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บทที 6
บทสรปุ
การยกร่ างแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย เริ มต้นจากการแสวงหาข้อมูล เพือนํามาประกอบการ
วิเคราะห์และการกํ าหนดทิศทางของวิสัยทัศน์ พั นธกิจ กลยุทธ์ เป้ าประสงค์และเป้ าหมาย เพือให้แผน
กํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทีมีประสิ ทธิภาพและสามารถนําไปสูการปฏิ
่
บัติจริ งได้
อย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต ล อด จ น สนั บ สนุ น สอ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย
ปี พุทธศั กราช 2553-2556 และแนวคิดตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ งการรวบรวมข้อมูลอุปสงค์
และอุปทาน ดํ าเนินการใน 2 วิธีการ คือ
ประการที หนึ ง เป็ นกระบวนการเก็ บ ข้อมูล ด้า นอุ ปสงค์ อุ ปทานตามแบบสอบถามของ
สถาบันวิจ ัยเพือการพัฒนาประเทศไทยหรื อ (Thailand Development Research Institute) เพือนําข้อมูล
จากแบบสอบถามมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม สถานการณ์ความต้องการกําลังแรงงานของ
จังหวัด เชี ย งรายจากภาคอุป สงค์หรื อภาคผู้ประกอบการ และสถานการณ์ ข องการผลิต กําลังคนสู่
ตลาดแรงงานจากภาคอุปทาน หรื อภาคสถานศึกษาในจังหวั ดเชียงราย
ประการทีสอง เป็ นกระบวนการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างภาคอุปสงค์ก ับภาคอุปทาน
เพือระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางดําเนิ นการ ข้อมูลต่างๆมาประกอบการพิจารณาร่ วมกับ
ข้อ มูล สถานการณ์ ค วามต้อ งการกํา ลัง แรงงานของจัง หวัด เชี ย งรายจากภาคอุ ป สงค์ห รื อภาค
ผู้ป ระกอบการ และสถานการณ์ ข องการผลิ ต กําลังคนสู่ ต ลาดแรงงานจากภาคอุป ทาน หรื อภาค
สถานศึกษาในจังหวั ดเชียงราย
ผลจากการวิเคราะห์ด ้วยวิธีการทังสอง ทําให้คณะทํางานยกร่ างแผนกําลังคนจังหวัดเชียงราย
ทราบถึงสภาพปั ญหา ความต้องการกําลังคนของจังหวัดเชียงราย อัน เป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการ
นําไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ก ําลังคนจังหวัดเชียงรายโดยอาศัยกระบวนการSWOT ANALYSIS
เพือวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุด อ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ของกําลังคนจังหวัดเชี ยงราย และนําผลของการ
SWOT ANALYSIS ไปสู่ ผลการสรุ ปความสําคัญของสภาพปั ญหาของกําลังคนจังหวัดเชียงรายด้ว ย
เครื องมือ SWOT MATRIX จนทําให้ทราบถึงแนวทางการจัดทําแผนกําลังคนจังหวัดเชี ยงรายอย่าง
ชัดเจนมากยิงขึน
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เมือแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงรายดํ าเนินการตามกรอบแนวคิด แนวทางการบริ หารเชิงกลยุทธ์
มุ่งเน้นการนําแผนไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็ นรู ปธรรมเสร็ จสิ นแล้ว คณะทํางานยกร่ างแผนกําลังคนได้
กํ าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลือนแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงรายจํ านวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยุทธศาสตร์ การขับเคลือนภาคีแรงงานจังหวัดเชียงราย มีหลักการคิ ดจาก
สถานการณ์ด ้านโอกาส คือ สถานประกอบการให้ความร่ วมมือกับภาครัฐเป็ นอย่างดี กอปรกับจุดแข็ง
ด้านผู้ ประกอบการที มีก ารรวมตัว กัน และสนับสนุ น การรั บนักศึกษาเพือฝึ กประสบการณ์ เกิด เป็ น
แนวทางการขับเคลือนจากภาคี 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคผู้ ประกอบการและภาคการศึกษา เพือร่ วมกั น
กํ าหนดแนวทางการบริ หารจัดการร่ วมกันทีเกียวข้องกับกํ าลั งคน
