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อปุทานแรงงาน(ความต้องการแรงงานของนายจ้าง)ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาและอาจมกีาร
ย้อนกลยุทย์ในการลดตันทุนโดยการจ้างแรงงานทีม่คีวามรู้สายอาชีพ มากกว่าระดบัปริญญา 

The labour supply change over time and may reverse the reduction in tons of yut 

mechanical cost by hiring skilled workers professional knowledge rather than a 

degree. 

随着时间的推移, 劳动力供应的变化, 并可能通过雇用熟练工人的专业知识, 而不是学位, 以扭转减

少吨 yut 机械成本。 

労働の供給は、時間の経過とともに変更し、トンでユンノリ機械的熟練労働者専門知識ではな

く、ある程度の雇用によるコストの削減を逆に可能性があります。 
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เน้ือหาของบทความเป็นเพยีงความเห็นของผูเ้ขียนเท่านั้น  

บริษทัฯไม่ตอ้งรับผดิหากเกิดขอ้ผดิพลาดและการอา้งอิง 

 

หลายๆคนคงจะทราบกนัดีอยูแ่ล้ววา่ ปัจจุบนันี ้ตลาดแรงงานไทย มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึน้เป็น
จ านวนมากแต่บางคนอาจจะนึกคา้นอยู่ในใจว่า ไม่เห็นจริงเลย จบมาตัง้นานแลว้ ยงัหางานท าไม่ได้ ลอย
ไปลอยมาเตะฝุ่ นอยูเ่น่ีย แท้จริงแล้วปัญหาที่ตลาดแรงงานไทยประสบอยูน่ัน้ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ทัง้
ปัญหาคนตกงาน ปัญหาเร่ืองคา่แรง และคณุภาพของแรงงาน การขึน้คา่แรงจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุ 

อะไรคือปัญหาเชิงโครงสร้าง  

………ผู้คนในประเทศไทยควรจะต้องตระหนักให้มากขึน้ว่าปัญหาของประเทศไม่ได้เกิดจากการโกง
บ้านกินเมืองอย่างเดียว แม้ว่าส่ิงนั้นจะมีจริงและสมควรแก้ไข แต่คนท่ีดเูหมือนมือสะอาดกใ็ช่ว่าจะผดุผ่อง

http://www.economicshuman.com/
mailto:coachphetnj@gmail.com


สถาบนันวตักรรมการจดัการและเพ่ิมผลผลิต 
http://pinthong-group.com/course/index.php      2 

 

อันใดนักหนา เพราะเง่ือนไขท่ีก่อเร่ืองมากกว่าคือ ระบบที่ท าให้คนจ านวนหน่ึงรวยได้อย่างเหลอืล้นโดยไม่
ต้องโกง ขณะคนส่วนใหญ่ล าบากได้อย่างเหลอืเช่ือทั้งๆ ที่ไม่ได้เกียจคร้าน (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2556 

)…….. 

……..ทั้งๆ ท่ีเม่ือมองในระดบัโครงสร้างหรือท่ีอาจารย์เสกสรรค์ใช้ค าว่า "ระบบ" กจ็ะเห็น "ความจริง" 
อีกอย่างท่ีอยู่เหนือขึน้ไปและมีส่วนในการก าหนดตวับุคคล เพราะถ้าระบบหรือโครงสร้างไม่ได้รับการ
ปรับเปล่ียนหรือแก้ไข ขยนัให้ตาย ชีวิตกไ็ม่ได้ดีขึน้อย่างมีนัยส าคัญแต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม 
ส าหรับโครงสร้างท่ีเอื้อให้กับคนบางกลุ่ม ถึงแม้เขาไม่ต้องออกแรงขยนัอะไรเลย แต่ทุกอย่างกเ็อือ้ให้ชีวิตดี
ขึน้ เราเรียกลกัษณะเช่นนีว่้า ปัญหาระดบัโครงสร้างนั่นเอง( Pisan Banchusuwan)………. 

