บทที่ 4
การวิเคราะห์และทบทวนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน)
และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจากัด) (SWOT Analysis)
4.1 หลักการวิเคราะห์ SWOT ตามแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี
หลักการสาคัญของ SWOT คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ สภาพการณ์
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา)
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน
และความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์
การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะ
เป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะ
ภายในที่อาจจะส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โอกาสทางสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นสถานการณ์
ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวาง
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลการวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร กาหนดให้มีข้อมูลในการกาหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมา
บนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกาหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะ
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้
4.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมิน สภาพแวดล้ อมภายในองค์ก รจะเกี่ ยวกั บการวิ เคราะห์ และพิจ ารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของ
ข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ
การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกล
ยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย
- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเอง
ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้
และควรดารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
จากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่
ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
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4.1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดาเนินงาน
ขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น
ระดับการศึกษาและอัตรารู้ห นังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชนลักษณะชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่นพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการ
ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ
- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใด
ที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และ
องค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็ง ขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งองค์กร
จาต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ แรงกระทบดังกล่าวได้
4.1.3 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นา จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ
โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กรกาลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กร
ควรจะทาอย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
(1) สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด เนื่องจาก
องค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive –Strategies)
เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิด มาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
(2) สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจาก
องค์กรกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดี
ที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย อุปสรรค
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
(3) สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน
อยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นทางออกคือกล
ยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้
(4) สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวย
ต่อการดาเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน
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4.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2565 ครั้งนี้ ใช้แหล่งข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ดังนี้
4.2.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
4.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
4.2.3 แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.2.4 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
4.2.5 ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานของจังหวัดนนทบุรี
4.2.6 ข้อมูลจากการวิเคราะห์และทบทวนสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
องค์กร (SWOT Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด
ในการดาเนินงาน และการประชุมคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/ โครงการ
4.3 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของ
ประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)

ข้อมูลพื้นฐานและ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
และแรงงานของจังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์
ด้านแรงงาน
จังหวัด
นนทบุรี

แผนแม่บทด้านแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
นนทบุรี 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563

