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จีระ ประทีป : ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
(EDUCATION STRATEGIES FOR MANPOWER DEVELOPMENT IN THE THAI RUBBER
INDUSTRY) อ.ที่ปรึกษา : รศ. ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, อ.ที่ปรึกษารวม : อ.วราภรณ ขจรไชยกูล,
206 หนา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะหกระบวนการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(2) คาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา (3) เสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา โดยศึกษาขอมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จํานวน 141
โรงงาน คิดเปนรอยละ 55.51 ของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่จดทะเบียนเปนผูใชยาง และขอมูลจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางเศรษฐมิติโดยการประยุกตใชสมการฟงกชั่นการผลิต
ในการคาดประมาณความตองการกําลังคน และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห
กระบวนการพัฒนากําลังคนและในการเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา ผลการวิจัยพบวา
1. การกําหนดนโยบายการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยาพารา เปนการกําหนดนโยบายตาม
ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) โดยบุคลากรที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดปญหา (Problem
Identification) แสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา (policy Alternatives) และจัดทําเปนขอเสนอนโยบายใน
การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา (Policy Proposals) ขอเสนอนโยบายไดผานความเห็นชอบใน
หลักการจากคณะรัฐมนตรี (Policy Adoption) แตรายละเอียดของนโยบายและมาตรการในการดําเนินงาน
ขาดความชัดเจนและขาดการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ฝายการเมืองขาดการสนับสนุนอยาง
จริงจัง การนํานโยบายไปปฏิบัติไมสามารถดําเนินการไดอยางไดผลเนื่องจากขาดงบประมาณและไมมีเจาภาพ
หลักดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ demand pull พบวา
ในชวงป 2549 – 2559 อุตสาหกรรมยางพารามีความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นปละ 1,161 – 1,472 คน และการ
คาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ supply push ในกรณีที่ตองการเพิ่ม
ปริมาณการใชยางพาราในประเทศเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 พบวา
อุตสาหกรรมยางพารามีความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น 14,465 คน
3. ขอเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารามี 5 ยุทธศาสตร คือ
(1 ) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบความรวมมือเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(2) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา (3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน (4) ยุทธศาสตรการพัฒนา
กําลังคนดานการวิจัยยางพารา (5) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพารา
ภาควิชา นโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา ลายมือชื่อนิสิต.............................................
สาขาวิชา พัฒนศึกษา
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา………………….
ปการศึกษา 2549
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม....................
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยางพาราทํารายไดจากการสงออกใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยมูลคาการ
สงออกของยางและผลิตภัณฑยางในป พ.ศ. 2548 มีมูลคารวมทัง้ สิน้ 215,228.45 ลานบาท
ประกอบดวยมูลคาการสงออกในรูปวัตถุดบิ 120,877.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.16 มูลคา
การสงออกยางสําเร็จรูปและผลิตภัณฑยาง 94,350.67 ลานบาทคิดเปนรอยละ 43.84 และเมื่อ
เทียบกับมูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2547 พบวาการสงออกยางพาราและผลิตภัณฑยางมี
มูลคาเพิม่ ขึ้นรอยละ 10.23 ถือไดวายางพาราเปนตัวเสริมที่สําคัญในการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ยางธรรมชาติที่ผลิตไดในประเทศในป พ.ศ. 2548 มีจํานวน 2.94 ลานตัน ปริมาณการ
สงออก 2.63 ลานตัน หรือประมาณรอยละ 90 ของยางธรรมชาติที่ผลิตได สามารถสรางรายได
ใหแกประเทศไดเพียงประมาณรอยละ 56 ของรายไดจากการสงออกยาง ในขณะทีย่ างธรรมชาติที่
เหลืออีกรอยละ 10 สามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑยางใชในประเทศและยังสามารถ
สงออกผลิตภัณฑยางสรางรายไดใหแกประเทศไดถึงประมาณรอยละ 44 แสดงใหเห็นวาการ
สงออกยางธรรมชาติสรางมูลคาไดต่ํามากเมื่อเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑยางเพื่อใชในประเทศ
และเพื่อการสงออก
ในป พ.ศ. 2548 มีโรงงานทีจ่ ดทะเบียนเปนผูใชยางตามประเภทผลิตภัณฑกับสถาบันวิจยั
ยาง รวมทั้งสิน้ 254 โรง โดยประเภทผลิตภัณฑที่มีจาํ นวนโรงงานมากที่สุดเรียงลงมา 10 ประเภท
ไดแก รองเทายาง (ผาใบและฟองน้ํา) จํานวน 47 โรง อะไหลรถยนต 29 โรง ถุงมือยาง 19 โรง พืน้
รองเทา 19 โรง ยางรถจักรยานและรถจักรยานยนต 15 โรง ยางรัดของ 12 โรง ยางรถยนต 11 โรง
ฟองน้ํา 9 โรง หลอดอกยาง 10 โรง และสายพาน 9 โรง (สถาบันวิจัยยาง : 2549) ซึ่งใน 10
ประเภทนี้มโี รงงานรวม 180 โรง หรือประมาณ รอยละ 71 ของโรงงานทัง้ หมด โรงงานอุตสาหกรรม
ยางประเภทตาง ๆ เหลานี้มขี นาดหลากหลายคอนขางมาก ตั้งแตเปนบริษัทขามชาติขนาดใหญ
มีเทคโนโลยีและการวิจยั และพัฒนาเปนของตนเอง ไปจนถึงบริษัททองถิน่ ขนาดกลางและขนาด
ยอมที่มหี นาทีใ่ นการผลิตเพียงอยางเดียว และคุณภาพในการผลิตไมคอ ยจะสม่ําเสมอ ไมมีการ
วิจัยและพัฒนาของตนเอง ทําใหไมสามารถขยายกําลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสราง
มูลคาเพิม่ ได
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ปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย คือ ปญหาดานบุคลากรในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยางในทุกสายงานทัง้ สายการผลิตและการวิจยั และพัฒนา บุคลากรสวนใหญขาด
ความรูพนื้ ฐานดานเคมียาง เทคโนโลยียาง หรือวิศวกรรมการผลิต จํานวนบุคลากรที่จบ
การศึกษาทางดานเทคโนโลยียางโดยตรงมีไมเพียงพอ วิศวกรทีท่ าํ งานในโรงงานทีจ่ บการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมีนอย ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยจึงขาดผูเชี่ยวชาญที่มที งั้
ความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมยาง นอกจากนี้สถาบันการศึกษาเฉพาะ
ดานเทคโนโลยียางยังมีไมเพียงพอและอาจารยผูสอนยังขาดความรูและความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมยางพารา แมวา กระทรวงศึกษาธิการจะไดจัดใหมีการถายทอดความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญทัง้ ชาวไทยและตางประเทศใหแกอาจารยผูสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อนํามาถายทอดใหแกนักศึกษาแตก็ยงั ไมประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย , 2547)
สําหรับปญหาทางดานเทคโนโลยี ผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีคอนขางจํากัด เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชอยูเปน
เทคโนโลยีเกา หรือการไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ไมถูกตองจากผูขายเครื่องจักรหรือสารเคมี
ยาง รวมทั้งยังขาดแหลงขอมูลทางวิชาการในประเทศ พืน้ ฐานการศึกษาของผูประกอบการยังอยู
ในระดับคอนขางต่ํา ทําใหขาดความสามารถในการเสาะหาเทคโนโลยีจากทัง้ ในประเทศและจาก
ตางประเทศ และขาดความสามารถในการรับการถายทอดเทคโนโลยี (กฤษฎา สุชีวะ : 2545)
ปญหาเหลานีท้ ําใหอุตสาหกรรมยางพาราของไทยไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดหรือพัฒนาไดชา
มีผลทําใหอุตสาหกรรมยางพารามีประสิทธิภาพการผลิตต่ําตอเนื่องมาเปนเวลายาวนานและไม
สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพมาตรฐานที่จะทําใหแขงขันในระดับสากลได
ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร
(2542-2546) ใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในประเทศคอนขางนอย ในขณะที่มีมาตรการ
สนับสนุนการนําเขาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางจากตางประเทศ และสนับสนุนสงเสริมให
นักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอยางมาก และใน
แผนพัฒนายางพาราครบวงจร (2546-2550) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอเปนแผนงาน
เรงดวนในการแกไขปญหายางพาราของประเทศแบบครบวงจร โดยมีแผนงานรวม 9 แผนงาน และ
แผนงานที่ 5 เปนแผนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยกําหนดให
มีการพัฒนาบุคลากรใหกับภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางโดยใหสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและเคมี ปละ 100 คน แตจากการสัมภาษณผูอํานวยการสวน
อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจยั ยาง พบวาสถาบันการศึกษาสามารถผลิตบุคลากรไดเพียงประมาณ
รอยละ 50 ของเปาหมายการผลิต อยางไรก็ตามแผนพัฒนายางพาราครบวงจรทั้ง 2 แผน มิไดมี
การวางแผนความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมอยางจริงจัง จึงทําใหไมทราบความตองการ
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กําลังคน และไมสามารถวางแผนการผลิตกําลังคนไดสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
ยาง นอกจากนี้รัฐบาลและผูเกี่ยวของยังขาดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทีช่ ัดเจน
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งยังขาดการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
การขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราดังกลาว ทําใหการเพิ่มมูลคาเพิ่มจากยางพารา
ทําไดนอย โดยในอดีตที่ผานมาประเทศไทยใชยางพาราเพียงรอยละ 10 ของยางพาราที่ผลิตได
ทั้งหมดเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง สามารถสรางรายไดใหแกประเทศในป 2548 ไดประมาณ
94,350.67 ลานบาท และหากตองการขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑยางจากการใชยางพารารอย
ละ 10 เปนรอยละ 20 ของยางพาราที่ผลิตได จะสามารถสรางรายไดใหแกประเทศเพิม่ เปน
ประมาณ 200,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้ อีกประมาณ 1 แสนลานบาท (ซึ่งในทางอุดมคติประเทศ
ไทยสามารถเพิ่มการแปรรูปยางพาราไดถงึ ปละ 3.0 ลานตัน ตามจํานวนยางพาราทีผ่ ลิตได แทนที่
จะเปน 300,000 ตัน ดังเชนในปจจุบนั และหากเปนเชนนัน้ จริงประเทศไทยจะมีรายไดจาก
อุตสาหกรรมยางพาราถึงปละประมาณ 1,000,000 ลานบาท) ซึ่งประเทศไทยตองมีการขยาย
โรงงานเดิม และสรางโรงงานใหม ซึ่งตองการกําลังคนในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยจะตองมีการ
คํานวณหาความตองการกําลังคนในระดับตางๆ และใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ
วางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ และตองเตรียมกําลังคนสําหรับหนวยงานวิจัยและ
พัฒนาของอุตสาหกรรมยางพาราดวย
จากเหตุผลดังกลาวผูว ิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อใหทราบปริมาณความตองการ
กําลังคน และความสามารถในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา พรอมทั้ง
เสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราที่เหมาะสม เพื่อใหการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราสามารถ สรางมูลคาเพิม่ อันจะกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจตอ
เกษตรกรผูปลูกยางพาราผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา และเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยสวนรวม
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ตั้งแตการกําหนด
นโยบาย การวางแผนกําลังคน การผลิตและพัฒนากําลังคน และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(2) เพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
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(3) เพื่อเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราที่
เหมาะสม
1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่องยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
เปนการศึกษาวิจัยเฉพาะในสวนของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางที่ใชยางพาราเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตหรือใชยางพาราเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตโดยไมรวมกําลังคน
ดานการกรีดยาง การผลิตยางแทง การผลิตยางแผน และการผลิตน้าํ ยาง ซึ่งใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตผลิตภัณฑยางพาราหรือเพื่อการสงออก โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
(1) ขอบเขตดานการวิเคราะหการพัฒนากําลังคน
การวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ไดทําการวิเคราะหการ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราตามยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (25462550) และแผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (2545-2549) โดยทําการวิเคราะหการกําหนด
นโยบาย การวางแผนกําลังคน การผลิตและพัฒนากําลังคน และการติดตามประเมินผลการ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(2) ขอบเขตดานการคาดประมาณความตองการกําลังคน
การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราไดทําการคาด
ประมาณกําลังคนตามเปาหมายการผลิต ดังนี้
กําลังคนในอุตสาหกรรมยางพารา จําแนกกําลังคนออกตามกลุมอุตสาหกรรมยอย 2
กลุม คือ กลุมผลิตภัณฑน้ํายาง และกลุมผลิตภัณฑยางแหง โดยในแตละกลุมอุตสาหกรรมยอยได
จําแนกกําลังคนออกตามหวงโซคุณคาการผลิต (การบริหาร การวิจยั และการผลิต) และในแตละ
ขั้นตอนตามหวงโซคุณคาการผลิตไดจําแนกกําลังคนออกตามระดับการศึกษาเพื่อใหการคาด
ประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารามีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
(3) ขอบเขตดานยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
การนําเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา เปนการ
ประมวลขอมูลจากเอกสารรายงานและความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒดิ านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราและผูทรงคุณวุฒดิ านการศึกษาเพื่อวิเคราะหและจัดทําเปนขอเสนอยุทธศาสตรการ
ศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา โดยใหครอบคลุมบริบทที่เกี่ยวของกับการ
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พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยาง
ของโลก
1.4 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ยุทธศาสตร หมายถึง แนวทางหรือวิธีการดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กาํ หนด
ไว
ยุทธศาสตรการศึกษา หมายถึง แนวทางหรือวิธีการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามทีก่ ําหนดไว
การพัฒนากําลังคน หมายถึง การเพิ่มศักยภาพของคนในดานความรูความสามารถและ
การปฏิบัติงานเพื่อจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนมากขึน้
อุตสาหกรรมยางพารา หมายถึง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ
หลักหรือใชยางพาราเปนสวนประกอบ
ยางพารา หมายถึง ยางที่ไดมาจากธรรมชาติคือ จากตนพืชในสกุล Hevea Brasiliensis
ผลิตภัณฑยาง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบหลักหรือใชยางพาราเปน
สวนประกอบในการผลิต
1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีท้ ําใหทราบถึงสถานการณและกระบวนการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา ปริมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ความสามารถ
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ขอเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราที่ไดจากการวิจัยจะสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนา
กําลังคนในอุตสาหกรรมยางพาราและสามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนากําลังคนใน
อุตสาหกรรมดานอื่น ๆ ตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่อง “ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของ
ไทย” นี้ ผูว ิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของในประเด็นตาง ๆ โดยไดกําหนดกรอบการ
นําเสนอ ดังนี้
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
2.1.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
2.1.2 แผนพัฒนายางพาราของไทย
การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
2.2.1 ความเปนมาของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของไทย
2.2.2 กําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
2.2.3 ศักยภาพในการจางงานของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
2.2.4 การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมในประเทศตาง ๆ
การวางแผนกําลังคน
2.3.1 กระบวนการวางแผนกําลังคน
2.3.2 วิธีการวางแผนกําลังคน
2.3.3 วิธีการทางเศรษฐมิติและแบบจําลองเศรษฐมิติเพื่อการคาดประมาณ
กําลังคน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนศึกษา
2.4.2 การจัดการศึกษาในระบบเพือ่ พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
2.4.3 การฝกอบรมเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
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2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
2.1.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
อุตสาหกรรมยางพาราของไทย ประกอบดวย อุตสาหกรรม 2 สวน คือ
อุตสาหกรรมตนน้าํ ซึ่งผลิตวัตถุดิบ ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทงมาตรฐานและน้ํายางขน
(อุตสาหกรรมยางดิบ อุตสาหกรรมน้ํายางขน) และอุตสาหกรรมปลายน้ํา ผลิตผลิตภัณฑยางที่
มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราเปนการผลิตผลิตภัณฑเพื่อการอุปโภคโดยตรง เชน ยาง
รถยนต ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางรัดของ หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น เชน ชิน้ สวนยาน
ยนต สายพาน ทอยาง เปนตน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอืน่ ในประเทศ
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 และ สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดดังแผนภาพที่ 2 รวมทัง้
สามารถสรางมูลคาเพิม่ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไดอยางมากดังแผนภาพที่ 3
สําหรับอุตสาหกรรมตนน้ํา นอกเหนือจากความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยางดิบ และ
อุตสาหกรรมน้ํายางขนแลว
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางยังมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีซึ่งผลิตยางสังเคราะห อุตสาหกรรมเคมีซึ่งผลิตสารเคมียาง และอุตสาหกรรมเสนใยและ
สิ่งทอ ซึง่ ผลิตวัสดุเสริมแรงสําหรับผลิตภัณฑยาง
อุตสาหกรรมในประเทศที่เปนผูอุปโภคผลิตภัณฑยางทีส่ ําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมยาน
ยนต ซึ่งมีแนวโนมจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมกอสราง
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สงออก
อุตสาหกรรมยางดิบ

ยางลอรถยนต
อุตสาหกรรม
ยานยนต

อุตสาหกรรมน้ํายางขน
ยางชิ้นสวนรถยนต
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
(ยางสังเคราะห)
อุตสาหกรรมเคมี
(สารเคมียาง / สารตัวเติม)
อุตสาหกรรมเสนใย / สิ่งทอ
(เสนใย / สิ่งทอ เสริมแรง)
อุตสาหกรรมเหล็ก
เสนลวด เสนใยเหล็ก

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางพารา

ผลิตภัณฑยาง
ใชในงานกอสราง

อุตสาหกรรม
การผลิตตางๆ

อุตสาหกรรมกอสราง

ผลิตภัณฑจากน้ํายาง

แผนภาพที่ 1 : ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารากับอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไทย
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อุตสาหกรรมเครือ่ งกลแมพิมพ

ยางชิ้นสวนอุตสาหกรรม
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สงออก
ตนยาง

น้ํายางสด

ไมยางพารา

ผลิตภัณฑไมยางพารา
1. เฟอรนิเจอรไมยาง
2. ผลิตภัณฑไม
- เครื่องเรือนเครื่องใชทําดวยไม
- กรอบไม
- รูปแกะสลักและเครือ่ งประดับทําดวยไม
3. วัสดุกอสรางทําดวยไม
- ไมปารเกต ไมพื้น
- ไมเสา เชน ไมนั่งราน ไมเสาเข็ม
4. ไมและผลิตภัณฑไมแผน
5. เชื้อเพลิง เชน ฟนและถาน
6. ของเลนไม
7. เยื่อกระดาษ

ยางแหง
- ยางแผนผึ่งแหง
- ยางรมควัน
- ยางแทง
- ยางเครพ

1. ผลิตภัณฑยางลอยานยนต
- ยางลอรถยนต (รถยนตนั่งสวนบุคคล, รถปกอัพ)
- ยางลอรถบรรทุก (รถโดยสารขนาดใหญ )
- ยางลอรถใชในอุตสาหกรรม (รถยกของ)
- ยางลอ รถใชในการเกษตร (รถแทรกเตอร)
- ยางลอ รถจักรยานยนต
- ยางลอ รถจักรยาน
- ยางลอเครื่องบิน
- ยางใน

น้ํายางขน
5. ผลิตภัณฑยางอื่นๆ
- ยางรัดของ
- รองเทา / พื้นรองเทา
- ลูกกลิ้งยาง
- ผลิตภัณฑกีฬา
- อื่นๆ
4. ผลิตภัณฑสายพาน
- สายพานลําเลียง
- สายพานสงกําลัง

2. ผลิตภัณฑยางชิ้นสวนยานยนต
- ยางรับแรงสั่นสะเทือน
- ยางขอบกระจก / ประตู
- ทอยาง
- สานพานขับ
- ซีล / ปะเก็น
- เบาะที่นั่ง
- อื่นๆ เชน ยางปดน้ําฝน ฉนวนสายไฟ

3. ผลิตภัณฑยางที่ใชในงานกอสราง
- ยางปูพื้น
- ยางคั่นถนน
- ยางรองรางรถไฟ
- ฝายยาง
- ทอยาง (สงน้ํา , ดูดแร)
- ยางรองคอสะพาน / ทางยกระดับ
- ยางรองฐานตึก
- ยางกันชนทาเรือ
- ยางกันซึม
- ยางบล็อคปูพนื้
- อื่นๆ
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แผนภาพที่ 2 : การนํายางธรรมชาติไปใชประโยชนเปนผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑยางจาก
น้ํายางขน
1. อุปกรณทางการแพทย
- ถุงมือยาง
- ถุงยางอนามัย
- สายน้ําเกลือ
- ทอสวนปสสาวะ
- อื่นๆ
2. อุปกรณทั่วไป
- สายยางยืด
- ลูกโปง
- ฟองน้ํา
- ที่นอน
- หัวนมยาง
- ดอกไมประดิษฐ
- ของเลน
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ถุงมือยาง
มูลคาเพิ่มประมาณ 4-5 เทา

น้ํายางขน

ถุงยางอนามัย
มูลคาเพิ่มประมาณ 130-380 เทา
สายยางยืด
มูลคาเพิ่มประมาณ 20 เทา
ยางลอรถยนตนั่งสวนบุคคล (เรเดียล)
มูลคาเพิ่มประมาณ 10 เทา

ยางลอรถบรรทุก (ผาใบ)
มูลคาเพิ่มประมาณ 8 เทา

ยางลอรถจักรยานยนต
มูลคาเพิ่มประมาณ 4-6 เทา

ยางลอรถจักรยาน
มูลคาเพิ่มประมาณ 3 เทา

ยางแหง

ยางลอรถยนต
มูลคาเพิ่มประมาณ 3 เทา

ยางลอรถใชในอุตสาหกรรม (ยางลอตัน)
มูลคาเพิ่มประมาณ 3 เทา

สายพานลําเลียง
มูลคาเพิ่มประมาณ 0.8-1.5 เทา
ยางรัดของ
มูลคาเพิ่มประมาณ 1.5 เทา
แผนภาพที่ 3 : การสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
(คิดจากสัดสวนยางธรรมชาติที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ)
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ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัว สามารถสงออก
ผลิตภัณฑทํารายไดใหประเทศถึงกวา 90,000 ลานบาทตอป
(1) ประเภทของอุตสาหกรรมยางพารา
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย แบงออกไดเปน 4 กลุม ไดแก
1) กลุมผลิตภัณฑยางรถยนต
ผลิตยางลอรถยนต ยางลอรถบรรทุก ยางลอรถใชในอุตสาหกรรมและการเกษตร (ยาง
ลอตัน) ยางลอรถจักรยานยนตและจักรยาน
2) กลุมผลิตภัณฑยางที่ใชในงานวิศวกรรมหรือใชในอุตสาหกรรม
ผลิตยางชิน้ สวนยานยนต ชิน้ สวนยางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑยางใชในงานกอสราง
สายพาน ทอยาง และลูกกลิง้ ยาง
3) กลุมผลิตภัณฑยางจากน้าํ ยาง
ผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เสนดายยางยืด สายยางยืด โฟมยาง ลูกโปง และ
อุปกรณที่ใชทางการแพทย
4) กลุมผลิตภัณฑยางอื่นๆ
ผลิตผลิตภัณฑยางนอกเหนือจาก 3 กลุมขางตน เชน รองเทายาง พืน้ รองเทา
ผลิตภัณฑกีฬา และของเลน
(2) จํานวนโรงงาน ขนาด และที่ตั้ง
จํานวนโรงงานผลิตภัณฑยางในประเทศที่จดทะเบียนเปนผูใชยางมีทั้งสิน้ ประมาณ 254
โรงงาน (สถาบันวิจยั ยาง : 2549) โดยอาจแบงออกไดเปน โรงงานขนาดใหญ (ทุนมากกวา 100
ลานบาท พนักงานมากกวา 200 คน) รอยละ 9 โรงงานขนาดกลาง (ทุน 20 –100 ลานบาท
พนักงาน 50-200 คน) รอยละ 21 และโรงงานขนาดเล็ก (ทุนต่าํ กวา 20 ลานบาท พนักงานนอย
กวา 50 คน) รอยละ 70
โรงงานผลิตภัณฑยางสวนใหญตั้งอยูในกรุงเทพฯ (รอยละ 35) และปริมณฑล (รอย
ละ 17) นอกจากนั้นตัง้ อยูในจังหวัดใกลเคียง (สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา) รอย 27 ภาคใต
ซึ่งเปนภาคทีม่ ีการผลิตยางพารามากที่สดุ มีโรงงานผลิตภัณฑยางตั้งอยูเพียงรอยละ 7 สวนภาค
อื่นมีโรงงานผลิตภัณฑยางตั้งอยูนอยเชนกัน กลาวคือ ภาคตะวันออกมีรอยละ 9 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีรอยละ 4 และภาคเหนือมีเพียงรอยละ 1 (กฤษฎา สุชีวะ : 2545)
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2.1.2 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
2.1.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (2542 – 2546)
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํากรอบแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ยางพาราครบวงจร (2542 – 2546) โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 16 ตุลาคม
2542 และ วันที่ 7 ธันวาคม 2542 ทั้งนีเ้ พือ่ ใหหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหการพัฒนายางพาราของประเทศมีความชัดเจน โดยมีมาตรการ
ดําเนินงานในสวนของการพัฒนากําลังคนทั้งในระยะสัน้ และระยะปานกลางสรุปได ดังนี้
(1) มาตรการระยะสั้น (2542 – 2543)
- สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑยางทั้งเพื่อใชในประเทศและเพื่อการสงออก โดย
ใหมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรและงบประมาณในการวิจยั และพัฒนา (R & D) เปนการเรงดวน
- สนับสนุนสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหนกั ลงทุนจากตางประเทศมาลงทุนดาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอยางจริงจัง
- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางใหแกผูประกอบการที่ผลิตอยูเดิม
และผูประกอบการรายใหมที่สนใจ
(2) มาตรการระยะปานกลาง (2542 - 2546)
- การพัฒนาเทคโนโลยีดานผลิตภัณฑยาง เนนการเพิ่มสัดสวนการใชยาง
ธรรมชาติในผลิตภัณฑยางใหสูงขึน้ ทัง้ ผลิตภัณฑที่ใชในประเทศและเพื่อการสงออกโดยการ
ฝกอบรมบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางใหทราบถึงเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ตลอดจนการบริหาร/การจัดการโรงงาน
- วิจัยการปรับปรุงสูตรใหใชยางธรรมชาติใหเพิ่มมากขึ้นสอดคลองกับสัดสวนการ
ผลิตยาง
- เรงสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกยางรถยนตราย
ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค
- ตั้งกองทุนพัฒนายางและผลิตภัณฑยาง โดยเรงดําเนินการจัดตั้งกองทุน ฯ ใหมี
ผลบังคับใชเพือ่ เปนแหลงเงินทุนสนับสนุนและชวยเหลือดานการผลิตยาง อุตสาหกรรมยาง และ
การสงออกยาง
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2.1.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (2546-2550)
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (25462550) โดยมีสาระสําคัญ โดยสรุป ดังนี้
(1) วิสัยทัศน
“ทําใหยางพาราเปนอุตสาหกรรมหลักของชาติเปนเหมือนหัวรถจักรลากจูง
เศรษฐกิจและสังคมไทย”
(2) พันธกิจ
1) ปฏิรูประบบและสถาบันการจัดการยางใหมทงั้ หมด
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และทําใหเกษตรกรชาวสวนยาง
ใชประโยชนจากสวนยางอยางเต็มที่ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจและสังคม และ
สิ่งแวดลอม
3) ทําใหเกิดผลิตภัณฑยางที่ไดมาตรฐานสากลอยางหลากหลายจากทุกระดับของ
สังคม
4) ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนายาง
5) ปฏิรูประบบตลาดยางทุกดาน
6) สรางฐานขอมูลยางพาราใหครบถวน ถูกตอง และเชื่อถือได
7) สรางเมืองยาง (Rubber City) เพื่อใหเปนศูนยกลางของผลิตภัณฑยางพารา
8) สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยางและวิสาหกิจชุมชนมีสว นรวมใน
ทุกดาน
9) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคธุรกิจมีสวนรวมในทุกดาน
(3) แนวทางการปฏิบัติทสี่ ําคัญตามพันธกิจ
- ใหมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการเพิ่มการใชผลิตภัณฑยางพารา
ในประเทศตามที่ตั้งเปาหมายไว 20% ของการผลิตยางเดิม
- ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมกี ารสรางและพัฒนาเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและบุคลากรดานกิจการยางใหมีความรูและประสบการณอยาง
เพียงพอ สรางและพัฒนาผูป ระกอบการในกิจการยาง สรางแรงจูงใจใหทรัพยากร
มนุษยดานกิจการยางทํางานอยูในประเทศ เพื่อศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลก
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- ใหมีการสรางเมืองยาง (Rubber City) ใหเปนศูนยกลางของผลิตภัณฑยางพารา
สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเปดหลักสูตรการยาง
2.1.2.3 แผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (2545 – 2549)
กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยไดมีการ
กําหนดวิสยั ทัศน ทิศทางการพัฒนา เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาไวสรุปได ดังนี้
(1) วิสัยทัศนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
“อุตสาหกรรมผลิตยางเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ สามารถทํารายไดใหประเทศได
อยางยั่งยืน”
(2) ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของไทยขยายใหญขึ้นจนเปนผูนําในการสงออกผลิตภัณฑยาง
ของโลก
(3) เปาหมายของแผน
1) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมยางพารามีความ
เขมแข็งสามารถแขงขันไดในระดับสากล
2) อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ สามารถเพิ่มการใชยางธรรมชาติ ไดเฉลี่ย
รอยละ 10 ตอป และเพิม่ มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางไดเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป ฉะนัน้ ในป 2549
การใชยางธรรมชาติในประเทศจะเพิ่มเปน 400,000 ตัน และมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางจะ
เพิ่มเปน 78,000 ลานบาท
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนา
1) การพัฒนาระบบองคกรที่ดแู ลรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
2) การสรางความเขมแข็งของผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในอุตสาหกรรม
ยางพารา
3) การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางน้าํ ยาง ใหเปนอุตสาหกรรมหลักของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ทาํ รายไดใหประเทศ
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ในสวนของยุทธศาสตรที่ 2 (การสรางความเขมแข็งของผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก
ในอุตสาหกรรม) นี้จะมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา เนื่องจาก
ยุทธศาสตรนมี้ ีเปาหมายในการพัฒนาความสามารถพืน้ ฐานของผูประกอบการขนาดกลางและ
เล็กทางดานทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด และการวิจยั และ
พัฒนา ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยมีโครงการที่เกีย่ วของกับการพัฒนาบุคลากร คือ
- จัดตั้งวิทยาลัยยางแหงชาติ
- ผลิตบุคลากรที่สําเร็จตามหลักสูตรยางมาตรฐานเฉลี่ยปละ 180 คน
- เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยางพารา
เฉลี่ยปละ 50 คน เงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเฉลีย่ บริษัทละ
200,000 บาทตอป
- การฝกอบรมดานเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต
สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราเฉลี่ยปละ 50 คน ฝกอบรมผูประกอบการ
ในดานการบริหารจัดการ และการตลาด เฉลี่ยปละ 50 คน
2.1.2.4 การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง (2549-2551)
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอกลยุทธการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง
(2549-2551) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2548 อนุมัติในหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสินคายางและ
ผลิตภัณฑยาง เพื่อดําเนินงานตามกรอบการปรับโครงสรางยางพาราและผลิตภัณฑยางใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) วัตถุประสงค
การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง (2549-2551) มีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อเพิม่ ศักยภาพการผลิตยางของประเทศทั้งระดับเกษตรและระดับอุตสาหกรรม
ยางดิบ
2) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนใหมีการใชยางธรรมชาติในประเทศในการผลิต
ผลิตภัณฑยางทีห่ ลากหลายเพิ่มขึน้
3) เพื่อสรางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑยาง และการพัฒนาผลิตภัณฑ
ยางที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง
4) เพื่อสรางเสถียรภาพราคายางและพัฒนาระบบตลาดยางของไทยเปนระบบที่
สากลยอมรับ
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(2) เปาหมายการดําเนินงาน
การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยางมีเปาหมายทีส่ ําคัญ คือ นับจากป 2551 ไทยจะ
เปนศูนยกลางการผลิต และสงออกยางของโลก มูลคาการสงออกยางและผลิตภัณฑยางเพิ่มขึ้น
รอยละ 46 คิดเปนมูลคา 381,862 ลานบาท และเกษตรกรขายยางไดราคาสูงและมีเสถียรภาพ
(3) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดําเนินงานมี ดังนี้
1) ผลผลิตยางของประเทศเพิม่ ขึ้นเปน 3.38 ลานตัน
2) ปริมาณการสงออกยางเปนรอยละ 80 ของปริมาณการผลิต
3) ปริมาณการใชยางในประเทศ 676,000 ตัน คิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณ
การผลิต
4) ราคายางมีเสถียรภาพที่ระดับ (ราคายางแผนรมควันชัน้ 3 F.O.B) กิโลกรัมละ
1.50 เหรียญสหรัฐ
(4) กลยุทธในการดําเนินงาน
การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณพยางมีกลยุทธที่สําคัญ 3 กลยุทธ และ กิจกรรมหลัก
7 กิจกรรม ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตยางมี 3 กิจกรรมหลัก
1) เพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปยางดิบใหเกษตรกร
2) สงเสริมการผลิตยางแทงในประเทศ
3) สรางมาตรฐานยางดิบไทยใหเปนสากล
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยางมี 2 กิจกรรมหลัก
1) สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรผลิตผลิตภัณฑยาง
กลยุทธที่ 3 การสรางเสถียรภาพราคายางและตลาดยาง มี 2 กิจกรรมหลัก
1) สรางความเขมแข็งใหบริษทั รวมทุน 3 ประเทศ
2) พัฒนาไทยใหเปนศูนยกลางการตลาดยางโลก
(5) งบประมาณ
งบประมาณทีจ่ ะใชในการดําเนินงานปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยางรวมทัง้ สิน้
10,840 ลานบาท จําแนกเปนเงินงบประมาณ 2,088 บาท เงินกู 4,959 ลานบาท เงินทุนหมุนเวียน
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440 ลานบาท และเงินสนับสนุนผูประกอบการ 3,353 ลานบาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ
จําแนกตามกลยุทธ ดังนี้
ตารางที่ 1

วงเงินการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง (2549 – 2551) จําแนกตาม
กลยุทธ

กลยุทธ

เงินงบประมาณ
(ลานบาท)

เงินกู
(ลานบาท)

530
1,186
372

3,399
1,560
-

เงินทุน
หมุนเวียน
(ลานบาท)
100
60
280

2,088
19.26

4,959
45.75

440
4.06

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตยาง
2. การเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง
3. การสรางเสถียรภาพราคายางและ
ตลาดยาง
รวม
รอยละ

เงินสนับสนุน
ผูประกอบการ
(ลานบาท)

รวม
(ลานบาท)

รอยละ

3,353
-

4,029
6,159
652

37.17
56.82
6.01

3,353
30.93

10,840
-

100

(6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ
การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยางมีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป เริ่มตั้งแต ธันวาคม
2548 – กันยายน 2551
ตารางที่ 2

กลยุทธ กิจกรรม และเปาหมายในการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง
(2549-2551)

กลยุทธ/กิจกรรม
กลยุทธที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิต
1. 1 เพิ่มศักยภาพใหเกษตรกร
1.1.1 พัฒนาสวนยางโครงการปลูกใหมใน
ภาคเหนือและอีสาน
1.1.2 รณรงคเกษตรกรใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.1.3 เกษตรกรผลิตยางแผนรมควัน/น้ํายางขน
1.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตยางแทงใน
ประเทศ
1.2.1 สงเสริมใหเกษตรกรผลิต cup lump
1.2.2 เอกชนปรับปรุงเครื่องจักรยางแทง

เปาหมาย
หนวย
จํานวน

ลานไร

2549

2550

2551

รวม

1.00

500.00

500,000

1,000,000

ราย
โรงงาน
(15,000 ตัน)

50,000
10

12,500
2

17,500
3

20,000
5

50,000
10

ราย
(400,000 ตัน)
โรงงาน

123,000

18,450

36,900

67,650

123,000

62

9

19

34

62
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ตารางที่ 2

กลยุทธ กิจกรรม และเปาหมายในการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง
(2549-2551) (ตอ)

กลยุทธ/กิจกรรม

เปาหมาย
หนวย
จํานวน

1.3 สรางมาตรฐานยางดิบไทยใหเปน
มาตรฐานสากล
1.3.1 – 1.3.3 จัดทํามาตรฐาน RSS STR และ
มาตรฐาน
น้ํายางขน
1.3.4 R&D การผลิตยาง/มาตรฐาน/การแปรรูป
เรื่อง
ยางดิบ
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง
2.1 สงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2.1.1 สงเสริมอุตสาหกรรมยางถุงมือยาง/ยางรัด
ของ/ยางยืด
2.1.1.1 ปรับปรุงเครื่องจักรและระบบการผลิต
โรงงาน
2.1.2 การตั้งสถาบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2.1.2.1 ฝกอบรม/ผลิตบุคลากรใหภาคเอกชน
ราย
2.1.2.2 ตั้ง lab ยางลอ ถุงมือยาง
Lab
2.1.3 พัฒนานวตกรรม / brand name
ครั้ง/ป
(ประชาสัมพันธ/สัมมนา “อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางและไมยางโลก” จัด Expo ผลิตภัณฑยาง และ
ไมยางพารา
2.1.4 R&D อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2.1.4.1 งาน R&D
เรื่อง
2.1.4.2 จางผูเชี่ยวชาญเอกชนในและ
ราย/ป/5 ราย
ตางประเทศ
2.1.4.3 พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหราชการและ
ราย/ป/
เอกชน
250 ราย
2.2 สนับสนุนสถาบันเกษตรกรผลิตภัณฑ
ยาง
2.2.1 ฝกอบรมเกษตรกรแปรรูปยาง
ราย
2.2.2 สงเสริมสถาบันเกษตรกรผลิต
โรง (1,500 ตัน/
ผลิตภัณฑยางชุมชน
โรง)
กลยุทธที่ 3 การสรางเสถียรภาพราคายางและตลาดยาง
3.1 สรางความเขมแข็งใหบริษัทรวมทุน 3
ประเทศ (ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย)
3.1.1 สนับสนุนมาตรการของบริษัท 3 ประเทศ
Usd/Kg.
3.1.2 วิเคราะหราคา / ตลาด / อุตสาหกรรม
ครั้ง
ยาง

2549

2550

2551

รวม

3

3

3

45

11

18

16

45

38

10

17

11

38

1,500
2
6

300
2
2

495
2

705
2

1,500
2
6

35
15

8
5

15
5

12
5

35
15

750

180

265

305

750

35,000
10

7,000
-

12,500
4

15,500
6

35,000
10

1.50
156

52

52

52

156

19
ตารางที่ 2

กลยุทธ กิจกรรม และเปาหมายในการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง
(2549-2551) (ตอ)

กลยุทธ/กิจกรรม
3.2 พัฒนาไทยเปนศูนยกลางการตลาดยางโลก
3.2.1 สนับสนุนเครือขายตลาดกลางยางพารา
3.2.1.1 คัดเลือกเกษตรกร
3.2.1.2 จัดหาเครื่องชั่ง รถยกและอุปกรณ
3.2.1.3 เงินทุนหมุนเวียน

เปาหมาย
หนวย
จํานวน

ราย
เครือขาย
ลานบาท/
เครือขาย

1,400
140
2

2549

300
35
35

2550

490
49
49

2551

560
56
56

2.2 การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
2.2.1 ความเปนมาของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของไทย
การพัฒนากําลังคน หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเปนที่สนใจ และใหความสําคัญ
ของนานาประเทศ จึงมีผูใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยกันหลากหลาย ซึ่ง
แตกตางกันไปตามมุมที่ตนเองถนัดและนําไปใช ไมวา จะเปนมุมมองทางดานนักสังคมศาสตร นัก
เศรษฐศาสตร นักวิชาการ หรือนักการศึกษา แตโดยสรุปแลว การพัฒนากําลังคน มุงสงเสริมให
“คน"”เปนผูทมี่ ีทักษะ ความรู ความสามารถ รูจักพัฒนาตนเอง เติมเต็มศักยภาพความเปนคนของ
ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาจจะเปนการพัฒนาโดยองคกรใดองคกรหนึง่ จัดให หรือเปน
การใฝหาความรูดวยตนเอง แตนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาในงานและในชีวิต อีกทัง้ เปนการ
สงเสริมใหองคกร หรือประเทศ เจริญกาวหนาอีกดวย
กิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมหี ลายวิธี แตกตางกันไปตามแนวคิดของ
นักวิชาการแตละทานที่ไดใหความหมายไว Nadler (1985) นักวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของอเมริกา ไดแบงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ
Training :
การฝกอบรม เนนการเรียนรูง านในปจจุบนั
Education : การศึกษา
เนนการเรียนรูง านในอนาคต
Development : การพัฒนา
เนนการเรียนรูท ี่ไมเกี่ยวของกับงาน
แตมุงใหกา วหนาทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
ตามความตองการขององคกร หรือประเทศ

รวม

1,400
140
140
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สําหรับประเทศไทย การพัฒนากําลังคนไดมีประวัติความเปนมาตั้งแตอดีตมาเปนระยะ
เวลายาวนาน จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงนําความเจริญมาสูประเทศไทยในทุกดานอยาง
มาก โดยมีการปรับระบบบริหารราชการแผนดินจากเวียง วัง คลัง นา มาเปนการบริหารแบบ
ตะวันตก ทีม่ ีลกั ษณะเปน กระทรวง ทบวง กรม ระบบทหารก็มีการเปลีย่ นแปลงใหมคี วามทันสมัย
ทัดเทียมกับทางตะวันตกมากขึ้น นอกจากนี้ก็ยงั ทรงนําประเทศเขาสูความเปนอารยะในหลาย ๆ
ดาน โดยเฉพาะการใหความสําคัญดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ทัง้ ในเรือ่ งการสรางถนน การ
ชลประทาน และการกอสรางตาง ๆ ถือเปนการเริ่มสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจตอไป ซึ่งในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเหลานี้ไดมีการนําอุปกรณเครื่องจักรกลเขามา
ใชมากขึ้นเปนลําดับ ดวยแนวทางพัฒนาดังกลาวไดทําใหเกิดความตองการพัฒนากําลังคนที่มี
ความรู ความสามารถ ที่จะรองรับการพัฒนาโครงสรางเหลานี้ พระองคจึงไดทรงตัง้ โรงเรียนขึ้นมา
อยางเปนระบบ และขณะเดียวกันไดทรงตัง้ โรงเรียนมหาดเล็กขึ้นในป พ.ศ. 2441 เพือ่ พัฒนาให
เปนขาราชการ และรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นได
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีการเปลี่ยน โรงเรียนมหาดเล็กเปนโรงเรียนขาราชการ
พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ซึง่ ตอมาไดเปลีย่ นเปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2459 โดยในขณะนั้นไดมีการตั้งคณะวิชาตาง ๆ ขึ้นมา 4 คณะ และใน
จํานวนนัน้ ไดมีการตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร และ คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่เขามามากขึน้ ในชวงนั้น และมีจุดประสงคใหบัณฑิตที่จบออกมารับราชการ ชวยใน
การพัฒนาประเทศ บริหารสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่สรางขึ้นมาแลวตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ 5
ในชวง พ.ศ. 2463 ไทยยังเปนประเทศเกษตรกรรม การพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมยังอยู
ในวงจํากัดมาก ไดมีการเริ่มนําเครื่องจักรกลเขามาทําเปน โรงสี โรงเลื่อยไม ตอมารัฐบาลไดลงทุน
สรางอุตสาหกรรมขึ้นเอง เพือ่ รองรับความตองการพืน้ ฐานของประเทศ เชน การผลิตเหลา การ
ผลิตกระดาษ การผลิตน้ําตาล เปนตน สวนอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนการลงทุนจาก
ภาคเอกชน คือ การตั้งโรงปูนซีเมนตที่เปนสิ่งจําเปนตอการสรางโครงสรางพืน้ ฐานและการสราง
อาคารบานเรือน นอกจากนีไ้ ดมีการลงทุนพัฒนา โรงไฟฟา การประปา โทรเลข โทรศัพท ซึ่งทําให
เกิดความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมมากขึน้ ดวย
ในดานการพัฒนาคนระดับวิชาชีพ ไดเริ่มขึ้นในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการ
กอตั้งโรงเรียนชางกลปทุมวัน ขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2475 ถึงแมกรมอาชีวศึกษาในขณะนัน้ จะมีโรงเรียน
ทางดานเกษตรกรรม โรงเรียนฝกอาชีพดานอื่น ๆ อยูแลวก็ตาม แตการตั้งโรงเรียนชางกลปทุมวัน
ในขณะนัน้ ก็เพื่อที่จะสอนใหคนสามารถใชเครื่องจักรกล อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ทีน่ าํ เขามา
ใชในหนวยงานราชการตาง ๆ มากขึน้ และงานซอมบํารุงเปนเปาหมายหลัก และตอมาไดมีการ
กอตั้งโรงเรียนชางกอสรางอุเทนถวายเพื่อพัฒนากําลังคนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกอสราง
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยไดเรงบูรณะปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานที่ไดถกู
ทําลายในระหวางสงคราม และอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดเริ่มเกิดขึ้น โดยเฉพาะเพื่อผลิตสินคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการภายในประเทศ ผลผลิตทางเศรษฐกิจของไทยจึงมิไดพงึ่ การสงออกสินคา
เกษตรและสินแรอยางเดียวเชนในอดีต ดวยเหตุนี้ ความตองการกําลงคนทางดานอุตสาหกรรม ก็
ไดปรากฏชัดเจนมากขึ้น กรมอาชีวศึกษา จึงไดริเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ในป พ.ศ.
2495 เพื่อผลิตชางเทคนิคในสาขาตาง ๆ โดยความชวยเหลือทางวิชาการจากสหรัฐอเมริกา
ขณะเดียวกัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ รับผิดชอบการผลิตวิศวกรรมแหงเดียวของประเทศใน
ขณะนั้น ก็ไดเปดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมได อยางไรก็ตามผูสําเร็จการศึกษาทัง้ 2 ระดับ ในระยะนัน้ ยังเขาสูระบบราชการ
เปนสวนใหญ ซึ่งยังตองการกําลังคนทางดานอุตสาหกรรมทุกระดับจํานวนมากเพื่อบริการ
ประชาชน ในดานถนน น้ําประปา ไฟฟา และโทรศัพท เปนตน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมสวน
ใหญยังคงใชเทคโนโลยีพนื้ ฐานแบบดั้งเดิมในการผลิตที่ยงั ไมตองการกําลังคนที่มคี วามรูและมี
การศึกษาในระดับสูง
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไดเริ่มกันอยางจริงจัง เมื่อประเทศไทยไดจัดใหมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 เปนตนมา เพือ่ ใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ไมใชการพัฒนาทาง
เกษตรเพียงอยางเดียว ในระยะเริ่มตนของแผนฯ การพัฒนาอุตสาหกรรมมุงเนนพัฒนาการผลิต
เพื่อทดแทนการนําเขา โดยมีการพัฒนา ดังนี้
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2504-2514) กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย
และกลุมประเทศกําลังพัฒนาทัว่ โลกไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของกระแสสากล ที่ใหความสําคัญ
กับเปาหมายการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดรับการชีน้ ําจากธนาคารโลก และ
ความชวยเหลือตาง ๆ รวมทัง้ รัฐบาลประเทศอุตสาหกรรมที่กาวหนา ดังนัน้ ทัง้ 2 แผนฯ จึงเนนการ
พัฒนาดานการสงเสริมปจจัยพืน้ ฐานดวย เพื่อเปนการสนองตอบตอการพัฒนาประเทศใน
ระยะแรกที่ตองพัฒนาในเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานภายใน จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในชวงเวลาดังกลาว กรมอาชีวศึกษาจึงไดจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขึ้นหลาย
แหงเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมากขึน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหมกี าร
ฝกชางอุตสาหกรรม (เทคนิค) ขึ้นมารองรับ นอกจากการตั้งวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
แลวยังมีการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสัน้ และหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ รวมทั้งการศึกษาผูใหญ
ภายใตสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนอีกดวย และมีนโยบายสงเสริมการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนที่ใหเอกชนเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาในดานอุดมศึกษา โดยเฉพาะในดาน
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วิศวกรรม ก็ไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคหลายแหง และไดยกระดับวิทยาลัยเทคนิค
บางแหงขึ้นเปนสถาบันเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากําลังคนทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอยาง
กวางขวาง เพือ่ รองรับความตองการกําลังคนของภาคอุตสาหกรรมทีข่ ยายตัวอยางตอเนื่อง
การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของไทยไดกระทํากันในระบบการศึกษาเปนหลัก
โดยที่ภาคการผลิตยังไมมีสวนรวมในการพัฒนากําลังคน ซึ่งตางไปจากประเทศอุตสาหกรรม
ดั้งเดิมทัง้ หลาย ซึ่งภาคการผลิตมีบทบาทสําคัญในการพัฒนากําลังคนมาตัง้ แตเริ่มการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสวนใหญในชวง ค.ศ. 1800 ดังนัน้ แนวโนมในการพัฒนากําลังคนของไทย จึงเปนไป
ในรูปแบบที่กวาง มิไดเจาะจงไปสูเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันเนื่องจาก
อุตสาหกรรมสวนใหญ มีลกั ษณะเปนแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ความตองการกําลังคนจึง
มิใชกําลังคนทีม่ ีฐานการศึกษาสูง แตเปนแรงงานจํานวนมาก ในขณะนัน้ กระทรวงมหาดไทยได
จัดตั้งกรมแรงงานขึ้น ในป พ.ศ. 2508 เพือ่ ฝกอบรมวิชาชีพทางเทคนิคใหแกเยาวชนของชาติที่ขาด
โอกาสการศึกษาซึ่งมีอยูมากมายทัว่ ประเทศ ไดมีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะของตนเอง เพื่อ
สรางโอกาสการจางงานที่ดีขึ้น แรงงานเหลานี้จงึ มิใชชา งฝมืออุตสาหกรรม (Industrial Skilled
Worker) เพื่อการผลิตสินคาทุนเชนในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย ระบบการฝกอบรมซึ่งเปนการ
ฝกอบรมกอนเขาสูงานเกิดขึน้ ในหนวยราชการ โดยที่ภาคการผลิตเองยังมีบทบาทนอยและการ
ฝกอบรมยังจํากัดอยูที่การพัฒนากําลังคนในระดับลางเทานั้น
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 3-4 (พ.ศ. 2515-2524) ไดเนนในเรื่องการสรางงานและรายได
ใหกับประชาชนมากขึ้น อีกทัง้ เนนในดานการรักษาความมั่นคงของประเทศ เนื่องมาจาก
สภาวการณตาง ๆ ของโลก และปญหาภายในประเทศเองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จึงไดมีการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับวิกฤติการณตาง ๆ การพัฒนากําลังคนจึงไดเรงการผลิตในดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมากขึน้ ขณะเดียวกันก็สง เสริมการศึกษาดานเกษตรกรรมดวย
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5-6 (พ.ศ. 2525 – 2534) มีการสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศอยางจริงจัง ทําใหมีเทคโนโลยีใหม ๆ เขามากับอุตสาหกรรมเหลานี้ แตก็ยังให
ความสําคัญกับภาคชนบท และการพัฒนาพืน้ ฐาน ควบคูไปกับการสงเสริมการสงออก โดยมุง เนน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาไปสูก ารเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) มีการเรง
กระจายความเจริญไปสูภาคชนบท เนื่องจากเกิดความเหลื่อมล้ํากันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนเมืองกับชนบท
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การพัฒนากําลังคนทางดานการศึกษาและการฝกอบรมในชวงนีเ้ ริ่มที่จะผลิตกําลังคน
ออกมาจํานวนมาก เพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงาน สงเสริมความเสมอภาคกันในการ
จัดการศึกษาทุกระดับใหแกกลุมผูดอยโอกาสและชุมชนทีห่ างไกล ปรับปรุงระบบและวิธีการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอ อีกทัง้ ขยายการพัฒนาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนใหกวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การฝกอาชีพระยะสัน้ สงเสริมการฝกอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงาน ลักษณะของอุตสาหกรรม
ในชวงนี้เริ่มเปนแบบใชทนุ เขมขน (Capital Intensive) ลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณเขามาใชในการ
ผลิตมากขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดปรากฏชัดวา สภาพแวดลอมภายนอกได
ผลักดันประเทศไทยเขาสูระบบโลกาภิวัตน สงผลใหเกิดแนวคิดเรื่องการเปดตลาดการคาเสรี
(Free Market) แผนพัฒนา ฯ ฉบับนีจ้ ึงมุง เนนความเปนผูนําการคาในภูมิภาค สงเสริมการเปด
การคาเสรี ลักษณะของอุตสาหกรรมในยุคนี้ มีลกั ษณะเปนเทคโนโลยีเขมขน (Technology
Intensive) และเปนแบบความรูเขมขน (Knowledge Intensive) แตเปนการพึง่ พา สินคาทุนจาก
ตางประเทศ อุตสาหกรรมจากตางประเทศเขามาลงทุนมากขึ้น ทําใหเกิดการพึ่งอุตสาหกรรม
ตางประเทศอยางมาก ในชวงปลายแผน ฯ การเปดประเทศไปสูเศรษฐกิจเสรีของประเทศจีน ไดมี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางชัดเจน กลาวคือ นอกจากการสงออกของไทยหดตัวลง ซึ่งทําให
เงินไหลเขาประเทศนอยกวาเงินที่ไหลออก แลวการเคลื่อนตัวของอุตสาหกรรมที่ลงทุนจาก
ตางประเทศรวมทัง้ ทุนไดไหลไปสูประเทศจีนมากขึ้น ประเทศไทยจึงประสบปญหาถดถอยทาง
เศรษฐกิจอยางรุนแรง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของแผนใหเปนองค
รวม (Holistic) คือ มองภาพรวมทัง้ การพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และความมัน่ คงทางสังคม
ใหพัฒนาไปไดอยางยัง่ ยืนและสอดคลองกัน โดยการเนน “คน” ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา
มุงกระจายอํานาจสูท องถิ่น เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นทรัพยากรมนุษย
ของประเทศจะตองมีการพัฒนาใหทนั และทัดเทียมกับตางประเทศ เพื่อใหสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกได
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ยังคงใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนอยาง
ตอเนื่องโดยไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรหลัก 2 ดาน ที่เกีย่ วของกับการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรม คือ ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนการเนนการพัฒนา
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คุณภาพคนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตในการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคาใหตรงตามความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
2.2.2 กําลังคนในอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมยางพาราของไทยมีประมาณ 48,000 คน จากการสํารวจ
(ตารางที่ 3) พบวา บุคลากรในสายการผลิตสวนใหญ (รอยละ 61) มีการศึกษาต่าํ กวาระดับ
ปริญญาตรี คือ ระดับประถมศึกษา ปวช. และปวส. สําหรับบุคลากรที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประมาณรอยละ 33
ในระดับบริหาร/จัดการ
ระดับการศึกษาของบุคลากรสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี
(รอยละ 56) ต่ํากวาหรือสูงกวาปริญญาตรีมีประมาณ รอยละ 22 เทากัน
ในดานการวิจยั พัฒนาหรือดานเทคนิค บุคลากรสวนใหญ (รอยละ 67) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรีมีรอยละ 12 และต่ํากวาปริญญาตรีมีรอยละ 17 (กฤษฎา
สุชีวะ , 2546)
ตารางที่ 3

ระดับการศึกษาของบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

บุคลากร
ต่ํากวาปริญญาตรี (%) ปริญญาตรี (%)
บริหาร / จัดการ
22
56
การผลิต
61
33
วิจัย / พัฒนา / เทคนิค
17
67
ที่มา : กฤษฎา สุชีวะ , 2546

สูงกวาปริญญาตรี (%)
22
6
12

ฉะนัน้ จึงอาจกลาวไดวา บุคลากรทีท่ ํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ไมวาจะ
ในสายการผลิตหรือสายการวิจัย / พัฒนา / เทคนิค สวนใหญไมมพี ื้นฐานความรูท างดาน
เทคโนโลยียาง โรงงานสวนใหญ (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ไมมกี ารฝกอบรมพนักงานหลังจาก
รับเขาทํางาน แตโรงงานขนาดกลางที่ผูบริหารเปนคนรุนใหม เริ่มจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน
กอนเขาทํางาน หรือสงไปฝกอบรมทางวิชาการยางภายนอกแตยังมีไมมากนัก
กลุมบุคลากรทางดานยางทีย่ ังขาดอยูมาก คือ วิศวกร โดยเฉพาะอยางยิง่ ที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร ทําใหการพัฒนาทางดานวิศวกรรมการผลิต
เปนไปไดชา เนื่องจากในสายการผลิตผลิตภัณฑยางจําเปนตองใชความรูทางดานการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ
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ในดานการวิจยั และพัฒนา เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีพื้นฐานการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 67) งานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไทยคงจะทําไดเพียง
ในระดับปรับปรุงเทคโนโลยี สวนการวิจยั และการพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี คง
ตองใชบุคลากรในระดับปริญญาโท ฉะนัน้ ในอนาคตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไทยคงจะ
ตองการบุคลากรระดับปริญญาโทสายวิทยาศาสตรมากขึ้น เพื่อใหอุตสาหกรรมพัฒนาไปไดถึง
ระดับสากล (สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย , 2547)
2,2.3 ศักยภาพในการจางงานของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
ในภาพรวมการจางงานของอุตสาหกรรมยางพาราในป 2546 มีจํานวนการจางงานทัง้ สิ้น
93,618 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ของจํานวนการจางงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม ประมาณรอย
ละ 48 เปนการจางงานในระดับประถมศึกษา โดยมีการจางงานในระดับปริญญาตรีเพียงรอยละ 6
สูงกวาปริญญาตรีรอยละ 1 ของการจางงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเทานัน้ (สถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย , 2547)
ตารางที่ 4

ปริมาณการจางงานของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยาง เมื่อเทียบกับ
การจางงานรวมของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด จําแนกตามระดับการศึกษา
หนวย : คน

ระดับการศึกษา

2544
ผลิตภัณฑ รวมทั้งหมด สัดสวน
ยาง
(%)
ประถม
45,531 22,300,282
0.2
ม.ตน
22,190 4,251,162
0.5
ม.ปลาย
10,891 2,067,291
0.5
ปวช
2,849 1,091,940
0.3
ปวส
5,864 1,133,602
0.5
ปริญญาตรี
5,505 2,369,709
0.2
สูงกวาป. ตรี
735
269,738
0.3
รวม
90,565 33,483,724
0.3
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2547

ผลิตภัณฑ
ยาง
41,443
15,578
14,280
4,276
6,145
4,648
113
86,482

2545
2546
รวมทั้งหมด สัดสวน ผลิตภัณฑ รวมทั้งหมด สัดสวน
(%)
ยาง
(%)
22,561,191
0.2
45,341 22,202,663
0.2
4,437,000
0.4
16,749 4,749,042
0.4
2,341,538
0.6
13,057 2,510,972
0.5
1,095,597
0.4
3,835 1.091.920
0.4
1,171,534
0.5
8,610 1,273,948
0.7
2,410,950
0.2
5,477 2,581,920
0.2
243,963
0.0
549
265,925
0.2
34,261,772
0.3
93,618 34,676,389
0.3

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงรายไดเฉลี่ยตอเดือนของบุคลากรในอุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑยางซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาพของศักยภาพในการจางงานของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมทางหนึ่ง พบวาโดยเฉลี่ยรายไดเฉลี่ยตอเดือนของบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางต่าํ กวารายไดเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกลาวคือรายไดเฉลี่ยของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
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เทากับ 5,858 บาท ขณะที่รายไดเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 6,384 บาท โดยที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ของบุคลากรระดับมัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางลวนต่าํ กวาระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของภาคอุตสาหกรรมมีเพียงในระดับที่สูงกวา
ปริญญาตรีเทานัน้ ที่บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไดรับรายไดเฉลี่ยสูงกวาอันเปนผลมา
จากประเทศไทยคอนขางขาดแคลนบุคลากรที่จบการศึกษาดานยางโดยตรงในระดับที่สูงกวา
ปริญญาตรี (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
เมื่อเทียบกับภาพรวมของอุตสาหกรรม
บาท : เดือน

ระดับการศึกษา
ประถม
ม.ตน
ม.ปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาป. ตรี
รวม

2544
ผลิตภัณฑยาง
รวมทั้งหมด
4,225
3,917
5,811
4,722
5,747
5,698
5,808
9,808
8,909
9,509
12,907
16,955
80,000
46,019
6,239
5,995

2545
ผลิตภัณฑยาง
รวมทั้งหมด
4,124
3,982
5,620
5,062
5,270
5,922
5,785
7,803
5,089
8,326
13,667
16,331
77,000
41,546
4,965
5,847

2546
ผลิตภัณฑยาง
รวมทั้งหมด
4,337
4,208
4,985
5,167
5,990
6,212
5,606
9,296
6,503
9,592
14,758
16,781
99,998
39,479
5,858
6,384

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2547
2.2.4 การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศตาง ๆ
ในการพัฒนากําลังคนของประเทศใดประเทศหนึง่ หากไดมีการศึกษาถึงแนวคิดและ
วิธีการพัฒนากําลังคนของประเทศทีพ่ ัฒนาแลวหรือประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
กําลังคนเปนอยางดีจะชวยใหประเทศนัน้ สามารถศึกษาขอดี ขอเสีย และนําเอาสวนที่ดีมาเปน
แบบอยางโดยการนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตน การพัฒนากําลังคนก็
อาจจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไดในระยะเวลาอันรวดเร็วขึน้ ในสวนนี้เปนการทบทวน
แนวคิดและวิธกี ารพัฒนากําลังคนของประเทศตาง ๆ ที่ถอื ไดวาประสบความสําเร็จในการพัฒนา
กําลังคนเปนอยางดีจาํ นวน 6 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปนุ เกาหลีใต
สิงคโปรและมาเลเซียซึง่ แตละประเทศมีแนวคิด และวิธกี ารทั้งที่คลายกันและที่แตกตางกันไป และ
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แนวคิดและวิธกี ารหลายประการสามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมของประเทศไทยไดอยางดี
(1) การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
การพัฒนากําลังคนของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มขึน้ อยางจริงจังหลังจากสงครามกลาง
เมือง ในป 1865 โดยมีเปาหมายในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรใหแก เกษตรกร
ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหลังการเลิกทาสเขาสูยคุ ใหมของการปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรมในโลก
นโยบายที่สําคัญในขณะนัน้ ไดแก โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เรียกกันวา Land Grant
Colleges ภายใต Morrill Act ป ค.ศ. 1862 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร โครงการ
บริหารขอมูลพื้นฐานเพื่อแกไขปญหาทางการเกษตร
และโครงการอาชีวศึกษาในสาขาเกษตร
คหกรรม และวิศวกรรม (OTA , 1994)
ผลของ Morrill Act คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาที่เดิมมิไดใหความสําคัญใน
สาขาวิชาดานเทคโนโลยี กฎหมายดังกลาวไดทําใหมีการกอตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรขึ้นอยาง
แพรหลายทัว่ ประเทศทัง้ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชน โดยในป ค.ค. 1886 จํานวนคณะ
หรือภาควิชาดานวิศวกรรมไดขยายตัวอยางรวดเร็วถึง 110 แหงทั่วประเทศ ในขณะที่จํานวน
นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดมีการเพิ่มขึน้ ถึง 10 เทาตัว จากเพียง 1,000 คน เปน 10,000
คน ในชวง 10 ป ระหวางป ค.ศ. 1890 – 1900 (Layton , 1971)
การขยายฐานกําลังคนดานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภาค
การผลิต มีสว นสําคัญทําใหประเทศสหรัฐ ฯ สามารถกาวสูการเปนประเทศมหาอํานาจทาง
อุตสาหกรรมเหนือประเทศอืน่ ๆ ในโลก จากที่เคยเปนรองประเทศอังกฤษกอนสงครามกลางเมือง
ประเทศสหรัฐ ฯ สามารถจะพัฒนาตัวเองในชวงเวลาอันสั้น ๆ จนมีมูลคารวมของผลิตผลทาง
อุตสาหกรรมเทียบเทา 3 ประเทศรวมกัน คือ อังกฤษ เยอรมัน และฝรัง่ เศส ในชวงตนคริสตวรรษที่
20
จากการสํารวจสถิติแรงงานของประเทศสหรัฐ ฯ ใน ป ค.ศ. 1990 พบวา จํานวนวิศวกรใน
ตลาดแรงงานมีประมาณ 1.5 ลานคน ขณะทีน่ ักวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Scientists) มี 174,000
คน นักวิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Scientists) มี 200,000 คน และนักวิทยาศาสตรดาน
คอมพิวเตอรและคณิตศาสตร (Computer , Mathematical , and Operations Research
Analysis) มี 571,000 คน และมีจํานวนชางเทคนิคอาชีวะทั้งสิน้ ประมาณ 2.65 ลานคน หรือคิด
เปนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทงั้ สิ้น 22 คน ตอประชากร 1,000 คน อัตราการผลิต
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บุคลากรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี ระหวางชวงป ค.ศ. 1984 – 1990 เฉลี่ย
ตกปละ 200,000 คน หรือเทียบเทารอยละ 5 ของประชากรในกลุม อายุ 22 ป ในสหรัฐ ฯ
รัฐบาลสหรัฐ ฯ มีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการศึกษาในระบบ (formal
education) อยางเพียงพอกับความตองการของตลาดทัง้ ในแงของปริมาณและคุณภาพมาโดย
ตลอด แตรัฐบาลประเทศสหรัฐ มีบทบาทนอยในการพัฒนาทักษะแรงงาน (Skills training and
development) ในระหวางทํางาน ทัง้ โดยทางตรงหรือทางออม
การพัฒนาแรงงานและทักษะแรงงานจึงตกเปนภาระโดยตรงของผูประกอบการ โดย
รัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซงหรือจัดการใหบริการแตประการใด การพัฒนาแรงงานจึงมักจํากัดอยู
ในบริษัทขนาดใหญเทานัน้ บริษัทหรือองคการขนาดเล็กที่มีลกู จางนอยกวา 100 คน แทบไม
ปรากฏการฝกอบรมและพัฒนาทักษะ และเมื่อความตองการในบุคลากรที่มีทกั ษะความสามารถ
ใหม ๆ เกิดขึ้น บริษัทขนาดเล็กจะอาศัยการรับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาทีแ่ ละผานการฝกอบรมจาก
บริษัทขนาดใหญเปนหลัก
การพัฒนาบุคลากรในชวงทํางานในบริษัทขนาดใหญมหี ลายวิธี คือ การฝกอบรมภายใน
บริษัทเอง การสงพนักงานเขาเรียนในมหาวิทยาลัย หรือการสงพนักงานไปดูงาน เปนตน ทัง้ นี้
ขึ้นกับจุดประสงคหรือเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรแตละคนเปนสําคัญ การพัฒนาบุคลากร
สามารถจัดเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก การฝกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการ
พัฒนาทั่วไป
การที่รัฐบาลสวนกลางไมมีนโยบายหรือมาตรการแทรกแซงการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรในชวงทํางาน เปนเพราะการใชนโยบายเสรีที่ขนึ้ กับกลไกตลาดซึ่งอาจมองไดวาเปน
นโยบายที่เหมาะสมสําหรับประเทศสหรัฐ และ เปนสิ่งทีภ่ าคเอกชนสวนใหญในประเทศสหรัฐ ฯ
ตองการและพึงพอใจที่รัฐบาลไมมีนโยบายที่จะเขาแทรกแซง และถือวาเปนผลประโยชนตอทุก
ฝายทัง้ นี้เพราะเอกชนสามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงกับความตองการมากที่สุด และจะกระทํา
ตอเมื่อมีความจําเปนเกิดขึ้นเทานั้น ทําใหการลงทุนเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ประกอบกับการที่
ประเทศสหรัฐมีความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีและวิชาความรูใ นระดับแนวหนาของโลกใน
แทบทุกดาน จึงสามารถตอบสนองเปาหมายการพัฒนาบุคลากรไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลไดดี
(2) การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมันมีประวัติศาสตรเปนประเทศผูนาํ ทางความรูวชิ าการ โดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาเปนเวลายาวนาน ความแข็งแกรงของขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยี สวนหนึ่งเกิดจากประเพณีที่เริ่มมาจากคริสตศตวรรษที่ 12 ไดแก การฝกหัดงาน
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(Apprenticeship) ภายใตความความดูแลของ master craftsman ในสาขาวิชาชีพตาง ๆ จน
ช่ําชองกอนเขาสูระบบแรงงานอยางเต็มตัว ประเพณีนยิ มดังกลาวจึงไดพัฒนาตอมาจนกลายเปน
ระบบอาชีวศึกษาที่เรียกกันวา ระบบทวิภาคี (Dual system) ระบบดังกลาวจะผสมผสานการ
ฝกอบรมภายใตสภาพแวดลอมจริงในบริษัทหรือองคกรใหเขากับการเขาศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะ
ของรัฐ นอกจากนีป้ ระเทศเยอรมันยังไดใหความสําคัญตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เรียกวา Technical Universities
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเยอรมัน จะครอบคลุมสาขาวิชาชีพทีจ่ ําเปนในระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม การฝกอบรมจะเกิดขึ้นจากความรวมมือระหวาง 2 สถาบัน คือ
สถานประกอบการของบริษทั และองคกรตาง ๆ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ การฝกอบรมใน
สวนของบริษทั จะใชเวลา 3 – 4 วันตอสัปดาห ในขณะที่นกั ศึกษาจะเขาเรียนในวิทยาลัยอาชีวะ
นอกเวลา (Part-time vocational school หรือ Berufsschule) เพียง 1 – 2 วันตอสัปดาห การ
เรียนรูและฝกอบรมในบริษทั จะเกิดขึ้นภายใตสภาพแวดลอมจริงดวยอุปกรณเครื่องมือเทคโนโลยีที่
บริษัทใชในการผลิตสินคาหรือหรือบริการ ขณะที่การเขาเรียนเปนทางการทีว่ ิทยาลัยจะ
ประกอบดวยความรูทวั่ ไป รอยละ 40 และความรูภาคทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องตนทางวิชาชีพ รอย
ละ 60 วิทยาลัยอาชีวะในระบบทวิภาคีแบงวิชาชีพออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมวิชาชีพอุตสาหกรรม
กลุมการคาธุรกิจ กลุม คหกรรม กลุมเกษตรกรรม และกลุมอาชีพสาขาอื่น ๆ
ประเทศเยอรมันยังมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในระบบเหมือนในประเทศอื่น ๆ ที่นกั ศึกษาจะ
เรียนเต็มเวลา (Full-time vocational school) โดยการเรียนการฝกอบรมจะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัย
เทานัน้ อยางไรก็ตามความนิยมในการเขาศึกษาในระบบทวิภาคีนับวามีอัตราสูงถึงรอยละ 70 ของ
ผูสําเร็จมัธยมศึกษาตนจะเลือกเขาเรียนตอในระบบดังกลาว ทัง้ นี้ เพราะผูสําเร็จจากระบบทวิภาคี
ยังมีสทิ ธิจะเขาศึกษาตอในวิทยาลัยอาชีวะขั้นสูงหรือในมหาวิทยาลัยได หากมีวฒ
ุ ิเพียงพอและ
สอบผาน Master’s examination
จํานวนนักศึกษาในกลุมอายุ 15 – 18 ป ที่เขาสูระบบทวิภาคีในแตละปมีปริมาณสูง
ประมาณ 524,000 คนในป ค.ศ. 1976 สูงสุดที่ 765,000 คนในป ค.ศ. 1984 และ 690,000 คนใน
ป ค.ศ. 1990 (The Federal Minister for Education and Science , 1992 ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมจะตกอยูกับบริษทั เปนสวนใหญ โดยในปจจุบนั บริษัทในประเทศเยอรมันลงทุนในระบบ
การศึกษานีถ้ ึง 23,000 ลานมารกเยอรมันตอป หรือเทียบเทากับประมาณรอยละ 3 ของคาจาง
แรงงานทัง้ หมดในประเทศ
ดวยแรงงานมีทักษะจํานวนมากจากการศึกษาอาชีวะระบบทวิภาคี ที่ไดผานการฝกอบรม
ทั้งในดานทฤษฎีและดานปฏิบัติในวิชาชีพที่ตลาดตองการในแตละป ความตองการที่ผูจาง
จําเปนตองฝกอบรมพนักงานในชวงทํางาน (on – the – job training) จึงแทบจะไมมีความจําเปน
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แรงงานเหลานี้นอกจากจะอยูในสภาพพรอมเต็มที่จะปฏิบัติหนาที่อยางสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพไดทันทีที่รับบรรจุเขาเปนพนักงานบริษทั แลว ยังมีความผูกพันกับสถานประกอบการ
และมีความเลือ่ มใสศรัทธาในวิชาชีพของตน และสถานประกอบการยังไดบุคลากรทีต่ รงตามความ
ตองการอีกดวย
ขณะที่ระบบทวิภาคีสามารถจะปอนแรงงานมีทกั ษะอยางเพียงพอแกประเทศ แตระบบ
อุดมศึกษาของประเทศเยอรมันกลับประสบปญหาความขาดแคลนสถานที่ศึกษาอยางรุนแรง ทัง้ นี้
เนื่องจากความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึน้ อยางรวดเร็วถึง 3.5 เทาตัว ระหวาง
ป ค.ศ. 1966 – 1990 รัฐไมสามารถจะขยายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคใหทนั ความตองการ
ที่เพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วได โดยเฉพาะภายหลังการรวมตัวของเยอรมันตะวันออกและตะวันตกเขา
ดวยกัน ทําใหมีผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษาที่มีแนวโนมลดต่ําลง โดย
อัตราจํานวนนักศึกษาที่ตองการออกจากระบบกอนเวลาไดเพิ่มสูงถึงรอยละ 25 (Sparrow , 1994
: 129)
ในชวงสองทศวรรษระหวางป ค.ศ. 1970 – 1991 เยอรมันมีอัตราการเพิ่มของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษารอยละ 33 แมจะดูเหมือนวาเปนอัตราสูงพอควร แตแทที่จริงแลวยังจัดวาต่าํ กวา
ประเทศพัฒนาอื่น ๆ หลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด ออสเตรเลีย อิตาลี หรือแมแตเกาหลี
ใตที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึน้ ถึงรอยละ 150 ทําใหเกาหลีใตมีจํานวนประชากรกลุมอายุ 20 – 24 ป ที่
มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบสูงถึงรอยละ 40 ในขณะที่เยอรมันอยูที่รอย
ละ 36 ในชวงเดียวกัน
ความตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึน้ นัน้ เกิดจากแรงกดดันจาก
ภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จากความ
ตองการในผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพหรือมีความหลากหลายและมีราคาที่ตา่ํ และจาก
ความรุนแรงของการแขงขันตลาดโลกทัง้ จากกลุมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในโลกและ
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม รวมถึงภาวะของประเทศเยอรมันที่ตองบูรณะและพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจสังคมนิยม และระบบการผลิตทีล่ าหลังของเยอรมันตะวันออกเดิมใหสงู ขึ้นใกลเคียงกับ
ระดับของเยอรมันตะวันตก
บุคลากรดานที่มีความขาดแคลนมากที่สดุ ในเยอรมัน ไดแก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ จากการสํารวจกลุมประเทศยุโรปตะวันตก พบวา ผูประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่
ประสบปญหาการขาดแคลนกําลังคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปริมาณสูงถึงรอยละ 55 ใน
เยอรมัน รอยละ 51 ในฝรั่งเศส และรอยละ 45 ในสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
สวนใหญในกลุมประเทศดังกลาว ตางเริ่มปรับโปรแกรมและหลักสูตรที่หนั มาเนนความรูและหลัก
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วิชาพื้นฐาน (Generalization) แทนแนวโนม over –specialization ที่ไมสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน
(3) การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศทีม่ ีนโยบายใหความสําคัญสูงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กลาวไดวา ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศญี่ปุนจากสภาพเสื่อมโทรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สูการเปนประเทศผูนาํ ในโลกทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ
ผลิตในปจจุบนั นัน้ มีรากฐานจากการมีทรัพยากรมนุษยที่มีการศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
อีกทั้งรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญและไดใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจังและ
เรงดวนตลอดชวงเวลากวา 3 ทศวรรษที่ผา นมา
แมวาประเทศญี่ปุนจะมีการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ ใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่มีคุณภาพและในปริมาณจํานวนมากพอเพียงตอการฟน ฟู
ประเทศในเบือ้ งตน และการพัฒนาอุตสาหกรรมในเวลาตอมา แตโครงสรางระบบการศึกษาของ
ประเทศญี่ปุนยังมีปริมาณการศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในอัตราที่ต่ํา ทัง้ นี้สืบ
เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญยังมีทัศนคติที่ไมนิยมจะรับผูจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีเขา
ทํางาน (Toyoda,1987) ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุนก็มิไดมีนโยบายขยายจํานวนบัณฑิตวิทยาลัย
เทาที่ควร และการวิจยั และพัฒนามักจะมุงเนนที่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือ
เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต หรือตัวผลิตภัณฑสินคามากกวาการทําวิจัยพื้นฐาน (basic
research) จนทําใหประเทศสามารถเปนผูน ําของโลกดานอุตสาหกรรมและเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจ
การเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษยที่มีความรูพนื้ ฐานอานออกเขียนไดทุกคนตาม
แนวคิดของประเทศตะวันตกนั้น มีมาเปนเวลากวาหนึ่งศตวรรษแลวเมือ่ ประเทศญี่ปนุ มีนโยบาย
การศึกษาภาคบังคับ 4 ป ในป ค.ศ. 1900 ขยายเพิ่มเปน 6 ป ในป ค.ศ. 1919 และเพิ่มเปน 9 ป
ใน ค.ศ. 1962 การใหความสําคัญในคุณภาพของประชากรยังเห็นไดชัดเจนจากงบประมาณ
การศึกษา หรือจากคุณวุฒขิ องครูอันเปนปจจัยที่จะสงผลโดยตรงตอมาตรฐานและคุณภาพของ
ระบบการศึกษา การสํารวจในป ค.ศ. 1980 พบวา รายจายตอนักเรียนตอปของญี่ปุนอยูใน
ระดับสูงใกลเคียงกับในประเทศสหรัฐฯ ครูทั่วประเทศในโรงเรียนประถม มัธยมตน และมัธยม
ปลาย ที่มวี ุฒริ ะดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีปริมาณสูงรอยละ 40 60 และ 90 ตามลําดับ การมี
ทรัพยากรมนุษยทมี่ ีคุณภาพจากการไดรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีมาตรฐานอยางต่ํา 9 ป ในเวลา
กวา 3 ทศวรรษที่ผานมา มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศญี่ปุนใหกา วสูก ารเปนประเทศ
อุตสาหกรรมอยางรวดเร็วในเวลาตอมา
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เพื่อฟน ฟูประเทศหลังพายแพในสงครามโลกครั้งที่สอง และเพื่อเรงพัฒนาประเทศใหกาว
ทันประเทศพัฒนาแลวในยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี ญี่ปนุ จึงไดเริ่มมี
นโยบายการพัฒนากําลังคนอยางเดนชัดขึน้ ในป ค.ศ. 1947 นโยบายที่สําคัญ คือ การสนับสนุนให
มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหมากขึ้นในทุกระดับ การขยายอุดมศึกษาของประเทศใหเปด
กวางแกชนทุกชั้น และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีอยูและ
ที่เปดใหม เพือ่ รองรับความตองการของบุคลากรดานเทคโนโลยีสมัยใหมแกประเทศ
ภายใตการปรับโครงสรางระบบการศึกษาของประเทศ ญี่ปุนไดเรงรัดการขยายอุดมศึกษา
ดวยการเปดมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศพรอมกันถึง 69 แหงในป 1949 จากเดิมทั้งหมดเพียง 7
มหาวิทยาลัยเทานั้น นับเปนจุดเริ่มตนของการวางรากฐานการสรางขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีแกประเทศ และนําไปสูการพัฒนาและการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรม
ใหม ๆ หลายสาขา อาทิ การตอเรือ เหล็กกลา ปโตรเลียมและเคมี ทอผา ยานยนต อุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ในปลายทศวรรษ 1950 เปนตนมา
ภายใตการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตหลาย ๆ สาขาดังกลาว ความ
ตองการกําลังคนโดยเฉพาะวิศวกรในสาขาตาง ๆ ไดเพิม่ ทวีคูณอยางรวดเร็ว ญี่ปุนจึงไดขยายการ
รับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง พรอมกับการเปดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใหม ๆ
อยางไมหยุดยัง้ ตามความตองการของตลาด เมื่อประเทศเริ่มผันตัวเองไปสูการเปนประเทศพัฒนา
ใหม ผูประกอบการในภาคเอกชนก็เริ่มเห็นความสําคัญของบุคลากรดานนี้มากขึ้น จึงมีสวนรวมใน
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงอีกทางหนึ่ง กําลังคนโดยเฉพาะจํานวนวิศวกรที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ พุงสูงขึน้ อยางรวดเร็วในป ค.ศ. 1960 – 1970 และเขาสูจุดอิ่มตัว
ตอมาในทศวรรษ 1980 ทําใหยอดรวมของนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร (ไม
รวมถึงเกษตรศาสตรและแพทยศาสตร) มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 23 ของนักศึกษาทัง้ หมดในป 1970
เทียบกับรอยละประมาณ 16 ในตนทศวรรษ 1950 นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่มีอัตราการ
เพิ่มสูงสุดถึงเกือบ 10 เทาตัว จาก 29,500 คนในป 1950 เปน 283,000 คนในป 1970 ในขณะที่
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรเพิ่มจาก 5,900 คน เปน 42,000 คน หรือ 7 เทาตัวในชวงเดียวกัน
การเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุน ไมเพียงแตเกิดจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมกี ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่ดี การผลิตนักวิทยาศาสตรและวิศวกรใหมีความรูทาง
วิชาการทีท่ นั สมัยและในปริมาณที่เพียงพออยางตอเนื่องแลว แตยงั เปนเพราะญี่ปุนมีแนวความคิด
การผลิตวิศวกรญี่ปุนที่มีเอกลักษณของตน มีนโยบายทีเ่ นนการเชื่อมโยงระบบอุดมศึกษาใหเขากับ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทักษะและความรูดานเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่องในชวงการทํางาน (in-service technological training หรือ upgrading) และทายสุดที่
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สรางแรงงานใหมีทกั ษะ (Skilled labor) ทีผ่ านการฝกอบรมจาก Miscellaneous Schools หรือ
Special Training Schools ที่มีทงั้ สิน้ ไมต่ํากวา 8,000 แหงทั่วประเทศ (Hayashi , 1987)
วิศวกรในญี่ปนุ มักมีลกั ษณะแตกตางในหลายประการกับประเทศอื่นในหลาย ๆ ประเทศ
ดวยกัน กลาวคือ วิศวกรจะผานการฝกอบรมใหมีความรูและทักษะในหลาย ๆ หนาที่ (multi –
functional) ทัง้ ในดาน design , operation และ manufacturing วิศวกรสาขาใดสาขาหนึง่ จะตอง
มีพื้นฐานความรูในวิศวกรรมพื้นฐานสาขาอื่น ๆ วิศวกรที่ผลิตในญี่ปนุ จะตองมีคุณภาพความเปน
ผูนําที่สามารถจะทํางานบน Shop – floor แกไขปญหาเฉพาะหนาเคียงขางพนักงานผลิต ทํา
หนาที่ฝก อบรมและถายทอดทักษะที่สงู ขึ้นแกพนักงานภายใตความดูแลวิศวกรญี่ปุนเมื่อเขา
ทํางานมักจะตองผานการปฏิบัติหนาที่จากแผนกหนึง่ ไปสูอีกแผนกหนึ่งภายในบริษัท (horizontal
movement) จนรูระบบงานและมีความรู ทักษะทางเทคโนโลยีที่จาํ เปนในการผลิตสินคาประเภท
หนึง่ ๆ อยางครบวงจร มากกวาการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในเชิงแคบ
กลไกที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งโดยเฉพาะในระยะแรกเริม่ ของการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อใหประเทศกาวสูก ารเปนผูน าํ ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง คือ บุคลากร ชางเทคนิค และชางวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ทั้งในระบบ
(vocational education) และนอกระบบ (miscellaneous และ specialised training schools)
ปจจุบันญี่ปนุ มีสถานฝกอบรมประเภทหลังถึงกวา 8,000 แหง เปดสอนหลักสูตรทัง้ ในระยะสั้น 6
เดือน จนถึงหลักสูตร 4 ป แกเยาวชนหรือผูใหญทั้งหลักสูตรกลางวันและกลางคืน โรงเรียนเหลานี้
ใหการฝกอบรมแกผูเรียนในป ค.ศ. 1980 ถึงกวา 1,150,000 คน ในสาขาวิชาชีพมากมายแทบทุก
สาขา โรงเรียนเหลานีจ้ ึงมีบทบาทในการเติมแตงการศึกษาในระบบ (formal education) ของ
ญี่ปุน ทําใหทกุ คนและทุกวัยมีโอกาสรับการศึกษาอบรมในวิชาชีพทีต่ องการจนกลายเปนแหลง
ผลิตแรงงานมีทักษะจํานวนมากที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศญี่ปุน
แมวาประเทศญี่ปุนจะมีจาํ นวนบุคลากรดานเทคโนโลยีเปนจํานวนมาก จากการพัฒนา
บุคลากรในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาอยางจริงจัง จนมีบุคลากรดานนี้มากเปนอันดับ 3 ในโลก
รองจากประเทศสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต แตสําหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกนัน้
รัฐบาลญี่ปุนกลับมิไดใหความสนใจเทาที่ควร จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกใน
ประเทศญี่ปุนจึงจัดอยูระดับที่ต่ํามาก คือ มีเพียงรอยละ 1.3 ของประชากร ในกลุมอายุ 22 ป ขึ้น
ไป เทียบกับประเทศสหรัฐ ฯ ที่รอยละ 16.3 เยอรมันที่รอยละ 13.2 ฝรั่งเศสที่รอยละ 9.6 และ
อังกฤษที่รอยละ 5
นอกจากการขาดนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในระดับปริญญาโทและเอกที่เปนกําลัง
สําคัญของการวิจัยและพัฒนาขั้นพืน้ ฐานที่จะขาดมิไดตอ ความสําเร็จของการคนพบวิทยาการหรือ
เทคโนโลยีแนวหนา (frontier technology) ประเทศญี่ปนุ ยังมีจุดออนที่ไดมองขามความสําคัญ
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ของการฝกอบรมในวิศวกรทีม่ ีความรูท ักษะเฉพาะดาน (specialist) ควบคูกับการมีวิศวกรทีม่ ี
ความสามารถในหลาย ๆ ดาน (multi-discipline หรือ all – rounder) ทีจ่ ัดเปนลักษณะโดดเดน
ของการศึกษาและฝกอบรมของประเทศญี่ปุน จุดออนเหลานี้จงึ ไดกลายเปนคอขวดของการกาว
ไปสูการเปนประเทศผูนาํ ของโลกในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเต็มตัว
(4) การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต
ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางการมีทรัพยากรมนุษยที่มกี ารศึกษาและความเจริญ
ทางสังคมและเศรษฐกิจประเทศนัน้ ๆ นับเปนแนวความคิดที่นานาประเทศสวนใหญยอมรับกัน
แตในเชิงปฏิบตั ิแลวมีนอยทีป่ ระเทศตาง ๆ ในโลกจะมีความจริงจังและมุงมัน่ ดังเชน ประเทศ
เกาหลีใต
เหตุผลสําคัญที่ผลักดันใหเกาหลีใตกา วสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมหรือนิกสแหง
เอเชียภายในระยะเวลาสัน้ ๆ เพียงราวสองทศวรรษ ระหวางชวงทศวรรษ 1960 – 1980 คือ การ
ยกระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหมีคุณภาพและเพียงพอ การพัฒนาประชากรใหมีความรูและ
ทักษะที่จาํ เปนและเหมาะสมสําหรับรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ การ
สรางแรงงานทางเทคโนโลยี ทัง้ แรงงานมีทักษะจนถึงชางเทคนิค นักวิทยาศาสตร และวิศวกรให
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทันตอความตองการของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Choi, 1989)
ประเทศเกาหลีใตนับเปนประเทศที่สามารถรับบทเรียนตาง ๆ ของการฟนฟูและพัฒนา
ประเทศญี่ปุนไดอยางดีเยี่ยม จุดเริ่มตนของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใตอยูใน
ระยะเวลาใกลเคียงประเทศไทยเมื่อตนทศวรรษ 1960 เพียงภายในสามทศวรรษใหหลัง ขณะที่
ประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนฐานะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม เกาหลีใตกําลังจะกาวสูการเปน
ประเทศอุตสาหกรรมอยางเต็มตัวเคียงบาเคียงไหลประเทศญี่ปุน สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศใน
ยุโรป ทัง้ นี้ ก็ดว ยนโยบายและมาตรการที่ไดผลในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ ใน
ดานการศึกษา โครงสรางของสถาบันสนับสนุน และการซื้อและการกระจายวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยีที่ประเทศตองการ จนทําใหเกาหลีใตสามารถสรางและพัฒนาเทคโนโลยีในบางดานขึ้น
ใชเองภายในประเทศได และสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใตสภาวะเศรษฐกิจและสภาพของ
อุตสาหกรรมในแตละชวงไดอยางเหมาะสมและทันเหตุการณไดอยางดี
ในระยะเริ่มตนของการพัฒนาอุตสาหกรรม เกาหลีใตอาศัยมาตรการผลิตเพื่อทดแทนการ
นําเขาควบคูกบั การเลือกอุตสาหกรรมขนาดเบาบางประเภทเพื่อการสงออก ในชวงนีก้ ารพัฒนา
กําลังคนดานเทคโนโลยีจะอาศัยการพัฒนาอาชีวศึกษาเปนสําคัญ จํานวนนักศึกษาในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาของเกาหลีใต (เทียบเทากับ ปวช. และ ปวส. ของประเทศไทย) ไดขยายตัวอยาง
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รวดเร็วจากเพียง 99,000 คนในป ค.ศ. 1960 เปน 275,000 คนในป 1970 หรือเกือบ 3 เทาตัว
ในชวง 10 ป และยังคงขยายในอัตราใกลเคียงเปน 760,000 คน ในป 1980 (Mukerjee , 1986)
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเกาหลีใตไดมีมาตรการสนับสนุนใหภาคเอกชนพัฒนาทักษะและ
ความรูแกแรงงานในระหวางทํางาน (in-service training) แตนโยบายดังกลาวแมไมไดรับการ
ตอบสนองจากภาคเอกชนในขณะนัน้ เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญยังไมเขาใจถึงความสําคัญ
หรือผลประโยชนระยะยาวทีจ่ ะไดรับ ภาระการพัฒนากําลังคนที่ประเทศและภาคอุตสาหกรรม
ตองการจึงตกเปนของภาครัฐเพียงฝายเดียว รัฐบาลก็สามารถตอบสนองไดอยางดี
ตอมาในระยะที่สองของการพัฒนาอุตสาหกรรมในทศวรรษ 1970 ประเทศเกาหลีใตมี
เปาหมายสงเสริมสาขาอุตสาหกรรมขนาดหนัก อาทิ อุตสาหกรรมเหล็กกลา ตอเรือ และ
ปโตรเลียม ฯลฯ เกาหลีใตจงึ ไดปรับนโยบายการพัฒนากําลังคนทางเทคโนโลยีใหมาเนนที่
การศึกษาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรในระดับมหาวิทยาลัย เพือ่ สนองการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีองคประกอบทางเทคโนโลยีและมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น
เพื่อใหภาคเอกชนมีสว นในการพัฒนาแรงงานในตลาดใหมีความรู ทักษะ และขีด
ความสามารถที่สูงขึน้ ทันความกาวหนาของอุตสาหกรรม เกาหลีใตจงึ ไดนําระบบการเก็บภาษีที่
เรียกวา “ภาษีพัฒนาทักษะแรงงาน” เฉพาะในบางอุตสาหกรรมที่รัฐกําหนดขึ้นมาใชกับบริษัทหรือ
ผูประกอบการที่มิไดมีโปรแกรมใหการฝกอบรมภายในแกพนักงานใด ๆ ในการนี้รัฐไดมีมาตรการ
สนับสนุนตาง ๆ ที่จําเปน อาทิ ไดจัดตั้งศูนยฝกอบรมในเมืองใหญ ๆ ทัว่ ประเทศ รวมทั้งตามนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อใหความสะดวกแกผูเขารับการฝกอบรม และเพื่อสรางความสัมพันธอันใกลชิด
กับอุตสาหกรรมไดดียิ่งขึ้นรัฐยังมีกลไกในการสํารวจและวิเคราะหถงึ ความตองการของภาคเอกชน
อยางตอเนื่องเพื่อใหหลักสูตรการฝกอบรมเกิดประโยชนอยางเต็มที่
มาตรการเหลานี้ไมเพียงแตประสบความสําเร็จเปนอยางดีดวยการยกระดับความสามารถ
ของอุตสาหกรรมสาขาสําคัญ ๆ ของเกาหลีใตขึ้นอยางรวดเร็ว จนกลายเปนประเทศผูนําประเทศ
หนึง่ ในโลกในบางสาขาอุตสาหกรรมสาขาสําคัญ ๆ ของเกาหลีใตขึ้นอยางรวดเร็ว อาทิ ในดาน
เหล็กกลา ตอเรือ ยานยนต และอิเล็กทรอนิกสบางแขนง และยังทําใหภาคเอกชนเล็งเห็น
ความสําคัญของการมีสว นในการพัฒนาบุคลากรมากขึน้ จนในปจจุบนั บริษัทขนาดใหญหลาย ๆ
แหง เชน Pohang Iron & Steel, Hyundai, Samsung หรือ Kia Motors ตางไดจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมปลายของตนเองขึ้น เพื่อปอนแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะที่สงู ตามที่ตองการแกกลุม
บริษัทของตน ในปจจุบันบริษัท Daewoo มีมหาวิทยาลัยของบริษัทเอง
ในชวงระหวางป ค.ศ. 1970 – 1980 การขยายตัวของผูเขาศึกษาในระดับตาง ๆ ยกเวน
ประถมศึกษาไดเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระดับอนุปริญญา (Junior Technical
College) และระดับปริญญา (University และ College) ที่เพิม่ ขึ้นกวา 3 เทาตัว จาก 193,000 คน
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เปน 608,000 คน เทียบกับการศึกษาในระดับมัธยมที่ยงั คงมีการขยายฐานอยางตอเนื่องเชนกัน
จาก 1.9 ลานคน เปนประมาณ 4.2 ลานคนในชวงเดียวกัน ขณะที่อัตราการเขาศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาไดถึงจุดอิ่มตัวแลวในตนทศวรรษที่ 1970
ในจํานวนกวา 1.1 ลานคนทีเ่ ขาศึกษาในระดับอนุปริญญาและสูงกวาในป ค.ศ. 1984
ปรากฏวาเปนนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Science) และวิศวกรรม หรือ
เทคโนโลยีในปริมาณสูงถึงรอยละ 53 หรือ 583,000 คน ซึง่ หมายความวา เกาหลีใตไดมีการผลิต
กําลังคนดานเทคโนโลยีเพื่อปอนแกอุตสาหกรรมในระดับอนุปริญญาขึ้นไปถึงเฉลีย่ ปละไมต่ํากวา
160,000 คน ตั้งแตป ค.ศ. 1984 เปนตนมา
ตอมาภายหลังประเทศเกาหลีใตไดกาวสูฐ านะประเทศอุตสาหกรรมใหมอยางเต็มตัวใน
ทศวรรษที่ 1980 การผลิตของเกาหลีใตจงึ ปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตทีอ่ าศัยเทคโนโลยีที่สงู ขึ้นหรือ
เขมขนขึ้นอีก การพึง่ พาและพัฒนาเทคโนโลยีดวยตนเองกลายเปนสิง่ ทีร่ ัฐบาลเห็นวาจะตอง
กระทํา เกาหลีใตจึงมีแนวคิดที่วา การผลิตนักวิทยาศาสตรและวิศวกรจํานวนมาก แมเปนสิ่งจําเปน
แตหากเกาหลีใตตองการจะกาวทันประเทศญี่ปุน และประเทศตะวันตกทีพ่ ัฒนาแลวในดาน
เทคโนโลยีไดนั้น เกาหลีใตจะตองมีนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่สําเร็จปริญญาโทและเอกจํานวน
มากในแขนงทีป่ ระเทศมีความตองการสูง เพื่อทําวิจยั และพัฒนาในเทคโนโลยีหรือวิเคราะหและ
แกไขปญหาทีอ่ ุตสาหกรรมและประเทศชาติตองการโดยตรง
ดังนัน้ รัฐบาลเกาหลีใตจงึ ไดมีนโยบายรวมสองสถาบันสําคัญของประเทศ ไดแก Korea
Institute of Science and Technology (KIST) และ Korean Advanced Institute of Science
(KAIS) เขาเปน Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ขึ้นในป ค.ศ.
1981 KAIS เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1971 เพื่อผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ขณะที่ KIST ไดรับการจัดตั้งขึ้น
กอนในป ค.ศ. 1966 ใหเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทําการวิจยั ประยุกตแกประเทศชาติและ
ใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมทั้งบริษัทขนาดใหญ เล็ก การรวมตัวเขาเปน KAIST จึงมีจุดประสงค
ในการเชื่อมโยงการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเขากับการวิจยั ขั้นสูงของประเทศ เพื่อใหนักวิจัย
ในอนาคตของเกาหลีใตเขาใจปญหาและความตองการของอุตสาหกรรม ทําใหสามารถวิเคราะห
และแกไขปญหา หรือพัฒนาเทคโนโลยีทตี่ องการไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนผูสาํ เร็จปริญญาโทและเอกที่ KAIS และตอมาที่ KAIST ผลิตสูตลาดแรงงานได
เพิ่มทวีคูณอยางรวดเร็ว จากยอดสะสมรวมเพียง 3,418 คน ในชวง 11 ป ระหวางป ค.ศ. 1975 –
1985 (โดยเปนปริญญาโท 3,191 คน และปริญญาเอก 227 คน) เพิ่มขึ้นอีกถึง 3,234 คน
(ปริญญาโท 2,629 คน และเอก 605 คน) หรือประมาณเกือบเทาตัวภายในเวลา 5 ป ระหวางป
ค.ศ. 1986 – 1990
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ในขณะเดียวกันบัณฑิตวิทยาลัยทัว่ ประเทศตางขยายการผลิต โดยเฉพาะในดาน
วิศวกรรมศาสตรอยางเรงดวนเชนกัน ยอดรวมสะสมของวิศวกรในระดับปริญญาโทและเอกไดเพิ่ม
จากเพียง 723 คน ในป ค.ศ. 1976 เปน 1,427 คน ในป ค.ศ. 1980 และพุงขึน้ สูงอยางรวดเร็วเปน
18,737 คน ในป ค.ศ. 1990 หรือคิดเปน 13 เทาตัวในระยะเวลา 10 ป เทียบเทากับประมาณเกือบ
2,000 คนตอป ในปจจุบนั เกาหลีใตสามารถผลิตวิศวกรในระดับปริญญาโทและเอกถึงปละกวา
10,000 คน บุคลากรดานเทคโนโลยีทเี่ กาหลีใตผลิตไดเปนจํานวนมากในระดับตาง ๆ ตอป ยังคง
ไมทันตอความตองการของประเทศทีน่ ับวันจะเพิ่มสูงขึ้นตอไปอีก
(5) การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร
สิงคโปรเปนประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แตมีทรัพยากรมนุษยและขอ
ไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรประเทศสิงคโปรจึงไดมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศจน
กลายเปนจุดแข็งที่สําคัญนอกเหนือจากการมีที่ตั้งที่เปนจุดยุทธศาสตรและการมีโครงสรางพื้นฐาน
ทางการขนสงและโทรคมนาคมที่ดีสิงคโปรจึงสามารถดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ จนกลาย
เปนจักรกลสําคัญในการผลักดันใหประเทศสิงคโปรกาวสูการเปนศูนยกลางการผลิตที่มีมูลคาเพิ่ม
สูง และเปนศูนยกลางการคาและบริการทัง้ ดานการเงิน การขนสงและโทรคมนาคมที่สําคัญของ
โลก แมวาประชาชนสิงคโปรภายใตนโยบายและมาตรการแทรกแซงของรัฐบาลจะสูญเสียสิทธิ
และโอกาสบางประการที่ประชาชนในประเทศเสรีทวั่ ไปนาจะมี แตรัฐบาลสิงคโปรกส็ ามารถ
พัฒนาประเทศไดอยางรวดเร็วจนทําใหประชาชนมีงานทํา และมีฐานะและความเปนอยูท ี่ดีขึ้นจน
กลายเปนประเทศที่มีรายไดประชาชาติสงู มากประเทศหนึ่งในเวลาเพียงกวาสองทศวรรษของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สิงคโปรเริ่มการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง ตั้งแต ค.ศ. 1965 ภายหลังจากแยกตัวออก
จากประเทศมาเลเซียและสถาปนาเปนประเทศสิงคโปร หนึง่ ในสามนโยบายและเรงดวนสูงสุด คือ
การจัดระบบการศึกษาพื้นฐาน โดยเฉพาะการเนนในหลักสูตรดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
วิชาชีพเทคนิค เพื่อสรางบุคลากรใหสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยยงั คงเปนนโยบายหลักอันหนึ่งในทุก ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาจนถึง
ทุกวันนี้ (Soon and Tan, 1993)
วิสัยทัศนที่สิงคโปรมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ เห็นไดจากงบประมาณ
การศึกษาของประเทศที่อยูในระดับสูงถึงรอยละ 5.1 ของรายไดประชาชาติ (GDP) ในป ค.ศ.
1985 ซึ่งในปตอมาจะไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 4 แตรัฐบาลก็ไดตั้งเปาที่จะเพิม่ ใหสงู ขึ้นเปนรอย
ละ 6 ตอป สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรใหแกอุดมศึกษาจัดอยูในระดับสูงที่เพิ่มขึ้นอยาง

