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บทคัดย่อ
บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตไทย : ช่องว่างงานวิจัย การนาไปสู่ภาคปฏิบัติ และทักษะที่จาเป็น
สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์” บทความนี้สังเคราะห์งานวิจัยในช่วงปี
2535 – 2557 ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณและคุณภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิต
ไทยจานวน 44 ชิ้น ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยเหล่านั้นมี 5 ประเด็น 1) พบการ
ขาดแคลนแรงงานการศึกษาต่าและแรงงานอาชีวะ โครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิด
และวัยแรงงานลดลงทาให้การขาดแคลนแรงงานมีมากขึ้น 2) แรงงานขาดทักษะที่จาเป็น
ได้ แ ก่ ความสามารถในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 3) แรงงานไม่ค่อยมี “นิสัยอุตสาหกรรม” ซึ่งมี
ความจาเป็นสาหรับการทางานในอุตสาหกรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความขยันอดทน และความมีระเบียบวินัย 4) สถานประกอบการไม่นิยมส่งคนงานไปรับ
การอบรมจากภาครัฐ เพราะหลังได้รับการฝึกอบรมแล้วแรงงานยังไม่สามารถทางานได้
สถานประกอบการนิยมฝึกอบรมแรงงานของตนเอง 5) งานวิจัยที่พบเสนอรัฐบาลให้
จัดการระบบการพัฒนาทักษะเชิงรุกเน้นการสนับสนุนและผลักดันระบบสหกิจศึกษาที่มี
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คุ ณ ภาพให้ ม ากขึ้ น และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการวางแผนก าลั ง คนและอาชี ว ศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
คาสาคัญ : ปริมาณและคุณภาพแรงงาน, ทักษะแรงงาน, นิสัยอุตสาหกรรม
Abstract
This article is part of the research ‘Skill Development in Thai
Manufacturing Industries : Research’s Gap, Implementation, and Required
Skills for Automobile and Electronic Industries’. It analyzes 44 existing
research (conducted between 1992 to 2014) relevant to the quantity and
quality of Thai labour in Thai Manufacturing Industries. Key findings found
from existing research hold 5 themes. Firstly, the amount of labour tends to
be insufficient, in particular low educated labour and vocational labour.
Inadequate labour also stems from changing population structure in terms
of low birth rate which, in effect, reduces the number of workforces.
Secondly, shortages in skills and qualifications are prevalent. What lacking in
general is fluency in English, creativity, system and analytical thinking.
Thirdly, Thai labour has insufficient ‘industrial habits’ required for industrial
work such as honesty, responsibility, endurance, and well-disciplined.
Fourthly, the private sector is not willing to send their new workers to be
trained by government training programs, as they will not be able to work
straightaway. Last but not least, existing research also suggests the
government to express more active roles on skill formation system, for
example more promotion on cooperative education (dual system), and
improvement on the quality of human resource planning system and
vocational education to match industries’ demand.
Keywords : Quantity and Quality of Labour, Skill, Industrial Habits
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บทนา
ภายใต้บริบทความเสรีทางการค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น ความพร้อมของแรงงานไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะ
ท าให้ ป ระเทศไทยมี ห รื อ ไม่ มี ส ภาวะได้ เ ปรี ย บในเชิ ง การแข่ ง ขั น ( Comparative
Advantage) ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ ผ่านมาหลังเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับแรกเมื่อปี 2504 ประเทศไทยหันหน้าเข้าสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสาคั ญ ในแง่หนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ผ่านมาส่งผลดีต่อรายได้และตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ตลอดจนสร้ างการ
จ้างงานจานวนมาก ทาให้ประชากรไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในอีกแง่หนึ่ง
อุตสาหกรรมไทยเติบโตแบบไม่สมบูรณ์และมีความเปราะบาง กล่าวคือ เราพึ่งพาชิ้นส่วน
และวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศสูง ในขณะที่การเพิ่มมูลค่าการผลิตมีน้อย ไม่สามารถ
เรียนรู้ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง อีกทั้งไม่เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตจากต่างชาติที่
น าเข้ า มา ขาดนวั ต กรรม การใช้ น โยบายอุ ตสาหกรรมที่ ผ่านมาของไทยไม่ ว่ าจะเป็น
นโยบายอุตสาหกรรมแบบผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า (Import Substituted industrial
policy, ISI) ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ แรกๆ รวมถึ ง เมื่ อ รั ฐ บาลหั น มาใช้ น โยบาย
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออก (Export Oriented Industrial Policy, EOI) ตั้งแต่
ช่วงปลายทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา นโยบายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สนับสนุนการใช้แรงงาน
เข้ ม ข้ น หมายถึ ง ใช้ แ รงงานจ านวนมากและค่ า จ้ า งต่ า (intensive and low waged
labour) เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการดึดดู ดการลงทุ น การผลิต เพื่ อ ส่งออก ในอดี ต แนวทาง
ลักษณะนี้สร้างความเติบโตให้กับประเทศไทยได้เนื่องจากเรามีปริมาณแรงงานมากและมี
ค่าจ้างถูกว่าประเทศอื่น 40 ปีแรกหลังมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 7 ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยเคยเติบโตสูงที่สุดถึงร้อยละ 13.3 ในปี 2531 ซึ่งเป็นช่วง
ที่ไทยประสบความสาเร็จสูงมากจากการเป็นประเทศผู้ส่งออกกิจกรรมการรับจ้างผลิต
(Original Equipment Manufacturing, OEM) ในหลายอุ ต สาหกรรม อย่ า งไรก็ ต าม
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง
ติดลบร้อยละ 1.8 และถดถอยอย่างรุนแรงในปี 2541 ซึ่งมีอัตราการขยายตัว ติดลบสูงถึง
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ร้อยละ 10.2 แม้จะฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาก็ตาม แต่ความต้องการ
แรงงานก็ลดลงด้วย พบการเลิกจ้างงานโดยพบว่าในช่วงปี 2540-2542 มีจานวนแรงงาน
ถูกเลิกจ้า งรวมสูงมากถึงกว่าหนึ่งแสนคน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เหล่านี้ส่งผลต่อปัญหาโครงสร้างแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม
นอกจากการเปลี่ย นแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ แล้ว เมื่ อ พิ จ ารณาทิ ศ ทางการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย (Targeted Industries) ของรั ฐ บาลไทย พบว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยเริ่มมีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในแผนแม่บทอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (ปี 2540-2544) สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย กาหนด
13 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อาหารและอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอและ
เครื่องนุ่มห่ม เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ไม้ และเครื่องเขียน ยานยนต์ และชิ้นส่วน ยาและเคมีภัณฑ์ อัญมณี และเครื่องประดับ
ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก และเหล็กกล้า และปิโตรเคมี ต่อมาในสมัยรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร (ปี 2544-2550) เน้นการพัฒนา 5 คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมไทยสู่การ
เป็ น ผู้ น าในตลาดโลก ได้ แ ก่ กลุ่ ม อุ ตสาหกรรมอาหาร กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น กลุ่ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ต่อมาในแผนแม่บทอุตสาหกรรมฉบับก่อนฉบับปัจจุบัน (ปี 2555-2574) สมัยรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร กาหนด 8 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แม่พิมพ์ พลังงานหมุนเวียน ตามมาด้วยล่าสุด ปลายปี 2558 รัฐบาล คสช. กาหนด 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยรัฐบาลจะมุ่งพัฒนาประเทศ
ด้วยเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แยกเป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมศักยภาพสูง
ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เดิ ม ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยี และการแปร
รูปอาหาร รวมกับการพัฒนาอีก 5 อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบิน
และลอจีสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร จะ
สั ง เกตว่ า รั ฐ บาลมี ก ารปรั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของไทยมาแล้ ว ถึ ง 4 ครั้ ง บาง
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อุตสาหกรรมมีความคาบเกี่ยวและต่อยอดซึ่งกัน และกันได้ เช่น อุ ตสาหกรรมอาหาร
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อย่ า งไรก็ ต าม มี บ างอุ ต สาหกรรมที่ ห ลุ ด ออกจากการเป็ น
อุตสาหกรรมเป้าหมายในปัจจุบันไปแล้ว เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นต้น รวมถึงเกิด
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนได้อดีต เช่น อุตสาหกรรมการบินและลอจีสติกส์
สิ่งที่ต้องพึงระวังในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายก็คือ การเตรียมความพร้อมของ
แรงงาน คงเป็นเรื่องลาบากที่อุตสาหกรรมเป้าหมายจะประสบความสาเร็จถ้าความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กาหนดไว้เหล่านั้น
คุ ณ ภาพและปริ ม าณแรงงานมี ความส าคั ญ ต่ อ การรองรั บ การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมของประเทศ แม้ ว่ า ผลการประเมิ นขี ด ความสามารถในการแข่ งขันโดย
International Institute for Management Development หรือ IMD ประจาปี 2560
ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น คือขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 63 ประเทศ ได้
คะแนน 80.095 จากอันดับ 28 ปี 2559 ได้คะแนน จาก 74.681 เทียบกับชาติในอาเซียน
ยังตามหลังแค่ 2 ชาติ คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย (Thailand Management Association,
2560) แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภาพแรงงาน
และโครงสร้างพื้นฐาน จะพบว่าแม้อันดับจะดีขึ้น กล่าวคือ ปี 2560 ผลิตภาพแรงงานไทย
อยู่ในอันดับ 41 สูงขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ในอันดับ 43 แต่ก็ขยับขึ้นค่อนข้างน้อ ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2560 อยู่ในอันดับ 36 สูงขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ใน
อันดับ 42 (เพิ่งอ้าง) นอกจากนั้นรายงานการสารวจของ World Bank (2551) เกี่ยวกับ
ทักษะของแรงงานไทยที่ขาดหายไปในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าในปี 2550
ทักษะที่เป็นปัญหาสาหรับ 3 ลาดับแรกของแรงงานไทย คือ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคณิ ต ศาสตร์ ต ามล าดั บ โดยทั้ ง 3 ทั ก ษะนี้ แ รงงานมี
ความสามารถต่ากว่าการสารวจในปี 2547 เสียอีก สาหรับปริมาณแรงงานจากข้อมูลของ
World Bank ที่ทาการสารวจเก็บข้อมูลจากองค์กรธุรกิจทั่วโลกประมาณ 130,000 แห่ง
จาก 135 ประเทศ พบว่าธุรกิจในประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกว่าร้อยละ 38.8 ของกลุ่มตัวอย่าง มากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน (เพิ่ง
อ้าง)
5
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จากการสารวจงานวิจัยเบื้องต้นจากฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยด้านแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน พบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณและคุณภาพแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจานวนหนึ่ง มีทั้งงานวิจัยเชิงสารวจความต้องการทักษะแรงงาน
การรายงานความพึงพอใจต่อทักษะแรงงานในปัจจุบันประมาณ และงานวิจัยด้านแรงงาน
ในประเด็นอื่นๆ อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มีการนาเอางานวิจัยเหล่านั้นมาสังเคราะห์ว่ามี
ข้ อ ค้ น พบหรื อ ประเด็น สาคัญอะไรบ้ างต่ อการท าความเข้ า ใจปั ญหาด้า นปริมาณและ
คุณภาพของแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว
น่าจะทาให้ทราบรายละเอียดการวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้นการรวบรวม
ผลการวิจัยที่มีอยู่แล้วยังมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยหลีกเลี่ยงการพัฒนาหัวข้อและการ
ทาวิจัยที่ซ้าซ้อน อันจะนาไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดย
ผู้วิจัยกาหนดให้การศึกษาในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและสังเคราะห์ผลการวิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทย
เครื่องมือและวิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย เอกสาร (document study) จากงานวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณและคุณภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิ ต ของ
ประเทศไทย ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2535-2557 จ านวน 44 ชิ้ น 4 ซึ่ งรวบรวมจากฐานข้ อ มู ล
งานวิจัยด้านแรงงาน อาทิ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
(ThaiLIS) ฐานข้อมูลงานวิจัยของกระทรวงแรงงาน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สภาวิจัยแห่งชาติ และ ฐานข้อมูล
งานวิ จั ย ของกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กระทรวงแรงงาน ตลอดจนงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ จ าก
4

