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โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  
(บทสรุปสําหรับผูบริหาร) 

ส-1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555-2574) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําหนดแนวทางใน
การสรางภูมิคุมกันที่ ดีใหกับภาคอุตสาหกรรม เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยอยางยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและย่ังยืน” และ
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละยุทธศาสตรแลว พบวาไดใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมในดานการจัดหาและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมใหมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ 
เพราะในปจจุบันเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนากําลังแรงงานให
เปนผูที่มีความรูและสมรรถนะสูง ประเทศนั้นจะสามารถปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกได
เปนอยางดี รวมทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง 

จากงานศึกษาวิจัย ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งไดรวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เรื่อง “การศึกษาความตองการกําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ”  
พบวา จํานวนกําลังคนที่ขาดแคลน (Skill Shortage) ของประเทศไทยในปจจุบันนั้นมีมากกวาสามแสนคน ซึ่ง
สวนใหญเปนแรงงานในดานการผลิต/แรงงานทั่วไป ในขณะที่ยังมีจํานวนผูวางงานอยูอีกมากเกือบทุกระดับ
การศึกษา อีกท้ังแรงงานยังมีปญหาในเรื่องคุณภาพแรงงานที่ขาดแคลน อาทิ ความสามารถในดาน
คอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ และทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหา ทําใหผูประกอบการตองมีการฝกอบรม
เพิ่มในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ประเด็นปญหาที่สําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานท้ังๆ ที่ยังมีแรงงานที่
วางงานอยูเปนจํานวนมากนั้น สืบเนื่องมาจากความไมสอดคลองของการผลิตและการพัฒนากําลังคนกับความ
ตองการกําลังคนในแตละกลุมจังหวัด และกลุมอุตสาหกรรม  

ดวยเหตุนี้ ในปงบประมาณ 2555 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะองคกรชี้นําการพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาปจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํายุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีชัดเจน สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใตแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553-2556) รวมทั้งแผนแมบทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555-2574) โดยวัตถุประสงคสําคัญของโครงการดังกลาว จะเนนใหความสําคัญตอ
การศึกษาความสัมพันธของสภาพปญหากับสาเหตุของปญหาความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดาน
กําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่
ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในปจจุบันและในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 
2555-2557) จํานวน 5 สาขาอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ผล
การศึกษาของโครงการดังกลาว จะนําไปใชประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขา ตลอดจนใชในการ
กําหนดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ
ชวยในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางถูกตองและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมทั้ง
ภายในและตางประเทศตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษาสถานการณและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวม รวมทั้งแนวโนมความ
ตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

2.2 เพื่อศึกษาสถานการณดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งดานอุปสงคและอุปทานในระดับ
ภาพรวมและในอุตสาหกรรมรายสาขาเปาหมาย 5 สาขา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล ในระยะ 3 ปขางหนา รวมทั้งวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะปญหาความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งระดับภาพรวม
และรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

2.3 เพื่อจัดทํายุทธศาสตรสําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2553-2556) และแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555-2574) 

3. เปาหมายของโครงการ 

3.1 มียุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาเปาหมายที่ชัดเจน 
ถูกตองตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริงและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (Innovative Industry) ภายใต 
แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553-2556) และแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
(พ.ศ. 2555-2574) 

3.2 มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการนํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนที่
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมท้ังในหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 

3.3 มีฐานขอมูลดานการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาที่ทันสมัยและ
ครอบคลุมกับความตองการ เพื่อนําไปประยกุตใชและปรับปรุงไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1 ศึกษาสถานการณและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม และรายสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 
สาขา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในระยะ 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2555-2557) และ
ในระยะกลางถึงป 2565  

4.2 ศึกษาสถานการณและแนวโนมอุปสงคของกําลังคน (Demand Side) และอุปทานกําลังคน 
(Supply Side) ตลอดจนหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขาขางตน 

4.3 จัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน (Skill Mapping) ระดับรายสาขาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 5 สาขา 
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4.4 จัดทํายุทธศาสตรสําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรมระดับภาพรวมใหสอดคลอง
กับความตองการและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 
2554-2574) 

4.5 จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนากําลังคนท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแขงขันของอุตสาหกรรมในระดับภาพรวมและอุตสาหกรรมเปาหมายท้ัง 5 สาขา 

5. ผลการดําเนินงานโครงการ 

จากวัตถุประสงคของโครงการที่ต้ังไวขางตน สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

5.1 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และแนวโนมความตองการกําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

เพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือการศึกษาสถานการณและทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและแนวโนมความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวมและราย
สาขาเปาหมาย 5 สาขา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในระยะสั้น 3 ป
ขางหนา และระยะกลางจนถึงป 2565 ทางคณะที่ปรึกษาโครงการจึงไดดําเนินการรวบรวมขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงาน ที่สําคัญ เพื่อใชเปนฐานขอมูลหลักสําหรับการคาดประมาณแนวโนม
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความตองการแรงงานในอนาคต โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

1) การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในชวงที่ผานมา 

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงที่ผานมาผันผวนตอเนื่อง มีแนวโนมการขยายตัวเฉล่ีย
โดยรวมลดลง ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจภายในที่ยังคงถูกกระทบจากปญหา
ความไมแนนอนทางการเมือง ความขัดแยงทางสังคม และภาวะอุทกภัยในป 2554 ที่ผานมา (รูปที่ ส.1)  

ภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยต้ังแตป 2542-2553 พบวาทั้งประเทศขยายตัว
ประมาณรอยละ 4.6 ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 5.3  
4.4 และ  2.6 ตามลําดับ โดยในป 2554 การขยายตัวมีการปรับตัวลดลงอยางมากในทุกภาคเศรษฐกิจ 
เนื่องจากปญหาอุทกภัยครั้งใหญ ทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมในป 2554 ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวติดลบ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมไดรับความเสียหายจนตอง
หยุดดําเนินกิจการไปเปนจํานวนมาก ยกเวนภาคเกษตรกรรมที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวติดลบในปกอนหนา ประกอบกับราคาสินคาเกษตรโลกในชวงนั้นมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น  
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รูปที่ ส.1  การขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
หากพิจารณาลงในรายสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมแลว พบวา การขยายตัวมีความผัน

ผวนตามภาวะเศรษฐกิจเชนกัน (รูปที่ ส.2) จากขอมูลลาสุดท่ีเผยแพรถึงป 2553 แสดงใหเห็นวา กลุม
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรกล และไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนกลุมที่มีการขยายตัวอยูในระดับเฉลี่ย
เกินรอยละ 10  สวนกลุมอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ขยายตัวอยูในระดับเฉลี่ย
ไมเกินรอยละ 5  

รูปที่ ส.2  การขยายตัวรายสาขาอุตสาหกรรมในชวงที่ผานมา 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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อัตราการเติบโตรายสาขาอุตสาหกรรม (รอยละ)

อุตสาหกรรมยานยนต

อุคสาหกรรมเครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ
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เมื่อพิจารณาสัดสวน GDP ของแตละสาขาอุตสาหกรรมตอ GDP ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 
พบวา 5 อุตสาหกรรมเปาหมายที่ศึกษาครั้งนี้ มีสัดสวนครอบคลุมคิดเปนเกือบรอยละ 50 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรม 
แสดงถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมกลุมนี้ และเมื่อพิจารณาเปนรายสาขาจะเห็นวา อุตสาหกรรมอาหารมี 
GDP คิดเปนสัดสวนมากท่ีสุด (ประมาณรอยละ 15) และอยูในระดับคอนขางคงที่ในระยะ 10 กวาปที่ผานมา 
สวนสาขาส่ิงทอและเครื่องนุงหม มีสัดสวนลดลงจากในอดีตอยางเห็นไดชัด ในขณะที่สาขาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และสาขายานยนตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนสาขาเครื่องจักรกลมีสัดสวนนอยที่สุดโดย
เปรียบเทียบโดยทรงตัวอยูในระดับที่คอนขางคงที่และปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยในระยะหลัง (รูปที่ ส.3)  
 

รูปที่ ส.3  สัดสวน GDP ของสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา: คํานวณจากสถิติบัญชีประชาชาติอนุกรมใหมแบบปริมาณลูกโซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
จากขอมูลสัดสวน GDP รายสาขาดังกลาว แสดงถึงแนวโนมโครงสรางอุตสาหกรรมรายสาขา

ที่มีผลตอการสรางรายไดใหกับประเทศในภาพรวม หรือ Contribution to Growth รวมทั้งสามารถใชเปน
พื้นฐานในการวางแผนการสงเสริมในรายอุตสาหกรรม ใหมีการพัฒนาตอเนื่องสําหรับสาขาที่มีสําคัญ หรือ 
Contribute to Growth เพิ่มมากขึ้น และใหมีการเขาไปยกระดับและปรับตัวสําหรับสาขาท่ีเริ่มมีแนวโนม
บทบาทความเปนสาขา Contribute to Growth ลดลง ใหกลับมามีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งโครงสรางบทบาท
ของแตละสาขาจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามภาวะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศ อาทิ 
การใชปจจัยการผลิตทุน แรงงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และภาวะเศรษฐกิจการคาโลก อาทิ การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลัก การรวมกลุมทางการคา และกฎระเบียบทางการคาตางๆ 

1.2) ผลการประมาณการเศรษฐกิจในระยะส้ัน-ระยะปานกลาง ชวงป พ.ศ. 2555-2560 

ระยะแรก: แนวโนมเศรษฐกิจในระยะส้ัน 2 ป (พ.ศ.2555-2556) 

 คาดการณเศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางชาๆ โดยเฉพาะการแกปญหาเศรษฐกิจใน
สหภาพยุโรป การฟนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุน และการขยายตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และประเทศเกิด
ใหม 

0

10

20

30

40

50

 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
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 โครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลยังคงเดินหนาและมีการเบิกจายงบประมาณ
ตามแผน จากการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการเรงรัดการดําเนินการตามแผนฟนฟู และสรางอนาคต
ประเทศไทย การใชจายและการลงทุนภาครัฐโดยรวมจะขยายตัวไมมากนัก เนื่องจากตองระวังในเรื่องการขาด
ดุลงบประมาณ ยกเวนในชวงปนี้และปหนา (2555-2556) ที่จะมีการลงทุนในเรื่องปองกันน้ําทวม ประมาณ 3 
แสนลานบาท ในการประมาณการจึงใหการใชจายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวประมาณรอยละ 16 ตอป (ใน
ราคาประจําป) ใกลเคียงกับการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งดานการผลิตและดานการใชจายฟนตัวไดเร็วหลังจาก
สถานการณ อุทกภัยคลี่คลายลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องสังเกตไดจากอัตราการใช
กําลังการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสแรกของป 2555 ซึ่งแมวาอุตสาหกรรมสําคัญๆ มีแนวโนมฟนตัวไดอยาง
เต็มที่ แตการฟนตัวของบางอุตสาหกรรมยังมีความลาชา โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรและ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 การลงทุนภาคเอกชนฟนตัวไดเร็ว สะทอนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส
ที่ 1 ของป 2555 ที่ปรับสูงกวาระดับกอนอุทกภัยปลายป 2554 โดยการลงทุนภาคเอกชนเรงฟนตัวขึ้นจากการ
ลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณเปนสําคัญ สอดคลองกับการนําเขาสินคาทุนที่มีแนวโนมเรงขึ้นเชนกัน ซึ่ง
สะทอนถึงการเรงลงทุนเพื่อซอมแซมและฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย และการลงทุนภาคเอกชนยังไดรับแรง
สนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เอื้ออํานวยตอการลงทุนเพื่อฟนฟูกิจการ 
ตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ฟนตัวดีหลังอุทกภัยซึ่งสะทอนจากมูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน
สุทธิที่ยังอยูในระดับสูงในชวงตนป จึงคาดการณการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวและขยายตัว อยางคอย
เปนคอยไป เนื่องจากรอดูผลการปองกันน้ําทวมของรัฐบาล โดยจะขยายตัวประมาณรอยละ 13 ตอป (ในราคา
ประจําป) ใกลเคียงกับการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย 

 คาดการณการสงออกขยายตัวตอเนื่องอยางชาๆ โดยใหการสงออกสินคาและบริการ
ขยายตัวประมาณรอยละ 9 ตอป (ในราคาประจําป) สวนอัตราการขยายตัวของการนําเขายังทรงตัวในระดับสูง
ประมาณรอยละ 12 ตอป (ใกลเคียงกับการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย) ทั้งนี้เปนผลเนื่องจาก
ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของอุปสงคดานพลังงานของประเทศ ตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนําเขาสินคาทุนของภาคเอกชนเพ่ือมาใชในการลงทุนทดแทน ซอมแซม และฟนฟู
ความเสียหายจากภาวะอุทกภัย และของรัฐบาลในโครงการขนาดใหญเพื่อฟนฟูประเทศและวางแผนในการ
บริหารจัดการน้ํา 

 ปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน ไดแก ความยืดเยื้อของ
สถานการณความขัดแยงในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศอิหราน และผลการเจรจาระหวางประเทศ
อิหรานกับ 6 ชาติมหาอํานาจ (ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และจีน) ในเรื่องโครงการ
นิวเคลียรของประเทศอิหรานที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งทาทีของกลุมประเทศ OPEC ที่อาจ
พิจารณาเพิ่มหรือลดกําลังการผลิต อยางไรก็ดี สถานการณความตึงเครียดระหวางอิหรานกับชาติตะวันตกอาจ
ทําใหราคาน้ํามันผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น จึงต้ังสมมติฐานในแบบจําลองใหราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป 
และปรับลดลงเล็กนอยในชวงทายของการประมาณการ จากการมองสถานการณที่นาจะเขาสูการตกลงและ
คล่ีคลายได 
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 อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโนมแข็งคา เนื่องจาก (1) ดุลการคามีแนวโนมเกินดุลมากขึ้น
หลังจากการผลิตภายในประเทศกลับมาผลิตในระดับปกติ (2) ปริมาณเงินลงทุนไหลเขาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความ
เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีกวาในครึ่งปแรก และ (3) การฟนตัวของเศรษฐกิจยุโรปสงผลใหคาเงิน
ดอลลารสหรัฐออนคาลง  จากขอมูลดัชนีคาเงินบาทของธนาคารแหงประเทศไทยชี้วา เนื่องจากความเส่ียงที่เริ่ม
ลดลงในตลาดการเงินโลก สงผลใหนักลงทุนตางชาติหันมาถือครองสินทรัพยเส่ียง รวมถึงสินทรัพยในภูมิภาค
มากขึ้น ทําใหเงินบาทแข็งคาขึ้นเทียบกับดอลลารสหรัฐ เยน และยูโร ในการประมาณการนี้จึงใชสมมติฐาน 
เงินบาทแข็งคาขึ้นรอยละ 5 ในป 2555 และอยูในระดับนั้นโดยเฉล่ียตอไป  