38
ตอเนื่อง จากรอยละ 13 ของงบประมาณการศึกษาทั้งหมดในป ค.ศ. 1970 เพิ่มเปนรอยละ 16 ใน
ป ค.ศ. 1980 และสูงถึงรอยละ 26 ในป ค.ศ. 1990 (Selvaratnam, 1997)
วิสัยทัศนดังกลาวตั้งอยูบนสมมติฐานทีว่ า จากขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้
ฐานของทรัพยากรมนุษยที่มขี นาดเล็ก กลยุทธการพัฒนาประเทศจึงอาศัยแนวทาง “technology
– push modernization strategy” ที่จําเปนตองอาศัยแรงงานมีทักษะและความรูสูงในปริมาณ
มาก เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสูการเปนศูนยกลางการบริการและการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยี
เขมขน มากกวาการอาศัยแรงงานคาจางต่ําเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสูง และดวยจุดหมายเพื่อการ
สงออกสูตลาดโลกเปนสําคัญ
นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ จึงมิไดตั้งอยูบนปรัชญาของการยกระดับคุณภาพ
โดยทัว่ ๆ ไปของประชากรเปนหลัก แตเพือ่ ผลิตบุคลากรในระดับและสัดสวนตาง ๆ ใหเหมาะสม
ที่สุดตอสภาวะและระดับความกาวหนาของประเทศและตอความตองการในแรงงานระดับตาง ๆ
ในอนาคตของประเทศ ดังนัน้ ในป ค.ศ. 1979 รัฐบาลจึงไดจัดตั้ง Council for Professional and
Technical Education (CPTE) ภายใตการนําของกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม (Ministry of
Trade and Industry) ขึ้นเพือ่ เปนองคกรสําหรับติดตาม คาดคะเนและวางแผนการผลิตกําลังคน
มีทักษะในระดับกลางและระดับสูงของประเทศใหตอบสนองตอความตองการของตลาดทั้งในเชิง
ปริมาณ และในขีดความสามารถทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปพรอมกับการเปลีย่ นแปลงในโครงสราง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ดังนัน้ สิงคโปรจึงยังคงมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปริมาณคอนขาง
ต่ําที่อัตราเพียงรอยละ 8 ในกลุมประชากรอายุระหวาง 20 – 24 ป จัดเปนลําดับที่ 49 ในโลกเมื่อป
ค.ศ. 1970 และตกลงเปนลําดับที่ 59 ในป ค.ศ. 1990
จากการวิเคราะหสัดสวนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พบวาประมาณครึ่งหนึง่ จัดเปนผู
ศึกษาในกลุมวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ทัง้ นี้ ยังไมรวมสาขาแพทยศาสตร ทันตกรรม และ
สถาปตยกรรมในป ค.ศ. 1986 ยอดรวมนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตรมีจํานวนทัง้ สิ้น 7,850 คน หรือคิดเปนรอยละ 49.6 จากยอดรวมทั้งสิน้
15,829 คน ในจํานวนดังกลาวผูศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอกมีเพียง 592 คน เปนสาขา
วิทยาศาสตร 130 คน และวิศวกรรมศาสตร 462 คน) นับเปนสัดสวนที่ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศเกาหลีใต ในทางปฏิบัติ CPTE จะอาศัยขอมูลจากการศึกษาและสํารวจตลาดแรงงาน
อยางตอเนื่องเพื่อวางแผนกําหนดเปาหมายจํานวนนักศึกษาในสาขาและในสถาบันตาง ๆ ของรัฐ
ที่จะผลิตในแตละป รวมถึงกําหนดการปรับหลักสูตรและเนื้อหาการฝกอบรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาด
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โครงสรางดานอุปทานของกําลังคนในประเทศสิงคโปร จัดแบงไดเปน 4 กลุมหรือระดับ
ดังนี้ กลุมที่หนึ่ง ไดแก มหาวิทยาลัยซึง่ มีทั้งสิน้ 2 แหง กลุมที่สอง ไดแก Polytechnics ซึ่งมี 4 แหง
และ Institutes of Technology อีก 2 แหงที่จัดตั้งโดยความรวมมือของรัฐบาลเยอรมันและฝรั่งเศส
สถาบันในกลุม นี้จะรับผูจบการศึกษาสายสามัญ 10 ป หลักสูตรจัดเปนการศึกษาสายอาชีวะที่เนน
ในดานเทคโนโลยีและพาณิชยกรรมเปนสําคัญ กลุมที่สามคือ Institutes of Technical Education
(ITE) และ Government Training Centers (GTC) ที่เกิดจากความรวมมือระหวางรัฐบาล
ตางประเทศหรือบริษัทขามชาติกับรัฐบาลสิงคโปร (สวนใหญภายใตการดูแลของ Economic
Development Board หรือ EDB) และกลุมที่สี่คือ ITE เพื่อผลิตแรงงานวิชาชีพ (skilled หรือ
vocational workers) ในสาขาที่อุตสาหกรรมตองการ
จุดประสงคหลักของสถาบันในกลุม ทีห่ นึง่ เพื่อผลิตผูเชีย่ วชาญระดับสูง (High-level
professionals) กลุมที่สองเพื่อเปนฐานกําลังคนมีทกั ษะระดับกลาง (middle – level
management) ที่มีทกั ษะความรูดานเทคนิค การจัดการและบริการเปนหลัก (เรียกกันในสิงคโปร
วา Technologists) ขณะทีก่ ลุมที่สามเพือ่ ผลิตชางเทคนิค (Technicians) และกลุมที่ 4 เพื่อผลิต
แรงงานวิชาชีพแกประเทศ สถาบันทัง้ 4 กลุมนี้ จะอยูภายใตกรอบการวางแผนการผลิตบุคลากร
ของ CPTE ทั้งสิ้น
นอกจากนีป้ ระเทศสิงคโปรยังมีนโยบายแทรกแซงการพัฒนาแรงงานในชวงทํางาน
โดยเฉพาะแรงงานไรทักษะโดยอาศัยมาตรการทางการเงินโดยการเก็บภาษีพัฒนาแรงงาน เพื่อ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาทักษะ (Skills Development Fund, SDF) ขึ้นในป ค.ศ. 1979 จุดประสงคใน
ระยะตนของกองทุน คือ การฝกอบรมแรงงานที่ไมไดจบประถมศึกษาในอดีตใหเรียนรูใน
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรดวยหลักสูตร Basic Education for Skills Training (BEST)
หลักสูตร Worker Improvement through Secondary Education (WISE) และการฝกอบรมให
แรงงานเพิม่ ทักษะดานการแกปญหา ดานการสื่อสาร และการเพิม่ สามรรถภาพทั่วไป รวมถึง
ความรูทกั ษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอรภายใตหลักสูตร Core Skills for Effectiveness and
Change (COSEC) ตอมาในป ค.ศ. 1987 SDF ไดสนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็กและกลางให
สงพนักงานเขาฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาทักษะภายในบริษทั (in-house
training programmes) ของผูประกอบการรายใหญ ภายใตโครงการ Increasing Training
Opportunities (INTRO) นับวาเปนมาตรการสําคัญในการกระจายและถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางผูประกอบการ โดยเฉพาะจากบริษัทขามชาติไปสูผูประกอบการรายเล็กของสิงคโปร โดยมี
เปาหมายการฝกอบรมดังกลาวปละ 5,000 ราย
ในการนี้ผูประกอบการที่จายเงินเขากองทุน SDF สามารถจะรับเงินอุดหนุนจาก SDF ใน
การสงพนักงานเขาศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ในอัตราจากรอยละ 30 ถึง 90 ของรายจายการ
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ฝกอบรมในป ค.ศ. 1987 SDF สนับสนุนการฝกอบรมในหลักสูตร BEST เปนจํานวน 112,000 ราย
ซึ่งไดเขารับการฝกอบรมตอเนื่องในหลักสูตร WISE (ระดับมัธยมศึกษา) ตอไป และอีก 100,000
ราย ในหลักสูตร COSEC ในป ค.ศ. 1990
มาตรการระยะสั้นที่สําคัญและใชไดผลอีกประการหนึ่งในการแกไขปญหาขาดแคลน
กําลังคนมีทักษะและวุฒกิ ารศึกษาระดับสูง ที่รัฐบาลสิงคโปรไดนํามาใชก็คือนโยบายการรับ
ผูเชี่ยวชาญตางชาติบางประเภทจํานวนมาก สถิติในป ค.ศ. 1971 มีวิศวกรตางชาติ 512 คน ชาง
เทคนิค 365 คน สมุหบัญชี 51 คน สถาปนิก 39 คน และผูบริหารอีกประมาณ 1,500 คน ไดรับ
ใบอนุญาตเขาทํางานเปนการชั่วคราวในประเทศสิงคโปร ความขาดแคลนอันสืบเนื่องจากการ
เติบโตของเศรษฐกิจในอัตราสูงกวาความคาดหมาย ไดสง ผลใหการรับชาวตางชาติดังกลาวมี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ค.ศ. 1977 มีวิศวกรตางชาติทงั้ สิ้นกวา 2,500 คน สมุหบญ
ั ชี 269 คน
สถาปนิก 178 คน และผูบริหารอีก 6,300 คน และในป ค.ศ. 1982 ยอดรวมผูเชี่ยวชาญตางชาติได
เพิ่มสูงขึ้นถึง 14,767 คน คิดเปนสัดสวนสูงถึงระหวางรอยละ 10 – 30 ของบุคลากรในประเภท
เดียวกันทัง้ หมดของประเทศ
(6) การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียเปนประเทศที่อาจกลาวไดวา ประสบความสําเร็จในการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
ไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย และแมวามาเลเซียจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่
เปนวัตถุดิบในการผลิตจํานวนมากแตปจจัยสําคัญทีท่ ําใหมาเลเซียสามารถพัฒนาประเทศได
อยางรวดเร็วไมใชเพราะการมีทรัพยากรธรรมชาติมาก แตเปนเพราะการมีนโยบายการพัฒนา
กําลังคนทีช่ ัดเจนและจริงจัง ทําใหเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให
เจริญกาวหนาไดอยางมาก
นโยบายการพัฒนาประเทศของมาเลเซียที่ผานมามีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
มาเลเซีย (Malaysia Plan) ซึ่งมีจุดมุง หมายในการพัฒนาใหมาเลเซียกาวสูการเปนประเทศ
อุตสาหกรรม โดยนายกรัฐมนตรี ตนกู อับดุล ราซัค ไดเสนอแผนพัฒนามาเลเซีย ฉบับที่ 1 (MP - 1
: 1966 - 1970) จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2534 ไดประกาศใชแผนพัฒนามาเลเซีย ฉบับที่ 6 (MP - 6 :
1991 - 2000) ซึ่งเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ทีท่ าํ ใหผล
ผลิตดานอุตสาหกรรมของประเทศมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 33.4 ของผลผลิตรวมภายในประเทศ
(GDP) ทําใหอัตราการจางงานในประเทศเพิ่มขึ้นจนเกือบไมมีการวางงานเกิดขึ้นในมาเลเซีย
ในแผนพัฒนามาเลเซีย ฉบับที่ 8 (MP – 8 : 2001 – 2005) ซึ่งอยูในชวงป พ.ศ. 2544 –
2548 มาเลเซียไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมาก โดยไดกระตุนใหคนใน
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ชาติตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพกําลังคน โดยจุดมุงหมายที่สาํ คัญในการ
พัฒนากําลังคนตามแผนพัฒนามาเลเซีย ฉบับที่ 8 คือการปรับเปลี่ยนมาเลเซียใหกาวเขาสู
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – based economy) และพัฒนากําลังคนของมาเลเซียใหมี
ความรูความชํานาญในระดับสูง (highly skilled knowledge workers)
จากผลการพัฒนาที่ผานมาจะเห็นไดวารัฐบาลมาเลเซียไดทุมเทใหกบั การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางมากพรอมทัง้ มีการติดตามผลการพัฒนากําลังคนของหนวยงานตาง ๆ ของ
รัฐ และมาเลเซียยังพยายามดําเนินการใหบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนตัง้ โรงงานในมาเลเซีย
จะตองมีพันธะในการฝกอบรมใหแกพนักงาน หากบริษทั ตางชาติบริษทั ใดไมดําเนินการฝกอบรม
หรือถายทอดเทคโนโลยีใหแกพนักงานอาจถูกรัฐบาลเพงเล็งหรือเขมงวดการควบคุม
โดยทัว่ ไปนโยบายการศึกษาและการพัฒนากําลังคนของมาเลเซียจะครอบคลุมเรื่องที่
สําคัญ 2 ดาน ไดแก การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา และการฝกอบรมดานวิชาชีพ ในการ
ดําเนินการตามนโยบายจะมีหนวยงานระดับกระทรวงเขามารวมรับผิดชอบหลายกระทรวง คือ
กระทรวงศึกษา (Ministry of Education) กระทรวงทรัพยากรมนุษย (Ministry of Human
Resource) กระทรวงพัฒนาผูประกอบการ (Ministry of Entrepreneur Development) และ
หนวยงานของรัฐอื่น ๆ ซึง่ จะทําหนาที่ในการจัดหางาน และฝกอบรมวิชาชีพใหแกผสู ําเร็จ
การศึกษาและพนักงาน
ในการจัดการศึกษาดานอาชีวะ กระทรวงศึกษา จะรับผิดชอบการพัฒนากําลังคนโดย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยโพลีเทคนิค สําหรับวิทยาลัยโพลีเทคนิค ซึง่ มี
ทั้งหมด 12 แหง จะจัดการศึกษาเพื่อเตรียมกําลังคนเขาสูการเปนวิศวกร หรือในตําแหนงงาน
ระดับผูควบคุมงาน
สําหรับการฝกอบรมดานวิชาชีพที่ดําเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย เปนการ
ใหบริการฝกอบรมทักษะดานอุตสาหกรรมใหแกผูจบการศึกษาใหมที่เตรียมเขาทํางาน และ
ฝกอบรมทักษะระดับสูงใหแกบุคลากรในโรงงานเพื่อเปนการยกระดับทักษะความสามารถของ
บุคลากรใหเพิม่ สูงขึ้น กระทรวงทรัพยากรมนุษยของมาเลเซียดําเนินการพัฒนากําลังคนโดยผาน
หนวยงานที่สาํ คัญ 3 หนวยงานคือ กรมการศึกษาดานเทคนิค (The Technical Education
Department) ซึ่งรับผิดชอบในการฝกอบรมวิชาชีพใหแกบุคลากรประจําการ สภาการฝกอบรม
วิชาชีพแหงชาติ (The National Vocational Training Council) รับผิดชอบการวางแผนและ
ประเมินผลการฝกอบรมวิชาชีพ และสภาพัฒนาทรัพยากรมนุษย (The Human Resources
Development Council) ทําหนาที่บริหารกองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource
Development Fund) ซึ่งมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนากําลังคนของประเทศโดยการสงเงินบางสวนเขาสมทบกองทุน
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นอกจากหนวยงานสําคัญทัง้ 3 หนวยงานแลว กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
มาเลเซีย ยังมีสถาบันฝกอบรมดานอุตสาหกรรม (Industrial Training Institutes) 14 สถาบัน ศูนย
เทคโนโลยีระดับสูง (Advanced Technology Centered) 4 ศูนย และสถาบันเทคนิคญี่ปุน –
มาเลเซีย (Japan – Malaysia Technical Institute)
(1) สถาบันฝกอบรมดานอุตสาหกรรม (Industrial Training Institute) ซึ่งมีทั้งหมด 14
แหง ทั่วประเทศรับผิดชอบในการฝกอบรมทักษะดานอุตสาหกรรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะ
ยาว ผูเขารับการฝกอบรมทีส่ ําเร็จหลักสูตรระยะสั้นจะไดรับประกาศนียบัตรนักเทคนิค
(Technician Certificate) สําหรับผูสําเร็จหลักสูตรระยะยาวจะไดรับประกาศนียบัตรผูชํานาญการ
แหงมาเลเซีย (Malaysia Skill Certificate)
(2) ศูนยเทคโนโลยีระดับสูง (Advanced Technology Center) ที่มีอยู 4 ศูนย ทํา
หนาทีเ่ ปนศูนยหลักในการพัฒนากําลังคนใหเปนผูมีความชํานาญในงานตามความตองการของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม การฝกอบรมของศูนยเทคโนโลยีระดับสูง จะมีการใหประกาศนียบัตร
ชั้นสูง (Diploma) แกผูสําเร็จการฝกอบรมดวย
(3) สถาบันเทคนิคญี่ปุน – มาเลเซีย (Japan – Malaysia Technical Institute) เปน
สถาบันที่เปนความรวมมือกันของญี่ปนุ และมาเลเซีย ในการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายการ
พัฒนากําลังคนของรัฐบาลมาเลเซีย สถาบันเทคนิคญี่ปุน – มาเลเซีย ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะยาว ทัง้ ทางดานวิศวกรรมเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวอุตสาหการ และ
วิศวกรรมเครือ่ งกลอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพที่ดําเนินการโดยกระทรวงพัฒนาผูประกอบการ (Ministry of
Entrepreneur Development) จะเปนการฝกอบรมเพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพโดยเนนการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหแกชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลยตามนโยบายภูมิบุตร (Bumiputera) และเนน
การฝกอบรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีช่ นบท กระทรวงพัฒนา
ผูประกอบการมีศูนยฝกอบรม 140 แหงทัว่ ประเทศ รวมทั้งศูนยฝกอบรมที่เปนความรวมมือกับ
ตางประเทศ ไดแก สถาบันมาเลเซีย-ฝรั่งเศส (Malaysia – France Institute) สถาบันเยอรมัน –
มาเลเซีย (German – Malaysian Institute) และสถาบันบริติช-มาเลเซีย (British – Malaysian
Institute)
สําหรับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศมาเลเซียจะมี
หนวยงานที่สาํ คัญคือ Malaysian Rubber Board (MRB) ทําหนาที่ในการพัฒนาดานยางพารา
ของประเทศรวมถึงการพัฒนากําลังคนดานยางพารา ซึ่งเปนความพยายามในการพัฒนา
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อุตสาหกรรมยางพาราใหเจริญกาวหนาจนสามารถกาวขึ้นเปนผูน าํ ดานผลิตภัณฑยางในระดับ
ตนๆ ของโลกได
มาเลเซียเปนประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติไดมากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากไทยและ
อินโดนีเซีย ในป พ.ศ. 2548 มาเลเซียผลิตยางธรรมชาติได 1,130,700 ตัน แมวา มาเลเซียจะ
ผลิตยางธรรมชาติไดมากแตมาเลเซียยังตองมีการนําเขายางจากประเทศไทยเพื่อผลิตเปน
ผลิตภัณฑยาง โดยในป พ.ศ. 2548 มาเลเซียนําเขายางจากประเทศไทยถึง 403,506 ตัน
(สถาบันวิจัยยาง : 2549)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของประเทศมาเลเซีย ประกอบดวยผูผลิตประมาณ 271
บริษัทแบงเปนผูผลิตผลิตภัณฑยางจากน้าํ ยาง 126 บริษัท ผลิตภัณฑยางทั่วไป 79 บริษัท
ผลิตภัณฑยางที่ใชในงานอุตสาหกรรม 46 บริษัท รองเทา 16 บริษัท และยางลอ 4 บริษัท จาก
ขอมูลนี้จะเห็นวาอุตสาหกรรมหลักในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของประเทศมาเลเซีย คือ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากน้ํายาง จํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมนีม้ ีถึงรอยละ 75 ของจํานวน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑยางทั้งประเทศ จํานวนโรงงานผลิตผลิตภัณฑยางทั่วไปมีมากเปนอันดับ 2
คือรอยละ 29 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด และโรงงงานผลิตภัณฑยางที่ใชในอุตสาหกรรมมีมาก
เปนอันดับสาม คือ รอยละ 17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของประเทศมาเลเซียไมไดเนนการ
ผลิตยางลอยานยนต จํานวนโรงงานผลิตมีเพียง 4 โรงงานหรือรอยละ 1.5 ของจํานวนโรงงาน
ผลิตภัณฑยางทัง้ หมด
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากน้าํ ยาง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางหลักของ
มาเลเซีย ถุงมือยางเปนผลิตภัณฑที่ผลิตมากที่สุด คือ มีจํานวนโรงงานผลิตถุงมือยางคิดเปนรอย
ละ 75 ของโรงงานผลิตภัณฑจากน้าํ ยางทั้งหมด อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยมีขนาดใหญเปน
อันดับ 2 คือมีโรงงานผลิตจํานวน 9 โรงงาน คิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนโรงงานผลิตภัณฑจากน้าํ
ยางทัง้ หมด สวนสายยางยืด สายสวนปสสาวะ และผลิตภัณฑฟองน้ํามีจํานวนโรงงานเพียง 4 – 5
โรงงาน (กฤษฏา สุชวี ะ : 2546)
ผลิตภัณฑยางสงออกที่สําคัญของประเทศมาเลเซีย คือ ถุงมือยางและยางลอยานยนต ถุง
มือยางเปนผลิตภัณฑยางสงออกที่สําคัญทีส่ ุดของมาเลเซีย ทํารายไดใหประเทศปละประมาณ
830 ลานเหรียญสหรัฐหรือคิดเปนรอยละ 92 ของมูลคาสงออกรวม ผลิตภัณฑยางอืน่ มีผลกระทบ
นอยมากตอรายไดการสงออกของมาเลเซีย เชน ทอยาง สายพาน ยางในยางลอ ทํารายไดให
ประเทศเพียงปละประมาณ 1 – 3 ลานเหรียญสหรัฐเทานั้น ยางลอยานยนตเปนผลิตภัณฑที่ทาํ
รายไดใหประเทศมาเลเซียเปนอันดับสอง แตมูลคาต่ํากวาถุงมือยางมาก โดยต่ํากวา 14 – 15 เทา
รายไดจากการสงออกยางลอยานยนตของประเทศมาเลเซียมีเพียงประมาณ 58 ลานเหรียญสหรัฐ
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ประเทศมาเลเซียมีการนําเขาผลิตภัณฑยางมากพอสมควร โดยผลิตภัณฑยางทีน่ ําเขา
เปนผลิตภัณฑที่ไมสามารถผลิตไดในประเทศ เชน ยางลอรถยนตนั่งมีการนําเขาปละ ประมาณ
990,000 เสน หรือประมาณครึ่งหนึง่ ของปริมาณการสงออก มูลคานําเขาคือ 22 ลานเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณรอยละ 60 ของมูลคาการสงออกยางลอรถยนต ยางลอรถบรรทุกก็มีการนําเขา
มากเชนกัน คิดเปนมูลคามากกวามูลคาการสงออก นอกจากนี้สายพาน ทอยาง และยางลอ
รถจักรยานยนตและจักรยานเปนผลิตภัณฑอีกกลุม หนึ่งที่มาเลเซียมีมลู คาการนําเขามากกวาการ
สงออก แสดงใหเห็นชัดเจนวา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของประเทศมาเลเซีย เนนการผลิต
ผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเพียงไมกี่ชนิด ทีเ่ นนมากที่สุด คือ ถุงมือยาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของมาเลเซีย แมวาจะกาวหนาไปมากแตก็ยังมีความตองการ
การพัฒนาเทคโนโลยีและการหาผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มมี ูลคาเพิม่ ที่สงู ขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ยางที่จะมีคุณสมบัติใชกับงานวิศวกรรมตางๆ ไดมากขึน้ ในดานกําลังคน มาเลเซียยังคงประสบ
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาการผลิตผลิตภัณฑยาง โดยแรงงานที่มีฝมือยังมีการขาด
แคลนอยูมาก
แมวาอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียจะประสบปญหาหลายประการ แตรัฐบาล
มาเลเซียก็ไดมีวิสัยทัศนในการมุงพัฒนาอุตสาหกรรมยางใหเจริญกาวหนา โดยไดจัดตั้ง
Malaysian Rubber Board (MRB) ขึ้นกับ Ministry of Primary Industries กํากับดูแลงาน
ดานยางของประเทศทัง้ ระบบ ทําใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของประเทศมาเลเซียสามารถ
เติบโตไดอยางรวดเร็ว
Malaysian Rubber Board (MRB) เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2541 โดยการรวม 3 หนวยงานเขาดวยกัน คือ The Rubber Research Institute
of Malaysia (RRIM) The Malaysian Rubber Research and Development Board
(MRRDB) และ The Malaysian Rubber Exchange and Licensing Board (MRELB) โดย
Malaysian Rubber Board มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ ชวยพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ
มาเลเซียในทุกดาน ตั้งแตการปลูกยาง การกรีดยาง การทํายางแทงและยางแผน การแปรรูป
เปนผลิตภัณฑยาง และการตลาดยาง
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค Malaysian Rubber Board จึงมีหนาที่ที่
สําคัญ คือ
(1) วิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
(2) ถายทอดเทคโนโลยียางใหแก เกษตรกรชาวสวนยางรวมทั้งการทดสอบยาง
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(3) ติดตามสถานการณยางของโลกทั้งในดานการผลิต การตลาด และใหคําปรึกษาแก
รัฐบาลในการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมยางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
(4) ควบคุม กํากับ ดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ตาง ๆ เพื่อใหยางและผลิตภัณฑยางของมาเลเซียมีคุณภาพตามมาตรฐาน
(5) ฝกอบรมบุคลากรดานอุตสาหกรรมยางใหมีทกั ษะและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมยางพารา
(6) เปนศูนยกลางขอมูลดานอุตสาหกรรมยางและเผยแพรขอมูลผานสื่อสิ่งพิมพประเภท
วารสาร แผนพับ และสื่ออื่น ๆ
คณะกรรมการของ Malaysian Rubber Board ประกอบดวยผูแทนจากเกษตรกร
ชาวสวนยาง ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาง นักธุรกิจผูส งออกยาง และหนวยงานราชการ โดย
ประธานกรรมการ และกรรมการของ Malaysian Rubber Board ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี
ของ Ministry of Primary Industry มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมเมือ่ หมดวาระการดํารงตําแหนง Malaysian Rubber Board มีเลขาธิการเปนหัวหนา
ผูบริหารสูงสุดและเปนกรรมการของ Board ดวย เลขาธิการจะมีรองเลขาธิการ 2 คน ชวยใน
กํากับ ดูแล การบริหารงานของฝายตาง ๆ ทัง้ 6 ฝาย ไดแก
(1) ฝายเทคโนโลยียางและวิศวกรรมยาง
(2) ฝายพัฒนาการผลิต
(3) ฝายสงเสริมและพัฒนา
(4) ฝายเศรษฐกิจและวางแผน
(5) ฝายทะเบียนและสงเสริมการตลาด
(6) ฝายธุรกิจการยาง
นโยบายและกลยุทธในการพัฒนาของ Malaysian Rubber Board มีดังนี้
(1) ขยายฐานอุตสาหกรรมใหกวางขึ้น
- ใหมีผลิตภัณฑใหม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทที่เปน High value –
added goods
- สงเสริมใหมกี ารลงทุนในผลิตภัณฑไฮเทค เชน ยางรองสะพาน ชิน้ สวนที่ผลิต
จากยางผสมโลหะสําหรับงานยานยนตตาง ๆ
- ชวยสงเสริมใหผูผลิตสามารถนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ ไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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- ใหคําแนะนําดานเทคนิคแกผูผลิตในอุตสาหกรรมยางในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต
รูปแบบผลิตภัณฑตลอดจนมาตรฐานสินคา
- พัฒนาเทคโนโลยีที่ลดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑยาง
(2) วิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยี
- MRB ตองเสริมสรางสมรรถนะหองทดลองของตนเองและจัดทํา Data Bank
ขอมูลดานวิศวกรรมการยางและเทคโนโลยีการยางทั้งหลาย เพื่อให SMI ไดใชประโยชนอยาง
เต็มที่
- MRB จะตองดําเนินการใหมีการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเรือ่ ง
เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑยางประเภทใหม ๆ เทคนิคการผสมยาง (Alloy) และเทคโนโลยี
ราคาถูกสําหรับการผลิตผลิตภัณฑยางฉาบผิว การขจัดสารโปรตีนในยาง ฯลฯ
- MRB จะตองเปนผูน ําในการนําเอาผลิตภัณฑยางใหม ๆ ไปทดสอบ เพื่อ
คนหาขอบกพรองอันเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาตอ ๆ ไป
- MRB จะตองจัดหาสิง่ อํานวยความสะดวกในดานการทดสอบตาง ๆ เพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑและประเมินผลผลิตภัณฑยางในงานวิศวกรรมตาง ๆ
- MRB ตองมีคอมพิวเตอรกําลังสูงเพื่อชวยในการแกปญ
 หาวิศวกรรมชั้นสูง
เพื่อใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง
(3) วัตถุดิบ
ตองพิจารณาวายางสังเคราะหเปนวัตถุดบิ ที่ใชรวมกันกับยางธรรมชาติ ดังนัน้
- สงเสริมใหมกี ารลงทุนในการผลิต SR บางประเภท
- จัดทําแผนระยะยาวเกี่ยวกับการผลิต NR เพื่อสรางความมัน่ ใจในปริมาณ
วัตถุดิบยางธรรมชาติ
- กําหนดและเสนอแนะตอรัฐ รายงานสารเคมีที่จําเปนในการผลิตใน
อุตสาหกรรมยางที่จะตองใหมีราคาไมแพง
- MRB ตองศึกษาวิธีการและคุณสมบัติของยางผสมใหม ๆ เพื่อใหมีขอมูล
เพียงพอสําหรับผูผลิตที่จะสามารถนําเอายางผสมไปใชได
(4) การเชื่อมประสานความรวมมือ
- ตองดําเนินการหาทางใหการรวมมือประสานงานระหวางผูผลิต MRB และ
ลูกคารวมทั้งหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- MRB จะตองระบุองคกรหรือสถาบันหรือหนวยงานทีท่ ําวิจัยเกี่ยวกับการยาง
และสรางเครือขายการเผยแพรและรวมมือกันดานผลการวิจัย

47
(5) มาตรฐาน
- หนวยงานทีเ่ กี่ยวกับมาตรฐานของมาเลเซียและ MRB จะตองรวมมือกันจัดทํา
มาตรฐานผลิตภัณฑยางที่เหมือนกับหรือดีกวาของ ISO
- MRB และหนวยงานทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานขางตนตองรวมมือกับผูผลิตพัฒนา
มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑยางของมาเลเซีย
(6) การพัฒนากําลังคน
มาตรการในดานนี้ประกอบดวย
- สนับสนุนใหผูผลิตใชระบบการผลิตแบบอัตโนมัติใหมากขึ้น
- MRB และสถาบันการฝกอบรมตาง ๆ ตองปรับปรุงเพื่อใหสามารถอบรมใน
ดานเทคโนโลยีขั้นสูงใหแกอตุ สาหกรรมยางได
การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียภายใตการบริหารของ
Malaysian Rubber Board ซึ่งมีภารกิจทีส่ ําคัญประการหนึง่ คือ การถายทอดเทคโนโลยี
(Transfer of Technology – TOT) โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มผลิตภาพดานอุตสาหกรรม
ยางพาราและพัฒนาผูประกอบการยางพารา โดยผานกลไกการถายทอดเทคโนโลยี (TOT
Mechanism)
เทคโนโลยียางพาราใหม ๆ ทีเ่ ปนผลมาจากการวิจยั และพัฒนาจะถูกนําไปถายทอดใหแก
ผูประกอบการและกําลังคนในอุตสาหกรรมยางพาราในหลายวิธกี าร ไดแก สื่อสิ่งพิมพประเภท
ตางๆ สื่อสารมวลชน การประชุม การสัมมนา การจัดใหมีการพบปะกันโดยตรงระหวางนักวิจัย
และผูประกอบการ การเผยแพรผานเอกสารและวารสารโดยผานทางศูนย MRB ที่อยูใ นภูมิภาค
ตาง ๆ ของประเทศ การจัดตั้งสถานียอย (mini station) เพื่อใหบริการการถายทอดเทคโนโลยีสูผูใช
ตามภูมิภาคตาง ๆ ทัว่ ประเทศเพื่อใหผูใชบริการมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีตาง ๆ ไดโดยตรง
ในการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากําลังคน ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ของ MRB จะรวมกับศูนย MRB ในภูมิภาค ใหบริการทางเทคโนโลยียางพาราแกผูประกอบการใน
การเพิม่ มูลคาใหแกผลิตภัณฑยางพารา
นอกจากการถายทอดเทคโนโลยีตามแนวทางดังกลาวแลว Malaysian Rubber Board
ยังทําหนาที่ในการใหการฝกอบรมกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราทัง้ อุตสาหกรรมตนน้าํ และ
ปลายน้ํา โดยหลักสูตรที่ MRB จัดฝกอบรม ไดแก
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หลักสูตรดานอุตสาหกรรมยางพารา
- Latex concentrate production, prevulcanised and other modified latices
- Compounding of NR latex and synthetic latices
- Rubber mixing, compounding & mix design’
- NR latex dipped products and other products manufacture
- Extrusion, calendering and moulding
- Latexs Testing
- SMR Processing (Standard Malaysian Rubber)
- Dry Rubber Content
หลักสูตรดานเกษตรกรรมยางพารา
- Nursery Development & production of High Quality Planting Materials
- Basic in Hevea Plantation Management
- Advance in Hevea Plantation Management
- Pests & Disease Control
- Nursery Development & Production of High Quality Planting Materials
- Exploitation & Low Intensity Tapping System
- Hevea Clones Identification
- Nursery Development & Production of High Quality Planting Materials
ในการฝกอบรมดานยางพาราดังกลาว MRB จะมีหนวยงานที่ทาํ หนาทีใ่ นการฝกอบรม คือ
Malaysian Hevea Academy ซึ่งจะดําเนินการฝกอบรมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
ภาษา Bahasa Malayu โดยมีวทิ ยากรของ MRB และผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนวิทยากรในการ
ฝกอบรม
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สรุปภาพปจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมยางของมาเลเซียในแผนแมบท
อุตสาหกรรมหลัก (Core Industries)
ปจจุบัน
ผลิตภัณฑจากน้ํายางขน
- ถุงมือทางการแพทย
- เสนดายยางยืด
- Catheters
- โฟมยาง
- ถุงยางอนามัย

ยางยานยนตและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
- ยางนอก, ยางตัน
- ยางใน
- ยางหลอดอก

ผลิตภัณฑยางทั่วไป

ผลิตภัณฑรองเทา

- ทอ
- สายพาน
- สายยาง
- ยางรองคอสะพาน
- ยางกั้นกันชน

- รองเทาบูท
- รองเทาผาใบ
- สนรองเทายาง
- รองเทาแตะ
- สวนประกอบรองเทา

ผลิตภัณฑยางทั่วไป

ผลิตภัณฑรองเทา

ผลิตภัณฑที่นําไปใชใน :
- งานวิศวกรรม
- ไฟฟา
- เครื่องไฟฟา
- การเดินเรือ
- การปโตรเลียม/น้ํามัน
- การขนสง

- ผลิตภัณฑรองเทาแฟชั่น
- รองเทาที่ใชในงาน
อุตสาหกรรม

อนาคต
ผลิตภัณฑจากน้ํายางขน
- ถุงมือที่มีมูลคาเพิ่มสูง
- เครื่องมือแพทย

ยางยานยนตและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
- ดอกยาง Precured
เพื่อการสงออก
- ยางรถวิบาก
- ยางสําหรับรถแขง

วัสดุและวัตถุดิบหลัก (Key Suppliers)
ปจจุบัน
ยาง
- ยาง NR ในประเทศ
- ยาง SR นําเขา

สารเคมี
- Zinc oxide
- Stearic Acid
-Titanium dioxide
- Calcium Carbonate
- Koalin

วัสดุอื่นๆ
- Carbon Black
- bead wire

บรรจุภัณฑ
- พลาสติก
- กระดาษฟอยล
- กระดาษ carton
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อนาคต
ยาง
- ยาง NR/SR ในประเทศ
- ยางผสม
- ยาง NR ที่ปรับปรุง
คุณสมบัติ

สารเคมี
- สารเรง
- antiodidents/
ozonant
- platicisers
- Sulphur process oil
- mould and die
- machinery
development and
supporting services

วัสดุอื่นๆ
บรรจุภัณฑ
- type cord/fabic
- metal returnable pellets
- carbon black (new type) for certain market
destination

จะเห็นไดวา การพัฒนากําลังคนและอุตสาหกรรมยางของมาเลเซียมีหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบงานดานอุตสาหกรรมยางพาราที่เปนเอกภาพและมีนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ซึง่ เปนสวนสําคัญทีท่ ําใหการพัฒนากําลังคนและอุตสาหกรรมยางพารา
เจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานเปนทีย่ อมรับในระดับสากล
(7) สรุปการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ
การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นอยางจริงจังหลังสงคราม
กลางเมืองในป 1865 โดยมีเปาหมายในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรใหแก
เกษตรกร นโยบายสําคัญในขณะนั้น ไดแก โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย Land Grant Colleges
ภายใต Morrill Act ป ค.ศ. 1862 ซึ่งทําใหมีการกอตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยางแพรหลาย
ทั่วประเทศทัง้ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน การขยายกําลังคนดานวิศวกรรมเพือ่ สนับสนุน
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภาคการผลิต มีสวนสําคัญทําใหประเทศสหรัฐ ฯ สามารถกาวสู
การเปนมหาอํานาจทางอุตสาหกรรมเหนือประเทศอื่น ๆ ในโลก อยางไรก็ตามสหรัฐอเมริกาไดเนน
การจัดการศึกษาในระบบและไมมีนโยบายหรือมาตรการแทรกแซงการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ในชวงทํางานของสถานประกอบการเปนเพราะการใชนโยบายเสรีที่ขนึ้ กับกลไกตลาด
และเปนสิ่งที่ภาคเอกชนสวนใหญในสหรัฐ ฯ ตองการและพึงพอใจที่รัฐบาลไมมีนโยบายที่จะเขา
แทรกแซง
นโยบายของสหรัฐอเมริกาดังกลาวตางจากการพัฒนากําลังคนในประเทศเยอรมันที่
ภาครัฐและเอกชนมีสว นรวมกันอยางแข็งขันในการพัฒนากําลังคน ดังจะเห็นไดจากการพัฒนา
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กําลังคนในระบบทวิภาคี (Dual System) ที่ใหบริษทั เอกชนและสถานศึกษาของรัฐรวมมือกันใน
การฝกอบรมบุคลากร ทําใหกําลังคนในเยอรมันมีทักษะการทํางานดี ทัง้ ในดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติในวิชาชีพที่ตลาดตองการในแตละป
สําหรับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน จะเนนการผลิตกําลังคน
ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีที่มีคุณภาพและในปริมาณมาก เพียงพอตอการฟนฟูประเทศ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากผูประกอบการสวนใหญยิ่งมีทัศนคติทไี่ มนิยมจะรับผูจบการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรีเขาทํางาน และรัฐบาลญี่ปุนก็มิไดมนี โยบายขยายจํานวนบัณฑิตวิทยาลัยเทาที่ควร และการ
วิจัยและพัฒนามักจะมุงเนนที่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรและอุปกรณการ
ผลิต หรือตัวผลิตภัณฑสินคามากกวาการทําวิจยั พืน้ ฐาน (basic research) จนทําใหประเทศ
สามารถเปนผูน ําของโลกดานอุตสาหกรรมและมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่เกาหลีใตเปนประเทศที่ตองการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมเต็ม
ตัว การผลิตของเกาหลีใตจงึ ปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตทีอ่ าศัยเทคโนโลยีที่สงู ขึ้นหรือเขมขนขึ้น และ
ตองการจะกาวทันประเทศญี่ปุน เกาหลีใตจึงจะตองมุง เนนการผลิตนักวิทยาศาสตร และวิศวกรที่
สําเร็จปริญญาโท และ เอก จํานวนมาก ในแขนงทีป่ ระเทศมีความตองการสูง เพื่อทําวิจยั และ
พัฒนาในเทคโนโลยีหรือวิเคราะหแกไขปญหาที่อุตสาหกรรมและประเทศชาติตองการโดยตรง
บัณฑิตวิทยาลัยของเกาหลีใตจึงเรงผลิตกําลังคนดานวิศวกรรมเปนจํานวนมาก
ในปจจุบันใน
เกาหลีใตสามารถผลิตวิศวกรในระดับปริญญาโทและเอกไดถึงปละกวา 10,000 คน
สําหรับประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติแตมีขอไดเปรียบ
ในเชิงภูมิศาสตร และการมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ รัฐบาลสิงคโปรไดมุงเนนการจัดระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการเนนในหลักสูตรดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิชาชีพ
เทคนิค เพื่อสรางบุคลากรใหสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้สงิ คโปรยังมีนโยบายแทรกแซงการพัฒนาแรงงานเชนเดียวกับเยอรมันแต
แตกตางจากสหรัฐอเมริกา โดยสิงคโปรอาศัยมาตรการทางการเงิน โดยการเก็บ “ภาษีแรงงาน”
เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาทักษะ (Skills Development Fund) เพื่อใหการสนับสนุนการพัฒนาฝมอื
แรงงานในดานตาง ๆ การเก็บภาษีดงั กลาวคลายกับการดําเนินงานในประเทศเกาหลีใตที่ไดนํา
ระบบการเก็บภาษีที่เรียกวา “ภาษีพัฒนาทักษะแรงงาน” มาใช ในขณะที่มาเลเซียมีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใหผูประกอบการสงเงินสมทบเขากองทุนในอัตราตาง ๆ
ในดานการแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนที่มที ักษะและวุฒิการศึกษาระดับสูง สิงคโปร
ยังมีการนํามาตรการระยะสัน้ เขามาใชในการแกปญหา โดยมีนโยบายการรับผูเชีย่ วชาญตางชาติ
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บางประเภทเขามาเปนจํานวนมาก ซึง่ ตางจากหลาย ๆ ประเทศ เชน ญี่ปุน และเกาหลีใต ที่มงุ เนน
การพัฒนากําลังคนของประเทศโดยไมมนี โยบายการรับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาทํางาน
สําหรับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายที่
ชัดเจนในการมุงเนนการพัฒนากําลังคนใหเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีหนวยงานระดับกระทรวงหลายกระทรวงเขามารวมกันพัฒนากําลังคนของประเทศ
สําหรับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางของมาเลเซียมี Malaysian Rubber Board เปน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศรวมทั้งการพัฒนา
กําลังคนดานยางพารา โดยมีหนวยงานสําคัญที่ทาํ หนาที่พัฒนากําลังคน คือ Malaysian Hevea
Academy.
2.3 การวางแผนกําลังคน
ทรัพยากรมนุษยหรือกําลังคนเปนปจจัยที่สําคัญยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและเปนกลไกที่สําคัญที่ชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเปาหมายที่กาํ หนดไว
การที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมไดนนั้
ตองอาศัยทรัพยากร
กําลังคนทีม่ ีคุณคาและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่
ชี้ใหเห็นวา ความสามารถของแตละประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจนัน้ ขึ้นอยูก ับปจจัยหลายชนิด
ที่ประเทศนัน้ มีอยู เชน ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ เทคนิคและวิชาการ และทรัพยากรมนุษยหรือ
กําลังคนที่ไดรบั การฝกอบรม มีความรูความชํานาญ เปนตน ปจจัยทุกชนิดมีความสัมพันธ
เกี่ยวของซึ่งกันและกันในอันที่จะนําไปสูกระบวนการพัฒนาที่บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ปจจัยทีม่ ีความสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง คือ กําลังคนหรือทรัพยากรมนุษย ทัง้ นี้เพราะทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคนิคและวิชาการตางๆนัน้ เปนเพียงสวนประกอบที่จะนําไปสู
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเทานัน้ แตกาํ ลังคนหรือทรัพยากรมนุษยนั้นมีสมอง สติปญญา
ความสามารถในอันที่จะควบคุมประสมประสานการใชปจจัยตางๆ ดังกลาว
แมวาทรัพยากรกําลังคนจะเปนปจจัยที่สาํ คัญอยางยิ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตก็เปนปญหาสําคัญตอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน กลาวคือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจจะดีเพียงใดก็ตามแตถาแผนกําลังคนไมดีเพียงพอ การพัฒนาเศรษฐกิจก็
บรรลุเปาหมายไดยาก งานพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศตองลมเหลวเนื่องจากขาดการ
วางแผนกําลังคนที่ดี หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยที่ประสบปญหาวิกฤตการณเกี่ยวกับ
กําลังคนทีว่ า ทําอยางไรจึงจะจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับความตองการทางเศรษฐกิจ เพื่อให
ผลผลิตในแตละสาขามีสมรรถภาพสูงสุดตามจุดมุงหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การจัด
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อุปทานกําลังคนใหเหมาะสมกับอุปสงคกาํ ลังคนเปนเรือ่ งสําคัญและยากยิ่งเพราะเมื่อการจัด
กําลังคนผิดพลาดยอมกอใหเกิดผลเสียหายในทางเศรษฐกิจอยางมาก
ในทางตรงกันขาม ถาอุปทานกําลังคนมากกวาอุปสงคในการผลิตสาขาใดแลว ยอมจะ
เกิดปญหาคนวางงานและปญหาคนทํางานไมเต็มที่
ดังนัน้ เพื่อใหการวางแผนกําลังคนบรรลุเปาหมายตามทีต่ ั้งไวจึงจําเปนตองมีการประเมิน
ความตองการกําลังคน
การวางแผนกําลังคนเปนเรื่องที่มีความสําคัญในกระบวนการวางแผน
เพราะผลจากการประเมินจะชวยใหทราบถึงอุปสงคและอุปทานของกําลังคน ทราบถึงความเปนไป
ของตลาดแรงงาน ใชพิจารณาวางโครงการพัฒนากําลังคนในดานการศึกษา ใชในการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้การวางแผนกําลังคนสําหรับอนาคตยังกอใหเกิดประโยชนแก
ผูใชขอมูลหลายฝาย กลาวคือ ฝายวางแผนสามารถนําไปใชชวยพิจารณาวางแผนงานในอนาคต
หนวยงานของรัฐบาลซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาอาจนําไปใชในการพิจารณา
วางแผนการศึกษา และถาเปนผูประกอบการมีโครงการที่จะขยายกิจการก็อาจนําไปใชพิจารณา
วางแผนการใชกําลังคนและการลงทุนในการฝกอบรมคนงาน
เพื่อใหคนงานมีความรูความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ยิง่ ไปกวานัน้ การไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอาชีพและ
อุตสาหกรรม จะเปนประโยชนแกการใหคําแนะนําหรือแนะแนวอาชีพแกประชาชน และเปน
แนวทางในการเลือกอาชีพแกผูที่กาํ ลังหางานทํา ดวยเหตุนี้ การวางแผนกําลังคนจึงมีประโยชน
แกรัฐบาลและเอกชนเปนอยางมาก (วรทิพย มีมาก , 2529 ; สราวุธ ไพฑูรยพงษ , 2532)
2.3.1 กระบวนการวางแผนกําลังคน
กระบวนการวางแผนกําลังคนโดยทั่วไป จะเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผน และมีการสรางแบบจําลองการคาดคะเนอุปสงคกําลังคน และแบบจําลองการคาดคะเน
อุปทานกําลังคน เพื่อเปรียบเทียบดุลยภาพทั้งสองดาน แลวนําไปจัดทําแผนดําเนินการ (Action
programmes) เพื่อใหไดกาํ ลังคนที่เหมาะสม โดยการเพิ่มหรือลดกําลังคนบางสวนซึ่งจะชวยให
การจัดสรรและการใชกาํ ลังคน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (จุฑา มนัสไพบูลย : 2534) (แผนภาพ
ที่ 4)
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กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

จําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ
การศึกษา อาชีพ ภาคตาง ๆ
แบบจําลองคาดคะเน
ดานอุปสงค (Demand)

A

แบบจําลองคาดคะเน
ดานอุปทาน (Supply)

- อัตราการเติบโต GDP
- การจางงานรายสาขา
- การจางงานรายอาชีพ
- การจางงานตามระดับ
การศึกษา / ฝกอบรม

B

- การฉายภาพประชากรและกําลังแรงงาน
- แบบจําลองการศึกษา / ฝกอบรม
- อุปทานจําแนกตามระดับการศึกษา
- อุปทานจําแนกตามรายอาชีพ

วิเคราะหความไมสมดุล (Determination Imbalances)

C

กําหนดทางเลือกแผนกลยุทธ

โครงการเพือ่ ปฏิบัตกิ าร

D

แผนภาพที่ 4 กระบวนการวางแผนกําลังคน
ที่มา: จุฑา มนัสไพบลย ภาพรวมของการวางแผนกําลังคน 2534
2.3.2 วิธีการวางแผนกําลังคน
วิธีการวางแผนกําลังคนที่ใชกันอยูโดยทัว่ ไปมีหลายวิธี สรุปไดดังนี้
(1) วิธีการสอบถามโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi method) วิธีนี้เปนวิธีการ
สอบถามโดยตรงจากผูเชีย่ วชาญหรือผูทเี่ กี่ยวของ เชน สอบถามนายจางเกี่ยวกับกําลังคน
จําแนกตามอาชีพ การศึกษา หรือการฝกอบรม สอบถามผูท รงคุณวุฒิในสาขาที่เกีย่ วของกับ
อุตสาหกรรม
การสอบถามอาจมีการดําเนินการหลายรอบเพือ่ ใหไดขอมูลในเชิงวิเคราะหที่
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ใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น จากการสอบถามจะทําใหทราบถึงอุปสงคกําลังคน หรือทราบถึง
ความตองการของนายจาง ซึ่งจะเปนแนวทางในการวางแผนตอไป วิธนี ี้มีขอดีคือเปนวิธีที่ไมยาก
นัก แตวิธีนกี้ ็มีขอจํากัดคือ ใชระยะเวลาในการสอบถามนาน อาจไมเหมาะกับการคาดคะเน
ความตองการกําลังคนลวงหนานานเกิน 5 ป เพราะจะไดขอความจริงที่ไมแนนอนและถาผูท ี่ตอบ
แบบสอบถามหรือใหสัมภาษณไมใชคนเดียวกับผูท ี่มีอาํ นาจในการจางก็อาจจะทําใหไดขอมูลที่ไม
ตรงความจริง (สราวุธ ไพฑูรยพงษ , 2532)
(2) วิธีการประมาณการเชิงปริมาณ (Quantitative Projection Approach) หรือ
วิธีใชแนวโนมในอดีต (Extrapolation of Past Trends) วิธนี ี้จะยึดเอาแนวโนมในอดีตที่ผานมา
คาดคะเนจํานวนในอนาคต โดยยึดสมมุติฐานที่วา เหตุการณในอดีตเปนเชนไร ในอนาคตก็
เปนเชนนัน้ ขอดีของวิธีนี้ คือ คอนขางงาย สวนจุดออนหรือขอจํากัดของวิธนี ี้ คือ วิธนี ี้ไมได
อาศัยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเขามาชวยในการตัดสินใจ
เพียงแตอาศัยขอมูลในอดีตมาชวย
ทํานายแนวโนมในอนาคตเทานัน้ (สราวุธ ไพฑูรยพงษ , 2532) และวิธีนี้อาจจะเหมาะกับประเทศ
ที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมรุนแรงหรือมีขอมูลกําลังคนในระยะยาว
พอสมควร
(3) วิธีการเปรียบเทียบกับตางประเทศ (International Comparison Approach)
วิธีการนี้จะใช Norms เพื่อดูความสัมพันธระหวางกําลังคนกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประเทศตางๆ
จุดออนของวิธนี ี้ คือ แตละประเทศยอมจะมีสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม แตกตางกัน
นอกจากนี้อาจไมทราบแนชดั วาแตละประเทศทีย่ ึดถือเปนแบบอยางนัน้
มีการจัดสรรทรัพยากร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
(4) วิธีการศึกษาความตองการกําลังคน (Manpower Requirement Approach) วิธี
นี้เปนวิธกี ารศึกษาหากําลังคนที่ตองการในแตละสาขาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ คือ คาดคะเนวา
ความตองการกําลังคนในสาขาตางๆ เชน วิศวกร แพทย สถาปนิก ฯลฯ จะเปนเทาใดในอนาคต
เมื่อเปรียบเทียบกับคนแตละอาชีพเขากับการศึกษาแลวผลิตขึ้นมาใหพอดีกับความตองการซึง่ มี
วิธีการคํานวณ โดยการคาดคะเนผลิตภัณฑประชาชาติภายในประเทศ (GDP) ในสาขาที่ตองการ
ประมาณกําลังคนวาจะใหเพิ่มเทาไรแลวนํามาแทนคาในสูตร ดังนี้ (วิภาวี พิจิตบันดาล , 2529)
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Y
โดยที่ Y
GDP
b

=
คือ
คือ
คือ

bxGDP
กําลังคนที่ตองการในอนาคต
ผลผลิตในอนาคต
กําลังคนในอดีต หารดวย ผลผลิตในอดีต

วิธีนมี้ ีจุดออน คือ ไมคํานึงถึงวาตนทุนหรือคาใชจายในการผลิตกําลังคนเปนอยางไร
เมื่อทราบความตองการกําลังคนแลว ก็จะตองผลิตหรือสรางกําลังคนที่ตองการใหได และเปน
การยากทีจ่ ะคาดคะเนสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตไดถูกตองตามความเปนจริง
(5) วิธีการหาอัตราผลตอบแทน (Rate of Return Approach) นักเศรษฐศาสตรมัก
คํานึงถึงอัตราผลตอบแทนเปนสิ่งสําคัญในการลงทุน คือ ถาผลตอบแทนสูง เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนของกิจการอื่นๆ ก็จะลงทุน ดังนั้น วิธนี จี้ ึงยึดหลักเกณฑการวิเคราะหผลประโยชน
และตนทุนของการลงทุนเปนหลัก เชน ถาจะลงทุนในการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ก็สามารถคํานวณไดจากสูตร ดังนี้ (วิภาวี พิจิตบันดาล , 2529)
β 1 - C 1 + β 2 - C 2 + ……… + β n - C n = 0
1+r
(1+r)2
(1+r)n
โดยที่ (β 1 ….. β n )
คือ ผลประโยชนที่ไดรับจากปที่ 1 ถึงปที่ n
(C1 ….. C n) คือ ตนทุนที่ใชไปตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ n
r
คือ อัตราผลตอบแทนภายในจากลงทุนในสาขา
อาชีวศึกษา
ถา r ที่คํานวณไดมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด โครงการลงทุนในสาขา
อาชีวศึกษาก็คุมคากับการลงทุน อยางไรก็ตามวิธนี ี้กม็ ีจุดออน คือ มีขอสมมุติวา ไมวารัฐจะผลิต
กําลังคนขึ้นมาเทาใด ตลาดแรงงานสามารถรองรับกําลังคนได โดยไมทําใหอัตราคาจางลดลง
นอกจากนีก้ ารคํานวณผลประโยชนหรือตนทุนตองคํานึงถึงผลประโยชนและตนทุนอืน่ ๆ ที่มิไดเปน
ตัวเงิน ซึง่ ในทางปฏิบัติทําไดคอนขางยาก
(6) วิธีถดถอยเชิงเสนตรง (Linear Regression) เปนวิธีที่มกี ารนําเอาทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรมาผสมผสานเขากับคณิตศาสตรและสถิติ แลวสรางเปนแบบจําลอง ซึง่ ในระยะ
เริ่มแรกที่นาํ มาใชในการวางแผนการศึกษา คือ รูปแบบจําลองของทินเบอรเกนและคณะ วิธนี ี้มี
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ขอดี คือ สามารถหาคาประมาณไดจากแบบจําลอง จึงทําใหทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรได
แนนอนเปนตัวเลข และขอดีอีกประการคือ สามารถนําสูตรนี้ไปใชไดอยางกวางขวาง เพียงแต
เพิ่มเติมคาสัมประสิทธิ์ใหเหมาะสมกับสภาพการศึกษาโดยใชวิธีการเหมือนเดิม สวนจุดดอยของ
วิธีนี้ คือ การที่สมมุติวา กําลังคนมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑรวมในประเทศคงที่ตลอดไป โดยไม
คํานึงถึงปจจัยอื่นๆ เชน เครื่องจักร เครื่องทุนแรง ทรัพยากรอื่นๆ ทีม่ สี วนชวยในการเพิ่มผลผลิต
(7) วิธีการทางเศรษฐมิติ (Econometric Methods) การวางแผนกําลังคนโดยใชวิธีการ
ทางเศรษฐมิติ เปนการใชแนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตร คณิตศาสตร และสถิติเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนกําลังคน และคาดประมาณความตองการกําลังคนโดยการสรางแบบจําลองใน
ลักษณะของความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ เพื่อนํามาจัดใหอยูในรูปของสมการแบบตาง ๆ แลว
ทําการวิเคราะหเพื่อการประมาณคาหรือหาคาสัมประสิทธิ์ในแบบจําลองเพื่อนํามาใชในการ
ประมาณคาหรือคาดประมาณความตองการกําลังคน ซึ่งในการศึกษานีจ้ ะใชการคาดคะเน
กําลังคนโดยวิธีการทางเศรษฐมิติตามวิธนี ี้
2.3.3 วิธีการทางเศรษฐมิติและแบบจําลองเศรษฐมิติ
คําวา เศรษฐมิติ (Econometrics) มีกําเนิดมาจากคําในภาษากรีก 2 คํา คือ
OLKOVOMIA (economy) และ MEJPOV (measure) โดย แรกนาร ฟริส (Regnar Frisch) นัก
เศรษฐศาสตรชาวนอรเวย เปนผูบัญญัติศัพทนี้ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2469 (Time , the weekly New
Magazines อางถึงใน นิตยา ภัสสรศิริ , 2513) และผูใหกําเนิดวิชา Econometrics คือ คอรน็อท
(วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร , 2502) สวนผูทนี่ ําคําวา Econometrics มาใชในประเทศไทยและ
บัญญัติศัพทนวี้ า เศรษฐมิติ คือ ชินวุธ สุนทรสีมะ (2515) สําหรับคํานิยามของเศรษฐมิติมีผูให
ความหมายแตกตางกันไป เชน
Koutsoyiannis (1984) ไดใหความหมายของเศรษฐมิติตามรากศัพท คือ
OLKOVOMIA (economy) มีความหมายวา ระบบเศรษฐกิจ และ MEJPOV (measure) มี
ความหมายวา การวัด ดังนัน้ ตามความหมายของศัพทแลว เศรษฐมิติหมายถึง การวัดในทาง
เศรษฐกิจ
Arthur S.Goldberger ใหคํานิยามเศรษฐมิติวา เปนสังคมศาสตรที่วิเคราะห
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร คณิตศาสตร และการอนุมานทางสถิติ
เปนเครื่องมือในการประยุกต (Damodar Gujarati , 1988)
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ชินวุธ สุนทรสีมะ (2515) ใหความหมายวา เปนการผสมผสานความรูทางสถิติ
และคณิตศาสตรมาสรางสมการแสดงความสัมพันธทางเศรษฐกิจโดยอาศัยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรเปนมูลฐานในการสรางสมมติฐาน หรือสมการ
พรเพ็ญ วรสิทธา (2531) ไดนิยามเศรษฐมิติโดยอาศัยแผนภาพวงกลมแสดง คือ
ใหวงกลมแทนสาขาวิชาทัง้ สาม โดยใหวงกลมที่ I หมายถึง ความรูท างคณิตศาสตร วงกลมที่ II
หมายถึง ความรูทางสถิติ และวงกลมที่ III หมายถึง ความรูทางเศรฐศาสตร สวนทีว่ งกลมทั้ง 3 วง
ตัดกันเกิดเปนพื้นที่ D ดังปรากฏในแผนภาพที่ 5 คือ เศรษฐมิติ

I
คณิตศาสตร
B
A

II
สถิติ

D
C

III
เศรษฐศาสตร

แผนภาพที่ 5 แสดงความหมายเศรษฐมิติ
โดยที่ พื้นที่ A หมายถึง วิชาคณิตเศรษฐศาสตร (Mathematical Economics)
พื้นที่ B หมายถึง วิชาสถิติคณิตศาสตร (Mathematical Statistics)
พื้นที่ C หมายถึง วิชาสถิติเศรษฐศาสตร (Economic Statistics)
พื้นที่ D หมายถึง วิชาเศรษฐมิติ (Econometrics)
เศรษฐมิติประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ (คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ , 2529)
(1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตรทแี่ สดงในรูปของโมเดลเศรษฐศาสตร
(2) ขอเท็จจริงซึ่งแฝงอยูในรูปขอมูลทางเศรษฐกิจ
(3) วิธีคาํ นวณตามหลักของทฤษฎีสถิติ

