
โอกาสเข้าถึงงานท่ีดีมีความมัน่คง 

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลม้วงษ์และคณะ
ผูอ้ านวยการวจิยั การพฒันาแรงงาน
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
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หวัขอ้น าเสนอ

• วเิคราะหภ์าพรวมตลาดแรงงาน

• งานทีด่แีละมคีวามมัน่คง

• การเสรมิสรา้งโอกาสในการไดง้านทีด่แีละมคีวาม
มัน่คง

2



วเิคราะหภ์าพรวมตลาดแรงงาน
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ภาพรวมตลาดแรงงาน
สถานภาพการท างาน ชาย หญิง รวม

ประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป 25,672,590 27,144,174 52,816,765 
ก าลงัแรงงานรวม 20,874,883 17,551,873 38,426,756 
1. ก าลงัแรงงานปัจจบุนั 20,807,588 17,471,069 38,278,657 

1.1 ผูมี้งานท า 20,489,254 17,217,068 37,706,321
- ท างาน 20,154,062 16,980,952 37,135,014 
- ไมท่ างานแต่มงีานประจ า 335,192 236,116 571,307 

1.2 ผูว่้างงาน 318,334 254,001 572,336
- หางานท า 63,136 48,283 111,419 
- ไมห่างานท า/พรอ้มทีจ่ะท างาน 255,198 205,718 460,917 

2. ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล 67,295 80,804 148,099 
ผูไ้ม่อยู่ในก าลงัแรงงาน 4,797,707 9,592,301 14,390,009 
1. ท างานบา้น 209,149 4,460,794 4,669,943 
2. เรยีนหนงัสอื 2,033,802 2,165,022 4,198,824 
3. ยงัเดก็ ชรา/ไมส่ามารถท างานได้ 1,906,109 2,561,608 4,467,717 
4. เกษยีณการท างาน 212,922 101,900 314,822 
5. อื่น ๆ 435,725 302,977 738,703 
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ประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2552

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย: คน



กลุ่มผูม้งีานท า
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1,058,033 , 3%

12,099,894 , 32%

7,687,464 , 20%

3,028,865 , 8%

337,500 , 1%

13,435,249 คน , 
36%

59,316 , 0%

นายจา้ง

ประกอบธุรกจิสว่นตวัโดยไมม่ลีกูจา้ง

ชว่ยธุรกจิในครวัเรอืนโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง

ลกูจา้งรฐับาล

ลกูจา้งรฐัวสิาหกจิ

ลกูจ้างเอกชน

การรวมกลุม่

จ านวนผูมี้งานจ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2552

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ



การจา้งงาน

อาชีพ ลกูจ้าง
รฐับาล

ลกูจ้าง
รฐัวิสาหกิจ

ลกูจ้าง
เอกชน

ผูบ้ญัญตักิฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวุโสและผูจ้ดัการ 288,378 24,844 247,175 

ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1,006,842 31,212 417,632 

ชา่งเทคนิคสาขาต่างๆ และผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 383,514 46,009 932,167 

เสมยีน 446,113 96,648 841,327 

พนกังานบรกิาร และพนกังานขายในรา้นคา้และตลาด 336,417 14,459 1,408,334 

ผูป้ฏบิตังิานทีม่ฝีีมอืในดา้นการเกษตรและการประมง 71,710 12,707 1,122,481 

ผูป้ฏิบติังานในธรุกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 59,157 50,114 2,911,370 

ผูป้ฏบิตักิารเครื่องจกัรโรงงานและเครื่องจกัร และผูป้ฏบิตังิานดา้นการประกอบ 116,985 28,536 2,128,374 

อาชีพขัน้พืน้ฐานต่างๆ 319,750 32,972 3,426,391

รวม 3,028,866 337,501 13,435,251 
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จ านวนลกูจ้างรฐับาล ลกูจ้างรฐัวิสาหกิจ และลกูจ้างเอกชน จ าแนกตามอาชีพ ปี 2552

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย: คน



กลุ่มลกูจา้งทีไ่ดร้บัสวสัดกิาร

อาชีพ ราชการ/
รฐัวิสาหกิจ

ประกนั
สงัคม

สวสัดิการ
จากนายจ้าง

ผูบ้ญัญตักิฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวุโสและผูจ้ดัการ 414,442 315,448 27,355

ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 859,978 404,840 44,761

ชา่งเทคนิคสาขาต่างๆ และผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 263,092 850,561 19,196

เสมยีน 265,524 911,964 17,021

พนกังานบรกิาร และพนกังานขายในรา้นคา้และตลาด 504,121 811,160 19,917

ผูป้ฏบิตังิานทีม่ฝีีมอืในดา้นการเกษตรและการประมง 649,438 78,121 13,081

ผูป้ฏบิตังิานในธุรกจิดา้นความสามารถทางฝีมอืและธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 162,459 996,901 25,884

ผูป้ฏิบติัการเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัร และผูป้ฏิบติังานด้านการประกอบ 119,866 1,589,843 23,618

