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คุณภาพแรงงานไทย 
(An Overview of Thailand’s Quality of Labour) 

  

1. บทนํา 

คุณภาพของแรงงานเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีคณุภาพและยั่งยืน ดังจะเห็นได
จากการเติบโตของเศรษฐกิจหรือผลผลิตประชาชาติในอดีตที่โตเร็วกวาการขยายตวัของที่ดิน แรงงานและ
ทุนกายภาพอืน่ๆและนักเศรษฐศาสตรหลายทานไดอธิบายวาสิ่งที่ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวเร็วกวาปจจัยการ
ผลิตคือการลงทุนในทุนมนษุย (Schultz 1961, 1-17) สําหรับในประเทศไทย ธนาคารโลกคํานวณวา คณุภาพ
แรงงานมีสวนทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.4 ในชวง 2520-2547 จากอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณรอยละ 6.0 ในชวงดังกลาว (World Bank 2006, 3) หรือประมาณ รอยละ 
6.7 ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ประการที่สอง คณุภาพของแรงงานแตละคนเปนตวัอธิบายหรือกําหนดความแตกตางในความสามารถ
และคาจางและรายได แรงงานที่มีความสามารถสูงกวายอมมีโอกาสที่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจ(และสังคม)
ดีกวาผูอ่ืน แรงงานที่มีการศกึษาและฝกอบรมสูงโดยทั่วไปจะไดคาจางและรายไดสูงกวาผูอ่ืน (Becker, G.S. 
1964, xv) 

ประการที่สาม นักธุรกิจและนักลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศใหความสําคัญตอคุณภาพ
แรงงานในการตัดสินใจลงทุน การเลือกกลยุทธการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจ ปจจุบันอุปสงคหรือความ
ตองการแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก (Global phenomenon) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นฐานในตลาดแรงงานและวิธีการผลิตและการจัดการ ปรากฏการณนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ธรรมชาติของการแขงขันซึ่งเรียกกันวา “การแขงขันของโลกยุคใหม (New Global Competition)” ...การ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ.. คุณภาพแรงงานมีบทบาทสําคัญในการใชกลยุทธที่จะเขาสูกับการแขงขันใน
โลกยุคใหม (Ward 1997, 1) กลาวคือ ในอนาคตนักลงทุนจะมองหาแรงงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไมใชแค
แรงงานราคาถูกอีกตอไป ในขณะเดียวกันก็ตองตอตานการนําเอาแรงงานที่มีคุณภาพมาใชกับการผลิตที่
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและจายคาจางต่ํา 
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นอกจากนั้นแลว การที่ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุและปริมาณกําลังแรงงานมีความตึงตัว 
จึงจําเปนที่จะตองหันไปพึ่งคุณภาพแรงงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและลดความตองการ
แรงงานในเชิงปริมาณ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับประเทศที่ยังมีแรงงานไรทักษะราคาถูก
และไดเปรียบในการผลิตที่ใชแรงงานทักษะต่ํา 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแนวทางหรือขอมูลเบื้องตนในการศึกษาหาความรูและ
มาตรการเกี่ยวกับคุณภาพแรงงานของไทยในเชิงลึกตอไป โดยเริ่มจากการทําความเขาใจในความหมายของ
คําวาคุณภาพแรงงานและทุนมนุษย การวัดหรือวิธีการประเมินคุณภาพแรงงานเบื้องตน และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพแรงงาน 

2. คุณภาพแรงงานหมายถึงอะไร 

คุณภาพแรงงานในความเหน็ของนักเศรษฐศาสตรคือผลิตภาพของแรงงาน (McConnell and Brue 
1989, 77)  หรือปริมาณของผลผลิตตอแรงงาน1 ซ่ึงมองคุณภาพแรงงานจากผลผลิตเปนสําคัญโดยไมจําเปน 
ตองกลาวถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับพืน้ฐานความรูหรือคุณสมบัติของแรงงาน ซ่ึงจะกลาวถึงในภายหลัง 

แนวความคิดของคุณภาพแรงงานในรูปของผลิตภาพแรงงานกับทุนมนุษยเปนเรื่องเดียวกัน โดย 
McConnell & Brue (1989, 77) กลาววา “กิจกรรมใดกต็ามที่เพิ่มคุณภาพ (ผลิตภาพ) แรงงานอาจถือไดวา
เปนการลงทุนในทุนมนษุย โดยการลงทุนในทุนมนษุยดงักลาวมิใชเพยีงแตคาใชจายในการศึกษาสามัญและ
การฝกอบรมเทานั้นแตรวมถึงคาใชจายในการรักษาสุขภาพ การยายถ่ิน การหางานและการดูแลเด็กกอนวยั
เรียน” 

ที่จริงแนวความคิดที่เชื่อมโยงระหวางคุณภาพแรงงานกับทุนมนุษยเปนความคิดเกาแกมานานแลว 
ปรมาจารยเศรษฐศาสตรอยาง อดัม สมิทธิ์ กลาวไวดังนี้ “ทุนมนุษยคือ ทักษะ (skills), ความคลองแคลว 
(dexterity) ทั้งกายภาพ สติปญญา จิตใจ ฯลฯ และวิจารณญาณ ทุนมนุษยสามารถเกิดจากการศึกษาและการ
ฝกอบรม” (Smith 1776) ดังนั้นจะเห็นไดวา ทุนมนุษยตามความเห็นของอดัม สมิทธิ์ กับคุณภาพแรงงานก็
คือส่ิงเดียวกัน2 

อยางไรก็ตาม เวลานักลงทุน(ขามชาติ)พูดถึงคุณภาพแรงงาน ส่ิงแรกที่เขานึกถึงอาจจะเปนโครงสราง
การศึกษาของแรงงาน โครงสรางแรงงานฝมือที่ประเทศปลายทางมีวามีแรงงานฝมือมากนอย เพยีงพอตอ
การประกอบอตุสาหกรรมหรือไม กอนจะลงไปในรายละเอียดถึงความขยันขนัแข็ง ความมีระเบียบวินยั 
ความตั้งใจทํางาน 
                                                        
1 ผลิตภาพแรงงานวัดไดหลายวิธี ดูเพิ่มเติมจาก (สุมาลี และคณะ 2550) 
2 ปจจุบันทุนมนุษยหมายถึงผลงานหรือผลผลิตของแรงงานกับทักษะของแรงงาน (Contribution of workers and their skills) 

และอาจวัดไดโดยใช Earning Capacity หรือ ความสามารถในการหารายได (Haveman et al. 2003) 



ดร. สราวุธ  ไพฑูรยพงษ 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

เมื่อถามนักธุรกิจทองถ่ินวาเขาหมายความวาอะไรเวลาเขาบนวาแรงงานไมมีคุณภาพ จะไดยินการ
พูดถึงแรงงานฝมือ วินัยในการทํางานและความขยนัขนัแข็ง ฯลฯ คลายๆกัน แตในเรื่องการศึกษาจะไมพูด
ถึงระดับโดยรวม แตพดูถึงคุณภาพความรูวาไมคอยมีความรูในระดับที่ตองการ (สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 2551ข) 

เมื่อลงไปในระดับวิสาหกิจขนาดยอม ความสนใจในเรื่องคุณภาพแรงงานจะลงในรายละเอยีดมาก
ขึ้นถึงลักษณะสวนตัว (attributes) เนื่องจากธรรมชาติการทํางานจะคลุกคลีใกลชิดกันมากขึ้น 

หากพิจารณาใหดีจะเห็นไดวา คุณภาพของแรงงานในสายตานักธุรกิจที่ประกอบดวย ความรูหรือ
การศึกษา ความชํานาญหรือทักษะ และคุณสมบัติ อ่ืนๆของแรงงานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพนั้นสอดคลองแนวความคิดของอดัม สมิทธิ์เปนสวนใหญ 

อยางไรก็ตาม จะเปนการบังเอิญหรือววิัฒนาการก็ตาม มีผูนําแนวความคดินีม้าดูคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพของแรงงานในรูปสมรรถนะ (Competency) ไดแก David C. McClelland ซ่ึงเริ่มนําแนวคิด 
Competency หรือ สมรรถนะแรงงานมาใชในป 2513  

David C. McClelland ศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคม และพบวาประวัติ ผลทางการศึกษาที่ดีเดน
ของคนไมไดเปนปจจยัที่จะชี้วัดความสําเร็จในหนาที่การงานเสมอไป หากแตตองประกอบดวย ความรู 
(Knowledge)  ทักษะ (Skill)  และคณุลักษณะ (Attributes)  ที่รวมเรียกวาสมรรถนะ (Competency) 
McClelland ตีพิมพงานวิจัยสําคัญชื่อ “Testing for Competence rather than Intelligence” ในป พ.ศ.2516 ซ่ึง
สรุปไดวา คนที่ทํางานมีผลงานดีหรือไมขึ้นอยูกับคณุลักษณะภายใน (สถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย 2550, 4-1) 

แนวความคิดนี้เปนยอมรับอยางกวางขวางในปจจุบนั ดังที่ ศาสตราจารย William A. Ward ให
ความเหน็วา “ในการผลิตสมัยใหม คุณภาพแรงงานไปไกลกวาการศกึษาและการฝกอบรม ทักษะสวนตวั
และทัศนคติของแรงงานมีความสําคัญ ....ทุกวันนี้การรบัสมัครงานจะระบุ “ความสามารถในการปรับตัว” 
หรือไมก็ “ความสามารถในการทํางานเปนทีม” ” (Ward 1997) 

จากแนวคิดตางๆ ขางตนอาจสรุปไดวาคุณภาพแรงงานหมายถึง 
1. ผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) 
2. ทุนมนุษย (Human capital) 
3. สมรรถนะ (Competency) 

1) ความรู (Knowledge:การศึกษา/อบรม) 
2) ทักษะ (Skill) 
3) บุคลิกภาพ (Attributes) 

โดยทั้งทุนมนุษยและสมรรถนะจะมาจาก 3 ปจจัยที่สําคัญ คือ ความรูหรือการศึกษาการฝกอบรม 
ทักษะ และ บุคลิกภาพ 
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3. คุณภาพแรงงานในประเทศไทย 

จากแนวคิดขางตน จะเหน็วาการประเมินคุณภาพแรงงานของประเทศอาจจะดูจากปจจยัหรือมติิ
ตางๆ ดังกลาวมาแลว คือ ผลิตภาพแรงงาน ทุนมนษุย สมรรถนะ ซ่ึงสามารถแยกออกเปน การศึกษา การ
ฝกอบรม ทักษะ และบุคลิกภาพของแรงงาน (อายุ เพศ สุขภาพ พฤติกรรม ฯลฯ)  ซ่ึงตัวช้ีวัดแตละตัวไมมี
ความสมบูรณในตัวเอง3 ดังนั้นจึงควรดหูลายๆ มิติ ดังตัวอยางที่นํามาเสนอตอไปนี ้

