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บทที่ 1
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บริบทและสถานการณดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งมิติระหวางประเทศและในประเทศกําลังเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิวัฒนาการดานตาง ๆ ในยุคปจจุบันสงผลใหทุกประเทศพยายามที่จะ
มุงแสวงหาปจจัยที่สงเสริมศักยภาพในประเทศใหสามารถแขงขันและทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันโดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต จึงเปนปจจัยกําหนดความสําเร็จที่สําคัญ ซึ่งจะสงเสริม
ใหประเทศมีความเปนอยูที่ดีขึ้นไดอยางยั่งยืน การเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยมีแรงงานเปนปจจัยหนึ่งในการสราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มในกระบวนการผลิต การจางงานที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการทํางานของแรงงาน ซึ่งเปน
ปจ จั ย การผลิตดา นแรงงานที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถวัดไดดว ยผลิต ภาพแรงงาน นอกจากนี้ ผลิตภาพแรงงาน
มีความสัมพันธกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นําไปสูการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะดานแรงงาน รวมถึง
เปนกลไกหนึ่งในการกําหนดคาตอบแทนแรงงาน ดังนั้น ผลิตภาพแรงงานจึงเปนขอมูลที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง
สัญญาณเตือนภัยจากตลาดแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะหภาวะแรงงานและความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
ไดอีกทางหนึ่ง
รัฐบาลให ความสําคั ญในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาพรวมของประเทศ โดยการเร งรัด หนว ยงาน
ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สถานการณดานผลิต
ภาพแรงงานของประเทศไทยในปจจุบัน จากการศึกษาของสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for
Management : IMD) ป 2560 พบวาอันดับผลิตภาพแรงงานอยูในอันดับที่ 57 จาก 63 ประเทศ ซึ่งยังอยูในกลุม
ประเทศที่มีผลิตภาพแรงงานอยูในระดับต่ํา ในการนี้ กระทรวงแรงงานเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทํา
ตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัดที่ 1.3 อันดับ ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ดานผลิตภาพแรงงาน (Labour
Productivity) โดย IMD โดยมีเงื่อนไขกําหนดใหประเทศไทยมีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นกวาอันดับที่ ๕๕ ในป ๒๕๖๑
และใหจัดทําแผนการขับเคลื่อนและดําเนินการในการปรับอันดับผลิตภาพแรงงานในป 2561
ความสามารถในการแข ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยด านผลิ ตภาพแรงงานสู ง ขึ้ น ในป 2561
จึงจัดทําแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)
กระทรวงแรงงาน ทังนี้ประกอบไปดวยแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการโดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจํานวน
ทั้งสิ้น 39 แผนงาน/โครงการ ซึ่ งป จจุ บัน มีห นว ยงานเจ าของโครงการไดสงรายงานผลการดําเนิ นงานป 2560
มาทั้งสิ้นจํานวน 35 แผนงาน/โครงการ
เพื่ อให การดํ า เนิ นงานมี ความถู กตอง ครบถวน และมีขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายของผูบ ริห าร
จึงจําเปน ตองมีการประเมิน แผนฯ ดังกลาว เพื่อเป นการวัดผลการดําเนิน งาน ตรวจสอบและติดตามผลงานที่ได
ดําเนินการแลววาเปนไปตามแผนและประสบความสําเร็จหรือไม ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับปรุง
การดํ าเนิ น งาน กองวิ ช าการเศรษฐกิจ การแรงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงไดทําการรวบรวมผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการขางตน และจัดทํารายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน พ.ศ.2560 กระทรวงแรงงาน

๑

๑.๒ วัตถุประสงคของการประเมินผล
- เพื่อประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) กระทรวงแรงงาน
- นําผลการประเมินไปใชในการจัดทําแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สงเสริม ปรับปรุงเพื่อใหแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยได
อยางแทจริง
๑.๓ ขอบเขตของการประเมิน
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อประเมินแผนงาน/โครงการตามแผน
แมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) กระทรวงแรงงาน
โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) โดยประเมินใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต
ดานบริบท ไดแก
- เปาหมายแผนงาน/โครงการ
- สาภาวะแวดลอมของกอนมีโครงการ (ปญหาวิกฤต)
- ความจําเปนหรือความตองการ
- ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ
ดานปจจัยนําเขา ไดแก
- ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ
- ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ เวลา กฎระเบียบ
- ความเหมาะสมของขั้นตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหาและกิจกรรม
ดานกระบวนการ ไดแก
- การปฏิบัติงานตามแผนงาน
- การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัยพากรของโครงการ
- การยอมรับและการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่
ดานผลผลิต ไดแก
- ผลลัพธของแผนงาน/โครงการ
- ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชประโยชนดานอาชีพ
- การมีงานทํา มีรายไดเพิ่มขึ้นของแรงงาน
๑.๔ วิธีการดําเนินงาน
1. ทํ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต
แผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปงบประมาณ 2560 และการประสานงานขอขอมูลเพิ่มเติมกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการดังกลาว
2. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา โดยจัดแบงแผนงานโครงการตามประเภท
กิจกรรมที่ดําเนินการ ทําการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชคาสถิติรอยละ และเครื่องมือในการ
ประเมินโครงการในรูปแบบ CIPP Model

๒

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ) ทราบลักษณะของแผนงาน/โครงการ ทั้งจุดเดน จุดดอย ซึ่งเปนแนวทางในการปรับปรุง/แกไข/
พัฒนางานหรือโครงการ ที่ดําเนินการแลวจะสงผลใหผลิตภาพแรงงานของประเทศเพิ่มขึ้นได
2. ) ใชเปนขอมูลประกอบการทบทวนและจัดทําแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน อยางมีประสิทธิภาพ
3. ) ใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายสําหรับผูบริหาร ในการวางแผนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ของประเทศ
1.6 ขอจํากัดของการประเมินผล
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกลาว มีขอจํากัดในการประเมินหลายสวน
ได แ ก ข อ จํ า กั ด ด า นงบประมาณ และระยะเวลาในการดํ า เนิ น งาน ผู ป ระเมิ น ผลจึ ง สามารถประเมิ น ได จ าก
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ที่ผูรับผิดชอบไดจัดสงมาให และผูประเมินไดประสานงาน สอบถามในสวนขอมูล
ที่ตองการเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบเทานั้น ไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมแรงงาน และสถานประกอบการหรือ
ประชาชนที่เปนผูเขารวมแผนงาน/โครงการไดโดยตรง

๓

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 การประเมินผลแผนงาน/โครงการ
๒.๑.๑ ความหมายของการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มุงแสวงหาคําตอบวานโยบาย/แผนงาน/โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด โดยมีมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แมน ตรง และเชื่อถือได
๒.๑.๒ วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะยกเลิกโครงการหรือ
สนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป ดังนั้น ถาประเมินผลแลวโครงการนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ก็ควรดําเนินการตอไป แตถาประเมินแลวโครงการมีปญหา หรือมีผลกระทบเชิงลําบากกวา ก็ควรยกเลิกไป
2. เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ทีก่ ําหนดไวเพียงใด
3. เพื่อปรับปรุงงาน การประเมินจะเปนการปรับปรุง แกไขโครงการที่นําไปปฏิบัติแลวใหดีขึ้น โดยพิจารณา
แกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นไดตรงประเด็น
4. เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) การประเมินผลจะเปนการเปรียบเทียบทางเลือก โดยแสวงหาทางเลือก
ที่ดีที่สุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก กอนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
ใหนอยลง
5. เพื่อขยายผล การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการอยางตอเนื่อง จะทําใหทราบวาโครงการนั้น
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด และควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไป ทั้งนี้ การขยายผลตองคํานึงถึงมิติ
ของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในแตละชวงเวลาดวย
๒.๑.๓ รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model ของสทัฟเฟลบีม (Stufflebeam)
การประเมินผลในรูปแบบ CIPP เปนตัวแบบการประเมินผลโครงการที่นําเสนอโดยสทัฟเฟลบีม มุงความ
สนใจไปที่การใหขอมูลหรือขอคนพบจากการดําเนินโครงการแกผูมีอํานาจในการตัดสินใจ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
ในสวนตาง ๆ เพื่อใชเปน สารสนเทศสําหรับนําไปใช ในการพัฒนาทางเลื อกในการตัดสิ นใจ โดยการระบุและเก็ บ
รวบรวมขอมู ลดังกลาวเป นการกระทํารวมกันระหวางผู ประเมิ นผล และผู มีอํานาจในการตัดสินใจในการกําหนด
วัตถุประสงคและปาหมายของขอมูลที่เปนขอสนเทศตามที่ผูมีอํานาจในการตัดสินใจตองการ กระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนภารกิจของผูประเมินผล แตภารกิจดังกลาวอาจนอยลงหากไดรับความรวมมือจากบุคลากรของโครงการ
เนื่องจากบุคลากรผูปฏิบัติงานอาจมีขอมูลในการตัดสินใจอยูแลว ผูประเมินตองทําตารางขอมูลตาง ๆ ตลอดจนการ
ตีความที่ชวยใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจสามารถใชขอมูลไดอยางถูกตอง
การประเมินผลตามแบบจําลองนี้ ผูประเมินตองไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการโดยตรงแตรวมทํางานกับ
บุคลากรของโครงการ โดยเฉพาะอย างยิ่งบุคลากรที่มีอํานาจในการตัดสิน ใจ นอกจากนั้น ยังตองทํางานรว มกับ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการระบุขอมูลและใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหาแฃะการตีความขอมูลที่ใชสําหรับการ
ตัดสินใจ โดยผูประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศแกฝายบริหาร ในขณะที่ฝายบริหารมีหนาที่นําผล
การประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยรายลละเอียดของการประเมินรูปแบบ
CIPP สามารถแสดงเปนโมเดลพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ ๑

๔

แผนภาพที่ ๑ โมเดลพื้นฐานของการประเมินผลรูปแบบ CIPP
การดําเนินกิจกรรมของโครงการ

การตัดสินใจสั่งการ

การประเมิน

ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model จําแนกตามองคประกอบที่สําคัญของการดําเนินแผนงาน/
โครงการ ออกเปน 4 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)
เปนการประเมินกสภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่กอใหเกิดโครงการ และที่สงผลตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ของโครงการ เพื่ อพิ จ ารณาหลั กการและเหตุผ ล ความจําเปน ที่ตองดํ าเนิน โครงการ ประเด็น ปญ หา และความ
เหมาะสมของวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation :I )
เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และความพอพียงของทรัพยากรที่จะใช
ในการดําเนินโครงการ เช น งบประมาณ บุคลากร วั สดุอุปกรณ กลุมประชากรเปาหมาย รวมทั้ งเทคโนโลยีและ
แผนการดําเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
เปนการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนิน
โครงการ แนวทางการแกปญหา เพื่อที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประ
สิทธืภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในโครงการ การประเมินกระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดแข็ง (Strengths) และจุด
ดอย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดในภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
เปนการประเมินเพื่อเปรีบบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการกับวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของโครงการที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการ
สิ่งที่เกิดควบคูกับการประเมิน ๔ ประแด็น คือ การตัดสินใจเพื่อการดําเนินการ ซึ่งสามารถจําแนกได ๔
ประเภท ดังนี้
๑. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตตัดสินใจโดยพิจารณาการประเมินสภาวะ
แวดลอม ซึ่งเปนปจจัยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน
๒. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจโดยพิจารณา
ปจจัยนําเขา ซึ่งเปนปจจัยในการกําหนดโครงสรางของแผนงานและขั้นตอนการดําเนินงาน
๓. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementing Decisions) เปนการตัดสินใจโดยพิจารณาการ
ประเมินกระบวนการ ซึ่งเปนปจจัยในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดวื และเพื่อปรับปรุงแกไข
แนวทางการดําเนินงานใหไดผลดีที่สุด
๔. การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เปนการตัดสินใจโดยพิจารณาผลการ
ประเมินที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนปจจัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ลมมเลิก หรือขยายโครงการในชวงเวลาตอไป
๕

แนวคิดและเปาหมาของการประเมินรูปแบบ CIPP มีวัตถุประสงคเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจดําเนิน
โครงการในแตละประเภท ซึ่งการประเมินดังกลาวจะเอื้อตอการนําไปตัดสินใจ โดยประกฎความสัมพันธดังแผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามรูปแบบ CIPP
ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน

การประเมินปจจัยนําเขา

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ

การประเมินกระบวนการ

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ

การประเมินผลผลิต

การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ

ทั้งนี้ ผูประเมินตองทําการประเมินผลองคประกอบทั้ง ๔ ประการ ในลักษณะ ดังนี้
๑. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมของโครงการ ตองระบุความจําเปน เหตุผผลความเปนมาของ
โครงการ โดยการใหรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะ/โครงการตาง ๆ ที่มีอยู และนํามาเปรียบเทียบกับโครงการที่ควรจะ
เปนนําไปสูการระบุวัตถุประสงคสําหรับนําไปออกแบบโครงการ รวมทั้งการระบุวาในขณะที่นําโครงการไปปฏิบัติอยู
ในบริบทใดทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
๒. การประเมินปจจัยนําเขา ตองระบุวา อะไรคือสิ่งที่จําเปนในการบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดภายใต
บริบทของโครงการ เชน ควรปรับปารจัดสรรทรัพยากรใหม หรือใหมีการหาทรัพยากรเพิ่ม โดยจะตองใหขอมูลแกผู
ตัดสินใจวาจะใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการอยางไร
๓. การประเมินผลกระบวนการ เปนการประเมินที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการกิจกรรมของโครงการ
ในขณะที่โครงการกําลังดําเนินการอยู เพื่อพิจารณาวาการดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนดหรือไม และจะไดทราบถึง
จุดแข็งจุดออนของการดําเนินโครงการเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการดําเนินโครงการใหบรรลุเปาหมาย
๔. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนด เพื่อให
ทราบวาผลผลิตเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม เพื่อเปนสารสนเทศในการตัดสินใจวาโครงการควรดําเนินตอไปหรือไม
ควรปรับปรุงแกไขอยางไร หรือยุติโครงการ
การประเมินความสําเร็จของโครงการ
๑. การประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงาน เปนการประเมินผลผลิตที่ไดรับจากการบรรลุวัตถุประสงค
ของการปฏิ บัติภ ารกิจ ว า มีความสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม การวัดประสิทธิผ ลสามารถ
พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ (๑) การประเมินวัตถุประสงค (Context Evaluation) เพื่อวัดความสําเร็จของการ
บรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงาน (๒) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) เพือเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจาก
การดําเนินงานกับเปาหมายและวัตถุประสงคในกรอบระยะเวลาที่กําหนด
๖

