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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานและ

พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษที่21 การวิจัยประกอบด้วยการ

วิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนาม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย 5 คน กลุ่มผู้บริหาร 50 คนและ

บุคลากร200คนจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยแรงงานในระดับจังหวัดจาก 10 จังหวัดในทุกภาคของประเทศ 

กลุ่มประชากรวัยแรงงาน 300 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ5คน เครื ่องมือในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื ้อหา 

ผลการวิจัยได้เสนอระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานในภาพรวม11ด้านได้แก่ก าหนดนโยบายและ

เส้นทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน จัดท า mapping และพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน สร้างนิสัยใฝ่รู้และการเรียนรู้

ตลอดชีวิตแก่แรงงาน จัดตั้งศูนย์แนะแนวส าหรับแรงงานเป็นต้น นอกจากนั้นยังเสนอระบบและกลไกเพิ่มเติมส าหรับแรงงานใน

ระบบและแรงงานนอกระบบอีกกลุ่มละ 5 ด้าน   
 

ค าส าคัญ: ระบบและกลไก, การส่งเสริมการเรียนรู้, ประชากรวัยแรงงาน   
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Abstract 

The objectives of this study were: to study policy framework on learning promotion for working age 
population both in Thailand and other countries, to study the actual state and the desirable state of system 
and strategy for learning promotion among working age population and to develop a system and strategy for 
learning promotion among working age population for the 21st century. Documentary study and field research 
were employed for this study. The samples consisted of 5 policy administrators, 50 administrators and 200 
personnel of agencies which provided education for working age population in 10 provinces from every part 
of the country, 300 working age population, and 5 experts. Research instruments were structured interview 
forms and questionnaires. Data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. The research results proposed a system and strategy for learning promotion 
among working age population as a whole which included 11 aspects. They were, for example, formulating 
policy and clearly implementation direction, developing of mapping and working age’s data base, promoting 
learning interest and lifelong learning habit and establishing guidance centres. Moreover, 5 additional aspects 
were added to each of formal labour group and informal labour group.  

 

Keywords: system and strategy, learning promotion, working age population 

 

บทน า 

ในการพัฒนาประเทศนั้น”คน”นับเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ประเทศไทยได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคนเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ดังจะเห็นได้จากนโยบายและแผนพัฒนาประเทศฉบับต่างๆ 
ได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะแผนฯฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544 ) เป็นต้นมาได้เน้นที่การพัฒนาคน 
โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แผนฯฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549 )ยังคงเน้นการพัฒนาคน
อย่างต่อเนื่องโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา แผนฉบับต่อๆมาก็ยังคงน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากมาจากแผนฯฉบับที่ 9 ในช่วงแผนฯฉบับที่ 12 นี้ รัฐบาลได้ก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี ซึ่ง
มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์และหนึงในนั้นคือยุทธศาสตร์ที่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติ ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองดีและมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 ) นอกจากนั้นแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2579 ได้ก าหนดไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560)  ในแผนการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายการศึกษาของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดให้คนไทยทุกกลุ่ม
อายุได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 4 ช่วงวัยคือ ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ        

ประชากรทุกช่วงวัยล้วนมีส่วนและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า
ประชากรวัยแรงงานนับว่ามีส่วนส าคัญยิ่งเพราะเป็นก าลังหลักในการสร้างรายได้และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
แต่เมื ่อวิเคราะห์คุณภาพของกลุ่มวัยแรงงาน จะพบว่าส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาน้อย มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เท่าทันกับทักษะในยุคศตวรรษที่ 21 ตลอดจนยังมีประชากรวัยแรงงานที่ป็นผู้ว่างงาน
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อยู่เป็นจ านวนมาก ดังสถิติต่อไปนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีแรงงาน จ านวน 38,268,800 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน
37,864,600 คน และผู้ว่างงาน จ านวน 404,300 คน โดยในกลุ่มผู้มีงานท า เป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษา 1,175,400 คน มีการศึกษา
ระดับต ่ากว่าประถมศึกษา 7,191,700 คน ระดับประถมศึกษา 8,429,500 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6,325,700 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,283,300 คน ระดับอุดมศึกษา 8,114,700 คน ระดับการศึกษาอื่นๆ 146,500 คน และไม่ทราบระดับ
การศึกษา 197,800 คน ส่วนผู้ว่างงาน ไม่มีการศึกษา 6,200 คน มีการศึกษาระดับต ่ากว่าประถมศึกษา 16,100 คน ระดับ
ประถมศึกษา 58,200 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 78,400 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 84,200 คน ระดับอุดมศึกษา 
16,000 คน ระดับการศึกษาอื่นๆ 300 คน และไม่ทราบระดับการศึกษา 900 คน (กระทรวงแรงงาน, 2562) ในจ านวนผู้มีงานท า
ประมาณ 38 ล้านคน พบว่าเป็นแรงงานนอกระบบ 21 ล้านคน (ร้อยละ 55) และเป็นแรงงานในระบบ 17 ล้านคน (ร้อยละ 45)  
ใน 17 ล้านคนนี้  4 ล้านคน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  2.2 ล้านคน ส าเร็จอาชีวศึกษา  และอีก 10 ล้านคน  มีวุฒิ
ต ่ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปัญหาแรงงานที่พบ คือ แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ตลาดแรงงานไทยพึ่งพาแรงงานไร้ฝีมือ
และอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป  ผลิตภาพแรงงานต ่า ขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขาดความรู้
และทักษะที่ตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้องการ เรียกว่า มีปัญหาช่องว่างทักษะระดับรุนแรง (แรงงานมีทักษะไม่
เพียงพอ) กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ขาดทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบัน  หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานต้องการแรงงานที่มีทักษะการท างานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีทักษะในศตวรรษที่ 21
และมีความพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่   

จากปัญหาดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าประชากรวัยแรงงานของไทย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา ปรับตัวให้
ทันต่อบริบททั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงยั่งยืนตามแผนการปฏิรูปของประเทศ การพัฒนาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีระบบ
กลไกที่ชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อให้
แรงงานทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนา ยกระดับฝีมือแรงงานได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  ด้วยเหตุผลนี้ คณะผู้วิจัย
โดยการสนับสนุนทุนการวิจัยจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ด าเนินการวิจัยเรื่องนี้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย     

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 
1. เพื่อศึกษากรอบระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานท้ังของไทยและต่างประเทศ 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัย

แรงงานในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษท่ี 21 

 

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระบบและกลไก 
ระบบจากการศึกษาความหมายของระบบที่ให้ไว้โดยนักการศึกษาหลายๆท่านและจากหน่วยงานและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง (สุมาลี สังข์ศรีและคณะ, 2563 ) ได้ให้ความหมายของระบบ ไว้ใกล้เคียงกันซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง 
กลุ่มขององค์ประกอบที่ท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นการบูรณาการองค์ประกอบระบบย่อยที่มีความอิสระ แตม่ี
ความสัมพันธ์กัน ท างานร่วมกันเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  ส าหรับองค์ประกอบของระบบ นัก
การศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า ระบบประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส าคัญ ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ทรัพยากรต่างๆ กระบวนการ 
(Process) เป็นการน าทรัพยากรมาใช้ในการด าเนินการที่สัมพันธ์กัน มีการบริหารจัดการไปจนถึง การติดตามประเมินผล  
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ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการด าเนินการ และผลย้อนกลับ (Feedback) มีนักการศึกษาบาง
ท่านกล่าวถึงองค์ประกอบที่ 4 นี้ป็น ผลกระทบ (Outcome or Impact) คือผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดผลลัพธ์  ในส่วน
ของกลไก จากการศึกษานิยามของ กลไก ที่ให้ไว้โดยนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า กลไก หมายถึง 
สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อน ได้แก่การจัดองค์กร การจัดกลุ่มบุคคลด าเนินการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนงาน เพื่อให้มีการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย 

แรงงานในศตวรรษที่ 21 
มีนักการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้กล่าวถึงทักษะของแรงงานในศตวรรษที่ 21 โดยจะขอน าเสนอ

บางส่วนดังนี้ ได้แก่ (Kay, K, 2010) ได้เสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาแกนและทักษะที่
ส าคัญ 3 ด้านหลักๆคือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ3) เทคโนโลยแีละทักษะชีวิตและการ
ท างาน ซึ่งทักษะชีวิตและการท างาน ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั ความคิดริเริ่ม
และการชี้น าตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ (The 
University of Sydney Business School, 2014) ได้ท าการศึกษาทักษะการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง
ในประเทศออสเตรเลีย พบว่าทักษะเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าสอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ได้แก่ทักษะใน 6 
กลุ่มคือ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการปรับตัวและการมีส่วนร่วม ทักษะการท างานเป็นทีมและมนุษยสัมพันธ์  ทักษะทางเทคนิคและ
ความรู้เฉพาะด้าน และทักษะการเป็นผู้ท างานและการเป็นผู้ประกอบการ (เสาวณี  จันทะพงษ์ และกัมพล  พรพัฒนไพศาลกุล, 
2562 ) ได้กล่าวถึงการยกระดับทักษะแรงงานไทยในยุคการเปลีย่นผันเทคโนโลยี ว่าทุกสาขาอาชีพต้องการงานที่มีทักษะแรงงานสูง
และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น รวมทั้งทักษะชุดใหม่ที่สามารถท างานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทัล  ตัวแรงงานต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จ าเป็นมีทั้ง Technical Skill (ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม) และ Human Skill (ได้แก่ ความสามารถเข้าใจจิตใจและอารมณ์ของผู้อื่นได้ ซึ่งหุ่นยนต์ไม่
สามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง Reskill และ Up-skill โดยReskill ทักษะที่จ าเป็นแห่งยุคได้แก่Big Data, 
Data Science, IoT, Cloud Technology, DevOps, Artificial Intelligence, Digital Marketing และ Up-skill ยกระดับทักษะที่มี
อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (World Economic Forum , 2016) ได้เสนอทักษะของแรงงาน
ส าหรับปี 2020 ซึ่งเป็นยุคที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมว่าประกอบด้วยทักษะ 10 ด้านคือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การ
คิดวิเคราะห์  การสร้างสรรค์ การบริหารคน การประสานงาน ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การวินิจฉัยและการตัดสินใจ 
ทักษะการบริการ และทักษะการจูงใจและความคิดยืดหยุ่น   
 