อาชพีขัน้พืน้ฐานต่างๆ 174,143 871,693 23,502

รวม 3,413,063 6,830,531 214,335
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ผูมี้งานท าท่ีได้รบัสวสัดิการประเภทต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ ปี 2552

หมายเหต ุ: จ านวนผูท่ี้ได้รบัสวสัดิการกลุ่มต่างๆ จะต า่กว่าจ านวนท่ีได้รบัอยู่จริงอยู่มากเน่ืองจากตดักลุ่มท่ีไม่สามารถระบุอาชีพออกแล้ว
ท่ีมา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน ปี 2552

หน่วย: คน



กลุ่มแรงงานทีไ่มม่สีวสัดกิาร
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11,655,890 คน, 
48%

6,242,504 คน, 26%

6,207,306 คน, 26%

เกษตรกรรม

วชิาชพี

รบัจา้งในลกัษณะต่างๆ

จ านวนแรงงานนอกระบบจ าแนกตามกลุ่มอาชีพหลกั ปี 2552

หมายเหต:ุ  ประเมินโดยใช้เกณฑเ์งินออม การประกนัสุขภาพ ประกนัภายได้ และโอกาสได้รบัการคุ้มครองยามชราภาพ)
ท่ีมา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานประกนัสงัคมและส านักงานเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน



ผูว้า่งงานไมม่ทีัง้เงนิและความมัน่คง
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จ านวนผูว้่างงาน จ าแนกตามกลุ่มอายแุละระดบัการศึกษา ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2552

ต า่กว่า 25 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึน้ไป รวม

ต ่ากวา่ประถมศกึษา 1,590 39,160 2,349 43,099

ประถมศึกษา 31,439 49,216 226 80,881

มธัยมต้น 68,972 43,434 - 112,406

มธัยมปลาย 22,512 20,701 - 43,213

ปวช. 18,905 10,528 - 29,433

ปวส.หรอือนุปรญิญา 29,331 23,028 - 52,359

ปริญญาตรีหรือสงูกว่า 46,767 47,916 - 94,683

รวม 219,516 233,983 2,575 456,074

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย: คน



การเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงานในรอบ 10 ปี
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ก าลงัแรงงาน ผูว้่างงาน อตัราการว่างงานและชัว่โมงการท างานเฉล่ียต่อสปัดาห ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา

ท่ีมา: การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 3, ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ระดบัการศึกษา
ก าลงัแรงงาน

(คน)
ผูว่้างงาน
(คน)

อตัราการว่างงาน
(ร้อยละ)

ชัว่โมงท างานเฉล่ีย
ต่อสปัดาห ์(คน)

ปี 2542 ปี 2552 ปี 2542 ปี 2552 ปี 2542 ปี 2552 ปี 2542 ปี 2552

ต ่ากวา่ประถมศกึษา 15,740,782 12,919,521 231,120 43,098 1.47 0.33 52 46 

ประถมศกึษา 7,133,257 8,835,985 303,325 80,882 4.25 0.92 51 48

มธัยมตน้ 4,098,853 5,934,425 199,866 112,406 4.88 1.89 49 47 

มธัยมปลาย 1,682,670 3,785,418 73,697 43,213 4.38 1.14 49 48 

ปวช. 973,732 1,346,237 44,814 29,433 4.60 2.19 48 48 

ปวส.หรอือนุปรญิญา 1,048,644 1,696,731 62,798 52,358 5.99 3.09 46 47 

ตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไป 2,340,793 4,361,090 63,996 94,683 2.73 2.17 42 44 

รวม 33,018,731 38,879,407 979,616 456,073 2.97 1.17 50 47 



งานทีด่แีละมคีวามมัน่คง

11



งานใดคอืงานทีด่แีละมคีวามมัน่คง
• งานทีด่มีคีุณคา่ วดัโดยใชต้วัชีว้ดั ดงัน้ี
 รายไดเ้ฉลีย่ของแต่ละกลุม่อาชพี งานทีด่แีละมคีณุคา่ควรไดร้บัผลตอบแทนที่

เพยีงพอและเป็นธรรม
• งานทีม่คีวามมัน่คง วดัโดยใชต้วัชีว้ดั ดงัน้ี
 คา่เฉลีย่สวสัดกิารต่างๆ ในการท างาน อนัประกอบดว้ย สทิธใินการเบกิคา่

รกัษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/รฐัวสิาหกจิ บตัรรบัรองสทิธกิาร
รกัษาพยาบาลของลกูจา้ง/ผูป้ระกนัตน (ประกนัสงัคม) และสวสัดกิารจดัโดย
นายจา้ง

 คา่เฉลีย่ผลประโยชน์เพิม่เตมิ ทีน่อกเหนือจากคา่จา้งและเงนิเดอืน เฉพาะ
ผลประโยชน์เพิม่เตมิในรปูของตวัเงนิ ไดแ้ก่ โบนสั คา่ลว่งเวลา

