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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังแรงงานของกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาที่มี
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 2) ศึกษาทักษะของก�ำลังแรงงานใน
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ทสี่ ถานประกอบการในประเทศไทยต้องการ 3) เพือ่ ศึกษา
สมรรถนะทีค่ าดหวังของก�ำลังแรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ที่
ส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ใน
ประเทศไทย 4) ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย และ 5) เพื่อน�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย สรุปผลการวิจัยได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ทักษะด้านภาษาแก่ก�ำลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและพัฒนามาตรฐานฝีมือของก�ำลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์สู่มาตรฐานโลก ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก�ำลังแรงงานของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ให้สอดรับกับทุกระบบกับหน่วยงานอืน่ ๆ อย่างครอบคลุม ยุทธศาสตร์
ที่ 4 จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับทั้งในสถานศึกษากับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทักษะแรงงานด้านการสร้างนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีของแรงงานกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบ
การในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์มงุ่ สูก่ ระบวนการผลิตอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ISO
และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจูงใจก�ำลังแรงงานสู่ระบบการจ้างงานและพัฒนาระบบการจ้างงานของผู้ประกอบการ
จ้างก�ำลังแรงงานตามระบบการจ้างงาน
ค�ำส�ำคัญ: อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ก�ำลังแรงงาน

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the conditions of labor forces productions of
Vocational Institutes where their curriculum related to the automotive and auto parts industry, 2) to study
the required skills of labor forces which meet the owners requirements in the automotive and auto parts
industry, 3) to study the expected capacity of labor forces affecting labor forces development strategy in
the automotive and auto parts industry, 4) to study internal and external factors influencing labor forces
development strategy in the automotive and auto parts industry in Thailand, and 5) to illustrate the
strategies for labor forces development in the automotive and auto parts industry in Thailand.
The results of this research were the following strategies; Strategy 1: Improve the language
skills using in workplace to meet international standards in the automotive and auto parts industry, Strategy
2: Development of professional standards and standards development in the automotive and auto parts
industry in order to be in line with world class standard, Strategy 3: Development of database systems
of the labor forces in the automotive and auto parts industry for other related enterprises entirely, Strategy 4: Establish Human Resources Institutes for all levels in both Vocational Institutes and all concerned
organizations in the automotive and auto parts industry, Strategy 5: Development of innovation and
technology capabilities of labor forces in the automotive and auto parts industry, Strategy 6: Promoting
entrepreneurs in the automotive and auto parts industry to focus on qualifying their production processes
in order to meet ISO standards, and Strategy 7: Motivating labor forces into the employment systems
and developing the usage of employment systems which are used by entrepreneurs.
Keyword: Automotive Industry, Automotive Industry and Automotive Spare Parts, Labor Forces
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บทน�ำ

ปัญหาส�ำคัญในปัจจุบันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย คือ การ
ขาดแคลนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ท�ำให้ต้องมีน�ำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาทดแทน
ก�ำลังแรงงานระดับล่าง พร้อมเร่งการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2563 ให้สงู ขึน้ โดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนผ่าน
ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การขาดแคลนแรงงานทักษะของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
อะไหล่ยานยนต์ อีกประการ คือ สืบเนื่องมาจากการเลือกเรียนของนักศึกษาในคณะและสาขาวิชา ตาม
กระแสนิยมโดยไม่พิจารณาถึงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการก�ำลัง
แรงงานสายช่างทีจ่ บหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) เพือ่ สนับสนุนกระบวนการสายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย
นั้นขาดแคลนในปริมาณมาก
ส่วนภาพรวมตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีแรงงานมากกว่า 38 ล้านคน แต่
เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงเพียง 10-15% เท่านั้น ดังนั้นกลยุทธ์ในการคัดเลือกพนักงานหรือคนเก่งที่มี
ความสามารถจึงมีวิธีการหลากหลาย เช่น พิจารณาจากความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ความรู้พื้นฐาน
ด้านคลาวด์คอมพิวติง้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูง งานด้านทรัพยากรบุคคล เพือ่ น�ำข้อมูลเชิงลึกทีไ่ ด้มาเฟ้น
หาลูกจ้าง การคาดการณ์ทกั ษะพิเศษของพนักงานทีเ่ หมาะสมกับแผนงาน รวมถึงกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ของอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานขององค์กร เป็นต้น (จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และรีนา ต๊ะดี, 2558, น.131)
การพัฒนาก�ำลังแรงงานของผูป้ ระกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ทผี่ า่ น
มานัน้ เพือ่ ให้ได้กำ� ลังแรงงานทีม่ ที กั ษะตรงต่อตามความคาดหวังของผูป้ ระกอบการ และการแก้ปญ
ั หาจาก
แรงงานฝีมือพื้นฐานให้เป็นแรงงานฝีมือเชี่ยวชาญเฉพาะสายอาชีพ ก็ต้องอาศัยการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะให้แก่ก�ำลังแรงงาน หรือท�ำการเชื่อมโยงกับสถาบันอาชีวศึกษาโดยตรงเพื่อท�ำแผนความร่วมมือ
แบบทวิภาคีรับนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มาฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาถึงประเด็นส�ำคัญต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก�ำลังแรงงานตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อน�ำเสนอ