๒. การประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งเปนการประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนการ
ดําเนินงานในมิ ติตาง ๆ พร อมทั้งการประเมิน กระบวนการดําเนิน งาน (Process Evaluation) เพื่อนําไปสูการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
สําหรับการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่ม
ผลิ ต ภาพแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) กระทรวงแรงงาน โดยนํ า แผนงาน/โครงการที่ ดํ า เนิ น การแล ว
ในป 2560 รวมทั้งสิ้น 3๐ โครงการ มาทําการจําแนกตามกิจกรรมที่ดําเนินการ แลวใชเครื่องมือ CIPP Model
ในการประเมินผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน และมาพิจารณาตามความสอดคลองวาเปนปจจัยที่จะสงผลตอการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานหรือไมอยางไรตอไป
๒.๒ แผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานไดจัดทําแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กระทรวงแรงงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) ใชเปนแผนยุทธศาสตรและกรอบแนวทาง
ในการยกระดับผลิตภาพแรงงานของไทย ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐ และ (๒) เพื่อ
เปนแนวทางในการเพิ่มอันดับของผลิตภาพแรงงานไทยใหสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตางประเทศ ซึ่งแผนดังกลาว ไดกําหนด
แผนงาน/โครงการ คาเปาหมายและประมาณการงบประมาณในระยะ 5 ป ซึ่งกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบไว เพื่อ
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานภายใตกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน “ความสามารถในการแขงขันดานผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยไดรับการจัดอันดับดีขึ้น”
พันธกิจ
(๑) เพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางยั่งยืน
(๒) เพื่อประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุลและพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
(๓) บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ
เป า ประสงค อั น ดับ ความสามารถทางการแขงขั น ทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยดานผลิ ต ภาพแรงงาน
(Labour Productivity) โดย IMD ดีขึ้น
คาเปาหมาย อันดับความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นกวาปที่ผานมาอยาง
นอย ๑ อันดับ
ประเด็นยุทธศาสตร ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางยั่งยืน
แนวทางการดําเนินงาน : พัฒนาแรงงานใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในดานตาง ๆ ไดแก
- มาตรฐานฝ มือแรงงานให ไดมาตรฐานสากล พัฒ นาขี ดความสามารถของแรงงานและ
ผูป ระกอบการผานระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงานและคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงานทุกสาขาอาชีพ
- พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของประเทศ การพั ฒ นาระบบ
ความสามารถ (Competitive Based System) รายกลุมอุตสาหกรรม ไดแก ทักษะดานภาษาและคอมพิวเตอร
- ซอมกลุมแรงงานทักษะฝมือต่ําและคอนขางต่ํา (Unskilled & Semi Skill) ใหเพียงพอ
ในสวนที่ขาด และทดแทนปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รวมถึง เสริม และ สราง ควบคูกันไป
- พัฒนาคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกาวหนา (Advance Industry) อาทิ หุนยนต กลุม
ทักษะฝมือขั้นสูง เพื่อตอบ Thailand 4.0
เปาประสงค พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ในป ๒๕๖๐)
(๑) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ ๒.๕
(๒) สัดสวนของแรงงานฝมือที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมนอยกวารอยละ ๗๐
๗

กลยุทธ
(๑) พั ฒ นา ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานและรั บ รองความรู ค วามสามารถของ
ผูประกอบอาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(๒) ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงานรองรั บ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษให มี ทั ก ษะ/
มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับอาเซียน และระดับโลก
(๓) มุงสรางวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตและการทํางานที่เนนใหมีผลิตภาพสูงตลอดชวงวัย
(๔) พัฒนาแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุค ๔.๐
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการดําเนินงาน : ขจัด/บรรเทาปญหาความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานดานแรงงาน
- กําหนดมาตรการบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงาน มีการพยากรณภาวะตลาดแรงงาน
และสื่อสารใหแรงงาน/ผูประกอบการ/วัยกอนเขาสูตลาดแรงงาน ใหไดเตรียมความพรอมและปรับตัว
- บูรณาการในการจัดทําแผนกําลังคนกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เปาประสงค (๑) ตลาดแรงงานมีกําลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๒) แรงงานไดรับการจางงานที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ในป ๒๕๖๐)
(๑) รอยละการมีงานทําของผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางาน (รอยละ ๕๕)
(๒) รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไดรับอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือที่กําหนดตามกฎหมาย (รอยละ ๕๐)
(๓) รอยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
(๑) สนับสนุน/สงเสริมแรงงานใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการทั้งในและตางประเทศ
(๒) สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน โดยการสงเสริมการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ และการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
(๓) การสร างความเขมแข็งให กับผูป ระกอบการรายยอยและเกษตรกรใหส ามารถพึ่งพา
ตนเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงคูคาในตลาดโลก
(๔) การกําหนดมาตรการเพื่อรักษากําลังแรงงานรวมกับภาคเอกชนและภาคีเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงงานทั้งระบบ
แนวทางการดําเนินงาน : บูรณาการขอมูลตั้งแตชวงวัยเรียน กอนเขาสูตลาดแรงงานวัยแรงงาน จนถึงชวง
สูงอายุที่ออกจากตลาดแรงาน
เปาประสงค (๑) มีฐานขอมูลดานแรงงานที่มีการบูรณาการรวมกันจากทุกภาคสวน ในทุกชวงวัย
(๒) ผูรับบริการขอมูลสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ในป ๒๕๖๐)
(๑) จํานวนฐานขอมูลดานแรงงานที่มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน อยางนอย ๑ ฐานขอมูล
ตอกรม
(๒) จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลรวมกับกระทรวงแรงงาน (N+๑ หนวยงาน)
กลยุทธ
(๑) การนํ าการบริหารจัดการแนวใหมมาปรับ ใช และบูร ณาการการทํางานรว มกันเพื่อ
ใหบริการดานแรงงานไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
(๒) การจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานแรงงาน เพื่อวิเคราะหสภาวการณความตองการ
ของตลาดแรงงาน การผลิตกําลังคน และการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง
(๓) การติ ด ตามประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร ต ามแผนแม บ ทการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานและ
แผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กระทรวงแรงงาน
๘

แผนการดํ า เนิ น งานดั ง กล า วมุ ง เน น การบู ร ณาการเพื่อ ขับ เคลื่อ นการปฏิบั ติง านของหน ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงแรงงาน ภายใตการทํางานของคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กระทรวงแรงงาน โดยแผนงาน/โครงการระยะ ๕ ป ภายใตแผน
แมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กระทรวง
แรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๔ แผนงาน/โครงการ ซึ่งมีแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการในป ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐
แผนงาน/โครงการ
2.๓ งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
การทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในที่นี้ จะมุงเนนไปที่งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงประเด็นปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญตอการกําหนดนโยบาย การวางแผน ตลอดจนการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อนําไปสู
การขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสะทอนใหเห็นถึงภาวะแรงงาน และความสามารถในการ
แขงขันของประเทศอีกดวย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดใหคําจํากัดความของคําวา ผลิตภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบ
ระหวางจํานวนสินคาหรือบริการที่ผลิตได (Output) กับจํานวนทรัพยากรหรือปจจัยที่ใชในการผลิตสินคาหรือบริการ
นั้นออกมา (Input) ความสัมพันธดังกลาวนี้ จะสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประสิทธิภาพในการผลิต โดย
ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประสิทธิภาพการผลิต แบงไดเปน 3 หมวดคือ
- ปจจัยทางดานเทคโนโลยี เชน กระบวนการผลิต กระบวนการทํางานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ
- ปจจัยดานระบบการบริหาร เชน การใชเทคโนโลยีทางการบริหาร สงเสริมแรงงานสัมพันธ การใชระบบทวิ
ภาคี เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
- ปจจัยดานแรงงาน ถือเปนปจจัยสําคัญที่สุด เพราะกิจการใดๆ อาจใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัย
ที่สุด มีการบริหารงานที่ดีเพื่อสินคาหรือบริการที่ดีที่สุดในกิจการนั้น ๆ แตถาไมมีแรงงานเปนผูใชเทคโนโลยี ระบบที่
วางไวเปนอยางดียอมไมสามารถประสบความสําเร็จได
ในขณะที่ องคการแรงงานระหวางประเทศ กลาวถึง ปจจัยที่เปนตัวกําหนด Labour Productivity วา
มีหลายปจจัย เชน ผลผลิตหรือการจางงาน นอกจากนั้นยังมีปจจัยอื่นที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับผลิตภาพ ซึ่ง
อาจจัดกลุมหรือแบงกลุมปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดดังนี้
- General Factor ไดแก สภาพดินฟาอากาศ การกระจายวัตถุดิบไปยังภูมิภาคตาง ๆ งบประมาณและการ
ใหสินเชื่อขององคการตางๆ ในตลาดแรงงาน สัดสวนของกําลังแรงงานตอประชากรรวมทั้งประเทศ ศูนยเผยแพร
กิจกรรมทางวิชาการและขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิต เปนตน
- Organization and Technical factors ไดแก ขนาดของการรวมกลุม ขนาดและการควบคุมการผลิต
คุณภาพของวัตถุดิบ การใชเครื่องมือที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพของการผลิต แผนผังและทําเลที่ตั้งของโรงงาน
และเครื่องจักรกล การซอมบํารุงและการใหบริการเชิงวิศวกรรมอื่น ๆ คาสึกหรอของเครื่องจักร เครื่องมือ ชั่วโมง
ทํางาน
- Human Factors ไดแก การบริหารการจัดการและการแรงงานสัมพันธ เงื่อนไขทางสังคมและจิตใจ
สิ่งจูงใจในรูปเงินเดือนหรือคาจาง การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางาน ความยากลําบากในการทํางาน การแขงขัน
ในการผลิ ต การมี คุณธรรมในหน วยงานและองคป ระกอบอื่น ๆ ของกําลังแรงงาน เชน อายุ เพศ ความชํานาญ
ความสามารถพิเศษและการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน

๙

งานศึกษาของสุมาลี สันติพลวุฒิ (2549) ไดกลาวถึงแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานวาสามารถทําไดหลาย
ทางสวนหนึ่งมาจากความพยายามเพิ่มความรูและทักษะใหแกแรงงานและผูประกอบการโดยตรง อีกสวนหนึ่งเกิดจาก
สภาวะแวดลอมที่ผูประกอบกิจการสรางขึ้น และสงผลกระทบตอผลงานของผูใชแรงงาน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง
กฎระเบียบตาง ๆ ที่รัฐบาลไดสรางขึ้นที่สงผลตอสถานภาพแรงงานในระบบ โดยปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน ประกอบดวย ๕ ปจจัย ดังนี้
(1) ดานการพัฒนาทักษะของแรงงาน ประกอบดวย (1.1) การจัดหาเทคนิคใหมๆ เพื่อมาปรับปรุงการผลิต
และประสิทธิภาพของแรงงาน (1.2) การวางแผนจัดฝกอบรมแกแรงงาน และมีแผนพัฒนาคุณภาพแรงงานตอเนื่อง
มีการจัดฝกอบรมเทคโนโลยีใหม ๆ จัดฝกอบรมทั้งงานในสาขาที่ทําและงานอื่น ๆ ที่เปนภาพรวมขององคกร และ
(1.3) การมีกําลังแรงงานที่มีทักษะเหนือกวาทําใหองคกรไดเปรียบ แรงงานที่ใชเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ และ
บริหารเวลาไดดีชวยสรางผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นได
(2) ด า นการบริ ห ารจั ดการ ประกอบดว ย (2.1) การวางแผนในการผลิ ตและการควบคุม คุณ ภาพที่ ดี
ทําใหทราบความจําเปนในการปฏิบัติ และทําใหแผนการเปนจริง (2.2) การมีนโยบายและวิธีการที่ดีในการทําให
แรงงานทุกคนและทุกฝายไดรับประโยชนเทาเทียมกัน ตั้งแตการรับมาสมัครงาน และหลังเขามาทํางานไดรับการ
ปฏิบัติเหมือนกัน (2.3) การจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลิตภาพแรงงานและแกไขปญหาทันเวลา
(๒.๔) ระบบโครงสรางของคาจางที่เปนธรรม มีนโยบายการปรับตัวเปลี่ยนแปลงโครงสรางของคาจางทันตอสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลา (2.5) การใชนโยบายดานการตลาดอยางจริงจัง และ ( 2.6) การจัดการที่ดี มีความ
รอบรูในงานดานบุคลากร สามารถจัดคนไดตรงกับงาน
(3) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย (3.1) การรักษาเครื่องจักรและอุปกรณใหอยูในสภาพดี
(3.2) การมีอุปทานวัตถุดิบตาง ๆ เพียงพอกับการผลิตไดตามความตองการ (3.3) สถานภาพการทํางานที่เหมาะสม
ชวงเวลาในการทํางาน การพักผอน หองอาหาร การใหบริการสวัสดิการอยางพรอมเพรียง และ (3.4) การเพิ่ม
ปริมาณปจจัยทุนตอแรงงาน เพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
(4) ด า นแรงงานสั มพั น ธ ประกอบด ว ย (4.1) มีค วามสั มพั น ธ กับ ฝา ยจั ดการและฝ ายแรงงาน มี การ
ประสานงานกั น เป น อย า งดี เมื่ อทราบความตองการก็มีการประสานงานระหวางกัน ดังนั้น สิ่งที่ตองมีคือการจัด
ระบบสื่อสารใหเขาใจระหวางกัน และ (4.2) มีการดําเนินงานไตรภาคี ไดแก ฝายจัดการ ฝายสหภาพแรงงาน และ
ฝายแรงงาน บนพื้นฐานของการไดประโยชนรวมกัน
(5) ดานจิตวิทยา ประกอบดวย (5.1) การติดตามสอดสองเพื่อทราบความทุกขยากของผูรวมงานและ
หาทางช ว ยเหลื อ ถ า ลู ก จ า งทราบว า นายจ า งสนใจย อ มเกิ ด กํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน และทุ ม เทกั บ งานที่ ทํ า
(5.2) การกระตุนแรงงานใหปฏิบัติงานอยูเสมอ การใหรางวัล โบนัส คาจาง เพื่อกระตุนใหตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
(5.3) มีจิตสํานึกดานตนทุนและคุณภาพ ถาแรงงานมีความคิดถึงคุณภาพและความประหยัดยอมทําใหทํางานไปไดดี
(5.4) มีจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุ โดยถือเปนหนาที่ของหนวยงานตองบริหาร
จัดการเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ไมถือวาเปนการเพิ่มภาระคาใชจายตอแรงงาน และ
(5.5) มีความยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (๒๕๖๐) พบวา การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ทําไดโดยการ
เพิ่ม GDP โดยมีองคประกอบที่สําคัญไดแก
- การบริโภคของประชาชนในประเทศ : ปจจัยดานแรงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
ที่เหมาะสม และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
- การลงทุนภาครัฐและเอกชน : การสงเสริมโครงการ Mega Project ตลอดจนการมีนโยบาย/มาตรการ
ในการสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในรูปแบบตาง ๆ
- การส งออกและนํ า เข า สิน ค า : การพัฒ นารูป แบบสินคาในการสงออกจากสินคาปฐมภูมิ ไปสูสิน คา
ที่มมี ูลคาเพิ่มสูงขึ้น ตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนสําคัญ สงผลใหแรงงานตองมีทักษะฝมือเพิ่มขึ้นดวย
๑๐

นอกจากนี้ ในการประชุม Focus Group เรื่อง การจัดทําขอมูลผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงแรงงาน ไดกลาวถึงแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย ป 2561
เพื่อยกอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนี้
- ป จจั ยที่ สงผลโดยตรงตอผลิ ตภาพแรงงาน ไดแก การพัฒนาฝ มือแรงงานในดานตาง ๆ ซึ่ งมี การดําเนินงาน
ภายใตโครงการของภาครัฐ/เอกชน เชน ภาคเอกชนมีการนําการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในสถานประกอบการ เชน
Lean Kaizen หรือการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดการสูญเสียของสถานประกอบการ ภาครัฐมีการจัดโครงการ
เพิ่มทักษะฝมือและศักยภาพแรงงานในดานตาง ๆ หรือจัดโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพของผูประกอบการ เปนตน
- ปจจัยบริบทสภาพแวดลอมที่สงผลตอผลิตภาพแรงงาน เชน การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการ อาทิ
(1) กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (2) กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (3) กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (4) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และการจัดทําแผน/มาตรการที่
เกี่ยวของ เชน แผนแมบทการเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิต ภาพแรงงาน (พ.ศ.2560 –
2564) กระทรวงแรงงาน และแผนแม บ ทการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและผลิ ตภาพการผลิ ตของภาคอุ ตสาหกรรม
พ.ศ.2560 – 2564
- ปจจัยเกื้อหนุนและปจจัยฉุดที่สงผลตอผลิตภาพแรงงาน โดยปจจัยเกื้อหนุนตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไดแก
การกําหนด คาจางตามมาตรฐานฝมือ การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การวิจัยและพัฒนา การใชเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน สําหรับปจจัยฉุด
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไดแก การเขาสูสังคมสูงอายุ การกําหนดคาจางขั้นต่ํา การใชแรงงานตางดาว เปนตน
จากที่กลาวมาขางตน พบวาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเปนกลไกสําคัญอยางยิ่งที่สงผลตอความสามารของแรงงาน
และการขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศทั้ ง ในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว ดั ง นั้ น
จึงสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ เพื่อนํามาเปนตัวแปรในการพิจารณาความ
สอดคลองของผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติ
การการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการองคกร ไดแก การบริหารจัดการภายในองคกร การนําเทคนิคการบริหารจัดการ
แนวใหมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร เชน การใชเทคโนโลยีทางการบริหาร การสงเสริมแรงงานสัมพันธ การ
ใชระบบทวิภาคี การบริหารจัดการองคกรดวย POLC เปนตน
2. ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานโดยเชื่อมโยงกับคาตอบแทน
การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน การสรางสมดุลดานอุปสงคและอุปทานของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการบูรณาการประสานความรวมมือกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน
เปนตน
3. ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดแก สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใชในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การกระจายสินคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เปนตน
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและแรงงานสัมพันธ ไดแก สถานภาพการทํางาน ชวงเวลาทํางาน
การพักผอน การใหสวัสดิการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มีการดําเนินงานไตรภาคี (ฝายจัดการ ฝายสหภาพแรงงาน
ฝายแรงงาน บนพื้นฐานไดประโยชนรวมกัน) รวมถึงการกระตุนแรงงานใหตื่นตัวในการทํางาน (การใหรางวัล โบนัส
คาจาง) การติดตามสอดสองเพื่อทราบความทุกขยาก/หาแนวทางชวยเหลือ และการมีจิตสํานึกความปลอดภัยในการ
ทํางาน
5. ดานการพัฒนาทักษะของแรงงาน ไดแก ยกระดับความรู ทักษะแรงงานใหมและทักษะแรงงานที่มีอยู
ใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับและปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (ทักษะดานภาษา คอมพิวเตอร และ
ทักษะที่จําเปนตอการทํางานสาขาตาง ๆ)
๑๑