ก. โครงสรางอาย ุ
โครงสรางอายุของแรงงานมีความสัมพันธกับสมรรถภาพหรือผลิตภาพของแรงงาน เชนแรงงานวัย

หนุมสาวอาจมีความแข็งแรงดานรางกาย ถาเปนแรงงานที่มีการศึกษาก็จะเปนผูที่มคีวามรูสมัยใหม แตอาจมี
ขอเสียเปรียบเรื่องประสบการณหรือความชํานาญเปนตน ประเทศที่มีแรงงานสูงอายุมากๆอาจมีปญหาใน
บางอุตสาหกรรม เชนอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานหรือความแข็งแรง อุตสาหกรรมที่ตองการคนวัยหนุม
สาว (เชนแอรโฮสเตส หรืออุตสาหกรรมบริการ) 

ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตประมาณป 2548 โดยมีผูสูงอาย ุ(อายุ 60 ขึ้นไป) ประมาณ 7.2 
ลานคนและคดิเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของประชากรโดยทัว่ไป และจะเพิ่มเปนรอยละ 17 ในอีก
ประมาณ 20 ป โครงสรางอายุของแรงงานจะมีอายุเฉลีย่ของแรงงานสูงขึ้นกวาในอดตี ในป 2550 อายุมัธยฐาน
ของแรงงานอยูในชวง 35-39 ปและคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนโครงสรางอายุของ
ประชากรดังกลาวแลว 

                                                        
3 ตัวอยางเชน มีขอโตแยงวาผลลัพธของการศึกษาหรือตัวชี้วัดทางการศึกษานั้นอาจซอนปญหาอื่นไวเชน ปญหาความสามารถสวนบุคคล 

(Ability problem) ที่ไมไดจากการศึกษา อาจจะมาจากกรรมพันธุ หรือ ระดับสติปญญาและพรสวรรคอื่นๆ และ การอาศัยปริญญาหรือ
วุฒิบัตรเปนตั๋วเบิกทาง (Screening Hypothesis) โดยเถียงวาการที่การศึกษาทําใหรายไดสูงข้ึนน้ันไมใชเพราะมันเพิ่มผลิตภาพหรือ
ความสามารถของผูศึกษา แตเกิดจากการใหคะแนนและการประทับตรารับรองใหเขาเขางานไดและเกิดรายไดตามมา (McConnell & 
Brue 1989, 103-106) 
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รูปท่ี 1 โครงสรางอายุของแรงงานจําแนกตามอุตสาหกรรม 2550

ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ป 2550 เฉล่ีย ไตรมาสที ่1 และ 3

เกษตร

อุตสาหกรรม

บริการ

รวม
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อายุ (ป)

จ
ําน
วน

 (
ค
น

)

 
รูปที่  1 แสดงให เห็นความแตกตางของโครงสรางอายุแรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ  ใน

ภาคอุตสาหกรรม แรงงานสวนใหญมีอายุวัยหนุมสาว ในขณะที่แรงงานในภาคเกษตรมีอายุสูงกวา 40 ป 
และแรงงานในภาคบริการมีโครงสรางอายุที่อยูระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ส่ิงที่นาสนใจควร
ศึกษาตอไปคือโครงสรางอายุที่แตกตางกันเหลานี้จะสะทอนใหเห็นผลิตภาพแรงงานหรืออัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรมที่ตางกันของสามสาขาอุตสาหกรรมหรือไม ในชั้นนี้ขอมูลในชวงพ.ศ. 2544-2548 พบวา
อัตราการเพิ่มของประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยของภาคเกษตรต่ําสุดคือรอยละ 0.69 ตอป  และ
ภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุดคือ 3.96 ตอป และภาคบริการสูงกวาภาคเกษตรเล็กนอยที่ 1.0 ตอป แตขอมูล
เบื้องตนเชนนี้คงยังไมสามารถยืนยันความสัมพันธระหวางโครงสรางอายุกับอัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ได จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม แตโดยตรรกะแลวภาคอุตสาหกรรมนิยมจางแรงงานที่มีอายุหนุมสาวมากกวา
และสวนใหญจะเลิกจางแรงงานกอนอายุ 60 ป โครงสรางอายุจึงนาจะเปนเครื่องบอกคุณภาพและ
ประสิทธิภาพแรงงานไดอยางหนึ่ง และในแงของนโยบาย เมื่อในระยะตอไปโครงสรางอายุแรงงานจะ
สูงอายุยิ่งขึ้น รัฐบาลและผูประกอบการจึงไมควรมองขามเรื่องนี้ 

ข. การศึกษาและฝกอบรม 
การประเมินคณุภาพแรงงานดานการศึกษาในระดับมหภาคอาจทําไดหลายระดับและหลายมิติ โดย

อาจเริ่มจากตัวช้ีวัดงายๆเชน อัตราการรูหนังสือของแรงงาน  โครงสรางการศึกษาหรืออัตราผูสําเร็จการศึกษา
ขั้นตางๆ ซ่ึงอาจจําแนกออกตามอุตสาหกรรมหรืออาชีพตามตองการ นอกจากนั้นแลว อาจดูจากตวัช้ีวดัดาน
คุณภาพการศกึษา และคุณลักษณะดานตางๆที่เกี่ยวของ จนถึงการประเมินผลดวยอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนในการศกึษา (Rate of return to investment in education) ในบางกรณีอาจใชขอมูลงบประมาณดาน
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การศึกษา จํานวนหรือสัดสวนครูตอนักเรียน ผลการทดสอบความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ฯลฯ เพื่อช้ีวดั
คุณภาพการศกึษาและคุณภาพของแรงงานในดานการศกึษา 

1) โครงสรางการศึกษาของแรงงานไทย 
ในภาพรวมของอุปทานแรงงานมีการศึกษาคอนขางต่ําคือ  ในป 2550 รอยละ 75.6 ของประชากรใน

วัยแรงงานและรอยละ 73.4 ของผูมีงานทํามกีารศกึษาต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลาย  ผูมีงานทาํที่จบมธัยมปลาย/ 
ปวช. มีเพยีงรอยละ 12.4 และผูจบปริญญาตรีขึ้นไปไมถึงรอยละ 10 (รูปที่ 2)  ทั้งนี้ยังไมคํานงึถึงปญหา
คุณภาพการศกึษาเชน อาจมีโรงเรียนระดบัประถมหลายแหงทีไ่มผานการประเมินมาตรฐานการศึกษาหรือมี
มหาวิทยาลัยทีไ่มมีคุณภาพอกีจํานวนมาก (ไทยรัฐ กรกฎาคม 2550)4  

กลาวอีกอยางหนึ่ง ประชากรไทยในวัยแรงงานที่มีการศึกษาจบมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือสูงกวามี 
รอยละ 24.4 เมื่อพิจารณาเฉพาะผูมีงานทํา อัตราสวนของแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 26.6 ซ่ึงเมื่อเทียบกับมาเลเซียหรือฟลิปปนสในป 2543 ซ่ึงมีสัดสวนแรงงานมี
การศึกษาดังกลาวรอยละ 29.9 และ 31.9 ตามลําดับ  ถือวาประเทศไทยมีความขาดแคลนแรงงานฝมือ  
ธนาคารโลกมีความเห็นวาสาเหตุที่โครงสรางแรงงานมีสัดสวนแรงงานฝมือนอยเนื่องจากแรงงานระดับ
มัธยมศึกษาเขาสูตลาดแรงงานนอยเพราะผูที่เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมุงเขาเรียนตอขั้นอุดมศึกษา
มากกวาจะตั้งใจจบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 ไมทราบวันที่ 

รูปท่ี 2 โครงสรางการศึกษาของแรงงาน ป 2550 

* ประชาการในวัยแรงงาน 15+(50.97 ลาน) = มีงานทํา (36.2 ลาน) + วางงาน (0.63 ลาน) + อยูนอกกําลังแรงงาน (14.1ลาน) 

ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550 (เฉลี่ยไตรมาส 1 และ 3) 

ประชากรในวยัแรงงาน  
(100%) 

ผูมีงานทํา  
(71%) 
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 ม.ปลาย, 
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 ป.ตรี, 7.5%
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อนุปริญญา, 
4.0%  ม.ปลาย, 

12.4% 
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แคมัธยมศกึษาแลวออกมาทาํงาน เนื่องจากแรงงานที่เรียนเพิ่มจากระดบัมัธยมศกึษาไปจบขัน้ปริญญา
มีอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 35% ในขณะที่ความแตกตางอัตราผลตอบแทนการลงทุนเรียน
ตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไปจบชั้นมธัยมปลายเทากับ 5.3 % เทานั้น 5  

โดยรวมๆ การศึกษาระดับมธัยมของไทยเติบโตไมทันกบัการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ตาม
ขอมูลของธนาคารโลก อัตราการสําเร็จมัธยมศึกษา (Completion rate) ของไทยต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศที่
มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดบัเดียวกัน คือรอยละ 4.1 ในป 2543 เมื่อเทยีบกับรอยละ 23.6 ในประเทศมาเลเซีย
และ 17.5 ในฟลิปปนส6 (World Bank 2006, 67) 

ธนาคารโลกใหความเห็นวาการปรับปรุงคุณภาพของการมัธยมศึกษานาจะเพิ่มอุปสงคสําหรับ
แรงงานที่สําเร็จมัธยมศึกษาและคาจางซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหมีแรงงานที่จบมัธยมศึกษามากขึ้น 

อยางไรก็ตาม นาสังเกตวาการวิเคราะหของธนาคารโลกที่ใชตัวเลขที่คํานวณจากการสํารวจ PICS 
ดังกลาวไมนาจะใชไดกับทั้งประเทศเพราะการสํารวจดังกลาวมีความลําเอียงสํารวจธุรกิจขนาดใหญและ
เกี่ยวของกับการสงออก ดังนั้นอัตราผลตอบแทนการลงทุนระหวางมัธยมศึกษากับอุดมศึกษาที่วิเคราะหได
นาจะเกิดจากโครงสรางเงินเดือนของธุรกิจขนาดใหญที่เปนตัวอยางการสํารวจมากกวาในธุรกิจทั้งประเทศ 
ประการที่สองในการศึกษานี้ในการเก็บหรือวิเคราะหขอมูลบางสวน ธนาคารโลกแบงแรงงานออกเปนสอง
กลุมใหญๆเทานั้นคือ แรงงานทักษะกับแรงงานไมมีทักษะ โดยแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลายกับแรงงาน
อุดมศึกษาจัดอยูในกลุมแรงงานทักษะทําใหไมสามารถแยกแยะความแตกตางของแรงงานในกลุมนี้ได
ชัดเจน 

