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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ มีความเห็นว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทัศนคติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ การด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ การรับสมัครผู้สนใจและการตรวจสอบ
คุณสมบัติ, การเตรียมสถานที่ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์และผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน,  การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้และความสามารถ, การประกาศผลและการออก
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ , และการรายงานผลการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โดยด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ แบ่งออกเป็นประเด็นหลัก ดังนี้ 
1)ปัญหาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้  2)ปัญหาระบบรายงานผลการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3)ปัญหาการประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ  4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้แก่  1)
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ ให้เป็นรูปแบบออนไลน์  2)พัฒนารูปแบบ
การรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ  3)ประชาสัมพันธ์การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติผ่านช่องทางที่หลากหลาย 4)ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด 

ค าส าคัญ : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
    การพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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บทน า 

 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จากการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และนวัตกรรม ท าให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และส่งผลเกี่ยวเนื่องมายังประชากรวัยแรงงาน ที่จ าเป็นต้องปรับตัวให้
ก้าวทันเทคโนโลยี การส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชากรของประเทศ  
จึงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้ประชากรโดยเฉพาะวัยแรงงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในระดับสากล 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส่งเสริมศักยภาพของก าลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพ่ือให้ก าลังแรงงานมีฝีมือได้
มาตรฐานในระดับสากล และมีขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  บทบาทส าคัญของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประการหนึ่งคือ การด าเนินงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นภารกิจในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2545)  
บัญญัติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือให้ 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน น ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ไปใช้ด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ยื่นค าขอต่อ
นายทะเบียนในท้องที่นั้น ๆ และเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จึงมีประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นแนวทางในการด าเนินการ  โดย
ก าหนดให้ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นไปตาม
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด
ในแต่ละสาขา และด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
เพ่ือให้มีหลักการด าเนินงาน กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
มาตรฐานสากลในการเป็นหน่วยรับรองความสามารถของบุคคล ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือใน
กระบวนการทดสอบและเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทดสอบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ ส่งผลให้
เกิดการยอมรับในระดับสากล 

 ปัจจุบันศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยการน ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปใช้
ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งภายหลังจากประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพัก
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ใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติ
ของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ผู้ด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จะมีอ านาจในการออกหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ และต้องปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ท าให้
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้องยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด เพ่ือให้กระบวนการทดสอบมาตรฐานมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล  

 การด าเนินการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตาม 
และตรวจสอบการด าเนินงาน ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จ านวน  84  แห่ง ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามสาขาอาชีพที่ได้รับอนุญาต จ านวน 54 สาขา  

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จึงสนใจที่จะศึกษาขั้นตอนการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร บทความทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร (Population) คือ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา 
(วิโรจน์ ก่อสกุล,2564, หน้า 45 - 46) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
คือ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน จากศูนย์
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ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีผล
การด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องใน 6 สาขาอาชีพ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้สัมภาษณ์รายบุคคล ใช้ค าถามที่ถูก
ก าหนดไว้แน่นอนตายตัว และใช้ค าถามเดียวกันส าหรับสัมภาษณ์ทุกคน โดยก าหนดวันนัดหมายไว้
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ให้
สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป  
โดยการรวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ  เอกสารประกอบการบรรยาย คู่มือ 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ พจนานุกรม 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545, ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน, คู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน, 
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2561 – 2564 เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม  
  วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) คือ การสัมภาษณ์ตามค าถามที่ถูกก าหนดไว้
แน่นอนตายตัวเท่านั้น และเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
question) ซึ่งเป็นค าถามท่ีไม่ได้ก าหนดแนวค าตอบ ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  
มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น แล้วน าข้อมูลแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  2. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็น แล้วน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น  พระราชบัญญัติ ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึง
ลักษณะของข้อมูลว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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  3. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการ
วิเคราะห์โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าไปตีความผลการวิเคราะห์ 
  4. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
  5. น าเสนอผลการวิจัย โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนาความ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นการมอบอ านาจให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานศึกษา และองค์การวิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ และปรับบทบาทของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ก ากับดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบ โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีความเห็นว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
และทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ จะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองว่ามีความรู้ ความสามารถผ่านเกณฑม์าตรฐานระดับชาติ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฯ หรือจ้างผู้ผ่านการทดสอบฯ เข้าท างาน จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ  และได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้า เมื่อภาคธุรกิจเติบโต เศรษฐกิจของประเทศก็จะพัฒนาขึ้นตามไปด้วย 