วิธีด าเนินการวิจัย   

เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด าเนินการ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากรอบความคิด ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงาน ทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ  เป็นการวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประชากรวัยแรงงานรวมทั้งศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งประกอบด้วย
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมน ี

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูส้ าหรบัประชากร
วัยแรงงานในศตวรรษที่ 21  ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มผู้บริหารระดบันโยบายทางดา้นการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยแรงงาน เลือกแบบเจาะจง 5 คน หลังจากนั้นผู้วิจัยสุ่มแบบ
หลายขั้นตอนจาก 5 ภาคสุ่มจังหวัดมาภาคละ 2 จังหวัด รวม 10 จังหวัด จากแต่ละจังหวัดสุ่มตัวอย่างดังนี้ (2) กลุ่มผู้บริหารของ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่ประชากรวัยแรงงาน เลือกแบบเจาะจงผู้บริหาร 5 คนจาก5หน่วยงานใน 10 จังหวัด 
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ได้ผู้บริหาร50 คน (3) บุคลากรของหน่วยงานที่จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่ประชากรวัยแรงงาน สุ่มอย่างง่ายผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับจังหวัดและอ าเภอจงัหวัดละ 20 คน 10 จังหวัดได้ 200 คน (4) กลุ่มประชากรช่วงวัยแรงงาน สุ่มอย่างง่ายประชากรวัยแรงงาน 
อายุ 15-59 ปี จาก 10 จังหวัด จังหวัดละ 30 คนได้รวม 300 (5) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เลือกเจาะจงผู้ที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัการ
จัดการศึกษาแก่ประชากรช่วงวัยแรงงานจ านวน 5 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารระดับ
นโยบาย ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงานระดับจังหวัดและผูท้รงคุณวุฒิ  แบบสอบถามส าหรับบุคลากรจากหนว่ยงานที่จัดการศึกษา
และส าหรับกลุ่มแรงงาน คณะผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลทั้ง 10 จังหวัดด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงานเพื่อรองรับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 
คณะผู้วิจัยน าผลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2  มาสังเคราะห์ เพื่อจัดท าร่างระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับประชากรวัยแรงงาน จากนั้นจัดสัมมนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงานจ านวน 10 ท่านเพื่อ
ประเมินและใหข้้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงร่างระบบและกลไกล ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

ผลการวิจัย 
1. กรอบระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยและต่างประเทศ    

1.1 กรอบระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา 40 และมาตราที่ 74  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562  ในมาตรา 34 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นต้น   ส าหรับองค์กรและโครงสร้าง ใน
ระดับชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้แก่วัยแรงงาน ได้แก่กระทรวงแรงงานมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    
กระทรวงอุตสาหกรรมมีกรมส่งเสร ิมอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทยมีกรมส่งเสร ิมการปกครองส ่วนท้องถิ่น 
กระทรวงศึกษาธิการมี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ส่วนในระดับจังหวัด/ส่วนภูมิภาค ได้แก่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (หน่วยพัฒนาฝีมือแรงงาน)  ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด  สถาบันการอาชีวศึกษา  ส านักงาน กศน. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการต่างๆ ส าหรับโครงการและกิจกรรมที่จัดมีทั้งการจัดการศึกษาในสายวิชาชีพของสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ การ
เพิ่มศักยภาพแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

1.2 กรอบระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานของประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายหลัก กฎหมายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2533  

ซึ่งมี การบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาตลอดชีวิตสู่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม มีนโยบายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกวัยทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่  การจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน  และการเชื่อมโยงการศึกษาและการ
ฝึกอบรมทักษะที่เป็นความต้องการในตลาดแรงงาน มีส านักนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบวางแผนการพัฒนาที่ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งการเรียนรู้ในสถานประกอบการ  และการฝึกอบรมให้กับพนักงาน องค์กรและสังคมโดยรวม ในส่วนกลางมี
หน่วยงานของรัฐบาลดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่วนในระดับจังหวัดและท้องถิ่น  มีสภาการเรียนรู้ระดับจังหวัด 
ส านักงานเขตเทศบาล  มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย และภาคธุรกิจต่าง ๆ  และเอกชน และในชุมชนมีศูนยก์ารเรยีนรู้ของผูใ้หญท่ี่เรียกช่ือ
ว่า โคมินกัน (Kominkans) หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการเรียนรู้ให้กับท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธกิารฯ 
ได้รับงบจากกระทรวงแรงงาน  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงานและผู้ใหญ ่โครงการและกิจกรรมที่จัดได้แก่ การอบรมใน
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ระหว่างท างานของสถานประกอบการ การส่งแรงงานไปรับความรู้จากสถานศึกษาต่าง ๆ  มีองค์กรเอกชนจัดการศึกษาและอบรม
ทางด้านวิชาชีพทั่วประเทศ  และมีสถานประกอบการจัดฝึกอาชีพให้แก่แรงงานเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  

