอรมัน ใหเด็กไปอยูกับผูประกอบการ ไดฝกงานและ
ไดเงินดวย ทําใหทรรศนะคติของเด็ก หนักเอาเบาสู ไมเหมือนเด็กไทย สอดคลองกับประเด็นโรงเรียนโรงงาน 

- ไหมสงออกประมาณ 4 ลานเหรียญตอป ซึ่งไมมาก แตไหมไทยมีชื่อเสียงทั่วโลก  
- ทําเพื่อการบริโภคในประเทศเปนสวนใหญ สงออกบางเปนพวก Premium เปนสวนใหญ สงออกไมมาก

เนื่องจากขาดแคลนดานวัตถุดิบ  
- ผูแทนจากอุตสาหกรรมไหมไทย ใหความเห็นวาในอาเซียนเราบริโภคไหมมากที่สุด และประเทศไทยมี

ความเขมแข็งมากที่สุด หากมีการสงเสริมหรือปลูกฝงใหกับเยาวชนรุนใหม สนใจสืบสาน และบริโภคไหม
ไทย จะทําใหอุตสาหกรรมนี้อยูรอดตอไปได 

- อุตสาหกรรมไหมตองการคน ปวช.มาก แตก็ไมมั่นใจในธุรกิจวาจะอยูรอดตอไปหรือไม ประกอบกับ
นโยบายรัฐไมเอื้อไมสนับสนุน 

- หากอยากใหเปนอุตสาหกรรมที่ไปรอด อยากใหมีการสงเสริมตามทองถิ่นชนบทที่หางไกล สงเสริมเชน 
กิจกรรมชางเผือก เด็กก็จะเรียนรูไดโดยธรรมชาติ และอุตสาหากรรมนี้ก็จะไมหมดไป  
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- เรื่องกําลังคน ควรจะตั้งเปนสถาบันที่ไมอิงกับรัฐ การผลิตมีหลายระดับ ก็คอยๆ พัฒนาขึ้นมาเรื่อย คนจะ
เห็นคุณคาของงานและมีการเอาใจใส และพอมีศูนยกลางที่ กทม.(เพื่อเปนศูนยรวมชวงฝมือตัดเย็บ ในทุก
ระดับ) และกระจายคนออกไปสูทองถิ่น โดยขยายสถาบันหรือศูนยนี้ออกตางจังหวัด และมีผูถายทอดดวย  

- ตัวแทนผูประกอบการใหความเห็นวานโยบายขึ้นคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ไมใชปญหาใหญ หากมีฝมือตัดเย็บ 
นายจางเองก็ยอมจาย เพราะคนพวกนี้สรางยากตองพัฒนา 

ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. คุณปลันธน  ธรรมมงคล   สมาคมฟอกยอมพิมพและตกแตงส่ิงทอไทย 
3. คุณยุทธนา  ศิลปสรรควิชช   สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย 
4. คุณวนิดา  พิชาลัย    สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
5. คุณเศรษฐ  วานิชวงศ   สมาคมไหมไทย 
6. คุณจรรยนนัท  ไพศาลวรภัณฑ  บริษัท เชอรรี่ พงิค 
7. คุณยศ  วัชระคุปต    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
8. คุณนันทพร  เมธาคุณวุฒิ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
9. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
10. คุณลลิตา ละสอน    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
11. คุณขนิษฐา ฮงประยูร   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
12. คุณสุนีย  แซค ู    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30–12.00 น. 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลความคิดเห็น 

- การทําใหประเทศไทยเปนครัวของโลกนั้นสามารถทําได เนื่องจากจุดแข็งในดานวัตถุดิบ และภัยธรรมชาติ
ที่นอยกวาประเทศอื่นๆ อีกท้ังธุรกิจอาหารนั้นประเทศไทยก็มีความเชี่ยวชาญ แตในอนาคตเราอาจเกิด
วิกฤตการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานกลุมแปรรูปอาหารที่ยังตองการแรงงานฝมืออยู 

- การเปดเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นยังขาดความต่ืนตัว / ตระหนัก อยางไรก็ดีในธุรกิจของบริษัท
ใหญๆหลายแหงก็ทําธุรกิจแบบ Global อยูแลว 

- การหันมาปลูกพืชพลังงานของเกษตรกรเปนการแยงพื้นที่การปลูกพืชอาหาร แตเมื่อพิจารณาถึงจุดดุล
ภาพของพืชทั้งสองชนิดเพื่อหาจํานวนพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกพืชแตละชนิดอาจเปนเรื่องยาก 
เนื่องจากราคาพืชผลมักไมแนนอน 

- อุตสาหกรรมไก มีขอคิดเห็นเฉพาะกลุมดังนี้ 
 วัตถุดิบหลักสําหรับการทําอาหารเลี้ยงสัตว 2 ชนิด คือ (1) ขาวโพด ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของวัตถุดิบ

อาหารไก และ (2) กากถั่วเหลือง โดยกากถั่วเหลืองตองนําเขาจากตางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, 
บราซิล และ อินเดีย ในขณะที่ขาวโพดนั้น แตเดิมเรามีการผลิตกันมากแตปจจุบันปริมาณการผลิตลด
นอยลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเกษตรแบบอื่นๆ  

 แมวาเราจะประสบปญหาวิกฤตตางๆ อาทิ วิกฤตตมยํากุง ประเทศจีนเปดประเทศ ไขหวัดนก ซึ่งเปน
เวลาผานมาประมาณ 8 ปแลว แตผูประกอบการไทยก็สามารถปรับตัวใหพนวิกฤตดังกลาวมาไดสวน
หนึ่งเนื่องมาจากการประสานงานอยางใกลชิดของภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว และภาคเอกชน 

 จุดแข็งทางดานแรงงานในอุตสาหกรรมไกนั้น คือ เมื่อเปรียบเทียบกับผูสงออกไกรายใหญของโลก ซึ่ง
ไดแก สหรัฐ และ บราซิล พบวาประเทศไทยนั้นมีตนทุนดานแรงงานที่ตํ่ากวา อีกท้ังแรงงานไทย
ทํางานที่มีฝมือไดดีกวา เนื่องจากประเทศดังกลาวมักผลิตสินคาในปริมาณมาก (Mass Product)  
ในขณะที่ตลาดในบางประเทศอาจไมตองการสินคาแบบนั้น อาทิ ในประเทศญี่ปุนที่ตองการสินคา
ประเภทตัดแตง อาศัยฝมือ หรือสินคาตามความตองการของลูกคาและจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งแรงงาน
ไทยจะรองรับความตองการดังกลาวไดดีกวา 

- ปจจุบันปญหาทางดานแรงงานท่ีพบมากท่ีสุดในกลุมอุตสาหกรรมอาหารคือการขาดแคลนแรงงานลาง จึง
ตองจําเปนตองนําเขาแรงงานจากตางประเทศ ซึ่งการนําเขาแรงงานตางดาวยังคงมีขอจํากัดมากมาย อาทิ 
 ขอจํากัดของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI)ที่กําหนดวา

ผูประกอบการจะสามารถนําเขาแรงงานท่ีเปนแรงงานทักษะเทานั้น  
 แรงงานตางดาวยังติดปญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานที่ตองจายคานายหนา และ การพิสูจนสัญชาติ 

- กฎหมายตางๆของภาครัฐเนนการควมคุมมากกวาการดูแล อีกท้ังรางพระราชบัญญัติอาหารฉบับใหมยังคง
เปนที่ถกเถียงกันระหวางการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศกับการผลิตเพื่อการสงออก 

- เมื่อพิจารณาจากมูลคาการสงออกพบวาสินคาประมงมีการสงออกมากที่สุด อยางไรก็ดี สินคาประมงนั้นยัง
ตองอาศัยการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ กลาวคือ เมื่อสงออกมากขึ้นเราก็ตองอาศัยการนําเขาที่มาก
ขึ้นเชนกัน แตมาตรการของรัฐยังคงเปนขอจํากัดอยู 
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- ความไมสม่ําเสมอของสินคาเกษตรเปนอีกหนึ่งปญหาทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ สําหรับในดาน
คุณภาพจะมีปญหาเรื่องการตรวจสอบยอนกลับในการสงออก แตสําหรับบริษัทขนาดใหญนั้นจะมีการ
แกปญหาดังกลาวดวยระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) 

- ในการแกไขปญหาการผลิตและพัฒนากําลังคนตองมองวาเราตองการแกไขตรงไหน เนื่องจากแนวทางการ
ใชแรงงานแตกตางกันในกลุมอุตสาหกรรม และในความเปนจริงแลวมีความตองการแรงงานในระดับไร
ทักษะมากกวาแรงงานทักษะ นอกจากนี้แลวโครงสรางเรื่องมาตรฐานก็มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทําให
การพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรมอาจจะไมเพียงพอ 

- โครงสรางการจางงานในบริษัทขนาดใหญนั้นมีศักยภาพอยูแลว ในขณะที่โครงสรางการจางงานใน SMEs 
จะมีปญหา อีกท้ังผูจบในระดับมหาวิทยาลัยคงไมมีใครอยากทํางานใน SMEs ที่ดูมีความมั่นคงนอย 

- รูปแบบการใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารมักเปล่ียนแปลงไปตามความตองการของผูบริโภค แมวา
เราจะมีหนวยงานทางดาน S&T มาก แตไมสามารถถายโอนความรูจากทฤษฎีมาสูปฎิบัติไดอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

- ความตองการของผูบริโภคจะเปนตัวกําหนดแนวโนมอุตสาหกรรม 
- กระบวนการ Pre-Harvest และ Post-Harvest มีความสําคัญเทาๆ กัน แตกระบวนการ Post-Harvest นั้น

ควรใหความสําคัญในดานบริหารจัดการ ในขณะที่ Pre-Harvest เปนสวนที่คอนขางละเอียดออนซึ่ง
สวนมากเปนการผลักภาระแรงงานไปให sector เล็กๆ ที่มีตนทุนที่ตํ่ากวา เชน ในการแปรรูปสัตวน้ํามัก
สงไปใหลง ซึ่งแรงงานในกลุมนี้มักจะไมไดรับความชวยเหลือและคุมครองจากภาครัฐ 

- การกําหนดทิศทาง (Roadmap) อาจจะไมชัดเจนวาในอนาคตจะไปในทิศทางใด อยางไรก็ดี ตองกําหนดให
ถูกปจจุบันยังพบวาผูประกอบการไมสามารถทําการพยากรณความตองการสินคาในอนาคตได กอใหเกิด
การผลิตที่ลนตลาด 

- เมื่อพิจารณาในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ นั่นคือ ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เริ่มพบวาในบางกลุมเริ่มมีปญหา  
 ตนน้ํา: พบวา ประมง, สัตวศาสตร มีสถาบันเปาหมายที่รับ แตใน 2–3 ปที่ผานมานั้นกลับรับคนไมได

ตามเปา โดยเฉพาะผูชาย ทําใหตองปรับเปลี่ยนมารับผูหญิงมากขึ้น 
 ในบางสาขาที่เปนสายพื้นฐาน อาทิ สาขาวิศวกรรม บัญชี มีการแขงขันในระหวางอุตสาหกรรมสูง โดย

อุตสาหกรรมที่ใหคาแรงมากกวา เชนยานยนตก็จะแยงตัวไป  
 ผลิตภัณฑปลายน้ําจะเปนตัวกําหนดแนวโนมผลิตภัณฑตนน้ํา แลวใหผลิตภัณฑกลางน้ําเปนกลุม

สนับสนุน 
- ขอจํากัดท่ีเห็นไดชัดคือ สินคาเกษตรยังคงเปนสินคาที่ออนไหว โดยเฉพาะในดานสุขอนามัย ดังนั้นหาก

เปนไปได จึงควรแยกเกษตรกรกับผูผลิตออกจากกัน เนื่องจากสินคาบางชนิดจําเปนตองทํา QA ในขณะที่
บางสวนไมจําเปน 

- ในการกําหนดหวงโซมูลคาเพื่อสังเคราะหงานท่ีวิกฤตนั้น ส่ิงที่ควรพิจารณาคือทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ นั่นคือ ความจําเปนในดานปริมาณวาสาขาไหนตองการมาก และส่ิงที่ตองพิจารณาคูกันไปคือ 
คุณภาพวา Sector ไหนมีวิกฤต 

- เรื่องหองปฏิบัติการก็เปนเรื่องสําคัญ แตปจจุบันปญหาท่ีพบคือ ใชเวลานาน และมีราคาสูง ดังนั้นหากเรา
นําเอามาตรฐานมาใช จะเปนการลดภาระเรื่องหองปฏิบัติการได 
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ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. อาจารยสุรเชษฐ สิทธิกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. ดร.พัตรานุช ศรประสิทธ์ิ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
4. คุณเทพชู ศรีโพธ์ิ   สถาบันอาหาร 
5. คุณคึกฤทธ์ิ อารีปกรณ  สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย 
6. คุณสถิตย จันทรกระจาง  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
7. คุณพรรวินท ไตรยจิตตภักดี  หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
8. คุณเพชราภรณ เครือสุคนธ  หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
9. คุณจิตติญาภา เทพอวยพร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
10. คุณศุภมาส จันทรดี   สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย 
11. คุณอัญญา สังขโพธ์ิ   สมาคมกุงไทย 
12. คุณลินดา เปลี่ยนประเสริฐ   สมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป 
13. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
14. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
15. คุณขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รูปที่ ผ-1 การประชุมระดมความคิดกลุมเครื่องจักรกลในวันศุกรที่ 15 มถิุนายน 2555 เวลา 13.30–16.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-2 การประชุมระดมความคิดกลุมเครื่องจักรกลในวันศุกรที่ 15 มถิุนายน 2555 เวลา 13.30–16.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รูปที่ ผ-3 การประชุมระดมความคิดกลุมเครื่องจักรกลในวันศุกรที่ 15 มถิุนายน 2555 เวลา 13.30–16.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-4 การประชุมระดมความคิดกลุมเครื่องจักรกลในวันศุกรที่ 15 มถิุนายน 2555 เวลา 13.30–16.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รูปที่ ผ-5 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
ในวันอังคารที่ 19 มิถนุายน  2555 เวลา 9.30 – 12.00 น.ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-6 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
ในวันอังคารที่ 19 มิถนุายน  2555 เวลา 9.30 – 12.00 น.ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร 
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รูปที่ ผ-7 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
ในวันอังคารที่ 19 มิถนุายน  2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-8 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
ในวันอังคารที่ 19 มิถนุายน  2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรงุเทพมหานคร 
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รูปที่ ผ-9 การประชุมระดมความคิดกลุมกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
วันที่ 25 มถิุนายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมคริสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี ่พารค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-10 การประชุมระดมความคิดกลุมกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหม 
วันที่ 25 มถิุนายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมคริสตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี ่พารค 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
คร้ังที่ 2 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา  13.00–17.00  น. 
ณ หองปทุมวนั  ช้ัน 2 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 

สรุปผลความคิดเห็น 

ทิศทางของการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในอนาคต 
- การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทําไดคอนขางยาก เพราะในแตละ

กลุมมีการใชแรงงานในรูปแบบที่แตกตางกัน ปจจุบันผูประกอบการไทยที่เคยรับจางผลิตในรูปแบบ 
OEM เริ่มที่จะ design ผลิตภัณฑเองได มีการปรับกระบวนการผลิตไปสู ODM บางสวน แตกลุม 
OBM นั้นยังมีคอนขางนอย  

- ปจจุบันโรงงานที่ถูกน้ําทวมในชวงปลายป 2554 มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต โดยนํา
เครื่องจักรแบบ Automation เขามาทํางานแทนเครื่องจักรแบบเดิม ทําให productivity นาจะสูงขึ้นตาม
ไปดวย ดังนั้นในบางโรงงาน ตัวแรงงานเองอาจไมไดเพิ่ม productivity แตเปนเทคโนโลยีที่เปนตัวเพิ่ม 
Productivity ใหแกอุตสาหกรรมนี้ 

- ปจจุบันมีบริษัทในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑดาน RFID แลว ทําใหความตองการกําลังคนใน
อุตสาหกรรมนี้เริ่มเปล่ียนไป โดยเฉพาะในธุรกิจตนน้ํา  กลุมแรงงานที่ตองผลิตเพิ่มคือนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ และวงจรตางๆ  

- กลุมอาชีพ Mechatronic เปนอาชีพใหมที่จําเปนมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต โดย
ศาสตรนี้จําเปนตองเชื่อมโยงความรูในสาขาตางๆ เขาไวดวยกัน เพื่อทําการผลิตบุคลากรในลักษณะ 
Multi Skill 

- ไบโอ อิเล็กทรอนิกส จะเปน เทรนที่กําลังมาในวันหนา เหมือน trend mechatronics ในวันนี้ 
- ประเทศไทยมีจุดออนในเรื่อง Technical Transfer โดยยังทําไดไมเต็มรอย เมื่อเทียบกับเกาหลี ญึ่ปุน 

มาเลเซีย  
- เมื่อ 3–4 ปที่ผานมา แรงงานจํานวนมากหายไปจากตลาด โดยสวนหนึ่งมาจากการท่ีเศรษฐกิจไมดีทํา

ใหโรงงานจํานวนมากปดตัวลงหรือลดกําลังการผลิต แรงงานเหลานี้บางสวนไมกลับเขามาทํางานอีก
เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว โดยเปลี่ยนไปทํางานในภาคเกษตรและบริการแทน 

- การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรภายหลังน้ําทวม อาจเปลี่ยนในรูปแบบของ Semi Automation ก็ได ไม
จําเปนตองเปนแบบ Full automation ก็ได 

การผลิตบุคลากรใหมในสถานศึกษา 

- สถานศึกษายังขาดเครื่องมือและส่ือการสอนท่ีทันสมัย ในปจจุบันส่ือการสอนท่ีใชมักเปนรุนเกา ไมตรง
กับที่ถูกใชงานอยูจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นหากปรับเปลี่ยนกฏระเบียบใหสถานประกอบการ
สามารถบริจาคเครื่องจักรเกาที่ไมใชแลวใหแกสถานศึกษาได จะสามารถชวยเหลือการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาไดมาก 
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- การเปลี่ยนเครื่องจักรเปนแบบ Automation มากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับระบบการสอนใหม
เพื่อรองรับตรงนี้ไดมากขึ้น แตมหาวิทยาลัยมีความพรอมเฉพาะในดานบุคลากร แตไมมีความพรอมใน
ดานเครื่องมือที่จะนํามาสอน 