59
และจุดประสงคของเศรษฐมิติมี 3 ประการ ดังแผนภาพที่ 6
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร

ขอเท็จจริงทางเศรษฐกิจ

ทฤษฎีสถิติ

โมเดลเศรษฐศาสตร

ขอมูล

เครื่องมือเศรษฐมิติ

โมเดลเศรษฐมิติ

การวิเคราะหโครงสราง

การพยากรณ

การประเมินและกําหนด
นโยบาย

แผนภาพที่ 6 จุดประสงคของเศรษฐมิติ
จุดประสงคที่ 1 การวิเคราะหโครงสราง หมายถึง การพยายามทําความเขาใจกับโลก
ความเปนจริงของเศรษฐกิจใหลึกซึ้ง โดยการวัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจออกมาเปนปริมาณ
โดยมีเปาหมายสําคัญอยูทกี่ ารสงเสริมพัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร ตัวอยางเชน การวัด
ความสัมพันธระหวางการบริโภคกับรายไดมีสวนชวยพัฒนาทฤษฎีการบริโภคเปนอยางมาก
จุดประสงคที่ 2 การพยากรณ โดยโมเดลเศรษฐมิติสามารถใชสําหรับพยากรณคาของตัว
แปรทางเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อชวยเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ เชน การพยากรณยอดขาย ผล
กําไร และสภาวะตลาดเพื่อชวยในการวางแผนของบริษทั หรือ การพยากรณมวลรวมผลิตภัณฑ
ของชาติ และการจางงาน เพื่อชวยกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เปนตน
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จุดประสงคที่ 3 การประเมินและกําหนดนโยบาย ในกรณีนี้จะใชโมเดลเศรษฐกิจชวยใน
การเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตาง ๆ เพื่อตัดสินใจวานโยบายไหนดีที่สุด ประโยชนของโมเดล
เศรษฐมิติขอนี้มีความสัมพันธกับเรื่องการพยากรณอยางใกลชิดเพราะการประเมินนโยบายนั้นจะ
ดูเทียบเคียงจากการพยากรณถึงผลทีจ่ ะติดตามมาจากการใชนโยบายแตละชนิด เชน ระหวาง
นโยบายการคลังกับนโยบายการเงินตองมีการพยากรณผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
เสียกอน จึงจะประเมินและตัดสินใจไดวาควรจะใชมาตรการใดดี
(1) วิธีการทางเศรษฐมิติ
ในการวางแผนกําลังคนสามารถใชวธิ ีการทางเศรษฐมิติมาใชในการคาดประมาณ
กําลังคนไดดีวธิ ีหนึ่ง
วิธีการทางเศรษฐมิติ คือ วิธกี ารวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐศาสตรในเชิงปริมาณ
โดยใชขอมูลทีเ่ ปนตัวเลขหรือขอมูลซึ่งสามารถตีความหมายเปนตัวเลขไดนํามาเปนขอมูลสําคัญ
ในการวิเคราะห โดยอาศัยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร คณิตศาสตร และสถิติ เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะห ซึง่ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Koutsoyiannis , 1984)
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดหรือการสรางรูปแบบจําลอง (Specification of the Model)
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกทีม่ ีความสําคัญที่สุด โดยจะเริม่ จากการศึกษาความสัมพันธของตัวแปร
ตาง ๆ เพื่อนํามาจัดใหอยูในรูปของสมการ ซึ่งจะตองพิจารณาและกําหนดสิง่ ตอไปนี้ (1) ตัวแปร
ตาม (dependent variable) และตัวแปรอธิบาย (explanatory variable) (2) ขนาดและ
เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิท์ ี่ควรจะเปนในแบบจําลอง โดยอาศัยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรใน
การชวยพิจารณา (3) รูปแบบทางคณิตศาสตรที่ควรจะเปนของแบบจําลอง
ขั้นตอนที่ 2 การคาดประมาณแบบจําลอง (Estimate of the Model) เปนขั้นตอนตอ
จากการกําหนดรูปแบบจําลอง ขั้นตอนนี้จาํ เปนตองอาศัยความรูเกี่ยวกับเศรษฐมิติ สมมติฐาน
ตาง ๆ และความหมายของคาการคาดประมาณแตละคา เพื่อที่จะคาดประมาณแบบจําลองหรือ
หาคาสัมประสิทธิ์ในแบบจําลอง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคาการคาดประมาณ (Evaluation of Estimates) หลังจากการ
คาดประมาณแบบจําลองแลว จําเปนตองประเมินคาทีไ่ ดวามีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดและ
มีความหมายหรือไมในแงของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและสถิติ
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกําลังพยากรณ (Evaluation of the Forecasting Power of the
Estimated Model) ขั้นตอนนี้เปนขัน้ ตอนสุดทายเพื่อทีจ่ ะดูวาแบบจําลองนี้ใหผลการพยากรณทดี่ ี
หรือไม เพียงใด
หลังจากไดแบบจําลองแลว
จะตองนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองเพือ่ เลือก
แบบจําลองทีส่ ามารถนําไปใชไดซึ่ง ชินวุธ สุนทรสีมะ (2515) ไดกลาวถึงวิธีการวิเคราะห
เปรียบเทียบแบบจําลองหรือสมการไววา “สมการที่คาํ นวณได ไมจําเปนเสมอไปวาใชได เรา
จะตองประเมินคาผลของสมการนัน้ ๆ ดวยวาจะใชไดหรือไม” โดยพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) พิจารณาดูวามีคาสูงเพียงใด โดยทั่วไปแลว
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต .9 ขึน้ ไปก็นับวาใชได แตทั้งนีก้ ็ตองพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประกอบดวย
2) พิจารณาเครื่องหมายบวกลบของพารามิเตอร (parameters) วาสอดคลองกับ
ทางทฤษฎีหรือไม ถาเครื่องหมายที่ไดไมสอดคลองกับทฤษฎี ก็ถือวาสมการนัน้ ใชไมได
3) พิจารณาขนาดของพารามิเตอร (parameter) ที่ไดวาสอดคลองกันตามทฤษฎี
หรือไม แตถาคาที่ไดผิดจากทฤษฎีเราก็ตองพิจารณาเปนพิเศษวาทําไมจึงมีคาผิดความคาดหมาย
เชนนั้น เมื่อพิจารณาแลวเราอาจจะพบวาที่ไดผลเชนนั้นอาจจะเปนเพราะขอมูลที่ใชนั้นเปนขอมูล
ในระยะเวลาสัน้ ๆ ซึง่ บังเอิญพฤติกรรมที่ศกึ ษาตรงกับรูปนั้นพอดี อยางนอยสมการที่ไดก็เปน
เครื่องหมายแสดงพฤติกรรมของสังคมในระยะเวลาสั้น ๆ สวนการจะนําสมการนั้นมาใชหรือไมก็
แลวแตวัตถุประสงคของผูศึกษา ถาวัตถุประสงคของผูศึกษาเพียงเพื่อศึกษาเฉพาะชวงเวลานัน้ ก็
นับวาสมการนั้นใชได แตถา วัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการวางแผนในอนาคต สมการนีก้ ็อาจใช
ไมได เพราะไมใชคาที่ควรจะเปน
4) พิจารณาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพารามิเตอร (parameters) วาคา
ของพารามิเตอรที่คํานวณไดนั้นมีนัยสําคัญหรือไม หรือคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
พารามิเตอรมีคาสูงเกินไปหรือไม โดยการตรวจสอบกับตารางคาสถิติ t ถาพบวาคาความ
คลาดเคลื่อนใหญเกินไปแลวก็จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดเมื่อเรานําคาที่ไดไปใช แตถาหาก
นําไปใชเพียงสมการนัน้ ๆ สมการเดียว ก็สามารถใชได
(2) แบบจําลองเศรษฐมิติ
แบบจําลองเศรษฐมิติสามารถจําแนกตามสมการและตัวแปร ไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ (วีระ
วิศาลกิจ, 2526)
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1) ระบบสมการเดี่ยว (Single-equation system) ในสมการนี้จะ
ประกอบดวยตัวแปรตัวหนึง่ ที่ถูกอธิบายหรือถูกกําหนดโดยตัวแปรตางๆ เชน ถาการบริโภค (C)
ถูกกําหนดดวยรายได (Y) ความมัง่ คั่ง (W) และอัตราดอกเบี้ย (R) ก็สามารถเขียนเปนสมการ
ทางคณิตศาสตรในรูปทั่วๆ ไปได เปน
C = f ( Y, W , R)
2) ระบบกลุม สมการ (Multi-equation or Grouping-equation system)
รูปแบบนี้มีลักษณะคลายระบบสมการเดี่ยว คือ ใชกลุม ตัวแปรอิสระอธิบายการเปลีย่ นแปลงตัว
แปรตาม 1 ตัว เพียงแตจะแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของตัวแปรตามมากขึ้น เชน ในการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคแทนทีจ่ ะศึกษาปญหารวมๆ คือ การบริโภคทั้งหมด ก็อาจศึกษาปญหาการ
บริโภคในแตละประเภทที่ละเอียดลงไป กลาวคือ อาจจะเปนการบริโภคในสินคาคงทน (CD)
การบริโภคสินคาไมคงทน (CN) และการใชจายในการบริการ (CS) ซึ่งเขียนในรูปแบบสมการ
ทางคณิตศาสตรไดเปน
CD = f 1 (Y,W,R)
CN = f 2 (Y,W)
CS = f 3 (Y)
หรืออาจจะแสดงใหเห็นรายละเอียดมากกวานี้ก็ได แตควรพิจารณาถึงความจําเปนและ
ความเหมาะสมดวย
3) ระบบสมการเกี่ยวเนื่องกัน (Simultaneous equation system) เปนกลุม
สมการเชนเดียวกัน แตเปนกลุมสมการทีม่ ีความเกี่ยวเนื่องซึง่ กันและกัน โดยตัวแปรที่ถูกอธิบาย
หรือถูกกําหนดนั้น อาจเปนตัวแปรสวนหนึง่ เพื่อ อธิบายหรือกําหนดตัวแปรอื่นๆ อีกก็ได
แบบจําลองชนิดนีท้ ี่พบเห็นบอยๆ คือ แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรมหภาค
(Macroeconomic model) ที่มีรูปแบบอยางงาย คือ
C = f 1 (Y,W,R)
I = f 2 (Y,R)
Y = C + I +G

63
เมื่อ I เปนการใชจายเพื่อการลงทุนของเอกชน และ G เปนการใชจายของรัฐบาล โดย
ที่ในตัวแบบนัน้ จะเห็นวา C ถูกกําหนดโดย Y, W และ R สวน I ถูกกําหนดโดย Y และ R
และ Y ถูกกําหนดโดย C , I และ G เมื่อพิจารณาแลว Y นั้นเปนตัวแปรที่กําหนด C และ I ดวย
เชนกัน ดังนั้นลักษณะแบบจําลองชนิดนี้เปนแบบจําลองที่ตัวแปรตางๆ กลุมหนึง่ ถูกกําหนดโดย
กลุมตัวแปรตางๆ พรอมๆ กัน
สําหรับการใชวิธีการเศรษฐมิติในประเทศไทยนัน้ ไดมีผูนํามาสรางแบบจําลองหลายทาน
ดวยกัน คือ แบบจําลองรุน ที่หนึ่ง ไดแก แบบจําลองเริม่ แรกของ ชินวุธ สุนทรสีมะ ชื่อวา
Macro – econometric Model for Economic Development of Thailand ซึง่ ทําเปนวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก เสนอตอ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมิชิแกน และไดรับการตีพิมพโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2507 แบบจําลองอีกแบบจําลองหนึง่ คือ แบบจําลองเกี่ยวกับ
การเงินไทยที่เสนอโดย Paul B. Trescott และแบบจําลองของ ดร. วารินทร วงศหาญเชาวน ซึ่ง
ไดนําเอาแบบจําลองของ ชินวุธ และ Trescott รวมเขาดวยกัน ทําการพยากรณเกี่ยวกับการคา
ระหวางประเทศและการผลิตภายในประเทศและไดรับการตีพิมพโดย Institute of Developing
Economic ทีญ
่ ี่ปุน ในป 2517 แบบจําลองรุนที่สอง เปนแบบจําลองที่สรางโดย วีรพงษ รามาง
กูร แหงคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชื่อ Chulalongkorn Econometric
Model ซึง่ จัดทําขึ้น ในป 2519 แบบจําลองนี้เปนแบบจําลองขนาดใหญ มีสมการ 140
สมการ และแบบจําลองในรุนนี้อกี แบบหนึง่ คือ แบบจําลองของ
จิรพล โพบุดดี
เรื่อง An Economic Model for Tax Policy Simulation and Government Revenue
Forecasting ซึ่งไดเสนอตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป 2520 เปนตน
(อังคณา พัฒนผลไพบูลย , 2531) นอกจากนีย้ ังมีผูนาํ วิธีการทางเศรษฐมิติมาใชในการวางแผน
สังคมอีกมาก
จะเห็นวา การสรางแบบจําลองเศรษฐมิติ มีการนํามาใชในทางเศรษฐศาสตรเปนสวน
ใหญ และในทางการศึกษาก็มีการนํามาประยุกตใชมากขึ้น เชน การใชสูตรเศรษฐมิติของทิน
เบอรเกนและคณะ ทัง้ สูตรพื้นฐานและสูตรภาคขยายมาประเมินกําลังคนในกรณีระบบเศรษฐกิจ
ที่แตกตางกันและแยกเปนสาขา กับ การสรางแบบจําลองเศรษฐมิติทางการศึกษาคาดคะเน
จํานวนครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เปนตน
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สําหรับการสรางแบบจําลองเศรษฐมิติเพื่อประเมินความตองการกําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพาราในการวิจัยครั้งนีจ้ ะสรางตามวิธีการเศรษฐมิติ โดยการประยุกตใชฟง กชนั่
การผลิตตามสมการของ Cobb-Douglas (พิเชษ ดุรงคเวโรจน , 2537) ดังนี้

โดย

Q
Q
Q
K
L
A

=
=
=
=
=
=

α
β

=
=

f (K , L) หรือ
AKα Lβ
ผลผลิต
ทุนที่ใชในการผลิต
กําลังแรงงาน
ปจจัยทีก่ อใหเกิดผลผลิตนอกเหนือจากปจจัยทุนและ
กําลังแรงงาน
สัมประสิทธิ์ การใชปจจัยทุนตอผลผลิต 1 หนวย
สัมประสิทธิ์ การใชกําลังแรงงานตอผลผลิต 1 หนวย

สําหรับรายละเอียดการประยุกตใชฟง กชนั่ การผลิตตามสมการของ Cobb-Douglas จะได
กลาวในบทที่ 3
2.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนศึกษา
พัฒนศึกษาหรือ “Development Education” หมายถึง วิชาที่วา ดวยการศึกษา
เพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ “Education for national development” พัฒนศึกษาถือไดวาเปน
แขนงหนึ่งของศาสตรทางการศึกษา แตมีลักษณะเนื้อวิชาที่คาบเกี่ยวไปถึงสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตรอยูดวย
พัฒนศึกษาใหความสนใจในปญหาตาง ๆ อยางกวางขวาง แตกม็ ีจุดศูนยกลาง
ของความสนใจที่ชัดเจน คือ อยูที่การจัดการศึกษาหรือการฝกอบรม ใหเอื้อหรือสงผลตอการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นชัดดวยแผนภาพความคิด ตามแผนภาพที่ 7 ดังนี้ (เฉลียว บุรีภักดี ,
2527)
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การจัดการศึกษาหรือการฝกอบรม
- ปรัชญาการศึกษา
- ระบบโรงเรียน
- หลักสูตรการสอน
- ผูเรียน ผูสอน
- การเงินเพื่อการศึกษา
ฯลฯ

เอื้อหรือสงผลตอ

การพัฒนาประเทศ
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานการเมืองการปกครอง
- ดานสังคม
ฯลฯ

แผนภาพที่ 7 ศูนยกลางความสนใจของพัฒนศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษาหรือการฝกอบรมเพื่อใหสงผลตอการพัฒนาประเทศ ถือไดวา เปน
แนวคิดหลักของพัฒนศึกษา นักพัฒนศึกษามุง ที่จะทําความเขาใจหรือคนหาหลักความจริง
เกี่ยวกับธรรมชาติของสังคมประเทศ สภาพของปญหาดานตาง ๆ เปาหมายในการพัฒนา
ประเทศ สภาพของระบบการศึกษาและการฝกอบรม บทบาทและความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับการพัฒนาประเทศ และยุทธวิธที ี่จะจัดการศึกษาใหสงผลตอการพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึ้น
ในการปฏิบัติงาน นักพัฒนศึกษายึดถือเอาเปาหมายของการพัฒนาประเทศเปนหลักแลว
พยายามปรับปรุงการศึกษาหรือการฝกอบรม เพื่อใหนาํ ไปสูเปาหมายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุด ตามแนวความคิดนี้ การศึกษาจึงเปนเครื่องมือหรือลูทางไปสูหลักชัย การศึกษา
มีความสําคัญ มีคุณคา ก็เพราะชวยใหเกิดการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ (เฉลียว บุรีภักดี , 2527)
สําหรับความหมายของคํา ในแผนภาพที่ 7 อธิบายไดดังนี้
“การศึกษา” หมายถึงอยางหนึง่ อยางใดหรือมากกวาหนึง่ อยางรวม ๆ กัน ไดแก
1) หมายถึง การเรียน การหาความรู การคนควา การวิเคราะหวจิ ัย ฯลฯ เปนความหมาย
ซึ่งมองที่บทบาทของผูเรียน
2) หมายถึง การใหการศึกษา การสอน การอบรม ฯลฯ เปนความหมายซึ่งมองที่บทบาท
ของผูสอน
3) หมายถึง ระบบการศึกษา ระบบการฝกอบรม หรือบางสวน ของระบบดังกลาว เชน
หลักสูตรโครงการฝกอบรม ฯลฯ เปนความหมายซึง่ มองที่ระบบงานในการจัดการเพื่อใหการศึกษา
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4) หมายถึง หลักวิชาวาดวยการเรียน การสอน การจัดระบบ การเรียน การสอน ตลอดจน
วิธีการฝกหัดใหบุคคลผูใหการศึกษา หรือผูจัดการศึกษา ฯลฯ เปนความหมาย ซึง่ มองทีห่ ลัก
วิชาการ คําวา “การศึกษา” ในความหมายนี้เทากับคํา “วิชาการศึกษา” หรือ “ศึกษาศาสตร”
“การฝกอบรม” มีความหมายคลายคําวา “การศึกษา” ทั้งใน 4 กรณีขางตน ตางกันแต
เพียงวาคํา “การฝกอบรม” มีความมุงหมายเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะงานที่จะใหผูรับการฝกอบรม
ปฏิบัติไดอยางแนชัดเมื่อผานการฝกอบรม โดยปกติผูใหการฝกอบรม มีเปาหมายเชิงพฤติกรรมอยู
ชัดเจน วาจะใหผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในดานใด สวนการศึกษานั้นมักมีความมุง หมาย
แบบเปดกวาง ซึ่งผูเรียนจะเลือกพัฒนาตนเองในทิศทางใดก็ได และมักบังเกิดผลในระยะยาว
“เอื้อหรือสงผลตอ” หมายความวา เมื่อจัดการศึกษาแลว ผลแหงการศึกษาจะชวยใหเกิด
การพัฒนาประเทศอยางจริงจัง และชัดเจน ทั้งที่เปนผลระยะยาว และผลในทันที ผลดังกลาว
เหลานี้จะตองสามารถวัดได ประเมินได และนํามาเปรียบเทียบกันได ระหวางรูปแบบตาง ๆ หรือ
ยุทธวิธีตาง ๆ ที่ใชในการจัดการศึกษา
“การพัฒนาประเทศ” หมายถึง การกระทําใหเกิดความเจริญและในบางกรณีหมายถึง
ผลแหงการกระทําดังกลาว โดยหมายถึงการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ หรือมากกวาหนึง่
อยางพรอม ๆ กัน คือ
1) การแกไขสิ่งที่เปนปญหา
2) การสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชน
3) การธํารงรักษาสิ่งที่ดีอยูแลวใหยั่งยืนตอไป
2.4.2
ของไทย

การจัดการศึกษาในระบบเพือ่ พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา

สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยียางและการจัดการอุตสาหกรรมยาง ป
2548 มี 10 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งมีการผลิตนักศึกษา 448 คน (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6

การผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยียางและดานที่เกี่ยวของกับยางป 2548

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ใสใหญ)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาเทคโนโลยี
พอลิเมอร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพอลิมอร

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมยาง
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร
ปริญญาตรี สาขาพอลิเมอร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
รวม

สาขาเทคโนโลยียาง
สาขาเทคโนโลยียาง
สาขาเทคโนโลยียาง
สาขาเทคโนโลยียาง

จํานวนที่ผลิตตอป
(คน)
50
10
5
40
10
3
40
20
60
20
10
30
60
10
20
40
20
448

สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยางได
อยางตอเนื่องคือ มหาวิทยาสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยเปดสอนระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียาง และระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร จัดไดวาเปน
สถาบันที่มีความพรอมและมีความสามารถในการวิจัยในขั้นสูง
จากตารางที่ 6 แสดงถึงกําลังการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑยางจํานวน 448 คนตอป เมื่อพิจารณาความตองการบุคลากรของอุตสาหกรรม
ยางพารา และผลิตภัณฑยางจํานวนประมาณ 1,200 คนตอป (จากการประมาณการความ
ตองการกําลังคนแบบ demand pull) จะเห็นไดวา ยังคงมีความขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ
อยูสวนหนึ่งซึง่ หากสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเพิ่มปริมาณการผลิตนักศึกษา จะ
สามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดมากขึ้น ถึงแมวา สถาบันอาชีวะตาง ๆ
กําลังตืน่ ตัวทําหลักสูตรเพื่อผลิตกําลังคนใหอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยาง แตกเ็ ปนที่
นาสังเกตวาหลักสูตรใหม ๆ เหลานี้จะขาดแคลนผูสอนอยางมาก (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย , 2547)
2.4.3 การฝกอบรมเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินงานดานการฝกอบรมใหกับทัง้ ภาคเกษตร
(เกษตรกรชาวสวนยาง) ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ทั้งนี้ลักษณะการฝกอบรมมีทั้งในรูปแบบ
ของ In-House Training ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามคํารองขอของผูป ระกอบการ
หรือกลุมเปาหมาย และ Public Training เปนหลักสูตรที่ทางสถาบัน ฯ เปนผูจัดไวและเปนผู
กําหนดคาใชจา ย ประกอบดวย 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรเทคโนโลยีการยาง
2) หลักสูตรเทคโนโลยีน้ํายาง
3) หลักสูตรเทคโนโลยียางแหง
4) หลักสูตรเทคโนโลยียางธรรมชาติ
หลักสูตรทีท่ ําการฝกอบรมสวนใหญจะเปนลักษณะเนนพื้นฐานการทําผลิตภัณฑเบือ้ งตน
มากกวาการเนนเฉพาะเจาะจงในผลิตภัณฑยางแตละชนิด ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑยาง
โดยเฉพาะจากยางแหงมีมากมายหลากหลายชนิด อยางไรก็ตามในกรณีของหลักสูตรเทคโนโลยี
ยางน้าํ เนื่องจากผลิตภัณฑมีเพียงไมกี่ชนิด ดังนัน้ จึงมีการฝกอบรมที่เนนในตัวผลิตภัณฑ เชน ถุง
มือยาง ลูกโปง ตุกตายาง เปนตน
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โดยหลักสูตรการฝกอบรมจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ในการ
ฝกอบรมดานยางจะมีการเนนภาคปฏิบัตมิ าก ทําใหแตละรุนมีการฝกอบรมไดในจํานวนที่จาํ กัดซึง่
บางหลักสูตร เชน เทคโนโลยียางเปนหลักสูตรที่ใชเวลานานมาก ทําใหบางครั้งเปนปญหา
เนื่องจากผูประกอบการไมตองการสงพนักงานมาฝกอบรมเปนเวลานานเกินไป ในระยะหลังจึงมี
การปรับปรุงหลักสูตร
(1) ขั้นตอนในการกําหนดหลักสูตร
หลักสูตรในการฝกอบรมของสถาบันในกรณี Public Training จะเปนหลักสูตรที่ไดมีการ
กําหนดไวอยางกวาง ๆ แลว 4 หลักสูตรดังที่กลาวมาขางตน แตในบางปอาจมีการฝกอบรมไมครบ
ทั้ง 4 หลักสูตร เนื่องจากขอจํากัดดานตาง ๆ เชน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ เปนตน ซึง่
โดยทัว่ ไปมีทมี่ าจาก 3 แหลงประกอบกัน คือ กําหนดโดยประสบการณการฝกอบรมของสถาบันฯ
รวมกับกรณีทมี่ ีผูประกอบการเขามาปรึกษาหารือกับทางสถาบัน และจากฝายถายทอดของทาง
สถาบันที่มกี ารสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการ ซึ่งโดยทั่วไปสถาบัน ฯ จะทําการใหบริการ
ฝกอบรมเอง ไมไดมีการทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรอื่น ๆ
ในกรณีของหลักสูตร In-house Training หลักสูตรจะมีความหลากหลายโดย
ผูประกอบการสามารถขอรับการฝกอบรมมายังกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในกรณีนี้ผูประกอบการจะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามจริง
(2) การสรรหาวิทยากรสําหรับการฝกอบรม
โดยทัว่ ไปการฝกอบรมจะใชวิทยากรของสถาบัน ฯ เอง ในอดีตไดมีการเชิญวิทยากรจาก
ตางประเทศเปนครั้งคราวเนื่องจากมีโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานในตางประเทศ
(ญี่ปุน และฝรัง่ เศส) และสถาบัน โดยมีการกําหนดระยะเวลา ประมาณ 3 – 5 ป แตในระยะหลัง
เมื่อโครงการดังกลาวสิ้นสุดลง ทําใหการเชิญวิทยากรจากตางประเทศลดนอยลงไปดวย เนื่องจาก
สถาบันเห็นวา มีปญหาดานภาษา และการใชวิทยากรไทยจะรูปญหาของอุตสาหกรรมไดดีกวา
(3) ผลการดําเนินงานดานการฝกอบรมของสถาบันวิจัยยาง
การดําเนินการฝกอบรมดานยางของสถาบันวิจยั ยางไดมีการจัดดําเนินการตัง้ แตป 2535
เปนตนมาแตในป 2541 และ 2542 ขาดการฝกอบรมเนื่องจากปญหาขอจํากัดดานงบประมาณ
และในป 2546 และ 2547 ไมมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยียางเนื่องจากมีการปรับโครงสรางการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจัยยาง (ตารางที่ 7) ซึ่งที่ผา นมาหลักสูตรของสถาบันคอนขางเปนที่
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ตองการมากหากพิจารณาจากจํานวนผูท ตี่ องการเขารับการฝกอบรมซึ่งทางสถาบัน ฯ ไมสามารถ
จัดฝกอบรมใหไดครบตามความตองการ เนื่องจากหลักสูตรแตละรุนผูเขาฝกไดในจํานวนจํากัด
เพราะตองมีการฝกภาคปฏิบัติที่จํานวนเครื่องมือและวิทยากรมีอยูอยางจํากัด ทัง้ นี้สถาบัน ฯ มี
วิทยากรดานเทคโนโลยียาง 7 คน
อยางไรก็ตามหลักสูตรที่สถาบัน ฯ จัด แมจะตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม
แตก็เปนเพียงสวนหนึง่ เพราะสถาบัน ฯ เนนการฝกอบรมพื้นฐานผลิตภัณฑในเบื้องตน ทําใหยงั
ขาดความหลากหลายครอบคลุมประเภทของผลิตภัณฑยาง
ตาราง 7

สรุปจํานวนผูเขารับการฝกอบรม (Public Training) ของสถาบันวิจัยยาง
ระหวางป 2538-2548
หนวย : คน

หลักสูตร
เทคโนโลยีการยาง
เทคโนโลยีน้ํายาง
เทคโนโลยียางแหง
เทคโนโลยียางธรรมชาติ
รวม

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
59 115
66
97 386
- 230
40
36
49
54
47
47
10
99 151
10
0
0 115 151 433
0
0 277

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง, รายงานประจําป 2538 - 2548
หากพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรการฝกอบรมในสวนของ Public Training โดยจัด
ตามกลุมของหวงโซคุณคา (Value Chain) พบวา โครงสรางหลักสูตรสวนใหญของสถาบัน ฯ เนน
พื้นฐานดาน “การผลิต” และมีการฝกอบรมทางดานการ “ควบคุมคุณภาพ” รวมถึง ”การซอม
บํารุง” ที่อยูในสวนของการฝกอบรมดานเครื่องมือเครื่องจักรควบคูดวยในแตละหลักสูตร หากแต
ยังขาดการฝกอบรมทางดาน “การวิจยั และพัฒนา” เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ รวมถึง “การ
ออกแบบ” และ “การตลาด”
(4) ปญหาและอุปสรรคของการจัดการฝกอบรม
ปญหาและอุปสรรคในการจัดฝกอบรมของสถาบันประกอบดวย
1) ปญหาจากภาครัฐ
ขาดความคลองตัว เนื่องจากสถาบัน ฯ เปนหนวยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร
ดังนัน้ การดําเนินงานในดานตาง ๆ จึงตองอิงกับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําให
บางครั้งจึงเสมือนหนึง่ ขาดความคลองตัว และขาดจุดยืน เปลีย่ นแปลงตามการเมือง
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ขอจํากัดดานงบประมาณ การที่สถาบันเปนหนวยงานภาครัฐ ทําใหงบประมาณ
ในการฝกอบรมที่สวนใหญไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเกิดการสะดุด เชน ในชวงป 2541-2542
จากปญหาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาปญหาดานงบประมาณไมไดเปนปญหาหลักใน
ดานการฝกอบรมของสถาบัน
ขอจํากัดดานบุคลากร เนื่องจากการเปนหนวยงานภาครัฐ การอนุมัติอตั รากําลัง
จึงขึ้นอยูก ับ ก.พ. ประกอบกับสถาบัน ฯ เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ฯ บุคลากรสวน
ใหญจึงเปนนักวิชาการเกษตร ทําใหการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการถายทอด
เทคโนโลยีขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตร ขาดวิทยากรเฉพาะดาน ซึ่งปจจุบันภาครัฐยังไมมี
นโยบายเพิ่มคน ปญหาบุคลากรจึงเปนปญหาที่คงอยูก บั สถาบันฯ
การประสานงานระหวางหนวยงานขาดประสิทธิภาพ เนือ่ งจากสถาบันวิจยั ยาง
ซึ่งดูแลทั้งภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมดานยาง อยูภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แตการดําเนินงานในบางดาน บางโครงการตองมีการประสานงานตางกระทรวง เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม แตการประสานงานที่ผานมาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สวนหนึ่งเนื่องจากธรรมชาติ
ของหนวยงานราชการที่มีการโยกยายตําแหนงทําใหเกิดความไมตอเนือ่ ง (ยงยุทธ แฉลมวงษและ
คณะ , 2545)
2) ปญหาภายในองคกร
การขาดวิทยากรในการฝกอบรม เนื่องจากเจาหนาที่ในฝายถายทอดเทคโนโลยี ที่
ดูแลดานการฝกอบรมไมสามารถดําเนินการฝกอบรมในหลักสูตรเฉพาะดานที่กลาวมาขางตนได
เพราะเจาหนาที่สวนใหญไมไดสําเร็จการศึกษาดานยางทําใหตองใชวทิ ยากรจากสวนทําวิจยั ซึง่
หนาทีห่ ลักของเจาหนาที่ในสวนนี้ คือ การทําวิจัย เวลาที่จะไปทุมเทใหกบั การฝกอบรมจึงมีนอย
อีกทั้งการสอนหรือการฝกอบรมไมไดเปนผลงานที่สามารถปรับระดับทางราชการได ทัง้ นี้การหา
วิทยากรที่มีความรูเฉพาะดานยางอยางลึกซึ้งเพื่อทําหนาทีว่ ิทยากรในฝายฝกอบรมโดยตรงก็
เปนไปไดยากเนื่องจากประการแรก คือ การสรรหาคนที่มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งดานยาง
เพียงพอที่จะทําการสอนไดคอนขางยาก และการเพิ่มคนในภาครัฐคอนขางยุง ยาก
3) ปญหาจากตัวหลักสูตร
ระยะเวลาการฝกอบรม ในบางหลักสูตรการฝกอบรมใชระยะเวลายาวนานเกินไป
(ประมาณ 2 เดือน) ทําใหผูประกอบการไมตองการสงพนักงานเขามาฝกอบรม ในระยะหลัง
สถาบันจึงมีการปรับเปลี่ยนบางหลักสูตรใหมีระยะเวลาสั้นลง ขาดความหลากหลายครอบคลุม
ประเภทของผลิตภัณฑยาง
ขอจํากัดดานจํานวนรุน ของการฝกอบรมที่สถาบัน ฯ สามารถรองรับได เนื่องจาก
ขอจํากัดดานวิทยากร สถานที่ และเวลา (ยงยุทธ แฉลมวงษและคณะ , 2545)
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2.5

งานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.5.1 งานวิจยั เกี่ยวกับแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน

พิเชษ ดุรงคเวโรจนและคณะ (2537) ไดทําการศึกษา ”แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย” จากการศึกษาพบวาปญหาของวงการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มคี วามรุนแรงทีส่ ุด คือ ปญหาบุคลากร ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีความ
ขาดแคลนอยางกวางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และบุคลากรที่มีอยูก็ขาดคุณภาพ ซึง่
ปรากฏการณดังกลาวนําไปสูสภาวการณตาง ๆ ที่ไมพึงปรารถนา นับตั้งแตภาวะสมองไหลไป
จนถึงการใชทรัพยากรมนุษยอยางไรประสิทธิภาพ ซึง่ สงผลทําใหองคกรมีผลิตภาพ (productivity)
ต่ํา และการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไมสามารถกาวทันกับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพลวัตร (dynamics) ของกระแสโลกาภิวัตน (globalization) ได
การศึกษานี้ไดทําการคาดประมาณการความตองการกําลังคนโดยใชวธิ ี Production
Manning Approach วิธีการประมาณการความตองการกําลังคนวิธนี เี้ ปนการประมาณการความ
ตองการกําลังคนและทักษะจากสมการการผลิต (production function) ที่ปรับปรุงใหสัดสวนของ
แรงงานตอทุน (capital – labor ratio) สามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะทําใหสัดสวนของความ
ตองการกําลังคนในทักษะทีต่ องการตอกําลังคนทั้งหมดในอุตสาหกรรมหนึง่ และสัดสวนของความ
ตองการกําลังคนทัง้ หมดในอุตสาหกรรมหนึง่ ตอมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมนั้น จะไมคงที่และ
แปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป
ในการศึกษาไดพิจารณาถึงการประยุกตใชสมการการผลิตของ Cobb – Douglas ดังนี้
Q
=
ƒ(K,L) หรือ
Q
=
AKα Lβ
โดย Q
=
ผลผลิต (มูลคาเพิ่ม)
K
=
ปจจัยทุน (เครื่องจักร อุปกรณ)
L
=
ปจจัยแรงงาน
A
=
ปจจัยทีก่ อใหเกิดผลผลิต นอกเหนือจากปจจัยทุน
และแรงงาน
α
=
สัดสวน (สัมประสิทธิ์) การใชปจจัยทุนตอผลผลิต 1
หนวย
β
=
สัดสวน (สัมประสิทธิ)์ การใชปจจัยแรงงานตอ
ผลผลิต 1 หนวย
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ผูวิจัยไดใหความเห็นเกี่ยวกับการประยุกตใชสมการการผลิตวาสามารถหาสัดสวนของ
กําลังคนในทักษะที่ตองการตอกําลังคนไดโดยการกระจายปจจัยแรงงานทั้งหมดออกเปนกลุม
กําลังคนในทักษะประเภทตาง ๆ
Q

=

AKα (L1 β1 L2 β2 … Ln βν )

ผูศึกษามีความเห็นวา การประมาณการความตองการกําลังคนโดยสมการการผลิต ควร
จะทําในระดับที่ยอยลงมาในระบบเศรษฐกิจหนึง่ ๆ แลวจึงรวมตัวเลขกลับมาเปนตัวเลขรวมของ
ทั้งระบบเศรษฐกิจ มากกวาการประมาณการเปนตัวเลขทั้งหมดในทีเดียว การประมาณการความ
ตองการในระดับยอยในระดับอุตสาหกรรมหรือกลุมยอยในอุตสาหกรรม (disaggregation by
industry or sub-industry) จะใหผลที่ใกลเคียงความเปนจริงมากกวา แมวา จะตองทําการ
ประมาณการยอย ๆ หลายครั้ง โดยการประมาณทีละอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมยอยตาม
ประเภทของแรงงานและเครือ่ งจักรและอุปกรณที่แตกตางกันตามขั้นตอนของการผลิตและ
โครงสรางการผลิตและอุตสาหกรรมนั้น ๆ
การประมาณการความตองการกําลังคนในลักษณะเชนนี้ สามารถทําการประมาณการใน
ระดับอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมยอยทีละอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมยอย
โดยกระจาย
กําลังคนในการผลิตทั้งหมดออกเปน 2 กลุม ใหญ คือ กําลังคนในสาขาที่ตองการ และกําลังคนสวน
ที่เหลือทั้งหมดที่ไมใชกําลังคนในสาขาทีต่ องการ โดยในกลุมของกําลังคนในสาขาที่ตองการก็จะ
สามารถกระจายยอยอีกตามทักษะตาง ๆ
จากสมการขางตนอาจเขียนสมการแยกตามรายอุตสาหกรรมและประเภทของกําลังคนได
ดังนี้
Qi
โดย