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ท�ำให้กลุ่ม
สถาบันอาชีวศึกษาและกลุ่มสถานประกอบการ สามารถผลิตและพัฒนาก�ำลังแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพร้อมเป็นการแก้ปญ
ั หาทักษะก�ำลังแรงงานทีไ่ ม่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังแรงงานของกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
2. เพื่อศึกษาทักษะของก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ที่สถานประกอบการในประเทศไทยต้องการ
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะที่คาดหวังของก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น
ส่วนอะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการพัฒนาก�ำลังแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย
5. เพือ่ น�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่
ยานยนต์ของประเทศไทย
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์แผนแม่บท คือ แผนงาน และแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ใน
อนาคต ก�ำหนดโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรี4ยบ
ในการแข่งขัน องค์กรที่มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) อาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ ม
แนวคิ ดและวรรณกรรมที
เกี่ยวข้องานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งเป็นทั้งโอกาส อุปสรรค และ
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โครงสร้างกาลังแรงงาน
ความต้องการ/ขาด
แคลน
สถานการณ์การจ้าง
งาน
จุดแข็ง(Strengths)

กาลังแรงงานของ
อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้ นส่วนยานยนต์
สถาบันยานยนต์
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จุดอ่อน
(Weaknesses)
โอกาส
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อุปสรรค (Threats)
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ล้อมทางการแข่งขัน
Albert Humphrey
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สมรรถนะหลัก
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แรงงานอาภรณ์ ภู่
วิ ทยพันธุ์ (2553)
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ตามสายอาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ยนต์
มติ คณะรัฐมนตรี
(2556)
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ทรัพยากรบุคคลทุก
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ของประเทศไทย
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สมมติฐานการวิจัย

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น
ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย
2. สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ของก�ำลังแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยแบ่ง
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ตามลักษณะการเข้าเก็บข้อมูลในการวิจยั ทัง้ การวิจยั เชิงคุณภาพ
และวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญกลุ่มนี้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดนโยบาย แผนงานต่างๆ ด้านการพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ ซึ่งผู้วิจัยท�ำการเลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐบาลและองค์กรเอกชนรวมทั้งสิ้น 4 กลุ่ม คือ
		
1.1 กลุม่ ผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องเป็นผูบ้ ริหารส่วนงานส�ำคัญของผูป้ ระกอบการทัง้ ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบาย แผนงานต่างๆ ด้านการพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยาน
ยนต์ ผู้วิจัยท�ำการเลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในกลุ่มนี้ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ได้จ�ำนวนกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมด 7 ราย
		
1.2 กลุ่มผู้ผลิตก�ำลังแรงงาน กลุ่มผู้ผลิตก�ำลังแรงงาน คือ กลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารในสถาบันอาชีวศึกษามาเป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ โดยผู้วิจัยเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากสถาบันอาชีวศึกษาซึ่งสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐ ประเภทวิทยาลัยเทคนิค
ที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และมีจ�ำนวนนักศึกษา
ระดับ ปวช.-ปวส. มากที่สุด 10 อันดับในภูมิภาค และ 3 ล�ำดับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากสถานบันอาชีวศึกษาของภาครัฐทั้งหมด 428 แห่งทั่วประเทศ ผลการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ได้จำ� นวนประชากรกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ สถาบันอาชีวศึกษา
ของภาครัฐ ประเภทวิทยาลัยเทคนิคซึ่งเป็นผู้ผลิตแรงงานทั้งหมดจ�ำนวน 13 ราย
		
1.3 หน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่สนับสนุน วางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ำลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 ราย คือ 1) ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2) กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน และ 3) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
		
1.4 หน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ที่
สนับสนุน วางนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ำลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ ท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพือ่
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ ริหารจ�ำนวน 1 ราย คือ สถาบันยานยนต์
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) โดยใช้คำ� ถามหลัก (Main Questions) ในการสร้างบทสนทนา โดยแบบสัมภาษณ์ทสี่ ร้างขึน้ พัฒนา
มาจากการน�ำร่างการพัฒนาก�ำลังแรงงานทีค่ าดหวังมาเป็นกรอบประเด็นค�ำถามในการสัมภาษณ์ ภายใต้
ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอผลข้อมูลการสัมภาษณ์ในลักษณะของการ
บรรยายสถิติเชิงพรรณนา (Description) โดยการวิเคราะห์ตีความ (Interpretation)
2. ประชากรกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรกลุม่ ตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถามเพื่อสรุปผลข้อมูลทางสถิติของการวิจัยเชิงปริมาณ จะแบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างออก
เป็น 3 กลุ่ม 1) ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM) หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (HRD) ในสถานประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ในล�ำดับที่ 1 (First tier
suppliers) จ�ำนวนทั้งสิ้น 709 ราย 2) ประชากรกลุ่มตัวอย่างนักวิชาการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของสถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐ ซึ่งสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เป็นผู้ผลิตก�ำลังแรงงาน 428 แห่งทั่วประเทศ และ 3) ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างนักวิชาการฝ่ายอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 836 ราย โดยก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากรกลุ่มตัวอย่างตามหลัก
