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จินางค์กูร  โรจนนันต์ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

26 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมไมด้า ทวารวาดี แกรนด์ นครปฐม 



  บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของสังคมไทยที่ส่งผลต่อการศึกษา 

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 
 ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 

ประเด็นการน าเสนอ 

1 

2 

3 ประเด็นท้าทายและบทบาทอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

2 

1 



1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 
      ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
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ความเสีย่งและความทา้ทายที่ส าคญัของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ขา้งหนา้ 

ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศ 

ปัจจัยและเงื่อนไขภายนอก 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็ก
และวัยท างานลดลง 

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน 

ความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูป
ระบบราชการและการเมือง 
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ
เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย์  

กระแสโลกาภิวัตน์ 
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ 

ศูนย์รวมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจย้าย 
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พ้ืนที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

น้ ามันมีปริมาณ
ลดลง ราคาแพงขึ้น 
และการผลิตพืช
พลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความ
มั่นคงทางอาหาร 
ของโลก  

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของโลก 

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ้น 

1 
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รา่งยุทธศาสตรช์าต ิ: กรอบการพฒันาระยะยาว 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอ

ภาคและ 

เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

“มั่งค่ัง”  

ความมั่นคง 

1 
2 

3 

4 

5 6 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

1 
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อนาคตประเทศไทยปี 2579 

มีความม่ันคงใน 
เอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย และ

สามัคคี ระบบเศรษฐกิจมี
ความเข้มแข็งและ

แข่งขันได้ 

คนไทยในอนาคต  
มีศักยภาพในการ

ร่วมกันพัฒนาประเทศ 
สามารถปรับตัวรองรับ
บริบทการพัฒนาใน

อนาคต 
ความเหลื่อมล้ า

ทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง 

ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่างมั่นคง มีความ
สามัคคีของคนในชาติ มีความเป็นธรรมในสังคม 
ไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

การส่งค้าปลีกขยายตัวและเศรษฐกิจดิจิทัล
เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้ไทยเข้าสู่การมีรายได้สูง
ภายในปี 2579 โดย 
• ภาคเกษตร เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง
และปลอดภัย และมีผลิตภาพการผลิตสูง 
• ภาคอุตสาหกรรม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต การค้า และการลงทุนในภูมิภาค 
• ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนา
ยกระดับ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์ในภูมิภาค 
• วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ SME เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญของประเทศ 

มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีทักษะคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย 
และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน
สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์  

มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ 
บริการสังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีสุข 

มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซ CO2 

ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น มีความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า และประชาชนมีพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจมีการ
ก าหนดภารกิจที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 

อนาคตประเทศไทย 
ปี 2579 

1 
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กลไกการขับเคลื่อนการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

1 

2 

3 

4 

5 

มาต ร า  1 4 2  ใ น ก า ร น า เ สน อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปร ะจ า ปี งบปร ะมาณ  ต้ อ งมี ค ว าม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 157 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน 
ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 

ม า ต ร า  2 7 5  ใ ห้ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่
กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าที่และ
อ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศฯ ให้ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

บทบัญญัติว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญ มี 5 มาตรา  

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และให้
ใช้ได้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

www.nesdb.go.th 7 



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล ใน
ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่พิเศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    

การขับเคลือ่นการพัฒนาด้านสังคม ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

      ความเชื่อมโยงของแผน 12 กับ ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

www.nesdb.go.th 8 

1 



พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชฯ 

… การพัฒนาประเทศ...อย่างแรกต้องมีคนดี คือมีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะอุตสาหะ
...อย่างที่สองต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ...อย่างที่สาม ต้องมีการวางแผนที่ดีให้
พอเหมาะพอดควร...โดยค านึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก
ปฏิบัติ...   (พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ก.ค. 2539) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

มุ่งเน้นการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย สุขภาพที่ดี 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

พระราชด ารัส กับแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนษุย ์

การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม/จริยธรรม  

“ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรม...เมื่อเติบโตขึ้น 
พลเมืองของประเทศก็จะมแีต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้.... (พิธี
เปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินจิและคุ้มครองเด็กกลาง 28 ม.ค. 
2495) 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ความรู้/ความสามารถในการ