เนื่องจากบทความวิจัยมีข้อจากัดเรื่องความยาวของบทความ ผู้วิจัยจึงไม่สามารถแสดงรายการอ้างอิงงานวิจัยทั้ง 44 ชิ้นที่
นามาใช้สังเคราะห์ทั้งหมดได้ทั้งหมด โดยผู้วิจัยเลือกนาเสนอและอ้างอิงเฉพาะงานวิจัยที่ผลการศึกษามีความสาคัญ ผู้สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทย : ช่องว่างงานวิจัย การ
นาไปสู่ภาคปฏิบัติ และทักษะที่จาเป็นสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์” ได้ผ่านการสมัครลงทะเบียนและ
สืบค้นจาก e-library ของ สกว. (https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp) หรือติดต่อผู้วิจัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Thunyalak@yahoo.com
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คาแนะนาของนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านแรงงาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1. ก าหนดค าส าคั ญ (keywords) ที่ จ ะใช้ ส าหรั บ การค้ น หางานวิ จั ย ได้ แ ก่
แรงงานไทย/ศักยภาพแรงงานไทย/ทักษะ/ทักษะแรงงาน/ฝีมือ/ฝีมือแรงงาน/ผลิตภาพ
แรงงานไทย/คุณภาพแรงงานไทย/สัมฤทธิผลของแรงงาน/ความต้องการแรงงาน/ปัญหา
แรงงาน
2. ใช้คาสาคัญที่กาหนดไว้ค้นหางานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัย
3. ทาการคัดกรอง/จัดประเภทงานวิจัยจากบทคัดย่อที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง และ
นาบทคัดย่อที่ผ่านการคัดกรองไปค้นหางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บันทึกและพิมพ์งานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์จากฐานข้อมูล และ/หรือเดินทางที่ห้องสมุดเพื่อยืมและถ่ายสาเนางานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
4. หลังจัดประเภทงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจัดทารหัสหมายเลขกากับงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์แต่ละชิ้น ศึกษาข้อมูลจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จับประเด็นสาคัญ และจัดทา
ข้อสรุปความสาคัญของแต่ละงานวิจัย (note-taking) เพื่อเตรียมจัดทาหัวข้อการอธิบาย
(theme) สาหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ร ายประเด็ น ( Thematic
Analysis System) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มต้นจากการจัดทาบทสรุป หรือบรรณิทัศน์
(Annotated Bibliography) ของงานวิจัยที่พบทุกชิ้น โดยใช้วิธีการทารายการบันทึกย่อ
(note-taking) ของงานวิ จั ย แต่ ล ะชิ้ น และน ามาจั ด ท าหั ว ข้ อ การอธิ บ าย (theme) 5
หัวข้อ ซึ่งจัดประเภทตามข้อมูลที่อ่านพบจากงานวิจัยที่ผ่านการคัดกรอง ได้แก่ 1.คุณภาพ
แรงงานไทยในอุ ต สาหกรรมการผลิต 2.คุ ณ ลั ก ษณะแรงงานที่ อุ ต สาหกรรมการผลิต
ต้องการ 3.ความพร้อมของแรงงานไทย (ปริมาณ-คุณภาพ) 4.บทบาทของรัฐกั บ การ
พัฒนาทักษะแรงงานไทย และ5.ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนกาลังคนและพัฒนาคุณภาพ
แรงงาน การศึกษาใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 4 เดือน
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ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาจากการสั งเคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ข้ อ ค้ น พบที่ น่ า สนใจ
เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ดังนี้
1. คุณภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิต
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจเน้นการพัฒนาแนวขยาย
คือ ให้ความสาคัญกับการดึงดูดการลงทุน มุ่งตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจโดยอาศัยการ
ตรึงค่าจ้างให้อยู่ในระดับต่า เน้นการใช้แรงงาน ทุ น และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศเป็นหลัก มากกว่าการพัฒนาในแนวลึก คือการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และคุณสมบัติของคน (พศิน แตงจวง และคณะ, 2550) งานวิจัยที่พบอธิบาย
ปัญหาคุณภาพแรงงานไทยใน 2 ลักษณะๆ แรก คือ การอธิบายผลิตภาพแรงงาน อีก
ลักษณะคือกลุ่มงานวิจยั ที่อธิบายทักษะที่แรงงานไทยขาดแคลนแต่อุตสาหกรรมต้องการ
1.1 ผลิตภาพแรงงานไทยค่อนข้างต่า
ผลิตภาพแรงงาน หรือ ประสิทธิภาพการผลิต ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้าน
เทคโนโลยี /ทุ น ปั จ จั ย ด้ า นระบบการบริห าร และปั จ จั ย ด้า นแรงงาน จากการสื บค้น
งานวิจัยระหว่างปี 2535-2558 พบงานวิจัยที่เสนอผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม
โดยของประเทศ โดยระบุตรงกันว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ปัจจัยด้านแรงงานมีผลต่ากว่า
ปัจจัยด้านทุนต่อผลิตภาพการผลิตรวมโดยของประเทศ (ดูตารางที่ 1) แม้ตัวเลขจะไม่
เท่ากันเนื่องจากแต่ละงานที่มีช่วงปีคาบเกี่ยวกัน อย่างไรก็ตามทิ ศทางแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยด้านทุนมีร้อยละที่สูงกว่า นั่นหมายความว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดจากผลิต
ภาพการผลิตของประเทศโดยรวมเป็นผลมาจากการใช้เงินลงทุนมากกกว่ามาจากผลิต
ภาพแรงงาน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547)
อธิบายว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมมีแหล่งที่มาจากการขยายตัว
จากของปัจจัยทุนเป็นหลัก อัตราการเติบโตของปัจจัยทุนมีอัตราสูงกว่าปัจจัยแรงงานมา
โดยตลาดนั บ ตั้ ง แต่ ป ระเทศไทยใช้ น โยบายการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเพื่ อ สร้ า งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (วิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และคณะ, ม.ป.ป., น. 39-40) อย่างไร
ก็ตามพบงานวิจัยบางชิ้นที่ระบุว่าหากพิจารณาผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานไทยแบบคิดเป็น
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รายได้ต่อปี พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 100,898 บาท/คน/ปี ในช่วงปี 2530-2539 เป็น
128,593 บาท/คน/ปีช่วงปี 2540-2545 (สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ2550) หากเจาะ
เฉพาะสาหรับในอุตสาหกรรมการผลิต ในช่วงปี 2543-2553 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิต
ภาพแรงงานชิ้นหนึ่งชี้ว่าผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.5 (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2555, น.26-27) อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าเฉลี่ยที่เพิ่มเป็นผลมาจากการเพิ่มผลิตภาพ
ของแรงงานในกลุ่มผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การส่งออก ทั้งที่กลุ่มหลังมีสัดส่วนต่อ GDP มากกว่าร้อยละ 60 ผลิตภาพแรงงานที่น้อย
กว่าสะท้อนว่าการอุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังคงเป็นเพียงการผลิตขั้นพื้นฐานที่ยังไม่
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน (เพิ่งอ้าง)
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบปัจจัยด้านแรงงานที่มีผลต่อการผลิตโดยรวมของประเทศไทย ปี 2525-2540
ชื่อหัวข้อการศึกษา/งานวิจัย

ช่วงปี

ผลิตภาพการผลิต
โดยรวม (ร้อยละ)

ปัจจัยด้านแรงงาน
(ร้อยละ)

ปัจจัยด้านทุน
(ร้อยละ)

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลิต
ภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมใน
ประเทศไทย
(กาญจนา โชคไพศาลศิลป์, 2545)

2540-2542

1.40
(ไม่ระบุเฉลี่ยต่อปี)

