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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ ต้องการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทักษะฝีมือกาลังแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ผลการศึกษาพบว่าความต้องการในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงนั้นมีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็นสาม
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ประเทศที่สถานประกอบการและสถานศึกษาสามารถพัฒนาช่างฝีมือ
แรงงานพื้นฐานเองได้เป็นอย่างดีแต่ยังต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงในตาแหน่งหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมการบริการ ได้แก่ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกลุ่ม
นี้มีค่ าจ้างแรงงานสู งและพึ่ งพาแรงงานจากเพื่อนบ้าน กลุ่มที่สองได้ แก่ กลุ่มความ
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ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเทคนิคระดับพื้นฐานที่ใช้ทักษะแรงงานเป็นหลักได้แก่
ประเทศสหภาพเมียนมา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
กัมพูชา โดยมีความเด่นชัดในเรื่องค่าจ้างแรงงานต่า ในกลุ่มที่สามประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามนั้นมีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบผสมทั้งสองกลุ่ม
ค้าส้าคัญ: การพัฒนาฝีมือแรงงาน / กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง /
ความต้องการฝีมือแรงงาน
Abstract
This study aims to study and analyzethe situation of human and skill
labor development in order to serve economic development in Greater Mekong
Sub-Region. The result shows significant differences in the demand for labor’s
skills development, which can be categorized into three distinguished groups
as follows. First, the group of countries which have established schools that
serves the development of basic labor’s skill but still require management skills
especially in service industry such as Thailand and People's Republic of China,
these countries provide high employment cost and currently depended on
foreign workforce from nearby countries. Second, the group of counties that still
in need of basic skill development such as Union of Myanmar Laos People's
Democratic Republic and Cambodia which has significantly lower employment
cost. The third group needs skill development which is mixed of two groups
mentioned above such as Vietnam.
Keywords: Skilled labor development / the Greater Mekong Sub-region
Countries / Demand of labor’s skills
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1. บทน้า
สถานการณ์การพัฒนาฝีมือแรงงานในอาเซียน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวาระสาคัญของประเทศกาลังพัฒนาที่ต้องการ
ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน อัตราค่าจ้างแรงงานในกลุ่มประเทศเอเชียเป็นข้อได้เปรียบ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในตะวันตก และยิ่งเป็นปัญหาเมื่อประเทศต่างๆ ต้องการ
ส่งออกสินค้า เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการลงทุน
เพื่อที่จะให้สินค้ามีคุณภาพ ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนเห็นความสาคัญที่
จะต้องพัฒนาคุณภาพของแรงงานต่อภาระงานใหม่ที่เกิดขึ้น การพัฒนาฝีมือแรงงาน
จึงเป็นแนวทางที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับจากประเทศที่รายได้ปานกลางให้
มี รายได้ ที่ สู งขึ้ น เศรษฐกิ จในประเทศอาเซี ยนมี การพลวั ตสู งมากที่ สุดในโลก อั น
เนื่องมาจากการเติบโตที่รวดเร็ว ทาให้หลายประเทศขาดแคลนแรงงานฝีมือที่สามารถ
รองรั บต่ อกลไกการผลิ ตในโรงงาน และหน่ วยงานที่ ให้ การอบรม เช่ น วิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ไม่พอเพียงที่จะผลิตแรงงานฝีมือออกสู่
ตลาดแรงงานได้ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organization for European Economic Co-operation: OECD) ได้
ระบุว่าประเทศในอาเซียนกาลังเผชิญปัญหาอุปสรรคที่ท้าทายด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ซึ่งควรดาเนินการ ต่อไปนี้
1. สร้างระบบการฝึกอบรม หรือ สร้างสถาบันการฝึกอบรมเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ในการสอน วิธีแก้ไข
คือ การเปิดหลักสูตร การอบรมในสถาบันการศึกษาโดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
2. ลดการฝึกอบรมที่ไม่ตรงกับตลาดแรงงาน และเพิ่มการอบรมที่จาเป็นต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเหตุที่ว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้พัฒนาเครื่องจักร
เครื่องกลขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น จึ งท าให้เกิดช่ องว่างระหว่างโรงงานและแรงงานฝี มื อ
ในขณะที่ภาคเอกชนได้มีการฝึกอบรมทักษะฝีมือแต่ก็ยังขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ใน
ส่ วนของภาครั ฐยิ่ งจ าเป็ นที่ จะต้ องเร่ งการผลิ ตก าลั งแรงงานให้ พอเพี ยงกั บความ
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ต้องการ หรือการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในสถานประกอบการ ให้ความรู้ ให้การ
สนับสนุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
3. ยกระดับการฝึ กอบรมสาหรับครูผู้ฝึก การพั ฒนาฝีมือแรงงานมี ความ
จาเป็นที่ต้องพัฒนาครูผู้ฝึกทั้งในศูนย์ฝึกอบรมและสถาบันอาชีวศึกษา ตัวอย่างเช่น
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ว่างงานจานวนมาก ในขณะเดียวกันโรงเรียนการอาชีพจะไม่รับเด็กที่จบ
ในระดับมัธยม และผู้ปกครองจะมุ่งหวังให้เด็กเข้ าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาให้การ
สอนในระดับอาชีวศึกษาเป็นที่สนใจของเยาวชนเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเป็น
แรงงานฝีมือที่ดีได้
4. การให้ผู้ประกอบการและเจ้าของมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปัญหาที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย คือ โรงงาน ผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการ ไม่ให้
ความสนใจต่อการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดเล็กและขนาดกลางไม่มีงบประมาณพอเพียงต่อการลงทุนและขาดความสนใจที่
จะพัฒนาให้แรงงานมีฝีมือมากขึ้น ในขณะเดียวกันภาครัฐที่เป็นฝ่ายผลิตแรงงานฝีมือ
ก็ไม่ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการด้านความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีศูนย์ฝึกอบรมของภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้แก่ผู้อพยพ
ที่เป็ นผู้ หญิง เช่น ฮ่องกง จี น และสิงคโปร์ รวมถึงบางบริษั ทมี ศูนย์ ฝึก อบรมและมี
เครือข่ายทั่วประเทศ เช่น การฝึกอบรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มักจะอบรมให้เฉพาะ