 การด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแต่ละแห่ง มีรูปแบบการด าเนินการที่ใกล้เคียงกัน โดยมีขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1)การรับสมัคร  
มีกลุ่มเป้าหมายหลักในการทดสอบ คือ บุคลากรของตนเอง แต่ก็เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้า
รับการทดสอบฯ ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง คือ การสมัครด้วยตนเอง (Walk in) และการสมัคร
แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย โดยเรียกเก็บค่าทดสอบฯ ไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด   
2)การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ตามใบรายการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และสภาพแวดล้อม ของแต่ละสาขา ในส่วนของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบฯ ส่วน
ใหญ่ใช้ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่เป็นบุคลากรของตนเอง และได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และบางแห่งติดต่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายนอกเข้าร่วมการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  3)การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ในปัจจุบัน
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) และแบบกระดาษค าตอบ ขึ้นอยู่
กับสาขาอาชีพที่จัดสอบ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความสามารถ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ตั้ง
ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต ตามวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแต่
ละสาขา มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ควบคุมการทดสอบและให้คะแนน ประมาณ 3-4 คน และ
ด าเนินการทดสอบ ภาคความสามารถ เสร็จสิ้นหลังจากทดสอบภาคความรู้ ไม่เกิน 3 วัน   
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4)การประกาศผลการทดสอบและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  โดยส่วนมากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะประกาศผลการทดสอบ ผ่าน
เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย ให้ผู้ผ่านการทดสอบฯ ทราบ ภายใน 3-7 วัน และเข้ารับหนังสือรับรองว่า
เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ  5)การรายงานผลการทดสอบ มี 2 รูปแบบ คือ รายงานผ่าน
ระบบออนไลน์ และรายงานผลการทดสอบเป็นเอกสารไปที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 
กรุงเทพมหานคร โดยกระบวนการทั้งหมดด าเนินการตามการประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

 ปัญหาและอุปสรรค ที่พบในกระบวนการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ได้แก่ 1)การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) 
ในปัจจุบันต้องเดินทางไปทดสอบ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เป็นการเพ่ิม
ภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ และเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน  2)การรายงานผลการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ขาดความเสถียร เช่น ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เป็นต้น และการรายงานผลต้องรายงานทั้งในเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และต้องรายงานเป็นเอกสารให้นายทะเบียนรับทราบ ซึ่งเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน   
3)อุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ท าให้ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้  4)มีผู้ประกอบอาชีพหรือประชาชน
ทั่วไป ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจ านวน น้อย   
5)การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ บางสาขายังไม่สามารถทดสอบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ได ้

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  1)พัฒนาวิธีการทดสอบ ภาคความรู้ ให้สามารถด าเนินการทดสอบได้ 
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  2)อัพเดตข้อสอบทุกสาขาอาชีพลงในระบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)  3)พัฒนารูปแบบการรายงานผลแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4)การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
(Covid – 19) หากมีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนได้  
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะปฏิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด   
5)ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบอาชีพ และประชาชนทั่วไป ทราบถึงความส าคัญของ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแต่ละสาขาอาชีพ  6)ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยปรับ
หลักเกณฑ์จากการให้เงินอุดหนุนจ านวน 20,000 บาท แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผู้
ผ่านการทดสอบจ านวน 100 คน  เป็นการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผู้
ผ่านการทดสอบฯ 50 คน เพื่อช่วยเหลือศูนย์ทดสอบขนาดเล็ก 
  



