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Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÃ§§Ò¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ãËŒà¢ŒÒÁÒ·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃ

Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐà·¤â¹âÅÂṌ Ô̈ Ô·ÑÅáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
à¡ÉµÃÊÁÑÂãËÁ‹ ãªŒà·¤â¹âÅÂÕµŒ¹·Ø¹µèÓ 
àª‹¹ á¾Åµ¿ÍÃ�ÁÍÍ¹äÅ¹� Social Media 
à¾×èÍãËŒà¡ÉµÃ¡Ãä·Âà»š¹ Smart Farmer

¼ÅÑ¡ Ñ́¹áÃ§§Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á 
à¾×èÍÊÃŒÒ§¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§·Ò§ÊÑ§¤Á

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒàÅ‹¹·Ñé§
Ë‹Ç§â«‹ÁÙÅ¤‹Ò

Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂṌ Ô̈ Ô·ÑÅ/·Ñ¡ÉÐÊÕà¢ÕÂÇ 
àª‹¹ ¡ÒÃ¼ÅÔµ·Õèà»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
áÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�á¹Çâ¹ŒÁÊÔ¹¤ŒÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁãËÁ‹æ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÍØ´Ë¹Ø¹¡ÒÃ¹Óà·¤â¹âÅÂÕ 
àª‹¹ ÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔ AI áÅÐ Big data ÁÒãªŒ

¡Ó¡Ñº ´ÙáÅ áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ áÅÐÁÒµÃ°Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
à¾×èÍÊÃŒÒ§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃ·Ó§Ò¹
ÍÂ‹Ò§ÁÕ¼ÅÔµÀÒ¾ÊÙ§

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¹Óà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ 

¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ´Ô¨Ô·ÑÅ ·Ñ¡ÉÐÊÕà¢ÕÂÇ 
ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È ¡ÒÃÁÕã¨ºÃÔ¡ÒÃ

Ê‹§àÊÃÔÁá¹Ç¤Ố  Productivity Gainsharing 
à¾×èÍÊÃŒÒ§áÃ§ Ù̈§ã¨ã¹¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¾Ñ²¹Ò¡Åä¡¡ÒÃ¨Ñº¤Ù‹§Ò¹à¾×èÍºÃÃà·Ò
¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹áÃ§§Ò¹ã¹ºÒ§ÊÒ¢Ò 
àª‹¹ ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ·Õè¾Ñ¡áÃÁ/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ 
à¹×èÍ§¨Ò¡áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂÍÍ¡ã¹ª‹Ç§â¤ÇÔ´-19
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¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª¼Å 
¼ÅÔµÀÒ¾µèÓ â´Âà©¾ÒÐ¡ÅØ ‹Á¸ÑÞ¾×ªáÅÐÂÒ§ 

¢³Ð·Õ è¾ ×ª¹éÓÁÑ¹áÅÐäÁŒ¼ÅÁÕÃÒÂä´Œ´Õ

¡ÒÃàÅÕ éÂ§ÊÑµÇ�
¼ÅÔµÀÒ¾¤‹Í¹¢ŒÒ§ÊÙ§ ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ÁÒ¡
·Ñ é§ã¹ÀÒ¾ÃÇÁáÅÐã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

¡ÒÃ»ÃÐÁ§/à¾ÒÐàÅÕ éÂ§ÊÑµÇ�¹éÓ
ÃÒÂä´Œà©ÅÕ èÂÊÙ§ áµ‹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ÂÑ§äÁ‹ÁÒ¡
·Ñ é§ã¹ÀÒ¾ÃÇÁáÅÐã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¼ÅÔµÀÒ¾ÊÙ§ àª‹¹ ¡ÒÃá¾Ã‹¾Ñ¹¸Ø � 
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áµ‹ÁÕ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹¹ŒÍÂ

ÍØµÊÒËÃÃÁÊÔ è§·Í/à¤Ã× èÍ§¹Ø ‹§Ë‹Á
¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹µèÓ ãªŒáÃ§§Ò¹à¢ŒÁ¢Œ¹  

áÅÐ¾Ö è§¾ÒáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔÊÙ§ 
áµ‹ÁÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¹ŒÍÂ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ
ÁÕ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ÊÙ§ áµ‹¼ÅÔµÀÒ¾¤‹Í¹¢ŒÒ§µèÓ 
ÁÕâÍ¡ÒÊ¨Ò¡á¹Çâ¹ŒÁÍÒËÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ 

áÅÐ¤ÇÒÁÁÑ è¹¤§´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�
¼ÅÔµÀÒ¾¤‹Í¹¢ŒÒ§´Õ ÁÕ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ÊÙ§ 

à¾ÃÒÐä·Âà»š¹°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµ 
áµ‹äÁ‹ä´Œà»š¹à¨ŒÒ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕ 

áÅÐÁÕâÍ¡ÒÊàµÔºâµ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕ èÂ¹¼‹Ò¹ä»ÊÙ ‹
¡ÒÃ¼ÅÔµÂÒ¹Â¹µ�ä¿¿‡Ò (EVs) 

¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹µèÓ â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§°Ò¹ÃÒ¡ 

¡ÒÃÃ× éÍ¶Í¹ «Ö è§à¹Œ¹ãªŒáÃ§ 
ÍÕ¡·Ñ é§ÂÑ§¾Ö è§¾ÒáÃ§§Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔÁÒ¡

·Õè¾Ñ¡áÃÁ/ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃ
¼ÅÔµÀÒ¾µèÓ ¨Ò¡¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹à¢ŒÁ¢Œ¹ 

áÅÐÁÑ¡à»š¹§Ò¹«éÓæ 
â´Âà©¾ÒÐÊÒ¢ÒºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃ·Õè¼ÅÔµÀÒ¾µèÓ¡Ç‹Ò
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§µÒÁ»ÃÐàÀ·ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÊÙ§ 
ÊÒ¢Ò·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾¤×Í¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

¡ÒÃ¤ŒÒ
ÁÕáÃ§§Ò¹ÍÂÙ‹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ¼ÅÔµÀÒ¾µèÓ 

¨Ò¡¡ÅØ‹Á¡ÒÃ¤ŒÒ´Ñé§à´ÔÁ àª‹¹ ÃŒÒ¹ªÓ á¼§ÅÍÂ 
ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÅØ‹ÁÃŒÒ¹¤ŒÒÊÁÑÂãËÁ‹ (Modern trade) 

¡ÒÃ¢¹Ê‹§
¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹¤‹Í¹¢ŒÒ§µèÓ 

â´Âà©¾ÒÐÊÒ¢Ò¢¹Ê‹§·Ò§º¡ àª‹¹ ¼ÙŒ¢Ñº¢ÕèÃ¶ÃÑº¨ŒÒ§ 
Ê‹Ç¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§¹éÓáÅÐÍÒÈ ÁÕÃÒÂä´Œà©ÅÕèÂÊÙ§
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2 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ

·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹¢ŒÍÁÙÅ/¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ 
àª‹¹ Python / R / SQL ¡ÒÃÍÍ¡áºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ 
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÀÒ¾´ŒÇÂ¢ŒÍÁÙÅ (Visualization)

·Ñ¡ÉÐ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 
àª‹¹ ¡ÒÃµÅÒ´´Ô¨Ô·ÑÅ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ 

·Ñ¡ÉÐ·Ò§à·¤¹Ô¤ 
àª‹¹ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔ

·Ñ¡ÉÐÊÕà¢ÕÂÇ 
àª‹¹ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨àÃ× èÍ§¤ÇÒÁà»š¹¡ÅÒ§·Ò§¤ÒÃ�ºÍ¹

·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÀÒÉÒ

Hard Skill Soft Skill
´ŒÒ¹¡ÒÃ¤Ô´áÅÐá¡Œ»˜ÞËÒ 
àª‹¹ ¡ÒÃ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�¤Ô´àªÔ§ÇÔ¾Ò¡É� ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ 
¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� áÅÐ¡ÒÃãªŒàËµØ¼Å

´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµÑÇàÍ§ 
àª‹¹ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ Œ´ŒÇÂµÑÇàÍ§ ¡ÒÃÅŒÁáÅŒÇÅØ¡ä´ŒàÃçÇ (Resilience)  
¡ÒÃÃÑºÁ×Í¡ÑºÀÒÇÐ¡´´Ñ¹ áÅÐ¤ÇÒÁ©ÅÒ´·Ò§ÍÒÃÁ³� 

´ŒÒ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼Ù ŒÍ × è¹ 
àª‹¹ ¤ÇÒÁà»š¹¼Ù Œ¹Ó ¡ÒÃÊ× èÍÊÒÃ ¡ÒÃà¨Ã¨Òµ‹ÍÃÍ§ 
áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹·ÕÁ 

- ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹
ÊÒÁÒÃ¶ÍºÃÁáÃ§§Ò¹ä´Œ
»ÃÐÁÒ³»‚ÅÐ 1-2 áÊ¹¤¹ 
Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÍÂÙ‹ã¹ÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ 
áÅÐª‹Ò§ä¿¿‡Ò ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 

- ¡¾Ã. áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹Ò
áÃ§§Ò¹áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÒÃ½ƒ¡
ÍÒªÕ¾ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹

- ¡ÒÃÍºÃÁµÒÁ ¾.Ã.º. Ê‹§àÊÃÔÁÏ 
Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÂÑ§à»š¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ¾×é¹°Ò¹

- Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÁÕá¹Çâ¹ŒÁ¨Ñ´ÍºÃÁ
ãËŒà¾ÕÂ§¼‹Ò¹à¡³±�ªÑ èÇâÁ§¢Ñé¹µèÓ
¢Í§¡ÒÃ½ƒ¡Â¡ÃÐ´Ñº½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ 
µÒÁ ¾.Ã.º. Ê‹§àÊÃÔÁÏ 

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒàÍ¡ª¹
¾Ñ²¹ÒáÃ§§Ò¹

- ¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÁÒ·´ÊÍº áÅÐÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§
¼ÙŒ¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍºÁÕá¹Çâ¹ŒÁÅ´Å§

- ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ª‹Ò§ä¿¿‡Ò ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
áÅÐ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ÁÕ¼Ù Œ¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº
ÁÒµÃ°Ò¹½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ 
à¾ÃÒÐÁÕ¡®ËÁÒÂ¡Ó¡Ñº

¡ÒÃ·´ÊÍºÁÒµÃ°Ò¹½‚Á×Í

á¾Åµ¿ÍÃ�Á·Ñé§¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ 
·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È 
»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃËÅÒ¡ËÅÒÂ 
µÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐ

¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ä´Œ´ÕÂÔ è§¢Ö é¹ 
áµ‹ÂÑ§¢Ò´¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§áÅÐ

¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº

á¾Åµ¿ÍÃ�Á¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
áÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ
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·Ñ¡ÉÐáÅÐÍÒªÕ¾ã¹Í¹Ò¤µ

SKILL
·ÕèÊÓ¤ÑÞ

§Ò¹·Õ è¨Ðà»š¹·Õ èµŒÍ§¡ÒÃÁÒ¡¢Ö é¹

¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ / ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¢ŒÍÁÙÅ 
¼ÙŒàªÕ èÂÇªÒÞ´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´´Ô¨Ô·ÑÅ
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹ Big Data, AI áÅÐ Machine Learning 
¼ÙŒ¾Ñ²¹Ò«Í¿µ�áÇÃ�áÅÐáÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹

àÊÁÕÂ¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ ·ÓºÑÞªÕáÅÐ¨‹ÒÂà§Ô¹à´×Í¹ 
¾¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Íºã¹âÃ§§Ò¹
¤¹§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§ 
¾¹Ñ¡§Ò¹ãËŒ¢ŒÍÁÙÅáÅÐºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ

¼Ù ŒàªÕ èÂÇªÒÞ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÂÑ è§Â×¹ 
¹Ñ¡à·¤¹Ô¤´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 
¼Ù Œ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨à¾× èÍÊÑ§¤Á

áÃ§§Ò¹ã¹àËÁ×Í§¶‹Ò¹ËÔ¹/¡ÒÃ¡ÅÑ è¹»�âµÃàÅÕÂÁ
¼Ù Œ¼ÅÔµà¤Ã× èÍ§Â¹µ�ÊÑ¹´Ò»ÀÒÂã¹

¼Ù Œª ‹ÇÂ´ŒÒ¹¡ÒÃ´ÙáÅÊ‹Ç¹µÑÇ (Personal Care) ¾Õ èàÅÕ éÂ§à´ç¡

¨Ò¡¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ

¨Ò¡¡ÒÃ
à»ÅÕ èÂ¹¼‹Ò¹
¾ÅÑ§§Ò¹

¨Ò¡¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ ‹
Ê Ñ§¤ÁÊÙ§ÍÒÂØ
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.

.

.

.

.

.

.
.
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§Ò¹·Õ è¨Ðà»š¹·Õ èµŒÍ§¡ÒÃÅ´Å§JOB
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ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

3 »˜¨¨ÑÂáÅÐÁÒµÃ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÅÔµÀÒ¾
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Í¡àË¹×Í¡®ËÁÒÂ 
ª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§áÃ§§Ò¹áÅÐà¾ÔèÁ¼ÅÔµÀÒ¾

¡ÒÃÁÕ¤‹Ò¨ŒÒ§·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¼ÅÔµÀÒ¾¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Í·Ñé§¹ÒÂ¨ŒÒ§áÅÐÅÙ¡¨ŒÒ§ 
µÒÁá¹Ç¤Ô´¡ÒÃáº‹§»˜¹¼Åä´Œ¨Ò¡¼ÅÔµÀÒ¾ (Productivity Gainsharing) 

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤‹Ò¨ŒÒ§

ÊÑ´Ê‹Ç¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè»¯ÔºÑµÔäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹ 
â´ÂÁÒ¨Ò¡àÃ×èÍ§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´

ÍÑµÃÒ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÁÕ·ÔÈ·Ò§à¾ÔèÁ¢Öé¹ 
â´ÂÍÂÙ‹ã¹ÊÒ¢Ò¡ÒÃ·ÓàËÁ×Í§áÃ‹ ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµ ÁÒ¡·ÕèÊØ´

¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ÊÒ¢Ò·ÕèÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃ»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂÏ ÊÙ§ ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¹éÓ/¡ÒÃºÓºÑ´¹éÓàÊÕÂ ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ 
¡ÒÃ¼ÅÔµ ä¿¿‡ÒÏ áÅÐà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ «Öè§ÁÑ¡à»š¹ÊÒ¢Ò·ÕèÁÕ¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹µèÓ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤ÁÁÕÈÙ¹Â�¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾¤¹§Ò¹ 
·Õèª‹ÇÂãËŒáÃ§§Ò¹¡ÅÑºà¢ŒÒÊÙ‹µÅÒ´áÃ§§Ò¹áÅÐ·Ó§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

¡ÒÃ»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂËÃ×Íà¨çº»†ÇÂ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¼ÅÔµÀÒ¾

»˜¨¨ÑÂàªÔ§
¡ÒÂÀÒ¾

»˜¨¨ÑÂàªÔ§
¨ÔµÊÑ§¤Á

¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹·Õ è´Õ
ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞµ‹Í¼ÅÔµÀÒ¾

¡ÒÃÁÕ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅáÃ§§Ò¹¢¹Ò´ãËÞ‹·Õèàª×èÍÁâÂ§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº
·Ñé§½˜›§ÍØ»Ê§¤�áÅÐÍØ»·Ò¹ ¨Ðª‹ÇÂÅ´»˜ÞËÒ Skill Mismatch 
áÅÐà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÒ¾

E-Workforce Ecosystem Platform ·Õèàª× èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ
¢Í§¤¹ä·Â·Ø¡ª‹Ç§ÇÑÂ ¨Ðª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÅÍ´ªÕÇÔµ 
áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÃ§§Ò¹ä´Œ´ÕÂÔ è§¢Ö é¹

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÍ×è¹ æ àª‹¹ °Ò¹¢ŒÍÁÙÅä·ÂÁÕ§Ò¹·Ó 
°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ °Ò¹¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á 
¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼ÅÔµÀÒ¾

°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡Õ èÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹
¡ÒÃÇÑ´ã¹ÃÐ´ÑºÁËÀÒ¤´ŒÇÂ GDP áÅÐ¼ÙŒ§Ò¹·Ó/ªÑèÇâÁ§·Ó§Ò¹ 
·Óä´Œ§‹ÒÂáÅÐà»š¹·Õè¹ÔÂÁ áµ‹ÂÑ§ÁÕ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´¢Í§¡ÒÃ¢¨Ñ´¼Å´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐÃÒÂä´Œ·ÕèÁÒ¨Ò¡»˜¨¨ÑÂÍ×è¹
 
µÑÇªÕéÇÑ´ÍÑ¹´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹
¢Í§ IMD áÅÐ WEF ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹ ÁÕ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ 
àª‹¹ ¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¢ŒÍÁÙÅ

¡ÒÃ¡ÓË¹´µÑÇªÕéÇÑ´·ÕèÅ´¡ÒÃ¾Õè§¾ÒË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡ 
ÁÕ¤‹Òà»‡ÒËÁÒÂàËÁÒÐÊÁ áÅÐ¤ÃÍº¤ÅØÁË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡Õ èÂÇ¢ŒÍ§ 
¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞµ‹Í¹âÂºÒÂà¾ÔèÁ¼ÅÔµÀÒ¾ 

¡ÒÃÇÑ´¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´µÑÇªÕéÇÑ´

ÁÒµÃ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹/Ê‹§àÊÃÔÁ¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹

¡ÒÃÊÃŒÒ§áÃ§¨Ù§ã¨´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ 
àª‹¹ ÁÒµÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�¢Í§ BOI áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹µÒÁ EEC Model

ÁÒµÃ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Í×è¹ æ ·ÕèÊÓ¤ÑÞ 
ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ SMEs áÅÐ¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñº·Ñ¡ÉÐ´Ô¨Ô·ÑÅ¢Í§¤¹ä·Â ·Õè·ÇÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÂÔè§¢Öé¹

°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ



¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹ä·Â:
¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÍÂ‹Ò§äÃã¹ÂØ¤âÅ¡à»ÅÕèÂ¹

ã¤Ã ·ÓÍÐäÃ ÍÂ‹Ò§äÃ à¾×èÍãËŒáÃ§§Ò¹ä·ÂÁÕ¼ÅÔµÀÒ¾ÊÙ§¢Öé¹

áÅÐ·ÕèÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¤×Í ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ à¾×èÍÂ¡ÃÐ´Ñº¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹ä·Â 

ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

µÑÇá·¹áÃ§§Ò¹

á¾Åµ¿ÍÃ�Á¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ

ÇÔªÒ¡ÒÃ/Ê¶Ò¹ºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂ

à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ºÃÔ¡ÒÃ

จัดทำโดย : กลุ มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทรศัพท 0 2232 1430  E-mail : labourecon.nsm@gmail.com

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ/¤¹·Ø¡¡ÅØ‹Á áÃ§§Ò¹ ¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹ÃÒÂÊÒ¢Ò àÍ¡ª¹/ÊÁÒ¤Á Ê¹ÑºÊ¹Ø¹/¨Ù§ã¨ THINK TANK

¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹ä·Â

à¾ÔèÁ¡ÒÃÍºÃÁã¹·Ñ¡ÉÐãËÁ‹ æ ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑººÃÔº·âÅ¡·Õèà»ÅÕèÂ¹ä»
à¾ÔèÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÃ§§Ò¹¡ÅØ‹Áà»ÃÒÐºÒ§ áÃ§§Ò¹¹Í¡ÃÐºº  
áÃ§§Ò¹ÊÙ§ÍÒÂØ áÅÐáÃ§§Ò¹à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·´ÊÍºÁÒµÃ°Ò¹½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹

»ÃÑºá¹Ç·Ò§Ê‹§àÊÃÔÁàÍ¡ª¹ãËŒ¨Ñ´ÍºÃÁ
¾Ñ²¹Ò°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹

ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ»ÃÐªÒª¹à¢ŒÒ¶Ö§á¾Åµ¿ÍÃ�Á¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ

à¹Œ¹·Ñ¡ÉÐ´Ô¨Ô·ÑÅ ·Ñ¡ÉÐÊÕà¢ÕÂÇ áÅÐ Soft skills ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
ÍÍ¡áººËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºáÃ§§Ò¹¡ÅØ‹Á¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡Ê‹Ç¹ãËÞ‹
à»š¹áÃ§§Ò¹·ÕèäÁ‹ÁÕ¹ÒÂ¨ŒÒ§ ¨Ö§ÍÒ¨äÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐµÒÁ¡Åä¡Í×è¹ æ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�»ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃ¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍº·Ñé§¹ÒÂ¨ŒÒ§áÅÐÅÙ¡¨ŒÒ§ 
áÅÐ¨Ñ´·ÓÁÒµÃ°Ò¹½‚Á×ÍãËÁ‹ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº§Ò¹ÊÕà¢ÕÂÇ áÅÐ§Ò¹ã¹ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ
àª‹¹ »ÃÑºà¡³±�ªÑèÇâÁ§¢Ñé¹µèÓ »ÃÑºà¡³±�ËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁ à¹Œ¹¤Ø³ÀÒ¾ÁÒ¡¡Ç‹Ò»ÃÔÁÒ³
»ÃÑº»ÃØ§¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¢Í§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐàÀ·ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ·ËÅÑ¡ÊÙµÃ 
¤ÇÒÁ«éÓ«ŒÍ¹¢Í§»ÃÐàÀ·¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ à¾×èÍãËŒ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐÇÒ§á¼¹¡ÒÃÍºÃÁã¹Í¹Ò¤µ
àª×èÍÁâÂ§á¾Åµ¿ÍÃ�Á¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐãËŒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ä´Œã¹·Õèà´ÕÂÇ

- È¸. ÍÇ.
- È¸. ÍÇ. ¡.à¡ÉµÃ

- Ê». (Ê¤¨.)

- ¡.¤ÅÑ§ ¡.ÍØµ ¡.à¡ÉµÃ
- È¸. ÍÇ. àÍ¡ª¹

- ¡¡¨. È¸. ÍÇ. àÍ¡ª¹

ã¤Ã  ·ÓÍÐäÃ    ÍÂ‹Ò§äÃ       Ã‹ÇÁ¡Ñºã¤Ã

ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹Ã‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

¢ÂÒÂ¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÅØÁ¢Í§ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¨Ñ´ËÒ§Ò¹

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅµÅÒ´áÃ§§Ò¹

Ã‹ÇÁ¼ÅÑ¡´Ñ¹â¤Ã§¡ÒÃ E-Workforce Ecosystem 
áÅÐà»š¹áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅãËŒÊ‹Ç¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¡ÓÅÑ§¤¹µŒ¹¹éÓ
¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ ºÃÔÉÑ·¨Ñ´ËÒ§Ò¹ áÅÐ¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹ 
à¾×èÍãËŒÁÕ¢ŒÍÁÙÅ¢¹Ò´ãËÞ‹ÊÓËÃÑº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�µÅÒ´áÃ§§Ò¹ áÅÐ¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹
ÇÔà¤ÃÒÐË�à¾×èÍËÒ Insight ã¹µÅÒ´áÃ§§Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡

- Ê¤ª. áÅÐÍ×è¹ æ

- àÍ¡ª¹

- ¡.Ã§. È¸. ÍÇ. àÍ¡ª¹

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 
à¾ÔèÁÁÒµÃ¡ÒÃ¨Ù§ã¨¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃºÑ§¤Ñº

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡áºº ¤Ã.11 
áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ

à¹Œ¹à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ àª‹¹ ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºËÅÑ§ÍºÃÁ 
¡ÒÃ¹Óä»»¯ÔºÑµÔ¢Í§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õèà¢ŒÒÍºÃÁ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� (µÑÇà§Ô¹/äÁ‹ãª‹µÑÇà§Ô¹) á¡‹¹ÒÂ¨ŒÒ§·Õè»¯ÔºÑµÔ¶Ù¡µŒÍ§
µÒÁ/´Õ¡Ç‹Ò¡®ËÁÒÂ ËÃ×ÍãËŒÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¹Í¡àË¹×Í¡®ËÁÒÂ
ÇÔà¤ÃÒÐË�à¾×èÍËÒ Insight ´ŒÒ¹¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹ áÅÐàª×èÍÁâÂ§ä»¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹

- ÊÊ»·.

- ÊÊ»·. ¡.¤ÅÑ§

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á 

Å´¡ÒÃ»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂËÃ×Íà¨çº»†ÇÂ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾¤¹§Ò¹ 

à¾ÔèÁàµÔÁÁÒµÃ¡ÒÃ¨Ù§ã¨áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
¢ÂÒÂÈÙ¹Â�¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾¤¹§Ò¹ áÅÐµÔ´µÒÁ¼Å¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹áÅÐ»ÃÐà´ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
 

- ¡ÊÃ. ¡.¾Á

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹

¡ÓË¹´¤‹Ò¨ŒÒ§·ÕèÊÐ·ŒÍ¹¶Ö§¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹ 
ÃÇÁ¶Ö§¤‹Ò¨ŒÒ§ÁÒµÃ°Ò¹½‚Á×Í·ÕèàËÁÒÐÊÁ
 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹áÅÐ»ÃÐà´ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

·º·Ç¹¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ/¹éÓË¹Ñ¡¢Í§µÑÇá»Ã¼ÅÔµÀÒ¾áÃ§§Ò¹ã¹ÊÙµÃ¤Ó¹Ç³¤‹Ò¨ŒÒ§ 
áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¤‹Ò¨ŒÒ§·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¼ÅÔµÀÒ¾

 

- ¡.Ã§. Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°
   à©¾ÒÐ Œ́Ò¹ áÅÐÇÔªÒ¡ÒÃ
- ¹ÒÂ Œ̈Ò§ ÅÙ¡ Œ̈Ò§ ÇÔªÒ¡ÒÃ 
   ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò
½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ 

¡ÃÁÊÇÑÊ Ố¡ÒÃáÅÐ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́
¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹

¡ÃÁ¡ÒÃ Ñ́̈ ËÒ§Ò¹

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ



V 

บทสรปุผู้บรหิาร 

 
ปัจจุบันผลิตภาพแรงงานไทยเติบโตด้วยอัตราที่ลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจาก

ผลิตภาพควรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคที่ต้องเผชิญความท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ 
การยกระดับปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพแรงงาน อาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภาพแรงงานรายสาขา  
การพัฒนากำลังคนในภาพรวม รวมถึงปัจจัยและมาตรการสนับสนุนผลิตภาพแรงงาน 

1) ผลิตภาพแรงงานรายสาขา แบ่งออกเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งแต่ละ
สาขามีสาขาย่อยที่มีผลิตภาพแตกต่างกัน สรุปได้ดังตาราง 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ 

การปล ูกพ ืชผล – ผล ิตภาพต่ำ 
โดยเฉพาะกลุ ่มธ ัญพืช และยาง 
ขณะที่พืชน้ำมันและไม้ผลมีรายได้ดี 

สิ ่งทอ/เครื ่องนุ ่งห่ม - ผลิตภาพ
แรงงานต่ำ ใช้แรงงานเข้มข้น และ
พึ่งพาแรงงานต่างชาติสูง 

ก่อสร้าง - ผลิตภาพแรงงานต่ำ โดยเฉพาะ 
การก่อสร้างฐานราก การรื้อถอน ซึ่งเน้นใช้แรง 
อีกทั้งยังพ่ึงพาแรงงานต่างชาติมาก 

การเลี้ยงสัตว์ - ผลิตภาพค่อนข้าง
สูง การจ้างงานมากทั้งในภาพรวม
และในระบบประกันสังคม 

อาหาร - มีการจ้างงานสูง แต่ผลิต
ภาพค ่อนข ้างต ่ำ ม ีโอกาสจาก
แนวโน้มอาหารแห่งอนาคต และ
ความมั่นคงด้านอาหาร 

ที่พักแรม/บริการอาหาร – ผลิตภาพต่ำจาก
การใช้แรงงานเข้มข้น และมักเป็นงานซ้ำ ๆ 
บริการอาหารผลิตภาพต่ำกว่าโรงแรม สาขา 
ที่มีศักยภาพคือการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

การประมง/เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ  - 
รายได้เฉลี่ยสูง แต่การจ้างงานยังไม่
มากทั้งในภาพรวมและในระบบ 

ยานยนต์ – ผลิตภาพค่อนข้างดี  
มีการจ้างงานสูง เพราะไทยเป็น
ฐานการผลิต แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี และมีโอกาสเติบโตจาก
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า 
(EVs)  

การค้า – มีแรงงานอยู่จำนวนมาก ผลิตภาพตำ่ 
จากกลุ่มการค้าดั้งเดิม เช่น ร้านชำ แผงลอย 
มากกว่ากลุ่มร้านค้าสมัยใหม่  

กิจกรรมสนับสนุน – ผลิตภาพสูง 
เช่น การแพร่พันธุ์ การชลประทาน 
แต่มีการจ้างงานน้อย 

การขนส่ง – ผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ำ 
โดยเฉพาะสาขาขนส่งทางบก เช่น ผู ้ขับขี่รถ
รับจ้าง การขนส่งทางน้ำและอากาศมีรายได้สูง 

แนวทางการเพิ่มผลิตภาพรายสาขาที่สำคัญคือการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เช่น 
ระบบอัตโนมัติ AI และ Big data มาใช้เพ่ิมผลิตภาพ ส่งเสริมทักษะดิจิทัล การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ทักษะ 
สีเขียว ทักษะทางภาษา และ Soft Skill ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น ทักษะสำคัญที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น มีดังนี้ 

Hard Skill ที่ต้องการมากขึน้ Soft Skill ที่ต้องการมากขึน้ 

▪ ทักษะด้านข้อมูล/การเขียนโปรแกรม เช่น Python / R / 
SQL การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างภาพด้วยข้อมูล 
(Visualization) 

▪ ทักษะทางธุรกิจ เช่น การตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการ
โครงการ  

▪ ทักษะทางเทคนิค เช่น การทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ 
▪ ทักษะสีเขียว เช่น ความเข้าใจความเป็นกลางทางคาร์บอน 
▪ ทักษะทางภาษา 

▪ ด้านการคิดและแก้ปัญหา เช่น การคิดวิเคราะห์  
คิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ 
และการใช้เหตุผล 

▪ ด้านการจัดการตัวเอง เช่น การเรียนรู ้ด้วยตัวเอง  
การล้มแล้วลุกได้เร็ว (Resilience) การรับมือกับภาวะ
กดดัน และความฉลาดทางอารมณ์  

▪ ด้านการทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่น เช่น ความเป็นผู ้นำ  
การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการทำงานเป็นทีม  