 

เรามาดูกนัก่อนวา่ระของปัญหานั้นประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง Culture ปัญหาทางวฒันธรรม เรานึกถึง
ง่าย ๆ  วา่ท าไมคนในกลุ่มหมู่บา้นเราก็มีความแตกต่างดา้นความคิด การปฎิบติั การกิน การอยูย่งัแตกต่าง
กนั คิดอะไรมากมาย ตวัเรากบัเพือ่นต่างคนก็มีรสนิยมแตกต่างกนัไป น่ีคอืปัญหาแค่โครงสร้างระดบับุคคล
หากรวมไปถึงปัญหาระดบัประเทศ ลองมองดูสิครับ เหตุการณ์ระหวา่งชายแดนภาคใต ้การระเบิดในที่ต่าง 
ๆ มนัเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างของค าวา่ Culture หรือวฒันธรรมน่ีแหละครับ การจดัการกบัปัญหา
ความขดัแยง้ที่เกิดขึ้นในองคก์รต่าง ๆ ยงัมีมากมาย พบเจอมากที่สุด มีทุกองค ์มีทุกชนชั้น และมีทุกเพศทุก
วยั คือการไม่รู้จกัตวัเอง (Self-Conflict) พดูแบบบา้น ๆ คือ รู้หมดเรืองของคนอ่ืน ยกเวน้เร่ืองของ
ตวัเอง  คงตอ้งคุยกนัเร่ืองวฒันธรรมกนัยาวหน่อยครับก่อนที่จะไปเรืองอ่ืนแบบกระซบั  

 

ปัญหามี 3 ระดับ 

 

 

'ระดบัวฒันธรรม' เสยีเป็นสว่นใหญ่ซึง่เป็นไปตามกรอบคิดท่ีวา่ ปัญหาของประเทศมีอยูด้่วยกนั 3 ระดบั 
ได้แก่ 
 

https://plus.google.com/117308418854126462022
http://2.bp.blogspot.com/-CHrBn-8aNpY/U6GCMLaCklI/AAAAAAAAAU8/kmzhs3K8bTI/s1600/18-6-2557+19-11-54.png
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1. ปัญหาระดบัตวับุคคล เรียกวา่ actor หรือ agency 
เช่น การมุ่งโจมตี ดา่ทอตวับุคคลเป็นรายๆ ซึ่งสะท้อนระดบัความคิดและระดบัสติปัญญาของคนผู้นัน้วา่ยงั
อยูใ่นระดบัขัน้ท่ี 1 มองเห็นต้นไม้เป็นต้นๆ ยงัมองไม่เห็นป่า 
 
2. ปัญหาระดบัโครงสร้าง เรียกกวา่ structure 
เช่น การพดูถึงปัญหาทางกฎหมาย การออกแบบระบบ การออกแบบสถาบนั กฎ ระเบียบ เงื่อนไขตา่งๆ 
ใครท่ีพดูถึงเร่ืองเหลา่นี ้สติปัญญาก็สงูขึน้มาหน่อย เพราะไม่เน้นโจมตีไปท่ีตวับุคคล เห็นโครงสร้างต้นไม้ 
ประเภทของต้นไม้ 
 
3. ปัญหาระดบัวฒันธรรมหรืออุดมการณ์ เรียกวา่ culture/ideology 
เช่น การพดูถึงระบบวธีิคิด สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ความเสมอภาค เสรีภาพ ความ
เทา่เทียม/ไม่เทา่เทียม ล าดบัชัน้ทางสงัคม วิถีชีวติ หากมองได้ถึงระดบั 3 ก็จะเห็น ป่าทัง้ป่า เป็นป่าชนิด
ไหน อยา่งไร  
 
ปัญหาระดบัวฒัธรรมหรืออุดมการณ์นีจ้ะเป็นตวัก าหนด ปัญหาระดบัโครงสร้างและปัญหาระดบัตัวบุคคล
อีกที เม่ือปัญหาระดบัวฒันธรรมเปลีย่น ปัญหาโครงสร้างและปัญหาระดบับุคคลก็ต้องปรับตวัเปลีย่นแปลง
ไปเช่นเดียวกนั 