1.40

3.53

2525-2548

13.47
(เฉลี่ยร้อยละ 0.81
ต่อปี)

10.96

75.57

4.37
(ไม่ระบุเฉลี่ยต่อปี)

ไม่ได้ระบุร้อยละ
แต่ระบุว่าเพิ่มใน
อัตราสอดคล้อง
กับผลิตภาพ

ไม่ได้ระบุร้อยละ
แต่ระบุว่าเพิ่มใน
อัตราสอดคล้อง
กับผลิตภาพ

การประมาณการค่าอัตราการเติบโต
ผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของ
ไทย (กิตติ จิรกิตยางกูรม, 2550)
การเจริญเติบโตของผลิตภาพการ
ผลิตรวมของประเทศไทย
(บุษกร ปะกิระเนย์, 2550)

2524-2540

ที่มา: ข้อมูลงานวิจยั ที่ปรากฏในตารางรวบรวมจาก วิภารัตน์ ปั้นเปีย่ มรัษฏ์ และคณะ (ม.ป.ป., น.36-38)
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รายงานผลิ ต ภาพแรงงานของธนาคารแห่ งประเทศไทย อธิ บ ายในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ยังพบผลในลักษณะเดียวกัน คือ ผลิตภาพแรงงานของไทยขยายตัวอยู ในระดับ
ค่อนข้างต่าและมีแนวโน้มลดลง สะท้อนว่าไทยมุ่งเน้นปัจจัยด้านนเงินทุนและปริ ม าณ
แรงงานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพแรงงานกล่าวคือ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.6 ซึ่ง เป็นการ
เพิ่มขึ้นของภาคการผลิตเป็นสาคัญ ส่วนผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรแทบมิไ ด้เพิ่มขึ้น
คือ อยูท่ ี่รอยละ 0.6 (อโนทัย พุธธารี และคณะ, 2553, น.6-7)
1.2 คุณภาพของทักษะแรงงานไทย
ผลิตภาพแรงงานไทยดังที่ได้แสดงไว้ข้างต้นสะท้อนว่าภาพรวมของประเทศไทย
มีปัญหาด้านคุณภาพแรงงาน จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2552 พบว่า
สถานประกอบการพึงพอใจต่อทักษะแรงงานในระดับปานกลาง และทักษะพอใจน้อยที่สดุ
คือ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
งาน และความรู้ พื้ น ฐานในต าแหน่ ง งานที่ ท า (ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2552, น.2)
รายงานสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่า แรงงาน
ไทยมีปัญหาขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นยังขาด
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการควบคุมคุณภาพ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2547, น.24) ข้อมูลที่ใหม่กว่านั้น
ที่พบคือการสารวจความสามารถของแรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติสารวจ (2556) พบว่า 3 ทักษะที่แรงงานไทยมี ปัญหามากที่สุด
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้ค้นหางานวิจัยที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม พบว่ามีรายงานวิจัยที่อธิบายรายละเอียดของความรู้และทักษะในอาชีพ
ของแต่ละอุตสาหกรรมไม่มากนัก พบงาน 3 ชิ้นที่อธิบายปัญหาความขาดแคลนทักษะ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ๆ หลัก คือ งานวิจัยเรื่องรายงานการสารวจความ
ต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน (2549) อธิบายภาพรวมครอบคลุมความ
ต้องการต่อทักษะใน 13 อุตสาหกรรม (รวมสถานประกอบการที่สารวจจานวน 31,565
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แห่ง) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม อุ ต สาหกรรมรองเท้ า และเครื่ อ งหนั ง อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิกส์
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
พลาสติก พบปัญหาคุณภาพและทักษะที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องการและแรงงานส่วนใหญ่
ขาดแคลน คือ ความรู้ความสามารถที่จาเป็นในการทางาน รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2
สรุปปัญหาคุณภาพแรงงาน/รายการทักษะที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องการ
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์

อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

ปัญหาคุณภาพแรงงาน/รายการทักษะทีอ่ ุตสาหกรรมต้องการ
ทักษะทางเทคนิค
ทัศนคติเชิงบวกต่อการทางาน
ความสามารถในด้านการวิจัย-พัฒนาชิ้นส่วน
แรงจูงใจในการทางาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่การเรียนรู้ และพร้อมเรียนรู้ในสิ่งที่หลากหลาย
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีปะสิทธิภาพ
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับด้านการผลิตและจาหน่ายในประเทศและ
ระเบียบการค้าต่างประเทศ
ขาดความรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน
การสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการออกแบบ
การดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 2
สรุปปัญหาคุณภาพแรงงาน/รายการทักษะที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องการ (ต่อ)
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

ปัญหาคุณภาพแรงงาน/รายการทักษะทีอ่ ุตสาหกรรมต้องการ
N/A
(ข้อมูลอธิบายแต่เชิงปริมาณ ไม่ปรากฏคาอธิบายที่เกี่ ยวข้องกับคุณภาพที่
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
อุ ตสาหกรรมนี้ต้อ งการ มีเพีย งคาอธิบ ายว่า อุ ตสาหกรรมนี้ส่ว นมากใช้
เครื่องจักรและเทคโนโลยีค่อนข้างล้าสมัยและใช้แรงงานจานวนมากเป็น
ส่วนใหญ่ หรือ มักเป็นการการรับจ้างการผลิต)
อุตสาหกรรมอัญมณีและครื่องประดับ ทักษะด้านการออกแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต
ช่างเทคนิคและวิศวกรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การจัดการและ
การใช้เทคโนโลยีใหม่
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขาดความรู้พื้นฐานในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
ประสิทธิภาพการทางาน
ทักษะเชิงปฏิบัติ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อจากัดด้านภาษา
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ทักษะในการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี
ขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่น เภสัชกร นักเคมี
อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์
ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทักษะด้านการวิจัย
ทักษะด้านการควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ทักษะด้านการขายและการตลาด
ความสามารถด้านภาษา
N/A
อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
(มีการรายงานผลเฉพาะเชิงปริมาณ)
N/A
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
(มีการรายงานผลเฉพาะเชิงปริมาณ)
ที่มา : กรมการจัดการงาน, กองวิจัยตลาดแรงงาน (2550, น. (2-20)-(2-38))
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รายงานการสัมมนาวิชาการเรื่องความสามารถของแรงงานกับศักยภาพในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ของ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และวิรัช อยู่ชา (2551) อธิบาย
ต าแหน่ ง งานขาดแคลนและทั ก ษะที่ แ รงงานไทยในต าแหน่ ง เหล่ า นั้ น ขาดแคลนใน
อุ ต สาหกรรมหลั ก 7 อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างที่ ไ ม่ ใ ช่ ย างล้ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม) อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยาง
อุตสาหกรรมเซรามิก (ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของตกแต่ง) อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรมยางล้อ และอุตสาหกรรมยา พบว่า อุตสาหกรรมเหล่านี้
ส่วนมากขาดแคลนแรงงานในตาแหน่ง ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบารุง วิศวกร นักออกแบบ
แรงงานกึ่งฝีมือ สาหรับทักษะที่ขาดแคลนส่วนใหญ่ คือ ความรู้ความสามารถที่จาเป็นใน
การทางานตามตาแหน่งงาน ตารางที่ 3 ยกตัวอย่างความต้องการของตาแหน่งและทักษะ
ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม)5
ตารางที่ 3
ตาแหน่งและทักษะทีต่ ้องการสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม)
ตาแหน่ง

ทักษะที่อุตสาหกรรมต้องการและแรงงานไทยขาด
(ส่วนมากคือความรู้ความสามารถตามตาแหน่งงาน)
วิศวกรขาย การใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหา/การใช้วิทยาศาสตร์แก้ปญ
ั หา/การแยกแยะปัญหา/การ
เขียน/การวางแผนงานให้บรรลุผลสาเร็จ/การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ/การคิดอย่างเป็นระบบ/
การประมวลผลข้อมูล/การเจรจา/การฟัง/การสอน/การพูด/การแนะนาสินค้า/การ
จัดการข้อมูล/อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกล
วิศวกร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ/การวิเคราะห์การทางาน/การตัดสินใจ/การ
ออกแบบ ควบคุมการดาเนินงาน/ การทดสอบเครื่องจักร/การใช้เครื่องมือวัด
ช่างเขียน การประกอบและติดตั้งเครื่องจักร
แบบ
5

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับอุตสาหกรรมอื่นสามารถดาวโหลดงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตไทย: ช่องว่างงานวิจัย การนาไปสู่ภาคปฏิบัติ และทักษะที่จาเป็นสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ”
(2557, น.63-82) ได้ผ่านการสมัครลงทะเบียนและสืบค้นจาก e-library ของ สกว. (https://elibrary.trf.or.th/default
2018.asp) หรือติดต่อผู้วิจัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thunyalak@yahoo.com
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ตารางที่ 3
ตาแหน่งและทักษะทีต่ ้องการสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม) (ต่อ)
วิศวกรควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบสินค้า/การใช้สัญญาณเตือน
หัวหน้าฝ่ายผลิต
การตรวจสอบสินค้า/การใช้สัญญาณเตือน
ช่างซ่อมบารุงและบริการหลัง การเลือกวัสดุอปุ กรณ์/การทดสอบ/การใช้เครื่องมือซ่อมบารุง/
การขาย
การซ่อมเครื่องจักร
ที่มา : ปรับปรุงจากตารางที่ 3.2 (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และวิรัช อยู่ชา, 2551, น.31-33)

งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การขาดแคลนทั ก ษะอี ก ชิ้ น ที่ พ บคื อ งานของกระทรวง
อุตสาหกรรม (2555, น.16-37) อธิบายทักษะของแรงงานช่างใน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้ น ส่ ว น ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ยจะยกตัวอย่า งข้อ ค้น พบสาหรับอุ ตสาหกรรมเครื่อ งใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าทักษะที่ขาดแคลนส่วนมากคือความรู้ความสามารถที่จาเป็นใน
การทางาน (ดูตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4
ตัวอย่างความรู้และทักษะที่ต้องการจาก “ช่าง” ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้
ทักษะ
1 คณิตศาสตร์ 1 แก้ไขปัญหาที่
2 วิศวกรรม
ซับซ้อน
และเทคโนโลยี 2 การอ่าน
3 คอมพิวเตอร์ 3 การบริหาร
และ
เวลา
อิเล็กทรอนิกส์ 4 การฟัง
4 เครื่องกล
5 การคิดเชิง
5 ภาษาอังกฤษ วิจารณญาณ
6 โทรคมนาคม 6 การพูด
7 การอ่านและ 7 ประสานงาน
การเขียนแบบ
8 การวิเคราะห์
การดาเนินงาน
9 การเขียน
10 ติดตาม
ประเมินผล
11 การ
ปฏิบัติงาน
วิศวกรรม

2. ช่างไฟฟ้า
ความรู้
ทักษะ
1 คอมพิวเตอร์ 1 การแก้ไข
และ
ปัญหาที่
อิเล็กทรอนิกส์ ซับซ้อน
2 คณิตศาสตร์ 2 การอ่าน
3 ภาษาอังกฤษ 3 การติดตาม
4 เครื่องกล
การดาเนินงาน
5 การผลิตและ 4 การฟัง
การดาเนินการ 5การติดตาม
6 วิศวกรรม
ผล
และเทคโนโลยี 6 การควบคุม
7 การให้บริการ คุณภาพ
ลูกค้า
7 การพูด
8 การเขียน
9 การเรียนรู้
10 การ
ปฏิบัติงาน
วิศวกรรม

3. ช่างกลโรงงาน
ความรู้
ทักษะ
1 คณิตศาสตร์
1 การซ่อมแซม
2 วิศวกรรมและ 2 การ
เทคโนโลยี
บารุงรักษา
3 การอ่านและ
เครื่องจักร
การเขียนแบบ
3 การติดตาม
4 ภาษาอังกฤษ การดาเนินงาน
5 การผลิตและ 4 การแก้ปัญหา
การดาเนินการ
5 การควบคุม
6 โครงสร้างและ คุณภาพ
การก่อสร้าง
6 การ
ปฏิบัติการและ
การควบคุม
7 การคิดเชิง
วิจารณญาณ
8 การเลือกใช้
อุปกรณ์
9 การติดตาม
ประเมินผล
10 การตัดสินใจ
การปฏิบัติงาน
เชิงวิศวกรรม

ที่มา : ปรับปรุงจากกระทรวงอุตสาหกรรม (2555, บทที่ 4, น.25-26)

2. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่อุตสาหกรรมการผลิตต้องการ
นอกจากทั กษะที่ จาเป็น แล้วสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยัง
ต้องการคุณลักษณะอื่นๆ จากแรงงานด้วย งานวิจัยที่พบเรียกคุณลักษณะอื่น ๆ ที่สถาน
ประกอบการต้ อ งการจากแรงงานนอกจากทั ก ษะว่ า “นิ สั ย อุ ต สาหกรรม” หมายถึ ง
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คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับบุคคลที่ทางานในอุตสาหกรรม เป็นนิสัยและ/หรือ ทัศนคติ
พื้นฐานที่ทาให้สามารถทางานสาเร็จตามที่นายจ้างต้องการ คุณลักษณะในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กบั
ความต้องการของนายจ้างที่อาจจะมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน นิสัยอุตสาหกรรมมีความ
จาเป็นเนื่องจากรูปแบบการทางานในอุตสาหกรรมการผลิตเน้นการทางานตามมาตรฐาน
ที่กาหนดและให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพการผลิตสูง แรงงานต้องใส่ใจและให้ความ
ร่วมมือต่อระบบการผลิตตามความต้องการของสถานประกอบการ เช่น การผลิตตาม
จานวนที่จาเป็น (Just In Time หรือ JIT) และการพัฒนาระบบการทางานอย่างสม่าเสมอ
(continuous improvement) เป็ น ต้ น ท าให้ ค นงานจ าเป็ น ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะที่
หลากหลาย ต้องมีความพร้อมยอมปรับตัวตามความต้องการของระบบการผลิต
งานวิจัยที่อธิบายเกี่ยวกับนิสัยอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภทๆ แรกคืองานที่
ศึกษาเรื่องอื่นๆ แต่มีเนื้อหาบางส่วนที่อธิบายเกี่ยวกับนิสัยอุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการ
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น งานของ ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ และวิรัช อยู่ชา (2551) กล่าวถึง การมี
จิตสานึกด้านคุณภาพ ความคิดอย่างเป็นระบบ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัว การทางานเป็น ความสามารถในการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็น
ต้ น ในขณะที่ งานวิ จั ย ของส านั ก งานเลขาสภาการศึ ก ษา (2553) ระบุ ถึ งคุ ณ ลั ก ษณะ
พื้นฐานและคุณลักษณะที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คุณลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การให้ความร่วมมือ การหมั่นพัฒนาตนเอง ความมีน้าใจ
เอื้ อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ และการรั กษาความลับ ส่ ว นคุ ณลัก ษณะที่ นายจ้ างต้อ งการมากที่สุด
ประกอบด้วย ความละเอียดรอบคอบ ความรู้และทักษะพื้นฐานในงาน ใฝ่รู้ มีปฏิภาณ
ไหวพริบ เป็นต้น นอกจากนั้นรายงานการสารวจความต้องการแรงงานและการขาดแคลน
แรงงานของกรมการจัดหางาน (2550) สารวจความต้องการของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตจานวน 31,565 พบว่านิสัยอุตสาหกรรมที่แรงงานไทยขาดมากที่สุด
3 ลาดับแรก คือ ความขยัน อดทน และความมีระเบียบวินัย
ประเภทที่ 2 คื อ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเฉพาะเจาะจงเกี่ ย วกั บ นิ สั ย อุ ต สาหกรรม
งานวิ จั ย ของคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา (2548) ระบุ ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานและ
16

Journal of Social Work Vol. 26 No.2

คุณลักษณะที่นายจ้างต้องการมากที่สุด คุณลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความ
ตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบ
วินัยในตนเอง การให้ความร่วมมือ การหมั่นพัฒนาตนเอง ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และการรักษาความลับ ส่วนคุณลักษณะที่นายจ้างต้องการมากที่สุดประกอบด้วย ความ
ละเอียดรอบคอบ ความรู้และทักษะพื้นฐานในงาน ใฝ่รู้ มีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น
งานวิจัยอีกชิ้นที่น่าสนใจ คือประเมินความพึงพอใจของนายจ้างในอุตสาหกรรมการผลิต
ต่ อ นิ สั ย อุ ต สาหกรรมของแรงงาน พบว่ า สิ่ ง ที่ น ายจ้ า งต้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ ความ
รั บ ผิ ด ชอบในงาน ส่ ว นนิ สั ย อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการ 5 ล าดั บ ถั ด ไป ได้ แ ก่
ความสามารถในการทางานร่วมกันผู้อื่น, ทัศนคติที่ดีต่อการทางานหนักและรักในอาชีพที่
ทางาน, ทัศนคติในการจัดเก็บและบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร, ความขยันหมั่นเพียร
และอดทนต่อการทางาน, และ การตรงต่อเวลาและเห็นคุณค่าของเวลา (พานิช จิตร์แจ้ง,
2535) กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่านิสัยอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการมักกล่าวถึงบ่อย
ที่สุดว่าจาเป็นต่อการทางานและแรงงานไทยขาด คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ขยัน
อดทน และความมีระเบียบวินัย
3. ความพร้อมด้านปริมาณของแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิต
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายปริมาณแรงงานในอุตสาหกรรม
การผลิต พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มนี้ โดยมีรายละเอียด
การขาดแคลน ดังนี้
3.1 ขาดแคลนแรงงานระดับการศึกษาต่าและแรงงานอาชีวะ
ข้ อ มู ล ที่ พ บจากงานวิ จั ย อธิ บ ายว่ า ในภาพรวมแรงงานไทยส่ ว นมากที่ อ ยู่ ใน
ตลาดแรงงานมี ก ารศึ ก ษาต่ า ปี 2535 สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ของแรงงานที่ ถู ก จ้ า งงานมี
การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ ากว่ า (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.76)
รองลงมาคื อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 6.79) (สุจิตราภรณ์ คาสอาด, 2540,
ตารางที่ 1.1, น.2) ต่อมาในปี 2540 กาลังแรงงานสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 69.78 ยังคง
เป็นแรงงานระดับประถมศึกษา (เพิ่งอ้าง)
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เฉพาะเจาะจงสาหรับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีทิศทางใน
ลักษณะเดียวกันคือขาดแคลนแรงงานระดับการศึกษาต่า อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันและ
อนาคตมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้น คือ แทนที่จะขาดแคลนแรงงาน
ระดับประถมศึกษากลับขาดแคลนแรงงานระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ข้อมูลปี
2549 ระบุว่า อุตสาหกรรมภาคการผลิต 13 อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในช่วงปี 2540-2544 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ
และเครื่ อ งนุ่ ม ห่ ม เซรามิ ก และแก้ ว รองเท้ า และเครื่ อ งหนั ง เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม้ และเครื่องเขียน ยานยนต์ และชิ้นส่วน ยาและเคมีภัณฑ์ อัญมณี และ
เครื่ อ งประดั บ ยางพารา และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า และปิ โ ตรเคมี
อุตสาหกรรมทั้งหมดมีความต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษามากที่สดุ ต้องการแรงงานที่
จบปวช.และปวส.เป็นลาดับที่สอง ในขณะที่จ้างแรงงานระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีคือสองระดับการศึกษาที่มีการจ้างงานน้อยที่สุด (กระทรวงแรงงาน, 2550,
ตารางที่ 3.11, บทที่ 3, น.17) นอกจากภาพรวมจะต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาแล้ว เมื่อพิจารณาแยกรายอุตสาหกรรมพบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน งานวิจัย
เชิงสารวจของกองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2548) ระบุว่าทุกอุตสาหกรรม
ขาดแคลนแรงงานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามากที่ สุ ด ถั ด ไปล าดั บ ที่ ส องคื อ แรงงานระดั บ
การศึกษา ปวช. และ ปวส./อนุปริญญา (ยกเว้นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่
ลาดับที่สองขาดแคลนแรงงานปริญญาตรี) (ดูตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 การขาดแคลนแรงงานจาแนกตามอุตสาหกรรมการผลิตและระดับการศึกษา (ปี 2548)
อุตสาหกรรม

รวมจานวน
ขาดแคลน

สัดส่วน (ร้อยละ)
มัธยมศึกษา
หรือต่ากว่า
96.49
95.36
94.82
93.54
60.27
65.75
90.91
77.05
96.50
83.63

ปวช.