VI 

2) การพัฒนากำลังคนในภาพรวม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สามารถอบรมแรงงานได้
ประมาณปีละ 1 - 2 แสนคน ส่วนใหญ่อยู ่ในภาคบริการ และช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี ้ กพร.  
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องอยู ่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในด้านการส่งเสริมให้เอกชนพัฒนาแรงงาน สามารถอบรมแรงงานได้ปีละประมาณ 
4 - 5 ล้านคน การอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ส่วนใหญ่ยังเป็นหลักสูตรพื้นฐาน และสถานประกอบการ 
มีแนวโน้มจัดอบรมให้เพียงผ่านเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำของการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ  
จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาปรับเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ชั่วโมงขั้นต่ำ ระดับ และคุณภาพหลักสูตรที่เหมาะสม 
ในขณะที่ข้อมูลการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สะท้อนว่าจำนวนผู้มาทดสอบ และสัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบ 
มีแนวโน้มลดลง จึงต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการผ่านการทดสอบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึง
จัดทำมาตรฐานฝีมือใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสีเขียว และงานในยุคดิจิทัล ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนในปัจจุบัน
ได้รับอานิสงส์จากการมแีพลตฟอร์มการเรียนรู้และพัฒนาทักษะจำนวนมาก ทั้งของภาครัฐ เอกชน ในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งตอบสนองความต้องการและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังขาดการ เชื่อมโยง 
และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

3) ปัจจัยและมาตรการสนับสนุน ในด้านสวัสดิการและค่าจ้าง การกำกับการจัดสวัสดิการ 
ตามกฎหมายและการส่งเสริมสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ของแรงงานและเพ่ิม
ผลิตภาพ นอกจากนี้การมีค่าจ้างที ่สอดคล้องกับผลิตภาพจะเป็นประโยชน์ต่อทั ้งนายจ้างและลูกจ้าง  
ตามแนวคิดการแบ่งปันผลได้จากผลิตภาพ (Productivity Gainsharing) ในด้านการคุ ้มครองแรงงาน 
และความปลอดภัยในการทำงาน ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สะท้อนอัตราการปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานมีทิศทางเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวข้อมูล
จากสำนักงานประกันสังคมพบว่าสาขาที่มีอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานสูง ได้แก่  
การจัดหาน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย การก่อสร้าง การผลิต ไฟฟ้าฯ และเกษตรกรรม ซึ่งมักเป็นสาขาที่มีผลิตภาพ
แรงงานต่ำ สาขาเหล่านี้จึงเป็นสาขาท่ีต้องดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ การมีฐานข้อมูลแรงงานขนาดใหญ่ที ่เชื ่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งฝั ่งอุปสงค์และอุปทาน   
จะช่วยลดปัญหา Skill Mismatch และเป็นประโยชน์ต่อนโยบายด้านผลิตภาพ หนึ่งในโครงการสำคัญคือ  
E-Workforce Ecosystem Platform ที่เชื่อมโยงข้อมูลของคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะแรงงานได้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลไทยมีงานทำ 
ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฐานข้อมูลประกันสังคม จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลิตภาพเช่นกัน 
ท้ายที่สุด การวัดผลิตภาพแรงงานและการกำหนดตัวชี้วัดด้านผลิตภาพแรงงานอย่างเหมาะสม มีความสำคัญ
ต่อนโยบายเพิ่มผลิตภาพ เนื่องจากตัวชี้วัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพแรงงานของ IMD 
และ WEF รวมทั้งการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน อาจมีข้อจำกัด เช่น ความต่อเนื่องของการจัดทำข้อมูล  
จึงควรมีการกำหนดตัวชี ้ว ัดที ่ลดการพ่ีงพาหน่วยงานภายนอก มีค่าเป้าหมายเหมาะสม และครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันจะเป็นการส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับผลิตภาพ
แรงงานไทย 



 
 

VII 

สรุปข้อเสนอแนะการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน 

ใคร ทำอะไร อย่างไร ร่วมกับใคร 
ความ

เร่งด่วน 
ทางตรง/

อ้อม 
ระยะ

สั้น/ยาว 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพิ่มการอบรมในทักษะใหม่ทีเ่หมาะสมกับบริบทโลกทีเ่ปลี่ยนไป ทักษะดจิิทัล ทกัษะสีเขียว และ Soft skills ศธ. อว. มาก ตรง ยาว 
  เพิ่มการพัฒนาแรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานนอกระบบ 

สูงอายุ และแรงงานเกษตรกรรม 
ออกแบบหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับแรงงานกลุ่มนี้ เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไมม่ี
นายจ้าง จึงอาจไม่ได้รับการพัฒนาทักษะตามกลไกอื่น ๆ 

ศธ. อว. ก.เกษตร มาก ตรง ยาว 

  ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ประชาสัมพนัธ์ประโยชน์ของการผ่านกาทดสอบทั้งนายจ้างและลกูจ้าง และจัดทำ
มาตรฐานฝีมอืใหม่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับงานสเีขียว และงานในยุคดิจทิัล 

สป. (สคจ.) ปานกลาง ตรง ยาว 

  ปรับแนวทางส่งเสริมเอกชนให้จัดอบรม เช่น ปรับเกณฑ์ชัว่โมงขั้นต่ำ ปรับเกณฑ์หลักสูตรที่เหมาะสม เนน้คุณภาพมากกว่า
ปริมาณ 

ก.คลัง ก.อตุ ก.เกษตร มาก ตรง ยาว 

  พัฒนาฐานขอ้มูลการพฒันาฝีมอืแรงงาน ปรับปรุงความถกูตอ้งของการบันทึก การจดัประเภทอุตสาหกรรม ประเภทหลกัสูตร 
ความซ้ำซ้อนของประเภทผู้เข้าร่วม เพือ่ให้งา่ยต่อการติดตามและวางแผนการอบรม 

ศธ. อว. เอกชน มาก อ้อม ส้ัน 

  อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอรม์พัฒนาทกัษะ เชื่อมโยงแพลตฟอร์มพฒันาทักษะให้สามารถเข้าถงึได้ในทีเ่ดียว กกจ. ศธ. อว. เอกชน ปานกลาง ตรง กลาง 

กรมการจัดหางาน  บูรณาการขอ้มูลด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานทเีกีย่วขอ้ง ร่วมผลกัดนั E-Workforce Ecosystem Platform และเป็นแหล่งข้อมูลให้ส่วนการผลติ
กำลังคนตน้น้ำ 

สคช. และอื่น ๆ มาก ตรง ยาว 

  ขยายความครอบคลุมของบริการและข้อมูลจัดหางาน ขยายพันธมิตร บริษัทจัดหางาน และผู้ใช้บริการจัดหางาน เพือ่ให้มีขอ้มูลขนาดใหญ่
สำหรับการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 

เอกชน มาก อ้อม ยาว 

  ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลตลาดแรงงาน วิเคราะห์เพื่อหา Insight ในตลาดแรงงาน เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในและภายนอก รง. ศธ. อว. เอกชน มาก ตรง ส้ัน 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  

ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน สวัสดกิาร ความปลอดภยัในการ
ทำงาน แรงงานสัมพนัธ์ มาตรฐานแรงงานอย่างต่อเนือ่ง  

เน้นเป้าหมายการดำเนินงานเชิงคณุภาพ เชน่ ผลการทดสอบหลังอบรม การนำไปปฏิบัติ
ของสถานประกอบการที่เข้าอบรม 

สสปท. มาก อ้อม ยาว 

  เพิ่มมาตรการจูงใจนอกเหนือจากมาตรการบังคับ พิจารณาการให้สทิธิประโยชน์ (ตัวเงิน/ไม่ใช่ตัวเงนิ) แกน่ายจ้างที่ปฏิบัติถูกตอ้งตาม/
ดีกว่ากฎหมาย หรอืให้สวัสดกิารนอกเหนอืกฎหมาย 

สสปท. ก.คลัง น้อย อ้อม กลาง 

 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบ คร.11 และขอ้มูลจากการตรวจ
สถานประกอบกิจการ 

วิเคราะห์เพื่อหาขอ้ค้นพบเชิงลกึ (Insight) ด้านการคุ้มครองแรงงาน และเชือ่มโยงไปผลิต
ภาพแรงงาน 

  ปานกลาง อ้อม ส้ัน 

สำนักงานประกันสังคม  ปรับปรุงการเก็บข้อมูลประกันสังคม  เช่น เพิ่มการเก็บขอ้มูลรายได้ของนายจ้าง และการบันทึกรายได้ของผู้ประกนัตน ม.33 
ม.39 และ ม.40 เพือ่วิเคราะห์และติดตามดา้นผลิตภาพแรงงาน 

  ปานกลาง อ้อม กลาง 

 ลดการประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยจากการทำงาน และส่งเสริม
การฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงาน  

เพิ่มเตมิมาตรการจูงใจและให้ความรู้ด้านความปลอดภยัในการทำงาน ขยายศนูย์ฟืน้ฟู
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายประการ ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งทำให้กำลังแรงงาน 
หดตัวลง รวมถึงคุณภาพแรงงานไทยก็ยังมีช่องว่างในการพัฒนาอีกมาก การขาดแคลนกำลังคนทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle-Income Trap) ได้ ปัจจัยข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผลิตภาพแรงงานในการเป็นหนึ่งในตัวเร่ง
สำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตต่อไปได้ ทั้งนี้ กองเศรษฐกิจการแรงงาน เห็นความสำคัญของ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และ
ปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานของไทย รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับผลิตภาพแรงงาน  

การศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นได้ฉายภาพสถานการณ์ผลิตภาพแรงงาน และการดำเนิน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงานของไทยที่ผ่านมา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษายังมีช่องว่าง
สำหรับการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ ้น ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
ไทยอย่างรุนแรง ทำให้จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูทักษะและผลิตภาพแรงงานในยุคหลังโควิด นอกจากนี้ การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ยังเร่งให้การเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) เป็นไป
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ ้น ดังจะเห็นได้จากการทำงานทางไกล (Remote Work) ที่พบได้มากขึ้น รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและให้บริการมากขึ้น ทั้งนี้ แนวโน้มการเข้ามาแทนที่แรงงานของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ที่มากขึ้นในอนาคต จะส่งผลให้แรงงานต้องปรับตัวและจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ ๆ ด้วยเหตุนี้ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทโลกใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

กองเศรษฐกิจการแรงงานเห็นความสำคัญของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านผลิตภาพแรงงานที่
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยได้จริง จึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยแนวทาง  
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย ระยะที่ 2 ขึ้น โดยต่อยอดจากโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือศึกษาและ
ทบทวนสถานการณ์ผลิตภาพแรงงาน ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในยุคดิจิทัล อันจะนำไปสู่การ
เสนอแนวทางในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเหมาะสมยิ่งขึ้นกับบริบทโลกและประเทศ
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ไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลและยุคหลังโควิด-19 รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในการนำผลการศึกษาวิจัยไปสู่การจัดทำนโยบายด้านผลิตภาพแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์  

1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนสถานการณ์และปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานไทย ภายหลัง 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

1.2.2 เพ่ือทบทวนและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทยที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และเหมาะสมกับบริบทโลกและประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลและยุคหลังโควิด-19  

1.2.3 เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในการนำผล
การศึกษาวิจัยไปสู่การดำเนินนโยบายด้านผลิตภาพแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภาพแรงงานรายสาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขาใหญ่ ได้แก่ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลิตภาพแรงงานใน
สาขากิจกรรมย่อย รวมถึงการดำเนินนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1.3.2 การศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนากำลังคนในภาพรวม แนวโน้มทักษะและอาชีพในอนาคต 
ตลอดจนสถานการณ์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน อาทิ การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาแรงงาน และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  

1.3.3 การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาสวัสดิการ 
การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านแรงงาน รวมถึงมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

1.3.4 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย แนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานด้านผลิตภาพแรงงาน 
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1.4 วิธีการดำเนินงาน 

การศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งข้อมูลสถิติ รายงาน บทความ งานวิจัย และข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี ่ยวข้องกับ 
ผลิตภาพแรงงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงาน  

หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านผลิตภาพแรงงานรายอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหา
และข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายด้านผลิตภาพแรงงาน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยในปีงบประมาณ 2564 

ทั้งนี้ การศึกษาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นผ่านการประชุม ระดมความคิดเห็น
แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้  

▪ ครั้งที่ 1 เรื ่อง “ยกระดับทักษะแรงงานอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยไปรอดในยุคหลังโควิด -19”  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  

▪ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ผลิตภาพแรงงานไทย : ปัจจัยขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
บริการ” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 และ 

▪ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงานไทย เพียงพอหรือไม่ในปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2565  

▪ ครั ้งที ่ 4 เรื ่อง “ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื ่อให้แรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ ้น” เมื ่อวันที ่ 30  
สิงหาคม 2565 

 
ภาพที่ 1-1 ภาพรวมโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย ระยะที่ 2 
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การประชุมทั้ง 4 ครั้งข้างต้น ได้รับความร่วมมือจากที่ปรึกษาและคณะทำงาน ตามคำสั่งกระทรวง
แรงงาน ที่ 426/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัย
แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย (รายละเอียดดังภาคผนวก) ซึ่ง
ประกอบด้วย ที่ปรึกษาจากสถาบันเอเชียศึกษา และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีคณะทำงานและผู้แทนจากกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ตลอดจนบุคลากร
ของกองเศรษฐกิจการแรงงาน  

นอกจากนี้ยังมีผู ้แทนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ได้รับทราบสถานการณ์และปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานไทยในปัจจุบัน ภายหลังการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

1.5.2 ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานไทยที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม นำไปสู่  
การปฏิบัติได้จริง และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลและยุค
หลังโควิด-19 

1.5.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกลไกความร่วมมือในการดำเนินนโยบายด้านผลิตภาพแรงงาน และสามารถ
นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการวางแผนนโยบายด้านผลิตภาพแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถยกระดับผลิตภาพแรงงานได้จริง 
 

 
 
 

 
 



2-1 

บทที่ 2 
ความส าคญัและสถานการณข์องผลติภาพแรงงานไทย 

 
 
2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทย 

กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap)1 นับเป็นความท้าทายที่ประเทศไทยเผชิญ
มาอย่างยาวนาน การที่ไทยยังไม่สามารถก้าวไปเป็นประเทศรายได้สูงได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจประเทศ
ไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงเช่นในอดีต กล่าวคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ของไทยเคยขยายตัวในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 9.2 ในปี 2535 ทว่าในช่วงหลัง GDP ของไทยขยายตัว 
ในอัตราที่ต่ำลง โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ อาทิ วิกฤตต้มยำกุ้ง (Asian Financial Crisis)  
ที่ทำให้ GDP หดตัวสูงที่ระดับร้อยละ -7.6 ในปี 2541 หลังจากนั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ  
4-7 ต่อปี ต่อมา GDP หดตัวสูงจากวิกฤตการณ์การเงินโลก (Global Financial Crisis) ในปี 2552 และเหตุการณ์ 
มหาอุทกภัยในปี 2554 ภายหลังทั้งสองเหตุการณ์เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่ำลง โดยมอัีตราการเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 
2-4 ต่อปี จนกระทั่งเผชิญกับการหดตัวสูงในวิกฤตครั้งล่าสุดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) โดย GDP ของไทยลดลงถึงร้อยละ -6.2 ในปี 2563 ดังแสดงในภาพที่ 2-1 

  
ภาพที่ 2-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและอัตราการเติบโต 

 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
1 กับดักประเทศรายได้ปานกลางเป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศหนึ่งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอดีต แต่ยังไม่สามารถพัฒนาต่อจนกลายเป็น
ประเทศรายได้สูงได้ 

เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงหลังจากเกิดวิกฤตครั้งส าคัญ

ที่มา  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ องไทยและอัตราการเติบโต

Real GDP Growth (แกน วา 

วิกฤตต้มย ากุ้ง วิกฤต ับไพรม์ มหาอุทกภัย โควิด   
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หากพิจารณารายได้ประชาชาติต่อหัว (Gross National Income (GNI) per Capita)  ึ่งธนาคารโลก 
(World Bank) ใช้ในการจัดกลุ่มประเทศรายได้สูง (High-Income Country) พบว่า ในปี 2564 ประเทศไทยมี 
GNI per capita อยู่ที ่ 7,260 ดอลลาร์สหรัฐ แม้จะเพิ่มขึ้นจาก 7,070 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 แต่ยังมี
รายได้ต่อหัวไม่ถึง 12,696 ดอลลาร์สหรัฐ ตามเกณฑ์ประเทศรายได้สูง จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ 
ปานกลางระดับบน (Upper Middle-Income Country) ทั้งนี้ มีเพียงสิงคโปร์และบรูไนเท่านั้น ที่ถูกจัดเป็น
ประเทศรายได้สูงในภูมิภาคอาเ ียน 

 
การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการอยู ่ในกับดับรายได้ปานกลางของประเทศไทย  

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากที่ไทยไม่สามารถยกระดับผลิตภาพการผลิต และยังไม่สามารถสร้างกิจกรรมที่มีมูลค่าสูง  
นอกจากนี้ปัจจุบันไทยยังเผชิญความท้าทายด้านกำลังคนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) สะท้อนจากผู้อยู่นอกกำลังแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังเด็ก ชรา หรือไม่สามารถทำงานได้  ึ่งมี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานก็มี
แนวโน้มลดลง โดยในปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 67.8 ลดลงจากปี 2555 ที่อยู่ที่ร้อยละ 71.8 ดังภาพที่ 2-2 

 

ภาพที่ 2-2 อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานและผู อยู่นอกกำลงัแรงงาน 

 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
นอกเหนือจากความท้าทายด้านกำลังคนทั ้งเช ิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว เศรษฐกิจและ

ตลาดแรงงานไทยยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Disruption) สถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อห่วงโ ่อุปทานและการผลิต รวมถึงการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คิดว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปได้คือ  
การยกระดับผลิตภาพของประเทศ  ึ่งรวมไปถึงผลิตภาพของกำลังคนหรือผลิตภาพของแรงงานที่เป็นจุดเน้น
ของงานศึกษานี ้
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2.2 ผลิตภาพแรงงานไทย 

ผลิตภาพ (Productivity) มีความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเนื่องจากสะท้อนความสามารถ 
ในการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิต ตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมการผลิตหนึ่ง หากมีการใช้ทุนหรือ
แรงงานเท่าเดิม แต่สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น ย่อมเป็นผลดีต่อผลผลิตและรายได้ของประเทศ ทั้งนี้เมื่อ
กล่าวถึงผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) อาจเชื่อมโยงกับความสามารถของแรงงานร่วมกับปัจจัย 
อ่ืน ๆ เช่น ทุน และเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี การวัดผลิตภาพแรงงานของทุกคนเป็นไปได้ยาก วิธีหนึ่งที่นิยมให้วัด
ผลิตภาพแรงงานคือการวัดจากผลผลิตต่อหน่วยของปัจจัยแรงงานในภาพรวม โดยหน่วยนับของแรงงานอาจ
เป็นจำนวนแรงงานหรือจำนวนชั่วโมงทำงาน วิธีนี้เป็นการวัดผลิตภาพบางส่วน (Partial Productivity) ด้วย
การเปรียบเทียบผลผลิตต่อหนึ่งปัจจัยการผลิต (แรงงาน) ภายใต้สมมติฐานปัจจัยการผลิตอื่น (เช่น ทุน และ
ที่ดิน) คงท่ี 

ผลิตภาพแรงงานที่วัดสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ (Real GDP) ต่อจำนวนผู้มี
งานทำต่อปี แสดงดังภาพที่ 2-3 โดยจะเห็นว่าผลิตภาพแรงงานต่อคนของไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่องตาม
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่อัตราการเติบโตมีทิศทางลดลงตั้งแต่ปี 2560 และหดตัวสูงถึงร้อยละ 
-6.36 ในปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งนี้สังเกตได้ว่าผลิตภาพแรงงานต่อคนและอัตรา
การเติบโตนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางคล้ายคลึงกับ GDP ในภาพที่ 2-1 

 
ภาพที่ 2-3 ผลิตภาพแรงงานต่อคน 

 
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน  

 
นอกจากผลิตภาพแรงงานต่อคนแล้ว ผลิตภาพแรงงานยังสามารถวัดในรูปผลผลิตต่อชั่วโมงการทำงาน 

โดยการวัดผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการทำงานจะมีความแม่นยำมากกว่า เนื่องจากได้กำจัดความแตกต่าง
ของเวลาในการทำงานออกไป เมื่อพิจารณาดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงในช่วงปี 2556 – 2564 จะเห็นว่า
ผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงมีทิศทางขยายตัวในอัตราที่ลดลงเช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 2-4 ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าผลิต
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ภาพแรงงานเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวในปี 2564 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของบางกิจกรรมการผลิต 
และบางส่วนเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน  

 
ภาพที่ 2-4 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมง 

 
หมายเหตุ: ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการทำงาน ปีฐานคือปี 2556 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
แล้วผลิตภาพแรงงานไทยเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เพื่อตอบคำถามนี้อาจพิจารณา

ความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพแรงงานของไทย จากการจัดอันดับของ โดย Institute for 
Management Development (IMD)  ึ ่งใช ้เป็นตัวช ี ้ว ัดการดำเนินงานด้านผลิตภาพของภาคร ัฐด ้วย  
ผลการจัดอันดับของ IMD สะท้อนว่าผลิตภาพแรงงานของไทยยังน่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ โดยอยู่
ในอันดับที ่50 – 58 ในช่วงปี 2551 – 2565 และในปีล่าสุดคือปี 2565 ผลิตภาพแรงงานของไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 56 จาก 63 ประเทศ คงที่จากปีก่อน แต่ยังต่ำกว่าสิงคโปร์ และมาเลเ ีย ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 2-5 
นอกจากนี้หากพิจารณาคา่คะแนนผลิตภาพแรงงาน  ึ่งวัดจากผลิตภาพแรงงานต่อผู้มีงานทำต่อชั่วโมง คำนวณ
จาก GDP ปรับด้วยค่าความเท่าเทียมกันของอำนาจ ื้อ (Purchasing Power Parity : PPP) ต่อจำนวนผู้มี 
งานทำต่อชั ่วโมง (GDP (PPP) person employed per hour) พบว่า คะแนนของไทยมีทิศทางเพิ ่มขึ้น  
แต่หดตัวลงในปี 2565 โดยไทยมีผลิตภาพแรงงานอยู่ที่ 15.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อชั่วโมง ลดลงร้อยละ  
-6.91 จากปี 2564 อย่างไรก็ตาม ประเทศอื่น ๆ ก็มีผลิตภาพแรงงานหดตัวลงเช่นกัน สะท้อนจากอันดับ 
ผลิตภาพแรงงานของไทยที่ยังไม่ได้แย่ลงในเชิงเปรียบเทียบ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกต่างก็ไดร้ับ
ผลกระทบจากโควิด-19  
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ภาพที่ 2-5 ผลิตภาพแรงงาน องไทยในการจัดอันดับ อง IMD 

 
ที่มา: IMD Business School และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ผลิตภาพแรงงานของไทยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรมการผลิต เนื่องจากแต่ละสาขามีการ

ใช้แรงงานและทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลผลิตแตกต่างกัน หากพิจารณาผลิตภาพแรงงานราย
อุตสาหกรรมหมวดใหญ่ ดังตารางที่ 2-1 จะเห็นว่าสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานสูงมักเป็นสาขาที่ใช้ทุนสูงด้วย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ไฟฟ้า ก๊า  ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ หรือบริการข้อมูล
ข่าวสารและการสื ่อสาร ส่วนสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ มักเป็นสาขาที ่ใช้แรงงานเข้มข้นกว่าหรือใช้
เทคโนโลยีน้อยกว่า เช่น ภาคเกษตรกรรม การก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับผลิตภาพแรงงานรายสาขา ในปีต่าง ๆ ได้แก่ ปี 2557 2562 และ 2563 พบว่าผลิตภาพแรงงานเชิง
เปรียบเทียบระหว่างสาขา ไม่แตกต่างกันนักในแต่ละช่วงเวลา สะท้อนว่าโครงสร้างการผลิตและบริการของ
ไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานรายสาขา สรุปได้ดังนี้ 

 
▪ สาขาที่มีผลิตภาพแรงงานสูง ได้แก่ การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน (ผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 

1,184 บาท/ชั่วโมง) ไฟฟ้า ก๊า  ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ (1,147 บาท/ชั่วโมง) ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร (1,276 บาท/ชั่วโมง) การเงินและประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์ 

▪ สาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง (ผลิตภาพแรงงานในปี 
2563 เท่ากับ 30 บาท/ชั่วโมง) สาขาการก่อสร้าง (60 บาท/ชั่วโมง) กิจกรรมการจ้างงานใน
ครัวเรือนส่วนบุคคล สาขาโรงแรมและบริการด้านอาหาร การขายส่งและขายปลีก 

▪ สาขาที่มีการเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงในช่วงปี 2557 - 2562 ได้แก่ บริการข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ และสาขาการจัดหาน้ำ การจัดการ 
และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 
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▪ สาขาที่มีการเติบโตของผลิตภาพแรงงานต่ำในช่วงปี 2557 - 2562 ได้แก่ บริการทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และกิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน 
 

ตารางที่ 2-1 ผลิตภาพแรงงานรายสา า 

อุตสาหกรรม 
ผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมง (บาท//ชั่วโมง) ผลิตภาพแรงงานต่อคน (บาท/ปี/คน) 

2557 2562 2563 
% Change 

(57-62)  
2557 2562 2563 

% Change  
(57-62) 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 26.0 29.9 30.0 15.27 51,153 56,765 54,867 10.97 

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,400.5 1,559.1 1,183.6 11.33 3,486,158 3,784,408 2,798,550 8.56 

การผลิต 160.6 190.6 195.8 18.67 412,811 471,334 455,592 14.18 

ไฟฟ้า ก๊า  ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 1,110.3 1,257.0 1,146.5 13.21 2,291,598 2,587,152 2,336,460 12.90 

การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 142.9 285.3 277.2 99.71 343,649 588,694 568,095 71.31 

การก่อสร้าง 41.4 57.2 60.3 38.13 101,453 133,402 132,583 31.49 

การขายส่ง และการขายปลีก การ ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 78.5 108.1 107.6 37.64 207,211 269,590 259,732 30.10 

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 192.3 231.9 184.9 20.60 497,032 569,400 428,959 14.56 

กิจกรรมโรงแรม และการบริการด้านอาหาร 65.4 100.3 67.0 53.49 168,619 245,083 152,059 45.35 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 729.7 1,368.2 1,276.0 87.50 1,713,731 3,087,857 2,746,488 80.18 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 512.8 705.4 742.3 37.55 1,137,336 1,529,952 1,576,702 34.52 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 963.1 924.3 827.6 -4.03 2,245,423 2,133,557 1,876,490 -4.98 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 281.2 254.1 247.6 -9.64 638,662 570,088 534,755 -10.74 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 121.1 121.2 112.8 0.08 329,678 312,751 274,655 -5.13 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 155.4 167.5 169.6 7.77 315,202 328,027 327,066 4.07 

การศึกษา 149.2 150.6 157.0 0.93 280,906 286,964 277,813 2.16 

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 129.6 173.3 169.9 33.73 294,191 377,284 363,602 28.24 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 101.9 198.1 185.7 94.41 244,577 435,980 369,434 78.26 

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 72.5 76.1 79.3 5.07 183,791 174,964 169,499 -4.80 

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล 29.9 31.9 25.5 6.69 77,416 75,573 73,608 -2.38 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 
 

ผลิตภาพแรงงานที่แตกต่างกันมากในแต่ละสาขานี้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือที่
แตกต่างกันไป นอกจากนี้ไม่ใช่เพียงกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนใน
ภาพรวมเท่านั้นที่มีส่วนในการยกระดับผลิตภาพแรงงาน แต่รวมถึงหน่วยงานเฉพาะสาขา ตลอดจนหน่วยงาน
สนับสนุนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ที่จำเป็นต้องดำเนินงานร่วมกัน 
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ภาพที่ 2-6 หน่วยงานที่เกี่ยว  องกับผลิตภาพแรงงานไทย 

 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย สรุปได้ดังภาพที่ 2-6  ึ่งประกอบด้วย 
 
▪ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการพัฒนากำลังคนและพัฒนาทักษะ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและผลิตภาพรายสาขา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรรม และหน่วยงานในภาคบริการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม โดยหน่วยงาน
เหล่านี้มีการดำเนินนโยบายเฉพาะทางตามแต่กิจกรรรมการผลิต  

▪ หน่วยงานที่มีการดำเนินงานสนับสนุนผลิตภาพแรงงานทางอ้อมด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาทักษะแรงงานและผู ้ประกอบการ  เช่น สำนักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

▪ หน่วยงานที่มีส่วนในการวิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลิตภาพ 
เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบัน 
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

▪ ภาคเอกชน เป็นภาคส่วนสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภาพแรงงานบรรลุผล เนื่องจากเป็น
หน่วยที ่สามารถดำเนินการในระดับองค์กรได้ โดยการรวมกลุ ่มขององค์กรเอกชนจะช่วย
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ตลอดจนสถาบัน/สมาคมเฉพาะสาขา เช่น สถาบัน 
ยานยนต์ สถาบันอาหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงแรมไทย 
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▪ ภาควิชาการและประชาสังคม เช่น สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย มหาวิทยาลัย 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงหน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายของประเทศ  

 
ทั้งนี้ในส่วนถัดไปของรายงานจะเป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานในแต่ละสาขา  

การพัฒนากำลังคนในภาพรวม และปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงานในด้านต่าง ๆ  ึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่
ข้อเสนอแนะในการยกระดับผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  
ด้านผลิตภาพแรงงาน เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยให้พร้อมเผชิญความท้าทายและสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลางต่อไป 
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บทที่ 3 
ผลติภาพแรงงานรายสาขา 

 

ดังที่ได้เห็นในบทที่แล้วว่าผลิตภาพแรงงานมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และผลิตภาพ
แรงงานไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ช้าลงในช่วงหลัง อีกทั ้งผลิตภาพแรงงานยังแตกต่างกันไปตามแต่ละ 
ประเภทอุตสาหกรรม ในบทนี้จะมองภาพลึกลงไปในแต่ละสาขากิจกรรม ประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของผลิตภาพของแรงงานแต่ละกลุ่ม โดยอาศัย
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือนำไปสู่การออกแบบนโยบายที่เหมาะสมกับแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรม 

 
3.1 ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรกรรม 

ภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหาร คนไทยจึงประกอบ
อาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภาคส่วนนี้ยังเป็นแหล่งดูดซับแรงงานที่สำคัญ และมีแนวโน้ม
ดูดซับแรงงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากข้อมูลสำมะโนเกษตร ระดับครัวเรือน ปี 2556 พบว่ามีการเข้าสู่สังคม
สูงอายุของครัวเรือนเกษตรไทยที่มากขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพบว่าแรงงานสูงอายุส่วนใหญ่มีสัดส่วนสูง
ในกิจกรรมไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ ในขณะที่แรงงานอายุน้อยกลับมีสัดส่วนสูงในกิจกรรมประเภทการปลูก
พืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อย ทั้งนี้การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุอาจมีผลต่อ
การทำการเกษตรและผลิตภาพของภาคเกษตรด้วย (โสมรัศม์ิ จันทรัตน์ และคณะ, 2562)  

