
“พัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ
และในทุกช่วงชีวิตให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11

การพัฒนาศกัยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
ใหค้นไทยเปน็ทรพัยากรมนษุยท่ี์มศีกัยภาพ มทีกัษะความรู้เป็นคนดีมวีนิยั เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง มคีวามรอบรูท้างการเงิน 
มคีวามสามารถในการวางแผนชวีติและการวางแผนทางการเงนิทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถพฒันาตนเองและเปน็กำาลงั
สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ 
เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู ้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
(Human Development Index - HDI) พบว่า ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 
ประเทศไทยมีค่าคะแนน HDI เท่ากับ 0.777 คะแนน เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ที่มีค่าคะแนน 0.765 ทำาให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูง โดยถูกจัดให้อยู่
ในอันดับที่ 79 ในการจัดอันดับโลก (จาก 189 ประเทศ) 
ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของ HDI สะท้อนให้เห็นถึง 
การพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่องในเรื่องอายุคาดเฉลี่ย 
ของประชากร การเข้าถึงการศึกษา และรายได้ประชากรต่อหัว 

110001
ปี 2562

ปี 2563

โดยในช่วงปี 2533 ถึง 2562 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน 6.9 ปี ค่าเฉล่ียจำานวนปีในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 3.4 ปี 
และดัชนีคาดการณ์จำานวนปีในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 6.6 ปี รายได้มวลรวมประชาชาติต่อคนของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 153.4

การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ

ที่มา: รายงานการพัฒนามนุษย์ 2020  
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
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ทั้งน้ี การที่จะทำาให้บรรลุเป ้าหมายตามที่กำาหนดไว ้ในปี 2565 (HDI = 0.79) จึงต ้องให้ความสำาคัญ 
กับการเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยให้มีอายุยืนยาวขึ้น จำานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 
และเพิ่มรายได ้ต ่อหัวของประชากรให ้สู งขึ้น  อย ่างไรก็ตาม ยั งมีค ่ าดัชนีการพัฒนามนุษย ์ที่ คำ านึ ง 
ถึงความเหลื่อมลำ้า (Inequality-adjusted Human Development Index : IHDI) ท่ีมีค ่าลดลงถึง 
ร้อยละ 16.9 หรือมีค่าเท่ากับ 0.646 ซึ่งนับเป็นประเด็นท้าทายที่สำาคัญอย่างหนึ่งที่จะลดทอนโอกาส 
ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์อย ่างเท ่าเทียมในทุกช ่วงวัย ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจำาเป็น นอกจากนี้ การดำาเนินการในหลายส่วน อาทิ การเสริมสร้าง
ครอบครัวให้เข้มแข็ง การยกระดับสถานศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเสริมสร้างทักษะทั้งวัยรุ่น วัยเรียน แรงงาน 
และผู้สูงอายุยังคงมีจำานวนน้อยเมื่อเทียบกับจำานวนกลุ่มเป้าหมาย ทำาให้ไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต11
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ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส�านึกความเป็นไทย ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 
2562 2563

โดยในปี 2563 ไม่มีการจัดทำารายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน เน่ืองจาก 
เป็นการประเมินผลทุก ๆ 2 ปี ดังนั้น หากพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าฯ 
ในปี 2562 พบว่า ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนอยู่ที่ 0.6470 เพิ่มขึ้น
จาก 0.6276 ในปี 2560 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

110201
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  

2562 2563

โดยในปี 2563 ไม่ได้มีการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICs) 
เน่ืองจากเป็นการสำารวจทุก ๆ 3 ปี โดยหากพิจารณาดัชนีการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระหว่างปี 2558 - 2559 และ 2562 พบว่า แนวโน้มของเด็กอายุ 36 - 59 เดือน 
ที่มีพัฒนาการสมวัยมีจำานวนเพิ่มขึ้นจาก 91.1 ในปี 2558 - 2559 เป็น 92.9 
ในปี 2562 จะเห็นว่าบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 ที่ร้อยละ 80 แล้ว
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

110301

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 

มีส�านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว

ส่ือสาร และท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ท่ีต้องบรรลุในปี 2565 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 

(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

2562 2563

โดยในป ี  2563 Wor ld Economic Forum (WEF)  ไม ่มี การรายงาน 

ผลการจัดความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ ในปี 2562 

พบว่า คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 

อยู่ที่ 62.3 คะแนน ขณะที่ในปี 2561 อยู่ที่ 63.0 คะแนน ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส�าคัญ 

ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู ้ส่ิงใหม่ตามพลวัต 

ของโครงสร้างอาชพีและความต้องการของตลาดแรงงานเพิม่ขึน้ กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ทีต้่องบรรลใุนปี 2565 อตัราการขยายตัวของผลติภาพแรงงาน ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 2.5

2562 2563

โดยในปี 2563 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) 

คำานวณจากสดัส่วนมลูค่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผูม้งีานทำา พบว่า การแพร่ระบาด 

ของโควดิ-19 ส่งผลให้ผลติภณัฑ์มวลรวมมีมูลค่าลดลง ตัง้แต่ไตรมาส 2 - 3 ของปี 2563 

ส่งผลให้ผลติภาพแรงงานมมีลูค่า   202,153 บาทต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ  6.3  จากช่วงเดยีวกนั 

ของปีก่อน จึงทำาให้การเติบโตของผลิตภาพแรงงานตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว ้

ซึง่มีสถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวกิฤต

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต11
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

110402
มีคนไทยที่มีความสามารถและผู ้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท�าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี 2565 สัดส่วนกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 10

2562 2563

โดยในปี 2563 สัดส่วนกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า 

มีกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 4,115,457 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ร้อยละ 0.59 สำาหรับรายงานข้อมูลผู้สำาเร็จการศึกษาปี 2562 และประมาณการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน ปี 2564 - 2565 พบว่า ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. และ

ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อีกท้ังดัชนี Global 

Talent Competitiveness Index: GTCI ปี 2020 ได้มีการประเมินจากศักยภาพ 

การดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรระดับหัวกะทิท่ีมีความรู ้ความสามารถของ

ประเทศต่าง ๆ 132 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 67 ซ่ึงอยู่ในอันดับ 

ทีไ่ม่สงูมาก เปรียบเทียบกบัสงิคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ท่ีอยูใ่นอนัดับท่ี 3, 26 และ 

46 ตามลำาดับ ซึง่มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

110501
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด�ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา

ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน กำาหนด 

ค่ า เป้ าหมายที่ ต้ องบรรลุ ในปี  2565 จำ านวนผู้ สู งอายุมีศั กยภาพมี งานทำ า 

และรายได้เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

2562 2563

โดยปี 2563 พบว่าร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำา เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยสัดส่วน 

ผู ้สูงอายุที่มีงานทำาต่อจำานวนผู ้สูงอายุทั้งหมด อยู ่ท่ีร้อยละ 36.91 เพิ่มสูงข้ึนจาก 

ร้อยละ 34.5 ในปี 2562 สำาหรับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สูงอายุในปี 2563 อยู่ที่ 11,972 บาท

ต่อเดือน เพิ่มขึ้นจาก 11,336 บาทต่อเดือนในปี 2562 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11

419



การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำานึกความเป็นไทย ดำารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

 เป ้าหมายการสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพมนุษย ์มุ ่ ง เน ้น 
การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนภาคเอกชนในการสนับสนุน
ครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงมีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชน 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาครอบครัว ศักยภาพของครอบครัว ภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว ตลอดจน 
กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ทั้งนี้ การดำาเนินการ
ที่ผ่านมายังคงเป็นโครงการท่ีเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงถือเป็นความท้าทาย
สำาคัญที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำาเนินงานที่เป็นองค์รวมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110101

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต11

420

110101



การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ภาครัฐและ
ภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคล่ือนเป้าหมายโดยดำาเนินการ
ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อาทิ 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีสุข โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โครงการขับเคลื่อนและขยาย
ผลการดำาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างสุขชุมชนบนวิถีพอเพียง การน้อมนำา 
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล มุ่งพัฒนา 
คุณภาพชีวิตบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข ขจัดความยากจน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 1,885 ศูนย์ทั่วประเทศ 
ตามความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกพืช/ 
เลี้ยงสัตว์ เกษตรผสมผสาน การแปรรูป หัตถกรรม 
พื้นบ้าน เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย พิจารณาจาก 
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนซ่ึงเป็นหนึ่ง 
ในดัชนีย่อยของดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยใน 
ปี 2563 ไม่มกีารจดัทำารายงานดชันคีวามก้าวหน้าของคน 
เนื่องจากเป ็นการประเมินผลทุก ๆ 2 ป ี  ดังนั้น 
หากพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าฯ ในปี 2562 พบว่า 
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนอยู่ท่ี 0.6470 
เพิ่มขึ้น จาก 0.6276 ในปี 2560 แต่ยังคงตำ่ากว่าตัวเลข
ของปี 2558 ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงผู้สูงอายุ 
ที่อยู ่ลำาพังคนเดียว และจำานวนครัวเรือนที่มีหัวหน้า 
ครัวเรือนเดี่ยว (หย่า/หม้าย) เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูล
การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย ปี 2562 ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่
ยังมีทัศนคติท่ีเชื่อว่าการเลี้ยงดูเด็ก สั่งสอนหรือให้การศึกษาเด็กอย่างเหมาะสม จำาเป็นต้องมีการลงโทษ 
ทางร่างกาย ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องเร่งขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ในทุกมิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนต่อไป
 

ประเด็นท้าทายที่ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย 
การดำา เนินโครงการที่มุ่ ง เน้นการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งยังไม่มีความยืดหยุ่น 
เพียงพอ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนิยามครอบครัว
ในรูปแบบเดิม (พ่อ แม่ ลูก) ยังขาดการคำานึงถึงลักษณะ
โครงสร้างครอบครัวในสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปและ
มีความหลากหลาย อาทิ ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัว
พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ซึ่งภาครัฐ 
ควรให้ความสำาคญักบัการออกนโยบายและมาตรการทีม่ี
ความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละครอบครัว เพ่ือสร้าง 
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง นอกจากน้ี มาตรการส่งเสริม 
การเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวจำาเป็นต้องได้รับการ 
มีส่วนร่วมจากสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการ
ออกแบบระบบนิเวศรองรับที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม 
กับการเลี้ยงดูบุตร

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

62 ส้ม 63 ส้ม 
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ปี 2558 ปี 2560 ปี 2562p

ดชันีย่อยด้านชีวติครอบครัวและชุมชน

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย ครอบครัวไทยเข้มแขง็ และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 4 

เป้าหมายการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์มุ่งเน้นการสร้างครอบครัวที่เหมาะสม5 

กับโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และ6 

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการ7 

แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนภาคเอกชนในการสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง 8 

มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้อง9 

อาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว ศักยภาพของครอบครัว ภาคีเครือข่าย10 

ทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว ตลอดจนกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง11 

ศักยภาพมนุษย์ ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมายังคงเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา 12 

ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินงานที่เป็นองค์รวมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบรรลุ13 

เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากดัชนีย่อย15 

ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อยของ16 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยในปี 2563 ไม่มีการจัดทำ17 

รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน เนื่องจากเป็นการ18 

ประเมิ นผลทุก  ๆ  2 ปี  ดั งนั้ น  หากพิ จารณ าดั ชนี19 

ความก้าวหน้าฯ ในปี 2562 พบว่า ดัชนีย่อยด้านชีวิต20 

ครอบครัวและชุมชนอยู่ที่ 0.6470 เพิ่มขึ้น จาก 0.6276 21 

ในปี 2560 แต่ยังคงต่ำกว่าตัวเลขของปี 2558 ซึ่งแนวโน้ม22 

ดังกล่าวสะท้อนถึงผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว และ23 

จำนวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (หย่า/หม้าย) เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี 24 