ผู้ชาย
นโยบายด้านฝีมือแรงงานได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจกาลังเจริญเติบโต
พบว่า ประเทศต่างๆ มุ่งที่จะแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น นาไปสู่การจ้างงาน เพื่อรองรับ
การเพิ่มผลผลิต ถือว่าเศรษฐกิจในอาเซียนประสบความสาเร็จที่มีการเติบโตอย่างสูง
เอกสารจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ASIAN DEVELOPMENT BANK: ADB) ทานายว่า
ในปี ค.ศ.2050 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะผลิตสินค้าส่งออก มากถึงร้อยละ 51 ของ
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GDP ระดับโลก เมื่อเปรียบเทียบกับ ค.ศ.2010 ซึ่งมีเพียง ร้อยละ 27 เท่านั้น โดยเฉพาะ
7 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซียและไทย จะมีมูลค่าถึง
ร้อยละ 87 อย่างไรก็ตามการเพิ่มผลผลิต ยังต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ
สนั บสนุ นต่ อ ผลผลิ ต และบริ ก ารในตลาดการแข่ ง ขั นของเอเชี ย ซึ่ ง ADB ให้
ความสาคัญ และจาเป็นต้องมีความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่จะเป็นกาลัง
แรงงานต่อการแข่งขันในอนาคต
ระบบการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะสร้ า งความเข้ ม แข็ งทาง
เศรษฐกิ จ แต่จะพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ในฐานะที่ เป็ นต้ นทุ นมนุ ษย์ นโยบายของ
รัฐบาลต้องชัดเจนในการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่ งมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญต่อการฝึกอบรมมากขึ้น และสร้างความมั่นคงและมีความ
ยั่งยืนในตาแหน่งต่างๆ
นโยบายและแผนประเทศต่างๆ ในเอเชีย ได้มุ่งเน้นแรงงานที่มีฝีมือชั้นสูง
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ซึ่งต้องการแรงงานที่มีคุ ณภาพและมี
การศึกษา ซึ่งปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานฝีมือ ที่ประเทศต่างๆ ควรคานึงถึง คือ ความ
ไม่สอดคล้องระหว่างผู้ผลิตแรงงานกับผู้ต้องการใช้แรงงาน หมายถึง กาลังแรงงานไม่
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และในหลายประเทศยังมีวิกฤตการขาด
แคลนแรงงาน
สภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานฝีมือ กาลังกดดันระบบการศึกษาที่จะต้องให้
ภาคการศึ กษาได้ มี ส่ วนในการผลิ ตแรงงานสามารถเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน โดยต้ อง
พิจารณาข้อเท็จจริงว่าจะสามารถส่งแรงงานที่มีฝีมือเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างไร
การพัฒนาฝีมือแรงงานจะเน้นที่การเติบโตที่ฐานความรู้ (Knowledge-based growth)
สิ่งสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาฝีมือแรงงานในสถาบันอาชีวศึกษาบรรลุผลได้นั้น คือ
การมีภาพลักษณ์และมีเกียรติภูมิ ที่ ได้เข้ าเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา นักวิ ชาการ
ศึ ก ษาต้ อ งวางแผนให้ ผู้ ที่ จ บจากวิ ท ยาลั ย มี ต าแหน่ ง มี ค วามก้ า วหน้ า ซึ่ ง ไม่
เปรียบเทียบกับการศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งสังคมมองเห็นว่าเป็นการศึกษาที่สูงกว่า
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และมุ่งหวังจะทางานที่สบายกว่า ในบางประเทศได้เพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาด้าน
วิชาชีพในระดับปริญญา และเมื่อเข้าทางานจะได้ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้น
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทาให้แรงงานฝีมือจาเป็นต้องเปลี่ยนฝีมือจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม เพราะ
แรงงานส่วนใหญ่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่
ปรากฏ คือ แรงงานไม่มีทักษะการทางานสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นที่ต้องมีกรอบ
ฐานการผลิตฝีมือแรงงาน โดยเน้นด้านคุ ณภาพ ทักษะฝีมือ ผู้กาหนดนโยบายต้อง
กาหนดมาตรฐานฝี มือระดับชาติ ขึ้ น เช่ น กรอบการพั ฒนาฝี มือแรงงานระดับชาติ
(National Qualification Framework) ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 100 ประเทศ การมี
มาตรฐานฝีมือดังกล่าว นอกจากนี้ ADB ยังกล่าวถึง มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับโลก
(Global Standard in Skill Training) ซึ่งจะช่วยให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามแดนไปทางานต่างประเทศได้ สาหรับภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในด้านการเงิน และ
ให้การฝึกอบรม การขับเคลื่อนของภาคเอกชน จะช่วยเสริมให้กับอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต้องมีบทบาทการสนับสนุนทุนสาหรับการ
ฝึ กอบรม นอกจากนี้ สมาคม องค์ กรภาคเอกชน ด้ านธุ รกิ จ และอุ ตสาหกรรมต้ อง
ก าหนดบทบาทที่ สอดรั บกั บมาตรฐานอาชี พใหม่ รวมทั้ ง ปรั บระเบี ยบกฎเกณฑ์
นโยบายที่ให้รัฐบาลยอมรับ
บทบาทส าคั ญ ของธนาคารพั ฒนาเอเชี ย (ADB) ในการสนั บสนุ น การ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ
1. เพื่อลดภาวะความยากจน และต้องการสร้างทุนทางมนุษย์ให้เข้มแข็งเพื่อ
โอกาสในการทางานและมีรายได้
2. ให้การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การฝึกอบรมพื้นฐาน โดยมีโครงการให้
รัฐบาลขยายการบริการฝึกอบรม สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ
3. เน้ น คุ ณ ภาพของผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมมาแล้ ว ให้ สามารถท างานได้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงการสร้างโอกาสการทางานตามความต้องการของ
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ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ เ ข้ า ถึ ง สถาบั น การฝึ ก อบรมส าหรั บ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กผู้หญิง กลุ่มชาติพันธุ์ และนักเรียนที่ยากจน โดยให้ทุนเงินเดือน
ค่าเล่าเรียน และทุนการศึกษา
4. ปรับปรุงคุณภาพของสถาบันฝึกอบรมสาหรับครูฝึกอย่างมีมาตรฐาน
5. ให้ความสาคัญสาหรับสถาบันหรือองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ท างานเกี่ยวกั บการพั ฒนาฝี มื อแรงงาน (Shanti Jagannathan,
2012)
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกระบวนการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ด้านศักยภาพและสมรรถนะการทางาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เทคโนโลยีตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถกระทาได้
โดยตรง คื อ การฝึ กอบรม ฝึ กปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดทั กษะความช านาญ การด าเนิ นการ
ดังกล่าว
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนมี ความจ าเป็ นที่ ต้ องยกระดั บในเรื่ องฝี มื อแรงงาน รวมถึ งมี ข้ อมู ลในการ
ดาเนินการประสาน ส่งเสริมให้แก่ภาครัฐและเอกชน ให้ผู้เข้าการรับอบรมมีมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งในประเทศและตลาดโลกได้
จากกรอบความร่วมมือด้านพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาเซียน สถาบัน
พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานนานาชาติ เ ชี ย งแสน ได้ ใ ห้ ค วามสาคั ญ กั บ กลุ่ ม ประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Sub-region: GMS)
ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในลั ก ษณะที่ เ กื้ อ กู ลกั น บนพื้ น ฐานของการได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บของแต่ ล ะ
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ประเทศ โดยระยะแรกได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย ( Asian
Development Bank: ADB) เพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคในด้านการพลังงาน การขนส่ง
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นกระบวนการ
ฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะ เพื่อสามารถเพิ่มมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ประเทศไทยโดยการทางานของสถาบันพัฒนา
ฝี มื อแรงงานนานาชาติ เชี ยงแสน ได้ ด าเนิ นการโดยมุ่ งเน้ นการฝึ กอบรมในระดั บ
นานาชาติ ประสานความร่ วมมือและส่ งเสริ มการพั ฒนาศั กยภาพฝี มือแรงงานใน
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อ
พั ฒนาทั กษะฝี มื อแรงงาน และผู้ ประกอบการ ประกอบด้ วย พนั กงานของรั ฐและ
บุคลากรภาคเอกชน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ เสริมสร้างศักยภาพฝีมือแรงงานให้
ทัดเทียมกัน สาหรับกลุ่มคนไทยมุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการ และแรงงานที่จะไปทางาน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่ อนบ้านหรือมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อน
บ้านตลอดจนผู้ที่ประสงค์ที่จะพัฒนาฝีมือในระดับชาติ
การด าเนิ นงานภารกิ จหลั ก ของกระทรวงแรงงานในการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง รวมทั้งแรงงานไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักใน
การดาเนินงาน โดยภารกิ จนี้เป็ นหน้ าที่ของสถาบันพั ฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติ
เชียงแสน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาประเด็นหัวข้อความต้องการด้านการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาฝีมื อแรงงานของผู้ใช้แรงงาน ข้อมูลจากการศึกษาครั้ งนี้ ยังมี
ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน
โดยการจัดทาหลักสูตร ตลอดจนรูปแบบการฝึกอบรม และการจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม รวมทั้งวิทยากร ครูฝึกอบรม ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ ต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาทักษะฝีมือกาลังแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง
3. ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษา ทบทวน บริบทการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ นโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน แผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบายการ
เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น แผน
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ตลอดจนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ของกลุ่มประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2. จัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ ายแรงงาน
นานาชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
3. วิเคราะห์เพื่อหาความจาเป็นในการฝึกอบรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละพั ฒ นามาตรฐานฝี มื อแรงงานเพื่ อรองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. ระเบียบวิธีวิจัย
คณะผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
คุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ ความต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีขั้นตอน
การดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
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1. การศึกษาทบทวนข้อมูล
(1) ศึกษา ทบทวน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
(2) ศึกษา วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และการ
เตรียมความพร้อมกาลังคนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกลุ่ มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
เครื อ ข่ า ยแรงงานนานาชาติ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกลุ่ มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2. ดาเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูล
(1) การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล (Interview Questionnaire) กั บ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งครอบคลุมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทักษะฝีมื อ
แรงงาน ผู้ประกอบการ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
3. นาผลการศึกษา วิเคราะห์ ที่ได้จากการดาเนินการมาวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
4. จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เพื่ อน าเสนอผลการศึ กษาและวิ จั ยความ
ต้องการแรงงานและร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงาน
นานาชาติ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
5. จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
พัฒนาฝีมือแรงงานต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงจนได้แผนยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติรองรับนโยบายรัฐบาลไทย และกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
การวิ เคราะห์ สมรรถนะดังกล่าวข้างต้น มีจุ ดมุ่งหมายเพื่ อต้องการทราบ
แนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละประเทศ โดยการวิเคราะห์สมรรถนะ จาแนก
การวิเคราะห์ออกเป็น 6 ประเทศ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นการผลิตและการบริการ และกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน ระหว่ างเดื อน เมษายน ถึ งเดื อนสิ งหาคม พ.ศ.2557 ดั งต่ อไปนี้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่แขวงบ่อแก้วและหลวงน้าทา ประเทศ
สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา ในพื้ นที่ เมื องตองยี รั ฐฉาน ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (จีนตอนใต้) ในพื้นที่เมืองสิบสองปันนา ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
ในพื้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในพื้นที่เมืองฮานอย
และประเทศไทย ในพื้นที่อาเภอเชียงแสนและอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียราย และ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
6. ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมส าหรั บ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวจะใช้
แบบประเมิ นในการเก็ บข้ อมู ลจากกลุ่ มตั วอย่ างครอบคลุ มผู้ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องทั้ ง 6
