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ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมาย
และตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ กับตัวช้ีวัดนานาชาติและตัวช้ีวัดของต่างประเทศ และ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 

 
 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน 
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ เป้าหมาย “คนไทย 
ทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”และใช้ตัวชี้วัด คือ  
“ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน)” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
(ค่าคะแนน) 

11000101 ค่าคะแนน 
0.79 

ค่าคะแนน 
0.82 

ค่าคะแนน 
0.85 

มีค่าคะแนน
มากกว่า 0.85 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Y1) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย 
วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แผนย่อย ดังนี ้

 

1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ

และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย “ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีครอบครัวอบอุ่น”  

แนวทางการพัฒนา 
1.1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดย

ส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 
บนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท างาน
และการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกัน
ของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มี
บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบ
การจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่ เอื้อต่อการด ารงชี วิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมี 
ความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบ
สนับสนุนในการท างานที่เอื้อต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 

1.2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว 
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ
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ของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้าง
นวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง  
และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง 
และติดตามการด าเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้
ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

1.3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการด าเนินงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ  
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทย
อย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงาน 
ที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคาร 
คลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ

 

2) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัย

แม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริม  
การให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ สมวัย 
ในทุกด้าน ซึ่ งปัจจัยส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่  
มีการออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 

เป้าหมาย “เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น” 
และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย”  

แนวทางการพัฒนา 
2.1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ 

ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่ มตั้งครรภ์ รวมทั้งก าหนดมาตรการสร้าง 
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้  
สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้าน
และดูแลบุตรมากขึ้น 
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2.2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จ าเป็นต่อ
สมองเด็ก 

2.3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย 
ทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น 
การพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมาย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา 
การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
 

3) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน  
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น  
จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได ้

เป้าหมาย “วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “คะแนนความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)” 

แนวทางการพัฒนา 
3.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะ 

ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
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3.2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทค โนโลยี 
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

3.3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ 
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  

3.4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

3.5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข
กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ 
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 

4) แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี 
ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพื่ อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรม 
การท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของ
ตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนา
ระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ  
ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้ง
มาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษ 
ในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร  
ตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูง 
ด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชน 
ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดใน
ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ 
ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ 
เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

เป้าหมายที่ 1 “แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชี พและ 
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)” และ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      7 

เป้าหมายที่ 2 “มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนก าลังแรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 

แนวทางการพัฒนา 
4.1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 

4.2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัย
ท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

4.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 

4.4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ  
ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพ
และใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวก 
ให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 

4.5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 

5) แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  
ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างาน  

หลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ  
มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดท ากลุ่มอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียม
บุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการท างานของผู้สูงวัยภายหลัง  
การเกษียณอายุการท างาน การส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชน  
เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสร้างความตระหนักในการ เรื่องการรอบรู้
ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบ  
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
พึ่งตนเองได้ และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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เป้าหมาย “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม”  

แนวทางการพัฒนา 
5.1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มวัย 

5.2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 

5.3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561-  2565 ปี 2566 – 2570 ปี 2571 – 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึก
ความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น 11010101 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย 11020101 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 
21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

คะแนนความสามารถในการแข่ งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) 

11030101 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) 11040101 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 2.5 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มข้ึน 

สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

11040201 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

สัดส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็น 

ร้อยละ 50 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงใน
ชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า 
และรายได้เหมาะสม 

11050101 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ  
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา

และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1 คือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ต่างประเทศ Human Development Index หรือเรียกสั้น ๆ ว่าดัชนี HDI เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับความเจริญ
ของประเทศที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 นิยามและจัดเก็บข้อมูล โดยโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Development Programme: UNDP) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ประกอบด้วยตัวประกอบพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านสุขภาพ (Long and Healthy Life) โดยมีตัวบ่งชี้  คือ ความคาดหมายการคงชีพ 

เมื่อแรกเกิด (Life expectancy at Birth) โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก 
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)   

2) ด้านการศึกษา (Education) โดยมีตัวบ่งชี้ คือ จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา (Mean 
Years of Schooling) และจ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา (Expected Years of Schooling) โดย 
ในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก UNESCO Institute for Statistics, ICF Macro 
Demographic and Health Surveys, UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys และ OECD  

3) ด้านมาตรฐานการครองชีพ (A Decent Standard of Living) โดยมีตัวบ่งชี้ คือ รายได้
ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล (Gross National Income per Capita: GNI) โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 
UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก World Bank, IMF และ United Nations Statistics Division 

 หน่วยวัด ค่าคะแนน  
 วิธีการค านวณ  รายงานดัชนีการพัฒนามนุษย์ ระบุแผนภาพและวิธีการค านวณไว้ 

ในส่วน Technical Notes1 รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงตัวประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ด้านที่น ามารวมกันเป็น 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ มีขั้นตอนการค านวณ ดังนี ้

 
 

 
 
 

                                           
1อ้างอิงจาก http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf 
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รูปที่ 2 การเช่ือมโยงตัวประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ด้านที่น ามารวมกันเป็นดัชนีการพัฒนามนุษย ์
 

ขั้นตอนที่ 1: ท าการค านวณดัชนีย่อยของแต่ละด้าน (Dimension) นั่นคือ ค านวณดัชนีสุขภาพ 
ดัชนีการศึกษา และดัชนีมาตรฐานการครองชีพ โดยเมื่อค านวณแล้วค่าดัชนีย่อยจะอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ทั้งนี้ 
ดัชนีด้านการศึกษาประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัว ได้แก่ จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาและจ านวนปีที่คาดว่าจะ
ได้รับการศึกษา จึงน าค่าดัชนีตัวบ่งช้ีย่อยทั้ง 2 ตัวมาค านวณค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเพื่อให้ได้ค่าดัชนีย่อยการศึกษา  

 

โดยมีสูตรค านวณดังนี้   

 
 

ค่าที่เกิดขึ้นจริงคือค่าของตัวบ่งชี้ในแต่ละด้านของแต่ละประเทศ  
ค่าต่ าสุด คือ ค่าที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ของตัวบ่งชี้แต่ละด้าน ก าหนดโดย UNDP ที่มีการอ้างอิง

จากข้อมูลหรือข้อค้นพบในอดีต โดยในการจัดล าดับปี ค.ศ. 2019 ค่าต่ าสุดส าหรับความคาดหมายการคงชีพ 
ถูกก าหนดไว้ที่ 20 ปี ค่าต่ าสุดส าหรับจ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาและจ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา 
ถูกก าหนดไว้เท่ากันคือ 0 ปี และค่าต่ าสุดส าหรับรายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคลถูกก าหนดไว้ที่ $100  

ค่าสูงสุด คือ ค่าเป้าหมายในแต่ละด้าน ก าหนดโดย UNDP ที่มีการอ้างอิงจากข้อมูลหรือ 
ข้อค้นพบในอดีต โดยในการจัดล าดับปี ค.ศ. 2019 ค่าเป้าหมายหรือค่าสูงสุดด้านความคาดหมายการคงชีพ 
ถูกก าหนดไว้ที่ 85 ปี ค่าสูงสุดส าหรับจ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาถูกก าหนดไว้ที่ 15 ปี และจ านวนปี 
ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาถูกก าหนดไว้ที่  18 ปี และค่าสูงสุดส าหรับรายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล 
ถูกก าหนดไว้ที่ $75,000  
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ขั้นตอนที่ 2: ท าการค านวณดัชนีการพัฒนามนุษย์โดยการค านวณค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 
ดัชนีย่อยทั้ง 3 ด้าน โดยมีสูตรค านวณดังต่อไปน้ี  

 
 โดย   IHealth 

  = ดัชนีสุขภาพ  
 IEducation  = ดัชนีการศึกษา  
 IIncome  = ดัชนีมาตรฐานการครองชีพ   

 
ทั้งนี้  ดัชนีการพัฒนามนุษย์จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 เช่นเดียวกับดัชนีย่อยแต่ละด้าน  

โดยจะถือว่าประเทศมีระดับการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง (นั่นคือประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิต  
ในระดับสูง) หากดัชนีมีค่าใกล้เคียง 1 และมีระดับการพัฒนามนุษย์ในระดับต่ า (นั่นคือประชาชนในประเทศ 
มีคุณภาพชีวิตในระดับต่ า) หากดัชนีมีค่าใกล้เคียง 0  