                                                        
5  สวนตางของอัตราผลตอบแทนในการลงทุนการศึกษาที่เพิ่มเม่ือเรียนสูงขนในแตละระดับน้ีเรียกวา Sheepskin Effect (World Bank 

2006, 66-72) 
6 ธนาคารโลกคํานวณจากสัดสวนของประชากรอายุ 25 ข้ึนไปท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอจํานวนประชากรอายุ 25 ปข้ึนไปทงหมด 

อัตรา Completion rate อาจใชฐานประชากรตางกัน เชน ในสหรัฐอเมริกา High school completion rate คํานวณจากประชากร อายุ 
18-24 ดังน้ันอัตราจึงอาจสูงกวามากและเทียบกันไมได อัตราฯของไทยที่ใชฐานประชากรตางกันอยูในกรอบที่ 1 
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จํานวนนกัเรียนในระบบโรงเรียนจํานวนนกัเรียนในระบบโรงเรียน  ปการศึกษาปการศึกษา  25392539 -- 25482548

หมายเหต:ุ ไมรวมนักศึกษาการศึกษาของสงฆและคฤหัสถ และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
ที่มา: สถิติการศึกษาแหงชาติ 2539 – 2543 และสถิติการศึกษาของประเทศไทยป 2544 - 2548
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ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

มศ.ตน

มศ.ปลาย(รวม)

มศ.ปลาย สามัญฯ

มศ.ปลาย อาชีวฯ

อุดมศึกษา

อัตราการเรียนตอ (transition rate) ระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา 2540-2550

ท่ีมา: สถิติการศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2539-2544 และ 2546, Education in Thailand 2005/2006 และ สถิติการศึกษา
ฉบับยอ ปการศึกษา 2547 - 2550

หมายเหตุ: อัตราการเรียนตอ = (จํานวนนักศึกษาเขาใหม ระดับ i ป t / จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ i ป t-1)*100 
โดย i คือ ระดับการศึกษาท่ีสนใจ เชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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กรอบท่ี 1 อุปทานการศึกษา 
จํานวนนักเรียนนกัศึกษา (Gross enrolment) 

การศึกษาขั้นประถมพัฒนาอยางรวดเร็วต้ังแตประมาณ 30ปกอน   ในชวงป 2539-2548 จํานวนนักเรียนใน
ประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอยางชาๆ ในชวง 2539-2546 และเริ่มมีแนวโนมลดลง (เนื่องจากอัตราเกิดลด)  

การศึกษาระดับมัธยมเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วเมื่อประมาณ 20 กวาปกอน อัตราการเขาเรียนของไทยเคยต่ํากวา
หลายประเทศในเอเซียแตก็ พัฒนาไดรวดเร็ว 
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษามีแนวโนมลดลง
เล็กนอยหลังวิกฤติเศรษฐกิจและกลับเพ่ิมขึ้น 
แนว โน มนั ก เ รี ยนมั ธยมศึ กษาตอนต นกั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายตางกันเห็นไดชัดในชวงป 
2539-2544 โดยมัธยมศึกษาตนมีแนวโนมลดลง
และเพิ่มขึ้นต้ังแตป 2545 ขณะที่มัธยมศึกษาปลาย
เพ่ิมขึ้นชวงป 2539-2544 แตลดลงในป 2545 แลว
จึงกลับเพ่ิมขึ้นอีก แตยังนอยกวาจํานวนในชวงป 
2542-2544 โดยในสายสามัญมีระดับสูงสุดในป 
2544 และลดลงหลังจากนั้น  

จํานวนนักศึกษาอุดมศึกษามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องและมีจํานวนใกลเคียงกับจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจนถึง ป 2543 จึงเริ่มสูงกวา 

อัตราการเติบโตของจํานวนนักเรียนประถมศึกษาเทากับรอยละ 0.07 ตอป และมีแนวโนมลดลง อัตราเติบโตของ
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทากับ 0.78 ตอป และอัตราของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทากับรอยละ 0.58 ตอป 

อัตราการเรียนตอ(Transition rate) 
อัตราการเรียนตอในช้ันมัธยมตน (91.2% 

ในป 2540 และ 99.5% ในป 2550) นาจะเปนเหตุ
สําคัญที่ทําใหจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ยังคงเพิ่มขึ้น  ขณะเดียวกันอัตราการเรียนตอใน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (88.2 % ในป 2550 – สาย
สามัญ 50.3%  และสายอาชีวฯ 37.8 %)  ที่นาสนใจ
คือเหตุใดอัตราการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจึงลดลง
ในป 2545-46  

ในระดับอุดมศึกษาอัตราคอนขางคงที่
ประมาณ รอยละ 80 ในชวง 2540-2545 แตกระโดด
ขึ้นอยางรวดเร็วเปนรอยละ 110 ในป 2547 และ 116.7 ในป 2550 

อัตราจบการศึกษา(Completion rate) 
ระดับประถมศึกษาก/รอยละ 92.6 (ป 2543) และ 100 (ป 2547)  ระดับมัธยมศึกษาข/รอยละ 48.8 (ป 2543) และ 

53.5 (ป 2547) 
ก/ จํานวนผูจบประถมศึกษา/ประชากรอายุ 11 ปในปเดียวกัน      ข/ จํานวนผูจบมัธยมศึกษา/ประชากรอายุ 17 ปในปเดียวกัน 
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2) คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพของแรงงานจะดแูควาแรงงานจบการศึกษาอะไร ระดับใดอยางเดยีวไมได แตจะตองดวูา

ผูสําเร็จการศึกษาแตละระดับแตละคนมีคุณภาพตามระดับการศึกษาที่จบหรือไม  
คุณภาพการศกึษาของไทยยงัมีปญหาอยูหลายจุด ทั้งนี้ตามผลการวิจัยหลายฉบับอาทิ การศึกษาของ

ธนาคารโลก เร่ือง Thailand Social Monitor: Improving Secondary Education (World Bank 2007) 
การศึกษาของ ยงยุทธ แฉลมวงษ และคณะ (2551) การจดั 

อันดับความสามารถในการแขงขันของ IMD (Institute of Management Development 2008) และ
การประเมินของ สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 2550) 

การประเมินคุณภาพการมัธยมศึกษาของธนาคารโลกดูจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Students’ 
achievement) พบวา 

• นักเรียนมัธยมศึกษาของไทยโดยเฉลี่ยทําคะแนนไดดีกวาประเทศที่ระดับรายไดพอๆ กัน แสดงวา 
ณ คุณภาพระดับหนึ่งไทยสามารถใหการศึกษาอยางทั่วถึง 

• ประเทศไทยมีความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอความ
แตกตางของคะแนนเล็กนอย 

• แตแมวาคะแนน Programme for International Student Assessment (PISA) and the Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) จะใหผลดังกลาว ธนาคารโลกพบวา
ไทยยังมีปญหาคุณภาพการศึกษาที่จะตองแกไขอยางเรงดวน คือ 

 มีนักเรียนนอยมากสามารถทําคะแนนไดในลําดับตนๆ 

 นักเรียนประมาณรอยละ 40 ทําคะแนนไดที่หรือต่ํากวาระดับ 1 ในเรื่องการรูหนังสือ 
(Literacy) และรอยละ 50 ทําคะแนนอยูหรือต่ํากวาระดับ 1 ในดานคณิตศาสตร ซ่ึงใน
ประเทศที่พัฒนาแลวสัดสวนนักเรียนที่ทําคะแนนต่ําเชนนี้จะประมาณรอยละ 10 

 โดยสรุป ยังมนีักเรียนจํานวนมากที่ทําคะแนนต่ําในวิชาพื้นฐานทางภาษา คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร 

ธนาคารโลกสรุปวาสาเหตุสําคัญของคุณภาพการศึกษาขัน้มัธยมมาจากคุณภาพของครู และการ 
ขาดแคลนอุปกรณการเรยีนการสอน (World Bank 2007, 10-11) 

สถาบัน IMD (Institute of Management Development) ซ่ึงจัดอันดบัความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศ 50-60 ประเทศทั่วโลก ไดประเมินคุณภาพแรงงานดานการศึกษาในแงความสามารถการแขงขัน
ของไทยกับตางประเทศแลวจัดอันดับใหไทยอยูลําดับกลางจนเกือบทีโ่หล ดังรูปที่ 3  และ 4 
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รูปท่ี 3 ขีดความสามารถในการแขงขันทางการศึกษาของประเทศไทย 2550 
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ที่มา: (IMD 2008) 

รูปท่ี 4 ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 2550 
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ที่มา: (IMD 2008) 

การศึกษาที่นาสนใจอีกฉบับโดยยงยุทธ แฉลมวงษ (2549) ไดประเมินสถานการณการศึกษาใน
ประเทศไทยและมีขอสรุปที่สําคัญดังนี้ 

1) การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  
• ชองวางระหวางชุมชนเมืองและชนบทนอยลง แตชองวางระหวางชายและหญิงกลับ

ขยายตวัเพิ่มขึน้ 
• มีความแตกตางกันอยางมากในจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาระหวางกลุมประชากรที่ยากจน

และกลุมที่รํ่ารวย  
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• คุณภาพของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนจาํนวนมากทําคะแนนไดในระดับต่ํา
กวาระดับความสามารถที่ยอมรับได 

• การจัดสรรงบประมาณใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่ํากวาประเทศอื่นที่มีการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา 

2) ในระดับอาชีวศึกษา มปีญหาเชิงคุณภาพ การผลิตขาดเปาหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความตองการ
ของประเทศ  

• การเรียนการสอนเนนปริมาณ ผูเขาเรยีนและจบการศกึษา มากกวาที่จะเนนขดีความสามารถ
ในดานปฏิบัตใินระดับเทคโนโลยีตางๆ  

• ครูไมมีประสบการณจริง และขาดทักษะและประสบการณในอาชีพนั้นๆ  
• การเรียนการสอนในระดับสายอาชีพ ยังอยูในโรงเรียนเปนสวนใหญ ไมสามารถตาม

เทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมไดทัน 
• การเรียนในสายอาชีพ ยังขาดการประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
• ขาดแรงจูงใจใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหการศกึษาและฝกอบรมอยางจริงจัง (Dual 

System) ยังไมกาวหนาเทาทีค่วร 
• ยังมีปญหาในการจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการศึกษาสายอาชีพ 

3) ในระดับอดุมศึกษา 7  บางสวนยังเนนการผลิตบุคลากรตามแนวความคิดอุดมศึกษาของตะวันตก 
โดยมิไดวิเคราะห และยังไมไดใชปจจัยดานการจางงาน (ตลาด) ของไทย เปนตวัช้ีนาํการผลิตอยางแทจริง 