LIT
LN
i
k

=
=
=
=
=

AiKi AKαι ( LNi βι (LITik βικ))
กําลังคนในสาขาที่ตองการทราบ
กําลังคนสวนที่เหลือทั้งหมด
ประเภทอุตสาหกรรม
ประเภททักษะตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการประมาณการความตองการกําลังคนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของการวิจยั นี้
โดยใชทงั้ วิธกี ารแบบ demand pull และ supply push พบวาหากประเทศไทยตองการที่จะเปน
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ศูนยกลางของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตองการผลสําเร็จในการสงเสริมใหหนวย
ราชการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวางและสมบูรณแลว จําเปนที่จะตองมีบุคลกร
ทางดานนี้อยูในตลาดแรงงานตั้งแต 32,533 คน ในป พ.ศ. 2538 ไปจนถึง 138,534 คน เมื่อสิ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ในป พ.ศ. 2549 คิดเปนความตองการปละกวา
6,000 คน ในป 2538 ไปจนถึงเกือบ 12,000 คน ในป 2549 ตามลําดับ ซึ่งหากประเทศมีเปาหมาย
ที่จะเปนศูนยกลางของการผลิตอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับภูมิภาคอีกดวยแลว จะตอง
มีกําลังคนเพิม่ ขึ้นจากที่ไดกลาวมาแลว อีกปละกวา 3,600 คน ในป 2538 ไปจนถึง 13,000 คน ใน
ป 2549 หรืออีกนัยหนึ่ง สตอกของกําลังคนจะตองเพิม่ ขึ้นอีกเปนจํานวน 30,000 คน และ
126,000 คน โดยประมาณ ในป พ.ศ. 2538 และ 2549 ตามลําดับ
นอกเหนือจากความขาดแคลนทีก่ ําลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้นทวีคูณในอนาคตดังกลาว
จากผลของการศึกษาพบวาประเด็นและขอสังเกตสําคัญ คือ
(1) ผูสอนไมไดรับการดูแลเทาที่ควร เนื่องจากครูอาจารยในระบบราชการไดรับเงินเดือน
คอนขางต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงระดับลางไปจนถึงระดับกลาง ทําใหเกิดสมองไหลไปสู
ภาคเอกชนหรือไมก็สอนในหลาย ๆ สถาบัน ทั้งเพื่อตอบสนองตอความตองการและเพื่อเพิ่มพูน
รายไดที่ไมเพียงพอ
(2) บุคลากรที่ผลิตออกมามีคุณภาพต่ํา สืบเนื่องจากความขาดแคลนครูอาจารยดงั กลาว
ทําใหสัดสวนครูตอนักศึกษา รวมทัง้ เวลาที่ครูสามารถใหกับนักศึกษาอยูในระดับต่ํา
(3) การเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานคอมพิวเตอร
โดยเฉพาะอยางยิง่ เพื่อเปนนักเขียนโปรแกรม (programmer) ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดมีจํานวน
นอยมาก โดยมากมักจะอยูในสาขาชางอิเล็กทรอนิกสซงึ่ ไมสามารถเขียนโปรแกรมไดในระดับที่
ตลาดตองการ นอกจากนี้ ผูจ บ ปวส. ยังมีทักษะและความรูในการทํางานไมเพียงพอ ทําให
เจาหนาที่ระดับปริญญาตอลงมาทํางานในระดับชางเปนการใชทรัพยากรมนุษยอยางไมมี
ประสิทธิภาพ
(4) บุคลากรในตลาดแรงงานขาดคุณภาพและประสบการณ จากการสํารวจความคิดเห็น
ของหนวยงานตาง ๆ จํานวน 175 แหง พบวาปญหาที่รุนแรงที่สุด คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มี
ประสบการณ นอกจากนัน้ ยังพบวาบุคลากรในปจจุบนั มีผลิตภาพต่ํา ทําใหตองใชกําลังคนมากขึ้น
โดยไมจําเปน
(5) ปญหาของระบบการฝกอบรมยังไมไดรับการพัฒนา การฝกอบรมนับเปนงานชิน้
สําคัญในหลายประเทศ เชน ไตหวัน หรือสิงคโปร เปนตน จากการสํารวจพบวาระบบการฝกอบรม
ของหนวยงานตาง ๆ ยังมีนอยมากเพียงแค 0.32 วัน/คน/ป ในภาคเอกชน ในขณะทีห่ นวยราชการ
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มีการฝกอบรมนอยกวาภาคเอกชนถึง 10 เทา นอกจากนี้ ขอมูลจากการสํารวจยังบงชี้วา เราไม
สามารถฝกอบรมคนทํางานที่มิไดจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีเทาที่ควร ทําใหความขาด
แคลนกําลังคนสายตรงทางเทคโนโลยีสารสนเทศรุนแรงมากยิง่ ขึ้น
ผลจากการศึกษามีขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้
(1) เรงผลิตบุคลากรในสาขาหลักใหเพียงพอกับความตองการ
(2) พยายามตัดวงจรของการขาดแคลนครูอาจารยใหได โดยการเพิม่ คาตอบแทนแก
ผูสอนใหเพียงพอ ควบคูไปกับการกําหนดผลงานและประเมินผลที่มีผลเปนรูปธรรม รวมทัง้ จัดใหมี
ระบบพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(3) สงเสริมใหผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศในตางประเทศ มาจัดตั้งสถาบัน
ฝกอบรมในไทย เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันเพื่อใหเกิดสถาบัน
เพื่อความเปนเลิศในแขนงตาง ๆ โดยความรวมมือของภาครัฐและเอกชน
(4) ควรจัดใหมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกบั ผูทํางานจํานวนมาก เปน
มาตรการรีบเรงในการฝกอบรมใหผูทาํ งานเพื่อเพิม่ ทักษะและความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันจะทําใหผลิตภาพในการทํางานเพิม่ ขึ้น โดยอาจจะตั้งในลักษณะกองทุนพัฒนาทักษะ (Skill
Development Fund) ซึ่งเก็บภาษีจากเงินเดือนสวนหนึ่งเขาไวในกองทุนเพื่ออุดหนุนกิจกรรม
ฝกอบรม เชน ที่ใชไดผลมาแลวในประเทศสิงคโปร และ/หรือใชมาตรการจูงใจทางภาษีเงินไดนิติ
บุคคลดังเชนประเทศมาเลเซีย ที่ใหบริษทั สามารถลดหยอนคาใชจา ยฝกอบรมไดสองเทา
(5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรเปดหลักสูตรสอนหรือตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกระบบราชการ เพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน โดยผูสอนไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับ
งานสอนและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และใชรายไดสวนใหญจากคาเลาเรียนที่เปนไปตามกลไกราคา
ตนทุนที่แทจริง เสริมดวยระบบการใหทุนแกผูดอยโอกาสและเงินกูเพือ่ การศึกษาดังที่ปฏิบัติกันใน
หลายประเทศ
(6) พัฒนาขีดความสามารถของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ใหสามารถชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะในภาครัฐในการจัดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในหนวยงานของตน
นิตย จันทรมังคละศรีและคณะ (2538) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนา
กําลังคนทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน” โดยศึกษาปญหา
ความขาดแคลนกําลังคนในปจจุบนั และปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวกับการพัฒนา
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กําลังคนทางเทคโนโลยีของประเทศไทย พรอมทัง้ เสนอแนะแนวทางและนโยบายในการแกปญหา
เพื่อใหประเทศไทยสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจและมีขดี ความสามารถในการแขงขันมากยิง่ ขึ้น
ตอไป
ผูวิจัยไดประมวลขอมูลจากเอกสาร จากแหลงผูผลิตและผูใชกําลังคน สรางแบบจําลอง
ในการพยาการณความตองการกําลังคน ประชุมระดมความคิด ตลอดจนการสัมภาษณผูทมี่ ีความ
เชี่ยวชาญทางดานดังกลาว และไดสรุปสภาพของปญหาไว ดังนี้
(1) การขาดแคลนกําลังคนจะอยูในระดับคอนขางสูง และจะทวีความรุนแรงขึ้นในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และมาตรการการแกปญหาในระดับและระบบที่
เปนอยูไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได ไมวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
แปรเปลี่ยนทางเทคโนโลยีจะอยูในระดับใด โดยความขาดแคลนจะเกิดขึ้นทั้งในสวนของวิศวกร
นักวิทยาศาสตร และชางเทคนิคอุตสาหกรรม
(2) สถาบันผลิตกําลังคนทางเทคโนโลยีที่มีอยูใ นปจจุบันประสบปญหาหลายดาน แตที่
สําคัญโดยเฉพาะสถาบันที่เปนสวนราชการ คือ ปญหาดานคาตอบแทนและระบบบริหาร
นอกจากนัน้ สถาบันดังกลาวยังขาดระบบความสัมพันธกับผูใชผลผลิต โดยเฉพาะในภาคเอกชน
ซึ่งมีการเปลี่ยนโครงสรางความตองการอยางรวดเร็ว การขาดความสัมพันธดงั กลาว ยังผลให
ผลผลิตไมสัมพันธกับผูใชทงั้ เชิงปริมาณ องคประกอบ และคุณภาพ
(3) เมื่อประสบปญหาในการเสาะหากําลังคนทางเทคโนโลยี ธุรกิจเอกชนมักใช
คาตอบแทนทีส่ ูงกวาหนวยงานของรัฐหรือแมแตมหาวิทยาลัยเอกชนในการจูงใจใหครูอาจารยเขา
ทํางานจนเกิดสภาพ “สมองไหล” ซึ่งไดกอ ใหเกิดปญหาการขาดแคลนกําลังคนทางเทคโนโลยี
รุนแรงขึ้นมาก แตในขณะเดียวกันภาคธุรกิจเองก็มีการลงทุนในการพัฒนากําลังคน เชน การ
ฝกอบรมพนักงานนอยมาก
(4) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในปจจุบนั ทําใหเกิดความตองการเชิง
คุณภาพ ซึง่ คุณลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการพัฒนาระดับสติปญญาใหสูงขึ้น
ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาการสรางความสามารถในเชิงความคิดและวิเคราะหจะทวีความสําคัญขึ้นในอนาคต
(5) ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึง่ คือ ปญหาในการพัฒนาวิชาชีพทางเทคโนโลยีทงั้ ใน
ดานการเปนทีย่ กยองยอมรับของสังคมและผลตอบแทนทักษะในดานดังกลาวแลว จําเปนตองเปน
ผูที่มีระดับสติปญญา มีความสามารถและพากเพียร ตลอดจนความรับผิดชอบในระดับสูง หากสิง่
ตอบแทนที่ไดรับไมวาจะเปนทางสังคมหรือทางวัตถุไมอยูในระดับที่สมดุลแลว จะทําใหขาด
สิ่งจูงใจในการเลือกวิชาชีพทางเทคโนโลยีหรือทําใหผูที่ไดรับการศึกษาทางสายเทคโนโลยีหนั ไป
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ประกอบอาชีพในสายวิชาชีพอื่น ๆ อันเปนความสูญเสียอยางมากตอการลงทุนในการผลิต
บุคลากร
(6) มีความจําเปนตองยกระดับความสําคัญของการพัฒนากําลังคนทัง้ ทางดาน
เทคโนโลยีและดานอืน่ ๆ ใหอยูในระดับความสําคัญสูงสุดและเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอืน่ ๆ
ตลอดจนกระบวนการแกไขปญหาดังกลาว จะตองมีความตอเนื่องและรัฐบาลจําเปนตองนําและ
ผลักดันมาตรการตาง ๆ ในการพัฒนากําลังคน ซึง่ ความสําคัญของบทบาทของรัฐนี้ เห็นไดจาก
ประสบการณแหงความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตาง ๆ อาทิเชน ญี่ปนุ เกาหลี
ไตหวัน และสิงคโปร เปนตน
จากปญหาหลักดังกลาวขางตน ผูวิจยั เสนอวามีความจําเปนตองมีมาตรการตาง ๆ ในการ
แกไข ดังนี้
(1) เพิ่มจํานวนวัตถุดิบกําลังคนที่สามารถพัฒนาเปนกําลังคนทางเทคโนโลยี
ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเรงจัดตั้งสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมและ
อุดมศึกษา (ระดับมัธยมควรเนนในพืน้ ที่ตา งจังหวัด แตระดับอุดมศึกษาไมควร
จํากัด กลาวคือ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและตางจังหวัด)
ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงมัธยมปลายหรือเทียบเทา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาที่
เกีย่ วของในทุกระดับ
ยกระดับความตื่นตัวและความรูของประชาชนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และปรับทัศนคติและคานิยมที่มีตอวิชาการและวิชาชีพดานนี้
(2) เพิ่มกําลังการผลิตของระบบการศึกษาทางเทคโนโลยี
ปรับปรุงระบบบริหารคาตอบแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพดวยการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา
นําเขาอาจารยและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
ตั้งสถาบันการศึกษารวมกับตางประเทศ
สรางสถาบันหรือมหาวิทยาลัยพิเศษทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตกําลังคนทางเทคโนโลยี
ระดับสูง
(3) พัฒนาสถาบันและกิจกรรมฝกอบรม
เรงเพิ่มขยายการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม โดยความรวมมือ
ของรัฐ เอกชนและองคกรตางประเทศ รวมทั้งบริษทั ขามชาติ
จัดโครงการฝกอบรมตาง ๆ รวมกับภาคธุรกิจดานชางเทคโนโลยี และการจัดการ
ฯลฯ
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(4) สนับสนุนการลงทุนพัฒนากําลังคนทางเทคโนโลยี
ใหสิ่งจูงใจทางภาษีและทุนสนับสนุนกับการลงทุนของบริษัทหรือกลุม บริษัทเอกชน
ในการ (ก) จัดตั้งศูนยฝกอบรม (ข) จัดกิจกรรมฝกอบรมในบริษทั เพื่อยกระดับ
ทักษะและความรูพนักงาน (ค) สงบุคลากรไปรับการศึกษาและฝกอบรมในสถาบัน
ในประเทศและในตางประเทศที่ไดรับการรับรอง
ใหความชวยเหลือและสิทธิประโยชนแกโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและ
ฝกอบรมทางเทคโนโลยี เชน ดานเงินกูดอกเบี้ยต่ําระยะยาว เงินสมทบ การยกเวน
หรือลดภาษีนติ ิบุคคลและภาษีเงินไดของผูลงทุน การยกเวนอากรนําเขาเครื่องจักร
เครื่องมือและครุภัณฑที่เกี่ยวของกับการศึกษาและฝกอบรมโดยกวางขวางขึน้ กวาที่
เปนอยูและโดยสะดวก การชวยใหนาํ เขาอาจารยและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
เปนไปโดยสะดวก เปนตน
การใหทุนกูยมื ที่ไมมีดอกเบี้ยหรือดอกเบีย้ ต่ํามาก
และมีระยะคืนทุนยาวเพื่อ
การศึกษาในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับปรุงทุนการศึกษา
ตางประเทศ (ซึ่งปจจุบนั เปนทุนใหเปลา แตมีขอผูกมัดมากมาย จึงมีผูรับทุนต่ํากวา
เปา) ใหมีความจูงใจเชนเดียวกับกูย ืมเพื่อการศึกษา
(5) ปรับปรุงระบบการวางแผนพัฒนากําลังคนทางเทคโนโลยีและปรับยุทธศาสตรการพัฒนา
พัฒนาระบบการวางแผนที่สามารถติดตามสถานภาพและปญหาดานนี้อยางรอบ
ดานและตอเนือ่ งมีความเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ กับการพัฒนาดานอืน่ และ
ประสานกับภาคผูใชกําลังคนสามารถวางแผนระยะยาวที่มีวิสยั ทัศนชดั เจนในการ
พัฒนาประเทศและยืดหยุน สอดคลองกับการแปรเปลี่ยนของความตองกําลังคน
สรางยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนเชิงรุกและปรับแนวทางการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกัน โดยยึดการเพิ่มขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีเปนกลไกหลักของการพัฒนาประเทศซึ่งมีกําลังคน
เปนปจจัยที่สาํ คัญ
นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2541) ไดทําการศึกษา “แนวทางการพัฒนากําลังคน
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว” เสนอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยไดพยากรณอุปสงคและอุปทานของกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมและเสนอแนะ
แนวทาง นโยบาย มาตรการและกรอบแผนในการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะยาวโดยมีขอเสนอสรุปได ดังนี้
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(1) ปฏิรูประบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ระยะสัน้ ผลักดันใหมีผจู บ
การศึกษาระดับมัธยมปลายจํานวนสูงขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนผูศึกษาตอระดับอุดมศึกษา แรงงานที่
ออกสูตลาดแรงงานระดับมัธยมจะชวยใหอุตสาหกรรมปรับตัวสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและ
ความรูสูงขึน้ ในระยะยาวขยายสัดสวนนักเรียนระดับมัธยมปลายใหมสี ัดสวนสายวิทยมากกวา
สายศิลปเนนการสอนในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา เปนการเพิ่มจํานวนผูท ี่จะศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) ปฏิรูประบบการศึกษาสายอาชีพ ในระยะสั้นเนนการเรียนการสอนใหนักศึกษามี
พื้นฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และมีภาษาที่สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นได จัดหา
เครื่องมือและอุปกรณการเรียนที่ทนั สมัย ใหครูมีพนื้ ฐานทางดานอุตสาหกรรมหรือพนักงานโรงงาน
เขาเปนผูบรรยายพิเศษ หรือเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดเขาฝกงานในโรงงานทําใหนกั ศึกษามีความรู
เบื้องตนที่สอดคลองกับกระบวนการผลิต/เทคโนโลยีขณะนั้น
(3) ปฏิรูประบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระยะสัน้ ผลิตแรงงานในสาขาที่
สอดคลองกับความตองการของตลาด ยุบหรือลดบางสาขาวิชาเพือ่ ไปเพิ่มสาขาที่ตลาดตองการ
พรอมปรับปรุงระบบการประเมินผลการศึกษาใหมโดยเนนคุณภาพทีส่ ามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง
มากกวาผลคะแนน ในระยะยาวพยายามเพิ่มสัดสวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตรใหมากขึ้น และ
ปรับหลักสูตรใหการผลิตกําลังคนสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
(4) สรางสังคมวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีแนวคิดเปน
วิทยาศาสตรมากขึ้น รูจักประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ และตองสรางบรรยากาศการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรใหมากขึ้น
(5) แปรรูปการศึกษาใหเปนระบบการศึกษาตลอดชีวติ เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดเพิ่มพูนความรูแ ละทักษะ มีการพัฒนาครู พัฒนาระบบการสอนวิชาพืน้ ฐานดาน
ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในทุกสถาบันเพื่อปลูกฝงนิสยั และคานิยมในการเรียนรู และจัดให
มีสถานศึกษาสําหรับผูท ี่กําลังทํางานหรืออยูนอกตลาดแรงงานไดศึกษาเพิ่มเติม
(6) พัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูอาจารยทกุ ระดับ ในระยะสั้นการพัฒนา
คุณภาพครูอาจารยใหมีความรูทันการเปลีย่ นแปลงของโลกภายนอก ดวยการเขาไปฝกงานใน
โรงงานหรือเปดโอกาสใหพนักงานบริษทั เอกชนเขามาเปนครูเพื่อใหการสอนสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และมีโครงการพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของครูในระยะยาว
(7) แผนปรับปรุงการบริหารการศึกษาใหกระจายอํานาจสูทองถิน่ ในระยะยาวเปด
โอกาสใหทองถิ่นและผูปกครองบริหารจัดการทรัพยากรทองถิน่ ดวยตัวเอง ทัง้ การเก็บภาษี การ
กําหนดหลักสูตร เปนการสรางชุมชนใหเขมแข็งและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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(8) แผนปรับงบประมาณของสถาบันการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษามีเงินไว
ใชจายนอกเหนือจากงบประมาณ โดยเปดโอกาสใหมีการระดมรายไดจากทองถิน่ มาใชใน
การศึกษามากขึ้น เปดโอกาสใหมีสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้น หลากหลายขึน้ และใหมีอิสระ
คลองตัว สามารถหารายไดดวยตัวเอง
ยงยุทธ แฉลมวงษ และคณะ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง “กรอบแผนปฏิบัติการดานการ
พัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรม”
เพื่อเสนอตอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม
ผลการศึกษาไดเสนอกรอบแผนปฏิบัติดานการพัฒนากําลังคนเพือ่ อุตสาหกรรม
ครอบคลุมสาระสําคัญ 3 เรือ่ ง คือ
(1) กรอบแผนปฏิบัติการดานการเพิม่ ทักษะพืน้ ฐานของกําลังคน
(2) กรอบแผนปฏิบัติการดานอุตสาหกรรมรายสาขา
(3) กรอบแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมแบบรายสาขา
กรอบแผนปฏิบัติการดานการเพิ่มทักษะพื้นฐานของกําลังคนเพื่ออุตสาหกรรม ไดให
ความสําคัญตอทักษะพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดานการบริหารระบบคุณภาพ และ
ทักษะดานภาษาตางประเทศ สําหรับทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ในอนาคต
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทมากขึ้นในการสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศ
จากการสํารวจโดยคณะผูวจิ ัย พบวาธุรกิจไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตถึงรอยละ 43 ยังไมได
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และยังไมมีแผนการทีจ่ ะนําเอาเทคโนโลยีดงั กลาวมาใชภายใน
3 ป
คณะผูวิจัยไดเสนอกลยุทธการสงเสริมใหเกิดการสรางองคความรู และการถายทอด
เทคโนโลยีในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีมาตรการในการสนับสนุนใหเกิดการสรางองคความรูและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มาตรการ
สนับสนุนการจัดหลักสูตรการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม และมาตรการ
พัฒนาทักษะดานการบริหารระบบคุณภาพ
กรอบแผนปฏิบัติการพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมรายสาขา คณะผูวิจัยไดจําแนกเปน
2 กลุมหลักจากมุมมองดานเทคโนโลยี คือ
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(1) การพัฒนากําลังคนเพื่อกลุมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐาน ประกอบดวย 2
กลุมอุตสาหกรรมคือ อุตสาหกรรมกระบวนการผลิต (Process Industry) และอุตสาหกรรมการ
ผลิต (Production Industry)
(2) การพัฒนากําลังคนเพื่อกลุม อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบดวย
อุตสาหกรรมวิศวการ (Engineering Industry) อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry)
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Basic Industry) ในกลุมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นพืน้ ฐาน
คณะผูวิจัยไดสํารวจสภาพปญหาพบวามีปญหาการขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพ แรงงาน
สวนใหญเปนแรงงานระดับลาง อุตสาหกรรมกลุมนี้จงึ ตองการบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ
และทักษะเฉพาะทางอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ บุคลากรในสายของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (S&T) คณะผูวิจัยไดเสนอกลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถของกําลังคนใหมีการเรียนรู
ดวยตนเองเพือ่ ใหกําลังคนสามารถปฏิบัตงิ านไดในระบบเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธการสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพือ่ เรงผลิตบุคลากรทางดานวิจัยและพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและเพียงพอตามเปาหมายที่กาํ หนด กลยุทธในการ
พัฒนากําลังคน คือ กลยุทธการเพิม่ ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาเพื่อเรงผลิตบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยี กลยุทธการใหสถาบันเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมเปนแหลงฝกอบรม
เทคโนโลยีใหม กลยุทธการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนดาน
เทคโนโลยี
กรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให
สถาบันเฉพาะทางเปนทางออกอยางหนึ่งสําหรับการลดหรือบรรเทาปญหาในเรื่องของความไม
สอดคลองของทักษะของผูจบการศึกษากับความตองการทักษะฝมือของกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ
จากการสํารวจสภาพปญหาของสถาบันเฉพาะทาง คณะผูวิจัยพบวาโครงสรางภายใน
ของสถาบันเฉพาะทางตาง ๆ ไมเอื้อตอภาระหนาที่ของสถาบัน เนื่องจากมีบุคลากรที่เปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสถาบันแตละแหงคอนขางนอย ผูประกอบการไมเห็นความสําคัญของ
การฝกอบรมหลักสูตรที่ดําเนินการโดยสถาบันตาง ๆ มีความซ้าํ ซอนลาสมัย และไมสอดคลองกับ
แนวโนมและทิศทางของการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม และการขาดแคลนอาจารยและวิทยากร
ที่มีความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน คณะผูวิจยั ไดเสนอกลยุทธตามกรอบแผนปฏิบัติการ คือ กลยุทธ
การจัดหาและพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันเฉพาะทางใหมีความชํานาญเฉพาะทางมากขึ้น กล
ยุทธการประสานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของอาจารยในสถาบันการศึกษา กลยุทธการ
ประสานความรวมมือกับสถาบันตาง ๆ ในการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อลดความซ้ําซอน
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ธนพล วีราสา และคณะ (2546) ไดทําการวิจัย เรื่อง ”โครงการสํารวจความตองการและ
ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต” โดยทําการศึกษาใน
อุตสาหกรรมการผลิต 3 ประเภท คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิน้ สวนอุปกรณ อุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เพื่อเสนอตอสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นถึงชองวางระหวางความตองการและการผลิตกําลังดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 4 ประเด็น ไดแก บริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมกับแนวทางการ
จัดการศึกษา ความรูพนื้ ฐานและทักษะทีส่ ัมพันธกับหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน คุณสมบัติของนักศึกษา และความเชือ่ มโยงระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา
บริษัทในทั้งสามอุตสาหกรรมมีแนวโนมการปรับตัวไปสูการผลิตที่มีตน ทุนต่ําลงและมีคุณภาพสูง
ขึ้น มีการใชเทคโนโลยีที่เขมขน ทําใหความตองการบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสามารถใชพนื้ ฐานความรูในการรองรับการใชเทคโนโลยีที่
สูงขึ้น ในดานความรูพนื้ ฐานและทักษะ คุณสมบัติของนักศึกษา และความเชื่อมโยง ยังคงเปน
ปญหาหลักในทั้งสามอุตสาหกรรมทีท่ ําการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมไดใหความสําคัญมากขึ้นใน
เรื่องความรูเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและความสามารถในคิดและพัฒนาตนเอง และทักษะในการ
วิเคราะหและการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญของงาน เชนเดียวกับหรืออาจมากกวาความรู
พื้นฐานทางวิชาการและทักษะพืน้ ฐานในการปฏิบัติ นักศึกษาที่จบการศึกษาไมวา จะเปนภาค
อาชีวศึกษาหรือภาคอุดมศึกษายังขาดความเขาใจถึงภาพและลักษณะการทํางานของ
อุตสาหกรรมกอนที่จะเลือกเขาเรียน โดยเฉพาะในสายอาชีพ ตั้งแตระดับ ปวช. ปวส. และปริญญา
ตรีตอเนื่อง ทีน่ ักศึกษามองวาเปนทางเลือกที่สองและพยายามศึกษาตอเพื่อใหสงั คมยอมรับและ
สรางความกาวหนาในอาชีพ ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมยังคงใหความสําคัญกับผูที่จบ
ปริญญาตรีที่จบมัธยมปลายแลวเขาเรียนตอในภาคอุดมศึกษามากกวาผูท ี่จบระดับมัธยมตนแลว
เขาเรียนตอในภาคอาชีวศึกษา กลไกความเชื่อมโยงที่ดาํ เนินการอยู ไดแก การฝกอบรม การ
ใหบริการทีป่ รึกษา การฝกงานของนักศึกษา และการรวมทําโครงการวิจัยและพัฒนา ยังไมได
ขยายออกไปในวงกวางเนื่องจากขอจํากัดของระบบสถาบันการศึกษา และความตระหนักของ
ภาคอุตสาหกรรม
จากผลการศึกษาดังกลาวนําไปสูขอเสนอแนะในเชิงนโยบายใน 3 ประเด็น ไดแก แนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพืน้ ฐานใหกับผูเรียน และการ
พัฒนากลไกลความเชื่อมโยง กลาวคือ การพัฒนาหลักสูตรในสายวิชาชีพ ตั้งแตระดับ ปวช. ปวส.
และปริญญาตรีตอเนื่อง จําเปนตองเนนการปฏิบัติและทําไดจริง การเขาไปทํางานหลังจบ
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การศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหผูตองการเรียนตอสามารถเขาใจและนําทักษะมาพัฒนา
วิชาชีพของตนเองไดดียิ่งขึน้ การจัดหลักสูตรในลักษณะภาคสมทบหรือการฝกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นที่สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดจะชวยทําใหการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมทําได
อยางตอเนื่อง การพัฒนาหลักสูตรในภาคอุดมศึกษาควรสอดคลองกับระดับการพัฒนาความ
สามารถของอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการใชนโยบายเพือ่ ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งการเสาะหา การใช และปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี และการทําวิจยั และ
พัฒนา ซึง่ จะชวยกระตุน ใหเกิดความตองการและสรางทางเดินอาชีพใหกับผูเลือกเรียนในสาย
สามัญ การเตรียมพืน้ ฐานในดานขอมูลอุตสาหกรรม กรณีศึกษาจากตัวอยางจริงและฐานขอมูล
การแกปญหาในอุตสาหกรรม การปรับหลักสูตรใหมีมิตทิ างสังคม และความรูพ ื้นฐานที่จาํ เปน เชน
ภาษาอังกฤษ โปรมคอมพิวเตอร การจัดการคุณภาพ เปนสิ่งที่จะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจและ
พรอมเขาสูภาคอุตสาหกรรมไดดีขึ้น การพัฒนากลไกความเชื่อมโยงควรเปลี่ยนแนวทางจากการ
ขอความรวมมือเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคชัดเจน และสงเสริมหนวยงานที่มีบทบาทเชื่อมโยง
การไหลเวียนของความรู ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้รายงานการวิจัยยังไดเสนอแนะใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติมีบทบาทของ bridging agent ใชขอไดเปรียบในการเปนหนวยงานกลางทําบทบาทเปน
หนวยงานประสานเชื่อมโยงและสรางการไหลเวียนของความรูระหวางภาคอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจยั ใหเกิดความเขมแข็งโดยอาศัยกิจกรรมทางวิชาการ เชน การ
ทํา road show ไปตามนิคมอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง การจัดประชุมและ
สัมมนาวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การรวมฝกอบรมเฉพาะทางกับสถาบันวิจยั
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรไปยังสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการ ไปจนถึงการสงเสริมการรวมทําโครงการวิจยั และพัฒนาทีม่ ีโจทยมาจากภาค
อุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
เพื่อสรางปฏิสมั พันธใหเกิดขึ้นระหวางผูมีสว นไดสวนเสียในอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ
2.5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังคน
บุญศักดิ์ ใจจงกิจ และคณะ (2541) ไดศึกษาเรื่อง “บทบาทของเอกชนภาคธุรกิจและ
สถานประกอบการกับการศึกษา“ โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจยั และรายงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกําลังคนใหตรง
กับความตองการ ขอสรุปของการศึกษา คือ สถานประกอบการเอกชนทัง้ หลายสามารถใชรูปแบบ
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ตาง ๆ รวมพัฒนากําลังคนได ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนยอบรมขึ้นในสถานประกอบการของตน 2)
รวมกลุมกับบริษัทและองคกรอิสระ จัดทําศูนยฝก อบรมและโปรแกรมการศึกษาตอเนื่อง 3)
รวมกับสถานศึกษาจัดตั้งโครงการพิเศษขึ้น แมวาบทบาทของความรวมมือจะมีหลายลักษณะ
คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการจัดฝกอาชีพระบบทวิภาคี ทั้งแบบโรงงาน-โรงเรียนและแบบสลับที่
เรียนที่ฝก งานเปนรูปแบบทีส่ ําคัญมากจึงมีวิสัยทัศนวาประเทศไทยสมควรมีระบบอาชีพฝกหัด
จัดตั้งขึ้นอีกระบบหนึง่ ขนานไปกับระบบเทคนิคและอาชีพศึกษา ที่จัดอยู ณ โรงเรียน/วิทยาลัย
อาชีพศึกษาอยูแลว
ประภาส พวงชื่น (2542) ไดศึกษารูปแบบการฝกอบรมของโรงงานอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมสําหรับสาขาชางยนต : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย เจาของสถานประกอบการ ผูจัดการ ผูจัดการฝายบุคคลและผูที่มีสวนจัดการ
ฝกอบรม ในโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 455 แหง ซึง่ จําแนกตามประเภทและขนาด ผลการวิจยั
สรุปได ดังนี้
(1) รูปแบบการฝกอบรมของโรงงานอุตสาหกรรมโดยภาพรวม
1) ดานนโยบายและเปาหมายของการฝกอบรม เพื่อฝกงานตาม
เทคโนโลยีและตามสภาพการทํางาน โดยมีรัฐบาลเปนผูดําเนินการ รวมทั้งใหการสนับสนุนให
ภาคเอกชนสามารถนําคาใชจายในการจัดการฝกอบรมหักลดหยอนภาษีประจําป
2) วัตถุประสงคของการฝกอบรม เพื่อเพิ่มความรูและทักษะแกพนักงาน
สําหรับกลุม เปาหมายควรเปนพนักงานกอนประจําการ โดยฝกตามหลักสูตรมาตรฐาน
ประกอบดวยทฤษฎีและการปฏิบัติพื้นฐาน และมีการดําเนินการฝกในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให
สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน เนื้อหาจะเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ ความรู
ทั่วไป ไดแก มนุษยสมั พันธในการทํางาน สถานที่จัดควรเปนสถาบันการศึกษารวมกับโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูรับผิดชอบเตรียมวัสดุฝกและเครื่องมือ โดยโรงงานอุตสาหกรรมควรจัดปละ 2-3
ครั้ง จํานวนผูเขารับการอบรมอยูระหวาง 5-20 คน ระยะเวลาการฝก 1-7 วัน วันเสาร – วันอาทิตย
เวลา 8.00 – 16.00 น.
3) วิธกี ารสอนของครูฝก ใชวธิ ีการบรรยาย ลักษณะของครูฝกจะเปนผูมี
ความรูและประสบการณ (อาจไมใชบุคคลภายในของสถานประกอบการ) มีความเชีย่ วชาญดาน
วิชาชีพและวิธกี ารสอน การพัฒนาความรูแ ละประสบการณของครูฝก ใชวธิ ีการอบรมวิทยากรและ
เทคโนโลยีใหม ๆ หนาที่ของครูฝกคือ ฝกอบรมพรอมกับทํางานประจําอื่น ๆ ดวย
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4) การพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ควรคํานึงถึงความรูเดิม
ประสบการณเดิมเปนคุณสมบัติที่สําคัญ ผูเขารับการฝกอบรมตองมีประสบการณการทํางานมา
กอน 1-3 เดือน อายุชว ง 21-25 ป ไมเสียคาใชจายใด ๆ และไมควรมีขอผูกมัดใด ๆ กับสถาน
ประกอบการ
5) การวัดและประเมินผลการฝกอบรมจะใชทดสอบทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
โดยหนวยงานที่เกีย่ วของจะทําหนาทีช่ วยกันประเมิน โดยใชเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สําหรับผูท ี่ผานการฝกอบรมจะไดรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) จําแนกตามประเภทกิจการและขนาดของโรงงาน
1) โรงงานอุตสาหกรรมที่เกีย่ วของกับสาขาชางยนตโดยตรง จะเนน
เนื้อหาในหลักสูตรดานมนุษยสัมพันธในการทํางาน ผูเ ขารับการฝกเปนพนักงานกอนเขา
ประจําการ มีประสบการณการทํางาน 1-3 เดือน จํานวนผูฝกมากกวา 5 -10 คนหรือมากกวา 20 –
30 คน ตอครั้ง สถานที่จัดฝกอบรมและสิ่งอํานวยความสะดวกคือ สถาบันการศึกษารวมกับ
โรงงานอุตสาหกรรม
2) โรงงานอุตสาหกรรมที่เกีย่ วของกับสาขาชางยนตโดยออมเห็น
ควรใหการจัดการฝกอบรมเปนความสมัครใจของโรงงาน เนื้อหาของหลักสูตรเนนความปลอดภัย
ในการทํางาน คอมพิวเตอรพนื้ ฐาน ผูรับการฝกอบรมคือพนักงานระหวางประจําการ ไมตองมี
ประสบการณในการทํางาน ไมจํากัดอายุ ฝกอบรมระหวางวันจันทร – ศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
จํานวนผูฝก มากกวา 10 – 20 คนตอครั้ง สถานที่และสิง่ อํานวยความสะดวกเปนศูนยฝกอบรม
เฉพาะภายนอกโรงงาน
3) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางมีนโยบาย เปาหมาย เพื่อเตรียม
กําลังแรงงานใหพรอมทํางานและยกระดับฝมือ แตไมเห็นดวยกับการจัดเก็บภาษีทักษะเพราะเปน
การเพิม่ ภาระ ทําใหตนทุนสูง การสอนใชวธิ ีการสรางสถานการณจําลอง
4) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญยินดีเปนผูออกคาใชจา ยในการ
ฝกเนื้อหาในหลักสูตรเนนความสามารถในการปฏิบัติงานใหไดตามาตรฐาน ภาษาตางประเทศ
เปนสิ่งจําเปน และเนนใหผูที่ผานการฝกอบรมไดรับการรับรองวิทยฐานะจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือบริษัทที่จดั
Sefton, Waterhouse , Deakin และคณะ (1994) ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการฝกอบรม
แบบบูรณาการ (Integrated training) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมแบบ
บูรณาการที่สามารถใชไดจริง ภายในบริบทของการฝกอบรมเพื่อคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมยาน
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ยนต (Vehicle Industry Certificate : VIC) ดวยโครงการทดลองในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนตจาํ นวน 6 แหง กรอบความคิดที่ใชคือ หลักสูตรของ VIC ที่จะปรับใชกับ
สถานประกอบการอยางเหมาะสม จึงตองพิจารณาองคประกอบของสถานประกอบการขั้นตอน
การผลิตหรือกระบวนการผลิต ความเปนสถานประกอบการเฉพาะดาน และสมรรถนะหลักผลของ
การศึกษาและประเด็นทีน่ าสนใจมี ดังนี้
(1) การนํารูปแบบไปใช ตองใชเจาหนาที่โครงการทีม่ ีทกั ษะในการดําเนินการที่
ซับซอนในสถานประกอบการ แตพบวาประสบผลตามความตองการของสถานประกอบการ และ
ยังคงไวซึ่งความรวมมือในการพัฒนาโครงการและการนําไปใช ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จ โครงการ
ใชกลยุทธ การจัดการในการสนับสนุนโครงการ ดวยการตั้งคณะกรรมการในแตละสถาน
ประกอบการเพื่อดําเนินการและแนะนําโครงการ พรอมการสนับสนุน สวนโปรแกรมทีน่ ําไปใชมี
ความเปนไปไดในการสรางทักษะ การจัดและดําเนินการเพื่อใหไดทักษะซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
หมายถึง ภาษา การอานออกเขียนไดและคิดเลขเปน ในการฝกอบรมวิชาชีพ “Stream” ตาม
หลักสูตรของ VIC ซึ่งการฝกอบรมมีความเหมาะสมกับสถานประกอบการและพลวัตที่เกิดขึ้น และ
ยังทําใหมั่นใจวาจะสงผลตอการปฏิรูปสถานประกอบการ ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคลองกับความ
ตองการในการผลิตที่จะตองมีการปรับแกอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ใหโอกาสแกพนักงานใน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการฝกอบรม นอกจากนัน้ ยังมีขอเสนอแนะทีน่ าสนใจคือ ใน
อุตสาหกรรมยานยนตนั้นเจาของหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูถือหุน ทัง้ ในระดับบริษัทและโรงงาน
ควรมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขโครงการและโปรแกรมที่ใชอยางตอเนื่องดวยความรวมมือ
อยางเขมแข็ง มีการพัฒนาหลักสูตร อุปกรณเครื่องมือในการเรียนรูและการประเมินการทํางาน
โดยผูเชี่ยวชาญในงานทั้งเปนการสรางคุณคา ขยายประสบการณ ทักษะ ความสามารถและ
ศักยภาพของพนักงานดวย
(2) งานวิจัยนีช้ ี้ใหเห็นถึงปจจัยที่สง ผลตอการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและ
การเปลี่ยน แปลงของสถานประกอบการ ทําใหเกิดกลยุทธแนวใหมทตี่ องมีความคลองตัว ยืดหยุน
เชน ประเภทของงานมีการขยายตัวกวางออกไป การตั้งทีมทํางาน การกระจายการตัดสินใจไปสู
ระดับลาง ระบบการใหรางวัลตามทักษะ การเพิ่มแผนการฝกอบรมและการใชกลยุทธที่ตางออกไป
ฉะนัน้ รูปแบบการฝกอบรมจึงขึ้นอยูก ับการปฏิรูปสถานประกอบการที่ไดรับแรงกดดันจากปจจัย
ตาง ๆ
(3) กระบวนการของความรวมมือและการปรึกษารวมกัน ในการพัฒนาหลักสูตร
ในสถานประกอบการเพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริง ตองตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการที่แทจริง
ของสถานประกอบการ ฉะนัน้ การตัดสินใจจึงขึ้นอยูก ับเจาของหรือผูถือหุนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ในเรื่องทีว่ าจะใหเรียนรูอะไร ดวยวิธกี ารใดและดวยเหตุผลใด เพื่อปรับแกไขโปรแกรมการเรียนรู
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โดยใหการเรียนรูเปนการเรียนรูเกี่ยวกับสถานประกอบการ ในสถานประกอบการและเปนสวนหนึง่
ของวัฒนธรรมการเรียนรูการทํางาน (Working-learning culture) ดวยแนวคิดองคกรเอื้อการ
เรียนรู
(4) กระบวนการในการปรึกษารวมกันเพือ่ แกไขรูปแบบการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่องของสถานประกอบการ สหภาพแรงงาน และผูเ รียน ประกอบดวยขอคิดเห็นโดยรอบจาก
ปจจัยนําเขา (Input) ตาง ๆ คือ ปจจัยนําเขาของสถานประกอบการ ไดแก เปาหมาย ปรัชญา
ความชํานาญในการทํางาน ความตองการของสถานประกอบการ การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรม
สถานประกอบการ ปจจัยนําเขาของสหภาพแรงงาน ไดแก ความเทาเทียม เสนทางอาชีพ การถาย
โยงทักษะ คุณวุฒิวิชาชีพ องคกรที่มีความเปนมนุษย (Humanized work organization) และ
ปจจัยนําเขาของผูเรียนหรือพนักงานของสถานประกอบการ ไดแก ประสบการณ ความรู ทักษะ
ความตองการการเรียนรูของแตละบุคคล
(5) การพิจารณาปรับแกหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานประกอบการ ใชวิธกี าร
ผสมผสานระหวางกรอบความคิดทางการศึกษาและกรอบความคิดของหลักสูตรกับบริบทของ
สถานประกอบการ กลาวคือ กรอบความคิดทางการศึกษาประกอบดวย ความคิดรวบยอด คานิยม
และกลยุทธทใี่ ช รวมถึงผูเรียนและการเรียนรูในบริบทของสถานประกอบการ และกรอบความคิด
ของหลักสูตรกับบริบทของสถานประกอบการนัน้ ในสวนของหลักสูตรเพื่อใหไดมาซึ่งประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมยานยนต ไดแก มาตรฐานความสามารถทางอุตสาหกรรมที่แยกยอยเปน ความรู
และทักษะทัว่ ไปที่เปนตัวหลักและตัวเลือกตามสาขางาน โดยทัง้ นี้ตองขึ้นอยูกับพื้นฐานของสถาน
ประกอบการและประกาศนียบัตรเฉพาะ สําหรับในสวนของบริบทของสถานประกอบการ ไดแก
สวนประกอบขององคกร (Elements of organization) ซึ่งไดแก ความตองการของลูกคา การ
วางแผนและขอกําหนดขององคกร (ในเรื่องวัตถุดิบ อุปกรณหรือเครื่องมือที่เปนแบบวัดตาง ๆ
ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและสถานทีท่ ี่ใช) เทคโนโลยีในสถานประกอบการ กระบวนการหรือ
วิธีการผลิต นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมภายในสถานประกอบการ การ
สื่อสารภายในสถานประกอบการ ความสัมพันธ ความรับผิดชอบและการใชอํานาจสั่งการ
ทางเลือกในสายอาชีพ การเรียนรูและการฝกอบรม การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การ
แกไขอยางตอเนื่อง และการวิจัยและพัฒนา นอกจากองคประกอบของสถานประกอบการแลว ยัง
มีปจจัยอื่น ๆ ที่นาํ เสนออีก คือ กลุมของความสามารถหรือสมรรถนะ ไดแก ความสามารถเฉพาะ
อุตสาหกรรม ความสามารถหลัก ความสามารถเฉพาะในบริษัทและกลุมขั้นตอนการผลิตทั้ง
โดยรวมและลําดับขั้นตอนในกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นเฉพาะแตละงานในโรงงาน
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สรุป
จากการศึกษาแนวคิด นโยบาย และวิธีการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป
และดานอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยและของตางประเทศรวมทัง้ การศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวาการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่ผา นมายังคงมี
ปญหาและอุปสรรคหลายประการในกระบวนการพัฒนากําลังคนตั้งแตการกําหนดนโยบาย การ
วางแผน การผลิตและพัฒนากําลังคน โดยในขั้นตอนการกําหนดนโยบายการพัฒนากําลังคนยัง
ขาดความเปนเอกภาพ มีหนวยงานที่มีอาํ นาจตัดสินใจหลายหนวยงาน ไดแก กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
แรงงาน ตางฝายตางมีนโยบายในการพัฒนากําลังคนของตนเอง ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ ใน
ดานการวางแผนพัฒนากําลังคน มีแผนพัฒนากําลังคนกระจัดกระจายหลายหนวยงาน อาทิ
ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจรแผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง แผนพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานกําลังคน แผนพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม โดยในแตละแผน
มีเปาหมายในเรื่องเดียวกันทีแ่ ตกตางกัน
ในดานการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารายังขาดการ
ประสานงานรวมกันในการกําหนดเปาหมายการพัฒนากําลังคน จึงเกิดลักษณะของการตางคน
ตางทํา สําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารายังผลิตไดนอ ยกวาความ
ตองการและยังไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เนื่องจากการขาดความเชื่อมโยง
ระหวางสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมทั้งในดานการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาสวนใหญยังขาดการศึกษาวิจัย
อยางจริงจังในมิติที่เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราทัง้ การพัฒนากําลังคน
โดยภาครัฐและภาคเอกชน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดํ า เนิน การวิ จัย เรื่ อง ยุท ธศาสตรก ารศึ ก ษาเพื่อ พั ฒ นากํ า ลั ง คนดา นอุ ต สาหกรรม
ยางพารา มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(ตามวัตถุประสงคขอที่ 1)
การดําเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะหการพัฒนากําลงคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
เปนการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
ในดานการกําหนดนโยบาย การวางแผนกําลังคน การผลิตและพัฒนากําลังคน และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา โดยมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย
ดังนี้
3.1.1 แหลงที่มาของขอมูล
(1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เปนขอมูลเกีย่ วกับการกําหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา การผลิตและพัฒนากําลังคน การติดตามประเมินผลการพัฒนากําลังคน
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ขอมูลไดจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
(2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผน วั ต ถุ ป ระสงค และเป า หมายของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ยางพาราและการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ไดจากเอกสารและรายงานจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
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3.1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
(1) ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ไดแก ผูท รงคุณวุฒิจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมของยางพารา ไดแก สถาบันวิจัย
ยาง สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ศู น ย เ ทคโนโลยี แ ละวั ส ดุ
แหงชาติ สถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และโรงงานอุตสาหกรรมยาง
(2) กลุมตัวอยาง
1) ผูวิจัยใชสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจํานวน 13 แหง เปนกลุมตัวอยางโดยใชวธิ ีสุมตัวอยางแบบ
เจาะจงไดกลุม ตัวอยาง ดังนี้
1.1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
1.2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
1.3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร
1.4) มหาวิทยาลัยมหิดล
1.5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวชิ ัย
1.6) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
1.7) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.8) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
1.9) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
1.10) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
1.11) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
1.12) สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร
1.13) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2) กลุมตัวอยางผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา จํานวน 12 คน ดังนี้
2.1) นายสุขุม วงษเอก
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร
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2.2)

นายพลชิต บัวแกว
ผูอํานวยการสวนอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจยั ยาง
2.3) นางอภิรดี พึ่งประดิษฐ
ผูอํานวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจยั ยาง
2.4) ดร. อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
2.5) ดร. กฤษฎา สุชีวะ
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.6) ดร. เพียรพรรค ทัศคร
รองศาสตราจารยประจําภาควิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.7) นายบุญหาญ อูอุดมยิ่ง
ประธานกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
2.8) นายสมบัติ ศิลาเกษ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 11
กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
2.9) อาจารยเธียรชัย ณ นคร
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาการ
ปฏิรูประบบการพัฒนายางพาราไทย
2.10) นางอรทิพา กฤตผล
นักวิชาการอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
2.11) นายวัชรพงศ กฤชเพชร
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด
2.12) นายสุรพล แกวภักดี
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ยางโอตานิ จํากัด
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3.1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ ที่ 1 ไดแก แบบสัมภาษณ จํานวน
1 ชุด (ภาคผนวก ก) เพื่อสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
ซึ่งไดเลือกเปนกลุมตัวอยาง ครอบคลุมการกําหนดนโยบาย การวางแผนกําลังคน การผลิตและ
พัฒนากําลังคน และการติดตามประเมินผลการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
3.1.4 การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหเนื้อหาใน
รายละเอียดของเอกสารรายงานและขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ที่เกีย่ วกับการพัฒนากําลังคน
ดานอุตสาหกรรมยางพาราในดานการกําหนดนโยบายและการวางแผนกําลังคน การผลิตและ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา การติดตามประเมินผล เพือ่ ใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
3.2 วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(ตามวัตถุประสงคขอที่ 2)
3.2.1 แบบจําลองที่ใชในการคาดประมาณความตองการดานกําลังคน
ในการวิจัยเพื่อคาดประมาณกําลังคนดานอุตสาหกรรมไดใชวิธีการทางเศรษฐมิติ โดยการ
ประยุกตใชแบบจําลองจากฟงกชั่นการผลิต (Production Function) ของ Cobb – Douglas ซึ่ง
มีรูปแบบของสมการ ดังนี้
Q
=
f (K , L) และ ...............................................(1)
Q
=
AKα Lβ…………………………………..…….(2)
โดย
Q
=
ผลผลิต
K
=
ทุนที่ใชในการผลิต
L
=
กําลังแรงงาน
A
=
ปจจัยทีก่ อใหเกิดผลผลิตนอกเหนือจากปจจัยทุนและ
กําลังแรงงาน
α
=
สัมประสิทธิ์ การใชปจจัยทุนตอผลผลิต 1 หนวย
β
=
สัมประสิทธิ์ การใชกําลังแรงงานตอผลผลิต 1 หนวย
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การหากําลังคนที่ตองการกระทําโดยการแปลงสมการที่ (2) ใหอยูในรูปที่สามารถคํานวณ
ไดโดยการ take logarithm จะไดสมการ ดังนี้
log Q

=

log A + α log K + β Log L ………………(3)

β Log L

=

- log A + log Q - α log K …………………(4)

Log L

=

-

α
1
1
log A +
log Q log K ………..(5)
β
β
β

จากนั้นทําการคํานวณหาคาของ Log Q, Log K, และ Log L แลวจึงคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์ของกําลังแรงงานตอผลผลิต โดยการใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณและทําการคาด
ประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
ในการคาดประมาณกํ า ลั ง คนที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย นี้ จ ะกระจายกํ า ลั ง คนออกตามกลุ ม
อุตสาหกรรมกลุมยางพารา โซคุณคาการผลิต (การบริหาร การวิจัย และการผลิต) และระดับ
การศึกษา ดังนี้
L
=
กําลังคนในอุตสาหกรรมยางพารา
L1
=
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑผลิตภัณฑน้ํายาง
L11 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
L111 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับต่ํากวา ปวช.
L112 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับ ปวช.
L113 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับ ปวส.
L114 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับปริญญาตรี
L115 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
L12 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
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L121 =
L122 =
L123 =
L124 =
L125 =
L13 =
L131 =
L132 =
L133 =
L134 =
L135 =
L2
=
L21 =
L211 =
L212 =
L213 =
L214 =

กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับปริญญาตรี
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L215 =

กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
L22 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
L221 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับต่ํากวา ปวช.
L222 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับ ปวช.
L223 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับ ปวส.
L224 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับปริญญาตรี
L225 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
L23 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
L231 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับต่ํากวา ปวช.
L232 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับ ปวช.
L233 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับ ปวส.
L234 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับปริญญาตรี
L235 =
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
3.1.2 ที่มาของขอมูล=kd
3.2.2 แหลงที่มาของขอมูล

(1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ขอมูลปฐมภูมิที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับกําลังคนและ
ความต อ งการกํ า ลั ง คนประเภทต า งๆ มู ล ค า ผลผลิ ต และมู ล ค า การลงทุ น ของอุ ต สาหกรรม
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ยางพารา โดยทําการสํารวจขอมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งไดจดทะเบียนเปนผูใช
ยางกับสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
(2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ขอมูลทุติยภูมิที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ประกอบดวย
1) มูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548 จากสถาบัน
วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชย
2) กําลังคนในอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
3) มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548 จาก
สถาบั น วิ จั ย ยาง กรมวิ ช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
3.2.3 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม
ยางพาราที่ไดจดทะเบียนเปนผูใชยางกับสถาบันวิจัยยาง จํานวน 254 โรงงาน เก็บรวบรวมขอมูล
ได 141 โรงงาน คิดเปนรอยละ 55.51 โดยมีรายละเอียดของโรงงาน จําแนกตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ ดังนี้
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ตารางที่ 8

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่จดทะเบียนเปนผูใชยาง และที่ใชใน
การศึกษาจําแนกตามกลุม และประเภทของผลิตภัณฑ ป 2548

กลุม / ประเภทผลิตภัณฑ

1. น้ํายาง
1.1 ถุงมือยาง
1.2 ถุงยางอนามัย
1.3 ลูกโปง
1.4 หัวนมยาง
1.5 ยางยืด
1.6 ยางรัดของ
1.7 เครื่องมือแพทย

จํานวนโรงงาน
ที่จดทะเบียน
เปนผูใชยาง
(โรงงาน)
57
19
4
6
3
6
12
7

จํานวนโรงงาน
รอยละ
รอยละ
ที่ใชใน
ของประเภท ของโรงงาน
การศึกษา
ผลิตภัณฑ
ที่ใชใน
(โรงงาน)
(รอยละ)
การศึกษา
(รอยละ)
29.79
73.68
42
12.05
89.47
17
2.13
75.00
3
2.84
66.67
4
1.42
66.67
2
3.55
83.33
5
6.38
75.00
9
1.42
28.57
2

2. ยางแหง
2.1 ยางรถยนต
2.2 ยางรถจักรยานยนต
2.3 อะไหลรถยนต
2.4 หลอดอกยาง
2.5 รองเทา
2.6 ยางขัดสีขาว
2.7 พื้นรองเทา
2.8 สายพาน
2.9 ทอยาง
2.10 พืน้ รองพรม
2.11 อื่น ๆ

197
11
15
29
10
47
5
19
9
5
3
44

99
9
13
27
9
11
4
13
10
5
3
0

50.25
81.82
86.67
93.10
90.00
23.40
80.00
68.42
52.63
100.00
100.00
0

70.21
6.38
9.22
19.15
6.38
7.80
2.84
7.09
5.67
3.55
2.13
0

รวม

254

141

55.51

100.00
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3.2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอที่ 2 ไดแก แบบสํารวจขอมูล จํานวน 1 ชุด
(ภาคผนวก ข) เพื่อสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ ผลผลิต ทุน และกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
จําแนกตามโซคุณคาการผลิต และระดับการศึกษา
3.2.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจยั นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหความตองการแรงงานดานปริมาณ โดย
การแทนคาขอมูลที่ไดจากการสํารวจลงในแบบจําลองเศรษฐมิติและทําการวิเคราะหหาคา
Logarithm โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งเปนโปรแกรมสถิติที่ใชสําหรับสังคมศาสตร และวิเคราะห
หาคาสัมประสิทธิ์ของกําลังแรงงานตอผลผลิตโดยใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณ จากนั้นจึง
คํานวณหาปริมาณความตองการแรงงานจําแนกตามชนิดและประเภทของอุตสาหกรรม
3.3 วิธีดําเนินการวิจัยเพือ่ เสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา (ตามวัตถุประสงคขอที่ 3)
การดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา เปนการสํารวจรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา โดยทําการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมตามแนวทาง SWOT Analysis
โดยการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)
และขอจํา กัด (Threats) ของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเสนอแนะ
ยุ ท ธศาสตร ก ารศึ ก ษาที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นอุ ต สาหกรรมยางพารา โดยมี
รายละเอียดการวิจัย ดังนี้
3.3.1 แหลงที่มาของขอมูล
(1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมที่เกีย่ วกับจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และขอจํากัดของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรการศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
ขอมูลไดจากการสัมภาษณผทู รงคุณวุฒทิ ี่ไดเลือกเปนกลุม ตัวอยางในการศึกษา
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(2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและแนวทางการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพาราจากเอกสารและรายงานที่มีผูสํารวจและศึกษาไวแลว สามารถนํามาใช
ประโยชนในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
3.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
(1) ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3 ไดแก ผูท รงคุณวุฒิดาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและดานการศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของ ไดแก
สถาบันวิจัยยาง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนยเทคโนโลยีและ
วัสดุแหงชาติ สถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และโรงงานอุตสาหกรรม
(2) กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่เปนผูท รงคุณวุฒิดานการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
และผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับยางพารา จํานวน 17 คน ดังนี้
1)
นายสุขุม วงษเอก
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร
2)
นายพลชิต บัวแกว
ผูอํานวยการสวนอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจยั ยาง
3)
นางอภิรดี พึ่งประดิษฐ
ผูอํานวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจยั ยาง
4)
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
5)
ดร. กฤษฎา สุชีวะ
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

นายบุญหาญ อูอุดมยิ่ง
ประธานกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
นายสมบัติ ศิลาเกษ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 11
กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
อาจารยสุรัตน จั่นแยม
ผูอํานวยการสํานักความรวมมือ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ศาตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกั ดิ์
ที่ปรึกษาสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประธานคณะทํางานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รองศาสตราจารย ดร. เพียรพรรค ทัศคร
รองศาสตราจารยประจําภาควิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรสา ภัทรไพบูลยชัย
ผูอํานวยการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยียาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
อาจารยจฑุ าทิพย อาจชมพู
หัวหนาสาขาเทคโนโลยียาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย
อาจารย ดร. พลพัฒน รวมเจริญ
อาจารยประจําโปรแกรมเทคโนโลยียาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อาจารยนรา เทือใหม
หัวหนาสาขาเทคโนโลยียาง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
อาจารย ดร. กัญญา ดานประเสริฐ
หัวหนาสาขาเทคโนโลยียาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายวัชรพงศ กฤชเพชร
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด
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17)

นายสุรพล แกวภักดี
ผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ยางโอตานิ จํากัด

3.3.3 เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอที่ 3 คือ แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด
(ภาคผนวก ก) ใชสําหรับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่ไดเลือกเปนกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา และขอเสนอ
ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
3.3.4 การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหเนื้อหาของ
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและขอเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา ที่รวบรวมไดจากเอกสารที่เกี่ยวของและการสัมภาษณเพื่อสังเคราะหเปน
ขอเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคขอที่ 1
การวิเคราะหการพัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา

วัตถุประสงคขอที่ 2
การคาดประมาณความ
ตองการกําลังคนดาน

อุตสาหกรรมยางพารา

วิธีดําเนินการ

ขอมูล

แหลงขอมูล

เครือ่ งมือ

วิธีการวิเคราะห

1.1 วิเคราะหการพัฒนา
กําลังคนในดานการกําหนด
นโยบาย การวางแผน
การผลิตและพัฒนากําลังคน
และการติดตามประเมินผล

1.1 ขอมูลการกําหนดนโยบาย
1.1 ผูท รงคุณวุฒิจาก
การวางแผน การผลิตและพัฒนากําลัง หนวยงานที่เกี่ยวของ
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
1.2 เอกสารและรายงาน
ของหนวยงานตางๆ
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับแผน
วัตถุประสงค และ เปาหมายของ
การพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา

1.1 แบบสัมภาษณ

2.1 ใชวิธีการทางเศรษฐมิติโดย
ประยุกตจากฟงกชั่นการผลิต
ตามสมการของ Cobb-Douglas

2.1 มูลคาผลผลิต
2.2 มูลคาการลงทุน
2.3 กําลังคน

2.1 สถาบันวิจัยยาง
2.2 โรงงานอุตสาหกรรม
ยางพารา
2.3 กระทรวงพาณิชย
2.4 กระทรวงอุตสาหกรรม

2.1 แบบสํารวจ

2.1 ใชวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐ
มิติโดยแทนคาของขอมูลลงใน
แบบจําลองและวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์ของกําลังคนตอผลผลิต
โดยใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณ

3.1 ขอมูลดานสภาพแวดลอม
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
ขอจํากัดของการพัฒนากําลังคน
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอ
ยุทธศาสตรการศึกษาเพือ่ พัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา

3.1 ผูท รงคุณวุฒิดาน
อุตสาหกรรมยางพาราและ

3.1 แบบสัมภาษณ

3.1 ใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)

เพื่อวิเคราะหหาความตองการ
กําลังคนดานอุตสาหกรรม

1.1 ใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)

ยางพารา

วัตถุประสงคขอที่ 3
การเสนอยุทธศาสตร
การศึกษาเพือ่ พัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา

3.1 ใชวิธีการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT
Analysis) เพือ่ เสนอยุทธศาสตร
การศึกษาเพือ่ พัฒนากําลังคน
ดานอุตสาหกรรมยางพารา

ดานการศึกษา
3.2 เอกสารและรายงาน
ตาง ๆ ทีเ่ กีย
่ วของ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ผวู ิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั โดยได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
4.1.1 การวิเคราะหการกําหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรม ยางพารา
4.1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
4.1.3 การติดตามประเมินผลการผลิตกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
4.2 ผลการวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
4.2.1 ขอมูลพืน้ ฐานของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราทีใ่ ชในการศึกษา
4.2.2 การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
4.2.3 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ
ยางเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
4.2.4 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยาง
แหงเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
4.2.5 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวม
4.2.6 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ
demand pull
4.2.7 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ
supply push
4.2.8 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจําแนก
ตามกลุมอุตสาหกรรม โซคณ
ุ คาการผลิต และระดับการศึกษา
4.3 ผลการวิเคราะหเพื่อเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพือ่ พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
4.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
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4.3.2 ขอเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
4.1 ผลการวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
4.1.1 การวิเคราะหการกําหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
จากการศึกษาเอกสาร รายงาน และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราพบวา นโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพาราของไทยในชวงป 2545 – 2551 มีแนวทางในการดําเนินงานตามแมบท
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-2549) ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (พ.ศ.
2546-2550) แผน และการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง (พ.ศ.2549-2551) ซึ่งการกําหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราผานแนวทางตามยุทธศาสตรและแผนแมบททั้ง
3 ยุทธศาสตร/แผน เปนการกําหนดนโยบายโดยเปนการดําเนินการตามตัวแบบกระบวนการ
(Process Model) ที่เจาหนาที่และบุคลากรที่เกีย่ วของมีการประชุมและมีความเห็นรวมกันถึง
ปญหาของอุตสาหกรรมยางพารา (Problem Identification) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปญหาที่เปน
ที่มาของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราได ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมยางพาราของไทยขาดความสามารถพืน้ ฐานที่จะแขงขันไดในระดับ
สากล ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความสามารถใน
การหาตลาด ความรูความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอ ขาดความสามารถในการรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี และขาดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
(2) ขาดนโยบายระดับชาติที่ชัดเจนทําใหอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมยอยที่
เกี่ยวของไมสามารถพัฒนารวมกันไดอยางดี
(3) การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราภาครัฐไมพอเพียง นโยบายสงเสริม
การลงทุนไมเอื้อประโยชนตอ ผูประกอบการอุตสาหกรรม
(4) ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนทีเ่ ขมแข็ง เชน การผลิตแมพมิ พ เครื่องจักรการผลิต
(5) เครื่องจักรการผลิตของอุตสาหกรมยางพาราเกา ลาสมัย และผูประกอบการขาด
เงินทุนในการจัดหาเครื่องจักรใหมซึ่งตองใชเงินลงทุนสูง
(6) การใชยางภายในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางมีนอยเพียงประมาณรอย
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ละ 10 ของยางที่ผลิตไดสวนอีกรอยละ 90 เปนการสงออกในรูปของยางที่เปนวัตถุดิบทําให
ประเทศไทยขาดโอกาสในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
(7) ขาดการวิจยั และพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ พัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือ
พัฒนากระบวนการผลิต แมวาจะมีหลายหนวยงานดําเนินการวิจยั และพัฒนายางพารา แตก็ยงั ไม
เพียงพอที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
(8) ขาดความพรอมดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑยาง และหนวยงานทีท่ ําหนาที่ใน
การทดสอบผลิตภัณฑยางตามมาตรฐานมีไมเพียงพอทําใหเปนอุปสรรคตอการสงออกและ
ผูประกอบการตองสงผลิตภัณฑยางไปทดสอบในตางประเทศทําใหเปนภาระดานเวลาและ
คาใชจายจํานวนมาก
(9) การบริหารจัดการดานยางพารา มีหนวยงานที่มหี นาที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน การ
ดําเนินงานซ้าํ ซอน สายงานสับสน ขาดการประสานงาน โครงสรางองคกรไมยืดหยุน กฎระเบียบ
ไมทันสมัย ขาดทิศทางและเปาหมายในการดําเนินงานเฉพาะดาน นโยบายขาดความชัดเจน
ตอเนื่อง และขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามนโยบาย
(10) บุคลากรที่มีความเชีย่ วชาญทางดานการผลิตผลิตภัณฑยางมีนอ ย ความรูที่ไดจาก
สถาบันการ ศึกษาไมเพียงพอในการปฏิบตั ิงานเนื่องจากทักษะสวนใหญเกิดจากประสบการณใน
การปฏิบัติ งาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมยางพาราสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ทําใหเรียนรูชา
(11) สถาบันการศึกษาเฉพาะดานยางยังมีไมเพียงพอ และยังไมสามารถสอนใหนกั ศึกษา
มีความสามารถและความโดดเดนในแตละประเภทอุตสาหกรรม เนื่องจากความรู ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องน้าํ ยางมีองคความรูและการใชงานแตกตางจากยางแหงอยางมาก
(12) บุคลากรในอุตสาหกรรมยางเขาสูงานดานการวิจัยและพัฒนานอย สถาบันการ
ศึกษาผลิตนักเทคโนโลยียางและนักโพลิเมอรที่มีความสามารถแตยงั ไมพอเพียงตอความตองการ
ในภาคการวิจยั และพัฒนา
(13) ขาดหนวยงานเจาภาพหลักทีท่ ําหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
จากประเด็นปญหาตาง ๆ ดังกลาวเจาหนาที่และบุคลากรที่เกีย่ วของไดวิเคราะหและ
แสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา (Policy Alternatives) และจัดทําเปนขอเสนอนโยบาย
(Policy Proposals) ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (พ.ศ.2546-2550) แผน
แมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-2549) และ การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑ
ยาง (2549-2551) ซึ่งกรอบแนวทางของนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร
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และการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยางไดผานความเห็นชอบในหลักการของนโยบาย
(Policy Adoptions Approvals) จากคณะรัฐมนตรี แตรายละเอียดของนโยบายและกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานยังขาดความชัดเจนและขาดการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
เนื่องจากฝายการเมืองซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายขาดการใหการสนับสนุนและไมไดมกี ารดําเนินการ
นํายุทธศาสตร/แผนดังกลาวมาประกาศใชอยางเปนทางการ ทําใหหนวยงานที่มหี นาที่สนับสนุน
ทั้งทางดานบุคลากรและงบประมาณขาดการใหการสนับสนุนอยางจริงจังเปนผลใหการนํา
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ของหนวยงานตาง ๆ ไม
สามารถดําเนินการไดอยางไดผล เนื่องจากขาดบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินงาน
4.1.2 การผลิตและการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
จากการสํารวจขอมูลการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
พบวามีสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากรดานเทคโนโลยียางและอุตสาหกรรมยาง 10 สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการผลิตนักศึกษา
448 คน จําแนกเปน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) 120 คน ปริญญาตรี 270 คน
ปริญญาโท 20 คน และปริญญาเอก 18 คน ดังตารางที่ 9
จากการสัมภาษณอาจารยผสู อนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ พบวาสถาบันการศึกษา
ประสบปญหาขาดแคลนอาจารยผูสอนอยางรุนแรง บางแหง (วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี) มีอาจารยดา นเทคโนโลยียางเพียงคนเดียว บางแหง (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีวิชัย ใสใหญ) มีอาจารยดานเทคโนโลยียาง 5 คน เปน
อาจารยประจํา 2 คน อาจารยอัตราจาง 2 คน ลาเรียน 1 คน แตตองรับภาระการจัดการเรียนการ
สอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการยาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรเทคโนโลยีการยาง (วท.บ) 4 ป และหลักสูตรเทคโนโลยีการยาง (วท.บ.) ตอเนื่อง 2 ป
และการเปนอาจารยอัตราจางพิเศษทําใหบุคลากรขาดความมัน่ คงและขาดขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน
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ตารางที่ 9

การผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยียางและดานที่เกี่ยวของกับยาง ป 2548

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ใสใหญ)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎธานี

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

หลักสูตร

จํานวนที่ผลิตตอป

สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาเทคโนโลยี
พอลิเมอร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพอลิมอร

50
10
5
40
10
3
40

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมยาง
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร
ปริญญาตรี สาขาพอลิเมอร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปวส.
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
รวม