อย่างไรก็ตาม ดัชนีการพัฒนามนุษย์ หรือ HDI ครอบคลุมภาพรวมการศึกษาภาคบังคับ  
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่หมายรวมถึง 
การเรียนรู้ต่อเนื่องของประชาชนทั้งในการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การพัฒนาบุคลากรในวัยแรงงานให้เต็มศักยภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนการพัฒนา
แรงงานให้มีความสามารถตามพลวัตการแข่งขันของประเทศในระดับสากล   

Global Talent Competitiveness Index เป็นดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านทรัพยากรบุคคล  โดยพิจารณาจากดัชนีย่อยรวม 6 ด้าน แบ่งเป็น ปัจจัยน าเข้า ( Input)  
4 ดัชนีย่อย ได้แก่ (1) ดัชนีส่งเสริมภายใน (Enable) (2) ดัชนีการดึงดูดคน (Attract) (3) ดัชนีการสร้างคนให้
เติบโต (Grow) (4) ดัชนีการรักษาคน (Retain) และอีก 2 ดัชนีย่อยเป็นปัจจัยผลลัพธ์ (Output) ได้แก่  
(5) ดัชนีทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & Technical (VT) Skills) และ (6) ดัชนีความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล (Global Knowledge (GK)  Skills)  ดังรูปที่  3 ด าเนินการโดยสถาบัน INSEAD ร่วมกับ  
บริษัท อเด็คโก้ กรุ๊ป และ Google มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการส ารวจรวม 132 ประเทศในรายงานปี ค.ศ. 2020  
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รูปที่ 3 องค์ประกอบปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลลัพธ์ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
 

โดยปัจจัยน าเข้า (Input) ดัชนีที่ 3 การสร้างคนให้เติบโต (Grow) เป็นดัชนีที่ประเมินองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ใกล้เคียงกับที่ระบุในรายละเอียดแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 3.1 เกณฑ์ชี้วัดการศึกษาในระบบ จ านวน 5 
ข้อ 3.2 เกณฑ์ชี้วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 3 ข้อ และ 3.3 การเข้าถึงโอกาสการเติบโต จ านวน 6 ข้อ  
โดยผู้จัดท ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ อาทิ UNESCO, OECD, World Economic Forum และ  
World Bank เป็นต้น รายละเอียดเกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด และแหล่งข้อมูล แสดงไว้ในตารางที่ 3  

  
ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการสร้างคนให้เติบโต (Grow)  

ล าดับที่2 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
3.1 การศึกษาในระบบ  ค่าเฉลี่ย  ใช้ข้อมูลจาก 3.1.1 - 3.1.5  
3.1.1 สัดส่วนการเข้ารับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ร้อยละ UNESCO Institute for Statistics, 

(http://data.uis.unesco.org/) 
3.1.2 สัดส่วนการเข้ารับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ร้อยละ UNESCO Institute for Statistics, 

(http://data.uis.unesco.org/) 
3.1.3 ค่าใช้จ่ายรัฐบาลส าหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ร้อยละ UNESCO Institute for Statistics, 

(http://data.uis.unesco.org/) 

                                           
2 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน Global Talent Competitiveness Index ประจ าปี ค.ศ. 2020 
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการสร้างคนใหเ้ติบโต (Grow) (ต่อ) 
ล าดับที2่ เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
3.1.4 ความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์  
คะแนน (100) OECD Programme for International 

Student Assessment (PISA)  
(www.oecd.org/pisa)  

3.1.5 การจัดล าดับมหาวิทยาลัย  คะแนน  (1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

Quacquarelli Symonds Ltd (QS) , QS World 
University Ranking 2020, Top Universities 
(https://www.topuniversities.com/qs-world-
university-rankings) 

3.2  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ค่าเฉลี่ย  ใช้ข้อมูลจาก 3.2.1 - 3.2.3  
3.2.1 คุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ 

 
คะแนน  (1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum - Executive Opinion 
Survey3   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
คุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ (คะแนน 1-7) 

3.2.2 สัดส่วนองค์กรที่มีการจัดอบรมบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

ร้อยละ World Bank, Enterprise Surveys 
(www.enterprisesurveys.org) 

3.3.3 ระดับการลงทุนของบริษัทในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน  

คะแนน  (1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive Opinion 
Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับการลงทุนของบริษัทในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน (คะแนน 1-7) 

3.3  การเข้าถึงโอกาสการเติบโต ค่าเฉลี่ย  ใช้ข้อมูลจาก 3.3.1 - 3.3.6  
3.3.1 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจาก

ผู้บริหารอาวุโสให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา   
 

คะแนน  (1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive Opinion 
Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
จากผู้บริหารอาวุ โสให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชา  
(คะแนน 1-7) 

3.3.2 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ร้อยละ Social Progress Imperative, The Social 
Progress Index 2019 
(https://www.socialprogress.org/) 

                                           
3 ระดับคะแนนจาก Executive Opinion Survey ถูกน ามา normalize เป็นช่วงคะแนน [0, 100]  

http://www.oecd.org/pisa
http://www.enterprisesurveys.org/
https://www.socialprogress.org/
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการสร้างคนใหเ้ติบโต (Grow) (ต่อ) 
ล าดับที2่ เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
3.3.3 การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น Facebook, Twitter, 

LinkedIn) อย่างกว้างขวาง  
คะแนน  (1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive Opinion 
Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระดับ
การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น Facebook, Twitter, 
LinkedIn) อย่างกว้างขวาง (คะแนน 1-7)  

3.3.4 การใช้เน็ตเวิร์คกลุ่มวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ ข้อมูลการเข้าเป็นสมาชิกโดย LinkedIn  
ข้อมูลประชากรโดย International Labour 
Organization, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/) 

3.3.5 การร่วมแรงร่วมใจท างานภายในองค์กร คะแนน  (1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive Opinion 
Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระดับ
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการร่วมแรง
ร่วมใจท างานภายในองค์กร (คะแนน 1-7)  

3.3.6 ความร่วมมือระหว่ างองค์กรในการร่ วมให้
ความเห็นและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

คะแนน  (1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive Opinion 
Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระดับ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรในการร่วมให้ความเห็น
และสร้างสรรค์นวัตกรรม (คะแนน 1-7) 

 
ทั้งนี้ ดัชนีที่ 3 การสร้างคนให้เติบโต (Grow) ค านวณจากค่าเฉลี่ย ดัชนีย่อย 3.1 เกณฑ์ชี้วัดการศึกษา

ในระบบ 3.2 เกณฑ์ชี้วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3.3 การเข้าถึงโอกาสการเติบโต  
 

Y1  แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เป้าหมายที่ 1 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียง

มากขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีครอบครัวอบอุ่น พบว่า มีดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึง
บางส่วน คือ ดัชนีย่อยด้านสัมพันธภาพบุคคลและครอบครัว (Personnel & Family Relationship)  
อยู่ภายใต้ ดัชนีทุนทางสังคม (Social Capital)  ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีช้ีวัดความเจริญของประเทศหรือ Legatum 
Prosperity Index ที่จัดท าโดย Legatum Institute รายงานปี ค.ศ. 2019 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบรวม 167 
ประเทศ และ World Economic Forum น าตัวเลขดัชนีทุนทางสังคม (Social Capital) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินหมวดสถาบัน (Insitution) ด้วย   
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 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 จัดเก็บข้อมูล ผ่านทีมวิจัย Gallup World Poll ที่ด าเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ มีวิธีการเก็บ

ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชน  
ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 1,000 ตัวอย่าง4 

 นิยาม การประเมินดัชนีย่อยด้านสัมพันธภาพบุคคลและครอบครัว (Personnel & Family 
Relationship) ใช้ค าถาม 2 ข้อ คือ  

- ได้รับความช่วยเหลือเพ่ือนและครอบครัวเวลาที่มีปัญหา   
- ครอบครัวเสริมสร้างพลังทางบวก    

 หน่วยวัด ร้อยละ  
 วิธีการค านวณ ค่าเฉลี่ยร้อยละจาก 2 ข้อค าถามข้างต้น   

 

Y1.2  แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมายที่ 1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย (ร้อยละ) พบว่า ไม่สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดต่างประเทศ  
ด้านการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 

Y1.3  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมายที่ 1 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  

รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) (คะแนน) พบว่า ดัชนีการพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) เป็นมิติที่ 6 จาก 12 มิติ ที่ถูกน ามาใช้ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จัดท าโดย World Economic Forum ดัชนีชี้วัดการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ ประกอบด้วย  
ตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในปัจจุบัน (Current Workforce) และตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคต  
(Future Workforce) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนย่อยที่ 3 ที่เน้นพัฒนาบุคลากรกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น หรือ
แรงงานในอนาคต จึงควรใช้เฉพาะ ตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคต5 โดย WEF เก็บแบบส ารวจจากผู้บริหาร 
(Executive Opinion Survey) และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถาบันต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น UNESCO,  
World Bank, OECD เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 4 
  