 คาดการณเงินเฟอคงอยูระดับสูงในปแรก เนื่องจากผลกระทบจากการปรับคาจาง 
ขั้นตํ่า 300 บาทและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท รวมทั้งราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูง ซึ่งการปรับคาจาง
ดังกลาวเปนการปรับแบบกาวกระโดด (Jump Process) ในอัตราที่จะทําใหรายไดของผูบริโภคเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ และอาจมีผลกระทบตอโครงสรางคาจางแรงงานและตนทุนของภาคธุรกิจในภาพรวม รวมทั้งการปรับ
ขึ้นคาจางแรงงานและเงินเดือนขาราชการท่ีไดเริ่มดําเนินการแลวเกิดขึ้นในชวงที่ตนทุนพลังงานและคาขนสงที่
ปรับตัวสูงขึ้น กอปรกับแรงกดดันดานอุปสงคกําลังเรงตัว จากการชะลอตัวในชวงอุทกภัย จึงอาจสงผลทาง
จิตวิทยาตอการปรับขึ้นราคาสินคาและการคาดการณเงินเฟอ โดยคาดการณใหระดับเงินเฟอมีการปรับลดลง
ในชวงทายของการประมาณการ เมื่อเศรษฐกิจปรับเขาสูสมดุล 

จากสมมติฐานการประมาณการขางตน และขอมูลการประมาณการของหนวยงานตางๆ 
นําไปสูการประมาณการทางเศรษฐกิจโดยแบบจําลอง CGE โดยผลประมาณการระดับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (Real GDP) ในป 2555-2556 อยูที่รอยละ 5.6 (เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 0.1 
ในปกอนหนา) และรอยละ 5.0 ตามลําดับ ผลการประมาณการแสดงอยูในตารางที่ 3.5 (รายงานฉบับสมบูรณ) 

โดยคาดการณอัตราการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ในระยะ 2 ป 
ใกลเคียงกับอัตราการขยายตัวเฉล่ียในชวงที่ผานมา ดังนี้ คือ 

- อุตสาหกรรมยานยนต ขยายตัวสูงสุดอยูที่ระดับรอยละ 14.4-15.3 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส ขยายตัวในระดับรองลงมา คือรอยละ 11.7-13.1 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขยายตัวในชวงรอยละ 8.8-11.4 

- อุตสาหกรรมอาหาร ขยายตัวในชวงรอยละ 2.7-3.9 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ขยายตัวในระดับรอยละ 2.2-2.3 

ระยะสอง: แนวโนมเศรษฐกิจรายปในระยะสามปตอมา ชวงป พ.ศ. 2557-2559 

ประเด็นพิจารณาแนวโนมเศรษฐกิจในระยะกลางนี้จะแตกตางจากในระยะกอนหนา เนื่องจาก
ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ภาวะเศรษฐกิจจะขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจเปนหลัก โดย
ผลกระทบระยะสั้นจากภายนอกจะมีความสําคัญลดลง ทั้งนี้ยังมีปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้ 

 ปจจัยที่กอใหเกิดการขยายตัวในอดีต คือการใชทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน
ราคาถูกจะไมเปนจริงอีกตอไป รวมทั้งไทยไดเขาสูสถานะของประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง (Middle 
Income Country) ซึ่งมักจะมีอัตราการขยายตัวในระดับตํ่ากวาเมื่อครั้งเริ่มพัฒนาประเทศใหมๆ  
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 ภาคการผลิตเริ่มมีการปรับตัวในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและ
บริหารจัดการมากขึ้น จากแรงกดดันของตนทุนดานแรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น และแนวโนมการแขงขันในตลาดโลกที่
เนนเรื่องคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ มากกวาการแขงขันดวยราคาดังเชนในอดีต 

 คาดการณการขยายตัวของการคาโลกจะยังรักษาระดับเดิมไวได เนื่องจากการเพ่ิม
บทบาทของเศรษฐกิจหลักใหมๆ เชน กลุมประเทศในอาเซียน จีน อินเดีย รัสเซีย และบราซิล 

 การคาดการณการคาในภูมิภาคเอเซียนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 จะเปนโอกาสในการขยายความรวมมือ 
และเปนฐานการผลิตในภูมิภาค 

 คาดการณประชากรในวัยแรงงานของไทยจะมีสัดสวนลดลง จากอัตราการเกิดท่ี
ลดลง แตประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาเฉล่ียที่จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

 งานวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจตามศักยภาพ (Potential Economic 
Growth) เกือบทั้งหมดคาดวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะอยูระหวางรอยละ 4.5-5.5  

 หากเศรษฐกิจขยายตัวตํ่า (โดยเฉพาะตํ่ากวารอยละ 3) เปนเวลาตอเนื่องยาวนาน 
ปญหาหนี้สาธารณะภาครัฐจะกลายเปนปญหาเรื้อรัง อยางไรก็ดี สวนใหญจะเกิดการปรับตัวทางเศรษฐกิจมหภาค
เพื่อแกปญหานี้ เชน มีการออมสูงขึ้นนอกภาครัฐ ทําใหคาเงินออนตัวลงและการสงออกขยายตัวขึ้น มีผลใหการ
ขยายตัวกลับสูระดับไมนอยกวารอยละ 4 ได 

จากปจจัยสําคัญพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจขางตน ผลประมาณการการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะ 3 ปนี้อยูในชวงรอยละ 4.3-5.3 (ตารางท่ี ส.1) เปนการขยายตัวตํ่ากวาอัตราการขยายตัวใน
ระยะ 40-50 ปที่ผานมาที่เคยขยายตัวเฉล่ียกวารอยละ 6 ตอป  

โดยคาดการณสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา มีอัตราการขยายตัวตอเนื่อง ในชวงป 
2557-2559  ดังนี้ คือ 

- อุตสาหกรรมยานยนต ขยายตัวสูงสุดอยูในชวงรอยละ 12.3-18.6 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวในลําดับตอมา คือรอยละ 9.3-12.1 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขยายตัวในชวงรอยละ 8.2-11.6 

- อุตสาหกรรมอาหาร ขยายตัวในชวงรอยละ 2.8-5.3 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ขยายตัวในชวงรอยละ 0.5-1.9 
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ตารางที่ ส.1  คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในชวงป พ.ศ. 2555-2559  

 2553* 2554** 2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
55-59 

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (รอยละ)         
1. ภาคเกษตร -2.5 4.1 4.8 4.0 3.9 3.1 3.0 3.8 
2. ภาคอุตสาหกรรม 10.2 -3.9 6.8 6.5 6.3 6.2 5.6 6.3 

2.1 อุตสาหกรรมอาหาร 3.7 -4.6 3.9 2.7 2.8 5.3 4.6 3.8 
2.2 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 7.2 -9.3 2.3 2.2 1.9 1.2 0.5 1.6 
2.3 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 20.6 -13.2 11.4 8.8 11.6 10.1 8.2 10.0 
2.4 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 15.8 -1.3 13.1 11.7 12.1 10.7 9.3 11.4 
2.5 อุตสาหกรรมยานยนต 37.3 -23.7 15.3 14.4 18.6 17.2 12.3 15.6 
2.6 อุตสาหกรรมอื่น ๆ 6.3 0.7 4.9 4.9 3.7 3.6 3.9 4.2 

3. ภาคบริการ 7.1 3.8 4.9 4.2 4.7 4.2 3.6 4.3 
รวม 7.5 0.1 5.6 5.0 5.3 4.9 4.3 5.0 

หมายเหตุ: *ขอมูลจริง  
**ขอมูลจริงในสาขาเศรษฐกิจหลัก แตสาขายอยของภาคอุตสาหกรรมเปนขอมูลประมาณการ 

ท่ีมา: 2553*สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมใหม แบบปริมาณลูกโซ พ.ศ. 2533 -2553 (ปฐาน ณ ราคาคงที่ป 2545) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
2554** สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมเดิม ณ ราคาคงที่ป 2531  
2555-2559 ประมาณการโดยคณะผูวิจัย 
 

1.3) การประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจระยะยาว ชวงป พ.ศ. 2560-2565 

การประมาณการในชวงนี้ สมมติฐานของการประมาณจะคลายคลึงกับชวง 3 ปกอนหนา 
(2557-2559) โดยพิจารณาแนวโนมในอดีตรวมดวย ในขณะที่ความแตกตางที่สําคัญที่คณะผูวิจัยไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆ และมุมมองแนวโนมทางเศรษฐกิจของนักวิชาการ และ
สํานักวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาในระยะของการประมาณการนี้ 

 เศรษฐกิจโลกนาจะฟนตัวจากวิกฤติ Subprime อยางเต็มที่แลว 

 ประชากรสูงอายุเพิ่มในอัตราเรงขึ้น 

 มองปญหาการเมืองมีขอสรุปที่ชัดเจนขึ้น 

 มองการปรับตัวของธุรกิจตอการขึ้นคาแรงมีกระบวนการท่ีครบถวนแลว 

 มองการใชนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น 

 บทบาทภาครัฐมีความเปนไปได ทั้งการรักษาวินัยการเงินการคลังในการใชจาย
ภาครัฐ การปรับโครงสรางภาษี เพื่อสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และสรางรายไดภาครัฐที่เหมาะสม 
รวมทั้งการเมืองที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้น 
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เมื่อพิจารณาการเอื้ออํานวยของขอมูลและความสามารถของแบบจําลองแลว เนื่องจากเปน
การประมาณการระยะยาวเกินกวาที่แบบจําลองจะใหผลที่สมเหตุสมผลได การประมาณการในระยะป 2560-
2565 นี้ จึงใชสมมติฐานการประมาณการที่ใหการขยายตัวในแตละปของแตละสาขาเศรษฐกิจ อิงกับแนวโนม
การขยายตัวในอดีตของแตละสาขาดังกลาวในชวงป 2546-2553 ที่ผานมา ซึ่งเปนชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจที่มี
การฟนตัวของภาคการผลิตตางๆ กลับเขาสูแนวโนมปกติ โดยใชวิธีเฉลี่ยเคล่ือนที่ เพื่อแสดงแนวโนม (Trend) 
การขยายตัวในอนาคต 

ผลการประมาณการแนวโนมขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ในชวงป พ.ศ. 2560-
2565 ของสาขาเศรษฐกิจหลักและสาขายอยภาคอุตสาหกรรมแสดงอยูในตารางที่ 3.6 (รายงานฉบับสมบูรณ) 
โดยคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Real GDP) ประมาณรอยละ 3.7-4.5 ภาคเกษตรขยายตัวประมาณ
รอยละ 2.2-3.0 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.6-5.8 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 3.2-3.8  

โดยคาดการณแนวโนมการขยายตัวในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 สาขา ในชวงป 2560-
2565 ดังนี้ คอื 

- อุตสาหกรรมยานยนต ขยายตัวสูงสุดในระหวางรอยละ 6.0-13.8 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขยายตัวในระดับรองลงมาในชวงรอยละ 3.9-9.4 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขยายตัวในชวงรอยละ 3.5-8.7 

- อุตสาหกรรมอาหาร ขยายตัวในชวงรอยละ 1.9-4.0 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ขยายตัวในชวงรอยละ 0.5-1.2 

ตารางที่ ส.2  คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในชวงป พ.ศ. 2560-2565  

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 เฉลี่ยป 
60-65 

เฉลี่ย 10 ป 
55-65 

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (รอยละ)         
1. ภาคเกษตร 3.0 2.5 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 3.0 
2. ภาคอุตสาหกรรม 5.8 4.7 4.6 4.9 4.8 4.7 4.9 5.5 

2.1 อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 1.9 2.4 2.4 2.3 2.5 2.6 3.2 
2.2 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 0.7 1.0 0.5 0.5 0.6 1.2 0.7 1.2 
2.3 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 8.7 4.7 3.5 4.1 5.8 6.1 5.5 7.5 
2.4 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 9.4 5.4 3.9 4.4 5.9 6.5 5.9 8.4 
2.5 อุตสาหกรรมยานยนต 13.8 6.8 6.0 6.7 7.2 9.1 8.3 11.6 
2.6 อุตสาหกรรมอื่น ๆ 3.6 5.1 5.7 5.8 4.7 3.6 4.8 4.5 

3. ภาคบริการ 3.8 3.3 3.2 3.2 3.4 3.3 3.4 3.8 
รวม 4.5 3.8 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 4.4 

ท่ีมา: ประมาณการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รูปที่ ส.4  แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจป 2555-2565 (รอยละ) 

 
ท่ีมา: ประมาณการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 
รูปที่ ส.5  แนวโนมการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายระหวางป 2555-2565 (รอยละ) 

 
ท่ีมา: ประมาณการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

2) การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมความตองการแรงงาน 

2.1) ภาพรวมตลาดแรงงานในชวงที่ผานมา 

ตลาดแรงงานไทยในชวง 10 ปที่ผานมา แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ
และการเมืองอยูเปนระยะทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ แตยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระดับ
ปานกลาง ประมาณรอยละ 1.9 ตอป ทั้งนี้แนวโนมความตองการแรงงานของผูประกอบการยังคงเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ในอนาคต โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมซึ่งยังขาดแคลนแรงงานอยูเปนจํานวนมาก ทั้งแรงงานใน
ระดับลาง และชางเทคนิคในสาขาตางๆ 
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อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
อุคสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหม

การขยายตัวโดยรวม (3.7-5.6)  
ภาคเกษตรกรรม (2.2-4.8) 
ภาคอุตสาหกรรม (4.6-6.8) 
ภาคบริการ (3.2-4.9) 

อุตสาหกรรมยานยนต (6.0-18.6) 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (3.9-13.1) 
อุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล (3.5-11.6) 
อุตสาหกรรมอาหาร (2.3-5.3) 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุงหม (0.5-2.3) 
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แรงงานระดับลาง ผูปฏิบัติงาน

ชางเทคนิคและแรงงานฝมือ

ผูบริหารระดับสูง

อาชีพของแรงงาน 

จากขอมูลการสํารวจภาวะการมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป 2554 มี
แรงงานที่ทํางานอยูในตลาดแรงงานรวมทั้งประเทศจํานวนทั้งส้ิน 38.4 ลานคน โดยสวนใหญเปนแรงงานระดับ
ลางในภาคเกษตรกรรมและบริการ ไดแก กลุมอาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง
จํานวน 13.4 ลานคน และพนักงานบรกิาร และพนักงานขายในรานคาและตลาด 7.6 ลานคน สวนแรงงานระดับ
ลางในภาคอุตสาหกรรมนั้น สวนใหญเปนแรงงานในกลุมผูปฏิบัติการเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการ  
สําหรับในกลุมแรงงานฝมือนั้น ยังมีสัดสวนนอยมาก ทั้งนี้แนวโนมการขยายตัวของจํานวนแรงงานในแตละกลุม
อาชีพในชวง 10 ปที่ผานมานั้น กลุมพนักงานบริการและพนักงานขาย เปนกลุมอาชีพที่มีการขยายตัวมากที่สุด 
โดยมีอัตราเติบโตเฉล่ียสูงถึงรอยละ 6.2 ตอป  

 
รูปที่ ส.6  แนวโนมการขยายตัวของจํานวนแรงงานในแตละกลุมฝมือระหวางป 2544-2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กลุมผูบริหารระดับสูง ไดแก ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ 
 กลุมชางเทคนิคและแรงงานฝมือ ไดแก ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ และเสมียน 
 กลุมแรงงานระดับลาง ผูปฏิบัติงาน ไดแก พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดาน

การเกษตรและการประมง ผูปฏิบัติงานในธุรกิจดานความสามารถทางฝมือ ผูปฏิบัติการเคร่ืองจักร และผูปฏิบัติงานดานการ
ประกอบ และอาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ 