1.3 กรอบระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานของประเทศเยอรมนี  
ประเทศเยอรมนีมีกฎหมายของรัฐบาลกลาง  กฎหมายการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาผู้ใหญ่ และกฎหมายส่งเสริม

การเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงาน กฎหมายอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้โดยไม่นับเป็นวันลาและได้รับ
ค่าจ้างเต็มจ านวนและยังเปิดโอกาสให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้  ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอาชีพ และ
กฎหมายการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) ให้อิสระในการออกแบบหลักสูตร รัฐเป็นผู้วางหลักเกณฑ์
และควบคุมการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาในวัยแรงงานด าเนินการได้ทั้ง 3 รูปแบบ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื ่องมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาต่อเนื่องส าหรับผู้ใหญ่และวัยแรงงาน ได้แก่ สถาบันวิทยาการและการปฏิบัติเพื่อการศึกษา
ต่อเนื ่องแห่งประเทศเยอรมนี กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย ร่วมกับสมาคมการศึกษาผู้ใหญ่เยอรมนี จัดท าโปรแกรม
การศึกษาต่อเนื่องแก่แรงงาน ในระดับท้องถิ่นมีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถานศึกษาเอกชน สหภาพแรงงาน หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม พรรคการเมือง สมาคม บริษัทต่างๆเป็นผู้จัดการศึกษาแก่แรงงาน สภาหอการค้าอุตสาหกรรมท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการฝึกงานนักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่การก าหนดหลักสูตรจนถึงการรับรองวุฒิ
การศึกษา นอกจากนั้นยังมีการศึกษาทางไกลให้โอกาสผู้ใหญ่วัยท างานได้มีโอกาสศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพ รัฐบาลกลาง
จัดสรรงบให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ  ส่วนสถานประกอบการ องค์กรเอกชน จะใช้งบประมาณของตนเอง  
ส าหรับแรงงาน รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพหรือให้เงินกู้ดอกเบี้ยต ่า  
 2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานใน
ศตวรรษที่ 21   

2.1 สภาพปัจจุบันของระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานในศตวรรษที่ 21   
2.1.1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่จัดการเรียนรู้แก่วัยแรงงานในระดับจังหวัด เช่นศูนย์พัฒนา

ฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง หน่วยงาน กศน. ระบุว่าหน่วยงานของตนได้รับนโยบาย
จากต้นสังกัดในส่วนกลางมาด าเนินการ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี กิจกรรมที่จัด เป็นโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นมาก
ที่สุด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และ ขอให้สถานประกอบการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ รูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา รองลงมา จัดเป็นกลุ่ม และฝึกทักษะ/ปฏิบัติ ตามล าดับ  

2.1.2 ประชากรวัยแรงงานระบุว่ากิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดมากที่สุด ได้แก่  การเรียน กศน. ในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การรับความรู้จากสื่อต่างๆรวมทั้งจากหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  การฝึกทักษะ
อาชีพเพิ่มเติม การรับความรู้จากวิทยากรตามล าดับ  ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม แรงงานระบุว่าเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน กศน.ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การรับความรู้จากวิทยากร การฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม การรับความรู้จากการร่วมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆตามล าดับ แรงงานส่วนใหญ่ได้รับข่าวกิจกรรมจากหอกระจายข่าวมากที่สุด รองลงมาจากเพื่อนร่วมงาน ส าหรับสื่อที่ได้รับ
ความรู้ข่าวสารนั้นได้แก่ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และหอกระจายข่าว  ด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้รับบ่อยที่สุด ได้แก่ การดูแลสุขภาพ 
รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ และความปลอดภัยในการท างาน ส่วนปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่ตอบว่า 
การเดินทางไม่สะดวก รองลงมา คือ ไม่มีค่าใช้จ่าย และกิจกรรมที่จัดไม่น่าสนใจ ตามล าดับ 

2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานในศตวรรษที่ 21  
2.2.1 ความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานที่น านโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด เสนอ