ในประเทศไทย ปี 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่เช่ือว่าการเลี้ยงดูเด็ก ส่ังสอน 25 

หรือให้การศึกษาเด็กอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องมีการลงโทษทางร่างกาย ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวประเทศไทย 26 

จึงยังคงต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในทุกมิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนต่อไป 27 

การดำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ภาครัฐและภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโดยดำเนินการส่งเสริม 28 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาครอบครัว29 

ที่มา : สำนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

110101 

ส้ม 

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การสร้างระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำางาน อาทิ มีการจ้าง
พนักงานชั่วคราวมาทำางานแทนสตรีที่ลาคลอดบุตร โดยเมื่อครบกำาหนดแล้วสามารถกลับเข้าทำางานได้ทันที ระบบ 
การทำางานที่บ้าน ระบบรองรับให้สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถดูแลบุตรได้ การสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง 
เพือ่กำาหนดรปูแบบการทำางานท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่ การสนบัสนุนวันลาเพือ่การดแูลครอบครวัหลากหลาย การขยาย
จำานวนวนัลาสำาหรบัหญิงตัง้ครรภ์ตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศทีก่ำาหนดวนัลาคลอดไวอ้ยา่งนอ้ย 14 
สัปดาห ์หรอืระยะเวลา 6 เดอืนหลงัคลอด รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาครอบครัว ทัง้การปลูกฝงั 
วิถีการดำาเนินชีวิตที่ดีโดยเริ่มจากบทบาทของพ่อแม่ การใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว การสร้างพ้ืนที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และ 
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและชุมชน

การพัฒนาเด็กตั้งแต ่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
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 เป้าหมายการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัยให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อม 
ทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ การส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต ่
เริ่มตั้งครรภ์ การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมดูแลด้านโภชนาการเด็ก การสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับการดูแลพัฒนาเด็กให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคล่ือนสำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เริ่มตั้งแต่การเกิดอย่างมีคุณภาพ การเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย การจัดบริการและสวัสดิการสำาหรับ
เด็กปฐมวัย ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการติดตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย และการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ยังถือเป็นความท้าทายสำาคัญที่ประเทศไทยจะต้องเร่งดำาเนินการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110201

การพัฒนาเด็กตั้งแต ่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสำารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICs) มีการสำารวจทุก ๆ 
3 ปี โดยหากพิจารณาดัชนีการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระหว่างปี 2558 - 2559 และ 2562 พบว่า แนวโน้มของ
เด็กอายุ 36 - 59 เดือนที่มีพัฒนาการสมวัยมีจำานวน
เพิ่มขึ้น จาก 91.1 ในปี 2558 - 2559 เป็น 92.9 
ในปี 2562 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 
ท่ีร้อยละ 80 แล้ว ทั้งนี้ ดัชนีการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดังกล่าววัดจากร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการอย่างน้อย 
3 ใน 4 เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ การอ่านออกและ 
การรู ้จักตัวเลข กายภาพ สังคมและอารมณ์ และ 
การเรียนรู้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาพัฒนาการแต่ละ
ด้านพบว่าด้านการอ่านออกและการรู้จักตัวเลขยังถือ
เป ็นจุดอ ่อนที่ยังต ้องเร ่งพัฒนารวมถึงข ้อมูลจาก 
กรมการปกครอง ปี 2559 ช้ีให้เห็นว่าเด็ก 0 - 5 ปี 
ประมาณ 1.38 ล้านคนอยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์ อกีทัง้เดก็ก่อนวยัเรยีน 3 - 5 ปี กว่า 2.3 แสนคน 
ไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล ซึ่งสะท้อนถึงความเหล่ือมลำ้า
ทางการศึกษาที่ยังเป็นประเด็นความท้าทายสำาคัญ 

ที่มา: การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559,
สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานภาครัฐมีการดำาเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีความก้าวหน้า
สำาคัญ คือ การออกพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 การร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 
เพื่อเป็นแนวนโยบายหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้าน อีกทั้งยังมีการดำาเนิน
โครงการต่าง ๆ ท่ีสำาคัญ อาทิ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 600 
บาท/เดือน โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดหาอาหารกลางวันและนมสำาหรับเด็กปฐมวัย โครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรก การให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนจนถึงหลังคลอด 6 เดือน/รับการตรวจ
ครรภ์ฟรีและฝากครรภ์ฟรี ส่งเสริมให้พ่อแม่เล่นกับลูกให้เหมาะสมกับวัย โดยการเผยแพร่คู่มือการเฝ้าระวังและ 
สง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั ผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เชน่ แอปพลเิคชนั Khunlook คลปิวดิโีอการสอน 
หลักสูตรโค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ระดับปฐมวัย
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย
ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมลำ้าของคุณภาพการจัด
บริการปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่ง 
ยงัไม่ได้มาตรฐานและไม่มคีณุภาพ ประกอบกบัศักยภาพ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ความรู ้ด ้านสิทธิเด็ก จริยธรรม ที่ยังต้องเร่งพัฒนา 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
รวมถึงการลดช่องว ่างระหว่างของพัฒนาการเด็ก 
โดยเฉพาะที่ เป ็นป ัญหามาจากความเหลื่ อมลำ้ า 
ทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ถอืเป็นความท้าทายทีส่ำาคญั
ของภาครัฐในการจัดบริการการศึกษาท่ีอยู ่บนหลัก 
ของความเสมอภาค ตลอดจนการส่งเสริมการตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ งด ้าน
พัฒนาการ ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม
จากฝั่งพ่อแม่ผู ้ปกครอง อาทิ การควบคุมและจำากัด 
การใช้สื่อของเด็ก เนื่องจากการรับสื่อผ่านจอต้ังแต ่
ยงัเลก็มคีวามสมัพนัธ์กับพฒันาการด้านภาษาล่าช้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป
ควรกำาหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการจัดสรรทรัพยากร
เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่มีคุณภาพตำ่ากว่ามาตรฐาน พัฒนาระบบการค้นหา 
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย อีกทั้งมีระบบช่วยเหลือ 
ส่งต่อท่ีมีประสทิธภิาพ พฒันาระบบทีช่่วยในการตดิตาม
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของเด็ก จัดทำาระบบ
และกลไกในการคุม้ครองสิทธเิดก็ พฒันาระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลและเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน พัฒนา
ทกัษะของพอ่แมผู่้ปกครองในการมทีักษะพอ่แม ่รวมถึง
การคัดกรองและคัดเลือกครู และผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้
ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัการดแูลเดก็ปฐมวยัในสถานพฒันา
เด็กปฐมวัย และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 
โดยใช้กลไกพื้นท่ี อาทิ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในการเป็นผู้ให้คำาแนะนำาและเป็นพ่ีเลี้ยงให้ครู
และผู้ดูแลเด็กในระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนา
ระบบการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพที่จูงใจครูและ 
ผู้ดูแลเด็กเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย
การพฒันาเด็กปฐมวัยได้อย่างยัง่ยนืต่อไป
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การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
มีสำานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงชีวิตดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110301