7 

 
 

 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 การด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  : กรณีศึกษาศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 มีสาระส าคัญประการหนึ่ง คือ การมอบอ านาจให้ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ได้เช่นเดียวกับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปรับ
บทบาทเป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2560) ที่ก าหนดแนวคิดและวิธีการท างานของภาครัฐ โดยระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและโอนภารกิจ
ที่รฐัไม่มีความพร้อมให้ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแทน โดยรัฐท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ก ากับ
ดูแล และอ านวยความสะดวก  มีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน เพ่ือเป็นองค์การ
ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของ คหณีกา สาครวาสี (2562) ที่ได้
ศึกษาพัฒนาการการสอบใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางบก ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2561 
โดยพบว่า การผ่อนถ่ายงานไปสู่ภาคเอกชนท าให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน และประชาชนมีทางเลือกในการเข้ารับบริการมากขึ้น  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพ์กมล ไชยสมภาร (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษาส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า กระบวนการการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิทัล มาใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ มีการพัฒนาระบบและน า
ทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลกับภาครัฐ และยกระดับการให้บริการประชาชน 

 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เห็นว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นการวัดระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองว่ามีฝีมือผ่านมาตรฐานระดับชาติ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้า รับการ
ทดสอบมาตรฐานฯ หรือจ้างผู้ผ่านการทดสอบฯ เข้าท างาน จะมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
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จากลูกค้า นอกจากนั้นมาตรฐานฝีมือแรงงาน ยังสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน เมื่อแรงงานมีผลิตภาพสูง ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เศรษฐกิจของประเทศก็จะพัฒนาขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (2563, หน้า 3) ที่อธิบายว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการท างาน ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานถือได้ว่ามีฝีมือผ่านเกณฑ์ก าหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ของแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เมื่อประเทศมี
แรงงานฝีมือเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของภาคธุรกิจเพ่ือรองรับการปรับ
โครงสร้างการผลิตและบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา ค ามันตรี (2558) ที่ศึกษามาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผลต่อการ
ปรับตัวของแรงงานไทยในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 399 คน 
ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากแรงงานมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการท างาน จะส่งผลให้แรงงานมีการปรับตัวมากขึ้น การฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานให้มีมาตรฐานจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น และทัศนคติที่เป็นบวกส่ง ผลให้
คุณภาพของงานดีขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สถานประกอบกิจการมีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น 

 กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1)การรับสมัครผู้สนใจและการตรวจสอบคุณสมบัติ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
มีกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีแตกต่างกัน โดยศูนย์ทดสอบที่เป็นสถานศึกษา จะมุ่งเน้นรับผู้เข้าทดสอบที่เป็น
นักศึกษาของตนเอง เพ่ือให้มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ประกอบวุฒิการศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา เป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีงานท า ส่วนศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่เป็นภาคเอกชน ก็จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรหรือลูกจ้างของตนเองเป็น
หลัก แต่ก็มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบางแห่ง ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบ โดยไม่
เน้นว่าจะต้องเป็นบุคลากรของตนเอง อย่างไรก็ตามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกแห่งเปิด
โอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ได้ ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง คือ การสมัครด้วย
ตนเอง (Walk in) และการสมัครแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย โดยเรียกเก็บค่าทดสอบ
ฯ ไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  2)การเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เตรียมความพร้อมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ตามใบรายการ
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมของแต่ละสาขา ในส่วนของผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ส่วนมากใช้ผู้ทดสอบฯ ที่เป็นบุคลากรของตนเอง และได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และบางแห่งติดต่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายนอกเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  3)การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ในปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-testing) ซึ่งจะช่วยให้สะดวกต่อการให้คะแนน ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทราบผลได้ทันที อีกทั้ง
ยังเป็นการลดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการทดสอบ เนื่องจากเป็นระบบคลังข้อสอบ คือมีข้อสอบที่
หลากหลายโดยใช้วิธีการสุ่มค าถาม และการให้คะแนนจะถูกบันทึกลงในระบบ โดยผู้ทดสอบฯ  
ไม่สามารถแก้ไขผลคะแนนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สง่า โปธา (2555) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
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การด าเนินงานโครงการสอบวัดความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ พบว่าการเรียนการสอนและการวัดผลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดเวลาในการท างานให้
น้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น อีกทั้งการวัดผลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังสร้างความสะดวก 
รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการใช้งานและการวัดผลความรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา หฤหรรษพงศ์ และปิยมาศ จิตตระ (2561) ที่ศึกษาการใช้ระบบ
การทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินเพ่ือพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพบว่า ระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถหลากหลาย 
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับรูปแบบของข้อสอบที่หลากหลายและรองรับการใช้แบบมัลติมีเดียได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ คงสม (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างการยอมรับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ของ
กรรมการผู้ควบคุมการทดสอบ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพบว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-testing) ท าให้เกิดความโปร่งใส  
มีมาตรฐานที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับเหมือนกันทั่วประเทศ มีความทันสมัยทางด้านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบางสาขาอาชีพ ยังคงใช้วิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ ที่เป็นกระดาษค าตอบ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานต้องเบิกข้อสอบ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ทุกครั้งที่ท าการ
ทดสอบ และส่งข้อสอบคืนพร้อมกระดาษค าตอบ  ในส่วนของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ภาคความสามารถ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดในแต่ละสาขาอาชีพ  โดยจะด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ณ ที่ตั้งของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต และตามวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแต่ละสาขา โดยมีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ควบคุมการทดสอบและให้คะแนน 
ประมาณ 3-4 คน และด าเนินการทดสอบ ภาคความสามารถ หลังจากทดสอบภาคความรู้เสร็จสิ้น 
ประมาณ 1-2 วัน สอดคล้องกับข้อก าหนดตามประกาศของ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (2563) ที่ก าหนดให้ ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน) ต้องจัดให้มีผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า 3 คน ในการทดสอบแต่ละครั้ง และ
จะต้องด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความสามารถให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแ ต่
วันที่ทดสอบภาคความรู้เสร็จสิ้น ส าหรับความพร้อมในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ส่วนใหญ่ มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ห้องทดสอบฯ คอมพิวเตอร์ 
กล้องเว็บแคม และระบบอินเตอร์เน็ต รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อย่างไรก็
ตามยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบางแห่ง ที่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการทดสอบ  
ภาคความรู้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เนื่องจากยังขาดความพร้อมด้านสถานที่ และ
เครื่องมือ  4)การประกาศผลการทดสอบและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โดยส่วนใหญ่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะประกาศผลการ
ทดสอบผ่านเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย ให้ผู้ผ่านการทดสอบทราบ ภายใน 3-7 วัน และเข้ารับหนังสือ
รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
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แรงงาน ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการทดสอบฯ  สอดคล้องกับข้อก าหนดของ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2563) ที่ก าหนดให้ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จะต้องออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ผ่านการทดสอบ  5)การรายงานผลการทดสอบและการจัดท าทะเบียนเอกสาร ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานรายงานผลการทดสอบตามวิธีการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ รายงานผ่าน
ระบบออนไลน์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็น
เอกสารส่งไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานทุกขั้นตอน ด าเนินการตามการประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่วนใหญ่มีความพร้อมส าหรับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ณ ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อย่างไรก็ตามยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ยังไม่มีความ
พร้อมในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โดยยังต้องการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบต่อไป 