ปวส./
อนุปริญญา
0.54
0.91
2.99
2.41
20.88
10.43
2.73
9.75
1.61
5.61

ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

อาหารและอาหารสัตว์ 74,466
2.52
0.34
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 50,333
3.01
0.70
รองเท้าและเครื่องหนัง
3,919
0.64
1.56
ไม้และเครื่องเรือน
7,213
3.11
0.97
ปิโตรเคมี
297
4.04
14.81
ยา/เคมีภัณฑ์
1,918
7.87
16.01
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
2,639
3.83
2.58
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
5,315
6.19
7.00
เซรามิกและแก้ว
9,370
0.63
1.28
เหล็กและเหล็กกล้า
1,301
7.15
3.61
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเล็ก
6,192
78.04
13.02
4.84
3.88
0.26
ทรอนิกส์
ยานยนต์และชิ้นส่วน
2,724
60.61
23.49
8.04
7.89
0.00
อัญมณีและ
830
86.75
0.72
4.10
8.31
0.00
เครื่องประดับ
ที่มา: ปรับปรุงจากตารางที่ 4.18: การจ้างงานจาแนกตามอุตสาหกรรมและระดับการศึกษา (กระทรวง
แรงงาน, กรมการจัดหางาน, กองวิจัยตลาดแรงงาน, 2548, บทที่ 4, น.23)

ส าหรั บ สาเหตุค วามต้ อ งการแรงงานระดับ มั ธ ยมศึก ษาหรื อ ต่ากว่ า มี ความ
เป็นไปได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผลจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ขยายนโยบายการเรีย นฟรี ในระดับ
การศึ ก ษาพื้ น ฐานเป็ น 12 ปี ท าให้ ค นไทยอยู่ ใ นระบบการศึ ก ษานานขึ้ น และเข้ า สู่
ตลาดแรงงานน้อยลง นอกจากนั้นสาเหตุอื่นที่เป็นไปได้ คือ การที่อุตสาหกรรมการผลิต
ขยายตัวมากและระบบการผลิตส่วนมากยังคงเป็นแบบรับจ้างผลิตทาให้ต้องการแรงงานที่
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มีการศึกษาต่า อีกสาเหตุที่เป็นไปได้ คือ สถานประกอบการไม่สามารถหาแรงงานระดับ
ปวช.และปวส.มาทางานได้ จึงจาเป็นต้องจ้างแรงงานมัธยมศึก ษาเข้ ามาทางานแทน
สาหรับสาเหตุประการสุดท้ายมีงานวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
สารวจพฤติกรรมการการตัดสินใจของนักศึกษาสายอาชีพหลังจบอาชีวศึกษาที่ไม่นิยมเข้า
สู่ตลาดแรงงานหลังสาเร็จการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า แม้แรงงานที่สาเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา (ทั้งปวช.และปวส.) จะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกปี (จากปี 25352544 ยกเว้นปี 2537) และเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น แต่กลับพบว่ามีจานวนน้อยกว่า
มากเมื่ อ เที ย บกั บ จ านวนแรงงานอาชี ว ะที่ เ ลื อ กศึ ก ษาต่ อ และอื่ น ๆ แทนที่ จ ะเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน (ดูตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และปวส.) และ
เข้าสูต่ ลาดแรงงาน (ภาพรวมและเฉพาะประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม)
ติดตามได้ (หน่วย: คน)

ปี

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา

รวม

เข้าสู่
ตลาดแรงงาน

ศึกษาต่อและ
อื่นๆ

2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535

160,320
162,120
134,775
119,644
99,813
90,271
78,858
65,528
69,049
59,813

102,542
101,890
86,156
80,534
72,420
67,054
57,113
51,156
56,522
48,971

29,512
28,738
23,185
22,545
20,386
20,364
17,831
17,529
19,595
19,083

73,030
73,152
62,971
57,989
52,034
46,690
39,289
33,627
36,563
29,888

ที่มา: ปรับปรุงจากตารางที่ 4.3 จานวนผู้เข้าสอบ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ติดตามได้และเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) ปี 2532-2544 และ ตารางที่ 4.5 จานวนผู้เข้าสอบ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ติดตามได้
และเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) ปี 2532-2544 ประเภทช่างอุตสาหกรรม (สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2548, น. 35, 41)
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นอกจากนั้นยังพบงานวิจัยที่ต่างปีกัน แต่แสดงข้อมูลในลักษณะเดียวกัน คือ
แรงงานอาชีวศึกษานิยมเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่าเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555, น.18) รายงานว่าในช่วงปี 2549-2555 จานวนแรงงาน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา (ทั้งปวช. และปวส.) มีแนวโน้มเข้าสู่
ตลาดแรงงานลดลง (ประมาณร้อยละ 14.5 ในปี 2549 ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 14.3
ในปี 2553 และประมาณ ร้อยละ 14 ในปี 2555) ในขณะที่ข้อมูลจากสานักคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาในช่วงปีใกล้ๆ กัน คือ ปี 2550-2551 แสดงตัวเลขเฉลี่ยที่ต่างออกไป คือ ปวช.
เข้าสู่ตลาดแรงงานร้อยละ 25.4 ส่วนปวส. เข้าสู่ตลาดแรงงานร้อยละ 49.5 อย่างไรก็ตาม
ข้ อ มู ล จากทั้ งสองแหล่งเป็น ไปในทางเดียวกัน ว่า แรงงานในกลุ่มนี้ นิยมเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรีมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดแรงงานสูงขึ้น
แต่แรงงานระดับอุดมศึกษากลับตกงานมากขึ้น นั่นหมายความว่าแรงงานเลือกเรียนใน
ทิศทางที่ตรงข้ามกันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ส าหรั บ งานวิ จั ย ที่ ค าดคะเนความขาดแคลนปริ ม าณแรงงานในอนาคตโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม (2555) พบข้อสังเกต คือ ความขาดแคลนแรงงานตามระดับ
การศึกษาจะมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ประมาณการเฉลี่ยรวมของปี 25582565 ความต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) จะมีสัดส่วนลดลง
เป็นร้อยละ 8.7 (เทียบกับปี 2555-2557 ที่ต้องการเพิ่ม ร้อยละ 10.7) ในขณะที่ แรงงาน
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.และปวส.) กลับมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 10.2 ในปี
2558-2565 (เทียบกับปี 2555-2557 ที่ต้องการเพิ่ม ร้อยละ 7.3) ดังนั้นการเพิ่มปริมาณ
การผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษาป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจึงมีความจาเป็นมาก สาหรับ
แรงงานระดับปริญญาตรีและโทมีสัดส่วนความต้องการที่ลดลง (ดูตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 คาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอุตสาหกรรมตามจาแนกระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ปวช.
อาชีวศึกษา
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึน้ ไป

ปี 2555-2557
คิดจากฐานประมาณการความต้องการจานวน
แรงงานคาดการณ์ปี 2557
11.1 ล้านคน
9.2 ล้านคน
6.9 ล้านคน
8 ล้านคน
1.4 ล้านคน
2 ล้านคน
4.8 ล้านคน
7.4 แสนคน

(-) 2.1 %
(+) 1.6 %
(+) 3.8 %
(+) 10.7%
(+) 6.9 %
(+) 2.5 %
(+) 7.3%
(+) 4.8 %
(+) 5.4 %
(+) 8.3 %

ปี 2558-2565)
คิดจากฐานประมาณการความต้องการ
จานวนแรงงานคาดการณ์ปี 2565
8.8 ล้านคน
9.9 ล้านคน
8.8 ล้านคน
7.9 ล้านคน
2 ล้านคน
3.1 ล้านคน
6.9 ล้านคน
1.3 ล้านคน

(-) 2.9 %
(+) 0.9 %
(+) 3.1 %
(+) 8.7%
(+) 5.6 %
(+) 4.5 %
(+) 10.2%
(+) 5.7 %
(+) 4.6 %
(+) 7.1 %

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม (2555, บทที่ 3, หน้า 41-44)