- ในบางมหาวิทยาลัย การเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟาเปนหลักสูตรรวม ไมไดแยกอิเล็กทรอนิกส
ออกมา แตจะแยกเรียนในวิชาเฉพาะเมื่อเรียนป 3 และ 4 แตการท่ีถูกควบคุมโดยสภาดวยสภาวิศวกร
ในเรื่องเกี่ยวกับการออกใบ กว. โดยนักศึกษาที่จะสอบไดจะตองผานการเรียนไมนอยกวา 8 รายวิชา 
และยังไมมีการออกใบ กว. ในสาขาอิเล็กทรอนิกส ทําใหนักศึกษาจํานวนมาก ไมเลือกเรียนในรายวิชา
อิเล็กทรอนิกส แตหันไปเรียนในรายวิชาไฟฟากําลังแทนเปนสวนใหญ เนื่องจากไมเหลือหนวยกิตพอ
ใหเรียน 

- ปจจุบันมีเด็กมาเรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกสลลลงมาก เนื่องจากเรียนไดยาก ทั้งๆ ที่แนวโนมความ
ตองการของอุตสาหกรรมในอนาคตจะตองการเด็กท่ีจบทางดานอิเล็กทรอนิกสมากกวาไฟฟากําลัง 

- ทุกวันนี้ การเรียนชางมักใชหลักสูตรเดียวกับการเรียนวิศวกรรม ทําใหเรียนไดยาก และเด็กท่ีเรียนจบ 
ก็มักจะไปเรียนตอวิศวกรรมกันเกือบทั้งหมด ทําใหไมมีแรงงานระดับอาชีวศึกษาออกมาสู
ตลาดแรงงาน 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

- กลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ นาจะมีการรวมมือกันในการพัฒนาบุคลากร หรือ share บุคลากร
ระหวางกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้รวมกัน เพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหมากท่ีสุด 

- นาจะมีการแนะแนวอาชีพ เพื่อใหเด็กไดมองเห็นถึงอนาคตของตนเองวาการเรียนในแตละสาขาจะทํา
ใหเคามี Career Path อยางไร 

- ในประเทศอังกฤษ จะมีการรวมนักศึกษาในแตละสาขาวิชามาทดลองทํางานรวมกันในรูปแบบบริษัท
จําลอง โดยมีอาจารยทําตัวเสมือนเปนลูกคา และจัดเตรียมอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใชเพื่อใหเด็กได
ลองใช ลองคิดแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริง นาจะมีการจัดการสอนแบบนี้ในประเทศ
ไทยบาง 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายอนุสรณ วิมลอนุพงษ  สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย 
2. นายสุรัส ต้ังไพฑูรย   สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 
3. นายสุธี  ผูเจรญิชนะชัย  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
4. นางสาวจินตนา พัฒนาธรชัย  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
5. ผศ.ดร.สุเนตร พรานนทสถิตย  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6. ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล   สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลย ี

     พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
7. นายศิริ คลายมงคล   บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกัด 
8. นางสาวเกษสุดา ดวงแกว  บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกัด 
9. คุณอัจฉรา เอกยะติ   บริษัท ซันเดน อินเตอรคูล (ประเทศไทย) 
10. นายสุทรรศน ศรีสมโภชน  บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด 
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11. นายกิตติ สุขุตมตันติ   บริษัท ไดเร็คชัน่ แพลน จํากดั 
12. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
13. อาจารยวันชัย ตาลานนท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
14. อาจารยทานตวรรณ  เต็กชืน่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
15. ผศ.ดร.พูลศักด์ิ โกษียาภรณ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
16. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
17. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
18. คุณขนิษฐา ฮงประยูร   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
19. คุณสุนี  แซค ู   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-23 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
(คร้ังที่ 2) 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30–12.00 น. 
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลความคิดเห็น 

- พบวามีสถิติในกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตที่ทําการเผยแพรจากหลายแหลงขอมูล จึงเห็นควร
ใหมีการบูรณาการทางดานขอมูล เพื่อใหเกิดความแมนยําและเปนที่นาเชื่อถือ 

- ปญหาท่ีเกิดจากกําลังแรงงานนั้นเห็นวาในกลุมผูผลิตชิ้นสวนนาจะพบปญหามากที่สุด เนื่องจากสวนใหญ
เปนเจาของกิจการขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก  (SMEs)  

- ในการประเมินสมรรถนะของตําแหนงงานท่ีประกอบไปดวย ความรู ทักษะ และงานที่ทํา แมวาจะใชขอมูล
จากหลายแหลงโดยบางแหลงนั้นมาจากตางประเทศ เห็นควรใหมีการดัดแปลงใหเขากับสภาวะการณ
ทํางานของไทย จะทําใหไดขอมูลที่สมบูรณมากท่ีสุด 

- ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการจัดทําแผนเปาหมายการ
ผลิตกําลังคนภาคอาชีวศึกษาใน 15 ป ซึ่งผานความเห็นชอบของรัฐมนตรีแลว จึงเห็นวาควรนําแผน
ดังกลาวมาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร นอกจากนี้แลวยังไดมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการดาน
กําลังคน เพื่อทําหนาที่ดูแลแนวทางการผลิตกําลังแรงงาน ตลอดจนการเคล่ือนยายแรงงานทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งสวนนี้คาดวานาจะเปนประโยชนตองานวิจัยในครั้งนี้ 

- การพัฒนากําลังคน (Human Resource Development - HRD) ในสวนของ Training the trainer ใน
อุตสาหกรรมยานยนตยังคงมีปญหาอยู เนื่องดัวยการขาดแคลนครูที่มีทักษะในการทํางาน  

- เห็นวาระบบ Automation เปนเทคโนโลยีที่มีความเปน Dynamic และมีการลงทุนคอนขางสูง จึงนาจะ
เสนอใหมีการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการรวมลงทุน เพื่อพัฒนากําลังแรงงาน 

- ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงานเปนเครื่องมือในการชวยยกระดับทักษะฝมือแรงงาน จึงเห็นควรใหมี
การผลักดันระบบรับรองความสามารถใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการเทียบโอนวุฒิการศึกษา 
เพื่อเปนรางวัลแกผูที่อยูในอุตสาหกรรมมานานและมีประสบการณมาก ซึ่งกลุมคนดังกลาวสวนใหญมัก
ไมไดจบการศึกษาที่สูงมากนัก ดังนั้นหากมีการเทียบวุฒิระหวางประสบการณและการศึกษาจะเปนการ
สรางกําลังใจแกผูมีประสบการณเหลานั้น 

- ปจจุบันสมาคมชิ้นสวนยานยนตไดจัดทําโครงการโรงงานโรงเรียนขึ้น โดยในป 2555 นั้นมีผูเรียนในสาขา
แมพิมพทั้งส้ิน 14 คน และคาดวาในป 2556 จะเริ่มเปดเปน 50 คนตอหองเรียน และมีเปาหมายท่ีจะขยาย
เปน 100 คนตอป และเปน 300 คนในป 2558 อีกท้ังมีการลงนามความรวมมือในคลัสเตอรยานยนตกับ
ภาคเอกชน 8–9 บริษัทในโครงการโรงงานโรงเรียน 

- ในบางครั้งความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนนั้นก็ทําไดยาก เนื่องจาก การหา 
Matching โครงการระหวางภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาไมตรงกัน อีกท้ังครู/อาจารยก็มีภาระ หรือ
แมแตการหาคนเขามาทํางานในระบบสหกิจศึกษา หรือ ระบบทวิภาคีก็ยากเนื่องจากสถานศึกษาที่ต้ังอยู
ในเขตเมืองไมอยากเขามาอยูในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา ในขณะที่สถานศึกษาที่ต้ังอยูในเขตหางไกลมี
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ความตองการเขามาสูระบบแตมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ ดังนั้นจึงเห็นวาหากมีระบบสารสนเทศที่ดีจะทํา
ใหการจับคูงายขึ้น 

- เห็นควรใหสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม และ/หรือ การสอนในเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางาน 

- ในยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดานผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งงานสวนใหญเปนงานปม 
งานเชื่อม จึงอยากขอใหเพิ่มเติมในสวนนี้ อีกท้ังอยากใหเนนเรื่อง after service หรือ ที่เกี่ยวกับ 
automation หรือไมเนื่องจาก ปจจุบัน BOI เนนการใหชาวตางชาติเขามาลงทุน 

- ขอเสนอเพิ่มเติมใน SWOT 
o นิยามวาโลหะการ อยากใหเปลี่ยนเปนโลหะและวัสดุ โดยหากเปนอุตสาหกรรมจะแบงออกเปน 2 

แบบ คือ เหล็กและเหล็กกลา แตถาเปน สวทช. จะใชคําวาใชวาโลหะและพัสดุ  
o เทคโนโลยีการผลิตยาง และ ยางธรรมชาติ อาจรวมเปนขอเดียวกันได (เนื่องจากใชวัตถุดิบจากยาง

