ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 129

ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทย
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการผลิตแรงงานฝีมือในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษานีใ้ ช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลในหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
ทัง้ สาม ผูป้ ระกอบการในสายโซ่มลู ค่าการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ผลการศึ ก ษาแสดงให้เห็นว่า มีความไม่สอดคล้ อ งกั นของความต้ อ งการแรงงานฝี มื อ และการผลิ ตแรงงาน
ในประเทศไทยทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ช่องว่างของทักษะทีส่ ถานศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงาน
เพื่อเติมเต็มความต้องการของฝ่ายผู้ประกอบการได้นั้น เป็นความท้าทายระดับชาติที่จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและผูป้ ระกอบการเพือ่ สร้างและพัฒนาแรงงานฝีมอื ของคนไทย นอกจากนีท้ ศั นคติตอ่ การเรียน
อาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ให้คุณค่าปริญญามากกว่าทักษะและความสามารถ ดังสะท้อนออกมาเป็นค่าตอบแทน
เมื่อเริ่มต้นเข้าท�ำงานเป็นสาเหตุส�ำคัญของการขาดแรงงานฝีมือของประเทศ
ค�ำส�ำคัญ: แรงงานฝีมือ อาชีวศึกษา ตลาดแรงงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความไม่สอดคล้องของการผลิต
และความต้องการแรงงาน
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Challenges in Producing Thai Skilled Labor
for AEC Job Market
Jongjit Rittirong*, Reena Tadee**

Abstract
This article aims to study demand and supply of skilled labor in Thailand in key growing
industries, including the automotive, tourism, and food processing industries. It also aims to study
skill development among Thais to meet labor demand in key growing sectors in order to be able
to compete with neighboring countries. The data used in this study come from in – depth interviews
with officers in governmental agencies and industry associates related to the three key growing
industries, companies in the production value chain, and educational institutions (vocational
colleges as well as universities). The results show that there appears to be a mismatch between
the demand and supply of skilled labor in Thailand, in terms of both quantity and quality of labor.
There is also a gap between the set of skills that the schools impart to their students and the needs
of the potential employers. This has become a national challenge that requires cooperation between
the employers and schools to work together to create and develop the skills of Thai laborers.
Moreover, Thai people tend to value a bachelor’s degree more than vocational education, which
produces skilled laborers, as evidenced by the difference between the average wage/salary for those
who hold a bachelor’s degree and those who have a vocational certificate. This social value has
contributed to the scarcity of skilled labor.
Keywords: Skilled labor, Vocational education, Job market, AEC, Job mismatch
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ที่มาและความส�ำคัญ
แม้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic
product: GDP) ซึง่ เป็นดัชนีชี้วดั ทางเศรษฐกิจท�ำให้เห็นว่าภาคการผลิตมีมลู ค่าสูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ตามด้วยภาคบริการร้อยละ 32.5 และภาคการค้าและการซ่อมบ�ำรุงร้อยละ 13.0
(ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง, 2557) ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของประชากร
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 พบว่าแรงงานส่วนใหญ่อยู่นอกภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 66.5 (ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ, 2557) นอกจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ท�ำให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) ลดลง
จนส่งผลท�ำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในบางประเภทในปัจจุบัน จนต้องอนุญาตให้น�ำเข้าแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น แรงงานไร้ฝีมือ เพื่อประคองให้ธุรกิจด�ำเนินต่อไปได้แล้วนัน้ (ยงยุทธ, 2557ก) แรงงานฝีมือ/กึ่งฝีมือ
ก็ยังมีไม่เพียงพอในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
วัตถุประสงค์ของบทความนีเ้ พือ่ ศึกษาความต้องการและการผลิตแรงงานฝีมอื (Skilled labor) ในอุตสาหกรรม
ที่ส�ำคัญ 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอาหาร และการท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรม
ทัง้ สามนีม้ แี นวโน้มว่าจะเติบโตหรือสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้มากและเป็นหนึง่ ในธุรกิจทีม่ ขี นาดและมูลค่า
การผลิตต่อปีสูงที่สุดในประเทศ (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง, 2557) โดยใช้วิธีการศึกษา
แบบผสมผสานประกอบด้ ว ยการศึ ก ษาจากเอกสาร และจากข้ อ มู ล ของโครงการความเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม (Connecting the Mekhong through Education and Training:
COMET)1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พัฒนา
การศึกษา (Education Development Center: EDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์เอกสาร ความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานทั้ง
ส่วนที่เป็นความต้องการและส่วนของการผลิตแรงงาน และการส�ำรวจผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1

•

การสัมภาษณ์เชิงลึกประธานและรองประธานสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และการท่องเที่ยว

•

การสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และการท่องเทีย่ ว จ�ำนวนอุตสาหกรรม
ละ 4 ราย ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในสายโซ่มูลค่าต้นน�้ำ กลางน�้ำ หรือปลายน�้ำ ทั้งขนาดใหญ่
(พนักงานมากกว่า 200 คน) และขนาดย่อย (พนักงานน้อยกว่า 200 คน)

•

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อ�ำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา 2 แห่ง และหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีระดับ
มหาวิทยาลัย 2 แห่ง

โครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจาก The United States
Agency for International Development (USAID)
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•

การสนทนากลุ่มนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา 2 แห่ง และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง

•

การส�ำรวจผู้ประกอบการทางโทรศัพท์ทั้งสามอุตสาหกรรมจ�ำนวน 41 แห่ง

สถานะและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตาราง 1 แสดงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ทั้งที่ผ่านมาในอดีต (พ.ศ. 2543 – 2556) และที่คาดการณ์ในอนาคต
(พ.ศ. 2558 – 2560) จะเห็นว่าในช่วงปี 2543 – 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในหลายประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ เช่น กัมพูชา
ลาว พม่า และฟิลิปปินส์ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในบางประเทศมีแนวโน้มลดลง เช่น บรูไน และอินโดนีเซีย
และผลิตภัณฑ์มวลรวมในบางประเทศมีความผันผวนเล็กน้อย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม หลังจาก
ช่วงเวลาดังกล่าว คาดการณ์ว่าความเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจะเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความมั่นคงทาง
การเมือง การขยายตัวของการส่งออกเนื่องจากมีความต้องการน�ำ เข้าที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ความต้องการจากสหรัฐอเมริกา และความเข้มแข็งของการลงทุน (The World Bank, 2015)
ตาราง 1 การเติบโต (ร้อยละ) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงที่ราคาตลาด (Real GDP growth at market
prices) ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2543 – 2560
2543 –
ประเทศ 2553
(a)
บรูไน
ไม่มีข้อมูล
กัมพูชา
8.0
อินโดนีเซีย
5.2
ลาว
7.1
มาเลเซีย
4.6
พม่า
10.3
ฟิลิปปินส์
4.8
สิงคโปร์ ไม่มีข้อมูล
ไทย
4.3
เวียดนาม
6.6