ในตา่งประเทศ หรือองค์ใหญ่ หรือบริษัทยกัษ์ใหญ่ทัง้ในและตา่งประเทศหนัมาสนใจความแตกต่างด้าน
วฒันธรรม หรือ การศกึษาวฒันธรรมข้ามแดน เอามาเป็นกลยทุธ์ในการสร้างรายได้ หรือ สายสนิค้าตวัใหม่
ท่ีจะน าเสนอให้กบัวฒันธรรมตา่ง ๆ (เราคอ่ยมาคยุกนัทีหลงัเรืองวฒันธรรมข้ามแดนกนัอีกที) 

มาดูกันเลยดีกว่า ว่าเพราะเหตุใด ท าให้คนไทยบางคนยังว่างงาน ทัง้ที่แรงงานขาดแคลน 

 อยา่งแรก ก็คือ ปัญหาในระบบการศึกษาไทย 

หลกัสตูรการศกึษาท่ีไม่มีมาตรฐาน สง่ผลให้ไม่สามารถผลติบณัฑิตคณุภาพออกสูต่ลาดแรงงาน
ได้ ยกตวัอยา่งเช่นการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ท่ีไม่สามารถสอนให้เด็กไทยสือ่สารได้ ทัง้ท่ีเด็กไทย
เรียนภาษาองักฤษมาตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาล แตเ่น่ืองจากการเรียนการสอนท่ีเน้นไปท่ีไวยากรณ์ แตข่าดการ
มีสว่นร่วมของเด็ก ท าให้เด็กไม่สามารถสือ่สารเป็นภาษาองักฤษได้ 
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เม่ือระบบการศกึษาไทยมีปัญหามาตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐาน ก็ป่วยการจะกลา่วถึงระดบัอุดมศกึษาท่ีผลติ
บณัฑิตคณุภาพท่ีตลาดแรงงานต้องการออกมาไม่เพียงพอ ในขณะท่ีบณัฑิตท่ีไม่เป็นท่ีต้องการใน
ตลาดแรงงานกลบัมีเกลือ่นกลาด ในยคุสมยัท่ีสงัคมยงัไม่มีคา่นิยมวา่ บุคคลต้องจบการศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี และมีทางเลอืกในการเลา่เรียนเพื่อประกอบอาชีพ ทัง้ สถาบนัอาชีวะ วิทยาลยัสารพดัช่าง 
โรงเรียนเลขานกุาร โรงเรียนการบญัชี ระบบการศกึษากลบัสามารถผลติบุคคลากรท่ีเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดได้มากกวา่นี ้

แตเ่ม่ือสงัคมไทยมีคา่นิยมวา่ ผู้ ท่ีเรียนสายอาชีพ เป็นบุคคลากรคนละระดบักบัผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ท าให้การเรียนในสายอาชีพไม่เป็นท่ีนิยมอีกตอ่ไป ตลาดแรงงานขาดแคลนบุคคลากรในสาย
อาชีพ ในขณะเดียวกนั บณัฑิตท่ีจบการศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษากลบัมีแนวโน้มวา่งงานเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 
โดยเฉพาะบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัท่ีไม่มีช่ือเสยีง 

 

 

แตใ่นวนันีร้ายงานจากหนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายงานวา่ 

 

 

Cr.ภาพจากกรุงเทพธุรกิจ อ่านต่อไดท่ี้ http://daily.bangkokbiznews.com/detail/321276  

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/321276
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เป็นการย้อนไปสูย่ดุท่ี สายวิชาชีพ ปวช และ ปวส ปวท มีมากมาย ถ้าเปรียบเทียบแล้วตลาดแรงงานค้อง
การมากมาย แตไ่ม่นานผา่นมายคุของมหาวิทยาลยัท่ีก าลงัเติบโต ท าให้มีเยาวชน หรือ นกัเรียน
มธัยมศกึษาปีท่ี ม6 หนัไปเรียนหลกัสตูร 4 ปี เพราะบริษัทใหญ่ ๆ มกัจะชอบพนกังานในระดบับริหาร
และปฎืบติัการโดยอาศยัแนวคิดวา่คนท่ีจบปริญญาตรีมีวิสยัทศัน์ ท่ีมากกวา่  