ธรรมชาติแหลงเดียว) 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. อาจารยวันชัย ตาลานนท   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. อาจารยทานตวรรณ  เต็กชื่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
4. ผศ.ดร.พูลศักด์ิ โกษียาภรณ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
5. คุณจิตรพงศ  พุมสอาด   กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
6. คุณนราชัย  แสนใจวุฒิ   สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
7. คุณสุพรรณี  จันทรเรือง   สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
8. คุณจีระ  อุดมศิลป   สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย  
9. คุณทัศนา  พิริยพฤทธ์ิ   สถาบันยานยนต 
10. คุณฐิติภัทร ดอกไมเทศ   สถาบันยานยนต 
11. คุณอรวรรณ  พรมใหม   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 
12. คุณอาทิตยา นอมจิตเจียม   Denso International Asia 
13. คุณประกฤติ บูรณศิขริน   Denso International Asia 
14. คุณทัยวรรณ  โกยกุล   สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
15. คุณวรรณา ทองเจริญศิริกุล  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
16. คุณจักรกฤษณ  จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
17. คุณขนิษฐา  ฮงประยูร   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
18. คุณลลิตา  ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
(คร้ังที่ 2) 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.30–12.00 น. 
โรงแรมดเิอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 

สรุปผลความคิดเห็น 

1. ดานระบบการศึกษา 

1.1 ระบบการศกึษาทั่วไป 

 โดยท่ัวไปแลว ในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นตองการกําลังแรงงานในระดับ ปวช./ปวส. 
แตในความเปนจริงกลับใหความสําคัญกับการวัดจํานวนปที่ศึกษามากกวา คนสวนใหญจึงไป
เรียนตอ ดังนั้นผูประกอบสวนใหญจึงตองแกปญหาโดยการนําเด็กท่ีจบมัธยมปลายมาทําการฝก 
เพื่อเปนการเติมเต็มแรงงานที่ขาด  

 “ระบบการศึกษาไทยเปนจําเลยของสังคมของประเทศ” เนื่องจากประเทศไมสามารถสรางคนให
มีคุณภาพ จึงควรตองวางยุทธศาสตรใหชัดเจน โดยมองยอนกลับวาประเทศตองการอะไร 
ยกตัวอยางเชน หากมุงเปาไปที่การสงออก แตในความเปนจริงมูลคานําเขาในสินคาบาง
ประเภทคอนขางสูง เครื่องจักรกลเปนสินคาที่นําเขาที่มูลคาสูงและเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาทุกภาคสวน  ดังนั้นเราจึงควรหาวิธีลดมูลคาการนําเขาเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกใหสูงขึ้น 

 ภาคการศึกษาอาจมีขอจํากัดหลายประการ เนื่องจากมีลูกคาหลายประเภท ทั้งผูประกอบการ/
ภาคเอกชน นักเรียน ผูปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
ตางๆ ดังนั้นการที่จะผลิตบุคคลากรเพื่อบริการใหคนกลุมหนึ่งอาจทําใหคนอีกกลุมหนึ่งเสีย
ประโยชน ดังนั้นการจัดการการเรียนการสอนของสถานศึกษาจึงไมสามารถทําในรูปแบบเดียวได 

 การปูพื้นความรูใหแนนเปนส่ิงที่ภาคการศึกษาตองทํา นั่นก็คือ ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตองมีพื้นฐานทางดานภาษา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่แนน เพื่อสงผลตอ
การเรียนระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยสําหรับระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ก็ตองปู
พื้นฐานดานเทคนิคหรือเชิงชางใหแนน เพื่อใหคนเหลานั้นออกมาเปนบัณฑิตที่มีพื้นฐานที่
เขมแข็งและสงตอใหการพัฒนาฝมือในเชิงเฉพาะดานเพิ่มเติมจากหนวยงานตางๆ อาทิ กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สถาบันไทย-เยอรมัน และทายสุดคือสงตอใหสถานประกอบการท่ี
จะตองเติมในดาน On the Job Training (OJT)  

1.2 ระดับอาชีวศึกษา 

 สถาบันอาชีวศึกษายังคงมีขอจํากัดหลายได แบงออกเปน 
1. ตัวนักเรียน : แมวาสถาบันอาชีวศึกษามีเปาหมายรับนักเรียนเยอะ แตกลับพบวาเด็กมา

สมัครไมตรงเปา ดังนั้นสวนหนึ่งก็ตองรับเด็กท่ีจบมัธยมศึกษาปที่ 3 และพบเด็กบางคน
ยังไมจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ดี ตองนําใบ รบ. มาสมัคร และเปนเด็กท่ีไมสามารถเรียนตอ
สายสามัญไดแลว อีกท้ังโรงเรียนในสายสามัญก็ไมมีการแนะแนวใหเด็กมาสมัคร
อาชีวศึกษา 
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2. เครื่องมือและอุปกรณการเรียน : อุปกรณการเรียนการสอนระดับอาชีวในสายเทคนิคมี
ราคาสูง ภาครัฐก็ไมอยากลงทุน อีกท้ังอุปกรณบางอยางไมมีความจําเปนก็มักถูกยัด
เยียดให 

3. นโยบายภาครัฐ : การมีนโยบายอยากเรียนตองไดเรียนของภาครัฐ ทําใหเด็กมุงเนนไป
เรียนในสาย Non S&T เปนสวนใหญ เนื่องจากเปนวิชาที่สบายกวา จึงเห็นควรใหมีการ
จํากัดโควตา 

4. ครู : ไมมีความรูทางชาง พบวาบางสถาบันใชครูที่จบจากโรงเรียนสารพัดชางมาบรรจุ 
5. หลักสูตร : ไมมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางแทจริง สวนใหญก็เอาหลักสูตรเกามาปรับปรุง

ใหม แตไมไดมาจากความตองการของผูใชโดยตรง 
 ควรใหความสําคัญในการจัดการระบบอาชีวศึกษาใหมากขึ้น ปจจุบันพบวาครูชางที่สอน

ในชอปขาดแคลนเปนอยางมาก แตก็ไมสามารถนําชางที่มีประสบการณเขาไปสอนใน
โรงเรียนเนื่องดวยขอจํากัดท่ีวาไมมีใบประกอบวิชาชีพครู 

1.3 ระดับอุดมศึกษา 

 ในเชิงปริมาณ พบวาผูจบอาจมีจํานวนที่เพียงพอ แตในเชิงคุณภาพอาจยังมีปญหาอยู  
 ในคณะทางดานวิศวกรรมศาสตรนั้นถูกจํากัดดวยนโยบาย 2 คือ กรอบมาตรฐาน TQF และ 

การประกอบวิชาชีพวิศวกร แตที่ผานมาพบวา ภายใตกรอบมาตรฐาน TQF นั้นกําหนดให
เด็กตองเรียนวิชาทางดานสังคมถึง 4 ตัวทําใหลดการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมลงไป 
ดังนั้นเมื่อรวมหนวยกิตทั้งหมดพบวาใน 100 หนวยกิตนั้นเปนหนวยกิตที่ถูกกําหนดโดย 
กรอบมาตรฐาน TQF และ การประกอบวิชาชีพวิศวกร เหลือเพียง 40 หนวยกิตที่จะเรียนวิชา
เฉพาะทาง แตหากตองการผลักดันใหเปน 150 หนวยกิตจะทําใหตองเรียนถึง 5 ป ซึ่งใน
ความเปนจริงแลวก็ไมมีใครอยากจะเรียนถึง 5 ป 

 สาเหตุดังกลาวจึงทําใหประเทศไทยผลิตวิศวกรที่เปน generalist มากกวา specialist 
2. ดานกําลังแรงงาน 

 หากประเทศตองการลงทุนในการสรางทรัพยากรมนุษย ระบบโรงงานโรงเรียนดูเหมือนจะ
เปนระบบที่ดีที่สุด เนื่องจากเปนการศึกษาในภาคปฏิบัติที่ลงมือทําจริง  

 การปรับคานิยมของคนไทยเปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งอาจกระตุนโดยการประชาสัมพันธ 
ลดสัดสวนสายสามัญตอสายอาชีว 

 จากการทํา SWOT นั้น ที่ประชุมมีความเห็นวา 
o จุดแข็ง : ควรปรับเรื่องความรวมมือและความสัมพันธใกลชิดระหวางผูประกอบการ

และสถาบันการศึกษา ไปเปนจุดออน เนื่องจากสถานศึกษาไมสามารถผลิตคนได
ตามความตองการ ภาคเอกชนจึงตองเขาไปทําความรวมมือเพื่อชี้ใหเห็นทักษะที่
ภาคเอกชนตองการอยางแทจริง 

o จุดออน : มองวาเปนการที่ประเทศขาดแคลนบุคคลากรท่ีมีความรูเรื่องเครื่องจักรกล 
และ การขาดหนวยงานระดับชาติใหการรับรองมาตรฐานใหสถานประกอบการ 

o อุปสรรค : มองวาการปรับตัวของประเทศเพื่อนบาน และ การเปนประชาคม
อาเซียนไมใชอุปสรรค 
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 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคา เห็นควรเพิ่มเรื่องการประกอบเครื่องจักร (Assembly) ซึ่ง
ประเทศไทยเปนประเทศรับจางผลิตชิ้นสวนฯ อีกท้ังการบริหารจัดการทางดานทรัพยากร
บุคคล ซึ่งขาดแคลนมากในระดับ SMEs  เมื่อทําการเรียงลําดับกอนหลังใหมจึงไดวา (1) 
การตลาด (Marketing) (2) การออกแบบเครื่องจักร (Machine Design) (3) การผลิตชิ้นสวน
เครื่องจักรกล (Machine Component Parts Production) (4) การประกอบเครื่องจักร 
(Assembly)  (5) การติดต้ังและบริการหลังการขาย (Installation and After Sale Service) 
(6) ทรัพยากรบุคคล อยางไรก็ดี พบวาในระบบการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กลับมีการเรียนการสอนเรื่องการประกอบเครื่องจักร อาทิ ระบบสงกําลัง โซ เฟอง ครัส 
คอนขางนอย  

