
คุณภาพแรงงานไทยคุณภาพแรงงานไทย  
(An Overview of Thailand(An Overview of Thailand’’s Quality of s Quality of LabourLabour))

  ดรดร..สราวุธสราวุธ  ไพฑูรยไพฑูรยพงษพงษ  

ประเด็นประเด็น
คุณภาพแรงงานคุณภาพแรงงาน  คืออะไรคืออะไร  วัดจากอะไรวัดจากอะไร
คุณภาพแรงงานคุณภาพแรงงานของประเทศไทยของประเทศไทย
คุณภาพแรงงานคุณภาพแรงงานเกิดจากอะไรเกิดจากอะไร

แนวทางนโยบายพัฒนาแนวทางนโยบายพัฒนาคุณภาพแรงงานคุณภาพแรงงาน

p23
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1.1.คุณภาพแรงงานคือคุณภาพแรงงานคือ....
1.1. ทุนมนุษยทุนมนุษย  (Human capital(Human capital))
2.2. สมรรถนะแรงงานสมรรถนะแรงงาน  (Competency)(Competency)

1)1) ความรูความรู  (Knowledge:(Knowledge:การศึกษาการศึกษา//อบรมอบรม))
2)2) ทักษะทักษะ(Skill)(Skill)
3)3) บุคลิกภาพบุคลิกภาพ(Attributes)(Attributes)

3.3. ผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงาน  (Labor productivity)(Labor productivity)

การวัดระดับมหภาค

Smith
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คุณภาพแรงงานวดัจากคณุภาพแรงงานวดัจาก

ll ทุนมนุษยทุนมนุษย  ––Earnings Capacity*, Earnings Capacity*, ผลิตภาพผลิตภาพ  
และสมรรถนะและสมรรถนะ  (Competency)(Competency)

ll สมรรถนะสมรรถนะ  ––  การศึกษาการศึกษา  ทักษะทักษะ  และคุณลักษณะและคุณลักษณะ  
ท้ังแยกและโดยรวมท้ังแยกและโดยรวม

ll ผลิตภาพผลิตภาพ  ––  ผลผลิตตอแรงงานผลผลิตตอแรงงาน  ((หรือหรือสมัประสทิธ์ิของสมัประสทิธ์ิของ
แรงงานในสมการแรงงานในสมการการผลิตการผลิต))

*EC: Annual value of potential (FTFY) output of working age population (Haveman et al 2003. Human Capital 
in the United States from 1975-2000); = [FTFY hrs to MP, HP, VA, LA] x WFT
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2.2.  คุณภาพแรงงานคุณภาพแรงงานประเทศไทยประเทศไทย
2.12.1  โครงสรางอายุโครงสรางอายุ--สูงอายุสูงอายุ
2.22.2  ความรูความรู  ((การศึกษาการศึกษา//และฝกอบรมและฝกอบรม))  พอใชพอใช  
แตยังแพหลายประเทศแตยังแพหลายประเทศ

2.32.3  ทักษะทักษะ  ยังขาดแคลนคนและทักษะภาษายังขาดแคลนคนและทักษะภาษา
กับกับ  ITIT

2.42.4  คุณลักษณะคุณลักษณะ  ((บุคลกิบุคลกิ  สุขภาพสุขภาพ  ฯลฯฯลฯ))  มีท้ังมีท้ัง
ดีและไมดีดีและไมดี

2.52.5  ผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงาน--  ต่ําและไมเสมอภาคต่ําและไมเสมอภาค