ด ารงชีวิต 

“...ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้สามารถฟนัฝ่าอปุสรรคได้ 
และท าให้เป็นคนที่มีเกยีรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่จะมีความ
พอใจได้ในตัวว่าท าประโยชนแ์กต่ัวเองและแกส่่วนรวม...” 
(พระราชทานเน่ืองในโอกาสวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนจติรดา ปี
การศึกษา 2514 25 มี.ค. 2515) 

3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

“... การศึกษานอกระบบภายหลังที่ส าเร็จการศึกษา 
หรือการศึกษาในมหาวทิยาลัยชวีิตจึงมคีวามส าคัญ
มาก ในการที่จะสร้างเสริมให้ผู้ผ่านการศึกษาใน
ระบบมาแล้ว เกิดความรู้ ความเฉลียวฉลาด สามารถ
ปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถด ารงตนให้
อยู่ในสังคมอย่างมั่นคงเป็นสุข...” (พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 19 ก.ค. 2522) 

“...การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนา
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 
และคุณธรรมของบุคคล...” (พระราชทานแก่
ครูใหญ่และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวัง
ดุสิต 22 ก.ค. 2520) 

4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและพัฒนาให้คน

มีสุขภาพดี 

“...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี 
และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แขง็แรงนั้นโดยปกติจะอ านวยผลให้
สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบรูณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจแล้ว ย่อมมีก าลังท าประโยชนส์ร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของ
บ้านเมือง ...” (พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวทิยาลัยมหิดล 22 ต.ค. 
2522) 

5. พัฒนาระบบ
สุขภาพให้มี

คุณภาพ 

“...การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นพื้นฐานที่ส าคัญอย่างหนึง่ของ
การพัฒนาประเทศ ไม่มีประเทศใดในโลก จะเจริญก้าวหน้าได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ หากประชากรในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่
ดีพอ...” (พิธีพระราชทานรางวลัมหิดลประจ าปี 2539 31 ม.ค. 2540) 

6. พัฒนาระบบและ
สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม
กับสังคมสูงวัย เน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ 

“...คนที่อายุมาก ถ้ารักษาความดี รักษา
คุณสมบัติ คุณธรรม ก็ได้เปรียบคนที่อายุ
น้อย และในประเทศชาติ ถ้ามีคนที่มีอายุ
มาก และได้เปรียบ ชาติบ้านเมืองจะ
ก้าวหน้าได้...” (พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธ.ค. 
2549 

“...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้น
จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่
ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลน
บกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้น
ไปอีกนั้น ยากนักที่จะท าได้...”  
(พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 10 ก.ค. 2523) 

7. ผลักดันให้สถาบันทาง
สังคมมีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศอย่างเข้มแข็ง 



      แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 : แนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษยสู์ก่ารเป็นประเทศไทย 4.0 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
• เพิ่มโอกาสให้กลุ่มที่มีรายไดต้่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
• อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90  
• กระจายการให้บริการภาครัฐและสวัสดิการที่มีคุณภาพครอบคลุมและ

ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย 
• พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้ชีวิตพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
• พัฒนาผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น 
• ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
• ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข็งแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน 
• วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอตุสาหกรรม 
• พัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 
• วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
• ขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับมอืกบั

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• เมืองสีเขียว (Green City) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
• สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารง

รักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย์ 
• เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการ

ตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
• เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดัยการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
• ปลูกฝังคนไทยไม่โกงสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง  
• ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ 85% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงทางไซเบอร์  
• พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
• เร่งผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ

ความต้องการ “STEM” 
• เร่งสร้างนักวิจยัมืออาชีพ 
• ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิทยาศษสตร์ในต่างประเทศให้เข้ามา