• คุณภาพของสถาบันการศึกษาและบณัฑิตยังไมไดมาตรฐานสากล 
• ขาดระบบการบริหารจัดการศึกษาของแตละสถาบันที่ด ี
• ขาดเปาหมายการพัฒนา “กําลังคน” ของชาติโดยรวม  
• ขาดความเชื่อมโยงกับภาคธรุกิจ หรือสถานประกอบการ 
• การศึกษามิไดสรางโอกาสการจางงานให (Employability) นักศกึษาจึงขาดเปาหมายและ

ความกระตือรือรนที่จะศึกษาและฝกปฏิบตัิงานเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะเมื่อจบไปไมทราบ
วาจะมงีานทําหรือไม ซ่ึงถามีก็ไมทราบวาจะตรงกับวิชาชีพที่เรียนหรือไม 

4) การฝกอบรม 
• ยังไมมีการประสานแบงงานอยางเปนรูปธรรม ระหวางหนวยงานทีท่ําหนาที่ใหการศึกษา

และฝกอบรมระยะสั้นและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก 
• การฝกอบรมโดยเฉพาะในระดับฝมือแรงงาน ยังยึดเปาหมายเชิงปริมาณมากกวาที่จะยดึ

เปาหมายเชิงคณุภาพ นอกจากนั้น ยังขาดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  
                                                        
7 อุปทานและคุณภาพแรงงานระดับอุดมศึกษาอาจดูเพิ่มเติมใน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2548) 
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• ยังไมมีการพิจารณาบังคับ (ทางกฎหมาย) ใหสถานประกอบการตองฝกอบรมใหกับพนักงาน 
และรัฐบาลก็ไมมีมาตรการที่จูงใจใหสถานประกอบการไดดําเนินการพัฒนากําลังคนของ
ตัวเองอยางตอเนื่อง 

• กพร.-ปช. ซ่ึงมีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานเปนฝายเลขานุการ ยังมี
รูปแบบบริหารไมตอเนื่อง 

• กรอ.-พอ. เปนรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ แตมีแกนอยูทีก่ระทรวง ศกึษาธิการ 
ปจจุบันยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนในการประสานกับ กพร.-ปช. และหนวยงานที่เกีย่วของ 

• ยังไมสามารถสงเสริมใหภาคเอกชน มสีวนรวมในการฝกอบรมในทุกๆ ดานอยางเปน
รูปธรรม 

• การฝกอบรมในระดับกลางและระดับสูง (ฝกอบรมเฉพาะทาง) ยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร 

• การฝกอบรม ยังติดกับระบบราชการ ซ่ึงมีผลใหไมสามารถสรางแรงจูงใจที่มากพอที่จะ
ดึงดูดครูฝกที่เกงเขามาทํางานมากขึ้น หรือรักษาครูฝกที่ดีไวในระบบราชการได 

• ยังขาดระบบขอมูลตลาดแรงงานที่สมบูรณรวดเร็ว ทันสมัย โดยเฉพาะเพื่อประกอบการ
แนะแนวอาชพีในทุกระดับ 

นอกจากการประเมินคุณภาพการศึกษาและฝกอบรมตางๆที่กลาวไปแลว สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ 2551) ไดจัดทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
ในระดับการศกึษาตางๆ แตในบทความนีย้งัไมมีโอกาสศึกษาในรายละเอียดจึงไมนําเสนอในโอกาสนี้ 

โดยสรุปคุณภาพแรงงานไทยประเมินจากการศึกษาและการฝกอบรมยงัไมอยูในเกณฑที่ดีนัก แต
แนวโนมในการพัฒนาการศกึษา การเพิ่มขึน้ของจํานวนปที่ไดรับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่
เพิ่มขึ้นจาก 7.1 ปในป 2542 เปน 7.8 ปในป 2546 (World Bank 2007, 28) รวมทั้ง อัตราการศึกษาจบ 
(Completion rate) ระดับประถมศึกษาที่เพิ่มจากรอยละ 92.6 ในป 2543 เปน 100 ในป 2547 และระดับ
มัธยมศึกษาที่เพิ่มจากรอยละ 48.8 ในป 2543 เปน และ 53.5 ป 2547 (กรอบที่1) ถือวาเปนสัญญาณที่ดี  

ค. ทักษะของแรงงานไทย 
วิธีการวัดทักษะแรงงานที่ใชกันอยูนับวายังไมพัฒนา กลาวคือมีวิธีการวัดตางๆนานาและไมคอย

สอดคลองกันเทาใดนัก ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่มักใชกันคือการศึกษาซึ่งยังวัดไดไมสมบูรณนัก (ดังจะกลาวตอไป)  
นอกจากนั้นยังอาจดูจาก ตําแหนงอาชีพ อัตราคาจาง ประสบการณ การฝกอบรม และคะแนนมาตรฐานสากล  

วิธีการวัดหลักๆในปจจุบันมีอยู 2 วิธี คือ Human Capital Approach (HCA) และ Work-Centered 
หรือ Situative Approach (WCA)  (World Bank 2006, 69) 

ตามวิธี HCA ทักษะของแรงงานแตละคนมีหนวยที่วัดได และสามารถปรับใชในเรื่องที่ตองการ
ได โดยสามารถวัดทักษะจากจํานวนปที่เรียน คะแนนมาตรฐาน การฝกอบรม ประสบการณ หรือ คาจาง 
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สวนใหญในระดับมหภาคมักจะวัดจากระดับการศึกษา (ซ่ึงตางจากวิธี Competency ซ่ึงจะวัดการศึกษาแยก
จากทักษะหรือประสบการณ) ดังนั้นวิธีนี้จึงมีขอจํากัดมาก 

วิธี WCA วัดทักษะโดยเนนที่การทํางานซึ่งดูจาก การศึกษาประกอบกับพฤติกรรมการทํางาน 
(Workplace practices) และลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นวิธีนี้จึงนาจะวัดทักษะไดมากกวาวิธี HCA  

การวัดทกัษะในระดับมหภาคอีกวิธีหนึ่งคอืวิธี Competency model ซ่ึงอาจวัดดวยการทดสอบ
ผลงาน (Test of Performance) การใชแบบทดสอบที่ใหผูทดสอบรายงานเกี่ยวกับตัวเอง (Self Report) เชน 
ความรูสึก ทัศนคติ ความสนใจ  การทดสอบโดยสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observations) เชน การ
สัมภาษณ สังเกตพฤติกรรมการทํางาน แตในทางปฏิบัติจะเปนการประเมินผลดวยการสัมภาษณนายจาง
เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความพึงพอใจของนายจางและผูรวมงาน(สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2548) แลวกําหนดเปนคะแนนในแตละหวัขอที่สําคัญ แลวอาจนํามาสรางกราฟรูปใยแมงมุม หรือ Diamond 
model ดังตัวอยางในรูปที่ 5 

รูปท่ี 5 ตัวอยางการประเมินสมรรถนะ ดานความรูและทักษะ 

16/10/5116/10/51 3737
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ที่มา:  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2548 

1) โครงสรางทักษะและความสัมพันธกับการศึกษา 
อาจเปนที่ยอมรับกันในระดับหนึ่งวาทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงานของแรงงาน สวนหนึ่ง

ขึ้นกับการศึกษาของเขา แตในความเปนจริงการศึกษาหรือความรูกับทักษะการนําความรูไปใชไดมากนอย
แคไหนรวมทั้งผูจบการศึกษาไดทํางานตามการศึกษาที่จบหรือไม (Mismatch) ฯลฯ เปนสิ่งที่หลายคนมี
คําถาม  

วิศวกรเหมืองแร 
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รูปที่ 6 แสดงใหเห็น โครงสรางอาชีพกับโครงสรางการศึกษาของแรงงานประเทศไทย ซ่ึงมีแรงงาน
ไรทักษะ(อาชพีพื้นฐาน ผูปฏิบัติการเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานฝมือภาคเกษตร) ซ่ึงมีอยูรอยละ 55.5 ของ
แรงงาน ที่เหลือเปนแรงงานทักษะและแรงงานระดับสงู  เมื่อเทียบกบัโครงสรางการศึกษาจะเหน็วามีความ
แตกตางกนัเกอืบรอยละ 20 จากสัดสวนแรงงานที่จบการศึกษาพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมตน) รอยละ 
73.4 เทียบกับแรงงานไรทักษะ (อาชีพพืน้ฐาน ผูปฏิบัติการเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานฝมือภาคเกษตร) ซ่ึงมี
อยูรอยละ 55.5 ของแรงงาน แสดงวา ยงัมีแรงงานทักษะและแรงงานระดับสูงประมาณรอยละ 17.9 ของ
แรงงานทั้งหมด8 ที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 

รูปท่ี 6 โครงสรางแรงงานจําแนกตามการศกึษาและอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ความขาดแคลนแรงงานทกัษะ 
การสํารวจประสิทธิภาพการผลิตและบรรยากาศการลงทุน (Productivity and Investment Climate 

Survey: PICS) โดยธนาคารโลกในระหวางป 2547-2548 พบวาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมีการ
ขาดแคลนแรงงานทักษะ และผูประกอบการกวาหนึ่งใน 

สามที่สํารวจถือวาปญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะเปนอุปสรรคสําคัญตอการลงทุนขณะที่
ประมาณรอยละ 50 ของสถานประกอบการเห็นวาแรงงานที่มีทักษะไมเพียงพอเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ธุรกิจ  ปญหาดานแรงงานทักษะและทักษะของแรงงานเกิดขึ้นอยางกวางขวางตอธุรกิจทุกขนาดและทุก
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปจะมีปญหารุนแรงกวา (World Bank 2006, 10, 
65) 
                                                        
8 คิดเปนประมาณรอยละ 39.3 ของแรงงานฝมือ (= 17.9% จาก 44.5%) 

อนุปริญญา, 
4.0% 

ประถม/ 
ม.ตน, 
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ม.ปลาย, 
12.4% 
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อาชีพขั้นพื้นฐาน
ตางๆ, 12.3% 

ผูปฏิบัติการเครื่องจักร
โรงงาน เครื่องจักร, 8.4% 

ผูปฏิบัติการที่มี
ฝมือในเกษตร
และประมง, 

34.8% 

ชางเทคนิค, 4.3%

พนักงานบริการ และ
พนักงานขาย, 14.4%

เสมียน, 3.7%

ผูปฏิบัติงานธุรกิจ
ดานความสามารถ
ทางฝมือ, 11.4% 

ผูประกอบวิชาชีพ
ดานตางๆ, 3.9% 

ผูบัญญัติ กม. ขาราชการ
อาวุโส และผูจัดการ, 

11.4% 

 
 

 