 คา่เฉลีย่การมเีวลาวา่งใหก้บัครอบครวั การท างานทีม่คีวามมัน่คงนัน้ ไมค่วร
จะตอ้งท างานหนกัมากเกนิไปจนไมส่ามารถมเีวลาวา่งกบัครอบครวั หรอืไมม่เีวลา
เพือ่การบนัเทงิ การท างานวนัละ 8 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 6 วนั จะท าใหแ้รงงานมี
เวลากบัครอบครวัในชว่งหลงัเลกิงานและในวนัหยุดสปัดาหล์ะหน่ึงวนั
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รายไดอ้าชพีใหนสงูสดุและต ่าสดุ

อาชีพ ลกูจ้าง
รฐับาล

ลกูจ้าง
รฐัวิสาหกิจ

ลกูจ้าง
เอกชน รวม

ผูบ้ญัญตักิฎหมาย/ขา้ราชการระดบัอาวุโสและผูจ้ดัการ 13,951 53,633 41,820 28,612

ผูป้ระกอบวชิาชพี 21,016 36,014 20,044 21,075

ชา่งเทคนิค 14,567 24,942 12,296 13,318

เสมยีน 9,976 18,796 10,030 10,621

พนกังานบรกิารและพนกังานขาย 9,425 19,954 6,569 7,170

ผูป้ฏบิตังิานดา้นเกษตรและประมง 6,420 5,357 4,044 4,210

ผูป้ฏบิตังิานในธุรกจิดา้นความสามารถทางฝีมอื 10,182 18,009 5,811 6,116

ผูป้ฏบิตักิารเครื่องจกัรโรงงาน 9,318 14,848 6,677 6,907

อาชพีพืน้ฐานต่างๆ 7,011 7,535 4,024 4,271
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รายได้เฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ และสถานะภาพของแรงงงาน ปี 2552

ท่ีมา : ข้อมลูการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2552

หน่วย: บาทต่อเดือน



ผลประโยชน์เพิม่เตมิอาชพีใหนดกีวา่กนั
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อาชีพ

ผลประโยชน์เพ่ิมเติมในรปูแบบตวั
เงิน โดยรวม (เฉล่ีย)

Bonus (เฉล่ีย) ค่าล่วงเวลา (เฉล่ีย)

ลกูจ้าง
รฐับาล

ลกูจา้ง
รฐัวสิาหกจิ

ลกูจา้ง
เอกชน

ลกูจา้ง
รฐับาล

ลกูจา้ง
รฐัวสิาหกจิ

ลกูจา้ง
เอกชน

ลกูจา้ง
รฐับาล

ลกูจา้ง
รฐัวสิาหกจิ

ลกูจา้ง
เอกชน

ผูบ้ญัญตักิฎหมาย/ขา้ราชการ
ระดบัอาวุโสและผูจ้ดัการ 314 1780 1179 121 1132 911 23 578 66

ผูป้ระกอบวชิาชพี 871 1558 296 302 1121 2 372 289 178

ช่างเทคนิค 637 699 763 198 357 55 207 241 466

เสมยีน 345 357 496 148 158 75 131 107 216

พนกังานบรกิารและพนกังานขาย 620 902 482 79 0 46 339 749 79

ผูป้ฏบิตังิานดา้นเกษตรและประมง 117 434 139 0 0 1 42 0 7

ผูป้ฏบิตังิานในธุรกจิ 361 2001 298 20 228 2 105 1176 176

ผูป้ฏบิตักิารเครือ่งจกัรโรงงาน 501 565 1309 255 0 267 123 404 711

อาชพีพืน้ฐานต่างๆ 227 101 259 55 9 1 101 48 74

ผลประโยชน์เพ่ิมเติมในรปูแบบตวัเงิน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ

หมายเหต ุ: ผลประโยชน์เพ่ิมเติมในรปูแบบตวัเงินโดยรวมนัน้ คิดจากค่าเฉล่ียรายได้อ่ืนๆท่ีเป็นตวัเงินจากการประกอบอาชีพนัน้ๆ อาทิ เงินพิเศษ (Bonus) 
เงินค่าล่วงเวลา (Over Time - OT)  เงินพิเศษส าหรบัค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเสื้อผา้ ฯลฯ

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2552

หน่วย: บาทต่อเดือน



เวลาในการท างานและเวลาวา่งอาชพีใหนสงูสดุ
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อาชีพ
ชัว่โมงท างาน เวลาว่าง

พนักงานรฐั
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ

พนักงาน
เอกชน

พนักงานรฐั
พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ

พนักงาน
เอกชน

ผูบ้ญัญตักิฎหมาย/ขา้ราชการ
ระดบัอาวุโสและผูจ้ดัการ 42.70 39.29 45.88 125.30 128.71 122.12