ท างานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน 
• เร่งสร้างความพร้อมการใช้ IT อย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
• ลดช่องว่างรายได้และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
• กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและผลประโยชนส์ู่ประชาชนในพื้นที่ 
• ส่งเสริมภาคประชาชนและภาคีเข้ามามีส่วนร่วมพฒันาท้องถิน่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
• พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
• ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ  
• จัดท าฐานข้อมูลแรงงานและรับรองมาตรฐานร่วมของ IMT-GT 
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        2. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของสังคมไทยที่ส่งผลต่อการศึกษา 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

SDGs เป้าหมายที่ 4 เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ภายในปี 2573 
 
 เด็กทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมและมัธยม 

ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย 
 เด็กทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ   
 ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ที่มีราคาที่

สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ  
 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะท่ีจ าเป็น ทักษะอาชีพ 

ส าหรับการท างาน 
 ขจัดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่าทุก

กลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ 
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม 

 เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงสามารถอ่านออกเขียน
ได้และค านวณได้  

 สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่
ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่เหมาะสมกับทุกกลุ่ม 
และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน  

 ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด   

 เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา  

“เปลี่ยนโลกของเรา : วาระ2030 เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”   
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คาดประมาณโครงสร้างประชากรไทย แบ่งตามรุ่น (Generation) ช่วงแผน 12 
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คาดประมาณสัดส่วนวัยแรงงาน (15-59ปี) แบ่งตามรุ่น(Generation) ในช่วงแผน 12 
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           โครงสร้างประชากร: The Generations  

*หมายเหตุ การแบ่ง Generation ได้แก่ (1) Before Baby boomer เกิดก่อนปี 2489  
(2) Baby Boomer เกิดระหว่างปี 2489-2507 (3) Genneration X เกิดระหว่างปี 2508-2519  
(4) Genneration Y เกิดระหว่างปี 2520-2537 (5) Genneration Z เกิดระหว่างปี 2538-2552  
(6) Genneration Alpha เกิดระหว่างปี 2553-เป็นต้นไป  

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มีสัดส่วนประชากร Generation Y มากท่ีสุด 
ขณะท่ีสัดส่วนวัยแรงงาน Generation Z ก าลัง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
สัดส่วนประชากร Generation Alpha จะเริ่มเข้า
สู่ตลาดงาน 

Generation Y  
เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540 
 ท างานหลายๆอย่างได้ในเวลา

เดียวกัน (Multi-tasking) 
 เป็นตัวของตัวเองสูง 
 แต่งงานช้า 
 มีความคิดสร้างสรรค์ 
 ไม่ค่อยอดทน 

 

Generation Alpha 
เกิดตั้งแต่พ.ศ.2553เป็นต้นไป(อายุต่ ากว่า6ปี)  
 สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด 
 ต้องการประสบความส าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย 
 แนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม 
 คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลง 
 เบื่อง่าย อดทนต่ า 
 

\ 

Generation Z 
เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2538 – 2552 
 ใช้เทคโนโลยี/social network เก่ง  
รักอิสระ เรียนรู้เร็ว 
สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม 
ชอบชีวิตที่มีทางเลือก 
 
 

 

Generation Baby Boomers 
เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489–2507 
 มีชีวิตเพื่อการท างาน 
 เคารพกฎเกณฑ์ กติกา 
 อดทนสูง 
 อนุรักษนิยม 
 ปัจจุบันเร่ิมเข้าสู่วัยชรา 
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ครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน  มีรูปแบบที่หลากหลาย 

ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง มีรูปแบบหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น 

ที่มา: การส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงจาก 3.6 คน 
ในปี 2543 เหลือเพียง 2.7 คนในปี 2557  

เปรียบเทียบสัดส่วนครอบครัว/ครัวเรือน ปี 2530 และ 2556 

คู่สามี-ภรรยา 
ไม่มีบุตร 

พ่อ-แม-่ลูก 

ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว ครอบครัวสามรุ่น 

ครอบครัวข้ามรุ่น 

ครัวเรือนคนเดียว 

ครัวเรือนที่ไม่ใช่ญาติ 

25.6% 

33.6% 

1.0% 

2.1% 

5.6% 

16.2% 

6.1% 

13.9% 

8.6% 

7.1% 

52.4% 

26.6% 

0.7% 

0.6% 
“อายุยืน” 