55

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564 ครั้งนี้ ใช้ปัจจัยในการพิจารณาปัจจัยภายในใช้หลัก 7s McKinney
(ประกอบด้วย Strategy Structure System Style Staff Skill Shared Values) ส่วนการพิจารณาปัจจัย
ภายนอก ใช้หลัก PEST (ประกอบด้วย P : Political E : Economic S : Social T : Technology) โดยนา
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านแรงงานมาจากข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ด้านแรงงานที่
ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานและแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนนทบุรี
4.4 ผลการวิเคราะห์และทบทวนสภาพแวดล้อมด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เป็นกระบวนการในการทบทวนบริบทต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านแรงงานของ
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนไป เพื่อสังเคราะห์
ประเด็นที่สานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจะสามารถเข้าไปมีบทบาทตอบสนองความต้องการให้แก่ประเทศ
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน จะใช้
ปัจจัยในการพิจารณาปัจจัยภายในใช้หลัก 7s McKinney (ประกอบด้วย Strategy Structure System Style
Staff Skill Shared Values) ส่วนการพิจารณาปัจจัยภายนอก ใช้หลัก PEST (ประกอบด้วย P : Political E : Economic
S : Social T : Technology) โดยนาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านแรงงานมาจากข้อมูล
พื้นฐานและสถานการณ์ด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานและแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดนนทบุรี
4.4.1 ปัจจัยภายใน
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การดาเนิ น งานเพื่ อ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560-2564 ครั้งนี้ ใช้ปัจจัยในการพิจารณาปัจจัยภายในใช้หลัก 7s
McKinney (ประกอบด้วย Strategy Structure System Style Staff Skill Shared Values) ส่วนการ
พิจารณาปัจจัยภายนอก ใช้หลัก PEST (ประกอบด้วย P : Political E : Economic S : Social T : Technology)
โดยนาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านแรงงานมาจากข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ด้าน
แรงงานที่ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานและแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนนทบุรี ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร (Strategy Factors)
1 ผู้บริหารระดับจังหวัดมีวิสัยทัศน์และมีการกาหนดนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน
2 มีแผนพัฒนาจังหวัดที่ครอบคลุมในการพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคง และมีคณะทางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด
3 มีคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร (Structural Factors)
4 มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน
5 มีสานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
6 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก และมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์
7 มีสถานศึกษาที่มีความหลากหลายที่รองรับการพัฒนา
8 มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพหลายแห่ง แต่มีการสอนช่างเทคนิคจานวนน้อย
ทาให้ไม่สามารถผลิตบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมในเชิงเทคนิคได้
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ปัจจัยภายใน
9 ยังไม่มีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจัยด้านระบบงาน (System Factors)
10 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 4 หน่วยงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดทาให้การประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้สะดวก
11 กลไกการเชื่อม/ประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน
12 ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
13 ขาดการบริหาจัดการข้อมูลสรสนเทศด้านแรงงานที่ดีและเป็นเอกภาพ
14 งบประมาณและบุคลากรมีจากัดทาให้ไม่สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนทุกกลุ่มได้
15 มีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับแรงงาน
16 การประชาสัมพันธ์งานด้านแรงงานยังไม่ทั่วถึงและไม่เป็นระบบที่ดีพอ
ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน (Style Factors)
17 หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการไม่เต็มที่
18 อปท. มีความพร้อมและมีศักยภาพให้การสนับสนุนและพัฒนางานด้านแรงงาน
ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff Factors)
19 มีอาสาสมัครแรงงานเป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงานในพื้นที่
20 บุคลากรมีการสับเปลี่ยน โยกย้ายงานบ่อย
ปัจจัยด้านขีดความด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills Factors)
21 มีความพร้อมและศักยภาพในการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน
22 แรงงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยังขาดทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
23 มีการเตรียมพร้อมด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อย
ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมกันภายในองค์กร (Shared Values Factors)
24 มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุน
การดาเนินงานในระดับจังหวัด
25 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจานวนมากเนื่องจากอยู่เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้า การ
ลงทุน การส่งออก
26 นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน ทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27 กลุ่มเป้าหมาย (แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ คนพิการ) ขาดความรู้ในการเข้าใจด้านสิทธิของตนเองต่อ
การได้รับบริการ
28 ขาดการประสานความร่วมมือ และขยายแนวคิดในการพัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบไปยัง
แรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ
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4.4.2 ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ ปัจ จั ยสภาพแวดล้ อมที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564 ครั้งนี้ ใช้ปัจจัยในการพิจารณาปัจจัยภายนอก ใช้หลัก PEST
(ประกอบด้วย P : Political E : Economic S : Social T : Technology) โดยนาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านแรงงานมาจากข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อภาค
แรงงานและแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนนทบุรี ได้ดังนี้
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยด้านการเมืองและปัจจัยภาครัฐ (Political and Public Factors)
1 พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ทาให้สถานประกอบการเห็นความสาคัญและสนับสนุนการ
ฝึกอบรมในสถานประกอบการ และช่างฝีมือต้องพัฒนาทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน
2 นโยบายรัฐบาลขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบทาให้เกิดความมั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ
3 รัฐบาลกาหนดเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ
4 กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญของการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
5 การจัดสรรเงินงบประมาณ การจัดการสาธารณูปโภค การบริการสาธารณสุข ยังไม่ครอบคลุมถึง
ประชากรแฝงในจังหวัด
6 การคุ้มครองผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 (ปรับปรุงใหม่) อาจจะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของแรงงานนอกระบบ
7 นโยบาย/มาตรการของรัฐ ยังมีลักษณะของการจัดการเฉพาะเรื่องขาดการเชื่อมโยงหรือการจัดการใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวม
8 วิสัยทัศน์กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 ให้ความสาคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการสร้างรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ ทั้งในกรุงเทพและเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
10 การขยายตัวของภาคธุรกิจ/บริการทาให้มีความต้องการแรงงานฝีมือและช่างเพิ่มขึ้น
11 มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการลงทุนธุรกิจ
12 มีทาเลที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ อยู่ในเขตปริมณฑลไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
13 เศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบมีบทบาทโดยตรงต่อการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจ
14 การเป็นประชาคมอาเซียน มีผลให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญของการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น
15 นโยบายการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานไทย
16 การใช้ประโยชน์ด้านวัตถุดิบ แรงงาน ในการเป็นประชาคมอาเซียน
17 ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ให้ความสาคัญกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานประมง
18 ภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรที่แปรปรวนมีผลกระทบต่อเกษตรกร ทั้งภาคเกษตรที่มีปริมาณ
ผลผลิตลดลง และผลกระทบต่อเนื่องในภาคการผลิตสินค้าแปรรูปเกษตร
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ปัจจัยภายนอก
ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ มีศักยภาพที่จะนามา
พัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ปัจจัยด้านสังคม (Social factors)
มีการประสานระหว่างสถานศึกษา (อาชีวศึกษา) ภายนอกจังหวัดกับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา/
ยกระดับคุณภาพฝีมือ
การศึกษาสายสามัญมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะด้านภาษาหลายภาษาให้แก่นักเรียน
ผู้จบการศึกษามีวุฒิการศึกษาไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน (ทิศทางการศึกษาของไทยมุ่งสู่
สายสามัญมากกว่าสายวิชาชีพ ทาให้มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง)
ขาดความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการกเพื่อผลิตกาลังคนแต่ละสาขาอาชีพ
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้ใช้แรงงานในระดับไร้ฝีมือ กึ่งฝีมือมีไม่เพียงพอกับความต้องการทางสถานประกอบการในภาคการ
ผลิต
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทางานผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและสาธารณสุข
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อความต้องการและคุณภาพของแรงงานในอนาคต
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าในส่วนของลูกจ้าง (อาจถูกเลิกจ้าง ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น
ความสุขในการทางานลดน้อยลง)
ภัยก่อการร้าย/ความไม่สงบในต่างประเทศ
ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี AEC ในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือด้านวิชาชีพ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological factors)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการลดจานวนแรงงานลงในสายการผลิต

4.4.3 การรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
จากนั้น จึงดาเนินการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2561 จากผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสภาหอการค้า
จังหวัดนนทบุรี และแกนนาอาสาสมัครแรงงาน จานวน 22 คน เพื่อคัดเลือกปัจจัยจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค
โดยกาหนดเกณฑ์ความคิดเห็นในแต่ละปัจจัยไว้เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ พิสัยเป็น 5 – 1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

เกณฑ์การประมาณค่า 5 สเกล
มากที่สุดหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง
มากหรือเห็นด้วยมาก
ปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง
น้อยหรือไม่เห็นด้วย
น้อยที่สุดหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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4.4.4 ผลลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)
จากการรวบรวมความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพแวดล้อ มทั้ง ภายในและภายนอก จากผู้แ ทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ
แกนนาอาสาสมัครแรงงาน จานวน 22 คน เพื่อคัดเลือกปัจจัยจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค มาเพียง 5
อันดับแรก และกาหนดเกณฑ์ความคิดเห็นในแต่ละปัจจัยไว้เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ พิสัยเป็น 5 – 1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8
1) ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths : S)
ลาดับที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
S1 ผู้บริหารระดับจังหวัดมีวิสัยทัศน์และมีการกาหนด
4.50
นโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน
S2 มีแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ครอบคลุมในการ
4.63
พัฒนาด้านสังคม ความมั่นคง และมีคณะทางาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
S3 คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
4.38
S4 มีสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือ 4.69
แรงงาน
S5 มีสานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
4.31
S6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 4 หน่วยงานตั้งอยู่ใน
4.56
ศาลากลางจังหวัดทาให้การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นได้สะดวก
S7 มีกลไกการเชื่อม/ประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
4.38
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน
S8 อปท. มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาฝีมือ
4.25
แรงงาน
S9 มีอาสาสมัครแรงงานเป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงานใน
4.06
พื้นที่
S10 ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยดี
4.44
S11 มีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเป็นผู้ประกอบการ
3.94
S12 มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และ
4.69
หน่วยงานภาคเอกชนที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานในระดับจังหวัด
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S.D.
0.82

