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 บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของ
การส่งออกทั้งหมดของประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ของภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของ GDP  
ทั้งประเทศ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการน าเอา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มาใช้ในปี พ.ศ. 2504 
ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนจากการเป็น
ประเทศผู้น า เข้าสินค้า อุตสาหกรรม มาเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า จนกลายเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม เพ่ือการส่งออก รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการผลิตตั้งแต่ยุค 
INDUSTRY 1.0 ที่น าเอาเครื่องจักรกลมาใช้ในการผลิต (Mechanical 
Technology) มาสู่ยุค INDUSTRY 2.0 ที่น าเอาเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการผลิต (Electrical and Electronic Technology)  



จนถึงยุคปัจจุบัน INDUSTRY 3.0 ที่น าเอาเครื่องออโตเมติกมาใช้ในการผลิต 
(Automation Technology)  
 อย่างไรก็ดี จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ 
อย่ า งยิ่ ง ในด้ าน  Robotics, Artificial Intelligence (AI), Internet of 
Things (IOT), Digital Technology และ  Big Data Techno; ogy ท า ใ ห้
ภาคอุตสาหกรรมของไทยจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มิเช่นนั้นภาคอุตสาหกรรมของไทยก็จะตกอยู่
ใน Vicious Circle (วงจรอุบาทว์) ที่ท าให้อุตสาหกรรมไทยแย่ลงจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ปัจจัยหนึ่ งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ ง 
ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย เพ่ือเข้าสู่ยุค INDUSTRY 4.0  
ที่น าเอา เทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการผลิต  
(Digital and Big Data Technology) คือ การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
ซึ่งภาครัฐมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบาย และมาตรการ
เพ่ือสนับสนุนให้การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสามารถบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ 
 สภาพปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  
ท าให้ต้องมีการพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจ านวนมาก และ
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก (Labor Intensive Industry)  
เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ก็เริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนที่มีต้นทุน
แรงงานที่ต่ ากว่าประเทศไทย  



 นอกจากนี้ บุคลากรที่เข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมก็ขาดทักษะ
และฝีมือการท างานที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องท าการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้คนไทยไม่นิยม
ท างานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมีทักษะและความสามารถในการท างาน
ลดลงกว่าอดีตที่ผ่านมา 
 ระบบการศึกษาของไทยนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ไม่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา 
(Vocational Education) แต่ จะนิ ยมเรี ยนในระดับอุดมศึ กษา (Higher  
Education) มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ก็ตาม นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ที่เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เ มื่ อ จบกา รศึ กษ า ใน ร ะดั บป ริ ญญาตรี แ ล้ ว  จ ะ ไม่ นิ ย ม ท า ง าน 
ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
แต่นิยมเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจหรือท างานเป็นพนักงานขาย พนักงาน
สถาบันการเงิน หรือพนักงานออฟฟิศ (White - collar Worker) มากกว่า 
งานภาคปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม สาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนรุ่นใหม่มี
ความคิดเช่นนี้อาจมีสาเหตุมาจากการปลูกฝังแนวคิดหรือสิ่งที่พบเห็นจาก
สังคมไทยมาเป็นเวลานานว่า ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจะต้อง
จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี และพนักงานที่จบสายอาชีวศึกษา
มักจะได้รับเงินเดือนน้อยกว่าพนักงานที่จบปริญญาตรี  นอกจากนี้ 
พนักงานที่จบสายอาชีวศึกษาจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานช้ากว่า
พนักงานที่จบปริญญาตรี และพนักงานที่จบสายอาชีวศึกษาแทบจะไม่มี
โอกาสเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน



ของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ดังนั้น คนรุ่นใหม่จึงมุ่งที่จะเข้าเรียนระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ผู้ที่เรียนสายอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มี
ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่ค่อยดีนัก และคาดว่าจะไม่สามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จึงหันมาเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แทน เมื่อจบ ปวส. แล้ว 
นักศึกษาส่วนมากก็ยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานแต่จะพยายามเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรีก่อน   
 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยต่างประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรสายอาชีวศึกษา และต้องจ้างนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรี 
มาท างานสายอาชีวศึกษาแทน ท าให้เกิดปัญหาบุคลากรขาดทักษะฝีมือ
และต้องจ้างบุคลากรด้วยต้นทุนที่สูงเกินควร ส่งผลให้ประสิทธิภาพ 
การผลิตต่ าลงและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ที่เข้ามา
ท างานในภาคอุตสาหกรรม มักจะยังไม่สามารถท างานได้ทันที ต้องน ามา
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างน้อย 3 – 6 เดือน นั่นแสดงให้เห็นว่า
ระบบการศึกษาของไทยยังมีความล้าหลัง ไม่สามารถตามเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ทัน เน้นการเรียนในเชิงทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ เครื่องมือ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนล้าสมัย และขาดการลงทุนเพ่ือพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