ท่ีมา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ (เฉลี่ยไตรมาส 1 และ 3 
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ธนาคารโลกไดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยแยกแรงงานระดับปริญญากับแรงงานอาชีวศึกษาและ
เทคนิค  พบวาสถานประกอบการเอกชนใหเงินเดือนแตกตางกันมากระหวางผูจบปริญญากับผูจบอาชีวศึกษา
หรือเทคนิคแสดงใหเห็นวามีความตองการแรงงานระดับทักษะอยางมาก นอกจากนั้นความแตกตางที่วานี้ไม
ลดลงในเวลาที่ผานมา ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของผูจบมัธยมศึกษาประมาณรอยละ 5 เมื่อเทียบกับอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 35 หากเรียนจนจบ นอกจากนั้นยังพบวาบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตรอยละ 80 และ 95 
ตามลําดับมีความขาดแคลนแรงงาน(มีตําแหนงวางเรื้อรัง)ระดับวิชาชีพและพนักงานปฏิบัติการเครื่องจักร
ตามลําดับ (World Bank 2006, 66) 

อยางไรก็ตาม การศึกษาของธนาคารโลก (World Bank 2006) ไมคอยชัดเจนเรื่องนิยามแรงงานฝมือ 
ในรายงานบางแหงแบงแรงงานออกเปน 2 กลุมหยาบๆ คือ แรงงานทกัษะ (Skilled labour) ไดแกแรงงานที่
การศึกษามัธยมศึกษาหรือสูงกวา และแรงงานไมใชทักษะ (Unskilled labour) ไดแกแรงงานที่มีการศึกษาต่ํา
กวามัธยมศกึษาตอนปลาย การนิยามแรงงานฝมือแบบนี้อาจเกดิปญหาในการวิเคราะหและตีความเพราะได
เอาแรงงานวชิาชีพรวมไปกับแรงงานทักษะทั้งๆ ที่ในการศึกษาของธนาคารเองก็ช้ีใหเห็นวาอัตราผลตอบแทน
ในการลงทุนของแรงงานวิชาชีพ (ระดับปริญญา) ตางจากแรงงานทักษะ (ระดับมัธยมศึกษา) มาก ระหวาง 
35% กับ 5.3% (World Bank 2006, 66) แตในนยิามตัวแปรการผลิตกําหนดใหแรงงานทักษะ (Skilled 
labour) ประกอบดวยผูบริหาร นักวิชาชีพ แรงงานฝมือในฝายผลิตและแรงงานที่ไมใชแรงงานฝายผลิต 
(Nonproduction workers) ขณะทีใ่นบทที่ 2 ใชแรงงานฝายผลิต (Production workers) ทุกคนเปนแรงงานไม
ใชทักษะ และ แรงงานนอกฝายผลิตเปนแรงงานทักษะ (World Bank 2006, 142, 166) 

สําหรับความเห็นเรื่องความขาดแคลนแรงงานทักษะนั้นขอมูลจากแหลงอื่นอาจมีไมตรงกันนัก เชน 
• IMD จัดอันดบัวาไทยมีความพรอมเรื่องแรงงานฝมือ อยูอันดับที่ 18 จาก 60 ประเทศ ซ่ึงถือวา

ไมเลว 
• การสํารวจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2550) พบลักษณะตรงกนัขาม คือในป 

2549 ขาดแคลนแรงงานระดบัลาง (Production workers) ในขณะที่แรงงานระดับบนไมมีความ
ขาดแคลน (ขาดแคลนระดบัผูปฏิบัติงานฝมือฯขึ้นไป ประมาณรอยละ 40.4 จากยอดความ 
ขาดแคลน 175,715 คน (กองวิจัยตลาดแรงงาน 2550 หนา 4-22)) 

• การสํารวจของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ขอมูลตลาดแรงงานและการจัดทําแผน
กําลังคนในระดับจังหวัด  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
พบวา ในป 2550 มีความขาดแคลนแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจํานวน 42,099 
คนจากยอดความขาดแคลน 160,302 คน  คิดเปนรอยละ 26.3 ของความขาดแคลนทั้งหมด
(สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2551ค ตารางที่ 2-8) 

• ปรากฏการณในประเทศไทยที่มีความตองการแรงงานตางดาวระดับลางมาก ไมต่ํากวา 2 ลาน
คน 
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3) ทักษะของแรงงาน 
ในขอ (ข) ไดกลาวถึงแรงงานทักษะ (Skilled labour) รวมๆ ไปในเรื่องการศึกษาและฝกอบรมในแง

จํานวนหรือปริมาณของแรงงานทักษะ โดยสมมติหรือทึกทักเอาวาแรงงานทักษะแตละคนมีทักษะตาม
วิชาชีพของแตละคน 

แตคําถามของผูประกอบการหรือ HR managers ในเรือ่งของ Competency คือแรงงานทักษะมี
ทักษะตามวิชาชีพตามนั้น หรือมีทักษะจริงๆ สักกี่เปอรเซ็นต 

การศึกษาของยงยุทธและคณะ (2547) ช้ีใหเห็นวาในภาคอุตสาหกรรม 4 กลุมทั้ง กลุมผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน กลุมอุปโภคบริโภค และกลุมวตัถุดิบ นอกจากมีปญหาการขาดแคลน
แรงงานทักษะแลวยังมีปญหาแรงงานมีทักษะไมพอเพียงตอการปฏิบัติงาน หรือไมมีทักษะทีจ่ําเปน โดย
ภาคอุตสาหกรรมระบุวาขาดแคลนแรงงานทักษะเฉพาะทีเ่กี่ยวกับอุตสาหกรรมโดยตรง แรงงานมีทักษะไม
พอเพียงกับการปฏิบัติงาน การขาดทักษะในดานตางๆ เชน ทักษะในการสื่อสารและภาษา การเรียนรูดวย
ตนเอง การแสดงออกทางความคิดในการทํางาน รวมถึงทัศนคติในการทํางานที่ด ี ดังรายละเอยีดเพิ่มเติมใน
ตารางที่ 1 อยางไรก็ตามการศึกษานีไ้มไดใหขอมูลเชงิปริมาณวามสีถานประกอบการมากนอยเพียงใด มี
ขนาดปญหามากนอยเพียงใด 

ตารางที่  1  ปญหาทักษะของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 2547 
อุตสาหกรรม ปญหาทักษะของแรงงาน 

ยานยนตร ทัศนคติและคานิยมในการทํางานต่ํากวาในภาคอื่น ไมคอยมีความกาวหนาในอาชีพ โดยเฉพาะในสายงานดาน
การผลิต ทําใหแรงงานขาดแรงจูงใจในการทํางานใหเต็มที่ - แรงงานขาดทัศนคติในเรื่องการเรียนรูดวยตัวเอง  

เครื่องใชไฟฟาและ 
อิเลกโทรนิกส 

ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูการจัดการและเทคโนโลยีใหมๆ – ขาดการสะสมทักษะและประสบการณใน
การทํางานอยางตอเนื่อง -  ระดับผูบริหารยังขาดวิสัยทัศน และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และไมไดรับการจูงใจ
ในดานการพัฒนาตัวเอง  

เครื่องปรับอากาศ ตองการบุคลากรที่มีความสามารถในการรับเทคโนโลยีใหมๆ 
เครื่องจักรกลและ
โลหะการ/
เครื่องจักรกล
การเกษตร 

ขาดแคลนทักษะทางเทคนิค ไมตอบสนองตอความตองการของนายจางไดอยางเต็มที่ - ขาดความรูที่เพียงพอตอ
การทํางานประเภทชางเทคนิค นักวิทยาศาสตรและนักวิชาการระดับสูงเพื่อดูแลอุปกรณ วิเคราะหขอมูลและดูแล
ทางดานการจัดการ 

เฟอรนิเจอร 
 

ตองการแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย กับ ปวส. หรืออนุปริญญา เพิ่มขึ้น -  ขาดแคลนบุคลากรดานเทคนิคการ
ผลิตและการควบคุมคุณภาพในโรงงานขนาดใหญ ขาดแคลนทักษะที่เปนระบบในการผลิตในโรงงานขนาดกลาง
และเล็ก; ความสามารถเขาใจภาษาอังกฤษ เนื่องจาก Operating machine จําเปนตองใชภาษาอังกฤษ และขาด
บุคลากรที่มีทักษะทางออกแบบ 

เครื่องนุงหม ขาดแคลนแรงงานฝมือเทคนิคดานการออกแบบ ผูเช่ียวชาญทางสิ่งทอโดยตรงรวมถึงบุคคลที่ดูแลดานเครื่องจักร
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชนวิศวกรเครื่องกลและไฟฟา แรงงานสวนใหญขาดความรูที่เพียงพอในการทํางานทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ- ขาดทักษะในการสื่อสาร การเรียนรูดวยตนเอง การแสดงออกทางความคิดในการทํางาน 
รวมถึงทัศนคติในการทํางานที่ดี-ขอจํากัดทางดานภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชางขึ้นไปเชนไมสามารถอานคูมือการ
ใชงานของเครื่องจักร ภาษาจีนทั้งแมนดาริน และกวางตุง จะมีบทบาทมากขึ้นในการทํางานดานการตลาด  

รองเทา ขาดแคลนบางสาขาเชนชางเทคนิคช้ันสูงที่ใชกระบวนการผลิตใหม ชางเขียนแบบ นักออกแบบ และชางเย็บ 
ผูบริหารระดับกลางที่ใชการจัดการแบบใหม นักการตลาดระหวางประเทศ นักออกแบบ ชางเขียนแบบ ชางฝมือ
ดานหนังและชางเย็บที่มีความชํานาญและประสบการณ  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

อุตสาหกรรม ปญหาทักษะของแรงงาน 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 
 

ขาดแคลนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับแรผลึกและโลหะศาสตรเพราะการสอนในสถาบันการศึกษาเปน
ดานเหล็กและอลูมิเนียม - ขาดแคลนบุคลากรดานการออกแบบ ที่ผานมารับจางผลิตตามความตองการของลูกคา
หรือลูกคาสงแบบมาใหผลิตตาม ในการขยายฐานการคาการออกแบบจะเปนหัวใจสําคัญในดานการทําตลาด  
– ขาดบุคลากรในสายการผลิตที่มีทักษะอยางแทจริง - ขาดบุคลากรที่รู เขาใจในดานกฎระเบียบการคา ภาษา 
กฎหมายและขอจํากัดตางๆ 

ช้ินสวนและอะไหล
ยานยนต 

บุคลากรขาดความรูพื้นฐานและทักษะทางภาษา ขาดความรูดานวัสดุ - ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา เนื่องจากการ
ผลิตเปนแบบ Specification จึงไมสามารถปรับเปลี่ยนไดมากนัก – ดานการผลิต แรงงานขาดทักษะทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ไมสามารถควบคุมเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ - ขาดแคลนทักษะทางเทคนิค เชน วิศวกรมี
ความสามารถเพียงในระดับปฏิบัติการเทานั้น – แรงงานยังขาดความรูที่เพียงพอในการทํางาน – ทัศนคติและ
คานิยมในการทํางานต่ํา 