ประเทศ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยความต้องการ
แรงงานในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้าโขงเลย มีเพียงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2548)
ได้ศึกษาความต้องการด้านการฝึกอบรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงรายและ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคม
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นิยมเวียดนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่าง จานวน 600 ชุด จากระดับ
ผู้บริหาร ระดับนโยบายของรัฐ ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู้ฝึกสอน วิทยากร
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และลูกจ้างในสถานประกอบการ ผลการศึกษาความต้องการการ
จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 9 สาขา พบว่า ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหภาพเมียนมา และประเทศไทย ต้องการกลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์มาก
ที่ สุด สาหรั บสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยม
เวียดนามมีความต้องการกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศต่างๆ
แสดงความสนใจแตกต่างกัน ตามความต้องการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะฝีมือตาม
ความจาเป็น นอกจากนี้ความต้องการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละประเทศมีความ
ต้องการการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และหลักสูตรใน
การฝึกอบรมที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาทักษะครู ผู้ฝึกสอน วิทยากรด้านการฝึกอบรม
แรงงาน โดยเสนอให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สามารถปฏิบัติ
ภารกิ จให้ บรรลุ เป้ าหมายได้ สมควรด าเนิ นการดั งนี้ (1) จั ดตั้ งคณะท างานยกร่ าง
หลักสูตรการฝึกอบรม (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและความร่วมมือ
ระหว่ างประเทศ (3) ก าหนดนโยบายและแผนพั ฒนาสถาบั นพั ฒนาฝี มื อแรงงาน
นานาชาติ เชียงแสน (4) ปรับโครงสร้ างของสถาบันพั ฒนาฝี มื อแรงงานนานาชาติ
เชี ยงแสน (5) จั ดตั้ งคณะกรรมการอ านวยการด าเนิ นงานของสถาบั นพัฒนาฝี มื อ
แรงงาน (6) กาหนดกรอบและแผนการดาเนินงานเร่งด่วนโดยเฉพาะการจัดทาการขอ
งบประมาณ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนเป็นศู นย์กลางการอบรมในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งในขณะนั้นได้ใช้งานวิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นแผนแม่บทในการดาเนินงาน
แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 10 ปี จึงได้มีการทาวิจัยเรื่องนี้ซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ใช้เป็นแผนงานต่อไป
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6. ผลการศึกษา
การศึกษาแบ่งข้อมูลออกได้เป็นสองส่วน คือ กลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้เก็บ
จากแบบสอบถามใน 6 ประเทศ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
ข้อมูลพืนฐานประชากร
ผลการศึ กษาในเชิ งปริ มาณในประเด็ นข้ อมู ลพื้ นฐานของประชากรกลุ่ ม
ตัวอย่างในแต่ละประเทศดังนี้ ผลการศึกษาจานวนกลุ่มประชากรตั วอย่างจานวน 6
ประเทศโดยการแจกแบบสอบถามแบบไม่เจาะจงตัวบุคคลแต่เน้นกลุ่มประชากร จึงทา
ให้มีจานวนประชากรแตกต่างกันตามโอกาสและการให้ความร่วมมือ ทั้งหมด 4 กลุ่ม
ตาแหน่งงาน ได้แก่ บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาคเอกชน ผู้ประกอบ
กิจการ และพนักงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป จานวนทั้งสิ้น 489 คน
ผู้ ต อบแบบสอบถามจาก 6 ประเทศ มี จ านวนที่ แ ตกต่ า งกั น โดย
ราชอาณาจั กรกั มพู ชา มี ประชากรตั วอย่ างมากที่ สุ ด 138 ราย ในขณะที่ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเพียง 26 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือ
ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สาหรับสถานภาพทางเพศของผู้ตอบแบบสอบถามจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีชายมากกว่าหญิงนอกจากนั้นมีจานวนที่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก ร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอย่างด้านตาแหน่งงานในปัจจุบันพบว่า ด้านตาแหน่ง
งานในปัจจุบันของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์มากที่สุด คือ บุคลากรภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจประเทศกัมพูชา ร้อยละ 55.1 รองลงมา คือ บุคลากรภาคเอกชน
ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 52.2 และพนักงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป
ประเทศจีน ร้อยละ 42.3 ตามลาดับ
ผลการศึ กษาความต้องการพั ฒนาฝีมื อแรงงานและมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มช่างยนต์พบว่า ทั้ง 6 ประเทศ มี
ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือในกลุ่มช่างซ่อมรถยนต์มากที่สุด โดยประเทศเมียนมา
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มีความต้ องการช่ างซ่อมรถยนต์มากที่สุด รองลงมา คือ ประเทศลาว และประเทศ
กัมพูชา ตามลาดับ
2. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพบริการแต่ละประเทศมี
บริบทและความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น ด้านความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานใน
กลุ่มอาชีพบริการ พบว่า ประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศจีนมีความต้องการ
พัฒนานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (หัตถะบาบัด) มากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่าง
จากประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย ที่มีความต้องการให้พัฒนา
ฝีมือแรงงานผู้ประกอบการร้านอาหารมากที่สุด
3. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิ วเตอร์ จากผลการศึกษาพบว่ า ช่างไมโครคอมพิ วเตอร์มี ความต้ องการ
พัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุดถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศ
จีน และประเทศเวียดนาม ซึ่งแตกต่างจากประเทศกัมพูชา ที่มีความต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมมากที่สุด และประเทศไทยที่มีความต้องการให้
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารมากที่สุด
4. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพบว่า ช่าง
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ มีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุด ถึง
3 ประเทศ คือ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว และ ประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากประเทศ
จี น ที่ มี ความต้ องการให้ พั ฒนาฝี มื อแรงงานช่ างเชื่ อมแม็ กมากที่ สุด และประเทศ
กัมพูชา ที่ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับช่างเชื่อมทิ้กมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศ
จีนมีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมโดยไม่ระบุสาขา
5. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้างพบว่าในกลุ่ม
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาที่ต้องการฝึกอบรม คือ ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง มากที่สุด
ถึง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเมียนมา และประเทศลาว ซึ่งมีความแตกต่าง
จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยประเทศไทยมีความต้องการพั ฒนาฝีมื อ
แรงงานช่ างไม้ก่ อสร้ างมากที่สุด ส่ วนประเทศกั มพูชามี ความต้ องการพั ฒนาฝี มื อ
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แรงงานด้านช่างฉาบปูนมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศเวียดนามมีความต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง โดยไม่ระบุสาขา
6. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
พบว่า กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปตาม
บริ บทของแต่ ละประเทศ จะเห็ นได้ ว่ าช่ างบุ ครุ ภัณฑ์ มี ความต้ องการพั ฒนาฝี มื อ
แรงงานใน 2 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศเมี ยนมา และประเทศกั มพู ชา ในด้ านความ
ต้องการพัฒนาด้านช่างเย็บ ประเทศจีนและประเทศเวียดนามมีความสนใจมากที่สุด
นอกจากนี้ ประเทศลาว และประเทศไทย มี ความต้ อ งการในการพั ฒ นาช่ างท า
เครื่องประดับมากที่สุด
7. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่ มอาชีพผู้ ประกอบการอาหาร
พบว่า กลุ่มสาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
หัวหน้าพ่อครัว มีความสาคัญ และต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน มากที่สุดถึง 5
ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศไทย และเวียดนาม
ซึ่งแตกต่างจากประเทศจีนที่มีความต้องการ พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพ่อครัวงานขนม
ปังมากที่สุด
8. ความต้ องการพั ฒนาฝี มื อแรงงานในกลุ่มอาชี พอาหารและเครื่องดื่ ม
พบว่า ในกลุ่มสาขาอาชีพอาหารและเครื่องดื่มมีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานที่
แตกต่างกัน คือ พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่มมาก
ที่สุด คือ ประเทศจีน และประเทศเมียนมา ส่วนในด้านความต้องการอบรมและพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้กับผู้จั ดการอาหารและเครื่องดื่มมากที่ สุดในประเทศเมียนมา และ
ประเทศลาว และต้องการอบรมให้ กับพนักงานผสมเครื่ องดื่ มมากที่ สุด คือประเทศ
เวี ยดนาม และประเทศไทย ซึ่ งในประเทศกั มพู ชานั้ น มี ค วามต้ องการให้ อบรม
พนักงานบริกรมากที่สุด
9. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพแผนกธุรกิจนาเที่ยวพบว่า
กลุ่มสาขาอาชีพแผนกธุรกิจนาเที่ยว สาขาที่ควรฝึกอบรมมากที่สุดคือ ผู้แนะนาการ
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เดินทาง ซึ่งมีความต้องการให้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานมากที่สุด ถึง 5 ประเทศ คือ
ประเทศจีน ประเทศลาว เวียดนาม ประเทศเมียนมา และไทย ซึ่งแตกต่างจากกัมพูชา
ที่มีความต้องการให้อบรมหัวหน้าผู้แนะนาการเดินทางมากที่สุด
10. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพบริการธุรกิจนาเที่ยว
พบว่า กลุ่มสาขาอาชีพแผนกบริการธุรกิจนาเที่ยว มีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่แตกต่างกัน คือ ประเทศลาว และประเทศเมียนมา ในประเทศจีนมีความต้องการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยวมากที่สุด และประเทศกัมพูชา มีความ
ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้จัดการฝ่ายบัญชีมากที่สุด ในส่วนประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม มีความต้องการจัดฝึกอบรมให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
มากทีส่ ุด
11. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพแผนกต้อนรับพบว่า ใน
กลุ่มสาขาอาชีพแผนกต้อนรับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าในสาขาที่ควร
ฝึกอบรมมากที่สุดคือ พนักงานต้อนรับมากที่สุดถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศ
เวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมา นอกจากนี้ประเทศจีนมีความต้องการ
ให้พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ และประเทศลาว มีความต้องการให้
ฝึกอบรมผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับมากที่สุด
12. ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพแผนกแม่บ้านพบว่า ใน
กลุ่มสาขาอาชีพแผนกแม่บ้านมีความคิดเห็นว่าในสาขาที่ควรฝึกอบรมมากที่สุดคือ
ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน ซึ่งมีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุด ถึง 4 ประเทศ คือ
ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งแตกต่างจากประเทศ
เมียนมา ที่มีความต้องการให้พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานทาความสะอาดมาก
ที่สุด และประเทศกัมพูชา ที่ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ควบคุมห้องพัก
13. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการพั ฒนาความร่ วมมื อด้ านมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาความร่วมมือด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ประเทศลาว และประเทศเมียนมา มีความเห็นว่าขาดการ
สนับสนุนด้านงบประมาณมากที่สุด ซึ่งประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย
คิดเห็นว่าขาดบุ คลากรที่ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฝีมื อแรงงาน
ระหว่างประเทศมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศกัมพูชาเห็นว่าขาดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากที่สุด
14. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือด้าน
มาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า
ด้านปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่าง
ประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป
ตามปัญหาอุปสรรคของแต่ละประเทศ โดยประเทศลาว และประเทศเมียนมาเห็นว่า
ขาดเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมากที่สุด ประเทศจีนเห็นว่าขาดความ
ร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมากที่สุด ซึ่งประเทศกัมพูชาเห็นว่า
ขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากที่สุด ในทั้งนี้ประเทศเวียดนามเห็นว่า
ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมถึงขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
มากทีส่ ุด และประเทศไทยเห็นว่าขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมากที่สุด
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ตารางที่ 1 ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่ม 12 สาขาอาชีพ จาแนกตาม
ประเทศ
ความต้องการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
1.สาขากลุ่มช่าง
ยนต์