 ประสบการณ์จากการฝึกอบรม 
 จากการที่ได้รับทุนฝึกอบรมส าหรับการเสริมสร้างนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ท าให้ได้เห็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
ของประเทศเยอรมนีที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี จนท าให้ประเทศ
เยอรมนีเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าระดับโลกมาเป็นเวลานาน 
หลายทศวรรษ มีสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกไปจ าหน่ายทั่วโลกเป็นจ านวนมาก  
สินค้าที่ผลิตในเยอรมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมียี่ห้อสินค้า (Brand) 
เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้ยัง เป็นผู้น าในการพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องจับตามองและพัฒนาตามให้ทัน เพ่ือให้
อุตสาหกรรมของตนยังสามารถแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได ้
 การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีนั้น  
เ ป็ น ก า ร ผสมผ ส าน ที่ ส มบู รณ์ แ บบ ระหว่ า งภ า คกา รศึ กษ ากั บ
ภาคอุตสาหกรรม นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่นิยมเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
แต่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษามากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในแบบ 
Dual VET (Dual Vocational Education Training) ซึ่งนักเรียนจะฝึก
การท างานภาคปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทตามสายอาชีพที่
ตนเลือกขณะเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นจะท าการจัดการเรียนการสอนวิชา
บังคับพ้ืนฐานให้กับนักเรียนควบคู่กันไป นักเรียนที่เลือกเรียนในแบบ Dual 
VET นี้  นอกจากจะได้ประสบการณ์จากการท างานจริงแล้ว ยังได้รับ
เงินเดือนจากบริษัทระหว่างที่เรียนอยู่ อีกด้วย และเมื่อเรียนจบก็ได้รับ



ประกาศนียบัตรวิชาชีพเหมือนกับนักเรียนทั่วไป ซึ่งสามารถน าไปใช้สมัคร
เพ่ือเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือใช้สมัครงานที่ใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นบริษัทเดิมที่ตนเองฝึกงาน แต่ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มักจะเข้า
ท างานในบริษัทเดิมที่ตนเองเคยฝึกงาน ซึ่งเท่ากับเป็นการรับประกันว่า 
เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้ ส าเร็จการศึกษาจะมีงานท าแน่นอน
ขณะเดียวกันบริษัทก็จะได้พนักงานที่มีความรู้และความสามารถตามที่
ตนเองต้องการ สามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก 
 นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ที่ท างานในบริษัทเอกชนซึ่งจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับเงินเดือนและ
ผลตอบแทนไม่ด้อยไปกว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยัง
สามารถก้าวสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้อีกด้วย แต่ถ้าเป็นผู้ที่
ท างานในหน่วยงานของรัฐจะต้องจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจะ
สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้ โดยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจึงจะสามารถเลื่อนขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานได ้
 ข้อเสนอแนะ 
 ประเทศไทยจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงระบบการศึกษาอย่าง
เร่งด่วน จะท าอย่างไรเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม
กับภาคการศึกษา และจะท าอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษา
ของคนรุ่นใหม่ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บรรลุผลส าเร็จนั้น
จะต้องท าควบคู่กันไป 



 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาจน าเอาตัวอย่างการพัฒนา
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นประเทศ
เยอรมนี มาใช้เป็นต้นแบบเพ่ือการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
บริบทของไทย ภาครัฐจ าเป็นต้องเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องร่วมกันก าหนดนโยบาย และ
มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะ Dual Education คือ
ต้องรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถที่สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
แท้จริงโดยภาคเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับนักศึกษาเข้าฝึก
ท างานตลอดระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้งจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับ
นักศึกษาที่ฝึกงานด้วย ซึ่งกระทรวงการคลังอาจจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรการลดหย่อนด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการศึกษา
ในลักษณะดังกล่าว 
 การศึกษาในลักษณะ Dual Education นี้ สามารถท าได้ทั้งในระดับ
อาชีวศึกษา (Dual Vocational Education Training) และระดับอุดมศึกษา  
(Dual Higher Education Training) แต่การศึกษาในลักษณะนี้ จะประสบ
ผลส าเร็จไม่ได้หากไม่มีการออกกฎหมายหรือระเบียบที่ท าให้เกิดการ 
ยอมรับซึ่งกันและกันของผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในลักษณะที่มีมุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ 
เป็นหลัก เนื่องจากมาตรฐานการอบรมและฝึกปฏิบัติของแต่ละบริษัทอาจมี
ความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ภาครัฐยังจ าเป็นต้องจัดให้มีการเรียน 



การสอนในวิชาบังคับพ้ืนฐานให้ทั่วถึงอีกด้วย เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ด้านวิชาการอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  
 ขณะเดียวกันภาคเอกชนจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุ คคล  (Human Resource Management :  HRM) ในอ งค์ ก ร ใหม่  
โดยควรปรับเปลี่ยนระบบเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่จบ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งใน
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เงินเดือนและผลตอบแทน ตลอดจน
การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพ่ือจูงใจให้คนรุ่นใหม่
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองด้านการศึกษาจากเดิมที่ต้องจบการศึกษา
อย่างน้อยระดับปริญญาตรีเท่านั้น จึงจะก้าวหน้าได้ ไปเป็นจบอาชีวศึกษา
มีงานท าแน่นอน รายได้ดี และมีอนาคตเช่นกัน 
 บทสรุป 
 การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมนับเป็นปัจจัยหนึ่ งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะน าพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค THAILAND 4.0  
ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันเพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาของไทย โดยอาจน าเอาตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก อย่างเช่นประเทศเยอรมนี มาใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมของไทย 
 ประเทศไทยจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะ Dual Education มากขึ้น กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีความรู้



ความสามารถและมีทักษะฝีมือที่สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ได้อย่างแท้จริง ภาคเอกชนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและผู้ที่ ส า เร็ จการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ทั้ ง ในด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เงินเดือนและผลตอบแทน ตลอดจน 
การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
 

 