ปัจจุบนัคงใช้ไมไ่ด้ในเมือต้นทนุสินค้ามีแนวโน้มท่ีจะแพงขึน้เร่ือย ๆ แนน่อนท่ีสดุต้นทนุท่ีเป็นตวัประจ า หรือ 
Fixe Cost คือต้นทนุของแรงงาน แตอี่กไม่นานแนวโน้มก็จะมีการปรับคา่ข้างขัน้ต ่า 5-22 บาท เป็นท่ี
หลกีเลีย่งไม่ได้เพราะผู้ประกอบการสว่นใหญ่ต้องเอาตวัรอดและมีความยัง่ยืนตอ่ไป ผู้ประกอบการต้องมี
วิธีหาทางในด้านการลดทนุสินค้าของตวัเอง  

 ปัญหาอีกประการหนึง่ในตลาดแรงงานไทย คือ ค่านิยมด้านการหางาน ที่ต้องการท างาน
สบาย และรายได้ดี ให้สมกับที่ตัวเองเรียนจบมา 

ถ้าหากไม่สามารถหางานท่ีต้องการได้ ก็เลอืกท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัสงูขึน้ไป ทัง้ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ใน
การท างาน โดยหวงัแตเ่พียงวา่ระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ จะท าให้หางานได้งา่ยขึน้ กลายเป็นวา่
ตลาดแรงงานขาดแคลน ในขณะท่ีคนวา่งงานท่ีมีวฒุิการศกึษาปริญญาตรี-โท เพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ 

นอกจากนี ้คา่นิยมที่สวนทางกนั ระหวา่งนายทนุ และแรงงาน ก็เป็นชนวนเหตท่ีุท าให้ปัญหาแรงงานทวี
ความรุนแรงขึน้ นายทนุมกัมีความคิดท่ีวา่ จ้างแรงงานตา่งด้าวมาท างานแทนแรงงานไทยเป็นการลด
ต้นทนุ เน่ืองจากแรงงานไทยนอกจากจะมีคา่แรงสงูกวา่ ยงัมีความต้องการด้านตา่งๆจากนายจ้าง สง่ผลให้
ภาคการผลติเต็มไปด้วยแรงงานตา่งด้าว  

นอกจากนัน้ยงัไม่พอ ฐานการผลติของนกัธุรกิจตา่งชาติ มีอตัราการลดน้อยลงเร่ือย ๆ ด้วยเหตผุลท่ีประเทศ
ตา่ง ๆ เช่นลาว เวียดนาม มีต้นทนุคา่แรงต ่า จึงท าให้นกัลงทนุชาวตา่งชาติหนัไปหาแหลง่ผลติท่ีต้นทนุต ่า 
ในขณะเดียวกนั การจ้างงานในเมืองไทยกบัแรงงานตา่งด้าวก็มีมากขึน้เร่ือย ๆ แตย่งัขดัและมีกฎหมาย
ควบคมุ จึงท าให้ไม่มีตวัเลขท่ีเปิดเผยอยา่งแท้จริง  
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ความผิดพลาดทางด้านการศกึษา และคา่นิยมที่ผิดๆดงักลา่ว เป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีท าให้ภาคแรงงานไทย
ประสบปัญหาดงัเช่นในปัจจบุนั รัฐเองก็พยายามช่วยยกระดบัคณุภาพแรงงานไทยโดยการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 
ซึง่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหต ุท าให้การจ้างงานขยายไปสูแ่รงงานตา่งด้าว  

เม่ือปัญหาเชิงโครงสร้างยงัไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึน้ การขึน้คา่แรงยิ่งเป็นตวักระตุ้นให้ปัญหาในภาค
แรงงานทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ ในอนาคตอนัใกล้นีเ้ราอาจได้เห็นวา่ตลาดแรงงานไทยมีแตแ่รงงานตา่งด้าว
เต็มไปหมด ในขณะท่ีคนไทยเองต้องวา่งงานตอ่ไป(มนัเกิดขึน้แล้วในปัจจุบนั 2561 หรือ 2018  