 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทราบถึงความหมายและความส าคัญของระบบประกัน
คุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1)เป็นรูปแบบการจัดท าข้อมูล
เอกสารให้เป็นระบบ 2)เป็นข้อก าหนดทางวิชาการ ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ความสามารถ และ
เจตคติในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 3)เป็นการสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กระบวนการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพได้ตามข้อก าหนด กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (2561) ได้อธิบายว่า ระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
เป็นข้อก าหนดทั่วไปส าหรับหน่วยรับรองบุคลากร น ามาใช้ในการประกันคุณภาพกระบวนการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพ่ือความสอดคล้องตามหลักการของการประกันคุณภาพอาเซียน 
และท าให้เกิดการยอมรับกับกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน และในระดับสากล รวมทั้งสอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศที่จะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคนเพ่ือสร้างความได้เปรียบในด้านการ
แข่งขันในตลาดโลก จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญบางส่วนแตกต่างจากข้อมูลที่กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้อธิบายไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานยังขาด
ความรู้ เนื่องจากยังไม่มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรับทราบอย่างเป็นรูปธร รม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิรา จันทร์รอด (2557) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 
พิษณุโลก พบว่า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความสามารถเรื่องประกัน
คุณภาพและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า อาจเป็นเพราะ การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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เป็นเรื่องใหม่ ท าให้บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากร โดยการจัดประชุม และการฝึกอบรม 

 การป้องกันการทุจริตในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงนาม
ในสัญญารักษาความลับ และเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มประกันคุณภาพ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบางแห่ง มีการออก
กฎระเบียบและข้อบังคับส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบ และมีการชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
สอดคล้องกับแนวทางของ ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (2563) ที่ก าหนดให้
ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จะต้องลงนามในสัญญารักษาความลับ และเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จะต้องเก็บรักษาวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับไว้ใช้ในการ
ทดสอบให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ : 
กรณีศึกษาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่สามารถจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ภาคความรู้ได้ ณ ศูนย์ทดสอบฯ โดยต้องจัดให้ผู้เข้ารับการทดสอบ เดินทางไปทดสอบที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการทดสอบ 
อีกท้ังยังต้องเสียเวลาในการเดินทาง เนื่องจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกระจายอยู่ตามเขต
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และหลายแห่งอยู่ไกลจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 
อีกท้ังการเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ที่ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน 

 2. การรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ยังขาดประสิทธิภาพ เช่น ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้, มีปัญหาการบันทึกข้อมูล เป็นต้น และ
การรายงานผลในปัจจุบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนดรูปแบบการรายงานไว้ 2 รูปแบบ คือ  
1)การรายงานผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  2)การรายงานโดยจัดส่งเอกสารไปที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้นายทะเบียนรับทราบ ซึ่งเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการ
ท างาน และเป็นการรายงานที่ค่อนข้างซ้ าซ้อน 