กราฟ

ปรามิด

ทักษะ

ATT

ผลิตภาพ



30/11/5130/11/51 55

3.3.  คุณภาพแรงงานเกิดจากอะไรคุณภาพแรงงานเกิดจากอะไร

ll ((กรรมพันธุกรรมพันธุ))  การศึกษาการศึกษา//ฝกอบรมฝกอบรมแรงงานเปนปจจัยท่ีแรงงานเปนปจจัยท่ี
จําเปนจําเปน

ll ปจจัยท่ีปจจัยท่ีขาดไมไดขาดไมได  คือคือ  การสงเสรมิคุณภาพแรงงานโดยการสงเสรมิคุณภาพแรงงานโดย
ll ตัวแรงงานเองตัวแรงงานเอง
ll นายจางนายจาง  และและ  
ll รัฐรัฐ

ll โดยโดยเปนบูรณาการของเปนบูรณาการของ  44  ปจจัยปจจัย
ll ความรูความรู((การศึกษาการศึกษา//ฝกอบรมฝกอบรม))
ll ทุนทุน((เครื่องจักรเครื่องจักร))และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
ll การจัดการการจัดการ  และและ
ll การพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเอง
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ใครกําหนดใครกําหนด
คุณภาพคุณภาพ

แรงงานนายจาง รัฐ/
สังคม

คุณภาพแรงงานคุณภาพแรงงาน

- สาธารณูปโภค
- มาตรการภาษี

- ขอมูล
- นโยบาย

- เสถียรภาพ
- การจัดการ

ระหวางประเทศ
-ถายทอดเทคโน
-แรงงานตางดาว
การคุมคุณภาพ
ระบบคุณธรรม

การศึกษาการศึกษา//ครูครู//รรรร
การฝกอบรมการฝกอบรม
มาตรการภาษี

การคุมครองแรงงาน
นโยบายแรงงาน
กฎ/ระเบียบ

สิ่งที่ติดตัวสิ่งที่ติดตัว
บุคลิก
สุขภาพ

ความแข็งแรง
พรสวรรค
กรรมพันธุ
สันดาน
อายุ/เพศ

-เครื่องจักร

-เครื่องมือเครื่องใช

-เทคโนโลยี/
ถายทอด

-การวิจัยพัฒนา

-สถานท่ี

-การจัดการ/
ระบบงาน/QC/การ
คุมคุณภาพ

- การจัดการบุคคล/ระบบ

- คาจาง

- สิทธิประโยชน

- สวัสดิการ

- การฝกอบรมพัฒนา

- ความมั่นคงและกาวหนา

- สถานท่ีและบรรยากาศ
- ประสบการณ

- ความทุมเท

- ความตั้งใจ/
สิ่งจูงใจ/ คาจาง

- โอกาส กาลเทศะ

- ครู/รร./สังคม

สมรรถนะแรงงาน
• ความรู
• ความชาํนาญ
• บุคลิกภาพอืน่ๆ
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4.4.แนวทางพัฒนาคณุภาพแรงงานแนวทางพัฒนาคณุภาพแรงงาน
ll การพัฒนาแรงงานการพัฒนาแรงงาน

ll พัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษาพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา//ขยายมัธยมศึกษาขยายมัธยมศึกษา//การการ
พัฒนาครูพัฒนาครู

ll พัฒนาทักษะแรงงานพัฒนาทักษะแรงงาน  ((ทุกระดับทุกระดับ)) ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังภาครัฐและเอกชน
ll พัฒนาคุณภาพชีวติและสุขภาพแรงงานพัฒนาคุณภาพชีวติและสุขภาพแรงงาน

ll พัฒนาพัฒนาการจัดการกิจการและการจัดการกิจการและ HR  HR เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานท่ีมีอยูเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานท่ีมีอยู  (HR (HR 
management, Remanagement, Re--engineering)engineering)

ll ใชใชเครื่องจักรเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากข้ึนและเทคโนโลยีมากข้ึน  เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ll ปรับปรับวิธีการลงทุนวิธีการลงทุน  (Relocation, Outsourcing, etc.)(Relocation, Outsourcing, etc.)
ll รัฐเพิ่มรัฐเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารแรงงานประสิทธภิาพการบริหารแรงงาน  &&  ใชนโยบายแรงงานอยางมีใชนโยบายแรงงานอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อสงเสรมิภาคเอกชนดานคณุภาพแรงงานประสิทธิภาพเพื่อสงเสรมิภาคเอกชนดานคณุภาพแรงงาน
ll ปรับปรุงปรับปรุงนโยบายแรงงานนโยบายแรงงานและประชากรและประชากร