2554

2555

2556

2557 (e) 2558 (f) 2559 (f) 2560 (f)

3.4
7.1
6.5
8.0
5.2
5.9
3.6
6.1
0.1
6.2

0.9
7.3
6.3
8.0
5.6
7.3
6.8
2.5
6.5
5.2

– 1.8
7.4
5.8
8.5
4.7
8.3
7.2
3.9
2.9
5.4

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
7.2
7.5
7.2
7.0
5.1
5.2
5.5
5.5
7.5
6.4
7.0
6.9
5.7
4.7
5.1
5.2
8.5
8.5
8.2
8.0
6.0
6.5
6.5
6.3
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
0.5
3.5
4.0
4.5
5.6
5.6
5.8
6.0

หมายเหตุ: (a) = ค่าเฉลี่ย (e) = ค่าประมาณ (f) = ค่าคาดการณ์
ที่มา: The World Bank (2015)
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ความต้องการแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างมีก�ำลังแรงงานที่แตกต่างกันไป ข้อมูลจากตาราง 2 บ่งชี้ว่า
ประเทศไทยมีก�ำลังแรงงานอยู่ในอันดับที่ 3 แม้ว่าอัตราการว่างงานจะมีไม่ถึงร้อยละ 1 แต่เมื่อคิดเป็นจ�ำนวนแล้วก็
จะมีคนว่างงานมากถึงเกือบสามแสนคน ในขณะที่จ�ำนวนแรงงานที่ขาดแคลนยังมีอีกจ�ำนวนหลักแสนคน (ยงยุทธ,
2557ก) นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังขาดแคลนแรงงานระดับมัธยมหรือต�่ำกว่า ในขณะที่จ�ำนวนแรงงานในระดับนี้
กลับมีจ�ำนวนลดลง (กรวิทย์ และสิรีธร, 2555) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สอดรับกันของการผลิต
บุคลากรและความต้องการในตลาดแรงงาน จ�ำนวนคนว่างงานนีจ้ ะสร้างภาวะแข่งขันในการหางานท�ำทัง้ ภายในประเทศ
และภูมิภาคหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตาราง 2 ก�ำลังแรงงาน จ�ำนวนคนว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พ.ศ. 2553 เรียงตามก�ำลังแรงงานจากมากไปน้อย
ประเทศ
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ไทย
ฟิลิปปินส์
พม่า
กัมพูชา
มาเลเซีย
ลาว
สิงคโปร์
บรูไน

ก�ำลังแรงงาน
(พันคน)
114,879.3
46,655.0
38,949.1
38,561.8
27,052.9
18,989.7
11,996.5
3,074.1
2,733.1
197.9

จ�ำนวน
คนว่างงาน
7,582,860
1,035,741
272,644
2,699,326
1,109,169
284,845
371,892
39,963
76,527
7,520

อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
6.6
2.2
0.7
7.0
4.1
1.5
3.1
1.3
2.8
3.8

ที่มา: ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2557ก)

การผลิตแรงงานฝีมือของไทยหรือประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจพิจารณาตลาดแรงงาน
ที่กว้างขึ้นและมีอิทธิพลต่อการแข่งขันของแรงงานในภูมิภาค ตาราง 3 แสดงความต้องการในตลาดแรงงานเอเชีย
ซึ่งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลาดแรงงานในเอเชีย
มีความต้องการอาชีพทางด้านการขาย วิศวกรรมในทุกสาขา บัญชีและการเงิน นักวิจยั (การวิจยั และพัฒนา: R&D)
และพนักงานส�ำนักงาน (ฝ่ายสนับสนุน) มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในประเทศไทยที่มี
ความต้องการแรงงานในอาชีพทีเ่ กีย่ วกับงานวิศวกรรม งานขาย บัญชีธรุ การ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ�ำนวน
มาก (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มองหาผู้สมัครงานมากที่สุด ได้แก่
กลุ่มยานยนต์กลุ่มอิเลกทรอนิกส์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ความต้องการแรงงานในเอเชียและประเทศไทย จ�ำแนกตามสาขาอาชีพและกลุม่ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
อาชีพที่ต้องการ
เอเชีย

ไทย

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

งานขาย
วิศกรรมทุกสาขา
บัญชีและการเงิน
นักวิจัย (R&D)
พนักงานออฟฟิซ (ฝ่ายสนับสนุน)
งานวิศวกรรม
งานขาย
บัญชี
ธุรการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

อุตสาหกรรมที่เติบโต/หาคนมากที่สุด
วิศวกรรม
ไอที
บัญชีและการเงิน
แพทย์และการสาธารณสุข
พลังงาน
กลุ่มยานยนต์
กลุ่มอิเลกทรอนิกส์
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

ที่มา: อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย (2557)

ความไม่สอดคล้องของการผลิตแรงงานกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท�ำให้เกิดปัญหาการว่างงาน
และขาดแคลนแรงงาน อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย2 อ้างถึงข้อมูลจาก Deloitte และ PWC3 ว่าภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และคาบสมุทรแปซิฟิกก�ำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีแนวโน้มว่าปัญหาจะมีความ
รุนแรงขึ้น เห็นได้จากอัตราการว่างงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นถึง
6% ไปจนถึงปี 2560 (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) ประเทศที่ประสบปัญหามากที่สุดได้แก่ ญี่ปุ่น ตามด้วย
เวียดนาม ไทย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) จะเห็นได้ว่าเวียดนาม
และไทย ประสบกับปัญหาความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงานกับความต้องการของนายจ้างในอันดับต้นๆ
และยังมีประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทีป่ ระสบปัญหาเดียวกัน นอกจากนี้
ประเทศไทยก�ำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ
ชัน้ สูง (ยงยุทธ, 2557ก) ปัญหาดังกล่าวท�ำให้ผลผลิตและการแข่งขัน รวมถึงประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อลูกค้า
ของอุตสาหกรรมลดลง (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) สาเหตุส�ำคัญของปัญหาได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร

2

บริษัทที่ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรจากยุโรป มีสาขาทั่วโลกกว่า 5,500 สาขา ใน 60 ประเทศ และกว่า
400 สาขาในเอเชีย
3 PricewaterhouseCoopers และ Deloitte Touche Tohmatsu Limited บริษัทให้ค�ำปรึกษาทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ โดย
ทั้งสองบริษัทได้รับการขนานนามว่าเป็น “Big4”ในธุรกิจให้ค�ำปรึกษาด้านธุรกิจของโลก (อีกสองบริษัทที่เหลือคือ Ernst & Young
และ KPMG)
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ที่มีความสามารถเฉพาะทาง รองลงมาคือสถานที่ท�ำงานไม่ดึงดูดใจ การที่ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์การท�ำงาน
เป็นสาเหตุอนั ดับสามของปัญหา และความไม่สอดคล้องกันของเงินเดือนทีผ่ สู้ มัครงานต้องการและนายจ้างสามารถ
จ่ายได้เป็นสาเหตุในอันดับถัดมา และสาเหตุอันดับสุดท้ายคือท�ำเลที่ตั้งของสถานที่ท�ำงานที่ไม่ดึงดูดใจผู้สมัคร
(อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) บางประเทศแก้ปัญหาด้วยนโยบายน�ำเข้าแรงงานที่ขาดแคลน เช่น สิงคโปร์และ
มาเลเซียน�ำเข้าแรงงานฝีมอื ระดับสูง ในขณะทีป่ ระเทศไทยน�ำเข้าแรงงานฝีมอื ทีเ่ ป็นช่างเทคนิคและแรงงานในระดับ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักกฎหมาย (ยงยุทธ, 2557ก)
ความไม่สอดคล้องของคุณลักษณะของแรงงานกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการเป็นหนึ่ง
ในปัญหาของแรงงานไทย ทั้งในด้านการศึกษาและด้านอายุของแรงงาน จ�ำนวนแรงงานในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากที่สุด
ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ความต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้น
เนื่องจากค่าจ้างของแรงงานในระดับปริญญาตรีสูงกว่าค่าจ้างของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และนโยบาย
การส่งเสริมการศึกษา เช่น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้
ยังพบว่าผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาทัง้ ในสายอาชีวะและสายสามัญ โดยเฉพาะในสาขาวิชาทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของผูป้ ระกอบการ
เช่น ด้านช่างอุตสาหกรรม และสายวิทยาศาสตร์ ยังมีสดั ส่วนน้อยมากเมือ่ เทียบกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในขณะเดียวกันพบว่าช่วงอายุของแรงงานที่มีการจ้างงานในภาคธุรกิจมากที่สุดคือช่วงอายุ 20 – 39 ปี โดยพบว่า
แรงงานในภาคการผลิตส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 34 ปี และจ�ำนวนแรงงานที่มีอายุมากกว่า 34 ปีมีแนวโน้มลดลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจ�ำนวนแรงงานที่ลดลงส่วนนี้ออกไปท�ำงานนอกระบบแทน (กรวิทย์ และสิรีธร, 2555)
ข้อมูลจากการส�ำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ซึ่งได้สํารวจสถานประกอบการที่มีคนท�ำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปทั่วประเทศ จ�ำนวน 189,182 แห่ง ในจ�ำนวนสถาน
ประกอบการนี้ มีสถานประกอบการทีต่ กเป็นตัวอย่างทุกจังหวัดจํานวน 31,856 แห่ง พบว่า มีความต้องการแรงงาน
จากสถานประกอบการจ�ำนวน 306,148 คน และในจ�ำนวนนี้เป็นแรงงานที่ขาดแคลน4 181,827 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 59.4 ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนแรงงานที่ขาดแคลนใน 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้ฝมี อื ในธุรกิจต่างๆ ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรปฏิบตั งิ านในโรงงานและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านประกอบเครือ่ งจักร
และพนักงานบริการและผู้จ�ำหน่ายสินค้า/พนักงานขาย ซึ่งเป็นแรงงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนก่อนปฏิบัติงานจริง
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) การน�ำเข้าแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ทั้งที่มีคนว่างงานจ�ำนวนมากใน
ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันของการผลิตแรงงาน และความต้องการของตลาดแรงงาน (Job
mismatch) ในด้านของคุณลักษณะของแรงงานที่ไม่ตรงตามที่นายจ้างต้องการ การคาดประมาณแนวโน้มความ
ต้องการแรงงาน พ.ศ. 2557 – 2561 โดยส�ำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กลุม่ งานวิจยั และวางแผนก�ำลังแรงงานพบว่า
จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการของประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 40.5 ล้านคนต่อปี ในจ�ำนวนนี้เป็น
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเฉลี่ย 1 ล้านคนต่อปี (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน, 2557)

4

แรงงานที่ขาดแคลน หมายถึง แรงงานในต�ำแหน่งที่หาคนท�ำงานยาก หรือหาคนท�ำงานไม่ได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
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ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพเป็นอย่างมาก และมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน
หันมาสนใจศึกษาสายวิชาชีพ เพือ่ ลดความเสีย่ งของการว่างงานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญา เพราะคุณสมบัติ
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้วิเคราะห์ทักษะของแรงงานและความต้องการ
ของนายจ้าง (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส�ำนักโฆษกรัฐบาลไทย, 2558)
ตาราง 4 จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการและจ�ำนวนแรงงานที่ขาดแคลนของประเทศไทย จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ
พ.ศ. 2556
จ�ำนวนแรงงาน
จ�
ำ
นวนแรงงานที
่
ประเภทอาชีพ
ต้องการ (พันคน) ที่ข(พัาดแคลน
นคน)
ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
72.0
45.6
ผู้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานและผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบเครื่องจักร
62.0
36.2
พนักงานบริการและผู้จ�ำหน่ายสินค้า
56.9
32.8
ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
44.3
25.6
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
23.5
16.1
เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
23.9
13.8
20.9
9.8
เสมียน
ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
1.8
1.2
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตร ป่าไม้ และประมง
0.8
0.6
รวม
306.1
181.7
ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2557)

ข้อได้เปรียบ – เสียเปรียบด้านแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความต้องการแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะประเทศแถบลุ่มแม่น�้ำโขง (ลาว เวียดนาม
พม่า และกัมพูชา ยกเว้นไทย) มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของโรงงานการผลิตต่างชาติ
ที่แสวงหาความได้เปรียบทางการผลิตในเรื่องค่าแรงที่ยังคงต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและไทย
(Srikhatthanaprom & Harkins, 2012)
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ตาราง 5 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบด้านแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน5
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว

ข้อได้เปรียบ
ไม่มีข้อมูล
– ค่าจ้างแรงงานต�ำ่ ทีส่ ดุ ในอาเซียน (1.6 ดอลลาร์
ต่อวัน)
– 	มีแรงงานจ�ำนวนมากเนือ่ งจากมีประชากรมาก
– จ�ำนวนแรงงานไม่ได้เป็นปัญหาส�ำคัญในตลาด
การจ้างงานในปัจจุบัน
– ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่ำ (2.06 ดอลลาร์
ต่อวัน)

–
–
–
–

มาเลเซีย

– แรงงานมีทักษะ

พม่า

– ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่ำ (2.5 ดอลลาร์ –
ต่อวัน)

ฟิลิปปินส์

–
–
–
–

สิงคโปร์

–
–
–

ไทย

เวียดนาม

–
–
–

มีแรงงานจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากมีประชากรมาก
แรงงานทั่วไปมีความรู้
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สหภาพแรงงานมีบทบาทมากท�ำให้แรงงาน
มีอ�ำนาจต่อรองโดยเฉพาะในเรื่องค่าแรง
แรงงานมีทักษะสูง
มีความช�ำนาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล
แรงงานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การบริ ห ารจั ด การ ทั ก ษะเฉพาะทาง
(technical skills) และทักษะการท�ำงาน
เป็นทีมได้รับการพัฒนามากขึ้น
มีแรงงานจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากมีประชากรมาก
แรงงานทักษะในเรือ่ งข้อมูล
ค่าจ้างแรงงานต�ำ่ เป็นอันดับสองในอาเซียน

–

–

ข้อเสียเปรียบ
ขาดแคลนแรงงานเนือ่ งจากมีประชากรจ�ำนวนน้อย
ปฏิ บั ติ ง านและทั ก ษะเฉพาะทางทั ก ษะด้ า น
สมรรถนะ5 ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
ไม่มีข้อมูล
ความต้องการจ�ำนวนแรงงานในอนาคตในทักษะ
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร
ทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า ทักษะในการเชื่อม
โลหะทักษะการเจียระไนอัญมณี
มีจ�ำนวนประชากรน้อย จึงเกิดปัญหาขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง
แรงงานยังขาดทักษะเฉพาะทาง ทักษะภาษา
อังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
สื่อสารระยะไกล
ไม่มีข้อมูล

– ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
– แรงงานยังขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา
อังกฤษ และภาษาต่างประเทศต่างๆ ยังต้องการ
การพัฒนาอีก
– ทัศนคติทางลบต่องานและสาขาวิชาที่เรียน
– ทักษะในการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การจัดสรรเวลา การพัฒนาและการออกแบบ
ระบบ

ที่มา: ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2557), องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) (2555),
Result for Development Institute (2012), Milio, Garnizova, & Shkreli (2014), Srikhatthanaprom & Harkins
(2012)

5

ทักษะสมรรถนะ (Soft skill) ทักษะที่ไม่ใช่ทักษะเฉพาะทางในการท�ำงาน เช่น การสื่อสาร การน�ำเสนอ การบริหารเวลา
การบริหารทีมงาน การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์ตนเอง การจูงใจและหว่านล้อม ทัศนคติในการท�ำงาน และทักษะในการแก้ปญ
ั หา
ส�ำหรับแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับแรงงานระดับสูง
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ตาราง 5 แสดงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบด้านแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
•

ในบางประเทศทีย่ งั มีโครงสร้างประชากรวัยเยาว์ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ มีขอ้ ได้เปรียบ
ในเรื่องจ�ำนวนแรงงาน ในขณะที่มาเลเซียและบรูไนเสียเปรียบด้านจ�ำนวนแรงงาน บางประเทศที่มี
ประชากรน้อย เช่น สิงคโปร์และบรูไน แก้ปัญหาการขาดแรงงานโดยการน�ำเข้าแรงงานที่ต้องการ เช่น
แรงงานทักษะสูง และแรงงานเพื่อการก่อสร้าง

•

ค่าแรงขั้นต�่ำในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า เป็นแรงดึงดูดส�ำหรับนักลงทุนซึ่งนับเป็น
ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้าง

•

ประเทศที่มีแรงงานมีทักษะสูง ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ
ของชาวฟิลิปปินส์

•

ทักษะภาษาอังกฤษและการสือ่ สารเป็นทักษะทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการท�ำงานหลายประเภท ซึง่ ประเทศทีย่ งั
ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษได้แก่ พม่า กัมพูชา และไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวก�ำลังเติบโต หรือก�ำลังอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

•

ประเทศไทย และลาวต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนลาวต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า เจียระไนอัญมณี
และการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร

•

ทักษะด้านสมรรถนะเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพแรงงาน แต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กันไปตามบริบททางสังคมและการอบรมระหว่างการศึกษา