2.สาขากลุ่ม
บริการ

3.สาขากลุ่ม
อาชีพช่างไฟฟ้า
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
4.สาขากลุ่ม
อุตสาหกรรม

5.สาขาช่าง
ก่อสร้าง

6.สาขาช่าง
อุตสาหกรรม
ศิลป์

ลาว

จีน

เมียนมา

กัมพูชา

เวียดนาม

ไทย

1.ช่างซ่อม
รถยนต์
2.ช่างเคาะตัวถัง
รถยนต์
3.ช่างสีรถยนต์
1.นักส่งเสริม
สุขภาพ
องค์รวม (หัตถะ
บาบัด)
2.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
3.พนักงานนวด
1.ช่างซ่อมไมโคร
คอมพิวเตอร์
2. ช่างไฟฟ้าใน
อาคาร
3. ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
1. ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล
2.ช่างเชื่อมแม็ก/
ช่างเชื่อมทิก
1.ช่างอลูมิเนียม
ก่อสร้าง
2.ช่างไม้ก่อสร้าง
3.ช่างก่ออิฐ

1.ช่างซ่อม
รถยนต์
2.ช่างเคาะตัวถัง
รถยนต์
3.ช่างสีรถยนต์
1.นักส่งเสริม
สุขภาพ
องค์รวม (หัตถะ
บาบัด)
2.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
3.พนักงานนวด
1.ช่างซ่อมไมโคร
คอมพิวเตอร์
2.ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
3.ช่างเครื่อง
ปรับอากาศ
1.ช่างเชื่อมแม็ก
2.ช่างเชื่อมทิก
3.ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล
1.ช่างอลูมิเนียม
ก่อสร้าง
2.ช่างไม้ก่อสร้าง
3.ช่างก่ออิฐ

1.ช่างซ่อม
รถยนต์
2.ช่างเคาะตัวถัง
รถยนต์
3.ช่างสีรถยนต์
1.นักส่งเสริม
สุขภาพ
องค์รวม(หัตถะ
บาบัด)
2. ผู้ประกอบ
การร้านอาหาร
3.พนักงานนวด
1.ช่างซ่อมไมโคร
คอมพิวเตอร์
2.ช่างไฟฟ้าใน
อาคาร
3.ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
1.ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล
2.ช่างเชื่อมแม็ก/
ช่างเชื่อมทิก
1.ช่างอลูมิเนียม
ก่อสร้าง
2.ช่างไม้ก่อสร้าง
3.ช่างก่ออิฐ

1.ช่างซ่อม
รถยนต์
2.ช่างสีรถยนต์
3. ช่างเคาะ
ตัวถังรถยนต์
1.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
2.นักส่งเสริม
สุขภาพ
องค์รวม (หัตถะ
บาบัด)
3.พนักงานนวด
1.ช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
2.ช่างไฟฟ้าใน
อาคาร
3.ช่างเครื่อง
ปรับอากาศฯ
1.ช่างเชื่อมทิก
2.ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล
3.ช่างเชื่อมแม็ก
1.ช่างฉาบปูน
2.ช่างอลูมิเนียม
ก่อสร้าง
3.ช่างก่ออิฐ

1.ช่างซ่อม
รถยนต์
2.ช่างเคาะตัวถัง
รถยนต์

1.ช่างทา
เครื่องประดับ
2.ช่างบุครุภัณฑ์
3. ช่างเย็บ

1.ช่างเย็บ
2.ช่างเครื่อง
เรือน
3.ช่างทา
เครื่องประดับ

1.ช่างบุครุภัณฑ์
2.ช่างเย็บ
3.ช่างทา
เครื่องประดับ

1.ช่างบุครุภัณฑ์
2.ช่างเครื่อง
เรือน
3.ช่างเย็บ

1.ช่างซ่อม
รถยนต์
2.ช่างเคาะตัวถัง
รถยนต์
3.ช่างสีรถยนต์
1.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
2.นักส่งเสริม
สุขภาพ
องค์รวม (หัตถะ
บาบัด)
3.พนักงานนวด
1.ช่างไฟฟ้าใน
อาคาร
2.ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
3.ช่างซ่อมไมโคร
คอมพิวเตอร์
1.ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล
2.ช่างเชื่อมแม็ก
3.ช่างเชื่อมทิก
1.ช่างไม้ก่อสร้าง
2.ช่างอลูมิเนียม
ก่อสร้าง
3.ช่างฉาบปูน/
ช่างก่ออิฐ
1.ช่างทา
เครื่องประดับ
2.ช่างเย็บ
3.ช่างเครื่อง
เรือน

1.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร
2.นักส่งเสริม
สุขภาพ
องค์รวม (หัตถะ
บาบัด)
3.พนักงานนวด
1.ช่างซ่อมไมโคร
คอมพิวเตอร์
2.ช่างไฟฟ้าใน
อาคาร
3..ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
1.ช่างเขียนแบบ
เครื่องกล