๒.๔ กรอบแนวคิดของการประเมิน
Input
1.การจัดทําข้อมูลด้าน
แรงงาน
2.การจ้ า งงาน/พัฒ นาทัก ษะ
ฝี มื อ แรงงาน/การให้ บ ริ ก าร
จัดหางาน

3.การเข้าตรวจแรงงานใน
ระบบ

Process

Output

ปจั จัยสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation)

การบริหารจัดการองค์กร

ปจั จัยนําเข้า
(Input Evaluation)

ก า ร นํ า น โ ย บ า ย ไ ป
ปฏิบตั ิ

ปจั จัยกระบวนการ
(Process Evaluation)

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ปจั จัยผลผลิต
(Product Evaluation)

สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานและแรงงาน

การพัฒนาทักษะของ
แรงงาน

4. พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหรือสารสนเทศ

5.การจัดสัมมนา การให้
ความรู้ การแนะแนวด้าน
6.พัฒนากฎหมาย การ
ปฏิรปู ระบบหรือมาตรการ

๑๒

ผลิตภาพ
แรงงาน

บทที่ 3

วิธีการดําเนินงาน
การประเมินแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๖๔) กระทรวงแรงงาน เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ทั้งนี้เนื่องมาจากขอจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณและระยะเวลาการดําเนินการ โดยไดทําการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2560 ที่หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทําขึ้น นํามาวิเคราะหตามแนวคิดและทฤษฎีที่ไดทําการศึกษา และใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการเชื่อมโยงขอความและสรางขอสรุปเพื่อเปนกรอบแนวคิดและตีความหมายของขอมูล โดยใช
รวมกับวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ตลอดจนการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนงาน/
โครงการโดยตรง โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดย
- ศึกษาเอกสารแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กระทรวงแรงงาน ที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2560 รวมจํานวนทั้งสิ้น
3๐ แผนงาน/โครงการ
- ออกแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
กระทรวงแรงงาน ที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2560
- มีหนังสือแจงหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ ตาม
แบบรายงานที่กาํ หนด
- เก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบเอกสาร และประสานขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง กรณี
ขอมูลที่มีรายละเอียดไมครบถวน เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองตามความเปนจริง
3.2 การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เปนวิธีการรางขอสรุปจากการศึกษาขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหเนื้อความ (Textual Analysis) เปนหลัก ซึ่งจะชวย
ใหเกิดการทําความเขาใจเอกสารในฐานะขอมูลทางการศึกษา โดยการอธิบายแจกแจง จัดประเภทใหกับขอมูลเอกสาร
ที่ศึกษา ในที่นี้ไดนําไปใชในการ (๑) จําแนกประเภทแผนงาน/โครงการ และประเด็นเนื้อหาภายใตแผนงาน/โครงการ
ในแตละประเภท และ (๒) กําหนดประเด็นหัวขอในการประเมินแตละดานในรูปแบบของ CIPP
๓.๒.๑ การจําแนกประเภทแผนงาน/โครงการ
เนื่ อ งจากแผนงาน/โครงการ ภายใตแ ผนแม บ ทการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานและแผนปฏิ บั ติ ก ารการเพิ่ ม
ผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงแรงงาน มีจํานวนแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการในป ๒๕๖๐
จํานวนทั้งสิ้น 3๐ แผนงาน/โครงการ ซึ่งแผนงาน/โครงการไดกําหนดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ดังนั้น เพื่อใหการ
ประเมินผลมีความครบถวน ถูกตอง ชัดเจนตามกิจกรรมที่ดําเนินการ จึงไดทําการจัดประเภทแผนงาน/โครงการ
จําแนกตามกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยจําแนกประเภทแผนงาน/โครงการ ที่มีการดําเนินงานที่มีรูปแบบ/ลักษณะการ
ดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน จัดไวในกลุมเดียวกัน และไดกําหนดเกณฑการจําแนกประเภทแผนงาน/โครงการออกเปน 6
ประเภท ดังตอไปนี้

๑๓

แรงงาน

ประเภทที่ 1 การจัดทําขอมูลดานแรงงาน
คุณสมบัติ : ประกอบดวยแผนงาน/โครงการที่มีการจัดทําขอมูลหรือรายงานผลที่เกี่ยวของกับขอมูลดาน

วิธีการดําเนินงาน : สํารวจ จัดทําขอมูล วิเคราะหและจัดทํารายงานผล โดยหนวยงานเปนผูดําเนินการเอง
หรือการจัดจางที่ปรึกษาเปนผูดําเนินการ
ผลลัพธ : กระทรวงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและ
ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ
จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 4 โครงการ
ประเภทที่ 2 การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน/การใหบริการจัดหางาน
คุ ณ สมบั ติ :
ประกอบด ว ยแผนงาน/โครงการที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจ า งงานเร ง ด ว น
(สาธารณประโยชน) การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (การฝกอาชีพ เพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม เปนตน) การฟนฟู
สมรรถภาพแรงงาน รวมถึงการใหบริการจัดหางาน
วิธีการดําเนินงาน : การใหบริการจัดหางานทั้งในและตางประเทศ ใหบริการขอมูลขาวสาร ฝกอบรม พัฒนา
ฝมือ สรางงานและสรางอาชีพ โดยวิธีการจัดหนวยบริการทั้งในและนอกสถานที่ การเขาพบสถานประกอบการ และ
การจัดกิจกรรม/นิทรรศการตาง ๆ ตามภารกิจ กลุมเปาหมายคือแรงงานทุกประเภท
ผลลัพธ : แกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ ตอบสนองความตองการใหกับแรงงานทุกประเภท
จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 1๐ โครงการ
ประเภทที่ 3 การคุมครองแรงงานในระบบ
คุณสมบัติ : แผนงาน/โครงการที่คุมครองใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน สงเสริมใหนายจางปฏิบัติตามขอกฎหมาย และการสงเสริมความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง การให
รักษาสิทธิประโยชนใหกับผูประกันตน
วิธีการดําเนินงาน : เจาหนาที่ออกตรวจสถานประกอบการกิจการตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงาน พ.ศ.2554
และ พ.ศ.2556 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผลลัพธ : แรงงานไดรับความคุมครองแรงงานใหไดสิทธิประโยชนตามกฎหมายกําหนด
จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 5 โครงการ
ประเภทที่ 4 พัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือสารสนเทศ
คุณสมบัติ : แผนงาน/โครงการที่มีการพัฒนา หรือจัดทําระบบในรูปแบบฐานขอมูล หรือโปรแกรมสําเร็จรูป
ตาง ๆ ในการใหบริการประชาชน
วิธีการดําเนินงาน : การจัดทําหรือพัฒนาระบบฐานขอมูลดานแรงงานตาง ๆ ในรูปแบบ Application
Database หรือ Mobile Application
ผลลัพธ : เพิ่มชองทางการใหบริการดานแรงงานกับประชาชน ไดสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ๕ โครงการ
ประเภทที่ 5 การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียมตัวเขาสูวัยแรงงาน และ
การเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ
คุณสมบัติ : แผนงาน/โครงการที่มีการสัมมนาเปนการเพิ่มพูนความรูในการเตรียมตัว/เตรียมความพรอมกอน
เขาสูวัยแรงงาน รวมถึงการแนะแนวอาชีพ
วิธีการดําเนินงาน : การจัดอบรมใหความรู การประชาสัมพันธดานแรงงานตาง ๆ ใหกับสถานศึกษา โดยมี
กลุมเปาหมายเปน แรงงานใหม ผูวางงาน นิสิต นักศึกษาปสุดทาย เปนตน
ผลลัพธ : นิสิต นักศึกษาหรือผูเขารับการอบรมไดรับความรู คําแนะนํา กอนเขาสูวัยแรงงาน
จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 3 โครงการ
๑๔

ประเภทที่ 6 พัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตางๆ
คุณสมบัติ : แผนงาน/โครงการที่มีการจัดทําใหม ปรับปรุงหรือแกไขขอกฎหมาย พ.ร.บ.หรือมาตรการตางๆ
ดานแรงงาน เพื่อรักษาและคุมครองแรงงานทุกประเภท
วิธีการดําเนินงาน : การจัดทํา ปรับปรุง หรือแกไขขอกฎหมาย/พ.ร.บ./มาตรการตาง ๆ ที่สงผลตอแรงงาน
ผลลัพธ : แรงงานไดรับความคุมครอง และไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ๓ โครงการ
ประเภทแผนงาน/
โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการจําแนกตามประเภทโครงการ
แผนงาน/โครงการ

1.การจั ด ทํ า ข อ มู ล 1.โครงการสํารวจความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
ดานแรงงาน
(ย.๓ ก.๒)

หนวยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

2.โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ด า นแรงงาน (ความต อ งการแรงงานในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา สํานักงานปลัดกระทรวง
เศรษฐกิจพิเศษ) (ย.๓ ก.๒)
แรงงาน
3.โครงการศึก ษาวิ จัยด านแรงงาน (ทิ ศทางการจ างงานของประเทศไทย ในยุ ค สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 4.0) (ย.๓ ก.๒)
แรงงาน
4.โครงการสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ
(ย.๓ ก.๒)

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

2 . ก า ร จ า ง ง า น / 1.โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ (กิจกรรม : จางงานเรงดวนและ สํานักงานปลัดกระทรวง
พั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ พัฒนาทักษะฝมอื ) (ย.๑ ก.๓)
แรงงาน
แรงงาน
2.ฝกอาชีพเสริมพิเศษระยะสั้นใหกับผูรับการฟนฟูสมรรถภาพ (ย.๒ ก.๑)
สํานักงานประกันสังคม
3.โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน (ย.๒ ก.๑)

กรมการจัดหางาน

4. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (ย.๒ ก.๑)

กรมการจัดหางาน

5. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอยางยั่งยืน (ย.๒ ก.๑)
กิจกรรม1 ใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
กิจกรรม 2 มีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
กิจกรรม 3 นัดพบแรงงาน
กิจกรรม 4 บริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชม.
กิจกรรม 5 เคลื่อนยายแรงงานอยางเปนระบบ
6. โครงการบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ (ย.๒ ก.๑)
กิจกรรม 1 จัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
กิจกรรม 2 จัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
กิจกรรม 3 จัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
กิจกรรม 4 สงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ
กิจกรรม 5 สรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

กรมการจัดหางาน

๑๕

กรมการจัดหางาน

7. โครงการ 3 ม.มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม (ย.๒ ก.๑)

กรมการจัดหางาน

8. การใหบริการจัดหางานตางประเทศ (ย.๒ ก.๑)
กรมการจัดหางาน
(-พิจารณาคําขอการจัดสงคนหางานและพาลูกจางไปทํางาน/ฝกงานตปท. – จัดสง
คนหางานไปทํางาน ตปท.-รับแจงการเดินทางดวยตนเองและเดินทางกลับไป
ทํางาน ตปท.)
9. การเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน (ย.๒ ก.๑)
กรมการจัดหางาน
10.โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart workers) (ย.๓ ก.๑)
3 . ก า ร คุ ม ค ร อ ง 1.กิจกรรมการตรวจแรงงานในระบบ (ย.๒ ก.๒)
แรงงานในระบบ
2.โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
(ย.๑ ก.๓)

กรมการจัดหางาน
กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน

3.โครงการส ง เสริ ม สุ ข ภาพป อ งกั น โรคและเผยแพร ค วามรู ด า นประกั น สั ง คม สํานักงานประกันสังคม
(ย.๑ ก.๓)
4.บริหารจัดการฟนฟูสมรรถภาพคนงานและผูประกันตนที่ทุพพลภาพแบบครบ สํานักงานประกันสังคม
วงจร(ฟนฟูดานการแพทย อาชีพ จิตใจและสังคม) (ย.๒ ก.๑)
5.โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน (ย.๑ ก.๓)
สํานักงานประกันสังคม***
4.พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล/
Application

5.การจัดสัมมนา
การใหความรู การ
แนะแนวดานอาชีพ
ใหผูเตรียมตัวเขาสู
วัยแรงงาน และการ
เพิ่มพูนความรูด าน
แรงงานใหกับ
ผูประกอบการ
6.พัฒนากฎหมาย
การปฏิรปู ระบบ

1.โครงการพัฒนา Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
(ย.๓ ก.๑)

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

2.การยื่นเงินสมทบผานระบบ Internet (e-filing) (ย.๓ ก.๑)

สํานักงานประกันสังคม

3.การชําระเงินสมทบผานระบบธนาคารและหนวยบริการอื่น (ย.๓ ก.๑)

สํานักงานประกันสังคม

4.การใหบริการผานสมารทโฟนภายใต SSO Connect (ย.๓ ก.๑)

สํานักงานประกันสังคม

5.โครงการพั ฒ นาระบบข อ มู ล การใช บ ริ ก ารทางการแพทย ข องผู ป ระกั น ตน สํานักงานประกันสังคม
(ย.๓ ก.๒)
1.โครงการเผยแพรประชาสัมพันธงานประกันสังคมสูสถานศึกษา (ย.๒ ก.๑)
สํานักงานประกันสังคม
2.โครงสรางคาจางภาคเอกชน
(ย.๒ ก.๒)

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

3.ฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน
(ย.๒ ก.๑)

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

1.ปฏิรูประบบบํานาญชราภาพผูประกันตนในระบบประกันสังคม เชน ปรับฐาน สํานักงานประกันสังคม
คาจางและเพดานคาจาง ปรับสูตรการคํานวณการจายบํานาญชราภาพ ขยายอายุ
การมีสิทธิรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพใน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

๑๖

หรือมาตรการตางๆ และปรับปรุงอัตราเงินสมทบทาย พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 (ย.๒ ก.๔)
๒.โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสง เสริมการมีงานทําแหงชาติ พ.ศ.... (ย.๒ ก.๑) กรมการจัดหางาน
๓.การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
(ย.๒ ก.๒)

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

๓.๒.๒ การกําหนดประเด็นการประเมิน
ดกําหนดประเด็นในการประเมินแตละดานในรูปแบบของ CIPP ไดแก ดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต สําหรับทุกแผนงาน/โครงการ สรุปประเด็นสําหรับการประเมินในรูปแบบของ
CIPP จําแนกตามประเภทแผนงาน/โครงการ ดังนี้
ประเภทแผนงาน/โครงการ