การส�ำรวจผลิตภาพและสภาวะการลงทุนของธนาคารโลกและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในปี 2547
และ 2550 แสดงให้เห็นว่าแรงงานมากกว่าร้อยละ 70 ขาดทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่แรงงานระบุว่าเป็น
ปัญหาสูงทีส่ ดุ (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน, 2557) ส�ำหรับประเทศไทยพบว่าแรงงาน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังขาดทักษะที่ส�ำคัญในเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศต่างๆ
(ยงยุทธ, 2557ก) ซึง่ สอดคล้องกับดัชนีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index: EPI)
ที่พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต�่ำมาก (อันดับที่
48 จาก 63 ประเทศ ค่าดัชนี 47.79) (Education First, 2014) ท�ำให้เสียเปรียบหลายประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เช่น มาเลเซีย (อันดับ 12 ค่าดัชนี 59.73) สิงคโปร์ (อันดับ 13 ค่าดัชนี 59.58) และเวียดนาม (อันดับที่
33 ค่าดัชนี 51.57) (Education First, 2014)
นอกจากปัญหาด้านภาษาและการสื่อสารของแรงงานไทยแล้ว ผู้ประกอบการยังระบุปัญหาทักษะแรงงาน
ทั้งในแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดค�ำนวณ ความคิด
สร้างสรรค์ ภาวะผู้น�ำ การบริหารเวลา การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การเข้าสังคม การปรับตัว การท�ำงาน
เป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน จะพบว่าแรงงานฝีมือมีปัญหาการขาดทักษะดังกล่าวรุนแรงกว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง
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กับการส�ำรวจของกระทรวงแรงงานในปี 2554 อย่างไรก็ตาม นายจ้างมักจะต้องการทักษะทีม่ รี ะดับสูงกว่าทีแ่ รงงาน
มีอยู่ ท�ำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในตลาดแรงงาน (Result for Development Institute, 2012) นอกจากนี้
ยังพบว่าทัศนคติต่องานมีความส�ำคัญต่อการท�ำงานเป็นอย่างมาก หากผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพแล้ว มักจะ
ท�ำงานไม่ตรงตามสาขาที่เรียน หรือเปลี่ยนไปศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพอื่น เช่น ผู้ที่จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยว
มักมีทศั นคติวา่ งานในสาขาการท่องเทีย่ วเป็นงานบริการทีห่ นัก ต�ำ่ ต้อย ไร้ศกั ดิศ์ รี และไม่มอี นาคต จึงไม่สนใจท�ำงาน
ในสาขาที่เรียน (ยงยุทธ, 2557ก)
เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จัดล�ำดับความสามารถในการแข่งขัน6 ของประเทศต่างๆ
144 ประเทศ โดยพิจารณาปัจจัยทางสถาบัน นโยบาย และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เป็นตัว
ก�ำหนดระดับผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศ (World Economic Forum, 2014) เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ไม่รวมบรูไน) พบว่า แม้ว่าไทยจะมีคะแนนรวมความสามารถในการแข่งขัน
เป็นอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียตามล�ำดับ แต่เมื่อพิจารณาดูปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
เช่น ปัจจัยด้านสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยมีคะแนน 5.80 ต�่ำกว่าเวียดนาม (5.86) ที่มีคะแนนรวมต�่ำกว่า
ไทย ในขณะที่ปัจจัยด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรมนั้น ไทยมีคะแนนสอดคล้องกับคะแนนรวม
แต่ที่น่าสนใจคือปัจจัยด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน พบว่าไทยได้คะแนน 4.24 ต�่ำกว่าเวียดนาม (4.37)
ลาว (4.59) และกัมพูชา (4.63) ซึ่งล้วนมีคะแนนรวมต�่ำกว่าไทย (ตาราง 6) จะเห็นได้ว่าไทยยังต้องพัฒนาปัจจัย
ตาราง 6 อันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรียงตามล�ำดับคะแนน
รวมจากมากไปน้อย
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
พม่า

อันดับ

คะแนน
รวม

2
20
31
34
52
68
93
95
134

5.65
5.16
4.66
4.57
4.40
4.23
3.91
3.89
3.24

สุขภาพ
การศึกษาในระดับ ประสิทธิภาพ
และการศึกษา
อุดมศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
และการฝึกอบรม ของตลาดแรงงาน
6.73
6.09
5.69
6.28
4.80
4.80
5.80
4.58
4.24
5.67
4.53
3.81
5.41
4.45
4.03
5.86
3.74
4.37
5.44
3.28
4.59
5.44
2.92
4.63
4.59
2.44
4.21

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 7 คะแนน ไม่รวมประเทศบรูไน
ที่มา: World Economic Forum, 2014
6

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ World Economic Forum พิจารณาจาก 12 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยทางสถาบัน
2) ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค/สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ 3) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค 4) สุขภาพและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรม 6) ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า 7) ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน 8) ความพัฒนา
ของตลาดการเงิน 9) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี 10) ขนาดของตลาด 11) ความซับซ้อนของธุรกิจ และ 12) ปัจจัยด้านนวัตกรรม
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ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ในอนาคต