1.ช่างก่ออิฐ/ช่าง
ไม้ก่อสร้าง
2.ช่างอลูมิเนียม
ก่อสร้าง
3.ช่างฉาบปูน
1.ช่างเย็บ
2. ช่างเครื่อง
เรือน
3.ช่างทา
เครื่องประดับ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ความต้องการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
7.สาขา
ผู้ประกอบการ
อาหาร

8.สาขาอาหาร
และเครื่องดื่ม

9.สาขาธุรกิจนา
เที่ยว

10.สาขาบริการ
ธุรกิจนาเที่ยว

11.สาขาอาชีพ
แผนกต้อนรับ

ลาว

จีน

เมียนมา

กัมพูชา

เวียดนาม

ไทย

1.หัวหน้าพ่อครัว
2.ผู้ช่วยพ่อครัว
ฝ่ายอาหาร
3.พ่อครัวแต่ละ
งาน
1.ผู้จัดการ
อาหารและ
เครื่องดื่ม
2.ผู้อานวยการ
แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม
3. หัวหน้า
พนักงานบริกร/
พนักงานบริกร

1.พ่อครัวขนมปัง
2.ผู้ช่วยพ่อครัว
ฝ่ายอาหาร
3.พ่อครัวแต่ละ
งาน
1.ผู้อานวยการ
แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม
2. ผู้จัดการ
อาหารและ
เครื่องดื่ม
3.หัวหน้า
พนักงานบริกร/
พนักงานผสม
เครื่องดื่ม
1.ผู้แนะนาการ
เดินทาง
2.ผู้จัดการทั่วไป/
ผู้ช่วยผู้จัดการ
3.หัวหน้าผู้
แนะนาเดินทาง
1.ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี
2.ผู้จัดการฝ่าย
ท่องเที่ยว/
ผู้จัดการฝ่าย
ธุรกิจ
3.ผู้จัดการฝ่าย
ตั๋ว
1.ผู้จัดการฝ่าย
ต้อนรับ
2.พนักงาน
ต้อนรับ
3.ผู้ควบคุมดูแล
ฝ่ายต้อนรับ

1.หัวหน้าพ่อครัว
2.พ่อครัวขนมปัง
3.พ่อครัวแต่ละ
งาน

1.หัวหน้าพ่อครัว
2.ผู้ช่วยพ่อครัว
ฝ่ายอาหาร
3.พ่อครัวขนม
หวาน
1.พนักงานบริกร
2.หัวหน้า
พนักงานบริกร/
พนักงานผสม
เครื่องดื่ม
3.ผู้อานวยการ
แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม

1.หัวหน้าพ่อครัว
2. พ่อครัวขนม
หวาน
3.พ่อครัวแต่ละ
งาน
1.พนักงานผสม
เครื่องดื่ม
2.พนักงานบริกร
3.ผู้จัดการ
อาหารและ
เครื่องดื่ม

1.หัวหน้าพ่อครัว
2.ผู้ช่วยพ่อครัว
ฝ่ายอาหาร
3.พ่อครัวแต่ละ
งาน
1.พนักงานผสม
เครื่องดื่ม
2.ผู้อานวยการ
แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม/
3.ผู้จัดการ
อาหารและ
เครื่องดื่ม

1.หัวหน้าผู้
แนะนาการ
เดินทาง
2.ผู้จัดการทั่วไป
3.ผู้แนะนาการ
เดินทาง
1.ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี
2.ผู้จัดการฝ่าย
ธุรกิจ/ผู้จัดการ
ฝ่ายตั๋ว
3.ผู้จัดการฝ่าย
ขายและ
การตลาด
1.พนักงาน
ต้อนรับ
2.ผู้จัดการฝ่าย
ต้อนรับ
3.ผู้ควบคุมดูแล
ฝ่ายต้อนรับ

1.ผู้แนะนาการ
เดินทาง
2.ผู้จัดการทั่วไป/
หัวหน้าผู้แนะนา
การเดินทาง
3.ผู้ช่วยผู้จัดการ
1.ผู้จัดการฝ่าย
ขายและ
การตลาด
2.ผู้จัดการฝ่าย
ธุรกิจ
3.ผู้จัดการฝ่าย
ท่องเที่ยว

1.ผู้แนะนาการ
เดินทาง
2.หัวหน้าผู้
แนะนาการ
เดินทาง
3.ผู้จัดการทั่วไป
1.ผู้จัดการฝ่าย
ขายและ
การตลาด
2.ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี
3. ผู้จัดการฝ่าย
ท่องเที่ยว

1.พนักงาน
ต้อนรับ
2.ผู้ควบคุมดูแล
ฝ่ายต้อนรับ
3. ผู้จัดการฝ่าย
ต้อนรับ

1.พนักงาน
ต้อนรับ
2.ผู้จัดการฝ่าย
ต้อนรับ
3.พนักงานรับ
โทรศัพท์

1.ผู้แนะนาการ
เดินทาง
2.หัวหน้าผู้
แนะนาการ
เดินทาง
3.ผู้จัดการทั่วไป
1.ผู้จัดการฝ่าย
ท่องเที่ยว
2. ผู้จัดการฝ่าย
ขายและ
การตลาด
3.ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี/ฝ่ายตั๋ว
1.ผู้ควบคุมดูแล
ฝ่ายต้อนรับ
2.ผู้จัดการฝ่าย
ต้อนรับ
3.พนักงาน
ต้อนรับ