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด

0.50

เห็นด้วยมากที่สุด

1.02
0.48

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

0.95
0.89

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

0.72

เห็นด้วยมาก

0.86

เห็นด้วยมาก

0.93

เห็นด้วยมาก

0.63
0.93
0.48

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

60

จุดอ่อน (weaknesses : W)
ลาดับที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
W1 ยังไม่มีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแรงงานนอก
3.94
ระบบอย่างเป็นรูปธรรม
W2 ขาดการบริ ห ารจั ด การระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า น 4.00
แรงงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
W3 ขาดความต่อเนื่องในการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรมี 3.50
จากัดทาให้ไม่สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
W4 ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับ 3.81
แรงงาน
W5 ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการแรงงานแรงงานนอกระบบ 3.69
W6 หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการบูรณาการแผนงาน/ 3.44
โครงการไม่เต็มที่
W7 บุคลากรมีการสับเปลี่ยน โยกย้ายงานบ่อย
3.50
W8 แรงงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 4.13
ยั ง ขาดทั ก ษะที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ
W9 ขาดทักษะด้านภาษาในการปฏิบัติงาน
4.25
W10 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีจานวนมากเนื่องจาก 3.44
อยู่เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้า การลงทุน การส่งออก
W11 กลุ่มเป้าหมาย (แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ คนพิการ) 4.00
ขาดความรู้ในการเข้าใจด้านสิทธิของตนองต่อการได้รับ
บริการ
W12 ขาดการประสานความร่ ว มมือ และขยายแนวคิดในการ 3.63
พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

S.D. ระดับความคิดเห็น
1.00 เห็นด้วยปานกลาง
1.15 เห็นด้วยมาก
1.1.0 เห็นด้วยมาก
1.11 เห็นด้วยมาก
0.95 เห็นด้วยมาก
1.03 เห็นด้วยปานกลาง
1.21 เห็นด้วยมาก
1.15 เห็นด้วยมาก
0.77 เห็นด้วยมาก
1.03 เห็นด้วยปานกลาง
0.89 เห็นด้วยมาก
0.89 เห็นด้วยมาก

2) ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities : O)
ลาดับที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น
O1 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก
4.13 0.81 เห็นด้วยมาก
และมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์
O2 มีสถานศึกษาที่มีความหลากหลายที่รองรับการพัฒนาฝีมือ
4.06 0.77 เห็นด้วยมาก
แรงงาน
O3 พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ทาให้สถาน
4.13 0.72 เห็นด้วยมาก
ประกอบการเห็นความสาคัญและสนับสนุนการฝึกอบรมใน
สถานประกอบการ และช่างฝีมือต้องพัฒนาทักษะฝีมือให้
ได้มาตรฐาน
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โอกาส (Opportunities : O)
ลาดับที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
O4 นโยบายรัฐบาลขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบทาให้
4.06
เกิดความมั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ
O5 รัฐบาลกาหนดเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
4.13
มนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ
O6 กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
4.44
แรงงานนอกระบบ
O7 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ให้ความสาคัญต่อการเพิ่มขีด
4.00
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
O8 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการสร้างรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ ทั้งในกรุงเทพ 4.00
และเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น
O9 การขยายตัวของภาคธุรกิจ/บริการทาให้มีความต้องการ
4.13
แรงงานฝีมือและช่างเพิ่มขึ้น
O10 มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการลงทุนธุรกิจ
3.88
O11 มีทาเลที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ อยู่ในเขตปริมณฑล 4.19
ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
O12 เศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบมีบทบาทโดยตรง 4.06
ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจ
O13 ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ให้
3.88
ความสาคัญกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานประมง
O14 ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.94
ในชุมชนต่างๆ มีศักยภาพที่จะนามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้
O15 มีการประสานระหว่างสถานศึกษา (อาชีวศึกษา) ภายนอก
3.94
จังหวัดกับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพฝีมือ
O16 การศึกษาสายสามัญมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะด้าน
4.00
ภาษาหลายภาษาให้แก่นักเรียน
O17 ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.63
O18 ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งสู่ Thailand
4.00
4.0 ตลอดจนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 แผนพัฒนากาลังคนของภาครัฐ และแผนงานอื่น ๆ
เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
O19 รัฐบาลให้ความสาคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการ 4.13
ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน
นอกระบบ
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S.D. ระดับความคิดเห็น
0.68 เห็นด้วยมาก
0.89 เห็นด้วยมาก
0.81 เห็นด้วยมาก
0.82 เห็นด้วยมาก
1.10 เห็นด้วยมาก
0.62 เห็นด้วยมาก
0.81 เห็นด้วยมาก
0.83 เห็นด้วยมาก
0.68 เห็นด้วยมาก
0.89 เห็นด้วยมาก
0.85 เห็นด้วยมาก
0.77 เห็นด้วยมาก
0.82 เห็นด้วยมาก
0.62 เห็นด้วยมากที่สุด
0.97 เห็นด้วยมาก