ในภาพรวมภาคเกษตรกรรมยังมีผลิตภาพต่ำ โดยหากพิจารณาผลิตภาพแรงงานในอดีต พบว่า  
ผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงของสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงในปี 2563 เท่ากับ 30.02 บาทต่อ
ชั่วโมง ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2557-2562 แต่ยังอยู่ในกลุ่มสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำที่สุด ทั้งนี้ภาค
เกษตรกรรมมีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น (Labor-Intensive) แต่มีการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างน้อย จากข้อมูล
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมไทยปี 2564 พบว่า เกษตรกรไทยร้อยละ 86.1 ยังใช้เทคโนโลยี
เกษตรกรรมแบบ 1.0 – 2.0 โดยเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อย และใช้แรงงานคนเป็นหลัก
หรือเกษตรกรรม 1.0 ถึงร้อยละ 47.6 ขณะที่เกษตรกรรม 2.0 ที่เริ ่มใช้เครื่องจักรเบาในการทำงานแทน
แรงงาน เช่น เครื่องสูบน้ำ รถแทรกเตอร์ มีสัดส่วนร้อยละ 38.5 (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2565)  

การเน้นใช้แรงงานมากกว่าทุนนี้ทำให้เกิดผลผลิตที่ไม่มากนัก อีกทั้งสินค้าเกษตรโดยส่วนใหญ่มี
มูลค่าเพิ่มที่ต่ำ ทั้งนี้ จำนวนแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีสูงถึง 1 ใน 3 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดในประเทศ
ไทย แต่ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมกลับต่ำ สะท้อนจาก GDP ภาคเกษตรกรรมที่คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของ GDP รวมทั้งประเทศ จึงเป็นผลให้ภาคเกษตรกรรมของไทยมีผลิตภาพที่ต่ำ 
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แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีรายได้หรือผลิตภาพแรงงานต่ำทุกกลุ่มหรือไม่ เพื่อตอบคำถามข้างต้น 
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผลิตภาพของแรงงานในภาคเกษตรกรรมแต่ละกลุ่มย่อย การวัดผลิตภาพแรงงาน
กลุ่มย่อยนี้เองมีข้อจำกัดของข้อมูลผลผลิตและรายได้ของแต่ละกลุ่มเกษตรกร อย่างไรก็ดี ในส่วนนี้จะขอใช้
ข้อมูลรายได้หรือค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นตัวประมาณการผลิตภาพแรงงาน โดยข้อมูลดังกล่าวได้
จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ซึ่งสามารถ
จำแนกประเภทกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) ได้ละเอียดถึงระดับ 5 หลัก  

ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนของแรงงานในภาคการเกษตร และจำนวนแรงงานในแต่ละ
สาขาย่อยแล้ว จะเห็นว่ารายได้เฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรในแต่ละสาขา ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3,050 – 
13,800 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ดีมีบางกลุ่มที่มีลักษณะโดดออกมา ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังภาพที่ 3-1 
ได้แก่  

 
▪ สาขาที่มีการจ้างงานสูง แต่มีรายได้ต่ำ สะท้อนว่าผลิตภาพกลุ่มนี้ต่ำ เช่น การปลูกข้าวจ้าว การ

ปลูกยางพารา และการปลูกข้าวเหนียว ซึ่งทั้ง 3 สาขามีการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านคน แต่กลับมี
รายได้ที่น้อยเพียงประมาณ 4,700 – 6,200 บาทต่อเดือนเท่านั้น 

▪ สาขาที่การจ้างงานสูง แต่มีรายได้ต่ำ-ปานกลาง ได้แก่ การปลูกมันสำปะหลัง การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลอื่นๆ 

▪ สาขาที่มีรายได้ค่อนข้างสูง แต่มีการจ้างงานต่ำ ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ 
การเลี้ยงผึ้ง การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน สาขาเหล่านี้มักเป็นสาขาที่ใช้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะและรายได้ดี ตัวอย่างเช่น การเลี้ยงผึ้ง ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำผึ้งในเชิงพาณิชย์มีมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ ความสวยงาม อาหาร ขนม เครื่องดื่ม จึงมีการ
ผลักดันให้ผู้เลี้ยงผึ้งพัฒนารูปแบบวิธีผลิตน้ำผึ้งเพ่ือป้อนสู่ตลาด 

 
ภาพที่ 3-1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจำนวนแรงงานของแต่ละกิจกรรมในภาคการเกษตร 

 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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จะเห็นว่ารายได้ของแรงงานภาคเกษตรกรรมแตกต่างกันไปตามสาขาย่อย และหากนำรายได้ต่อเดือน
มาหารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อเดือน จะได้เป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของแต่ละสาขา ดังแสดงใน
ภาพที่ 3-2 ซ่ึงพบว่ายังมีแรงงานจำนวนมากที่ได้ค่าจ้างเฉลี่ยต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมง (40 บาทต่อชั่วโมง1) 
อีกทั้งยังมีบางสาขาที่มีค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วใมงต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงของภาคเกษตรกรรม  
ในปี 2563 (30 บาทต่อชั่วโมง) สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านผลิตภาพและรายได้ในภาคเกษตรกรรม 

 
ภาพที่ 3-2 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงและจำนวนแรงงานแต่ละกจิกรรมในภาคการเกษตร 

 
หมายเหตุ: ภาพนี้ตัดสาขาย่อยที่มีรายได้สูงหรือจำนวนแรงงานมาก (กรอบสีส้ม เหลือง เขียวในภาพที่ 3-1) ออกไป 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่คำนวณได้นี้ จะนำมาเป็นตัวแทน (Proxy) ของผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงของ

แต่ละกลุ่ม ทั้งนีใ้นทางทฤษฎี หากตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfectly competitive market)  
ผลิตภาพแรงงานจะเท่ากับค่าจ้างที่แท้จริง (Real wage) อย่างไรก็ดีหากตลาดแรงงานไม่ใช่ตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ ซึ ่งมีแนวโน้มเป็นกรณีของตลาดแรงงานไทย  ค่าจ้างที ่แท้จริงและผลิตภาพแรงงานจะยังคงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่อาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ หลายประการ รวมถึงอำนาจ 
การต่อรอง (Bargaining Power) ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อีกนัยหนึ่งเนื่องจากผลิตภาพแรงงานเป็นตัวชี้วัด
ที่สะท้อนประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างผลผลิตของแรงงาน ดังนั้นหากแรงงานมีผลิตภาพสูงขึ้น  
ก็ควรได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นเช่นกัน 

แรงงานในภาคเกษตรกรรม อาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ การปลูกพืชผล การเลี้ยงสัตว์  
การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป่าไม้ และกิจกรรมสนับสนุนด้านเกษตรกรรม โดยค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง
ของแรงงานราย TSIC 5 หลัก แสดงดังตารางที่ 3-1  

 
 

 
1 ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยต่อชั่วโมง 40.375 บาท คำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 323 ต่อวัน (มกราคม 2563) หารด้วยชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน  
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ตารางที่ 3-1 รายได้เฉลี่ย (บาท/ชั่วโมง) ของลกูจ้างภาคการเกษตร 

 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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จะเห็นว่ากลุ่มกิจกรรมสนับสนุน กลุ่มประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ มีค่าจ้างเฉลี่ย
สูงกว่ากลุ่มการปลูกพืชผล อีกท้ังสาขาที่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นกลุ่มการปลูกพืชผล ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงผลิตภาพแรงงานในแต่ละกลุ่มของภาคเกษตรกรรม ยกเว้น
สาขาการป่าไม้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการจ้างงานและสาขาย่อยน้อย 

 

3.1.1 การปลูกพืช 

 
ในภาพรวมสาขาการปลูกพืชผลมีผลิตภาพแรงงานต่ำกว่าสาขาเกษตรกรรมอื่น ๆ เนื่องจากสาขานี้มี

การใช้แรงงานเข้มข้นกว่า โดยเฉพาะสาขาการปลูกข้าวที่มีแรงงานจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน แต่รายได้ต่อ
ชั่วโมงเพียง 46 บาท เช่นเดียวกับการปลูกข้าวเหนียวที่มีแรงงานเกือบ 2 ล้านคน แต่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 33 
บาทต่อชั่วโมง เกษตรกรส่วนใหญ่ของไทยปลูกข้าวเป็นพืชหลักมาเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันราคาข้าวตกต่ำลง
โดยมีสาเหตุมาจากทัง้ปัจจัยภายในประเทศและการส่งออก กล่าวคือข้าวไทยได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจาก
มีผู้ผลิตประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาร่วมในตลาดมากขึ้น อีกทั้งเกษตรกรไทย ประสบปัญหาต้นทุน 
ในการผลิตที่สูง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างในการทำนา และเมล็ดพันธุ์ ซึ่งไทยยังไมใ่ห้ความสำคัญกับการวิจัย
พันธุ์พืชเท่าท่ีควร ปัจจุบันเกษตรกรต้องพ่ึงพาการซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทเอกชนที่เข้ามาผูกขาดทางการตลาด 
(พิกุล พงษ์กลาง, 2559) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ผลผลิตสาขาการปลูกข้าวของไทยมีแนวโน้มลดลง ดังตารางที่ 
3-2 และส่งผลต่อรายไดแ้ละผลิตภาพของแรงงานกลุ่มนี้ด้วย 

อีกหนึ ่งสาขาการปลูกพืชที ่มีการจ้างงานสูงแต่มีผลิตภาพและรายได้ต่ำคือการปลูกยางพารา  
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาผลิตผลิตของยางพารา ดังภาพที่ 3-3 และตารางที่ 3-2 พบว่า
หลังจากปี 2554 ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่ราคายางพาราถูกกำหนดโดยราคา
ตลาดโลกและมีความผันผวน แต่ที่ผ่านมาก็มีคนปลูกยางมากขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมการปลูกยาง 
(บัญชา สมบูรณ์สุข และไชยยะ คงมณี, 2561) จึงเห็นผลผลิตยางมีทิศทางเติบโตได้ด ี

 
ภาพที่ 3-3 ดัชนีราคาและผลผลติยางพารา (ยางแผ่นดิบชั้น 3) 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 3-2 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาและผลผลิตสนิค้าเกษตร เทียบกับปีฐาน 

 
 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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กิจกรรมการปลูกพืชที่มีรายได้และผลิตภาพสูง ได้แก่ พืชน้ำมัน โดยในสาขาการปลูกปาล์มน้ำมัน  
และพืชน้ำมันอื่น ๆ (ยกเว้นถั่วเหลือง) ที่แรงงานมีรายได้ต่อชั่วโมงสูง และเป็นกลุ่มการปลูกพืชที่มีค่าจ้างสูง
ที่สุด เนื่องจากพืชเหล่านี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีมูลค่าสูง และเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื ่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจไทย ราคาและผลผลิตจึงเติบโตได้ดีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน 
โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน  

อีกหนึ่งกลุ่มพืชผลที่ดูมีผลิตภาพดี ได้แก่ ไม้ผลและไม้ดอก โดยเฉพาะการปลูกมะพร้าว ส้ม กล้วยไม้ 
ทุเรียน ลำไย และอ้อย ที่แรงงานมีรายได้ต่อชั่วโมงสูง อย่างไรก็ดี ผลไม้บางกลุ่มกลับมีรายได้ไม่สูง โดยเฉพาะ
มังคุด และกล้วย 

 

3.1.2 การเลี้ยงสัตว์ 
 

ในภาพรวมการเลี ้ยงสัตว์มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าการปลูกพืช หากพิจารณาข้อมูลดัชนีราคา 
และผลผลิตสาขาปศุสัตว์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เส้นสีส้ม ในภาพที่ 3-4) จะเห็นว่าผลผลิต 
และราคาสินค้าปศุสัตว์มีแนวโน้มเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีฐาน โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อที่ราคาเติบโตได้ดี 
และการเลี้ยงสุกรที่ทั้งราคาและผลผลิตเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่เนื้อไกแ่ละไข่ไกมี่ผลผลิตเติบโตสูง 

 
ภาพที่ 3-4 ดัชนีราคาและผลผลติสินค้าเกษตร 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ผลข้างต้นค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่สะท้อนว่าแรงงาน  

ในสาขาการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีรายได้ต่อชั่วโมงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ แรงงานในสาขา
การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงแพะ การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง และการทำฟาร์มผสมผสาน (การเลี้ยงสัตว์หลายชนิดอยู่ใน
พื้นที่เดียวกัน) ก็มีค่าจ้างต่อชั่วโมงที่สูงเช่นกัน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่กล่าวมาเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ 
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และเป็นแหล่งอาหารภายในประเทศและต่างประเทศที่ไทยมีศักยภาพ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการหลากหลาย
ขนาดอยู่ในสาขาเหล่านี้ ทั้งนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสาขาการเลี้ยงผึ้งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และมีโอกาส  
เชิงพาณิชย์สูง จึงส่งผลต่อรายได้และผลิตภาพ ในขณะที่การทำฟาร์มผสมผสานก็จำเป็นต้องอาศัยทักษะ  
และและความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์หลากหลายด้าน จึงทำให้สาขานี้มีผลิตภาพแรงงานสูงเช่นกัน สำหรั บสาขา
ปศุสัตว์ที่รายได้ต่ำกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ มีเพียงสาขาเดียวคือการเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ 

ยิ่งไปกว่านั้น สาขาปศุสัตว์เป็นภาคเกษตรกรรมที่มีแรงงานอยู่ในประกันสังคมมากโดยเปรียบเทียบ 
โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่เนื้อ สุกร เป็ด และไก่ไข่ เนื่องจากเป็นสาขาที่มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่มากกว่าสาขา
อื่น จึงมีความสามารถในการจ้างงานจำนวนมาก ทั้งนี้การที่แรงงานอยู่ในระบบจะได้รับการพัฒนาทักษะ  
และการคุ้มครองพ้ืนฐานตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภาพแรงงานด้วยนั่นเอง 

 

3.1.3 การประมง 
 

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นสาขาเกษตรกรรมที่มีรายได้สูง รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญ และมีการจ้างงานสูง โดยเฉพาะสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาทะเล ปลาน้ำจืด กุ้งทะเล และกุ้งน้ำจืด 
การประมงทะเล การจับปลา ปู และกุ้งทะเล ที่แรงงานมีค่าจ้างต่อชั่วโมงสูง  

นอกจากนี ้ ในภาพรวมสาขาการประมงและเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ำมีสัดส่วนแรงงานอยู ่ในระบบ
ประกันสังคมพอสมควร โดยเฉพาะสาขาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ในขณะที่การจับปลา
ทะเลแม้จะมีแรงงานอยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ราว 2,000 คน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 แต่คิดเป็นสัดส่วน
น้อยมากเมื ่อเทียบกับจำนวนแรงงานที่ได้จาก LFS กว่าแสนคน ประเด็นด้านการคุ ้มครองแรงงานจึงมี
ความสำคัญในสาขานี้ รวมถึงปัญหาเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal 
Unreported and Unregulated: IUU) ซึ่งปัญหานี้ยังส่งผลความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
ในเวทีโลกอีกด้วย 

 

3.1.4 กิจกรรมสนับสนุนทางการเกษตร 

 
แรงงานในสาขากิจกรรมสนับสนุนทางการเกษตรมีรายได้ต่อชั่วโมงสูงที ่สุดในภาคเกษตรกรรม 

โดยเฉพาะกิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ (150 บาทต่อชั่วโมง) และการดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน (104 บาทต่อชั่วโมง) กิจกรรมข้างต้นมีความสำคัญต่อการทำการเกษตร 
และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแรงงานสูง กล่าวคือ การขยายพันธุ์สัตว์เป็นส่วนสำคัญของสาขาการเลี้ยง
สัตว์ เนื ่องจากเป็นขั ้นตอนการสร้างผลผลิตในอนาคต ในขณะที่ การให้น้ำและการชลประทานก็เป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของการปลูกพืชเกือบทุกประเภท ด้วยเหตุนี้กิจกรรมเหล่านี้จึงมีรายได้และผลิตภาพ
แรงงานที่สูง 
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กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีรายได้สูงรองลงมา คือ การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์  และการควบคุม
แมลงและสัตว์ศัตรูพืช ส่วนกิจกรรมสนับสนุนที่มีรายได้ไม่สูง ได้แก่ กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล กิจกรรม
สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนปลูกพืชอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ดี แม้กิจกรรมเหล่านี้จะดูมีรายได้และผลิตภาพที่ดี แต่จำนวนการจ้างงานในสาขาเหล่านี้  
มีน้อยมาก เมื่อเทียบกับสาขาเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ทั้งในภาพรวม มีเพียงกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลที่มีการ
จ้างงานสูงในไตรมาสที่ 3 สะท้อนว่าแรงงานเกษตรจำนวนมากไม่ได้ทำงานอยู่ในสาขาที่มีรายได้และผลิตภาพดี 
 

ภาพที่ 3-5 ภาพรวมผลิตภาพภาคเกษตรกรรม 

 
 
โดยสรุปแล้วผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรกรรม แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทกิจกรรม ซึ่งกลุ่ม 

ที่มีผลิตภาพสูงที่สุดในภาพรวมคือกิจกรรมสนับสนุนทางการเกษตร รองลงมา ได้แก่ การประมงและเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชผล ตามลำดับ  

 
▪ การปลูกพืชผล รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงโดยรวมต่ำกว่า มีการจ้างงานสูง แต่เป็นแรงงานในระบบ

ประกันสังคมในสัดส่วนที่น้อย และสาขานี้เองยังแบ่งออกเป็น 
- ธัญพืช การจ้างงานสูง แต่รายได้ค่อนข้างต่ำ ราคาผลผลิตต่ำและมีความผันผวน 
- ยาง การจ้างงานสูง รายได้ต่ำ ผลผลิตสูง แต่ราคาผลิตต่ำและมีความผันผวน 
- พืชน้ำมัน ผลผลิตและราคาเติบโตได้ดี รายได้เกษตรกรสูง 
- ไม้ผล ราคาเติบโตได้ดี และรายได้เกษตรกรสูง 

▪ การเลี ้ยงสัตว์ รายได้ค่อนข้างสูง มีการจ้างงานค่อนข้างมากในภาพรวมและอยู ่ในระบบ
ประกันสังคม โดยสาขาที่รายได้สูงอย่างโดดเด่น เช่น การเลี้ยงผึ้ง สุกร โคนม โคเนื้อ ส่วนสาขา  
ที่มีการจ้างงานในระบบประกันสังคมสูง เช่น ไก่ไข่ สุกร เป็ด  

▪ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้เฉลี่ยสูง แต่การจ้างงานยังมีไม่มากทั้งในภาพรวมและ 
ในระบบประกันสังคม โดยสาขาท่ีโดดเด่นคือการจับและเพาะเลี้ยงปลาทะเล ปลาน้ำจืด และกุ้ง  

▪ กิจกรรมสนับสนุนทางการเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสูง เช่น กิจกรรมสนับสนุนการแพรพั่นธุ์
สัตว์ การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน กลุ่มนี้มีสัดส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมค่อนข้าง
สูง แต่การจ้างงานโดยรวมยังน้อย 
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3.2 ผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

ในภาพรวมผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคเกษตรกรรมและบริการ โดยเฉพาะสาขาการทำ
เหมืองแร่ และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ ในขณะที่สาขาการผลิตก็มีภาพรวมผลิตภาพ
แรงงานอยู่ในระดับดี โดยในปี 2563 อยู่ที่ 195.8 บาทต่อชั่วโมง เพ่ิมข้ึนจาก 190.6 บาทในปี 2562 และจาก 
160.6 บาทในปี 2557 อย่างไรก็ดี ในสาขาการผลิตก็มีความแตกต่างกันของผลิตภาพในกิจกรรมการผลิต
สินค้าแต่ละประเภท 

จากการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมย่อย พบว่า สาขาที่มีผลิตภาพแรงงานสูง 
ได้แก่ การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งมีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงในปี 2562 
อยู่ที่ 1,358.83 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ การผลิตยาสูบ โดยสาขาเหล่านี้มีการใช้ปัจจัยทุน
สูง มีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) และมีมูลค่าผลผลิตสูง 

ส่วนสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำคือ สาขาการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่มีผลิตภาพแรงงานต่อ
ชั่วโมงในปี 2562 อยู่ที่ 58.85 ซึ่งลดลงจากปี 2557 ร้อยละ -5.92 สาขาอื่น ๆ ที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ ได้แก่ 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งล้วนแต่เป็นสาขาที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น  
มีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีน้อย สาขาการพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล ก็มีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงต่ำ 
อยู่ที่ 34.31 ในปี 2562 และยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าจ้างข้ันต่ำเฉลี่ยต่อชั่วโมงท่ี 40 บาท  

สาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความสำคัญของไทย ได้แก่ การผลิตอาหาร เป็นสาขาที่มีแรงงานอยู่ใน
สาขานี้จำนวนมาก ประมาณ 1.5 ล้านคน และผลิตภาพแรงงานไม่สูงเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตส่วนใหญ่ โดย
ปี 2562 อยู่ที ่ 103.7 บาทต่อชั่วโมง ในขณะที่สาขาการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน มีการจ้างงานสูงอยู่ที่
ประมาณ 5 แสนคน และมีผลิตภาพแรงงานค่อนข้างดี อยู่ที่ 295.11 บาทต่อชั่วโมง 

นอกจากผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่คำนวณได้จาก GDP และจำนวนผู้มีงานทำหรือชั่วโมง
การทำงานในภาคอุตสาหกรรมจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม มีการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิต2 ซึ่งวัดความสามารถในการผลิตของ
แรงงานในภาคการผลิตจากการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน โดยสะท้อนภาพเปรียบเทียบกับปีฐาน
ในปี 2559 คณะผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมนี้เพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นภาพผลิตภาพ
จากข้อมูลจริงจากภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงพบว่า ผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิตในภาพรวมเติบโตขึ้น ก่อนจะหด
ตัวในปี 2563 และกลับมาขยายตัวในปี 2564 ทั้งนี้ ผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิตหดตัวไม่มาก เพียงร้อยละ 
-1.7 ในปี 2563 เนื่องจากในปีดังกล่าวยังมีบางสาขาย่อยที่ขยายตัวได้ดี เช่น การผลิตเครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ 
และผลิตภัณฑ์กระดาษ ดังตารางที่ 3-3 

 
 

 
2 ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity Index) เป็นอัตราส่วนของดัชนีผลผลิตและดัชนีแรงงาน ซ่ึงจะชี้ถึงทิศทางของผลิตภาพของแรงงาน
ว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้น แรงงานภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับเดือนฐาน โดยความสำคัญของ
อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามสัดส่วนค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 3-3 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เทียบกับปีฐาน (2559) 
  2560 2561 2562 2563 2564 
ดัชนีรวม 1.0% 2.0% 0.0% -1.7% 6.9% 
TSIC10 การผลติผลิตภณัฑ์อาหาร -0.2% 0.2% 1.7% 0.5% 6.2% 
TSIC11 การผลติเครื่องดืม่ 1.8% -0.7% 11.8% 8.4% 10.7% 
TSIC12 การผลติผลิตภณัฑย์าสูบ -10.0% -16.3% -14.7% -4.9% 7.2% 
TSIC13 การผลติสิ่งทอ 1.9% 6.3% 6.0% -3.1% 13.3% 
TSIC14 การผลติเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย -1.8% 1.6% -1.4% 3.9% 6.3% 
TSIC15 การผลติเครื่องหนังและผลิตภณัฑ์ที่เกีย่วข้อง -2.8% 1.8% -6.2% -22.6% -11.2% 
TSIC17 การผลติกระดาษและผลติภัณฑ์กระดาษ 3.8% 5.3% 6.3% 11.1% 18.1% 
TSIC19 การผลติถ่านโค้กและผลติภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม 3.9% -1.0% -7.7% -7.5% -3.2% 
TSIC20 การผลติเคมภีัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมี 0.3% 0.2% -1.4% -3.4% 2.7% 
TSIC21 การผลติเภสัชภณัฑ์ เคมภีัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 6.5% 13.1% 7.9% -13.2% -10.6% 
TSIC22 การผลติผลิตภณัฑย์างและพลาสติก 2.0% -7.7% -10.7% -8.5% -2.0% 
TSIC23 การผลติผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ -0.4% 4.5% 5.3% 4.8% 7.0% 
TSIC24 การผลติโลหะขั้นมลูฐาน 2.1% 4.0% -2.8% -4.0% 10.6% 
TSIC25 การผลติผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักร) -1.1% 4.7% -3.2% -9.4% 1.5% 
TSIC26 การผลติผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ -2.6% -1.1% -3.9% -2.8% 2.8% 
TSIC27 การผลติอุปกรณไ์ฟฟ้า -2.2% -3.0% -2.0% 0.4% 3.1% 
TSIC28 การผลติเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จดัประเภท -12.9% -12.8% -6.9% -6.5% 12.2% 
TSIC29 การผลติยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง 5.6% 15.4% 8.6% 3.0% 21.4% 
TSIC30 การผลติอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ 3.0% 12.1% 8.1% -5.2% 8.7% 
TSIC31 การผลติเฟอร์นิเจอร ์ 14.1% 8.9% 11.0% 9.9% 17.0% 
TSIC32 การผลติผลิตภณัฑ์อื่นๆ -8.2% -9.9% -13.3% -16.7% -15.5% 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

หากพิจารณาผลิตภาพแรงงานแต่ละการผลิตระดับ TSIC 2 หลัก (ตารางที่ 3-3) และ 4 หลัก (ปรากฏ
ในภาคผนวก) จะพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดัชนีผลิตภาพแรงงานเติบโตสูงในช่วงปี 2560 – 2564 โดยเฉลี่ย
สูงที่สุดคือสาขาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ร้อยละ 12.2) รองลงมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์  (ร้อยละ 10.8) โดย
เติบโตจากสาขาการผลิตรถยนต์มากกว่าการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตกระดาษ (ร้อยละ 8.9) ซึ่งมาจาก
การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษเป็นสำคัญ การผลิตเครื่องดื่ม (ร้อยละ 6.4) ซึ่งเติบโตจากสาขาการต้ม การกลั่น 
และการผสมสุรา และการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง (ร้อยละ 5.3) มาจากสาขาการผลิตรถจักรยานยนต์เป็นสำคัญ 

ส่วนกลุ่มที่ดัชนีผลิตภาพแรงงานเติบโตต่ำในช่วงปี 2560 – 2564 โดยเฉลี่ยต่ำที่สุดคือสาขาการผลิต
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ (ร้อยละ -12.7) โดยสาขาย่อยที่ทำให้เติบโตต่ำคือสาขาเครื่องประดับเพชรพลอยแท้ รองลงมา 
ได้แก่ สาขาการผลิตเครื่องหนัง (ร้อยละ -8.2) โดยเฉพาะการผลิตกระเป๋าหนัง การผลิตยาสูบ (ร้อยละ -7.7) 
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การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมืออื่น ๆ (ร้อยละ -5.4) และสาขาการผลิตยางและพลาสติก (ร้อยละ -5.4) 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง ดังสรุปในภาพที่ 3-6 
 

ภาพที่ 3-6 สาขาการผลิตที่มีดัชนีผลิตภาพแรงงานเติบโตเฉลี่ยสูงและต่ำสุด 5 อันดับ 

 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงสาขาการผลิตที่สำคัญ ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพของไทย และยังเป็นสาขาที่
ต ้องเร่งพัฒนาทักษะและผลิตภาพแรงงานไทย อันประกอบด้วย การผลิตอาหาร การผลิตสิ ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน  
 

3.2.1 การผลิตอาหาร 

 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีการจ้างงานจำนวนมาก ประมาณ 1.5 ล้านคน แต่มี  

ผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตส่วนใหญ่ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานเข้มข้น 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากที่สุดของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตทางเกษตรเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานจำนวน
มากเช่นกัน อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีการอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสูง เช่น 
หลักสูตรทำอาหาร ทำขนม แต่ยังไม่สะท้อนถึงผลิตภาพแรงงานที่สูงขึ้นในภาพรวม อย่างไรก็ดี กพร. ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยอยู่
ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
(พ.ศ. 2565 – 2570) 
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ดังที่กล่าวไปแล้วว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีศักยภาพ และเป็นผู้ส่งออกสำคัญ โดยการส่งออก
สินค้าอาหารไทยในปี 2564 มีมูลค่า 1,107,450 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากปีก่อน ขณะที่ 
ส่วนแบ่งตลาดโลกของไทยอยู ่ที่ ร ้อยละ 2.3 โดยเป็นประเทศผู ้ส ่งออกอาหารในอันดับที่  13 ของโลก  
การส่งออกอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยอานิสงส์จากความกังวลโควิด-19 ที่คลายตัวลง และประเทศคู ่ค้า 
ผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลทำให้สินค้าส่งออกที่มีตลาดในกลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหาร  
และโรงแรมปรับตัวดีขึ ้น อีกทั้งยังได้รับปัจจัยบวกจากเงินบาทที่อ่อนค่า ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารที่เน้นผลิตเพื่อการส่งออก ในปี 2565 อุตสาหกรรมนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการ
สินค้าในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมของภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ ที่ทยอยฟื้นตัวจากโควิด-19 
(สถาบันอาหาร, 2565) ซึ่งไทยมีศักยภาพในการร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ท่ัวโลกกำลังให้ความสำคัญ 

นอกจากศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารที่ไทยมีข้างต้น ผู้ประกอบการและแรงงานไทยยังมีโอกาส
อีกมาก และจำเป็นต้องเตรียมพร้อม ในปัจจุบันแนวโน้มความต้องการอาหารใหม่ ๆ เกิดขึ ้นทั ่วโลก 
ตัวอย่างเช่น อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) กำลังเป็นที่นิยมในประเทศทางยุโรป เนื่องจาก
ผู้บริโภคมีความไม่ม่ันใจในความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน รวมทั้งผู้แพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์
และแพ้แลคโตส (Lactose) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศ ผู้บริโภคจึงหันมาใส่ใจในสุขภาพและบริโภค
โปรตีนจากพืชเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2564 ไทยส่งออกสินค้าอาหารโปรตีนจากพืชเป็นมูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของตลาดโลก ขยายตัวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 ดังนั้นอาหารโปรตีน 
จากพืช จึงเป็นอาหารศักยภาพที่ควรได้รับการส่งเสริม นอกจากนี้ อาหารประเภทอื่น ๆ ก็ได้รับความนิยม  
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Functional Food) อาหารที่ผ่านการผลิตแบบธรรมชาติ 
(Organic Food) อาหารเฉพาะเจาะจง (Specialization) เช่น อาหารฮาลาล ที่เติบโตตามประชากรมุสลิม 
รวมถึงอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและแต่ละวัย ซึ่งสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุด้วย 