ความน่าจะเป็น (Probability sampling) เพื่อให้ได้จ�ำนวนที่เหมาะสม จึงใช้สูตรการค�ำนวณของ ทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p.725) ได้จ�ำนวน 400 ราย โดยท�ำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random
sampling) ดังนี้
1) ตัวแทนประชากรกลุม่ ตัวอย่างผูบ้ ริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM) หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (HRD) ในสถานประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ในล�ำดับที่ 1 (First tier
suppliers) ประกอบด้วย ตัวแทนผูป้ ระกอบการผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ทผี่ ลิตชิน้ ส่วนส่งให้ผปู้ ระกอบรถยนต์
(Original Equipment Manufacturer, OEM) โดยตรงจ�ำนวนสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 709 ราย ได้แก่
ตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีจ�ำนวน 386 ราย ตัวแทนผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์และจักรยานยนต์ 122 ราย และตัวแทนผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 201 ราย
(สถาบันยานยนต์, 2558) แบ่งกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนได้ตวั แทนประชากรกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 140 ราย
2) ประชากรกลุม่ ตัวอย่างนักวิชาการในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
อะไหล่ยานยนต์ของสถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐ ซึง่ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีเ่ ป็น
ผู้ผลิตก�ำลังแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย จ�ำนวนสถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐทั้งสิ้น
จ�ำนวน 428 แห่ง (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560) ได้ตัวแทนประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 130 ราย
3) ประชากรกลุ่มตัวอย่างนักวิชาการฝ่ายอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน จ�ำนวนนักวิชาการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 836 ราย (กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน, 2560) ได้ตัวแทนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 130 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือแบบสอบถามยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลัง
แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
		
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเพือ่ อธิบายลักษณะ
ของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
		
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อค�ำถามประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
สมรรถนะที่คาดหวังของก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ที่ส่งผล
ต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ใน
ประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage)
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ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ข้ อ เสนอแนะ เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาก� ำ ลั ง
แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบปลายเปิด
(Open-Ended Questionnaire) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการบรรยายสถิติเชิง
พรรณนา (Description) โดยการวิเคราะห์ตีความ (Interpretation)
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังแรงงานของกลุม่ สถาบันอาชีวศึกษาทีม่ หี ลักสูตรเกีย่ วข้อง
กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยผู้วิจัยท�ำการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของสถาบันอาชีวศึกษาในปัจจุบัน และแนวโน้มในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรของสถาบัน
อาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยใช้ค�ำถามหลัก (Main Questions) ในการสร้าง
บทสนทนา เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในกรอบที่ก�ำหนด พร้อมน�ำเสนอผลข้อมูลการสัมภาษณ์ในลักษณะของการบรรยายสถิติเชิงพรรณนา
(Description) โดยการวิเคราะห์ตีความ (Interpretation)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทักษะของก�ำลังแรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยาน
ยนต์ ที่สถานประกอบการในประเทศไทยต้องการ ผู้วิจัยท�ำการศึกษาเกี่ยวกับด้านทักษะแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) และด้าน
สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ที่สถานประกอบการทั้งในส่วนอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยต้องการ โดยวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม จากการ
ทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการน�ำเครื่องมือแบบสอบถามต่อประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในกรอบที่ก�ำหนด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสมรรถนะที่คาดหวังของก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทย ส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการตรวจสอบสมมุตฐิ าน
ทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนดขึน้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA เพือ่ หาค่าเฉลีย่ F ทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
อะไหล่ยานยนต์ โดยศึกษาเกีย่ วกับจุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) โอกาส (Opportunities:
O) และอุปสรรค (Threats: T) ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และท�ำร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยการจับคู่
(The Matching Stage) สภาพแวดล้อมภายในและสภาพ แวดล้อมภายนอกทีเ่ รียกว่า แมททริกซ์ อุปสรรค
– โอกาส – จุดอ่อน – จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths: TOWS Matrix) โดย
จะน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญในร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์
ขั้นตอนที่ 5 น�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทย เป็นการน�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ที่ได้ผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
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1. ผลศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังแรงงานของกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ได้ผลสรุปจาการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทุก
กลุ่มในแนวทางสอดคล้องกันคือ