 เป้าหมายการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นอย่างรอบด้าน 
ทั้งทักษะด้านอารมณ์ ความรู้สึก การเข้าสังคม รวมทั้งการสื่อสาร (Soft skills) และทักษะที่ใช้ในการทำางาน 
ที่สามารถเรียนรู้ได้เรื่อย ๆ ท้ังในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน (Hard skills) โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะด้านภาษา ศิลปะ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัย
สำาคัญของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึง
การสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประชากรช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น 
ทั้งนี้ จากผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน และทักษะเพื่อการดำารงชีวิตในโลกยุคใหม่ ยังคงเป็นความท้าทายสำาคัญที่จะต้องดำาเนินการเพื่อให ้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย ในป ี  2563 
World Economic Forum (WEF) ไม่มีการรายงาน
ผลการจัดความสามารถทางการแข ่ง ขัน ดังนั้น 
หากพิจารณาจากรายงานฯ ในป ี  2562 พบว ่า
คะแนนความสามารถในการแข ่ ง ขันการพัฒนา 
ทุนมนุษย ์ด ้านทักษะ (Skill) ของไทยมีแนวโน ้ม 
ลดลงจากปี 2561 โดยในปี 2562 อยู่ท่ี 62.3 คะแนน 
ขณะที่ในปี 2561 อยู่ท่ี 63.0 คะแนน หรือเพิ่มเป็น
อันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศท่ัวโลก จากอันดับท่ี 
66 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ในปี 2561 ทั้งนี้ สาเหตุ
สำาคัญมาจากทักษะของบัณฑิตท่ีลดลง และการสอน 
ให ้คิด เชิ งวิ เคราะห ์ที่ ยั งมีคะแนนที่ ค ่ อนข ้ างตำ่ า

(3.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7) ประกอบกับกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 ได้มีการ
คาดการณ์ว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โควิด-19 ประมาณ 177,453 คน 

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2019, 
World Economic Forum (WEF)

ซึ่งเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา สะท้อนถึงการขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ที่จำาเป็น 
ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว ่าไทยยังคงไม่สามารถบรรลุค ่าเป ้าหมายที่กำาหนดให้คะแนน 
ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ไว้ในปี 2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานภาครัฐได้ดำาเนินการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ 
การจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการพัฒนา
หลกัสตูร โดยวางแผนนำารอ่งการนำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะไปใชป้ฏบิตัจิรงิใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัระยอง ศรสีะเกษ 
สตลู เชยีงใหม ่กาญจนบรีุ และปตัตาน ีการสอนโคด้ด้ิง (Coding) ต้ังแตร่ะดบัชัน้อนบุาล เพือ่พัฒนาทกัษะทีห่ลากหลาย
โดยเฉพาะทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการคิดอยา่งเปน็ระบบ ทกัษะการคดิวเิคราะห ์และความรอบรูท้างดจิทิลั 
ทั้งนี้ มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นและเชื่อมต่อกับโลกการทำางานจริง ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีสุมิพล (SIMTEC) เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร 
ทางด้านทักษะฝีมือแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจน 
การสร้างระบบการศึกษายกกำาลังสอง (Thailand Education Eco-System) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดได้

62 ส้ม 63 ส้ม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้  3 

มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 5 

ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 6 

เป้าหมายการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านทั้งทักษะด้านอารมณ์ 7 

ความรู้สึก การเข้าสังคม รวมทั้งการสื่อสาร (Soft skills) และทักษะที่ใช้ในการทำงาน ที่สามารถเรียนรู้ได้เรื่อย ๆ ทั้งใน8 

ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน (Hard skills) โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะชีวิตภายใต้สังคม9 

พหุวัฒนธรรม ทักษะด้านภาษา ศิลปะ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยสำคัญของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น10 

เกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเพิ่มศักยภาพ11 

ให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่12 

เอื้อต่อการพัฒนาประชากรช่วงวัยเรยีน/วัยรุน่ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร13 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ 14 

ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 15 

สถานการณ์การบรรลุ เป้าหมาย  ในปี  2563 World Economic 16 

Forum (WEF) ไม่มีการรายงานผลการจัดความสามารถทางการ17 

แข่งขัน ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ ในปี 2562 พบว่า คะแนน18 

ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)  19 

ของไทยมีแนวโน้มลดลงจากปี  2561 โดยในปี  2562 อยู่ที่  62.3 20 

คะแนน ขณะที่ในปี 2561 อยู่ที่ 63.0 คะแนน หรือเพิ่มเป็นอันดับที่ 73 21 

จาก 141 ประเทศทั่วโลก จากอันดับที่ 66 จาก 140 ประเทศทั่วโลก 22 

ในปี 2561 ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญมาจากทักษะของบัณฑิตที่ลดลง และ23 