การผลิตแรงงานฝีมือ: การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและแรงงานฝีมือที่ส�ำคัญของประเทศ
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตต้องการแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ร้อยละ 36.2
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ต้องการแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มากที่สุด
ส่วนภาคบริการและอื่นๆ ต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีมากที่สุด (กรวิทย์ และสิรีธร, 2555)
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีเป้าหมายและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาแตกต่างกัน นักเรียน
ระดับอาชีวศึกษาเป็นนักเรียนทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี
เมื่อสอบผ่านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหากศึกษาต่อในสถาบัน
อาชีวศึกษาระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ เมือ่ สอบผ่านจะได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ซึง่ จะใช้เวลา 2 ปี ส่วนนักเรียน
ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (หรือสายสามัญ) และเมื่อจบ
การศึกษาจะได้รบั วุฒบิ ตั รปริญญาตรี ผูท้ ไี่ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงจะสามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
ที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2 ปี
จากผลการศึกษาของโครงการความเชือ่ มโยงในภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม (COMET)
พบว่าการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแตกต่างจากการศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ คือ หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนจะจ�ำแนก
ตามสาขาวิชาชีพ การเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเน้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ การประกอบอาชีพตามสาขาวิชา
ดังนั้นนักเรียนที่จบการศึกษาจะมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญตามสาขาที่เรียน ส่วนการเรียนการสอน
ในสายสามัญจะเน้นความรู้เชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นนักเรียน
ที่จบการศึกษาจะยังไม่มีทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
สถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งได้จัดให้มีหลักสูตรทวิภาคี ที่เพิ่มระยะเวลาการฝึกงานจากเดิมเพียง 1 ภาค
การศึกษา (โดยทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน) ให้เป็น 3 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 1.5 ปี หลักสูตรทวิภาคีนี้จะได้รับ
ความร่วมมือจากสถานประกอบการที่สนใจร่วมออกแบบการเรียนรู้ภายใต้การท�ำงานจริง รวมถึงการประเมิน
ความสามารถนักเรียนที่มาฝึกงานด้วย ดังนั้นการเรียนในหลักสูตรนี้จะท�ำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การท�ำงาน
ยาวนานขึ้น นั่นหมายถึงทักษะและความเชี่ยวชาญที่ได้รับก็มีมากขึ้นเช่นกัน สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
หลักสูตรทวิภาคีจะมีโอกาสสร้างบุคลากรที่ตรงกับที่บริษัทต้องการและได้รับการลดหย่อนภาษี ส่วนมากนักศึกษา
ที่ได้ฝึกงานในโครงการนี้จะได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการระหว่างที่ฝึกงานอีกด้วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้ความเห็นว่า เนือ่ งจากความต้องการวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญาตรี
ท�ำให้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้ว ส่วนมากนิยมศึกษาต่อมากกว่าท�ำงานในสาขาวิชาชีพทีต่ นเรียนมา
นักศึกษาที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจึงไม่ประสงค์จะท�ำงานต�่ำกว่าระดับ ท�ำให้ประเทศขาดแรงงาน
ฝีมือ ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญายังไม่ได้เน้นการฝึกฝนทักษะอาชีพเทียบเท่ากับการเรียนในสถาบัน
อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการศึกษาและยังคงรักษาแรงงานฝีมือ จึงมีโครงการยกระดับ
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การศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยหรือสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงได้ศึกษาแบบต่อยอด ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจึงได้เกิดขึ้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยันความต้องการ
แรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ความต้องการแรงงานส่วนมากเป็นแรงงานฝีมือระดับอาชีวศึกษา และถัดมาคือ
แรงงานระดับปริญญา ส่วนทีเ่ หลือเป็นแรงงานไร้ฝมี อื เปรียบเทียบในกลุม่ อุตสาหกรรมทัง้ สามนี้ แรงงานด้านเทคนิค
ในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์มคี วามต้องการมากทีส่ ดุ มากกว่าครึง่ (ร้อยละ 55) เป็นแรงงานระดับล่าง รองลงมา
คือแรงงานด้านเทคนิค (ร้อยละ 35) และสุดท้ายคือแรงงานระดับการจัดการ (ร้อยละ 10) อย่างไรก็ตาม ในอีก 5 ปี
ข้างหน้านี้ คาดการณ์ว่าความต้องการในส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจะมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ของแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันนี้ และความต้องการแรงงานระดับล่างจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 35 ส่วนคุณสมบัติ
ของแรงงานนั้นมีความแตกต่างกันไปต�ำแหน่งงานและสายการผลิต
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการแรงงานส่วนมากอยูใ่ นกลุม่ พนักงานระดับปฏิบตั งิ าน (ประมาณ
ร้อยละ 20) รองลงมาคือระดับหัวหน้างานประมาณร้อยละ 10 และระดับแรงงานปริญญาประมาณร้อยละ 5
เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้มีสายโซ่มูลค่าที่ยาว ความต้องการแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้าจะอยู่
ในกลุม่ การผลิตอาหารและระบบลอจิสติกส์ ลักษณะงานทีต่ อ้ งการอันดับแรกเป็นงานด้านเทคนิคเพือ่ ดูแลเครือ่ งจักร
ล�ำดับถัดมาคือผู้ตรวจคุณภาพตามมาตรฐานอาหารสากล (HACCAP7และ GMP8)
ส่วนความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 เป็นกลุ่มที่อยู่ในธุรกิจ
โรงแรม อยู่ในกลุ่มร้านอาหารร้อยละ 20 ธุรกิจสปาร้อยละ 15 และการท่องเที่ยวและของที่ระลึกประมาณร้อยละ
15 ในอีก 5 ปีข้างหน้าหลังจากเปิดเขตเศรษฐกิจการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ความต้องการแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีความต้องการแรงงานเพิ่มถึงประมาณ 1 แสนคน

ความต้องการแรงงานของประเทศไทย
การเสนอความต้องการแรงงานของประเทศไทยในส่วนนี้ เป็นผลจากการวิจัยจากโครงการความเชื่อมโยง
ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม (COMET) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แรงงานและทักษะที่
ต้องการ: มุมมองจากสถานประกอบการ และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน: มุมมองจากอาจารย์และ
นักศึกษา
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แรงงานและทักษะที่ต้องการ: มุมมองจากสถานประกอบการ
จากการส�ำรวจผูป้ ระกอบการทัง้ หมด 41 รายในกลุม่ อุตสาหกรรมทัง้ 3 ประเภท พบว่า เกือบทัง้ หมดต้องการ
รับสมัครพนักงาน เพิ่มด้วยเหตุผลเพื่อทดแทนพนักงานเดิม/หรือพนักงานที่ลาออก หรือการเจริญเติบโต/หรือการ
ขยายกิจการขององค์กรหรือธุรกิจตามล�ำดับ ตาราง 7 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งของผู้ประกอบการต้องการ
จ้างงานผู้ที่มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อท�ำงานในสาขาวิชาชีพเฉพาะตามลักษณะงานของ
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 29 ต้องการผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
กล่าวได้วา่ วุฒกิ ารศึกษาขัน้ ต�ำ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพียงพอในการสมัครงานของสถานประกอบการมากกว่า
ร้อยละ 70 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ�ำเป็นส�ำหรับงานด้านบริหารจัดการและฝ่ายสนับสนุน/ส�ำนักงาน ทั้งนี้
จ�ำนวนต�ำแหน่งงานด้านนี้น้อยกว่างานทางเทคนิคที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะด้านถึงเกือบ 10 เท่าตัว9
ตาราง 7 ความต้องการแรงงานวิชาชีพเฉพาะจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี
รวม

ร้อยละ
57.1
14.3
28.6
100.0

ที่มา: โครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม (Connecting the Mekhong through
Education and Training: COMET)

ประมาณสองในสามของผู้ประกอบการ (ร้อยละ 67) คาดหวังว่าพนักงานจะมีความสามารถในด้านภาษา
อังกฤษ นอกจากนีย้ งั คาดหวังให้พนักงานมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 41)
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 33) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ในอุตสาหกรรมทั้งสามประเภทกล่าวตรงกันว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
กับการท�ำงาน ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ใช้พิจารณาเพื่อรับพนักงานใหม่ และใช้เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาปรับต�ำแหน่งหรือเลื่อนขั้น
ผลการศึกษายืนยันว่าตลาดแรงงานต้องการผูท้ จี่ บการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงมากกว่าแรงงานระดับปริญญาตรี แรงงานที่ต้องการนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
ที่สอดคล้องกับธุรกิจ และมีทักษะภาษาอังกฤษ
การฝึกงานของนักเรียนและนักศึกษานับเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในการสร้างบุคลากรก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผู้ประกอบการเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการฝึกงานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษายังมีความรู้
9