 
ระดับการศึกษาของแรงงาน 

โดยภาพรวมแลวในปจจุบันประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาแรงงานระดับลางที่มีระดับการศึกษา
ไมเกินมัธยมศึกษาตอนตนอยูคอนขางมาก คิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 68.9 ของแรงงานทั้งหมด อยางไรก็
ตาม จากแนวโนมการจางงานในชวงสิบปที่ผานมา การใชแรงงานที่มีการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาซึ่งเปน
แรงงานกลุมใหญที่สุดนั้น มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากเกือบ 14 ลานคนในป 2544 เหลือเพียง 11.7 ลานคน
เทานั้นในป 2554 ในขณะท่ีแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มขายตัวเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว ทั้งนี้สาเหตุที่การใชแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาประถมศึกษามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ นั้น 
อาจเปนผลมาจากขอจํากัดดานอุปทาน คือ มีผูที่ตกหลนจากระบบการศึกษาภาคบังคับมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ 

จํานวนแรงงาน (คน) 
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เนื่องจากการเขาถึงระบบการศึกษาดีขึ้น รวมทั้งมีการขยายโอกาสทางการศึกษา สงผลใหมีแรงงานระดับลาง
เขาสูตลาดแรงงานลดลง ในขณะที่แรงงานเดิมบางสวนในตลาดแรงงานก็เริ่มมีอายุมากขึ้นและออกจาก
ตลาดแรงงานไป ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงตลาดแรงงานไมไดลดความตองการจางแรงงานกลุมนี้ลงเลย ดังจะ
เห็นไดจากตัวเลขแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกๆ ป และตัวเลขของแรงงานท่ีจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากถูกผูประกอบการจางมาทํางานแทนที่แรงงาน
ในระดับลางนั่นเอง 

สําหรับในกลุมแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงนั้น มีแนวโนมการขยายตัวอยูในระดับที่สูงขึ้น
มาก โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี โดยเปนผลมาจากความตองการแรงงานระดับสูงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม และจากอุปทานของแรงงานที่จบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นดวยทุกปรวมดวย 

ตารางที่ ส.3  จํานวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2544-2554 
หนวย: คน 

ระดับการศึกษา 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
ต่ํากวาประถมศึกษา 13,975,191 13,830,661 13,446,876 12,789,782 12,428,513 11,748,431 
ประถมศึกษา 7,121,455 7,656,331 7,766,520 8,294,584 8,536,850 8,677,544 
มัธยมศึกษาตอนตน 4,045,656 4,539,807 4,956,126 5,318,835 5,663,606 6,100,142 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,995,146 2,421,832 2,861,158 3,292,103 3,665,716 4,100,267 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,063,338 1,102,725 1,179,602 1,198,982 1,283,781 1,317,121 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา 1,107,675 1,238,242 1,336,308 1,429,776 1,590,588 1,751,724 
ปริญญาตรี 2,336,559 2,569,067 3,070,385 3,309,187 3,687,754 4,084,587 
ปริญญาโท 231,783 239,507 340,724 371,031 457,962 553,746 
ปริญญาเอก 19,633 16,658 27,164 15,418 17,183 23,755 
การศึกษาอ่ืนๆ 11,533 19,114 31,017 30,542 22,524 33,335 
ไมทราบ 56,227 85,381 160,350 137,076 82,695 91,539 

รวม 31,964,196 33,719,325 35,176,230 36,187,316 37,437,172 38,482,191 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
การกระจายตัวของแรงงานในแตละสาขาอุตสาหกรรม 

ในป 2554 แรงงานสวนใหญ 15.7 ลานคน ทํางานในภาคบริการ รองลงมาไดแกภาค
เกษตรกรรม 14.7 ลานคน สวนภาคอุตสาหกรรมมีแรงงาน 8.0 ลานคน ทั้งนี้เมื่อจําแนกเปนรายสาขาการผลิต
ยอยแลว สาขาการเกษตร ลาสัตว และปาไม เปนสาขาที่มีแรงงานทํางานอยูมากท่ีสุด 14.3 ลานคน 

สําหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น ถานับเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตประเภทตางๆ แลว จะ
มีแรงงานทํางานอยูเพียง 5.3 ลานคนเทานั้น โดยมีสาขาการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมเปนสาขาที่มีแรงงาน
ทํางานมากที่สุดประมาณ 1.2 ลานคน รองลงมาไดแกสาขาส่ิงทอและเครื่องนุงหม 1.0 ลานคน และสาขาไม 
ผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอร 5.5 แสนคน จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแรงงานอยูมากสวนใหญเปน
อุตสาหกรรมการผลิตขั้นพื้นฐานซึ่งมีการกระจายอยูทั่วไปในทุกภูมิภาค และสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นมานั้น อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีแรงงานอยูมากท่ีสุดประมาณ 5 แสนคน รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 3 แสนคน และการผลิตเครื่องหนัง 1.4 แสนคน ตามลําดับ 
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ตารางที่ ส.4  จํานวนแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยจําแนกตามประเภทการผลิตป 2554 
ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนแรงงาน 

ภาคเกษตรกรรม 14,764,023 
ภาคอุตสาหกรรม 8,004,539 
การผลิต 5,344,714 
   - อาหารและเครือ่งด่ืม 1,174,253 
   - ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 987,877 
   - ไม ผลิตภัณฑไม และเฟอรนิเจอร 550,199 
   - เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 504,751 
   - ยานยนตและชิ้นสวน 300,034 
   - เคร่ืองจักรและอุปกรณ 79,879 
   - การผลิตประเภทอื่นๆ 1,747,721 

ภาคบริการ 15,687,016 
รวม 38,482,190 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย), 2555 

 
2.2) คาดประมาณอุปทานแรงงานในอนาคต 

แนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากร 

จากขอมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในระหวางป 2543-2573 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา แนวโนมประชากรโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอด 10 ปนับจากปจจุบัน (ป 2555) อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประชากรนับต้ังแตเปน 2555 เปนตนไปจะ
เปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยในชวงป 2555-2557 ประชากรไทยจะเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียประมาณรอยละ 
0.9 ตอป แตหลังจากนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นจะลดลงเหลือรอยละ 0.8 ตอปในระหวางป 2558-2563 และลดลง
เหลือเพียงรอยละ 0.6 ตอปเทานั้นในป 2564 เปนตนไป อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรท่ีถดถอยลงนี้ เปนผล
มาจากอัตราการเกิดของประชากรท่ีลดลงซึ่งสงผลใหประชากรในวัยเรียนและวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงทุกๆ ป 
โดยในป 2555 จํานวนประชากรในวัย 20-24 ป ซึ่งเปนกลุมแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน มีจํานวนทั้งส้ิน 
5.2 ลานคน แตจะลดลงเหลือ 4.7 ลานคนเทานั้นในป 2565 สวนกลุมประชากรอายุ 25-39 ป ซึ่งเปนกําลัง
แรงงานหลักของประเทศจะลดลงจาก 16.0 ลานคนในป 2555 เหลือ 15.4 ลานคนในป 2565 

ตารางที่ ส.5  จํานวนประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) ในอนาคตป 2555-2565 
หนวย: คน 

  2555 2557 2559 2561 2563 2565 
15 - 19 ป 5,067,295 4,859,727 4,763,761 4,779,160 4,739,789 4,565,452 
20 - 24 ป 5,237,541 5,247,000 5,148,025 4,940,197 4,782,284 4,750,264 
25 - 39 ป 16,015,351 15,871,344 15,774,576 15,725,615 15,632,244 15,441,266 
40 - 49 ป 10,887,360 10,944,101 10,911,863 10,807,490 10,693,277 10,583,127 
50 - 59 ป 8,725,242 9,276,231 9,725,722 10,067,155 10,325,767 10,469,882 
60 - 69 ป 5,000,752 5,497,385 6,069,307 6,704,410 7,359,174 7,931,308 
ตั้งแต 70 ปข้ีนไป 3,607,971 3,876,623 4,164,225 4,483,346 4,912,861 5,377,253 

รวม 54,541,512 55,572,411 56,557,479 57,507,373 58,445,396 59,118,552 
ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ผลการคาดประมาณอุปทานแรงงานทั้งหมดในอนาคต 

จากผลการคาดประมาณประชากรในวัยแรงงานขางตน เมื่อนํามาพิจารณารวมกับแนวโนม
ของอัตราการเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตของประชากรในแตละชวงอายุซึ่งกําหนดใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกับในอดีต 10 ปที่ผานมาแลว สามารถคาดประมาณจํานวนแรงงานโดยรวมทั้งหมดในตลาดแรงงานได 
โดยคาดวาในระยะสั้น ป 2555-2557 กําลังแรงงานโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 1.0 ตอป โดยในป 
2557 คาดวาจะมีกําลังแรงงานรวม 40.2 ลานคน สวนในระยะยาว ป 2558-2565 คาดวากําลังแรงงานจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.7 ตอป โดยมีกําลังแรงงานรวมทั้งส้ิน 42.5 ลานคนในป 2565 

เมื่อจําแนกกลุมแรงงานออกตามชวงอายุแลว พบวาแรงงานในกลุมอายุ 25-39 ปซึ่งเปนกลุม
แรงงานหลักท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดนั้น มีแนวโนมที่จะมีจํานวนลดลงตามทิศทาง
ของประชากรที่ลดลงเชนกัน ทั้งนี้ คาดวาในระยะสั้น ป 2555-2557 แรงงานในกลุมอายุ 25-39 ปจะมี
อัตราขยายตัวติดลบ (จํานวนรวมลดลง) เฉลี่ยรอยละ -0.4 ตอป โดยมีจํานวนรวมลดลงเหลือ 14.2 ลานคน ใน
ป 2557 และในระยะยาว ป 2558-2565 จํานวนแรงงานก็จะยังคงลดลงอยางตอเนื่อง เฉลี่ยรอยละ -0.3 ตอป 
คาดวาจะมีแรงงานในกลุมนี้ประมาณ 13.9 ลานคนในป 2565 

ตารางที่ ส.6  คาดประมาณอุปทานแรงงานโดยรวม จําแนกตามเพศและกลุมอายุในอนาคตป 2555-2565  
หนวย: คน 

  2555 2557 2559 2561 2563 2565 
15 - 19 ป 1,227,973 1,109,865 1,020,510 955,002 879,187 782,341 
20 - 24 ป 3,566,531 3,538,641 3,438,781 3,268,902 3,133,625 3,080,297 
25 - 39 ป 14,295,108 14,188,399 14,121,555 14,095,443 14,028,738 13,874,065 
40 - 49 ป 9,796,152 9,879,088 9,883,646 9,823,933 9,754,731 9,687,619 
50 - 59 ป 7,212,237 7,732,850 8,175,010 8,531,560 8,822,989 9,019,226 
60 - 69 ป 2,741,098 3,091,796 3,500,031 3,962,046 4,455,805 4,916,116 
ตั้งแต 70 ปข้ีนไป 649,260 731,337 821,979 924,283 1,057,120 1,204,806 

รวม 39,488,359 40,271,976 40,961,512 41,561,168 42,132,195 42,564,469 
ท่ีมา: การคาดประมาณของที่ปรึกษา 
 

2.3) คาดประมาณความตองการแรงงานในอนาคต 

การคาดประมาณปริมาณความตองการแรงงานในอนาคตของประเทศไทย คณะที่ปรึกษาได
ทําการพยากรณในลักษณะของการคาดประมาณเชิงวางแผน Teleological Forecast เพื่อใหการศึกษาความ
ตองการกําลังคนที่จะใชปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ต้ังไว โดยไดใชผลการคาดประมาณแนวโนม
เศรษฐกิจในอนาคตเปนเปาหมายวาจะมีความตองการใชกําลังคนเทาใดถึงจะทําใหเศรษฐกิจสามารถเติบโตไป
ไดตามท่ีคาดประมาณไว ซึ่งวิธีการท่ีใชในการคาดประมาณความตองการแรงงานในกรณีดังกลาว จะใชวิธีการ 
GDP per Worker Approach โดยไดกําหนดปจจัยที่ถูกควบคุมในการคาดประมาณครั้งนี้ ไดแก 

- ผลิตภาพแรงงาน (GDP per Worker) เติบโตในทิศทางเดียวกับในชวง 10 ปที่ผานมา 

- ระดับของเทคโนโลยีในการผลิต ไมเปลี่ยนแปลงไปจากในปจจุบันแบบกาวกระโดด 

- การเติบโตของเศรษฐกิจป 2555 - 2565 เปนไปตามการคาดประมาณของที่ปรึกษา 
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ผลการคาดประมาณในระยะสั้น ป 2555-2557 

ผลการคาดประมาณในระยะสั้น พบวาหากไมมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตหรือเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานใหมากขึ้นกวาแนวโนมในที่เปนอยูในปจจุบันแลว ความตองการแรงงานในป 2557 จะมี
ประมาณ 41.3 ลานคน เพิ่มขึ้นจากในป 2555 เฉลี่ยรอยละ 2.2 ตอป สูงกวาคาเฉล่ียในชวง 10 ปที่ผานมาซึ่ง
เติบโตเฉล่ียรอยละ 1.9 ตอปเล็กนอย อยางไรก็ตามความตองการแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นกวาแนวโนมในอดีตนี้ จะ
สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาพรวมขึ้นได ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการวางงานของประชากรในปจจุบันอยู
ในระดับที่ตํ่ามาก ไมถึงรอยละ 1 ในขณะที่อุปทานแรงงานที่มีอยูในตลาดไมอาจเพิ่มขึ้นตามอุปสงคไดทัน 
เนื่องจากกลุมแรงงานในวัย 25-39 ปนั้นมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ 

เมื่อพิจารณาความตองการแรงงานจําแนกออกตามภาคการผลิตหลักแลว พบวาภาคบริการ
เปนภาคการผลิตหลักท่ีมีแนวโนมความตองการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด โดยมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 3.1 ตอป ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการแรงงานเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย รอยละ 2.4 ตอป 
และภาคเกษตรกรรมมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นไมมากนัก เพียงรอยละ 1.1 ตอปเทานั้น  

สําหรับในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต แนวโนมความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของการศึกษาทั้ง 5 กลุม  พบวา 

- อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน เปนอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงาน
เพิ่มขึ้นมากที่สุด เฉลี่ยรอยละ 12.4 ตอป คาดวาในป 2557 จะมีความตองการแรงงานประมาณ 3.2 แสนคน 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 3.2 ตอป โดยความตองการแรงงานในป 2557 จะมีไมนอยกวา 4.4 แสนคน 

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ความตองการแรงงานจะยังคงมีเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 2.6 ตอป คาดวาในป 2557 ความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารจะมีไม
ตํ่ากวา 1.2 ลานคน นับเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.9 ตอป ใน
ระหวางป 2555-2557 โดยคาดวาในป 2557 จะมีความตองแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 1.7 แสนคน  

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม คาดวาจะมีความตองการแรงงานลดลง โดยมี
ความตองการลดลงเฉล่ียรอยละ 1.4 ตอป ทั้งนี้คาดวาในป 2557 จะมีความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหมประมาณ 9.2 แสนราย  