ll นโยบายคาจางท่ีจูงใจการเพิ่มคุณภาพแรงงานนโยบายคาจางท่ีจูงใจการเพิ่มคุณภาพแรงงาน
ll การใชแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพการใชแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตองถูกตอง
ll สงเสริมสงเสริม  circular migration  circular migration  ของแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศของแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ จบ



ขอมูลเพิ่มเติมขอมูลเพิ่มเติม
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1.1.ทุนมนุษยทุนมนุษยคือคือ  ทักษะทักษะ  ((skillsskills),),  ความคลองแคลวความคลองแคลว  
((dexteritydexterity))  ท้ังกายภาพท้ังกายภาพ  สติปญญาสติปญญา  จิตใจจิตใจ

  ฯลฯฯลฯ  และวิจารณญาณและวิจารณญาณ
ทุนมนุษยทุนมนุษยสามารถสามารถเกิดจากการศกึษาและการฝกอบรมเกิดจากการศกึษาและการฝกอบรม  

((Adam Smith:1723-1790)
วัดไดจากวัดไดจาก  EC: Earning CapacityEC: Earning Capacity

5.5.  ผลติภาพแรงงานผลติภาพแรงงาน--ความสามารถในการทํางานความสามารถในการทํางาน
ของแรงงานโดยเฉลี่ยของแรงงานโดยเฉลี่ย    มักวัดมักวัดจากจาก

ผลผลิตผลผลิต//หนวยแรงงานหนวยแรงงาน
เชื่อมโยงกับเชื่อมโยงกับสมรรถนะสมรรถนะใกลชิดใกลชิด

2.2.  ความรูความรู –การศึกษาในและนอกสถาบัน
การศึกษาและการฝกอบรม

และการอบรมอยางไมเปนทางการ

3.3.  ทักษะทักษะ –ความ
ชํานาญเกิดจาก
การปฏิบัติ

4.4.  บุคลิกภาพบุคลิกภาพ –
ลักษณะ

ประจําตัว สุขภาพ 
อาจเกิดตามธรรมชาติ

หรือถายทอด

Competency

นิยาม
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2.12.1  โครงสรางอายุแรงงานโครงสรางอายุแรงงาน

วัยเด็ก
(0-14 ป)

วัยแรงงาน
(15-59 ป)

วัยสูงอายุ
(60 ป+)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2503 2513 2523 2533 2543 2553 2563 2573 2583
ป

จํา
น
วน

 (
พั
น
ค
น

)

ที่มา: ปทมา วาพัฒนวงษ. 2549 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

16.60016.60025832583

14.50014.50025732573

11.00011.00025632563

7.5007.50025532553

7.0387.03825502550

5.7585.75825432543

4.0374.03725332533

ตอ



โครงสรางอายุของแรงงานจําแนกตามอุตสาหกรรม 2550

ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ป 2550 เฉล่ีย ไตรมาสท่ี 1 และ 3

เกษตร

อุตสาหกรรม

บริการ

รวม

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
อายุ (ป)

จํา
นว
น 

(ค
น)

การวัด
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2.22.2  การศึกษาของแรงงานการศึกษาของแรงงาน  (%)(%)  ปป  25502550

ประถม/
ม.ตน, 
75.6%

ม.ปลาย,
 12.7%

อนุปริญญา
, 3.4%

ป.ตรี, 7.5%

สูงกวาป.
ตรี, 0.8%

ประชากรในวัยแรงงาน

ประถม/
ม.ตน, 
73.4%

ม.ปลาย,
 12.4%

อนุปริญญา
, 4.0%

ป.ตรี, 9.1%

สูงกวาป.
ตรี, 1.1%

ผูมีงานทํา

ที่มา: ขอมูลการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร สาํนักงานสถติิแหงชาต ิ2550 (เฉลี่ยไตรมาส 1 และ 3)