จากแนวโน้มความต้องการอาหารที่เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปข้างต้น ทำให้ผู ้ประกอบการและ
แรงงานต้องตระหนัก และเพิ ่มทักษะการผลิตอาหารเหล่านี ้ โดยต้องมีความเข้าใจมาตรฐานการผลิต  
การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตที่มีมูลค่าสูง รวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตอาหาร เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ภายในโรงงาน  

 

3.2.2 การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

 
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ โดยเฉพาะสาขาเสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกาย เป็นสาขาท่ีมีการใช้แรงงานเข้มข้นและพ่ึงพาแรงงานต่างชาติสูง ธุรกิจส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทำให้แรงงานไม่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น นอกจากนี้การวจิัย
และพัฒนาด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังมีน้อย  
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้บริโภคมี 
กำลังซื ้อลดลง ส่งผลต่อสถานะทางการเงินของธุรกิจ อีกทั ้งแรงงานบางส่วนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื ่องนุ ่งห่มได้หลุดออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ผู ้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมจึงต้องมีการปรับตัวโดยจัดการฝึกอบรมทักษะแรงงานที่ยังเหลืออยู่ในระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การสนับสนุนให้มีการใช้ Semi Automation หรือกระบวนการทำงานผสมผสานระหว่างคนและ
เครื่องจักร (Human Machine Collaboration) รวมถึงการนำเข้าแรงงานต่างชาติอย่างเหมาะสมผ่านการ
จัดทำความร่วมมือ (MOU) และป้องกันการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2565) 

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้น ได้นำมา
ซึ่งโอกาสในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงเป็น
โอกาสให้ผู้ประกอบการและแรงงานเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเครื่องมือ วิธีการทำงาน รวมทั้งโอกาสในการพัฒนา
เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มุ ่งเน้นในการผลิตสิ่งทอเทคนิค (Technical textile) ที่เน้นความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ สิ่งทอเทคนิคชนิดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical textile)  
เพื่อนำไปใช้ผลิตหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความต้องการ
เพิ่มขึ้น และการนำคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น การต้านแบคทีเรีย การสะท้อนน้ำ การป้องกันแสง UV  
การรักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง หรือคุณสมบัติการแห้งเร็วและระบายเหงื่อได้ดี เข้ามาใส่ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

 

3.2.3 การผลิตยานยนต์และช้ินส่วน  

 
ผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา

ในระดับสูง และมีโอกาสเติบโตต่อไปได้จากแนวโน้มการเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EVs)3  
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที ่มีการจ้างงานสูงประมาณ 5 แสนคน 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญ ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบ
ประกันสังคมสาขานี้ มีจำนวนประมาณ 3 แสนคน สะท้อนว่าแรงงานเกินกว่าครึ่งในสาขายานยนต์อยู่ในระบบ 
จากภาพที่ 3-7 จะเห็นว่าหลังจากท่ีการจ้างงานลดลงในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 การจ้างงาน
ก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ในทำนองเดียวกัน อัตราการว่างงานก็ลดลงเช่นกัน 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะมุ่งไปที่ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาจำนวนรถยนต์ EV 
จดทะเบียนในประเทศไทยเติบโตขึ้นทุกประเภท โดยยอดสะสมของปี 2565 ณ เดือนสิงหาคม อยู่ที่ 53,545 
คัน4 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและแนวโน้มข้างต้นส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานเช่นกัน เมื่อ

 
3 ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) คือยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 
หรือทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ (สถาบันยานยนต์, 2561)  
4 ข้อมูลจากสถาบันยานยนต์ และกรมการขนส่งทางบก 
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แนวโน้มเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ EVs มากขึ้นแล้ว อาชีพ ทักษะ และตำแหน่งงานใน
ตลาดแรงงานสาขานี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

หากพิจารณาการจ้างงานในกิจกรรมย่อยของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว พบว่า การจ้างงานในสาขา
การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์มีทิศทางลดลง ในขณะที่การจ้างงานสาขาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ
ยานยนต์ มีทิศทางเพิ่มขึ้น สะท้อนแนวโน้มความสำคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญในยานยนต์
ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์แบบดั้งเดิม  

 
ภาพที่ 3-7 การจ้างงานสาขาการผลิตยานยนต์และชิน้ส่วน 

 
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม 

 
รัฐบาลไทยกำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) เป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริมครบวงจร เพ่ือผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตระดับโลก 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เช่น โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน บีเอ็ม
ดับเบิลยู และเมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 ได้อนุมัติการลงทุนของบริษัท ฮอริษอน พลัส 
จำกัด ซึ่งจะตั้งโรงงานผลิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมีแนวโน้มว่าจะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
NETA จากประเทศจีน นอกจากนี้ Tesla ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ก็ได้จดทะเบียน
บริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจน
สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบผลิตพลังงาน 5 
การที่ภาครัฐกำลังผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิต EV นั้น มีนัยต่อความจำเป็นในการการผลิตกำลังคนเพ่ือ
รองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคตด้วย 
 

 
5 ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถาบันยานยนต์ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

การจ้างงานในสาขาการผลิตเครื่องยนต์ส าหรับยานยนต์มีทิศทางลดลง ขณะที่การจ้างงานสาขาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส าหรับยานยนต์ มีทิศทางเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของ EV

ที่มา: ส านักงานประกันสังคม 8
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จ านวนผู้ประกันตนมาตรา    สาขาการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

การผลิตอุปกร ์ไ   าส าหรับยานยนต์ การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์
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จ านวนผู้ประกันตนมาตรา    และอัตราการว่างงาน 
สาขาการผลิตยานยนต์และช้ินส่วน

ผู้ประกันตน ม    สาขายานยนต์ อัตราการว่างงาน    
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3.3 ผลิตภาพแรงงานภาคบริการ 

ภาคบริการมีความสำคัญมากขึ้นกับเศรษฐกิจไทย ด้วยปัจจุบันเป็นภาคที่มีสัดส่วนมากที่สุดใน GDP 
อีกทั้งยังเป็นแหล่งการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากมีแรงงานอยู่ในภาคบริการจำนวนมาก และ
บางสาขาไม่ได้มีการเติบโตของผลผลิตเท่ากับแรงงาน จึงส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ภาค
บริการของไทยอาจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามการวิเคราะห์ของ KKP Research ได้แก่ 

  
1) กลุ่มบริการสมัยใหม่ที่เน้นการใช้นวัตกรรม (Skill-Intensive Modern Services) ประกอบด้วย 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร การเงินและประกันภัย และกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 
และเทคนิค 

2) กลุ ่มบริการที ่เน้นการใช้แรงงานทักษะสูง (High Skill Intensive) ประกอบด้วย การศึกษา  
การบริหารราชการ สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 

3) กลุ ่มบริการเก่าที ่เน้นการใช้แรงงานทักษะต่ำและเน้นการค้าระหว่างประเทศ  (Low Skill 
Tradable Services) ประกอบด้วย การขนส่ง การค้าส่ง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

4) กลุ ่มบริการที ่ใช ้แรงงานทักษะต่ำและพึ ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลัก  (Low-Skill 
Domestic Services) ประกอบด้วย การค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ และศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 

 
บริการที่มีผลิตภาพแรงงานสูง จะมีลักษณะเป็นบริการสมัยใหม่ มีการใช้ปัจจัยทุนสูง มีการลงทุน

ขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด เช่น บริการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ( ICT) กิจกรรมทาง
การเงินและประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์ จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นบริการกลุ่มที่ 1 (บริการสมัยใหม่ที่เน้น 
ใช้นวัตกรรม) ส่วนกลุ่มที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ จะมีลักษณะเป็นบริการแบบดั้งเดิม มีการใช้แรงงานเข้มข้น 
และมีการใช้ทุนและเทคโนโลยีต่ำ เช่น การก่อสร้าง การค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และการขนส่ง  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการกลุ่มท่ี 3 และ 4 หรือบริการที่เน้นใช้แรงงานทักษะต่ำนั่นเอง 

หากวิเคราะห์ลงไปในบริการระดับอุตสาหกรรมย่อย (TSIC 2 หลัก) พบว่า สาขาย่อยที่มีผลิตภาพ
แรงงานสูง ได้แก่ การโทรคมนาคม กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ 
การขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางอากาศ โดยเมื่อดูการเติบโตของสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานสูง ในช่วงปี 
2557 - 2562 พบว่าสาขาที่เติบโตสูงที่สุดคือการบริการสารสนเทศ (ร้อยละ 139.96) ในขณะที่การโทรคมนาคม
ก็มีอัตราการเติบโตสูง (ร้อยละ 119.29) ส่วนกิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาการบริหาร
จัดการ แม้จะมีผลิตภาพแรงงานสูง แต่มีอัตราการเติบโตของผลิตภาพต่ำ (ร้อยละ -45.75) สาขาย่อยอื่น ๆ  
ที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑสถาน การบริการรักษาสัตว์ 
กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี และกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง  โดยเมื่อดูการเติบโต



 

3-17 

ในช่วงปี 2557 - 2562 ก็พบว่ามีการเติบโตต่ำด้วย ยกเว้นสาขาการบริการรักษาสัตว์มีอัตราการเติบโตสูง (ร้อยละ 
70.46) รายละเอียดปรากฏดังภาคผนวก 

ในภาพรวมภาคบริการก็ยังมีผลิตภาพแรงงานต่ำ และต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่ 
ยังเป็นบริการแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้เน้นใช้แรงงานทักษะสูงและนวัตกรรม มีความสามารถในการปรับตัวช้า  
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างฉับพลันหรือไม่คาดคิด เช่น การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทั้งนี้ผลกระทบของโควิด-19 ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทบริการ โดยหากเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงานและชั่วโมงการทำงานในภาคบริการ ระหว่างปี 2563 และ 2562 พบว่า  
ภาคบริการส่วนใหญ่มีผลิตภาพแรงงานและชั่วโมงทำงานลดลงในปี 2563 โดยเฉพาะสาขาที่มีการจ้างงานมาก 
ได้แก่ โรมแรมและร้านอาหาร และการขนส่ง ซึ ่งเป็นสาขาที ่เกี ่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว และได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มการค้าและการก่อสร้างก็เป็นสาขาที่ต้องติดตาม 
แม้ว่าจะมีผลิตภาพและชั่วโมงการทำงานลดลงเล็กน้อย แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศได้ เนื่องจากมีแรงงานอยู่ในสาขาเหล่านี้จำนวนมาก ดังแสดงในภาพที่ 3-8 
 

ภาพที่ 3-8 การเปลี่ยนแปลงผลติภาพแรงงานและชั่วโมงการทำงานในภาคบริการ ปี 2563 เทียบกับ 2562 

 
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble แสดงจำนวนผู้มีงานทำในปี 2563  
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
สอดคล้องกับข้อมูลดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงของธนาคารแห่งประเทศไทยดังภาพที่ 3-9  

ที่สะท้อนว่าผลิตภาพแรงงานสาขาก่อสร้างและสาขาการค้าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 น้อยกว่าสาขา 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่ง ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวโดยตรง  
อีกท้ังผลิตภาพแรงงานสาขาการค้าและก่อสร้างยังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้ดีในปี 2564 
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ภาพที่ 3-9 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงสาขาบริการที่สำคัญ 

 
หมายเหตุ: ปีฐาน 2556 = 100  
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดยคณะผู้วิจัย  

 
ในส่วนถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานในภาคบริการที่สำคัญของไทย 4 สาขาหลัก ได้แก่ 

การก่อสร้าง การค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และการขนส่ง ซึ่งสาขาเหล่านี้เป็นสาขาบริการที่มี  
การจ้างงานสูง และมีผลิตภาพต่ำกว่าบริการอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ จึงควรมีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่
การยกระดับผลิตภาพแรงงานในสาขาเหล่านี ้ ทั ้งนี ้ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลผลผลิตในแต่ ละสาขาย่อย 
คณะผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลรายได้เป็นตัวประมาณการผลิตภาพแรงงานในแต่ละสาขา เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ 
ในภาคเกษตรกรรม ภายใต้สมมติฐานว่ารายได้ของแรงงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับผลิตภาพ และ
สามารถสะท้อนภาพเปรียบเทียบของผลิตภาพแรงงานในแต่ละกลุ่มได้ 
 

3.3.1 การก่อสร้าง 

 
แรงงานในสาขาก่อสร้างประกอบด้วยแรงงานหลายระดับและหลายประเภท โดยงานก่อสร้างอาจแบ่ง

ประเภทออกเป็นงานโครงสร้าง งานสาธารณูปโภคหรืองานระบบ และงานสถาปัตยกรรม ในขณะที่แรงงาน
สาขาก่อสร้างอาจแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

 
▪ ระดับหัวหน้าโครงการและผู้ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งทำให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด  
▪ ระดับหัวหน้างาน ที่ควบคุมการทำงานของกลุ่มช่างให้ถูกต้องตามการก่อสร้างเฉพาะสาขางาน  
▪ ระดับช่างปฏิบัติงานหรือช่างฝีมือ ซึ่งเป็นแรงงานที่มีฝีมือทำงานตามความชำนาญเฉพาะสาขา 

เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี 
▪ ระดับคนงาน คือ แรงงานที่ทำงานทุกประเภทที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ เช่น งานแบกหาม งานขุดดิน  

งานรื้อถอน ปรับพื้นที่ 
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ทั้งนีแ้รงงานกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและน่าเป็นห่วงที่สุดคือ กลุ่มช่างปฏิบัติงานและคนงาน เนื่องจากแรงงาน
กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันมากในด้านทักษะการทำงานและมาตรฐานฝีมือช่าง เป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น  
ใช้ทักษะต่ำ รวมถึงเป็นแรงงานนอกระบบ ทำให้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีความมั่นคงทางการทำงาน 
รวมถึงไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองจากภาครัฐ  

จากข้อมูลในปี 2563 สาขาการก่อสร้าง มีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงอยู่ที่ 60.34 บาท ซึ่งถือว่ามีผลิตภาพ
แรงงานต่ำ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแรงงานก่อสร้างแต่ละกลุ่มมีผลิตภาพแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร คณะผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ผลิตภาพของแรงงานสาขาย่อยในภาคการก่อสร้าง โดยใช้ค่าจ้างต่อชั่วโมง  
ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เป็นตัวประมาณการผลิตภาพแรงงาน ซึ่งจะเห็นว่าแรงงานก่อสร้างแต่ละประเภท  
มีผลิตภาพแรงงานแตกต่างกัน ดังตารางที่ 3-4 

 
ตารางที่ 3-4 รายได้ต่อชั่วโมง จำแนกตามกิจกรรมในสาขาการกอ่สร้าง 

ประเภทกิจกรรม รายได้ต่อชั่วโมง 
การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 219.38 
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร 124.46 
การติดตั้งระบบระบายอากาศ 115.70 
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ น้ำมันและกา๊ซ 97.93 
การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ 95.82 
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 89.20 
การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 88.14 
การติดตั้งไฟฟ้า 88.10 
การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน 80.99 
การติดตั้งระบบทำความร้อน 72.43 
กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 70.25 
การทาส ี 69.60 
การปูพื้นและผนัง 68.48 
การเตรียมสถานที่กอ่สร้าง 67.17 
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 62.57 
การติดตั้งฉนวน 62.50 
การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน 59.39 
การก่อสร้างฐานรากรวมถึงการตอกเสาเข็ม 57.21 
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ 53.35 
การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 52.06 
การร้ือถอน 45.00 
การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของโรงงาน
อุตสาหกรรม) และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆที่เกีย่วข้องในน้ำ 

44.95 

  ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 
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แรงงานสาขาการก่อสร้างที่มีผลิตภาพสูงคือ กลุ่มการก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร การติดตั้งระบบระบายอากาศ  
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ น้ำมันและก๊าซ การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ ซึ่งเป็น
ลักษณะของงานสาธารณูปโภคหรืองานระบบ ต้องใช้แรงงานที่มีความชำนาญ มีความรู้ความสามารถ อีกทั้ง 
งานบางสาขาเป็นงานที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทำให้แรงงานต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถึงจะสามารถทำงานได้ ได้แก่ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งทำให้แรงงานได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ยสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และสูงกว่า  
ผลิตภาพแรงงานโดยรวมของสาขาก่อสร้าง 

ในขณะที่แรงงานกลุ ่มที ่มีผลิตภาพต่ำ ได้แก่ กลุ ่มการก่อสร้างฐานรากรวมถึงการตอกเสาเข็ม  
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ การรื ้อถอน การก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก (ยกเว้นตัวอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการวิศวกรรม  
โยธาอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องในน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะของงานโครงสร้าง ใช้แรงงานระดับคนงาน เน้นการใช้แรง  
และไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความชำนาญในการทำงานมาก แรงงานกลุ่มนี้จึงได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงต่ำ  
และต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานโดยรวมของสาขาก่อสร้าง 

อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงในภาคการก่อสร้างคือ การพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก 
เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นงานที่คนไทยเลือกที่จะไม่ทำ หรือย้ายไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมแทน จึงเกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและช่างฝีมือ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการก่อสร้างมากขึ้น เช่น การผสมคอนกรีตสำเร็จจากโรงงานผลิตคอนกรีต (Concrete 
Plant) การก่อสร้างแบบแยกส่วนสำเร็จรูป (Modular and Prefabricated) ชิ้นส่วนต่าง ๆ จะถูกสร้างมา
สำเร็จรูปจากโรงงานผลิต และนำมาประกอบเข้าด้วยกันในบริเวณไซ ต์งาน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการก็ยัง
จำเป็นต้องใช้แรงงานอยู่ เนื่องจากมีงานที่เครื่องจักรไม่สามารถทำแทนได้ เช่น งานก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง 
ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง งานทาสี ดังนั้นแรงงานจึงจำเป็นต้องมีทักษะการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้ 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะแรงงานก่อสร้างมีข้อจำกัดหลายประการ ด้วยแรงงานก่อสร้างมักมี
รายได้ไม่แน่นอน ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพ่ือดำรงชีพ จึงไม่มีเวลาหรือไม่ตระหนักถึงความจำเป็นใน
การพัฒนาทักษะ รวมถึงมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี จึงเป็นความท้าทายของภาครัฐในการทำให้
แรงงานกลุ่มนี้เข้าถึงและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

3.3.2 การค้า 

 
ในปี 2563 แรงงานสาขาการค้ามีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงอยู่ที่ 107.58 ลดลงจากปี 2562 ที่มีผลิตภาพ

แรงงานต่อชั่วโมงอยู่ที่ 108.11 เล็กน้อย ประเด็นสำคัญในสาขานี้คือการมีผลิตภาพต่ำ แต่มีการจ้างงานแรงงาน
เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ภาพที่ 3-10 แสดงผู้มีงานทำและรายได้ต่อชั่วโมง ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สาขาการค้า 
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ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในภาพรวมสาขาการขายส่งมีรายได้สูงกว่าสาขาอ่ืน ๆ (การขายปลีก และการขาย/ซ่อมยานยนต์) 
โดยเฉพาะการขายส่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
ในขณะที่การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การขายของชำ การขายวัตถุดิบอ่ืน ๆ ทางการเกษตร
มีรายได้ต่ำ และต่ำกว่าค่าจ้างข้ันต่ำเฉลี่ยต่อชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 3-5 เมื่อพิจารณาจำนวนแรงงาน พบว่า
แรงงานจำนวนมากอยู่ในสาขาการขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาดถึง 5 แสนคน และร้านขายของชำอีก 
1 ล้านคน ซึ่งทั้ง 2 สาขา แรงงานมีผลิตภาพต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสาขาการค้าในปี 2563 

แรงงานในร้านขายของชำและคนขายอาหารบนแผงลอยและตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการเอง 

(Self-employed) เป็นแรงงานนอกระบบ อยู่ในช่วงวัยกลางคนและวัยชรา ทำให้การเปิดรับหรือการเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นไปได้ยาก การจัดการบัญชีต่าง ๆ ก็จะเป็นระบบเก่า ส่วนมากจึงยังให้บริการธุรกิจแบบดั้งเดิม 

คือการใช้แรงงานเข้มข้น ในขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าปลีกสูงขึ้นมาก ทำให้เกิดร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ (Modern trade) ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซ้ือ มินิมาร์ท ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีสินค้าที่หลากหลายกว่า 

ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารสำเร็จรูป รวมถึงบริการต่าง ๆ มีการใช้ปัจจัยทุนมากกว่า มีการใช้

เทคโนโลยีมากขึ้น มีการจัดเก็บและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่า รวมไปถึงการเข้ามาของ e-Commerce  

ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการค้าในปัจจุบัน ระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น 

เนื่องจากความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ รวมถึงราคาสินค้าที่ต่ำลงจากการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเหล่านี้   

 
ภาพที่ 3-10 จำนวนผู้มีงานทำและรายได้ต่อชั่วโมงสาขาการค้า 

 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
เมื่อพิจารณาสาขาที่มีการจ้างงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 สูง ได้แก่ การขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ

ในร้านค้าทั่วไป การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 
การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท การขายปลีก
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เชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้จะมีรายได้กลาง ๆ อยู่ในช่วง 50-80 บาทต่อ
ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า แม้รา้นค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) จะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่แรงงานที่ใช้ยัง
คนเป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะมากนัก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีรายได้ไม่มาก แต่ได้ยังรับการ
คุ้มครองหรือมีสวัสดิการทางสังคม 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิด ร้านค้าอัจฉริยะ 
ไร้พนักงาน ที่ใช้ระบบ AI ในการตรวจจับสินค้า พร้อมกับระบบการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ ทำให้สามารถเปิด
บริการได้ 24 ชั่วโมง รวมไปถึงการเติบโตของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (vending machine) ที่มีมากขึ้น 
ในปัจจุบัน สะท้อนว่าภาคธุรกิจการค้ามีแนวโน้มลดการพึ่งพาแรงงาน หรือต้องการแรงงานทักษะใหม่ ๆ  
ที่สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ 
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ตารางที่ 3-5 รายได้ต่อชั่วโมง จำแนกตามกิจกรรมในสาขาการคา้ 

 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย
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3.3.3 การขนส่ง 

 
ในปี 2563 แรงงานในสาขาการขนส่งมีผลิตภาพแรงงานอยู่ที่ 184.86 บาทต่อชั่วโมง ลดลงจากปี 

2562 ที่มีผลิตภาพอยู่ที่ 231.89 บาทต่อชั่วโมง และลดลงจาก 192.28 บาทต่อชั่วโมงในปี 2557 ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อภาคการขนส่งเป็นอย่างยิ่ง 

สาขาการขนส่งแบ่งออกเป็น 5 สาขาย่อย ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทาง
อากาศ กิจกรรมคลังสินค้าและสนับสนุนการขนส่ง และกิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์  ทั้งนี้หาก
พิจารณาจำนวนผู้มีงานทำและรายได้ต่อชั่วโมงในสาขาการขนส่ง ดังภาพที่ 3-11 จะเห็นได้ว่า สาขาขนส่งทาง
อากาศและบริการสนับสนุนมีรายได้สูงกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ รองลงมาคือการขนส่งทางน้ำ ในขณะที่
การขนส่งทางบกมีรายได้ต่ำกว่าสาขาอ่ืน ๆ  

นอกจากสาขาการขนส่งย่อยจะมีความแตกต่างด้านรายได้แล้ว ยังมีความแตกต่างด้านจำนวนแรงงาน
เช่นกัน กล่าวคือ การขนส่งทางบกเป็นสาขาที่มีรายได้ต่ำที่สุด แต่มีจำนวนแรงงานมากกว่าสาขาอื่น ๆ  
โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีแรงงานในสาขาขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน จำนวน 3.8 แสนคน และสามล้อเครื่อง/
จักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 2.1 แสนคน ขณะที่สาขาที่มีรายได้สูงอย่างการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
มีแรงงานเพียง 666 คน ดังนั้นสาขาการขนส่งทางบกจึงเป็นสาขาที่สำคัญและน่าเป็นห่วงกว่าสาขาอื่น ๆ 
เพราะมีแรงงานมาก แต่มีผลิตภาพต่ำ 

 
ภาพที่ 3-11 จำนวนผู้มีงานทำและรายได้ต่อชั่วโมงสาขาการขนส่ง 

 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
เมื่อพิจารณาผลิตภาพสาขาย่อยของการขนส่ง ดังตารางที่ 3-6 จะเห็นว่าสาขาที่มีรายได้สูงคือ 

การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา และการขนส่งทางน้ำ
ภายในประเทศ ทั้งนี้โดยเฉลี่ยแล้วการขนส่งทางอากาศมีผลิตภาพแรงงานสูง เนื่องจากการขนส่งทางอากาศ  
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มีการใช้เทคโนโลยีสูงในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยาน การสร้างอากาศยานขนาดใหญ่และสมรรถนะสูง 
การพัฒนาเครื่องมือขนส่งที่ทันสมัย ตลอดจนคลังสินค้าบริเวณท่าอากาศยาน ทำให้ต้องการแรงงานที่มี 
ความเชี่ยวชาญสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ในขณะที่สาขาที่มีรายได้ต่ำ ได้แก่ กิจกรรม 
การบริการสถานที่จอดยานพาหนะ กิจกรรมการบริการรถยก ซึ่งโดยภาพรวมจะเป็นภาคการขนส่งทางบก 
เนื่องจากการขนส่งทางบกมีการใช้แรงงานเข้มข้นกว่าโดยเปรียบเทียบ โดยสาขาท่ีมีรายได้ต่ำที่สุดคือการขนส่ง
ผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้างหรือแท็กซี ่

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ได้ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ รวมถึงพนักงานส่งอาหารบนแพลตฟอร์มหรือไรเดอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
ในประเทศไทย ขณะนี้ไรเดอร์ยังมีสถานะเป็นแรงงานอิสระ แม้ว่าแรงงานกลุ่มนี้จะมีความยืดหยุ่นในการ
ทำงาน แต่ยังมรีายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละวัน และข้ึนอยู่กับเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มกำหนด 
ด้วยสถานะการจ้างงานเช่นนี้ ทำให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกเหนือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงไม่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานของแรงงาน 

นอกจากแรงงานกลุ่มขนส่งทางบกรวมถึงไรเดอร์ จะมีรายได้ไม่แน่นอนแล้ว ยังมีความเสี่ยงด้าน
อุบัติเหตุจากการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานสูงด้วย เนื่องจากไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานกลุ่มนี้มักมีชั่วโมงการทำงาน 
ที่ยาวนานในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ค่าแรงที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อเวลาในการพักผ่อน ทำให้
คนขับรถมักมีอาการหลับใน อ่อนเพลีย ความเสี่ยงจากการเร่งทำเวลา เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้ตาม
กำหนดเวลา จึงอาจมีการใช้ความเร็วเกินกำหนด รวมถึงการทำผิดกฎหมายจราจร และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ซึ ่งส่งผลกระทบทั้งต่อตัวแรงงานและต่อคนในสังคม อีกทั ้งยังมีการทำงานในสภาพแวดล้อมและสภาพ 
การทำงานที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การขับขี่รถติดต่อกันเป็นเวลานาน ฝุ่นละออง ควัน ก๊าซพิษจาก 
ท่อไอเสียบนท้องถนน เสียงดังจากเครื่องยนต์ รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกหนัก ทั้งหมดนี้ล้วน 
เพิ่มโอกาสการเกิดปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่แรงงานกลุ่มนี้มักไม่มี
หลักประกันสุขภาพหรือได้รับการดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 

โดยสรุปแล้วสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ดี ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของแรงงานขนส่ง และส่งผลต่อมายังผลิตภาพแรงงาน นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการพัฒนาทักษะก็มี
ความสำคัญ เนื่องจากแรงงานที่มีสถานะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการมักจะได้รับกา รพัฒนาขั้นต่ำตาม
กฎหมายกำหนด (สถานประกอบการจัดอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน) แต่แรงงานอิสระ
อาจจะขาดการพัฒนาทักษะ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือการเปลี่ยน
งานในอนาคต 
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ตารางที่ 3-6 รายได้ต่อชั่วโมง จำแนกตามกิจกรรมในสาขาการการขนส่ง 

 

 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย
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3.3.4 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

 
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาขาที่สร้าง

รายได้หลักของประเทศจากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี สาขาดังกล่าวมีผลิตภาพแรงงานไม่สูง เนื่องจากที่ผ่านมา
เน้นใช้แรงงานทักษะต่ำ โดยมีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงในปี 2563 อยู่ที่ 66.96 บาท ลดลงจากปี 2562  
ทีม่ีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงอยู่ที่ 100.32 ซ่ึงลดลงอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

โควิด-19 ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานในสาขาที่พักแรมและร้านอาหารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสาขา
ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการเดินทางระหว่างประเทศที่ถูกจำกัดด้วยการแพร่ระบาด จากภาพที่ 3-12 จะเห็นได้ว่า
ในปี 2563 - 2564 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยว อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลิตภาพ
แรงงานสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้มีงานทำสาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร มีการหดตัวอย่างมากในปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
สอดคล้องกับเครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยวอีกด้วย 

 
ภาพที่ 3-12 ผลิตภาพแรงงานและเคร่ืองชี้สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
เมื่อพิจารณาสาขาย่อยจะเห็นว่าแรงงานในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีผลิตภาพแรงงาน

แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3-7 ในภาพรวมสาขาที่พักแรมมีผลิตภาพมากกว่าบริการด้านอาหาร สะท้อนจาก
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่สูงกว่า ทั้งนี้จะเห็นว่าในกลุ่มที่พักแรมมีผลิตภาพหรือรายได้ไม่แตกต่างกันมาก มีเพียง
แรงงานสาขาเกสต์เฮาส์ ที่รายได้ต่ำและยังไม่ค่อยฟ้ืนตัวจากโควิด-19 ในขณะที่กลุ่มบริการด้านอาหารมีความ
แตกต่างของรายได้พอสมควร กล่าวคือการบริการด้านอาหารที่รายได้สูงจะอยู่ในกลุ่มร้านที่มีแอลกอฮอล์ และ
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บริการจัดเลี้ยง เนื่องจากร้านที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ต้องขออนุญาตตามกฎหมายกำหนด 
โดยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รวมถึงชำระภาษีสรรพสามิตเมื่อนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ 
ทำให้การบริการในส่วนนี้มีราคาสูง ส่วนการบริการด้านอาหาร/เครื่องดื่มในแผงลอย และร้านเคลื่อนที่นั้น
รายได้น้อยกว่า เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนรายได้น้อยที่ต้องการซื้ออาหารราคาถูก ให้บริการตามพื้นที่
ต่าง ๆ ตามชุมชนของแรงงาน 