จ ังหวั ดเชียงรายอย่างเป็ นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนากําลังคนอย่างยั งยืนมีหลักการคิดจากสถานการณ์ด ้านโอกาส คือ
การกําหนดมาตรฐานอาชีพในระดับชาติ และมาตรฐานแรงงานส่ งผลดี ต่อความมัน คงของแรงงาน
สอดคล้ องกับสถานการณ์จุดอ่อนในประเด็นสถานประกอบการขาดแผนการพัฒนาฝี มือแรงงาน และ
แรงงานขาดความเข้าใจในงาน ขาดทัศนคติทีดีต่ องาน จนเกิ ดเป็ นแนวคิ ด การพัฒนากําลังคนให้
สนับสนุนยุทธศาสตร์ จ ังหวัด พร้อมทังนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักแห่ งการพัฒนากําลังคน
ของจังหวั ดเชียงรายให้เป็ นกํ าลั งคนทีมีความรู้และคุณธรรมอย่างยั งยืน
ยุทธศาสตร์ที 3 การบริ หารจัดการกํ าลั งคนอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีหลักการคิดจากสถานการณ์
ด้านจุดแข็ง คือ ผู้ ประกอบการมีการวมตัวกัน และสนับสนุนการรับนักศึกษาเพือฝึ กประสบการณ์แต่มี
สถานการณ์ภ ัยคุกคามจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาราคานํามั นเชือเพลิง ปั ญหาการก่อความไม่สงบ
ส่งผลกระทบต่อกิจการ โดยการบริ หารจัดการกํ าลั งคนจะมีสวนช่
่ วยในการสนับสนุนการให้บริ การแก่
ผู้ ประกอบการในด้านต่างๆ เพือลดปั ญ หาจากภัยคุกคาม ป้ องกันความเสี ยงจากการบริ หารงานด้าน
กํ าลั งคนของสถานประกอบการและในทุกด้านทีเกียวข้องกับกํ าลั งคน
หลังจากนัน คณะทํางานยกร่ างแผนกําลังคนจังหวัดเชียงรายจึ งจัด ให้มีการวิพากษ์ร่งแผน
า
กํ าลั งคนจังหวั ดเชียงรายเพือรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
มาปรับปรุ งอีกครัง ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการจัดทํ าแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย
ผลสรุ ปการพิจารณาแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงรายของคณะกรรมการจัดทํ าแผนกํ าลั งคนจังหวั ด
เชี ย งราย มี มติ เ ห็ น ชอบและเห็ น ควรให้มี ก ารมอบหมายงานแก่ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งเพื อร่ ว มกัน
ขับเคลือนแผนดังกล่าวให้ก่อเกิดเป็ นรู ปธรรม นําไปสู่ผลสัมฤทธิต่อกํ าลั งคนของจังหวั ดเชียงรายต่อไป
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แผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงรายนับเป็ นแผนการดํ าเนินงานทียึดหลักตามแผนบริ หารเชิงกลยุทธ์
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและแนวทางการพัฒนากําลังคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง คือ มุ่งเน้น ให้ก ําลังคนมีค วามรู้ ทัก ษะฝี มือแรงงานควบคู่ก ับคุ ณธรรมในการทํางานที ดี
นอกจากนี แผนกําลังคนจังหวัดเชียงราย นับเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทีมุ่งเน้นไปสู่ การปฏิบัติ อย่างเป็ น
รู ปธรรม มิใช่เป็ นเพียงแผนทีได้ท ํ าเพือให้มีแผนเท่านัน แต่เป็ นแผนที มีพ ันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย
เป้ าประสงค์ชัดเจน มีทีมาทีไปอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ทังจากการแสวงหาข้อมูลทีมีแบบแผนตามรู ปแบบ
งานวิจ ัย การเสนอข้อคิดเห็นจากผู้ ทีมีส่วนเกียวข้องการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
และการร่ วมแรงร่ วมใจจากทุกภาคส่วนทังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถินและภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ต่างเห็นความสําคัญและคาดหวังต่อการพัฒนากําลังคนจังหวัด
เชียงราย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทีระบุว่า แรงงานมีความรู้ ทักษะฝี มือ ควบค่ ูคุณธรรม ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาสู่ สากล ในทีสุด