ผลการคาดประมาณในระยะยาว ป 2558-2565 

ผลการคาดประมาณในระยะยาว พบวา ในกรณีที่ผลิตภาพแรงงานยังคงเพิ่มขึ้นตามแนวโนม
ปกติเหมือนเชน 10 ปที่ผานมา ความตองการแรงงานเพื่อมาสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมเติบโตไดตาม
เปาหมายการขยายตัวเศรษฐกิจที่ประมาณไวจะมีมากกวาอุปทานแรงงานคอนขางมาก อาจสงผลใหเกิด
ภาวะการขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ความตองการแรงงาน
โดยรวมในป 2565 คาดวาจะมีสูงถึง 48.9 ลานคน ในขณะที่อุปทานแรงงานโดยรวมในป 2565 นั้น มีเพียง 
42.5 ลานคนเทานั้น (มีอุปสงคสวนเกินประมาณ 6.4 ลานคน) 
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เมื่อจําแนกตามภาคการผลิตหลักแลว พบวาภาคบริการมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 3.1 ตอป สวนภาคอุตสาหกรรมที่ความตองการแรงงานเพิ่มมากขึ้นเฉล่ีย รอยละ 2.5 ตอป และภาค
เกษตรกรรมมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.7 ตอป ผลการคาดประมาณขางตนแสดงใหเห็นวา 
ในแตละภาคเศรษฐกิจหลักนั้นไมไดมีแนวโนมความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นในแตละปมากไปกวาในระยะส้ันป 
2555-2557 แตสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะอุปสงคสวนเกินขึ้นนั้น เปนผลมาจากการท่ีประชากรในวัยแรงงานมี
แนวโนมลดลงในหลายๆ กลุมอายุ ทําใหอุปทานแรงงานโดยรวมในอนาคตมีเพิ่มขึ้นนอยเมื่อเทียบกับอุปสงคที่
ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

แนวโนมความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายท้ัง 5 กลุม ในระยะยาว พบวา 

- อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน คาดวาความตองการแรงงานในป 2565 จะสูงถึง 
6.5 แสนคน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 9.0 ตอป อยางไรก็ตามหากมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและเพิ่ม
ศักยภาพแรงงานใหมากวาที่เปนอยูในปจจุบันจนสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 จะ
ทําใหความตองการแรงงานในป 2565 ลดลงเหลือ 5.7 แสนคน 

- อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะมีความตองการแรงงานโดยรวม
ประมาณ 5.1 แสนคน ในป 2565 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.7 ตอป และในกรณีที่สามารถเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 แลว ความตองการแรงงานในป 2565 จะลดลงเหลือประมาณ 4.5 แสนคน 

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คาดวาจะมีความตองการแรงงานโดยรวม
ประมาณ 1.5 ลานคน ในป 2565 หรือเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 2.7 ตอป และในกรณีที่มีเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีก
อยางนอยรอยละ 15 แลว ความตองการแรงงานในในป 2565 จะลดลงเหลือประมาณ 1.3 ลานคน  

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล คาดวาจะมีความตองการแรงงานโดยรวมประมาณ 1.8 
แสนคน ในป 2565 หรือเพิ่มขึ้นจากในป 2558 ไมมากนัก เฉลี่ยรอยละ 0.5 ตอปเทานั้น ในกรณีที่มีสามารถ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 แลว ความตองการแรงงานในป 2565 จะลดลงเหลือประมาณ 
1.5 แสนคนเทานั้น 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ยังคงมีแนวโนมที่แรงงานในอุตสาหกรรมนี้จะ
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยลดลงเฉล่ียรอยละ 2.2 ตอป และคาดวาจะมีแรงงานท่ีทํางานในอุตสาหกรรมนี้ในป 
2565 ไมเกิน 7.8 แสนคน สวนในกรณีที่มีสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 แลว ความ
ตองการแรงงานในป 2565 จะลดลงเหลือประมาณ 6.7 แสนคน 

ผลการคาดประมาณความตองการแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนี้ สะทอนใหเห็นวาใน
อนาคตมีแนวโนมที่ประเทศไทยจะเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานคอนขางมาก แนวทางในการแกไขปญหา
การขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหสูงขึ้นมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและการบริการท่ีสามารถเขามาทดแทนแรงงานคนโดยเฉพาะในกลุม
แรงงานระดับลางได ทั้งนี้ในกรณีที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไดอีกอยางนอยรอยละ 15 ภายในป 2565 
(เพิ่ม GDP per Worker ในป 2565 จาก 2.8 แสนบาทตอคนตอป ตามแนวโนมปกติ ใหเปน 3.2 แสนบาทตอ
คนตอป) ก็จะสงผลใหความตองการแรงงานโดยรวมในอนาคตลดลงเหลือไมเกิน 42 ลานคน ซึ่งอยูในระดับ
ใกลเคียงกับอุปทานแรงงานในอนาคตป 2565 สงผลใหภาวะขาดแคลนแรงงานในภาพรวมลดลงได 
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5.2 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม  

เพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงคในการศึกษาสถานการณดานกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม
เปาหมาย 5 ทั้งสาขา ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รวมทั้งวิเคราะหปญหา
อุปสรรคในการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ทางคณะที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลสถานการณ
อุตสาหกรรมและแรงงานในทั้ง 5 อุตสาหกรรม และนําเสนอไวในรายงานฉบับสมบูรณในบทที่ 4 ถึง 8 ทั้งนี้ ผล
การศึกษาในสวนของการวิเคราะหหวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในแตละอุตสาหกรรม สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1) หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

จากการระดมความคิดเบื้องตนกับผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับหวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส พบวา หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกอุตสาหกรรมไดมากและประเทศไทยกําลังประสบปญหาไดแก “การออกแบบระบบและผลิตภัณฑ
โดยรวม (System Design) และการผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม (Wafer Fabrication)” ทั้งนี้เนื่องจากเปน
อุตสาหกรรมตนน้ําของการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
ประเทศไทยยังไมมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวมอยางจริงจังในรูปแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีเพียงผลิตภัณฑในการทดลองขั้นตนเทานั้น ขณะที่การออกแบบระบบและผลิตภัณฑ
นั้น สวนใหญก็เปนการออกแบบจากบริษัทแมในตางประเทศ อาจมีสวนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
กิจการขนาดใหญบางราย แตก็มีความตองการกําลังคนในสวนนี้ไมมากนัก 

สําหรับกระบวนการผลิตที่สําคัญและมีความตองการแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเปน
จํานวนมากในปจจุบันไดแก “การประกอบสินคาสําเร็จรูปประเภทตางๆ (Product Assembly)” ทั้ง
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน ผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและชิ้นสวน ผลิตภัณฑชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ในยานยนต เครื่องมือแพทย และอุปกรณโทรคมนาคม เปนตนกระบวนการประกอบสินคาสําเร็จนี้จําเปนตองใช
แรงงานเปนองคประกอบหลักในหลายๆ ตําแหนงต้ังแตแรงงานขั้นพื้นฐานในการประกอบผลิตภัณฑ ผู
ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน ไปจนถึงวิศวกรและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาตางๆ 

ในสวนของตําแหนงงานวิกฤตนั้น (ตําแหนงงานท่ีมีความสําคัญ และมีปญหาขาดแคลนท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ) จากการระดมความคิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญ พบวา กลุมแรงงานที่มีความสําคัญในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรม และกําลังประสบปญหาขาดแคลนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น ไดแก
แรงงานกลุมชางเทคนิค และวิศวกรสาขาตางๆ ทั้งในระดับบนและระดับลาง โดยเฉพาะชางไฟฟา ชาง
อิเล็กทรอนิกส และชางกลโรงงาน นอกจากนี้จากปญหาอุกทกภัยครั้งใหญในป 2554 สงผลกระทบให
โรงงานหลายแหงที่เครื่องจักรถูกน้ําทวมเสียหายตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเทคโนโลยีในการผลิต จากเกิดท่ี
ใชเครื่องจักรแบบ Manual มาใชเครื่องจักรแบบ Automatic หรือ Semi-Automatic แทน ซึ่งจะมีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความตองการแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเปนอยางมาก กลุมอาชีพที่จะเขามามี
บทบาทเปนอยางมากในสายการผลิต ไดแกกลุมอาชีพ วิศวกรเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineering) 
ซึ่งเปนอาชีพในลักษณะสหวิทยาการเชิงประยุกตที่จําเปนตองมีความรูพื้นฐานในสายวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมเขาไวดวยกัน 
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รูปที่ ส.7  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุป หวงโซมูลคาวิกฤตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ไดแก 

- การออกแบบระบบและผลิตภัณฑโดยรวม (System Design)  

- การผลิตแผนเวเฟอรวงจรรวม (Wafer Fabrication) 

- การประกอบสินคาสําเร็จรูปประเภทตางๆ (Product Assembly) 

สรุป ตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ไดแก 

- ชางอิเล็กทรอนิกส (Electronics Engineering Technicians) 

- ชางไฟฟา (Electrical Engineering Technicians) 

- วิศวกรเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineers) 

- ชางกลโรงงาน (Industrial Machinery Mechanics) 

2) หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

จากการระดมความคิดเบื้องตนกับผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนทั้งจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกับหวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน พบวาหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนที่สําคัญซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแก
อุตสาหกรรมไดมากและประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ไดแก “การผลิตช้ินสวนยานยนต” ทั้งชิ้นสวนรถจักรยานยนต รถยนตนั่ง และรถปกอัพ ทั้งนี้
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่มีการจางแรงงานอยูเปนจํานวนมาก และสวนใหญเปนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม อีกท้ังกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไดต้ังเปาการผลิตเพื่อเปนอุตสาหกรรม
สงออกอันดับตนของประเทศ ภายหลังจากการฟนฟูผลกระทบจากปญหาอุทกภัยในป 2554 ซึ่งสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเปนอยางมาก 
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ในสวนของตําแหนงงานวิกฤตนั้น (ตําแหนงงานท่ีมีความสําคัญ และมีปญหาขาดแคลนท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ) พบวา กลุมแรงงานที่มีความสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรม และกําลัง
ประสบปญหาขาดแคลนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้นสวนใหญเปนแรงงานกลุมชางเทคนิค และหัวหนางาน
ในระดับกลางและระดับลาง ไดแก ชางซอมบํารุง ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม 
ชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอร และหัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล ชางติดต้ังและ
ซอมบํารุง และ ชางเช่ือม 

รูปที่ ส.8  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

สรุป หวงโซมูลคาวิกฤตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดแก 

- การผลิตชิ้นสวนยานยนต ทั้งชิ้นสวนรถจักรยานยนต รถยนตนั่ง และรถปกอัพ  

สรุป ตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ไดแก 

- ชางซอมบํารุง  

- ชางกลโรงงาน  

- ชางเทคนิคดานหุนยนตอุตสาหกรรม  

- ชางควบคุมเครื่องจักรดวยระบบคอมพิวเตอร  

- หัวหนางานระดับตนดานเครื่องกล  

- ชางติดต้ังและซอมบํารุง  

- ชางเชื่อม 

3) หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

จากการประชุมระดมความคิดเห็นในกลุมผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พบวา 
หวงโซมูลคาที่สําคัญในอุตสาหกรรมนี้คือ ไดแก การออกแบบช้ินสวนและการผลิตเครื่องจักรกล เนื่องจาก
เปนกระบวนการผลิตที่สําคัญที่มีความตองการแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น ทั้งในสวนของ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และ เครื่องมือกล  
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ในสวนของตําแหนงงานวิกฤตนั้น ปจจัยที่จะกอใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล จําเปนจะตองอาศัยแรงงานในระดับตางๆ ต้ังแตระดับพื้นฐานหรือ แรงงานระดับลาง ไปจนถึง
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผลจากการประชุมระดมความคิดท้ังสองครั้งดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ไดทําการ
คัดเลือกตําแหนงงานท่ีสําคัญ และขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบไปดวย 4 ตําแหนงงาน 
คือ (1) วิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ (2) วิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร (3) หัวหนาฝายผลิต
เครื่องจักร  และ (4) ชางไฟฟา 

รูปที่ ส.9  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล 

 

ท่ีมา: วิรัช อยูชา และคณะ (2551) โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไทย (เคร่ืองจักรกล) เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
สรุป หวงโซมูลคาวิกฤตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ไดแก 

- การออกแบบชิ้นสวนและการผลิตเครื่องจักรกล 

สรุป ตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ไดแก 

- วิศวกรเครื่องกลดานการออกแบบ  

- วิศวกรไฟฟาดานการออกแบบเครื่องจักร  

- หัวหนาฝายผลิตเครื่องจักร   

- ชางไฟฟา 

4) หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมส่ิงทอและ

เครื่องนุงหม 

จากการระดมความคิดเห็นในกลุมผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในเบื้องตน 
พบวา กระบวนการผลิตในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมที่ตองการการพัฒนาอยาง
เรงดวน ไดแก “การออกแบบผลิตภัณฑ โดยใชตราสินคาของไทย (Branding) และการทําการตลาดเชิง
รุก (Marketing)” รวมถึง “กระบวนการผลิต” ตลอดหวงโซอุปทาน เนื่องจากท่ีผานมาประเทศไทยอาศัย
ความไดเปรียบดานคาจางแรงงาน โดยผลิตตามคําส่ังซื้อจากตางประเทศ และสงออกในชื่อสินคาตางประเทศ 
แตผลของคาแรงงานท่ีสูงขึ้น ทําใหผูวาจางในตางประเทศยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงถูกกวา 
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ไทยจะตองเรงใหมีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคาใหเปนตราสินคา
ของไทยเอง ทั้งนี้ในสวนของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม เปนอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการสงออกสูง กอรปกับมี
จํานวนโรงงาน และมีการจางงานมากที่สุดในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงเปนอุตสาหกรรม
ปลายน้ําที่มีการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับผลิตภัณฑไดสูงมาก การเรงพัฒนา Branding และการ



โครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  
(บทสรุปสําหรับผูบริหาร) 

ส-22 

ทําการตลาดในเชิงรุกจะชวยใหอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมมีความเขมแข็ง และเปนอุตสาหกรรมหลัก
ในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

ในสวนของตําแหนงงานวิกฤตนั้น (ตําแหนงงานท่ีมีความสําคัญ และมีปญหาขาดแคลนท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ) จากการระดมความคิดกับกลุมผูเชี่ยวชาญพบวา กลุมแรงงานที่มีความสําคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรม และกําลังประสบปญหาขาดแคลนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น ไดแก ชางกล
โรงงาน (ซอมบํารุง) ผูควบคุมเครื่องจักรเย็บ ชางทําแบบตัด นักออกแบบแฟช่ัน และนักจัดการสินคา
เส้ือผา (Merchandiser) 

รูปที่ ส.10  หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมและสถานภาพของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

สรุป หวงโซมูลคาวิกฤตในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม ของประเทศไทย ไดแก 

- การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  

- การตลาด (Marketing) 

- การผลิตตลอดหวงโซอุปทาน  

สรุป ตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย ไดแก 

- ชางกลโรงงาน (Electronics Engineering Technicians) 

- ผูควบคุมเครื่องจักรตัดเย็บ (Textile Cutting Machine Setters, Operators, Tenders) 

- ชางทําแบบตัดเย็บ (Fabric and Apparel Patternmakers) 

- นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designers) 

- นักจัดการสินคาเส้ือผา (Merchandiser) 
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5) หวงโซมูลคาที่สําคัญและตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร 

จากการประชุมระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพบวา นโยบายของรัฐที่มุงเนนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางอาหาร หรือ Kitchen of the World ในการผลิตเพื่อการสงออกนั้นจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีเกณฑในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารใหไดมาตรฐานสากล เนื่องจากปจจุบันการสงออก
ผลิตภัณฑอาหารไปยังตางประเทศ จะตองเปนที่ยอมรับของตางประเทศทั้งในสวนของ Pre-Harvest และ 
Post-Harvest จากการวิเคราะหสถานการณเบื้องตนนั้นหวงโซมูลคาที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหารก็คือ 
“กระบวนการควบคุมคุณภาพ” ซึ่งกระบวนการดังกลาวจําเปนจะตองใชแรงงานท่ีมีศักยภาพทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ผลจากการประชุมระดมความคิด
ทั้งสองครั้งดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ไดทําการคัดเลือกตําแหนงงานท่ีสําคัญ และขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ประกอบไปดวย 4 ตําแหนงงาน คือ ชางกลโรงงาน ผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร นักวิทยาศาสตร
อาหาร และวิศวกรอาหาร  

รูปที ่ส.11  หวงโซมูลคา (Value Chain) ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ท่ีมา: โครงการวิจัยเร่ืองการทบทวนการประยุกตใชรูปแบบแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับความตองการกําลังคนภาคอุตสาหกรรม,2550 

 
สรุป หวงโซมูลคาวิกฤตในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ไดแก 

- กระบวนการควบคุมคุณภาพ  

สรุป ตําแหนงงานวิกฤตในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ไดแก 

- ชางกลโรงงาน  

- ผูตรวจสอบวิเคราะหอาหาร  

- นักวิทยาศาสตรอาหาร  

- วิศวกรอาหาร  
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5.3 ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงคขอที่ 3 การจัดทํายุทธศาสตรสําหรับการผลิตและพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม คณะที่ปรึกษาไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวมและรายสาขา โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม 

1.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในภาคอุตสาหกรรม 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของการผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ภาคอุตสาหกรรม สามารถสรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง โอกาส 
1. ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทและ
มีความมั่นคงเพียงพอที่กําลังแรงงานจะฝากชีวิตไวได 
2. ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมสามารถรองรับผูจบการศึกษาที่
หลากหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
3. อุตสาหกรรมมีหลายขนาดสอดคลองกับระดับความสามารถ
ของผูสนใจที่เขามาทําธุรกิจอุตสาหกรรม 
4. ระบบคาตอบแทนสวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางาน
และความม่ันคงในชีวิตการทํางานมีหนวยงานระดับกระทรวง 
(กระทรวงแรงงาน)และหนวยงานที่เก่ียวของเขามารับผิดชอบ
คนทํางานในอุตสาหกรรม 
5. มีจํานวนผูจบการศึกษาระดับตางๆ มากกวา 2 ลานคนที่
ทยอยเขามาทดแทนแรงงานเดิมที่ออกไปจากตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
6. มีหนวยงานเขามาเสริมหลังจากผูจบการศึกษา คือ 
กระทรวงแรงงาน ในการเตรียมความพรอมใหกําลังคน เพ่ือ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
7. มี Stock ของกําลังแรงงานเกือบ 40 ลานคนใหภาคอุตสาหกรรม
เลือกเพ่ือใหเขาทํางานเพียง 6 ลานตําแหนงเทานั้น 

1. อุตสาหกรรมไดรับการสนับสนุนจากนโยบายของประเทศ
ใหการสนับสนุนมาอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถเปนที่หนึ่ง
ของแรงงานมากกวา 6 ลานคน 
2. ภาคอุตสาหกรรมมีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนนทั้งใน
รูปแบบสภาฯ สถาบัน สมาคม เปนตน เพ่ือผนึกกําลังให
อุตสาหกรรมไทยยังกาวไกลตอไปอยางยั่งยืน 
3. มีหนวยงานระดับกระทรวงท่ีรับดูแลภาคอุตสาหกรรมทั้ง
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม ทําใหการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกัน ทําใหการวางแผนกําลังคนเปนไปอยางมี
ทิศทาง  
4. ตลาดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีความหลากหลายเปด
กวางกับผูบริโภคหรือผูใชหลายพันลานคนหลายทวีปทั่วโลก 
เปนโอกาสที่ท าทายสําหรับผูตองการเขามาทําธุ ร กิจ
อุตสาหกรรม (เกือบจะ Free Entry) อยูเสมอ 
5. ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก เปดโอกาสให
แรงงานหรือกําลังคนมีทางเลือกในอุตสาหกรรมที่ตนมีความชอบ 
สามารถเคลื่อนยายอุตสาหกรรมและอาชีพไดหลากหลาย 
6. การที่จะรวมกันเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ทําให
แรงงานของไทยไดรับการเตรียมความพรอมมากข้ึน ทั้งใน
เรื่องของภาษาและทักษะฝมือแรงงานที่มีมาตรฐานสูงข้ึน 
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จุดออน อุปสรรค 
1. อุตสาหกรรมมีขนาดใหญมีความไดเปรียบอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอยในเกือบทุกดาน เชนการจางงาน 
และสวัสดิการที่เสนอใหกับแรงงานไดอยางหลากหลาย จนทํา
ใหเกิดการแขงขันแยงแรงงานระหวางกัน 
2. ความเสียเปรียบในเรื่องอํานาจการจายของนายจางใหกับ
แรงงานในกลุม SMEs ทําใหเกิดความเสี่ยงในการขาดแคลน
แรงงาน และแรงงานที่มีประสบการณเคล่ือนยายแรงงานไปสู
ในอุตสาหกรรมใหญๆ 
3. ทิศทางของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Process) ไมคอยชัดเจนทําใหการเตรียมผลิต
นักเรียน/นักศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรมแตละประเภทไมชัดเจน
และไมสอดคลองกับความตองการ 
4. การกําหนดทิศทางการผลิตคนของกระทรวงศึกษาธิการ
มิไดเนนเพ่ือการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมอยางเดียว และ 
การส่ือสาร (แนะแนว) ใหตัวนักเรียนและผูปกครองไมมีความ
ชัดเจนวาเด็กเรียนสายอาชีพแลวจะไดงานและสามารถที่จะ
ฝากอนาคตไวไดกับภาคอุตสาหกรรม 
5. การกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถใน
การดูดซับแรงงาน (ผูจบการศึกษา) จํานวนมากกระจุกตัวอยู
ในสวนกลางของประเทศ ทําใหสถานศึกษาที่กระจายทั่ว
ประเทศขาดตลาด ขาดแหลงฝกงานในทองถิ่น ทําใหการวาง
แผนการจัดการศึกษาหรือตลาดแรงงานทําไดยาก 
6. นักเรียน/นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่า ขาดสมรรถนะ 
(Competency) ที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตองการ โดยเฉพาะ
สมรรถนะพ้ืนฐาน (Core Competency) 
7. อุตสาหกรรมจํานวนมากยังใชแรงงานเขมขนจํานวนมาก 
มีอํานาจในการจายคาแรงงานและสวัสดิการเสียเปรียบ
อุตสาหกรรมช้ันนํา ทําใหตองประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงาน อีกทั้งอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมเกาไมดึงดูด
แรงงานใหม 
8. จํานวนแรงงานใหมเขาสูตลาดมากกวา 3 แสนคน แตเปน
แรงงานจบปริญญาตรี เกือบรอยละ 50 ทําใหแรงงานใหมที่
เหลือไมเพียงพอตอบสนองตอตลาดแรงงาน 
9.  แรงงานไทยตองการทํางานสบาย จายสูง มีสวัสดิการมาก 
ทําใหแรงงานสนใจทํางานในอุตสาหกรรมนอยลง 

1. นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไมมีแผนชัดเจนในการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทําใหการเตรียมความพรอม
บุคคลากรซึ่งตองใชเวลาไมสามารถทําไดทันที ทําใหปญหา
ขาดแคลนแรงงานที่มีเทคโนโลยีสูงตามการปรับเปล่ียน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกิดปญหา Mismatch อยางตอเนื่อง 
2. การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนทําใหตางประเทศสนใจ
เขามาลงทุนยังประเทศที่มีแรงงานมากกวาและคาแรงถูกกวา
ประเทศไทย ถาอุตสาหกรรมไทยไมปรับตัวเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก็จะสูญเสียโอกาสจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 
3. การเปล่ียนแปลงการเมืองทําให MoU เรื่องการเช่ือมโยง
ระหวางผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการซึ่ ง เชื่อมโยงกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานในเรื่องของการ
แลกเปลี่ยนขอมูล (ที่ไดทํา MoU ไวแลว) ขาดความตอเนื่อง
ทําใหความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกําลังคนและผูพัฒนา
กําลังคนกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมไทยขาด
ความตอเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ 
4. สภาอุตสาหกรรม และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ยังขาด
ความเช่ือมโยงกับเครือขายกับกลุมผูประกอบการตางๆ เพ่ือ
สงสัญญาณไปใหผูผลิตและพัฒนกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศเพื่อนบาน อาจจะมีสวนคือแรงระดับลางกลับ
ประเทศจนทําใหแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เขมขนอาจจะหาแรงงานยากขึ้น ในอนาคต (3-4ปขางหนา) 
6. การเขมงวดของประเทศคูคาตางประเทศที่เฝาระวังในเรื่อง 
คุณภาพ/มาตรฐานเกิดความยุงยาก ซับซอนมากข้ึนในการสง
สินคาไปจําหนายตางประเทศ 
7. ทิศทางของผูที่สงสินคาไทย หวงใยสภาพแวดลอมทําให
การผลิตสินคา “Green Product” มีตนทุนที่สูงข้ึน การ
ฝกอบรมแรงงานเขมขนข้ึน 

 

 
1.2)  ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรม สามารถสรุป
รายละเอียดของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรหลัก และกลยุทธในแตละดานได ดังนี้ 
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รูปที่ ส.12  ผังยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน 

กําลังคนมีความพรอมและสมรรถนะไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

พันธกิจที่ 1
จัดหากําลังคนทั้งในและ
ตางประเทศใหเพียงพอ

พันธกิจที่ 2
พัฒนาแรงงานใหมี

สมรรถนะในระดับสากล
และรองรับ AEC

พันธกิจท่ี 3
เสริมสรางเครือขายระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ
(เพื่ออุตสาหกรรม)

พันธกิจท่ี 4
เสริมสรางภาค

อุตสาหกรรมใหเปนแหลงที่
แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความสุข

เปาประสงคท่ี 1
เพื่อใหไดแรงงานเพียงพอ

ที่จะตอบสนองภาค
อุตสาหกรรมทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ

เปาประสงคท่ี 2
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพจากการท่ีมี
แรงงานมีสมรรถนะสูงใน
ระดับสากลและรองรับ

AEC

เปาประสงคที่ 3
เพื่อใหเกิดเครือขาย

ระหวางทุกภาคสวนท่ีเกี่ยว
ของเพ่ือใหแรงงานเกิดพลัง

ในการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรมอยางแทจริง

เปาประสงคที่ 4
เพื่อใหภาคอุตสาหกรรม
เปนแหลงรายไดท่ีแรงงาน

พ่ึงพาได
มีหลักประกันมั่นคง

และทํางานอยางมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 1
จัดเตรียมกําลังคนใหสอด
คลองกับทิศทางของ

การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2
ผลิตและพัฒนาแรงงานใหมี
สมรรถนะสูงเทียบเทา
มาตรฐานอาเซียนและ

สากล

ยุทธศาสตรที่ 3
สนับสนุน

สงเสริมใหเกิดภาคี
เครือขายเพื่อรวมแกปญหา

และงานรวมกัน

ยุทธศาสตรท่ี 4
สนับสนุนอุตสาหกรรมไทย
ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน

กลยุทธ
1. จัดทําการผลิตที่มีคุณ
ภาพสูง เพื่อปอนแรงงาน
ใหตรงกับที่ภาคอุตสาหกรรม
ตองการ
2. เพ่ิมสัดสวนของผูเรียน
สายชาง เปนสัดสวนใหได
50 – 60% ของผูจบ ม.3
3. จัดหาแรงงานฝมือจาก
ตางประเทศเพื่อทดแทนแรง
งานที่ขาดใหเพียงพอ
4. เพ่ิมผูเรียนสายสามัญ
ดานเทคนิคจากผูเรียนสาย
สามัญ
5. เรงปรับเปลี่ยนสมรรถนะ
ในผูวางงานใหสามารถรับ
เขาทํางานไดในภาค
อุตสาหกรรม

กลยุทธ
1. เรงพัฒนาระบบทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานของ
ชางฝมือระดับตางๆ
ที่ทํางานในภาค
อุตสาหกรรม
2. เรงปรับลด Competency 
Gap ในอาชีพตางๆใน
หวงโซคุณคาอุตสาหกรรม
3. จัดทําการสํารวจขอมูล
Competency Gap อยาง
สม่ําเสมอเพื่อปรับ
สมรรถนะใหตรงกับความ
ตองการภาคอุตสาหกรรม
4. พัฒนาครูชางที่มี
สมรรถนะสูงใหเพียงพอ
โดยรวมมือกับสถาบันการ
ศึกษา หรือ ฝกอบรมท่ี
เชี่ยวชาญ

กลยุทธ
1. เรงสนับสนุนใหเกิดภาคี
เครือขาย 3 ภาค ระหวางผู
ใช แรงงาน และ สถานศึกษา
และรัฐบาล เพื่อแกปญหา
ขาดแคลนแรงงาน
2. เรงสนับสนุนเครือขาย
ความรวมมือที่ประสาน
ความสําเร็จในการจัดหา
แรงงานตามความตองการ
ไดสําเร็จใหมีการนําไปใช
อยางกวางขวาง
3. เรงพิจารณาขอตกลง
รวมกันในเรื่องคาตอบแทน
และสวัสดิการเพื่อลด
ปญหาการแยงแรงงานฝมือ
4. สนับสนุนเครือขาย
LEED-X+ ใหมีการใชงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิ
ภาพ

กลยุทธ
1. สนับสนุนใหอุตสาหกรรม
ปรับโครงสรางใหสอดคลอง
กับทิศทางการเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัฒน
2. เรงสนับสนุนให SMEs 
เปนแหลงรายได และการ
จางงานสําคัญ
3. ดูแลในเรื่องรายไดและ
สวัสดิการแรงงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย
4. ดูแลในเรื่องความปลอด
ภัยอาชีวอนามัยใหเปนไป
ตามมาตรฐาน
5. ดูแลในเรื่องประกัน สังคม
เพื่อใหแรงงานไดรับ
สิทธิประโยชน มีหลัก
ประกันเม่ือออกจากงาน
6. เรงปรับปรุงมาตรฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในท่ีทํางาน เพื่อใหทุกคน
ทํางานอยางมีความสุข  
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2) การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม
และรายสาขาที่นําเสนอมาขางตนไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้ 

2.1) กรอบแนวคิดในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

(1) การมีมติจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการและใหความเห็นชอบดําเนินการตาม
กรอบยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม จะทําใหเกิดการยอมรับจากหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของที่จะนํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนากําลังแรงงานฉบับนี้ไปจัดทําแผนงาน หรือโครงการ และมี
งบประมาณรองรับ 

(2) การสรางความเขาใจดวยการส่ือสาร ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเพ่ือใหคณะกรรมการ
ระดับชาติชุดตางๆ ที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมอยูดวย เชนคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานการฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) เพื่อชวยผลักดันแนวทางหรือมาตรการภายใตกรอบยุทธศาสตรการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมบรรจุไวในแผนปฏิบัติงาน 