สาขาเทคโนโลยียาง
สาขาเทคโนโลยียาง
สาขาเทคโนโลยียาง
สาขาเทคโนโลยียาง

20
60
20
10
30
60
10
20
40
20
448
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4.1.3 การติดตามประเมินผลการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(1) การติดตามประเมินผลการผลิตกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
แผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดกําหนดเปาหมายในการ
ผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมยางพาราปละ 180 คน จําแนกเปนบุคลากรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 60 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) 60 คน และระดับปริญญาตรี
60 คน โดยใชสถาบันการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรมยางพาราอยูแลว
ดําเนินการผลิตบุคลากร สําหรับการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก แผน
แมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-2549) ไมไดกําหนดเปาหมายการผลิตในเชิง
ปริมาณไว แตไดใชวิธีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการผลิตกําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพาราในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามขีดความสามารถของแตละ
มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินการผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมยางพาราในป 2548
สถาบันการศึกษาตาง ๆ สามารถผลิตบุคลากรดานอุตสาหกรรมยางพาราไดรวม 448 คน จําแนก
เปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) จํานวน 120 คน ระดับปริญญาตรี 270 คน ระดับ
ปริญญาโท 40 คน และระดับปริญญาเอก 18 คน (ตารางที่ 10 )
เปรียบเทียบเปาหมายและผลการดําเนินการผลิตกําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา ป 2548
หนวย : คน
ระดับการศึกษา
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปวช.
60
ปวส.
60
120
ปริญญาตรี
60
270
ปริญญาโท
40
ปริญญาเอก
18
รวม
180
448

ตารางที่ 10

ขอมูลจากตารางที่ 10 จะเห็นไดวาผลการดําเนินการผลิตกําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราในป 2548 สูงกวาเปาหมายที่กาํ หนดไวในแผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตยาง (25452549) เนื่องจากการวางแผนขาดความเชือ่ มโยงระหวางหนวยงานผูว างแผนและหนวยงานที่มี
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หนาที่ในการผลิตกําลังคน จึงมีลักษณะตางคนตางทํา และมีสถาบันการศึกษาเปดหลักสูตรการ
เรียน การสอน ดานเทคโนโลยียางเพิม่ มากขึ้นในชวงกลางและชวงปลายของแผน ฯ
(2) การติดตามประเมินผลการฝกอบรมกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
แผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-2549) ไดกําหนดเปาหมายในการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยียางปละ 3 หลักสูตร โดยมีสถาบันวิจยั ยางเปนหนวยงานรวมรับผิดชอบใน
การจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผลการดําเนินการฝกอบรมในป 2548 สถาบันวิจยั ยางจัดการ
ฝกอบรมแปรรูปยางและผลิตภัณฑยาง 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการผลิตยางอัดกอนมาตรฐานมีผู
เขารับการอบรม 47 คน หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑจากน้าํ ยาง มีผเู ขารับการฝกอบรม 230 คน
และหลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑจากยางแหง มีผูไดรับการอบรม 47 คน รวมมีผูเขารับการอบรม
จํานวน 324 คน (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11

ผลการดําเนินการฝกอบรมดานเทคโนโลยียางของสถาบันวิจยั ยาง ป 2548
หลักสูตร

1. การผลิตยางอัดกอนมาตรฐาน
2. หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายาง
3. หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑจากยางแหง
รวม

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
(คน)
47
230
47
324

จากการสอบถามขอมูลจากผูอํานวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจยั ยาง พบวา
สถาบันวิจัยยางประสบปญหาดานการขาดแคลนงบประมาณในการฝกอบรม ทําใหการฝกอบรม
เปนไปอยางไมตอเนื่อง โดยในป 2541 และ 2542 ไมมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยียาง และในป
2546 และ 2547 สถาบันวิจัยยางมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานซึง่ มีผลใหตองระงับการ
ฝกอบรมติดตอกัน 2 ป
การฝกอบรมกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา นอกจากจะดําเนินการโดยสถาบันวิจยั
ยาง กรมวิชาการเกษตรแลว ยังมีหนวยงานอื่น ๆ ทีใ่ หการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยียาง
ไดแก หนวยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดําเนินการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยียาง
ปละประมาณ 300 คน (ขอมูลจากการสัมภาษณ ดร. กฤษฎา สุชีวะ) และศูนยถา ยทอดเทคโนโลยี
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ยางพารา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ซึ่งจัดฝกอบรมดาน
เทคโนโลยียางปละประมาณ 50 คน (ขอมูลจากการสัมภาษณ ดร. อรสา ภัทรไพบูลยชัย)
4.2 ผลการวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
4.2.1 ขอมูลพืน้ ฐานของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราทีใ่ ชในการศึกษา
การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ผูว ิจัย
ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จํานวน 141 โรงงาน จากจํานวน
โรงงานที่จดทะเบียนเปนผูใชยางกับสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร ในป 2548 จํานวน 254
โรงงาน จํานวนโรงงานที่ใชในการศึกษาคิดเปนรอยละ 55.51 ของจํานวนโรงงานทีจ่ ดทะเบียน
เปนผูใชยาง โดยจําแนกเปนโรงานอุตสาหกรรมยางที่ใชน้ํายางเปนวัตถุดิบในการผลิตจํานวน 42
โรงงาน คิดเปนรอยละ 29.79 ของโรงงานทั้งหมด และโรงงานอุตสาหกรรมยางที่ใชยางแหงเปน
วัตถุดิบในการผลิตจํานวน 99 โรงงานคิดเปนรอยละ 70.21 ของโรงงานทัง้ หมด (ตารางที่ 12)
และจําแนกเปนโรงงานขนาดใหญที่มีกาํ ลังคนมากกวา 200 คน จํานวน 41 โรงงาน คิดเปนรอย
ละ 29.08 โรงงานขนาดกลางที่มกี ําลังคน 50 – 200 คน จํานวน 66 โรงงาน คิดเปนรอยละ 42.81
และโรงงานขนาดเล็กที่มกี ําลังคนนอยกวา 50 คน 34 โรงงาน คิดเปนรอยละ 24.11 (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่จดทะเบียนเปนผูใชยาง และที่ใชใน
การศึกษา จําแนกตามกลุมและประเภทของผลิตภัณฑ ป 2548

กลุม / ประเภทผลิตภัณฑ

1. น้ํายาง
1.1 ถุงมือยาง
1.2 ถุงยางอนามัย
1.3 ลูกโปง
1.4 หัวนมยาง
1.5 ยางยืด
1.6 ยางรัดของ
1.7 เครื่องมือแพทย

จํานวนโรงงาน จํานวนโรงงาน
รอยละ
ที่จดทะเบียน
ที่ใชใน
ของประเภท
เปนผูใชยาง
การศึกษา
ผลิตภัณฑ
(โรงงาน)
(โรงงาน)
(รอยละ)
57
19
4
6
3
6
12
7

42
17
3
4
2
5
9
2

73.68
89.47
75.00
66.67
66.67
83.33
75.00
28.57

รอยละ
ของโรงงานที่ใชใน
การศึกษา
(รอยละ)
29.79
12.05
2.13
2.84
1.42
3.55
6.38
1.42
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ตารางที่ 12 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่จดทะเบียนเปนผูใชยาง และที่ใชใน
การศึกษา จําแนกตามกลุมและประเภทของผลิตภัณฑ ป 2548 (ตอ)
กลุม / ประเภทผลิตภัณฑ

จํานวนโรงงาน จํานวนโรงงาน
รอยละ
ที่จดทะเบียน
ที่ใชใน
ของประเภท
เปนผูใชยาง
การศึกษา
ผลิตภัณฑ
(โรงงาน)
(โรงงาน)
(รอยละ)

รอยละ
ของโรงงานที่ใชใน
การศึกษา
(รอยละ)

2. ยางแหง
2.1 ยางรถยนต
2.2 ยางรถจักรยานยนต
2.3 อะไหลรถยนต
2.4 หลอดอกยาง
2.5 รองเทา
2.6 ยางขัดสีขาว
2.7 พื้นรองเทา
2.8 สายพาน
2.9 ทอยาง
2.10 พื้นรองพรม
2.11 อื่น ๆ

197
11
15
29
10
47
5
19
9
5
3
44

99
9
13
27
9
11
4
13
10
5
3
0

50.25
81.82
86.67
93.10
90.00
23.40
80.00
68.42
52.63
100.00
100.00
0

70.21
6.38
9.22
19.15
6.38
7.80
2.84
7.09
5.67
3.55
2.13
0

รวม

254

141

55.51

100.00

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชในการศึกษาจําแนกตามขนาดของ
โรงงาน
ขนาดของโรงงาน
จํานวนโรงงาน
รอยละ

ตารางที่ 13

ขนาดใหญ
(กําลังคนมากกวา 200 คน)
ขนาดกลาง
(กําลังคน50 – 200 คน)
ขนาดเล็ก
(กําลังคนนอยกวา 50 คน)
รวม

41

20.98

66

46.81

34

24.11

141

100.00
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4.2.2 การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ไดทํา
การวิเคราะหโดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติ
โดยการประยุกตแบบจําลองจากฟงกชนั่ การผลิต
(Production Function) ของ Cobb-Douglas ซึ่งมีรูปแบบสมการ ดังนี้

โดย

Q
Q

=
=

f (K , L) และ
AK α Lβ

Q
K
L
A

=
=
=
=

α
β

=
=

ผลผลิตที่คิดเปนมูลคาของผลิตภัณฑยางพารา
ทุนที่ใชในการผลิต
กําลังคน
ปจจัยทีก่ อใหเกิดผลผลิตนอกเหนือจากปจจัยทุนและ
กําลังคน
สัมประสิทธิก์ ารใชปจจัยทุนตอผลผลิต 1 หนวย
สัมประสิทธิก์ ารใชกําลังคนตอผลผลิต 1 หนวย

การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณกําลังคนทีต่ องการกระทําโดยการแปลงสมการใหอยูใ นรูป
ที่สามารถคํานวณไดโดยการ take nutural logarithm จะไดสมการ
log Q

=

log A + α log K + β Log L

β Log L

=

- log A + log Q - α log K

Log L

=

-

1
1
α
log A +
log Q log K
β
β
β

ในการวิเคราะหเพื่อคาดประมาณกําลังคนที่ตองการไดทาํ การวิเคราะหความตองการ
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราโดยจําแนกประเภทของอุตสาหกรรมยางพาราออกเปน 2 กลุม
คือ อุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดิบในการผลิต ไดแก ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย
ลูกโปง หัวนมยาง ยางยืด ยางรัดของ และเครื่องมือแพทย และอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยาง

113
แหงเปนวัตถุดบิ ในการผลิต ไดแก ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต อะไหลรถยนต หลอดอก
ยาง รองเทา สายพาน ทอยางและอืน่ ๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากกระบวนการผลิตและการใชกําลังคนของ
อุตสาหกรรมยางพาราทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน
การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณกําลังคนไดใชขอมูลผลผลิต ทุน และกําลังคนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพาราที่ไดจากการสํารวจ จํานวน 141 โรงงาน จําแนกเปนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดิบในการผลิต จํานวน 42 โรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชยางแหงเปน
วัตถุดิบในการผลิต 99 โรงาน นําขอมูลผลผลิต (Q) ทุน (K) และกําลังคน (L) ไปวิเคราะหหาคา
logarithm แลวนําไปคํานวณโดยใชโปรแกรมสถิติจะไดคาสัมประสิทธิ์ของ Q และ K และทําการ
วิเคราะหหากําลังคนที่ตองการ
4.2.3 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ
ยางเปนวัตถุดิบในการผลิต
การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชน้ํา
ยางเปนวัตถุดบิ ในการผลิต ใชขอมูล ผลผลิต (Q) ทุน (K) และกําลังคน (L) ของโรงงานที่ใช
น้ํายางเปนวัตถุดิบในการผลิต จํานวน 42 โรงงาน นําขอมูล Q , K และ L ไปคํานวณหาคา
logarithm จะไดผลตามที่แสดงไวในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชน้ํายาง เปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริษัท/หางหุนสวน
บริษัท เซฟกลัฟ จํากัด
บริษัท เซาทแลนดโปรดัค จํากัด
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด
บริษัท ดอกเตอรบู จํากัด
บริษัท ทอปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ไทยจงอุตสาหกรรมเคมี จํากัด
บริษัท แฟมิล่โี กลฟ จํากัด
บริษัท สยามโอกาโมโต จํากัด
บริษัท เมดิโกลฟ จํากัด
บริษัท เอ็ม.อาร.ไอ จํากัด
บริษัท เอส จี เอ็ม พี จํากัด
บริษัท ลาวีนีล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เซฟชีลด จํากัด
บริษัท เท็นโครับเบอร เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ยูนิเวอรแชลลาเท็กซโปรดักส จํากัด
บริษัท รอสเนอร-เมาทบี้ เมดิเทรด จํากัด
บริษัท วัฒนชัยรับเบอรเมท จํากัด
บริษัท เอส เอส แอล เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัย

ผลผลิต (Q)
(บาท)
216,201,820
457,443,264
221,376,000
251,234,945
711,633,899
50,665,277
186,296,268
135,466,434
530,400,717
532,359,802
681,530,402
10,859,351
108,000,966
37,951,000
214,909,187
225,481,120
251,758,695
775,537,063
1,028,590,233

ทุน (K)
(บาท)
121,500,000
200,000,000
332,000,000
332,000,000
400,000,000
28,000,000
130,000,000
245,000,000
134,330,000
204,500,000
250,000,000
16,000,000
147,200,000
48,500,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
742,130,000
960,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
320
380
265
341
630
180
150
147
487
710
358
74
155
123
351
100
228
485
1,215

ln Q
19.19
19.94
19.22
19.34
20.38
17.74
19.04
18.72
20.09
20.09
20.34
16.2
18.5
17.45
19.19
19.23
19.34
20.47
20.75

ln K
18.62
19.11
19.62
19.62
19.81
17.15
18.68
19.32
18.72
19.14
19.34
16.59
18.81
17.7
18.42
18.42
18.42
20.43
20.68

ln L
5.77
5.94
5.58
5.83
6.45
5.19
5.01
4.99
6.19
6.57
5.88
4.3
5.04
4.81
5.86
4.61
5.43
6.18
7.1
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ตารางที่ 14 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชน้ํายาง เปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ

บริษัท/หางหุนสวน

ประเภท
ผลิตภัณฑ

บริษัท โอกาโมโต รับเบอรโปรดักส จํากัด
บริษัท ไทยลาเท็กซบอลลูน จํากัด
บริษัท บี เค ลาเท็กซ โปรดักซ จํากัด
บริษัท โรงงานลูกโปงพจนา จํากัด
หางหุนสวนจํากัดชัยเลิศบอลลูน

ถุงยางอนามัย
ลูกโปง
ลูกโปง
ลูกโปง
ลูกโปง

68,736,236
1,927,680
264,061,837
3,613,892
21,924,840

203,150,000
3,000,000
200,000,000
2,200,000
7,000,000

236
30
140
20
53

18.05
14.47
19.39
15.1
16.9

19.13
14.91
19.11
14.6
15.76

5.46
3.4
4.94
3
3.97

25 บริษัท ไทยเมดเบบี้โปรดักส จํากัด
26 บริษทั เอครอนรับเบอร จํากัด

หัวนมยาง
หัวนมยาง

30,020,268
13,701,548

25,000,000
7,700,000

46
50

17.22
16.43

17.03
15.86

3.83
3.91

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ

1,313,652,382
278,156,865
451,932,381
348,287,109
434,371,406
25,691,088
61,170,831
52,295,849
594,243,079
182,302,096
286,003,677
109,676,531

325,000,000
520,000,000
95,000,000
384,000,000
438,000,000
10,000,000
18,100,000
59,800,000
95,000,000
53,900,000
100,000,000
12,000,000

118
188
66
135
165
96
103
158
297
241
146
136

21
19.44
19.93
19.67
19.89
17.06
17.93
17.77
20.2
19.02
19.47
18.51

19.6
20.07
18.37
19.77
19.9
16.12
16.71
17.91
18.37
17.8
18.42
16.3

4.77
5.24
4.19
4.91
5.11
4.56
4.63
5.06
5.69
5.48
4.98
4.91

20
21
22
23
24

บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอรเธร็ด จํากัด
บริษัท เรยอนเทกซคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ลองเท็กซรับเบอรอินดัสตรี จํากัด
บริษัท เอเชียฟลา จํากัด
บริษัท มหาชนจํากัด เวิลดเฟล็กซ
หางหุนสวนจํากัดไทยชวนรับเบอร
บริษัท ซุนฮก จํากัด
บริษัท ไทยนํารับเบอรอินเตอร จํากัด
บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอรเนชั่นแนลรับเบอร จํากัด
บริษัท ศรีเทพไทยการยาง จํากัด
บริษัท อยูยงอุตสาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมยางลาดหลุมแกว จํากัด

ผลผลิต (Q)
(บาท)

ทุน (K)
(บาท)

กําลังคน (L)
(คน)

ln Q

ln K

ln L

115
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ตารางที่ 14 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชน้ํายาง เปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ

บริษัท/หางหุนสวน

39 บริษัท กุมมี่ ลาวาณา จํากัด
40 บริษทั โปรเกรสอินเตอรรับเบอร
41 บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร จํากัด
42 บริษัท ที.ที อินเตอรรับเบอร จํากัด
รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
เครื่องมือแพทย
เครื่องมือแพทย

ผลผลิต (Q)
(บาท)

ทุน (K)
(บาท)

กําลังคน (L)
(คน)

ln Q

ln K

ln L

41,696,610
171,794,951

7,100,000
26,800,000

63
84

17.55
18.96

15.78
17.1

4.14
4.43

697,449,789
51,364,781
12,131,772,169

287,830,000
25,000,000
7,496,740,000

135
80
9,485

20.36
17.75
-

19.48
17.03
-

4.91
4.38
-

116

117
จากสมการ
Log L =

-

α
1
1
log A +
log Q log K
β
β
β

ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณจะไดผลดังตอไปนี้
Model Summary
Model

R

R Square
a

.794
1
.631
a. Predictors: (Constant), lnK, lnQ

Adjusted R
Square
.612

Coefficients

Model
1
(Constant)
lnQ
lnK
a. Dependent Variable: lnL

Std. Error of
the Estimate
.53486

a

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-3.470
1.056
.208
.113
.254
.110

Standardized
Coefficients
Beta
.366
.455

t
-3.285
1.852
2.303

Sig.
.002
.072
.027

และแสดงผลการวิเคราะหในรูปสมการถดถอยแบบพหุ ได ดังนี้
Log L

=

- 3.1470 + 0.208 log Q + 0.254 log K
(-3.285) (1.852)
(2.303)

R2= 0.631

จากผลการวิเคราะหตามสมการดังกลาว
แสดงใหเห็นวาสมการพยากรณมีพลังการ
ทํานาย (R2) เทากับ 0.631 ซึง่ เปนระดับที่ยอมรับได และจากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา
สัมประสิทธิ์ของผลผลิต (Q) มีคาเทากับ 0.208 แสดงวาการเพิ่มผลผลิตจะสงผลใหความ
ตองการกําลังคนเพิ่มขึน้ คือ การเพิม่ ผลผลิตรอยละ 1 จะทําใหความตองการกําลังคนเพิ่มขึน้
รอยละ 0.208
และจะสามารถจําลองสถานการณความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรม
ยางพาราที่ใชน้ํายางเปนวัตถุดิบในการผลิตได ดังตารางที่ 15

118

ตารางที่ 15

ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดบิ ในการ
ผลิตที่ระดับการเพิม่ ผลผลิตระดับตางๆ
หนวย : รอยละ

อัตราการเพิม่ ของผลผลิต
ผลิตภัณฑยางพารา
ที่ใชน้ํายางเปนวัตถุดิบในการผลิต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100

อัตราความตองการกําลังคนเพิ่ม
0.21
0.42
0.62
0.83
1.04
1.25
1.46
1.66
1.87
2.08
20.80

4.2.4 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยาง
แหงเปนวัตถุดิบในการผลิต
การวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบใน
การผลิต ใชขอมูล ผลผลิต (Q) ทุน (K) และกําลังคน (L) ของโรงงานที่ใชยางแหงเปน
วัตถุดิบในการผลิต จํานวน 99 โรงงาน นําขอมูล Q , K และ L ไปคํานวณหาคา logarithm
จะไดผลตามที่แสดงไวในตารางที่ 16

119
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ตารางที่ 16 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ

บริษัท/หางหุนสวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริษัท กิมฮวดหลี จํากัด
บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ยางสยามพระประแดง จํากัด
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด
บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
บริษัท ไฮฮีโร จํากัด
บริษัท ไซมีส ไทร จํากัด
บริษัท ซุนจิ้น เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัทไทยอินดัสเตรียลไทร จํากัด

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริษัท ดีรับเบอร จํากัด
บริษัท กิมฮวดหลี จํากัด
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนไทร จํากัด
บริษัท ไลออนไทรส (ปทท.) จํากัด
บริษัท วีรับเบอร จํากัด
บริษัท วีรับบอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน
บริษัท เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท โกลเดนสโตน อินดัสเตรียล จํากัด
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ

ผลผลิต (Q)
(บาท)

ทุน (K)
(บาท)

กําลังคน (L)
(คน)

ln Q

ln K

ln L

ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต

13,536,922
1,267,479,140
4,940,523,521
1,936,258,711
16,928,813,682
744,885,003
540,340,259
80,805,983
59,998,927

11,000,000
410,000,000
1,192,690,000
1,528,360,000
5,429,500,000
325,400,000
353,000,000
91,000,000
71,000,000

86
303
1,153
689
6,771
150
550
52
76

16.42
20.96
22.32
21.38
23.55
20.43
20.11
18.21
17.91

16.21
19.83
20.9
21.15
22.42
19.6
19.68
18.33
18.08

4.45
5.71
7.05
6.54
8.82
5.01
6.31
3.95
4.33

ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต

215,602,848
13,536,922
531,081,442
33,464,682
607,452,577
1,214,729,303
1,300,460,857
341,127,302
775,537,063
8,756,937
333,508,673

115,000,000
11,000,000
150,000,000
20,000,000
458,190,000
479,560,000
365,800,000
120,000,000
742,130,000
5,000,000
257,820,000

230
86
102
64
791
1,475
1,800
537
485
44
240

19.19
16.42
20.09
17.33
20.22
20.92
20.99
19.65
20.47
15.99
19.63

18.56
16.21
18.83
16.81
19.94
19.99
19.72
18.6
20.43
15.42
19.37

5.44
4.45
4.62
4.16
6.67
7.3
7.5
6.29
6.18
3.78
5.48
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120
120
ตารางที่ 16 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ

หางหุนสวนจํากัด นิวยอรคไทร
หางหุนสวนจํากัด รุงโรจนอุตสาหกรรมยาง
บริษัท ซีพีอารโกมุ อินดัสเตรียล จํากัด
บริษัท ไทยโตโยรับเบอร จํากัด
บริษัท โรงงาน อ. ยางไทย 1992 จํากัด
บริษัท เอ็น โอ เค อุตสาหกรรม จกัด
บริษัท ไฮ-เทค รับเบอรโปรดักส จํากัด
บริษัท นากาชิมา รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามฟูโกกุ จํากัด
บริษัท ไทยเอ็นโอเค จํากัด
บริษัท เอ็กซเท็นซีฟรีเสิรชโพลิเมอร จํากัด
บริษัท โตชินเคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทีโออาร รับเบอร จํากัด
บริษัท เฟสท รับเบอร จํากัด
บริษัท ยงไทยการยาง จํากัด
บริษัท ประเทืองการยาง จํากัด
บริษัท อิเทอรนัล เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท เอสซี อุตสาหกรรยาง จํากัด
บริษัท โกลเดนรับเบอร พารท จํากัด
บริษัท เมสัน อินดัสทรีส จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต

ผลผลิต (Q)
(บาท)
15,548,957
8,230,402
242,479,332
72,659,831
38,381,940
177,992,887
318,506,623
911,203,452
528,192,765
3,064,993,793
102,308,910
177,443,487
20,810,669
111,205,299
187,654,908
10,976,226
12,714,266
71,115,109
19,413,429
193,909,998

ทุน (K)
(บาท)
13,000,000
3,200,000
100,000,000
15,000,000
5,000,000
50,000,000
80,800,000
288,000,000
240,000,000
840,000,000
100,000,000
34,000,000
23,000,000
33,290,000
146,000,000
4,000,000
5,000,000
15,000,000
10,000,000
73,960,000

กําลังคน (L)
(คน)
36
17
309
97
60
85
94
1,332
129
338
58
120
31
70
296
40
32
110
39
100

ln Q
16.56
15.92
19.31
18.1
17.46
19
19.58
20.63
20.08
21.84
18.44
18.99
16.85
18.53
19.05
16.21
16.36
18.08
16.78
19.08

ln K
16.38
14.98
18.42
16.52
15.42
17.73
18.21
19.48
19.3
20.55
18.42
17.34
16.95
17.32
18.8
15.2
15.42
16.52
16.12
18.12

ln L
3.58
2.83
5.73
4.57
4.09
4.44
4.54
7.19
4.86
5.82
4.06
4.79
3.43
4.25
5.69
3.69
3.47
4.7
3.66
4.61

120

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บริษัท/หางหุนสวน
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ตารางที่ 16 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

บริษัท/หางหุนสวน
บริษัท ไทยนํากิจ โพลิเมอร จํากัด
บริษัท เอเอ็นรับเบอรพารท จํากัด
บริษัท ไทยโปรเกรสรับเบอร จํากัด
บริษัท คูราชิกิสยามรับเบอร จํากัด
บริษัท พงศพาราโคดันรับเบอร จํากัด
บริษัท เอสทีพี รับเบอร จํากัด
บริษัท สยามคีปเปอร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
หจก. บุญไสวการยาง
บริษัท ยางไทยอุตสาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัด พาราไทร
บริษัท นํายาง จํากัด
บริษัท เอส แอล อุตสาหกรรมยาง (2000) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ธนสรรพกิจ
บริษัท มาริศ 2537 จํากัด
บริษัท พาราไทร (1975) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด วิรัชเบ็นไทร
บริษัท สันติภาพรับเบอร (2002) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด มณฑลหลอยาง
บริษัท ท็อปยูเนี่ยน จํากัด
บริษัท ไทยโบโตมหาชัย จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
รองเทา
รองเทา

ผลผลิต (Q)
(บาท)
24,635,482
37,676,717
35,260,288
589,964,222
1,008,385,226
8,253,402
101,851,213
57,974,584
7,017,561
13,719,861
8,571,014
47,584,036
43,608,981
51,562,540
26,917,669
17,240,304
48,856,897
4,520,450
9,616,457
30,167,995

ทุน (K)
(บาท)
8,500,000
9,500,000
25,000,000
186,690,000
357,000,000
20,000,000
165,000,000
25,000,000
3,900,000
27,500,000
10,100,000
45,000,000
20,000,000
68,000,000
50,000,000
17,280,000
19,000,000
1,950,000
16,000,000
15,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
40
30
33
71
338
85
76
31
35
85
55
48
91
40
50
34
30
46
39
98

ln Q
17.02
17.44
17.38
20.2
20.73
15.93
18.44
17.88
15.76
16.43
15.96
17.68
17.59
17.76
17.11
16.66
17.7
15.32
16.08
17.22

ln K
15.96
16.07
17.03
19.04
19.69
16.81
18.92
17.03
15.18
17.13
16.13
17.62
16.81
18.04
17.73
16.67
16.76
14.48
16.59
16.52

ln L
3.69
3.4
3.5
4.26
5.82
4.44
4.33
3.43
3.56
4.44
4.01
3.87
4.51
3.69
3.91
3.53
3.4
3.83
3.66
4.58
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ตารางที่ 16 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ

บริษัท โพลีเมอร มิกเซอรเอ็นเตอรไพรส จํากัด
หางหุนสวนจํากัดโรงงานนําเอกรับเบอร
บริษัท เมืองทองฟูตเทค จํากัด
บริษัท พิมายฟุตแวร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นิวอาคเนย
หางหุนสวนจํากัด โรงงานผลิตภัณฑยางไทยโบโต
บ. สยามสลิปเปอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด โชคชัยฟุตแวร (1999)
หางหุนสวนจํากัด โรงงานนําเอกรับเบอร
บริษัท เบสทรับเบอร จํากัด
บริษัท ผลิตภัณฑยางเกรียงสิน จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมยางสุขไทย จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมยางสุวรรณจักร
บริษัท ไทยเอเซียโพลิเมอร จํากัด
บริษัท ยางไทย 9 มังกร จํากัด
บริษัท ตะวันออกโปลีเมอรอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เอ็กซเซลเลนทรับเบอร จํากัด
บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร จํากัด
บริษัท ยาง 5 มังกร จํากัด
บริษัท โรงงานยางตราสิงหโตงวนซุนฮวด จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา

ผลผลิต (Q)
(บาท)
12,191,428
5,602,989
37,498,027
512,968,010
13,044,520
10,037,062
11,727,089
11,953,286
5,602,989
30,519,100
11,959,459
22,759,847
11,265,966
188,312,889
101,100,124
1,531,140,566
761,194,891
402,467,592
90,788,565
22,486,627

ทุน (K)
(บาท)
10,000,000
4,000,000
13,160,000
100,000,000
4,300,000
30,000,000
30,000,000
58,000,000
4,000,000
11,500,000
6,500,000
6,000,000
4,000,000
38,500,000
153,500,000
350,000,000
370,000,000
367,000,000
25,000,000
6,300,000

กําลังคน (L)
(คน)
153
47
411
238
80
83
45
40
47
47
46
44
36
217
280
142
1,409
1,295
205
37

ln Q
16.32
15.54
17.44
20.06
16.38
16.12
16.28
16.3
15.54
17.23
16.3
16.94
16.24
19.05
18.43
21.15
20.45
19.81
18.32
16.93

ln K
16.12
15.2
16.39
18.42
15.27
17.22
17.22
17.88
15.2
16.26
15.69
15.61
15.2
17.47
18.85
19.67
19.73
19.72
17.03
15.66

ln L
5.03
3.85
6.02
5.47
4.38
4.42
3.81
3.69
3.85
3.85
3.83
3.78
3.58
5.38
5.63
4.96
7.25
7.17
5.32
3.61
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

บริษัท/หางหุนสวน
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ตารางที่ 16 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิต ป 2548
ลําดับ

บริษัท/หางหุนสวน

81 บริษัท เคพี มาสเตอร จํากัด
82 บริษัท สยามฟองน้ําโฟม จํากัด
83 บริษัท สยามลาเท็คโฟม จํากัด
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

บริษัท ศรีสุวรรณคอนเวเยอรเบลทแอนดรับเบอร จํากัด

ผลผลิต (Q)
(บาท)

พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
พื้นรองพรม
พื้นรองพรม
พื้นรองพรม

9,284,905
28,267,094
37,195,639
17,486,180
20,586,088
197,972,742
208,691,906
234,752,672
52,631,679
49,429,144
8,382,472
116,294,093
12,202,027
49,065,199
174,171,687
29,833,491
281,852,571
685,947,559
163,173,802
46,518,869,912

ทุน (K)
(บาท)
14,500,000
21,800,000
29,000,000
10,500,000
70,000,000
91,770,000
135,000,000
76,000,000
15,500,000
21,000,000
6,000,000
94,500,000
36,500,000
60,000,000
200,000,000
38,000,000
100,000,000
314,000,000
150,000,000
18,381,950,000

กําลังคน (L)
(คน)
42
46
52
21
154
181
248
142
60
110
60
90
39
91
95
138
92
316
260
27,571

ln Q
16.04
17.16
17.43
16.68
16.84
19.1
19.16
19.27
17.78
17.72
15.94
18.57
16.32
17.71
18.98
17.21
19.46
20.35
18.91
-

ln K
16.49
16.9
17.18
16.17
18.06
18.33
18.72
18.15
16.56
16.86
15.61
18.36
17.41
17.91
19.11
17.45
18.42
19.56
18.83
-

ln L
3.74
3.83
3.95
3.04
5.04
5.2
5.51
4.96
4.09
4.7
4.09
4.5
3.66
4.51
4.55
4.93
4.52
5.76
5.56
-

123

บริษัท ยูนิคอม รับเบอร จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนเบลท อินดัสทรี จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนโพลีเมอร จํากัด
บริษัท สยามคอนเวเยอร จํากัด
บริษัท นิวพรอสเพอริต้เี บลทต้งิ จํากัด
บริษัท เอราวัณรับเบอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมสายพานไทย จํากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จํากัด
บริษัท ทอปเฟล็กซ อินดัสทรี่ จํากัด
บริษัท แสงไทยผลิตยาง จํากัด
บริษัท ไฮเทค อีลาสโตเมอรส จํากัด
บริษัท เศรษฐกิจ-วัฒนาการยาง จํากัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร จํากัด
บริษัท สหกิจวิศาล จํากัด
บริษัท เอส.ที.อุตสาหกรรมยาง จํากัด
รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ

124
จากสมการ
Log L =

-

α
1
1
log A +
log Q log K
β
β
β

ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณจะไดผลดังตอไปนี้

Model Summary
Model

R

R Square
a

.812
1
.659
a. Predictors: (Constant), lnK, lnQ

Adjusted R
Square
.652

Std. Error of
the Estimate
.67400

Coefficientsa

Model
1
(Constant)
lnQ
lnK
a. Dependent Variable: lnL

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-5.167
.739
.322
.093
.228
.102

Standardized
Coefficients
Beta
.504
.326

t
-6.987
3.458
2.236

Sig.
.000
.001
.028

และแสดงผลการวิเคราะหในรูปสมการถดถอยแบบพหุ ไดดังนี้
Log L =

- 5.167 + 0.322 log Q + 0.2228 log K
(-6.987) (3.458)
(3.236)

R2 = 0.659

จากผลการวิเคราะหตามสมการดังกลาว
แสดงใหเห็นวาสมการพยากรณมีพลังการ
2
ทํานาย (R ) เทากับ 0.659 ซึง่ เปนระดับที่ยอมรับได และจากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา
สัมประสิทธิ์ของผลผลิต (Q) มีคาเทากับ 0.322 แสดงวาการเพิ่มผลผลิตจะสงผลใหความ
ตองการแรงงานเพิม่ ขึ้น คือ การเพิ่มผลผลิตรอยละ 1 จะทําใหความตองการกําลังคนเพิ่มขึน้ รอย
ละ 0.322 และจะสามารถจําลองสถานการณความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่
ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิตได ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17

ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบใน
การผลิตที่ระดับการเพิม่ ผลผลิตระดับตางๆ
หนวย : รอยละ

อัตราการเพิม่ ของผลผลิตผลิตภัณฑ
ยางพาราทีใ่ ชยางแหงเปน
วัตถุดิบในการผลิต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100

อัตราความตองการกําลังคนเพิ่ม
0.32
0.64
0.97
1.29
1.61
1.93
2.25
2.58
2.90
32.20

4.2.5 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวม
การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวม
ใชขอมูล ผลผลิต (Q) ทุน (K) และกําลังคน (L) ของโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราจํานวน 141
โรงงาน นําขอมูล Q , K และ L ไปคํานวณหาคา logarithm จะไดผลตามที่แสดงไวในตาราง
ที่ 18
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ตารางที่ 18 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ

บริษัท เซฟกลัฟ จํากัด
บริษัท เซาทแลนดโปรดัค จํากัด
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด
บริษัท ดอกเตอรบู จํากัด
บริษัท ทอปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ไทยจงอุตสาหกรรมเคมี จํากัด
บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด
บริษัท สยามโอกาโมโต จํากัด
บริษัท เมดิโกลฟ จํากัด
บริษัท เอ็ม.อาร.ไอ จํากัด
บริษัท เอส จี เอ็ม พี จํากัด
บริษัท ลาวีนีล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เซฟชีลด จํากัด
บริษัท เท็นโครับเบอร เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ยูนิเวอรแชลลาเท็กซโปรดักส จํากัด
บริษัท รอสเนอร-เมาทบี้ เมดิเทรด จํากัด
บริษัท วัฒนชัยรับเบอรเมท จํากัด
บริษัท เอส เอส แอล เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด
บริษัท โอกาโมโต รับเบอรโปรดักส จํากัด
บริษัท ไทยลาเท็กซบอลลูน จํากัด
บริษัท บี เค ลาเท็กซ โปรดักซ จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัย
ลูกโปง
ลูกโปง

ผลผลิต (Q)
(บาท)
216,201,820
457,443,264
221,376,000
251,234,945
711,633,899
50,665,277
186,296,268
135,466,434
530,400,717
532,359,802
681,530,402
10,859,351
108,000,966
37,951,000
214,909,187
225,481,120
251,758,695
775,537,063
1,028,590,233
68,736,236
1,927,680
264,061,837

ทุน (K)
(บาท)
121,500,000
200,000,000
332,000,000
332,000,000
400,000,000
28,000,000
130,000,000
245,000,000
134,330,000
204,500,000
250,000,000
16,000,000
147,200,000
48,500,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
742,130,000
960,000,000
203,150,000
3,000,000
200,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
320
380
265
341
630
180
150
147
487
710
358
74
155
123
351
100
228
485
1,215
236
30
140

ln Q
19.19
19.94
19.22
19.34
20.38
17.74
19.04
18.72
20.09
20.09
20.34
16.2
18.5
17.45
19.19
19.23
19.34
20.47
20.75
18.05
14.47
19.39

ln K
18.62
19.11
19.62
19.62
19.81
17.15
18.68
19.32
18.72
19.14
19.34
16.59
18.81
17.7
18.42
18.42
18.42
20.43
20.68
19.13
14.91
19.11

ln L
5.77
5.94
5.58
5.83
6.45
5.19
5.01
4.99
6.19
6.57
5.88
4.3
5.04
4.81
5.86
4.61
5.43
6.18
7.1
5.46
3.4
4.94
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บริษัท/หางหุนสวน
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ตารางที่ 18 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ

บริษัท โรงงานลูกโปงพจนา จํากัด
หางหุนสวนจํากัดชัยเลิศบอลลูน
บริษัท ไทยเมดเบบี้โปรดักส จํากัด
บริษัท เอครอนรับเบอร จํากัด
บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอรเธร็ด จํากัด
บริษัท เรยอนเทกซคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ลองเท็กซรับเบอรอินดัสตรี จํากัด
บริษัท เอเชียฟลา จํากัด
บริษัท มหาชนจํากัด เวิลดเฟล็กซ
หางหุนสวนจํากัดไทยชวนรับเบอร
บริษัท ซุนฮก จํากัด
บริษัท ไทยนํารับเบอรอินเตอร จํากัด
บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอรเนชั่นแนลรับเบอร จํากัด
บริษัท ศรีเทพไทยการยาง จํากัด
บริษัท อยูยงอุตสาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมยางลาดหลุมแกว จํากัด

บริษัท กุมมี่ ลาวาณา จํากัด
บริษัท โปรเกรสอินเตอรรับเบอร
บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร จํากัด
บริษัท ที.ที อินเตอรรับเบอร จํากัด
บริษัท กิมฮวดหลี จํากัด
บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ลูกโปง
ลูกโปง
หัวนมยาง
หัวนมยาง
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
เครื่องมือแพทย
เครื่องมือแพทย
ยางรถยนต
ยางรถยนต

ผลผลิต (Q)
(บาท)
3,613,892
21,924,840
30,020,268
13,701,548
1,313,652,382
278,156,865
451,932,381
348,287,109
434,371,406
25,691,088
61,170,831
52,295,849
594,243,079
182,302,096
286,003,677
109,676,531
41,696,610
171,794,951
697,449,789
51,364,781
13,536,922
1,267,479,140

ทุน (K)
(บาท)
2,200,000
7,000,000
25,000,000
7,700,000
325,000,000
520,000,000
95,000,000
384,000,000
438,000,000
10,000,000
18,100,000
59,800,000
95,000,000
53,900,000
100,000,000
12,000,000
7,100,000
26,800,000
287,830,000
25,000,000
11,000,000
410,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
20
53
46
50
118
188
66
135
165
96
103
158
297
241
146
136
63
84
135
80
86
303

ln Q
15.1
16.9
17.22
16.43
21
19.44
19.93
19.67
19.89
17.06
17.93
17.77
20.2
19.02
19.47
18.51
17.55
18.96
20.36
17.75
16.42
20.96

ln K
14.6
15.76
17.03
15.86
19.6
20.07
18.37
19.77
19.9
16.12
16.71
17.91
18.37
17.8
18.42
16.3
15.78
17.1
19.48
17.03
16.21
19.83

ln L
3
3.97
3.83
3.91
4.77
5.24
4.19
4.91
5.11
4.56
4.63
5.06
5.69
5.48
4.98
4.91
4.14
4.43
4.91
4.38
4.45
5.71
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

บริษัท/หางหุนสวน

128
128
ตารางที่ 18 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ

บริษัท ยางสยามพระประแดง จํากัด
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด
บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
บริษัท ไฮฮีโร จํากัด
บริษัท ไซมีส ไทร จํากัด
บริษัท ซุนจิ้น เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัทไทยอินดัสเตรียลไทร จํากัด
บริษัท ดีรับเบอร จํากัด
บริษัท กิมฮวดหลี จํากัด
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนไทร จํากัด
บริษัท ไลออนไทรส (ปทท.) จํากัด
บริษัท วีรับเบอร จํากัด
บริษัท วีรับบอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน
บริษัท เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท โกลเดนสโตน อินดัสเตรียล จํากัด
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นิวยอรคไทร
หางหุนสวนจํากัด รุงโรจนอุตสาหกรรมยาง
บริษัท ซีพีอารโกมุ อินดัสเตรียล จํากัด
บริษัท ไทยโตโยรับเบอร จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต

ผลผลิต (Q)
(บาท)
4,940,523,521
1,936,258,711
16,928,813,682
744,885,003
540,340,259
80,805,983
59,998,927
215,602,848
13,536,922
531,081,442
33,464,682
607,452,577
1,214,729,303
1,300,460,857
341,127,302
775,537,063
8,756,937
333,508,673
15,548,957
8,230,402
242,479,332
72,659,831

ทุน (K)
(บาท)
1,192,690,000
1,528,360,000
5,429,500,000
325,400,000
353,000,000
91,000,000
71,000,000
115,000,000
11,000,000
150,000,000
20,000,000
458,190,000
479,560,000
365,800,000
120,000,000
742,130,000
5,000,000
257,820,000
13,000,000
3,200,000
100,000,000
15,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
1,153
689
6,771
150
550
52
76
230
86
102
64
791
1,475
1,800
537
485
44
240
36
17
309
97

ln Q
22.32
21.38
23.55
20.43
20.11
18.21
17.91
19.19
16.42
20.09
17.33
20.22
20.92
20.99
19.65
20.47
15.99
19.63
16.56
15.92
19.31
18.1

ln K
20.9
21.15
22.42
19.6
19.68
18.33
18.08
18.56
16.21
18.83
16.81
19.94
19.99
19.72
18.6
20.43
15.42
19.37
16.38
14.98
18.42
16.52

ln L
7.05
6.54
8.82
5.01
6.31
3.95
4.33
5.44
4.45
4.62
4.16
6.67
7.3
7.5
6.29
6.18
3.78
5.48
3.58
2.83
5.73
4.57
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

บริษัท/หางหุนสวน

129
129

ตารางที่ 18 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ

บริษัท โรงงาน อ. ยางไทย 1992 จํากัด
บริษัท เอ็น โอ เค อุตสาหกรรม จกัด
บริษัท ไฮ-เทค รับเบอรโปรดักส จํากัด
บริษัท นากาชิมา รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามฟูโกกุ จํากัด
บริษัท ไทยเอ็นโอเค จํากัด
บริษัท เอ็กซเท็นซีฟรีเสิรชโพลิเมอร จํากัด
บริษัท โตชินเคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทีโออาร รับเบอร จํากัด
บริษัท เฟสท รับเบอร จํากัด
บริษัท ยงไทยการยาง จํากัด
บริษัท ประเทืองการยาง จํากัด
บริษัท อิเทอรนัล เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท เอสซี อุตสาหกรรยาง จํากัด
บริษัท โกลเดนรับเบอร พารท จํากัด
บริษัท เมสัน อินดัสทรีส จํากัด
บริษัท ไทยนํากิจ โพลิเมอร จํากัด
บริษัท เอเอ็นรับเบอรพารท จํากัด
บริษัท ไทยโปรเกรสรับเบอร จํากัด
บริษัท คูราชิกิสยามรับเบอร จํากัด
บริษัท พงศพาราโคดันรับเบอร จํากัด
บริษัท เอสทีพี รับเบอร จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต

ผลผลิต (Q)
(บาท)
38,381,940
177,992,887
318,506,623
911,203,452
528,192,765
3,064,993,793
102,308,910
177,443,487
20,810,669
111,205,299
187,654,908
10,976,226
12,714,266
71,115,109
19,413,429
193,909,998
24,635,482
37,676,717
35,260,288
589,964,222
1,008,385,226
8,253,402

ทุน (K)
(บาท)
5,000,000
50,000,000
80,800,000
288,000,000
240,000,000
840,000,000
100,000,000
34,000,000
23,000,000
33,290,000
146,000,000
4,000,000
5,000,000
15,000,000
10,000,000
73,960,000
8,500,000
9,500,000
25,000,000
186,690,000
357,000,000
20,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
60
85
94
1,332
129
338
58
120
31
70
296
40
32
110
39
100
40
30
33
71
338
85

ln Q
17.46
19
19.58
20.63
20.08
21.84
18.44
18.99
16.85
18.53
19.05
16.21
16.36
18.08
16.78
19.08
17.02
17.44
17.38
20.2
20.73
15.93

ln K
15.42
17.73
18.21
19.48
19.3
20.55
18.42
17.34
16.95
17.32
18.8
15.2
15.42
16.52
16.12
18.12
15.96
16.07
17.03
19.04
19.69
16.81

ln L
4.09
4.44
4.54
7.19
4.86
5.82
4.06
4.79
3.43
4.25
5.69
3.69
3.47
4.7
3.66
4.61
3.69
3.4
3.5
4.26
5.82
4.44
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

บริษัท/หางหุนสวน

130
130

ตารางที่ 18 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ

บริษัท สยามคีปเปอร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
หจก. บุญไสวการยาง
บริษัท ยางไทยอุตสาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัด พาราไทร
บริษัท นํายาง จํากัด
บริษัท เอส แอล อุตสาหกรรมยาง (2000) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ธนสรรพกิจ
บริษัท มาริศ 2537 จํากัด
บริษัท พาราไทร (1975) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด วิรัชเบ็นไทร
บริษัท สันติภาพรับเบอร (2002) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด มณฑลหลอยาง
บริษัท ท็อปยูเนี่ยน จํากัด
บริษัท ไทยโบโตมหาชัย จํากัด
บริษัท โพลีเมอร มิกเซอรเอ็นเตอรไพรส จํากัด
หางหุนสวนจํากัดโรงงานนําเอกรับเบอร
บริษัท เมืองทองฟูตเทค จํากัด
บริษัท พิมายฟุตแวร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นิวอาคเนย
หางหุนสวนจํากัด โรงงานผลิตภัณฑยางไทยโบโต
บ. สยามสลิปเปอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด โชคชัยฟุตแวร (1999)

ประเภท
ผลิตภัณฑ
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา

ผลผลิต (Q)
(บาท)
101,851,213
57,974,584
7,017,561
13,719,861
8,571,014
47,584,036
43,608,981
51,562,540
26,917,669
17,240,304
48,856,897
4,520,450
9,616,457
30,167,995
12,191,428
5,602,989
37,498,027
512,968,010
13,044,520
10,037,062
11,727,089
11,953,286

ทุน (K)
(บาท)
165,000,000
25,000,000
3,900,000
27,500,000
10,100,000
45,000,000
20,000,000
68,000,000
50,000,000
17,280,000
19,000,000
1,950,000
16,000,000
15,000,000
10,000,000
4,000,000
13,160,000
100,000,000
4,300,000
30,000,000
30,000,000
58,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
76
31
35
85
55
48
91
40
50
34
30
46
39
98
153
47
411
238
80
83
45
40

ln Q
18.44
17.88
15.76
16.43
15.96
17.68
17.59
17.76
17.11
16.66
17.7
15.32
16.08
17.22
16.32
15.54
17.44
20.06
16.38
16.12
16.28
16.3

ln K
18.92
17.03
15.18
17.13
16.13
17.62
16.81
18.04
17.73
16.67
16.76
14.48
16.59
16.52
16.12
15.2
16.39
18.42
15.27
17.22
17.22
17.88

ln L
4.33
3.43
3.56
4.44
4.01
3.87
4.51
3.69
3.91
3.53
3.4
3.83
3.66
4.58
5.03
3.85
6.02
5.47
4.38
4.42
3.81
3.69

130

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

บริษัท/หางหุนสวน

131
131

ตารางที่ 18 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ

หางหุนสวนจํากัด โรงงานนําเอกรับเบอร
บริษัท เบสทรับเบอร จํากัด
บริษัท ผลิตภัณฑยางเกรียงสิน จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมยางสุขไทย จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมยางสุวรรณจักร
บริษัท ไทยเอเซียโพลิเมอร จํากัด
บริษัท ยางไทย 9 มังกร จํากัด
บริษัท ตะวันออกโปลีเมอรอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เอ็กซเซลเลนทรับเบอร จํากัด
บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร จํากัด
บริษัท ยาง 5 มังกร จํากัด
บริษัท โรงงานยางตราสิงหโตงวนซุนฮวด จํากัด
บริษัท เคพี มาสเตอร จํากัด
บริษัท สยามฟองน้ําโฟม จํากัด
บริษัท สยามลาเท็คโฟม จํากัด
บริษัท ศรีสุวรรณคอนเวเยอรเบลทแอนดรับเบอร จํากัด

บริษัท ยูนิคอม รับเบอร จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนเบลท อินดัสทรี จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนโพลีเมอร จํากัด
บริษัท สยามคอนเวเยอร จํากัด
บริษัท นิวพรอสเพอริตี้เบลทติ้ง จํากัด
บริษัท เอราวัณรับเบอร จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
รองเทา
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน

ผลผลิต (Q)
(บาท)
5,602,989
30,519,100
11,959,459
22,759,847
11,265,966
188,312,889
101,100,124
1,531,140,566
761,194,891
402,467,592
90,788,565
22,486,627
9,284,905
28,267,094
37,195,639
17,486,180
20,586,088
197,972,742
208,691,906
234,752,672
52,631,679
49,429,144

ทุน (K)
(บาท)
4,000,000
11,500,000
6,500,000
6,000,000
4,000,000
38,500,000
153,500,000
350,000,000
370,000,000
367,000,000
25,000,000
6,300,000
14,500,000
21,800,000
29,000,000
10,500,000
70,000,000
91,770,000
135,000,000
76,000,000
15,500,000
21,000,000

กําลังคน (L)
(คน)
47
47
46
44
36
217
280
142
1,409
1,295
205
37
42
46
52
21
154
181
248
142
60
110

ln Q
15.54
17.23
16.3
16.94
16.24
19.05
18.43
21.15
20.45
19.81
18.32
16.93
16.04
17.16
17.43
16.68
16.84
19.1
19.16
19.27
17.78
17.72

ln K
15.2
16.26
15.69
15.61
15.2
17.47
18.85
19.67
19.73
19.72
17.03
15.66
16.49
16.9
17.18
16.17
18.06
18.33
18.72
18.15
16.56
16.86

ln L
3.85
3.85
3.83
3.78
3.58
5.38
5.63
4.96
7.25
7.17
5.32
3.61
3.74
3.83
3.95
3.04
5.04
5.2
5.51
4.96
4.09
4.7
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

บริษัท/หางหุนสวน

132
132

ตารางที่ 18 ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนและคาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ
133
134
135
136
137
138
139
140
141

บริษัท/หางหุนสวน
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมสายพานไทย จํากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จํากัด
บริษัท ทอปเฟล็กซ อินดัสทรี่ จํากัด
บริษัท แสงไทยผลิตยาง จํากัด
บริษัท ไฮเทค อีลาสโตเมอรส จํากัด
บริษัท เศรษฐกิจ-วัฒนาการยาง จํากัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร จํากัด
บริษัท สหกิจวิศาล จํากัด
บริษัท เอส.ที.อุตสาหกรรมยาง จํากัด
รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ

ผลผลิต (Q)
(บาท)

สายพาน
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
พื้นรองพรม
พื้นรองพรม
พื้นรองพรม

8,382,472
116,294,093
12,202,027
49,065,199
174,171,687
29,833,491
281,852,571
685,947,559
163,173,802
58,650,642,081

ทุน (K)
(บาท)
6,000,000
94,500,000
36,500,000
60,000,000
200,000,000
38,000,000
100,000,000
314,000,000
150,000,000
25,878,690,000

กําลังคน (L)
(คน)
60
90
39
91
95
138
92
316
260
37,056

ln Q
15.94
18.57
16.32
17.71
18.98
17.21
19.46
20.35
18.91
-

ln K
15.61
18.36
17.41
17.91
19.11
17.45
18.42
19.56
18.83
-

ln L
4.09
4.5
3.66
4.51
4.55
4.93
4.52
5.76
5.56
-
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133
จากสมการ
Log L = -

α
1
1
log A +
log Q log K
β
β
β

ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณจะไดผล ดังตอไปนี้

และแสดงผลการวิเคราะหในรูปสมการถดถอยแบบพหุ ได ดังนี้
Log L =

- 4.829 + 0.299 log Q + 0.234 log K
(-8.089) (4.124)
(3.028) R2 = 0.658

จากผลการวิเคราะหตามสมการดังกลาว
แสดงใหเห็นวาสมการพยากรณมีพลังการ
ทํานาย (R2) เทากับ 0.658 ซึง่ เปนระดับที่ยอมรับได และจากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา
สัมประสิทธิ์ของผลผลิต (Q) มีคาเทากับ 0.299 แสดงวาการเพิ่มผลผลิตจะสงผลใหความ
ตองการแรงงานเพิม่ ขึ้น คือ การเพิ่มผลผลิตรอยละ 1 จะทําใหความตองการกําลังคนเพิ่มขึน้ รอย
ละ 0.229 และจะสามารถจําลองสถานการณความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพารา
โดยรวมไดดังตารางที่ 19
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ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวมที่ระดับการเพิ่ม
ผลผลิตระดับตางๆ
หนวย : รอยละ
อัตราการเพิม่ ของผลผลิตผลิตภัณฑ
อัตราความตองการกําลังคนเพิ่ม
ยางพารา
1
0.30
2
0.60
3
0.90
4
1.20
5
1.50
6
1.79
7
2.09
8
2.39
9
2.69
10
2.99
100
29.90