ประเด็นในการประเมิน

1.การจัดทําขอมูลดานแรงงาน

Context
- ปญหาสําคัญดานแรงงาน ไดแก ขอมูลความตองการของแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเขาออก
จากงาน ระดับความสามารถดานตางๆของแรงงาน
- ปญหาแรงงานและอุปทานแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ใชขอมูลดานอุปสงคและอุปทานกําลังคนระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อใชในการวางแผนและ
พัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับสภาวการณเศรษฐกิจในปจจุบัน
- ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเขาใจรวมกันในการจัดทําขอมูลดานแรงงาน (ผูใหขอมูล ผูจดั เก็บ ผูวเิ คราะห
รวมถึงผูใชขอมูล)
- ทิศทางการจางงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0
- พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
- ปญหาแรงงานนอกระบบ (ไมมีฐานขอมูลแรงงานนอกระบบที่ถูกตองและเปนปจจุบัน)
Input
- ความเหมาะสม/ถูกตองตามระเบียบวิธีทางสถิติ ไดแก การกําหนดขนาดตัวอยาง วิธีการสํารวจ
การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูลมีความเหมาะสม (กรณีทสี่ ํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานดําเนินการเอง)
- ความเหมาะสม/ถูกตอง/ครบถวนในการจัดทําขอมูลตามระเบียบวิธีฯ กรณีจางสถาบันฯดําเนินการ
- ความพรอมของทรัพยากร (งบประมาณ วิทยากร สถานที่อบรม อุปกรณ เอกสาร เจาหนาที่)
- ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทําขอมูล
Process
-มีการตรวจสอบกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจง (ความเขาใจในเนื้อหา ขั้นตอนการเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการจัดทํารายงาน) ระยะเวลาและทรัพยากรของโครงการ
-การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
-การยอมรับและการมีสวนรวมของผูตอบขอมูล ผูจัดเก็บขอมูลและผูที่เกี่ยวของ (กรณีสาํ นักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานดําเนินการเองและจางสถาบันฯเปนผูด ําเนินการ)
- มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญ (Focus Group) และรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงาน (กรณีจางสถาบันฯเปนผูดําเนินการ)
- มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํางานวิจัยใหกับบุคลากรของ สป.รง.(กรณีจา งสถาบันฯเปน
ผูดําเนินการ)

๑๗

Product
-รายงานผลการสํารวจฯ (มีเนื้อหาครบถวน+การนําไปใชประโยชน)
-หนวยงานที่เกี่ยวของมีการนําขอมูลไปใชประโยชน
-ขอมูลที่จัดทํามีคณ
ุ ภาพ สามารถนําไปใชวางแผนกําหนดนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.การจ า งงาน/พั ฒ นาทั ก ษะ Context
ฝมือแรงงาน
- ประชาชนกอนวัยแรงงานมีความตองการการแนะแนวอาชีพ
- ประชาชนวัยแรงงานมีความเดือดรอนดานอาชีพ เชน ไมมีงาน ทักษะไมตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
- ประชาชนกลุมอื่น ไดแก เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผูประกันตนกรณีวางงาน ทหารประจําการที่
จะปลดเปนทหารกองหนุน ผูไมอยูในระบบการจางงาน ผูพนโทษ คนพิการ เปนตน มีความตองการ
ดานการสงเสริมอาชีพ
- การชวยเหลือตรงตามความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ ไดแก การจางงาน การฝกอาชีพ
(โดยวิธีบรรยาย สาธิต และฝกปฏิบัติ) การฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
- ความเพียงพอของจํานวนศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานในแตละพื้นที่
- ปญหานายจางกับผูห างาน/ผูตองการเปลี่ยนงานมีความตองการไมตรงกัน
Input
- วัตถุประสงคในการดําเนินงานชัดเจน ไดแก การจางงานเรงดวนฯ การพัฒนาทักษะฝมือ
การแนะแนวอาชีพ การสงเสริมอาชีพ การใหบริการขอมูลตําแหนงงานวาง
- ขั้นตอนการจัดทําและการเสนอขอรับงบประมาณ
- หลักสูตรการฝกอาชีพมีความเหมาะสม (สอดคลองกับพื้นที่ สถานที่ เวลา วิทยากร และวิธีการฝก
อาชีพ)
- กิจกรรมที่ดําเนินการมีความหลากหลาย ไดแก ทดสอบความพรอมทางอาชีพ จัดนิทรรศการโลก
อาชีพ โลกการศึกษา การแนะแนวอาชีพรายบุคคลและรายกลุม กิจกรรมศูนยตรีเทพ การใหความรู
ดานการประกอบการ (การบริหารจัดการ บัญชี ตลาด คิดตนทุน) สงเสริมการรับงานมาทําที่บาน
กิจกรรมนัดพบตลาดงาน/นัดพบแรงงาน กิจกรรมออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อหา
ตําแหนงงานวางเชิงรุก (จัดทํา company Profile)
- การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารมีความชัดเจน ทั่วถึง
- กิจกรรมใหบริการจัดหางานตางประเทศ (ประชาสัมพันธ ประสานงาน ดําเนินการ)
Process
- การชี้แจง/ทําความเขาใจ
- การประสานงาน แกไขปญหาและใหคําปรึกษาแนะนํา มีความตอเนื่อง
- การมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมและหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ
- ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก การจางงานเรงดวน การพัฒนาทักษะฝมือ การ
สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทุกกลุม กิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
- การยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ดาํ เนินการในพื้นที่
- ระยะเวลาการดําเนินงาน
- การนําเทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความสะดวก
- ความเพียงพอของเจาหนาที่ในการใหบริการ
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน

๑๘

Product
- ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึน้ จากการจางงานเรงดวนฯ
- ประชาชนในพื้นที่มีทักษะฝมือเพิ่มขึ้นสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได
- ประชาชนที่เขารับบริการนําขอมูลจากการแนะแนวอาชีพไปใชตัดสินใจเลือกศึกษาตอ/ประกอบ
อาชีพได
- ผูสมัครงานประหยัดเวลาและคาใชจายในการสมัครงาน
3.การคุมครองแรงงานในระบบ Context
- แรงงานในระบบไดรับการคุม ครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน (รวมถึงการจางงานเด็ก ผูสูงอายุ
และผูพิการ)
- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย แนวปฏิบตั ิ และขาวสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุม ครองแรงงาน
- ชองทางการเขาถึงสิทธิ การใหคาํ ปรึกษาและการรับเรื่องรองทุกข
- แรงงานและสถานประกอบการรับรูและเขาใจเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน
- แรงงานยังประสบอันตรายจากการทํางาน
- นายจาง ลูกจาง ผูประกันตน เขาถึงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและรับบริการดานประกันสังคม
Input
- แผนงานการดําเนินงานมีความเหมาะสม
- ขั้นตอนตาง ๆ ในการเขาไปตรวจสถานประกอบกิจการ (การกําหนดแผนงาน การเขาตรวจแรงงานฯ
การบันทึกและการแจงผลการตรวจฯ)
- ความเพียงพอดานงบประมาณ บุคลากรและสถานที่ในการดําเนินงาน (กิจกรรมตรวจแรงงาน
กิจกรรม Safety Thailand กิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคเบื้องตน ผูประกันตนไดรับ
บริการดานประกันสังคม การบริจาคโลหิต)
- ความครอบคลุมของกลุมเปาหมาย ไดแก สถานประกอบการทั้งในและนอกภาคอุตสาหกรรม
(ภาคกอสราง สถานประกอบการที่เสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมี เปนตน)
Process
- การเขาตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ การบันทึกรายงาน และผลการตรวจแรงงาน มีความ
เหมาะสม
- การใหความรวมมือของแรงงานและผูป ระกอบการในการดําเนินงาน
- กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อปฏิบตั ิตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ มีความ
เหมาะสม/เพียงพอ ไดแก (1) การตรวจและกํากับสถานประกอบการ (2) สรางการรับรู/จิตสํานึกใน
ทุกภาคสวน (3) การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบตั ิไดแก ตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด/ประเทศ
Product
- การตรวจแรงงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
- แรงงานไดรับการคุมครองใหไดรบั สิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด
- แรงงานทุกภาคสวน มีจิตสํานึกและไดรับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน
- อัตราประสบอันตรายจากการทํางานลดลง
4.พัฒนาระบบฐานขอมูล/
Context
Application
-ปญหา : การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน ใหสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงทุกชองทาง ผานระบบ
Mobile Application ระบบ internet (e-filling) การชําระเงินผานระบบธนาคารและหนวยบริการ
อื่น การใชบริการทางการแพทยของผูประกันตน

๑๙

-ความจําเปนที่ตองดําเนินการ ไดแก ใหบริการประชาชนกลุม ผูใช Smartphone และ Tablet
เนื่องจากมีจํานวนเพิ่มขึ้น การยืน่ เงินสมทบผานระบบ Internet (e-filing) ยื่นผานธนาคารและ
บริการอื่น
-เปาหมาย มีระบบการใหบริการประชาชนในรูปแบบ Mobile Application
Input
-ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดทําระบบ Mobile Application ชื่อ Smart Labour3
-ความเพียงพองบประมาณ และบุคลากรในการดําเนินงาน
-แผนการดําเนินงานมีความรัดกุม เปนไปตามระเบียบฯ เหมาะสม และสามารถปฏิบัตไิ ดตามกําหนด
Process
- การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด (ตามระเบียบพัสดุ)
- การมีสวนรวมของผูม ีสวนไดสวนเสีย ไดแก แรงงาน สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
- หัวขอการใหบริการในระบบ มีความครบถวนตามความตองการของประชาชน
Product
- มีระบบ Mobile Application ใหบริการประชาชนรองรับระบบปฏิบัติทั้ง iOS และ Android
- ประชาชนมีชองทางในการรับบริการเพิ่มขึ้น
- ประชาชนมาติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่กระทรวงแรงงานลดนอยลงในงานบริการดังกลาว
5.การจัดสัมมนา การใหความรู Context
การแนะแนวดานอาชีพใหผู
-ปญหา นักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม ยังขาดความรู การแนะแนวดานอาชีพ ไมมีความพรอมกอน
เตรียมตัวเขาสูว ัยแรงงาน และ เขาสูตลาดแรงงาน
การเพิ่มพูนความรูดานแรงงาน - ใหความรูความเขาใจหลักการบริหารโครงสรางคาจาง นโยบายการบริหารคาจาง กับสถาน
ใหกับผูประกอบการ
ประกอบการ
-ความจําเปนที่ตองดําเนินการ เพื่อใหแรงงานมีทักษะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
-เปาหมายเตรียมความพรอมและเพิ่มพูนความรูใหกับผูจ ะกาวเขาสูต ลาดแรงงาน
Input
- ความเหมาะสมขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดสัมมนา การฝกอบรม
- ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร วิทยากร สถานที่ วัสดุอปุ กรณและเนื้อหาในการฝกอบรม
- แผนการดําเนินงาน มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่
Process
- การดําเนินงาน (กิจกรรมการฝกอบรมใหสถาบันการศึกษา การจัดสัมมนา) มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ
- การมีสวนรวม นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ และประชาชนใหความสนใจ และเขารวม
กิจกรรม
Product
- ผลลัพธ นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเรื่องการประกันสังคมกอนเขาสูตลาดแรงงาน
- ผูประกอบการและเจาหนาที่ที่เกีย่ วของไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารโครงสรางคาจาง และ
สามารถนําไปใชกับองคกรได
6.พัฒนากฎหมาย การปฏิรูป Context
ระบบหรือมาตรการตางๆ
- การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยยังไมเปนปจจุบัน
-ปญหา /ความจําเปนที่ตองดําเนินการ การปฏิรูประบบบํานาญใหสอดคลองกับสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลง

๒๐

-เปาหมาย ขยายกองทุนประกันสังคม
-การพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทําแหงชาติ พ.ศ....
- การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 16 อาชีพ เพื่อใหลูกจาง นายจาง ไดรับความ
เปนธรรมในเรื่องคาจาง
Input
-ความเหมาะสมขั้นตอนฯ (การรับฟงความคิดเห็นจากผูมสี วนไดเสีย สรุปผลการรับฟง เสนอผลการ
รับฟง และเผยแพรสรุปผล)
- ความเหมาะสมของขั้นตอน (รวบรวม วิเคราะหขอมูล แตงตั้งคณะทํางานจากผูมสี วนไดสวนเสียทุก
ภาคสวน สํารวจขอมูลรายอาชีพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ สัมมนารับฟงความคิดเห็น จัดประชุม
รางอัตราคาจางตามมาตรฐานฯ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา)
-ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
-แผนการดําเนินงานมีความเหมาะสม ครบถวนและสามารถปฏิบัตไิ ดจริง
Process
- การดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
- การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
Product
- ผลลัพธ ผูประกันตนมีหลักประกันที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินใชยามเกษียณ
- ผลลัพธ แรงงานและนายจางไดรับความเปนธรรมในเรื่องคาตอบแทนตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

๓.๒.๓ การกําหนดเกณฑการใหคะแนน
การประเมินแผนงาน/โครงการกําหนดเกณฑการใหคะแนนดวยวิธี Analytic Rubrics ซึ่งเปนการใหคะแนน
สิ่งที่ตองการวัดประเมินแบบแบงแยกสวนสําหรับแตละองคประกอบที่จําเปน หรือลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑการวัด
ประเมิน ซึ่งขอดีของการใหคะแนนดวยวิธีนี้จะใหความสําคัญดานความละเอียดถูกตองในการบรรยายคุณภาพ และ
สามารถใชเปนสารสนเทศปอนกลับนําไปปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน ตลอดจนใชกับกระบวนงานที่มีความซับซอน
และตองใชเกณฑหลายดานสําหรับบงชี้คุณภาพของงานจึงจะครอบคลุมและชัดเจน สําหรับการกําหนดเกณฑประเมิน
ครั้งนี้ จะพิจารณาจากแตละสวนของกิจกรรมที่ดําเนินงาน โดยพิจารณาถึงการนําปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานไปใชในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงาน ไดแก (1) การบริหารจัดการองคกร (2) การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (3) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) สภาพแวดลอมในการทํางานและแรงงานสัมพันธ และ (๕) การ
พัฒนาทักษะของแรงงาน
การใหน้ําหนักคะแนน แบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
ระดับคะแนน
หมายถึง
๑
ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช
๒
การนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ
๓
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม

๒๑

ประเด็นการ
ประเมิน
ดานสภาวะ
แวดลอม

ดานปจจัยนําเขา

ดานกระบวนการ

ดานผลผลิต

ระดับ

เกณฑการใหคะแนน

1

ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช

2

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ

3

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม

1

ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช

2

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ

3

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม

1

ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช

2

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ

3

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม

1

ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช

2

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ

3

มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม

โดยมีความกวางของอันตรภาคชั้น = ระดับคะแนนที่มีคาสูงสุด - ระดับคะแนนที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น

= ๓–๑
๓
= ๐.๖๖

เกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในชวงคะแนนดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 แปลความหมายวา
สงผลนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 แปลความหมายวา
สงผลปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 แปลความหมายวา
สงผลมาก
ทั้งนี้ จะทําการประเมินผลการดําเนินงานในรูปแบบ CIPP โดยประเมินผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนวามี
สามารถสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดในระดับใด และคํานวณคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทําการแปลผลตามเกณฑระดับคะแนนที่ระบุไดตอไป
๒๒

บทที่ 4
ผลการประเมิน
จากการดําเนินการตามแผนแมบทการเพิ่มผลิต ภาพแรงงานและแผนปฏิบั ติการการเพิ่ มผลิตภาพ
แรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดทําการประเมินผลใน 2 สวน
สวนที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) โดยจําแนกผลสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และตอบเปาหมาย
ตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร
สวนที่ ๒ ผลการประเมินแผนในรูปแบบซิงาน/โครงการที่มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในรูปแบบ
CIPP
ดังนี้
สวนที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) จําแนกผลสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการ
ตอบเปาหมายตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร
๑. แผนงาน/โครงการภายใตแผนแมบทการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ดําเนินการในป ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ สามารถดําเนินการได
สําเร็จตามเปาหมาย รอยละ ๑๐๐ โดยจําแนกแผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานอยาง
ยั่งยืน จํานวน ๔ โครงการ
ยุทธศาสตร 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
จํานวน ๑๗ โครงการ
ยุทธศาสตร 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ จํานวน ๙ โครงการ
ตารางที่ ๑ จํานวนโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตร และหนวยงานที่ดําเนินโครงการ
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร 1 การเพิ่ม
ศักยภาพแรงงานใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน
เพื่อสรางสมดุลและพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร 3 บูรณาการ
ฐานขอมูลดานแรงงานทัง้
ระบบ
รวม