*ประชากรในวัยแรงงาน15+(50.97ลาน) = มงีานทาํ (36.2ลาน) + วางงาน (0.63 ลาน) +อยูนอกกําลงัแรงงาน (14.1 ลาน)

(71%)(100%)
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51

53

22

32

19

48

439423731จีน

5148112120อินเดีย

5354172530ฟลิปปนส

2744271516ฮองกง

4241101411มาเลเซีย

1412211สิงคโปร

5046392724ไทย

สน
อง
ก
าร
แข

งข
ัน

อุด
มศึ
กษ

า

ท
ักษ

ะภ
าษ
า

%
มัธ
ยม
ศึก
ษ
า

คอ
มท

ี่ใช
/ห
ัว

งบ
 R

&
D

ขีดความ
สามารถ

การแขงขัน
ทางการศึกษา

2551

p.4
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การติดตอราชการ

การขาดแรงงานฝมือ

สาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก

ความไมแนนอน
สถานการณเศรษฐกจิ

ปญหาสําคัญของนักลงทุนในประเทศไทย 2007
2.3 ทักษะฝมือแรงงาน

มีตอ

กลับ
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บราซิล (2003)

ประเทศไทย (2007)

ประเทศไทย (2004)

จีน (2003)

มาเลเซยี (2002)

เวียดนาม (2005)

อินโดเนยีเซยี (2003)

อินเดยี (2006)

ฟลิปปนส (2003)

ตุรกี (2005)

เกาหลี (2005)

กมัพูชา (2003)

รอยละของสถานประกอบการท่ีเห็นวาระดับฝมือของแรงงานเปนขอจํากัดท่ีสําคัญ

การขาดแคลน

การขาดแคลนแรงงานทักษะเปนอุปสรรคสาํคัญในการเขาสูระบบการขาดแคลนแรงงานทักษะเปนอุปสรรคสาํคัญในการเขาสูระบบ
เศรษฐกิจฐานความรูเศรษฐกิจฐานความรู

ที่มา: World Bank 2006

p.4

มีตอ
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ความสามารถการใชภาษาอังกฤษและ IT ของแรงงานฝมือในภาคการ
ผลติของไทยยงัอยูในระดบัต่ํา

รอยละ

สดัสวนของความสามารถหรือทกัษะที่สถานประกอบการคิดวาอยูในระดับตํ่าหรอืตํ่ามาก

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

ITIT

เชิงตัวเลข
ความคิดสรางสรรค/นวัตกรรม

การเปนผูนาํ

การสื่อสาร

การบริหารเวลา

การแกปญหา

สังคม

การปรบัตัวหรอืดดัแปลง

การทาํงานเปนทมี

เทคนคิ/ผูเชีย่วชาญ

ที่มา: World Bank 2006

กลับ
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2.4 2.4 ลักษณะลักษณะ  AttributesAttributes
ll คุณลักษณะมมีากมายคุณลักษณะมมีากมาย
ll กายภาพกายภาพ  (Physiques)(Physiques)
ll รูปรางหนาตารูปรางหนาตา  อายุอายุ  เพศเพศ  //การพูดการพูด//เจรจาเจรจา//ความจําความจํา//สุขภาพสุขภาพ
กายใจกายใจ//ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษ//

ll บุคลิกลักษณะบุคลิกลักษณะ  (Personalities)(Personalities)
ll มนุษยสมัพนัธมนุษยสมัพนัธ//มีวินัยมีวินัย  มรีะเบียบมรีะเบียบ//ความรักองคกรความรักองคกร  