ตารางที่ 19

4.2.6 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ
demand pull
การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ demand pull
เปนการคาดประมาณความตองการกําลังคนตามการผันแปรของภาวะเศรษฐกิจ หรือตามอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพาราซึง่ สามารถคํานวณไดจากอัตราการเพิ่มเฉลีย่ ของกําลังคน
ในอุตสาหกรรมยางพารา ซึง่ จากการศึกษาความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑยางโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบวาตั้งแตป 2540 – 2548
ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยางมีอัตราเพิ่มเฉลีย่ รอยละ 2.4
ตอป (ยงยุทธ แฉลมวงษ : 2549) และจากการศึกษาของหนวยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาในป 2544 กําลังคนในอุตสาหกรรมยางพารามีจํานวน 44,000 คน
(กฤษฎา สุชีวะ:2545) จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถประมาณการไดวาในป 2548 กําลังคน
ในอุตสาหกรรมแบยางพารามีจํานวน 48,377 คน ซึง่ หากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
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ยางพาราและอัตราการขยายตัวของกําลังคนในอุตสาหกรรมยางพารา ยังมีแนวโนมตามทีเ่ ปนอยู
ในปจจุบัน ความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจะเปนไปตามตารางที่ 20
ตารางที่ 20

ป
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

การประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
แบบ demand pull
ความตองการ
กําลังคนเพิ่ม
(คน)
1,161
1.188
1,218
1,246
1,277
1,307
1,339
1,370
1,404
1,437
1,472

ความตองการ
ความตองการ
กําลังคนเพิ่มสะสม กําลังคนสะสม
(คน)
(คน)
48,377
1,161
49,538
2,349
50,726
3,567
51,944
4,813
53,190
6,090
54,467
7,397
55,774
8,736
57,113
10,106
58,483
11,510
59,887
12,947
61,324
14,419
62,796

4.2.7 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ
supply push
การคาดประมาณความตองการกําลังคนแบบ supply push เปนการคาดประมาณ
กําลังคนจากเปาหมายเศรษฐกิจที่ตงั้ ไว ซึง่ จะทําใหการประมาณการมีความเหมาะสมมากขึน้
เนื่องจากความตองการกําลังคนอาจไมไดขึ้นอยูกับภาวะผันแปรทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว
แตขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ตองการจะใหเกิดขึน้ ดวย ในกรณีมีการผลิตกําลังคนตามที่
ตองการจะเปนปจจัยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ตองการได การ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีปริมาณ ทักษะ และความชํานาญตาม
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ตองการก็จะเปนปจจัยกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราไปใน
ทิศทางที่ตองการไดดวย โดยพิจารณาวากําลังคนเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะผลักดันระบบ
การผลิตอุตสาหกรรมยางพาราใหขยายตัวไดตามเปาหมายตอไป
การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ supply push
ในทีน่ ี้จะคาดประมาณกําลังคนตามยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (พ.ศ. 2546-2550)
แผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-2549) และการปรับโครงสรางยางและ
ผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2549-2551) ที่มวี ัตถุประสงคในการเพิ่มปริมาณการใชยางพารา
ภายในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางเพิ่มขึน้ จากรอยละ10 เปนรอยละ 20 หรือ
เพิ่มขึ้นหนึ่งเทาตัว ซึง่ จะสงผลใหผลผลิตผลิตภัณฑยางพาราเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเทาตัวดวย
เชนกัน การวิเคราะหเพื่อคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ
supply push ไดประยุกตใชวิธีการประมาณการตามสมการการผลิตของ Cobb-Douglas ตามที่
ไดทําการวิเคราะหไวแลว โดยผลจากการวิเคราะหความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรม
ยางพาราโดยรวมจากสมการการผลิตจะไดคาสัมประสิทธิ์ตามสมการตอไปนี้
Log L =

-4.829 + 0.299 log Q + 0.234 log K
(-8.089) (4.124)
(3.028)

R2 = 0.658

จากผลการวิเคราะหจะไดคา สัมประสิทธิข์ องผลผลิต (Q) เทากับ 0.299 แสดงวาการ
เพิ่มขึ้นของผลผลิตจะสงผลใหความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น คือ ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําให
ความตองการแรงงานเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.299 ดังนัน้ จากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราที่ตองการ
เพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางจากรอยละ 10 เปน
รอยละ 20 หรือเพิ่มขึ้นหนึง่ เทาตัว ซึ่งจะสงผลใหผลผลิตผลิตภัณฑยางพาราเพิ่มขึน้ ประมาณหนึง่
เทาตัว หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 100 จะทําใหความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 29.90 ซึ่งหาก
คํานวณจากกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราในป 2548 ซึ่งมีจาํ นวน 48,377 คน เมื่อผลผลิต
เพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือเพิม่ ขึ้นหนึ่งเทาตัวจะทําใหความตองการกําลังคนเพิ่มขึน้ 14,465 คน รวม
เปนความตองการกําลังคน 62,842 คน ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21

การประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ
supply push
รายการ

ความตองการกําลังคนป 2548
ความตองการกําลังคนเพิ่ม
ความตองการกําลังคนรวม

หนวย : คน
ความตองการกําลังคน
(คน)
48,377
14,465
62,842

4.2.8 ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจําแนก
ตามกลุม อุตสาหกรรม โซคุณคาการผลิต และระดับการศึกษา
การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ supply push
เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไดใชวิธีกระจายกําลังคนออกตามกลุมอุตสาหกรรมยางพารา
โดยจําแนกกําลังคนออกเปนกลุมอุตสาหกรรมที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิต
และกลุม
อุตสาหกรรมที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดิบในการผลิต และจําแนกออกตามโซคุณคาการผลิตโดยจําแนก
กําลังคนออกเปนดานการบริหาร ดานการวิจัย และดานการผลิต จากนัน้ ไดกระจายกําลังคนออก
ตามแตละระดับการศึกษา จะไดรายละเอียดการกระจายกําลังคน ดังนี้
L
L1
L11
L111

=
=
=
=

L112 =
L113 =
L114 =

กําลังคนในอุตสาหกรรมยางพารา
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑผลิตภัณฑน้ํายาง
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับปริญญาตรี
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L115 =
L12 =
L121 =
L122 =
L123 =
L124 =
L125 =
L13 =
L131 =
L132 =
L133 =
L134 =
L135 =
L2
=
L21 =
L211 =
L212 =

กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการบริหาร
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการวิจัย
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนา้ํ ยาง ดานการผลิต
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับ ปวช.
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L213 =
L214 =
L215 =
L22 =
L221 =
L222 =
L223 =
L224 =
L225 =
L23 =
L231 =
L232 =
L233 =
L234 =
L235 =

กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการบริหาร
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการวิจัย
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับต่ํากวา ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับ ปวช.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับ ปวส.
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับปริญญาตรี
กําลังคนในกลุม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางแหง ดานการผลิต
ระดับสูงกวาปริญญาตรี
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ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรม ตามโซคุณคาการผลิต และตามระดับการศึกษา กระทําโดยกระจายคาสัมประสิทธิท์ ี่
คํานวณได จากการประยุกตใชสมการฟงกชั่นการผลิตของ Cobb-Douglas คือ
Log L =

-4.829 + 0.299 log Q + 0.234 log K
(-8.089) (4.124)
(3.028)

R2 = 0.658

ซึ่งจะไดคาสัมประสิทธิ์ความตองการกําลังคนตอการเพิม่ ผลผลิตเทากับ 0.299 และทํา
การกระจายคาสัมประสิทธิด์ ังกลาวออกตามสัดสวนรอยละของกําลังคนจําแนกตามประเภทของ
กลุมอุตสาหกรรม โซคุณคาการผลิต และระดับการศึกษาจะไดรายละเอียดความตองการกําลังคน
เพิ่มขึ้น คือ ความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา (L) เพิม่ ทั้งสิน้ จํานวน 14,465 คน
จําแนกเปนความตองการกําลังคนเพิ่มของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดิบในการ
ผลิต (L1) จํานวน 3,703 คน ความตองการกําลังเพิม่ ของอุตสาหรกรมยางพาราที่ใชยางแหงเปน
วัตถุดิบในการผลิต (L2) จํานวน 10,762 คน สําหรับรายละเอียดความตองการกําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา จําแนกตามโซคุณคาการผลิตและระดับการศึกษา ปรากฎดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22

ความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจําแนกตามประเภท
โซคุณคา และระดับการศึกษา

ประเภท
แรงงาน

รอยละของกําลังคน
กําลังคน

กําลังคนป 2548
(คน)

สัมประสิทธิ์กําลังคน

L
L1
L11
L111
L112
L113
L114
L115
L12
L121
L122
L123
L124
L125

100.00
25.60
2.2989
0.0920
0.1379
0.2299
1.6322
0.2069
0.4659
0.0233
0.0326
0.0606
0.3028
0.0466

48,377
12,385
1,112
44
67
111
790
100
225
11
16
29
147
23

0.29900
0.07654
0.00687
0.00027
0.00041
0.00069
0.00488
0.00062
0.00139
0.00007
0.00010
0.00018
0.00091
0.00014

L13
L131
L132
L133
L134
L135
L2
L21
L211
L212
L213
L214
L215
L22
L221
L222
L223
L224
L225
L23
L231
L232
L233
L234
L235

22.8352
18.5422
1.8953
1.4843
0.8518
0.0617
74.40
16.3680
6.2526
2.0133
4.0102
3.0281
1.0639
4.9030
1.3743
0.5565
0.8222
2.0838
0.0662
53.1290
38.4282
5.6317
6.3967
2.5077
0.1647

11,047
8,970
917
718
412
30
35,992
7,918
3,025
974
1,940
1,465
515
2,372
665
269
398
1,008
32
25,702
18,590
2,724
3,095
1,213
80

0.06828
0.05544
0.00567
0.00444
0.00255
0.00018
0.22246
0.04894
0.01870
0.00602
0.01199
0.00905
0.00318
0.01466
0.00411
0.00166
0.00246
0.00623
0.00020
0.15886
0.11490
0.01684
0.01913
0.00750
0.00049

ความตองการ
กําลังคนเพิ่ม
(คน)
14,465
3,703
333
13
20
33
236
30
67
3
5
9
44
7

3,303
2,682
274
215
123
9
10,762
2,368
904
291
580
438
154
709
199
80
119
301
10
7,685
5,559
815
925
363
24
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4.3 ผลการวิเคราะหเพื่อเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
4.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
จากการศึกษาเอกสาร รายงาน และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานอุตสาหกรมยางพารา
และผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพารา โดยใชเทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และขอจํากัด (Threats) ของการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา ปรากฏผลการวิเคราะหสรุปได ดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพาราเปนการวิเคราะหจดุ แข็ง (Strengths) และจุดออน (Weakness) ของการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ดังนี้
จุดแข็ง
1) การมีสถานศึกษาจํานวนมากกระจายอยูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทํา
ใหมีความเปนไปไดมากขึ้นในการขยายการจัดการเรียนการสอนดานยางพาราใหกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น
2) การมีองคกรหลักทําหนาที่สนับสนุนงานวิจัยดานยางพาราทําใหสามารถ
พัฒนานักวิจัยที่มีอยูแลว และสรางนักวิจัยใหมไดมากขึน้ งานวิจัยมีความเปนระบบมากขึ้น
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานวิจยั ไดดีขึ้นและลดปญหาการทําการวิจัยซ้าํ ซอนกัน
จุดออน
1) ผลการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยของ IMD
ปรากฏวาความสามารถในการแขงขันโดยรวมลดลงจากลําดับที่ 27 ในป 2548 เปนลําดับที่ 32 ใน
ป 2549 ทําใหตองมีการพัฒนาในดานตางๆเพื่อใหสามารถแขงขันในเวทีโลกไดดีขึ้น
2) ประเทศไทยมีนักวิจัยนอยเพียง 3.5 คนตอประชากร 10,000 คน ในป 2549
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ขณะที่เกาหลีใตมีนักวิจัยถึง 31.6 คน ตอประชากร 10,000 คน (ป 2546) และจีนมีนักวิจัย 6.3 คน
ตอประชากร 10,000 คน (ป 2547) (ยงยุทธ แฉลมวงษ : 2549) ทําใหการพัฒนาประเทศในดาน
ตาง ๆ เปนไปอยางลาชา
3) ไทยยังขาดศูนยทดสอบผลิตภัณฑยางที่เปนของสวนกลาง เชน ศูนยทดสอบ
ยางลอรถยนต ทําใหผูประกอบการตองลงทุนเองซึ่งเปนภาระอยางมาก ทัง้ นี้ศนู ยทดสอบเปน
สิ่งจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑและเปนสิ่งทีท่ ําใหผูบริโภคมั่นใจในสินคาได (บุญหาญ อูอุดมยิง่
: 2549)
4) การขาดแคลนอาจารยผูสอนดานเทคโนโลยียางในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
และอาจารยผูสอนหลายคนมีฐานะเปนอาจารยอัตราจางทําใหไมสามารถขยายการผลิตดานยาง
ไดและอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยอัตราจางขาดความมั่นคงและขาดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
5) การมีหนวยงานทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑยางที่เปนที่
ยอมรับในระดับสากลไมพอเพียงทําใหผูประกอบการขาดโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑยาง
ไปยังตางประเทศ
6) การขาดหนวยงานที่เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
อยางมีประสิทธิภาพ จริงจัง และตอเนื่อง
(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส
1) ผูประกอบการยางพารามีความตองการงานวิจยั และพัฒนาจาก หนวยงาน
และสถาบันตาง ๆ มาก
2) ไทยเปนประเทศผูผลิตยางพารามากทีส่ ุดของโลก โดยสามารถผลิตยางพารา
ไดถึงประมาณ 3 ลานตัน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของปริมาณการผลิตยางโลกทําใหไทยอยูในฐานะที่
จะใชประโยชนจากการมีวัตถุดิบยางพาราจํานวนมากเพือ่ นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางเพื่อเพิม่
มูลคาไดอยางมาก
3) ความตองการกําลังคนทีม่ ีความรูความชํานาญดานอุตสาหกรรมยางพารามี
จํานวนมากทําใหสามารถขยายการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อสนอง
ความตองการของผูประกอบการไดอีกมาก
4) ผูท ี่เกี่ยวของทุกฝายมีความเห็นตรงกันเกีย่ วกับการพยายามเพิม่ ปริมาณการ
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ใชยางในประเทศเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางใหมากขึ้นอยางนอยหนึ่งเทาตัว
ขอจํากัด
1) ในภาวะที่ราคายางพาราเพิม่ สูงขึ้นมาก หนวยงานที่เกีย่ วของจะขาดความ
สนใจในการคนควาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคายางพารา
ซึง่ เปนสถานการณที่วิกฤตของอุตสาหกรรม
ยางพาราเปนอยางยิ่ง (วราภรณ ขจรไชยกูล : 2550)
2) นโยบายในการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราขาดความชัดเจน
ขาดการยอมรับจากหนวยงานสนับสนุนโดยเฉพาะดานกําลังคนและ ดานงบประมาณ และขาด
การนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง
3) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางมีนอยทําใหหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไมสามารถปฏิบัตงิ านใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร/แผนแมบทที่กาํ หนดไวได หนวยงานบางแหง (เชน สถาบันวิจยั ยาง) ไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยียาง ทําใหตองหยุดการฝกอบรม
หลายปติดตอกัน
4) เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑยางของไทยยังมีประสิทธิภาพต่ําทําให
ตนทุนในการผลิตสูงไมสามารถแขงขันกับมาเลเซียและตลาดโลกได
4.3.2 ขอเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการพัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราและการศึกษาจากเอกสาร
รายงาน และการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒดิ านการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
และผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางพารา ผูว ิจัยไดสรุปเปนขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา รวม 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบความรวมมือเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
(2) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
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(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานการวิจยั ยางพารา
(5) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพารา

ยุทธศาสตรที่ 1 :

การจัดการศึกษาระบบความรวมมือเพือ่ พัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา

การจัดการศึกษาระบบความรวมมือเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราเปน
การจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอนดานยางพาราจัดทําขอตกลงความ
รวมมือกับสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราในการรวมมือกันจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางพารา ไดแก เทคโนโลยียาง เคมียาง วิศวกรรมยาง การ
ออกแบบผลิตภัณฑยาง การจัดการอุตสาหกรรมยาง และอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและ
ทักษะจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และสถานประกอบการไดรับประโยชนจาก
กําลังแรงงานของนักศึกษาที่เขารับการฝกปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในระบบความ
รวมมือยังเปดโอกาสใหสถานประกอบการเขามามีสว นรวมในการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ ใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิน่ นั้นๆ
การ
จัดการศึกษาระบบความรวมมือเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารามีกลยุทธในการ
ดําเนินงาน 2 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาระบบ “โรงเรียนในโรงงาน”
แนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธนี้ สถานศึกษารวมกับสถานประกอบการดาน
อุตสาหกรรมยางพาราจัดใหนักศึกษาหรือผูเรียนเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาม
ระยะเวลาที่ไดทําความตกลงรวมมือ โดยอาจใหนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่ง หรือในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง่ โดยจัดใหมีครูฝกในสถาน
ประกอบการและมีการติดตามการฝกปฏิบัติงานจากอาจารยผูสอน ซึง่ จะทําใหนกั ศึกษาไดมี
โอกาสฝกงานในสถานประกอบการจริง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
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กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาระบบ “โรงงานในโรงเรียน”
การดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการศึกษาระบบโรงงานในโรงเรียนเปนการจัดสราง
หองปฏิบัติการหรือโรงฝกปฏิบัติงานที่มีลกั ษณะคลายคลึงกับการปฏิบัติงานจริงในโรงงาน โดย
สถานศึกษาขอความรวมมือจากสถานประการดานอุตสาหกรรมยางพาราในการเขารวมจัด
หลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบตั ิและเขารวมเปนครูฝก
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะ
เชนเดียวกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราตามยุทธศาสตรที่ 1
แสดงเปนแผนภาพได ดังนี้
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
ระบบความรวมมือเพื่อพัฒนากําลังคน
ดานอุตสาหกรรมยางพารา

กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษา
ระบบโรงเรียนในโรงงาน

แผนภาพที่ 8

กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษา
ระบบโรงงานในโรงเรียน

สถานประกอบการ

สถาบันการศึกษา

โรงเรียยนน
โรงเรี

โรงงาน

สถาบันการศึกษา

สถานประกอบการ

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบความรวมมือเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
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ยุทธศาสตรที่ 2

การจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา

การจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราเปนการ
จัดการศึกษาที่สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสงู สุด
รวมกันและลดความซ้ําซอนในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานยางพารารวมกันสรางกลไกการดําเนินการจัด
การศึกษาระบบเครือขาย ซึง่ อาจจัดตั้งในรูปคณะกรรมการหรือองคกรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เพื่อทําหนาทีป่ ระสานงานการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา การจัดการศึกษาในระบบเครือขายดังกลาวมีความเหมาะสมกับสถานการณการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราในปจจุบนั ซึ่งเปนระยะเริม่ ตนของการ
พัฒนาการจัดการศึกษาดานยางพารา โดยที่สถาบันการศึกษาแตละแหงยังคงสามารถดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษาไดตามปกติ และใหมีการรวมมือประสานงานกัน
ใหมากขึ้นในลักษณะของเครือขายเพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน และในระยะ
ตอไปอาจมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมเพื่อกาวสูความเปน
เลิศดานอุตสาหกรรมยางพาราตอไป การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรนี้มีกลยุทธทสี่ ําคัญ 2
กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1

การจัดตั้งองคกรประสานงานการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา

การดําเนินงานตามกลยุทธนี้ สถาบันการศึกษาตางๆทีจ่ ัดการเรียนการสอนดานยางพารา
จะมีการรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพือ่ พัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราโดยใหมีผูแทนของแตละสถาบันการศึกษาเขารวมเปน
กรรมการ คณะกรรมการดังกลาวจะทําหนาที่ประสานงานและรวมมือกันจัดการเรียนการสอนและ
ดําเนินงานวิจยั ดานยางพาราและประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอน ไดแก คณาจารย เอกสารการสอน วัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่เกิด
ประโยชนสงู สุดและลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน

148
กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาระบบเครือขายโดยการจับคูเครือขาย
การดําเนินงานตามกลยุทธนี้สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานยางพาราที่อยู
ในพืน้ ที่เดียวกันหรือใกลเคียงกันสามารถจับคูกันเปนเครือขายเพื่อรวมมือกันจัดการศึกษาดาน
ยางพาราเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน โดยในการจับคูกันเปนเครือขายสถาบันการศึกษาอาจ
จับคูกันเปนคูส อง คูสาม หรือจํานวนคูอื่นๆ ตามความเหมาะสม และในกรณีนสี้ ถานศึกษาอาจ
พัฒนาจัดการศึกษาระบบเครือขายโดยการจับคูกับหนวยงานอืน่ ๆของรัฐและหนวยงาน
ภาคเอกชน และรวมถึงสถาบันการศึกษาและหนวยงานของตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อรวมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราตามยุทธศาสตรที่ 2
แสดงเปนแผนภาพได ดังนี้
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
(สุราษฎรธานี)

มหาวิทยาลัย
มหิดล
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สงขลา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ
ราษฎรธานี

วิทยาลัย
เทคนิค
สราษฎรธานี

วิทยาลัย
เทคนิค

มหาวิทยาลัย
เอกชน

คณะกรรมการ
ประสานงาน
การจัดการ
ศึกษา

มหาวิทยาลัย
ราชมงคล
(ศรีวิชัย)

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
(หาดใหญ)

สถาบัน
การศึกษาอื่นๆ

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
(ปตตานี)
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสต


สถาบัน
วิจัยยาง

แผนภาพที่ 9 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา

149
ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราให
มีคุณภาพตามมาตรฐาน

กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราสวนใหญกวารอยละ 80 เปนกําลังคนที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ทําใหกาํ ลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของไทยมี
ผลิตภาพในการทํางานต่ําเมื่อเทียบกับมาเลเซีย โดยดัชนีชี้วัดผลิตภาพของผลผลิตตอแรงงาน
(Total Output per Employee – TO/E) ของไทยเทากับ 26,186 เหรียญสหรัฐในขณะที่ผลิตภาพ
ของผลผลิตตอแรงงานของมาเลเซียเทากับ 45,995 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวนของผลิต
ภาพ (TO/E) ของไทยเทียบกับมาเลเซียจะเทากับ 1 : 1.76 (กฤษฏา สุชีวะ : 2546) จึงมีความ
จําเปนตองพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของไทยใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานโดยดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 3 ซึ่งมีกลยุทธในการดําเนินงาน 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1

การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพดานอุตสาหกรรมยางพารา

การดําเนินงานตามกลยุทธนี้หนวยงานภาครัฐที่มหี นาที่รับผิดชอบในการผลิตและพัฒนา
กําลังคน ซึ่งในปจจุบนั ไดแก กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการจัดทําขอกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพดานอุตสาหกรรมยางพารา โดยอาจจําแนกมาตรฐานวิชาชีพตามระดับของการฝกอบรม
และระดับการศึกษา เมื่อบุคลากรเขารับการฝกอบรมวิชาชีพและเขารับการศึกษาผานการ
ประเมินตามขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมยางพาราจะไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของแตละระดับงานที่ไดกาํ หนดไว
กลยุทธที่ 2

การฝกอบรมกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

เมื่อไดมีการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรดานอุตสาหกรรมยางพาราแลว ในระยะ
ตอไป หนวยงานที่มหี นาที่จดั ฝกอบรมวิชาชีพดานอุตสาหกรรมยางพาราจะมีการปรับปรุง
หลักสูตรการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม และวิธีการประเมินผลการฝกอบรมใหเหมาะสมสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพชีพที่ไดกําหนดไว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝกอบรมผูเขารับการอบรมจะมี
ความสามารถเพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพ และถาผานการประเมินผลจะไดรับคุณวุฒิ
วิชาชีพ ซึง่ จะสามารถปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
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กลยุทธที่ 3

การจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

การจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรมยางพาราของสถาบันการศึกษาตางๆอาจ
จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพในแตละระดับการศึกษาทีจ่ ะไดกําหนดขึ้น เพื่อให
การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวและเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแตละระดับและ
ผานการประเมินจะไดรับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพตามมาตรฐานของแตละระดับและจะสามารถ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตาม
ยุทธศาสตรที่ 3 แสดงเปนแผนภาพได ดังนี้
ยุทธศาสตร
การพัฒนาศักยภาพกําลังคน
ดานอุตสาหกรรมยางพารา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธที่ 1
การจัดทํามาตรฐาน
วิชาชีพดาน
อุตสาหกรรมยางพารา

กลยุทธที่ 2
การฝกอบรมกําลังคน
ดานอุตสาหกรรม
ยางพาราใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

กลยุทธที่ 3
การจัดการเรียนการ
สอนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

แผนภาพที่ 10 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากําลังคนดานการวิจยั ยางพารา
จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตยางพาราปละประมาณ 3 ลานตัน มีการสงออก
ยางพาราในรูปของวัตถุดิบประมาณรอยละ 90 ของผลิตภัณฑยางทัง้ หมด และใชแปรรูป
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ภายในประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑยางเพียงประมาณรอยละ 10 ของผลผลิตยางที่ผลิตได ทําให
เปนการเสียโอกาสในการใชประโยชนจากยางเพื่อเพิ่มมูลคาปละหลายหมืน่ ลานบาท การจะ
ดําเนินการใหประเทศไทยมีการใชยางพาราในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางใหมากขึ้น
จําเปนจะตองมีการรวมพลังสรางและสงเสริมบุคลากรวิจยั ใหเกิดประสิทธิภาพบนพืน้ ฐานความ
ตองการของผูใ ช เพื่อใหไดผลงานวิจยั ที่สามารถนําไปใชประโยชนและสามารถนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งใหอุตสาหกรรมยางสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก และเกิดผล
กระตุนเศรษฐกิจการยางของประเทศใหขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การพัฒนากําลังคนดานการวิจยั
ยางพารามีกลยุทธในการดําเนินงาน 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการยุววิจยั เรื่องยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการยุววิจัยเรื่องยางพาราเปนการสนับสนุนการทําโครงงานของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อถายทอดกระบวนการวิจยั สูโ รงเรียน และสงเสริม
ศักยภาพการบริหารจัดการวิจัยของครูในการดูแลนักเรียนและเปนการสรางนักวิจัยยางพารารุน
เยาว โดยเนนการเปนบุคลากรวิจัยยางพาราที่มงุ หาองคความรูจากกระบวนการวิจัย การมีสว น
รวมระหวางครูที่ปรึกษากับนักเรียนเพื่อทําวิจัยในขอบเขตตั้งแตการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปขั้นตน
การแปรรูปขั้นปลาย การใชประโยชนจากไมยาง และประเด็นอื่นที่เกีย่ วของกับตนยางพารา
กลยุทธที่ 2 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดเล็กเรื่องยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดเล็ก เรื่องยางพารา (Small Project on Rubber :
SPR) เปนการมุงเนนการสรางบุคลากรวิจยั ระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรีเพื่อเปน
นักวิจัยรุนใหมหรือเพื่อสรางบุคลากรวิจัยดานอุตสาหกรรมยางพาราเพิ่มมากขึ้น บุคลากรวิจัยตาม
กลยุทธนี้อาจเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
หรือนักวิชาการขององคกรภาครัฐ
กลยุทธที่ 3 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการวิจยั ขนาดกลางเรือ่ งยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดกลาง เรื่องยางพารา (Medium Project on Rubber
: MPR) เปนการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนานักวิจัยที่เคยทําการวิจัยเรื่องยางพาราอยูแลวเพื่อตอ
ยอดการวิจยั ใหสามารถสนองความตองการอุตสาหกรรมยางไดมากขึน้ และเปนการสราง
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บุคลากรวิจัยขึน้ ใหม โดยการสรางบุคลากรระดับปริญญาโท เพื่อเปนนักวิจัยหรือบุคลากรรองรับ
ความตองการของอุตสาหกรรมยางไดตอไป การสรางบุคลากรวิจัยโครงการวิจยั ขนาดกลาง จะมี
การดําเนินการโดยใหมีอาจารยที่ปรึกษาเปนหัวหนาโครงการ มีอาจารยผูรวมวิจยั 1 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรีเปนผูช วยวิจัย 1 – 2 คน โดยอาจทําการวิจยั จาก
ฐานความรูท ี่ไดจากการวิจัยระดับปริญญาตรีตอเนื่องถึงระดับปริญญาโท หรือทําการวิจัยเริ่มตน
ในระดับปริญญาโท
กลยุทธที่ 4 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการวิจยั ขนาดใหญเรื่องยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดใหญ เรื่องยางพารา (Large Project on Rubber :
LPR) เปนการสรางบุคลากรวิจัยเพื่อใหทาํ งานวิจัยที่ตองการผลงานเชิงลึก หรือตองการใหเกิด
นวัตกรรมที่มผี ลเปนการแกปญหา และรองรับการพัฒนาในอนาคต โดยอาจใหมีผใู ชผลงานวิจยั
เขามามีสว นรวมสนับสนุนทุนวิจยั และรวมกําหนดทิศทางการวิจยั เพือ่ ใหไดผลงานตรงตามความ
ตองการ
การสรางบุคลากรวิจยั ตามกลยุทธนี้จะใหความสําคัญกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชนและผูประกอบการอุตสาหกรรมยางและเกษตรกร
ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานการวิจยั ยางพารา สามารถแสดงไดตามแผนภาพ
ตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนากําลังคนดานการวิจัยยางพารา

กลยุทธที่ 1
การสรางบุลากร วิจัย
โครงการยุววิจัย
เรื่องยางพารา

กลยุทธที่ 2
การสรางบุคลากรวิจัย
โครงการวิจัยขนาด
เล็กเรื่องยางพารา

กลยุทธที่ 3
การสรางบุคลากรวิจัย
โครงการวิจัยขนาด
กลางเรื่องยางพารา

กลยุทธที่ 4
การสรางบุคลากรวิจัย
โครงการวิจัยขนาด
ใหญเรื่องยางพารา

แผนภาพที่ 11 ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานการวิจัยยางพารา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพารา
จากการเปนประเทศผูผลิตยางพารามากเปนอันดับหนึง่ ของโลก
โดยสามารถผลิต
ยางพาราไดถงึ ประมาณ 3 ลานตันตอป คิดเปนผลผลิต 1 ใน 3 ของผลผลิตยางพาราของโลก ทํา
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ใหไทยอยูในสถานะทีจ่ ะสามารถใชประโยชนจากการมีวัตถุดิบดานยางพาราจํานวนมากเพื่อการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑยางเพือ่ สรางมูลคาเพิ่มไดอยางมากในอนาคตและสามารถพัฒนาใหไทย
กาวเขาสูการเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางของโลก (World Center of Rubber Products) ได
การจะดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทยใหเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางของโลก
จําเปนตองมีแนวทางและวิธกี ารดําเนินงานที่จะทําใหสามารถบรรลุผลไดอยางจริงจัง ซึง่ แนวทาง
ที่สําคัญประการหนึง่ ที่จะผลักดันใหประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราไดอยางไดผล คือ การใชการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพารา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในระยะแรก เปนการจัดการศึกษา
เพื่อเพิม่ ปริมาณการใชยางภายในประเทศในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง สามารถดําเนินตาม
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราตามยุทธศาสตรที่
1 – 3 ตามที่ไดกลาวไวแลว และในระยะตอไปเพื่อใหประเทศไทยสามารถเพิ่มปริมาณการใชยาง
ภายในประเทศ เพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 หรือเพิ่มขึน้ หนึ่ง
เทาตัวและเพิม่ เปนรอยละ 30 ในโอกาสตอไป สามารถดําเนินการไดตามแนวทางของยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพารา
การดําเนินการตามยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรม
ยางพาราใหประสบความสําเร็จมี 5 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การจัดตั้งสถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติ
การดําเนินการตามกลยุทธการจัดตั้งสถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติ (National Institute for
Rubber Development) เปนการจัดตั้งองคกรระดับชาติขึ้นเปนหนวยงานอิสระ ทําหนาที่ในการ
จัดการเรียนการสอน ฝกอบรม วิจัยและพัฒนา และทดสอบคุณภาพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราสูความเปนเลิศและสรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางของโลก (World
Center of Rubber Products) สถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติทจี่ ะตั้งตามกลยุทธนี้จะมี
โครงสรางการดําเนินงานประกอบดวย วิทยาลัยการยาง สถาบันฝกอบรมยาง สถาบันวิจัยยาง
และศูนยทดสอบผลิตภัณฑยาง
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กลยุทธที่ 2 การจัดตั้งวิทยาลัยการยาง
การดําเนินงานตามกลยุทธนี้เปนการจัดตัง้ วิทยาลัยการยางเปนหนวยงานหนึ่งในสถาบัน
พัฒนายางพาราแหงชาติทาํ หนาที่ในการเปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศในการผลิตกําลังคนใน
สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ไดแก สาขาเทคโนโลยีการยาง เคมียาง
วิศวกรรมยาง การออกแบบผลิตภัณฑยาง และการจัดการอุตสาหกรรมยาง โดยจะจัดการเรียน
การสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อใหมีกาํ ลังคนทีม่ ีความรูความ
เชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมยางพาราเขาไปทําหนาทีข่ ับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางใหเจริญกาวหนา
อยางจริงจัง
กลยุทธที่ 3 การจัดตั้งสถาบันฝกอบรมยาง
การดําเนินการตามกลยุทธนี้เปนการจัดตัง้ สถาบันฝกอบรมยางขึน้ เปนหนวยงานภาย
ในสถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติ ทําหนาที่ในการจัดฝกอบรมเพือ่ พัฒนากําลังคนทัง้ ทางดาน
เกษตรกรรมยางและอุตสาหกรรมยางโดยอาจโอนงานสวนถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจยั ยาง
เขาเปนสวนหนึ่งของสถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติและยกฐานะขึ้นเปนสถาบันฝกอบรมยาง
พรอมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการฝกอบรมดานอุตสาหกรรมยางเพือ่ รองรับการขยายตัวของ
การแปรรูปผลิตภัณฑยาง
กลยุทธที่ 4 การจัดตั้งสถาบันวิจัยยาง
การดําเนินการตามกลยุทธนี้เปนการจัดตัง้ สถาบันวิจัยยางขึน้ เปนหนวยงานภายใน
สถาบันพัฒนายางแหงชาติ ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการวิจัยและพัฒนาดานยางพาราของ
ประเทศ และใหดําเนินการจัดตั้งหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทําหนาที่ในการวิจัยและ
พัฒนาดานยางพาราโดยการจัดตั้งศูนยวิจยั เกษตรกรรมยางพาราและศูนยวิจยั อุตสาหกรรม
ยางพาราขึ้นเปนหนวยงานของสถาบันวิจัยยาง
กลยุทธที่ 5 การจัดตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑยาง
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันพัฒนายางแหงชาติ สามารถเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางไดดียิ่งขึ้น ใหสถาบันฯ ดําเนินการจัดตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑยางที่มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทําหนาทีท่ ดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางทีผ่ ูประกอบการ
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ภายในประเทศเปนผูผลิต เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑยางของไทยให
สามารถสงไปขายยังตางประเทศไดมากขึน้ ซึ่งจะสามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอยางมาก
และเปนการลดภาระดานเวลาและคาใชจา ยของผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราของไทยใน
การสงผลิตภัณฑยางไปทดสอบยังตางประเทศ การจัดตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑยางดังกลาว
สถาบันฯ อาจจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการทดสอบผลิตภัณฑยางในประเภทที่มีความจําเปน
และมีความตองการอยางมาก เชน การจัดตั้งหองทดสอบมาตรฐานยางลอ หองทดสอบ
มาตรฐานถุงมือยาง และหองทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางประเภทอื่นๆ
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สถาบันพัฒนายางแหงชาติ
(National Institute for
Rubber Development)

วิทยาลัยการยาง

สาขาเทคโนโลยียาง

สถาบันฝกอบรมยาง

สถาบันวิจัยยาง

ศูนยฝกอบรม
เกษตรกรรมยาง

ศูนยวิจัย
เกษตรกรรมยาง

ศูนยทดสอบ
ผลิตภัณฑยาง

องคกรเครือขาย

หองทดสอบ
ผลิตภัณฑยางลอ

สถาบันการศึกษาตางๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สาขาเคมียาง
สาขาวิศวกรรมยาง

ศูนยฝกอบรม
อุตสาหกรรมยาง

ศูนยวิจัย
อุตสาหกรรมยาง

หองทดสอบ
ผลิตภัณฑถุงมือยาง

สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑยาง
สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมยาง

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน

หองทดสอบ
ผลิตภัณฑยางอื่นๆ

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาการยางแหงประเทศไทย
สถาบันยางระหวางประเทศ
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แผนภาที่ 11 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพารา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา การ
คาดประมาณกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา และการเสนอยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
วิธีดําเนินการวิจัยสําหรับการวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ใช
วิธีการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรม
ยางพารา และผูเกี่ยวของและการวิเคราะหขอมูลใชวิธกี ารวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis)
การคาดประมาณกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ใชวิธีการทางเศรษฐมิติโดยการประยุกตใช
สมการฟงกชนั่ การผลิตของ Cobb-Douglas เพื่อวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ของกําลังคนตอ
ผลผลิต และนํามาคํานวณหาความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา ในการวิเคราะห
ไดใชขอมูลดานผลผลิต ทุน และกําลังคนจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราจํานวน 141 โรงงาน
คิดเปนรอยละ 55.51 ของจํานวนโรงงานทีจ่ ดทะเบียนเปนผูใชยางกับสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการ
เกษตร สําหรับการวิเคราะหเพื่อเสนอยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
ใชวิธีการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนากําลังคนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพารา และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อเสนอยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
5.1. สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิเคราะหการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
5.1.1.1 การกําหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
นโยบายและแผนการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของไทยในชวงป
2545-2551 มีแนวทางในการดําเนินงานตามแผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-
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2549) ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (พ.ศ. 2546-2550) และการปรับโครงสรางยาง
และผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2549-2551) ซึ่งการกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ผานแนวทางตามยุทธศาสตรและแผนทั้ง 3 ยุทธศาตร/แผน เปนการกําหนดนโยบายตามตัวแบบ
กระบวนการ (Process Model) ที่เจาหนาที่และบุคลากรทุกฝายที่เกีย่ วของมีความเห็นรวมกันถึง
ปญหาของอุตสาหกรรมยางพารา (Problem Identification) และไดรวมกันแสวงหาแนวทางในการ
แกไขปญหา (Policy Alternatives) และจัดทําเปนขอเสนอนโยบาย (Policy Proposals) ไดแก
ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (พ.ศ. 2546-2550) แผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยาง (พ.ศ. 2545-2549) และการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2549-2551) ซึ่ง
ขอเสนอดังกลาวไดผานความเห็นชอบในหลักการของนโยบาย (Policy Adoption Approvals)
จากคณะรัฐมนตรี แตรายละเอียดของนโยบายและมาตรการในการดําเนินงานขาดความชัดเจน
และขาดการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของเนือ่ งจากฝายการเมืองซึ่งเปนผูม ีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายขาดการใหการสนับสนุนอยางจริงจังและไมไดนํายุทธศาสตร/แผนแมบท
ดังกลาวมาประกาศใชอยางเปนทางการ ทําใหหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนทั้งทางดานบุคลากร
และงบประมาณขาดการใหการสนับสนุนอยางจริงจังเปนผลใหการนํานโยบายและมาตรการตาง
ๆ ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ไมสามารถดําเนินการไดอยางไดผล เนื่องจากขาด
เจาหนาที่และงบประมาณในการดําเนินงาน
5.1.1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
จากการสํารวจขอมูลการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
พบวา ในป 2548 มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยียางและอุตสาหกรรมยาง 10
สถาบัน มีการผลิตนักศึกษา 448 คน จําแนกเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) 120
คน ปริญญาตรี 270 คน ปริญญาโท 40 คน และปริญญาเอก 18 คน การผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานอุตสาหกรรมยางประสบปญหาที่สําคัญ คือ สถาบันการศึกษาประสบปญหาการขาดแคลน
อาจารยผูสอนอยางรุนแรง โดยบางแหงมีอาจารยดานเทคโนโลยียางเพียงคนเดียว และบางแหง
เปนอาจารยอตั ราจางพิเศษทําใหบุคลากรขาดความมัน่ คงและขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน
5.1.2 ผลการคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
5.1.2.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
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โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่จดทะเบียนเปนผูใชยางกับสถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการ
เกษตรในป 2548 มีจํานวน 254 โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี
141 โรงงาน คิดเปนรอยละ 55.51 ของจํานวนโรงงานทีจ่ ดทะเบียนเปนผูใชยาง โดยจําแนกเปน
โรงงานขนาดใหญที่มกี ําลังคนมากกวา 200 คน จํานวน 41 โรงงานคิดเปนรอยละ 29.08 โรงงาน
ขนาดกลางทีม่ ีกําลังคน 50-200 คน จํานวน 66 โรงงาน คิดเปนรอยละ 42.81 และโรงงานขนาด
เล็กที่มกี ําลังคนนอยกวา 50 คน จํานวน 34 โรงงาน คิดเปนรอยละ 24.11 โรงงานอุตสาหกรรม
ยางพาราที่ใชน้ํายางเปนวัตถุดิบในการผลิตมีจํานวน 42 โรงงาน คิดเปนรอยละ 29.79 และ
โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการผลิตมีจาํ นวน 99 โรงงานคิดเปนรอย
ละ 70.21 โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มปี ริมาณการใชยางสูงที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก ยาง
รถยนต (รอยละ 41.77) ถุงมือยาง (รอยละ 17.23) ยางยืด (รอยละ 13.07) ยางรัดของ (รอยละ
7.59) และยางรถจักรยานยนต (รอยละ 7.33)
5.1.2.2 ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ ยางเปน
วัตถุดิบในการผลิต
จากการประยุกตใชสมการฟงกชนั่ การผลิตของ Cobb-Douglas จะไดสมการ
Log L =

-

α
1
1
log A +
log Q log K
β
β
β

ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณไดผล ดังนี้
Log L

=

- 3.1470 + 0.208 log Q + 0.254 log K
(-3.285) (1.852)
(2.303)

R2= 0.631

จากผลการวิเคราะหจะไดคา สัมประสิทธิข์ องผลผลิต (Q) เทากับ 0.208 แสดงวาการ
เพิ่มผลผลิตรอยละ 1 จะทําใหความตองการกําลังคนเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.208 ซึ่งหากตองการเพิ่ม
ปริมาณการใชยางภายในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20
หรือเพิ่มขึน้ หนึ่งเทาตัวจะทําใหผลผลิตเพิม่ ขึ้นประมาณหนึง่ เทาตัวดวยเชนกัน กรณีนี้จะทําให
ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดบิ ในการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ
20.80

160
5.1.2.3 ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราทีใ่ ชยางแหงเปน
วัตถุดิบในการผลิต
จากการประยุกตใชสมการฟงกชนั่ การผลิตของ Cobb-Douglas จะไดสมการ
Log L =

-

α
1
1
log A +
log Q log K
β
β
β

ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติในการคํานวณจะไดผล ดังนี้
Log L =

- 5.167 + 0.322 log Q + 0.2228 log K
(-6.987) (3.458)
(3.236)

R2 = 0.659

จากผลการวิเคราะหจะไดคา สัมประสิทธิข์ องผลผลิต (Q) เทากับ 0.322 แสดงวาการ
เพิ่มผลผลิตรอยละ 1 จะทําใหความตองการกําลังคนเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.322 ซึ่งหากตองการเพิ่ม
ปริมาณการใชยางภายในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20
หรือเพิ่มขึน้ หนึ่งเทาตัวจะทําใหผลผลิตเพิม่ ขึ้นประมาณหนึง่ เทาตัวดวยเชนกัน กรณีนี้จะทําให
ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดบิ ในการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ
32.20
5.1.2.4 การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราแบบ demand pull
การประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ demand pull เปน
การคาดประมาณความตองการกําลังคนตามการผันแปรของภาวะเศรษฐกิจ หรือตามอัตราการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพารา ซึง่ จากการวิเคราะหทําใหสามารถประมาณความตองการ
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ demand pull ได โดยในป 2549 ความตองการกําลังคน
ดานอุตสาหกรรมยางพารามีจํานวน 49,538 คน เพิ่มขึน้ 1,161 คน ในป 2554 ความตองการ
กําลังคนมีจาํ นวน 55,774 คน เพิ่มขึ้น 7,397 คน และในป 2559 ความตองการกําลังคนมีจาํ นวน
62,796 คน เพิ่มขึ้น 14,419 คน
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5.1.2.5 การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราแบบ supply push
การคาดประมาณความตองการกําลังคนแบบ supply push เปนการคาดประมาณ
กําลังคนจากเปาหมายเศรษฐกิจที่ตงั้ ไว ซึง่ จะทําใหการประมาณการมีความเหมาะสมมากขึน้
เนื่องจากความตองการกําลังคนไมไดขึ้นอยูกับภาวะผันแปรทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวแต
ขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ตองการจะใหเกิดขึ้นดวย การผลิตกําลังคนตามที่ตองการจะเปน
ปจจัยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ตองการได การผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีปริมาณ ทักษะและความชํานาญตามตองการจะเปน
ปจจัยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราไปในทิศทางที่ตองการได
การคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ supply push
ไดคาดประมาณกําลังคนตามยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (พ.ศ. 2546-2550) แผน
แมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-2549) และการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑ
ยาง (พ.ศ. 2549-2551) ที่มวี ัตถุประสงคในการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศเพื่อ
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางเพิ่มขึ้นจากรอยละ10 เปนรอยละ 20 หรือเพิ่มขึ้นหนึง่ เทาตัว ซึง่ จะ
สงผลใหผลผลิตผลิตภัณฑยางพาราเพิม่ ขึ้นประมาณหนึ่งเทาตัวดวยเชนกัน การวิเคราะหเพื่อคาด
ประมาณกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราแบบ supply push จะไดคาสัมประสิทธิ์ของผลผลิต
(Q) เทากับ 0.299 แสดงวาการเพิม่ ขึ้นของผลผลิตจะสงผลใหความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น คือ
ผลผลิตเพิ่มขึน้ รอยละ 1 จะทําใหความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.299 ดังนั้นจาก
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราที่ตองการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศเพื่อการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑยางจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 หรือเพิ่มขึน้ หนึ่งเทาตัว ซึง่ จะสงผลให
ผลผลิตผลิตภัณฑยางพาราเพิ่มขึ้นประมาณหนึง่ เทาตัว หรือเพิ่มขึน้ รอยละ 100 จะทําใหความ
ตองการแรงงานเพิม่ ขึ้นรอยละ 29.90 ซึ่งหากคํานวณจากกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราในป
2548 ซึ่งมีจํานวน 48,377 คน เมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือเพิม่ ขึ้นหนึ่งเทาตัวจะทําให
ความตองการกําลังคนเพิ่มขึน้ 14,425 คน รวมเปนความตองการกําลังคน 62,842 คน
5.1.2.6 การคาดประมาณกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจําแนกตาม
หวงโซการผลิตและระดับการศึกษา
การคาดประมาณกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราเพือ่ ใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ไดใชวิธีกระจายกําลังคนออกตามกลุม อุตสาหกรรมยางพารา โดยจําแนกกําลังคนออกเปนกลุม
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อุตสาหกรรมที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดิบในการผลิต และกลุมอุตสาหกรรมที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบใน
การผลิต และจําแนกออกตามโซคุณคาการผลิตโดยจําแนกกําลังคนออกเปนดานการบริหาร ดาน
การวิจยั และดานการผลิต จากนัน้ กระจายกําลังคนออกตามแตละระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราจําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรม ตามโซคุณคาการผลิต และตามระดับการศึกษา จะไดคาสัมประสิทธิค์ วามตองการ
กําลังคนตอการเพิ่มผลผลิตเทากับ 0.299 และทําการกระจายคาสัมประสิทธิ์ดงั กลาว ออกตาม
กลุมอุตสาหกรรม โซคุณคาการผลิต และระดับการศึกษาทําการคํานวณความตองการกําลังคน
ดานอุตสาหกรรมยางพาราตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร (พ.ศ.
2546-2550) แผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2545-2549) และการปรับโครงสราง
ยางและผลิตภัณฑยาง (พ.ศ. 2541-2551) ที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มปริมาณการใชยางพารา
ภายในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางเพิ่มขึน้ จากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 จะไดความ
ตองการกําลังคนจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม โซคณ
ุ คาการผลิต และระดับการศึกษาโดยสรุป
คือ ความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราเพิม่ ขึ้นจํานวน 14,465 คน จําแนกเปนความ
ตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชนา้ํ ยางเปนวัตถุดิบในการผลิตจํานวน 3,703 คน
หรือรอยละ 25.6 ความตองการกําลังคนของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใชยางแหงเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตจํานวน 10,762 คน หรือรอยละ 74.4
5.1.3 ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของการพัฒนา
กําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา และจากการวิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ ผูวจิ ัยไดสรุปเปน
ขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา 5 ยุทธศาสตร
และ 16 กลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาระบบความรวมมือเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาระบบ “โรงเรียนในโรงงาน”
สถานศึกษารวมกับสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมยางพาราจัดใหนักศึกษาหรือ
ผูเรียนเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่ไดทาํ ความตกลงรวมมือ โดยให
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นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ หรือในชวงระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึง่ โดยจัดใหมคี รูฝกในสถานประกอบการและการติดตามการฝกปฏิบตั ิงานจาก
อาจารยผูสอน ซึง่ จะทําใหนกั ศึกษาไดมีโอกาสฝกงานในสถานประกอบการจริง นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาระบบ “โรงงานในโรงเรียน”
การดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการศึกษาระบบโรงงานในโรงเรียนเปนการจัดสราง
หองปฏิบัติการหรือโรงฝกปฏิบัติงานที่มีลกั ษณะคลายคลึงกับการปฏิบัติงานจริงในโรงงาน โดย
สถานศึกษาขอความรวมมือจากสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมยางพาราในการเขารวมจัด
หลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบตั ิและเขารวมเปนครูฝก เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะ
เชนเดียวกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพารา
กลยุทธที่ 1

การจัดตั้งองคกรประสานงานการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทีจ่ ัดการเรียนการสอนดานยางพารา จะรวมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราโดยใหมีผูแทนของแตละสถาบันการศึกษาเขารวมเปนกรรมการ คณะกรรมการดังกลาว
จะทําหนาที่ประสานงานและรวมมือกันจัดการเรียการสอนและดําเนินงานวิจยั ดานยางพาราและ
ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน ไดแก
คณาจารย เอกสารการสอน วัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่เกิดประโยชนสงู สุดและลดความ
ซ้ําซอนในการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 2

กลยุทธการจัดการศึกษาระบบเครือขายโดยการจับคูเครือขาย

สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานยางพาราทีอ่ ยูในพืน้ ที่เดียวกันหรือใกลเคียง
กันสามารถจับคูกันเปนเครือขายเพื่อรวมมือกันจัดการศึกษาดานยางพาราเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดรวมกัน โดยในการจับคูกันเปนเครือขายสถาบันการศึกษาสามารถจับคูกันเปนคูสอง คูสาม
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หรือจํานวนคูอื่นๆ ตามความเหมาะสม และในบางกรณีสถานศึกษาอาจพัฒนาจัดการศึกษา
ระบบเครือขายโดยการจับคูกับหนวยงานอื่นๆของรัฐและหนวยงานภาคเอกชน และรวมถึง
สถาบันการศึกษาและหนวยงานของตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
เพื่อรวมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราให
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1

การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพดานอุตสาหกรรมยางพารา

หนวยงานภาครัฐที่มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการผลิตและพัฒนากําลังคน ซึ่งในปจจุบัน ไดแก
กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพดานอุตสาหกรรม
ยางพารา โดยจําแนกมาตรฐานวิชาชีพออกตามระดับของการฝกอบรมและระดับการศึกษา เมื่อ
บุคลากรเขารับการฝกอบรมวิชาชีพและผานการประเมินตามขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
อุตสาหกรรมยางพาราจะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพซึง่ จะสามารถปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของแตละระดับงานที่ไดกาํ หนดไว
กลยุทธที่ 2

การฝกอบรมกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

เมื่อไดมีการจัดทํามาตรฐานวิชพี บุคลากรดานอุตสาหกรรมยางพาราแลว ในระยะตอไป
หนวยงานทีม่ หี นาที่จัดฝกอบรมวิชาชีพดานอุตสาหกรรมยางพาราจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝกอบรม วิธกี ารฝกอบรม และวิธีการประเมินผลการฝกอบรมใหเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพชีพที่ไดกําหนดไว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝกอบรมผูเขารับการอบรมจะมีความสามารถ
เพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพ และถาผานการประเมินผลจะไดรับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึง่ จะ
สามารถปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธที่ 3

การจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรมยางพาราของสถาบันการศึกษาตางๆ อาจ
จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา วิธกี ารเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพในแตละระดับการศึกษาทีจ่ ะไดกําหนดขึ้น เพื่อให
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การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวและเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแตละระดับและ
ผานการประเมินจะไดรับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพตามมาตรฐานของแตละระดับและจะสามารถ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยางพาราไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากําลังคนดานการวิจยั ยางพารา
กลยุทธที่ 1 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการยุววิจยั เรื่องยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการยุววิจัยเรื่องยางพาราเปนการสนับสนุนการทําโครงงานของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อถายทอดกระบวนการวิจยั สูโ รงเรียน และสงเสริม
ศักยภาพการบริหารจัดการวิจัยของครูในการดูแลนักเรียนและเปนการสรางนักวิจัยยางพารารุน
เยาว โดยเนนการเปนบุคลากรวิจัยยางพาราที่มงุ หาองคความรูจากกระบวนการวิจัย การมีสว น
รวมระหวางครูที่ปรึกษากับนักเรียนเพื่อทําวิจัยในขอบเขตตั้งแตการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปขั้นตน
การแปรรูปขั้นปลาย การใชประโยชนจากไมยาง และประเด็นอื่นที่เกีย่ วของกับตนยางพารา
กลยุทธที่ 2 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดเล็กเรื่องยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดเล็ก เรื่องยางพารา (Small Project Rubber : SPR)
เปนการมุงเนนการสรางบุคลากรวิจยั ระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรีเพื่อเปนนักวิจยั รุน
ใหมหรือเพื่อสรางบุคลากรวิจัยดานอุตสาหกรรมยางพาราเพิ่มมากขึน้ บุคลากรวิจยั ตามกลยุทธนี้
อาจเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หรือ
นักวิชาการขององคกรภาครัฐ
กลยุทธที่ 3 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการวิจยั ขนาดกลางเรือ่ งยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดกลาง เรื่องยางพารา (Medium Project on Rubber
: MPR) เปนการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนานักวิจัยที่เคยทําการวิจัยเรื่องยางพาราอยูแลวเพื่อตอ
ยอดการวิจยั ใหสามารถสนองความตองการอุตสาหกรรมยางไดมากขึน้ และเปนการสราง
บุคลากรวิจัยขึน้ ใหม โดยการสรางบุคลากรระดับปริญญาโท เพื่อเปนนักวิจัยหรือบุคลากรรองรับ
ความตองการของอุตสาหกรรมยางไดตอไป การสรางบุคลากรวิจัยโครงการวิจยั ขนาดกลาง จะมี
การดําเนินการโดยใหมีอาจารยที่ปรึกษาเปนหัวหนาโครงการ โดยมีอาจารยผูรวมวิจยั 1 คน และ
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นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรีเปนผูช วยวิจัย 1 – 2 คน โดยอาจทําการวิจยั จาก
ฐานความรูท ี่ไดจากการวิจัยระดับปริญญาตรีตอเนื่องถึงระดับปริญญาโท หรือทําการวิจัยเริ่มตน
ในระดับปริญญาโท
กลยุทธที่ 4 การสรางบุคลากรวิจยั โครงการวิจยั ขนาดใหญ เรือ่ งยางพารา
การสรางบุคลากรวิจยั โครงการขนาดใหญ เรื่องยางพารา (Large Project on Rubber :
LPR) เปนการสรางบุคลากรวิจัยเพื่อใหทาํ งานวิจัยที่ตองการผลงานเชิงลึก หรือตองการใหเกิด
นวัตกรรมที่มผี ลเปนการแกปญหา และรองรับการพัฒนาในอนาคต โดยอาจใหมีผใู ชผลงานวิจยั
เขามามีสว นรวมสนับสนุนทุนวิจยั และรวมกําหนดทิศทางการวิจยั เพือ่ ใหไดผลงานตรงตามความ
ตองการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพารา
กลยุทธที่ 1 การจัดตั้งสถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติ
การจัดตั้งสถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติ (National Institute for Rubber
Development) เปนการจัดตั้งองคกรระดับชาติขึ้น ทําหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน
ฝกอบรม วิจยั และพัฒนา และทดสอบคุณภาพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราสูความเปนเลิศ
และสรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางของโลก (World Center of Rubber
Products) สถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติที่จะตัง้ ตามกลยุทธนี้จะมีโครงสรางการดําเนินงาน
ประกอบดวย วิทยาลัยการยาง สถาบันฝกอบรมยาง สถาบันวิจัยยาง และศูนยทดสอบ
ผลิตภัณฑยาง
กลยุทธที่ 2 การจัดตั้งวิทยาลัยการยาง
ใหมีการจัดตั้งวิทยาลัยการยางเปนหนวยงานหนึง่ ในสถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติทํา
หนาที่ในการเปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศในการผลิตกําลังคนในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ไดแก สาขาเทคโนโลยียาง เคมียาง วิศวกรรมยาง การออกแบบ
ผลิตภัณฑยาง และการจัดการอุตสาหกรรมยาง โดยจะจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
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ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อใหมีกาํ ลังคนทีม่ ีความรูความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรม
ยางพาราเขาไปทําหนาที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางใหเจริญกาวหนาอยางจริงจัง
กลยุทธที่ 3 การจัดตั้งสถาบันฝกอบรมยาง
ใหมีการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมยางขึน้ เปนหนวยงานภายในสถาบันพัฒนายางพารา
แหงชาติ ทําหนาที่ในการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนากําลังคนทัง้ ทางดานเกษตรกรรมยางและ
อุตสาหกรรมยางโดยอาจโอนงานสวนถายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยยางเขาเปนสวนหนึ่งของ
สถาบันพัฒนายางพาราแหงชาติและยกฐานะขึน้ เปนสถาบันฝกอบรมยาง พรอมทัง้ เพิ่มขีด
ความสามารถในการฝกอบรมดานอุตสาหกรรมยางเพื่อรองรับการขยายตัวของการแปรรูป
ผลิตภัณฑยาง
กลยุทธที่ 4 การจัดตั้งสถาบันวิจัยยาง
ใหมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางขึ้นเปนหนวยงานภายในสถาบันพัฒนายางแหงชาติ ทํา
หนาทีเ่ ปนศูนยกลางในการวิจัยและพัฒนาดานยางพาราของประเทศ และใหดําเนินการจัดตั้ง
หนวยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ ทําหนาที่ในการวิจัยและพัฒนาดานยางพาราโดยการจัดตั้ง
ศูนยวิจยั เกษตรกรรมยางพารา และศูนยวิจัยอุตสาหกรรมยางพาราขึ้นเปนหนวยงานของ
สถาบันวิจัยยาง
กลยุทธที่ 5 การจัดตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑยาง
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันพัฒนายางแหงชาติ สามารถเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางไดดียิ่งขึ้น ใหสถาบันฯ ดําเนินการจัดตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑยางที่มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทําหนาทีท่ ดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางทีผ่ ูประกอบการ
ภายในประเทศเปนผูผลิต เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑยางของไทยให
สามารถสงไปขายยังตางประเทศไดมากขึน้ ซึ่งจะสามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอยางมาก
และเปนการลดภาระดานเวลาและคาใชจา ยของผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราของไทยใน
การสงผลิตภัณฑยางไปทดสอบยังตางประเทศ การจัดตั้งศูนยทดสอบผลิตภัณฑยางดังกลาว
สถาบันฯ อาจจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการทดสอบผลิตภัณฑยางในประเภทที่มีความจําเปน
และมีความตองการอยางมาก เชน การจัดตั้งหองทดสอบมาตรฐานยางลอ หองทดสอบ
มาตรฐานถุงมือยาง และหองทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางประเภทอื่นๆ
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5.2. การอภิปรายผล
(1) จากผลการวิจยั ทีพ่ บวา การกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและ
นโยบายการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา เปนการกําหนดนโยบายตามตัวแบบ
กระบวนการ (Process Model) ซึ่งมีการดําเนินงานเปนขั้นตอน ตั้งแตการที่เจาหนาที่และบุคลากร
ที่เกีย่ วของรวมกันกําหนดปญหา วิเคราะห และแสวงหาแนวทางการแกไขปญหา จัดทําขอเสนอ
นโยบาย และการใหความเห็นชอบในหลักการของนโยบายโดยฝายการเมือง นาจะเปนสาเหตุหนึง่
ที่ทาํ ใหนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราของไทยไมไดรับการยอมรับจากหนวยงานสนับสนุน และหนวยงานผูปฏิบัติ ไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายได และเนื่องจากนโยบายดังกลาวไมไดเกิดจากความตองการ
ของฝายการเมือง ซึง่ เปนผูม ีอํานาจในการกําหนดนโยบายที่แทจริง ในบริบทของการเมืองการ
บริหารของไทย นโยบายจึงไมไดรับการผลักดันและสนับสนุนอยางจริงจังจากฝายการเมือง การ
ดําเนินการจึงไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายทีก่ ําหนดไว ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบ
กับนโยบายอื่น อาทิ นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน ซึ่งกําหนดขึ้นจากความตองการของฝาย
การเมือง ทั้งจากผูนาํ ทางการเมือง (Elite) หรือพรรคการเมือง (Political Party) และไดรับการ
ผลักดันสนับสนุนอยางจริงจังจากฝายการเมืองทําใหนโยบายไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
สนับสนุน และสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายไดอยางไดผลมากกวา
(2) จากผลการวิจยั ทีพ่ บวาการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่กาํ หนดไวในแผนแมบท
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง เปนเพราะการกําหนดเปาหมายและการดําเนินการผลิตจริงของ
สถาบันการศึกษาไมมกี ารเชื่อมโยงสัมพันธกนั เปนลักษณะตางคน ตางทํา เปาหมายและผลการ
ดําเนินงานจึงไมไดมีความหมายอยางใดในเชิงการเปรียบเทียบ อยางไรก็ตามผลการดําเนินการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราในป 2548 จํานวน 448 คน ยังไมเพียงพอกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมยาง ซึ่งจากการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราแบบ demand pull พบวาอุตสาหกรรมยางพารามีความตองการกําลังคนปละประมาณ
1,161 คน ถึง 1,472 คน สาเหตุทกี่ ารผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารายังมี
จํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการ สวนหนึ่งเปนเพราะสถาบันการศึกษาขาดแคลน
งบประมาณ และอาจารยผูสอน และอีกสวนหนึ่งเกิดจากมีผูสนใจสมัครเขาเรียนในสาขา
เทคโนโลยียางนอย ซึง่ อาจเปนเพราะผูเรียนจํานวนหนึง่ ไมสนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยียาง และอีกสวนหนึ่งขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยียาง นอกจากนี้
ผูสําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยียาง โดยเฉพาะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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จํานวนไมนอยไมไดเขาสูภาคอุตสาหกรรมแตเขารับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ
ทําใหปริมาณกําลังคนทีเ่ ขาสูอุตสาหกรรมยิ่งมีนอยลงกวาที่ควรจะเปน
(3) ผลการวิเคราะหการคาดประมาณความตองการกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
แบบ demand pull ซึ่งเปนการคาดประมาณความตองการกําลังคนตามอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยางพาราตามการผันแปรของภาวะเศรษฐกิจ จะมีความตองการกําลังคนเพิม่ ขึ้น
ประมาณรอยละ 2.4 ตอป หรือคิดเปนความตองการกําลังคนปละ 1,161-1,472 คน ในชวง
ระยะเวลาภายใน 10 ป ขางหนา ซึ่งตางจากการคาดประมาณความตองการกําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพาราแบบ supply push ที่เปนการคาดประมาณกําลังคนจากเปาหมาย
เศรษฐกิจหรือเปาหมายผลผลิตที่ตั้งไว โดยในกรณีที่ตองการเพิม่ ปริมาณการใชยาง
ภายในประเทศเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางจากรอยละ 10 เปนรอยละ 20 ของผลผลิต
ยางพาราหรือเพิ่มขึ้นหนึ่งเทาตัว จะสงผลใหผลผลิตเพิม่ ขึ้นประมาณหนึง่ เทาตัวดวยเชนกัน ซึ่ง
จากการวิเคราะหโดยการประยุกตใชฟง กชนั่ การผลิตของ Cobb-Douglas จะทําใหความตองการ
กําลังคนเพิ่มขึน้ ถึงประมาณ 14,425 คน ซึ่งหากตองการเพิ่มปริมาณการใชยางภายในประเทศเพื่อ
การแปรรูปอีกหนึง่ เทาตัวภายในป 2551 ตามทีก่ ําหนดไวในแผนปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑ
ยาง (พ.ศ. 2549 – 2551) จะทําใหความตองการกําลังคนเพิม่ ถึงปละ 4,808 คน หรือหากใหมีการ
เพิ่มปริมาณการใชยางภายในประเทศอีกหนึ่งเทาตัวภายในป 2553 จะทําใหความตองการ
กําลังคนเพิ่มปละ 2,885 คน ความตองการกําลังคนทีแ่ ตกตางกันดังกลาว เกิดขึ้นเนื่องจากความ
แตกตางของนโยบายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพารา ซึง่ ในปจจุบนั สถาบันการศึกษาทีม่ ีหนาที่
ผลิตกําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราก็ยังไมทราบวานโยบายดานการพัฒนากําลังคนดาน
อุตสาหกรรมยางพาราจะเปนไปในทิศทางใด ทําใหยงั คงเปนปญหาของสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของตอไป
(4) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบความรวมมือเพือ่ พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราเกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตและพัฒนากําลังคนในอดีตที่ผานมาผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีความรูความสามารถไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การขาดทักษะที่จาํ เปนในการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองเพิ่มทักษะความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธการจัดการศึกษาระบบ “โรงเรียนในโรงงาน” และกลยุทธการจัด
การศึกษาระบบ “โรงงานในโรงเรียน” และเปนกลยุทธการดําเนินการใหผูประกอบการภาคเอกชน
เขามามีสว นรวมในกระบวนการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมากขึน้
(5) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระบบเครือขายเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพารา เปนการจัดการศึกษาทีช่ วยใหสถาบันการศึกษารวมมือกันในการจัดการศึกษาใหเกิด
ประโยชนสงู สุด โดยการใชทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก คณาจารย เอกสารการสอน วัสดุ
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อุปกรณและอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสงู สุด ซึ่งเปนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราที่เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนั ทีน่ โยบาย
การพัฒนากําลังคนยังไมมีความชัดเจนแนนอน และการสนับสนุนจากฝายการเมือง และ
หนวยงานสนับสนุนตาง ๆ ยังไมจริงจัง การรวมมือระหวางกันของสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะ
สามารถลดปญหาและผลกระทบจากความไมชัดเจนแนนอนของนโยบายจากฝายการเมืองลงได
และการรวมมือกันเปนเครือขายยังเปนขัน้ ตอนเริ่มตนในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุงสูความ
เปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพาราไดตอไป
(6) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมยางพาราเปนการหา
แนวทางที่ดีในการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราโดยการจัดตั้ง สถาบันพัฒนา
ยางพาราแหงชาติ (National Institute for Rubber Development) ขึ้นเปนหนวยงานทีท่ ําหนาที่
ในการจัดการเรียนการสอน ฝกอบรม วิจยั และพัฒนา และทดสอบคุณภาพเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราสูความเปนเลิศ และสรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางของ
โลก (World Center of Rubber Products) การทีจ่ ะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราสูความ
เปนเลิศไดจําเปนตองมีองคกรแหงความเปนเลิศทีท่ ําหนาที่เปนศูนยรวมและเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมยางพารา และทําหนาที่รวมกับองคกรเครือขายทัง้ ภาครัฐ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการรวมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของไทยใหกา ว
ไปสูการเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางของโลก
5.3 ขอเสนอแนะ
(1) รัฐบาลในฐานะที่เปนผูกาํ หนดนโยบายดานการพัฒนายางพารา และการพัฒนา
กําลังคนดานยางพาราควรดําเนินการใหมีการกําหนดนโยบายการพัฒนายางพาราและการพัฒนา
กําลังคนดานยางพาราใหมคี วามชัดเจนเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยใหมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการขึน้
คณะหนึง่ โดยอาจเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนายางพาราแหงประเทศไทย” ประกอบดวยผูแทน
จากฝายตาง ๆ ที่เกีย่ วของทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ในสัดสวนที่เทากัน ทําหนาที่
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนายางพาราของประเทศ และใหมีการตั้งองคกร
กลางดานยางพาราของประเทศทําหนาที่ในการกํากับดูแล และประสานงานการพัฒนายางพารา
ทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใหรวมกันทํางานอยางบูรณาการ
และเปนเอกภาพตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราทีจ่ ะไดกําหนดขึน้
(2) ควรใหมีการจัดทํานโยบายและแผนการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราให
มีความชัดเจนเปนรูปธรรมเพื่อใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตและ
พัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราใชเปนแนวทางในการดําเนินการผลิตและพัฒนา
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กําลังคนใหเพียงพอและตรงความตองการของอุตสาหกรรมและใหสอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนายางพาราของประเทศ
(3) สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขา
เทคโนโลยียางควรเพิ่มกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ และแนะแนวการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
ยางเพื่อใหนักเรียนและนักศึกษากลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติทดี่ ี ในการสมัคร
เขารับการศึกษาและประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยางพารา ซึง่ หากนักเรียนและนักศึกษามี
ความรู ความเขาใจ และมีทศั นคติที่ดีตอสาขาเทคโนโลยียางจะทําใหมนี ักเรียน และนักศึกษา
สนใจเขาศึกษามากขึ้น
(4) ควรมีการจัดตัง้ “กองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย “ โดยรัฐบาลจัดสรรเงินเปนทุน
เริ่มตนและทุนในการดําเนินงานบางสวน และดําเนินการใหผูประกอบการภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมตามระบบความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมากขึ้น โดยการจายเงินบางสวน
สมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดและขึ้นอยูกับขนาดของสถานประกอบการโดยมีแนวทาง
เบื้องตนในการจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตราคิดเปนรอยละของคาจางที่สถานประกอบการ
จายใหแกพนักงาน เชน
สถานประกอบการทีม่ ีพนักงานมากกวา 100 คน ขึ้นไป จายเงินสมทบเขากองทุน
ในอัตรารอยละ 1.00 ของคาจางรายเดือนที่จา ยใหแกพนักงาน
สถานประกอบการทีม่ ีพนักงานมากกวา 50-100 คน จายเงินสมทบเขากองทุนใน
อัตรารอยละ 0.75 ของคาจางรายเดือนทีจ่ ายใหแกพนักงาน
สถานประกอบการทีม่ ีพนักงานนอยกวา 50 คน จายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรา
รอยละ 0.50 ของคาจางรายเดือนทีจ่ ายใหแกพนักงาน
เงินกองทุนดังกลาวสามารถนํามาใชเปนคาใชจายในการพัฒนากําลังคนของประเทศ ซึ่ง
จะสงผลใหมีกาํ ลังคนที่มีคุณภาพจํานวนมากขึ้นทําหนาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให
เจริญกาวหนาไดตอไป
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรทําการวิจัยเพิม่ เติมเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม
ยางพาราในแตละดานไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการฝกอบรม ดานการวิจัย ดาน
การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ ดานการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยาง และดานการกําหนด
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มาตรฐานผลิตภัณฑยาง เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธกี าร และมาตรการในการดําเนินการ
พัฒนากําลังคนในแตละดานใหเกิดประสิทธิผลอยางจริงจัง
(2) ควรทําการวิจัยเพื่อสรางฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมยางพาราสําหรับหนวยงานและ
องคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การคาดประมาณ
กําลังคน การพัฒนากําลังคน การคนควาวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราใหสามารถ
กาวสูก ารเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางของโลกไดตอไป
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
สําหรับการทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนตามอุตสาหกรรมยางพาราของไทย”

ชื่อผูทรงคุณวุฒิ ..................................................................................................................................
ตําแหนง ............................................................................................................................................
สถานทีทํางาน ....................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ..............................................................................................................................

1. การพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
(1)

การกําหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

(2)

การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

(3)

การติดตามประเมินผลการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
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2

สภาพแวดลอมของการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพารา
2.1 สภาพแวดลอมภายใน
(1) จุดแข็ง (Strengths
S1 (Structure) ……..……………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
S 2 (Service) ………………………...………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M1 (Man) ………….……………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M 2 (Money) ………………………...………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M3 (Materials) ………….………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M 4 (Management) …………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
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(2) จุดออน (Weaknesses)
S1 (Structure) ……..……………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
S 2 (Service) ………………………...………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M1 (Man) ………….……………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M 2 (Money) ………………………...………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M3 (Materials) ………….………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
M 4 (Management) …………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………….………………………………………………..…….
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2.2 สภาพแวดลอมภายนอก
(1) โอกาส (Opportunities)
S (Social) ……..……………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
T (Technology) ……………………...………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
E (Economic) ………….………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
P (Politic) ….………………………...………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
(2) ขอจํากัด (Threats)
S (Social) ………….………………………...………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
T (Technology) ……………………………………...………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
E (Economic) ………….………………………...…………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
P (Politic) ….………………………...………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………..…….
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ภาคผนวก ข
แบบสํารวจขอมูลสําหรับการจัดทําวิทยานิพนธ
เรื่อง ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชื่อผูใหขอมูล …........................................................ ตําแหนง ....................................................
โทรศัพท ....................................................................โทรสาร ....................................................
ชื่อสถานประกอบการ ..................................................................................................................
สถานที่ตั้ง เลขที่ .................. หมูที่ ................. ถนน ..................... ตําบล/แขวง .............................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .............................................................

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ
ยางรถยนต
ยางรถจักรยานยนต
สายพาน
อะไหลรถยนต
ยางขัดสีขาว
พื้นรองเทา
ยางรัดของ
ลูกโปง
อื่น ๆ ระบุ
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

หลอดอกยาง
รองเทา
ถุงมือยาง
ยางยืด

ทอยาง
เครื่องมือแพทย
ถุงยางอนามัย

ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ………………………………………………………….... บาท
มูลคาการลงทุนของเครื่องจักร ………………………………………………………. บาท
รายไดของสถานประกอบการ ป 2548 ………………………………………………. บาท
รายไดของสถานประกอบการ ป 2549 ………………………………………………. บาท
อัตรากําลังการผลิตในปจจุบัน ………………………………………...……………. บาท
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สวนที่ 2 ขอมูลดานกําลังคน
กําลังคน
ฝายบริหาร
ต่ํากวา ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ฝายวิจัยและพัฒนา
ต่ํากวา ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ฝายผลิต
ต่ํากวา ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

กําลังคนในปจจุบัน
(คน)

กําลังคนที่ตองการเพิ่ม
(คน)

หมายเหตุ

184
ตารางที่ 23

ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548

185
ตารางที่ 23

ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548 (ตอ)

186
ตารางที่ 23

ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548 (ตอ)

187
ตารางที่ 23

ขอมูลผลผลิต ทุน กําลังคนของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548 (ตอ)
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ภาคผนวก ค
ตารางที่ 24 คาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

บริษัท/หางหุนสวน
บริษัท เซฟกลัฟ จํากัด
บริษัท เซาทแลนดโปรดัค จํากัด
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด
บริษัท ดอกเตอรบู จํากัด
บริษัท ทอปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ไทยจงอุตสาหกรรมเคมี จํากัด
บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด
บริษัท สยามโอกาโมโต จํากัด
บริษัท เมดิโกลฟ จํากัด
บริษัท เอ็ม.อาร.ไอ จํากัด
บริษัท เอส จี เอ็ม พี จํากัด
บริษัท ลาวีนีล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เซฟชีลด จํากัด
บริษัท เท็นโครับเบอร เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ยูนิเวอรแชลลาเท็กซโปรดักส จํากัด
บริษัท รอสเนอร-เมาทบี้ เมดิเทรด จํากัด
บริษัท วัฒนชัยรับเบอรเมท จํากัด
บริษัท เอส เอส แอล เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด
บริษัท โอกาโมโต รับเบอรโปรดักส จํากัด
บริษัท ไทยลาเท็กซบอลลูน จํากัด
บริษัท บี เค ลาเท็กซ โปรดักซ จํากัด
บริษัท โรงงานลูกโปงพจนา จํากัด
หางหุนสวนจํากัดชัยเลิศบอลลูน
บริษัท ไทยเมดเบบี้โปรดักส จํากัด
บริษัท เอครอนรับเบอร จํากัด
บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอรเธร็ด จํากัด
บริษัท เรยอนเทกซคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ลองเท็กซรับเบอรอินดัสตรี จํากัด
บริษัท เอเชียฟลา จํากัด
บริษัท มหาชนจํากัด เวิลดเฟล็กซ

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงมือยาง
ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัย
ลูกโปง
ลูกโปง
ลูกโปง
ลูกโปง
หัวนมยาง
หัวนมยาง
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด
ยางยืด

ln Q
19.19
19.94
19.22
19.34
20.38
17.74
19.04
18.72
20.09
20.09
20.34
16.2
18.5
17.45
19.19
19.23
19.34
20.47
20.75
18.05
14.47
19.39
15.1
16.9
17.22
16.43
21
19.44
19.93
19.67
19.89

ln K
18.62
19.11
19.62
19.62
19.81
17.15
18.68
19.32
18.72
19.14
19.34
16.59
18.81
17.7
18.42
18.42
18.42
20.43
20.68
19.13
14.91
19.11
14.6
15.76
17.03
15.86
19.6
20.07
18.37
19.77
19.9

ln L
5.77
5.94
5.58
5.83
6.45
5.19
5.01
4.99
6.19
6.57
5.88
4.3
5.04
4.81
5.86
4.61
5.43
6.18
7.1
5.46
3.4
4.94
3
3.97
3.83
3.91
4.77
5.24
4.19
4.91
5.11
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ลําดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

บริษัท/หางหุนสวน
หางหุนสวนจํากัดไทยชวนรับเบอร
บริษัท ซุนฮก จํากัด
บริษัท ไทยนํารับเบอรอินเตอร จํากัด
บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอรเนชั่นแนลรับเบอร จํากัด
บริษัท ศรีเทพไทยการยาง จํากัด
บริษัท อยูยงอุตสาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมยางลาดหลุมแกว จํากัด

บริษัท กุมมี่ ลาวาณา จํากัด
บริษัท โปรเกรสอินเตอรรับเบอร
บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร จํากัด
บริษัท ที.ที อินเตอรรับเบอร จํากัด
บริษัท กิมฮวดหลี จํากัด
บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ยางสยามพระประแดง จํากัด
บริษัท ยางโอตานิ จํากัด
บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
บริษัท ไฮฮีโร จํากัด
บริษัท ไซมีส ไทร จํากัด
บริษัท ซุนจิ้น เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัทไทยอินดัสเตรียลไทร จํากัด
บริษัท ดีรับเบอร จํากัด
บริษัท กิมฮวดหลี จํากัด
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนไทร จํากัด
บริษัท ไลออนไทรส (ปทท.) จํากัด
บริษัท วีรับเบอร จํากัด
บริษัท วีรับบอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน
บริษัท เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท โกลเดนสโตน อินดัสเตรียล จํากัด
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นิวยอรคไทร

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
ยางรัดของ
เครื่องมือแพทย
เครื่องมือแพทย
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต
ยางรถจักรยานยนต

ln Q
17.06
17.93
17.77
20.2
19.02
19.47
18.51
17.55
18.96
20.36
17.75
16.42
20.96
22.32
21.38
23.55
20.43
20.11
18.21
17.91
19.19
16.42
20.09
17.33
20.22
20.92
20.99
19.65
20.47
15.99
19.63
16.56

ln K
16.12
16.71
17.91
18.37
17.8
18.42
16.3
15.78
17.1
19.48
17.03
16.21
19.83
20.9
21.15
22.42
19.6
19.68
18.33
18.08
18.56
16.21
18.83
16.81
19.94
19.99
19.72
18.6
20.43
15.42
19.37
16.38

ln L
4.56
4.63
5.06
5.69
5.48
4.98
4.91
4.14
4.43
4.91
4.38
4.45
5.71
7.05
6.54
8.82
5.01
6.31
3.95
4.33
5.44
4.45
4.62
4.16
6.67
7.3
7.5
6.29
6.18
3.78
5.48
3.58
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ลําดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

บริษัท/หางหุนสวน
หางหุนสวนจํากัด รุงโรจนอุตสาหกรรมยาง
บริษัท ซีพีอารโกมุ อินดัสเตรียล จํากัด
บริษัท ไทยโตโยรับเบอร จํากัด
บริษัท โรงงาน อ. ยางไทย 1992 จํากัด
บริษัท เอ็น โอ เค อุตสาหกรรม จกัด
บริษัท ไฮ-เทค รับเบอรโปรดักส จํากัด
บริษัท นากาชิมา รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามฟูโกกุ จํากัด
บริษัท ไทยเอ็นโอเค จํากัด
บริษัท เอ็กซเท็นซีฟรีเสิรชโพลิเมอร จํากัด
บริษัท โตชินเคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทีโออาร รับเบอร จํากัด
บริษัท เฟสท รับเบอร จํากัด
บริษัท ยงไทยการยาง จํากัด
บริษัท ประเทืองการยาง จํากัด
บริษัท อิเทอรนัล เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท เอสซี อุตสาหกรรยาง จํากัด
บริษัท โกลเดนรับเบอร พารท จํากัด
บริษัท เมสัน อินดัสทรีส จํากัด
บริษัท ไทยนํากิจ โพลิเมอร จํากัด
บริษัท เอเอ็นรับเบอรพารท จํากัด
บริษัท ไทยโปรเกรสรับเบอร จํากัด
บริษัท คูราชิกิสยามรับเบอร จํากัด
บริษัท พงศพาราโคดันรับเบอร จํากัด
บริษัท เอสทีพี รับเบอร จํากัด
บริษัท สยามคีปเปอร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
หจก. บุญไสวการยาง
บริษัท ยางไทยอุตสาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัด พาราไทร
บริษัท นํายาง จํากัด
บริษัท เอส แอล อุตสาหกรรมยาง (2000) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ธนสรรพกิจ

ประเภท
ผลิตภัณฑ
ยางรถจักรยานยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
อะไหลรถยนต
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง

ln Q
15.92
19.31
18.1
17.46
19
19.58
20.63
20.08
21.84
18.44
18.99
16.85
18.53
19.05
16.21
16.36
18.08
16.78
19.08
17.02
17.44
17.38
20.2
20.73
15.93
18.44
17.88
15.76
16.43
15.96
17.68
17.59

ln K
14.98
18.42
16.52
15.42
17.73
18.21
19.48
19.3
20.55
18.42
17.34
16.95
17.32
18.8
15.2
15.42
16.52
16.12
18.12
15.96
16.07
17.03
19.04
19.69
16.81
18.92
17.03
15.18
17.13
16.13
17.62
16.81

ln L
2.83
5.73
4.57
4.09
4.44
4.54
7.19
4.86
5.82
4.06
4.79
3.43
4.25
5.69
3.69
3.47
4.7
3.66
4.61
3.69
3.4
3.5
4.26
5.82
4.44
4.33
3.43
3.56
4.44
4.01
3.87
4.51
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ตารางที่ 24 คาลอการิทึมของโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ป 2548 (ตอ)
ลําดับ
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

บริษัท/หางหุนสวน
บริษัท มาริศ 2537 จํากัด
บริษัท พาราไทร (1975) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด วิรัชเบ็นไทร
บริษัท สันติภาพรับเบอร (2002) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด มณฑลหลอยาง
บริษัท ท็อปยูเนี่ยน จํากัด
บริษัท ไทยโบโตมหาชัย จํากัด
บริษัท โพลีเมอร มิกเซอรเอ็นเตอรไพรส จํากัด
หางหุนสวนจํากัดโรงงานนําเอกรับเบอร
บริษัท เมืองทองฟูตเทค จํากัด
บริษัท พิมายฟุตแวร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นิวอาคเนย
หางหุนสวนจํากัด โรงงานผลิตภัณฑยางไทยโบโต
บ. สยามสลิปเปอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัด โชคชัยฟุตแวร (1999)
หางหุนสวนจํากัด โรงงานนําเอกรับเบอร
บริษัท เบสทรับเบอร จํากัด
บริษัท ผลิตภัณฑยางเกรียงสิน จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมยางสุขไทย จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมยางสุวรรณจักร
บริษัท ไทยเอเซียโพลิเมอร จํากัด
บริษัท ยางไทย 9 มังกร จํากัด
บริษัท ตะวันออกโปลีเมอรอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เอ็กซเซลเลนทรับเบอร จํากัด
บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร จํากัด
บริษัท ยาง 5 มังกร จํากัด
บริษัท โรงงานยางตราสิงหโตงวนซุนฮวด จํากัด
บริษัท เคพี มาสเตอร จํากัด
บริษัท สยามฟองน้ําโฟม จํากัด
บริษัท สยามลาเท็คโฟม จํากัด
บริษัท ศรีสุวรรณคอนเวเยอรเบลทแอนดรับเบอร จํากัด

บริษัท ยูนิคอม รับเบอร จํากัด

ประเภท
ผลิตภัณฑ
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
หลอดอกยาง
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
รองเทา
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
ยางขัดสีขาว
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
พื้นรองเทา
สายพาน
สายพาน

ln Q
17.76
17.11
16.66
17.7
15.32
16.08
17.22
16.32
15.54
17.44
20.06
16.38
16.12
16.28
16.3
15.54
17.23
16.3
16.94
16.24
19.05
18.43
21.15
20.45
19.81
18.32
16.93
16.04
17.16
17.43
16.68
16.84

ln K
18.04
17.73
16.67
16.76
14.48
16.59
16.52
16.12
15.2
16.39
18.42
15.27
17.22
17.22
17.88
15.2
16.26
15.69
15.61
15.2
17.47
18.85
19.67
19.73
19.72
17.03
15.66
16.49
16.9
17.18
16.17
18.06

ln L
3.69
3.91
3.53
3.4
3.83
3.66
4.58
5.03
3.85
6.02
5.47
4.38
4.42
3.81
3.69
3.85
3.85
3.83
3.78
3.58
5.38
5.63
4.96
7.25
7.17
5.32
3.61
3.74
3.83
3.95
3.04
5.04
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ลําดับ
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

บริษัท/หางหุนสวน
บริษัท ยูเนี่ยนเบลท อินดัสทรี จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนโพลีเมอร จํากัด
บริษัท สยามคอนเวเยอร จํากัด
บริษัท นิวพรอสเพอริตี้เบลทติ้ง จํากัด
บริษัท เอราวัณรับเบอร จํากัด
หางหุนสวนจํากัดอุตสาหกรรมสายพานไทย จํากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จํากัด
บริษัท ทอปเฟล็กซ อินดัสทรี่ จํากัด
บริษัท แสงไทยผลิตยาง จํากัด
บริษัท ไฮเทค อีลาสโตเมอรส จํากัด
บริษัท เศรษฐกิจ-วัฒนาการยาง จํากัด
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร จํากัด
บริษัท สหกิจวิศาล จํากัด
บริษัท เอส.ที.อุตสาหกรรมยาง จํากัด
รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
สายพาน
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
ทอยาง
พื้นรองพรม
พื้นรองพรม
พื้นรองพรม

ln Q
19.1
19.16
19.27
17.78
17.72
15.94
18.57
16.32
17.71
18.98
17.21
19.46
20.35
18.91
-

ln K
18.33
18.72
18.15
16.56
16.86
15.61
18.36
17.41
17.91
19.11
17.45
18.42
19.56
18.83
-

ln L
5.2
5.51
4.96
4.09
4.7
4.09
4.5
3.66
4.51
4.55
4.93
4.52
5.76
5.56
-
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์กําลังคนตอผลผลิต
ของโรงงานอุตสากรรมยางพารา ป 2548

Variables Entered/Removedb
Model
1

Variables
Entered
lnK, lnQa

Variables
Removed

Method
Enter

.

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: lnL

Model Summary
Model
1

R
R Square
.811a
.658

Adjusted
R Square
.653

Std. Error of
the Estimate
.63393

a. Predictors: (Constant), lnK, lnQ

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
106.683
55.458
162.141

df
2
138
140

Mean Square
53.342
.402

F
132.734

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), lnK, lnQ
b. Dependent Variable: lnL

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
lnQ
lnK

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-4.829
.597
.299
.073
.234
.077

a. Dependent Variable: lnL

Standardized
Coefficients
Beta
.479
.352

t
-8.089
4.124
3.028

Sig.
.000
.000
.003

194

การปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑ
2549-2551
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. หลักการและเหตุผล
ไทยเปนประเทศผูผลิต และสงออกยางธรรมชาติมากทีส่ ุดของโลกมีสดั สวนการผลิตเปน
รอยละ 34 ของปริมาณการผลิตของโลกและสงออกรอยละ 47 ของปริมาณการสงออกยาง
ทั้งหมดของโลก รายไดจากการสงออกยางในรูปวัตถุดิบของไทยในป 2547 มีมูลคาถึง 136,704
ลานบาท อยางไรก็ตามปริมาณยางธรรมชาติที่ไทยผลิตไดในป 2547 จํานวน 2.97 ลานตัน นัน้
รอยละ 89 สงออกในรูปของวัตถุดิบ ทําใหตองพึง่ พาดลาดสงออกเปนสําคัญความตองการยาง
ธรรมชาติเปนความตองการตอเนื่อง (derived demand) จากความตองการใชผลิตภัณฑยางซึง่
ประมาณรอยละ 60 ของปริมาณการใชยางธรรมชาติทงั้ หมด ใชในอุตสาหกรรมยานพาหนะ
ความตองการใชยางธรรมชาติจึงขึ้นอยูกบั การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ราคายาง
ขึ้นอยูกับความตองการใช และปจจัยอืน่ ๆ มากมาย
เพื่อใหไทยคงความเปนผูนาํ ยางพาราของโลก และมีศักยภาพการแขงขันในตลาดโลกสูง
จําเปนตองปรับโครงสรางยางพารา และผลิตภัณฑยางพาราใหเหมาะสมกับสถานการณยางของ
ประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและการพัฒนาตลาดยางไทยสูสากล บนพื้นฐานของความรวมมือ
กับประเทศผูผลิตยางในการรักษาเสถียรภาพราคายาง การสงเสริมและสนับสนุนการใชยาง
ภายในประเทศ และการเรงรัดการวิจยั และพัฒนายางแบบครบวงจร ซึง่ การดําเนินการปรับ
โครงสรางใหบรรลุเปาหมายขางตน ทุกหนวยงานที่เกีย่ วของกับกิจการยางไมวาจะเปนภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรตองมีความรวมมือและดําเนินการรวมกันอยางเปนระบบภายใต
Road Map กลยุทธ กิจกรรม ที่สอดคลองและเอื้อประโยชนตอกัน
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการใน Road Map กลยุทธการปรับโครงสรางยางและ
ผลิตภัณฑยางเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสินคายางและผลิตภัณฑยาง เปนเจาภาพในการ
ดําเนินงานปรับโครงสรางยางพาราและผลิตภัณฑยางใหเปนไปตามนโยบายของรัฐตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเพิม่ ศักยภาพการผลิตยางของประเทศทั้งระดับเกษตรกรและระดับอุตสาหกรรม
ยางดิบ
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2.2 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนใหมีการใชยางธรรมชาติในประเทศในการผลิตผลิตภัณฑ
ยางทีห่ ลากหลายเพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อสรางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑยาง และการพัฒนาผลิตภัณฑยางที่
ใชเทคโนโลยีในระดับสูง
2.4 เพื่อสรางเสถียรภาพราคายางและพัฒนาระบบตลาดยางของไทยเปนระบบที่สากล
ยอมรับ
3. เปาหมาย
นับจากป 2551 ไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกยางของโลก มูลคาการสงออกยาง
และผลิตภัณฑยางเพิ่มขึ้นรอยละ 46 คิดเปนมูลคา 381,862 ลานบาท และเกษตรกรขาย
ยางไดในราคาสูงและมีเสถียรภาพ
4. วิธีดําเนินการ
4.1 กระทรวงเกษตรกรและสหกรณไดแตตั้งคณะกรรมการบริหารสินคายางพาราและ
ผลิตภัณฑยางเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงานการปรับโครงสรางยางพาราและผลิตภัณฑยาง
4.2 การปรับโครงสรางยางพาราและผลิตภัณฑยางมีกลยุทธสําคัญ 3 กลยุทธ 7
กิจกรรมหลักและ 28 กิจกรรมยอย สําหรับกลยุทธประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตยาง มี 3 กิจกรรมหลัก
1) เพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปยางดิบใหเกษตรกร
2) สงเสริมการผลิตยางแทงในประเทศ
3) สรางมาตรฐานยางดิบไทยใหเปนสากล
กลยุทธที่ 2 การเพิม่ มูลคายางและผลิตภัณฑยาง มี 2 กิจกรรมหลัก
1) สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
2) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรผลิตผลิตภัณฑยาง
กลยุทธที่ 3 การสรางเสถียรภาพราคายางและตลาดยาง มี 2 กิจกรรมหลัก
1) สรางความเขมแข็งใหบริษัทรวมทุน 3 ประเทศ
2) พัฒนาไทยใหเปนศูนยกลางการตลาดยางโลก
4.3 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
4.4 การนําแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติ
4.5 การติดตามผลการดําเนินงาน
4.6 การปรับกลยุทธและกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ
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5. เปาหมาย / กิจกรรม / งบประมาณ
5.1 เปาหมาย กลยุทธ และกิจกรรม
กลยุทธ / กิจกรรม
กลยุทธที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิต
1. เพิ่มศักยภาพใหเกษตรกร
1.1 พัฒนาสวนยางโครงการปลูกใหมในภาคเหนือและอีสาน
1.2 รณรงคเกษตรกรใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.3 เกษตรกรผลิตยางแผนรมควัน/น้ํายางขน
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตยางแทงในประเทศ
2.1 สงเสริมใหเกษตรกรผลิต cup lump
2.2 เอกชนปรับปรุงเครื่องจักรยางแทง
3. สรางมาตราฐานยางดิบไทยใหเปนมาตรฐานสากล
3.1 – 3.3จัดทํามาตรฐาน RSS STR และน้ํายางขน
3.4 R&D การผลิตยาง/มาตรฐาน/การแปรรูปยางดิบ
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง
1. สงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
1.1 สงเสริมอุตสาหกรรมยางถุงมือยาง/ยางรัดของ/ยางยืด
1.1.1 ปรับปรุงเครื่องจักรและระบบการผลิต

เปาหมาย
หนวย
จํานวน

2549

2550

2551

รวม

ลานไร
ราย
โรงงาน
(15000ตัน)

1.00
50,000
10

50,000
12,500
2

500,000
17,500
3

20,000
5

1,000,000
50,000
10

ราย(400000ตัน)
โรงงาน

123,000
62

18,450
9

36,900
19

67,650
34

123,000
62

มาตรฐาน
เรื่อง

3
45

3
11

18

16

3
45

โรงงาน

38

10

17

11

38

196

197
197

กลยุทธ / กิจกรรม

เปาหมาย
หนวย
จํานวน

2549

2550

รวม

2551

1.2 การตั้งสถาบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
1.2.1 ฝกอบรม/ผลิตบุคลากรใหภาคเอกชน

ราย

1,500

300

1.2.2 ตั้ง lap ยางลอ ถุงมือยาง

Lap

2

2

ครั้ง/ป

6

เรื่อง

1.4.2 จางผูเชี่ยวชาญเอกชนในและตางประเทศ
1.4.3 พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหราชการและเอกชน

1.3 พัฒนานวัตกรรม/ brand name (ประชาสัมพันธ/สัมมนา “อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ ยางและไมยางโลก”/ จัด expo ผลิตภัณฑยางและไมยางพารา
1.4 R&D อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
1.4.1 งาน R&D

2.1 ฝกอบรมเกษตรกรแปรรูปยาง
2.2 สงเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตภัณฑยางชุมชน

1,500
2
6

495

705

2

2

2

35

8

15

12

ราย/ป/5 ราย

15

5

5

5

ราย/ป/250 ราย

750

180

265

305

35,000

7,000

12,500

15,500

4

6

35
15
750
35,000
10

52

52

156

ราย
โรง (1500ตัน/โรง)

10

Usd./kg

1.50

ครั้ง

156

กลยุทธที่ 3 การสรางเสถียรภาพราคายางและตลาดยาง
1. สรางความเขมแข็งใหบริษัทรวมทุน 3 ประเทศ ( ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย )
1.1 สนับสนุนมาตรการของบริษัททั้ง 3 ประเทศ
1.2 วิเคราะหราคา/ตลาด/อุตสาหกรรมยาง

52

2. พัฒนาไทยเปนศูนยกลางการตลาดยางโลก

197

198198
เปาหมาย
หนวย
จํานวน

กลยุทธ / กิจกรรม

2549

2550

รวม

2551

2.1 สนับสนุนเครือขายตลาดกลางยางพารา
2.1.1 คัดเลือกเกษตรกร
2.1.2 จัดหาเครื่องชั่ง รถยกและอุปกรณ

ราย

1,400

350

490

560

เครือขาย

140

35

49

56

2

35

49

56

ลานบาท/เครือขาย

2.1.3 เงินทุนหมุนเวียน

1,400
140
140

5.2 การใหสิทธิประโยชนทางการตลาด/ภาษี เพือ่ ปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง 3 ป ( 2549 - 2551 )
กลยุทธ / กิจกรรม
การเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง
1. สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
1.1 สงเสริมและรวมลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต ยางรถยนต
และชิ้นสวนยานยนต
1.2 สงเสริมอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยาง
1.3 สงเสริมอุตสาหกรรมถุงมือยาง/ยางยืด/ยางรัดของ
1.4 สงเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเดิมใหแข็งแรง
1.5 สงเสริมดานการตลาดผลิตภัณฑยางเพื่อทดแทนการนําเขา
และขยายตลาดสงออก

เปาหมาย
หนวย
จํานวน

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

มาตรการ

332,900
91,250 ใหสิทธิพิเศษทางภาษี
205,200 ใหสิทธิพิเศษเฉพาะสานที่เพิ่ม
62,900 ใหสทิ ธิพิเศษเฉพาะสานที่เพิ่ม
NR
10,000 มาตรการจูงใจทางภาษี

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

2549

2550

2551

รวม

15,750

22,050

25,200

63,000 กค./BOI

สกอ.

22,813

9,125

4,563

36,500 กค./BOI

สกอ.

7,500
2,625

10,500
3,675

12,000
42,000

30,000 กค./BOI
10,500 กค./BOI

สกอ.
สกอ.

2,500

3,500

4,000

10,000 กค.

สกอ.

198

199
กลยุทธ / กิจกรรม

เปาหมาย
หนวย
จํานวน

2. สนับสนุนการใชยางในประเทศ
2.1 กําหนดมาตรการใหหนวยงานรัฐใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตใน
ประเทศ
2.2 สนับสนุนการใชยางธรรมชาติเพื่อกอสรางผิวทาง
2.3 สนับสนุนการใชยางธรรมชาติเพื่อการเกษตร
(เขื่อน อางเก็บน้ํา ทอน้ํา )
2.4 สนับสนุนการใชยางธรรมชาติเพื่อวิศวกรรมกอสราง

ตัน
ตัน
ตัน

มาตรการ

2549

มาตรการบังคับใชยาง
ธรรมชาติ
10,000 รัฐจัดงบเพิ่มในงานเฉพาะสวนใช
ยาง
50,000 รัฐจัดงบเพิ่มในงานเฉพาะสวนใช
ยาง
5,000 รัฐจัดงบเพิ่มในงานเฉพาะสวนใช
ยาง

2550

2551

รวม

199

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน
ค.ร.ม.

2,500

3,500

12,500

17,500

1,250

1,750

4,000 10,000 ก.ค.ม.
20,000 50,000 ภษ.
2,000

5,000 ก.ค.ม.

5.3 วงเงินการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง (2549-2551) จําแนกตามกลยุทธ
กลยุทธ

เงินงบประมาณ
(ลานบาท)

เพิ่มศักยภาพการผลิตยาง
การเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง
การเพิ่มเสถียรภาพราคายางและตลาดยาง

รวม
%

เงินกู
(ลานบาท)

เงินทุนหมุนเวียน(ลาน
บาท)

เงินทุนสนับสนุน
ผูประกอบการ
(ลานบาท)

รวม
(ลานบาท)

530
1,186
372

3,399
1,560
-

100
60
280

3,353
-

4,029
6,159
652

2,088
19.26

4,959
45.75

440
4.06

3,353
30.93

10,840

%

37.17
56.82
6.01

100
199

200200

5.4 วงเงินการปรับโครงสรางยางและผลิตภัณฑยาง (2549-2551) จําแนกตามกลุมเปาหมาย
เงินงบประมาณ
(ลานบาท)

กลุมเปาหมาย
การวิจัยและพัฒนายางและผลิตภัณฑยาง
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
การพัฒนาศักยภาพเอกชน
การตลาดและราคายาง
รวม
%

607
668
523
290
2,088
19.26

เงินกู(ลานบาท)
2,699
2,260
4,959
45.75

เงินทุนหมุนเวียน(ลาน
บาท)
440
440
4.06

เงินทุนสนับสนุน
ผูประกอบการ(ลาน
บาท)
3,353
3,353
30.93

รวม(ลานบาท)
607
3,807
6,136
290
10,840

%
5.60
35.12
56.60
2.68
100

หมายเหตุ เงินสนับสนุนผูประกอบการ หมายถึง เงินและสิทธิประโยชนที่ภาครัฐใหผูประกอบการที่ใชยางธรรมชาติในการผลิตเพื่องานทางการเกษตร และวิศวกรรมกอสราง
ไมรวมสิทธิประโยชนที่ BIO จะพิจารณาใหแกผูประกอบการที่ใชยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

200

201
6. ขั้นตอนและเวลาดําเนินงาน ป 2549
กลยุทธ/กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.

ปงบประมาณ 2549
เม.ย.-มิ.ย.
ม.ค.-มี.ค.

ก.ค.-ก.ย.

1. เพิ่มศักยภาพใหเกษตรกร
1.1 พัฒนาสวนยางโครงการปลูกใหมในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน
1.2 รณรงคเกษตรกรใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.3 เกษตรกรเพิ่มยางแผนรมควัน/น้ํายางขน
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตยางแทงในประเทศ
2.1 สงเสริมใหเกษตรกรผลิต cup lump
2.2 เอกชนปรับปรุงเครื่องจักรยางแทง
3. สรางมาตรฐานยางดิบไทยใหเปนมาตรฐานสากล
3.1-3.3 จัดทํามาตรฐาน RSS STR และน้ํายางขน
3.4 R&D การผลิตยาง/มาตรฐาน/การแปรรูปยางดิบ
การเพิ่มมูลคายางและผลิตภัณฑยาง
1. สงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
1.1 สงเสริมอุตสาหกรรมยางถุงมือยาง/ยางรัดของ/ยางยืด
1.1.1 ปรับปรุงเครื่องจักรและระบบการผลิต

201

201

201

202 202
6. ขั้นตอนและเวลาดําเนินงาน ป 2549 (ตอ)
กลยุทธ/กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.

ปงบประมาณ 2549
เม.ย.-มิ.ย.
ม.ค.-มี.ค.

ก.ค.-ก.ย.

1.2 การตั้งสถาบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
1.2.1 ฝกอบรม/ผลิตบุคลากรใหภาคเอกชน
1.2.2 ตั้งLab ยางลอ ถุงมือยาง
1.3 พัฒนานวัตกรรม/brand name (ประชาสัมพันธ/
สัมมนา “อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางโลก”/จัด EXPO
ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา)
1.4 R&D อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
1.4.1 งาน R&D
1.4.2 จางผูเชี่ยวชาญเอกชนในและตางประเทศ
1.4.3 พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหราชการเอกชน
2. สนับสนุนสถาบันเกษตรกรผลิตผลิตภัณฑยาง
2.1 ฝกอบรมเกษตรกรแปรรูปยาง
2.2 สงเสริมสถาบันเกษตรกรผลิตภัณฑยางชุมชน

202

203
6. ขั้นตอนและเวลาดําเนินงาน ป 2549 (ตอ)
กลยุทธ / กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.

ปงบประมาณ 2549
ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

การสรางเสถียรภาพราคายาง
1. สรางความเขมแข็งใหบริษัทรวมทุน 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย )
1.1 สนับสนุนมาตรการของบริษัท 3 ประเทศ
1.2 วิเคราะหราคา/ตลาด/อุตสาหกรรมยาง
2. พัฒนาไทยเปนศูนยกลางการตลาดยาง
2.2 สนับสนุนเครือขายตลาดกลางยางพารา
2.2.1 คัดเลือกเกษตรกร
2.2.2 จัดหาเครื่องชั่ง รถยกและอุปกรณ
2.2.3 เงินทุนหมุนเวียน

203

203

204
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ธันวาคม 2548 - กันยายน 2551
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
8.1 ภาครัฐ
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร : กวก. กรมสงเสริมการเกษตร:
กสก. กรมสงเสริมสหกรณ : กสส. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร : สศก. องคการสวนยาง
: อสย. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง : สกย. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ : ธกส.)
2) กระทรวงคมนาคม
3) กระทรวงพาณิชย
4) กระทรวงการคลัง
5) กระทรวงอุตสาหกรรม
6) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7 ) สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
8.2
1)
2)
3)
4)

ภาคเอกชน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมยางพาราไทย : สมยท.
สมาคมผูผลิตถุงมือยาง
สมาคมน้ํายางขนไทย

8.3 ภาคเกษตรกร
1) สถาบันเกษตรกร
8.4 ตางประเทศ
1) บริษัทรวมทุนยางระหวางประเทศ จํากัด
9. ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
9.1 ผลผลิตของประเทศเพิม่ ขึ้นเปน3.38 ลานตัน
9.2 ปริมาณการสงออกยางเปนรอยละ 80 ของปริมาณการผลิต

205
9.3 ปริมาณการใชยางในประเทศ 676,000 ตัน คิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณการ
ผลิต
9.4 ราคายางมีเสถียรภาพที่ระดับ (ราคายางแผนรมควันชัน้ 3 F.O.B.) กิโลกรัมละ
150 เหรียญสหรัฐ
10. แหลงเงิน
วงเงินที่ตองใชทั้งสิน้ 10,840 ลานบาท (เงินงบประมาณ เงินกูจากสถาบันการเงินของ
รัฐและเงินสงเสริมสนับสนุนสิทธิประโยชน) ตามรายละเอียดขอ 5
11. ความสอดคลองกับนโยบาย วาระแหงชาติและแผนในระดับตาง ๆ
11.1 แผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป (2548 – 2551) มอบหมายใหกระทรวงเกษตร
และ สหกรณจัดทําแผนปรับโครงสรางสินคาเกษตรมุงสูวิสัยทัศนที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปน
แหลงผลิตอาหารและแหลงเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน สามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลก ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําแผนปรับโครงสรางสินคาเกษตร
รวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชน ทั้งกลุมการผลิต กลุม แปรรูป และกลุม
สงออก เพื่อปรับบทบาทการบริหารงาน และปรับโครงสรางยางพาราแบบครบวงจร ซึง่ จะ
สงเสริมการขยายตัวดานการสงออกผลิตภัณฑเพิ่มขึน้ สามารถเพิ่มมูลคา (Value Creation)
และสนับสนุนการเติบโต และกระจายรายไดทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางทีจ่ ะมีผลกระทบ
โดยตรงตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรกร
11.2 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการใน Road Map กลยุทธการปรับโครงสรางยาง
และผลิตภัณฑยางเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
12. ผลที่คาดวาจะไดรบั
12.1 ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเพิม่ ขึ้นจาก 291 กิโลกรัมตอไรตอป เปน 310
กิโลกรัมตอไรตอปและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นไมต่ํากวา29,250 บาทตอป
12.2 รายไดจากการสงออกยางและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเปน 381,862 ลานบาท
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นายจีระ ประทีป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2518 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2525 และ Master of Policy Science จาก Saitama
University ประเทศญี่ปุน เมื่อ พ.ศ. 2533 ปจจุบันรับราชการในตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย
ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