ว่า รัฐบาลควรก าหนดนโยบายการส่งเสริมเรียนรู้แก่วัยแรงงานอย่างชัดเจนและสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้เข้าใจ
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ตรงกัน รวมทั้งให้สถานประกอบการได้รู้และเข้าใจด้วย ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ส่วนกลางถึงระดับท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ประสานงาน ควรจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้นทั้ง
ระดับกระทรวงและระดับจังหวัด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถานประกอบการและ
ผู้แทนกลุ่มแรงงาน  การด าเนินการจัดการเรียนรู้ควรศึกษาสภาพพื้นที่และความต้องการของแรงงานในพื้นที่นั้นๆ ควรก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน ควรจัดหลักสูตรที่หลากหลาย เป็นระบบและได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน มีระบบการทดสอบและประเมินผลที่
เป็นสากล วิทยากรควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพโดยตรง ควรจัดท าฐานข้อมูลของแรงงานที่เป็นระบบเพื่อใช้
การได้ทันที ควรสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มแรงงาน จัดการเรียนรู้แก่แรงงานอย่างต่อเนื่อง และให้แรงงานได้รับบริการอย่างทั่วถึง  

2.2.2 ความคิดเห็นจากประชากรวัยแรงงาน ส่วนใหญ่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
เพื่อให้แรงงานรู้และเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมได้ ควรจัดงบประมาณสนบัสนุนการเรียนรู้แก่แรงงาน ประเภทกิจกรรมที่ต้องการ คือ
การฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ มากที่สุด รองลงมา คือ การให้ความรู้ในเรื่องที่จ าเป็นแก่แรงงาน และการเผยแพร่ความรู้แก่แรงงาน
ผ่านสื่อ สื่อที่ต้องการมากที่สุด คือ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และหอกระจายข่าว ตามล าดับ รูปแบบกิจกรรมที่ต้องการคือการ
อบรม ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน ตามล าดับ  แหล่งเรียนรู้ที่ควรมีในท้องถิ่นคือ ศูนย์ฝึกอาชีพ ห้องสมุด และศูนย์ข่าวสารข้อมูล
ตามล าดับ ด้านหน่วยงานที่ควรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ให้แก่แรงงาน คือกระทรวงแรงงาน กศน. และ อบต. ตามล าดับ  
สว่นกรรมการจัดการเรียนรู้แก่แรงงาน ควรเป็นผู้น าชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือบุคลากรจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง   

2.2.3 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า วิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงาน ควรจะมุ่งที่
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนนโยบายควรเน้นการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและให้แรงงาน
ทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่เหมาะกับตนและเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  เน้นการ re-
skill และ up-skill ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่  การมีนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลางถึงจังหวัด  ต้องมีหน่วยงานหลัก  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานที่จะมาบูรณาการการท างานร่วมกัน  ต้องส่งเสริมความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และ
ภาคเอกชน  เช่น ในระดับจังหวัดทุกจังหวัดมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  และประสานงานกับหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน  งบประมาณควรมาจากหลายแหล่ง รวมทั้งมีการตั้งกองทุนจัด
การศึกษาแก่แรงงาน จัดเป็นคูปองการเรียนรู้ส าหรับแรงงาน สถานประกอบการที่จัดการศึกษาแก่แรงงานสามารถได้รับการ
ลดหย่อนภาษี เนื้อหาที่จะให้แก่แรงงานควรครอบคลุมสาระที่จะพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงานแต่ละกลุ่มอาชีพ ข้อ
กฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆในการท างาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบการเรียนรู้ควรหลากหลายและยืดหยุ่น 
เหมาะสมกับธรรมชาติของแรงงานแต่ละกลุ่มอาชีพ ทั้งแบบเผชิญหน้าและจากสื่อต่างๆ ควรมีการสะสมหน่วยกิตได้ และน า
ประสบการณ์มาเทียบโอนหน่วยกิตได้  การส่งเสริมการเรียนรู้แก่แรงงานต้องท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องมีแผนพัฒนาทุก
ระดับทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น และมีการรายงานผล สรุปผลในทุกระดับ ทุกท้องถิ่น 

3. ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงานเพ่ือรองรับสังคมในศตวรรษที่ 21   
 เนื่องจากแรงงานของไทยประกอบด้วย แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีสภาพปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงน าเสนอทั้งระบบและกลไกส าหรับแรงงานทั้งสองกลุ่มในภาพรวม 11 ด้าน(ใน
ขอบวงกลม)  และเพิ่มเติมระบบและกลไกส าหรับแรงงานแต่ละกลุ่มอีกกลุ่มละ 5 ด้าน (ในสามเหลี่ยม)  ดังภาพที่ 1  
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ภาพที ่1 ระบบและกลไกส่งเสรมิการเรยีนรู้ส าหรับวัยแรงงานเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษที่ 21 
ที่มา: สุมาลี สังข์ศรี และคณะ, 2563 

 

จากแผนภูมิ 1 ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้แก่แรงงานในภาพรวม 11 ด้านและระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติม
แก่แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ กลุ่มละอีก 5 ด้าน มีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

3.1 ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้แก่แรงงานในภาพรวม   ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี ้
1) ก าหนดนโยบายและเส้นทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ควรมีนโยบายระดับประเทศที่ชัดเจน