ได้แตห่วงัวา่ปัญหาในตลาดแรงงานจะได้รับการแก้ไขอยา่งถกูจุด เพือ่ให้ปัญหาบรรเทาเบาบางลง และ
บรรดานายทนุตา่งๆหนักลบัมาจ้างแรงงานไทย อยา่งไรก็ดี การแก้ไขปัญหาควรเร่ิมมาจากการปรับเปลีย่น
ทศันคติของบณัทิตทัง้หลายด้วยวา่ ควรเร่งพฒันาตวัเองให้มีความรู้ความสามารถ หากความสามารถไม่ถึง
ขัน้และมวัแตเ่ลอืกงาน คงได้วิจยัฝุ่ นตอ่ไปอยา่งแนแ่ท้ 

…………….อ้างตามเวบ็ไซด์(อ้างองิแล้วในเอกสารอ้างองิ)6 ชาตเิอเชีย เส่ียงว่างงานสูง! ไทย
ตดิโผด้วย 

"6 ชาติเอเชีย" เสีย่งวา่งงานสงู! ไทยติดโผ เหตพุึ่งพาสง่ออกสงู (มติชน) 

        โนมรูะ ชี ้ไทยและอีก 5 ชาติเอเชีย เสีย่งวา่งงานสงู เหตพุึง่พาสง่ออกไปสหรัฐ-ยโุรปมาก หาก

ตลาดโลกไม่ฟืน้ตวั จะดนัให้การวา่งงานพุง่ขึน้ สดุท้ายกระทบการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ  

        รอยเตอร์ รายงานวา่ กลุม่นกัเศรษฐศาสตร์ของ โนมรูะ วาณิชธนกิจ แหง่ญ่ีปุ่ น ได้ออกรายงาน
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เก่ียวกบัเศรษฐกิจเอเชีย ระบวุา่ อตัราการวา่งงานของประเทศในเอเชีย ยงัอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือเทียบกบั

ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แตก่ารท่ีประเทศในเอเชีย พึง่พาการสง่ออกไปยงัสหรัฐอเมริกาและยโุรปมาก 

ประกอบกบัราคาน า้มนัขยบัสงูขึน้ อาจสง่ผลร้ายจนท าให้มีการปลดพนกังานจ านวนมากก็ได้ เพราะหาก

เศรษฐกิจไม่ฟืน้ตวัอยา่งแข็งแกร่ง ก็เป็นการยากท่ีจะสร้างงานใหม่ ดงันัน้อตัราการวา่งงานก็จะสงู ซึง่จะ

เป็นอุปสรรคตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอีกทอดหนึง่ 

        "ฮ่องกง เกาหลใีต้ มาเลเซีย สงิคโปร์ ไต้หวนัและไทย เป็นประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกมาก

ท่ีสดุ และผลกระทบจากวิกฤตโลกท่ีมีตอ่ภมิูภาคเอเชียโดยรวมในครัง้นีย้งัเลวร้ายกวา่วิกฤต เม่ือปี 2540" 

รายงานระบุและวา่ มีหลกัฐานมากขึน้เร่ือยๆ วา่ทัง้ 6 ชาตินี ้เสีย่งจะเกิดผลกระทบรอบ 2 (second-round 

effects) เพราะบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัสง่ออกก าลงัลดการลงทุนและลดพนกังาน 

        โนมรูะ ชีว้า่ ในวงจรอบุาทว์ทางเศรษฐกิจ บรรดาผู้สง่ออกจะถกูกดดนัให้ลดต้นทุนลง เม่ือผู้บริโภคลด

การใช้จ่าย เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจ ดงันัน้ อ านาจการใช้จา่ยทัว่เอเชียก็จะลดลงไปด้วย อยา่งไรก็ตาม 

กรณีของอินโดนีเซีย จีนและอินเดีย ถือวา่มีขนาดการบริโภคภายในประเทศใหญ่ พอท่ีจะช่วยเป็นกนัชนใน

ภาวะท่ีการสง่ออกทัว่โลกด่ิงลง ท าให้หลกีเลีย่งภาวะถดถอยได้ 

        รายงานระบุวา่ อตัราการวา่งงานในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จะอยู่ในระดบั 10% ขึน้ไป สว่นใน