0.89 เห็นด้วยมาก
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อุปสรรค (Threats : T)
ลาดับที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
T1 มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพหลาย 4.06
แห่ง แต่มีการสอนช่างเทคนิคจานวนน้อย ทาให้ไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมในเชิงเทคนิคได้
T2 การจัดสรรเงินงบประมาณ การจัดการสาธารณูปโภค การ
3.81
บริการสาธารณสุข ยังไม่ครอบคลุมถึงประชากรแฝงใน
จังหวัด
T3 การคุ้มครองผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานนอกระบบตามมาตรา 3.75
40 (ปรับปรุงใหม่) อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของ
แรงงานนอกระบบ
T4 นโยบาย/มาตรการของรัฐ ยังมีลักษณะของการจัดการ
3.94
เฉพาะเรื่องขาดการเชื่อมโยงหรือการจัดการในลักษณะที่
เป็นองค์รวม
T5 ภัยธรรมชาติและราคาสินค้าเกษตรที่แปรปรวนมีผลกระทบ 3.75
ต่อเกษตรกร ทั้งภาคเกษตรที่มีปริมาณผลผลิตลดลง และ
ผลกระทบต่อเนื่องในภาคการผลิตสินค้าแปรรูปเกษตร
T6 ขาดความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
4.25
ประกอบการกเพื่อผลิตกาลังคนแต่ละสาขาอาชีพให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
T7 ผู้ใช้แรงงานในระดับไร้ฝีมือ กึ่งฝีมือมีไม่เพียงพอกับความ
4.00
ต้องการทางสถานประกอบการในภาคการผลิต
T8 แรงงานต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวล ก่อให้เกิด
4.63
ปัญหาทางสังคมและสาธารณสุข
T9 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อความ
4.38
ต้องการและคุณภาพของแรงงานในอนาคต
T10 สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่า ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน
4.25
T11 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการลด
4.50
จานวนแรงงานลงในสายการผลิต
T12 กลุ่มแรงงานบางช่วงวัย ไม่สามารถปรับตัวให้เข้าเทคโนโลยี 4.19
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
T13 ผู้จบการศึกษามีวุฒิการศึกษาไม่ตรงความต้องการของ
4.31
ตลาดแรงงาน (ทิศทางการศึกษาของไทยมุ่งสู่สายสามัญ
มากกว่าสายวิชาชีพ ทาให้มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ลดลง)

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563

S.D.
0.93

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก

1.17

เห็นด้วยมาก

0.86

เห็นด้วยมาก

0.77

เห็นด้วยมาก

0.86

เห็นด้วยมาก

0.77

เห็นด้วยมาก

0.89

เห็นด้วยมาก

0.62

เห็นด้วยมากที่สุด

0.72

เห็นด้วยมาก

0.68
0.52

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

0.91

เห็นด้วยมาก

0.70

เห็นด้วยมาก
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จากนั้น จึงดาเนินการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จากผู้แทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกปัจจัยจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค มาเพียง 5 อันดับแรก ดังนี้
1) ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths : S)
ที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น
S4 มี ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพฝี มื อ 4.69 0.48 เห็นด้วยมากที่สุด
แรงงาน
S12 มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และหน่วยงาน 4.69 0.48 เห็นด้วยมากที่สุด
ภาคเอกชนที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการดาเนินงานในระดับ
จังหวัด
S2 มีแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ครอบคลุมในการพัฒนา 4.63 0.50 เห็นด้วยมากที่สุด
ด้านสังคม ความมั่นคง และมีคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
จังหวัด
S6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 4 หน่วยงานตั้งอยู่ในศาลา 4.56 0.89 เห็นด้วยมากที่สุด
กลางจั ง หวั ด ท าให้ ก ารประสานเชื่ อ มโยงกั บหน่ ว ยงานอื่ น ได้
สะดวก
S1 ผู้บริหารระดับจังหวัดมีวิสัยทัศน์และมีการกาหนดนโยบายการ 4.50 0.82 เห็นด้วยมากที่สุด
พัฒนาที่ชัดเจน
S10 ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยดี
4.44 0.63
เห็นด้วยมาก
S3 มีคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
4.38 1.02
เห็นด้วยมาก
S7 มีกลไกการเชื่อม/ประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.38 0.72
เห็นด้วยมาก
กับการบริหารจัดการด้านแรงงาน
รวม 4.54 0.72
เห็นด้วยมาก
จุดอ่อน (weaknesses : W)
ที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
W9 ขาดทักษะด้านภาษาในการปฏิบัติงาน
4.25
แรงงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานยังขาด 4.13
W8
ทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย (แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ คนพิการ) ขาด 4.00
W11
ความรู้ในการเข้าใจด้านสิทธิของตนองต่อการได้รับบริการ
ขาดการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานที่มี 4.00
W2
ประสิทธิภาพและทันสมัย
ยังไม่มีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 3.94
W1
อย่างเป็นรูปธรรม
ขาดความพร้ อ มในการจั ด ฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ชั้ น สู ง ให้ กั บ 3.81
W4
แรงงาน
รวม 4.02
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563

S.D.
0.77
1.15

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

0.89

เห็นด้วยมาก

1.15

เห็นด้วยมาก

1.00

เห็นด้วยปานกลาง

1.11

เห็นด้วยมาก

1.01
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2) ปัจจัยภายนอก
ที่
O18
O6
O11
O9
O3

O1
O5
O20

โอกาส (Opportunities : O)
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.63
กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
4.44
แรงงานนอกระบบ
มีทาเลที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ อยู่ในเขตปริมณฑล
4.19
ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
การขยายตัวของภาคธุรกิจ/บริการทาให้มีความต้องการ
4.13
แรงงานฝีมือและช่างเพิ่มขึ้น
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ทาให้สถาน
4.13
ประกอบการเห็นความสาคัญและสนับสนุนการฝึกอบรมใน
สถานประกอบการ และช่างฝีมือต้องพัฒนาทักษะฝีมือให้ได้
มาตรฐาน
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก และ 4.13
มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์
รัฐบาลกาหนดเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
4.13
มนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ
รัฐบาลให้ความสาคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริม 4.13
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ
รวม 4.24

S.D.
0.62
0.81

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก

0.83

เห็นด้วยมาก

0.62

เห็นด้วยมาก

0.72

เห็นด้วยมาก

0.81

เห็นด้วยมาก

0.89

เห็นด้วยมาก

0.89

เห็นด้วยมาก

0.77

เห็นด้วยมาก

อุปสรรค (Threats : T)
ลาดับที่
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
T8 แรงงานต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา ก่อให้เกิด
4.63
ปัญหาทางสังคมและสาธารณสุข
T11 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการลด
4.50
จานวนแรงงานลงในสายการผลิต
T9 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อความ
4.38
ต้องการและคุณภาพของแรงงานในอนาคต
T10 สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่า ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน
4.25
T13 ผู้จบการศึกษามีวุฒิการศึกษาไม่ตรงความต้องการของ
4.31
ตลาดแรงงาน (ทิศทางการศึกษาของไทยมุ่งสู่สายสามัญ
มากกว่าสายวิชาชีพ ทาให้มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง)
T6 ขาดความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
4.25
ประกอบการเพื่อผลิตกาลังคนแต่ละสาขาอาชีพให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวม 4.36
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563