(3) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปนผูริเริ่มใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ตองใหความสําคัญกับการดําเนินการแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

2.2) การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผน 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะที่เปนเจาภาพผูริเริ่มการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม มีหนาที่ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ โดยใชกระบวนการ Plan Do Check Action (PDCA) คือ เมื่อมีการวางแผน
ยุทธศาสตร (Plan) แลว จําเปนตองมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) และจําเปนตองมีการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามตัวชี้วัดหรือไม (Check) หากพบวาไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร (Act) ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้เปนกลไกที่นําไปสูคําตอบวาแผนยุทธศาสตรฯ 
ฉบับนี้ประสบความสําเร็จตามเปาประสงคหรือไม และยังชวยทําใหผูจัดทําแผนสามารถปรับปรุงแผนหรือ
นโยบายไดสอดคลองกับสถานการณไดอยางทันทวงที หากพบวาจําเปนตองมีการปรับปรุงแผนหรือนโยบายใหม 

2.3) การดําเนินงานในระยะตอไป 

เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการนําแผนยุทธศาสตรที่ไดยกรางขึ้นไปสูการปฏิบัติ ควรมี
กิจกรรมตางๆ ตอเนื่องภายหลังจากเสร็จส้ินโครงการวิจัยการจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ 

(1) จัดต้ังคณะอนุกรรมการการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและ
รายสาขา เพื่อเปนแมงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ไดจัดทําขึ้นไปสูการปฏิบัติ และคอยติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรที่ไดจัดทําขึ้น 

(2) จัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดวาระการประชุมให
แนนอน เชน 
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- ปที่ 1 (2556) ประชุมรายไตรมาส ทุก 3 เดือน 4 ครั้ง/ป 

- ปที่ 2 (2557) ประชุมทุก 4 เดือน/ครั้ง 

- ปที่ 3 (2558) ประชุมทุก 6 เดือน/ครั้ง 

(3) จัดใหมีการศึกษาดูงานในสถาบันตางๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา
กําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในแตละสาขา เชน สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ
บริษัทเอกชนตางๆ ที่มีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหแกพนักงานในกิจการของตนเอง เพื่อเพิ่ม
ความรูและประสบการณโดยตรงในการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมใหแกคณะอนุกรรมการและ
เจาหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(4) ทบทวนแผนทุก 2 ป เพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง กําหนดการทบทวน 
กลยุทธ แผนงาน โครงการ 

- ครั้งที่ 1 ป 2558 

- ครั้งที่ 2 ป 2560 
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Executive Summary 

 

1. Rational 

The objective of “National Industrial Development Master Plan (2012-2031)” is to 

establish the good practice in each industrial sector and increase competitiveness for the 

sustainable growth of Thai industries. Its vision is to create the sustainability and balancing 

for innovative industries. The plan is mainly concentrated on industrial manpower 

development in both quantity and quality. 

The study in manpower demand for country’s manpower production and development 

by the Office of the Education Council (OEC) and Thailand Development Research Institute 

(TDRI) found that Thailand has been struggled with more than 300,000 skill labor shortage 

workers, while number of unemployment can be seen in every education level. Furthermore, 

there are many complaints from employers about employees’ lack of skills such as computer 

skills, foreign language skills, analytical thinking skill, etc. The core misunderstanding 

between demand and supply of labor is mainly come from mismatch in manpower production 

and development among provincial clusters as well as industrial sectors. 

As a result, this study aims to examine the root of the misbalancing between demand 

and supply of workers in overall as well as in each industrial sector within the next three 

years (2012-2014) along with National Industrial Development master plan (2012-2031). 

Five industrial sectors had been selected including automotive industry, electric and 

electronic industry, textile and clothing industry, food industry and machinery industry. The 

study was received financial support from Office of Industrial Economics (OIE), Ministry of 

Industry (MOI), under the 2012 fiscal year. The result of the study will be used to set 

strategic plan in manpower production and development in both overall and five selected 

industrial sectors, as well as to cope with occurred problems for any rapidly change. 

2. Objective 

2.1 To study the overall situation and trend in industrial development as well as 

industrial labor demand. 

2.2 To study manpower demand and supply in both overall and five targeted industrial 

sectors – Automotive Industry, Electrical and Electronic Industry, Textile and Clothing 

Industry, Food Industry and Machinery Industry – within the next three years. Furthermore, 

this study will analyze obstacle in industrial manpower development which reflect the 

mismatch in the labour market. 

2.3 To establish strategic plan in industrial manpower production and development to 

correlate with implementation plan of MOI (2010-2013) and National Industrial 

Development master plan (2012-2031) 

3. Project Goal 

3.1 Strategic plan in industrial manpower production and development should be 

established in order to prepare for innovation industry in the near future under the 

implementation plans of MOI (2010-2013) and National Industrial Development master plan 

(2012-2031). 
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3.2 Policy suggestion and the implementation of the strategic plan should be utilized. 

3.3 Database in manpower production and development (i.e. LEED-X+) should be 

established and updated frequently. 

4. Area of Study 

4.1 Studying overall economic situation development trend as well as in five selected 

industries, which are automotive industry, electrical and electronic industry, textile and 

clothing industry, food industry and machinery industry, within the next three years (2012-

2014) and in medium term (until 2022). 

4.2 Studying situation and manpower trend in demand and supply as well as value 

chain of those five selected industries. 

4.3 Establishing strategic plan in manpower demand and supply in the five selected 

industries to meet the requirement of each value chain. 

4.4 Establishing strategic plan in manpower production and development in correlate 

with national industrial development master plan (2012 - 2031) direction. 

4.5 Providing policy suggestion for manpower development in both short term and 

long term in order to increase industrial competitiveness. 

5. Finding 

In order to meet the aforementioned objectives, the results of finding are summarized 

below; 

5.1 Industrial Economic Development Direction and Its Manpower Development 

Demand 

To reach the main objective of the study, various types of data had been collected 

such as economic data, industrial data and workforce data. Those selected data are used to 

forecast trend in economy, industries, and workforce. Details are provided below; 

1) Situation and Economic Trend Analysis 

1.1) The Overview of Thailand’s Economic Situation in Past Decade 

During the past decade, Thailand economic had been fluctuated. The average growth 

tends to decline which might be result from both domestic and global economic factors. 

(Figure E.1) 

The average economic expanding during 1999 – 2010 was around 4.6 percent, while 

an industrial sector, service sector and agricultural sector had expanded approximately 5.3 

percent, 4.4 percent and 2.6 percent, respectively. The flood in 2011 becomes the main 

reason decreasing the economic expanding in 2012. Thai economy experienced only 0.1 

percent growth. Most of the industrial sectors were affected by the flood. Many enterprises 

stop their process, while some went out of business. Although growth in industrial sector had 

been decreased, growth in agricultural sector had continuously risen. This might be the result 

from the global increase in agricultural product price. 
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Figure E.1  Economic Expanding in Past Decade (B.E 2542–2554) 

 

Source: Calculated from National Income of Thailand, Chain Volume Measure (New Series), Office of the National 

Economic and Social Development Board (NESDB) 

Considering each sector (figure E.2), the automotive industry, machinery industry and 

electrical and electronic industry grow on the average of more than 10 percent while the 

others (food industry and textile and clothing industry) grow approximately less than 5 percent. 

Figure E.2  Sectorial Expanding During the Past Decade (B.E 2542–2553) 

 

Source: Calculated from National Income of Thailand, Chain Volume Measure (New Series), NESDB 

The study found that GDP of those selecting industries is considered almost 50 

percent of total industrial GDP. Food industry contributes to the largest proportion of GDP 

(approximately 15 percent) during the past decade while textile and clothing industry is 

significantly decreased. Electrical and electronic industry and automotive industry tend to 

have continuously increased. Moreover, GDP of machinery industry move constantly with 

small raise in the past few years.  (Figure E.3) 
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Figure E.3  Proposition of Sectorial GDP (B.E 2542–2553) 

 

Source: Calculated from National Income of Thailand, Chain Volume Measure (New Series), NESDB 

 

The result of GDP can directly reflect each sector’s contribution to the country 
growth. It can be used for industrial promotion preparation plan in each sector in order to 

stimulate economic growth. Sectorial structure mainly relies on economic situation both 
domestically and internationally such as capital factor, labor, technological advance, 
economic expanding among trade partners, trade integration and trade rules and regulation. 

1.2) Economic Projection during Short to Medium Term (2012 - 2017) 

First Period: Economic Trend within the Short Period (2012 - 2013) 

• Global economic crisis - such as European crisis, Japanese economic crisis - will 
slowly recover, while there are high economic growth in Asian countries and the new comers. 

• Tremendous government expenditure will continue according to plan because of 
many mega projects’ investments, country’s recovery plan as well as country’s future 
development plan. Overall government expenditure will be carefully monitored. However the 
investment in flooding protection (during 2012 - 2013) - approximately 300,000 million baht 
– will lead to an increase in government spending. The result of study show that government 
expenditure will expand approximately 16 percent per annum (at current price) which is 
closed to the prediction from Bank of Thailand (BOT) 

• Economic activities in both production and expenditure quickly recover. Most of 
manufacturing sectors are back at normal stage; however some sectors – such as semi-
conductors, electrical and electronic industries – require some time to recover. 

• Comparing between the first quarter 2011 and 2012, private investment index in 
2012 is higher than that in 2011. This can imply that private sectors have quickly moved 

forward from the struggle. Machinery ranks the highest in investment category; in addition 
capital goods tend to rise in import categories. Private enterprises were supported by the 
government via endorsing plan and financial institutes. Because of the endorsing mechanism, 
the expansion were expected to reach 13 percent per annum (at current price), which is also 
closed to the prediction from BOT. 
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• Good and service export is expected to increase by approximately 9 percent per 

annum (at current price). Import ratio tends to be risen to around 12 percent per annum which 
is closed to the prediction from BOT. This is because of: (1) the raise in crude oil price; (2) 
the increase in country demand on energy; (3) the increase capital good import to replace, 
repair, restore any damage from flood; and (4) the investment in mega projects from 
government for country recovery and water management. 

• Factors that directly affected to the crude oil price are: (1) the conflict among 

middle-east countries; (2) the result of the negation (between Iran and 7 countries – France, 
Germany, United Kingdom, Russia, USA, and China) on nuclear issue on May 23, 2012; and 
(3) OPEC and their level of production. Overall, situation between Iran and the powerful 
countries tend to cause the fluctuation in crude oil price. Therefore, the hypothesis of 

“increasing in crude oil price 3 percent per annum” will be set under the model, and the 
decline in price is expected at the end of the period. 

• Thai baht appreciation tend to be increase as a result from: (1) trade balance surplus 
(since the domestic production are back to normal); (2) higher capital flow (because of the 
raise in investor confidence compare to first half); and (3) recovery in European economy 
reflects depreciation of US dollar. Baht currency index data from BOT point out that decline 

in global money market risk turns foreign investors to increase the number of risk assets 
holding. Furthermore, higher regional asset lead to Thai baht appreciation compare to US 
dollar, Euro and Yen. The assumption is that baht appreciation will be 5 percent in 2012 and 
stay at same level in studied period. 

• Inflation tends to be high during the first year because of the new minimum wage 
announcement (300 Baht per day for minimum wage policy and 15,000 Baht salary per 
month for bachelor degree policy) as well as crude oil price. The jumping process will 
significantly affect the consumers’ income, as well as, employment structure and business 
cost. The new minimum wage and new government salary adjustment were announce and 
implemented in the same period as the increase in energy cost and logistic as well as pressure 

to flood recovery from manufacturing sectors. This can psychologically reflect in product 
price increase and inflation forecasting. This model projection forecasts a declining 
inflationary rate at the end of the period. 

From the research’s assumption and data from well-established sources, economic 
forecasting – using Computable General Equilibrium (CGE) model – revealed that the level 
of economic expansion (real GDP) in 2012–2013 will be at 5.6 percent (a slight increase of 
0.1 percent compare to previous year), and 5.0 percent respectively. The result of the forecast 
is shown in table 3.5. 

Considering the five selected industrial sectors, data shows that growth tend to be 
stable within the two years as follows: 

- Automotive Industry – The fastest growth will be at 14.4–15.3 percent 

- Electrical and Electronic Industry – will increase between 11.7–13.1 percent 

- Machinery Industry – will increase between 8.8–11.4 percent 

- Food Industry – will increase between 2.7–3.9 percent 

- Textile and Clothing Industry – will increase between 2.2–2.3 percent 
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Second Period : Economic Trend during the Medium Term (2014 – 2016) 

The economic situation in this period is mainly depended on fundamental economic 

which is slightly different from the short term prospect. Factors that should be considered for 

the medium term are; 

• Natural resource consumption and cheap labors could no longer be deliberated 

factors. Thailand has become middle income country for many years. Therefore economic 

growth rate tends to decline comparing with the beginning period. 

• Innovation and technology will take a lead in production and management which 

result from higher labor cost and global competitiveness. 

• Global trade tend to stay at the same level because of an increasing role of the 

newly-industrialize economic countries such as ASEAN countries, China, India, Russia and 

Brazil. 

• Regional trade, especially under ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, 

will become an opportunity to expand cooperation and single regional production base. 

• As a result of decreasing in total fertility rate (TFR), Thai labor force will decline. 

However, level of efficiency will be raise because of higher average year of education. 

• Most of the research in potential economic growth forecast that Thai economic 

growth will remain at 4.5-5.5 percent. 

• If the decline in economic growth tends to continue, public debt problem will be a 

major problem. However, macroeconomic adjustment policy will be endorsed to solve those 

problems such as saving in non-government sector. It can bring back economic expansion to 

4 percent and above 

From the provided reasons, the result from projection reveals that economic 

expanding will be in the range of 4.3–5.3 percent (Table E.1) which is lower than that of the 

past 40–50 years (that expanded 6 percent per annum) 

Considering five selected industrial sectors, the result of growth rate between 2014–2016 

are as follows: 

- Automotive Industry – The highest growth will be at 12.3–18.6 percent 

- Electrical and Electronic Industry – will increase between 9.3–12.1 percent 

- Machinery Industry – will increase between 8.2–11.6 percent 

- Food Industry – will increase between 2.8–5.3 percent 

- Textile and Clothing Industry – will increase between 0.5–1.9 percent 
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Table E.1  Projection on Economic Expanding during 2012–2016 

 2010* 2011** 2012 2013 2014 2015 2016 Ave. 

’12 – ‘16 

Economic Growth Rate (%)         

1. Agricultural Sector -2.5 4.1 4.8 4.0 3.9 3.1 3.0 3.8 

2. Industrial Sector 10.2 -3.9 6.8 6.5 6.3 6.2 5.6 6.3 

2.1 Food Industry 3.7 -4.6 3.9 2.7 2.8 5.3 4.6 3.8 

2.2 Textile and Clothing 

Industry 
7.2 -9.3 2.3 2.2 1.9 1.2 0.5 1.6 

2.3 Machinery Industry 20.6 -13.2 11.4 8.8 11.6 10.1 8.2 10.0 

2.4 Electrical and Electronic 

Industry 
15.8 -1.3 13.1 11.7 12.1 10.7 9.3 11.4 

2.5 Automotive Industry 37.3 -23.7 15.3 14.4 18.6 17.2 12.3 15.6 

2.6 Other Industries 6.3 0.7 4.9 4.9 3.7 3.6 3.9 4.2 

3. Service Sector 7.1 3.8 4.9 4.2 4.7 4.2 3.6 4.3 

Total 7.5 0.1 5.6 5.0 5.3 4.9 4.3 5.0 
Note:  * Real Value 

 ** Real Value in main economic sector, and using the forecasting in five selected sectors 

Source: 2010* National Income of Thailand, Chain Volume Measure (New Series) 1990 – 2010 (2002 = based year), 

NESDB 

 2011** National Income of Thailand (Previous Series), 1988 = constant price value 

 2012 – 2016 was calculated by research team 

 

1.3) Economic Projection for Long Term (2017 - 2022) 

In this stage, the assumption is similar to the previous stage (medium term), and the 

historical trend is included in the calculation. In addition, the result from project 

brainstorming as well as research and data from well-established institutes is also considered. 