3.2 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง วัยแรงงานลดลง
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
งานวิ จั ย หลายชิ้ น ระบุ ต รงกั น ว่ า ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ ประเทศไทยจะเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
ภาวะการตึ งตั ว ของตลาดแรงงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากรวัยแรงงานลดลง การขาดแคลนปริมาณแรงงานจึงจะกลายเป็นอุปสรรคสาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรขึ้นอยู่กับ การเจริญพันธุ์
การตาย และการย้ายถิ่น ในบรรดาสามปัจจัยนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไทยมากที่สุดคือ การเจริญพันธ์ นับตั้งแต่ประเทศไทยประกาศใช้นโยบาย
ประชากรเป็นครั้งแรกใน ปี 2513 สิ่งที่เน้นมาตลอดคือการวางแผนครอบครัวและการ
คุมกาเนิด ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศ ลดลง จาก 5.99 ในช่วงปี 2508-2513
เป็นร้อยละ 0.65 ในช่วงปี 2548-2550 (UN, 2553 อ้างถึงใน ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น, 2553,
น.41) การลดลงของภาวการณ์เจริญพันธุ์ทาให้สัดส่วนประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) ลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 21.5 ในปี 2553 อย่างไรก็ตามสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี)
ยังคงสัดส่วนร้อยละ 67.9 ของประชากรทั้งหมดในปีเดียวกัน (เพิ่งอ้าง) อย่างไรก็ตาม
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ประชากรแรงงานของไทยที่ร้อยละ 67.9 ในปี 2553 ได้รับการคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เหลือร้อยละ 65.6 และร้อยละ63.6 ในปี 2558 และ 2563 ตามลาดับ (ศุภ
เจตน์ จันทร์สาส์น, 2553, น.41) นอกจากนั้นยังพบว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุ (aging society) คือ ในขณะที่มีอัตราการเกิดของประชารต่าแต่ อั ต รา
ประชากรสูงวัยกลับเพิ่มจานวนขึ้น (อัตราเจริญพันธุ์ต่ากว่าระดับทดแทน) ส่งผลให้จานวน
กาลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะอัตราการเจริญพันธุ์
ต่าลงไม่เพียงพอที่จะทดแทนแรงงานกับแรงงานที่สูญเสียไปจากการเกษียณอายุ (ปาริฉัตร
จันโทริ, 2555, น.31)
ข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ้าง
ถึงใน ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส่วนเศรษฐกิจภาค, 2555, น.4-5, 15-17) พบว่า อัตรา
การเจริญพันธุ์6 รวมของไทยในปี 2553 เท่ากับร้อยละ 1.6 ต่ากว่าระดับทดแทน7 และมี
แนวโน้มที่จะต่าลงอีก ในปี 2553 สัดส่วนโครงสร้างประชากรที่ปรากฏคือ วัยเด็ก (0-14
ปี) : วัยแรงงาน (15-59 ปี) : วัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เท่ากับประมาณร้อยละ 20:68:12
เทียบกับในปี 2543 สัดส่วนโครงสร้างประชากรที่ปรากฏ คือ ประมาณร้อยละ 25:66:8
นั่นหมายความว่า แม้ช่วงอายุที่คนทางาน (15-59 ปี) มีแนวโน้มจะลดลง แรงงานวัยหนุ่ม
สาว (15-34 ปี) ซึ่งเป็นที่ต้องการมากของภาคอุตสาหกรรมลดลง การเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะนี้ทาให้ภาคอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนแรงงานในอนาคต

6

อัตราการเจริญพันธ์ หมายถึง จานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบุตรของตนเอง
อัตราการเจริญพันธ์ที่ต่ากว่าระดับทดแทน หมายถึง ภาวการณ์เจริญพันธุ์ของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์ คนหนึ่งที่จะให้กาเนิด
บุตรได้เพียงพอที่จะทดแทนตัวเองและคู่สมรส
7
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แผนภูมิที่ 1
ประมาณการจานวนประชากรไทยจาแนกตามช่วงอายุ

ที่มา: ภาพที่ 9: ประมาณการจานวนประชากรไทยจาแนกตามช่วงอายุ โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555, น. 17)

4. บทบาทของรัฐกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทย
งานวิ จั ย ที่ พ บระบุ ว่ าสถานประกอบการพึ งพอใจในระดั บปานกลางต่ อการ
ฝึกอบรมของภาครัฐ แรงงานที่ผ่านการอบรมของภาครัฐมีความรู้ความสามารถในการ
ทางานขั้นพื้นฐานได้ดีพอสมควร แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เองในช่วงแรกต้องมีพี่เลี้ยง
คอยควบคุมการทางานก่อนระยะหนึ่ง และปริมาณแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมโดยภาครัฐ
มีจานวนน้อยมากไม่เพียงพอกับความต้องการ (เช่น สุภาศรี โขมะพัฒน์, 2553) อย่างไรก็
ตามสถานประกอบการไม่นิยมส่งแรงงานไปอบรมกับภาครัฐ และเสนอแนะให้รัฐปรับปรุง
การฝึกอบรม
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4.1 สถานประกอบการไม่นิยมส่งคนงานของตนไปฝึกอบรมกับภาครัฐ
งานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่าสถานประกอบการมักจัดฝึกอบรมเองมากกว่าที่
จะส่งคนงานของตนไปฝึกอบรมกับภาครัฐ (สุจิตราภรณ์ คาสอาด, 2540; ดารง ทิพย์สิงค์,
2541, อ้ า งถึ งใน สุ ภ าศรี โขมะพั ฒ น์ , 2553, น.33 ; ปรั ชญาพงศ์ พรหมพล, 2549)
เหตุผลที่ไม่นิยมส่งไปฝึกอบรมกับภาครัฐ คือ หลักสูตรการฝึกอบรมของภาครัฐมักไม่ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ สถานประกอบการให้ความเห็นว่าหลักสูตรของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเหมาะกับแรงงานที่อยู่ในภาวะยากลาบาก เช่น กาลังตกงาน
มากกว่ามุ่งที่จะต่อยอดพัฒนาฝีมือแรงงานของคนที่อยู่ในตลาดแรงงานแล้ว (มงคล ยาวิละ,
2552; สุ จิ ต ราภรณ์ ค าสอาด, 2540) ดั ง นั้ น สถานประกอบการนิ ย มฝึ ก อบรมเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมในการทางาน (On the Job Training: OJT) เพราะเป็น
สภาพการทางานจริง นอกจากนั้นยังประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งคนงานของตนไป
อบรมกับหน่วยงานภายนอกที่สภาพการอบรมอาจไม่เหมือนกับสภาพการทางานจริง และ
การส่งคนงานไปอบรมภายนอกสถานประกอบการกระทบต่อกระบวนการผลิตที่ต้องใช้
กาลังคนเต็มที่ตลอดการผลิต (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2535, อ้างถึงใน เสรี วรพงษ์,
2546, น. 82, 92)
4.2 ความเห็นของสถานประกอบการต่อการฝึกอบรมของภาครัฐ
สถานประกอบการให้ความเห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมน้อยเกินไปในการออกแบบ
การฝึกอบรมของภาครัฐ (ดารง ทิพย์สิงค์, 2541, อ้างถึงใน สุภาศรี โขมะพัฒน์, 2553, น.
33) และระยะเวลาการฝึ ก อบรมที่ จัด โดยภาครัฐ ยั งไม่ เหมาะสม เช่ น ชั่ ว โมงการฝึก
ภาคทฤษฎีน้อยเกินไป (ดรุณี แป้นเพชร, 2545, อ้างถึงใน สุภาศรี โขมะพัฒน์, 2553, น.
33) ปัญหาสาคัญอีกประการคือ ไม่มีการทดสอบก่อนฝึกและหลังฝึกเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบ
การเรียนรู้ที่มากขึ้นเป็นผลมาจากการฝึกเตรียมเข้าทางาน (สุภาศรี โขมะพัฒน์, 2553, น.
54) นอกจากนั้นครูผู้สอนขาดความชานาญในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรบางชนิด, ปัญหา
สถานที่มีความห่างไกลตัวเมืองเดินทางไม่สะดวก, และปัญหาการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย
เกินไป (ปรัชญาพงศ์ พรหมพล, 2549) ข้อเสนอแนะต่อการจัดการฝึกอบรมของภาครัฐที่
พบคื อ สถานประกอบการเสนอว่ า ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง ไปยั ง สถาน
25
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ประกอบการ ปัจจุบันได้รับข้อมูลจากภาครัฐเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมน้อยเกินไป ควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงไปยังสถานประกอบการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี , คณะบริหารธุรกิจ , 2554) นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอให้ภาครัฐและเอกชนควร
ประชุมวางแผนร่วมกั นก่อนการกาหนดและออกแบบหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ร่ ว มกั น เพื่ อก าหนดศัก ยภาพ และคุ ณสมบัติข องแรงงานที่พึ งประสงค์ ในแต่ละระดับ
ตาแหน่งของแต่ละอุตสาหกรรม ควรมีการวิเคราะห์สภาพตลาดแรงงานร่วมกัน เพื่อให้
เห็นทิศทางความเร่งด่วนในการพัฒนาแต่ละสาขาช่างที่อาจมีความขาดแคลนแรงงานใน
ระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ, 2546)
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนกาลังคนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน
งานวิจัยที่พบได้ให้ข้อเสนอต่อภาครัฐให้ปรับปรุงบทบาทเน้นเชิงรุกมากขึ้นโดย
เน้ น 2 บทบาทส าคั ญ คื อ สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการให้มากขึ้น และเพิ่มคุณภาพการวางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกั บ ความ
ต้องการของอุตสาหกรรม
5.1 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
- รัฐบาลควรเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยให้สถาบันและศูนย์การอบรม
ทุกแห่งของกระทรวงแรงงานในทุกพื้ นที่ประสานงานกับสถานประกอบการในการหา
ตลาดแรงงาน และร่วมกันพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในแต่ละพื้นที่ (ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศ, 2541)
- รัฐบาลควรเพิ่มนโยบายผลิตกาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
รู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา (Co-operative Education) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรม เพิ่มจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง รวมถึงส่งเสริมสถานประกอบการใน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาด้วยระบบทางภาษีและสิทธิพิเศษต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ โดยกระทรวงศึกษาธิการควรร่วมมือกับกระทรวงการคลัง
และกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันโดยเอื้ออานวยให้มีการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีกับ
26

