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นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นส่ิงท่ีท้ังภาครัฐและ
เอกชนให้ความสนใจในขณะน้ี เป็นนโยบายสำาคัญท่ี
จะผลักดันให้ประเทศสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ อย่างไรก็ตาม 
ยังคงเป็นความท้าทายของประเทศท่ีจะก้าวสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ยังขาดแรงงานทักษะ และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาด
กลางและเล็กยังคงใช้เทคโนโลยีในระดับตำา่กว่า 2.5 
จึงเป็นประเด็นสำาคัญท่ีท้ังภาคการศึกษาและภาค
อุตสาหกรรมควรทบทวนในเชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการบูรณาการของท้ังหลักสูตรในการพัฒนา
ทักษะและบุคลากรคุณภาพท่ีมีความรู้ความสามารถ
พร้อมปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีข้ันสูงได้

โครงการเชฟรอน สนุกว ิทย์ฯ โดย บริษ ัท             
เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จ ำาก ัด 
ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 
ร่วมยกระดับบุคลากรและนำาเสนอปัญหาคุณภาพ
แรงงานไทย ผ่านผลวิจัยเชิงลึกและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย “ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม 4.0” ซ่ึงได้รับความร่วมมือในการวิจัย
จากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)                 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซ่ึงได้
มอบหมายให้สถาบันชิสโฮล์ม ประเทศออสเตรเลีย 
(Chisholm Institute Australia) เป็นผู้ดำาเนินการ
วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

โดยงานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปัญหาและความท้าทายในการ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 พร้อมด้วยข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการกำาหนด
หลักสูตรท่ีเหมาะแก่การพัฒนาทักษะของบุคลากร
เพ่ือผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และเป็นการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมต่ืนตัวในการ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันท่ี
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ เชฟรอน 
สนุกวิทย์ฯ ซ่ึงเข้าสู่ปีท่ี 3 แล้ว โดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอน
และบุคลากรสายอาชีพ ด้วยการเติมเต็มพ้ืนฐานด้าน
สะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และ คณิตศาสตร์) ผ่านศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ (TVET Hub) เน่ืองจากบุคลากร
เหล่าน้ีคือฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคล่ือนภาค

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ นำาโดย คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ท่ี 2 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย

สำารวจและผลิต จำากัด ร่วมด้วยคุณเจน นำาชัยศิริ (ท่ี 2 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. ประชาคม จันทรชิต 

(ซ้าย) รองเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ คุณแพททริค โจนส์ (ขวา) ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันชิสโฮล์ม ออสเตรเลีย        

นำาเสนอผลการวิจัยเชิงลึกและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย“ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0”

อุตสาหกรรมท่ีเป็นตัวช้ีวัดศักยภาพทางเศรษฐกิจใน
อนาคต

ในส่วนของข้อเสนอแนะนั้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็น
ว่า ภาครัฐควรมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการโดย
เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมกลางและเล็ก ควบคู่กันใน 3 
ด้าน ได้แก่ การให้ข้อเสนอจูงใจผู้ประกอบการลงทุน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรม 4.0 อย่างจริงจัง และสนับสนุนการ 
พัฒนาฝึกอบรมด้านสะเต็มและเทคนิคเพ่ือเร่งพัฒนา
ทักษะแรงงานให้ก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
เป็นการแสดงให้เห็นว่าทักษะของแรงงานท่ีตรงกับความ
ต้องการของตลาดเป็นเรื่องสำาคัญ และทางสถาบัน
อาชีวศึกษาเองควรออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน เพ่ือผลิตช่างเทคนิคท่ีมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีเป็น
ตัวนำา

ทั ้งนี ้ ผลการวิจัยเชิงลึกและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย “ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม 4.0” จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้วางนโยบาย
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนของภาค
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับคุณภาพของแรงงาน
ทักษะ และส่งเสริมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการให้แก่
นักเรียนในระดับอาชีวะ เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสะเต็มท่ีสามารถแก้โจทย์ปัญหา พัฒนาโครงงาน

ได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงทักษะด้านสะเต็มถือเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย “ช่างเทคนิคภาคการผลิตรุ่นใหม่ตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม 4.0” ได้ท่ี www.enjoy-science.org/
th/resources/research-and-findings

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ผนึกกำาลังกับ สอศ. และ สอท. เปิดผลวิจัย         
เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0    
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรสู่แรงงานคุณภาพ

การเสวนาเพ่ือร่วมนำาเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

แรงงานในยุคอุตสาหกรรมไทย 4.0



โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ร่วมกับ อพวช. และ 
New York Hall of Science จัดอบอรมเชิงปฏิบัติการฯ ยกระดับ