(อายุเปรียบเทียบระหว่างปี 2507 ปี 2559 และปี 2583) 

จาก 56 ปี  เป็น 72 ปี และ 75 ปี  

จาก 62 ปี  เป็น 78 ปี และ 82 ปี 

ครอบครัวสามรุ่น ยังคงมีสัดส่วนสูงสุดถงึ 33.6% แต่กลับมีแนวโน้มรปูแบบของครอบครัวใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ ครอบครัวที่มีเฉพาะ 
คู่สามีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวอยู่คนเดียว ครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ
อยู่ด้วยกัน โดยเฉพาะครอบครัวคู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตรและครอบครัวที่อยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้นอย่างมากจากในอดีต 

อัตราเจริญพันธุ์ลดลงต่อเนื่อง จาก 6.3 
ในปี 2507  เป็น 1.6 ในปี 2559 และคาด

ว่าจะเหลือ 1.3 ในปี 2583 

ปี 2507 ปี 2559 ปี 2583 
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ทักษะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2 



•แรงงานไทยทั้งที่เป็นแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือยังมีทักษะต่ ากว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการ ท้ังทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  
การใช้คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์และการค านวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ และความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 

ทีม่า: ระบบฐานขอ้มลูอปุสงคแ์ละอปุทานก าลงัคน กระทรวงแรงงาน, 2558 

แรงงานก่ึงฝีมือ 

ทกัษะ 

แรงงานมีฝีมือ 

ความรู้ 

สถานการณ์แรงงานของประเทศไทยในปจัจุบนั 2 
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          3. ประเด็นท้าทายและบทบาทอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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ที่มา: World bank, NESDB 

ประเด็นท้าทาย : เป้าหมายรายได้ปานกลางและรายได้สูง
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เป้าหมายรายได้ปานกลางและรายได้สูงเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี 

3 



3  ประเด็นท้าทาย : การยกระดับการพัฒนาประเทศไทยเป็น 4.0 ต้องให้ความส าคัญกับทุกภาคการผลิต 

ส่วนใหญ่อยู่ในข้ัน 2.0 ที่เป็นอุตสาหกรรมเบา ที่ใช้แรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติ 
และขั้น 3.0 ที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก (รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ) ที่ใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขณะที่ประเทศไทย 1.0 เป็นสังคมเกษตรกรรม ยังเป็นภาคการ
ผลิตหลักของประเทศ แต่ไม่ได้มีการน าเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มมูลค่าเพิ่ม
มากนัก 
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ประเด็นทา้ทาย : การเตรยีมคนเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 3 

พฒันาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตู

เศรษฐกจิเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นใหเ้จริญเติบโต

อย่างย ัง่ยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นการกระจาย

ความเจรญิสูภ่มิูภาค สรา้งโอกาสการจา้งงานในพื้นที่ 
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เพ่ิมศักยภาพ 

ต่อยอดสู่เกษตร 
อุตสาหกรรมใหม่ 

         

แหล่งน้ า 
ที่ดิน 

มาตรฐาน 

ฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตอยา่งแม่นย า 

เกษตรพอเพียง/ผสมผสาน/ยั่งยืน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาด 

เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิต 
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 
บริหารพื้นท่ีการเกษตรครบวงจร 
ใช้เทคโนโลยีแม่นย า / จัดการความเสี่ยง 
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

นวัตกรรม 
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ลดต้นทุน  
 เพิ่มมาตรฐาน 

เกษตรทางเลือกใหม่ 

วิจัย/พัฒนา/ผลิตสินค้าเกษตรขั้นสูง 

หาโอกาส/ผลิตสินค้าใหม่ 
  อาทิ สาหร่าย สมุนไพร 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสูง: สินค้าชีวภาพ 
ยา เครื่องส าอาง 

เสริมความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐาน 

Smart Farmer 

ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด 
ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา  