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงาน ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้มีความรู้และทักษะเพียงพอ พึ่งตนเองได้ 
มีคุณภาพชีวิตดี มีทั้งการ re-skills และ up-skills ก าหนดมาตรฐานแรงงานแต่ละระดับ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น ควร
ก าหนดองค์กรหลักเป็นผู้รับผิดชอบและประสานบูรณาการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงท้องถิ่น 

2. จัดทำ mapping และ
ฐานข้อมูลแรงงานในระบบ
และนอกระบบ 

 
3. ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการของแรงงาน 
ในระบบและนอกระบบ 

4. บูรณาการความ
ร่วมมือทุกระดับ
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ แรงงาน 
และภาคประชาชน 

5. จัดทำแผนที่นำทาง 
(Road Map) และ
แผนพัฒนาแรงงาน 

6. สร้างความตระหนักรู้และ
แรงจูงใจแก่แรงงานและ 
สถานประกอบการ 

7. สร้างนิสัยใฝ่รู้และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
แรงงาน 

9. พัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนผู้ฝึกอบรม
แรงงาน 

 

10. จัดต้ังศูนย์แนะ
แนวสำหรับแรงงาน 

กลไก 
เพ่ิมเติม 

กลไก 
เพ่ิมเติม 

1. กำหนดนโยบายและ
เส้นทางการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ  

11. ติดตาม
ประเมินผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การดำเนินงาน 

ประชากรวัยแรงงาน 
- มีศักยภาพ ทักษะ 
สมรรถนะของแรงงานใน
ศตวรรษท่ี 21 
- มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

แรงงานใน
ระบบ 

 

แรงงาน
นอกระบบ 

 

1. บูรณาการจัดทำหลักสูตร 
และกิจกรรมการเรยีนรู ้

  
2. จัดตั้งศูนย์อาชีพชมุชน 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้    
4. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง    
5. พัฒนาระบบส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงาน 
    นอกระบบ  

 

1. กลไกไตรภาคี ร่วม 
    พัฒนาหลักสูตร 
    และกิจกรรมการเรียนรู ้
 2. จัดตั้ง Lifelong Learning 

Institute for  Workforce  

 3. ส่งเสริมสถานประกบการเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู ้
4. สถานประกอบการจัดรูปแบบและช่วงเวลาการทำงาน 
    ท่ียืดหยุ่นเอ้ือต่อการเรียนรู ้
5.จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเรียนรู้แก่แรงงาน 
 

8. เตรียมความ
พร้อมแก่แรงงาน
ที่จะเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่วัยสูงอายุ 
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2) จัดท า mapping และพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานในระบบและนอกระบบ ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด 
อ าเภอและต าบล โดยครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มและมีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนและจัด
กิจกรรมพัฒนาแรงงานแต่ละกลุ่มได้ต่อไป 

3) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของแรงงานในระบบและนอกระบบทั้งในภาพรวมและแต่ละประเภท
ของอาชีพทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อจะน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแรงงานในแต่ละจังหวัดต่อไป 

4) บูรณาการความร่วมมือทุกระดับระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ แรงงานและภาค
ประชาชน ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู ้แก่แรงงานทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการก าหนดบทบาทแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมมือกันท างาน 

5) จัดท าแผนที ่น าทาง (Roadmap) และแผนพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนพัฒนาแรงงานในระดับชาติและระดับจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
มุ่งพัฒนาทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ทัง้ก่อนเข้าท างานและแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานแล้วทั้งแรงงานระดับต้น ระดับกึ่ง
ฝีมือ และระดับฝีมือ จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา  

6) สร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจแก่แรงงานทุกกลุ่มและสถานประกอบการ กระทรวงแรงงานพร้อม
หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทั้งสถานประกอบการและแรงงานทุกกลุ่มทั้งระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด เพื่อให้เห็นความจ าเป็นของการเรียนรู้ สถานประกอบการต้องท าหน้าที่ ทั้งเป็นผู้จัดการเรียนรู้และเป็นผู้ส่งเสริมให้
แรงงานได้เรียนรู้ โดยสถานประกอบการสามารถน าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหรือส่งเสริมการเรียนรู้มาลดหย่อนภาษีได้ 

7) สร้างนิสัยใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่แรงงาน คณะกรรมการส่งเสริมการเรยีนรู้แก่แรงงานในระดับประเทศ
และระดับจังหวัดประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ช่วยสร้างความเข้าใจแก่แรงงานให้สนใจเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถาณ
การณ์ปัจจุบัน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในสถานประกอบการและในชุมชน 

8) เตรียมความพร้อมแก่แรงงานที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยสูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมให้
ความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพเมื่อเกษียณจากงานไปแล้วได้ สถานประกอบการควร
พิจารณายืดอายุการเกษียณของแรงงาน มีการ re-skills เพื่อปรับทักษะให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยืดอายุงานต่อไปได้ 

9) พัฒนาศักยภาพผู้สอนผู้ฝึกอบรมแรงงาน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้แรงงานต้องมีทักษะด้าน technical skill ทักษะเฉพาะทางและ human skill ดังนั้นจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาผู้สอนหรือผู้ให้การศึกษาแก่แรงงานให้มีความรู้เท่าทันกับทักษะที่จ าเป็นการท างานในยุคการเปลี่ยนแปลง   