The result shows; 

• A full recovery of global economic from subprime crisis 

• An increase at accelerated rate in old age population 

• Resolution of politic opposition 

• Business adjustment from new minimum wage rate 

• Exploring more in business innovation 

• Government spending disciplinary 

Because the period is too long to provide reliable result, economic expanding 

assumption will be used in correlate with the past period (2003–2009). Moving average 

method is used to show future trend. 

The result of economic expanding (GDP Growth) during 2017–2022 is shown in table 3.6. 

It is expected to grow 3.7–4.5 percent including 2.2–3.0 percent in agricultural sector, 4.6 –5.8  

in industrial sector and 3.2–3.8 in service sector. 

Considering five selected industrial sectors, the result of growth rate between 2017 

and 2022 are as follows: 

- Automotive Industry – The highest growth will be at 6.0–13.8 percent 
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- Electrical and Electronic Industry – will increase between 3.9–9.4 percent 

- Machinery Industry – will increase between 3.5–8.7 percent 

- Food Industry – will increase between 1.9–4.0 percent 

- Textile and Clothing Industry – will increase between 0.5–1.2 percent 

Table E.2  Projection on Economic Expansion during 2017-2022 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ave 

17 - 22 

Ave. 10 year 

12 -22 

Economic Growth Rate (%)         

1. Agricultural Sector 3.0 2.5 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 3.0 

2. Industrial Sector 5.8 4.7 4.6 4.9 4.8 4.7 4.9 5.5 

2.1 Food Industry 4.0 1.9 2.4 2.4 2.3 2.5 2.6 3.2 

2.2 Textile and Clothing Industry 0.7 1.0 0.5 0.5 0.6 1.2 0.7 1.2 

2.3 Machinery Industry 8.7 4.7 3.5 4.1 5.8 6.1 5.5 7.5 

2.4 Electrical and Electronic 

Industry 
9.4 5.4 3.9 4.4 5.9 6.5 5.9 8.4 

2.5 Automotive Industry 13.8 6.8 6.0 6.7 7.2 9.1 8.3 11.6 

2.6 Other Industries 3.6 5.1 5.7 5.8 4.7 3.6 4.8 4.5 

3. Service Sector 3.8 3.3 3.2 3.2 3.4 3.3 3.4 3.8 

Total 4.5 3.8 3.7 3.8 3.9 3.8 3.9 4.4 

Source: Calculated by TDRI 

 

Figure E.4  Trend of Economic Expansion within the next ten years (B.E. 2555–2565) (%) 

 

Source: Calculated by TDRI 
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Figure E.5  Trend of Targeted Industries within the next ten year (B.E. 2554 – 2565) (%) 

  

Source: Calculated by TDRI 

 

2) Situation and Trend in Labor Demand 

2.1) Overview of the Labor Market during the recent year 

During the last 10 years, Thai labor market continuously grows 1.9 percent per 

annum. Labor demand tends to rise, especially in the industrial sector where there are still 

lack of unskilled workers and technicians. 

Occupation 

Data from National Statistic Office (NSO) in 2011 show total workforce of 38.4 

million. Most of the workers are unskilled labor in agricultural and service sectors which can 

be divided into 13.4 million in skilled agricultural and fishery workers, 7.6 million in service 

works and shop and market sales workers. Industrial sector workers are mostly in craft and 

related trades workers and very few in skilled type of work. During the past decade, workers 

in sales and service sector rank the highest growth (6.2 percent per annum). 
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Figure E.6  Trend of workers by skill type during 2001–2011 
 

Unit: Number of Workers 

 
Note: Management Level consists of Legislators, senior official and managers 

 Technician and skilled workers consist of (1) professionals, (2) technicians and associate professionals, and (3) 

clerks. 

 Unskilled workers consists of (1) service workers and shop and market sales workers (2) skilled agricultural and 

fishery workers (3) craft and related trades workers (4) plant and machine operators and assemblers, and (4) 

elementary occupation workers. 

  

Level of Education 

Thai economy tends to rely on unskilled workers with fewer years of education 

attainment (68.9 percent of total workforce). The use of workers with lower level of 

education (primary education) – the majority of workforce – decreased from 14 million in 

2001 to 11.7 million in 2011. On the other hand, the number of workers with secondary level 

of education continuously increased. Decreasing in number of workers with primary 

education might be caused by the expanding in education opportunity; moreover, workers in 

old age tend to leave market. Industrial environment in Thailand needs unskilled labor more 

than those with skills. Therefore, it is inevitable to employ immigrants from neighboring 

countries in order to meet the demand for unskilled workers. 

The average year of education attainment of workers is relatively higher especially in 

bachelor degree to cope with business expanding in both service and industrial sectors. 

Table E.3  Number of Workforce Divided by Level of Education during 2001–2011 

Level of Education 2544 2546 2548 2550 2552 2554 

Less than primary education 13,975,191 13,830,661 13,446,876 12,789,782 12,428,513 11,748,431 

Primary Education 7,121,455 7,656,331 7,766,520 8,294,584 8,536,850 8,677,544 

Lower Secondary Education 4,045,656 4,539,807 4,956,126 5,318,835 5,663,606 6,100,142 

Upper Secondary Education 1,995,146 2,421,832 2,861,158 3,292,103 3,665,716 4,100,267 

Vocational Certificate  1,063,338 1,102,725 1,179,602 1,198,982 1,283,781 1,317,121 

High Vocational Certificate 1,107,675 1,238,242 1,336,308 1,429,776 1,590,588 1,751,724 

Bachelor Degree 2,336,559 2,569,067 3,070,385 3,309,187 3,687,754 4,084,587 

Master Degree 231,783 239,507 340,724 371,031 457,962 553,746 

Ph.D. 19,633 16,658 27,164 15,418 17,183 23,755 

Others 11,533 19,114 31,017 30,542 22,524 33,335 

Unknown 56,227 85,381 160,350 137,076 82,695 91,539 

Total 31,964,196 33,719,325 35,176,230 36,187,316 37,437,172 38,482,191 

Source: NSO (Calculated by TDRI) 
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Distribution of Workforce among Industrial Sectors 

In 2011, there are 15.7 million workers in service sector, 14.7 million workers in 

agricultural sector, and 8.0 million workers in industrial sector. Considering the sub-sectors, 

workers in agriculture, hunting, forestry and fishery rank the highest in number (14.3 million). 

For industrial sector, there are only 5.3 million workers under manufacturing 

categories. Food and drink has the highest number of workers (1.2 million) followed by 

textile and clothing manufacture (1.0 million), wood and furniture manufacture (0.55 

million), respectively. Fundamental manufacturing industry employs most of workers since 

the factories are located in suburb region. Sizes of firms are mostly considered as small to 

medium enterprises.  

Table E.4  Number of Workforce Divided by Manufacturing Categories in 2011 

Type of Industries Number of Worker 

Agricultural Sector 14,764,023 

Industrial Sector 8,004,539 

Mining and Quarrying 54,311 

Manufacture 5,344,714 

   - Food and Drink 1,174,253 

   - Textile and Clothing 987,877 

   - Leather and Footwear Products 141,114 

   - Wood, Wood Products and Furniture 550,199 

   - Paper and Paper Products 78,378 

   - Petroleum 13,692 

   - Petrochemical 41,276 

   - Chemical  70,735 

   - Pharmaceutical 31,748 

   - Rubber and Rubber Products 111,087 

   - Plastic 133,138 

   - Ceramic 140,907 

   - Cement 107,205 

   - Iron and Steel 71,128 

   - Machine and Equipment 79,879 

   - Electrical and Electronic 504,751 

   - Automotive and Auto Parts 300,034 

   - Jewellery 117,135 

   - Other Manufacturing Products 641,599 

   - Repairing and Installing Machinery and Apparatus 48,579 

Electrical Gas and Air Conditioning 101,119 

Water and Waste Management 89,945 

Construction 2,414,450 

Service Sector 15,687,016 

Total 38,482,190 

Source: NSO, 2012 (Calculated by TDRI) 

 

2.2) Labor Supply Projection 

Population Trend 

Population projection data during 2000–2030 (as of October, 2007) from NESDB 

show that Thai population will slightly increase within the next 10 years. However, the 

growth will decrease during 2012–2014, to approximately 0.9 percent per annum, and also 
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decline to 0.8 percent per annum during 2015 – 2020. At the end of 2021, population rate will 

grow only 0.6 percent per annum. The inverse growth will cause a decreasing population in 

education age and working age. In 2012, there are 5.2 million workers in the age group 

between 20 – 24 years old – considering as a new comer in workforce, but the amount will 

drop to 4.7 million in 2022. The number of workers in age group between 25 – 39 years old – 

the prime aged workers – is 16.0 million and will decline to 15.4 million in 2022. 

Table E.5  Number of Working Population Divided by Age Group during 2012 – 2022 

Age Group 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

15 - 19  5,067,295 4,859,727 4,763,761 4,779,160 4,739,789 4,565,452 

20 - 24  5,237,541 5,247,000 5,148,025 4,940,197 4,782,284 4,750,264 

25 - 39  16,015,351 15,871,344 15,774,576 15,725,615 15,632,244 15,441,266 

40 - 49  10,887,360 10,944,101 10,911,863 10,807,490 10,693,277 10,583,127 

50 - 59  8,725,242 9,276,231 9,725,722 10,067,155 10,325,767 10,469,882 

60 - 69  5,000,752 5,497,385 6,069,307 6,704,410 7,359,174 7,931,308 

> 70  3,607,971 3,876,623 4,164,225 4,483,346 4,912,861 5,377,253 

Total 54,541,512 55,572,411 56,557,479 57,507,373 58,445,396 59,118,552 

Source: Thailand Population Projection 2000 – 2030 (October, 2007), NESDB 

Projection on Supply of Labor 

The result of projection from NESDB was added for consideration in order to forecast 

trend of manpower. From 2012 – 2014, the result found that the growth of workforce will 

reach 10 percent per annum. Furthermore, number of workforce will be 40.2 million in 2014. 

For long term (2015 - 2022), growth will reach 0.7 percent per annum, and number of 

workers will be 42.5 million in 2022. 

Considering the different age group, the group of 25 -39 years old tend to decrease, 

because of the declining population. During 2012 – 2014, growth rate of this prime working 

age will decline averagely -0.4 percent per annum, number at the end of 2014 will be 14.2 

million. The growth rate of this group will reach -0.3 percent per annum with 13.9 million 

workers in 2022. 

Table E.6 Projection on Supply of Labor 

Age Group 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

15 - 19  1,227,973 1,109,865 1,020,510 955,002 879,187 782,341 

20 - 24  3,566,531 3,538,641 3,438,781 3,268,902 3,133,625 3,080,297 

25 - 39  14,295,108 14,188,399 14,121,555 14,095,443 14,028,738 13,874,065 

40 - 49  9,796,152 9,879,088 9,883,646 9,823,933 9,754,731 9,687,619 

50 - 59  7,212,237 7,732,850 8,175,010 8,531,560 8,822,989 9,019,226 

60 - 69  2,741,098 3,091,796 3,500,031 3,962,046 4,455,805 4,916,116 

> 70  649,260 731,337 821,979 924,283 1,057,120 1,204,806 

Total 39,488,359 40,271,976 40,961,512 41,561,168 42,132,195 42,564,469 

Source: Projected by research team 

2.3) Projection in Labor Demand 

In this part, teleological forecasting technique is used. Economic trend is considered 

in order to set target for manpower demand’s goal. In this case, GDP per worker approach is 

introduced as the main methodology. 
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Controlling factors are as follows; 

- Labor productivity (GDP per worker) will grow in the same direction within the 

past decade 

- Technological production do not change 

- Economic growth projection during 2012 – 2022 is precise. 

Forecasting Result (2012 - 2014) 

The result shows that if there is neither technological change nor increase in labor 

productivity, labor demand in 2014 will be increase by 2.2 percent per annum from 2012 to 

41.3 million workers. The number reaches the highest during the past decade with an 

averagely growth of 1.9 percent per annum. This high demand can cause labor shortage, since 

the unemployment rate is only less than 1 percent. Furthermore, labor supply cannot increase 

since the trend of prime working age group tend to decrease. 

Considering sectorial industries, the service sector ranks the highest in labor demand 

(3.1 percent per annum), followed by industrial sector (2.4 percent per annum), and 

agriculture sector (1.1 percent per annum), respectively. 

Trend of the five selected industries are followed; 

- Automotive Industry: rank the highest labor demand, with growth of labor demand 

of 12.4 percent per annum, the number of workers will reach at 0.32 million in 2014. 

- Electrical and Electronic Industry: the growth of labor demand will rise 

approximately 3.2 percent per annum or at least 0.44 million workers in 2014. 

- Food Industry : the growth of labor demand will rise approximately 2.6 percent per 

annum or at least 1.2 million workers in 2014 

- Machinery Industry : the growth of labor demand will rise approximately 0.9 

percent per annum, the demand will be at least 1.7 million workers in 2014 

- Textile and Clothing Industry : the growth of labor demand will decrease 

approximately 1.4 percent per annum, the demand will be at least 0.92 million workers in 2014 

Long Term Projection Result (2015 - 2022) 

Under the assumption that the labor productivity remains the same as that of the past 

ten years, number of labor demand tends to be high in order to fulfil economic expanding. 

This may cause severe labor shortage especially in the industrial and service sector. Labor 

demand in 2012 tends to reach 48.9 million workers, while there are only 42.5 million 

workers available in the labor market. 

Considering by sectors, service sector rank the highest in labor demand, the average 

growth rate rise 3.1 percent per annum. The growth in industrial labor demand rises 2.5 

percent per annum, while that in agricultural sector rise 0.7 percent per annum. This can infer 

that main economic sector do not require more labor in each year, comparing with the result 

from short term. The excess demand can be result from the decreasing in number of working age. 
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The trend of labor demand in five selected groups is; 

- Automotive Industry: Labor demand in 2022 will reach 0.65 million 

(approximately 9.0 percent per annum). If there is a technological advancement or increase in 

labor productivity of at least 15 percent, labor demand in 2022 will fall to 0.57 million. 

- Electrical and Electronic Industry: Labor demand in 2022 will reach 0.51 million 

(approximately 1.7 percent per annum). If there is a technological advancement or increase in 

labor productivity of at least 15 percent, labor demand in 2022 will fall to 0.45 million. 

- Food Industry: Labor demand in 2022 will reach 1.5 million (approximately 2.7 

percent per annum). If there is a technological advancement or increase in labor productivity 

of at least 15 percent, labor demand in 2022 will fall to 1.3 million. 

- Machinery Industry: Labor demand in 2022 will reach 0.18 million 

(approximately 0.5 percent per annum). If there is a technological advancement or increase in 

labor productivity of at least 15 percent, labor demand in 2022 will fall to 0.15 million. 