 3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดในประเทศ เป็นเหตุให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกรุงเทพมหานคร ต้องมีค าสั่งปิดสถานศึกษา และสถานประกอบ
กิจการที่มีความเสี่ยง ท าให้ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครหลายแห่งได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
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 4. บางสาขาอาชีพมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จ านวนน้อย อาจเป็นผลมาจากการไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
และขาดการประชาสัมพันธ์เ พ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่ วถึง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัช คันศร (2559) ที่ศึกษาแนวทางการบูรณาการเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี โดยพบว่า การรับรู้และการมีส่วนร่วมด้าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การประสานงานระหว่างสถาบันกับ
หน่วยงานเครือข่ายยังมีไม่มาก ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและทันเวลา และขาดการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 5. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคความรู้ ในบางสาขาอาชีพ ยังไม่สามารถทดสอบ
ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ได้ ท าให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ต้องเดินทางไปรับข้อสอบ และส่งข้อสอบคืนพร้อมกระดาษค าตอบ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 
กรุงเทพมหานคร ทุกครั้งที่มีการทดสอบ ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การตรวจค าตอบมีความ
ล่าช้า และอาจเกิดปัญหาการทุจริตในกระบวนการทดสอบ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. ปัญหาเรื่องการเดินทางไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ควรพัฒนา
วิธีการทดสอบ ให้สามารถด าเนินการทดสอบได้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ืออ านวย
ความสะดวก ลดระยะเวลา และลดขั้นตอนการรับบริการของผู้สมัคร ในลักษณะการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลมาศ แก้วสุข (2559) ที่ศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส านักงาน
เขตจตุจักร โดยพบว่า ผู้รับบริการให้ความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดย
การลดเวลาและกิจกรรมในการท างาน ผู้ให้บริการจึงควรปรับลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและยุบรวมการ
ติดต่อประสานงานที่ต่อเนื่องกันไว้ในจุดเดียว เพ่ืออ านวยความสะดวก และไม่ให้ผู้ รับบริการต้อง
เดินทางมาติดต่อหลายครั้ง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศ มาเอียด (2559) ที่ศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) บริษัท เอส.ที.ซี. คอนกรีต
โปรดัคท์ จ ากัด พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีความต้องการความรวดเร็วในการให้บริการ คุณภาพการ
ให้บริการครบวงจร ควรมีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
 2. ปัญหาความซ้ าซ้อนของรูปแบบการรายงานผลการทดสอบ ควรพัฒนารูปแบบการ
รายงานผลแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยกเลิกการรายงานผลด้วยเอกสาร โดยให้
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจสอบข้อมูลผ่านฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 3. ปัญหาบางสาขาอาชีพไม่มีข้อสอบ ภาคความรู้ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานควรปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทุกสาขาที่มีการด าเนินการทดสอบ สามารถจัดการ
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ทดสอบได้ด้วยระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เกิดความสะดวกในการท าข้อสอบและการตรวจค าตอบ และเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คหณีกา สาครวาสี (2562) ที่ได้ศึกษาพัฒนาการการสอบใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางบก 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2561 โดยพบว่า การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอบรมและการ
ทดสอบ ท าให้กรมการขนส่งทางบก ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ กระบวนการท างานมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 4. ปัญหาการขาดการประชาสัม พันธ์  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพ สถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป เห็นถึง
ความส าคัญของการมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ และให้ความสนใจสมัครเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัช คันศร (2559) ที่ศึกษา
แนวทางการบูรณาการเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 
ชลบุรี โดยให้ความเห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ต้องเร่งด าเนินการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ภารกิจ เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่เกิดความเข้าใจและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสานความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถานประกอบ
กิจการ สมาคม และชมรมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ 

 5. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) วิธีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  หากมีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดสถานที่ หรือด าเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของกลุ่มคนได้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของกรุงเทพมหานคร
อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการบันทึกประวัติการเดินทางของผู้เข้ารับการทดสอบ การท าความสะอาด
สถานที่ จัดให้มีจุดวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้ารับการ
ทดสอบ และให้ผู้เข้ารับการทดสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 6. เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยปรับลดหลักเกณฑ์จาก
ปัจจุบันศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ผ่านการทดสอบฯ 100 คน จะได้รับเงินอุดหนุน 
20,000 บาท คนถัดไปให้เงินอุดหนุนคนละ 200 บาท เป็นการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผู้ผ่านการทดสอบฯ 50 คน เพ่ือให้ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานขนาด
เล็กมีโอกาสได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรเร่งพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ ให้มีความสมบูรณ์ 
สามารถทดสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ได้ทุกสาขาอาชีพ และสามารถด าเนินการ
ทดสอบได้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือให้บริการประชาชนได้แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
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(One Stop Service) ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดความเสี่ยงจากการ
เดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 2. ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าทีข่องศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ทราบถึงแนวคิดและ
หลักการส าคัญของระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานส าคัญส าหรับหน่วยรับรองบุคลากร เพ่ือให้ระบบ
การรับรองบุคลากรมีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 3. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันมีมาตรฐานฝีมือแรงงานมากกว่า 100 สาขา โดยกระตุ้นให้ผู้ประกอบอาชีพ 
และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความส าคัญของการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ
ส่งเสริมค่านิยมการมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ 
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