ผูป้ระกอบวชิาชพี 38.30 38.60 42.83 129.70 129.40 125.17

ชา่งเทคนิค 40.94 40.54 48.65 127.06 127.46 119.35

เสมยีน 38.63 41.64 48.17 129.37 126.36 119.83

พนกังานบรกิารและพนกังานขาย 42.01 48.54 52.50 125.99 119.46 115.50

ผูป้ฏบิตังิานดา้นเกษตรและประมง 41.70 34.68 36.09 126.30 133.32 131.91

ผูป้ฏบิตังิานในธุรกจิ 39.31 49.12 49.00 128.69 118.88 119.00

ผูป้ฏบิตักิารเครื่องจกัรโรงงาน 41.23 45.98 52.22 126.77 122.02 115.78

อาชพีพืน้ฐานต่างๆ 43.37 43.19 46.96 124.63 124.81 121.04

จ านวนชัว่โมงการท างานเฉล่ียและเวลาว่างเฉล่ีย จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2552

หน่วย: ชัว่โมงต่อสปัดาห์



ความสมัพนัธข์องงานทีด่แีละมคีวามมัน่คง
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งานท่ีดีมีคณุค่า (แกน Y) งานท่ีมีความมัน่คง (แกน X)

รายไดเ้ฉลีย่ของแต่ละกลุม่อาชพี 1. สวสัดกิารต่างในการท างาน อนัประกอบดว้ย สทิธใิน
การเบกิคา่รกัษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/
รฐัวสิาหกจิ บตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาลของ
ลกูจา้ง/ผูป้ระกนัตน (ประกนัสงัคม) และสวสัดกิารจดั
โดยนายจา้ง

2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากค่าจ้างและ
เงินเดือน (ทัง้ที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ) เช่น 
โบนสั ค่าล่วงเวลา อาหารหรอืเงนิค่าอาหาร เสือ้ผา้และ
คา่ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้

3.การมีเวลาว่ างอยู่ กับครอบครัว กล่ าวคือ เวลาที่
นอกเหนือจากการท างาน



คา่ตอบแทน กบัสวสัดกิารต่างๆ ในการท างาน
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งานท่ีดีมีคณุค่า (Y)

งานท่ีมีความมัน่คง (X)

ผูบ้ญัญติักฏหมายฯ ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ช่างเทคนิคสาขาต่างๆฯ

เสมียน พนักงานบริการฯ ผูป้ฏิบติังานด้านเกษตรและประมง

อาชีพขัน้พื้นฐานต่างๆ ผูป้ฏิบติังานในธรุกิจฯ ผูป้ฏิบติัการเคร่ืองจกัรฯ

ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

เสมียน

ผูบ้ญัญติักฎหมาย 
ข้าราชการระดบัสงู ผูบ้ริหาร

ผูป้ฏิบติังานด้านเกษตรและประมง ผูป้ฏิบติังานด้านเคร่ืองจกัรโรงงาน

(จ านวนคนท่ีได้รบั
สวสัดิการ: ล้านคน)

(รายได้: พนับาท)
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ผูบ้ญัญติักฎหมายฯ ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ช่างเทคนิคสาขาต่างๆฯ

เสมียน พนักงานบริการฯ ผูป้ฏิบติังานด้านเกษตรและประมง

อาชีพขัน้พื้นฐานต่างๆ ผูป้ฏิบติังานในธรุกิจฯ ผูป้ฏิบติัการเคร่ืองจกัรฯ

คา่ตอบแทน กบัผลประโยชน์เพิม่เตมิ
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ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ผูบ้ญัญติักฎหมาย 
ข้าราชการระดบัสงู ผูบ้ริหาร

อาชีพขัน้พ้ืนฐาน
ผูป้ฏิบติังานด้านเกษตรและประมงผูป้ฏิบติังานด้านเคร่ืองจกัรโรงงาน

(จ านวนคนท่ีได้รบั
ผลประโยชน์เพ่ิมเติม 

: ร้อยคน)

(รายได้: พนับาท)



คา่ตอบแทน กบัการมเีวลาวา่งอยูก่บัครอบครวั
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ผูบ้ญัญติักฎหมายฯ ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ช่างเทคนิคสาขาต่างๆฯ

เสมียน พนักงานบริการฯ ผูป้ฏิบติังานด้านเกษตรและประมง

อาชีพขัน้พื้นฐานต่างๆ ผูป้ฏิบติังานในธรุกิจฯ ผูป้ฏิบติัการเคร่ืองจกัรฯ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ช่างเทคนิค

ผูป้ฏิบติังานด้านเกษตรและประมง
พนักงานบริการ

ผูบ้ญัญติักฎหมาย 
ข้าราชการระดบัสงู ผูบ้ริหาร

(เวลาว่าง: ชัว่โมงต่อสปัดาห)์

(รายได้: พนับาท)



การเสรมิสรา้งโอกาสในการมงีานทีด่ี
และมคีวามมัน่คง
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ข้อเสนอแนะ (4 กลุ่ม)
ตามกรอบ Life-cycle Theory

เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ได้งาน (เงินดี) ท่ีดีและมีความก้าวหน้า