ต�ำแหน่งงานด้านเทคนิคหรือวิชาชีพเฉพาะจ�ำนวน 509 ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งด้านการบริหารจัดการจ�ำนวน 18 ต�ำแหน่ง และต�ำแหน่ง
ฝ่ายสนับสนุน/ส�ำนักงาน 38 ต�ำแหน่ง
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ความสามารถไม่เพียงพอทีจ่ ะเริม่ ปฏิงานได้ทนั ทีเมือ่ เข้าท�ำงาน สถานประกอบการจะต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่ดว้ ยการปฏิบตั งิ าน (On – the – job training) ก่อนทีจ่ ะให้พนักงานท�ำงาน ดังนัน้ นักเรียนอาชีวศึกษาจะมีโอกาส
ได้ฝึกงานเพิ่มพูนทักษะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาในสายสามัญหรือระดับปริญญา สถานประกอบการ
บางแห่งมีความกังวลถึงจ�ำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญามักเน้น
การเรียนการสอนเชิงทฤษฎีมากกว่าการสอนให้สามารถปฏิงานได้จริง จ�ำนวนบัณฑิตจ�ำนวนมากที่เป็นผลผลิต
จากการศึกษาขั้นอุดมศึกษานี้จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
ความนิยมการเรียนเพื่อปริญญาเป็นผลมาจากอัตราจ้างบุคลากรระดับปริญญาที่ให้เงินเดือนขั้นต�่ำ 15,000 บาท
แต่ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษายังไม่ตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ (ประคัลภ์,
2557ก; ประคัลภ์, 2557ข) หากทิศทางการผลิตบัณฑิตยังคงเป็นเช่นนี้ อาจท�ำให้เกิดการจ้างแรงงานฝีมือหรือ
กึง่ ฝีมอื จากประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ คี ณ
ุ สมบัตขิ นั้ พืน้ ฐานครบถ้วน เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มาท�ำงาน
ได้ด้วยอัตราจ้างที่สมเหตุผล (สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557) สถานประกอบการบางแห่งแก้ปัญหา
การขาดพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีต่ รงกับงาน ด้วยการเข้าร่วมโครงการทวิภาคีเพือ่ รับนักเรียนอาชีวศึกษา
เข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ และส่วนมากจะยินดีรับนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเข้าท�ำงานหลังจากจบการ
ศึกษา
ข้อมูลจากการส�ำรวจสถานประกอบการชี้ให้เห็นปัญหา 3 อันดับแรกในการท�ำงานคือ การที่พนักงาน
ขาดทักษะในการท�ำงานเป็นทีม และทักษะด้านการสื่อสารและภาษา นอกจากนี้ สถานประกอบการแต่ละประเภท
ยังมีความต้องการพนักงานที่มีทักษะที่เฉพาะเจาะจง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องการพนักงานที่มีความรู้เกี่ยว
กับการท�ำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมอาหารต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านมาตรฐานสากล
ของคุณภาพอาหาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องการผู้มีใจบริการ และอุตสาหกรรมต่างๆ ยังคาดหวังที่จะได้
พนักงานทีม่ สี มรรถนะอืน่ ๆ ตามรูป 1 นอกจากนี้ ความมีระเบียบวินยั ซือ่ สัตย์ และอดทนยังเป็นสิง่ ทีน่ ายจ้างต้องการ
จากพนักงานอีกด้วย
รูป 1 ล�ำดับสมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
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การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน: มุมมองจากอาจารย์และนักศึกษา
อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาเห็นว่าการฝึกงานคือการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการท�ำงาน
จึงได้มหี ลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคีทนี่ กั เรียนจะได้มโี อกาสใช้เวลาฝึกงานประมาณครึง่ หนึง่ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดตลอดหลักสูตร 3 ปี หรือใช้เวลาประมาณ 18 เดือน ซึ่งมากกว่าหลักสูตรปกติที่ใช้เวลาประมาณ 1 ภาคการ
ศึกษาหรือไม่เกิน 6 เดือน มีผปู้ ระกอบการหลากหลายกลุม่ อุตสาหกรรมรวมทัง้ อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอาหาร
และการท่องเทีย่ ว เข้าร่วมโครงการหลักสูตรทวิภาคีดว้ ยการท�ำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding: MOU) ท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบการฝึกงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบัน
อาชีวศึกษา ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้จะท�ำให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้
บริบทการท�ำงานจริงในระยะเวลานานพอที่จะได้เรียนรู้ และมีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะท�ำงานได้หลังจากจบ
การศึ ก ษา นอกจากนั ก เรี ย นจะได้ เ ก็ บ สะสมหน่ ว ยกิ ต แล้ ว ยั ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากผู ้ ป ระกอบการอี ก ด้ ว ย
ส่วนสถานประกอบการเองจะได้รับบุคลากรที่เข้าใจลักษณะงานและพร้อมจะท�ำงานให้กับสถานประกอบการนั้นได้
หลังจากนักเรียนจบการศึกษา และยังได้รบั การลดหย่อนภาษีอกี ด้วย แม้วา่ โครงการหลักสูตรทวิภาคีนมี้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ จะลดความไม่สอดคล้องความต้องการแรงงานและการผลิตแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Job mismatch)
แต่ก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จอย่างเต็มที่ เนื่องจากนักเรียนส่วนมากที่ได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพแล้ว
มักจะนิยมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งปวส. และปริญญาตรี ท�ำให้ผลผลิตบุคลากรที่ได้จากหลักสูตรไม่ได้เข้าตลาด
แรงงานตามเป้าหมายของโครงการ เหตุผลส�ำคัญอย่างหนึ่งคืออัตราจ้างเมื่อเริ่มต้นท�ำงานที่พิจารณาปริญญาบัตร
มากกว่าทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน,
2557) ประเทศไทยมีผจู้ บอาชีวศึกษาต�ำ่ กว่าทีต่ ลาดแรงงานต้องการ ปัจจุบนั ตลาดแรงงานต้องการผูท้ มี่ ปี ระกาศนียบัตร
วิชาชีพสูงถึงร้อยละ 82 แต่สถานศึกษาผลิตได้เพียง ร้อยละ 13 เท่านั้น (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน, 2557)
อาจารย์ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาต่างให้ความเห็นตรงกันว่าความต้องการแรงงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตจะเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากกว่าผู้ที่ได้รับ
ปริญญาบัตร อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของผูป้ กครองทีเ่ ห็นว่าความส�ำเร็จของบุตรหลานคือการได้รบั ปริญญาบัตรเป็น
ทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมไทย แม้จะเป็นทัศนคติเชิงบวก แต่ก็เป็นหนึ่งในข้อจ�ำกัดของการสร้างแรงงาน
ฝีมอื ของประเทศ เพราะระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ได้เน้นการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้บณ
ั ฑิตทีผ่ ลิตออกมายังไม่มี
ทักษะเพียงพอในการท�ำงาน การทีม่ บี ณ
ั ฑิตทีจ่ บระดับอุดมศึกษาจ�ำนวนมากแต่มที กั ษะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของตลาด ท�ำให้มผี วู้ า่ งงานจ�ำนวนมาก ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติชวี้ า่ ในปี 2556 ขาดแคลนแรงงาน
จ�ำนวนเกือบ 2 แสนคน และมีจ�ำนวนผู้ว่างงานมากกว่าจ�ำนวนที่ขาดแคลนในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และปวส. ว่างงานมากกว่าจ�ำนวนที่ขาดแคลนมากถึง 2 เท่า และระดับปริญญาตรี
ว่างงานมากกว่าระดับขาดแคลนถึง 3.5 เท่า (ยงยุทธ, 2557ข) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและเติม
เต็มความต้องการของตลาดแรงงาน จึงจ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการในระดับ
บุคคล (นักเรียนและผูป้ กครอง) และระดับประเทศ โครงการยกระดับสถาบันอาชีวศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย จึงเกิดขึน้
จากความร่วมมือของสถาบันอาชีวศึกษาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้ใช้ทรัพยากรบุคคลและเครือ่ งมือในการผลิตบัณฑิต
สายอาชีพแบบต่อยอด โดยรับผูท้ มี่ ปี ระกาศนียบัตรชัน้ สูงเข้าศึกษาต่อจนได้รบั ปริญญาบัตรสายอาชีพ บัณฑิตทีผ่ า่ น
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การศึกษาระบบนี้จะได้รับการฝึกฝนทักษะและมีความรู้เพื่อประกอบอาชีพโดยไม่ต้องละทิ้งการฝึกฝนทักษะที่ได้รับ
การจากสถาบันอาชีวศึกษาแล้วมาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนเชิงวิชาการ
นักเรียนและนักศึกษาสะท้อนความคิดเห็นที่ไม่ต่างจากอาจารย์ นั่นคือพวกเขาเห็นว่าการฝึกงานและทักษะ
การท�ำงานมีความส�ำคัญในการหางานท�ำมากที่สุด นักเรียนจากสถาบันอาชีวศึกษาจะได้เปรียบกว่านักศึกษา
สายสามัญตรงที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการได้เห็น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ยังได้เห็นบุคลิกภาพในระหว่างการฝึกงาน และสามารถพิจารณารับนักเรียนเข้าท�ำงานได้โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการ
สมัครงาน นักเรียน/นักศึกษามองว่าพวกเขาจะต้องแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นอันเนื่องมากจาก
การเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความส�ำคัญต่อการสมัครงานและ
การปฏิบัติงานมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางแห่งยังใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (TOEIC10)
มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับพนักงานใหม่อีกด้วย