                                           
4อ้างอิงจาก  https://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx 
5 ดัชนีย่อยที่ 6.1 กลุ่มแรงงานปัจจุบัน ถูกน าไปใช้เป็นดัชนีชี้วัดต่างประเทศ ส าหรับแผนย่อยที่ 4 ที่เน้นการพัฒนาแรงงงานในปัจจุบัน  
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ตารางที่ 4 เกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาทุนมนุษยด์้านทักษะ กลุ่มแรงงานในอนาคต  
ล าดับที่6 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 

การศึกษาของก าลังแรงงานในอนาคต: Education of 
future workforce 

คะแนน (100) ข้อมูล 6.07 

6.07 ปีการศึกษาคาดหวัง : จ านวนปีทั้ งหมดที่
ค าดหวั ง ว่ า จ ะ ได้ รั บก า รศึ กษา  ( ตั้ ง แต่
ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา) 

จ านวนปี 7 ถู ก
แ ป ล ง ค่ า เ ป็ น
คะแนน (100)  

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), UNESCO 
Institute for Statistics (UIS)  

ทักษะของก าลังแรงงานในอนาคต: Skills of future workforce คะแนน (100) ค่าเฉลี่ย 6.08 - 6.09 
6.08 การสอนให้คิ ดอย่ า งมี เหตุมี ผล :  Critical 

thinking in teaching 
 

คะแนน (1-7)8 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive Opinion 
Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
รูปแบบการสอน (ตั้งแต่เน้นการท่องจ าไปจนถึง
เน้นความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีเหตุมี
ผล) ของผู้สอนในประเทศ (คะแนน 1-7)  

6.09 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูในระดับประถมศึกษา: 
Pupil-to-teacher ratio in primary education 

อัตราส่ วน9 ถูก
แ ป ล ง ค่ า เ ป็ น
คะแนน (100) 

The World Bank Group, World Development 
Indicators 

 
นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดต่างประเทศอีกดัชนีหนึ่งที่สอดคล้องกับแผนย่อยที่ 3 คือ ดัชนีย่อย 3.1  

ด้านการศึกษาในระบบ (Formal Education) ที่อยู่ภายใต้ ดัชนีที่ 3 การสร้างคนให้เติบโต (Grow) ดังแสดงไว้
ข้างต้นใน ตารางที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน Global Talent Competitiveness Index  
 

Y1.4  แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายที่ 1 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะ

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ 
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) พบว่า 
ดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่คล้ายคลึงและสามารถประเมินการด าเนินการเป้าหมายที่ 1 ของแผนย่อยที่ 4 ได้แก่  

ดัชนีย่อยการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ส าหรับแรงงานปัจจุบัน จัดท าโดย World 
Economic Forum โดยมีการเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร (Executive Opinion Survey) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
จากสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น UNESCO, World Bank, OECD เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 5 

                                           
6 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน World Economic Forum ประจ าปี ค.ศ. 2019 
7 ข้อมูลจ านวนปี ถูกน ามา normalize เป็นช่วงคะแนน [0, 100]  
8 ระดับคะแนนจาก Executive Opinion Survey ถูกน ามา normalize เป็นช่วงคะแนน [0, 100]  
9 ข้อมูลอัตราส่วน ถูกน ามา normalize เป็นช่วงคะแนน [0, 100]  
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ตารางที่ 5 เกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาทุนมนุษยด์้านทักษะ กลุ่มแรงงานปัจจุบัน   
ล าดับที่10 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
การศึกษาของก าลังแรงงานปัจจุบัน: Education of current 
workforce 

คะแนน (100) ข้อมูล 6.01 

6.01 ปีการศึกษาเฉลี่ย: Mean years of schooling 
จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของผู้มี
อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป โดยไม่นับรวมปีที่เรียน
ซ้ าชั้น 

จ านวนปี 11 ถูก
แ ป ล ง ค่ า เ ป็ น
คะแนน (100) 

United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization ( UNESCO) ; 
Wittgenstein Centre for Demography 
and Global Human Capital 

ทั กษะของก า ลั ง แ ร ง ง านปั จจุ บั น :  Skills of current 
workforce 

คะแนน (100) ค่าเฉลี่ย 6.02 - 6.06 

6.02 ระดับการลงทุนของบริษัทในการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน: Extent of staff training 
 

(คะแนน 1-7) 12 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับการลงทุนของบริษัทในการฝึกอบรม
และพัฒนาพนักงาน (คะแนน 1-7)  

6.03 ระดับคุณภาพการฝึกอบรมในทางอาชีพ : 
Quality of vocational training 

( ค ะแนน  1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่ อ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ น 
ทางอาชีพ (คะแนน 1-7) 

6.04 ทั ก ษ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต จ บ ใ ห ม่ :  Skillset of 
graduates 

( ค ะแนน  1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อทักษะของบัณฑิตจบใหม่ (คะแนน 1-7) 

6.05 ทักษะด้านดิจิทัลของประชากร: Digital skills 
among active population 

( ค ะแนน  1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey 
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อทักษะด้านดิจิทัลของประชากร (เช่น 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การโค้ดขั้น
พื้นฐาน การอ่านดิจิทัล) (คะแนน 1-7) 

                                           
10 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน World Economic Forum ประจ าปี ค.ศ. 2019 
11 ข้อมูลจ านวนปี ถูกน ามา normalize เป็นช่วงคะแนน [0, 100]  
12 ระดับคะแนนจาก Executive Opinion Survey ถูกน ามา normalize เป็นชว่งคะแนน [0, 100]  
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ตารางที่ 5 เกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาทุนมนุษยด์้านทักษะ กลุ่มแรงงานปัจจุบัน (ต่อ) 
ล าดับที1่0 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 

6.06 กา รจั ดหาพนั ก ง านที่ มี ทั ก ษะตร ง ต า ม 
ความต้องการของธุรกิจ : Ease of finding 
skilled employees 

( ค ะแนน  1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 
 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อความยากง่ายในการจัดหาพนักงานที่มี
ทักษะตรงตามความต้องการของธุรกิจ 
(คะแนน 1-7) 

 
นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดต่างประเทศ Global Talent Competitiveness Index ยังมีดัชนีย่อยอีก 2 

ดัชนีที่คล้ายคลึงและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 1 ของแผนย่อยที่ 4 ได้แก่  
ดัชนีย่อย 3.2 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อยู่ภายใต้ ดัชนีที่ 3 การสร้างคนให้

เติบโต (Grow) ดังแสดงไว้ข้างต้นใน ตารางที่ 6   
ดัชนีย่อย 5.2 ด้านการได้ว่าจ้าง (Employability) อยู่ภายใต้ ดัชนีที่  5 ทักษะสายวิชาชีพ 

(Vocational & Technical Skills) ประกอบด้วย  
 

ตารางที่ 6 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการได้ว่าจ้าง (Employability)  
ล าดับที่13 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
5.2 การได้ว่าจ้าง  คะแนน (100) ค่าเฉลี่ย 5.2.1 - 5.2.4  
5.2.1 สามารถหาคนที่มีทักษะความช านาญที่

เหมาะสมมาท างานต าแหน่งงานว่างอยู่ได้  
 

(คะแนน 1-7)14 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 
 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห า ค น ที่ มี ทั ก ษ ะ 
ความช านาญที่ เ หมาะสมมาท า งาน
ต าแหน่งงานว่างอยู่ได้ (คะแนน 1-7) 

5.2.2 ระบบการศึกษาตรงตามความต้องการ 
เพื่อเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ 
 
 

( ค ะแนน  1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 
 

World Economic Forum -   Executive 
Opinion Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อระบบการศึกษาตรงตามความต้องการ
เพื่อเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ (คะแนน 1-7) 

                                           
13 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน Global Talent Competitiveness Index ประจ าปี ค.ศ. 2020 
14 ระดับคะแนนจาก Executive Opinion Survey ถูกน ามา normalize เป็นชว่งคะแนน [0, 100]  
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ตารางที่ 6 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการได้ว่าจ้าง (Employability) (ต่อ) 
ล าดับที1่3 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
5.2.3 แรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมมีทักษะ

ความช านาญสอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ  

( ค ะแนน  1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 
 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมมี
ทักษะความช านาญสอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ (คะแนน 1-7) 

5.2.4 แรงงานที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมี
ทักษะความช านาญสอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ  