- Textile and Clothing Industry: Labor demand in 2022 will be 0.78 million 

(decreasing approximately 2.2 percent per annum). If there is a technological advancement or 

increasing in labor productivity of at least 15 percent, labor demand in 2022 will fall to 0.67 

million. 

The result from labor projection in both short and long term implies that labor 

shortage can occur in the near future. Government and private sectors should take a strong 

action to escalate efficiency, capacity and productivity of workforce, for example, the 

increase in productivity of at least 15 percent within 2022 – means increasing GDP per 

worker from 0.28 million Baht per person per year to 0.32 million Baht per person per year – 

can decrease the overall level of labor shortage. This can be the best resolution to solve 

problem in labor shortage.  

5.2 Problems and obstacles in manpower development in the industrial sector 

In order to fulfilling objectives of the current study which aims to analyze situations, 

problems and obstacles of manpower development in five industries including: (i) automotive 

and auto part industry; (ii) electricity and electronic industry; (iii) textile and clothing 

industry; (iv) food industry; and (v) machinery industry, the consultant team has synthesized 

all relevant data and presented them in Chapter 4 to Chapter 8 of this report. The summary is 

as follows: 

1) Electricity and electronic industry  

Learned from a brainstorming session with experts in electricity and electronics 

industry from the public and private sectors, the most crucial value chain of this industry is 

the ‘System design’ and ‘Wafer fabrication’ – upstream activities in this value chain. 

Although these activities can generate high value added, they are now in crisis. At the 

present, there is no serious investment in manufacturing of wafer fabrication as an industrial 

good. Its production is still not in the commercial stage. As to the system design, this process 

is usually done by parent companies abroad. Although R&D is promoted in some potential 

corporations, the demand for human resources for R&D in this field is quite limited.  
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The most demand of workers both in terms of quantity and quality is currently found 

in ‘Product Assembly’ activities in the manufacturing process of household electrical 

machines, computer, and electronic components of automotives, medical equipment, and 

telecommunication machines etc. This process requires workers with various skills ranging 

from low-skilled workers i.e. assemblers and machine operators, to high-skilled workers i.e. 

engineers and experts.  

The brainstorming further pointed out that job positions that are in crisis; namely, are 

encountering skill shortage and skill gap, are technicians and engineers in various fields, 

especially electricians, electronics technicians, and machinery technicians. Besides, the heavy 

flood last year has encouraged firms to change from manual machines to automatic and semi-

automatic machines. This finally resulted in considerable change in demand of labors both in 

terms of quantity and quality. It is forecasted that occupational group related to Mechatronics 

Engineering will play dominant roles throughout the manufacturing process, showing the 

importance of multi-disciplinary courses combining natural science and engineering together.  

Figure E.7  Value Chain of Electricity and Electronics Industry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

Weakest link in the value chain of electricity and electronic industry comprises of: 

- System design 

- Wafer fabrication 

- Product assembly 

Job positions in crisis are: 

- Electronics engineering technicians 

This industry already existed in Thailand; 

however it can be disadvantage if there is no 

move in micro electronics industry 

Means related material for example blank wafer, plastic, connector, 

transformer cable 

Source: NECTEC 
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- Electrical engineering technicians 

- Mechatronics engineers 

- Industrial machinery mechanics  

2) Automotive and auto parts industry  

Based on the brainstorming with experts in this field, the weakest link in the value 

chain of this industry is at the process of producing auto parts for cars, pick-ups and 

motorcycles. This upstream economic activity is significant since large share of labors are 

working at this stage of production process. In addition, the majority of firms in this industry 

are usually small and medium scale enterprises requiring further supports for coping with 

skill shortage and skill gaps. Most importantly, after the heavy flood in 2011, the automotive 

and auto parts industry is expected to be the leading exporter of Thailand.  

The job positions that show serious concern for skill shortage and skill gap are 

technicians and low/medium level supervisors i.e. maintenance crews, mechanics, industrial 

robot technicians, machine operators, low level mechanical supervisors, installers, and 

welders. 

Figure E.8  Value Chain of Automotive and Auto Parts Industry 

 

Source: TDRI 

Summary  

Weakest link in the value chain of automotive and auto parts industry comprises of: 

- Manufacturing of auto parts for cars, pick-ups and motorcycles. 

Job positions in crisis are: 

- Maintenance crews 

- Mechanics 

- Industrial robot technicians 
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- Machine operators 

- Low level mechanical supervisors 

- Installers 

- Welders 

3) Machinery industry 

According to a brainstorming session with key informants, the most critical economic 

activities in this value chain are the process of designing and manufacturing of machinery, 

including agricultural machines, industrial machines, and machinery tools. In this respect, job 

positions that are in crisis both in terms of quality and quantity consist of: (i) mechanical 

engineers for designing of machines; (ii) electrical engineers for designing of machines; (iii) 

chiefs of the machine manufacturing department; and (iv) electricians.  

Figure E.9  Value Chain of Machinery Industry 

Source: U-cha et al. (2008)  
 

Summary 

Weakest link in the value chain of the machinery industry is: 

- Designing and manufacturing of machines 

Job positions in crisis are: 

- Mechanical engineers for designing of machines 

- Electrical engineers for designing of machines 

- Chiefs of the machine manufacturing department 

- Electricians 

4) Textile and Clothing Industry 

R&D for branding, marketing, and production process is economic activities in the 

value chain that require special interest for manpower development. So far, textiles and 

clothing in Thailand are produced to order but the country does not have its own brands. 

Besides, many foreign employers are now moving manufacturing bases to other cheaper 

countries due to increasing wages in Thailand. As a main export industry of Thailand, textiles 

and clothing industry dominantly generates large numbers of jobs for the Thai. Henceforth, it 
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is extremely important to enhance capacity of human resource in this industry so that firms 

can create national brands and raise income to the country.  

The brainstorming with key informants further asserted that job positions which 

demonstrate serious quantitative and qualitative concerns are: electronics engineering 

technicians, textile cutting machine operators, fabric and apparel patternmakers, fashion 

designers, and merchandisers.  

Figure E.10  Value chain of Textile and Clothing Industry 

 

 
 

Source: Adapted from Thailand Textile Institute (THTI) 

 

Summary 

 The weakest link in the value chain of textiles and clothing industry are: 

- Research and Development (R&D) 

- Marketing 

- Manufacturing throughout the supply chain 

Job positions in crisis are: 

- Electronics engineering technicians 

- Textile cutting machine operators 

- Fabric and apparel patternmakers 

- Fashion designers 

- Merchandisers 

5) Food industry 

Responding to the ‘Kitchen of the World’ policy, experts emphasized during 

brainstorming session that standards controlling system was crucial. Thailand’s trading 

partners usually concern about quality of both pre-harvest and post-harvest products. 

Therefore, the most important economic activity in the value chain of this industry is the 

process of ‘quality control’. Besides, job positions in crisis are: electrical technicians, food 

technologist, food scientists, and food engineers. 
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Figure E.11  Value Chain of Food Industry 

 
Source: TDRI (2007) 
 

Summary 

Weakest link in the value chain of food industry is: 

- Quality controlling process 

Job positions in crisis are: 

- Electrical technicians 

- Food technologist 

- Food scientists 

- Food engineers 

5.3  Strategies for promoting relevance of manpower production and development to 

meet demand of industrial sector 

In order to respond to Objective 3 of the study, the research team proposes manpower 

production and development strategies as follows: 

1) Overall strategies for manpower development 

1.1) Results from SWOT analysis  

Results from SWOT analysis can be summarized in the table below: 
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Strengths Opportunities 

1. Labor market of the industrial sector can offer 

several job opportunities and secure employment 

prospects to labors. 

2. Industrial sector’s labor market can absorb large 

number of new graduates from various fields of 

study, most especially those who graduate in the 

field of science and technology. 

3. Various sizes of industries are useful and can 

serve diversified interests of entrepreneurs.  

4. Ministry of Labors and several related agencies 

have worked hard to protect benefits and safety 

of workers.  

5. Over two million new graduates are ready to 

replace workers who are already left industrial 

labor market.  

6. Ministry of Labors is also actively responsible 

for several trainings for those who are already in 

the labor market.  

7. Almost 40 million of labors are in the stock 

while there are only six million vacancies.  

1. Industrial sector has been continuously supported 

by the government.  

2. The industrial sector has formed strong networks 

both in forms of councils, institutes, and 

foundations.  

3. There are key agencies at the ministerial level 

responsible for development of various sizes of 

establishments in the industrial sector. The 

policies from these agencies conform to one 

another and have the same directions.  

4. Market of industrial products is open and free.  

5. There are various kinds of industries available for 

labors and entrepreneurs to engage.  

6. AEC urges for labor development in various 

skills such as foreign language skill and 

professional skills.  

Weakness Obstacles 

1. SMEs cannot well compete with large cooperation 

in almost all aspects.  

2. Inability of SMEs employers to pay high finally 

leads to shortage of labors in these enterprises.  

3. Technological directions in the industrial sector 

are not clear. Thus, it is difficult for education 

providers to plan types and characteristics of 

education that can respond to industrial changes.  

4. Career guidance in schools is generally 

ineffective.  

5. At the provincial level, it is difficult for students 

to find internship opportunity in local enterprises 

since many of industrial firms are located in the 

central region.  

6. Core competency of students is usually at the 

unsatisfactory level.  

7. These industries are labor-intensive and cannot 

attract young workers. 

8. Among over 300,000 new entrants to the labor 

market, 50 percent of them are Bachelor degree 

holders while many industries are facing with 

shortage of semi-skilled labors.  

9. Thai labors are fascinated by white-collar jobs 

with high income. Only a small number of them 

are in interested to work in the industrial sector.  

1. Industrial development plans do not obviously 

specify types of technology required for 

industries. It is therefore difficult for the 

educational sector to draw up an educational 

development plan responding to industrial needs.  

2. Within the framework of AEC, countries with 

lower wages are more attractive for investments 

than Thailand.  

3. Due to internal political instability, MoU among 

related agencies for data sharing may not be 

active.  

4. There is no strong linkage between the industrial 

councils and entrepreneurs. 

5. Thailand’s neighboring countries are now 

peaceful and developed. Many of low-skilled 

labors from these countries may decide to go 

back to their home countries; leaving Thailand 

encounters shortage of low-skilled labors.  

6. Thailand trading partners, especially the 

importers are very strict on quality and standards.  

7. Worldwide trends on ‘Green product’ results in 

higher production costs and demands for 

intensive training programs for labors.  
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1.2) Strategies for manpower production and development  

Strategies for manpower production and development can be proposed as follows: 

Figure E.12 Mapping of Manpower Production and Development Strategy to Serve the 

Demand for labor in Industrial Sector 

Vision

The manpower has readiness and capacity  to serve the demand for labor  in industrial sector

Mission I

To provide enough 

manpower for the 

industrial sector

(The manpower herein is 

from both Thailand and 

other countries)

Mission II

To improve capacities of 

Thai worker in 

conforming to a set of 

international standard and 

AEC

Mission III

To create a networks of 

all major stakeholders

(In industrial sector)

Mission IV

To strengthen the 

industrial sector in order 

to become the major 

source that help improve 

the quality of life of all 

labor

Objective I

To have enough labor to 

serve the demand in 

industrial sector

Objective II

To increase productivity 

by having high capable 

labor

(The capability must be in 

conforming with a set of 

international standard and 

AEC)

Objective III

To increase the networks 

of all major stakeholders 

in order to support the 

development of industrial 

sector

Objective IV

To make industrial sector 

to become an income 

source as well as provide 

social security for labor

Strategy I

Prepare the manpower to 

serve the industrial 

development

Strategy II

Enhance the capability of 

the manpower based on 

ASEAN and a set of 

International Standard

Strategy III

Establish the associations 

among stakeholders to 

work together on the 

strategy

Strategy IV

Create sustainable 

solution for Thailand’s 

industrial sector

Measures

1. Produce high capable 

manpower to serve the 

demand in industrial 

sector.

2. Increase the proportion 

of students in technical 

education into 50 – 60% 

of overall lower-

secondary student.

3. Provide foreign 

workers to fulfill the 

shortage of labor.

4. Increase the number of 

student in technical 

education. 

5. Accelerate the 

development of 

unemployment to serve 

the needs of industrial 

sector. 

Measures

1. Improve the 

qualification certificate 

system for skilled 

workers in industrial 

sector.

2. Reduce competency 

gap in value chain of 

industrial sector. 

3. Conduct the survey on 

competency gap, to adjust 

the competency in 

accordance with the 

demand of industrial 

sector.

4. Develop technical 

teacher by increasing the 

corporation with 

academic institutions and 

training centers.

Measures

1.Accelerate the 

establishment of 

tripartism among labor, 

academic institutions and 

government in order to 

solve the shortage of 

labor.

2. Support the corporation 

among the network, to 

provide the labor in 

industrial sector.

3. Review the agreement 

on compensation and 

benefits for workers in 

industrial sector, 

4. Support the using of 

LEED-X+ 

Measures

1. Restructure the industrial 

sector in consistent with the 

globalization.

2. Improve the SMEs to 

become the major source of 

income and employment. 

3. Review the compensation 

and benefit of workers in 

conforming to legislation.  

4. Develop occupational 

safety in accordance with a 

set of national standard.

5. Develop social security 

schemes for workers.

6. Accelerate the 

development standards in 

workplace in order to create 

happy workplace for 

workers.  
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2) Strategic Implementation 

The achievement of the Manpower Production and Development Strategy to Serve 
Demand for labor in Industrial Sector depends on the following factors; 

2.1) Framework of strategic implementation 

1) The cabinet’s resolution on the principle and the agreement to the implementation 
of the strategy will force the related institutions to provide the budget for as well as 
implement this strategy by including it into organization’s plan or project. 

2) The necessary of and the challenge for the policy is communication. The 
continuous communication will help the national committee such as the National Board of 
Vocational Training Coordination (NBVTC) reinforce these strategies. 

3) OIE, as a host of organizing this strategy need to focus on strategic 
implementation as well as the monitoring system. 

2.2) Monitoring and Evaluation of the plan 

OIE as a host of the Manpower Production and Development Strategy to Serve 
Demand in Industrial Sector needs to be responsible for the monitoring and evaluation of this 
policy. The system of ‘Plan Do Check Action (PDCA)’ is required. When there is the policy 
implementation, it starts with the plan and needs the process of check. In case the result does 
not follow the objectives, act to change into a new strategy. This process will help measuring 
the accomplishment of the strategic implementation. Additionally, it helps the planner to 
adjust the strategic plan in response to with the current situation.  

2.3) Future plan 

For the policy implementation, there are the activities that are needed to work on after 
the end of the projects, the activities are as follows; 

(1) Establish the sub-committee including the sub-committee of each sub-sector in 
order to take in charge and monitor the strategic implementation. 

(2) The meeting of the sub-committee must be organized as follows; 

- 1
st
 year (2013); the meeting must be  held in every 3 month or 4 times a year 

- 2
nd

 year (2014); the meeting will be held in every 4 months  

- 3
rd

 year (2015); the meeting will be held in every 6 months  

(3) Arrange a trip to visit other institutions which have the same activitites as as 
industry in each sector such as Thai-German Institute, the Electrical and Electronics institute 
and private company in order to help increasing knowledge and skills for staff in company 
and increase knowledge and experiences for the manpower development in industrial sector 
for the sub-committee and the staff of OIE.  

(4) Review the strategy every 2 year in order to  update the situation and review 
strategies, plan and project 

- 1
st
 time in 2015 

- 2
nd

 time in 2017 
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