(Loyalty)/Charisma/Attitude/(Loyalty)/Charisma/Attitude/ขยันขยัน//ทุมเททุมเท//ประพฤติดีประพฤติดี//
ตรงตอเวลาตรงตอเวลา//รกัษาคําพดูรกัษาคําพดู

ll ความสามารถความสามารถ  (Quasi(Quasi--Skill attributes)Skill attributes)
ll ความคลองแคลวความคลองแคลว//ไหวพริบไหวพริบ//การทํางานเปนทีมการทํางานเปนทีม//การพูดการพูด//
เจรจาเจรจา//การฟงการฟง//การดูคนการดูคน//การรับรูการรับรู  (perception)/(perception)/การโนมการโนม
นาวคนนาวคน

ll ประเมินยากประเมินยาก มีตอ

กลับ
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ระดับความสามารถระดับความสามารถ  (Competency) (Competency) 
ของแรงงานของแรงงาน  ปป  25502550  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

4.944.054.553.824.123.343.32.552.91.86ความสามารถในดานการบรหิาร

4.943.984.424.064.183.493.42.782.992.22
ความสามารถดานเทคนิค
ปฏบิัติงาน

4.854.154.644.124.283.833.592.973.272.8
ความสามารถในการทาํงานเปน
กลุม

4.733.814.213.513.92.912.931.722.251
ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ

4.713.924.273.843.993.282.991.782.341ความสามารถดานคอมพิวเตอร

4.894.074.514.064.113.343.172.382.862.05
ความสามารถในดานการ
วิเคราะหแกไขปญหา

คาด
หวัง

ปจจุบั
น

คาด
หวัง

ปจจุบั
น

คาด
หวัง

ปจจุบั
น

คาด
หวัง

ปจจุบั
น

คาด
หวัง

ปจจุบั
น

กลุม
ผูเชีย่วชาญ

กลุมแรงงาน
ฝมอืระดบัสงู

กลุมแรงงาน
ฝมอื

กลุมแรงงาน
กึ่งฝมอื

กลุมแรงงาน
ไรฝมอื

ความสามารถ

ที่มา: http://manpower.mol.go.th (ป 2550) กลับ

http://manpower.mol.go.th
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2.52.5  ผลติภาพแรงงานไทยผลติภาพแรงงานไทย
ll อดีตอดีต  การโตของเศรษฐกิจเกิดจากการโตของเศรษฐกิจเกิดจาก  เพิ่มปจจัยการผลิตเพิ่มปจจัยการผลิต  ไมใชไมใช
ผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงาน

ll แรงงานราคาถูกจากภาคเกษตรแรงงานราคาถูกจากภาคเกษตร&&  แรงงานราคาถูกเริม่จํากดัแรงงานราคาถูกเริม่จํากดั
ll อนาคตอนาคต  การเตบิโตของเศรษฐกจิอยางยั่งยืนตองพึ่งการเตบิโตของเศรษฐกจิอยางยั่งยืนตองพึ่ง
ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น  

ll คลัสเตอรคลัสเตอรทองเท่ียวทองเท่ียว  ไทยไดรายไดตอหัวนักทองเท่ียวนอยกวาไทยไดรายไดตอหัวนักทองเท่ียวนอยกวา
คูแขงเชนคูแขงเชน  อนิโดนีเซียอนิโดนีเซีย

ll อุตสาหกรรมยานยนตอุตสาหกรรมยานยนต  ไทยสรางรถยนตตอคนงานไดนอยไทยสรางรถยนตตอคนงานไดนอยกวาคุกวาคุ
แขงแขง  (11(11  เทียบกับเทียบกับ  4545  ตอแรงงานตอแรงงาน  11  คนคน  ตอปตอป))

ll อุตสาหกรรมอาหารไทยติดกบัอยูกบัระบบท่ีประสทิธิภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยติดกบัอยูกบัระบบท่ีประสทิธิภาพ
แรงงานต่ําแรงงานต่ํา  คาแรงถูกคาแรงถูก  และทักษะนอยและทักษะนอย  (Michael E. Port 2003)(Michael E. Port 2003)