การสอนให้คิดเชิงวิเคราะห์ที่ยังมีคะแนนที่ค่อนข้างต่ำ (3.2 คะแนน24 

จากคะแนนเต็ม 7) ประกอบกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง25 

การศึกษา ปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ประมาณ 26 

177,453 คน ซึ่งเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา สะท้อนถึงการขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ท่ีจำเป็น 27 

ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยยังคงไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดให้คะแนนความสามารถในการ28 

แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ไว้ในปี 2565  29 

การดำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การจัดการ30 

ศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการพัฒนาหลักสูตร  31 

โดยวางแผนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ปฏิบัติจริงใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล 32 

63.0 62.3

66

73

25
61
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62

คะแนนดา้นทกัษะ (Skill) อนัดบั
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ทักษะของบัณฑิตในภาพรวมยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้ เนื่องจากการขาดความเชื่อมโยงระหว่างทักษะในการทำางานจริงและการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและสถานประกอบการในการออกแบบ
พัฒนาหลักสูตร และอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสอดรับกับสภาพการทำางานจริง ประกอบกับการอบรมและพัฒนาทักษะ
แรงงานของภาคเอกชนที่ยังคงจำากัดอยู่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก อีกทั้งการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติยังคงไม่ครอบคลุมสถานศึกษาในวงกว้าง โดยในระยะแรกยังจำากัดอยู่ที่พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษานำาร่อง การจัดการเรียนการสอนยังเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากการที่ระบบการศึกษาของประเทศยังไม่เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะ 
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของวัยเรียน/วัยรุ่น 
ทั้งน้ี กลไกการบริหารจัดการท่ียังไม่มีความยืดหยุ่นดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและ
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุคหลังโควิด-19 
ที่ส่งผลกระทบต่อการหลุดออกนอกระบบการศึกษา จึงต้องอาศัยการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการเปลี่ยน
กระบวนทศัน์ในการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมกับความเปลีย่นของบรบิทโลกและของประเทศทีค่าดเดาได้ยากมากยิง่ข้ึน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งรัดการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  ที่เป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อาทิ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ เรียนรู้
เฉพาะวิชาที่จำาเป็น และบูรณาการเช่ือมโยงการดำาเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสอดรับ
กับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้ง ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบข้ามสาขาวิชาในทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิต อาทิ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
การเจรจาต่อรอง การเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งมีวิธีการวัดผลประเมินผลที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ อาทิ การปฏิบัติจริง การสัมภาษณ์ การเขียนรายงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะของครูผู้สอน
ให้มีความสามารถในการเป็นผู ้อำานวยความสะดวกในการเรียนการสอนเชิงรุก และมีทักษะและความรอบรู ้ 
ทางดิจิทัล รวมถึงการสร้างกลไกการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น ยกเลิกกฎระเบียบที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ในตัวนักเรียนการอุดหนุนเงินสำาหรับเด็กนักเรียนยากจน ตลอดจนมีแนวปฏิบัติในการออกแบบนโยบายและ
มาตรการด้านการศึกษา รองรับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาวัยเรียนวัยรุ่น 
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110401

การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำาคัญ 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต 

ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ผลิตภาพแรงงาน ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 2.5 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานมีจุดเน้นการพัฒนาในการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ตามหลักการทำางานท่ีมีคุณค่า โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานให้เกิดเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลสถานการณ์แรงงาน ความต้องการแรงงาน/ค่าจ้าง/การอบรม และข้อมูลแรงงานรายบุคคล ส่งเสริม 
การพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน การส่งเสริม
การมีงานทำาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ 
ยกระดับศักยภาพแรงงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงกฎหมาย 
ที่ เ ก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน ท้ังน้ี ความท้าทาย 
ของการพัฒนาในด้านการยกระดับศักยภาพแรงงาน คือ การที่แรงงานส่วนใหญ่ที่ได้รับโอกาสในการเข้ารับ 
การฝึกทักษะ/การอบรม เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบ ทำาให้แรงงานนอกระบบยังคงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ
และฝีมือแรงงาน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) คำานวณจาก
สดัส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อผูมี้งานทำา พบว่า ในปี 2563 (ใช้ข้อมลูไตรมาส 1 - 3 ปี 2563) เนือ่งจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีมูลค่าลดลงต้ังแต่ไตรมาส 2 - 3 ปี 2563 และส่งผลให้ 
ผลติภาพแรงงานมมีลูค่า 202,153 บาทต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ 6.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงทำาให้การเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ว่าเติบโตไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 2.5 

62 เขียว 63 แดง 

1 
 

110401 
แดง แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต             1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ3 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ4 
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  5 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5  6 

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานมีจุดเน้นการพัฒนาในการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  7 
ตามหลักการทำงานที่มีคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานให้เกิดเชื่อมโยงระบบข้อมูล8 
สถานการณ์แรงงาน ความต้องการแรงงาน/ค่าจ้าง/การอบรม และข้อมูลแรงงานรายบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ9 
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำ  10 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ11 
แรงงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ12 
ประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งนี้ ความท้าทายของการพัฒนาในด้านการ13 
ยกระดับศักยภาพแรงงาน  คือ การที่แรงงานส่วนใหญ่ที่ได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกทักษะ/การอบรม  14 
เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบ ทำให้แรงงานนอกระบบยังคงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน 15 

สถานก ารณ์ ก ารบ รร ลุ เป้ าห ม าย  16 
โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ17 
ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) คำนวณจาก18 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน19 
ประเทศต่อผู้มีงานทำ พบว่า ในปี 2563 20 
(ใช้ ข้ อมู ล ไตรม าส  1  - 3 ปี  2563 ) 21 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 22 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีมูลค่าลดลง23 
ตั้ งแต่ ไตรมาส 2 - 3 ปี  2563 ส่งผล 24 
ให้ผลิตภาพแรงงานมีมูลค่า 202,153 25 
บาทต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ 6.3 จาก26 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงทำให้การ27 
เติบโตของผลิตภาพแรงงานต่ำกว่าค่า28 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5  29 

การดำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ได้ดำเนินการยกระดับผลิตภาพแรงงานที่สำคัญ ประกอบด้วย มาตรการ30 
พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และได้รับรายได้31 
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง32 
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการการสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม thailandfutureworkfroce.com เพื่อพัฒนาผู้ที่จบ33 
ในสาขาต่าง ๆ ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มาเป็นกำลังคนดิจิทัล และการพัฒนาแรงงานวิชาชีพ 34 
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะให้กับผู้เรียน35 
สายอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 36 
ชั้นปีที่ 2 ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการผลิต โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับกลุ่ม  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : 37 
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 38 
ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  39 

ท่ีมา: สำรวจการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562, 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4

3.3
4.3 4.7

3.0 3.0

-6.3

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563*

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน

*ใชข้อ้มูลไตรมาส 1 – 3 ปี 2563 เทียบกบัขอ้มูลไตรมาส 1 - 3 ปี 2562

ที่มา: การสำารวจภาวการณ์ทำาของประชากร พ.ศ. 2557 – 2563, 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ได้ดำาเนินการยกระดับผลิตภาพแรงงานที่สำาคัญ ประกอบด้วย มาตรการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และได้รับรายได้ 
ตามมาตรฐานฝมีอืแรงงาน นอกจากนี ้ยงัมมีาตรการเพือ่พฒันาทกัษะแรงงานเพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ที่ยั่งยืน โดยการการสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม thailandfutureworkfroce.com เพื่อพัฒนาผู้ที่จบในสาขา
ต่าง ๆ ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มาเป็นกำาลังคนดิจิทัล และการพัฒนาแรงงานวิชาชีพโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
ในระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ชัน้ปีที ่3 และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปทีี ่2 กอ่นทีจ่ะเขา้
สูภ่าคการผลติ โดยมหีลกัสตูรการฝกึอบรมทีส่อดคลอ้งกบักลุม่ 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย : กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 
เพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน

*ใช้ข้อมูลไตรมาส 1-3 ปี 2563 เทียบกับข้อมูลไตรมาส 1-3 ปี 2562
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ในปี 2563 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 ทำาให้เศรษฐกิจชะลอตัว 
และสถานประกอบการลดต้นทุนโดยการเลิกจ้าง และลดการพัฒนาทักษะแรงงานลง ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพ
แรงงานลดลงในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ การยกระดับผลิตภาพยังจำาเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลทักษะแรงงาน 
เพื่อใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
อย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มผลิตภาพแรงงานต้องยกระดับการอบรมและพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยต้องคำานึงถึงทักษะพื้นฐาน และทักษะเฉพาะที่สำาคัญ 
ต่อการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันต้องสร้างแรงจูงใจให้แรงงานที่อยู่ระหว่างการหางานเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำาโดยพัฒนาควบคู ่ไปกับการยกระดับผลิตภาพแรงงานด้านอื่น เช่น การใช้
เทคโนโลยีในการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานตำ่าที่สุด อีกทั้งการใช้ 
แฟลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะความรู ้  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานที่ เป ิดโอกาสให้กับแรงงาน 
ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบสามารถพัฒนาตนเองได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวโดยสามารถ 
ได้ใบรับรองการผ่านการอบรมจะทำาให้เกิดความสะดวกและจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นในทักษะ 
ที่สนใจ และภาครัฐอาจจะมีการสนับสนุนในลักษณะการร่วมจ่ายหรือการให้คูปองสำาหรับการฝึกอบรมให้กับ
สถานประกอบการในการจัดการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีค ่าใช ้จ ่ายสูง 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการยกระดับคุณภาพและทักษะแรงงานของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11