• วยัเรียน: เน้นการศกึษาและฝึกอบรมทีด่แีละมคีุณภาพ (กบั
กลุ่มอายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์)

• วยัเร่ิมท างาน: เน้นในเรือ่งของงานทีด่ ีมคีุณคา่ และมี
ความกา้วหน้าในกลุม่ประชากรวยัแรงงาน

• วยัท างาน: เน้นหลกัประกนัความมัน่คงในชว่งชวีติทีท่ างาน

• วยัสูงอาย:ุ เน้นคุณภาพชวีติ

21



วยัเรยีน
• เรง่ยกระดบัการศกึษาและฝึกอบรมทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพใหไ้ด้

มาตรฐานสากล เน้นใหค้นไทยใฝรู่ ้ใฝด่ ีคดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็น

• เรง่ผลติครคูุณภาพ (พนัธุใ์หม)่ ใหเ้พยีงพอโดยเรว็

• ตอ้งมโีครงสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษาและฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพและ
เพยีงพอเพือ่รองรบัผูส้นใจทีจ่ะยกระดบัความรูแ้ละทกัษะไดต้ลอดชวีติ 
(Life-long learning and training)

ผลคือ จะมโีอกาสท างานทีด่ ีมรีายไดส้งู (Highly Paid Work Status) ท า
ใหค้รวัเรอืนมคีวามสามารถในการออมและสามารถสะสมความมัน่คงได้
มากขึน้ และทีส่ าคญัคอื จะมชีว่งอายุท างานไดย้าวนานขึน้ (Longer 
Working Life-Time)

22



ยิง่เรยีนสงู ยิง่รายไดส้งูจรงิหรอืไม?่

23

รายได้เฉล่ียของลกูจ้างเอกชน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ปี 2544-2552

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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มธัยมศึกษาตอนต้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย

ปวช.

ปวส. หรืออนุปริญญา

ปริญญาตรีและสงูกว่า

รายได้: บาทต่อเดือน



สาขาวชิาทีค่า่จา้งดทีีส่ดุ

24

ล าดบัท่ี
สาขาท่ีจบการศึกษา

ลกูจ้างรฐับาล ลกูจ้างรฐัวิสาหกิจ ลกูจ้างเอกชน

1
ศลิปะศาสตร์

(12,798 บาทต่อเดอืน)
วทิยาศาสตรก์ายภาพ
(18,000 บาทต่อเดอืน)

สุขภาพ
(15,636 บาทต่อเดอืน)

2
สุขภาพ

(9,983 บาทต่อเดอืน)
ธุรกจิ/การบรกิาร

(11,364 บาทต่อเดอืน)
มนุษยศาสตร์

(12,935 บาทต่อเดอืน)

3
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม
(9,655 บาทต่อเดอืน)

สงัคม/พฤตกิรรมศาสตร์
(11,361 บาทต่อเดอืน)

วทิยาศาสตรช์วีภาพ
(11,941 บาทต่อเดอืน)

4
วศิวกรรมศาสตร์

(9,487 บาทต่อเดอืน)
วศิวกรรมศาสตร์

(11,059 บาทต่อเดอืน)
วศิวกรรมศาสตร์

(11,264 บาทต่อเดอืน)

5
วารสารศาสตร/์สารสนเทศ
(9,124 บาทต่อเดอืน)

กฎหมาย
(9,600 บาทต่อเดอืน)

สงัคม/พฤตกิรรมศาสตร์
(11,040 บาทต่อเดอืน)

ลกูจ้างรฐับาลสู้รฐัวิสาหกิจและเอกชนไม่ได้

ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ



สาขางานทีน่่าจะมรีายไดด้แีละมคีวามกา้วหน้า

25

 2544 2548 2552 อตัราขยายตวั
ภาคเกษตรกรรม 2,246 2,679 3,487 5.65 
การเกษตร ล่าสตัว ์และป่าไม้ 2,094 2,568 3,347 6.04 
การเลีย้งสตัวบ์ก สตัวน์ ้า และการประมง 4,014 3,946 5,157 3.18 
ภาคอุตสาหกรรม 5,658 6,020 6,997 2.69 
การผลิต 6,102 6,469 7,524 2.65 
เหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 7,816 7,932 10,108 3.27 
ก่อสรา้ง 4,379 4,819 5,740 3.44 
การไฟฟ้า กา๊ซ และการประปา 7,922 12,380 12,669 6.04 
ภาคบริการ 7,235 7,901 8,933 2.67 
การขายส่ง การขายปลกี 6,520 6,728 7,746 2.18 
โรงแรม และ ภตัตาคาร 5,107 5,484 6,515 3.09 
การขนส่ง สถานทีเ่กบ็สนิคา้ และ การคมนาคม 7,948 9,558 9,911 2.80 
การท่องเทีย่ว 10,527 12,644 13,817 3.46 
การเป็นตวักลางทางการเงิน 16,334 18,774 19,594 2.30 
กจิการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์และกจิกรรมทางธุรกจิ 9,153 10,015 11,734 3.15 
งานดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 9,218 11,085 10,609 1.77 
การบรกิารอื่นๆ 5,856 6,911 7,422 3.01 