Journal of Social Work Vol. 26 No.2

สถานประกอบการที่มีความร่ วมมืออย่างจริงจังสถานศึกษาที่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2551, น.21-22; ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และคณะ 2549)
5.2 เพิ่มคุณภาพการวางแผนกาลังคน
- รัฐบาลควรผลักดันนโยบายการวางแผนผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน โดย
จัดเป็นแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ควรมีนโยบายให้สถานศึกษาเร่งผลิตกาลังคนเพิ่มขึ้น ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
การผลิตและสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีแนวโน้มที่จะนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในสายงาน
การผลิตมากขึ้น (เพิ่งอ้าง)
- ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ แ รงงานในอนาคตเรี ย นในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ช่างกลโรงงาน (แม่พิมพ์) ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (กระทรวง
แรงงาน, 2548, น.120, 140)
- ควรพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยให้ความสาคัญในการสร้าง
มาตรฐานฝี มื อ แรงงานไทยในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานสากล เนื่องจากมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นเครื่องมือที่ทาให้ผู้ที่ทางานและผู้ที่
ผ่านการฝึกอาชีพได้รับ การทดสอบว่าอยู่ในระดับใด ทาให้มีการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
เพื่อให้มีฝีมืออยู่ในระดับมาตรฐานที่กาหนด เปิดโอกาสแก่แรงงานที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเข้า
รับการทดสอบตามสาขาอาชีพที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ เมื่อผ่านการทดสอบทาให้
เป็นช่างที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ (ทองหล่อ ต้อยปาน, 2548, น.1)
- ควรปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบการผลิ ต จริ ง ใน
อุตสาหกรรมกรรม เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนในห้องเรียน การพัฒนากาลังคน
สายอาชีวศึกษาต้องปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เน้นการเรียนรู้งานช่างเชิงลึกให้ปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงได้ ไม่ ใช่เน้นการสอน
เพียงความรู้พื้นฐานกว้างๆ ในการทางานเท่านั้น นอกจากนั้นการประเมินผลการเรียนสาย
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นี้ต้องเน้นการประเมินผลเชิงคุณภาพ ไม่ใช่เน้นเฉพาะปริมาณคนที่จบการศึกษาเท่านั้น
(กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน, 2555; ฝ่ า ยการวิ จั ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, 2541)
- วิธีการสอนของครูฝึกสายอาชีวศึกษา ใช้วิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่ได้
ต้ อ งมี ก ารสาธิ ต และให้ ล องปฏิ บั ติ ลั ก ษณะของครู ฝึ ก จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและวิธีการสอน เน้นการสร้างการเรียนรู้ที่เกิด
จากการปฏิบัติจริง (learning by doing) และควรมีการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ของครู ฝึ ก ด้ ว ยเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการท างานจริ ง (วุ ฒิ พ ล สกลเกี ย รติ , 2546;
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2549)
- หลักสูตรการศึกษาควรเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่อุตสาหกรรมต้องการด้วย
เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นต้น (สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,
2549)
การอภิปรายผลการศึกษา
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยปี 2553-2557 จานวน 44 ชิ้นพบว่าแรงงานไทยใน
อุตสาหกรรมการผลิตไทยมีปัญหาทางในเชิงปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับรายงาน
ของ World Bank (อ้ า งแล้ ว ) ที่ ร ะบุ ว่ า ประเทศไทยมี ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มีทักษะและคุณสมบัติเหมาะสม จากการศึกษางานวิจัยที่พบ
ท าให้ เ ห็ น รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลสามารถอธิบายปัญหาทั้งสองได้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
มี ปั ญ หาที่ เ รี ย กว่ า “ขาดแคลนแรงงานไทย (ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน) แต่ยังไม่ขาดคน” แผนภูมิที่ 2 สรุปสภาพปัญหาปริมาณและคุณภาพ
แรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิตไทย
ขาดแคลนแรงงาน หมายถึงแรงงานมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม ระบบการวางแผนกาลังคนและผลิตแรงงานไม่สามารถตอบสนองได้
อย่างสอดคล้องกับลักษณะตลาดแรงงาน ในขณะที่ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการ
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ผลิตต้องการแรงงานมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา แต่แรงงานกลับเลือกศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่วน ยังไม่ขาดคน หมายความว่ายั งมีแรงงานเหลือใน
ตลาดแรงงานที่มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ นั่นก็คือแรงงานระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แต่ ใ นอนาคตจะขาดคนด้ ว ยเนื่ อ งจาก
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป อัตราการเกิดและจานวนประชากรวัยแรงงานจะ
ลดลง
แผนภูมิที่ 2
สรุปสภาพปัญหาปริมาณและคุณภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิตไทย
“ขาดแคลนแรงงานไทย (ที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการของตลาดแรงงาน) แต่ยังไม่ขาดคน”

ปัญหาความ (ไม่) พร้อมด้านปริมาณ
- ขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษาต่า
- วัยแรงงานลดลง

ปัญหาคุณภาพไม่สอดคล้องความต้องการ
- ผลิตภาพแรงงานไทยค่อนข้างต่า
- ขาดทักษะและ “นิสัยอุตสาหกรรม” ที่จาเป็น

บทบาทของรัฐกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทย
- สถานประกอบการไม่นิยมส่งคนงานไปฝึกอบรมกับภาครัฐ
- ข้อเสนอต่อการฝึกอบรมของภาครัฐ เช่น
- สถานประกอบการควรมีส่วนร่วม
- ระยะเวลาอบรมสั้นไป
- คุณภาพของครูที่ฝึกอบรม
- ควรมีการทดสอบความรู้ก่อน/หลัง
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา
- สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการ
- เพิ่มคุณภาพการวางแผนกาลังคน