 อยางไรก็ดี การวิเคราะหหวงโซคุณคานั้น มีประโยชนโดยตรงกับสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดใหญ  

 สําหรับการวิเคราะหตําแหนงงานในหวงโซคุณคา มีรายละเอียดดังนี้ 
o ดานการตลาด : Technical Sale เปนตําแหนงงานท่ีจําเปนอยางยิ่ง โดยตองมี

บุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ รวมถึงตองคํานึงถึงการบริการ และที่สําคัญที่สุดตองเปน 
ผูที่มาจากสายการผลิตโดยตรง ซึ่งควรมีความรูในดานการออกแบบ 

o สําหรับวิศวกรออกแบบนั้น สวนใหญเปนการออกแบบสิ่งที่มีมาอยูแลวมากกวา จึง
ไมไดเปนการออกแบบอยางจริงจังมากนัก หรืออาจเรียกวา Copy and Design ก็ได 

o การผลิต มีสองสวน คือการผลิตจาก Sub-contractor ภายนอก และการผลิตภายใน 
ซึ่งจําเปนตองอาศัยชางที่มีทักษะฝมือสูง รูจักการใชเครื่องจักรประเภท CNC 
Machine ส่ิงที่ขาดคือ ชางควบคุมเครื่อง CNC  ซึ่งเปนชางที่ Setting เครื่องได 
Marking เครื่องได เปนตน และหายากมาก สุดทายผูประกอบการตองสอนเอง 

o ชางประกอบเครื่องจักรกล จะตองมีความรูหลากหลายดาน ซึ่งขาดแคลนมากใน
ประเทศไทย ส่ิงที่สถานประกอบการแกปญหาเบื้องตนโดยการฝกเอง ส่ิงที่ตองการ
ไมใชเด็กมัธยมเพราะอานแบบไมเปน ซึ่งการฝกคอนขางลําบาก และใชเวลานาน
มาก  หากสถาบันการศึกษาสามารถฝกเด็กสวนนี้ ไดจะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการอยางยิ่ง 

 สถานประกอบการเกิดปญหาการแยงคนงาน เนื่องจากสถานประกอบการที่มี know how ฝก
เด็กไว ก็อาจถูกซื้อตัวเกิดการแยงคนงานในตลาดแรงงงาน ทางออกคือ หากสถานศึกษามี
การสอนในหลักสูตรเฉพาะแตละดานจะไมเกิดปญหาตรงนี้ 

 ควรเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอื่นดวย เชนในประเทศอินเดีย จะ
ประกาศออกมาวา เคาเตรียมความพรอมสําหรับคนในอุตสาหกรรม ซึ่งประกาศไวเปนจุด
แข็ง แตบานเราสนใจแตจะเรงผลิตคนในระดับปริญญาตรี หรือแมแตประเทศเกาหลีที่มีการ
ฝกงาน 1 ป ตอนชวงป 3 พอกลับมาป 4 เด็กจะรูตัววาขาดอะไร แตของไทย ฝกงานป 4 
กลับมาไมทันที่จะเพิ่มเติมความรู ความสามารถ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. อ.วิรัช อยูชา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
3. คุณสมบูรณ พิทยรังสฤษฎ กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
4. คุณสมหวัง บญุรักเจรญิ สถาบันไทย-เยอรมัน 
5. คุณบุญนาค โมกขมงคลกุล บริษัท ดานิลี่ ฟารอีสต จํากัด 
6. คุณอัคคพล เสนาณรงค สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
7. ดร.สุทธิพร เนยีมหอม  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
8. ดร.ประสันต ชุมใจหาญ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
9. คุณชาพงษ ประทุมวินิจ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
10. คุณดาเรศร กิตติโยภาส สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย 
11. คุณศิโรรัตน สุภาษา  สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
12. คุณชยุฎาภัทร ทองกุล สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
13. คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
14. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
15. คุณลลิตา ละสอน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
16. คุณขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
(คร้ังที่ 2) 

วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30–12.00 น. 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลความคิดเห็น 

- ความหมายของสิทธิประโยชนเราสามารถขายในอาเซียนไดหรือประเทศคูภาคีที่เรามีขอตกลงได แตหาก
สงออกนอกประเทศอาเซียน อัตราภาษายังคงเทาเดิม นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของ Rule of Origin 
อีกดวย และการผลิตยังมีในเรื่องของเสนดาย ผาผืน และ garment ซึ่งก็มีความแตกตางกัน จึงมองวาไม
นาจะเปนโอกาสทั้งหมด 

- โครงสรางส่ิงทอสมัยกอน เปนแบบรับจางตัดเย็บ เนื่องจากไทยคาแรงงานตํ่า แตปจจุบัน ประเทศที่มาวาจาง
ผลิตไดยายฐานการผลิตกลับไปเกือบหมดแลว มีสวนทําใหต้ังแต ป 2548 หลังจากหมดโควตาส่ิงทอ ที่
เหลืออยูสวนใหญเปนผูประกอบการไทย และมุงยายไปสูตะเข็บชายแดน เพราะใชประโยชนจากคาแรงของ
ประเทศเพื่อนบานที่มีราคาถูกกวา บางก็ออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานเลย เปนตน จึงทําใหจํานวนสถาน
ประกอบการส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีอัตราการขยายตัวที่นอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น 

- ตลาดสําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมในอาเซียน ยังสามารถขยายไดอีกมาก รวมถึงประเทศใน
กลุมอาเซียนบวกสาม แตปริมาณการส่ังซื้อยังไมถือวามากนัก หากเทียบกับตลาดในยุโรป  

- ทางออกของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม คือ ผูประกอบการไทยควรตองสราง Branding สราง
มาตรฐานใหม เพื่อใหไทยสามารถแขงขันได 

- กระทรวงพาณิชยมีงบในการใหความชวยเหลือ (งบ FTA) โดยใหความชวยเหลือสําหรับกลุมที่ไดรับความ
เดือดรอน 

- การลดลงอยางรวดเร็วของจํานวนโรงงานสิ่งทอ (Garment) อันมีสาเหตุหลักมาจาก (1) คาแรงเพิ่มขึ้นจาก
นโยบายคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท และ (2) คนรุนใหมไมใหความสนใจที่จะเขามาทําธุรกิจเกี่ยวกับส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเห็นวาสถานการณในประเทศไทยปจจุบันที่มี
การปรับเพิ่มขึ้นของคาแรง คลายกับสถานการณของประเทศจีนในชวงหนึ่ง ที่มีการปรับคาแรงงานเพิ่มขึ้น 
สงผลใหผูประกอบการจีนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม หายไปจากระบบถึง 2 แสนราย จึงมองวา
ประเด็นนี้เปนอุปสรรคสําคัญ ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

- การลดลงของกําลังซื้อในตลาดยุโรปที่ลดกําลังการซื้อลงอยางมาก เหลือเพียงแคในประเทศ และใน
อาเซียน หรืออาเซียนบวกสาม เทานั้น แมแตในตลาดเกา ก็มี เครื่องนุงหมที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกัน
ทางกระทรวงพาณิชยก็เรงทําตลาดทั้งตลาดเกาและตลาดใหมอยูในปจจุบัน 

- มีอุตสาหกรรมดาน garment ที่เคลื่อนยายออกตางประเทศ รวมถึงเปนการนําบุคลากรออกดวย ในดานส่ิง
ทอท่ีออกไปลงทุนตางประเทศก็มีบาง แตในปจจุบันยังไมเยอะมาก 

- การเจริญของชุมชนเมืองที่กระจายออกไป โดยยานธุรกิจเมืองขยายออก เชน รถไฟฟาสายสีเขียว ที่
กระจายไปสูยานจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ทําใหตองคนใน
ชุมชนตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม ทําใหชุมชนเมืองขยายตัว สงผลใหเจาของธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลง
มาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยมากขึ้น 
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- อุตสาหกรรมเส้ือผาสวนใหญเปนการรับจางตัดเย็บ หากอุตสาหกรรมเหลานี้ไมสามารถอยูตอได ควรตอง
เรงหาแนวทางหรือมาตรการในการใหความชวยเหลือ เนื่องจากการลงทุนใหมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มี
โอกาสนอยมาก เพราะเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนสูง หากประสบปญหาไมสามารถไปตอได สวนใหญ
จะเลิกกิจการและหรือยายฐานการผลิตออกนอกประเทศ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมขาดแคลนแรงงาน แตไมสามารถใชแรงงานตางดาวได เนื่องจากเปน
ขอกําหนดของ BOI ที่หามใชตางดาว ซึ่งผูประกอบการสวนใหญของส่ิงทอและเครื่องนุงหม อยูใน BOI  