( ค ะแนน  1-7) 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 
 

World Economic Forum -  Executive 
Opinion Survey   
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่ อ แ ร ง ง า น ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
มหาวิ ทยาลั ยมี ทั กษะความช าน าญ
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 
(คะแนน 1-7) 

 
เป้าหมายที่ 2 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนก าลังแรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ดัชนีชี้วัดต่างประเทศ Global Talent Competitiveness Index  
มีดัชนีย่อยทีค่ล้ายคลึงและสามารถประเมินการด าเนินการเป้าหมายที่ 2 ของแผนย่อยที่ 4 ได้แก่  

ดัชนีย่อย 6.1 ด้านทักษะขั้นสูง (High-level Skills) อยู่ภายใต้ ดัชนีที่ 6 ดัชนีความรู้ความสามารถ
ในระดับสากล (Global Knowledge (GK) Skills) ประกอบด้วย  

 

ตารางที่ 7 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านทักษะขั้นสูง (High-level Skills)  
ล าดับที่15 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
6.1 ทักษะขั้นสูง  คะแนน (100) ค่าเฉลี่ย 6.1.1 - 6.16  
6.1.1 สั ดส่ วนประชากรอายุ  15 ปี ขึ้ น ไปที่ จบ

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (%) 
คะแนน (100) International Labour Organization, 

ILOSTAT (https://ilostat.ilo.org/) 
6.1.2 สั ดส่ วนประชากรอายุ  25 ปี ขึ้ น ไปที่ จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี (%) 
คะแนน (100) UNESCO Institute for Statistics,  

(http://data.uis.unesco.org/) 
6.1.3 สัดส่วนแรงงานวิชาชีพต่อจ านวนประชากร (%) คะแนน (100) International Labour Organization, 

ILOSTAT (https://ilostat.ilo.org/) 
6.1.4 จ านวนนักวิจัยเต็มเวลา (ต่อพันประชากร)  คะแนน (100) UNESCO Institute for Statistics, 

(http://data.uis.unesco.org/) 

                                           
15 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน Global Talent Competitiveness Index ประจ าปี ค.ศ. 2020 

http://data.uis.unesco.org/
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ตารางที่ 7 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านทักษะขั้นสูง (High-level Skills) (ต่อ) 
ล าดับที1่5 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
6.1.5 สภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารภาครัฐ และ

ผู้บริหารองค์กรเอกชน (%) 
คะแนน (100) International Labour Organization, 

ILOSTAT (https://ilostat.ilo.org/) 
6.1.6 ความยากง่ายในสรรหาบุคลากรด้านวิศวกร

และนักวิทยาศาสตร์ 
(คะแนน 1-7)16 
ถูกแปลงค่าเป็น
คะแนน (100) 
 

World Economic Forum -   Executive 
Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที่มีต่อความยากง่ายในสรรหาบุคลากร 
ด้านวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (คะแนน 
1-7) 

 
Y1.5  แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม (ร้อยละ) ไม่พบดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดของแผนย่อยที่ 5 ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ุ
 ในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดในประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีบางส่วนที่มีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดต่างประเทศ หรือเป็นตัวชี้วัดที่มีการประเมินผลในระดับสากล แต่ยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการใช้งาน 
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กและผู้สูงอายุ โดยดัชนีที่พบในต่างประเทศ 
ส่วนหนึ่งก็เป็นการวัดทางอ้อม เช่น น าเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาของบริษัทมาเป็นหัวข้อการประเมิน 
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น โดยอาจน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและ
สามารถพัฒนาตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได ้

                                           
16 ระดับคะแนนจาก Executive Opinion Survey ถูกน ามา normalize เป็นชว่งคะแนน [0, 100]  
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ตารางที่ 8 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลูตัวชี้วดั

ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

11 ประเด็นศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่
มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 
21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ 
(ค่าคะแนน) 

11000101 ค่า
คะแนน 

 √ 
(บางส่วน) 

- ดัชนีการพัฒนามนุษย์  
( Human Development 
Index: HDI)  
- ดัชนีย่อย มิติ Grow ของ 
GTCI 

 

จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และมี
การปรับค่าแนนให้ เป็น 100 
คะแนน ดูรายละเอียดใน 
- รายงานหน้า 5-36-8 ส าหรับ 
HDI และ  
- ตารางที่ 5.2-7 ส าหรับ Grow 

- HDI โดย UNDP 
- Grow - GTCI โดย INSEAD, 
the Adecco Group and 
Google 

11.1 แผนย่อย การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อ 
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง 
และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงดีขึ้น 

ดัชนีครอบครัว
อบอุ่น 

11010101 
 

ร้อยละ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาต ิ

√ 
(บางส่วน) 

- มิ ติ ย่ อย Personal and 
Family Relationship ข อ ง 
Social Capital ใน Legatum 
Prosperity Index 
 
 

จัดเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
หรือพบกันแบบตัวต่อตัว ใช้
สัดส่วนค าตอบเป็นค่าคะแนน 
100 ดูรายละเอียดในรายงาน
หน้า 5-41-2    

- มิ ติ ย่ อ ย  Personal and 
Famiiy Relationship - 
Legatum Institute โดย Gallop 
World Poll 

11.2 แผนย่อย การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย 

เด็ กเกิ ดอย่ างมี คุณภาพ มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริ การที่ มี คุณภาพมากขึ้ น
  

ดัชนีพัฒนาการ
เด็กสมวัย 

11020101 ร้อยละ สถาบนัพัฒนาอนามยั
เด็กแห่งชาต ิ

X    
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ตารางที่ 8 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลูตัวชี้วดั

ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

11.3 แผนย่อย การพัฒนา
ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีส านึกพลเมือง มีความกล้า
ห า ญ ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตั วสื่ อสาร และท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ค ะ แ น น ด้ า น
ทั ก ษ ะ  ( Skill) 
เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม
แรงงานในอนาคต 

11030101 คะแนน  √ 
(บางส่วน) 

- ดัชนีย่อย การศึกษาใน
ระบบ ซึ่งอยู่ภายใต้ มิติ Grow 
ของ GTCI  
- ตัวชี้วัดมิติ ทักษะแรงงาน
ในอนาคต อยู่ภายใต้เสาหลักที่ 
6 ด้ านทั กษะ (Skills) ของ 
Global Competitiveness 
Index (GCI) 

จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และมี
การปรับค่ าแนนให้ เป็น 100 
คะแนน ดูรายละเอียดใน 
- ตารางที่ 5.2-7 ส าหรับดัชนี
ย่อย การศึกษาในระบบ และ 
- ตารางที่  5.2-8  ส าหรับ
ตัวชี้วัดทักษะแรงงานในอนาคต 

- ดัชนี ย่ อย การศึ กษาใน
ระบบ - GTCI โดย INSEAD, the 
Adecco Group และ Google  
- ทักษะแรงงานในอนาคต - 
GCI โดย WEF 
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ตารางที่ 8 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลูตัวชี้วดั

ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

11.4 แผนย่อย การพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลิ ต มี ทั กษะอาชี พสู ง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ผลิตภาพแรงงาน 
(ร้อยละต่อปี) 

11040101 บาท 
ต่อคน 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาต ิ

√ 
(บางส่วน) 

- ดัชนีย่อย ทักษะแรงงาน
ปัจจุบัน อยู่ภายใต้เสาหลักที่ 
6 ด้านทักษะ (Skill) ของ GCI  
- ดัชนีย่อย การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong learning) อยู่
ภายใต้ มิติ Grow ของ GTCI  
- ดัชนีย่อย การได้ว่าจ้าง 
(Employability)  อยู่ภายใต้  
มิติ  Vocational & Technical 
Skills ของ GTCI  

จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และมี
การปรับค่าแนนให้เป็น 100 
คะแนน ดูรายละเอียดใน 
- ตารางที่ 5.2-9 ส าหรับดัชนี
ย่ อย ส าหรับตั วชี วั ดทั กษะ
แรงงานปัจจุบัน  
- ตารางที่ 5.2-7  ส าหรับดัชนี
ย่อย การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
- ตารางที่ 5.2-10 ส าหรับ ดัชนี
ย่อย การได้ว่าจ้าง  

- ทักษะแรงงานปัจจุบัน - GCI 
โดย WEF  
- ดัชนีย่อย การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และ การได้ว่าจ้าง - GTCI 
โ ด ย  INSEAD, the Adecco 
Group และ Google  

มีคนไทยที่มีความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามา
ท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ตกรรม ในอุ ตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น 
  

สั ดส่ วนก าลั ง
แ ร ง ง า น ด้ า น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11040201 คน ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ / ส านักงาน

สภานโยบายการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) 