S.D.
0.62

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด

0.52

เห็นด้วยมากที่สุด

0.72

เห็นด้วยมาก

0.68
0.70

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

0.77

เห็นด้วยมาก

0.71

เห็นด้วยมาก
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของจุดแข็ง 4.54
จุดอ่อน 4.02 โอกาส 4.24 และอุปสรรค 4.36 เมื่อนาค่าคะแนนเฉลี่ยมากาหนดตาแหน่งขององค์กร สภาพแวดล้อม
ด้านแรงงานจะอยู่ที่ตาแหน่ง จุดแข็ง – อุปสรรค (ST Strategy)
การกาหนดข้อเสนอเพื่อกาหนดกลยุทธ์ด้านแรงงานนี้ ได้จากการนาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity and Threat : SWOT) มาวิเคราะห์โดยใช้กลไกของ TOWs
(Dynamic of TOWs Analysis) เพื่อเป็นพื้นฐานในการกาหนดกลยุทธ์ 4 ลักษณะคือ
SO Strategy เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในกระทรวงแสวงหาโอกาสที่จะช่วยสนับสนุน
การดาเนินงานด้านแรงงานของจังหวัดบรรลุเป้าประสงค์ในอนาคตได้
ST Strategy กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานในการเผชิญอุปสรรค
อย่างไรก็ตามศักยภาพของหน่วยงานในที่นี้มิได้หมายถึงการเผชิญกับอุปสรรคเพียงอย่างเดีย วเท่านั้น หากแต่
รวมถึงการควบคุมและการใช้ดุลยพินิจในการนายุทธศาสตร์มาดาเนินการอย่างจริงร่วมอยู่ด้วย
WO Strategy เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการลดจุดอ่อนโดยใช้โอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
WT Strategy เป็นกลยุทธ์ที่ต้องลดจุดอ่อนและอุปสรรค เพราะเมื่อหน่วยงานประสบปัญหาจากอุปสรรค
ภายนอกพร้อมๆ กับข้อบกพร่องที่เกิดจากภายในกระทรวงเองถือเป็นเรื่องวิกฤติ หน่วยงานจึงต้องเร่งขจัดปัญหาเหล่านั้น
ให้หมดไปหรืออย่างน้อยก็บรรเทาความรุนแรงของปัญหาลงได้บ้าง มิฉะนั้นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะไม่สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านแรงงานของจังหวัด
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของจุดแข็ง 4.32
จุดอ่อน 4.01 โอกาส 4.44 และอุปสรรค 4.26 เมื่อนาค่าคะแนนเฉลี่ยมากาหนดตาแหน่งขององค์กร สภาพแวดล้อม
ด้านแรงงานจะอยู่ที่ตาแหน่ง จุดแข็ง – โอกาส จึงควรให้ความสาคัญกับ SO strategy ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ในแสวงหาโอกาสที่จะช่วยสนับสนุนการดาเนินงานด้านแรงงานของจังหวัดบรรลุเป้าประสงค์ ใน
อนาคตได้
จุดแข็ง(S)

5.00

4.54

4.00

3.00
2.00

4.36
อุปสรรค (T)

4.24

1.00

โอกาส (O)