431

110401



การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110402

 การบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศด้วยสัดส่วนกำาลังแรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การพัฒนาเพื่อบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาว สิ่งที่สำาคัญ 
คือการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทย 
หรือคนต่างชาติที่กำาเนิดในประเทศไทยให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทำาประโยชน์และ 
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการมีระบบฐานข้อมูล
แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รายบุคคล การพัฒนาทักษะแรงงานด้วยการส่งเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเป็น
ผู ้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ด้วยนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุ เป้าหมาย โดยมี สัดส่วน
กำ าลั งแรงงานด้ านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เป็นการประเมินสถานการณ์ ในปี 2562 พบว่า 
มีกำาลั งแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทัง้สิน้ 4,115,457 คน เพิม่ขึน้จากป ี2561 ที ่4,091,397 คน 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 สำาหรับข้อมูลผู้ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา ปี 2562 และ 2561 จากรายงานข้อมูล 
ผู้สำาเร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผู้เข้า 
สู่ตลาดแรงงาน ปี 2564 - 2565 ของกระทรวงแรงงาน 
พบว่า ปี 2562 ผู้ท่ีอยู่ระหว่างศึกษาท้ังระดับ ปวช. 
ปวส. และปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งดัชนี Global Talent Competitiveness Index: GTCI ปี 2020 ได้มีการประเมิน 
จากศักยภาพการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรระดับหัวกะทิท่ีมีความรู้ความสามารถของประเทศต่าง ๆ  132 ประเทศ 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 67 ซ่ึงอยู่ในอันดับที่ไม่สูงมาก เปรียบเทียบกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส ์
ที่อยู่ในอันดับที่ 3, 26 และ 46 ตามลำาดับ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ ในการดึงดูดเด็กและเยาวชน
เข้าสู่อาชีพนักวิจัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม 
โครงงานวิจัยกับนักวิจัยของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา ให้มีการศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และการสนับสนุนและดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการ 
ของศูนย์แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการดำาเนินการในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอน 
ทางวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย, โรงเรียนกำาเนิดวิทย์, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (โรงเรียน
นำาร่อง 200 แห่ง) โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย (500 คน) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (200 คน) สำาหรับการสนับสนุนให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาทำางานในประเทศ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่านการกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่ได้มีการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ทำาให้แรงงานทักษะสูงมีความสะดวก 
ในการย้ายเข้ามาทำางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยได้
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาให้มีกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น 
อาจจะเป็นการดำาเนินการและติดตามประเมินผลที่ต้องใช้ระยะเวลา และต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความจำาเป็นในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็ก
และเยาวชนรับรู้ เพื่อส่งผลต่อการเลือกศึกษาในอนาคต รวมถึงการสร้างความรับรู้ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
ถึงโอกาสทางด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความนิยมการเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ยังคงตำ่ากว่า 
สาขาแพทย์อยู ่มาก อีกท้ังยังมีประเด็นท้าทายเรื่องการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความแตกต่าง 
ทางเศรษฐานะทางสงัคมให้มโีอกาสได้เข้าถงึความรูค้วามสนใจทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยการเปิดพืน้ที ่
ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีความท้าทาย 
จากภายนอกที่ประเทศต่าง ๆ ได้มีการดึงดูดแรงงานเข้าไปทำางานในประเทศต่าง ๆ โดยการให้สิทธิประโยชน ์
ที่มากกว่าประเทศไทย อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐจะต้องสนับสนุนโดยการผ่อนปรนข้อกำาหนดทางด้านกฎหมาย 
ให้ประโยชน์ทางด้านการลดภาษีเงินได้ การคุ้มครองด้านสิทธิ์ของแรงงานและสิทธิในการรักษาพยาบาล รวมถึง 
การกำาหนดมาตรการเพือ่รองรับผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางจากตา่งประเทศตัง้แตต่น้ทางจนถงึปลายทาง อาท ิการสำารวจ 
กำาลังคนของแต่ละสาขาอาชีพที่มีความจำาเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในเชิงลึก มีการวิเคราะห์ความ
สมดลุระหวา่งแรงงานไทยและตา่งชาต ิการปรบัปรงุระบบกระบวนการทำางานทีบ่รูณารว่มกนักบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทั้งในและนอกประเทศในการสรรหา การคัดกรอง การสร้างแรงจูงใจให้กับแรงงาน การปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำาเป็น 
และส่งเสริมการให้ทุนสนับสนุนต่อเนื่องทั้งการศึกษาในประเทศและต่างประเทศสำาหรับผู้ท่ีสนใจสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยดีว้ยการสรา้งความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ยทีเ่ปน็รปูธรรมและมคีวามตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะความรว่มมือ 
กับมหาวิทยาลัยในการจัดค่ายเฉพาะทางสำาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อให้มีพ้ืนที่ทดลองและเปิดโอกาส 
ในการพบปะอาจารย์ นักวิจัยในสาขานั้น ๆ รวมถึงการจัดกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในสาขาต่าง ๆ ได้เข้ามา 
ทำากิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงการช่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ท้ังนี้ ยังต้องให้ 
ความสำาคัญกับการสร้างคุณค่าและความก้าวหน้าของเส้นทางสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้วยการใช้ความสำาเร็จของผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบันดาลใจให้นักเรียน 
นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความแน่วแน่ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 
ได้ประกอบอาชีพและใช้ความรู้ ความสามารถตามศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไป

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
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 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู ่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาให้ผู ้สูงอายุ 
กลายเป็นพลงัในการขับเคลือ่นประเทศ และมุง่เน้นส่งเสรมิให้มกีารทำางานหลงัเกษยีณผ่านการเสรมิทกัษะการดำารงชวีติ 
ทกัษะอาชพีในการหารายได้ มีงานทำาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการเสริมสร้างสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค
ให้แก่ผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพ่ือสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำาเป็นพื้นฐานในการ
ดำารงชีวิต โดยการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่การมีงานทำาของผู ้สูงอาย ุ
การส่งเสริมวินัยการออม การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที่ 
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่สำาคัญ คือ การมุ่งเน้นส่งเสริม
การมีงานทำาของผู ้สูงวัยให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงการสร้างช่องทาง 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู ้โครงการหรือการดำาเนินโครงการที่รัฐดำาเนินการแก่ผู ้สูงอายุ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงการดำาเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110501

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนผู้สูงอายุมีศักยภาพมีงานทำาและรายได้เหมาะสม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อพิจารณา
สถานการณ์จากร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพมีงานทำา 
ในปี 2563 พบว่า ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำา 
เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีงานทำาต่อ
จำานวนผู้สูงอายุทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 36.91 เพิ่มสูงขึ้น
จากร้อยละ 34.5 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลของการเพิ่มขึ้น
จากการทำางานในภาคเกษตรกรรม สำาหรับค่าจ้างเฉลี่ย
ของผู้สูงอายุในปี 2563 อยู่ท่ี 11,972 บาทต่อเดือน 
เพิ่มสูงขึ้นจาก 11,336 บาทต่อเดือน ในปี 2562 
ตามค่าจ้างเฉล่ียที่เพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มภาคการผลิตและ
ภาคการค้าและบริการเป็นหลัก ขณะที่ค ่าจ้างของ 
ผู ้สูงอายุในกลุ ่มภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 
ซ่ึงจากประเด็นสถานการณ์ผู้สูงอายุข้างต้นยังตำ่ากว่า 