1) สถาบันอาชีวศึกษา มีศักยภาพเพียงพอต่อปริมาณการผลิตก�ำลังแรงงานทั้งหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2) สถาบันอาชีวศึกษาสามารถผลิตก�ำลังแรงงานได้ไม่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์มากนัก แต่หลักสูตรทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพช่างหลากหลายนั้น
ผู้ประกอบการสามารถน�ำก�ำลังแรงงานไปพัฒนาต่อด้านทักษะเฉพาะทางได้ง่ายขึ้น
3) สถาบันอาชีวศึกษาควรปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการผลิตก�ำลังแรงงาน ด้วยการท�ำแผน
ความร่วมมือการเรียนการสอนแบบทวิภาคี กับ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่
ยานยนต์ เพราะถือว่าเป็นการร่วมกันผลิตก�ำลังแรงงานทักษะโดยทางอ้อม
4) สถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ไม่ได้หวังเรือ่ งทักษะ
แรงงานเชีย่ วชาญของแรงงานจากสถาบันอาชีวศึกษา เพราะทราบว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเรียนมีนอ้ ยและล้าสมัย จึงใช้หลักสูตรอบรมและพัฒนาก�ำลังแรงงานให้ได้ตามทักษะทีต่ อ้ งการจริงๆ
5) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยาน
ยนต์ ให้การสนับสนุน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมส่งเสริม ด้านการพัฒนาก�ำลังแรงงาน ซึ่งเป้าหมายที่หน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนมุง่ หวัง คือ ก�ำลังแรงงานเชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมใหม่ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
6) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ ร่วมมือกันผลักดันโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะก�ำลังแรงงานในทุกภูมิภาค
เพื่อให้ก�ำลังแรงงานเข้าอบรมพัฒนาทักษะ หรือเปิดเวทีการแข่งขันทักษะแรงงานให้โชว์ทักษะฝีมือ โดย
มีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมอบให้
7) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ ให้ความส�ำคัญกับก�ำลังแรงงานนอกระบบที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งก�ำลังแรงงานนอกระบบ
ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะอยู่ สามารถน�ำมาพัฒนาทักษะบางประเภทงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้
2. ศึกษาทักษะของก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ที่สถานประกอบการในประเทศไทยต้องการ ได้ผลสรุปจาการเก็บข้อมูลทางสถิติ กับ ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน
219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.80 ส่วนใหญ่แล้วมีอายุระหว่าง 36-40 ปี จ�ำนวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ
32.30 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ�ำวน 322 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.60 ในส่วนของต�ำแหน่งงาน พบว่า
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทตี่ อบแบบสอบถาม มีตำ� แหน่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน จ�ำนวน 142 ราย คิด
เป็นร้อยละ 35.50 ในด้านประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งปัจจุบัน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท�ำงานในต�ำแหน่งปัจจุบันมามากว่า 10 ปี จ�ำนวน 155 ราย
คิดเป็นร้อยละ 38.70 และ ประสบการณ์ท�ำงานด้าน HRM/HRD ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์อยู่ในช่วง
2-5 ปี จ�ำนวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.70
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรกลุ่มตัวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประเมินระดับความคิดเห็น
ด้านสมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จ�ำแนกตาม ต�ำแหน่งงาน และประสบการณ์ท�ำงานด้าน HRM/HRD ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีตอบเห็นด้วยมากที่สุด
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3 ประเด็นทักษะหลัก ที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ต้องมี คือ 1) ก�ำลังแรงงานมีความสามารถในการท�ำงานได้หลากหลายลักษณะของ
หน้าที่งานเมื่อได้รับมอบหมาย 2) ก�ำลังแรงงานมีแนวความคิดการด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ และ 3) ก�ำลังแรงงานมีความคล่องตัวในการฝึกฝน
และพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลาย
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรกลุ่มตัวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประเมินระดับความคิดเห็น
ด้านสมรรถนะสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ของก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ จ�ำแนกตาม ต�ำแหน่งงาน และประสบการณ์ทำ� งานด้าน HRM/HRD
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีตอบเห็นด้วยมากที่สุด
3 ประเด็นทักษะหลัก ที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ต้องมี คือ 1) ก�ำลังแรงงานมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการประสานงาน
และงานเอกสารในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ 2) ก�ำลังแรงงานมีทักษะในความช�ำนาญด้านกระบวนการ
การผลิตที่มีระบบควบคุมที่ซับซ้อน พร้อมสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ได้ และ 3) ก�ำลังแรงงานมี
ความสามารถคิดนอกกรอบอันก่อประโยชน์แก่องค์กรด้านกลยุทธ์การผลิตที่มีคุณภาพสูงได้
3. ผลการศึกษาสมรรถนะทีค่ าดหวังของก�ำลังแรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
อะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทย ส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย
สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั ทัง้ 2 สมมุตฐิ านข้างต้นทัง้ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
และ สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ของก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ต่างส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทยทัง้ สิน้ เนือ่ งจากมีการยอมรับของผูต้ อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดจ�ำนวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทัง้ ในต�ำแหน่งงาน และประสบการณ์ทำ� งาน
ด้าน HRM/HRD ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ที่แตกต่างกัน แต่มีความเห็นที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ 0.05 โดยในทุกความเห็น ทุกทักษะก�ำลังแรงงาน ต่างมีค่าค่า Sig. of F
ที่มากกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน Ho คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ของก�ำลังแรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จะส่งผลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย
4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ (SWOT Analysis) ได้ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค แยกเป็นรายประเด็น
ดังนี้
จุดแข็ง (Strength: S) 1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ของไทยมีความช�ำนาญ
ด้านการผลิตโดยเฉพาะก�ำลังแรงงานในระดับ First Tier และ Second Tier 2) ก�ำลังแรงงานไทยมีฝมี อื และ