เคมี ขาดแคลนวิศวกรเพื่องานพัฒนาและประยุกตความรู – นักการตลาด - ขาดแคลนแรงงานทักษะ และบุคลากร
เฉพาะทาง ทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ เชนเภสัชกร นักวิทยา ศาสตรเคมี - ในสายการผลิตขาดทักษะในการ
ทํางาน ทั้งทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะในกระบวนการผลิต  

สิ่งทอ ขาดทักษะของชางในระดับกลางและระดับสูงทั้งดานการผลิต  การบํารุงรักษา  ความรูในดานการควบคุมคุณภาพ
โดยตรง ทักษะทางภาษา และดานการตลาด  ดานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) ขาดแคลนนักวิจัยที่มี
คุณภาพ   และขาดความสามารถในการสรางตราสินคา และชองทางการตลาด - ขาดแคลนแรงงานประเภทชาง
เทคนิคอยูมากในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป – ขาดทักษะภาษาอังกฤษ – ทัศนคติของแรงงานตออุตสาหกรรมสิ่ง
ทอต่ํา - ขาดทักษะในการสื่อสาร การเรียนรูดวยตนเอง การแสดงออกทางความคิดในการทํางาน รวมไปถงึทัศนคติ
ในการทํางานที่ดี 

ไมอัด ไมบาง และ
วัสดุแผน 

ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพดานการจัดการเครื่องจักร (Operating machine) ที่มีการศึกษาระดับ ปวช. 
ปวส. และสามารถเขาใจภาษาอังกฤษได เพราะเครื่องจักรสวนใหญจะมีภาษาอังกฤษประกอบ -  บุคลากรที่มี
ทักษะทางออกแบบ - ขาดบุคลากรดานเทคนิคการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานขนาดใหญ – ขาดแคลน
ทักษะที่เปนระบบในการผลิตในโรงงานขนาดกลางและเล็ก 

ยาง ขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาดานยางโดยตรง –ดานการควบคุมคุณภาพ - ดานการขายและ
การตลาดที่ชํานาญภาษา กฎระเบียบการคา รวมถึงขอกีดกันที่มิใชภาษีตางๆ 

พลาสติก ขาดแคลนนักวิทยาศาสตรในดานของการพัฒนาวัตถุดิบในการผลิต - บุคลากรดานการออกแบบขาดความ
ชํานาญ และความรูในดานของวัสดุศาสตร - ขาดแคลนบุคลากรทางดานแมพิมพทีม่ีคุณภาพ - บุคลากรไม
สามารถควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ – ขาดคุณภาพของบุคลากรทางดานการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ - แรงงานที่จบใหมมีความรูสูงแตไมมีทักษะในการปฏิบัติ - ความมี Loyalty ตอองคกร ทัศนคติใน
การเรียนรูและสามารถสรางสรรคสิ่งใหมๆได 

เครื่องหนัง ขาดแคลน ชางเทคนิคช้ันสูงที่ใชกระบวนการผลิตใหม ผูบริหารระดับกลางที่ใชการจัดการแบบใหม นักการตลาด
ระหวางประเทศ นักออกแบบ ชางเขียนแบบ ชางฝมือดานหนังและชางเย็บที่มีความชํานาญและทํางานมานาน
พอสมควร บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในดานกฎระเบียบการคา กฎหมายและขอจํากัดตางๆ ขาดบุคลากรที่ทํา
หนาที่ควบคุมคุณภาพ - บุคลากรดานผูบริหารระดับกลาง ขาดทักษะการจัดการ การตลาด ภาษา และขาดความรู
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสราง Brand Name ของไทยและเจาะหาชองทางการตลาดของผลิตภัณฑ 

แกวและกระจก ขาดความชํานาญเฉพาะและความคิดที่เปนระบบ - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคทั้งดานของการวิจัย
และพัฒนาและการออกแบบ- มีแนวโนมจางแรงงานไรทักษะลดลงแตจางแรงงานทักษะระดับปานกลางถึงสูงเพิ่ม
มากขึ้น - ระดับผูบริหารขาดวิสัยทัศนในการบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพ บุคลากรมีขอจํากัดทางดานภาษา 
และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

เซรามิค  ขาดแคลนบุคลากรในการทําการวิจัยและพัฒนาที่ชํานาญเฉพาะ  -  ขาดแนวความคิดที่เปนระบบ  ขาดบุคลากรที่
มีความคิดสรางสรรค  - บุคลากรในระดับผูบริหารขาดวิสัยทัศนในการบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพและการ
บริหารจัดการ – บุคลากรโดยรวมมีขอจํากัดทางดานภาษา 

ปโตรเคมี คุณภาพของบุคลากรไมตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม  ขาดทักษะในเชิงปฏิบัติ  และมีขอจํากัดทางดาน
ภาษา แตผูประกอบการสวนใหญมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรอยูตลอด 

ที่มา (ยงยุทธและคณะ 2547 บทที่ 2) 



18 คุณภาพแรงงานไทย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ในทํานองเดียวกัน การสํารวจของธนาคารโลก (World Bank 2006)9 พบวา 
• แรงงานไทยมทีักษะต่ํา 
• ทักษะภาษาอังกฤษและ IT ต่ํา (กวามาเลเซีย) 
• รอยละ 60 ของผูจัดการลงความเหน็วาแรงงานระดับวิชาชีพความรูภาษาอังกฤษต่ํา 
• รอยละ 40 เหน็วาทักษะดาน IT ต่ํา 
• การประเมินดวยตวัแรงงานเองก็พบคําตอบที่คลายคลึงกัน โดยรอยละ 72 ของพนักงานตอบวา

ทักษะภาษาอังกฤษของตนมปีญหา 
• รอยละ 7 และ 6 ของผูจัดการกับระดับวิชาชีพตอบวามีปญหาดาน IT (World Bank 2006, 66) 
นอกจากการศกึษาของยงยุทธและคณะ และการศึกษาของธนาคารโลก ดังกลาวขางตน ยังมี

การศึกษาเกี่ยวกับทักษะของแรงงานที่นาสนใจอื่นๆ อีก เชน รายงานการศึกษาเบื้องตน โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลตลาดแรงงานและการจัดทําแผนกําลังคนในระดับจังหวัด  สํานกันโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2551ค) และ 
การศึกษาของ ยงยุทธ และ วรัิช (2551) ซ่ึงจะเกีย่วของกบัการประเมินความสามารถของแรงงาน 

 

กรอบท่ี 2 ความรูกับการใชงาน 
...ในดานคุณภาพ สิ่งที่ภาคการผลิตตองการนอกจากความสามารถทางงานชางและงานเทคนิคปฏิบัติก็คือ การ

ออกแบบและงานวิศวกรรมยอนกลับ ..... 

 .....ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเขาใจและมีทักษะดานการขนสง (Logistics) การทําบรรจุภัณฑ และการจัด
กระจายสินคา ซึ่งเปนบุคลากรเฉพาะดานที่มีความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย
ในเวทีโลก 

.......วิศวกรและนักเทคโนโลยี ..ไมไดใชความรูอยางเต็มความสามารถ  ..สวนใหญ...ควบคุมการผลิต  ..ทําให
บุคลากรมีทักษะที่มุงแตเพียงการซื้อเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตมากกวาการเปนผูคิดคนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเปนของตนเอง (ยงยุทธและคณะ 2547, 1-1) 

 

                                                        
9 ในชวงมีนาคม 2547- กุมภาพันธ 2548 ครอบคลุมสถานประกอบการในภาคอุตสากรรมการผลิตจํานวน 1,385 แหงและ

อุตสาหกรรมสารสนเทศจํานวน 100 แหง  แรงงานจํานวน 13,847 คน  มีอัตราตอบกลับรอยละ 40    ตัวอยางสวนใหญ
เปนสถานประกอบการขนาดใหญซึ่งเกี่ยวกับการสงออกและเปนกิจการชาวตางประเทศ9(World Bank 2006, 166) 
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ง. คุณลักษณะของแรงงาน (Attributes) 
ตัวอยางของคณุลักษณะอาจจําแนกออกไดดังนี ้

• กายภาพ (Physiques) เชน รูปรางหนาตา/อายุ/เพศ/การพูด/เจรจา/ความจํา/สุขภาพกายใจ/ความ
แข็งแรง/ความสามารถพิเศษทางรางกาย 

• บุคลิกลักษณะ (Personalities) เชน มีมนุษยสัมพนัธ/มีวินยั มีระเบียบ/ความรักองคกร 
(Loyalty)/Charisma/มีภาพลักษณทีด่ี/Attitude/ขยัน/ทุมเท/มีคุณธรรม/มีจริยธรรม/ ฯลฯ 

• ความสามารถ (Quasi-Skill attributes) เชน ความคลองแคลว/ไหวพริบ/มีความคิดสรางสรรค/
การทํางานเปนทีม/การพูด/เจรจา/การฟง/การดูคน/การรบัรู (perception)/การโนมนาวคน ฯลฯ 

การประเมินทกัษะจะเลือกประเมินคุณลักษณะที่เกีย่วของกับงานที่ทํามากกวาทีจ่ะเปนการประเมิน
อยางรวมๆ ในทางปฏิบัติสวนใหญจะเปนการประเมินโดยผูบังคับบัญชาและ/หรือผูรวมงาน โดยอาจมีแบบ
คําถามหรือไมมีก็ได ในธุรกิจขนาดใหญและในภารกิจที่สําคัญอาจมีขอทดสอบทางวิทยาศาสตรเขามา
เกี่ยวของดังไดกลาวไปแลว 

แตการประเมนิคุณลักษณะในระดับมหภาคเชนนี้คอนขางยากและใชเวลามาก ถึงแมในระดับบริษัท
ก็มีไมกีแ่หงในประเทศไทยที่พยายามทําการประเมินคุณลักษณะอยางเปนทางการ  

ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลตลาดแรงงานและการจัดทําแผนกําลังคนในระดับ
จังหวัด  โดยกลุมงานวิจัย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 2551 ก) ก็ไดมีความพยายามประเมินคุณลักษณะของแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ไทย โดยการสํารวจสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจํานวน 32599 แหงจาก 312666 แหง ทั่ว
ประเทศ  

ในดานของคณุลักษณะของแรงงาน การสาํรวจพบวามีกจิการประมาณ 1 แสนแหง (รอยละ 31.9) มี
ปญหาแรงงานไมมีความอดทนตอความกดดัน กิจการประมาณ 1 แสนแหง (รอยละ 31.7)มีปญหาแรงงาน
ขาดความสามารถในการเรียนรู  และกิจการ 9.5 หมืน่แหง (รอยละ 29.8)  มปีญหาแรงงานขาดความ
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย   