เอเชีย แม้จะยงัเพิ่มขึน้ แตก็่ยงัต ่ากวา่ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ โดยกรณีของสงิคโปร์ สงูสดุอยูท่ี่ 3.3% 

เกาหลใีต้ 3.9% ญ่ีปุ่ น 5% 

กับการแก้ปัญหาโดยรือ้ระบบการศึกษาไทย (Thailand Education Renovation) 

หลกัสตูรระยะสัน้ 

      หลกัสตูรระยะสัน้ เป็นหลกัสตูรท่ีสร้างขึน้โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ือง ๆ เฉพาะอยา่ง

ส าหรับกลุม่บุคคลบางกลุม่เพื่อเพิ่มพนูความรู้หรือประสบการณ์ หรือปรับเปลีย่นพฤติกรรมหรือทศันคติ

ของบุคคลไปในทางที่ต้องการ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนกั หลกัสตูรระยะสัน้อาจหมายถึงหลกัสตูร

รายวิชาเลอืกในโรงเรียนท่ีครูสร้างขึน้ หลกัสตูรฝึกอบรมเฉพาะเร่ืองส าหรับบุคลากรในโรงเรียน หรือส าหรับ

ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชน หรือหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อบริการวชิาการหรือวชิาชีพให้แก่ชุมชน หรือหลกัสตูร

ฝึกอบรมส าหรับบุคลากรในหนว่ยงานตา่ง ๆ (วชัรี บูรณสงิห์ 2544, 189) 
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การจดัหลกัสตูรระยะสัน้ 

 การจดัหลกัสตูรระยะสัน้หรือหลกัสตูรฝึกอบรม มีขัน้ตอนและกระบวนการพฒันา (วชัรี บูรณสงิห์ 2544, 

190-193) ดงันี ้

 1. ส ารวจและวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการจดั

หลกัสตูรระยะสัน้ เป็นการศกึษาสภาพการณ์และค้นหาข้อมลูตา่ง ๆ ในหนว่ยงานหรือในชุมชนวา่ 

จ าเป็นต้องให้บุคลากรหรือบุคคลตา่ง ๆ มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือทกัษะในเร่ืองใดบ้าง

หรือไม่ หากมีแล้วจะช่วยแก้ปัญหาหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง จะชว่ยให้การท างานหรือชีวิต

ความเป็นอยูข่องบุคคลกลุม่นัน้ ๆ ดีขึน้อยา่งไร 

 

 2. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการจดัหลกัสตูรระยะสัน้หรือหลกัสตูรอบรม  ซึง่วตัถปุระสงค์หลกั ๆ ได้แก่ การ

ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ประสบการณ์ การปรับเปลีย่นพฤติกรรมและการสร้างเจตคติในเร่ืองท่ีได้

ส ารวจพบในขัน้ท่ี 1 ก าหนดจุดประสงค์ให้ตรงหรือสอดคล้องกบัสภาพการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึน้ ซึง่จะ

น าไปสูก่ารแก้ปัญหาที่ได้วิเคราะห์ไว้ และต้องชีช้ดัไปได้วา่ เม่ือเสร็จสิน้การด าเนินการแล้วจะมีผลการ

เปลีย่นแปลงอยา่งไร ผู้ ท่ีเข้ามาเรียนตามหลกัสตูรได้เรียนรู้หรือได้ประสบการณ์อะไรไปบ้าง 

 3. จดัท าโครงการ  โครงการเป็นแผนงานท่ีจดัท าขึน้เพื่อให้การด าเนินงานนีไ้ปสูเ่ป้าหมายอยา่งมี

ประสทิธิภาพ หากโครงการก าหนดไว้ดีก็คาดหมายได้วา่ ผลหรือวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ยอ่มส าเร็จ

ออกมาได้ด้วยดี การจดัท าโครงการต้องเขียนให้ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยในโครงการควรระบุหวัข้อหลกั 

ๆ เช่น ช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบโครงการ ผู้ เข้าร่วมโครงการ การประเมินผล และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ความ