ความประณีตซึง่ มีสว่ นช่วยยกระดับคุณภาพและเพิม่ มูลค่าของชิน้ ส่วนยานยนต์ได้มากขึน้ 3) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย เน้นการผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ตรงความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 4) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ของไทยหลายรายมีอุปกรณ์ส�ำหรับทดสอบสมรรถนะ คุณภาพของรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นของ
ตนเอง ท�ำให้ประหยัดต้นทุนด้านการทดสอบไม่ต้องพึ่งพาผู้ว่าจ้างของต่างประเทศ 5) อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยเน้นการทดทดสอบรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ทผ่ี ลิตในประเทศไทย
ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับคุณภาพ 6) อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ได้มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ISO
14000 QS 9000 ท�ำให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วโลก 7) อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของ
ไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ และ
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อุตสาหกรรมพลาสติก 8) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมส�ำหรับ
การกระจายรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
9) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพผลิตก�ำลังแรงงานที่มีคุณภาพให้ 10) บุคลากรและก�ำลังแรงงานของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมรรถนะตามสายอาชีพมีจ�ำนวนมาก
ท�ำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่นของแรงงานได้ง่าย
จุดอ่อน (Weaknesses: W) 1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยยัง
ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือที่สามารถท�ำการผลิตได้หลากหลายและซับซ้อน 2) อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างข้อจ�ำกัดในด้าน
ก�ำลังซือ้ รถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ 3) เครือ่ งมือ อุปกรณ์สำ� หรับการทดสอบ ตลอดจนศูนย์ทดสอบของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยยังไม่ทนั สมัย และมีจำ� นวนไม่มากพอต่อการขยาย
ตัวของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ 4) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ไทย มีตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยในการทดสอบสินค้าเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐานทีส่ งู เนือ่ งจากบางครัง้ ต้อง
ส่งชิน้ งานไปทดสอบ ในต่างประเทศ 5) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ไม่สามารถ
ผลิตเครื่องจักรได้เองภายในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 6) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยไม่มีการผลิตอุตสาหกรรมต้นน�้ำส�ำหรับชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
ที่ต้องใช้ในการประกอบรถยนต์ อาทิเช่น หลอดไฟแอลอีดี อุปกรณ์กันขโมย ต้องน�ำจากต่างประเทศ
7) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เงินลงทุนจ�ำกัด ท�ำให้
การด�ำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและการพัฒนาก�ำลังแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม่ก้าวหน้าเท่า
ทีค่ วร 8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยขาดผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการออกแบบ และ
ขาดผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีรวมถึงวิสัยทัศน์ของก�ำลังแรงงานเรื่องการคิดนอกกรอบอาจจะสู้ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วไม่ได้ 9) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีการขยายตัวสูงจึงมีแนว
โน้มขาดแคลนแรงงานฝีมือ เพราะแรงงานฝีมือจะมุ่งเลือกสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง มั่นคง และผล
ตอบแทนดี 10) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากค่าแรงงานที่
เพิ่มขึ้น ต้องปรับตัวหันไปให้จ้างแรงงานค่าแรงต�่ำกว่ามาพัฒนาฝีมือเอง บางรายอาจลงทุนซื้อเครื่องจักร
เพื่อลดต้นทุนการจ้างแรงงานลง 11) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รับผลก
ระทบจากรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์น�ำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาและต้นทุนต�่ำกว่าเข้ามาตีตลาด
รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ท�ำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย
ต้องประสบปัญหาการแข่งขันสูงขึ้น
โอกาส (Opportunities: O) 1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีความ
ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์เพราะเป็นศูนย์กลางของประเทศภูมิภาคอาเซียน 2) อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีโครงสร้างสาธารณูปโภคทีด่ ี 3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยาน
ยนต์ไทยมีการตลาดในและต่างประเทศมีขนาดใหญ่ และมีอัตราเติบโตสูงต่อเนื่อง 4) อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยล�ำดับทีห่ นึง่ (1st tier) ซึง่ เป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ และให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการ มีความพิถีพิถันในการบริโภคค่อนข้างสูง 5) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น
ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รบั การสนับสนุนของตลาดต่างประเทศก�ำหนดเงือ่ นไขและมาตรฐานรถยนต์และ
ชิน้ ส่วนยานยนต์สงู ขึน้ 6) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีสถาบัน สมาคมองค์กร
ให้การสนับสนุนการพัฒนา คลัสเตอร์บางส่วน เช่น สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้น
ส่วนยานยนต์ไทย 7) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีค่ายผลิตรถยนต์ระดับโลก
มาตัง้ ฐานการผลิตในประเทศไทย ท�ำให้ปริมาณการใช้ชนิ้ ส่วนในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ 8) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีบริษัทผู้ผลิตและผู้ประกอบรถยนต์ต่างชาติเป็นผู้ก�ำหนด
นโยบายและเงือ่ นไขทางการค้า ให้มนี โยบายใช้ชนิ้ ส่วนรถยนต์ทผี่ ลิตในประเทศไทย (Localization) เท่านัน้
9) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ได้รบั การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ส่งเสริม
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อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ให้เป็น Detroit of Asia 10) อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล ให้เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นแบบ Cluster
อุปสรรค (Threats: T) 1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีวัตถุดิบ
ใช้ในการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบบางชนิดจากต่างประเทศ 2) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ยังมีนวัตกรรมระดับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตระดับต�่ำ มี
การน�ำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้น้อยท�ำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรจากต่างประเทศ
3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีความรู้ด้านการตลาดเชิงลึกค่อนข้างน้อย
4) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
สินค้าที่มีคุณภาพให้สูงขึ้นเรื่อยๆ 5) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) บางราย ยังมีปัญหาเรื่องก�ำลังการผลิตเนื่องจากขาดเงินลงทุนในการขยายก�ำลัง
การผลิต 6) บุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยขาดความรู้เฉพาะทาง
ท�ำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าใหม่มาตรฐานสูงตามความต้องการ 7) กฎระเบียบ มาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีการปรับ
มาตรฐานทีเ่ พิม่ ขึน้ และสูงขึน้ เรือ่ ยๆ 8) ความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่
ยานยนต์ไทย กับ สถาบันเฉพาะทาง เช่น สถาบันยานยนต์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ยงั มีขอบเขตจ�ำกัด
และไม่ได้ขยายองค์ความรูส้ สู่ ถานประกอบการ 9) สถาบันอาชีวศึกษายังไม่สามารถผลิตก�ำลังแรงงานเพือ่
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้อย่างเพียงพอในเชิงคุณภาพ
10) มีสถาบันเฉพาะทางด้านการออกแบบ การวิจัยและการพัฒนา เพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพ
ของรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้ 11) นโยบายเขตการค้าเสรีทำ� ให้อตุ สาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่
ยานยนต์ของไทย ต้องแข่งขันกับสถานประกอบการในต่างประเทศที่สามารถผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ได้ในราคาถูกกว่าการผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). (2557)
5. น�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ของประเทศไทย
ผลการจับคู่ (TOWS Matrix) อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง เพือ่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 7 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ คือ
1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมส�ำหรับการกระจาย
รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (S8) ท�ำให้
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีความได้เปรียบเชิงภูมศิ าสตร์เพราะเป็นศูนย์กลาง
ของประเทศภูมิภาคอาเซียน (O1) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมี
โครงสร้างสาธารณูปโภคที่ดี (O2) พร้อมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีค่าย
ผลิตรถยนต์ระดับโลกมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ท�ำให้ปริมาณการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้น (O7) ดังนั้น การส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาให้แก่ก�ำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และอะไหล่ยานยนต์เพื่อรองรับการท�ำงานร่วมกับกลุ่มคนประเทศอื่นๆ นั้น นับเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก
การจัดวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่กำ� ลังแรงงานกลุม่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล” เป็นกลยุทธ์เชิงรุกโดยภาครัฐและภาค
เอกชนจะร่วมกันเปิดอบรมเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในเชิงธุรกิจแก่บุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ของประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำ
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2) ก�ำลังแรงงานไทยมีฝมี อื และความประณีตซึง่ มีสว่ นช่วยยกระดับคุณภาพและเพิม่ มูลค่าของชิน้
ส่วนยานยนต์ได้มากขึน้ (S2) ซึง่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย เน้นการ
ผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพตรงความต้องการของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ (S3) และ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยเน้นการทดทดสอบรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่
ผลิตในประเทศไทยก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับคุณภาพ (S5) พร้อมทั้ง
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของไทยหลายรายมีอุปกรณ์ส�ำหรับทดสอบสมรรถนะ
คุณภาพของรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์เป็นของตนเอง ท�ำให้ประหยัดต้นทุนด้านการทดสอบไม่ตอ้ งพึง่ พา
ผูว้ า่ จ้างของต่างประเทศ (S4) อีกทัง้ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ได้มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ISO 14000 QS 9000 ท�ำให้เป็นที่ยอมรับในตลาด
ทั่วโลก (S6) สิ่งส�ำคัญอีกประการ คือ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของไทยมีอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่เข้มแข็ง อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ และอุตสาหกรรมพลาสติก
(S7) และการที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีการตลาดในและต่างประเทศมี
ขนาดใหญ่ และมีอัตราเติบโตสูงต่อเนื่อง (O3) รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ไทยได้รบั การสนับสนุนของตลาดต่างประเทศก�ำหนดเงือ่ นไขและมาตรฐานรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์สงู
ขึน้ (O5) และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยล�ำดับทีห่ นึง่ (1st tier) ซึง่ เป็นตลาดที่
มีศกั ยภาพ และให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ มีความพิถพี ถิ นั ในการบริโภคค่อนข้างสูง
(O4) รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีบริษัทผู้ผลิตและผู้ประกอบรถยนต์
ต่างชาติเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายและเงือ่ นไขทางการค้า ให้มนี โยบายใช้ชนิ้ ส่วนรถยนต์ทผี่ ลิตในประเทศไทย
(Localization) เท่านัน้ (O8) การทีอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีสถาบัน สมาคม
องค์กรให้การสนับสนุนการพัฒนา คลัสเตอร์บางส่วน เช่น สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (O6) การจัดวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนามาตรฐานฝีมอื ของก�ำลังแรงงานกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์สมู่ าตรฐานโลก”
เป็นกลยุทธ์เชิงรุกโดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของก�ำลังแรงงานในประเทศไทย
โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาก�ำลังแรงงานไปสู่ระดับเชี่ยวชาญจนสามารถใช้ก�ำลังแรงงานในประเทศใน
ระดับฝีมือที่เป็นสากลเทียบเท่าต่างประเทศได้
3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยไม่มีการผลิตอุตสาหกรรมต้นน�้ำ
ส�ำหรับชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ที่ต้องใช้ในการประกอบรถยนต์ อาทิเช่น หลอดไฟแอลอีดี อุปกรณ์กัน