1. ผู้จัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม/
ผู้อานวยการแผน
อาหารและ
เครื่องดื่ม
2.หัวหน้า
พนักงานบริกร/
พนักงานบริกร
3. พนักงานผสม
เครื่องดื่ม
1.ผู้แนะนาการ
เดินทาง
2.หัวหน้าผู้
แนะนาการ
เดินทาง
3.ผู้จัดการทั่วไป
1.ผู้จัดการฝ่าย
ท่องเที่ยว
2.ผู้จัดการฝ่าย
ขายและ
การตลาด
3. ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี
1.ผู้ควบคุมดูแล
ฝ่ายต้อนรับ
2. ผู้จัดการฝ่าย
ต้อนรับ
3. พนักงานยก
กระเป๋า
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ความต้องการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
12.สาขาอาชีพ
แผนกแม่บ้าน

ลาว

จีน

เมียนมา

กัมพูชา

เวียดนาม

ไทย

1. ผู้จัดการฝ่าย
แม่บ้าน
2. พนักงานทา
ความสะอาด
3. พนักงานดูแล
ห้องพัก

1. ผู้จัดการฝ่าย
แม่บ้าน
2. พนักงานดูแล
ห้องพัก
3. ผู้ควบคุม
ห้องพัก

1. พนักงานทา
ความสะอาด
2. พนักงานดูแล
ห้องพัก
3. ผู้ควบคุม
ห้องพัก

1. ผู้ควบคุม
ห้องพัก
2. ผู้จัดการฝ่าย
แม่บ้าน/
พนักงานดูแล
ห้องพัก

1. ผู้จัดการฝ่าย
แม่บ้าน
2. พนักงานดูแล
ห้องพัก
3. ผู้ควบคุม
ห้องพัก

1. ผู้จัดการฝ่าย
แม่บ้าน
2. พนักงานทา
ความสะอาด
3. ผู้ควบคุม
ห้องพัก

7. สรุป และอภิปรายผล
ในระยะสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปี พ.ศ.2557 ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในเรื่องความต้องการในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีความชัดเจนขึ้น จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลพบว่าความต้องการเมื่อสิบปีที่
ผ่านมานั้นมีความใกล้เคียงกัน แต่การพัฒนาประเทศของบางประเทศได้ก้าวกระโดด
ไปอย่างมาก ในกรณีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในพื้นที่มณฑลยูนนานนั้นได้
กลายเป็นเมืองใหญ่ และในพื้นที่เมืองจิ่งหงนั้นได้พัฒนาเมืองขึ้นกลายเป็นเมืองสาคัญ
ด้านการท่องเที่ยวของชาวจีนซึ่งในอดีตเมื่อสิบปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยจานวนไม่มากนัก ดังนั้นความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนใหญ่ของจีนนั้นมี
ความต้ องการในภาคการบริ การมากกว่ าภาคช่ างฝี มื อทางเทคนิ ค เพราะว่ าทาง
สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นสามารถผลิตคนเหล่านี้ได้ก้าวหน้าไปมากกว่าประเทศใน
ลุ่มน้าโขงทุกประเทศในขณะนี้
ส่วนประเทศสหภาพเมียนมานั้นอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในช่วงการเปิดประเทศอีก
ครั้งหลังการเลือกตั้งทาให้มีความช่วยเหลือและการติดต่อการค้าจากต่างประเทศเข้า
มาจานวนมากแต่ความต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงานนั้ นยังคงมีความต้องการ
เรื่องทางช่างเทคนิคเครื่องกลจานวนมากเป็นงานพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน
และใช้แรงงานฝีมือเป็นหลัก
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สาหรั บประเทศกั มพู ชามี ความได้ เปรี ยบเรื่ องค่ าแรงขั้ นต่ าเช่ นเดี ยวกั บ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเวียดนาม นั้นกาลังเป็น
พื้ น ที่ ที่ มี การสร้ า งฐานการผลิ ต อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นค่ า แรงต่ าใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง รถยนต์และสิ่งทอ แต่ยังมีความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
บริการเป็นจานวนมากเช่นกัน
สาหรับประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างจากกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงในเรื่อง
ความต้องพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นระดับหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรมการบริการ
มากกว่าอุตสาหกรรมการผลิต และใช้แรงงานงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก แต่
ความต้องการนี้ในสาธารณรัฐเวียดนามก็มีความต้องการใกล้เคียงกับประเทศไทยด้วย
ความต้ องการในการพั ฒนาฝี มื อแรงงานในกลุ่ มประเทศลุ่ มน้ าโขงนั้ น
สามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่ประเทศที่สถานประกอบการและสถานศึกษา
สามารถพัฒนาช่างฝีมือแรงงานพื้นฐานเองได้เป็นอย่างดีแต่ยังต้องการแรงงานที่มี
ทักษะสูงในตาแหน่งหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการบริการ ได้แก่ ประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในกลุ่มนี้มีค่าจ้างแรงงานสูงและพึ่งพาแรงงานจากเพื่อนบ้าน
กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่มความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเทคนิคระดับพื้นฐานที่ใช้
ทั ก ษะแรงงานเป็ น หลั ก ได้ แ ก่ ประเทศสหภาพเมี ย นมา ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา โดยมีความเด่นชัดในเรื่องค่าจ้างแรงงาน
ต่า ในกลุ่มที่สามประเทศเวียดนามนั้นมีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบผสมทั้ง
สองกลุ่ม
ผลจากการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบท และความเจริญก้าวหน้าทางสังคม
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ละประเทศจะขาดแคลนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม
จากสถาบั นการศึ กษาและหน่ วยงานที่ ให้การฝึ กอบรมทั้ งภาครั ฐและเอกชน ที่ ไม่
พอเพียงต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศต่างๆ เข้าสู่ประเทศไทย
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เป็นจานวนมากขึ้นเกิดการเลื่อนไหลของกาลังแรงงาน มีทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไม่มี
ฝีมือ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้สารวจในเชิงมหภาคระดับประเทศรายงาน
วิจัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทาแนวทางการฝึกอบรมให้กับสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนต่อไป
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