((MatinMatin, , KaziKazi M. 2005. Thailand Investment Climate, Firm Competitiveness, & GM. 2005. Thailand Investment Climate, Firm Competitiveness, & Growth) rowth) 

ตาราง กลับ
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ผลิตภาพแรงงานไทยผลิตภาพแรงงานไทย

1.371.372.382.381.011.010.51129,000129,000บริการบริการ

1.361.361.981.980.620.623.05241241,,800800อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

0.950.954.614.613.213.213.1125,90025,900เกษตรเกษตร

1.41.44.184.182.782.783.01113,960113,960รวมรวม  ((เฉลี่ยเฉลี่ย))

ต่ําต่ํา
ไปไป

อัตราอัตรา
ทีค่วรทีค่วร
เปนเปน

แนวโนมแนวโนม
25512551--
25542554

อัตรา
เติบโต
2541-
49

ปจจุบันปจจุบัน
25492549
บาทบาท//คนคน

ที่มา: สราวุธ/นิภานันท ผลการพยากรณความตองการกําลังคนผลการพยากรณความตองการกําลังคน  25512551--25542554
((Normative forecast)Normative forecast)  สัมมนาแผนพัฒนากําลังคนแหงประเทศไทยสัมมนาแผนพัฒนากําลังคนแหงประเทศไทย  มิถุนายนมิถุนายน  25512551

มีตอ กลับ
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เปรียบเทียบเปรียบเทียบ
จํานวนจํานวน

ผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ย
ตอแรงงานตอแรงงาน
ปป  25402540--4949

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ป

บ
าท
ต
อค

น

อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

บริการ

รวม

ที่มา: ขอมูล GDP จาก TDRI 
และ ขอมูลแรงงาน จากขอมูล
การสาํรวจภาวะการทาํงานของ
ประชากร สาํนักงานสถิติ
แหงชาต ิ(เฉลี่ยไตรมาส 1+3)

มีตอ

กลับ
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ผลิตภาพการผลิตของแรงงานโดยรวม ป 2550

3.14

3.96

4.15

4.03

6.54

14.34

21.64

36.81

27.75

33.74

37.68

31.6

41.34

46.02

อินเดีย

อินโดนีเซีย

จีน

ฟลิปปนส

ไทย

มาเลเซีย

เกาหลี

สิงคโปร

ไตหวัน

อิสราเอล

สหราชอาณาจักร

ญ่ีปุน

ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา

(หนวย :

us ดอลลาร/ชม)

ที่มา : IMD 2008

*

*ผลติภาพฯ = (GDP/ผูทํางาน *ชัว่โมง)

ผลิตภาพแรงงาน ไทยกับตางประเทศ 2550

กลับ



คุณภาพแรงงานไทยคุณภาพแรงงานไทย  
(An Overview of Thailand(An Overview of Thailand’’s Quality of s Quality of LabourLabour))

  ดรดร..สราวุธสราวุธ  ไพฑูรยไพฑูรยพงษพงษ  

คณุภาพแรงงานเปนปจจัยสาํคญัตอการเติบโตของเศรษฐกจิอยางคณุภาพแรงงานเปนปจจัยสาํคญัตอการเติบโตของเศรษฐกจิอยาง
ยั่งยืนยั่งยืน

1.1. 6.7 % 6.7 % ของอัตราการเติบโตของอัตราการเติบโต
2.2. กําหนดรายไดและคาจางของแรงงานกําหนดรายไดและคาจางของแรงงาน
3.3. ดึงดูดดึงดูด  FDIFDI
4.4. อุปทานแรงงานของไทยหยุดขยายตัวเชิงปริมาณอุปทานแรงงานของไทยหยุดขยายตัวเชิงปริมาณ

p1