- ในภาพรวมแรงงานในประเทศไทยขาดแคลน BOI สงเสริมใหต้ังโรงงาน ในประเทศไทยโดยใชแรงงานไทย 
เกิดการแยงแรงงานกันโดยแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอถูกแยงไปเปนจํานวนมาก เพราะขอจํากัดท่ี
ผูประกอบการไมสามารถเพิ่มคาแรงได เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ยานยนตและชิ้นสวน เปนตน 
จึงเสนอใหสามารถใชแรงงานตางดาวไดแมวาจะเปนโรงงานในรูปแบบ BOI ก็ตาม 

- ยุทธศาสตร ในเรื่องการเพิ่มกําลังคน ที่ผานมา ทั้งเรื่องเทคโนโลยีตางๆ เอกชนตองชวยเหลือตัวเองมา
ตลอด วิธีการทํางานของเอกชนหากมีเครื่องจักรมา เอกชนก็จะตองฝกชางกอน หรือหากมีการลงทุนใน
เครื่องจักรขนาดใหญ ก็ตองสงชางไปอบรมยังตางประเทศดวย ประสบปญหาเรื่องภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร และเงินลงทุนในเรื่องการพัฒนาบุคลากรสูง 

- ปญหาแรงงานหญิงมีครอบครัวเร็ว เมื่ออายุยังนอยและประสบปญหาครอบครัวมาก สงผลใหมีการ เขาออก
จากอุตสาหกรรมสูงตามมา และนายจางประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานทักษะ และ
แรงงานไรทักษะ 

- คาแรง 300 บาท ตามหลักเศรษฐศาสตรนาจะเปนตัวดึงแรงงานเขามา แตปญหาคือ การปรับตองปรับเปน
ขั้นบันได สําหรับคนเกาที่เคยไดเกิน 300 ก็ตองปรับขึ้นไปอีก แต skill ไมถึงระดับเงินเดือนที่จะปรับเพิ่มให 

- การยกระดับกําลังคนที่มีอยูในยุทธศาสตรที่ 2 วิธีที่จะจูงใจใหแรงงานอยูในอุตสาหกรรมตลอด โดยไมถูก
ดึงออกไปสูอุตสาหกรรมอื่น เสนอใหรวมมือกันทุกฝาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาจใชวิธีการจูงใจในรูปแบบ
อื่นนอกเหนือจากเรื่องคาแรง เชน หากผานหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ มีการแจกโทรศัพทจูงใจ เปนตน 

ผูเขารวมประชุม 
1 รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉลมวงษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2 คุณปยรัตน  หมื่นวุนหน ู กรมการคาตางประเทศ 
3 คุณปรีชญา  พดุนอย กรมการคาตางประเทศ 
4 คุณศุภสัณห  สุยวานิช ศูนยเทคโนโลยีกําลังคนอาชีวศึกษา 
5 คุณทรรศนีย  รักทวม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
6 คุณปลันธน  ธรรมมงคล สมาคมอุตสาหกรรมฟอก ยอมพิมพ ตกแตงส่ิงทอไทย 
7 คุณกมล  สันติวณิชย สมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
8 คุณมนัส  อารยี สมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
9 คุณธีรศักด์ิ  รตันตันติพฤกษ บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซไทล  จํากัด 
10 คุณพะยอมศรี  เศษคุปต บริษัท Siam Motor Sport จํากัด 
11 คุณนันทพร  เมธาคุณวุฒิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
12 คุณจักรกฤษณ  จิระราชวโร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
13 คุณขนิษฐา  ฮงประยูร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
14 คุณลลิตา  ละสอน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
(คร้ังที่ 2) 

วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30–16.00 น. 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการประชุม 

- หวงโซอุปทานแรงงานที่เปนอยูในปจจุบันนั้นสอดคลองกับผลวิจัย อยางไรก็ตามแรงงานที่ใชเปนแรงงาน
ตางชาติเปนหลัก ซึ่งแรงงานตางดาวนั้นมีผลตอหวงโซอุปทานเปนอยางมาก  

o ยกตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมปาลมและน้ํามัน ตองอาศัยแรงงานตางดาวต้ังแตกระบวนการแปลง
เพาะ สวน ลานเท ขนสงเก็บเกี่ยว ซึ่งในการพัฒนาฝมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมปาลมและน้ํามัน เริ่มมี
การขยายบทบาทของลานเทใหเพิ่มขึ้น อาทิ การดูและเรื่อง  ชุดเก็บเกี่ยว ใสปุย จนมาถึงโรงงานก็เปน
กระบวนการอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมปาลมและน้ํามันสวนใหญเปนอุตสาหกรรมตนน้ําและกลาง
น้ํา ในขณะที่อุตสาหกรรมปลายน้ําอยูในรูปโรงกลั่นแปรรูป นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลไทยและเยอรมัน ภายใตชื่อโครงการ Round Table on Sustainable Palm Oil ที่สราง 
Farm Advisor เปนผูดูแลกลุมเกษตรกรรายยอย สวนใหญเปนเด็กจบปริญญาตรีดานเกษตร 

- ปจจุบันจํานวนแรงงานที่มีอยูมีจํานวนจํากัด การพัฒนาคนจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนในดาน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารใหไดประสิทธิภาพ แมวาปจจุบันจะเริ่มมีวิศวกรอาหารมาชวยได แต
อาจไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตมากนัก 

- ในอุตสาหกรรมประเภทการตัดแตง อาทิ ไกหมูตัดแตง หรือ แมแตกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารท่ี
ตองใชแรงงานคนมาก ตองหันมาใหความสําคัญทางดานเครื่องจักร เพื่อใหไดปริมาณสินคาที่เพิ่มขึ้นจาก
ความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น 

- พบวาเด็กรุนใหมอยากมีกิจการเปนของตัวเองมากกวาการเปนพนักงานเงินเดือน ดังนั้นภาคการศึกษาจึง
จําเปนที่จะตองเตรียมเด็กเหลานั้น แตปญหาท่ีพบในปจจุบันคือ ภาคการศึกษายังไมรูในเรื่องการเขาถึง
แหลงขอมูลและเงินทุน  

- ภาคเอกชนยินดีที่จะจายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแกพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงาน การ
ทดลองในหองแลป นอกจากนี้ยังพบวาในภาคการศึกษาไดรวมมือกับกระทรวงการคลังในการเตรียมพรอม
บุคคลากร โดยใหนักศึกษาป 4 มาฝกงานกอนจบ 2 เดือน อีกท้ังพบวามีหลากหลายหนวยงานท่ีทํางานใน
เรื่องการพัฒนากําลังคน จึงอยากเสนอใหมีการบูรณาการรวมกัน 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. คุณรุงโรจน ตันติเวชอภิกุล  บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
3. คุณอรุณี อุสาหะ   สถาบันอาหาร 
4. คุณคมกฤษณ เสนารักษ  สมาคมกุงไทย 
5. คุณคึกฤทธ์ิ อารีปกรณ  สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออก 
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6. คุณวลัย ศรีเมือง   บริษัท ไทยซูการ มิลเลอร จํากัด 
7. อ.ธีรกัญญา ต้ังสุวรรณรังษี  วิทยาลัยดุสิตธานี 
8. อ.จิราพร ธรรมสุขเสรี  วิทยาลัยดุสิตธานี 
9. อ.อธิป บุญศิริวิทย   วิทยาลัยดุสิตธานี 
10. คุณนิสาชล ปลื้มใจ   บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
11. คุณวัชราวรรณ ชมดง  สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
12. คุณนารีรัตน จันทรทอง  สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
13. คุณไพโรจน อดทน   บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด 
14. คุณอุกดิษฐ ชีวกําไร  สมาคมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมแหงประเทศไทย 
15. คุณปริศยา สุวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
16. คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
17. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
18. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
19. คุณขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รูปที่ ผ-11 การประชุมระดมความคิดกลุมเครื่องจักรกลครั้งที่ 2 ในวันองัคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
เวลา 8.30 – 12.00 น. โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-12 การประชุมระดมความคิดกลุมเครื่องจักรกลครั้งที่ 2 ในวันองัคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
เวลา 8.30 – 12.00 น. โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 
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รูปที่ ผ-13 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนครั้งที ่2 
ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ณ หองปทุมวัน  ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-14 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนครั้งที ่2 
ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ณ หองปทุมวัน  ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย 

 

 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-15 การประชุมระดมความคิดกลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสครั้งที ่2 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 
เวลา 13.30 – 17.00 ณ ณ หองปทุมวัน  ชัน้ 2 โรงแรมเอเชีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-16 การประชุมระดมความคิดกลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสครั้งที ่2 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 
เวลา 13.30 – 17.00 ณ ณ หองปทุมวัน  ชัน้ 2 โรงแรมเอเชีย 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-17 การประชุมระดมความคิดกลุมกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหมครั้งที ่2 
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรลัด กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-18 การประชุมระดมความคิดกลุมกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหมครั้งที ่2 
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรลัด กรุงเทพมหานคร 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-19 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมอาหารครั้งที ่2 
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-20 การประชุมระดมความคิดกลุมอุตสาหกรรมอาหารครั้งที ่2 
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรงุเทพมหานคร 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-38 

สรุปผลการประชุมรวมระหวางคณะผูวิจัย 
กับคณะผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมรายสาขาของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