ขโมย ต้องน�ำจากต่างประเทศ (W6) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ไม่สามารถ
ผลิตเครื่องจักรได้เองภายในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (W5) เครื่องมือ
อุปกรณ์ส�ำหรับการทดสอบ ตลอดจนศูนย์ทดสอบของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ไทยยังไม่ทันสมัย และมีจ�ำนวนไม่มากพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับมาตรฐานของ
ต่างประเทศ (W3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ได้รบั การสนับสนุนจากนโยบาย
ภาครัฐ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ให้เป็น Detroit of Asia (O9)
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล ให้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นแบบ Cluster (O10) การจัดวางและเลือก
ใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก�ำลังแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้สอดรับกับทุกระบบของหน่วยงานอืน่ ๆ อย่างครอบคลุม” เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์เชิง
พัฒนา โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณในการน�ำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้กลุ่มก�ำลังแรงงาน
มีความคุ้นชิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ให้สร้างฐานข้อมูลด้านการ
พัฒนาก�ำลังแรงงานร่วมกัน เพือ่ สือ่ สารข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการจัดอบรม การสร้าง
การใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นที่ทักษะด้าน STEM ให้มากขึ้น
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4) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้รบั ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทัง้
สายสามัญและสายอาชีพผลิตก�ำลังแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้ (S9) บุคลากรและก�ำลังแรงงานของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมรรถนะตามสายอาชีพมีจ�ำนวนมาก
ท�ำให้สามารถถ่ายทอดความรูค้ วามเชีย่ วชาญจากรุน่ สูร่ นุ่ ของแรงงานได้งา่ ย (S10) อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ของไทยมีความช�ำนาญด้านการผลิตโดยเฉพาะก�ำลังแรงงานในระดับ First Tier
และ Second Tier (S1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีความรู้ด้านการตลาด
เชิงลึกค่อนข้างน้อย (T3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้สงู ขึน้ เรือ่ ยๆ (T4) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยาน
ยนต์ไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) บางราย ยังมีปญ
ั หาเรือ่ งก�ำลังการผลิตเนือ่ งจากขาดเงินลงทุน
ในการขยายก�ำลังการผลิต (T5) บุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยขาด
ความรู้เฉพาะทาง ท�ำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าใหม่มาตรฐานสูงตามความต้องการ (T6) ความร่วมมือกัน
ระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย กับ สถาบันเฉพาะทาง เช่น สถาบันยาน
ยนต์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ยังมีขอบเขตจ�ำกัด และไม่ได้ขยายองค์ความรู้สู่สถานประกอบการ (T8)
และสถาบันอาชีวศึกษายังไม่สามารถผลิตก�ำลังแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้อย่างเพียงพอในเชิงคุณภาพ (T9) การจัดวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
“การจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับทั้งในสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์” เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยทุกภาคส่วนการศึกษาควรมุ่งเน้นบูรณาการ
และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาก�ำลังคนอย่างครบวงจร โดยเน้นสาขาที่จ�ำเป็นต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มมี าตรฐานฝีมอื ตามวิชาชีพและพัฒนาก�ำลังคนให้มที กั ษะระดับ
สูง และมีความสามารถทางด้านการสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีของแรงงานกลุม่ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และอะไหล่ยานยนต์
5) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยมีการขยายตัวสูงจึงมีแนวโน้ม
ขาดแคลนแรงงานฝีมอื เพราะแรงงานฝีมอื จะมุง่ เลือกสถานประกอบการทีม่ ชี อื่ เสียง มัน่ คง และผลตอบแทน
ดี (W9) และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยยังขาดแคลนแรงงานมีฝีมือที่สามารถ
ท�ำการผลิตได้หลากหลายและซับซ้อน (W1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยขาด
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ และขาดผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีรวมถึงวิสัยทัศน์ของก�ำลังแรงงาน
เรื่องการคิดนอกกรอบอาจจะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้ (W8) มีสถาบันเฉพาะทางด้านการออกแบบ
การวิจยั และการพัฒนา เพือ่ ลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพของรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ แต่ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ได้ (T10) การจัดวาง
และเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาทักษะแรงงานด้านการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีของ
แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์” เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์เชิงรับ มุ่งเน้นให้ทุกภาค
ส่วนมีสว่ นร่วมในการสร้างแรงงานให้มคี วามสามารถในทักษะการคิดขัน้ สูงเพือ่ เพิม่ ก�ำลังแรงงานด้านการ
ออกแบบ ปฏิรปู ระบบค่าจ้างปรับกฎระเบียบด้านแรงงานให้มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ เป็นกลไกในการเพิม่ ผลิต
ภาพแรงงานและขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการพัฒนาประเทศ
6) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอ
การเติบโตของเศรษฐกิจสร้างข้อจ�ำกัดในด้านก�ำลังซือ้ รถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ (W2) อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยในการทดสอบสินค้าเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐานทีส่ งู
เนือ่ งจากบางครัง้ ต้องส่งชิน้ งานไปทดสอบในต่างประเทศ (W4) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่
ยานยนต์ไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เงินลงทุนจ�ำกัด ท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและการพัฒนา
ก�ำลังแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร (W7) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ไทย มีวัตถุดิบใช้ในการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบบางชนิดจาก
ต่างประเทศ (T1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย ยังมีนวัตกรรมระดับเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการผลิตระดับต�่ำ มีการน�ำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้น้อยท�ำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและ
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เครื่องจักรจากต่างประเทศ (T2) การจัดวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์สู่กระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO ” ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่กระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ และสร้าง
แรงงานให้สามารถน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
7) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รบั ผลกระทบจากค่าแรงงานทีเ่ พิม่
ขึน้ ต้องปรับตัวหันไปให้จา้ งแรงงานค่าแรงต�ำ่ กว่ามาพัฒนาฝีมอื เอง บางรายอาจลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรเพือ่ ลด
ต้นทุนการจ้างแรงงานลง (W10) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยได้รบั ผลกระทบจาก
รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์น�ำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาและต้นทุนต�่ำกว่าเข้ามาตีตลาดรถยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ท�ำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทยต้องประสบ
ปัญหาการแข่งขันสูงขึน้ (W11) กฎระเบียบ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงสิง่ แวดล้อมของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย มีการปรับมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น และสูงขึ้นเรื่อยๆ
(T7) การจัดวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การจูงใจก�ำลังแรงงานสู่ระบบการจ้างงานและพัฒนา
ระบบการจ้างงานของผู้ประกอบการจ้างก�ำลังแรงงานตามระบบการจ้างงาน” ความสามารถทางด้าน
การสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ สร้าง
ระบบการจ้างงานทีเ่ อือ้ ต่อแรงงานทุกวัยอย่างครบวงจร ทัง้ ต�ำแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการท�ำงาน และ
สวัสดิการ วางแผนก�ำลังคนของประเทศระยะยาวเพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนแรงงานและสร้างมาตรการ
จูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจ้างงาน
ผลการผลการจับคู่ (TOWS Matrix) สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม ได้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย 7 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่กำ� ลังแรงงานกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้
ส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล มีกลยุทธ์ ดังนี้ 1) การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 2) การจัดตั้งศูนย์พัฒนาภาษาส�ำหรับก�ำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น
ส่วนอะไหล่ยานยนต์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและพัฒนามาตรฐานฝีมือของก�ำลังแรงงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์สู่มาตรฐานโลก มีกลยุทธ์ ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานเฉพาะด้านในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์สู่ตลาดโลก 2) พัฒนาด้าน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาให้มีความเข้มข้นสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก�ำลังแรงงานของกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้สอดรับกับทุกระบบของหน่วยงานอืน่ ๆ อย่างครอบคลุม มีกลยุทธ์ดงั นี้ 1) พัฒนาการ
ศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพเน้นการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อะไหล่ยานยนต์ 2) มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ มีกลยุทธ์ดังนี้ 1) ส่งเสริม
การบูรณาการความรู้ในสถานศึกษากับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่
ยานยนต์เพื่อพัฒนาทักษะระดับสูงของก�ำลังแรงงาน 2) ท�ำความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะขั้นสูงของก�ำลังแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทักษะแรงงานด้านการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีของแรงงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ มีกลยุทธ์ดังนี้ 1) ปรับโครงสร้างการจ้างงานตาม
ความสามารถก�ำลังแรงงาน 2) ภาครัฐสนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบความสามารถเฉพาะทางของก�ำลัง
แรงงานที่มีความเป็นสากลส�ำหรับวัดระดับการจ้างงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์มุ่งสู่กระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO มีกลยุทธ์ดังนี้ 1) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้มีการเกื้อกูลกันทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการตลาด 2) สร้าง
ความร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ISO
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจูงใจก�ำลังแรงงานสู่ระบบการจ้างงานและพัฒนาระบบการจ้างงานของ
ผูป้ ระกอบการจ้างก�ำลังแรงงานตามระบบการจ้างงาน มีกลยุทธ์ดงั นี้ 1) พัฒนาระบบการจ้างงาน หรือสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สถานประกอบการ นายจ้าง จ้างก�ำลังแรงงานตามระบบการจ้างงาน 2) มีการจ้างงานอย่าง
เป็นธรรมและมีระบบสวัสดิการทีท่ วั่ ถึง 3) ปรับโครงสร้างการจ้างงานตามประสบการณ์และทักษะฝีมอื ของ
แรงงานที่เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. การผลิตและการพัฒนาก�ำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ สถาบันอาชีวศึกษาซึง่ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นสถาบันอาชีวศึกษายุค 4.0 พร้อมท�ำแผนความร่วมมือกันรูปแบบ
ทวิภาคี กับ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพื่อเปิดโอกาส
น�ำนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาฝึกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการระหว่างทีน่ กั ศึกษาก�ำลังศึกษาอยู่ เพือ่ สร้างสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional
Competency) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ให้แก่นกั ศึกษาซึง่ คือ ก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย
2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น
ส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทยสู่การปฏิบัติจริงนั้น ต้องการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง
7 ยุทธศาสตร์ที่น�ำเสนอ พร้อมติดตามผลของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง หาก
ยุทธศาสตร์เกิดผลได้ตามความมุ่งหวัง ให้ยึดใช้แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เป็นยุทธศาสตร์หลัก
ด้านการพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทยต่อไป
หากผลได้เป็นตรงกันข้าม ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานใหม่
กระบวนการดังกล่าว เป็นดัชนีชวี้ ดั แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทยฉบับนี้ สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานใน
ปัจจุบันและอนาคตหรือไม่
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