10) จัดตั้งศูนย์แนะแนวส าหรับแรงงาน ปัญหาหนึ่งของแรงงานคือ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ
และช่องทางการแสวงหาอาชีพ ดังนั้น กระทรวงแรงงานและเครือข่ายควรจัดตั้งศูนย์แนะแนวส าหรับแรงงานทั้งระดับประเทศ
และระดับจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลให้ค าแนะน าปรึกษาต่าง ๆ แก่แรงงาน อาจมีบริการทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านสื่อต่าง ๆ 

11) ติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู ้แก่
แรงงานในทุกระดับ ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ ๆ  และเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื ่อน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานและหาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู ้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

3.2 ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่แรงงานในระบบ 
นอกจากระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ในภาพรวมแล้ว ยังมีส่วนที่เพิ่มเติมส าหรับแรงงานในระบบดังต่อไปนี ้

1) กลไกไตรภาคี (รัฐ เอกชน แรงงาน) ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแก่แรงงานในระบบ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้แทนแรงงาน  ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา หลักสูตรต้อง
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สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 4.0 ทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21 ตลาดแรงงานในอนาคต และนโยบายไทย
แลนด์4.0 มีทักษะชุดใหม่ที่แรงงานสามารถท างานกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้และเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งพัฒนาทั้งแรงงาน
ระดับต้น ระดับกึ่งฝีมือและระดับฝีมือ มีหลากหลายวิชา อาชีพ ท้ังหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่มุ่งปริญญา และหลักสูตรระยะยาว 

2) จัดตั ้งสถาบันการเรียนรู ้ตลอดชีวิตส าหรับแรงงาน (Lifelong Learning Institute for Workforce) 
สถาบันนี้จัดตั้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหลักสูตรตามที่พัฒนา
ในข้อ 1 เพื่อพัฒนาทั้งแรงงานใหม่และแรงงานที่ท างานอยู่แล้วได้ re-skill และ up-skill  รูปแบบการศึกษาควรมีหลากหลายให้
เลือกได้ ทั้งการเรียนแบบเผชิญหน้าและแบบทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้มีการสะสมหน่วยกิตได ้

3) ส่งเสริมให้สถานประกอบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สถานประกอบการจัด re-skill และ up-skill แก่
แรงงานในลักษณะon the job training เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้แก่เรื่องBig data, 
Data science, Internet of Thing, Cloud technology เป็นต้น โดยอาจจะจัดเองหรือร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดหรือส่งเสริม
ให้แรงงานไปศึกษา นอกจากนั้นควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานประกอบการเพื่อให้แรงงานได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง   

4) สถานประกอบการจัดรูปแบบและช่วงเวลาการท างานที่ยืดหยุ่นเอื้อต่อการเรียนรู้ สถานประกอบการแต่
ละแห่งควรจัดรูปแบบการท างานและช่วงเวลาการท างานให้เกิดความยืดหยุ่นแก่แรงงาน ซึงมีภาระครอบครัวและภาระอื่นๆ
และต้องการใช้เวลาบางส่วนในการเรียนรู้ จะได้สามารถจัดสรรเวลาการท างานและการเรียนได้ยืดหยุ่นมากขึ้น 

5) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเรียนรู้แก่แรงงาน ปัญหาอย่างหนึ่งที่แรงงานไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติม คือ 
การขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเรียนรู้แก่แรงงาน ซึ่งอาจมาจากงบประมาณของรัฐ งบของ
สถานประกอบการ หรือเงินภาษีจากสุรา บุหรี่ ลอตเตอรี่ กองทุนควรจัดสรรเงินเป็นคูปองการเรียนรู้แก่แรงงาน เช่น 5,000 บาท/
คน/ปี คูปองนี้ใช้เพื่อการเรียนรู้เท่านั้น นอกจากนั้นควรจัดให้มีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาส าหรับแรงงานด้อยโอกาสและยากจน 

3.3 ระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมเติมส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ  
1) บูรณาการความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับแรงงานนอกระบบ 

คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แรงงานระดับจังหวัด เชิญองค์กรภาครัฐ เอกชนและสถานศึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะของแรงงานนอกระบบ ให้มีแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตน เป็นผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการเองได้ หลักสูตรครอบคลุมหลายสาขาอาชีพ การเรียนรู้มีทั้งแบบเผชิญหน้าและศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ   

2) จัดตั้งศูนย์อาชีพชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของแรงงานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
ส ารวจอาชีพที่แต่ละต าบลเชี่ยวชาญ แล้วจัดตั้งศูนย์อาชีพขึ้นในต าบลเพื่อท าการฝึกอบรมแก่ประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ พัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของต าบล เป็นการช่วยส่งเสริมรายได้และยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ 