วันพุธที่ 12 กนัยายน 2555 เวลา 9.30–12.00 น. 
ณ หองประชุม 307 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

สรุปผลการประชุม 

- ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมใหมีความพรอมกอนจะเขาสูตลาดแรงงานน้ัน ในปจจุบัน 
ผูประกอบการสวนใหญยังไมรูวาภาคการศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอยางไร มีการเรียนในรายวิชา
ใดบาง ทําใหเกิดความคาดหวังกับนักศึกษาที่จบออกมาตางจากท่ีเรียนมา  

- ในการกําหนดกลยุทธในแตละดาน ควรมีการระบุหนวยงานหลักท่ีจะเขามาเปนเจาภาพในการกําหนด
แผนงานโครงการตางๆ ตามกลยุทธที่กําหนดขึ้นมาดวย รวมไปถึงหนวยงานสนับสนุนตางๆ ที่จะเขามา
ชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 

- การระบุใหเพิ่มสัดสวนของนักศึกษาในกลุมชางเทคนิคประเภทตางๆ นั้น จะตองมีการปรับโครงสรางของ
ภาคอุตสาหกรรมควบคูกันไปดวย เนื่องจากในปจจุบันโครงสรางอุตสาหกรรมในประเทศยังไมเอื้ออํานวย
มากนัก หลายอุตสาหกรรมยังขาดกระบวนการผลิตตนน้ํา โดยเฉพาะดานการวิจัยและพัฒนา ทําให
นักศึกษาที่จบมาไมมีงานทํา นอกจากนี้ในแตละพื้นที่ก็ไมมีการกระจายอุตสาหกรรมอยางทั่วถึง นักศึกษาที่
จบมาไมมีงานทําในพ้ืนที่ ตองเดินทางไปทํางานในตางจังหวัด 

- ชางเทคนิคสวนใหญ เมื่อทํางานแลวมักไมมีความกาวหนาในตําแหนงงาน บางสวนเลยเลือกไปเรียนตอใน
สายวิศวกรรมศาสตรแทน เพื่อใหสามารถตอยอดไปเปนผูจัดการโรงงานได ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน
ชางเทคนิคท่ีมีความสามารถและประสบการณ 

- การพัฒนากําลังคนดานเครื่องจักรกล มีความจําเปนมาก เพราะเครื่องจักรกลเปนพื้นฐานการผลิตใน
อุตสาหกรรมของทุกสาขา แตในปจจุบันการพัฒนาบุคลากรดานเครื่องจักรกลมีปญหามาก เด็กท่ีเรียนอยูไม
มีโอกาสไดเห็นไดใชเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่ใชอยูจริงในโรงงาน เมื่อจบแลวจึงไมสามารถทํางานไดจริง  

- ควรมีนโยบายในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริจาคหรือสนับสนุนงบประมาณในการ
ซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณตนแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดทดลองใชงานจริง โดยจะตองมีการฝกอบรม
ใหแกบุคลากรผูสอนกอนดวย เพื่อใหไปถายทอดความรูใหแกเด็กอีกตอ 

- ควรมีกลยุทธที่จะสนับสนุนใหมีการนําแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและทํางานมาแลว กลับมา
ฝกอบรมใหมเพิ่มเติมในสายชางโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติอีกครั้ง 

- ในอุตสาหกรรมอาหาร ในปจจุบันการตรวจสอบคุณภาพมีความสําคัญมากต้ังแตในระดับการตรวจสอบ
วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑแปรรูป ดังนั้นควรสนับสนุนใหมีหองทดสอบกลาง จะเปนของรัฐหรือเอกชนก็ได 
ใหกระจายไปในทุกพื้นที่อยางทั่วถึง เพราะอุตสาหกรรมอาหารของเรามีกระจายอยูทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ 

- ในกลยุทธรายสาขา ควรระบุใหชัดเจนวา จะเนนพัฒนาอะไรเปนพิเศษ เชนเครื่องจักรกล จะเนนพัฒนา
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรเปนหลัก ส่ิงทอ เนนพัฒนากลุมฟอกยอม อาหาร เนนการทดสอบอาหาร เปนตน 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-39 

ผูเขารวมประชุม  

1. รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. อ.ทานตวรรณ เต็กชื่น  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3. นายวิญู ไหลประสิทธ์ิพร  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
4. นางสาวกนกวรรณ บัวผุด  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
5. นายชัยพร มานะกิจจงดล  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
6. นางจิตรา เฉลิมทิพย  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7.  นางสาวขัตติยา วิสารัตน  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
8. นายดุสิต อนันตรักษ  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
9. คุณจักรกฤษณ จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
10. คุณลลิตา ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
11. คุณขนิษฐา ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-40 

สรุปการประชุมประชาพิจารณ 

โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 8.30–12.30 น. 
ณ หองบอลรมู เอ ช้ัน 6 โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรุงเทพฯ 

สรุปผลความคิดเห็น 

1. ดานการศึกษา 
- บุคลากรท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาตรีมีจํานวนเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้น 

ปวส. ตองการที่จะเรียนตอในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี เห็นวาควรที่จะตองชี้ใหนักเรียน ปวส. 
เห็น career path ทางดานอาชีพที่ชัดเจน นอกจากนี้ทางดานการวิจัยและพัฒนาในระดับปริญญาโทและ
เอกแลวนั้น เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมหลักๆ ไมไดอยูในประเทศไทย ดังนั้นจึงเห็นไดวา 
หากไมมีอุปสงคภายในประเทศดานการวิจัยและพัฒนา ก็จะไมเกิดอุปทานในดานดังกลาว 

- ระบบทวิภาคี และ สหกิจศึกษาสวนใหญมีปญหาในดานความไมพรอมของบุคคลากร ทั้งในดานผูเรียนและ
สถานประกอบการ 

- ผูสอนจําเปนตองเปนผูที่มีประสบการณตรง หากเคยมีประสบการณทํางานในภาคเอกชนจะยิ่งดี เนื่องจาก
จะเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยสังคมไทยสวนหนึ่งยังคงมีจุดออนที่ยอมรับคุณวุฒิมากกวา
ประสบการณ 

2. ดานแรงงานและอุตสาหกรรมเปาหมายในการศกึษา 
- ในรายงานการศึกษานั้น จะมีบางอาชีพที่เกิดความสับสน จึงควรจะทําเชิงอรรถ อธิบายรายละเอียดของ

อาชีพในหวงโซคุณคาดวย 
- การพัฒนากําลังคนนั้นเราอาจจะตองมองไปขางหนา ดังนั้นจึงคิดวาควรทําอยางไรที่จะทําใหคนเหนือกวา

แคการเปนแรงงานธรรมดา 
- จะเห็นวามีสินคายี่หอชื่อดังตางๆ ผลิตในประเทศไทย แตสินคาไทยกลับไมสามารถสรางแบรนดได 
- ในวิสัยทัศนกําลังคนนั้น กําหนดในเรื่องคุณธรรมเอาไว แตเมื่อพิจารณาในพันธกิจและกลยุทธ กลับไมได

เนนเรื่องคุณธรรมชัดเจน 
- ควรกระตุนใหทั้งผูจบและผูประกอบการเห็นถึงความสําคัญของระบบรับรองตางๆท่ีมีอยู นั่นคือ ภาค

การศึกษาตองกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของระบบรับรองรวมถึงตองผานการรับรองจากระบบ
รับรองที่มีอยูกอนเขาทํางาน 

- นอกจากการใหความสําคัญกับภาษาตางประเทศแลว จําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับภาษาไทยดวย 
เนื่องจากปจจุบันพบวาแรงงานสวนใหญขาดทักษะในการเขียนอยางมาก โดยเฉพาะการเขียนภาษาไทย 

- แมวาปจจุบันเราใหความสําคัญกับมาตรฐานสินคาเกษตรเปนอยางมาก แตยังคงพบวาเกษตรกรยังคงตั้ง
คําถามวา หากผลิตภัณฑเกษตรไดมาตรฐานแลวจะทําใหสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้นหรือไม ดังนั้นสวนหนึ่ง
ก็เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองชวยเหลือในสวนนี้ 
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- ในสวนของยุทธศาสตรนั้น เห็นควรใหระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก และ รับผิดชอบรอง และเสนอใหผูมี
อํานาจส่ังการเพื่อใหสามารถเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

- การเปด AEC จะมีผลก็ตอเมื่อกลุมประเทศสมาชิกตองมีความเขมแข็งเพื่อที่ผลักดันใหเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมดานตางๆ อยางแทจริง 

- ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดานส่ิงทอและเครื่องนุงหม เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรม
ครบถวนเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ยกเวนเพียงแตดานไฟเบอรที่เรา
ไมสามารถผลิตเองได ดังนั้นจึงนาจะเปนโอกาสดีที่เราจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม
ใหเปนแบบ Technical Textile อีกท้ังอาศัย ODM ในการแสวงหาโอกาสและรายได 

- สําหรับในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม การสรางใหกรุงเทพเปนศูนยกลางทางดานการเงินอาจเปน
ส่ิงที่ไมไกลเกินเอื้อม เนื่องจากเมื่อพิจารณากับประเทศโดยรอบโดยเฉพาะในคาบสมุทรอินโดจีน 