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
- วิเคราะห์ความต้องการแรงงานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(ภาพรวมและรายอุตสาหกรรม) เชิงปริมาณและคุณภาพ
- รูปแบบ/บริการการส่งเสริมการฝึกอบรมที่เหมาะสมของภาครัฐ
- รูปแบบ/วิธีการส่งเสริมความร่วมมือรัฐ/สถาบันการศึกษา/
สถานประกอบการ (อาจศึกษาเทียบเคียงกับต่างประเทศ)
- นิสัยอุตสาหกรรมที่แรงงานไทยควรมี
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ในมิติของทักษะแรงงาน ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่มีอยู่ได้เสนอทักษะหลายอย่าง
ที่สถานประกอบการต้องการแต่แรงงานการผลิตไทยขาด ทักษะทั่ วไปที่ขาดและมักถูก
กล่าวถึงซ้าๆ ในงานวิจัยที่พบ ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น งานวิจัยบางชิ้นที่ศึกษา
เจาะลึ กรายอุ ตสาหกรรมและรายต าแหน่ งงาน เสนอชุ ด ทั ก ษะที่แ รงงานขาด ทั ก ษะ
เหล่านั้นเป็น “ความรู้ความสามารถในการทางานตามตาแหน่งงาน” เช่น ช่างเทคนิคและ
วิศวกรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การ
จัดการและการใช้เทคโนโลยีใหม่ ขาดความรู้พื้นฐานในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
ขาดประสิทธิภาพการทางาน ทักษะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความรู้ความสามารถตามตาแหน่ง
งาน นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า แรงงานไทยค่ อ นข้ า งจะไม่ เ ข้ า ใจลั ก ษณะการท างานของ
อุ ต สาหกรรมที่ เ น้ น มาตรฐาน คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพการท างานสูง ขาด “นิ สั ย
อุตสาหกรรม” ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับการทางานในอุตสาหกรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน และความมีระเบียบวินัย
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมการผลิตเป็นปัญหาที่ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย
หลังปี 2557 ที่ระบุปัญหาในลักษณะเดียวกัน เช่น การศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการ
ก าลั ง คนเพื่ อ ใช้ ว างแผนการ ผลิ ต และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประ เทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ชี้ให้เห็นว่า ในแง่ปริมาณแรงงานระดับปริญญาตรีจะมี
อุปทานส่วนเกิน ในขณะที่ แรงงานสายอาชีวศึกษา (กลุ่ม ปวส. ปวช.) แม้จะมีจานวนมาก
ขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับผลการศึกษาเรื่องการ
สังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา การยกระดับฝีมือแรงงาน
และการมีงานทา ที่ระบุว่า ปัญหาสาคัญของแรงงานภาคอุตสากรรมการผลิตและบริการ
ของประเทศ คือ มีความต้องการแรงงานสายอาชีวะทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอยู่เป็น
จานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้สนใจศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง ประชากรที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามุ่งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรวัยศึกษามีแนวโน้ม สัดส่วนลดลง
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และประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นยิ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงานใน
ระยะยาว (สุชาติ เซี่ยงฉิน และคณะ, 2559) งานวิจัยของสมชัย จิตสุชน และคณะ (2560)
อธิบายปัญหาปริมาณและคุณภาพของแรงงานในทิศทางเดียวกัน คือ คุณภาพแรงงาน
ภาคการผลิตไทยไม่สอดคล้องของคุณลักษณะแรงงานใน ตลาดแรงงาน ยิ่งพบหลักฐานว่า
ระบบการศึกษาไม่สามารถตอบสนองความต้องการทักษะแรงงานของ นายจ้างได้ดี ทั้ง
ทักษะพื้นฐานหรือทักษะขั้นสูง นอกจานั้นยังระบุด้วยว่า ระบบการผลิตกาลังคนโดยภาค
การศึกษายังมีความไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะระบบ
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การผลิตแรงงานที่มีทักษะอาชีพเพื่อ
ป้อนตลาดแรงงานโดยตรง
สื บ เนื่ อ งของปั ญ หาเหล่ า นี้ ภ าครั ฐ ก็ แ สดงออกถึ งความมุ่ งมั่ น ที่ จ ะแก้ ปัญหา
เหล่านี้โดยในปัจจุบันได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาแรงงานที่มีเนื้อหา
ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสภาวะความไม่สอดคล้องของการจ้างงาน (mismatch
employment) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560
-2579) ของกระทรวงอุตสาหกรรม (2559) ในส่วนของการพัฒนาทักษะแรงงาน 1 ในกลยุทธ์
ส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ นี้ คื อ การเร่ ง พั ฒ นาทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ ข องแรงงาน
ยกระดับทักษะเพื่อพัฒนาให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถ
รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตได้ โดยจะให้ความสาคัญกับการเร่งเพิ่ม
จานวนแรงงานฝีมือ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยร่วมกับสถานศึกษา เช่น
สถาบันอาชีวะ ในการอบรมบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และการสร้างเครือข่าย
ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนั้ น กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของ
กระทรวงแรงงาน (2559) ได้กาหนดยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” แก่แรงงาน แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) เร่งพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานด้าน
แรงงาน ให้เป็นสากล มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับความคุ้มครองทางสังคม มีความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีทักษะที่หลากหลาย 2) พัฒนาแรงงานให้
สามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มการพัฒนาแรงงานให้มี
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ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 3) เพิ่มจานวนแรงงานสายตรงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) สร้างกาลังคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทางานต่อไปด้วย
การแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตจาเป็ นต้องอาศัยบทบาทของ
ภาครัฐในการวางแผนกาลังคนและจัด บริการการฝึกอบรมทั กษะให้แ ก่แรงงานอย่ า ง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
อย่างไรก็ตามผลการวิจัยกลับพบว่าแรงงานที่สถานประกอบการรับเข้าทางานมักมีทักษะ
ไม่ตรงกับความต้องการ อีกทั้งสถานประกอบการยังไม่นิยมส่งคนงานของตนมารับการ
ฝึกอบรมทักษะจากภาครัฐ ต่อประเด็นนี้มีหลายปัญหาที่สถานประกอบการอธิบายไว้ที่
น่าจะเป็นปัญหาหนักที่สุดคือ หลักสูตรที่ภาครัฐจัดอบรมไม่ตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการ ๆ มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรการอบรมน้อยเกินไป ดังนั้ น งานวิจัย
ที่พบต่างให้ข้อเสนอแนะแล้วต่อภาครัฐเพื่อพัฒนาบทบาทของภาครัฐซึ่งการสังเคราะห์
งานวิจัยได้รวบรวมข้อเสนอเหล่านั้นไว้ในที่เดียวกันและสรุปได้เป็น 2 แนวทาง
แนวทางแรก รั ฐ ต้ อ งปรั บ บทบาทตนเองในการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงาน เมื่ อ
หลักสูตรที่รัฐจัดไม่สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ รัฐต้อง
ปรับบทบาทตัวเองเป็นผู้ให้การสนับสนุน/เชื่อมโยงเจ้าของอุปสงค์และผู้ผลิตอุปทานให้มา
เจอกันและทางานร่วมกัน นั่นก็คือสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
รูปแบบ วิธีการ เนื้อหา และหลักสูตรการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ตรงความต้องการของผู้ใช้กับผู้ผลิตแรงงาน
แนวทางที่สอง รัฐต้องปรับบทบาทตัวเองอย่างมากคือ การวางแผนกาลังคนให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จาเป็นอย่างเร่งด่วนในการเร่ง
ผลิตแรงงานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนั้นระบบการศึกษาต้อง
สามารถปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะที่จาเป็น (นิสัยอุตสาหกรรม) ให้แก่แรงงานใน
อนาคตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย ควรมีการส่งเสริมให้แรงงานในอนาคตเรียนในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญ และจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับระบบการผลิตจริงในอุตสาหกรรมกรรม เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าการ
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เรียนในห้องเรียน เน้นการเรียนรู้งานช่างเชิงลึกให้ปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงได้ ไม่ใช่เน้ น
การสอนเพียงความรู้พื้นฐานกว้างๆ ในการทางานเท่านั้น นอกจากนั้นการประเมินผลการ
เรียนสายนี้ต้องเน้นการประเมินผลเชิงคุณภาพ ไม่ใช่เน้นเฉพาะปริมาณคนที่จบการศึกษา
สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต สิ่งจาเป็นที่ต้องให้ความสาคัญมาก
ที่สุดคือการพัฒนาหัวข้องานวิจัยในอนาคต ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่มีผู้ศึกษาแล้ว อีกทั้ง
งานวิจัยควรจะช่วยปิดช่องว่าง (gap) ของปัญหาที่เกิดขึ้น สาหรับหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับ
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพแรงงานไทยส าหรั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในอนาคตควรศึ ก ษา
เพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้
1. ศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน “ที่แท้จริง” ที่แท้จริงหมายความว่าควร
มีกาหนดนิยามของการว่างงานและการไม่มีงานทา เช่น ถ้าหาไม่ได้ภายใน 6 เดือน จะถือ
ว่ า ขาดแคลน อาจมี ร ะยะเวลานานหรื อ เร็ ว กว่ า นั้ น ได้ ต ามความเหมาะสม ปั จ จุ บั น
การศึกษาภาวะตกงานมักนับว่าแค่แรงงานทางาน 1 ชั่วโมงก็ถือว่ามีงานทาแล้ว ซึ่งอาจไม่
สะท้อนปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่แท้จริง
2. ศึ ก ษาการจั ด ท าระบบจั บ คู่ ก ารจ้ า งงาน (matching employment) ที่
เหมาะสม ในที่นี้หมายถึงแรงงานในระบบการผลิต ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตหลายแห่งใช้วิธีสรรหาคนงานเอง เช่น ติดประกาศหน้าโรงงาน หรือบริเวณสาธารณะ
ที่แรงงานจะเห็นได้ง่าย เช่น ป้ายประกาศตามร้านค้า เป็นต้น มีการใช้ฐานข้อมูลการ
จัดหางานของกระทรวงแรงงานค่อนข้างน้อย หากมีงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาระบบการจับคู่
การจ้างงานสาหรับแรงงานผลิตในอุตสาหกรรมน่าจะทาให้การจ้างงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น กรณีการหางานในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ หรือแม้แต่ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง EEC เป็นต้น
3. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของรัฐบาล ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีแ ละการแปรรูป อาหาร อุต สาหกรรมหุ่น ยนต์ อุต สาหกร รมการบิน
และลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และอุตสาหกรรม
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การแพทย์ ค รบวงจร โดยหั ว ข้ อ การวิ จัย ในอนาคตควรเน้น การศึ ก ษาเชิ งลึก ทั้ งความ
ต้องการในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงานตามรายอุตสาหกรรมและควรจัดทาให้
ครบทุกอุตสาหกรรม นอกจากนั้นควรให้ความสาคัญกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการนิสัยอุตสาหกรรมของแรงงานของแต่ละอุตสาหกรรมด้วย
4. ศึกษารูปแบบ/บริการการส่งเสริมการฝึกอบรมที่สถานประกอบการต้องการ
จากภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐสามารถออกแบบการฝึกอบรมแรงงานได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
5. ศึกษารูปแบบ/วิธีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการ ว่าควรมีลักษณะใดที่จะช่วยทาให้การพัฒนาทักษะแรงงานเริ่มตั้งแต่
แรงงานยั งอยู่ใ นสถาบัน การศึก ษา รู ป แบบสหกิจ ศึก ษาในลัก ษณะใดจึ งจะเหมาะสม
สาหรับแต่ละอุตสาหกรรม อาจศึกษาเปรียบเทียบหรือถอดบทเรียนจากต่างประเทศที่
ประสบความสาเร็จในด้านสหกิจศึกษา
6. ศึกษานิสัยอุตสาหกรรมที่จาเป็นและรูปแบบในการพัฒนานิสัยอุตสาหกรรม
ให้กับแรงงานไทย เพื่อนาไปใช้วางแผนปลูกฝังให้แรงงานไทยในอนาคตที่จะเข้าทางานใน
ภาคอุตสาหกรรม
ข้อสรุป
จากข้อมูลงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิ ตไทยมีปัญหา
แรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้านปริมาณประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจาก
สาเหตุสองประการ คือ ขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษา และขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง มีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ทาให้
เกิดปัญหาภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน สาหรับคุณภาพของแรงงานไทยในอุตสาหกรรม
การผลิตเป็นปัญหาสะสมจากการมุ่งพัฒนาประเทศในแนวขยายที่เน้นความเจริญก้าวหน้า
ทางตัวเลขเศรษฐกิจ แต่ขาดการพัฒนาในแนวลึกคือ การพัฒนาทักษะ นอกจากนั้นยัง
พบว่า แม้ผลิตภาพแรงงานจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ผลิตภาพแรงงานมีผลต่อผลิตภาพ
การผลิตรวมโดยของประเทศต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านทุน ซึ่งแสดงว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการขยายตัวของทุนมากกว่าประสิทธิภาพการทางาน
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ของแรงงาน สาหรับทักษะทั่วไปที่จาเป็นและแรงงานไทยขาดแคลน ได้แก่ ความสามารถ
ในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ เป็นต้น สาหรับทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่พบว่าแรงงานไทยขาดแคลน
คื อ ความรู้ ค วามสามารถที่ จ าเป็ น ในการท างานในต าแหน่ งงานของตน นอกจากนั้ น
งานวิ จั ย ที่ พ บยั งกล่ า วถึ งคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ (นิ สั ย อุ ต สาหกรรม) ที่ ส ถานประกอบการ
ต้องการจากแรงงานนอกจากทักษะ อาทิ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ขยันความอดทน
และความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เป็ น ต้ น ส าหรั บ บทบาทรั ฐ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต พบว่าสถานประกอบการนิยมสถานประกอบการไม่นิยมส่งคนงาน
ของตนมาอบรมกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากหลักสูตรไม่ตรงกับ ความต้องการ สถาน
ประกอบการให้ความเห็นว่าหลักสูตรการอบรมของภาครัฐเหมาะกับแรงงานที่อยู่ในภาวะ
ยากลาบาก เช่น กาลังตกงาน มากกว่ามุ่งที่จะต่อยอดพัฒนาฝีมือแรงงานของคนที่อยู่ใน
ตลาดแรงงานแล้ว สถานประกอบการนิยมฝึกคนงานของตนเอง ส่วนมากใช้การฝึกอบรม
ในการทางาน (On the Job Training: OJT) เพราะเป็นสภาพการทางานจริง นอกจากนั้น
งานวิจัยที่มีอยู่ยังเสนอให้รัฐบาลใช้บทบาทเชิงรุกในการจัดการระบบการพัฒนาทักษะ
เช่น สนับสนุนและผลักดันระบบสหกิจศึกษาให้มากขึ้น และปรับปรุงคุณภาพการวางแผน
กาลังคนและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
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