ชดัเจนของโครงการช่วยให้การพิจารณาอนมุติัท าได้งา่ยขึน้และสะดวกตอ่การด าเนินการ 

http://1.bp.blogspot.com/-9j8w890RsDU/U-Lk7Damo4I/AAAAAAAAF3A/UJztt1wdWTA/s1600/IMG_1823.JPG
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 4. สร้างและพฒันาหลกัสตูร  มีขัน้ตอนและกระบวนการสร้างและพฒันาดงันี ้

            1) ศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 

          - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม 

          - ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          - ความจ าเป็นและปัญหา 

          - นโยบาย / แผนงานของหนว่ยงาน 

          - กลุม่เป้าหมาย (ปริมาณและคณุภาพ) 

          - องค์ความรู้ 

          - จิตวิทยาการเรียนรู้ 

            2) เตรียมการร่างหลกัสตูร 

          - แตง่ตัง้คณะกรรมการร่างหลกัสตูร 

          - จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูตา่ง ๆ 

          - ก าหนดวนัเวลาในการด าเนินการสร้างหลกัสตูร 

             3) สร้างและพฒันาหลกัสตูร 

          - ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 

          - ก าหนดเนือ้หาและรายละเอียด 

          - เลอืกกิจกรรมและประสบการณ์ 

          - ก าหนดวิธีการประเมินผลและเกณฑ์การประเมิน 

          - ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

             4) ใช้หลกัสตูร 

           - จดัท าวสัดหุลกัสตูร 

           - ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 

           - คดัเลอืกวิทยากร 

           - เตรียมสถานท่ี 

           - ด าเนินการสอน / ฝึกอบรม 

           - บริการหลกัสตูร 
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           - นิเทศการใช้หลกัสตูร 

              5) ประเมินผลหลกัสตูร 

           - ประเมินผลหลกัสตูร 

           - ประเมินผลการใช้หลกัสตูร 

 5. การวางแผนการบริหารหลกัสตูร  เป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ใช้หลกัสตูร ซึง่จะต้องพิจารณาองค์ประกอบการด าเนินงานในทกุ ๆ ด้าน เช่น งบประมาณ สถานท่ี 

อุปกรณ์ สือ่การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เป็นต้น ดงันัน้ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร

จะต้องมีการบนัทกึ ควบคมุ และตรวจสอบงานแตล่ะด้านนัน้ใครเป็นผู้ รับผิดชอบและด าเนินการไปแล้ว

อยา่งไร 

 6. ด าเนินการใช้หลกัสตูร  เป็นขัน้ท่ีด าเนินการตามโครงการของ

หลกัสตูรท่ีได้สร้างไว้ โดยมีบุคลากรฝ่ายตา่ง ๆ รับผิดชอบงานท่ีมอบหมายไว้ลว่งหน้า ในขัน้ตอนนีผู้้บริหาร

โครงการต้องท าหน้าที่ประสานงาน อ านวยการ และควบคมุให้การใช้หลกัสตูรบรรลผุลตามวตัถุประสงค์ท่ี

ได้ตัง้ไว้ สปัดาหน้าเราคอ่ยมาคยุกนัอีกตอ่ในเร่ืองของความต้องการแรงงานของนายจ้างและการแก้ปัญหา

การศกึษาไทย 

 7. ประเมินผลการใช้หลกัสตูร  ควรพิจารณาอยา่งเป็นระบบตัง้แตก่าร

ประเมินข้อมลูน าเข้า (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลติ (Output) 

 8. ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการ  ผู้บริหารโครงการควรได้ติดตามผลวา่ผลผลติของหลกัสตูรได้

น าความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนหรือฝึกอบรมนีไ้ปใช้บ้างหรือไม่ ใช้แล้วได้ผลมากน้อย

http://3.bp.blogspot.com/-2Rw0-3OfTVM/U-Lm3HmVyUI/AAAAAAAAF3Q/HXnoNrwdleU/s1600/DSC07380.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-SiynKmPbMCI/U-LltZRcukI/AAAAAAAAF3I/WvR_AwFIHmk/s1600/DSC07374.JPG
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เพียงใด เพื่อน าผลไปใช้ในการปรับปรุงโครงการตอ่ไป 