-

ชุดข้ อมูล1

4.02
จุดอ่อน (W)
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4.4.5 การกาหนดประเด็นเชิงกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix (1982, Heinz Weihrich, Ph.D
1) การกาหนด SO : กลยุทธ์เชิงรุก (ใช้จุดแข็งสร้างโอกาส)
จุดแข็ง (S)
โอกาส (O)
SO : กลยุทธ์เชิงรุก
S4 มีสานักงานพัฒนาฝีมือ
O18 ความเจริญเติบโตของ
(1) ส่งเสริมให้สถาน
แรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบการให้ตระหนักถึง
แรงงาน
O6 กระทรวงแรงงานให้
ความสาคัญของการ
S12 มีสภาอุตสาหกรรม
ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่
จังหวัดหอการค้าจังหวัด และ
แรงงานนอกระบบ
กฎหมายแรงงานกาหนด
หน่วยงานภาคเอกชนที่เข้มแข็ง
O11 มีทาเลที่เหมาะสมกับการ
(2) ป้องกันและแก้ไข
สามารถสนับสนุนการดาเนินงานใน ดาเนินธุรกิจ อยู่ในเขตปริมณฑลไม่ห่าง ปัญหาการแรงงานต่างด้าวผิด
ระดับจังหวัด
จากกรุงเทพมหานคร
กฎหมาย ปัญหาการใช้
S2 มีแผนพัฒนาจังหวัดและ
O9 การขยายตัวของภาคธุรกิจ/
แรงงานเด็ก และปัญหาการค้า
กลุ่มจังหวัดที่ครอบคลุมในการ
บริการทาให้มีความต้องการแรงงาน
มนุษย์แบบบูรณาการ
พัฒนาด้านสังคม ความมั่นคง และ ฝีมือและช่างเพิ่มขึ้น
(3) ส่งเสริมองค์ความรู้
มีคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
O3 พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ ด้านกฎหมายแรงงาน สิทธิ
จังหวัด
แรงงานฯ ทาให้สถานประกอบการเห็น ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ
S6 หน่วยงานในสังกัด
ความสาคัญและสนับสนุนการฝึกอบรม แรงงานทั้งในและนอกระบบ
กระทรวงแรงงาน 4 หน่วยงาน
ในสถานประกอบการ และช่างฝีมือต้อง
(4) ส่งเสริม คุ้มครองและ
ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดทาให้การ พัฒนาทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาแรงงานนอกระบบใน
ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
O1 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า ทุกมิติ
ได้สะดวก
การลงทุน การส่งออก และมีระบบ
S1 ผู้บริหารระดับจังหวัดมี
สาธารณูปโภคพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
วิสัยทัศน์และมีการกาหนดนโยบาย
O5 รัฐบาลกาหนดเรื่องการป้องกัน การสร้ า งความมั่ น คงและ
การพัฒนาที่ชัดเจน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระ ความปลอดภัยในการทางาน
S10 ได้รับความร่วมมือจาก แห่งชาติ
ให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภาคเอกชนด้วยดี
O20 รัฐบาลให้ความสาคัญและมี
S3 คณะทางานจัดทาแผน
นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
S7 มีกลไกการเชื่อม/ประสาน แรงงานนอกระบบ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านแรงงาน
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2) การกาหนด ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค)
จุดแข็ง (S)
อุปสรรค (T)
ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน
S4 มีสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
T8 แรงงานต่างด้าวที่มีการ
(1) เสริมสร้างความ
เพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน เคลื่อนย้ายตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหา ร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
S12 มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทางสังคมและสาธารณสุข
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
หอการค้าจังหวัด และหน่วยงาน
T11 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
(2) พัฒนาทักษะฝีมือ
ภาคเอกชนที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุน ที่ส่งผลกระทบต่อการลดจานวนแรงงาน แรงงานให้มีคุณภาพตาม
การดาเนินงานในระดับจังหวัด
ลงในสายการผลิต
เกณฑ์ที่กาหนด และตรงกับ
S2 มีแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
T9 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
ความต้องการของ
จังหวัดที่ครอบคลุมในการพัฒนาด้านสังคม เต็มรูปแบบ ส่งผลต่อความต้องการและ ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
ความมั่นคง และมีคณะทางาน
คุณภาพของแรงงานในอนาคต
และต่างประเทศ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
T10 สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่า ส่งผล
(3) พัฒนาและ
S6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง กระทบต่อการจ้างงาน
เตรียมพร้อมกาลังคนเข้าเพื่อ
แรงงาน 4 หน่วยงานตั้งอยู่ในศาลา
T13 ผู้จบการศึกษามีวุฒิการศึกษา สู่ตลาดแรงงาน
กลางจังหวัดทาให้การประสาน
ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
(4) ส่งเสริมและสนับสนุน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้สะดวก (ทิศทางการศึกษาของไทยมุ่งสู่สายสามัญ การเรียนรู้ของผู้ประกอบการ
S1 ผู้บริหารระดับจังหวัดมี มากกว่าสายวิชาชีพ ทาให้มีแรงงานใน และแรงงานในเรื่องการใช้
วิสัยทัศน์และมีการกาหนดนโยบาย ภาคอุตสาหกรรมลดลง)
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
การพัฒนาที่ชัดเจน
T6 ขาดความร่วมมือกันระหว่าง
ปฏิบัติงาน
S10 ได้รับความร่วมมือจาก สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ภาคเอกชนด้วยดี
เพื่อผลิตกาลังคนแต่ละสาขาอาชีพให้มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
S3 คณะทางานจัดทาแผน
ความสอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาศักยภาพฝีมือ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
ตลาดแรงงาน
แรงงานให้สอดคล้องกับ
S7 มีกลไกการเชื่อม/ประสาน
ความต้องการของ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลาดแรงงาน
กับการบริหารจัดการดานแรงงาน
3) การกาหนด WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข (เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส)
จุดอ่อน (W)
โอกาส (O)
WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข
W9 ขาดทักษะด้าน
O18 ความเจริญเติบโตของ
(1) พัฒนาระบบการ
ภาษาในการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานโดยใช้
W8 แรงงานใหม่ที่เพิ่ง
O6 กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
จบการศึกษาและเข้าสู่
กับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
(2) จัดทาข้อมูลความต้องการ
ตลาดแรงงาน ยังขาดทักษะ
O11 มีทาเลที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ กาลังคนในสายงานต่างๆ ของ
ที่ตรงกับความต้องการของ อยู่ในเขตปริมณฑลไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
สถานประกอบการ
O9 การขยายตัวของภาคธุรกิจ/
บริการทาให้มีความต้องการแรงงานฝีมือ
และช่างเพิ่มขึ้น
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จุดอ่อน (W)
W11 กลุ่มเป้าหมาย
(แรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุ คนพิการ) ขาด
ความรู้ในการเข้าใจด้านสิทธิ
ของตนเองต่อการได้รับบริการ
W2 ขาดการบริหาร
จัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
W1 ยังไม่มีหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบอย่างเป็น
รูปธรรม
W4 ขาดความพร้อมใน
การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยี
ชั้นสูงให้กับแรงงาน

โอกาส (O)
WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข
O3 พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
แรงงานฯ ทาให้สถานประกอบการเห็น
การสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ความสาคัญและสนับสนุนการฝึกอบรมใน เพื่อรองรับการบูรณาการการดาเนินงาน
สถานประกอบการ และช่างฝีมือต้อง
ด้านแรงงาน
พัฒนาทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน
O1 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน การส่งออก และมีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์
O5 รัฐบาลกาหนดเรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระ
แห่งชาติ
O20 รัฐบาลให้ความสาคัญและมี
นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริม
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบ

4) การกาหนด WT : กลยุทธ์เชิงรับ (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค)
จุดอ่อน (W)
อุปสรรค (T)
WT : กลยุทธ์เชิงรับ
W11 กลุ่มเป้าหมาย (แรงงาน
T8 แรงงานต่างด้าวที่มีการ
(1) พัฒ นาความรู้และ
นอกระบบ ผู้สูงอายุ คนพิการ)
เคลื่อนย้ายตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหา ทักษะให้กับแรงงานเพื่อรองรับ
ขาดความรู้ในการเข้าใจด้านสิทธิ ทางสังคมและสาธารณสุข
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ของตนเองต่อการได้รับบริการ
T11 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
W2 ขาดการบริหารจัดการ
ที่ส่งผลกระทบต่อการลดจานวนแรงงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ลงในสายการผลิต
ส่งเสริมความรู้และทักษะ
แรงงานที่มีประสิทธิภาพและ
T9 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
ให้กับแรงงานเพื่อรองรับการ
ทันสมัย
เต็มรูปแบบ ส่งผลต่อความต้องการและ เปลี่ยนแปลงในอนาคต
W1 ยังไม่มีหน่วยงานหลักใน คุณภาพของแรงงานในอนาคต
การบริ ห ารจั ด การแรงงานนอก
T10 สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่า ส่งผล
ระบบอย่างเป็นรูปธรรม
กระทบต่อการจ้างงาน
W4 ขาดความพร้อมในการจัด
T13 ผู้จบการศึกษามีวุฒิการศึกษา
ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับ ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
แรงงาน
(ทิศทางการศึกษาของไทยมุ่งสู่สาย
สามัญมากกว่าสายวิชาชีพ ทาให้มี
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง)