√ 
(บางส่วน) 

- ดัชนีย่อย ทักษะขั้นสงู ซึ่ง
อยู่ภายใต้ มิติ Global 
Knowledge Skills ของ GTCI
     

จัดเก็บข้อมลูจากแบบส ารวจ
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และมี
การปรับค่าแนนใหเ้ปน็ 100 
คะแนน ดูรายละเอียดในตารางที่ 
5.2-11 

- ดัชนีย่อย ทักษะขั้นสงู  - 
GTCI โดย INSEAD, the 
Adecco Group และ Google 
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ตารางที่ 8 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลูตัวชี้วดั

ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง 
ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

11.5 แผนย่อย การส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอด
ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้ างมูลค่ าเพิ่ มให้แก่สั งคม
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพมีงาน
ท า และรายได้
เหมาะสม 

11050101 คน ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ/กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

x    

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ  
มาท าการวิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวช้ีวัด ภายใต้หลักการที่ว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและ
สามารถขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขัน้ตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย (1) กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัด
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิมในคราว
เดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 5 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

  
จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 

ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสื บค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตดังแสดงในรูปที่ 6 และตารางที่ 9
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รูปที่ 6 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
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ตารางที่ 9 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่ มขึ้นได้ รับ 

การพัฒนาอย่ างสมดุ ล ทั้ งด้ านร่ างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) /  /  

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้ าง
ศักยภาพมนุษย ์

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึก
ความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงดีขึ้น 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น  / /  
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง   /  

แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง 
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย /  /  

แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 
Forum (WEF) 

 / /  

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) แรงงานในอนาคต (Future 
Workforce) 

/  /  
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ตารางที่ 9 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ผลิตภาพแรงงาน /  /  

แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้ เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 

สั ดส่ วนก าลั ง แรง งานด้ านวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

/   / 

แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัย
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต 
มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้
เหมาะสม 

 / /  

อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุ   /   / 
อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตน /   / 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเองหมายถึงตัวช้ีวัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยาม 
ของตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
จากที่ประชุมกลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้ดวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ  
(4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (11) 
เป้าหมาย: คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
Code 11000101: ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย ์(ค่าคะแนน) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ประกอบด้วยตัวประกอบพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านสุขภาพ (Long and Healthy Life) โดยมีตัวบ่งชี้ คือ ความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019  UNDP มีการน าเข้า

ข้อมูลจาก United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)   
(2) ด้านการศึกษา (Education) โดยมีตัวบ่งชี้ คือ จ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา และจ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 

UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก UNESCO Institute for Statistics, ICF Macro Demographic and Health Surveys, UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys 
และ OECD  

(3) ด้านมาตรฐานการครองชีพ (A Decent Standard of Living) โดยมีตัวบ่งชี้ คือ รายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคล โดยในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2019 
UNDP มีการน าเข้าข้อมูลจาก World Bank, IMF และ United Nations Statistics Division 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ประมวลผลโดยโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)   
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 27 64 9 
Measurable 33 61 6 
Controllable 22 61 17 
Affordable 14 72 14 
Comparable 7 67 27 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
2) ตัวชี้วัดยังไม่ครอบคลุม เช่น ด้านการศึกษา ยังไม่สะท้อนการพัฒนาอย่างสมดุล 
3) สภาพัฒน์น่าจะมีข้อมูลเสาหลักอยู่แล้ว ควรเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นและน ามาสนับสนุน เพื่อจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ได้โดยตรง เช่น สป.พม  

กรมสตรีและครอบครัว เป็นต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

จากการพิจารณา ตัวชี้วัด “ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน)” ที่เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนภาพรวมผลการด าเนินการภายใต้ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต พบว่า ตัวชี้วัดนี้เติมเต็มรายละเอียดเป้าหมายใหญ่ของแผนแม่บทที่ 11 ที่ไม่ได้มีบรรจุไว้ในแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทนี้ และสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
แผนแม่บท  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่ด าเนินการโดย UNDP เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบดัชนีการพัฒนามนุษย์ของแต่ละประเทศทั่วโลก และตัวชี้วัดสะท้อน 

การด าเนินการภายใต้ประเด็นที่ 11 ได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าค่าเป้าหมายเดิมมีความเหมาะสมและสมควรใช้ค่าเป้าหมายเดิม 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรตามการก าหนดค่าเป้าหมายเดิม 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human 
Development Index) หรือ HDI 

คะแนน /  ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (กองพัฒนาข้อมูล

และตัวชี้วัดสังคม) 

โครงการเพื่อการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United 

Nations Development 
Programme: UNDP) 

รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดัชนีการพัฒนามนุษย ์(Human Development Index) คะแนน   0.735 0.741 0.748 0.755 0.765 0.777 

ที่มา: http://hdr.undp.org/en/data 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์  
(ค่าคะแนน) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

     

ค่าคะแนน 0.79 ค่าคะแนน 
0.82 

ค่าคะแนน 
0.85 

มีค่าคะแนน
มากกว่า 

0.85 

ผลการด าเนินงาน  0.735 0.741 0.748 0.755 0.765 0.777       
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แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เป้าหมาย: ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงดีขึ้น 
Code 11010101: ตัวชี้วัด ดัชนีครอบครัวอบอุ่น 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 11010101_1: ตัวชี้วัดทดแทน มาตรฐานครอบครวัเข้มแข็ง 
นิยามของตัวชี้วัด  
 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นประกอบด้วยตัวประกอบพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่  

(1) สัมพันธภาพของคนในครอบครัว  
(2) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  
(3) การพึ่งพาตัวเอง 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจตัวประกอบพื้นฐานแต่ละด้าน ปีละ 1 ครั้ง การค านวณร้อยละจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจที่ให้ความเห็นว่าตนเองมีพฤติกรรม
สอดคล้องกับข้อค าถามตามแบบส ารวจ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 36 55 9 
Measurable 46 31 23 
Controllable 46 23 31 
Affordable 25 50 25 
Comparable 23 62 15 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรเพ่ิมตัวประกอบพื้นฐานในตอบเป้าหมายให้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังต้องมีตัวประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมความเข้มแข็งในครอบครัว 

2) ครอบครัวอบอุ่นควรดูถึง อาชีพ รายได้ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วย 

3) ยังไม่มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับจิตส านึกความเป็นไทย 

4) ต้องการนิยามของ ครอบครัวอบอุ่น และ จิตส านึกความเป็นไทย ที่ชัดเจน 

5) เพิ่มการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพกายใจของคนในครอบครัว 

6) เพิ่มการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีของคนในครอบครัว เช่น การเคารพในสิทธิเด็ก ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (เทคโนโลยี  
เลี้ยงลูกแทนพ่อแม่) 

7) ขยายความเรื่องการพึ่งพาตัวเองเกี่ยวข้องกันกับการเป็นครอบครัวไทยเข้มแข็งอย่างไร 

8) เพิ่มดัชนี Eco System ให้ครอบคลุม ได้แก่ ด้านครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบ้าน ชุมชน สังคมใหญ่ 
9) ควรแจกแจงประเด็นในการส ารวจว่าครอบคลุมประเด็นย่อยในแต่ละข้ออย่างไร 

10) ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล 

11) เก็บข้อมูลต่อเนื่องหรือไม ่

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ค่อยมีความเหมาะสม ขาดความชัดเจนและยังไม่สมบูรณ์ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนสภาพแวดล้อมทางครอบครัว 

ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์ตลอดจนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวัดผลในเบื้องต้น และปรับชื่อตัวช้ีวัดเป็น “มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง” 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทดลองด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียดที่สมบูรณ์มาระยะหนึ่ง และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นการส่งเสริม 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ผ่านสถาบันครอบครัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดค่าเป้าหมายเป็นระดับมาตรฐานที่สามารถส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
ได้อย่างต่อเนื่อง  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวชี้วัดเดิม และให้ใช้ตัวชี้วัดใหม่ที่ครอบคลุมตัวชี้วัดเดิม และเพิ่มเติมรายละเอียดที่ท าให้ตัวชี้วัดใหม่นี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น คือ  มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรให้ใช้ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การยกเลิกตัวชี้วัด ดัชนีครอบครัวอบอุ่น เป็นตัวชี้วัด มาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็ง ได้ดังนี ้
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Code 11010101_1: ตัวชี้วัดทดแทน มาตรฐานครอบครวัเข้มแข็ง 
นิยามของตัวชี้วัด  
 มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง สะท้อนร้อยละครอบครัวในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ที่ส่งเสริมให้
ครอบครัวและชุมชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมของการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  