ผูเขารวมประชุม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานในกํากับ 
1. นายวีรศักด์ิ  ศุภประเสริฐ   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. นายอนุชิต  บุญจันทรคง   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
3. นางสาววรนาถ  มีภูมิรู   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
4. นางสาววรรณา  ทองเจริญศิริกุล สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
5. นางธนพรรณ  ไวทยะเสวี  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
6. คุณอัมพรพรรณ วงษทาเรือ  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7. นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
8. นางสุพิดา  เสมมีสุข   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
9. นายอุดม  มีพยุง   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
10. นางจิตรา เฉลิมทิพย   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
11. นายบวร  กิติไพศาลนนท  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
12. นางสาวอรพิน  เถาวพันธ  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
13. นางมนัสชนก  กายสี   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
14. นางสาวภัทราภรณ  นันติภา  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
15. นางสาวอุบลวรรณ  หลอดเงิน  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
16. นางสาวฐนิชา สายมณี   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
17. นางสาวรพีพรรณ กะระโสภณ  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
18. คุณสุทธิกานต  มาสําราญ  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
19. คุณวนิดา พิชานัย   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
20. นายมานพ  ทองแสง   สถาบันไทยเยอรมัน 
21. นางทัศนา  พิริยพฤทธ  สถาบันยานยนต 
22. นายคัมภีร  ไตรเสนีย  สถาบันยานยนต 
23. นางสาวณภัสรศนนต  โภสาสัย สถาบันยานยนต 
24. นางสาวทรรศนีย  รักทวม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
25. นายเจษฎา ชาติเจริญ  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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26. นางสาวรัตนา  เอี่ยมคณิตชาติ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
27. นางสาวนันทา  ยาคํา  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
28. นางสาวอัจจิมา ทองรัตน  นักศึกษาฝกงาน 
กระทรวงแรงงาน 
1. นางศิริลักษณ  ฉกะนันท  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
2. นายสิทธิศักด์ิ ไชยสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
3. นางสาวชวลักษณ  ภูไพบูลย  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
4. นางสาวจิราภรณ  อุปละ  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
5. นายสมพัฒน  โพชนิกร  กรมการจัดหางาน 
6. นางสาวศรีจันทร  วัฒนศิริ  กรมการจัดหางาน 
7. นางสุนี  เปลี่ยนสงา   กรมการจัดหางาน 
8. นางสาวนพพรรัตน จรจรัญ  กรมการจัดหางาน 
9. นางสาวจริญญา ขวัญใจ  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
10. นายจิตติ ไชยวงศ   กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
11. นายสันโดษ  เต็มแสวงเลิศ  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
12. นายจิตรพงศ  พุมสอาด  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
13. นายอุริศ  แชมสุวรรณวงษ  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. นางสาวปณิตา  พลเหิม  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาววชิราภรณ  วัชระเสถียร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. นายภราดร  เหลืองวิทิตกูล  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. นายพันธุเพิ่มศักด์ิ  อารุณี  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. นางสาวรพีพรรณ  แสงกระจาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. นางสาวทิพยรักษ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. ดร.รณา จันทรากุล   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8. นายสุธาดา  อาภาประเทือง  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. นางนิตยรดี  ดําดวง   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. นายสมศักด์ิ  ดลประสิทธ์ิ  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
11. นางพรพิมล  เมธิรานันท  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
1. นายพลากร  ดวงเกตุ 
2. นางวิสณี  พูลทรัพย 
3. นางสาวกรรณิการ  เสนา 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. นางสาวฐิติรัชภ  สายกระจาง  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
2. นางสาวณัชชา  วังสะวิบูลย  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
3. นางฐิตาภา  สมิตินนท  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
1. คุณนราธิป หนูคง  
สถาบันคลังสมองของชาติ 
1. นายเทพณรงค  นพกรวิเศษ  
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
1. นายวิทวัสก  สาระสาลิน   
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 
1. นางสาวรจิต  มหาวิหกานนท  
2. นายสมการ  เลือดทหาร   . 
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน  
สํานักงานคณะกรรมการความรวมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
1. นายโชตอนันต  งามดํารงคยืนยง   
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
1. ปยธิดา  ถิตะรณรงค    
สถาบันการศึกษา 
1. นางรชนีกร  มัคคสมัน  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 
2. นายองอาจ  โกมลมรรค  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
3. นางรงรอง  หอมหวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
4. นายสุทธิพร  เนียมหอม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
5. ผศ.ดร.มงคล  กงศหิรัญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
6. นางวราภรณ  สกุลพานิช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
7. ดร. พัฒนา  อินทนิ   สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
8. นายวศิน  บุญโสภาคย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
9. นายพงศศักด์ิ  ลิขิตธนพงศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
10. ผศ. ชญาภัทร  กี่อาริโย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
11. นางสาวฤทัยทิพย สุระเสียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สภา/สมาคม 
1. นายภัคธร  เนียมแสง  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2. นางสาวจันทรเพ็ญ  พันธบัว  สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย 
3. นายประพันธ  สิมะสันต  สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
4. นางสาวนารีรัตน  จันทรทอง  สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
5. คุณพรกนก  วิภูษณวรรณ  สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
6. นางสาวทัยวรรณ  โกยกุล  สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
7. นายกมล  ตันติวณิชย  สมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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บริษัท 
1. นายจีระ  อุดมศิลปะ   บริษัท ไทยเรดิเอเตอรแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
2. นายธีรภัทร  เกาไศยนันท  บริษัท เอช แอนด บี อินเตอรเทค จํากัด 
3. นายณัฐกิตต  กิ้มศรีตุน  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
4. นายนที  สุขุตมตันติ   บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด 
5. นายธีรศักด์ิ  รัตนตันติพฤกษ  บริษัท พิพัฒนากิจเท็กซไทล จํากัด 
6. นายบุญนาค  โมกขมงคลกุล  บริษัท ดานิลี่ ฟาร อีสต จํากัด 
7. นางสาวอัจฉรา  ชวยชู   บริษัทเซาทแลนดซอรซ 
8. นางสาวกุลชลี  สุขเกษม  บริษัท General Motors Thailand 
คณะผูวิจัย 
1. รศ.ดร. ยงยุทธ  แฉลมวงษ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. ดร.สมชัย จิตสุชน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
3. อาจารยวิรัช อยูชา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
4. ผศ.ดร.พูลศักด์ิ โกษียาภรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
5. อาจารยวันชัย  ตาลานนท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
6. อาจารยทานตวรรณ  เต็กชื่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ 
7. คุณจักรกฤษณ  จิระราชวโร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
8. คุณยศ  วัชระคุปต   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
9. คุณนันทพร  เมธาคุณวุฒิ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
10. คุณขนิษฐา  ฮงประยูร  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
11. คุณลลิตา  ละสอน   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
12. คุณอัจฉรียา อนันตทัศน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
13. คุณสุนีย  แซคู   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

  



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-21 การประชุมประชาพิจารณ วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 12.30 น. 
ณ หองบอลรูม เอ ชัน้ 6 โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-22 การประชุมประชาพิจารณ วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 12.30 น. 
ณ หองบอลรูม เอ ชัน้ 6 โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรงุเทพฯ 



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ผนวก ข 
(รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ) 

ข-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-23 การประชุมประชาพิจารณ วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 12.30 น. 
ณ หองบอลรูม เอ ชัน้ 6 โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ผ-24 การประชุมประชาพิจารณ วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 12.30 น. 
ณ หองบอลรูม เอ ชัน้ 6 โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรงุเทพฯ 



รายช่ือคณะกรรมการและคณะทํางาน 

 

1.  นายหทัย  อูไทย    ประธานกรรมการ 

2.  นายวีรศักด์ิ   ศุภประเสริฐ        กรรมการ 

3.  นายปรีดา  อัตวินิจตระการ   กรรมการ 

4.  นางสาวปทมาภรณ  พรายภู   กรรมการ 

5.  นางสาววรรณา  ทองเจรญิศิริกุล  กรรมการ 

6.  นายอุษิณ  เตชะวิโรจน   กรรมการ 

7.  นางสาวอุบลวรรณ  หลอดเงิน   กรรมการและเลขานุการ 

8.  นางวิภาวรรณ  เยี่ยมศิริ        กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือคณะที่ปรึกษา 

 

1. รศ. ดร. ยงยุทธ  แฉลมวงษ   หัวหนาโครงการ 

2. ดร.สมชัย  จิตสุชน    ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจมหภาค 

3. ดร.พูลศักด์ิ โกษียาภรณ   ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมรายสาขา 

4. นายวิรัช  อยูชา    ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมรายสาขา 

5. นางทานตวรรณ  เต็กชื่น   ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมรายสาขา 

6. นายวันชัย ตาลานนท    ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมรายสาขา 

7. สุรเชษฐ สิทธิกจิ    ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมรายสาขา 

8. นายจักรกฤษณ  จิระราชวโร   นักวิจัย 

9. นายนิรัตน  อิงพรประสิทธ์ิ   นักวิจัย 

10. นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒิ   นักวิจัย 

11. นางสาวขนิษฐา  ฮงประยูร   นักวิจัย 

12. นางสาวลลิตา  ละสอน   นักวิจัย 

13. นางสาวสุนีย  แซค ู    เลขานุการโครงการ 
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