รวม 5,499 6,051 7,069 3.19 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของลกูจ้างเอกชน จ าแนกตามภาคและสาขาการผลิต ปี 2544-2552
หน่วย: บาทต่อเดือน



ขอ้เสนอแนะส าหรบัวยัเริม่ท างาน
กลุ่มยงัว่างงานและอายไุม่เกิน 29 ปี (289,591 คน) ให้มีงานท าและ
มีรายได้ท่ีเหมาะสม โดย
•จดัขึน้ทะเบยีนผูว้า่งงานและท าการประเมนิ “ความสามารถ” ของแรงงานกลุ่มนี้ไปพรอ้มๆ กนั 
(ประเมนิทัง้ภมูหิลงัการศกึษาและทกัษะ)

•ตรวจสอบต าแหน่งวา่งของแต่ละพืน้ที ่สอบถามความตอ้งการระดบั “ความสามารถ” ของ
แรงงานและจ านวนทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการ 

•จดัฝึกอบรมเพิม่สมรรถนะใหก้บัแรงงานทีโ่ดยใหก้ารยนืยนักบัแรงงานทีเ่ขา้รบัการฝึกทุกคนวา่ 
จะไดง้านท าแน่นอน ถา้สามารถสอบผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื

•การฝึกอบรมเพือ่จดัท า Competency matching นี้ อาจจะจดัฝึกอบรมไมเ่หมอืนกนัในแต่ละ
พืน้ทีข่ ึน้กบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
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ขอ้เสนอแนะส าหรบัวยัเริม่ท างาน 
กลุ่มท่ียงัว่างงานและจบ ปวช. ขึน้ไป (176,474 คน) ให้มีงานท า
และมีรายได้ท่ีเหมาะสม โดย

• น าทะเบยีนทีผู่ว้า่งงานแจง้ไวม้าแยกภมูหิลงัของระดบัการศกึษาและภมูลิ าเนา วา่จบ
สาขาวชิาชพีอะไรและยงัอยากจะเรยีนหรอืตอ้งการท างาน  

• ท าการเพิม่พนู “ความสามารถ” ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะทีจ่ าเป็นแลว้
น าเขา้ Website เชน่ โดยหน่วยงานของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เพือ่เปิด
โอกาสใหน้ายจา้งสามารถเขา้มาคดัเลอืกหรือ

• จดัท าโครงการความรว่มมอืกบัสถานประกอบการทีข่าดแคลนบุคลากร น าแรงงานเขา้
มาฝึกอบรมเพิม่เตมิและท าการฝึกงานในสถานประกอบการเครอืขา่ยแลว้เปิดโอกาส
ใหส้ถานประกอบการนัน้ๆ เลอืกผูท้ีผ่า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมอืไดก้่อน
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ขอ้เสนอแนะส าหรบัวยัเริม่ท างาน
ส าหรบัคนงานกลุ่มใหญ่ท่ีเป็นลกูจ้างเอกชนในระบบและยงัท างาน
ประมาน 13 ล้านคน 
•สถานประกอบการทีม่แีรงงานน้อยกวา่ 10 คน และ/หรอืสถานประกอบการขนาดยอ่ม 
(Micro Enterprises) คา่จา้งตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง จะตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายคา่จา้งขัน้ต ่า
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ  

•สถานประกอบการทีม่แีรงงาน 50 คนขึน้ไป ควรบงัคบัใหท้ าสญัญาจา้งทีช่ดัเจนและวาง
ระบบในการบงัคบัใหทุ้กสถานประกอบการตอ้งมรีะบบโครงสรา้งคา่จา้ง

•เรง่จดัใหม้รีะบบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน และ/หรอืมาตรฐานวชิาชพีแหง่ชาต ิ National 
Qualification Framework (NQF) และมอีงคก์รกลางของประเทศในการดแูลระบบ
มาตรฐานทีเ่กีย่วกบัแรงงานของชาติ

•เมือ่ม ีNQF แลว้ ควรเรง่รดัในการยกระดบัฝีมอืแรงงานในสถานประกอบการใหม้ี
ความสามารถมากขึน้ โดยผา่นระบบ Competency Standard ซึง่ก าหนดโดย NQF 28



• หน่วยงานของรฐัทีเ่คยสนบัสนุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมชัน้น าของประเทศในการฝึก
ยกระดบัฝีมอืหรอืสมรรถนะใหก้บัแรงงานควรเปลีย่นกลุ่มเป้าหมายการอุดหนุนมาให้
ความสนใจกบัธุรกจิและ/หรอือุตสาหกรรมทีช่ว่ยเหลอืตวัเองไมค่อ่ยได้ ใหม้ากขึน้