 
ตารางที่ 3-7 รายได้ต่อชั่วโมง จำแนกตามกิจกรรมในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

ประเภทกิจกรรม รายไดต้่อชั่วโมง 
การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเ์ป็นหลักในร้าน 1,340.04 
กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 104.18 
การบริการด้านอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 90.58 
การบริการด้านการจัดเล้ียง 84.07 
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 81.37 
การบริการหอ้งพักหรือทีพ่ักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา 66.14 
การบริการที่พกัแรมประเภทอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 60.83 
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 58.44 
การบริการอาหารสำหรับกจิการขนส่ง 54.69 
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 54.68 
การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด 54.42 
การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน 52.97 
การบริการด้านอาหารโดยรา้นอาหารแบบเคลื่อนที่ 49.62 
การบริการด้านเครื่องดื่มโดยร้านเคลื่อนที่ 49.25 
การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด 47.19 
การดำเนินงานของโรงอาหาร 46.67 
เกสต์เฮ้าส์ 41.43 

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีฟ้า คือ สาขาที่พักแรม และตัวอักษรสีเขียว คือ สาขาการบริการด้านอาหาร 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
การที่ผลิตภาพสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การท่องเที่ยว 

การติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยและของโลกจึงมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจและ
พัฒนาแรงงาน ทั้งนี้ การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก โดยจะมีการ
คำนึงถึงด้านสุขภาพและสุขอนามัยเพ่ิมขึ้น นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากความสะอาดและ
ปลอดภัย โดยพิจารณาจากระบบการทำความสะอาด มาตรการการดูแลแขก เป็นต้น การท่องเที่ยวที่หลีกเลี่ยง
สถานที่ที ่มีคนจำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวในเมือง หรือการเข้าชมวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนอาจลดลง 
เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น การปีนเขา การเดินป่า และการดำน้ำ การใช้เทคโนโลยีมาช่วย 
เพ่ิมความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการจองที่พักทางออนไลน์ การจองร้านอาหาร การมีเครื่องมือแบบบริการ
ตนเองมากขึ้นแทนการให้บริการทางเคาน์เตอร์เพื่อลดการสัมผัส รวมถึงแนวโน้มการทำงานในขณะท่องเที่ยว 
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(Workation) ซึ่งเป็นการเลือกสถานที่พักผ่อน ร่วมกับการไปทำงาน เพื่อลดความตึงเครียดจากการต้อง  
Work from Home เป็นเวลานาน 

ที่ผ่านมาธุรกิจที่พักแรมและบริการด้านอาหารของไทยพึ่งพาแรงงานทักษะต่ำจำนวนมาก เช่น 
แม่บ้าน พนักงานให้บริการลูกค้า พนักงานเสิร์ฟ ส่งผลให้ผลิตภาพและรายได้ของแรงงานเติบโตไม่สอดคล้อง
กับภาพรวมของภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีก่อนโควิด-19 อย่างไรก็ดี โครงสร้างธุรกิจในสาขาที่พักแรม
และบริการอาหาร จะเปลี่ยนไปพึ่งพาปัจจัยทุน และเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟอาหาร 
ระบบการสั ่งอาหารแบบเลี ่ยงสัมผัส (Contactless Ordering) ผ่าน QR Code จากเดิมที ่พึ ่งพาแรงงาน 
จำนวนมาก ทำให้แรงงานบางส่วนจำเป็นต้องมีการปรับทักษะให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ขณะที่แรงงานบางส่วนจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้สามารถเปลี่ยนไปทำงานในธุรกิจที่อาจได้รับความนิยม
เพ่ิมข้ึนในอนาคต ตัวอย่างเช่น 

 
▪ โรงแรมเพ่ือสุขภาพ (Wellness Hotel) ทีใ่ห้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ ทั้งด้านสุขภาพ

กายและสุขภาพใจ ซึ ่งจะมีบริการเชิงสุขภาพตั้งแต่บริการด้านความงาม เช่น การทำสปา  
การนวด การทำเล็บ  

▪ กิจกรรมสำหรับการฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุหรือนักกีฬา  
▪ กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการผ่อนคลายและพัฒนาตนเอง เช่น การเล่นกีฬา การสอนทำอาหาร 

การนั่งสมาธิ การบำบัดด้วยดนตรี  
▪ การให้บริการภายใต้การดูแลของแพทย์ เช่น การดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดที่อาจต้องมี

การเฝ้าดูอาการ ใช้อุปกรณ์เฉพาะทางการแพทย์ในการตรวจประเมิน  
▪ การบริการด้านอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบที่ดี ปราศจากสารเคมีและสิ่งปนเปื้อน 

หรือมีโปรแกรมด้านอาหารสุขภาพสำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น นักกีฬา ผู้สูงอายุ ผู้พักฟ้ืน
หลังผ่าตัด หรือเป็นโปรแกรมสำหรับคนทั่วไปเพ่ือปรับสมดุลให้ร่างกาย 

 
ดังนั้น ทักษะที่สำคัญสำหรับแรงงานในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ได้แก่ ทักษะการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และอื่น ๆ รวมถึงทักษะเสริมที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคต เช่น การพยาบาล การดูแลผู้ป่วย การนวด 
การนันทนาการต่าง ๆ นอกจากนี้ ทักษะการมีใจบริการ การมีความกระตือรือร้น และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ก็มีความสำคัญยิ ่ง เนื ่องจากผู้ใช้บริการจะมีความคาดหวังด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก แรงงาน 
ในภาคการท่องเที่ยวจึงต้องเป็นแรงงานที่มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างเชี่ยวชาญ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการจ้างงานในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีทั้งการจ้างงาน 
เป็นกะ งานตามฤดูกาล งานชั่วคราว งานตามช่วงเวลา (Part-time) หรือการเป็นแรงงานอิสระ ไม่มีนายจ้าง 
ลักษณะงานเป็นงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำและมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ซึ่งจากลักษณะข้างต้น ทำให้แรงงาน
กลุ่มนี้มักเป็นแรงงานนอกระบบ ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมมากเท่าที่ควร เช่น ไม่มีสิทธิในการลาป่วยหรือ
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การลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง ไม่มีประกันสังคม ไม่มีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ ทำให้เกิดความรู้สึก 
ไม่มั่นคงในวิชาชีพ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แรงงานไม่พร้อมพัฒนาตนเอง ไม่เห็นความจำเป็นของการพัฒนา
ทักษะของตนเอง 
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บทที่ 4 
การพัฒนาก าลงัคนในภาพรวม 

 
ในบทนี้จะเป็นการฉายภาพแนวโน้มทักษะและอาชีพในอนาคต ตลอดจนแนวทางการพัฒนากำลัง

แรงงานของประเทศไทย เพ่ือชี้ให้เห็นสถานการณ์ และช่องว่างในการพัฒนาการดำเนินงานของไทยเพ่ือนำไปสู่
การเสนอแนวทางเพ่ิมผลิตภาพแรงงานต่อไป 

 
4.1 แนวโน้มอาชีพและทักษะในอนาคต 

 

4.1.1 แนวโน้มอาชีพในอนาคต 

 
จากการสำรวจของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในปี 2563 พบว่าในอนาคต 

งานบางตำแหน่งจะมีความต้องการลดลงตามการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยอาชีพ 
ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการลดลง 5 อันดับแรก ในปี 2563 - 2568 ได้แก่ เสมียนคีย์ข้อมูล 
เลขานุการผู้บริหารและธุรการ เสมียนผู้ทำบัญชีและจ่ายเงินเดือน พนักงานประกอบและพนักงานโรงงาน และ
คนงานก่อสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 4-1 ซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นงานประจำที่ต้องทำซ้ำ ๆ (Routine 
Jobs) มีโอกาสที่จะแทนที่ด้วยเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้หากพิจารณาจำนวนแรงงานกลุ่มนี้ในไทย 
พบว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 มีแรงงานที่ประกอบอาชีพเสมียนในประเทศไทยจำนวน 1.7 ล้านคน 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ) สะท้อนว่ามีแรงงานเกือบ 2 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างในอนาคต ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวโน้มในประเทศอ่ืน ๆ ที่งานประจำจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 

  
ตารางที่ 4-1 อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นและลดลงในอนาคต 

งานที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น (Emerging Jobs) งานที่จะเป็นที่ต้องการลดลง (Redundant Jobs) 
1. Data Analysts and Scientists 
2. Digital Marketing and Strategy Specialists 
3. Big Data Specialists 
4. AI and Machine Learning Specialists 
5. Software and Applications Developers 
6. Supply Chain and Logistics Specialists 
7. Strategic Advisors 
8. Database and Network Professionals 
9. Commercial and Industrial Designers 
10. Business Development Professionals 

1. Data Entry Clerks  
2. Administrative and Executive Secretaries  
3. Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks  
4. Assembly and Factory Workers  
5. Construction Laborers  
6. Sales Representatives, Wholesale & Manufacturing, Technician  
7. Human Resources Specialists  
8. Financial and Investment Advisors  
9. Client Information and Customer Service Workers  
10. Business Services and Administration Managers 

ที่มา: Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum 
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ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของโลกก็นำมาซึ่งความต้องการงานใหม่ ๆ โดยงาน 5 อันดับแรกที่
จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นของประเทศไทย ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning 
และ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ซึ่งจะสังเกตได้ว่างานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล 

แนวโน้มอาชีพข้างต้นสอดคล้องกับผลสำรวจของ Deloitte ที่ได้เน้นถึงความสำคัญของอาชีพ
นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ อย่างไรก็ดี อาชีพเหล่านี้แม้จะมีความต้องการ
มาก แตจ่ากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการยังเผชิญความท้าทายในการหาแรงงานที่มีทักษะตามต้องการ  

ผลสำรวจที่กล่าวมาข้างต้นยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ที่มองว่าในอนาคตจะมีการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจใส่ใจ1 และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งทั้ง 3 
กลุ่มเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Mega trends) ที่แต่ละประเทศกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น
การเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของ (Digital disruption) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้งานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การดูแลสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม จะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ดังสรุปในตารางที่ 4-2 
 

ตารางที่ 4-2 งานที่เป็นที่ต้องการในแต่ละสาขาเศรษฐกจิ 
เศรษฐกิจดิจิทลั  

(Digital Economy) 
เศรษฐกิจใส่ใจ 

(Care Economy) 
เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) 
- AI Specialist 
- Data scientist 
- Data engineer 
- Big data developer 
- Cybersecurity specialist 

 

- Behavioral health technician 
- Physical therapist aides 
- Radiation therapists 
- Athletic trainers 
- Exercise physiologists 
- Recreation workers 
- Personal care aides 

- Biofuel technician 
- Renewable energy technician 
- Green marketers 
- Sustainability specialist 

 

ที่มา: TDRI 

 
▪ งานในเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ผู้เชี ่ยวชาญทางด้าน AI (AI specialist) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

(Data Scientist), วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer), นักพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Developer) และผู ้เชี ่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ งานเหล่านี ้เป็นงานที่ใช้ทักษะสูงขึ้น  
มีรายได้สูง แต่ในปัจจุบันยังมีคนไทยจำนวนไม่มากที่สามารถทำได้  

 
 

1 เศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ 
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▪ งานในเศรษฐกิจใส่ใจ เช ่น นักสุขภาพจิต (Behavioral Health Technician) ผ ู ้ช ่วยนัก
กายภาพบำบัด (Physical Therapist Aides) นักรงัสีวิทยา (Radiation Therapists) และผู้ช่วย
ด ้านการดูแลส ่วนตัว  (Personal Care Aides) งานเหล่าน ี ้ เต ิบโตจากแนวโน้มที ่คนไทย 
หันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลที่มากข้ึน 

▪ งานในเศรษฐกิจสีเขียว เช่น นักเทคนิคด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ นักเทคนิคด้านพลังงานหมุนเวียน 
นักการตลาดสีเขียว ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน งานเหล่านี้
เติบโตขึ้นจากแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งข้ึน 

 
ทั้งนี้เศรษฐกิจสีเขียวมีแนวโน้มเติบโตยิ่งขึ้นในยุคที่โลกกำลังให้ความสำคัญกับ Climate Change 

และการเปลี ่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) หรือการมุ ่งไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทน
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ผลกระทบของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อตลาดแรงงานและ
อาชีพในประเทศไทย แตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม อาชีพ และกลุ่มแรงงาน จากงานศึกษาที่ผ่านมา 2 
อาจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามแนวโน้มงานและอาชีพในอนาคต ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-1 แนวโน้มอาชีพในยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 

 

 
▪ อาชีพที่คาดว่าจะมีการจ้างงานลดลง เช่น อาชีพในอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ

คาร์บอนเข้มข้น ได้แก่ การทำเหมืองถ่านหินและเหมืองแร่ การขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ และการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

▪ อาชีพที่อาจถูกแทนที่ด้วยอาชีพอื่น เช่น ผู้ผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายใน ที่จะถูกแทนที่ด้วย
การผลิตแบตเตอรี่และอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการขยะจากเดิมที่นำไปทิ้งจะ
เปลี่ยนเป็นการนำไปรีไซเคิลมากข้ึน 

 
 

2 สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2564) และนิรมล สุธรรมกิจ และกิริยา กุลกลการ (2560) 
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▪ อาชีพที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน เช่น งานก่อสร้างที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ประหยัดพลังงานมากขึ ้น นักการตลาดที่ต้องคำนึงถึงประเด็นสิ ่งแวดล้ อมมากขึ ้น รวมถึง
พนักงานที่ต้องลดการใช้กระดาษและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น  

▪ อาชีพหรืองานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น งานในเศรษฐกิจหมุนเวียน 
สินค้าและบริการที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเพื ่อสังคม (Social Enterprise: SE) และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ทั้งนี้ รายงาน Global Green Skills Report 2022 
ของ Linkedin ระบุว่างานสีเขียว (Green Jobs) ที่เติบโตเร็วที่สุดระหว่างปี 2559 - 2564 ได้แก่ 
ผู้จัดการด้านความยั่งยืน ช่างเทคนิคกังหันลม ที่ปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ นักนิเวศวิทยา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 
จากผลกระทบที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มอาชีพ จึงมีแนวคิดหรือความพยายามที่จะทำให้การ

เปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Just Transition) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น นายจ้าง แรงงาน และผู้บริโภค 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเจรจาผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด 
 

4.1.2 แนวโน้มทักษะในอนาคต 

 
จากที่ได้เห็นแนวโน้มอาชีพแล้ว ในส่วนนี้จะกล่าวถึงทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการมากขึ้นใน

อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกเช่นเดียวกัน โดย WEF ได้คาดการณ์ทักษะ
แห่งอนาคต จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังคนขององค์กรในประเทศไทย โดยทักษะ 5 อันแรก ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 
ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงนวัตกรรม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การเรียนรู้เชิงรุก (การเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วมโดยมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจ) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) หรือการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม ทั้งนี้ทักษะแห่งอนาคตจากการวิเคราะห์ของ WEF 
อาจแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 

▪ ทักษะดา้นการคิดและแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผล 

▪ ทักษะด้านการจัดการตัวเอง ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การล้มแล้วลุกได้เร็ว (Resilience) 
การรับมือกับภาวะกดดัน ความยืดหยุ่น และความฉลาดทางอารมณ์  

▪ ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้แก่ ความเป็นผู้นำ และการสร้างอิทธิพลทางสังคม 
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▪ ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้และบำรุงรักษาเทคโนโลยี และการออกแบบเทคโนโลยีและ
การเขียนโปรแกรม 

 
จะเห็นว่าในบรรดาทักษะที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นนั้น ไม่ได้มีเพียงทักษะด้านเทคนิคในการ

ประกอบอาชีพ (Hard Skill) แต่ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่เรียกว่า Soft Skill ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งทักษะ
เหล่านี้ล้วนอยู่ใน 5 อันดับแรกจากการสำรวจของ WEF สอดคล้องกับการสำรวจของ Deloitte ที่พบว่า Soft 
Skill ที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการไทยมากที่สุด ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ รองลงมา คือ ความคิด
สร้างสรรค์ การปรับตัว การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้เชิงรุก   

นอกจากนี้ การศึกษาของ TDRI ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการในประเทศไทย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากประกาศรับสมัครงานออนไลน์ในประเทศไทยกว่า 500,000 ตำแหน่ง ทั้งช่วง
ก่อนและหลังโควิด-19 พบว่านอกจากทักษะวิชาชีพเฉพาะแล้ว ทักษะที่นายจ้างต้องการมากขึ้นอย่างชัดเจน
นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงก่อนเกิดโควิด ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการคือ นอกจากทักษะสำคัญในการประกอบอาชีพ (Hard Skill) นายจ้างจำนวนมากยังต้องการ
พนักงานที่มี Soft Skill เช่น ความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การมีความคิดสร้างสรรค์ ความ
เป็นมืออาชีพ และการปรับตัวได้เร็ว แนวโน้มความต้องการ Soft Skill ที่มากขึ้นนี้สอดคล้องกับความต้องการ
ทั่วโลกด้วย เนื่องจากทักษะ Soft Skill เหล่านี้สามารถทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติได้ยากกว่า Hard Skill 

อีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นในยุคนี้คือ ทักษะสีเขียว (Green 
Skills) โดย Linkedin รายงานว่า ร้อยละ 10 ของประกาศรับสมัครงานบน LinkedIn ในปี 2564 ระบุความ
ต้องการผู้สมัครที่มีทักษะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยหนึ่งทักษะ  ทักษะเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว การวางแผนและสถาปัตยกรรม รวมถึงเกษตรกรรม ทั้งนี้  
ไม่เพียงแต่อาชีพที่อยู่ในภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น อาชีพอื่น ๆ ก็ต้องการทักษะสีเขียวเช่นกัน 
ตัวอย่างอาชีพที ่ไม่อยู ่ในภาคสิ ่งแวดล้อมแต่ต้องการทักษะสีเขียว  เช่น ผู ้บริหารจัดการยานพาหนะ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตัวแทนขายและบริการด้านเทคนิค  

ในภาพรวม ทักษะที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นหรือลดลงในอนาคตสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-3  
ซึ่งทักษะพื้นฐานและความสามารถเชิงกายภาพ จะเป็นที่ต้องการลดลง ในทางกลับกันทักษะที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในยุคแห่งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลจะเติบโตยิ ่งขึ ้น พร้อมกับทักษะสีเขียว  
ในขณะเดียวกันทักษะอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Soft Skill) จะยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้น 
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ตารางที่ 4-3 แนวโน้มทักษะในอนาคต 
ทักษะที่ต้องการลดลง Hard Skill ที่ต้องการมากขึน้ Soft Skill ที่ต้องการมากขึน้ 

▪ Core literacies  
(การอ่าน เขียน คำนวณ
พื้นฐาน) 

▪ Physical abilities 

▪ Data/programing skills 
- Python / R / SQL 
- Data visualization / Tableau / PowerBI 

▪ Business skills 
- Digital marketing 
- Product/project management 

▪ Technical skill 
- Cloud computing 
- Database design 
- Machine learning 

▪ Green skill 
▪ Language skill 

▪ Communication 
▪ Negotiation 
▪ Teamwork / collaboration 
▪ Analytical thinking 
▪ Creativity 
▪ Adaptability 
▪ Leadership 
▪ Active learning 
▪ Emotional intelligence  
▪ Planning and ways of working 
▪ Resilience and flexibility 
▪ Problem Solving 

ที่มา: กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล (2563), WEF และ Deloitte 

 
 
4.2 การพัฒนาทักษะแรงงานของไทย 

 
ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกท้ังจะมีการวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัด และช่องว่างในการดำเนินการในแต่ละด้าน 
 

4.2.1 การฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานที่มีภารกิจในการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานโดยตรง ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ และการฝึกอาชีพเสริม ซ่ึงแต่ประเภทมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
▪ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หมายถึง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้บุคคลทั่วไปก่อนเข้าทำงาน 

เพ่ือให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
▪ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หมายถึง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้าง

ได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในสาขาอาชีพนั้น
สูงขึ้น 

▪ การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ หมายถึง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่
ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานในสาขา
อาชีพอ่ืนนั้นได้ด้วย 
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โดยปกติแล้ว กพร. สามารถอบรมแรงงานได้ประมาณปีละ 1 - 2 แสนคน แต่ในปี 2561 มีจำนวน 
ผู้ผ่านการอบรมสูงถึงเกือบ 5 แสนคน เนื่องจาก กพร. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลังให้
ฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ในปี 2564 มีผู ้ผ่านการอบรมทั้ง 3 ประเภทรวม 98 ,159 คน  
ในจำนวนนี้เป็นการฝึกยกระดับฝีมือมากที่สุด รองลงมาคือ การฝึกอาชีพเสริม และการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 
ตามลำดับ เมื ่อพิจารณาผู ้ผ่านการฝึกอบรมจำแนกตามกลุ ่มสาขาอาชีพ พบว่า สาขาอาชีพที ่มีผู ้ผ่าน 
การฝึกอบรมมากที่สุดในปี 2564 คือกลุ่มอาชีพในภาคบริการ รองลงมา ได้แก่ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
และคอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหการ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง และเกษตรอุตสาหกรรม 
ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-4 

 
ตารางที่ 4-4 จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำแนกตามกจิกรรมและกลุม่สาขาอาชีพ ปี 2564   

การฝึกเตรียมเข้า
ทำงาน 

การฝึกยกระดับ
ฝีมือ 

การฝึกอาชีพ
เสริม 

รวม 

เกษตรอุตสาหกรรม 
 

564 926 1,490 
ช่างเครื่องกล 788 5,840 988 7,616 
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์ 817 21,718 2,376 24,911 
ช่างก่อสร้าง 41 1,907 3,277 5,225 
ช่างอุตสาหกรรมศิลป ์ 364 2,371 6,564 9,299 
ช่างอุตสาหการ 207 8,766 686 9,659 
ภาคบริการ 1,020 23,895 15,044 39,959 
รวม 3,237 65,061 29,861 98,159 
ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

4.2.2 การฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
นอกจากการดำเนินการอบรมเองแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังมีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้

สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 (พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ) โดยมีการฝึกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ เช่นเดียวกับการจัดอบรมของ กพร. เอง 

ทั้งนี้นอกจากลูกจ้างจะได้รับประโยชน์จากการมีทักษะและความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากการอบรมแล้ว 
นายจ้างเองก็ได้รับประโยชน์จากการมีแรงงานที่เก่งขึ้น นอกจากนี้หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และหน้าที่การเป็นผู ้ดำเนินการฝึกตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ก็จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
การพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ การยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
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นำเข้ามา เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การได้รับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
การพัฒนาหลักสูตร หรือกระบวนการวิเคราะห์จำแนกตำแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน 
และได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรต่าง ๆ 

ในภาพรวม การอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ สามารถฝึกอบรมแรงงานได้ปีละประมาณ 4 - 5 ล้านคน 
โดยในปี 2564 มีผู้ได้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4.1 ล้านคน จากหลักสูตรทั้งหมดประมาณ 5 แสนหลักสูตร โดย
การฝึกอบรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการฝึกยกระดับ เมื่อพิจารณาหลักสูตรของการฝึกอบรมและชั่วโมงของ
หลักสูตร ดังภาพที ่4-2 พบว่า หลักสูตรกว่า 2 แสนหลักสูตร มีการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับจำนวนชั่วโมง
ขั้นต่ำของการฝึกยกระดับฝีมือ นอกจากนี้ยังพบการกระจุกตัวของหลักสูตรต่าง ๆ ตามจำนวนชั่วโมงข้ันต่ำของ
การฝึกอบรมประเภทอื่น ๆ เช่นกัน กล่าวคือ การฝึกอาชีพเสริม กระจุกตัวอยู่ที่ 18 ชั่วโมง และการฝึกเตรียม
เข้าทำงาน กระจุกอยู่ที่ 30 ชั่วโมง  

ปรากฏการณข์้างต้นเป็นผลมาจากการที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 
100 คนขึ้นไปต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้าง แต่สถานประกอบ
กิจการทีไ่ด้มีการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือ
มีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน
ลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน ไม่ต้องส่งเงินสมทบ ดังนั้น สถานประกอบกิจการจึงมีแนวโน้มจัดอบรมให้ผ่าน
ตามเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำเท่านั้น การอบรมจึงอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้เกิดการยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานเท่าท่ีควร  
 

ภาพที ่4-2 ชั่วโมงการอบรมของหลักสูตรที่สถานประกอบการจัดอบรม ปี 2564 

 
ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประมวลโดยคณะผู้วิจัย 

 
เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ รายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) ดัง

ตารางที่ 4-5 พบว่า ในปี 2564 ผู้ผ่านการอบรมอยู่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมากที่สุดกว่า 5 แสนคน 
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รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยานยนต์สมัยใหม่ การขนส่ง
และการบิน การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ
การแพทย์ครบวงจร ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4-5 การอบรมที่สถานประกอบการจัดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ในปี 2564 

 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

จำนวน
หลักสูตร 

จำนวนสถาน
ประกอบการ (แห่ง) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ผู้เข้า/ 
หลักสูตร 

ค่าใช้จ่าย/
หลักสูตร 

ค่าใช้จ่าย/
คน 

การแปรรปูอาหาร 485,871 8,671 1,016 102,540,264 56 11,826 211 

ท่องเที่ยวกลุ่มรายไดด้ีและเชิงสุขภาพ 423,459 7,596 1,159 36,884,783 56 4,856 87 

ยานยนตส์มัยใหม ่ 265,936 10,481 583 103,022,745 25 9,829 387 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 231,936 5,376 351 30,179,862 43 5,614 130 

ขนส่งและการบิน 214,109 4,945 535 56,773,070 43 11,481 265 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 206,523 5,725 808 44,769,961 36 7,820 217 

ดิจิทัล 45,251 1,962 110 14,713,264 23 7,499 325 

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 28,938 931 89 53,096,856 31 57,032 1,835 

การแพทย์ครบวงจร 28,067 1,049 102 11,484,107 27 10,948 409 
ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
จากตารางข้างต้นจะสังเกตได้ว่าจำนวนผู้เข้าอบรมค่อนข้างสอดคล้องกับจำนวนแรงงานและสถาน

ประกอบการในแต่ละสาขา กล่าวคือ สาขาการผลิตอาหาร และสาขาท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเข้มข้น ทั้งนี้สาขาการท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการอบรมน้อยโดยเปรียบเทียบ เมื่อพิจารณาจาก
ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร และค่าใช้จ่ายต่อคน โดยอยู่ที ่ 4,856 บาทต่อหลักสูตร และ 87 บาทต่อคนเท่านั้น 
ในขณะที่สาขาที่มีค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร และค่าใช้จ่ายต่อคนสูง ได้แก่ สาขาที่ค่อนข้างทันสมัย (Advanced 
Industry) เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การแพทย์ครบวงจร และยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งสาขาเหล่านี้
น่าจะมตี้นทุนด้านอุปกรณ ์เทคโนโลยี และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้การอบรมสูงกว่าสาขาอ่ืน ๆ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรจะเห็นว่า หลักสูตรที่มีการอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ มาก 
ในปี 2564 ได้แก่ การตรวจสอบภายใน (Internal audit) มาตรฐาน ISO (International Organization for 
Standardization) การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพด ้วยไคเซ็น (Kaizen) การบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยง (Risk 
Management) การใช้โปรแกรม Excel ดังภาพที่ 4-3 
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ภาพที่ 4-3 หลักสูตรการอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ปี 2564 

 
ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประมวลโดยคณะผู้วิจัย โดยการใช้ข้อมูลชื่อหลักสูตรที่ปรากฏคำภาษาอังกฤษ ในปี 2564 

 
ทั้งนี้หลักสูตรที่มีการอบรมมากมักเป็นหลักสูตรพื้นฐานและ/หรือหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

สะท้อนจากชื่อหลักสูตรที่ปรากฏคำว่า Introduction, Requirement และ Core Tools มาก สอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มหลักสูตรโดย กพร. ในปี 2562 ที่พบว่ามีการอบรมหลักสูตรงานพ้ืนฐาน (Fundamental Course) 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76 ขณะที่หลักสูตรงานหลัก มีร้อยละ 18 ส่วนหลักสูตรประยุกต์และหลักสูตรขั้นสูง 
มีเพียงร้อยละ 6 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าการอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมขั้นพื้นฐาน
เท่านั้น  
 

4.2.3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
นอกจากการอบรมฝีมือแรงงานแล้ว กพร. ยังมีภารกิจด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็น

การทดสอบความรู ้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู ้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที ่กำหนด  
ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในช่วงปี 2561 – 2563 มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประมาณ
ปีละ 4-6 หมื ่นคน ในขณะที ่ป ี 2564 มีจำนวนลดลงมาอยู ่ท ี ่  2.4 หมื ่นคน ซึ ่งกลุ ่มอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากที่สุด เนื่องจากมีกฎหมาย
กำหนดไว้ว่าอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะได้  
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อาชีพดังกล่าวจึงต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และต้องได้รับรองความรู้ความสามารถ3 กลุ่ม
อาชีพที่มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองลงมา คืออาชีพในภาคบริการ เช่น พนักงานนวด ช่างเครื่องกล 
และช่างอุตสาหการ 

 
ตารางที่ 4-6 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำแนกตามสาขาอาชีพ 

กลุ่มสาขาอาชีพ 
2561 2562 2563 2564 

เข้า ผ่าน เข้า ผ่าน เข้า ผ่าน เข้า ผ่าน 
ช่างเครื่องกล 6,987 6,092 9,013 7,762 7,704 6,773 4,333 3,671 
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร ์

50,333 37,884 44,335 31,116 39,389 27,808 23,254 14,188 

ช่างก่อสร้าง 2,530 2,022 3,712 3,167 1,120 856 1,084 840 
ช่างอุตสาหกรรมศิลป ์ 277 256 798 700 269 205 465 381 
ช่างอุตสาหการ 3,510 2,411 3,597 2,232 3,725 2,056 4,445 2,372 
เกษตรอุตสาหกรรม 

      
26 16 

ภาคบริการ 9,640 8,520 11,297 9,809 6,057 5,047 3,530 2,892 
รวม 73,277 57,185 72,752 54,786 58,264 42,745 37,137 24,360 