อยางไรก็ตาม ระดับของปญหาที่กิจการสวนใหญพบอยูในระดับนอย มีกิจการที่พบปญหามากเพยีง
สวนนอยเทานัน้ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2   ปญหาดานคุณลักษณะของแรงงาน จําแนกตามประเภทของปญหาและระดับความรนุแรงของ
ปญหา 

หนวย: แหง 
ระดับของปญหา(จํานวน)  

ปญหา ไมมีปญหา มีปญหานอย มีปญหาปานกลาง มีปญหามาก 
1. ขาดความสามารถในการเรียนรู 218,274 72,997 24,858 3,328 

2. ขาดความรับผิดชอบในงาน 224,352 67,137 23,327 4,449 
3. ขาดจรรยาบรรณและความซื่อสัตย 239,857 60,112 15,777 3,150 

4. ขาดความอดทนตอความกดดัน 217,246 73,690 22,577 5,499 
5. ขาดคุณลักษณะดานอื่นๆ 213,068 4,256 1,689 432 

ที่มา: http://manpower.mol.go.th/  อางใน(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2551ค  หนา 2.15) 

 

ในการประเมินสมรรถนะโดยรวม จะประเมินทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะ และ คุณลักษณะจากนั้น
จึงนําคะแนนมารวมกันแลวเฉลี่ยในลักษณะของ Composite index เพื่อเปนตัวช้ีวัดสมรรถนะหรือ 
ความสามารถ (Competency) ดังตัวอยางในตารางที่ 3 เปนการประเมินคุณแรงงานในภาพรวมของ 
Competency ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดทดลองประเมินแรงงานในเขต กทม. โดยใชคะแนนรวม (Composite 
index) จากคะแนนความรู คะแนนทักษะและคะแนนคุณสมบัติ  รายละเอียดในเรื่องนี้รวมทั้งการประเมิน
คุณลักษณะอยูในรายงานของ ยงยุทธ แฉลมวงษ กับวิรัช อยูชา (2551) แลวจึงไมนํามากลาวในที่นี้ 

ตารางที่ 3  คะแนนระดับความสามารถ (Competency) ของแรงงานกรุงเทพมหานคร 2550 

กลุมแรงงานไรฝมือ กลุมแรงงานกึ่ง
ฝมือ กลุมแรงงานฝมือ กลุมแรงงานฝมือ

ระดับสูง กลุมผูเช่ียวชาญ ความสามารถ 
ปจจุบัน คาดหวัง ปจจุบัน คาดหวัง ปจจุบัน คาดหวัง ปจจุบัน คาดหวัง ปจจุบัน คาดหวัง 

ความสามารถในดานการ
วิเคราะหแกไขปญหา 

2.05 2.86 2.38 3.17 3.34 4.11 4.06 4.51 4.07 4.89 

ความสามารถดาน
คอมพิวเตอร 

1 2.34 1.78 2.99 3.28 3.99 3.84 4.27 3.92 4.71 

ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ 

1 2.25 1.72 2.93 2.91 3.9 3.51 4.21 3.91 4.73 

ความสามารถในการ
ทํางานเปนกลุม 

2.8 3.27 2.97 3.59 3.83 4.28 4.12 4.64 4.15 4.85 

ความสามารถดานเทคนิค
ปฏิบัติงาน 

2.22 2.99 2.78 3.4 3.49 4.18 4.06 4.42 3.98 4.94 

ความสามารถในดานการ
บริหาร 

1.86 2.9 2.55 3.3 3.34 4.12 3.82 4.55 4.05 4.94 

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

สําหรับการประเมินคณุภาพแรงงานในระดับบุคคลนั้นอาจใชวิธีการหลายอยางดวยกัน วิธีการ
ทางดานการจดัการทรัพยากรมนุษย (HR performance evaluation) การประเมินสมรรถนะ (Competency-
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based assessment)10 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน TVQ (Thailand Vocational Qualification)11 ฯลฯ 
ซ่ึงจะไมนํามากลาวในทีน่ี ้

จ. ผลิตภาพแรงงาน 
ผลิตภาพแรงงานวัดจากผลผลิตตอแรงงานในป 2549 ประมาณ 114,000 บาทตอคน โดย 
• ภาคเกษตรต่ําสุด 26,000 บาท/คน 
• ภาคบริการ รองลงมา 129,000 บาท/คน (สูงกวาเกษตรประมาณ 5 เทา) 
• ภาคอุตสาหกรรม สูงสุด 241,800 บาท/คน (สูงกวาเกษตรประมาณ 9 เทา) 
แนวโนมการเพิ่มในอดีต (2541-2549) ชา ประมาณรอยละ 3 ตอปและจะลดลงเหลือ 2.8 ตอป ถาไม

ปรับปรุง (ตารางที่ 4 และรูปที่ 7)  

ตารางที่ 4 ผลิตภาพแรงงานไทย 2549 และแนวโนม 
 ปจจุบัน 2549 

บาท/คน 
อัตราเติบโต 

2541-49 
แนวโนม 

2551-2554 
อัตราที่ควรเปน ตํ่าไป 

รวม (เฉลี่ย) 113,960 3.01 2.78 4.18 1.4 
เกษตร 25,900 3.11 3.21 4.61 0.95 

อุตสาหกรรม 241,800 3.05 0.62 1.98 1.36 
บริการ 129,000 0.51 1.01 2.38 1.37 

ที่มา:  สราวุธ ไพฑูรยพงษและนิภานันท อคัรนันท ผลการพยากรณความตองการกําลังคน 2551-2554 (Normative forecast) การสัมมนา
แผนพัฒนากําลังคนแหงประเทศไทย มิถุนายน 2551 

ความสามารถในการแขงขนั อยูอันดับทายๆ แพมาเลเซีย เกาหลีและสิงคโปร แตยังดกีวา ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และประเทศเพือ่นบาน (รูปที่ 8) ซ่ึงถามองในแงดีคือเรามีชองวางใหพัฒนาไดอีกมาก ไมตอง
หวง Labor intensity คือสามารถเพิ่มทุนและเทคโนโลยีไดอีก 

การศึกษาของธนาคารโลก (Matin 2005; World Bank 2006) ช้ีใหเห็นวา 
• การเติบโตของเศรษฐกิจเกิดจาก การเพิ่มปจจัยการผลิต 
• ผลิตภาพแรงงานไมชวยใหเศรษฐกิจโต  
• แรงงานราคาถูกจากภาคเกษตร & แรงงานราคาถูกเริ่มจํากัด 

                                                        
10 การประเมินสมรรถนะบุคคลจะอาศัยใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) ใบคุณสมบัติประจําตําแหนง (Job 

Specification)  และแบบประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) ประกอบกันเพื่อพิจารณาประเมินสมรรถนะ
บุคคล (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2550 หนา 4-5) 

11  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ดําเนินการภายใต พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงาน พ.ศ. 2545 มีคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานทําหนาที่บริหาร และ TVQ ดําเนินงานโดยสํานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ขณะนี้รัฐบาล
กําลังจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Institute – PQI) โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 31 มนีาคม 2551  เพื่อใหการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
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ผลิตภาพการผลิตของแรงงานโดยรวม ป 2550
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รูปท่ี 7 แนวโนมผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย จําแนกตามอตุสาหกรรม 2540-2549 
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ท่ีมา: ขอมูล GDP จาก TDRI และ ขอมูลแรงงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
สํานักงานสถิติแหงชาติ (เฉลี่ยไตรมาส 1+3)

 
รูปท่ี 8 ผลิตภาพแรงงานไทยกับตางประเทศ 2550 

 

 
ที่มา: IMD 2008 

• การเติบโตของเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตองพึ่งประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น – ทั้งการประดิษฐ
คิดคน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแตละอุตสาหกรรม 

• การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนเปนหวัใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ซ่ึงกอนหนานัน้ Michael E. Porter (2003) ก็เคยตั้งขอสังเกตถึงผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยวา 
• ในคลัสเตอรการทองเที่ยว ไทยไดรายไดตอหัวนกัทองเทีย่วนอยกวาประเทศคูแขงเชน อินโดนีเซีย 
• ในอุตสาหกรรมยานยนต ไทยสรางรถยนตตอคนงานไดนอยกวาประเทศคูแขง (11 เทียบกับ 45 

ตอแรงงาน 1 คน ตอป) 

US$/ช่ัวโมง 
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• อุตสาหกรรมอาหารไทยติดกับอยูกับระบบที่ประสิทธิภาพแรงงานต่ํา คาแรงถูก ใกลเคียงกับ
คาจางขั้นต่ําและทักษะนอย จางแรงงานโดยไมจําเปนตองผานการฝกอบรม  

4. ปจจัยทีมีอิทธิพลตอคุณภาพแรงงาน – ขอคิด 

ก. ผูเก่ียวของ 
เรามักเห็นคนเถียงกัน หรือโทษกันวาใครรบัผิดชอบเรื่องคุณภาพแรงงาน 
กระทรวงศกึษาธิการนี่หนึ่งละที่มักจะยืน่หนามารับหมัดอยูเร่ือย คือโดนอยูเร่ือย 
แรงงานก็โดน โดยเฉพาะเวลาขอขึ้นคาจางขั้นต่ํา ก็จะถกูถามกลับวา ไหนละผลิตภาพแรงงาน ไหน

ละ คุณภาพแรงงาน 
รองมาก็กระทรวงแรงงาน เพราะรับผิดชอบเรื่องแรงงานโดยตรง 
แตที่ไมคอยโดนก็นายจาง 
ที่จริง ทุกฝายมีสวนรับผิดชอบเรื่องคุณภาพแรงงานทั้งนัน้ 
ผูเขียนเคยถามนายจางถึงผลิตภาพแรงงานและคุณภาพแรงงานในทัศนะของนายจาง 
คําตอบที่นานบัถือมาก คือ ทานวาคนงานอยูเฉยๆ เขาทาํงานไมไดหรอก เพราะเขาตองมี 
เครื่องไม เครื่องมือ เครื่องจักร 
มีวิทยาการใหมๆ ที่จะทํางานใหดีขึ้น 
มีสถานที่และสภาพการทํางานด ี
มีแรงจูงใจ 
จึงจะทํางานไดดี มีประสิทธิภาพ 
แตอาจเปนบางคนหรือบางอารมณ  ถาไปถามอีกคนหนึง่ ในสถานการณหนึ่ง วา ทานครับเราควร

จะขึ้นคาจางขัน้ต่ําใหแรงงานกันดหีรือยัง 
สวนใหญจะตอบวาตองเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานกอนส!ิ  
ทีนี้ ลองไปถามคนอื่น ไมตองไป ไกล เอาแถวๆ หนาหองประชุมวา เราจะพัฒนาคณุภาพแรงงาน