• ในการยกระดบัสมรรถนะใหก้บัคนท างานในระยะแรกไมค่วรเน้นไปทีก่ารน าเอา 
Competency-Base Payment มาใชท้นัท ีถา้ยงัไมแ่น่ใจวา่ ระบบมาตรฐานความสามารถ
นัน้ไดร้บัการพฒันาอย่างครบถว้น จนเกดิความเชือ่ถอืเสยีก่อน

• สถานประกอบการทัง้หลาย ควรจะน าเอาแนวคดิ “งานทีม่คีณุค่า” มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
อยา่งจรงิจงั หรอือยา่งน้อยควรจะเน้นใหน้ ้าหนกักบัสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน

• อุตสาหกรรมการผลติและบรกิารของไทยจะตอ้งสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added and
Value Creation)ใหก้บัอุตสาหกรรมของตนเองโดยพึง่พาการคน้ควา้วจิยัใหเ้กดิผลในเชงิ
พาณชิยใ์หม้ากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิ Margin ของผลก าไรมากกว่าเดมิ เพือ่น ามาจ่ายเป็นค่าจา้ง
และผลประโยชน์เพิม่เตมิใหก้บัคนงานไดม้ากขึน้

29

ขอ้เสนอแนะส าหรบัวยัเริม่ท างาน (ต่อ)



ความมัน่คงในวยัท างาน
ท าอย่างไรให้หลกัประกนัความมัน่คงในช่วงชีวิตการท างานของ “คนท างาน” ให้มีโอกาส
มัน่คงย่ิงๆ ขึน้ไปได้ 

•ผูท่ี้มีหลกัประกนัขัน้ท่ี 1 (Pillar 1) ซึง่เป็นหลกัประกนัภาคบงัคบั จะเป็นขา้ราชการทัง้
สว่นกลางและสว่นภมูภิาคเกอืบทัง้หมดประมาณ 3 ลา้นคน จะไดร้บับ าเหน็จบ านาญ ซึง่ถอืวา่
เป็นกลุ่มทีม่คีวามมัน่คงทีสุ่ด คงไมต่อ้งเพิม่ความมัน่คงอะไรมาก จดุเน้นคอื เรือ่งของการปรบัเงนิ
บ าเหน็จและ/หรอืบ านาญใหส้อดคลอ้งกบัคา่ครองชพี

•ผูท่ี้มีหลกัประกนั ขัน้ท่ี 2 (Pillar 2) ภาคบงัคบัในสว่นของขา้ราชการทีเ่ขา้ขา่ย กองทุน กบข. 
ประมาณ 1.17 ลา้นคน ไมน่่าจะมปีญัหาอะไร แต่ในสว่นของกองทุนประกนัสงัคม ซึง่มี
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ประมาณ 8.5 ลา้นคน โอกาสทีจ่ะเพิม่มอียู ่2 สว่นคอื ส่วนท่ี 1  เพิม่
จ านวนผูท้ีย่งัมไิดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิประกนัสงัคมมาตรา 33 ซึง่คาดวา่จะมอียูอ่กีประมาณ 1.5-2 
ลา้นคนใหไ้ดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมาย ส่วนท่ี 2 ส าหรบัผูท้ีเ่ร ิม่เกษยีณเมือ่อายุ 55 ปี ควรจะ
กระตุน้ใหร้กัษาสถานภาพต่อไป โดยเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39
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ความมัน่คงในวยัท างาน
ท าอย่างไรให้หลกัประกนัความมัน่คงในช่วงชีวิตการท างานของ “คนท างาน” ให้มีโอกาส
มัน่คงย่ิงๆ ขึน้ไปได้ (ต่อ) (เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบประมาณ 17.8 ล้านคน)

•เพ่ิมเติมผูมี้หลกัประกนั ขัน้ 3 (Pillar 3) ภาคสมคัรใจ ส านกังานประกนัสงัคมไดป้รบัปรงุ
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 ซึง่แต่เดมิครอบคลุมสทิธปิระโยชน์ 3 อยา่ง
คอื กรณคีลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ไดข้ยายความคุม้ครอบครอบคลุมเป็น 5 กรณี (คลอด
บุตร ทุพพลภาพ เจบ็ปว่ย ชราภาพ และตาย) หรอื พรบ. เงนิออมแหง่ชาติ (กอช.)ถา้ประสบ
ผลส าเรจ็ในการบงัคบัใชจ้ะเป็นการเปิดโอกาสใหแ้รงงานนอกระบบจ านวนขา้งตน้ไดร้บัโอกาสเขา้
ระบบและมคีวามมัน่คงเพิม่ขึน้อยา่งแน่นอน (ฟนัธง)