สรุปและข้อเสนอแนะ
ความต้องการแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญสามประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอาหาร
และการท่องเทีย่ ว ยังมีมาก และส่วนมากเป็นแรงงานทีอ่ ยูใ่ นระดับปฏิบตั งิ านทีจ่ ำ� เป็นต้องมีความรูแ้ ละทักษะทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงกับลักษณะงาน กลุม่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงเป็นกลุม่ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
มีความต้องการเป็นอย่างมาก เพราะบุคลากรกลุม่ นีม้ ปี ระสบการณ์จากการฝึกงานและมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
การผลิตบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษากอร์ปกับความร่วมมือภาคเอกชนที่รับนักเรียนเข้าฝึกงานสามารถสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม การผลิตแรงงานฝีมือ
ยังไม่เพียงพอและมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลน อันเนื่องมาจากค่านิยมที่ให้ความส�ำคัญกับปริญญาบัตรมากกว่า
ความสามารถและทักษะในการท�ำงาน ดังสะท้อนออกมาเป็นอัตราค่าจ้างที่แปรผันตามระดับวุฒิการศึกษา ผู้ที่
ถือใบปริญญาบัตรมาสมัครงานจะได้รบั ค่าจ้างมากกว่าผูท้ ถี่ อื ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ แม้วา่ ผูท้ ถี่ อื ใบปริญญาบัตร
จะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้งานท�ำสูงกว่า เพราะจ�ำนวนต�ำแหน่งงานที่รับน้อยกว่าแต่มีคนที่มีปริญญาจ�ำนวนมาก
การแข่งขันจึงสูงกว่า และหากบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาไม่สมัครใจท�ำงานที่ต�่ำกว่าระดับ (Underemployment)
ก็อาจจะอยู่ในภาวะว่างงานได้ ด้วย ‘ค่านิยมปริญญา’ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่นักเรียนที่จบจากอาชีวศึกษาส่วนมากจะศึกษา
ต่อเพื่อให้ได้ปริญญามาครอบครอง (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) แม้จะ
รู้ดีว่าในการท�ำงานจริง ทักษะจะจ�ำเป็นต่อการท�ำงาน สถานการณ์แรงงานไทยจึงอยู่ในขั้นที่การผลิตแรงงาน
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณลักษณะเฉพาะของการท�ำงาน (Job
mismatch) การส่งเสริมให้นกั เรียนเข้าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาในหลักสูตรทวิภาคี โดยให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียน
ทีเ่ รียนในหลักสูตรดังกล่าวเพือ่ เพิม่ แรงจูงใจส�ำหรับนักเรียนทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านการเงิน รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแนวทาง
การศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ และการท�ำงานสายอาชีพอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ ให้ผปู้ กครองเข้าใจและร่วมตัดสินใจเลือก

10 The Test of English for International Communication (TOEIC) คือ การทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำ

วันในสิ่งแวดล้อมแบบนานาชาติ

146

อนาคตของบุตรหลานบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพด้วยการสนับสนุนทุน
การศึกษาเช่นนี้จะท�ำให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและตรงกับเป้าหมายในการพัฒนา
แรงงานของประเทศอีกด้วย อัตราค่าจ้างแบบทางเลือกโดยพิจารณาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานและ
เป็นอิสระจากวุฒิการศึกษาจะช่วยลดจ�ำนวนผู้จบการศึกษาระดับปริญญาแต่ขาดทักษะและประสบการณ์
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