(1) ด้านสัมพันธภาพ ได้แก่  
1) สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกัน  
2) ยอมรับและเคารพความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน  
3) สื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพ   
4) มีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง 

(2) ด้านการท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การท าบทบาทหน้าที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว   
(3) ด้านการพึ่งพาตนเอง ประกอบด้วย  

1) การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ  
2) การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ   
3) การพึ่งตนเองด้านข้อมูล ข่าวสาร และการเรียนรู้  

(4) ด้านทุนทางสังคม หมายถึง ความเข้มแข็งของครอบครัวอันเน่ืองมาจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
(5) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง หมายถึง ความเข้มแข็งของครอบครัวที่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
วิธีการวัด: เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็น 

วิธีการค านวณ: ประมวลผลโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ร้อยละ /  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรี 

และสถาบันครอบครัว 
รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง     88.82 90.43 89.59 91.00 91.89 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
มาตรฐาน
ครอบครัว
เข้มแข็ง 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์ 
ค่าเป้าหมายที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 

ผลการด าเนินงาน     88.82 90.43 89.59 91.00 91.89      
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แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมาย: เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
Code 11020101: ตัวชี้วัด ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย 
นิยามของตัวชี้วัด  

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยประกอบด้วยตัวประกอบพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่  
(1) กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
(2) กล้ามเนื้อมัดเล็ก  
(3) ด้านภาษา (ความเข้าใจภาษาและการสื่อสาร)   
(4) ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
เก็บข้อมูลสนามและสัมภาษณ์ (เด็กรายคน) และประมวลผลโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50 50 0 
Measurable 67 22 11 
Controllable 44 22 33 
Affordable 43 43 14 
Comparable 38 37 25 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ยังไม่มีตัวชี้วัดเรื่องความสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
2) การสร้างเสริมการเรียนรู้ตามวิถีการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเล่น 
3) ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ 
4) โอกาสในสังคมบนฐานของสิทธิเด็ก 
5) ควรมีตัวชี้วัดตั้งแต่ครรภ์ โดยวัดจากพ่อแม่ การใช้ตัวช้ีวัด MISC 6 ส ารวจสตรีและเด็ก 
6) องค์ประกอบการพัฒนาของเด็กควรระบุให้ครบถ้วน ควรเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา 
7) ก าหนดขอบข่ายของเด็กทุกคน หรือ เฉพาะกลุ่ม 
8) มาตรฐานปฐมวัยของสภาการศึกษา 
9) อาหารและโภชนาการของเด็กควรได้รับเพียงพอ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ที่ประชุมกลุ่มย่อยให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดเดิม “ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย” มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแต่ยังไม่หลากหลายพอที่จะครอบคลุมพัฒนาการเด็ก 

อาทิ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย อาจจะไม่ครอบคลุมประเด็นด้าน อารมณ ์จิตใจ และสติปัญญาเท่าที่ควร จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.2562  มีการก าหนดการพัฒนาเด็กสมวัยไว้รอบด้าน ครอบคลุมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร นอกจากนี ้
พัฒนาการเด็กปฐมวัยส าหรับกลุ่มแรกเกิด - 2 ปี และกลุ่มอายุ 3 ปี - 6 ปี มีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น ตัวชี้วัดและองค์ประกอบตัวชี้วัดส าหรับเด็กสองกลุ่มนี้จึงควรแยก
จากกัน จึงสรุปได้ว่า แม้ตัวชี้วัดดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายพอสมควร แต่ควรใช้ตัวชี้วัดใหม่ คุณภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครอบคลุม
พัฒนาการเด็กรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยควรแยกดัชนีชี้วัดพัฒนาการส าหรับเด็กทั้งสองช่วงอายุ คือ คุณภาพพัฒนาการเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี และ คุณภาพพัฒนาการเด็ก 
อายุ 3 ปี - 6 ปี (ก่อนเข้าช้ันประถมศึกษาปีที่ 1)  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบยืนยันการใช้ตัวชี้วัดเดิม เนื่องจากตัวชี้วัดที่เสนอทดแทน ปัจจุบันด าเนินการประเมินข้อมูลตามศูนย์พัฒนาการกว่า 54,000 แห่ง เมื่อเด็ก 

มีการโยกย้ายระหว่างศูนย์เลี้ยงเด็ก หรือโยกย้ายจากศูนย์เลี้ยงเด็กไปโรงเรียนอนุบาล ณ ขณะนี้ระบบยังไม่สามารถส่งต่อข้อมูลเด็กรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
องค์ประกอบบางอย่างที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดที่น าเสนอยังไม่สามารถวัดผลได้จริง จึงเห็นว่าการใช้ตัวชี้วัดเดิมผ่านการประเมินทางการแพทย์เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับบริบท 
ในปัจจุบันมากกว่า 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นสมควรให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม เพราะค่าเป้าหมายร้อยละ 85 เป็นค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด าเนินการของ
ประเทศชั้นน าด้านพัฒนาการเด็กสมวัย เช่น อิสราเอล ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ว่าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเกินกว่าค่าเป้าหมายไปพอสมควร  
แต่ยังไม่เสถียร มีการแกว่งขึ้นลงรายปี ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างและความสามารถในการครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างอย่างทั่วถึ ง จึงเห็นควรว่าหากมีการเก็บ
ข้อมูลที่ครอบคลุมและกระจายการเก็บข้อมูลอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ผลการด าเนินการน่าจะจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายได้  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรตามการก าหนดค่าเป้าหมายเดิม 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ร้อยละ /  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย     76.7 78.4 96.66 91.94 95.25 90.11 

ที่มา: https://dashboard.anamai.moph.go.th/department?year=2021 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดั ช นี พั ฒ น า 
การเด็กสมวัย 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 11 
ศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต  
แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

     

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ผลการด าเนินงาน    76.7 78.4 96.66 91.94 95.25 90.11     
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แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
เป้าหมาย: วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
Code 11030101: ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและทดแทน 
Code 11030101_1: ตัวชี้วัดทดแทน คะแนนความสามารถในการแข่งขนัการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) แรงงานในอนาคต (Future Workforce) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) โดย WEF ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในปัจจุบัน (Current Workforce) ได้แก่ จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาเฉลี่ย 
การลงทุนของบริษัทในการอบรมพัฒนาพนักงาน คุณภาพการอบรมทางอาชีพ ทักษะบัณฑิตจบใหม่ ทักษะด้านดิจิทัลของประชากร และการจัดหาพนักงานที่มีทักษะตรง
ตามความต้องการของธุรกิจ และ (2) ตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคต (Future Workforce) ได้แก่ จ านวนปีที่คาดหวังว่าจะได้รับการศึกษา (ประถมศึกษา 
ถึงอุดมศึกษา) การสอนให้คิดอย่างมีเหตุมีผล อัตราส่วนนักเรียนต่อครูในระดับประถมวัย 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 ส ารวจประจ าปี รวมถึงการเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง และประมวลผลโดย WEF  
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50 33 17 
Measurable 67 22 11 
Controllable 45 11 44 
Affordable 43 28 29 
Comparable 38 37 25 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 

1) ตัวชี้วัดทักษะแรงงานในปัจจุบันควรย้ายไปอยู่แผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพแรงงาน 

2) ตัวชี้วัดแรงงานไม่ตอบโจทย์และไม่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนและวัยรุ่น 

3) กลุ่มแรงงานน่าจะเป็น Outcome ในอนาคตข้างหน้า 

4) กลุ่มแรงงานครอบคลุมการเรียนรู้และแรงงานนอกระบบหรือไม่ 
5) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดของการมีงานท า 

6) ตัวชี้วัดไม่สนองโจทย์กับความต้องการในศตวรรษที่ 21 

7) WEF จ าเป็นต้องใช้อยู่หรือไม่ เพราะไม่ตอบเป้าหมายของ ศตวรรษที่ 21 

8) อาจใช้คะแนน PISA ร่วมด้วยเพราะประเมินเรื่องการอ่าน คณิต และวิทย์ 
9) ตัวชี้วัดปัจจุบันวัดได้แต่ความสามารถด้านการท างานเท่านั้น ยังไม่มีความกล้าหาญ 

10) ควรมีการวัด Soft Skill ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา 

11) ควรเพ่ิมเติมการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วัยท างาน 

12) จ านวนปีการศึกษาไม่สะท้อนทักษะแรงงานปัจจุบัน เพราะจ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาบอกไม่ได้ว่าคนมีทักษะด้านนี้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบั นยังไม่มีแบบวัด
ทักษะที่ชัดเจน 