จํานวน
หนวยงานที่ดําเนินการ
(โครงการ/ สํานักงาน
กรมการ
กรมพัฒนา กรม
สํานักงาน
กิจกรรม) ปลัดกระทรวง จัดหางาน ฝมือแรงงาน สวัสดิการ
ประกันสังคม
และคุมครอง
แรงงาน
๔
๑
๑
๒

๑๗

๒

๙

๕

๓๐

๘

๙

๑

๑

๔

๔
๙

๒๓

๑

๒

๑๐

๒. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการตอบเปาหมายตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร
พบวา ผานตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนด จํานวน 7 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย จําแนกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

ตัวชี้วัด ป 2560

ยุทธศาตรที่ 1
- อันดับความสามารถ
ทางการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย
ดีขึ้นกวาปที่ผานมาอยาง
นอย 1 อันดับ
ยุทธศาสตรที่ 2
- ตลาดแรงงานมีกําลัง
แรงงานที่เพียงพอทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
-แรงงานไดรับการจางงาน
ที่เหมาะสม

1. ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 2.50
ตอป
ที่มา : GDP รวมป 2560/จํานวนผูมีงานทําเฉลี่ยป 2560
2. สัดสวนของแรงงานฝมือที่ผา นการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไมนอยกวารอยละ 70
ที่มา : ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
1. รอยละการมีงานทําของผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางานรอยละ
55
ที่มา : โครงการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน (กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน)
2. รอยละ 50 ของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ไดรับอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่กําหนดตามกฎหมาย
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3. รอยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือเพิ่มขึ้น
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 3
1. จํานวนฐานขอมูลดานแรงงานที่มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
- มีฐานขอมูลดานแรงงาน อยางนอย 1 ฐาน/กรม
ที่มีการบูรณาการรวมกัน 2. จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลรวมกับกระทรวง
จากทุกภาคสวน
แรงงาน (N+1 หนวยงาน)
- ผูรับบริการขอมูล
ที่มา : แผนดิจิทัลกระทรวงแรงงาน 2560-2564 และแผนแมบท
สามารถเขาถึง
ICT กระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (2559-2563)
แหลงขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 4.64

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน


รอยละ 73.78



รอยละ 65.28



รอยละ 81.25



รอยละ 21.82



73 ฐานขอมูล



10 หนวยงาน



๓. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
อยางยั่งยืน
- ลูกจาง ผูประกันตน เขาถึงการวินิจฉัย และการรักษาโรคที่เกิดจากการทํางาน
- นายจาง ลูกจาง ผูประกันตนมีองคความรูในหลักการการประกันสังคม และวิธีการดูแลรักษา
สุขภาพรางกาย คุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากการทํางาน ไดแก การทํางาน
ในสถานประกอบกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การก อ สร า งระบบรางรถไฟ และการเจ็ บ ป ว ยด ว ยป ญ หา Office
syndrome
- สร างเวทีการแลกเปลี่ย นดานวิช าการและประสบการณดานความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน อันจะนําไปสูการปรับปรุงสภาพการทํางานใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานใน
๒๔

สถานประกอบกิจการ และการถายทอดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดานความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อการลดอุบัติเหตุ
ความเสี่ยงจากอันตรายในการทํางาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
- นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูเรื่องการประกันสังคมกอนเขาสูตลาดแรงงาน สงผลใหเกิด
ภาพลักษณทดี่ ีกับการประกันสังคม
- ลูกจางและผูประกันตนทุพพลภาพไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ดานอาชีพ และ
ดานจิตใจและสังคม สามารถกลับไปดํารงชีวิตไดตามปกติ และมีความรูดานการฝกอาชีพ สามารถนําไป
ประกอบอาชีพเปนอาชีพหลักไดอยางยั่งยืน
- ผูมารับบริการ สามารถนําขอมูลที่ไดรับจากการแนะแนวอาชีพไปใชในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอหรือประกอบอาชีพได
- แรงงานงานใหม ผูวางงาน นักศึกษาปสุดทาย มีทักษะฝมือเพิ่มขึ้นมีความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน มีงานทํารอยละ 65.28
- ผูสมัครงาน ผูตองการเปลี่ยนงานที่มาใชบริการจัดหางานมีโอกาสไดพบนายจาง/ผูประกอบการ
และเขารับการสัมภาษณงานหรือบรรจุงานทันที ทําใหไดรับความสะดวกในการหางานทํา ประหยัดเวลา
และคาใชจาย
- แรงงานกลุมเปาหมายไดรับโอกาสละทางเลือกแในการทํางาน
(1) ผูพนโทษมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได ลดปญหาครอบครัวและสังคม
(2) นักเรียน นักศึกษา รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัวสามารถหา
รายไดระหวางเรียนเปนการชวยลดภาระคาใชจายของครอบครัว
(3) คนพิการมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได พึ่งพาตนเอง และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี
(4) ผูสูงอายุที่มีศักยภาพและพรอมที่จะทํางาน ไดมีงานทํา มีรายได เพิ่มคุณคาใหกับชีวิต
ลดการพึ่งพิง ลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัวและไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- ผูสมัครงานที่ดอยโอกาสไดมีงานทํา มีรายได และมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นในระหวาง
ทํางานในสถานประกอบการ
- คนหางานเดินทางไปทํางานตางประเทศถูกกฎหมาย ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ปญหาการ
หลอกลวงจากสาย/นายหนาจัดหางานลดลง
- คนหางานสามารถสงรายไดกลับประเทศเปนเงินจํานวน 125,731 ลานบาท
- การเดิ น ทางไปทํ า งานต างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดสงชว ยใหคนหางานไมตองเสีย
คาบริการใหบริษัทจัดหางานเปนจํานวนเงิน 373,894,758.26 บาท
- บริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานโดยเผยแพรขอมูลผานหลากหลายชองทาง อาทิ จัดสงทาง
ไปรษณีย วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต/อีเมลและอื่นๆ (ประชุม สัมมนา บรรยาย ฯลฯ) ทําใหประชาชนไดรับ
บริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานไดอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งใหเกิดการเขาถึงและรับรูขาวสาร
และบริการตางๆ ของกรมการจัดหางาน เพื่อเพิ่ม โอกาสการมีงานทํา
- รางพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทํา พ.ศ. ...ป จจุบันอยูระหวางเสนอรัฐมนตรีลงนามถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ไดมีประกาศ เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 16 สาขาอาชีพ
- แรงงานไดรับการคุมครองแรงงานใหไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด ไมถูกบังคับใช
แรงงาน และมีความมั่นคงในการทํางานยิ่งขึ้น
- แกไขปญหา/บรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ กิจกรรม : จางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ
เกิดจากการสํารวจความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ จึงเปนการตอบสนองความตองการของ
๒๕

ประชาชน และใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน อันเนื่องมาจากสาธารณภัยและปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพ อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การวางงาน การไมมีงานทํา และการขาดรายได
- การปฏิรูประบบบํานาญชราภาพ จะสงผลใหผูประกันตนมีหลักประกันที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีเงินใชยามเกษียณเพียงพอตอการดําเนินชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ
- นายจ า งได รั บ ความสะดวกในการชํ า ระเงิ น สมทบ โดยมิ ต อ งเดิ น ทางไปติ ด ต อ สํ า นั ก งาน
ประกันสังคม
- นายจาง ผูประกันตนมีความสะดวกในการทําธุรกรรมผานชองทางตางๆ ดวยตนเอง
- ผูประกันตน สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน เช็คสิทธิสถาน พยาบาล สิทธิทันตกรรม ไมตองสํารอง
จาย เช็คประวัติการเบิกสิทธิประโยชน ตรวจสอบยอดเงินสะสมชราภาพ ติดตามขาวสารไดทุกที่ ทุกเวลา ตลอด
24 ชั่วโมง
- มีขอมูลความตองการแรงงานและขอมูลอุปทานแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ในชวงป พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อใชในการกําหนด
นโยบายการวางแผนกําลังแรงงาน ความจําเปนในการจางแรงงานตางดาว การพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นําขอมูลไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย และจัดทํา
แผนยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน
สวนที่ 2 การประเมินแผนงาน/โครงการที่มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในรูปแบบ CIPP
ขอกําหนดการประเมิน
1. ระยะเวลาในการประเมินแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการจะมีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระยะสั้น 5 ป
2. เกณฑการประเมินกิจกรรม/โครงการ โดยใชแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานดังตอไปนี้

ประเด็นการ
ประเมิน
ดานสภาวะ
แวดลอม
ดานปจจัยนําเขา
ดานกระบวนการ
ดานผลผลิต

ระดับ
คะแนน

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

เกณฑการใหคะแนน

ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม
ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม
ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม
ไมมีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใช
มีการนําปจจัยที่มผี ลตอผลิตภาพแรงงานไปใชในโครงการ
มีการนําปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพแรงงานไปใชและเห็นผลเปนรูปธรรม
๒๖

3. เกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในชวงคะแนนดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 แปลความหมายวา
สงผลนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 แปลความหมายวา
สงผลปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 แปลความหมายวา
สงผลมาก
ผลการประเมินในรูปแบบ CIPP
การประเมินรูปแบบ CIPP เปนการประเมินองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม
(Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) โดยมี
รายละเอียดในการประเมินแตละดานดังนี้
๑) การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)
๑.๑) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การจัดทําขอมูลดานแรงงาน”

แผนงาน/โครงการประเภท
การจัดทําขอมูลดานแรงงาน
1.จัดทําขอมูลตามบริบทดานแรงงาน ระดับประเทศ
ไดแก ความตองการของแรงงานและตลาดแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน ทักษะในการทํางานของ
แรงงาน ขอมูลแรงงานนอกระบบ ขอมูลดานอุปสงค
และอุปทานกําลังคน
2.จัดทําขอมูลดานแรงงาน ระดับพื้นที่ ไดแก อุปทาน
แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.จัดทําขอมูลตามเหตุผลจําเปน/สภาพปญหา ไดแก
ทิศทางการจางงานยุคอุตสาหกรรม 4.0
4.ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเขาใจรวมกัน ไดแก ผูให
ขอมูล ผูจัดเก็บ ผูวเิ คราะห รวมถึงผูใชประโยชน
ขอมูล

การ
บริหาร
จัดการ
องคกร

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ

X

SD

3

3

2

1

2

2.20

0.84

3

3

2

1

2

2.20

0.84

3

3

3

1

2

2.40

0.89

3

3

1

1

1

1.80

1.10

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดทําขอมูลดานแรงงาน” มีจํานวน 4 โครงการ เมื่อประเมินผล
ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม พบวา การจัดทําขอมูลที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เชน ทิศทางการจาง
งานยุคอุตสากรรม 4.0 พบวา มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับมาก (X=2.40) ในขณะทีก่ ารจัดทําขอมูล
ดานแรงงานระดับประเทศ
ไดแก ความตองการของแรงงานและตลาดแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะในการทํางานของแรงงาน ขอมูลแรงงานนอกระบบ รวมถึงขอมูลดานอุปสงคและอุปทานกําลังคน และ
ขอมูลดานแรงงานระดับพื้นที่ เชน ขอมูลอุปทานแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะมีผลระดับปานกลาง
ตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ (X=2.20)

๒๗

๑.๒) แผนงาน/โครงการ ประเภภท “การจางงาน การพัฒนาทักษะฝมือใหกับแรงงาน”
แผนงาน/โครงการประเภท
การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
1.นิสิต นักศึกษา ซึ่งเปนผูกําลังจะเขาสูวัยแรงงานมีความ
ตองการเรือ่ งการแนะแนวอาชีพ
2.ประชาชนวัยแรงงานมีความเดือดรอนดานอาชีพ เชน
ไมมีงาน ทักษะไมตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
3.ประชาชนกลุมอื่น ยังคงมีความตองการใหภาครัฐ
สงเสริมดานอาชีพไดแก เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
ผูประกันตนกรณีวางงาน ทหารประจําการที่จะปลดเปน
ทหารกองหนุน ผูไมอยูในระบบการจางงาน ผูพนโทษ
คนพิการ เปนตน
4.การใหความชวยเหลือดานอาชีพ ตรงตามความตองการ
ของประชาชนในแตละพื้นที่ ไดแก การจางงาน การฝก
อาชีพ การฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
5.ความเพียงพอของจํานวนศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ในแตละพื้นที่
6.ทักษะของแรงงาน/ผูหางานและผูตอ งการเปลี่ยนงานไม
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ

การ
บริหาร
จัดการ
องคกร
3

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
3
2
1
3

X

SD

2.40

0.8
9
0.8
9

3

3

2

1

3

2.40

2

2

1

1

2

1.60

0.5
5

3

3

2

1

3

2.40

0.8
9

2

2

1

1

2

1.60

3

3

2

1

3

2.40

0.5
5
0.8
9

แผนงาน/โครงการประเภท “การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน” มีจํานวน 10 โครงการ
เมื่อประเมินผลดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม พบวา การสงเสริม/แนะแนวดานอาชีพใหกับนิสิต นักศึกษา
ซึ่งเปนผู ที่กํา ลังจะเขาสูต ลาดแรงงาน และการเพิ่ มทัก ษะในการทํา งานใหกั บแรงงาน/ผู หางาน หรือผู
ตองการเปลี่ยนงานใหสอดคลอง/ตรงตามความตองการของนายจาง และการใหความชวยเหลือดานอาชีพ
ที่ตรงตามความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ มีผลระดับมากตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (X=2.40)
สําหรับการใหความชวยเหลือดานอาชีพกับประชาชนบางกลุม เชน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผูวางงาน
ทหารประจําการที่จ ะปลดเป นทหารกองหนุน ผูพนโทษ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดในระดับ นอย
(X=1.60)

๒๘

๑.๓) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การคุมครองแรงงานในระบบ”

แผนงาน/โครงการประเภท
การคุมครองแรงงานในระบบ
1.แรงงานในระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน (รวมถึงการจางงานเด็ก ผูสูงอายุ
และผูพกิ าร)
2.การใหความรูความเขาใจเรื่องกฎหมาย แนวปฏิบัติ
และขาวสารที่เกี่ยวของในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน
3.ชองทางการเขาถึงสิทธิ การใหคําปรึกษาและ
การรับเรื่องรองทุกข
4.แรงงานและสถานประกอบการ รับรูและ
เขาใจความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ
5.แรงงานประสบอันตรายจากการทํางาน
6.นายจาง ลูกจาง ผูประกันตน เขาถึงการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคและรับบริการดาน
ประกันสังคม

การ
บริหาร
จัดการ
องคกร
2

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
3
1
2
1

X

SD

1.80

0.84

2

3

1

2

1

1.80

0.84

2

3

1

2

1

1.80

0.84

2

2

1

2

2

1.80

0.45

1
2

2
3

1
1

3
2

1
1

1.60
1.80

0.89
0.84

แผนงาน/โครงการประเภท “การคุมครองแรงงานในระบบ” มีจํานวน 5 โครงการ เมื่อประเมินผล
ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม พบวา การเขาตรวจแรงงานในสถานประกอบการเปนการเพิ่มชองทางการเขาถึง
สิทธิ การใหคําปรึกษาและรับเรื่องรองทุกขใหกับแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการใหความรูความเขาใจ
กฎหมายคุมครองแรงงาน และดานอาชีวอนามัยซึ่งมีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง(X=1.80)
มีเพียงการประสบอันตรายจากการทํางานมีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.60)
๑.๔) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application”
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application
๑. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน ใหสะดวก
รวดเร็วและทั่วถึงทุกชองทาง ผานระบบ Mobile
Application ระบบ internet (e-filling) การชําระ
เงินผานระบบธนาคารและหนวยบริการอื่น
๒. ประชาชนกลุมผูใช Smartphone และ Tablet มี
เพิ่มขึ้น กระทรวงจึงเนนพัฒนาระบบในการใหบริการ
กลุมดังกลาว