3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของแรงงานในระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพของแรงงานที่ประกอบอาชีพเดียวกันในแต่ละพื้นที่ เช่น กลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่ม
อาชีพอาหาร กลุ่มอาชีพการเกษตร กลุ่มอาชีพทางหัตกรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างพลังในการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การต่อรองด้าน
การตลาด และการขยายตลาด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง  

4) ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของแรงงานระดับจังหวัดและอ าเภอ 
ควรจัดให้มีการให้ความรู้ข้อมูลแก่แรงงานนอกระบบถึงช่องทางและขั้นตอนในการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง คณะกรรมการควร
ขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องช่วยเป็นพี่เลี้ยงในระยะเริ่มแรกแก่แรงงานนอกระบบที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง  

5) พัฒนาระบบส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของแรงงานระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ เช่น สวัสดิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านประกันสังคม รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งแหล่งทุนอาจมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เงินบริจาค เงินภาษีเหล้า บุหรี่ และลอตเตอรี่ เป็นต้น  
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สรุปผล 
การวิจัยครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทั้งจากการวิจัยเอกสารโดยศึกษาประเทศที่ประสพผลส าเร็จในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานคือเยอรมนีและญี่ปุ่นและวิจัยภาคสนามโดยเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารระดับนโยบาบ ผู้บริหารและ
บุคลากรจากหน่วยปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแรงงานและกลุ่มแรงงานเอง จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์สร้างเป็นร่าง
ระบบกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่แรงงานแล้วน าเสนอในการสัมมนาให้ผู้เชียวชาญประเมินและให้ข้อเสนอแนะน ามา
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผลจากการวิจัยในส่วนของกรอบระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงานของไทย 
พบว่าประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงาน มีหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานซึ่งประกอบด้วยภาครัฐและเอกชน ส่วนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากต่างประเทศคือ ทั้ง
สองประเทศมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ กฎหมาย นโยบายต่างๆได้ถูกถ่ายทอดไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แสดงให้เห็นความร่วมมือในระดับท้องถิ่นที่ชัดเจนเช่น สหภาพแรงงาน หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม พรรคการเมือง สมาคม สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชากรวัยแรงงาน ทั้ง
จากหน่วยงานระดับปฏิบัติ แรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานและทิศทางในการพัฒนา
แรงงาน ส าหรับแนวทางการพัฒนาได้แก ่ควรมุ่งที่การพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการเพิ่มผลิต
ภาพของแรงงานทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ การ re-skill และ up-skill ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ควร
ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลางถึงจังหวัด จากนั้นคณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์จัดท าระบบและกลไกส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับวัยแรงงานเพื่อรองรับสังคมในศตวรรษที่21 ซึ่งผลการวิจัยได้น าเสนอทั้งระบบและกลไกในภาพรวม 11ประเด็นซึ่งเสนอให้
เห็นตั้งแต่การมีนโยบายที่ชัดเจนและกลไกต่างๆที่จะท าให้นโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมระบบ
และกลไกส าหรับแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ กลุ่มละอีก 5 ประเด็น เพื่อให้แนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแรงงานแต่
ละกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เพื่อที่จะพัฒนาการเรยีนรู้
ของแรงงานทุกกลุ่มและยกระดับให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในศตวรรษที2่1 

 

ข้อเสนอแนะ   
จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงแรงงานควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระบบและกลไกส่งเสริม

การเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงานไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นท่ีได้แก่ระดับจังหวัดและอ าเภอ  
2) ควรจัดท าฐานข้อมูลแรงงานในระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานใน

ระบบและแรงงานนอกระบบ เพราะจะช่วยให้สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้แรงงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง              
3) การพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มแรงงานในระบบ ควรด าเนินการทั้งผู้ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ที่ปฏิบัติงานใน

ตลาดแรงงานแล้ว โดยให้แรงงานได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันและต่อเนื่อง ในลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) กระทรวงแรงงานควรขอความร่วมมือสถานประกอบการเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและการเอื้อ

เวลาหรือยืดหยุ่นเวลาการท างานเพราะจะท าให้แรงงานได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้มากกว่าที่เป็นอยู่  
5) กลุ่มแรงงานนอกระบบนับว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ หน่วยงานระดับจังหวัดควรให้ความส าคัญพัฒนาให้การ

เรียนรู้และส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับความพร้อมและบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้   
6) การจัดตั้งศูนย์แนะแนวแรงงานระดับประเทศและระดับจังหวัดนั้นมีความจ าเป็น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้

ความส าคัญเพราะเป็นแหล่งท่ีช่วยเหลือแรงงานให้เห็นช่องทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาอาชีพของตน 
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7) กระทรวงแรงงานควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืดอายุการเกษียณ
งาน การ re-skill และ up-skill แรงงานที่เข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อให้ได้ท างานต่อ เนื่องจากประเทศเข้าสู่สังคมสูงอายุ จะมี
แรงงานสูงอายุจ านวนมากท่ีจ าเป็นจะต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาของสังคม 
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