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563

69

จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)
T6 ขาดความร่วมมือกันระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการก
เพื่อผลิตกาลังคนแต่ละสาขาอาชีพให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

WT : กลยุทธ์เชิงรับ

4.5 การระดมความเห็นในการกาหนดเป้าหมาย ทิศทางด้านแรงงานของจังหวัดนนทบุรี ในปี 2563 - 2564
การทบทวนสถานการณ์ภายนอกและภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญต่อการวาง position
ของสานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการตอบสนองเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรีที่ได้ว างแผนไว้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลจากการประชุมทบทวนทิศทาง ของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2561 โดยผู้บริหารระดับสูงของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี สรุปว่าเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรียังคงต้องมุ่งเน้น การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการของจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนากาลังแรงงานในระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ (แรงงาน
นอกระบบ ผู้ สู งอายุ และคนพิ การ) เพื่อสร้ างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานให้ สอดคล้ องกั บ
โครงสร้างการผลิตของจังหวัด การส่งเสริมแรงงานในสถานประกอบการให้ได้รับการคุ้มครองและมีความมั่นคงใน
การทางานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม
ในการนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี ต้องมุ่งเน้นการดาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
1. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคง ความปลอดภัยในการทางานและดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านแรงงานภายในจังหวัด
4.6 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เป็นกระบวนการในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2561 – 2564 ว่าจะยังคงสะท้อนสิ่งที่สานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ต้องการมุ่งเน้นอยู่หรือไม่ และจะ
ยังคงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เดิม หรือจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือไม่
ผลของการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 – 2564
พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยังคงสะท้อนสิ่งที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรีต้องการ
มุ่งเน้น ดังนั้น จึงคงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ คือ
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วิสัยทัศน์ :
“แรงงานมีทักษะฝีมือ มีความมั่นคงในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ :
1. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคง ความปลอดภัยในการทางานและดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านแรงงานภายในจังหวัด
4.7 ทบทวนผลการดาเนินงานด้านแรงงานของจังหวัดนนทบุรีตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน
และกิจกรรมที่ต้องมุ่งเน้นในปี พ.ศ. 2563 - 2564
เป็นกระบวนการในการทบทวน position ของสานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป โดยการทบทวนบทบาทและเป้าหมาย รวมถึงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ตามกลยุทธ์
และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นในปี ๒๕๖๒ เพื่อเติมเต็มสิ่ง
ที่ยังขาดไปในปีที่ผ่านมา และปรับเปลี่ยนการดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดนนทบุรีที่ได้วางแผนไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการทบทวนฯ พบว่า แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 – 2564 ยังคงมีความสอดคล้อง
กับผลการทบทวนบทบาทและเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรม
ที่ต้องมุ่งเน้นในปี 2562 – 2564 เป็นดังนี้
(1) กลยุทธ์จุดแข็งและโอกาส (SO Strategy)
1) เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานในสถานประกอบการของจังหวัดนนทบุรี ที่มีจานวนกว่า 6.4 แสนคน โดยนา พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ที่เอื้อประโยชน์ต่อนายจ้าง/สถานประกอบการในการลดหย่อนภาษีเงินได้ มาเป็นแรงจูงใจ
ในการพัฒนาลูกจ้างหรือแรงงานของตนเองให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือ แรงงานและผลิตภาพเพิ่มขึ้นเพื่อการ
แข่งขันได้ รวมถึง การขยายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคเอกชน เพื่อให้ศูนย์ฯ ที่ได้รับอนุญาตได้
ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการช่วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีในการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบสามารถรู้ระดับฝีมือของตนเอง และวางแผนใน
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มโอกาสในการหางานทาหรือรับการจ้างงานสาหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิ
ทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสที่จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่รัฐกาหนดขึ้น
2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
พัฒนากาลังแรงงานในระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ (แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และคน
พิการ) เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตของจังหวัด
รองรับระบบการขนส่งระบบรถไฟฟ้า ระบบโลจิสติกส์ การขยายตัวของธุรกิจ/บริการ และการก่อสร้าง รวมถึง
การประสานการฝึกอาชีพระยะสั้น การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบฝีมือแรงงานโดยศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานฝี มื อ แรงงานเข้ า สู่ ร ะดั บ สากล ซึ่ ง จะเป็ น การลดปั ญ หา
การขาดแคลนแรงงานฝีมือในจังหวัดนนทบุรีได้
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3) ส่งเสริมแรงงานในสถานประกอบการให้ได้รับการคุ้มครองและมีความมั่นคงในการทางาน
ส่งเสริมให้แรงงานในสถานประกอบการหรือแรงงานในระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม รวมทั้ง มีความมั่นคงในการทางาน ส่งเสริมให้ผู้
ต้องการหางานทามีโอกาสได้งานทาที่ในพื้นที่จังหวัด โดย การตรวจแรงงานและตรวจความปลอดภัยใน
การทางาน การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ครบถ้วน และการเร่งรัดหนี้
รวมทั้ง การจัดหางานอย่างเป็นระบบครบวงจร และบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้แรงงานมีความมั่นคงและมีความสุขในการทางาน
4) ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบโดยระบบประชารัฐ
แรงงานนอกระบบของจังหวัดนนทบุรี มีจานวน 251,915 คน ซึ่งแรงงานเหล่านี้ไม่มีนายจ้าง
จึงทาให้ไ ม่ได้รับ การคุ้ม ครองจากกฎหมายแรงงาน ไม่มีความมั่น คงในการทางาน ไม่ส ามารถเข้าถึง การ
ประกันสังคมทาให้ขาดหลักประกันในชีวิต รวมทั้ง ขาดความรู้ความเข้าใจในตัวตน สิทธิกฎหมายและสุขภาพ
ความปลอดภัยในการทางานที่พึงมีพึงได้รับในฐานะที่เป็นกาลังแรงงานของประเทศ แต่เนื่องจากความเป็นแรงงาน
นอกระบบที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และความหลากหลายบริ บ ท การด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ จึ ง ต้ อ งอาศั ย
ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน หรือรูปแบบประชารัฐ เข้ามาร่ว มกันเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มแรงงานรับงานไปทาที่บ้าน และการรวมกลุ่มอาชีพแก่แรงงานนอกระบบเพื่อให้มีความมั่นคงใน
การทางานและเพิ่มอานาจในการต่อรองได้ การพัฒ นาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีความรู้ถึงสิทธิและคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้
ยังมีประชากรบางกลุ่มที่มีศักยภาพในการทางานแต่ขาดโอกาสในการทางาน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ
กลุ่มแม่บ้าน ที่ควรเข้าไปส่งเสริมอาชีพ หรือศึกษาหาอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาส
การมีงานและมีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม อันจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
(2) จุดอ่อน - โอกาส (WO Strategy)
1) เตรียมพร้อมกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานส่ วนใหญ่มีคุณสมบัติและทักษะฝีมือไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัด และมีแนวโน้มศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงควรเตรียมความพร้อม
นักเรียนและนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการให้คาแนะนาผู้เลือกเรียนว่าจะเรียนสายสามัญหรือสาย
อาชีพ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้แนะแนว/ครูแนะแนวให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสาขา
อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในจังหวัด และสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นแรงงานใหม่มีคุณภาพ
ก่อนเข้าสู่การทางาน
(3) จุดแข็ง - อุปสรรค (ST Strategy)
1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
จังหวัดนนทบุรีมีอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในอัตราร้อยละ 12.52 หรือ ผู้
มีงานท าคนไทยทุก ๆ 100 คน จะมีการจ้ างแรงงานต่า งด้าว 3 สั ญชาติ 12 – 13 คน ซึ่ง เป็นอัต ราที่สู ง
ประกอบ จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมจานวนมาก อาจต้องนา
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเข้ามาในพื้น ที่โ ดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสังคมสาธารณสุข และความมั่นคง ดังนั้น เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของจังหวัดอย่างเป็น
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เกิด การบู ร ณาการครอบคลุ ม ทั้ งการบั ง คั บใช้ กฎหมาย และลดผลกระทบต่ อ
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ผู้ประกอบการ จึงควรมีการบูรณาการจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดย การบูรณาการ
ตรวจแรงงานสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง และสถานที่พักคนงาน การให้ความรู้แก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย การตรวจคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน
2) จัดทาฐานข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัดนนทบุรี
การบริหารจัดการด้านแรงงานในระดับจังหวัด จาเป็นที่ต้องมีข้อมูลที่สามารถนาไปวางแผน
และป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น จึงควรมีการสารวจข้อมูลที่ยังขาดอยู่เป็นอันดับแรก
ได้แก่ ข้อมูลความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ การจัดทาฐานทะเบียน
แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุและคนพิการที่ต้องการทางาน ทะเบียนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
รวมทั้ง การจัดทาข้อมูลแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่จดทะเบียน และการจัดทาทะเบียนที่พักอาศัยแรงงาน
ต่างด้าว ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้
(4) จุดอ่อน – อุปสรรค (WT Strategy)
1) บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรมที่มาจากภัยธรรมชาติและราคา
สินค้าเกษตรที่แปรปรวนมีผลกระทบต่อเกษตรกร ต่อเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร รวมทั้ง ภาวะ
เศรษฐกิจ ที่ช ะลอตัว ส่ง ผลกระทบต่อ แรงงานทั้ง ในภาคการผลิต และบริก าร เพื่อ เป็น การแก้ไ ขปัญ หา
ความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้าให้สามารถดารงชีพในระยะสั้นได้ จึงควรรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด ศึกษาวิจัยภาวะตลาดแรงงานและระบบข้อมูลเตือนภัยด้านการจ้างงาน
จังหวัดนนทบุรี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
2) สร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานให้แรงงานทั้งในและนอกระบบ และผู้ประกอบการ
จากปัญหาบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการสับเปลี่ยนและโยกย้ายงานเป็นประจา
การมีกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบด้านแรงงาน เช่น ปัญหาค้ามนุษย์ หรือการลงนาม
ในข้อตกลงในระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อแรงงาน จึงควรมีการจัดทาองค์ความรู้ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น การเข้าเป็นประชาคมอาเซียนมีผลกระทบต่อแรงงาน/ผู้ประกอบการอย่างไร องค์ความรู้กฎหมายแรงงาน
ฉบับใหม่ นอกจากนั้น ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และเข้าร่วมใน
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านแรงงานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.8 ระดมความเห็นในการกาหนดเป้าหมาย ทิศทางด้านแรงงานของจังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2563 - 2564
การทบทวนสถานการณ์ภายนอกและภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญต่อการวาง position
ของสานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการตอบสนองเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรีที่ได้ว างแผนไว้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลจากการประชุมทบทวนทิศทาง ของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยผู้บริหาร
ระดับสูงของ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี สรุปว่า เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานจังหวัดนนทบุรียังคงต้องมุ่งเน้น การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานใน
สถานประกอบการของจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนากาลังแรงงานในระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ (แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ
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และคนพิการ) เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตของ
จังหวัด การส่งเสริมแรงงานในสถานประกอบการให้ได้รับการคุ้มครองและมีความมั่นคงในการทางานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม
ในการนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนนทบุรี ต้องมุ่งเน้นการดาเนินงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1) การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3) การส่งเสริมแรงงานในสถานประกอบการให้ได้รับการคุ้มครองและมีความมั่นคงในการทางาน
4) การส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบโดยระบบประชารัฐ
5) การเตรียมพร้อมกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7) การจัดทาฐานข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัดนนทบุรี
8) การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
9) การสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานให้แรงงานทั้งในและนอกระบบและผู้ประกอบการ
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