ฐานการผลิตเดิม 

3 ประเด็นท้าทาย : การพฒันาภาคการเกษตรไทย 
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Track  

Track  2 

1 
ยานยนต์ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

เคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ 

เกษตรและอาหาร 

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

Advance 

Future 
หุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

พลังงานชีวภาพ 

ชิ้นส่วนอากาศยาน 

อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
S Curve และ New S Curve แนวทางการพฒันา 

สรา้งเครอืข่ายความร่วมมือแบบคลสัเตอร ์
ระบบกลไกเครอืขา่ยตลอดห่วงโซ่มลูค่าทีเ่ขม้แขง็และมี

ประสทิธภิาพ 

กระจายการลงทนุไปยงัภมิูภาคและอาเซียน 
สรา้งฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มลูค่า 

ยกระดบัการใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงและเป็นมิตรกบั
สิง่แวดลอ้ม R&D นวตักรรม ทกัษะข ัน้สูง ความคิด
สรา้งสรรค ์

สรา้งและพฒันาตลาดสนิคา้คุณภาพ 
ยกระดบัมาตรฐานบงัคบั พฒันาความรูผู้บ้รโิภค 

วางแผนและพฒันาก าลงัคนเป้าหมาย 
ความร่วมมอืภาครฐั เอกชน สถาบนัการศึกษา/วจิยั โดย
ระยะเร่งด่วน : เอกชนน า รฐั+เอกชนร่วมวางแผน   

ปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบใหร้องรบั 
อ านวยความสะดวก สมดุลเศรษฐกจิ-สงัคม-สิง่แวดลอ้ม 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเทคโนโลย ี
โทรคมนาคม ศูนยว์จิยัและทดสอบกลาง ระบบบม่เพาะ 

สนบัสนุนใหม้ีการศึกษาเชิงลกึ 
“สรา้ง/ซื้อ” เทคโนโลย ีและระบบถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ประเด็นท้าทาย : การพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การพฒันาประเทศในอนาคต 3 
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บันเทิง การศึกษา บริการดิจิทัล 

ปรับปรุงกฎหมาย 

เชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ 

วิจัยและพัฒนาท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการลงทุน 

พัฒนามาตรฐาน พัฒนาศักยภาพฐานบริการเดิม 

ยกระดับฐานบริการใหม่ 

อสังหาริมทรัพย ์

ต่อเรือซ่อมเรือ ค้าปลีกค้าส่ง 

บริการสาธารณูปโภค บริการก่อสร้าง 

พัฒนาบุคลากร 

การเงิน 

กีฬา ท่องเที่ยว 

MICE 

บริการวิชาชีพ 

บริการสุขภาพ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

แนวทางการพัฒนาเดิม 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 

มุ่งสู่ความทันสมัย 
โดยใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม 
น าการพัฒนา  
เปลี่ยนกระบวนคิด  
ธุรกิจก้าวไกล 

แนวทางการพัฒนาใหม่ 

นวัตกรรมภาคบริการ 

FinTech Cloud E-learning 

นักท่องเที่ยวจติอาสา
พร้อมพัฒนาสังคม 

สื่อโซเชียลเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ 

สื่อด้วยภาพ 
ลดช่องว่างการส่ือสาร 

3 ประเด็นท้าทาย : การพฒันาภาคบริการ 

www.nesdb.go.th 23 



1 

Startup สร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ี
หลากหลายมากข้ึน  

หลักสูตรตอบโจทย์อนาคต ผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและพื้นท่ี โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คลัสเตอร์ รวมถึง
เทคโนโลยีในอนาคต 
 

ส่งเสริมเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ขยายทวิภาคี 

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน  ใช้
ประโยชน์จากเทคโลยีต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน 

เชื่อมโยงสถานศึกษา สถานประกอบการ ธนาคาร  บูรณา
การการท างานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงเชื่อมโยงผู้ส าเร็จ
การศึกษากับผู้ประกอบการเพ่ือการจ้างงาน และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีส่งเสริมการสร้างอาชีพ อาทิ ธนาคาร 