 
การผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นเครื่องชี้ว่าแรงงานมีทักษะเพียงพอในการประกอบ

อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั ้น การส่งเสริมให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจึงเป็นผลดีต่อ  
การยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย อย่างไรก็ดี สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลงตั้งแต่ปี 2561 โดยจากภาพที่ 4-4 จะเห็นว่าอัตราส่วนผู้ผ่านการทดสอบมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 
78.04 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 65.59 ในปี 2564  

 
ภาพที่ 4-4 อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 

3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
26 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการรับรองความรู้ความสามารถจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

72.69% 78.04% 75.31% 73.36%
65.59%

2560 2561 2562 2563 2564
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4.2.4 การดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งโครงการพัฒนาฝีมือ

แรงงานตามกลุ่มเป้าหมาย และการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทักษะเฉพาะทาง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาทักษะ
แรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต 

 
1) ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายโครงการ พบว่า การดำเนินงานโดยรวมค่อนข้างครอบคลุมการยกระดับทักษะของทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายอุตสาหกรรม/อาชีพ เป้าหมายพื้นที่ หรือเป้าหมายกลุ่มเปราะบาง/ความสามารถในการ
แข่งขันน้อย เช่น แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และผู้ประกอบการ SMEs ดังตารางที่ 4-7 อย่างไรก็ดี  
ในภาพรวมยังสังเกตเห็นว่าการพัฒนาทักษะแรงงานในภาคการเกษตรยังมีน้อยเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม
และบริการ อีกทั้งยังมีแรงงานบางกลุ่มที่ไม่ค่อยปรากฏในโครงการของ กพร. เช่น แรงงานแพลตฟอร์ม หรือ
แรงงานอิสระ (Gig Worker) 

ทั้งนี้หากพิจารณาจำนวนผู้ผ่านการอบรมในแต่ละโครงการในปีดังกล่าว จะเห็นว่าสัดส่วนผู้ผ่าน  
การอบรมที่เป็นกลุ่มเปราะบาง คิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด อย่างไรก็ดี สัดส่วน
ข้างต้นเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเชิงปริมาณเท่านั้น หากมองลึกลงไปในรายโครงการ ยังมีข้อสังเกต  
ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น ในโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  
โดยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/
ผู้ดูแล ทหารเกณฑ์ก่อนปลด นักเรียนครอบครัวยากจน ทั้งนี้ ในกลุ่มนักเรียนในครอบครัวยากจน พบว่า  
มีอัตราการผ่านการฝึกอบรมต่ำ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม 1,164 คน แต่ผ่านการฝึกอบรมเพียง 588 คน สะท้อนถึง
ความสามารถในการผ่านการอบรมที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที่ 4-7 การพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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หนึ่งในโครงการด้านผลิตภาพแรงงานของ กพร. ที่มีการดำเนินงานในปี 2564 และดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้ทีมปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเข้า
ไปร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ กพร. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
โดยรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการเป็นดังนี้ 

 
▪ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ 

ที่มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 200 คน 
▪ ตัวช้ีวัด จะสอดคล้องกับงบประมาณในแต่ละปี  

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ในปี 2564 ได้แก่ 1) ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับ 
SMEs กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 135 แห่ง และ  
2) พัฒนาผู้ประกอบกิจการ และพัฒนาศักยภาพแรงงาน จำนวน 9,750 คน  

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และการลด
การสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

▪ ตัวอย่างหลักสูตรที่มีการสอนในโครงการ เช่น Kaizen เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน 
การลดความสูญเปล่าในการผลิต การตลาด การใช้เครื่องจักร การบำรุงรักษา การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล การแปรรูปสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การบัญชี และการใช้ภาษาอังกฤษ  

▪ ตัวอย่างผลสำเร็จของผู ้เข้าร่วม เช่น กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตร ในจังหวัดสุโขทัย ได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องหยอดมะม่วงกวน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้วย 

 
จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และกลุ่ม

ผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งช่วยผู้ประกอบการและแรงงานกลุ่มนี้ ที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่า  
อีกทั้งมีทุนในการพัฒนาทักษะน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ที่นำไปสู่การยกระดับผลผลิตของธุรกิจได้ 
 
2) สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
นอกจากการดำเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ละกลุ่มเป้าหมายแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้

จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง เพื่อทำหน้าที่พัฒนากำลังคนรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21  
สถาบันเหล่านี้มีหลากหลายทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าสถาบันเฉพาะ
ทางด้านเกษตรกรรมยังมีจำกัด โดยตัวอย่างสถาบันพัฒนาบุคลากร มีดังต่อไปนี้ 
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▪ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  (Automotive 
Human Resource Development Academy : AHRDA) เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากร ยกระดับทักษะด้านเทคนิคและการบริหารจัดการโดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานใน
แต่ละสายอาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนคำปรึกษา
การสร้างโรงเรียนในโรงงาน ทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ
ยานยนต์ไฟฟ้า (www.dsd.go.th/ahrda)  

▪ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์  (Manufacturing 
Automation and Robotics Academy : MARA) มีหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การควบคุมหุ่นยนต์
ในอุตสาหกรรมการผลิต การประยุกต์ใช้โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการออกแบบสมองกล 
(www.dsd.go.th/mara)  

▪ สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Skill Development Academy : DiSDA) เพื่อพัฒนา
แรงงานด้านดิจิทัล มีการรวบรวมหลักสูตร เช่น การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน และการ
พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนยุคดิจิทัล  หลักสูตร Microsoft เชื ่อมโยงกับ DSD Online 
Training หลักสูตรการเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดย 
Google Application (Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Forms) 
(www.dsd.go.th/disda)  

▪ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and 
Mechatronics Academy : AMA) เพื่อพัฒนาแรงงานด้านระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์  
(www.dsd.go.th/ama) 

▪ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เพ่ือสร้างความรู้ มาตรฐาน
ด้านทักษะ (Technical Skill Standard) และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ (Service 
Professionalism) ผ่านการฝึกอบรมในห้องเรียนและการทำงานจริงในสถานประกอบการ 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย (www.dsd.go.th/dsdwellness)  

▪ ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื ่อมมาตรฐานสากล เพื ่อเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตชิ้นงานโครงสร้างโลหะขนาดใหญ่ 

 
ภาพที่ 4-5 ตัวอย่างสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

http://www.dsd.go.th/ahrda
http://www.dsd.go.th/mara
http://www.dsd.go.th/disda
https://www.dsd.go.th/ama
https://www.dsd.go.th/dsdwellness
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3) การพัฒนาทักษะแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 
รัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนแรงงานทักษะสูง ที ่จะมาสร้างเสริมและพัฒนา
นวัตกรรม การดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีทักษะสูง สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ จึ งมี
ความสำคัญยิ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ 
(พ.ศ. 2565 – 2570) จำนวน 8 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (2) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3) อุตสาหกรรมดิจิทัล (4) อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (5) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (6) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (7) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ (8) อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา  

ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ได้จัดทำ
แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (พ.ศ. 2565 - 2570) และเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนแล้ว 
จำนวน 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื ่อการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส ์และอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ร่างแผนฯ อีก 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร4 ในส่วนนี้จึงจะขอกล่าวถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 4 
อุตสาหกรรมข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากร

ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตทางเกษตรเป็นจำนวนมาก และอาหารแปรรูปของไทยได้รับความเชื่อถือ
จากต่างชาติในด้านคุณภาพที่ดี ทั้งนี้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะอาหารแปรรูป
มูลค่าสูง (High Value-Added) เช่น อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Functional Food) อาหารที่ผ่านการผลิต 
แบบธรรมชาติ (Organic Food) และอาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากพืช (Plant-Based Food) อาหาร
เฉพาะเจาะจง (Specialization) อาทิ ฮาลาล รวมถึงอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละคน/แต่ละวัย (Personal 
nutrition/Aging) 

ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (พ.ศ. 2565 
– 2570) ประมาณการว่าอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม จำนวน 333,735 คน 
ในช่วงปี 2565 – 2570 โดยแบ่งออกเป็น 

  

 
 

4 ข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กันยายน 2565 
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▪ สายงานด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวน 10,012 คน เช่น นักวิจัยด้านอาหาร นักวิทยาศาสตร์
อาหาร นักโภชนาการ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ นักกฎหมายด้านอาหาร 

▪ สายงานด้านการผลิตและแปรรูป (Production) จำนวน 277,000 คน ประกอบด้วย การแปร
รูปขั้นต้น ขั้นกลาง และข้ันปลาย วิศวกรรมและเทคนิคซ่อมบำรุง ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
และบรรจุภัณฑ์ 

▪ สายงานด้านการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ จำนวน 31,705 คน เช่น พนักงานขนส่งสินค้า 
พนักงานคลังสินค้า และพนักงานห้องควบคุมอุณหภูมิ 

▪ สายงานงานสนับสนุน (Support/Admin) จำนวน 15,018 คน เช่น เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 
ผู้จัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
ทั้งนี้ ได้มแีผนงานด้านการผลิตและพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว จำนวน 357,300 

คน เพื่อให้กำลังแรงงานในอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะฝีมืออย่างทั่วถึง โดยกำหนด
แผนงาน 3 แผนงาน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนากำลังคน และตัวอย่างโครงการ ดังต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4-8 ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชพีในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผนงานที่ 1 การผลิตและพัฒนาแรงงานใหม่ (Newskilling & Reskilling) จำนวน 10,200 คน 
โครงการผลติแรงงานใหม่ด้านวิจยัด้านอาหาร (R&D)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
โครงการผลติแรงงานใหม่ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
โครงการผลติแรงงานใหม่ด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
แผนงานที่ 2 การยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม (Upskilling) จำนวน 326,100 คน 
โครงการส่งเสริมสถานประกอบกจิการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการผลิต
และแปรรูปขั้นต้น  

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน (ใช้กลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ)  

โครงการส่งเสริมสถานประกอบกจิการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านปรุงสุก
และแปรรูป  

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน (ใช้กลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ) 

โครงการส่งเสริมสถานประกอบกจิการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคนิค
ควบคุมเครื่องจักรและบำรุงเครื่องจักร  

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน (ใช้กลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ) 

โครงการยกระดับแรงงานด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  
แผนงานที่ 3 การทดสอบและรับรองทักษะฝีมือแรงงาน (Skills Certification) จำนวน 21,000 คน 
โครงการทดสอบและรับรองทักษะฝีมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหาร 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
/ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  

ที่มา: ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (พ.ศ. 2565 – 2570), กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 



 

4-18 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นอุตสาหกรรรมที่ไทยให้ความสำคัญตาม

เป้าหมายขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น 
การยอมรับในระดับนานาชาติ ความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ การบริการ ค่าใช้จ่าย  แหล่งท่องเที่ยว 
ที่สวยงาม และการสนับสนุนจากภาครัฐ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประกอบด้วยกิจกรรม การผลิต
เครื่องมือแพทย์ บริการทางการแพทย์ และการผลิตยาและสมุนไพร ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีแนวโน้มอาชีพ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4-9 ตัวอย่างอาชีพในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

กลุ่มการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มการผลิตยาและสมนุไพร 
วิศวกรและช่างเทคนิคชีวภาพ  โปรแกรมเมอร์  นักวิทยาศาสตร์ (นักเคมี)  
ผู้อำนวยการฝ่าย QA และ QC  นักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  นักวิทยาศาสตร์ (นักชีววิทยา)  
วิศวกรการผลิต  นักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  นักวิจัยทางคลินิก  
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์  นักเวชสถิติ  เภสัชกร  
นักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์  ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ผู้กำกับดูแลงานวิจัยทางคลินิก  
นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  ช่างกายอุปกรณ ์ นักปฏิบัติการทางคลินิก 
นักทดสอบเครื่องมือแพทย์  นักต้อนรับผู้ป่วย นักเคมีวิเคราะห์  

ที่มา: ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มการผลิตเครื่องมือแพทย์ (พ.ศ. 2565 – 2570) 

 

ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มการ
ผลิตเครื่องมือแพทย์ ประมาณการว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม จำนวน 78,800 คน 
ในช่วงปี 2565 – 2570 ทั้งนี้ ได้มีแผนงานด้านการผลิตและพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว 
จำนวน 298,100 คน โดยกำหนดแผนงาน เป้าหมาย และตัวอย่างโครงการ ดังต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 4-10 ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
แผนงานและตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 1 การผลิตและพัฒนาแรงงานใหม่ (Newskilling & Reskilling) จำนวน 35,200 คน 
- โครงการผลติภาพแรงงานใหมด่้านวิศวกรและช่างเทคนิคชีวภาพ (Bioprocess Engineers and Technicians) 
- โครงการผลติภาพแรงงานใหมด่้านการวิศวกรการผลิต (Production Engineer/Bio technologist) 
- โครงการผลติภาพแรงงานใหมด่้านการประกอบเครื่องมือแพทย ์
- โครงการผลติภาพแรงงานใหมด่้านช่างอุปกรณ์การแพทย ์
- โครงการผลติภาพแรงงานใหมด่้านผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย ์
- โครงการผลติภาพแรงงานใหมด่้านวิศวกรชีวการแพทย์ 
แผนงานที่ 2 การยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม (Upskilling) จำนวน 259,600 คน 
- โครงการพัฒนาแรงงานด้านการประกอบเครื่องมือแพทย์  
- โครงการพัฒนาแรงงานด้านช่างอุปกรณ์การแพทย ์
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แผนงานและตัวอย่างโครงการ 
- โครงการพัฒนาแรงงานด้านผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย ์
- โครงการพัฒนาแรงงานด้านวิศวกรชีวการแพทย์ 
แผนงานที่ 3 การทดสอบและรับรองทักษะฝีมือแรงงาน (Skills Certification) จำนวน 3,300 คน 
- โครงการจัดทามาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ/มาตรฐานอาชีพ ในสาขาด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ/มาตรฐานอาชีพ ในสาขาด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์  
ที่มา: ร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มการผลิตเครื่องมือแพทย์ (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
 

ด้วยแนวโน้มการผลิตในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น  เพื่อเพิ่มความ
แม่นยำ ลดกระบวนการ และเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมจึงมี
ความสำคัญ แม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ไทยก็นับว่ามีศักยภาพ 
ในการผลิตและส่งออกหุ่นยนต์และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมการผลิตหุ่นยนต์และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ การเชื่อมโยงระบบ การสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมมีแนวโน้มอาชีพ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-11 ตัวอย่างอาชีพในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม 
กลุ่มหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ กลุ่มนักบูรณาการระบบ กลุ่มผู้สร้างเคร่ืองจักรกลอัตโนมติั 

ผู้ผลิตหุ่นยนต์  วิศวกรโครงการ  ผู้จัดการโครงการ  
นักวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์  ผู้ออกแบบบูรณาการระบบ  วิศวกร  
วิศวกรโครงการ  ผู้เขียนโปรแกรมบูรณาการระบบ  ช่างเทคนิค  
วิศวกรด้านการออกแบบหุ่นยนต์  ผู้ประกอบและติดตั้งระบบ  ผู้ประกอบและติดตั้งระบบ  
วิศวรกรข้อมูลและปญัญาประดิษฐ์    
ผู้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ    
วิศวกรระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต ์   
นักพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์   

ที่มา: แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2565 – 2570) 

 
แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  

กลุ่มการผลิตเครื่องมือแพทย์ ประมาณการว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม จำนวน 78,325 
คน ในช่วงปี 2565 – 2570 ทั้งนี้ ได้มีแผนงานด้านการผลิตและพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับความต้องการ
ดังกล่าว จำนวน 129,600 คน โดยกำหนดแผนงาน เป้าหมาย และตัวอย่างโครงการ ดังต่อไปนี้  
 

  



 

4-20 

ตารางที่ 4-12 แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม 
แผนงานและตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 1 การผลิตและพัฒนาแรงงานใหม่ (Newskilling & Reskilling) จำนวน 30,000 คน 
- โครงการผลติแรงงานใหม่กลุม่ผู้ใช้หุ่นยนต์ 
- โครงการผลติแรงงานใหม่กลุม่ผูส้รา้งเครื่องจักรกลอตัโนมตัิ 
แผนงานที่ 2 การยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม (Upskilling) จำนวน 96,400 คน 
- โครงการส่งเสริมสถานประกอบกจิการพัฒนาแรงงานกลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์ 
- โครงการพัฒนาแรงงานกลุ่มผูส้รา้งเครื่องจักรกลอัตโนมตั ิ
- โครงการส่งเสริมสถานประกอบกจิการพัฒนาแรงงานกลุ่มผูส้ร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
แผนงานที่ 3 การทดสอบและรับรองทักษะฝีมือแรงงาน (Skills Certification) จำนวน 3,200 คน 
- โครงการทดสอบและรับรองทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่อการอุตสาหกรรม 
ที่มา: แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
 
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีโครงสร้าง

พื้นฐานทางการบินที่ดี และมีภาคการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ส่งผลให้ไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ ในอนาคตหลังการฟื้นฟูจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมการเดินทางและขนส่งจะ
เติบโตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า การวางแผน
รองรับความต้องการที่เปลี่ยนไป และการให้บริการลูกค้าที่ดีข้ึน 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งมีแนวโน้มอาชีพ
และตำแหน่งงาน จำแนกออกเป็น 6 สายงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-13 ตัวอย่างอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส์ 
ด้านการบริการลูกค้า ด้านการจัดซ้ือและจัดหา ด้านการวิเคราะห์และวางแผน 

นักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์  พนักงานจัดซื้อและจดัหา  นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน  
ผู้จัดการงานลูกค้าโลจสิติกส์  พนักงานจัดหาเชิงกลยุทธ์  พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์  

ด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส ์ ด้านคลังสินค้าและการกระจายสนิค้า ด้านการขนส่ง 
นักพัฒนาระบบดิจิทลัเพื่อการจดัการห่วงโซ่
อุปทานด้านโลจสิติกส ์

ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง นักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสนิค้า
ทางอากาศ 

นักเทคโนโลยีการจดัเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า วิศวกรซ่อมบำรุง นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน 
นักวิเคราะห์ข้อมูลและโลจสิติกส ์ ผู้ปฏิบัติการศูนย์กระจายสินคา้ พนักงานตัวแทนออกของ 
ที่มา: แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (พ.ศ. 2565 – 2570) 
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แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประมาณการ
ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม จำนวน 460,592 คน ในช่วงปี 2565 – 2570 ทั้งนี้ ได้มี
แผนงานด้านการผลิตและพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว จำนวน 2,055,300 คน โดยกำหนด
แผนงาน เป้าหมาย และตัวอย่างโครงการ ดังต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 4-14 แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์
แผนงานและตัวอย่างโครงการ 

แผนงานที่ 1 การผลิตและพัฒนาแรงงานใหม่ (Newskilling & Reskilling) จำนวน 461,800 คน 
- โครงการผลติแรงงานใหม่ด้านการบริการลูกค้า  
- โครงการผลติแรงงานใหม่ด้านการจัดซื้อและจัดหา  
- โครงการผลติแรงงานใหม่ด้านการวิเคราะห์และวางแผน  
- โครงการผลติแรงงานใหม่ด้านเทคโนโลยโีลจิสติกส์ 
แผนงานที่ 2 การยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม (Upskilling) จำนวน 9,253,200 คน 
- โครงการพัฒนาแรงงานด้านการบริการลูกค้า  
- โครงการส่งเสริมสถานประกอบกจิการพัฒนาแรงงานด้านการบริการลูกค้า  
- โครงการพัฒนาแรงงานด้านเทคโนโลยีโลจสิติกส์  
- โครงการส่งเสริมสถานประกอบกจิการพัฒนาแรงงานด้านเทคโนโลยีโลจสิติกส์ 
แผนงานที่ 3 การทดสอบและรับรองทักษะฝีมือแรงงาน (Skills Certification) จำนวน 51,300 คน 
- โครงการทดสอบและรับรองทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการบนิและโลจสิติกส์ 
ที่มา: แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 
 

4.3 แพลตฟอร์มการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 

 
จากที่ได้เห็นแล้วว่าปัจจุบันความต้องการทักษะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีที่รวดเร็ว (Digital Disruption) การตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน รวมถึงถานการณ์  
โควิด-19 ทำให้เกิดนวัตกรรมแบบใหม่ หรือชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้แรงงานและ
ผู้ประกอบการต้องพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีการยกระดับทักษะเดิม (Upskill) การเพิ่มทักษะใหม่ 
(Reskill) ตลอดเวลา หรือเรียกได้ว่าต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วย 

ทั้งนี้กลไกการพัฒนาทักษะที่ภาครัฐดำเนินการในขณะนี้ยังมีข้อจำกัดของการเข้าถึงแรงงานบางกลุ่ม  
รวมถึงข้อจำกัดของการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ ดี  
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกสบาย รวมถึง
มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั ้งของภาครัฐและเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่มีหลักสูตรที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนไดด้ียิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 4-6 แพลตฟอร์มการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 

 
 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในปัจจุบันอาจแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ5 ดังภาพที่ 4-6 ซึ่ง

ประกอบด้วย 1) แพลตฟอร์มให้บริการรวบรวมเนื้อหาและหลักสูตร และ 2) แพลตฟอร์มพัฒนาหลักสูตรแบบ 
Massive Open Online Courses (MOOC) ทั้งนี้แต่ละรูปแบบมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

4.3.1 แพลตฟอร์มให้บริการรวบรวมเนื้อหาและหลักสูตร 

 
แพลตฟอร์มประเภทนี้จะรวบรวมเนื้อหาและหลักสูตรมาอยู่ในที่เดียว โดยมีตัวอย่างแพลตฟอร์มทั้ง

ของภาครัฐและภาคเอกชน ดังตารางที่ 4-15 
 
▪ DSD Online Training จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน (กพร.) เป็นแพลตฟอร์มที่มีเนื ้อหา 

การเรียน 4 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดภาษาต่างประเทศและ Soft Skill หมวดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัล หมวดงานช่างและการซ่อมบำรุง และหมวดอาชีพอิสระและงาน
บริการ โดยเรียนผ่านสื่อวิดีโอหรือสื่อแอนิเมชัน ทางเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเมื่อผู้เรียนผ่าน 
การเรียนภาคทฤษฎีทางออนไลน์แล้ว สามารถนำใบรับรองที่ได้จากระบบ เป็นหลักฐานการเข้า
ฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยงานในสังกัด กพร. ต่อได้ทันที รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการฝึก
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

 
 

5 ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก. (2564). แนวทางการปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย. 
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▪ Digital Education Excellence Platform (DEEP) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักสูตร
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

▪ TPQI E-Training เป็นระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  
จากสถาบันคุณวุฒิว ิชาชีพ มีหลากหลายสาขาวิชาชีพ หลากหลายหลักสูตร รวมถึง มี
ประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึก 

▪ UCourse หมวดรายวิชามีหลากหลาย เน้นหลักสูตรด้านด้านไอทีและซอฟต์แวร์ ธุรกิจ ภาษา 
ส่วนมากเป็นหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน รายวิชายังคงมีจำนวนไม่มาก มีทั้งหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและ
หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย 

▪ SkillLane มีเนื ้อหาหลายระดับตั ้งแต่พื ้นฐานไปจนทักษะขั ้นสูงหรือเฉพาะทางที ่รวบรวม
หลักสูตร เน้นเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด ทักษะดิจิทัลและกราฟิก มีทั้งหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
และหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย 
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ตารางที่ 4-15 แพลตฟอร์มให้บริการรวบรวมเนื้อหาและหลักสูตร 
แพลตฟอร์ม เนื้อหา วิธีการเข้าถึง/เรียน ค่าใช้จ่าย ประกาศนียบัตร 
DSD Online Training  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

มี 4 หมวดหลัก ได้แก ่1.หมวดภาษาต่างประเทศและ Soft Skill 2.หมวด
โปรแกรมคอมพวิเตอร์และทักษะดิจิทัล 3.หมวดงานช่างและการซ่อมบำรุง 
4.หมวดอาชีพอิสระและงานบริการ 

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
www.OnlineTraning.dsd.go.th  

ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะหมวดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และทักษะดิจิทัล 
ได้รับวุฒิบัตร 

Digital Skill by depa  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ร่วมมือกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เนน้ทักษะที่เกี่ยวข้องกบัดิจิทัล  
(การเขียนโปรแกรม Computer Science ฯลฯ) 

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ www.digitalskill.org  
(ใช้ Facebook Login เพื่อเข้าสู่ระบบ) 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มี 

TPQI E-Training  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

มีหลากหลายสาขาวิชาชีพ เมื่ออบรมแลว้สามารถนำความรู้จากการอบรมไป
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
www.e-training.tpqi.go.th  

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มี 

Digital Education Excellence 
Platform (DEEP) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 
รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอังกฤษ และทักษะดา้นดิจิทัล 

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
www.deep.go.th  

ไม่มีค่าใช้จ่าย มีบางหลักสูตร 

Thailand Digital Government 
Academy (TDGA) 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

เกี่ยวกบัทักษะดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่  1. Digital Literacy  
2. Digital Governance, Standard, and Compliance 3. Digital 
Technology 4. Digital Transformation 5. Strategic and Project 
Management 

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ 
https://tdga.dga.or.th  

ไม่มีค่าใช้จ่าย มีประกาศนียบัตร 

SET e-Learning 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การวิเคราะหห์ุ้น วางกลยุทธ์
และบริหารพอร์ตหุ้น รวมถึงหลกัสูตรพืน้ฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ 

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
https://elearning.set.or.th/  

ไม่มีค่าใช้จ่าย มี 

Content Shifu คอร์สเรียน Digital Marketing ที่เน้นเทคนิคและกลยุทธ์เฉพาะด้าน สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
https://contentshifu.com/  

มี จ่ายเป็นรายคอร์ส ไม่มี 

FUTURESKILL สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในหมวดต่างๆ เช่น Technology Design และ 
Business 

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
https://futureskill.co/browse  

ไม่มี/ 
มี จ่ายเป็นรายคอร์ส 

ไม่มี 

SkillLane มีหลากหลายหมวดหมู ่ สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
www.skilllane.com  

ไม่มี/ 
มี จ่ายเป็นรายคอร์ส 

มี บางคอร์ส 

UCourse มีหลากหลายหมวดหมู ่ สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์  
www.ucourse.co   

ไม่มี/ 
มี จ่ายเป็นรายคอร์ส 

มี บางคอร์ส 

ที่มา: รวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

http://www.onlinetraning.dsd.go.th/
http://www.digitalskill.org/
http://www.e-training.tpqi.go.th/
http://www.deep.go.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://elearning.set.or.th/
https://contentshifu.com/
https://futureskill.co/browse
http://www.skilllane.com/
http://www.ucourse.co/
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4.3.2 แพลตฟอร์มพัฒนาหลักสูตรแบบ Massive Open Online Courses (MOOC)  

 
แพลตฟอร์มประเภทนี้จะมีการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual 

Classroom) ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากผ่านทางหน้าเว็บไซด์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าไปดูวิดีทัศน์การบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด ทำแบบทดสอบ รวมถึงเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอ่ืน ๆ ในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรแบบ 
MOOC จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมีตัวอย่างแพลตฟอร์มทั้งของ
ต่างประเทศและของไทย ดังตารางที่ 4-16  

 
▪ Coursera ก่อตั้งโดยอาจารย์จาก Stanford University เป็นแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาการเรยีนที่

ผลิตโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หลักสูตรต่างๆ มีความหลากหลาย มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบปริญญาออนไลน์ (Online Degree)  

▪ edX ก่อตั ้งโดยความร่วมมือของ Harvard University และ Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) มีรายวิชาใกล้เคียงกับ Coursera สามารถเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียนต้องเสียค่ าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
แต่ในบางรายวิชา จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายก่อนเข้าเรียน 

▪ Khan Academy เป็นแพลตฟอร์มที่มีเนื ้อหลากหลาก โดยมีรายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ มีลักษณะเป็นหลักสูตรสั้น ๆ ในรูปแบบของวิดีโอ มีจุดเด่นคือ 
การสอนที่เข้าใจง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย 

▪ Chula MOOC ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์จากจุฬาฯ เนื ้อหารายวิชา
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำงาน และทักษะในการดำรงชีวิต  โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป และสำหรับประชาคมจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผู้เรียนจะ
ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

▪ ThaiMOOC เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์
ไทย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายวิชาผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขานั ้น ๆ จากสถาบันการศึกษา องค์กรทั ้งจากภาครัฐและจากเอกชน เพื ่อให้บริการ
ประชาชนคนไทยทุกคน ในทุกช่วงวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ตารางที่ 4-16 แพลตฟอร์มพัฒนาหลักสูตรแบบ Massive Open Online Courses (MOOC) 
แพลตฟอร์ม เนื้อหา วิธีการเขา้ถึง/เรียน ค่าใช้จ่าย ประกาศนียบตัร 

Coursera  
ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัย Stanford 

หลักสูตรคล้ายมหาวิทยาลัย เป็นการเรยีนหลักสูตรปริญญา  ผ่านเว็บไซต์ www.coursera.org  
และแอปพลิเคชัน Coursera 

ไม่มี/  
มี จ่ายเป็นรายเดือน 

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

edX 
ก่อตั้งโดย MIT และ Harvard 

คอร์สจากมหาวิทยาลัย เครือ Ivy league 
เป็นการเรียนหลกัสูตรปริญญา  

ผ่านเว็บไซต์ www.edx.org  
และแอปพลิเคชัน edX 

ไม่มี/  
มี จ่ายเป็นรายคอร์ส 

ต้องเรียนในคอร์สที่เสีย
ค่าใช้จ่ายจึงจะได้ 

Udacity 
Google สนับสนุน/ร่วมจัดการสอน 

ทักษะด้านอาชีพหรอืการพัฒนาส่วนบุคคล มุ่งเน้นไปที่ หลักสูตรอาชีวศึกษา 
สำหรับมืออาชีพ โดยเน้นหลักสูตรทาง IT และเทคโนโลย ี

ผ่านเว็บไซต์ www.udacity.com  ไม่มี/มี ไม่มี 

Futurelearn 
พันธมิตรมหาวิทยาลัย 12 แห่ง 

คอร์สจากมหาวิทยาลัย มีเน้ือหาหลากหลาย โดยมีลักษณะการเรียน 3 แบบ 
คือ Short Courses, In-depth programs และ Online degrees  

ผ่านเว็บไซต์ www.futurelearn.com  ไม่มี/  
มี จ่ายเป็นรายคอร์ส 

มี 

Khan Academy 
องค์กรไม่แสวงผลกำไร 

คอร์สสั้น ๆ ในรูปแบบวิดโีอ เช่น คณิตศาสตร์ บทเรียนสำหรับเด็กอายุ 2-7 ปี 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงแบบเตรียมตวัสอบ 

ผ่านเว็บไซต์ www.khanacademy.org  ไม่มี ไม่มี 

Pluralsight 
Startup สายเทคโนโลยีการศึกษา  

เน้นความเป็นมืออาชีพดา้นการทำงานเป็นหลัก เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
วิทยาศาสตร์ขอ้มูล ข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอื่นๆ  

ผ่านเว็บไซต์ www.pluralsight.com  มี จ่ายเป็นรายเดือน/ป ี 
ไม่จำกัดจำนวนคอร์ส 

มี 

Chula MOOC  
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 

เนื้อหา 5 หมวดวิชา ได้แก ่ภาษา เทคโนโลยี การจัดการ ศิลปะและการพัฒนา
ตนเอง และสุขภาพ  

ผ่านเว็บไซต์ www.mooc.chula.ac.th  ไม่มี มี บางคอร์ส 

Gen Next Academy  
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่งเสริมการ reskill, retrain, lifelong learning หรือการเรียนล่วงหนา้ 
(Advancement) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผ่านเว็บไซต์ https://gennext.tu.ac.th/ui/  ไม่มี/มี มี 

Mahidol University Extension 
(MUx) จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

เนื้อหาตาม 18 คณะในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลยั
การจัดการจนถึง สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

ผ่านเว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/  ไม่มี มี 

Thai MOOC  
กระทรวง อว. และมหาวิทยาลยักว่า 
50 แห่ง ร่วมผลิตเนื้อหา 

รายวิชาทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาทางการศึกษา 
สาธารณสุข และอื่น ๆ 

ผ่านเว็บไซต์ www.thaimooc.org  ไม่มี มี บางคอร์ส 

CMU MOOC 
จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เนื้อหาหลากหลาย ตามคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ผ่านเว็บไซต์ https://mooc.cmu.ac.th/    ไม่มี มี (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 

ที่มา: รวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.udacity.com/
http://www.futurelearn.com/
http://www.khanacademy.org/
http://www.pluralsight.com/
http://www.mooc.chula.ac.th/
https://gennext.tu.ac.th/ui/
https://mux.mahidol.ac.th/
http://www.thaimooc.org/
https://mooc.cmu.ac.th/
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แม้ว่าปัจจุบันจะมีแพลตฟอร์มต่าง ๆ เกิดขึ ้นมากมาย ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทาง 
การพัฒนาทักษะตนเองได้สะดวกมากขึ้น และมีต้นทุนถูกลง แต่การเข้าถึงหลักสูตรผ่านแพลตฟอร์มข้างต้น 
ยังมคีวามท้าทายและข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ 

  
▪ ด้านการเข้าถึงและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง  
▪ ด้านภาษา เมื่อต้องการเรียนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
▪ ด้านการเงิน สำหรับหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะหลักสูตรสำหรับทักษะขั้นสูง ซึ่งมีราคาสูง  
▪ ด้านเวลา สำหรับแรงงานที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนาน ที่อาจจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อการพักผ่อน

มากกว่าการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม 
▪ ด้านการรับรู้ว่ามีแพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่ จึงเข้าไม่ถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีต้นทุนถูกลงนี้ 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงช่องทางการ

พัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยพิจารณารูปแบบการสนับสนุนตามลักษณะของแรงงานแต่ละกลุ่ม เช่น 
แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานผู้มีรายได้น้อย แรงงานกลุ่มที่ทำงานเป็นครั ้งแรก (First Jobber) ที่มีข้อจำกัด
แตกต่างกัน นอกจากนี้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มเหล่านี้ก็มีสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงการให้ข้อมูล 
คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านทิศทางความต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการ หรือ
แนวโน้มความต้องการในอนาคต เพ่ือให้แรงงานสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด  
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บทที่ 5 
ปัจจยัสนบัสนนุผลติภาพแรงงาน 

 
นอกจากการพัฒนากำลังคน และการเพิ่มผลิตภาพในแต่ภาคส่วนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลาย

ประการที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านแรงงาน ตลอดจนการสนับสนุนทางการเงินและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาทักษะ  
ในบทนี้จึงจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยเหล่านี้ในการขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงาน 
 
5.1 สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 

5.1.1 ความสำคัญของสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อผลิตภาพ 

 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพชีวิตในที่ทำงานของพนักงาน จะช่วยเพ่ิม  

ผลิตภาพแรงงาน เนื่องจากสามารถช่วยลดความเสี่ยง ความไม่แน่นอน การบาดเจ็บ การสัมผัสกับสารพิษ  
และการขาดงาน ที ่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งผลให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์จากการที่แรงงานทำงานได้ดีขึ ้นด้วย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน มีทั้งปัจจัย 
เชิงกายภาพ (Physical conditions) และปัจจัยเชิงจิตสังคม (Psychosocial conditions) ดังภาพที่ 5-1 

 
ภาพที่ 5-1 แนวคิดของสภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณภาพชีวิต และผลิตภาพ 

 
ที่มา: Foldspang, Lars, et al. (2014). Working environment and productivity: A register-based analysis of Nordic enterprises 
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ทั้งนี้มีงานศึกษาในต่างประเทศจำนวนมากที่สนับสนุนแนวคิดข้างต้น ตัวอย่างเช่น ในประเทศนอร์เวย์ 
ฟินแลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก พบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงกายภาพ (Physical working 
environment) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตภาพ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทำให้ผลิตภาพ
สูงขึ้น เช่นเดียวกับการลดการลาป่วยทีส่่งผลเชิงบวกกับผลิตภาพของบริษัท (Foldspang, Lars et al., 2014) 
สอดคล้องกับงานศึกษาในประเทศเวียดนาม ที่สำรวจโรงงาน 185 แห่ง และแรงงาน 5,100 คน ซึ่งพบว่า 
สภาพการทำงานที่ดีขึ้นของโรงงานเสื้อผ้าในเวียดนามทำให้แรงงานมีผลิตภาพสูงขึ้น  อันนำไปสู่การมีกำไร
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ในบรรดาโรงงานเครื่องนุ่งห่มที่ลงทะเบียนในโครงการ Better Work Vietnam 
(โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน) ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในโรงงาน
ที่มีสภาพการทำงานที่ดีขึ้น การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่ดีขึ้น และมีแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่ดีข้ึน  

ในด้านปัจจัยเชิงจิตสังคม งานศึกษาขององค์การเพื ่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) พบว่า สุขภาพจิตที่ย่ำแย่ (Poor mental health) ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานผ่าน 2 แนวคิด ได้แก่  
1) Presenteeism คือการที่สุขภาพจิตไม่ดีจะลดประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน เนื ่องจากแรงงาน 
มาทำงานด้วยผลิตภาพที่ลดลง และ 2) Absenteeism คือการที่สุขภาพจิตไม่ดีอาจจะเพิ่มอัตราการลาป่วย 
การขาดงาน หรือลดชั่วโมงทำงาน ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตที่ลดลง โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ที่ส่งผลต่อผลิตภาพ สรุปได้ดังตารางที่ 5-1 

 
ตารางที่ 5-1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อผลิตภาพ 

สภาพการทำงานที่ไม่ด ี สภาพแวดล้อมในการทำงานและ 
ความไว้วางใจ 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน ์

• อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 

• การทำร้ายร่างกาย 

• การละเมิดทางวาจา 

• การล่วงละเมิดทางเพศ 

• คุณภาพอากาศไม่ดี 

• สารเคมี 

• ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ 

• ความพึงพอใจต่อโรงอาหาร 

• ความพึงพอใจต่อห้องน้ำ 

• ความพึงพอใจต่อน้ำ/การเข้าถึงน้ำดื่ม 

• คุณภาพการรักษาของคลินิก/ห้องพยาบาล 

• การเข้าถึงตัวแทนสหภาพแรงงาน 

• ความเป็นธรรมของหัวหน้างาน 

• อุณหภูมิในที่ทำงาน 

• ค่าตอบแทน 

• โบนัส 

• การปฐมนิเทศ 

• บริการด้านสุขภาพ 

• การลา 

• การฝึกอบรม  

ที่มา: Better Work. (2015). Working Conditions, Productivity and Profitability: Evidence from Better Work Vietnam. 

 

5.1.2 สวัสดิการและค่าจ้าง 

 
ผลประโยชน์และสวัสดิการที่ได้จากการทำงานเป็นหนึ่งในแรงจูงใจสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การทำงานของแรงงาน ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ ้น นอกจากนี้การมีสวัสดิการที่ดี  
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ช่วยลดความขัดแย้งในที่ทำงาน และส่งเสริม
การทำงานอย่างมีผลิตภาพสูงขึ้น สวัสดิการแรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สวัสดิการแรงงานตาม
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กฎหมาย และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย ซึ ่งกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน (กสร.)  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าทีก่ำกับ ดูแล และส่งเสริมการจัดสวัสดิการทั้ง 2 ประเภท 

ในด้านสวัสดิการบังคับ กสร. มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 
2541 ทีก่ำหนดให้นายจ้างจัดสวัสดิการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานให้แก่ลูกจ้างในขณะทำงาน เช่น น้ำสะอาด ห้องน้ำ 
สิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกรณีนายจ้างย้าย
สถานประกอบกิจการ ซึ่งการย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของ
ลูกจ้างและครอบครัว รวมถึงมีการกำกับให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ สำหรับ 
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยคณะกรรมการสวัสดิการ ต้องมาจากการเลือกตั้งของ
ลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกจ้างในการร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ กสร. ได้มีการส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อลูกจ้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก  
ด้านการพัฒนาลูกจ้าง ด้านนันทนาการ และด้านสุขภาพอนามัย โดยมีตัวอย่างดังภาพที่ 5-2 

 
ภาพที่ 5-2 สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนด 

 

 
ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนด ดังภาพที่ 5-3 

พบว่า แม้ กสร. ดำเนินการส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนดตามตัวอย่างข้างต้น  
มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สัดส่วนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย 
ซึ่งคำนวณจากจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมโดย กสร. ต่อจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 
ยังอยู่ในระดับต่ำ ไม่เกินร้อยละ 10 และยังมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลัง เช่นเดียวกับสัดส่วนลูกจ้างที่ได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนดที่มีแนวโน้มลดลง สะท้อนว่ายังมี
นายจ้างอีกมากที่มิได้จัดสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด และแรงงานอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับ
สวัสดิการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้  

ด้านการเงิน 

เช่น โบนัส เงินรางวัลท างานนาน เบี้ยขยัน 
เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน งานอุปสมบท 

งานศพบุคคลในครอบครัวของลูกจ้าง เงินเยี่ยมไข้ 
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้เพื่อที่พักอาศัย

ด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

เช่น ชุดท างาน รถรับส่ง สถานที่รับประทานอาหาร 
มุมนมแม่ ศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ 
ที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

ด้านการพัฒนาลูกจ้าง 

เช่น โรงเรียนในโรงงาน ส่งเสริมการศึกษา
ในและนอกเวลาท างาน ส่งเสริมการศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึน การส่งลูกจ้างไปอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ

ด้านนันทนาการ 

เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จัดโปรแกรมท่องเที่ยว
ในและต่างประเทศ การแข่งขันกีฬา

ด้านสุขภาพอนามัย 

เช่น ตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันสุขภาพ การจัดหาอุปกรณ์
กีฬา จัดสถานที่ออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬา การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ

อย่างมีคุณภาพ 
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ภาพที่ 5-3 ผลการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนด 

 
ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประมวลข้อมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 
สาเหตุหนึ่งที่นายจ้างไม่ได้จัดสวัสดิการที่ดีแก่ลูกจ้าง เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงินทุน ดังนั้นเพื่อเป็น  

การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดสวัสดิการแล้ว กสร. ได้มีการปรับปรุงแนวคิดการจัดสวัสดิการ เพื่อยกระดับ
ผลิตภาพของแรงงานโดยส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบกิจการภายใต้ “โครงการ
แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้
ดำเนินการต่อเนื่องมายังปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส่งเสริมให้นายจ้างจัดสรรที่ดินหรือพื้นที่ว่าง เปล่า
บริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือในวันหยุดทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว 
ทำการเกษตร พืชผลที่ได้ที ่หลากหลายลูกจ้างนำมาแลกเปลี ่ยนกัน แล้วนำกลับไปบริโภคในครัวเรือน  
ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายในชุมชน อันเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือนของลูกจ้าง  

 นอกจากสวัสดิการที่ดีแล้ว ค่าตอบแทนที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรงงานทำงานอย่างมี  
ผลิตภาพสูง ดังนั้นการมีค่าจ้างที่สอดคล้องกับผลิตภาพ (Productivity-linked Wage Systems : PLWS)1 
หรือการกำหนดค่าจ้างจากผลงานหรือผลิตภาพ จึงมีความจำเป็นต่อองค์กร โดยระบบดังกล่าวจะมีการปรับ
เพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลิตภาพที่สูงขึ ้น และลูกจ้างจะได้ส่วนแบ่งที่เป็นธรรมจากการที่ธุรกิจมี  
ผลิตภาพสูงขึ้น ทั้งนี้เงินที่มาจากการประหยัดขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือกำไรที่มาจากการมีผลิตภาพ
สูงขึ้น จะนำมาแบ่งปันให้กับลูกจ้าง บริษัทไม่จำเป็นต้องหาเงินเพิ่ม หรือมีต้นทุนเพิ่ม ระบบข้างต้นสอดคล้อง
กับแนวคิดการแบ่งปันผลได้จากผลิตภาพ (Productivity Gainsharing) ที่ระบุว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การมีผลิตภาพสูงขึ้นนั้น จะถูกแบ่งให้กับทุก ๆ คนที่มีส่วนทำให้ผลิตภาพสูงขึ้น ซึ่งนับเป็นการให้รางวัลกับ
ความสำเร็จในแง่ของการทำงาน และการมีเป้าหมายร่วมกันของทีม โดยประโยชน์ของการนำมาใช้ในองค์กร
คือการสร้างเสริมการทำงานเป็นทีม ทำให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และผลิตภาพ 
 

 
1 Malaysia Productivity Corporation (MPC) 
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โดยปกติแล้วโครงสร้างของค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนที่คงที่ (Fixed Pay) เช่น 
เงินเดือนพื้นฐาน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเดินทาง เงินค่าที่พัก และ 2) ส่วนที่ผันแปร (Variable Pay) เช่น 
โบนัส ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนจากผลงาน (Performance-based) หรือจากผลิตภาพ (Productivity-based) 
จะเป็นการปรับ Variable Pay หากลูกจ้างสามารถบรรลุเป้าหมายผลงาน (KPI) ทั้งนีก้ารจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังนายจ้างและลูกจ้าง ดังนี้ 

 
▪ ประโยชน์ต่อนายจ้าง ได้แก่ ผลิตภาพและประสิทธิภาพขององค์กรสูงขึ้น ต้นทุนด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลลดลง สร้างแรงจูงใจและรักษาลูกจ้างไว้ได้ รวมทั้งลดต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ต้นทุนการจ้างลูกจ้างเพ่ิม ต้นทุนการขยายสำนักงาน หรืออุปกรณ์เพ่ิม 

▪ ประโยชน์ต่อลูกจ้าง ได้แก่ การได้ค่าตอบแทนมากขึ้น มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างทีมมากขึ้นเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัด (KPI) 

 
โดยสรุปแล้วการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและผลิตภาพ จะเป็นคุณต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 

สามารถสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้กับพนักงาน และสามารถเพ่ิมผลิตภาพและกำไรให้กับองค์กรได้  
จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดข้างต้นมาปฏิบัติในองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  

 

5.1.3 การคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน 

 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังมีภารกิจหลักในการคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานในระบบและ

แรงงานนอกระบบ การดำเนินการปรับปรุงการคุ้มครองแรงงาน ทำให้นายจ้างและลูกจ้างได้รับรู้สิทธิ หน้าที่ 
และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อันจะช่วยสนับสนุนให้
แรงงานมีผลิตภาพสูงขึ้น  

ในด้านการคุ้มครองแรงงานในระบบ กสร. ได้ดำเนินการครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการป้องกันผ่านการ
สร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสถานประกอบกิจการ 
การพัฒนาระเบียบและกฎหมาย เช่น ขยายการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูก
ละเมิดสิทธิ การออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ และการ
ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน
ในภาคประมงให้เป็นมาตรฐานสากล  

ทั้งนี้หากพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองแรงงานของ กสร. ดังภาพที่ 5-4 พบว่า สัดส่วน 
สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ไม่นับรวมเรื่องความปลอดภัย) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.78 ในปี 2564 และเมื่อพิจารณาจำแนกตามขนาด
สถานประกอบกิจการ พบว่า สถานประกอบการขนาด 50 - 99 คน มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องสูงสุด 
รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาดตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ในขณะที่สถานประกอบการขนาดเล็กมีการปฏิบัติ
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ไม่ถูกต้องน้อยกว่า เมื่อจำแนกตามอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมการจัดการน้ำมีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ บริการด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ และการก่อสร้าง ในขณะที่เมื่อจำแนกตาม
เรื่องท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง พบว่า นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเรื่องสวัสดิการมากที่สุด สะท้อนว่าสวัสดิการของลูกจ้าง
ยังจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอีกมาก ทั้งสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมายกำหนด 

 
ภาพที่ 5-4 ผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองแรงงาน 

 
ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประมวลข้อมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 
ในด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมากกว่า และได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมน้อยกว่า เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย
ในการทำงาน กสร. ไดม้ีการดำเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ 

  
▪ การคุ้มครอง ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน  

และความปลอดภัยในการทำงาน โดยการกำกับ ดูแลให้แรงงานนอกระบบมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน  
ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน  

▪ การส่งเสริม ผ่านการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีผลิตภาพสูงขึ้น โดยการรวมกลุ่ม พัฒนา
เป็นเครือข่าย รวมทั้งให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบในเรื่องต่าง ๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้แก่แรงงานนอกระบบ 
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การปรับปรุงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ที่ปลอดภัย เหมาะสมแก่การทำงาน ลดปัจจัยความเสี่ยงในการประสบปัญหาด้านสุขภาพและการบาดเจ็บจาก
การทำงาน ส่งผลให้แรงงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะ
นำไปสู่ผลิตภาพที่สูงขึ้น โดย กสร. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการ
ทำงาน ดังนี้ 

   
▪ การตรวจให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
▪ การปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
▪ การประกวดสถานประกอบการต ้นแบบดีเด ่นด ้านความปลอดภัย อาช ีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน พบว่า มีสถานประกอบการสมัครมากกว่า 1,400 แห่ง และได้รับ
รางวัลกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งจำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

▪ การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้าน
ความปลอดภัย แก่แรงงานทุกกลุ่ม รวมถึงแรงงานนอกระบบ 

▪ การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา 

▪ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น ความร่วมมือ
กับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

▪ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสี  
ในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสี 

▪ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

▪ การพัฒนา Dashboard การรายงานสารสนเทศการประสบอันตรายจากการทำงาน การจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย 

 
ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน แสดงดังภาพที่ 5-5 โดยในปี 2564 มีสัดส่วน

สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน อยู่ที่ร้อยละ 7.61 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน แม้จะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2561 แต่มีทิศทางเพิ่มขึ้น
จากปี 2556 เมื่อพิจารณาจำแนกตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่มีอัตรา
การปฏิบัติไม่ถูกต้องมากกว่าสถานประกอบการขนาดเล็ก และเมื่อจำแนกตามอุตสาหกรรม พบว่า อัตรา 
การปฏิบัติไม่ถูกต้องสูงสุดในอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ และเหมืองหินรองลงมา ได้แก่ การก่อสร้าง  
การผลิต และการจัดการน้ำ  
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ภาพที่ 5-5 ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประมวลข้อมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

นอกจาก กสร. แล้ว อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทในการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานคือ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.)  
โดย สสปท. มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น  

 
▪ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ซึ่งมีการวัดผล

เป็นระดับ โดยหากได้ระดับแพลตินัม (อุบัติเหตุเท่ากับศูนย์) จะได้รับรางวัลจากผู้บริหารระดับสูง  
▪ การพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน ซึ่งเป็นทำงานผ่านที่ปรึกษา วัดผลตามข้อกำหนดในด้านต่าง ๆ ทั้งกายภาพ ชีวภาพ 
สารเคมี การยศาสตร์ และจิตสังคม  

▪ การอบรมให้ความรู้แก่ผู ้ประเมินเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการ ให้สามารถตรวจวัดได้เอง 
ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนได้ 

▪ การตรวจวัดความร้อน สารเคมี สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  

▪ โครงการประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยด้านกระบวนการผลิตหรือวิธีการทำงาน เพื่อลด  
ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ 

  
ทั้งนี้โครงการของ สสปท. ในภาพรวม จะวัดผลตามเกณฑ์หรือข้อกำหนด ตลอดจนวัดความพึงพอใจ

ของแรงงาน นอกจากนี้หากบริษัทเข้าร่วมโครงการของ สสปท. แล้ว จะมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามกฎหมายของ กสร. ดังนั้น สสปท. และ กสร. จึงมีการดำเนินการที่ส่งเสริมกันและกัน เพื่อให้เกิด
การยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
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5.1.4 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน 

 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และส่งผล

สืบเนื่องมายังผลิตภาพแรงงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน รายสาขา 
จากสำนักงานประกันสังคม พบว่า สาขาที่มีอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานสูงที่สดุในปี 
2563 โดยวัดจากจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หารด้วยจำนวนผู้ประกันตน มาตรา 
33 คือ สาขาการจัดหาน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย รองลงมา ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง การผลิต ไฟฟ้า/ก๊าซ/ระบบ
ปรับอากาศ และเกษตรกรรม ตามลำดับ ดังภาพที่ 5-6 จะเห็นว่าสาขาข้างต้นแรงงานมักจำเป็นต้องทำงาน
ร่วมกับเครื่องจักร จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ง่าย อีกท้ังจะเห็นว่าภาคบริการ (ยกเว้นการก่อสร้าง) 
มีอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  
 

ภาพที่ 5-6 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ปี 2563 

 
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม 

 
นอกจากนี้หากพิจารณาอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และผลิตภาพแรงงาน

ในแต่ละสาขา ดังภาพที ่ 5-7 พบว่า ในภาพรวมอัตราการประสบอันตรายฯ และผลิตภาพแรงงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำมักจะเป็นสาขาที่มีอัตราการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานสูงด้วย จึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานที่มีต่อ
ผลิตภาพแรงงาน 
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ภาพที่ 5-7 อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานและผลิตภาพแรงงาน ปี 2563 

 
หมายเหตุ: อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน = จำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน รายสาขา / จำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33 รายสาขา 
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 
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หนึ่งในสาขาที่มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานสูง และมีผลิตภาพแรงงานต่ำอย่าง
ชัดเจน คือ สาขาการก่อสร้าง โดยเป็นสาขาที่มีผู้เสียชีวิตจากการทำงานสูง และมีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก
เป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงได้มาก โดยเฉพาะ 
งานก่อสร้างที่มีการใช้แรงงานจำนวนมาก ใช้เครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ มีการทำงาน  
ในพื้นที่ที ่มีความเสี่ยงทั้งจากการตกจากที่สูง ดินถล่ม ไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่การทำงานที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้  
แม้จะมีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายหลักที่มีข้อกำหนดมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานครอบคลุมแทบทุกด้านในงานก่อสร้าง ทั้งการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง งานเจาะ  
งานขุด ค้ำยัน เครื่องจักร ปั้นจั่น ไฟฟ้า ลิฟต์ก่อสร้าง การป้องกันการตกจากที่สูง งานนั่งร้าน งานรื้อถอน  
อีกทั ้งยังมีกฎหมายที ่กำหนดเรื ่องความปลอดภัยอื ่น ๆ เช่น พ.ร.บ. อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์, 2564) อย่างไรก็ดี  
ยังต้องมีการดำเนินการเชิงรุกเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้างต่อไป 

เมื่อแรงงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานแล้ว อาจทำให้สูญเสียอาชีพ โอกาสในการทำงาน รวมถึง
ทักษะที่หายไประหว่างการรักษาตนเอง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานประกันสังคมจึงจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงาน เพื ่อให้บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที ่ประสบอันตรายเนื ่องจากการทำงาน  
จนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน พิการและทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 รวมทั้ง
ผู้ประกันตนทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533 โดยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ อาชีพ จิตใจ และสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและสามารถกลับไปทำงาน
กับนายจ้างเดิม นายจ้างใหม่ ประกอบอาชีพอิสระ หรือช่วยเหลือตนเองได้  ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงาน จำนวน 5 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 

กิจกรรมของศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประกอบด้วย การฟื ้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์   
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ด้วยการเพิ่มทักษะในงานอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและเหมาะสม  
และการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทักษะ ผลิตภาพ และโอกาส 
ในการทำงานของผู้รับบริการคือกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำ มีตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้ 

  
▪ โครงการจัดทำกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ  
▪ กิจกรรมฝากฝึกผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการฟื้นฟู 

ได้ทดลองงานก่อนการสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในขณะเดียวกันนายจ้างก็ได้เห็นศักยภาพของ
ลูกจ้างผ่านการทดลองงาน เป็นการช่วยสร้างโอกาสในการทำงานอีกครั้ง 

▪ กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดย่อม เรียนรู้แนวโน้มของตลาด  
และเทคนิคในการทำธุรกิจขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ  
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▪ กิจกรรมฝึกอาชีพเสริมพิเศษระยะสั้น (ไม่เกิน 2 วัน) ให้เหมาะกับสภาพร่างกายและความถนัด 
เพ่ือสร้างความมั่นใจเมื่อออกไปสู่ตลาดแรงงาน หรือออกไปประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเอง 

 
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพคนงาน  แสดงดังภาพที ่ 5-8 จะเห็นว่าในช่วงปี  

2560 - 2564 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รายเดิมและรายใหม่ รวมกันปีละ 1 ,200 – 1,800 คน โดยส่วนใหญ่แล้ว
เข้าฟ้ืนฟูฯ ด้านการแพทย์ ขณะที่ผู้รับการฟื้นฟูฯ ด้านอาชีพมีจำนวนมากรองลงมา ทั้งนี้ ในปี 2564 มีผู้จบการ
ฟ้ืนฟูฯ จำนวน 241 คน ซึ่งหลังจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้ว ผู้รับบริการสามารถกลับไปประกอบอาชีพอิสระ
ได้มากที่สุดร้อยละ 42.7 รองลงมา ได้แก่ การทำงานกับนายจ้างเดิม ช่วยงานบ้าน และทำงานกับนายจ้างใหม่ 
ตามลำดับ  

 
ภาพที่ 5-8 ผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 

 
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม  

 
อย่างไรก็ดี การที่สัดส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระสูงนั้น อาจมีนัยเรื ่องการได้รับความคุ้มครองของ

แรงงานกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องมีการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการฟื้นฟูแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าแรงงาน
กลุ่มนี้เมื ่อกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเผชิญกับความท้าทายใดบ้าง ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ค่าตอบแทน  
และประสิทธิภาพในการทำงาน  
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5.2 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน  

 

5.2.1 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงาน 

 
ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบนโยบายสาธารณะ ในยุคที่ข้อมูล  

มีขนาดใหญ่ขึ้น (Big Data) และมีเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ก้าวหน้ากว่าเมื่อก่อน ได้นำมาซึ่งโอกาสและ
ความท้าทายด้านข้อมูลของทุกหน่วยงาน เช่นเดียวกับข้อมูลแรงงานที่รวมประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศ 
อย่างไรก็ดี การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานในประเทศไทยมีความท้าทายหลายประการ กล่าวคือ  
แม้ข้อมูลแรงงานในระบบประกันสังคมจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และตาม
มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (มาตรา 39 และ 40) โดยขณะนี้
ครอบคลุมแรงงานกว่า 20 ล้านคน แต่ฐานข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีขนาดเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่ และมีแรงงานอิสระจำนวนมากในภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ 
นอกจากนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน ได้ถูกจัดเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจ  
ทว่ายังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบนโยบายมีจำกัด  

ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาที่ผ่านมายังชี้ให้เห็นลักษณะสำคัญของตลาดแรงงานไทยอีกประการคือ 
ความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานและทักษะที่นายจ้างต้องการ (Skill Mismatch) ซึ่งอาจสะท้อน
ผ่านความแตกต่างระหว่างวุฒิการศึกษาที่แรงงานมีและวุฒิที่นายจ้างต้องการ ดังตารางที่ 5-2 โดยหาก
วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนตำแหน่งงานว่าง (ความต้องการแรงงาน) และจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (อุปทาน
แรงงาน) ในปี 2564 จากกรมการจัดหางาน จะพบว่า ตำแหน่งงานที่ต้องการแรงงานจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 16.93 ในขณะที่ผู้สมัครงานมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีสัดส่วนถึง 
ร้อยละ 31.07 ในทางตรงกันข้าม ตำแหน่งงานที่ต้องการวุฒิอาชีวศึกษามีถึงร้อยละ 26.85 แต่ผู้สมัครงาน  
ที่จบอาชีวศึกษากลับมีเพียงร้อยละ 17.89 สะท้อนว่าแรงงานกลุ่มที่จบปริญญาตรีมีมากเกินความต้องการ 
ในขณะที่แรงงานกลุ่มที่จบอาชีวศึกษามีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการ นอกจากความไม่สอดคล้อง 
ด้านระดับการศึกษาแล้ว ยังมีความไม่สอดคล้องด้านสาขาวิชาที่ศึกษาด้วย กล่าวคือ สัดส่วนนักศึกษาไทย 
ที่เรียนในด้านสังคมศาสตร์มากกว่าด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 
STEM ยังมีสัดส่วนน้อยกว่า (สีเหลืองในภาพที่ 5-10) ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องของ 
การผลิตบุคลากรจากระบบการศึกษากับความต้องการของตลาดแรงงานไทย  
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ภาพที่ 5-9 ตำแหน่งงานว่างและผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ปี 2564 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
ที่มา: กรมการจัดหางาน 

 
ภาพที่ 5-10 จำนวนบัณฑิตจบใหม่ ปี 2563 จำแนกตามสาขาวิชา 

 
หมายเหตุ: สีเหลืองเป็นสาขาวิชาด้าน STEM 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
เมื่อพิจารณาตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา และตามอุตสาหกรรม จะเห็นว่าวุฒิมัธยมศึกษา