13) น่าจะประเมินจากผู้จ้างกลุ่มแรงงาน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัด “ดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในปัจจุบัน (Current Workforce) และตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงาน
ในอนาคต (Future Workforce) ส าหรับแผนย่อยนี้ ควรใช้เฉพาะตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคต (Future Workforce) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อย 
ที่เน้นการพัฒนากลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น โดยตัวชี้วัดกลุ่มแรงงานในอนาคตครอบคลุมตัวบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ จ านวนปีที่คาดหวังว่าจะได้รับการศึกษา (ประถมศึกษา 
ถึงอุดมศึกษา) การสอนให้คิดอย่างมีเหตุมีผล อัตราส่วนนักเรียนต่อครูในระดับประถมวัย 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม มีมติให้ใช้ตัวชี้วัด “คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)  

แรงงานในอนาคต (Future Workforce)” ทดแทน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อยที่เน้นการพัฒนากลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
แม้จะเป็นตัวชี้วัดใหม่ แต่เนื่องจากมีการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาบ้าง จึงพอจะก าหนดค่าเป้าหมายได้ดังระบุในตาราง 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิม และให้ใช้ตัวช้ีวัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) แรงงานในอนาคต (Future Workforce) 
ทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการตั้งค่าเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลครบ 3 ปีแล้ว อาจมีการน าผลการด าเนินงานมาพิจ ารณาทบทวน 
ความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในล าดับถัดไป 

 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การยกเลิกตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒน าทุนมนุษย์ 
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เป็นตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) แรงงานในอนาคต 
(Future Workforce) ได้ดังนี ้
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    49 

Code 11030101_1: ตัวชี้วัดทดแทน คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) แรงงานในอนาคต (Future Workforce) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) แรงงานในอนาคต (Future Workforce) หมายถึง คะแนนดัชนีทักษะกลุ่มแรงงาน 
ในอนาคต (Future Workforce) ครอบคลุมเกณฑ์ชี้วัด ดังน้ี  
 

เกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ กลุ่มแรงงานในอนาคต   
ตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคต หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 

ดัชนีทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคต คะแนน (100)  ค่าเฉลี่ยรวม 
1. การศึกษาของก าลังแรงงานในอนาคต: Education of 

future workforce 
คะแนน (100)  

2. ปกีารศึกษาคาดหวัง: จ านวนปีทั้งหมดที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับการศึกษา (ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา) 

จ านวนปี ถูกแปลงค่าเป็นคะแนน (100)  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), UNESCO Institute for Statistics (UIS)  

3. การสอนให้คิดอย่างมีเหตุมีผล: Critical thinking in 
teaching 

 

คะแนน (1-7) ถูกแปลงค่าเป็นคะแนน (100) World Economic Forum - Executive Opinion Survey  คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการสอน (ตั้งแต่เน้นการท่องจ าไปจนถึงเน้นความคิด
สร้างสรรค์และการคิดอย่างมีเหตุมีผล) ของผู้สอนในประเทศ (คะแนน 1-7)  

4. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูในระดับประถมศึกษา: 
Pupil-to-teacher ratio in primary education 

อัตราส่วน ถูกแปลงค่าเป็นคะแนน (100) The World Bank Group, World Development Indicators 

 

วิธีการวัด และวิธีค านวณ  
วิธีการวัด: เก็บข้อมูลประจ าปี ผ่านมีการส ารวจความคิดเห็น (Executive Opinion Survey) และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องโดย World Economic Forum  
วิธีการค านวณ:  

คะแนนตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคตที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) = 
คะแนนตวัชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในอนาคตปีปัจจุบัน−ปีฐาน

คะแนนตัวชี้วัดทกัษะกลุ่มแรงงานในอนาคตปีฐาน
 × 100 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
คะแนนความสามารถ 
ในการแข่งขันการพัฒนา
ทุ น ม นุ ษ ย์ ด้ า น ทั ก ษ ะ
แรงงานในอนาคต     

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะแรงงานในอนาคตในปีฐาน    

คะแนน /  กระทรวงศึกษาธิการ  World Economic 
Forum 

รายปี 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะแรงงานในอนาคตในปีปัจจุบัน 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) แรงงานในอนาคต (Future Workforce)   

       60.7 

ที่มา: http://www.weforum.org/reports?page=5 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
คะแนนความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้ านทักษะ 
(Skill) แรงงานในอนาคต 
(Future Workforce)   

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็ น  11 ศั กยภาพคน 
ตลอดช่ วงชี วิ ต แผนย่ อย 
การพัฒนาช่วงวัยเรียนและ
วัยรุ่น 
ค่าเป้าหมายที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงาน       60.7       
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แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมาย: แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
Code 11040101: ตัวชี้วัด ผลิตภาพแรงงาน 
นิยามของตัวชี้วัด  

ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน (Labour Productivity per Employed Person)  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วิธีการวัด: ใช้ข้อมูลผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน 
วิธีการค านวณ: (ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคนในปีปัจจุบัน - ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคนในปีก่อนหน้า) หารด้วยผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคนในปีก่อนหน้า X 100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50 33 17 
Measurable 78 11 11 
Controllable 45 22 33 
Affordable 43 29 28 
Comparable 25 50 25 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ขาดตัวช้ีวัด ความสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ 
2) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดที่ตอบเรื่องความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว และการแสดงให้เห็นถึง Multi-skill 
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3) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเรื่องการการอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแรงงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน 
4) รายได้เฉลี่ยควรเป็นตัวช้ีวัดด้วย 
5) เพิ่มตัวชี้วัดการมีงานท า และรายได้เพิ่มขึ้นหลังการพัฒนา 
6) กลุ่มอาชีพอิสระวัดผลอย่างไร 
7) ส านักงานสถิติเก็บข้อมูลผลิตภาพแรงงานอยู่แล้ว 
8) ทักษะกลุ่มแรงงานปัจจุบันของข้อ 11.3 อาจจะเอามาวัดกับเป้าหมายน้ีเพื่อให้สอดคล้องมากขึ้น 
9) วิธีการวัดไม่สะท้อนและไม่ตอบโจทย์การพัฒนาตนเอง 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การวัดผลด้วยตัวชี้วัดดังกล่าวนี้อาจจะสะท้อนรายละเอียดที่บรรจุ

อยู่ในเป้าหมายไม่ดีเท่าที่ควร จึงควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อยยิ่งขึ้น ครอบคลุมการประเมินทักษะกลุ่มแรงงานในปัจจุบัน การเข้าถึงโอกาสเติบโตและ
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อท าให้แรงงานใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะสอดคล้องกับพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  
ท าให้กลุ่มแรงงานมีงานท า สามารถสร้างงานและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าควรเพิ่มตัวชี้วัดที่สะท้อนประเด็นดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดที่เสนอเพิ่มเติม ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทักษะกลุ่มแรงงานในปัจจุบัน (Current Workforce) ดัชนีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) ดัชนีการเข้าถึงโอกาสการเติบโต (Access to Growth Opportunities) และดัชนีการได้ว่าจ้าง (Employability) เป็นรายละเอียดส าหรับใช้
ประกอบการด าเนินการในระดับโครงการมากกว่า จึงเสนอให้ใช้ตัวช้ีวัดเดิม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นสมควรให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรให้ใช้ตัวชี้วัดเดิมแค่ตัวเดียวส าหรับระดับแผนแม่บทตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ถึงแม้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะสูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันและผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้มีแรงงานตกงานจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงานของช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ จึงเห็นควรให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ผลิตภาพแรงงาน  ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน  ร้อยละเพิ่มขึ้น  /  กระทรวงแรงงาน และ สศช. กระทรวงแรงงาน และ สศช. รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ผลิตภาพแรงงาน    3.11 4.12 4.71 3.32  

ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHorizon/labour%20productivity%20Index.pdf 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ผลิตภาพแรงงาน 
(ร้อยละ ต่อปี) 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11 ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

     

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 2.5 ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 2.5 

ผลการด าเนินงาน   3.11 4.12 4.71 3.32        
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เป้าหมาย: มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
Code 11040201: ตัวชี้วัด สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
นิยามของตัวชี้วัด  

ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมกลุ่มคน 3 ประเภท ได้แก่  
(1) บุคลากรที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(2) บุคลากรที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ท างานด้านนี้ และ  
(3) ผู้ว่างงานที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
นับจ านวนก าลังแรงงานรวม 3 ประเภท เทียบกับสัดส่วนแรงงานทั้งหมด 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 23 59 18 
Measurable 17 66 17 
Controllable 11 61 28 
Affordable 13 62 25 
Comparable 13 38 50 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) กลุ่มคนประเภทที่ 2 ไม่นับรวมด้วย เพราะไม่ได้ท างานด้านนี้ รายได้มาจากคนละ Sector 
2) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
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3) ขาดตัวช้ีวัดของการน าเข้าผู้เช่ียวชาญที่มาจากต่างประเทศ 
4) ควรมีสัดส่วนของผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 
5) นิยามผู้เช่ียวชาญต่างประเทศคืออะไร 
6) ควรคัดเจ้าหน้าที่นักวิชาการใน S-curve และงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 
7) ไม่ควรนับรวมกลุ่มแรงงานประเภทที่ 2 เนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้อง 
8) ก าหนดตัวต้ังตัวหารอย่างไร หากเพ่ิมทั้งตัวตั้งและตัวหารจะวัดผลไม่ได้ 
9) ควรเทียบกับกลุ่มตัวเองไม่ต้องใช้สัดส่วนแรงงานทั้งหมด 
10) แนะน าให้นับจากปีฐาน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงนิยามตัวช้ีวัด รวมถึงวิธีการวัดและการค านวณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะตัวชี้วัด “สัดส่วนก าลังแรงงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมถึงก าลังแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จึงควรปรับนิยามตัวชี้วัด
ให้รวมถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้าไว้ด้วย   

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมกลุ่มย่อยเห็นว่า ตัวชี้วัดเดิม “สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเพียงบางส่วนเท่านั้น และในการค านวณ

สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ควรรวมกลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ท างานด้านนี้ เพราะการท างานของคนกลุ่มนี้
อาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนที่ต้องการเน้นการท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้เกิด New S-curve ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และ 
อาจพิจารณาการเติบโตของแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับฐานเดิมที่มีอยู่และเมื่อเทียบกับแรงงานทั้งหมด   
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการด าเนินการตัวชี้วัดนี้อยู่บ้าง แต่เนื่องจากข้อมูลที่มียังไม่มีความสมบูรณ์ ที่ปรึกษาจึงเห็นควรว่า  ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรปรับนิยามตามการน าเสนอของที่ประชุม  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจดัเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้ดังนี ้

นิยามของตัวชี้วัด  
ก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

(1) บุคลากรไทยที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(2) ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
วิธีการวัด: ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแรงงาน 2 ประเภท ดังระบุไว้ในนิยามและจ านวนแรงงานทั้งหมด 

วิธีการค านวณ: (
จ านวนก าลังแรงงานรวม 2 ประเภทในปีปัจจุบัน − จ านวนก าลังแรงงานรวม 2 ประเภทในปีฐาน

จ านวนแรงงานทั้งหมดปีปัจจุบัน − จ านวนแรงงานทั้งหมดในปีฐาน
) × 100 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนก าลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

จ านวนก าลังแรงงานรวม 2 ประเภท
ในปีฐาน 

ร้อยละ
เพิ่มข้ึน 

 / กระทรวงแรงงาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สวทน.) 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานสถิติ 

รายปี 

จ านวนก าลังแรงงานรวม 2 ประเภท
ในปีปัจจุบัน 

 / รายปี 

จ านวนแรงงานทั้งหมดในปีฐาน  / รายปี 

จ านวนแรงงานทั้งหมดปีปัจจุบัน  / รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
บุคลากรไทยท่ีท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2,405,107 2,406,943 2,417,581 2,460,634  
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

ที่มา: http://stiic.sti.or.th/stat/ind-lf/ind-lf-g002/lf-t012/ 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สัดส่วนก าลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 11 
ศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต  
แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 

     

เห็นควรใหจ้ัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอาย ุ
เป้าหมาย: ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แกส่ังคมเพิ่มขึ้น 
Code 11050101: ตัวชี้วัด ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 11050101_1: ตัวชี้วัด อัตราการมีงานท าในผู้สูงอาย ุ 
Code 11050101_2: ตัวชี้วัด อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง      
นิยามของตัวชี้วัด  
 ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 ไม่มีการก าหนดวิธีการวัด และวิธีค านวณที่ชัดเจน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 34 53 13 
Measurable 43 43 14 
Controllable 46 31 23 
Affordable 27 46 27 
Comparable 27 27 46 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรเพิ่มตัวชี้วัด ผู้สูงอายุที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม เป็นน าความรู้จากบุคคลากรในสถาบันคลังสมองของชาติ (National Brain Bank) มาสร้างประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม โดยวัดประสิทธิภาพเป็น % 
2) แนะน าให้น าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะที่ 2 เข้ามาประกอบด้วยเพ่ือเป็นแนวทาง 
3) เพิ่มมิติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา 
4) ผู้สูงอายุไม่จ าเป็นต้องท างานแล้วแต่เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ ์
5) อาจต้องพิจารณาความมั่งคงในการใช้ชีวิต 
6) ควรเพ่ิมการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพว่าสร้างประโยชน์ในเรื่องใดต่อสังคม 
7) ในการวัดควรจ าแนกกลุ่มย่อย 
8) วัดศักยภาพการมีงานท า ควรก าหนดกลุ่มอายุว่าไม่เกินเท่าไร 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เดิมครอบคลุมเรื่องการมีงานท าและการมีรายได้เหมาะสม แม้จะมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่ควรแยกประเด็น “การมีงานท า” และ  
“การมีรายได้เหมาะสม” ออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ในการนี้จึงเสนอตัวชี้วัดใหม่ทดแทนตัวชี้วัดเดิม ได้แก่ อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุ และอัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงิน
ของตนเอง การน าตัวชี้วัดเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกันจะน าไปสู่การปฏิบัติหรือการก าหนดมาตรการการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น   
ส่งผลให้การด าเนินงานภายใต้แผนย่อยดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายได้ดีย่ิงขึ้น 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม มีมติให้ใช้ตัวชี้วัด อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุและตัวชี้วัด อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง 

ทดแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อยยิ่งขึ้น 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาเห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึง

ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิม และให้ใช้ตัวช้ีวัด อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุ รวมถึงตัวชี้วัด อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง ทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้
เหมาะสม” และเสนอตัวชี้วัดทดแทน คือตัวช้ีวัด อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุ และตัวช้ีวัด อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง ได้ดังนี ้
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Code 11050101_1: ตัวชีว้ัดทดแทน อัตราการมีงานท าในผู้สูงอาย ุ 
นิยามของตัวชี้วัด  
 การมีงานการส ารวจภาวะการท างานโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ หมายถึง ผู้ที่ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
 - ได้ท างานต้ังแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลก าไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดหรือสิ่งของ 
 - ท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาของหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน 
 - ไม่ได้ท างานหรือท างานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เป็นผู้ปกติมีงานประจ า) แต่ยังคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่น  ๆ ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจ 
ในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างผลประโยชน์อ่ืน ๆ ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปท า 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วิธีการวัด: เก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์  
วิธีการค านวณ:   

อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุ =  
จ านวนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มีงานท า

ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งหมด
 × 100 

  
ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน

ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุ อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุในปีฐาน ร้อยละ  / กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายปี 

อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุในปีปัจจุบัน 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราการมีงานท าในผู้สูงอายุ         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการมีงาน
ท าในผู้สูงอาย ุ

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย 
การส่ งเสริมศักยภาพวัย
ผู้สูงอาย ุ

     

    

ผลการด าเนินงาน               
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Code 11050101_2: ตัวชี้วัดทดแทน อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง 
นิยามของตัวชี้วัด  
 อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง หมายถึง ความพึงพอใจในสถานะการเงินของผู้สูงอายุ ณ ช่วงเวลาที่มีการส ารวจ โดยถามผู้สูงอายุว่าท่านพึงพอใจ 
ในภาวะการเงินของท่านเพียงใด ค าตอบ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ผู้ที่พึงพอใจในสถานะการเงินของตน คือ ผู้ที่ตอบว่าพอใจมาก และพอใจ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วิธีการวัด: เก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์  
วิธีการค านวณ:  

อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง =  
จ านวนผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง

จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด
 × 100 

 
ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน

ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะ
การเงินของตนเอง 
 

อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง
ในปีฐาน  

ร้อยละ  / กรมกิจการผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ รายปี 

อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง
ในปีปัจจุบัน 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตนเอง         

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราผู้สูงอายุที่พอใจ
สถานะการเงินของ
ตนเอง 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น  11 
ศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต  
แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพ 
วัยผู้สูงอาย ุ

     

    

ผลการด าเนินงาน               
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