ฐานในการผลิตและพัฒนาเชิงพื้นที่ 
อาชีวศึกษาต้องสามารถผลิตและพัฒนาคนท่ี
สอดคล้องบริบทของพื้นที่ และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพื้นที่ได้  รวมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้และการวิจัยและพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่น 
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 บทบาทการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 3 
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มุมมอง Jack Ma  

• ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โลกาภิวัฒน์ เกิดข้ึนก็เพ่ือบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศพัฒนาแล้ว // เราควรให้ โลกาภิวัฒน์ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วม  
เราควรช่วยให้คนรุ่นใหม่ บริษัทเล็กๆ ได้มีโอกาสร่วมก้าวไปสู่ความท้าทายด้วยกัน 

• ในอีก 20-30 ปีข้างหน้า โลกเราจะเป็นแบบนี้ Small is beautiful. Small is powerful. Small is wonderful. เพราะฉะนั้น เราควรให้
บริษัทเล็กๆ ได้มีโอกาสมากขึ้น เราควรให้ประเทศก าลังพัฒนาได้มีโอกาสมากขึ้น และเราควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสมากขึ้น 

• ควรมี e-road (เส้นทางอิเลคทรอนิคส์) เพ่ือให้ธุรกิจขนาดเล็กค้าขาย ท าธุรกิจได้ง่าย คล่องตัว 
• ปฏิรูปเทคโนโลยี : ช่วง 20 ปีข้างหน้า อินเตอร์เน็ต จะกลายเป็นของเก่า ช่วง 30 ปีจากนั้น โลกเราจะซื้อ-ขายปลีก ในรูปแบบใหม่  

และเข้าสู่ยุคการผลิตใหม่ ที่เรียกว่า IOT (Internet of Things) มีระบบการเงินใหม่ 

• โลกในยุค IT เอเชียไปไวแบบก้าวกระโดด ธุรกิจ e-commerce ของจีนโตเร็วมาก ยุคนี้ ชาวนาชาวไร่มีมือถือกันทั้งนัน้เชื่อมต่อการค้ากับคนทั่วโลกได้มากกว่า 4,000 ล้านคน 
• เอเชียมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่านี ้ปัจจุบันเอเชียเปน็ทวีปที่ใช้ประโยชนจ์ากสิ่งประดิษฐ์ของยุโรปและอเมริกา แต่ถ้าเอเชียผลิตได้เองจะได้ประโยชน์เพิม่อีกมาก  
• โลกยุคข้อมูล เราต้องสู้กันด้วยความฉลาดและสมอง คว้าโอกาสที่เห็น ขอให้มีหัวใจที่กล้าแกร่ง ขอให้เปิดใจกว้าง ขอแค่ยอมรับเอาเทคโนโลยเีข้ามาเปน็ส่วนหนึ่งของเรา 
• เทคโนโลยีมีแต่จะยิ่งสร้างงาน อาทิ อาลีบาบา สร้างงานให้คนในประเทศมาแล้ว 13 ล้านต าแหน่ง / เทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยส าคัญในการขจัดปัญหาความยากจนด้วยซ้ า 
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 ประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 – โอกาสในยุค 4.0 อาท ิเครือสหกรุ๊ป มีแผนใช้หุ่นยนต์บริการการขายตัวแรกของโลก ภายใต้ชื่อ 
“ดินสอ” ที่พูดตอบโต้ได้ถึง 5 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เข้ามาให้บริการในเรื่องของการขายสินค้า แนะน า
สินค้า รายการโปรโมชั่นและอ่ืนๆ จะเริ่มประจ าการให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ย.59 นี้  

 หุ่นยนต์ดินสอ ถูกพัฒนาและสร้างโดยฝีมือคนไทย โดยบริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ ากัด และยังเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกท่ีประเทศ
ญี่ปุ่น ยอมรับและน าไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ สวีเดนน าไปใช้เสิร์ฟอาหาร การใช้หุ่นยนต์ต้อนรับและให้บริการลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด ณ จุดขายถือเป็นมิติใหม่ของวงการค้าปลีก  

Thailand 4.0 



www.nesdb.go.th 