การ
บริหาร
จัดการ
องคกร
2

2

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
2
3
1
1

2

3

๒๙

1

1

X

SD

1.80

0.84

1.80

0.84

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application” มีจํานวน 5 โครงการ
เมื่อประเมินผลดานบริบทและสภาวะแวดลอม พบวา การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนเพื่อเพิ่มความ
สะดวก รวดเร็วผานระบบ Mobile Application internet และประชาชนกลุมผูใช Smartphone และ
Tablet มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=1.80)
๑.๕) แผนงานโครงการ ประเภท “การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพ
ใหผูเตรียมตัวเขาสูวัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ”
แผนงาน/โครงการประเภท
การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพให
ผูเตรียมตัวเขาสูว ัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดาน
แรงงานใหกับผูประกอบการ
1. นักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม ตองการความรู
การแนะแนวดานอาชีพ เพือ่ เตรียมความพรอมกอน
เขาสูตลาดแรงงาน
2. การใหความรูความเขาใจหลักการบริหารโครงสราง
คาจาง นโยบายการบริหารคาจาง กับสถาน
ประกอบการ
3. การฝกเตรียมความพรอมกอนเขาสูต ลาดแรงงาน

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การ
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
บริหาร นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
จัดการ
ไป
นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
องคกร ปฏิบัติ
สัมพันธ
2
2
1
1
2

X

SD

1.60

0.55

2

2

1

1

1

1.40

0.55

3

3

2

1

3

2.40

0.89

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียม
ตัวเขาสูวัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ” มีจํานวน 3 โครงการ เมื่อ
ประเมินผลดานบริบทและสภาวะแวดลอม พบวา เมื่อมีการจัดหลักสูตรฝกเตรียมเขาทํางานใหกับผูหางานทําให
มีความพรอมหรื อประสบการณ กอนเริ่มทํ างานจะมีผ ลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับ มาก (X=2.40)
สําหรับการใหความรูแนะแนวดานอาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาและแรงงานใหมเพื่อเตรียมความพรอมกอน
เขาสูตลาดแรงงาน และการใหความรูความเขาใจหลักการบริหารโครงสรางคาจางกับสถานประกอบการ มีผล
ตอผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.60 และ X =1.40 ตามลําดับ)
๑.๖) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตางๆ”
แผนงาน/โครงการประเภท
การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการ
ตางๆ
1. การปฏิรูประบบบํานาญ/ ขยายกองทุน
ประกันสังคม เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลง
2. การพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัตสิ งเสริมการมี
งานทําแหงชาติฯ เพื่อชวยเหลือแรงงานไทย
3. การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
16 อาชีพ เพือ่ ใหลูกจาง นายจาง ไดรับความเปน
ธรรมในเรื่องคาจาง

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การ
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
บริหาร นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
จัดการ ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
องคกร
สัมพันธ

X

SD

1

2

1

1

1

1.20

0.45

2

2

1

1

1

1.40

0.00

3

3

2

1

3

2.40

0.89

๓๐

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตาง ๆ” มี
จํานวน ๓ โครงการ เมื่อประเมินผลดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม พบวา การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงานฯ เพื่อสรางความเปนธรรมเรื่องคาจางใหกับแรงงานและนายจาง มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ระดับมาก (X=2.40) สําหรับ การปฏิรูประบบบํานาญ/การขยายกอทุนประกันสังคม และการพัฒนากฎหมาย
พระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทําแหงชาติฯ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.20 และ
X=1.40 ตามลําดับ)
๒) การประเมินปจจัยนําเขา (Input evaluation
๒.๑) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การจัดทําขอมูลดานแรงงาน”

แผนงาน/โครงการประเภท
การจัดทําขอมูลดานแรงงาน
1.ความเหมาะสม/ถูกตองตามระเบียบวิธีทางสถิติ
ไดแก การกําหนดขนาดตัวอยาง วิธกี ารสํารวจ การ
สรางแบบสอบถาม การวิเคราะหขอ มูล การนําเสนอ
ขอมูลมีความเหมาะสม (กรณี สป.รง.ดําเนินการเอง)
2.ความเหมาะสม/ถูกตอง/ครบถวนในการจัดทําขอมูล
ตามระเบียบวิธีทางสถิติ (กรณีจางสถาบันฯ
ดําเนินการ)
3.ความพรอมของทรัพยากรในการดําเนินงาน ไดแก
งบประมาณ วิทยากร สถานที่อบรม อุปกรณ
เอกสาร บุคลากร
4.ความเหมาะสมของแผนงาน (ประชาสัมพันธ
ประสานงาน ดําเนินการ) และระยะเวลา
5.การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพร
ขอมูลขาวสารมีความชัดเจน ทั่วถึง

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การ
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
บริหาร นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
จัดการ ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
องคกร
สัมพันธ
2
2
1
1
1

X

SD

1.40

0.55

2

2

3

1

1

1.80

0.84

2

2

1

1

1

1.40

0.55

2

2

1

1

1

1.40

0.55

2

2

2

1

1

1.60

0.55

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดทําขอมูลดานแรงงาน” เมื่อประเมินผลดานปจจัยนําเขา
พบวา การจัดทําขอมูลกรณีจางสถาบันฯดําเนินการ มีความเหมาะสม/ถูกตอง/ครบถวนจัดทําตามระเบียบวิธี
ทางสถิติ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=1.80) สําหรับความเหมาะสมในการจัดทํา
ขอมูลดานแรงงาน กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานดําเนินการเอง ความพรอมของทรัพยากร (ไดแก
งบประมาณ สถานที่ บุ คลากร เป น ต น ) รวมถึง ความเหมาะสมของแผนงาน การประชาสัม พัน ธ รวมถึ ง
ระยะเวลาในการดําเนินการ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอย (X=1.40)

๓๑

๒.๒) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การจางงาน การพัฒนาทักษะฝมือใหกับแรงงาน”
ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (ระดับคะแนน)
การ
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
แผนงาน/โครงการประเภท
บริหาร นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
การพัฒนาทักษะฝมือใหกบั แรงงาน
จัดการ ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
องคกร
สัมพันธ
1.วัตถุประสงคในการดําเนินงานชัดเจน ไดแก การจาง
2
3
2
1
3
งานเรงดวนฯ การพัฒนาทักษะฝมือ การแนะแนว
อาชีพ การสงเสริมอาชีพ การใหบริการขอมูลตําแหนง
งานวาง
2.แผนงานการดํ า เนิ น งานและการเสนอขอรั บ
2
2
1
1
1
งบประมาณ
3.หลักสูตรการฝกอาชีพมีความเหมาะสม (สอดคลอง
3
3
1
1
3
กับพื้นที่ สถานที่ เวลา วิทยากร และวิธีการฝกอาชีพ)
4.กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การมี ค วามหลากหลาย ได แ ก
3
3
1
1
1
ทอสอบความพร อ มทางอาชี พ จั ด นิ ท รรศการโลก
อาชีพ โลกการศึกษา แนะแนวอาชีพรายบุคคลและ
รายกลุม กิจกรรมศูนยตรีเทพ การใหความรูดานการ
ประกอบการ (การบริ ห ารจั ด การ บั ญ ชี ตลาด คิ ด
ตนทุน) สงเสริมการรับงานมาทําที่บาน กิจกรรมนัด
พบตลาดงาน/นั ด พบแรงงาน กิ จ กรรมออกเยี่ ย ม
นายจาง/สถานประกอบการเพื่อหาตําแหนงงานวาง
เชิงรุก (จัดทํา company Profile)

X

SD

2.20

0.84

1.40

0.55

2.20

1.10

1.80

1.10

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนาทักษะฝมือใหกับแรงงาน” เมื่อประเมินผลดานปจจัย
นําเขา พบวา การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความชัดเจน และการกําหนดหลักสูตร
การฝกอาชีพที่มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับ
ปานกลาง (X=2.20) ในขณะที่การกําหนดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
ในระดับ ปานกลาง (X=๑.๘) ส วนการกําหนดแผนงานและการขอรับ งบประมาณ มีผ ลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานระดับนอย (X=1450)

๓๒

๒.๓) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การคุมครองแรงงานในระบบ”
แผนงาน/โครงการประเภท
การเขาตรวจแรงงานในระบบ
๑. แผนงานมีความเหมาะสม ครบถวนในการเขาไป
ตรวจสถานประกอบกิจการ (การกําหนดแผนงาน การ
เขาตรวจแรงงาน การบันทึก รวมถึงการแจงผลการ
ตรวจฯ)
๒. ความเพียงพอดานงบประมาณ บุคลากรและ
สถานที่ (กิจกรรมตรวจแรงงาน กิจกรรม Safety
Thailand กิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรค
เบื้องตน ผูประกันตนไดรับบริการดานประกันสังคม การ
บริจาคโลหิต)
๓. ความครอบคลุมของกลุมเปาหมาย ไดแก สถาน
ประกอบการทั้งในและนอกภาคอุตสาหกรรม (ภาค
กอสราง สถานประกอบการที่เสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมี
และเกษตร เปนตน)

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การ
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
บริหาร นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
จัดการ ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
องคกร
สัมพันธ
3
2
1
2
1

X

SD

1.80

0.84

2

3

1

2

1

1.80

0.84

1

2

1

2

1

1.40

0.55

แผนงาน/โครงการประเภท “การคุมครองแรงงานในระบบ” เมื่อประเมินผลดานปจจัยนําเขา
พบวา ความเพียงพอดานงบประมาณ บุคลากรและสถานที่ในกิจกรรมการเขาตรวจแรงงาน ไดแก กิจกรรม
Safety Thailand การตรวจสุขภาพแรงงาน เปนตน และการกําหนดแผนงาน (การเขาตรวจ การบันทึก และ
การแจงผลฯ) มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=1.80) สําหรับการกําหนดกลุมเปาหมายให
ครอบคลุมทุกกลุมอุตสาหกรรม มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.40)
๒.๔) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application”
แผนงาน/โครงการประเภท
การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application
1.ความเหมาะสมของแผนงานการจัดทําระบบ Mobile
Application ชื่อ Smart Labour3
2.ความเพียงพองบประมาณ และบุคลากรในการ
ดําเนินงาน
3.แผนการดําเนินงานมีความรัดกุมเปนไปตามระเบียบฯ
เหมาะสม และสามารถปฏิบัตไิ ดตามกําหนด

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
X
การ
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
บริหาร นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
จัดการ ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
องคกร
สัมพันธ
2
2
3
1
1
1.80

SD

0.84

2

2

1

1

1

1.40

0.55

3

2

1

1

1

1.60

0.89

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application” เมื่อประเมินผลดาน
ปจจัยนําเขา พบวา ความเหมาะสมของแผนงานการจัดทําระบบ Mobile Application ผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานระดับปานกลาง (X=1.80) การกําหนดแผนงาน หรือขั้นตอนใหเปนไปตามระเบี ยบฯ มี และความ
๓๓

เพียงพอดานงบประมาณ และบุคลากรในการดําเนินงาน มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.๖0
และ 1.๔0 ตามลําดับ)
๒.๕) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพ
ใหผูเตรียมตัวเขาสูวัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ”
แผนงาน/โครงการประเภท
การ
การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพให บริหาร
ผูเตรียมตัวเขาสูว ัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดาน จัดการ
แรงงานใหกับผูประกอบการ
องคกร
1.การกําหนดกิจกรรม ไดแก การจัดสัมมนา การ
2
ฝกอบรม เปนตน
2.ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร วิทยากร
สถานที่ วัสดุอุปกรณและเนื้อหาในการฝกอบรม
3.แผนการดําเนินงาน/การกําหนดกลุม เปาหมาย มี
ความเหมาะสมและครอบคลุมทุกพืน้ ที่

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
2
1
1
2

X

SD

1.60

0.55

2

2

1

1

1

1.40

0.55

2

2

1

1

1

1.40

0.55

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียม
ตัวเขาสูวัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ” เมื่อประเมินผลดานปจจัยนําเขา
พบว า การกํ า หนดกิ จ กรรม/จั ด ทํ า โครงการ ความเพี ย งพอของงบประมาณ บุ ค ลากร และการกํ า หนด
กลุมเปาหมายหรือพื้นที่ที่จะดําเนินการ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.๖0, X=1.40 และ
X= 1.๔0 ตามลําดับ)
๒.๖) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตางๆ”
แผนงาน/โครงการ
ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตางๆ การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
SD
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
1.ความเหมาะสมแผนงาน (การรับฟงความคิดเห็นจากผูมี
2
2
1
1
1
1.40 0.55
สวนไดสวนเสีย สรุปผล นําเสนอผล และเผยแพร)
2.ความเหมาะสม/ครบถวนของแผนงานการพัฒนา
กฎหมาย/มาตรการตาง ๆ (ตั้งแตการรวบรวม วิเคราะห
ขอมูล แตงตั้งคณะทํางานฯ จากผูมสี วนไดสวนเสียทุก
ภาคสวน การสํารวจขอมูลฯ การจัดประชุมเปนตน)
3.ความเพียงพอของงบประมาณ ความรู/ความชํานาญ
เฉพาะดาน บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ

2

2

1

1

1

1.40 0.55

2

2

1

1

1

1.40 0.55

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตาง ๆ”
เมื่อประเมินผลดานปจจัยนําเขา พบวา การกําหนดแผนงาน ความครบถวนของขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา
ระบบ รวมถึงความพอเพียงของงบประมาณ บุคลากรและองคความรู มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับ
นอย (X=1.40)
๓๔

๓) การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
๓.๑) แผนงาน/โครงการ ประเภท “การจัดทําขอมูลดานแรงงาน”
แผนงาน/โครงการ
การจัดทําขอมูลดานแรงงาน
1.การตรวจสอบ/กํากับติดตาม การจัดประชุมชี้แจง
(ความเขาใจในเนือ้ หา ขั้นตอนการเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการจัดทํารายงาน) ระยะเวลา
และทรัพยากรของโครงการ
2.การมีสวนรวมของผูตอบขอมูล ผูจดั เก็บขอมูลและผู
ที่เกี่ยวของ (กรณี สป.ดําเนินการเอง และกรณีจาง
สถาบันฯเปนผูดําเนินการ)
3. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญ (Focus Group) และรับฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงาน (กรณีจางสถาบันฯ เปน
ผูดําเนินการ)
4.มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํางานวิจัยใหกับ
บุคลากรของ สป.รง.(กรณีจางสถาบันฯเปน
ผูดําเนินการ)

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบตั ิ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
2
2
1
1
1
1.40

SD

0.55

2

2

3

1

1

1.80

0.84

2

3

3

1

1

2.00

1.00

2

2

3

1

1

1.80

0.84

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดทําขอมูลดานแรงงาน ” เมื่อประเมินผลดานกระบวนการ พบวาการ
ดํา เนิน งานขั้ น ตอนการตรวจสอบ/กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานต าง ๆ ได แก การประชุ ม ชี้ แ จง การเก็ บ ข อ มู ล
การวิเคราะห จัดทํารายงาน (กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานดําเนินการเอง) และการจัด Focus Group (กรณี
จางสถาบันฯ เปนผูดําเนินการ) และขั้นตอนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํางานวิจัยใหกับบุคลากรของสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงแรงงาน (กรณี จ า งสถาบั น ฯ เปน ผูดําเนิน การ) มี ผ ลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับ ปานกลาง
(X=1.80 และ X=2.00 ตามลําดับ) สวนการตรวจสอบ/กํากับติดตาม การจัดประชุมชี้แจง (ความเขาใจในเนื้อหา
ขั้นตอนการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการจัดทํารายงาน) ระยะเวลาและทรัพยากรของโครงการ มีผลตอการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอยที่สุด (X=1.40)

๓๕

1. แผนงาน/โครงการ การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
แผนงาน/โครงการ
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
1.
การชีแ้ จง/ทําความเขาใจกับกลุมเปาหมาย
2
3
2
1
3
2.20
2.
การประสานงาน แกไขปญหาและใหคําปรึกษา
3
3
2
1
2
2.20
แนะนํา มีความตอเนื่อง
3.
การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานใน
3
3
2
1
2
2.20
พื้นทีท่ ี่เกี่ยวของ
4.
ความเหมาะสมของกิจกรรม ไดแก การจางงาน
3
3
2
1
3
2.40
เรงดวน การพัฒนาทักษะฝมือ การสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนทุกกลุม กิจกรรมนัดพบตลาดงานเปนตน
5.
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
2
3
1
1
2
1.80
6.
ความเพียงพอของเจาหนาที่ในการใหบริการ
2
2
1
1
1
1.40
7.
สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีสิ่ง
2
3
2
1
2
2.00
อํานวยความสะดวกและมีการนําเทคโนโลยีมาใช