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 
แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้3 
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนผู้สูงอายมุีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  5 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 6 
ต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาให้ผู้สูงอายุกลายเป็นพลังในการ7 
ขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพ 8 
ในการหารายได้ มีงานท าท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ มีการเสริมสร้างสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่9 
ผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้าง10 
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการ11 
ด ารงชีวิต โดยการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การมีงานท าของผู้สูงอายุ  12 
การส่งเสริมวินัยการออม การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที ่และ13 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การมุ่งเน้นส่งเสริมการ14 
มีงานท าของผู้สูงวัยให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ รวมถึงการสร้างช่องทางการสื่อสาร 15 
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้โครงการหรือการด าเนินโครงการที่รัฐด าเนินการแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถเข้าถึง16 
การด าเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างกว้างขวาง 17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาสถานการณ์18 
จากร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า ในปี 2563 พบว่า 19 
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 20 
โดยสัดส่วนผู้สูงอายุทีม่ีงานท าต่อจ านวนผูสู้งอายุทัง้หมดอยู่21 
ที่ร้อยละ 36.91 เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 34.5 ในปี 2562  22 
ซึ่ ง เป็ นผลของการ เพิ่ ม ขึ้ น จากกา รท า ง าน ในภาค23 
เกษตรกรรม ส าหรับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สูงอายุในปี 2563 24 
อยู่ที่ 11,972 บาทต่อเดือน เพิ่มสูงขึ้นจาก 11,336 บาทต่อ25 
เดือนในปี 2562 ตามค่าจ้างเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มภาค26 
การผลิต และภาคการค้าและบริการเป็นหลัก ขณะที่ค่าจ้าง27 
ของผู้สูงอายุในกลุ่มภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  28 
ซึ่งจากประเด็นสถานการณ์ผู้สูงอายุข้างต้นยังต่ ากว่า 29 
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการเพิ่มจ านวนผู้สูงอายุมีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม ที่ร้อยละ 10 ในปี 2565 30 
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคีเครือข่ายพัฒนาที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริม31 
ให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตัวเองและร่วมเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาและขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึง32 
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลถึงความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุ ท าให้ขาดรายได้ และส่งผลกระทบต่อการท างาน33 
ของผู้สูงอายุลดลง 34 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้ขับเคลื่อนเป้าหมายโดยการด าเนินโครงการต่าง ๆ 35 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เอ้ือต่อการมีงานท า สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงการส่งเสริมและ36 
พัฒนาระบบการออมของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ตลอดจนร่วมเป็นพลังส าคัญ37 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งมีโครงการส าคัญ เช่น โครงการสร้างความตระหนัก38 
และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการท างานและการเป็น39 
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน โครงการเสริมพลัง 40 

ท่ีมา: ส ารวจการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2563, 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

110501 
เหลือง 

 

แ 

ที่มา: สำารวจการทำางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2563,
สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ค ่าเป ้าหมายที่ตั้ งไว ้ในการเพิ่มจำานวนผู ้สูงอายุมีศักยภาพมีงานทำาและรายได ้เหมาะสม ท่ีร ้อยละ 10  
ในปี 2565 ส่งผลให้ภาครัฐและภาคีเครือข่ายพัฒนาที่เกี่ยวข้องจำาเป็นต้องเตรียมพร้อมในการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตัวเองและร่วมเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ รวมถงึสถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลถงึความมัน่คงทางรายได้ของผูส้งูอาย ุทำาให้ขาดรายได้ และส่งผลกระทบ
ต่อการทำางานของผูส้งูอายลุดลง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้ขับเคลื่อนเป้าหมายโดยการดำาเนินโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เอื้อต่อการมีงานทำา สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมไปถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการออมของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ตลอดจนร่วมเป็นพลังสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งมีโครงการสำาคัญ เช่น โครงการสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำางานและการเป็น 
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน โครงการเสริมพลังภูมิปัญญา 
ผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการจัดระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
เป็นต้น อีกทั้งยังมีออกกฎหมายสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยให้สามารถใช้สิทธิยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 100% ของเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสูงอายุ
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ประเดน็ท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การจ้างงาน 
ผูส้งูอายใุนภาคส่วนต่าง ๆ ยงัคงเป็นประเดน็ท้าทายสำาคญั 
ทัง้ในเรือ่งการสร้างการรับรูแ้ละประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การกำาหนดมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู ้สูงอาย ุ
ในภาคเอกชนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจูงใจให้เกิด
การจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชน
หรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความกังวลในการจ้างงาน 
ผู้สูงอายุ เนื่องจากความเปาะบางในด้านปัญหาสุขภาพ 
อั นจะ เป ็ นอุ ปสร รคสำ า คัญต ่ อก า รทำ า ง านและ 
มองเป็นจุดอ่อน รวมถึงยังมีความท้าทายในเร่ืองการ
พัฒนาทักษะความรู ้ พื้นฐานและทักษะสมัยใหม ่ 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ภาครัฐและภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องจะต ้องควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานของผู้สูงอายุ รวมถึง 
ยังต้องให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ ่งเน้น 
การปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดของคนในสังคมให้มอง 
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าสามารถทำาประโยชน์ให้สังคม 
นำาไปสู่การส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุ รวมถึง
ควรมีการจัดกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่มี
ศักยภาพ เน้นเร่ืองการจ้างงาน เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า 
มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีรายได้ และสามารถทำาประโยชน์ 
ให้กับสังคม และ 2) กลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวยากจน 
ครอบครัวแหว่งกลาง เน้นให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับ
ครอบครัวมากขึ้น โดยท้องถ่ินควรมีบทบาทสำาคัญ 
ในการดูแล ช ่วยเหลือผู ้สูงอายุที่มีความเสี่ยงและ
ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญ
กับการเสริมทักษะหรือเพิ่มทักษะสมัยใหม ่ให ้กับ 
ผู ้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู ้ตลอดช่วงชีวิต 
พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้นในการให้
ความรู้ การฝึกอบรมงานวิชาชีพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
รวมทั้งสร ้างแรงจูงใจในการทำางานให้กับผู ้ สูงอายุ 
ด้วยการออกแบบการทำางานท่ียืดหยุ่น เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผู ้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับ
พื้นที่มากข้ึน รวมถึงการปรับแก้ระเบียบกฎเกณฑ์ 
กฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการจ้างงานผูส้งูอาย ุเพือ่ให้เกิด
การจ้างงาน ผู้สูงอายุมีงานทำา สามารถพึ่งพาตนเองได้
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