•ประเดน็อ่ืนๆ ท่ีควรได้รบัความสนใจคือ เรือ่งของคุณภาพชวีติในการท างาน โดยเฉพาะใน
สว่นของแรงงานสมัพนัธ ์สภาพแวดลอ้มในการท างาน และแรงงานบางกลุ่มยงัไมไ่ดร้บัการ
คุม้ครองตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษยเ์ป็นตน้  การปรบัระบบการจา้งงานของลกูจา้งเอกชนและ
กลุ่มแรงงานนอกระบบใหเ้ป็นการท างานทีม่คีุณคา่ (Decent Work) ไดใ้น 5-10 ปีขา้งหน้า
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เปรยีบเทยีบความมัน่คงของหลกัประกนั 3 ขัน้
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ราชการ/รฐัวิสาหกิจ
3,413,063 คน

ประกนัสงัคม
6,830,531 คน(9.3ล้านคน)

สวสัดิการแบบสมคัรใจและ
อ่ืนๆจ านวน 0.2-17 ล้านคน

หมายเหต ุ: จ านวนผูท่ี้ได้รบัสวสัดิการกลุ่มต่างๆ จะต า่กว่าจ านวนท่ีได้รบัอยู่จริงอยู่มากเน่ืองจากตดักลุ่มท่ีไม่สามารถระบุอาชีพออกแล้ว
ท่ีมา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน ปี 2552

ผู้ท่ีมีหลกัประกนัขัน้ท่ี 1 ผู้ท่ีมีหลกัประกนัขัน้ท่ี 2 ผู้ท่ีมีหลกัประกนัขัน้ท่ี 3 



ความมัน่คงในวยัสงูอายุ

33

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างและขยายหลกัประกนัทางสงัคม
ขัน้พืน้ฐานส าหรบัผูส้งูอาย ุ(ท่ีเงินออมน้อยยงัต้องการท างาน)

• เพิม่โอกาสการท างานทีเ่หมาะสมใหก้บัผูส้งูอายุโดยการขยายอายุเกษยีณและยกเลกิ
ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัอายุส าหรบัการจา้งแรงงานใหม่

• สง่เสรมิใหส้าธารณชนเขา้ใจถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหผู้ส้งูอายุท างาน

• ก าหนดระบบทีเ่อือ้ใหอ้งคก์รตา่งๆ เสนอโอกาสท างานใหก้บัผูส้งูอายุ 

• ก าหนดมาตรการจงูใจใหน้ายจา้งจา้งงานผูส้งูอายุ 

• สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายุมกีจิกรรมมากขึน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ส้งูอายุแสดงศกัยภาพทีม่อียู่
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนทีอ่าศยั 

• รฐัควรเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรในสว่นทีท่ าหน้าทีเ่อือ้อ านวยใหก้ลุม่ผูส้งูอายมุี
กจิกรรมมากกวา่การเตรยีมความพรอ้มในสว่นของงานสงัคมสงเคราะห์



ความมัน่คงในวยัสงูอายุ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างและขยายหลกัประกนัทางสงัคม
ขัน้พืน้ฐานส าหรบัผูส้งูอาย ุ(ท่ีเงินออมน้อยยงัต้องการท างาน) 

• สง่เสรมิการมงีานท าผา่นระบบสหกรณ์หรอืกลุม่เกษตรกร

• สง่เสรมิการมงีานผา่นระบบวสิาหกจิชุมชน (OTOP)/วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs)

• ตอ้งมกีารแสวงหาแนวคดิรว่มกนัเพือ่ใหผู้ส้งูอายุทีต่อ้งการท างานไดร้บัโอกาสในการ
ท างาน มคีา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม และมคีวามปลอดภยัในการท างาน

• ก าหนดบทบาทความรบัผดิชอบของกระทรวง และองคก์รต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบง่
ความรบัผดิชอบไปในแต่ละระดบั ตัง้แต่ระดบัชาต ิระดบัทอ้งถิน่ และระดบัชุมชน

(เป็นตน้)



ความมัน่คงในวยัสงูอายุ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างและขยายหลกัประกนัทางสงัคม
ขัน้พืน้ฐานส าหรบัผูส้งูอาย ุ(ด้านอ่ืนๆ)

• รฐัควรสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัองคก์รพฒันาเอกชนในการเตรยีมบุคลากรทีม่คีวาม
ช านาญเป็นพเิศษกบักลุม่ผูส้งูอายุ ก าหนดแผนการท างานทีพ่ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ

• เตรยีมความพรอ้มของชุมชนในการทีจ่ะชว่ยเหลอืดแูลผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะผูส้งูอายุที่
อยูเ่พยีงล าพงั หรอือยูเ่ฉพาะคูข่องผูส้งูอายุเอง

• ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลแกผู่ส้งูอายุตัง้แต่การคงสขุภาพใหด้อียูเ่สมอในชว่งทีแ่ขง็แรง
จนถงึการดแูลระยะสดุทา้ยของชวีติ โดยผา่นเครอืขา่ยอาสาสมคัรผูส้งูอายุ 

• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรใหก้ารสนบัสนุนทัง้ดา้นงบประมาณ และการจดัหาสิง่
อ านวยความสะดวกเพือ่การดแูลผูส้งูอายุทีช่ว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด้

(เป็นตน้)