SD

0.84
0.84
0.84
0.89
0.84
0.55
0.71

แผนงาน/โครงการประเภท “การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน” เมื่อประเมินผลดานกระบวนการ พบวา
ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก การจางงานเรงดวน การพัฒนาทักษะฝมือ การสงเสริมอาชีพ เปนตน มีผลตอ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับมาก (X= 2.40) รองลงมา คือ การชี้แจง/ทําความเขาใจกับกลุมเปาหมาย การประสานงาน
แกไขปญหา และการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง
(X= 2.20)
2. แผนงาน/โครงการ การเขาตรวจแรงงานในระบบ
แผนงาน/โครงการประเภท
การเขาตรวจแรงงานในระบบ
1.การเขาตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ การ
บันทึกรายงาน และผลการตรวจแรงงาน มีความ
เหมาะสม
2.การใหความรวมมือของแรงงานและผูประกอบการ
3.กิจกรรมตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชี
วอนามัยฯ มีความเหมาะสม/เพียงพอ ไดแก (1) การ
ตรวจและกํากับสถานประกอบการ (2) สรางการ
รับรู/จิตสํานึกในทุกภาคสวน (3) การขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติ

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ

X

SD

3

3

2

2

1

2.20

0.84

3
3

3
3

1
2

2
3

1
1

2.00
2.40

1.00
0.89

๓๖

แผนงาน/โครงการประเภท “การเขาตรวจแรงงานในระบบ” เมื่อประเมินผลดานกระบวนการ พบวา
ความเหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรมตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ มีผลตอการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานระดับมาก (X= 2.40) สวนความเหมาะสมในการเขาตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ และการให
ความรวมมือของแรงงานและผูประกอบการ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X= 2.20 และ X=
2.00 ตามลําดับ)
4. แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูล/Application
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล/Application
1.
การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่
กําหนด (ตามระเบียบพัสดุฯ)
2.
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแก แรงงาน สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของ
3.
การกําหนดงานบริการเพื่อจัดทํารูปแบบ
Application มีความเหมาะสม/เพียงพอตาม
ความตองการของประชาชน

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
3
3
3
1
1

X

SD

2.20

1.10

2

3

1

1

1

1.60

0.89

2

3

3

1

1

2.00

1.00

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application” เมื่อประเมินผลดานกระบวนการ
พบวา การกําหนดงานบริการเพื่อจัดทํารูปแบบ Application เพื่อใหบริการและการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด
(ตามระเบียบพัสดุฯ) มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=2.00 และ X=2.20 ตามลําดับ) สวนการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.60)
5. แผนงาน/โครงการ การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียมตัวเขาสูวัยแรงงาน
และการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ
แผนงาน/โครงการประเภท
ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผู การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
X
เตรียมตัวเขาสูว ัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดาน
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
แรงงานใหกับผูประกอบการ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
1.การปฏิบัติตามกิจกรรมทีก่ ําหนด เชนกิจกรรมการ
3
3
1
1
1
1.80
ฝกอบรมใหสถาบันการศึกษา และการจัดสัมมนา มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
2.การมีสวนรวมของผูเขารวมกิจกรรม และภาคสวนที่
3
3
1
1
2
2.00
เกี่ยวของ ไดแก นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ
และประชาชน

SD

1.10
1.00

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียมตัวเขาสูวัย
แรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ” เมื่อประเมินผลดานกระบวนการ พบวา ขั้นตอน
การปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนด เชน การฝกอบรม การจัดสัมมนา และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=1.80 และ X=2.00 ตามลําดับ)
๓๗

6. แผนงาน/โครงการ พัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตางๆ
แผนงาน/โครงการ
พัฒนากฎหมาย การปฏิรปู ระบบหรือมาตรการตางๆ
1.การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน/ขั้นตอนที่กาํ หนด
เชน การศึกษาขอมูล การแตงตั้งคณะทํางานฯ การจัด
ประชุมฯ การพิจารณาความเหมาะสม การรับฟงความ
คิดเห็น การพัฒนากฎหมาย/มาตรการ และการเผยแพร
2.การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก หนวยงาน
แรงงาน สถานประกอบการ ประชาชน
3.กิจกรรม/ประเด็นที่จัดทํา มีความครอบคลุม เพียงพอ
ตรงตามความตองการของแรงงาน
4.ระยะเวลาและงบประมาณเพียงพอ/เหมาะสม

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน แรงงาน
สัมพันธ
3
3
1
1
1
1.80

SD

1.10

3

3

1

1

1

1.80

1.10

3

3

1

1

2

2.00

1.00

3

3

1

1

1

1.80

1.10

แผนงาน/โครงการประเภท “พัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตางๆ” เมื่อประเมินผลดาน
กระบวนการ พบวา การดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ รวมถึง การมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย งบประมาณและระยะเวลาที่จัดทําโครงการ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=1.80 และ
X=1.80 ดังตาราง)
4.3) ประเมินผลผลิต ( Product evaluation)
1. แผนงาน/โครงการ การจัดทําขอมูลดานแรงงาน
แผนงาน/โครงการ
การจัดทําขอมูลดานแรงงาน
1.รายงานผลการสํารวจมีเนื้อหาและรูปแบบครบถวน
ตามทีก่ ําหนดไว
2.หนวยงานที่เกี่ยวของมีการนําขอมูลไปใชประโยชน
3.ขอมูลที่จัดทํามีคุณภาพ สามารถนําไปใชวางแผน
กําหนดนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตรงตามความ
ตองการ ถูกตอง ครบถวนและทันเวลา)

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
SD
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
2
2
2
1
2
1.80 0.45
2
2

2
3

2
2

1
1

2
2

1.80 0.45
2.00 0.71

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดทําขอมูลดานแรงงาน” มีจํานวน 4 โครงการ เมื่อประเมินผลดาน
ผลผลิต พบวา การมีรายงานผลการสํารวจที่มีเนื้อหาและรูปแบบครบถวนตามที่กําหนด มีขอมูลที่มีคุณภาพ สามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปาน(X=1.80 และ X=1.80
ดังตาราง)

๓๘

2. แผนงานโครงการ การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
แผนงาน/โครงการ
การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
1.ผูเขารวมกิจกรรมมีรายไดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมที่
ดําเนินการ เชน การจางงานเรงดวนฯ การฝกอาชีพ
เปนตน
2.ผูเขารวมกิจกรรมมีทกั ษะ/ความชํานาญในการทํางาน
เพิ่มขึ้นสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได
3.ผูที่เขารับบริการนําขอมูล/ความรูจากการแนะแนว
อาชีพไปใชตัดสินใจเลือกศึกษาตอ/ประกอบอาชีพได
4.ผูสมัครงานประหยัดเวลาและคาใชจายในการสมัคร
งาน

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
SD
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
3
3
1
1
3
2.20 1.10
3

3

1

1

3

2.20 1.10

2

2

2

1

1

1.60 0.55

3

3

2

1

2

2.20 0.84

แผนงาน/โครงการประเภท “การจางงาน/พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน” เมื่อประเมินผลดานผลผลิต พบวา เมื่อมีการ
จัดกิจกรรม/โครงการ ประชาชนที่เขารวมมีรายไดเพิ่มขึ้น มีทักษะความชํานาญในการทํางานเพิ่มขึ้น รวมถึงในกิจกรรมนัด
พบตลาดแรงงาน ผูสมัครงานประหยัดเวลาและคาใชจายในการสมัครงาน มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง
(X=2.20)
3. แผนงาน/โครงการ การเขาตรวจแรงงานในระบบ
แผนงาน/โครงการ
การเขาตรวจแรงงานในระบบ
1.การเขาตรวจแรงงานเปนไปตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว
(ทั้งปริมาณและคุณภาพ)
2.แรงงานไดรับการคุมครองใหไดรับสิทธิประโยชนตามที่
กฎหมายกําหนด
3.แรงงานทุกภาคสวน มีจิตสํานึกและไดรับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน
4.แรงงานประสบอันตรายจากการทํางานลดลง
5.ผูประกอบการไดรับความรู/ความเขาใจ และปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน
6.ผูประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
3
3
1
3
1

X

SD

2.20

1.10

3

3

1

1

1

1.80

1.10

3

3

1

3

1

2.20

1.10

3
3

3
3

1
1

3
2

1
1

2.20
2.00

1.10
1.00

3

3

1

3

1

2.20

1.10

แผนงาน/โครงการประเภท “การเขาตรวจแรงงานในระบบ เมื่อประเมินผลดานผลผลิต พบวา กิจกรรมการ
เขาตรวจแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อคุมครองใหไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายกําหนด และดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหกับแรงงาน แรงงานประสบอันตรายจากการทํางานลดลง มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานระดับปานกลาง (X=1.80 – 2.20 ดังตาราง)

๓๙

4. แผนงาน/โครงการ การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application
1.มีระบบ Mobile Application ใหบริการประชาชน
รองรับระบบปฏิบัติทั้ง iOS และ Android
2.ประชาชนมีชองทางในการรับบริการเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมาติดตอขอรับบริการดวยตนเองลดนอยลงใน
งานบริการดังกลาว
4.กระทรวงแรงงานมีระบบฐานขอมูลที่ถกู ตอง ครบถวน
และสามารถนํามาใชประโยชนไดสะดวกและรวดเร็ว

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
3
3
3
1
1
2.20

SD

1.10

3
3

3
3

3
2

1
1

1
1

2.20
2.00

1.10
1.00

3

3

2

1

2

2.20

0.84

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application” เมื่อประเมินผลดานผลผลิต พบวา
การมีระบบ Mobile Application ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางในการใหบริการประชาชน และกระทรวงแรงงานยังมีระบบ
ฐานขอมูลที่สามารถนําไปใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=2.00 –
2.20 ดังตาราง)
5. แผนงาน/โครงการ การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียมตัวเขาสูวัยแรงงาน
และการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ
ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
แผนงาน/โครงการประเภท
SD
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา X
การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผู จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
เตรียมตัวเขาสูว ัยแรงงาน และการเพิ่มพูนความรูดาน
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
แรงงานใหกับผูประกอบการ
สัมพันธ
1.ผูเขารวมกิจกรรม ไดรับความรู/ ความเขาใจดานอาชีพ
3
3
1
1
1
1.80 1.10
มากขึ้น และเขาใจสิทธิประโยชนในระบบประกันสังคม
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน
2.ผูประกอบการและเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของไดรับความรู/
3
3
1
1
2
2.00 1.00
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารโครงสรางคาจาง และสามารถ
นําไปใชกับองคกรได

แผนงาน/โครงการประเภท “การจัดสัมมนา การใหความรู การแนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียมตัวเขาสูวัย
แรงงาน และการเพิ่มพู นความรูด านแรงงานให กับ ผูประกอบการ” เมื่อประเมิ นผลดานผลผลิ ต พบวา เมื่ อ
ผูประกอบการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความรู/ความเขาใจการบริหารโครงสรางคาจางและนําไปใชในองคกร และ
นักเรียนนักศึกษา ไดรับความรูและเขาใจสิทธิประโยชนกอนเขาสูตลาดแรงงาน จะมีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ระดับปานกลาง (X=1.80 และ X=2.00 ตามลําดับ)

๔๐

6. แผนงาน/โครงการ การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตางๆ
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการ
ตางๆ
1.ผูประกันตนมีหลักประกันที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีเงินใชยามเกษียณ
2.แรงงานและนายจางไดรับความเปนธรรมในเรื่อง
คาตอบแทนตามมาตรฐานฝมอื แรงงาน
3.แรงงานไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายกําหนด

ปจจัยทีม่ ีผลตอผลิตภาพแรงงาน / (15 คะแนน)
การบริหาร การนํา เทคโนโลยี สภาพแวดลอม การพัฒนา
จัดการ นโยบาย
และ
ในการทํางาน ทักษะของ
องคกร ไปปฏิบัติ นวัตกรรม และแรงงาน
แรงงาน
สัมพันธ
2
2
1
1
1

X

SD

1.40

0.00

3

3

2

1

3

2.40

0.89

3

3

1

1

1

1.80

1.10

แผนงาน/โครงการประเภท “การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการตาง ๆ เมื่อประเมินผลดาน
ผลผลิต พบวา เมื่อแรงงานและนายจางไดรับความเปนธรรมในเรื่องคาตอบแทนตามมาตรฐานฝมือแรงงานจะมีผลตอ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับมาก (X=2.40) สําหรับการปฎิรูประบบบํานาญเพื่อใหผูประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
เงินใชยามเกษียณ มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย (X=1.40) และการพัฒนากฎหมายเพื่อใหแรงงาน
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายกําหนด มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง (X=1.80)

๔๑

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการประเมิน
จากการดําเนินการตามแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(พ.ศ.2560 - 2564) ผูป ระเมิน ไดทําการประเมิน ผลใน 2 ประเด็นสํ าคั ญ ไดแก ผลการดํ าเนิ นงานตามแผนฯ
จําแนกผลสําเร็จ ตามยุทธศาสตร ตอบเปาหมายตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร และผลการประเมินในรูปแบบซิปป
(CIPP Model) สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
1. การดํ า เนิ น งานตามแผนฯ จํ า แนกผลสํ า เร็ จ ตามยุ ทธศาสตร การตอบเป า หมายตั วชี้ วั ด ในแตล ะ
ยุทธศาสตร พบวา ผลการประเมินตามโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในป 2560 จํานวน 31 โครงการ/กิจกรรม
ผานตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดจํานวน 7 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย จําแนกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร/เปาประสงค

ยุทธศาตรที่ 1
- อันดับความสามารถ
ทางการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย
ดีขึ้นกวาปที่ผานมาอยาง
นอย 1 อันดับ
ยุทธศาสตรที่ 2
- ตลาดแรงงานมีกําลัง
แรงงานที่เพียงพอทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
-แรงงานไดรับการจางงาน
ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด ป 2560

1. ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 2.50
ตอป
ที่มา : GDP รวมป 2560/จํานวนผูมีงานทําเฉลี่ยป 2560
2. สัดสวนของแรงงานฝมือที่ผา นการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไมนอยกวารอยละ 70
ที่มา : ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
1. รอยละการมีงานทําของผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางานรอยละ
55
ที่มา : โครงการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน (กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน)
2. รอยละ 50 ของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ไดรับอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่กําหนดตามกฎหมาย
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3. รอยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือเพิ่มขึ้น
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 3
1. จํานวนฐานขอมูลดานแรงงานที่มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
- มีฐานขอมูลดานแรงงาน อยางนอย 1 ฐาน/กรม
ที่มีการบูรณาการรวมกัน 2. จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลรวมกับกระทรวง
จากทุกภาคสวน
แรงงาน (N+1 หนวยงาน)
- ผูรับบริการขอมูล
ที่มา : แผนดิจิทัลกระทรวงแรงงาน 2560-2564 และแผนแมบท
สามารถเขาถึง
ICT กระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (2559-2563)
แหลงขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 4.64

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน


รอยละ 73.78



รอยละ 65.28



รอยละ 81.25



รอยละ 21.82



73 ฐานขอมูล



10 หนวยงาน



ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานอยางยั่งยืน
1. การรักษาและความครอบคลุมเกี่ยวกับสิทธิของผูประกันตน การดูแลรักษาสุขภาพแรงงาน รวมถึงการ
รักษาโรคที่เกิดจากการทํางาน
2. ลดอั ต ราการประสบภั ย จากการทํ า งาน และการเสี ย ชี วิ ต จากการทํ า งานของแรงงานในสถาน
ประกอบการ
๔๒

3. การบริหารจัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน การดูแลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
1. ก อ นเข าสู วั ย แรงงาน : เป น การเตรี ย มความพร อ มให บั ณฑิ ต จบใหม หรื อ ผู ที่กํ า ลัง จะก า วเข า สู
ตลาดแรงงาน ไดแก การแนะแนวดานอาชีพ และรับรูขาวสารเกี่ยวกับสิทธิดานประกันสังคม
2. กลุมแรงงาน : พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับแรงงานใหตรงตามความตองการในแตละพื้นที่ ผูตองการ
เปลี่ยนงาน การสงเสริมดานอาชีพ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน
3. กลุมพิเศษ : ทําการสงเสริมอาชีพ ฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสในการทํางานใหกับแรงงาน
กลุมพิเศษ ไดแก ทหารปลดประจําการ ผูพิการ ผูสูงอายุ รวมถึงผูพนโทษ เปนตน
4. ภาครัฐ : ดําเนินการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน ปรับปรุง/แกไขพระราชบัญญัติ
สงเสริมการมีงานทําและการคุมครองแรงงาน รวมถึงทําการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบบํานาญ
ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ
1. จัดทําฐานขอมูลดานแรงงาน ใหครบถวน ครอบคลุมและสามารถนําไปใชประโยชนการวางแผน/กําหนด
นโยบายในการบริหารจัดการแรงงานทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมของประเทศ
2. อํ า นวยความสะดวกให กับ แรงงานผูรั บ บริการ โดยการพั ฒ นาระบบการให บ ริ การดา นแรงงานผา น
Application
2. การประเมินในรูปแบบซิปป (CIPP Model)
การประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) เปนการประเมินองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานบริบท (Context)
ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) โดยมีรายละเอียดในการประเมิน
แตละดานดังนี้
2.1) ด านบริบท (Context) เปนการประเมินวั ตถุป ระสงค ความจํ าเปน ความตองการในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางยั่งยืน
การกําหนดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมสอดคลองตามความตองการของแรงงานในระดับ
พื้นที่ ไดแก การจางงานเรงดวน การพัฒนาทักษะฝมือใหกับแรงงาน การฝกอาชีพ การใหความชวยเหลือประชาชน
ดานอาชีพ สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพผลิตภาพแรงงานในระดับมาก
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
1. การตรวจแรงงานในระบบ การใหความชวยเหลือแรงงานในสถานประกอบการ ไดแก การสงเสริมให
แรงงานในสถานประกอบการเขาถึงสิทธิ์ ใหคําปรึกษารองทุกข และไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ในภาพรวมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอย
2. การจัดสั มมนา การใหความรู แนะแนวดานอาชี พใหกับผูเตรียมตัวเขาสู วัยแรงงาน และเพิ่มพู น
ความรูใหกับแรงงานและผูประกอบการ สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงานในระดับปานกลาง
3. การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบหรือมาตรการดานแรงงาน ไดแก การจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 16 อาชีพ เปนตน สงผลตอการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง
ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ
1. การจัดทําขอมูลดานแรงงานเรื่องตาง ๆ อาทิเชน ทิศทางการจางงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 ขอมูล
ดานแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและในระดับประเทศ สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอยูในระดับมาก
2. การพั ฒ นาระบบฐานข อมู ล หรือ Application เพื่อการใหบ ริการประชาชน ไดแก e-filling
Application ใหบริการกับผูใช Smart Phone สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย
๔๓

2.2) ดานปจจัยนําเขา (Input) เปนการประเมิน ความพรอมของทรัพยากร (ไดแก งบประมาณ วิทยากร
สถานที่ อุปกรณ เปนตน) ผูเขารวมกิจกรรม อาทิ แรงงาน/ผูประกอบการที่เขารวมกิจกรรม รวมถึงความเหมาะสม
ของการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางยั่งยืน
ความพรอมของทรัพยากรในการจัดกิจกรรม การฝกอาชีพ และการพัฒนาทักษะฝมือใหกับแรงงานใน
พื้นที่ตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการโลกอาชีพ การดําเนินงานของศูนยตรีเทพ การจัดงานนัดพบตลาดงาน นัดพบ
แรงงาน เปนตน สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
1. ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร สถานที่และความพรอมของแรงงานในสถานประกอบการ
ที่เขาไปดําเนินการตรวจแรงงาน อาทิ กิจกรรม Safety Thailand และการตรวจสุขภาพแรงงาน เปนตน สงผลตอการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอย
2. ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร วิทยากร สถานที่ วัสดุอุปกรณและเนื้อหาในการจัดสัมมนา/
อบรม ใหความรู แนะแนวและใหความรูดานอาชีพกับแรงงานและผูประกอบการ สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน
ระดับปานกลาง
3. ความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร ระยะเวลา และองคความรูของเจาหนาที่ในการดําเนินการ
พัฒนากฎหมาย การปฏิรปู ระบบหรือมาตรการดานแรงงาน มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง
ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ
1. ความพรอมดานงบประมาณ ศักยภาพของบุคลากร การประชาสัมพันธและการประสานงานตาง ๆ
ในการจัดทําขอมูลดานแรงงาน โดยวิธีการจางสถาบันฯ และหนวยงานดําเนินการเอง สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในระดับนอยที่สุด
2. ความเพี ย งพอของงบประมาณ และความพร อ มของบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูล/Application เพื่อใหบริการประชาชน สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอยที่สุด
2.3) ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนของกิจกรรมที่ระบุไว
มีการติดตามความกาวหนา รวมถึงการมีสวนรวมของแรงงานและผูประกอบการตามกลุมเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางยั่งยืน
การดําเนินงานตามขั้นตอน การประสานงาน การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย ในการจัดกิจกรรม
การจางงานเรงดวน การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การสงเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมนัดพบตลาดงาน เปนตน รวมถึงมี
การติดตามความกาวหนาในการจัดกิจกรรม สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
1. การดําเนินงานในแตละขั้นตอนของกิจกรรมการฝกอบรม การสัมมนา การแนะแนวดานอาชีพเพื่อ
เตรียมตัวเขาสูตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน รวมถึงการเพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหกับผูประกอบการ
มีการติดตามความกาวหนา และผูเกี่ยวของทุกภาคสวนมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในระดับนอย
2. การดําเนินกิจกรรมเขาตรวจแรงงานในระบบของเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน อาทิ กิจกรรม Safety
Thailand และการเขาไปสรางการรับรู/จิตสํานึกตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ เปนตน รวมถึง
การติดตามความกาวหนา การรายงานผลการดําเนินงาน สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอย
3. การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน มีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะทํางานฯ การจัดประชุม
พิจารณาความเหมาะสมในเนื้อหา มีการรับฟงความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมาย การปฏิรูปมาตรการตาง ๆ ดาน
แรงงาน มีความครบถวน ถูกตอง สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอยที่สุด
๔๔

ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ
1. การดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดทําขอมูลดานแรงงาน กรณีหนวยงานดําเนินการเอง อาทิ การ
ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของ การจัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ในการเก็บขอมูล การเก็บรวบรวม
การวิเคราะหและจัดทํารายงาน และกรณีจางสถาบันฯ เปนผูดําเนินการ มีการจัดทํา Focus Group และการ
ถายทอดองคความรูใหกับเจาหนาที่ของกระทรวง มีระบบการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน สงผลตอการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอยที่สุด
2. การดําเนินการกิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูล/Application ระบบฐานขอมูลเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินการ สงผลตอ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอยที่สุด
2.4) ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะฝมือแรงงาน จาก
การเขารวมโครงการ/กิจกรรมไปใชในการทํางาน สรางอาชีพ และกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางยั่งยืน
การจัดกิจกรรม/โครงการ อาทิ การจางงานเรงดวน การฝกอาชีพ การแนะแนวเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เปนตน ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น สงผลตอการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรางสมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
1. การจัดกิจกรรมเขาตรวจแรงงานในระบบของเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน อาทิ กิจกรรม Safety
Thailand และการเขาไปสรางการรับรู/จิตสํานึกตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ เปนตน เปน
การสงเสริมใหแรงงานในระบบไดรับสวัสดิการ และความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในระดับนอย
2. การจัดกิจกรรม การสัมมนา ใหความรู แนะแนวดานอาชีพใหผูเตรียมตัวเขาสูวัยแรงงาน และการ
เพิ่มพูนความรูดานแรงงานใหผูประกอบการเกี่ยวกับการบริหารโครงสรางคาจาง พบวาผูเตรียมเขาสูวัยแรงงานไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น และเจาหนาที่ที่เขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปใชในองคกร ทั้งนี้
สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอย
3. การพัฒนากฎหมาย การปฏิรูประบบ/มาตรการตาง ๆ ดานแรงงาน อาทิ การกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือแรงงาน การปฎิรูปบํานาญชราภาพ การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทํา พ.ศ...
เปนตน สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอย
ยุทธศาสตรที่ 3 บูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานทั้งระบบ
1. การมีรายงานผลการสํารวจดานแรงงานฯ (อาทิ รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยความ
ตองการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ รายงานการสํารวจความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการ เปนตน) มีความครบถวน ถูกตอง มีการนําขอมูลไปใชประโยชนตรงตามความตองการและทันเวลา
สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับปานกลาง
2. การพัฒนาฐานระบบฐานขอมูล/Application อาทิ ระบบ Mobile Application บริการประชาชน
การยื่นเงินสมทบผานระบบ Internet (e-filling) การชําระเงินสมทบผานธนาคาร (e-payment) เปนตน สงผลตอ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในระดับนอย

๔๕

สรุปภาพรวมผลการประเมิน CIPP Model จําแนกตามดาน และระดับการสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
1. Context Evaluation
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับมาก
o จัดทําขอมูลตามความจําเปน/สภาพปญหาในพื้นที่
o สงเสริมทักษะแรงงาน/หางาน/เปลี่ยนงานใหตรงตามความตองการของ
สถานประกอบการ
o หลักสูตรเพิ่มทักษะใหตรงตามความตองการตลาดแรงงาน
o กําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
o จัดประเภทมาตรฐานอาชีพ/อุตสาหกรรมสอดคลองปจจุบัน
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง
o การใหความสําคัญของผูเกี่ยวของกับขอมูลดานแรงงาน
o การรับบริการดานประกันสังคม
o ความเขาใจกฎหมายแรงงานและขอมูลขาวสาร
o ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย
o สงเสริมอาชีพกลุมแรงงานพิเศษ
o การประสบอันตรายจากการทํางาน
o ปฏิรูปบํานาญ/พรบ.สงเสริมการมีงานทําฯ
o เตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน
2. Input Evaluation
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับมาก
o การกําหนดวัตถุประสงคสงเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะฝมือชัดเจน
o หลักสูตรกิจกรรมเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของแรงงานในพื้นที่
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง
o การจางที่ปรึกษาฯจัดทําขอมูลมีความถูกตอง เหมาะสม
o ความหลากหลายของกิจกรรมที่สงเสริม เชน ทดสอบความพรอมดานอาชีพ นัด
พบแรงงาน แนะแนวอาชีพ
o การกําหนดแผนงาน ขั้นตอน (ตรวจแรงงาน สุขภาพ ใหบริการดานประกันสังคม)

๔๖

โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย
o ความเหมาะสมของแผนงานจัดทําขอมูล
o การกําหนดกลุมเปาหมายตรวจสถานประกอบการ
o กําหนดกิจกรรม งบประมาณ กลุมเปาหมาย (ฝกอบรม)
o แผนงานพัฒนากฎหมาย/ปฏิรูปมาตรการ
3. Process Evaluation
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับมาก
o กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความตองการ เชน การจางงาน สงเสริมทักษะฝมือ
นัดพบตลาดงาน
o กิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง
o แรงงาน สถานประกอบการเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรม
o การกําหนดงานบริการ (Application)
o กระบวนการ ขั้นตอนการแนะแนว ฝกอบรมใหนักศึกษา
o เรื่องที่ทําการพัฒนา/ปฎิรูปมาตรการ เหมาะสมตามความตองการของแรงงาน
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย
o ตรวจ/กํากับการเก็บขอมูลดานแรงงาน
o การรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของเพื่อจัดทําขอมูล
o ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ

4. Product Evaluation
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับมาก
o ผูเขารวมกิจกรรมฝกอาชีพ จางงานเรงดวนมีรายไดเพิ่ม
o แรงงานมีทักษะในการทํางานเพิ่มขึ้น
o ผูประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน แรงานประสบ
อันตรายจากการทํางานลดลง
o ระบบฐานขอมูลดานแรงงาน ถูกตอง ครบถวน ใชงานไดสะดวกรวดเร็ว
o ความเปนธรรมเรื่องคาตอบแทนตามมาตรฐานฝมือ

๔๗

โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับปานกลาง
o การนําขอมูลดานแรงงานไปใชประโยชน
o ผูประกอบการเขาใจ/ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
o มีระบบ Mobile Application ใหบริการประชาชน
o แรงงานรับรูและเขาใจสิทธิประโยชนดานประกันสังคม
โครงการ/กิจกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานระดับนอย
o การตรวจสอบ/กํากับการจัดทําขอมูลดานแรงงาน
5.2 อภิปรายผล
จากการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน กิ จ กรรม/โครงการตามแผนแม บ ทการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานและ
แผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model สามารถ
สรุปประเด็นในการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของกิจกรรม/โครงการ ในรายละเอียด ซึ่งสามารถนํามาใชในการ
วางแผนหรือกําหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศได
ดังตอไปนี้
1. ดานบริบท
1.1 จัดทําขอมูลตามความจําเปนและสภาพปญหาในแตละพื้นที่
1.2 ส ง เสริ ม ทั ก ษะแรงงาน การหางาน และการเปลี่ ย นงานให ต รงตามความต อ งการของสถาน
ประกอบการหรือนายจาง
1.3 หลักสูตรเพิ่มทักษะใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
1.4 กําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
1.5 จัดประเภทมาตรฐานอาชีพ/อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
2. ดานปจจัยนําเขา
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม/แผนงานโครงการ ไดแก กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ
และการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ควรระบุหรือกําหนดใหชัดเจน ตรงกับความตองการของกลุม
แรงงาน
2.2 การกําหนดหลักสูตรกิจกรรม/แผนงานโครงการ ความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
แรงงานในแตละพื้นที่
3. ดานกระบวนการ
3.1 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความตองการ เชน การจางงาน การสงเสริมทักษะฝมือแรงงาน การจัด
งานนัดพบแรงงาน ตลาดแรงงาน
3.2 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ ไดแก กิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ ความมีความเหมาะสม ทั่วถึงและเพียงพอกับสถานประกอบการทุกประเภท
4. ดานผลผลิต
4.1 ผูเขารวมกิจกรรมฝกอาชีพ จางงานเรงดวนมีรายไดเพิ่มขึ้น
4.2 แรงงานมีทักษะในการทํางานเพิ่มขึ้น
4.3 ผูประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานประสบอันตรายจาการทานลดลง
4.4 ระบบฐานขอมูลดานแรงบงาน มีความถูกตอง ครบถวน สามารถใชงานไดสะดวกและรวดเร็ว
4.5 ความเปนธรรมเรื่องคาตอบแทนตามมาตรฐานฝมือ
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5.๓ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ปจจัยที่สงผลตอผลิตภาพแรงงานทางตรง
1. ความเปนธรรมเรื่องคาตอบแทน และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
2. ทักษะการทํางานที่จําเปนในอนาคต โดยเชื่อมโยงกับการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน
ปจจัยที่สงผลตอผลิตภาพแรงงานทางออม
1. การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและแรงงานสัมพันธใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน และ
ความตองการในอนาคต
2. มาตรการจูงใจ สงเสริมนายจางใหเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (สิทธิประโยชนในการฝกอบรม การแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน)
3. สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุน
5.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เพิ่มมิติความเชื่อมโยงและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานอยางยั่งยืน
2. กําหนดภารกิจในการเตรียมความพรอมใหกับแรงงาน ยุค 4.0 ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Robot, Automation, AI)
3. ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหกับกลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งเปนแรงงานกลุมใหญในประเทศไทย

๔๙

บรรณานุกรม
1. ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity Index) อโนทัย พุทธารี ปุณฑริก ศุภอมรกุล พรสวรรค รักเปนธรรม
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHorizon/labour%20productivity%20I
ndex.pdf
2. การจัดการสมัยใหม https://th.wikibooks.org/wiki/การจัดการสมัยใหม
3. แผนแมบทและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ.2560-2564 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
4. ผลิตภาพแรงงาน โดย สุมาลี สันติพลวุฒิ (2549)
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