 

การบริหารหลกัสตูรระยะสัน้ 

 การบริหารหลกัสตูรระยะสัน้ต้องใช้ปัจจยัการบริหารทัง้ 4 คือ คน เงิน วสัดอุุปกรณ์ และการจดัการ ส าหรับ

สามปัจจยัแรกสามารถจดัหามาได้ไม่ยากนกั แตปั่จจยัท่ีสี ่คือ การจดัการนัน้คอ่นข้างจะจดัการได้ยากกวา่

ในหลกัสตูรปกติ เน่ืองจากหลกัสตูรระยะสัน้ หรือหลกัสตูรฝึกอบรมมีช่วงระยะเวลาคอ่นข้างสัน้ การจดัการ

จึงต้องงท าให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุและต้องใช้การตดัสนิใจ สัง่การที่รวดเร็ว  การประสานงานท่ีกระชบั

ฉบัไว รวมทัง้การจดัเตรียมงานทกุอยา่งต้องพร้อมก่อนการด าเนินการ การบริหารหลกัสตูรจึงต้องใช้ทัง้

ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการเป็นอยา่งมาก ซึง่งานตา่ง ๆ ท่ีต้องท าในการในการจดัหลกัสตูรระยะสัน้

หรือหลกัสตูรฝึกอบรม (วชัรี บูรณสงิห์ 2544, 194-195) มีดงันี ้

 1. เสนอขออนมุติัหลกัสตูรและงบประมาณจากผู้บงัคบับญัชา 

 2. แตง่ตัง้คณะท างานฝ่ายตา่ง ๆ 

 3. ติดตอ่วิทยากรและท าหนงัสอืเชิญ 

 4. จดัท าการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 

 5. รับสมคัรหรือคดัเลอืกผู้ เรียนหรือผู้ เข้ารับการอบรม 

 6. เลอืกและจดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ และจดัท าเอกสารประกอบหลกัสตูรหรือเอกสารอบรม 

 7. จดัเตรียมพิธี เปิด-ปิด และมอบวฒุบิตัร 

 8. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เรียน / ผู้ เข้าอบรม และวิทยากร 

 9. จดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงด าเนินการ (ถ้ามี) 

 10. ติดตอ่ประสานงานการดงูานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัในหนว่ยงานภายนอกลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 11. เตรียมเอกสารการทดสอบ และการประเมินผลหลกัสตูรหรือโครงการฝึกอบรม 

 12. รวบรวมหลกัฐานด้านการเงินและงบประมาณ และสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บงัคบับญัชา 

 13. ท าหนงัสอืขอบคณุวิทยากร 

 

สรุป 

         หลกัสตูรระยะสัน้หรือหลกัสตูรการฝึกอบรมนัน้ เกือบทกุหนว่ยงานมกักระท าอยูเ่ป็นประจ า อาจมี
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หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรืออาจแตง่ตัง้กรรมการเฉพาะกิจท างานเป็นครัง้ ๆ ก็ได้ การสร้างหรือการ

พฒันาหลกัสตูรมีขัน้ตอนเช่นเดียวกบัหลกัสตูรทัว่ไป การบริหารหลกัสตูรระยะสัน้ต้องอาศยัหลกัการบริหาร

ทัว่ไป คือ การวางแผน การจดัหนว่ยงาน การอ านวยการและการควบคมุ แตเ่น่ืองจากมีช่วงระยะเวลาสัน้ 

การบริหารหลกัสตูรจึงต้องอาศยัการด าเนินงานท่ีรวดเร็ว การตดัสนิใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถกูต้อง

และการประสานงานท่ีดี 

เอกสารอ้างอิง 

http://s3930201.blogspot.com/2014/06/3.html เข้าไปศกึษาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 

http://s3930201.blogspot.com/2014/06/blog-post_25.html เข้าไปศกึษาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 

http://curriculumnnfe1.blogspot.com/2014/08/4.html เข้าไปศกึษาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 

https://hilight.kapook.com/view/38663 เขา้ไปศึกษาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 
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