กันอยางไร 
ออ เราก็พัฒนาฝมือแรงงาน และการศึกษา ใหตรงกับความตองการตลาดแรงงาน  
ตรงนี้สําคัญ เพราะมักจะเขาใจผิดวา ส่ิงเดยีวที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลติของแรงงาน คือ การ

พัฒนาฝมือแรงงาน การพัฒนาการศึกษา 
ตอบอยางนั้นมันกําปนทุบดนิ ใครก็ตอบได 
ทําใหขอบเขตของการแกปญหาแคบเกนิไป ที่จริงแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมันกวาง

กวานัน้  
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คุณภาพแรงงานไมไดขึ้นอยูกับตัวแรงงานอยางเดียว แตขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 

1.  แนนอน เร่ิมจากเกดิมา มกีรรมพันธุ มีสัญชาติญาณบางไมไมมีบาง มีพรสวรรคบาง ไมมีบาง  
2. การศึกษา/การฝกอบรมตั้งแตกอนเขาทํางาน ตรงนี้ก็มสีองสามคําถามแลวตั้งแตโอกาสในการ

เรียน บางคนมีเงินเรียน บางคนไมมีเงิน บางคนไดเขาโรงเรียนดีๆ บางคนไมมีโอกาส (ปจจบุนัพัฒนาขึ้น
มาก) บางคนเลือกเรียนวิชาที่ชอบได บางคนเลือกไมได ฯลฯ 

สองขอนี้เปนแคจุดเริ่มตน แตจะตองมีอยางอื่นๆ อีก เชน 
ในทางเศรษฐศาสตร ถือวาอุปทานของแรงงาน (ท้ังปริมาณและคุณภาพ) ขึ้นอยูกับ ราคา (Price) 

หรือ คาจาง (Wage) ซ่ึงถือวาเปนกลไกที่สําคัญท่ีจะกําหนดอุปทานแรงงาน หรือในที่นี้ คุณภาพแรงงาน 

ซ่ึงจะพบไดโดยงายวา ในทีท่ี่มีการจายคาจางสูงก็จะไดแรงงานที่คุณภาพดี เพราะฉะนั้นตรงนีน้าจะ
นําไปคิด เวลาคร่ําครวญหาคุณภาพแรงงาน 

ที่จริงปจจัยทีจ่ะมีผลตอคุณภาพแรงงานจะมีรายการยาวเหยยีด นอกจากพันธุกรรม ส่ิงแวดลอมและ
พรสวรรค แลวยังมี  

• การศึกษา/การฝกอบรม 
• ประสบการณ/ทักษะ 
• สุขภาพ (กาย/ใจ) 
• แรงจูงใจ (คาจาง การเลื่อนขั้น ความเจริญในอาชีพ) 
• ส่ิงแวดลอมในการทํางาน สภาพการทํางาน 
• เทคโนโลยี 
• การคนควาวิจยั และการประดิษฐคิดคน (ทัง้ของนายจาง แรงงาน และรัฐ)  
• โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)  
• กฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวของ  (รวมทั้งธรรมาภิบาลและมาตรฐานแรงงาน) 
• การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทั้งระดับสากล ประเทศ และองคกรธุรกิจ  
• Value chain และ 
• ทุนทางสังคม 
ถาเห็นดวยในขอนี้วาปจจัยตางๆ ที่ยกมานี้มีผลตอคุณภาพแรงงานทั้งนั้น ก็คงจะเห็นดวยอีกตอไปวา 
ผูที่เกี่ยวของกบัปจจัยเหลานีน้ั้นแหละที่จะมีอิทธิพลตอคุณภาพแรงงาน  
คือรวมความแลวก็ทุกฝาย ซ่ึงอาจแบงออกเปน 
• รัฐ  องคกร(เอกชนและระหวางประเทศ)และสังคม ที่เกี่ยวของ 
• นายจาง และ 
• แรงงาน 
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ข. การพัฒนาคุณภาพแรงงาน 

ถาเห็นดวยกับโจทยที่ตั้งไวในขอ (ก) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพแรงงานก็นาจะชัดขึ้น คือทกุ
ฝายตองรวมกนั (จะเปนวาระแหงชาติหรือไมก็เปนอกีเรือ่งของรัฐบาลหรือใครก็ได) 

ปญหาหนึ่งของการแกปญหาเรื่องคุณภาพของแรงงานคือการใหความสําคัญเรื่องการฝกอบรม 
พัฒนาแรงงานเกินไป และไมไดมองปญหาเชิงบูรณาการ 

การฝกอบรมไมไดชวยไปทกุเรื่องและผูจบการฝกอบรมอาจมีความรูแคสอบผาน บางคนเมื่อเรียน
จบก็ทิ้งความรูกลับไปหาอาจารยก็มาก 

ทั้งนี้มิใชวาการพัฒนาแรงงานไมสําคัญ การพัฒนาแรงงานสําคัญ แตไมเพียงพอ  
ตองมีอยางอื่นมาเสริมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเขาใจ แรงจูงใจและปจจัยตางๆ ที่ไดกลาวไป

แลว รวมการสงเสริมระบบการผลิตที่เนนคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพแรงงาน ตลอดจนนโยบาย
แรงงานที่เกีย่วของ 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพแรงงานอยางบูรณาการอยูในบทสรุปขางลาง 

5. บทสรุป 

คุณภาพแรงงาน ทุนมนุษย ผลิตภาพของแรงงานและสมรรถนะของแรงงานเปนเรื่องทีแ่ยกกันไมได 
และเปนสิ่งสําคัญตอการเติบโตอยางยั่งยนืและมีคุณภาพของประเทศ การใหความสนใจตอการคุณภาพ
แรงงานเปนสิง่ที่จําเปน เพราะนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โลกาภิวัฒนและการแขงขันทาง
เศรษฐกิจแลว แนวโนมประชากรของไทยที่หยดุการเพิ่มดานปริมาณทําใหตองมาใหความสําคัญดาน
คุณภาพมากยิง่ขึ้น   

การประเมินคณุภาพแรงงานอาจพิจารณาจากองคประกอบหลายอยาง การศึกษาและฝกอบรมของ
แรงงาน ทักษะ และคุณลักษณะตางๆที่เกีย่วกับการปฏิบัติงาน (Competency) การจัดการศึกษาและฝกอบรม
ตลอดจนนโยบายที่เกีย่วของของภาครัฐ ผลิตภาพแรงงานและการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งรัฐ 
เอกชนและแรงงาน  

การประเมินสถานการณจากขอมูลที่มีอยูพบวาแรงงานไทยสวนใหญยังมีการศึกษาต่ํา (กวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีทักษะภาษาและ IT ต่ํา และมีปญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะอยูบางแตความ
พรอมเรื่องแรงงานฝมือของไทยอยูอันดับที่ 18 ของโลก  ดานบุคลิกภาพและคุณลักษณะของแรงงานยังไม
ปรากฏปญหาใหเห็นชัดเจน ปญหาที่มีการกลาวถึงไดแก การขาดทัศนะคติและความกระตือรือรน การขาด
ความรับผิดชอบและวินัยในการทํางาน และการขาดความคิดสรางสรรค  ในภาพรวมคุณภาพแรงงานของ
ไทยในปจจุบันยังไมถือวาดีหรือเลวจนเกินไป แตยังมีจุดออนที่นาจะแกไขได พัฒนาใหดีขึ้นอีกไดมาก  

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพแรงงานที่สําคัญคือตองมีความเขาใจวาคุณภาพแรงงานขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง มิใชแคการศึกษาและการฝกอบรมแตรวมถึงแรงจูงใจสําหรับแรงงาน การใชเครื่องจักร
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และเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ สภาพการทํางาน การพัฒนาคุณภาพแรงงานตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายทั้ง ภาครัฐ เอกชน และแรงงานตลอดจนองคกรตางๆและชุมชนหรือทุนทางสังคมที่เกี่ยวของ 

แนวทางการมุงพัฒนาแรงงานอยางเดยีว เปนการหลงประเด็น เพราะการพัฒนาแรงงานเปนเพยีง
บางสวนของการเพิ่มคุณภาพแรงงาน  

การพัฒนาแรงงานเปนสิ่งจําเปน แตไมพอเพียงสําหรับการเพิ่มคุณภาพแรงงาน 
แนวทางทางในการพัฒนาคณุภาพแรงงานแบบบูรณาการอาจประกอบดวยปจจยัตอไปนี้ 
• การพัฒนาแรงงาน 

 พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา/ขยายมัธยมศึกษา/การพฒันาครู 
 พัฒนาทักษะแรงงาน (ทุกระดับ) ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพแรงงาน 

• พัฒนาการจัดการกิจการและ HR เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่มีอยู (HR management, Re-
engineering) 

• การสงเสริมการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
• สงเสริมใหเอกชนปรับวิธีการลงทุน (Relocation, Outsourcing, etc.)ที่จะชวยประหยัดแรงงาน 
• รัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแรงงาน & มีและใชนโยบายแรงงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ

สงเสริมภาคเอกชนในการพฒันาคุณภาพแรงงาน 
• ปรับปรุงนโยบายแรงงานและประชากร 

 นโยบายคาจางที่จูงใจการเพิม่คุณภาพแรงงาน 
 การใชแรงงานตางดาวอยางมปีระสิทธิภาพ ถูกตอง 
 สงเสริม circular migration ของแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปรับตัวเขากับสังคมเมื่อกลับจากตางประเทศ 

งานวิจยัขั้นตอไป 

การศึกษาฉบบันี้เปนเพยีง Concept paper ที่พยายามชีใ้หเห็นมิติที่เกีย่วของกับคณุภาพแรงงานวามี
ความกวางขวางกวาการศกึษาและการฝกอบรม และการประเมนิคุณภาพแรงงานที่ประเทศไทยมีอยูเพื่อ
พิจารณาความพรอมในการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยนื การหาความชัดเจนขององคประกอบในดาน
ตางๆจะตองตดิตามในรายละเอียดตอไป ขอมูลที่มีความขัดแยงกันควรไดรับการตรวจสอบ ควรมีการวิจยั
หาความเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธของตัวแปรตางๆ เพราะในโลกแหงความเปนจริงการขยับตัวแปรหนึง่
ยอมมีผลกระทบตอตัวแปรอื่นๆ การพัฒนาการศึกษาการฝกอบรมเพียงดานเดียวโดยละเลยดานอืน่ยอมอาจ
ทําใหเกดิการเสียสมดุล และการสูญเสียทรัพยากรซึ่งรวมทั้งทรัพยากรมนุษย และจากการศกึษาความ
เชื่อมโยงของตัวแปรตางๆดงักลาวยังอาจศกึษาตอไปในเชิงการวางแผนและการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ
เพื่อการวางแผนการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 
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