การเรียนการสอนของครู ด้วยพื้นฐานของการเป็น Maker 
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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Maker/Maker Space: กิจกรรมเสริม
ศึกษาแนวใหม่สำาหรับเยาวชน เป็นเหมือนการจุดประกายให้คุณครูได้คิดวิเคราะห์
ปัญหา แก้ปัญหา และพัฒนาทักษะในการสอนของตนเอง ซึ่งสามารถนำาเทคนิค
ต่างๆไปประยุกต์ให้เข้ากับห้องเรียนของตนเองได้ พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างจากเดิม ทำาให้เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ และดึงดูด
ให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในฝันตามความคิดของหลายๆคน ต้องเป็นชั้นเรียนที่พร้อม
ไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนได้ทำาการทดลองและ
เรียนรู้ตามกระบวนการ อย่างไรก็ตาม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในฝันในสายตาของ
คุณครูวิทยาศาสตร์ ในโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ อย่างคุณครูจักรพันธ์ ประทุม
ทีป โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จังหวัดขอนแก่น นั่นคือห้องเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน นักเรียน
มีส่วนร่วมกับชั้นเรียน ทั้งการทดลอง การตอบคำาถาม การแชร์ความรู้ระหว่างกัน 

“หนึ่ งในปัญหาที่พบในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของตนเองคือนักเรียนไม่
กระตือรือร้นที่จะเรียน ซึ่งมาจากบรรยากาศหรือกิจกรรมในห้องเรียนที่ไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ ครูจึงไม่เห็นศักยภาพของนักเรียน และต่อยอดสู่
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำาวันได้” คุณครูจักรพันธ์กล่าว

คุณครูจักรพันธ์กล่าวเสริมถึงการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯว่า “กว่า 
6 ปีในวิชาชีพครูและจากการสังเกตมาตลอด จึงอยากให้นักเรียนได้ความรู้และมี
ส่วนร่วมกับชั้นเรียนให้มากท่ีสุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากทั้งบทเรียนและ
กจิกรรมในหอ้งเรยีน โดยไดน้ำาสือ่การเรียนการสอนทีเ่ปน็ท้ังคลปิวีดโีอ เกมส ์คำาถาม
ท้ายบทเรียน การแบ่งปันความคิดของตนเองสู่เพื่อนในห้อง ซึ่งล้วนเป็นเทคนิคที่
ได้จากการเข้าร่วมการอบรมของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ซึ่งทำาให้ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียนท่ีสนุกขึ้นมา นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นมาก
ขึ้น” 

สำาหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี คุณครูจะนำา
ไปปรับใช้กับห้องเรียนของตนเองทางด้านการพัฒนาทักษะสำาหรับการสอน พร้อม
สรา้งบทเรยีนท่ีดงึดดูความสนใจนกัเรียน ผา่นเทคนคิต่างๆในการนำาเสนอให้นกัเรยีน
ได้คิด ลงมือทำา และแก้ปัญหา อีกทั้งยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนจากคุณครู
ท่านอื่นๆอีกด้วย ถือเป็นการต่อยอดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วม 
“โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Maker/Maker 
Space: กิจกรรมเสริมศึกษาแนวใหม่สำาหรับเยาวชน”

กิจกรรมล่าสุด
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“พลังคน” เป็นกุญแจสำาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งควร
วางรากฐานตั้งแต่วัยเยาว์ และหากได้รับการพัฒนาอย่างสมำ่าเสมอจะทำาให้
บุคลากรน้ันเพียบพร้อมไปท้ังความรู้ ความสามารถ และทักษะ เตรียมพร้อม
สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการวางรากฐานอย่าง
แข็งแกร่งทางด้านสะเต็ม ที่ได้ท้ังคิดวิเคราะห์ ลงมือทำา และแก้ปัญหา จะยิ่ง
เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้เป็นอย่างดี

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต และ
พันธมิตร ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ New 
York Hall of Science ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสร้างเสริมทักษะดัง
กล่าวให้แก่ครูผู้สอน เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น และนำาเสนอมิติใหม่ให้แก่ชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมศึกษา “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Maker/Maker Space: กิจกรรมเสริมศึกษาแนวใหม่สำาหรับเยาวชน” 
ขึ้น โดยมีคุณครูจำานวนกว่า 80 คน จาก 40 โรงเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจ
เข้าร่วมในครั้งน้ี โดยมีคุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจ
และกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด กล่าว
เปิดงานและร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเมกเกอร์อย่าง คุณเดวิด เวลส์ ที่บินตรงจาก New York 
Hall of Science ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
พื้นฐานด้านการพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาแบบลงมือทำาด้วยตนเองในรูปแบบ 
Hands-on “Maker” โดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำาไปปรับหรือประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษาต่อไป ทั้งนี้    
ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของคุณครูรวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่าง
กัน ที่สามารถนำามาปรับใช้ให้เข้ากับห้องเรียนของตนได้ 

บรรดาคณุครูผูเ้ข้าอบรมตา่งไดเ้รียนรู้ถึงพ้ืนฐานของการเปน็เมกเกอร์ ทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ และการทำางานเป็นทีม รวมถึง
การออกแบบกิจกรรมในอนาคตสำาหรับห้องเรียนของตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่
วิทยากรได้นำาเสนอให้แก่ผู้เข้าอบรมนั้น ต่างให้คุณครูได้ปลดปล่อยจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งของ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะของตน
ในการคิดริเริ่ม วิเคราะห์ สังเกต และแก้ปัญหา เพื่อให้ชิ้นงานสำาเร็จลุล่วงได้