เป็นที่ต้องการมากที่สุดในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการบริการแบบดั้งเดิม วุฒิอาชีวศึกษา (ปวส. 
และ ปวช.) เป็นที่ต้องการมากที่สุดในภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ การไฟฟ้า และการทำ
เหมืองแร่ ส่วนวุฒิปริญญาตรีเป็นที ่ต ้องการมากที่ส ุดในภาคบริการสมัยใหม่ เช่น บริการด้านการเงิน  
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การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร การศึกษา บริการด้านสุขภาพ ศิลปะ ในขณะที่วุฒิปริญญาโทเป็นที่ต้องการมากที่สุด
ในสาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ดังตารางที่ 5-2  

 
ตารางที่ 5-2 สัดส่วนตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประเภทอุตสาหกรรม ปี 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ประถมศึกษา
และต่ำกวา่ 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อนุปริญญา 
ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

เกษตรกรรม 19.31% 33.49% 26.98% 7.57% 12.13% 0.41% 0.10% 

การทำเหมืองแร่  21.32% 31.36% 28.30% 8.55% 10.34% 0.12% 0.00% 

การผลิต 17.84% 38.56% 27.29% 6.62% 9.32% 0.33% 0.04% 

การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ 14.08% 40.08% 28.91% 6.41% 10.45% 0.06% 0.00% 

การจัดการน้ำและของเสีย 23.99% 30.97% 20.91% 5.63% 15.42% 3.08% 0.00% 

การก่อสร้าง 22.24% 35.56% 24.18% 6.36% 11.25% 0.32% 0.08% 

การค้า 10.07% 31.81% 29.97% 9.28% 17.61% 0.89% 0.37% 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 21.27% 32.57% 25.73% 7.87% 11.61% 0.61% 0.35% 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 14.62% 36.13% 27.56% 8.46% 12.76% 0.36% 0.11% 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3.54% 17.96% 27.66% 11.54% 32.81% 4.45% 2.04% 

การเงินและการประกันภัย 1.26% 6.98% 14.11% 6.45% 65.54% 3.59% 2.08% 

อสังหาริมทรัพย ์ 11.32% 22.83% 25.04% 9.32% 28.99% 2.23% 0.28% 

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์  15.68% 37.84% 26.22% 8.64% 10.59% 0.72% 0.32% 

การบริหารและบริการสนับสนุน 8.09% 22.84% 25.42% 9.63% 27.13% 6.71% 0.19% 

การบริหารราชการ  12.94% 35.10% 25.44% 7.51% 18.60% 0.31% 0.10% 

การศึกษา 8.67% 13.23% 16.45% 5.23% 54.27% 1.60% 0.56% 

สุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 7.07% 24.31% 24.27% 8.23% 33.98% 1.90% 0.24% 

ศิลปะ ความบันเทิง  2.56% 11.54% 13.46% 3.85% 68.59% 0.00% 0.00% 

กิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ 13.63% 32.26% 25.47% 8.82% 19.08% 0.49% 0.25% 

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน  35.91% 29.55% 22.27% 4.09% 5.45% 2.73% 0.00% 
ที่มา: กรมการจัดหางาน 

 
จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทกิจกรรม ดังนั้นการมีฐานข้อมูล

แรงงานขนาดใหญ่ที ่เชื ่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งฝั ่งอุปสงค์และอุปทาน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ ่งต่อ  
การออกแบบนโยบายที่เหมาะสมในการจับคู่แรงงาน และลดปัญหา Skill Mismatch เพื่อส่งเสริมให้คนไทย 
มีงานทำ และเป็นงานที่ตรงกับความสามารถ ฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และจัดทำ
นโยบายด้านผลิตภาพด้วย ในส่วนถัดไปจึงจะเป็นการศึกษาระบบและฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ทีศักยภาพในการ
พัฒนาและนำมาใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน  
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1) E-Workforce Ecosystem Platform 
 
E-Workforce Ecosystem Platform (EWE Platform) เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูล

ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านแรงงานบนโครงสร้างเดียวกัน เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านแรงงาน การศึกษา และเศรษฐกิจในการพัฒนาฐานข้อมูลที ่ เป็น
แพลตฟอร์มเดียว (Single Platform) ที่ช่วยให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถสร้างโปรไฟล์เพื่อรองรับการพัฒนา
ทักษะ การมีงานทำ การศึกษาต่อ และเป็นการส ่งเสริมการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต (Lifelong learning)  
ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการฝึกอบรม และผู้ดำเนินนโยบายสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลแรงงาน ตั้งแต่ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม สถานะการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การ
ออกแบบมาตรการช่วยเหลือ ระบบแรงจูงใจ การคุ ้มครองทางสังคม และการพัฒนาทักษะแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภาพแรงงานโดยรวมได ้

EWE Platform ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังตารางที่ 5-3 
 

ตารางที่ 5-3 ประโยชน์ของ E-Workforce Ecosystem 
ระบบ ประโยชน์จากระบบ 

E-portfolio เป็นการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลอย่างเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลประวัติการศึกษา  
การอบรม ประสบการณ์ทำงาน ทักษะที่บุคคลมีไว้ในท่ีเดียว 

Education and Career 
Guidance Check 

เป็นการประเมินทักษะ ความรู้ของตนเองว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง 

E-Coupon เป็นระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการ Upskill Reskill Newskill หรือต้องการ
พัฒนาเป็นอาชีพที่ 2 อาชีพที่ 3 โดยตรงไปยังผู้ใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การชำระเงิน ตรวจสอบ ติดตามผลได้ การอบรมจะผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับ
การรับรอง (Accredited Training Programs)   

Digital Credit Bank / 
Competency Credit Bank 

เป็นระบบการสะสมประสบการณ์เพื่อเช่ือมโยงภาคการศึกษา 

Job Matching การจับคู่ระหว่างคนหางานและผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงานทุก
ระดับอย่างเป็นธรรม ผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตาม
ความต้องการ 

ที่มา: https://ewe.go.th/ 
 

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมการใช้ EWE Platform แล้วทั้งหมด 41 หน่วยงาน 
และกระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลตำแหน่งงาน  
ที่เปิดรับสมัคร 2 หน่วยงาน ได้แก่ JobsDB และ Jobthai อย่างไรก็ดี ความท้าทายประการหนึ่งของ EWE 
Platform คือประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะต้องดำเนินการอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้อง
กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

https://ewe.go.th/
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ข้อมูลและ PDPA เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
2) ไทยมีงานทำ 
 

ไทยมีงานทำ เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการหางานหรือต้องการเพิ่มทักษะ  
การทำงาน ซึ ่งให้บริการทั ้งรูปแบบเว็บไซต์ https://thaimengaantam.doe.go.th/ และแอปพลิเคชัน  
โดยประชาชนสามารถใช้บริการหางานและเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ ผ่านเมนูการค้นหางานจากภาครัฐ 
ค้นหางานทั่วไป และค้นหางานจากบริษัทจัดหางาน เช่น JOBBKK JOPTOPGUN และ Adecco นอกจากนี้ 
ไทยมีงานทำยังมีการรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมโอกาส
การมีงานทำ โดยแบ่งหลักสูตรฝึกอบรมตามหมวดหมู่อาชีพและทักษะ  

ไทยมีงานทำเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็นกลไกที่ช่วยจับคู่งานระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ในอนาคตควรพัฒนาแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น ผ่านความ
ร่วมมือกับนายจ้าง บริษัทจัดหางาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการงานและพัฒนาทักษะเข้ามา
ใช้งานมากข้ึน นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ควรปรับระบบให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ิมคีย์เวิร์ดเพื่อให้
ผู้ค้นหาเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น เพิ่มหน้าสถิติงานที่ขาดแคลนแรงงานเพื่อดึงดูดความสนใจ 
ในการเข้าไปสมัครงาน รวมถึงจัดแสดงข้อมูลสถิติของความสำเร็จในการหางานในไทยมีงานทำเพื่อความ
เชื่อมั่นให้แก่แรงงานผู้หางาน ในด้านการอำนวยความสะดวกผู้ใช้งาน อาจเพิ่มหัวข้อ ถาม-ตอบ ในประเด็น 
ที่ผู้ใช้งานถามบ่อย ๆ และเพ่ิม Chatbot เพ่ือตอบคำถามเร่งด่วนให้แก่ผู้ใช้งาน 

 
3) ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 

 
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center: NLIC) เป็นฐานข้อมูลด้าน

แรงงานของกระทรวงแรงงาน ที่รวบรวมบทวิเคราะห์ เอกสารทางวิชาการ รวมถึงสถิติสถานการณ์แรงงาน  
ทั้งตำแหน่งงานว่าง ข้อมูลคนหางาน กฎหมายด้านแรงงาน และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ แหล่งเดียว (https://nlic.mol.go.th/) 

การพัฒนา NLIC ในระยะถัดไป ควรมุ่งเน้นการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากยังมีหลายชุด
ข้อมูลที่ข้อมูลยังล่าช้า ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลผ่านการทำความร่วม 
(MOU) กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ NLIC สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากนี้  
ในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ควรปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย และพัฒนารายละเอียดของข้อมูลให้
สามารถค้นหาข้อมูลระดับย่อยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน 

 
 

https://thaimengaantam.doe.go.th/
https://nlic.mol.go.th/
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4) ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
 
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆ ยังมีฐานข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย

ด้านแรงงานและนโยบายด้านผลิตภาพแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
 

▪ ระบบฐานข ้อม ูลอ ุปสงค ์และอ ุปทานกำล ังคนเพ ื ่อรองร ับอ ุตสาหกรรมเป ้าหมาย 
(https://ldls.mol.go.th/) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยผลสำรวจความ
ต้องการแรงงานของสถานประกอบการ การสำรวจการเข้าออกงานของแรงงาน  และการ
ประมาณการความต้องการแรงงานและการผลิตกำลังแรงงาน ระบบดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหอการค้าไทย ตลอดจน
การสำรวจเองโดยสำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีการประมวลผลเป็นรายปี 

▪ ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (กพร.) ที่รวบรวมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานของ กพร. สามารถนำไปใช้
ติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนางานของ กพร. 

▪ ฐานข้อมูลประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคม ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 
39 และมาตรา 40 ซึ ่งสามารถนำมาใช้ติดตามสถานการณ์การจ้างงาน การเข้า -ออกงาน  
การว่างงาน และการเลิกจ้างของแรงงานกว่า 20 ล้านคนได้ 

▪ ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครอบคลุม
ครัวเรือนเกษตรกรกว่า 8 ล้านครัวเรือน และเกษตรกรที ่มาขึ ้นทะเบียนกว่า 9 ล้านราย  
ฐานข้อมูล (http://mvos2.gistda.or.th/) แสดงสถานการณ์ในภาคเกษตรกรรม พยากรณ์
อากาศ น้ำ และภัยธรรมชาติ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เกษตรกร ฐานข้อมูลนี้จึงมี
ศักยภาพในการนำมาวิเคราะห์ผลิตภาพภาคการเกษตรได้ 

▪ ฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี ้เป้า  (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP)  
ซึ่งช่วยให้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน และพื้นที่ รวมถึงปัญหารายประเด็น 
ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้
ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ TPMAP มีข้อมูลคนจนในมิติต่าง ๆ รวมถึงมิติด้าน
การศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนโยบายแรงงานและผลิตภาพ ทั้งนี้ TPMAP เข้าถึง
ได้จาก https://www.tpmap.in.th/ และรายละเอียดภาพรวม ดังภาพที่ 5-11 

  

https://ldls.mol.go.th/
http://mvos2.gistda.or.th/
https://www.tpmap.in.th/
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ภาพที่ 5-11 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 

 
ที่มา: https://www.tpmap.in.th/ 

 

5.2.2 การวัดผลิตภาพแรงงาน 
 

การว ัดผล ิตภาพแรงงานเป ็นความท้าทายประการหนึ ่งเม ื ่อศ ึกษาประเด ็นด ้านผล ิตภาพ  
แม้ผู้ที่ศึกษาวิจัยมักจะมีข้อจำกัดในการวัดผลิตภาพแรงงานของแต่ละบุคคล แต่วิธีที่นิยมนำมาใช้เพื่อสะท้อน
ผลิตภาพแรงงานคือการวัดในระดับมหภาค ทั ้งนี ้ผลิตภาพระดับจุลภาคตั ้งแต่ระดับบุคคลจนถึงองค์กร  
และระดับมหภาคหรือระดับประเทศมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้2 

 
▪ การเพิ่มผลิตภาพระดับบริษัทอาจเป็นผลมาจากการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางเทคนิค และ

นวัตกรรมภายในบริษัทหรือองค์กร 
▪ การเพิ่มผลิตภาพระดับบริษัท และการขจัดอุปสรรคในการเข้า/ออกตลาด สามารถทำให้บริษัท 

ที่มีผลิตภาพน้อยกว่าออกจากตลาด ซึ่งจะเป็นการจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้กับผู้เล่นรายใหม่ที่มี
ผลิตภาพมากกว่า 

▪ การเข้าออกของบริษัทข้างต้นช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระดับมหภาค เนื่องจาก
ปัจจัยการผลิต เช่น แรงงาน ทุน ที่ดิน เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพและเติบโตอย่าง
รวดเร็ว 

 

 
2 World Bank. (2020). Thailand Manufacturing Firm Productivity Report. 
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การวัดผลิตภาพแรงงานในระดับมหภาคโดยการวัดผลิตภาพแรงงานบางส่วน (Partial Productivity) 
สามารถทำไดอ้ย่างไม่ซับซ้อน และมักนำมาใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม เช่น ผลิตภาพแรงงานระหว่างประเทศ 
และผลิตภาพแรงงานในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การวัดผลิตภาพข้างต้นยังมีข้อจำกัดของการ
ขจัดผลด้านเศรษฐกิจและรายได้ที่มาจากปัจจัยอ่ืน ที่สามารถส่งผลให้ผลิตภาพต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น ในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลผลิตและรายได้ของประเทศลดลงมาก ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานหดตัวตาม 
แม้แท้จริงแล้วแรงงานอาจไม่ได้เก่งน้อยลงก็ตาม 

การวัดผลิตภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 5-12 ได้แก่ การวัดบนพื้นฐานผลผลิต 
(Output-based) และการวัดเชิงพฤติกรรม (Behavior-based) ทั้งนี้การวัดโดยอาศัยผลผลิต เป็นแนวทาง 
ที่พบได้บ่อยกว่าและเป็นแนวทางที่ใช้ในการศึกษานี้ วิธีนี ้จำแนกเป็นการวัดผลผลิตเชิงกายภาพ (ผลิตได้ 
กี่หน่วย) หรือผลผลิตที่เป็นตัวเงิน (มูลค่าผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม) ต่อปริมาณหรือต้นทุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
ส่วนการวัดผลิตภาพจากพฤติกรรมอาจวัดจากการขาดงาน การทำงานทันเวลาและเหมาะสมกับเวลา หรือ
ความพึงพอใจของลูกค้า  
  

ภาพที่ 5-12 การวัดผลิตภาพ 

 
ทีม่า: Malaysia Productivity Corporation 

 
หน่วยงานที่มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลผลิตภาพแรงงานในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูล GDP จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และชั่วโมงการ
ทำงานและผู้มีงานทำจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการคำนวณผลิตภาพแรงงานและจัดทำเป็นดัชนีเทียบกับ 
ปี 2556 (ปีฐาน) เผยแพร่ทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ได้จัดทำและเผยแพร่
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour Productivity Index) ซึ่งวัดอัตราส่วนของผลผลิตและชั่วโมงการ
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ทำงานของแรงงาน ที่ได้จากการแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8)3 ดัชนีผลิตภาพ
แรงงานจะชี้ถึงทิศทางของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้น แรงงานภาคการผลิตสามารถผลิต
สินค้าได้จำนวนมากขึ ้นหรือลดลงเมื ่อเทียบกับเดือนฐาน การวัดข้างต้นเป็นการวัดผลิตภาพแรงงาน 
ที่ตรงไปตรงมา เนื่องจากเป็นการใช้ข้อมูลระดับโรงงาน/บริษัท ซึ่งมีข้อมูลทั้งผลผลิตและปัจจัยแรงงาน 

อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างโรงงานที่ต้องส่งข้อมูลตามกฎหมายยังมีน้อย โดยจากข้อมูลการสำมะโน
อุตสาหกรรม ปี 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีสถานประกอบการที่มีคนทำงานมากกว่า 50 คนขึ้น
ไปอยู่ 19,513 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของสถานประกอบการทั ้งหมด 2.5 ล้านแห่ง จึงอาจสะท้อนถึง
ข้อจำกัดของดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นตัวแทนผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาทักษะแรงงานไทย มีแนวทางการวัดผลิต
ภาพแรงงานเพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ ดังนี้4 

 
▪ การฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1) การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งต้องการช่วยฝึกอบรมผู้ที่ยังไม่ได้ทำงานหรือไม่มีรายได้ จึงวัด 
ผลิตภาพแรงงานจากรายได้หลังทำงาน คำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ปรับด้วยอัตรา
เงินเฟ้อ 

2) การฝึกยกระดับฝีมือ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้แรงงานในสถานประกอบการที่มีรายได้อยู่แล้ว  
จึงวัดผลิตภาพแรงงานส่วนเพิ่มจากรายได้ท่ีเพ่ิมหลังฝึก ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ 

3) การฝึกอาชีพเสริม วัดผลิตภาพแรงงานจากปริมาณงานที่ทำได้ต่อทรัพยากรและชั่วโมง
ทำงานที่ใช้ โดยเปรียบเทียบการเพิ่มผลิตภาพก่อนและหลังร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการ
วัดการลดการสูญเสียก่อนและหลังฝึกอบรมด้วย  

▪ การส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ  วัดผลิตภาพ
แรงงานเช่นเดียวกับการฝึกอบรมแต่ละประเภทของ กพร. 

▪ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน5 วัดผลิตภาพแรงงานเช่นเดียวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 
▪ การรับรองความรู้ความสามารถ6 วัดผลิตภาพแรงงานเช่นเดียวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 

 
จากแนวทางการวัดผลิตภาพแรงงานข้างต้นของ กพร. จะเห็นว่าเป็นการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับ

จุลภาคหรือระดับกิจกรรม/โครงการ ด้วยการเชื่อมโยงแนวคิดการวัดผลิตภาพแรงงานระดับมหภาค เพื่อวัด

 
3 โรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลตามกฎหมายคือโรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้
คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักร หรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน 
4 ณัฐพล นันทาวิวัฒน์. (2563). วิธีการวัดผลิตภาพแรงงานสำหรับภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Skill Standard Testing) เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบ
อาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
6 การรับรองความรู้ความสามารถ (Licensing) เป็นการรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคลที่ผ่านการประเมินในแต่ละ
ระดับตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
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ผลลัพธ์การดำเนินการของ กพร. อย่างไรก็ดี การเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม อาจมีผลจาก
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้รายได้ของผู้เข้าร่วมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามผล 
ทั้งในด้านช่วงเวลาการเก็บข้อมูล จำนวนแรงงานที่เก็บข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อการ
นำไปใช้ติดตามและวิเคราะห์เชิงนโยบาย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งสำคัญในการวัดผลิตภาพแรงงานคือข้อมูลผลผลิตและรายได้ ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่เข้าถึงได้ยาก หรือหากเข้าถึงได้ก็อาจเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรายได้จาก
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงาน
ของผู้ถูกสำรวจ แรงงานจึงมีแนวโน้มที่จะตอบรายได้สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง นอกจากนี้ข้อมูลรายได้ 
ที่ปรากฏใน LFS จะมาจากกลุ่มลูกจ้างเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือนายจ้างตัวเอง ซึ่งมีจำนวน
มากในประเทศไทย จึงทำให้ขาดข้อมูลรายได้ของผู้มีงานทำกลุ่มนี้ 

ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานมีฐานข้อมูลในระบบประกันสังคมเป็นฐานข้อมูลแรงงานในระบบ
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งนี้ในแต่ละเดือนนายจ้างต้องส่งแบบรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบให้สำนักงานประกันส ังคม อย่างไรก็ตามในแบบฟอร์มด ังกล ่าว หากเพิ ่มข ้อมูลรายได ้ของ 
สถานประกอบการก็น่าจะเป็นปะโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานในระบบประกันสังคมได้ 
นอกจากนี้ ฐานข้อมูลผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39 และมาตรา 40) ก็มีเพียงข้อมูลรายได้แบบคร่าว ๆ 
และมักไม่เป็นปัจจุบัน จึงมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์แรงงานกลุ่มนี้ที่ขณะนี้มีจำนวน
เพ่ิมข้ึนมากจากอดีต 

 

5.2.3 การกำหนดตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ 

 
ประเด็นสืบเนื่องจากการวัดผลิตภาพแรงงานคือการกำหนดตัวชี ้วัดที ่ใช้ ตั ้งเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศในด้านผลิตภาพ โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมจะสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผลิตภาพให้
สัมฤทธิ์ผลได้ ปัจจุบันตัวชี้วัดด้านผลิตภาพแรงงานปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ รวมถึง
แผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน สะท้อนว่าไทยให้ความสำคัญกับผลิตภาพแรงงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ตัวชี้วัด
ด้านผลิตภาพแรรงานในระดับประเทศที่สำคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5-13 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงาน 

 
 
▪ ร้อยละของการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน  ตัวชี ้ว ัดนี ้ปรากฏภายใต้แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
คำนวณโดยข้อมูล GDP จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลจำนวน
ผู้มีงานทำจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และกำหนดอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพแรงงานปี 2563 และ 2564 เติบโตร้อยละ -6.36 และ 1.34 ตามลำดับ 
ซึ่งเป็นผลจากการการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น โดยในหมุดหมายที่ 12  
กำหนดตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อนละ 4 ต่อปี7 

▪ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพแรงงานของ  World Economic 
Forum (WEF) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดกระทรวงแรงงานภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งตั้งเป้าหมายให้อันดับด้านประสิทธิภาพแรงงานอยู่ที่อันดับ 60 ในปี 2565 ดีขึ้นจากอันดับที่ 
65 ในปี 2560 อย่างไรก็ดี WEF มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคำนวณคะแนน และปรับตัว
ตัวชี้วัดย่อยด้านประสิทธิภาพแรงงานตั้งแต่ปี 2561 (รายละเอียดดังตารางที่ 5-4) อีกทั้งยังไม่มี
การเผยแพร่ผลการจัดอันดับตั้งแต่ 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ไม่มีข้อมูล
อันดับในปี 2563 - 2565 ในอนาคตจึงอาจพิจารณาปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ 
การปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพแรงงาน
ของ WEF หรือการพิจารณาใช้ตัวชี้วัดอ่ืนที่เหมาะสมและจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง 

▪ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพแรงงานของ International Institute for 
Management Development (IMD) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ผลการจัดอันดับของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมายังอยู่ในอันดับที่ 55 - 58 โดยปี 2565 ล่าสุด อยู่ใน

 
7 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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อันดับที่ 56 จาก 63 ประเทศ สะท้อนว่าความสามรถในการแข่งขันด้านผลิตภาพแรงงานของไทย
ยังประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ตัวชี้วัดนี้มีแนวโน้มจะใช้เป็นตัวชี้วัดภายใต้
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในปี 2566 - 2570 อีกด้วย 

 
ตารางที่ 5-4 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขนัด้านตลาดแรงงานของ WEF 

 
ที่มา: World Economic Forum (WEF) 

 
จากรายละเอียดตัวชี้วัดข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างท้าทาย 

อย่างไรก็ดี ในบางตัวชี้วัดยังต้องอาศัยผลการจัดอันดับจากหน่วยงานในต่ างประเทศหรือระหว่างประเทศ  
ซึ่งหากหน่วยงานดังกล่าวเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ ย่อมส่งผลต่อการติดตามตัวชี้วัด นอกจากนี้ตัวชี้วัดด้าน
ผลิตภาพแรงงานไม่อาจใช้วัดผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเท่านั้น เนื่องจากตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงาน
ล้วนวัดในเชิงมหภาค ซึ่งได้รับผลกระทบจากตัวแปรระดับมหภาคที่เชื่อมโยงกับหลากหลายหน่วยงาน ดังนั้น
ตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงานจึงควรมีการพิจารณาให้เป็นตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพ
แรงงาน  
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5.3 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

นอกจากปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงานด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และฐานข้อมูล 
ด้านแรงงาน ที่กระทรวงแรงงานมีบทบาทโดยตรงแล้ว ยังมีการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สร้างแรงจูงใจให้เกิด 
การยกระดับผลิตภาพแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในกิจกรรม
การพัฒนากำลังคน หรือโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและแรงงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะขอ
ยกตัวอย่างมาตรการและโครงการที่น่าสนใจมาดังต่อไปนี้    

 

5.3.1 การสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคน 

 
1) มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิ

ประโยชน์แก่นักลงทุนที่หลากหลายตามแต่ละประเภท โดยการส่งเสริมกิจการที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
กำลังคน มีตัวอย่างดังนี ้

 
▪ สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) โดยอุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนา

เทคโนโลยีเป้าหมาย หมวด 8 (Biotech, Nanotech, Advanced Material, Digital) จะได้รับ
สิทธิประโยชน์สูงกว่า แต่มีเงื ่อนไขว่าต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการผลิตบุคลากร  
และการวิจัยและพัฒนา  

▪ สิทธิประโยชน์เพิ ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการทำงานเพื ่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมให้กับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง สามารถนำค่าใช้จ่ายมายกเว้นภาษีได้เพิ่มเติมร้อยละ 200 และได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามสัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย 

▪ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC หากมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในพ้ืนที่ EEC จะได้รับการลดหย่อนภาษีเพ่ิมเติมร้อยละ 50 อีก 3 ปี สำหรับกิจการ
กลุ ่ม A1 - A38 หรือยกเว ้นภาษีเพิ ่มเติม 2 ปี สำหรับกิจการพัฒนาเทคโนโลยี หมวด 8  
และกิจการสนับสนุน เช่น กิจการการวิจัยและพัฒนา กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน  
และกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 

 
8 A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ A2: กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกิจการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน และ  
A3: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างแล้ว 



 

5-26 

▪ มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสนับสนุนให้สถานประกอบการมีการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การประหยัดพลังงาน/ใช้พลังงานทดแทน การนำระบบอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต สถานประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีและสามารถลดต้นทุนได้  

 
นอกจากนี้ BOI ได้เผยแพร่ข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุน จำแนกเป็นรายหมวดอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริม ระดับการศึกษา และสาขาวิชา อีกทั้งยังร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง (STEM One-Stop 
Service) ซ่ึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจับคู่การจ้างงานบุคลากรสมรรถนะสูง ประสานการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะแก่บุคลากรในองค์กร สร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรระหว่างภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม9  

ขณะนี้ BOI ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยให้การส่งเสริมประเภทกิจการ
ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างครบวงจร ซ่ึงการที่ภาครัฐกำลังผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก 
มีนัยต่อการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคตด้วย  

 
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Eastern Economic Corridor Human Development 
Center (EEC HDC) 

 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Eastern Economic Corridor Human 

Development Center (EEC HDC) เป็นโครงการสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื ่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) โดยมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ EEC 

แผนการพัฒนาบุคลากรใน EEC Model เป็นการร่วมกันออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการเรียน 
การสอน เพื่อให้แรงงานมีทักษะและความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ 
(Demand Driven) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ10 ได้แก่  

 
▪ EEC Model Type A เป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมในระยะยาว โดยจะเป็น

หลักสูตรที่ได้รับปริญญา (Degree) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ซึ่งเน้นความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้แรงงานที่สามารถ
ทำงานได้จริง มีทักษะตามความต้องการของผู ้ประกอบการ อีกทั้ง มีสิทธิประโยชน์สำหรับ

 
9 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://stemplus.or.th/detail_service/3  
10 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eeco.or.th/th/eec-model  

https://stemplus.or.th/detail_service/3
https://www.eeco.or.th/th/eec-model
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ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน
สถานศึกษา หรือสิทธิประโยชน์ทั่วไปของ BOI ผ่านระบบการฝึกงาน  

▪ EEC Model Type B เป็นการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื ่อรองรับเทคโนโลยี  
แบบใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Courses) แบบไม่มีปริญญา (Non Degree) 
เพื ่อการปรับทักษะ (Re-skill) และเพิ ่มทักษะ (Up-skill) มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่เกิน 1 ปี  
โดยผู ้ประกอบการเป็นผู้ เสนอหลักส ูตรที ่ต ้องการฝ ึกอบรม และคณะทำงาน EEC-HDC  
เป็นผู้อนุม ัต ิหลักสูตร ซึ ่งภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที ่ ใช้ 
ในการฝ ึกอบรม ส ่วนอีกคร ึ ่งหนึ ่งร ับผิดชอบโดยผู ้ประกอบการ นอกจากนี ้  ค ่าใช ้จ ่าย 
ในส่วนที่ผู้ประกอบการจ่ายไปนั้น สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรได้สูงสุด 2.5 เท่า 
อย่างไรก็ดี มีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการต้องรับประกันการจ้างงานบุคลากรที่ส่งมาอบรมอย่างน้อย 
1 ปี ในขณะที่แรงงานได้รับประโยชน์จากการรับประกันการมีงานทำ และได้รับอัตราเงินเดือน 
ที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนมาตรฐานของผู้จบการศึกษาใหม่ 

 
สิทธิประโยชน์ข้างต้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะแรงงาน ผ่านการสนับสนุนค่าใช ้จ่าย 

ในการพัฒนาแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ที่ได้แรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ  
ในขณะเดียวกันลูกจ้างก็ได้รับประโยชน์จากการมีงานทำและมีทักษะเพ่ิมขึ้น 

 
3) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง (Thailand 
Plus Package) 
 

เพื่อกระตุ้นการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ ภาครัฐจึงมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างที ่มีการจ้างงานบุคลากรผู ้มีทักษะสูง  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) และยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเกี ่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
▪ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 250 สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม

รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเพื ่อพัฒนาบุคลากรด้าน  STEM ที่ผ่านการรับรองโดย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

▪ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 150 สำหรับการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้าน 
STEM ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 



 

5-28 

การยกเว้นภาษจีะสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและการพัฒนาบุคลากรผู้มีทักษะสูงด้าน STEM ซึ่งเป็น
แรงงานที่มีความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ยังได้ร ่วมพัฒนาแพลตฟอร์มบริการเช ื ่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอำนวยความสะดวกในการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและการรับรองการจ้างงานบุคลากร 
ที่มีทักษะสูงด้าน STEM ด้วย 

 

5.3.2 มาตรการพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังคนในมิติต่าง ๆ 

 
นอกจากหน่วยงานที ่ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินเพื ่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนแล้ว ยังมี

หน่วยงานภาครัฐอีกมากมายที ่ดำเนินโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการและแรงงานในมิติต่าง ๆ ในที ่นี้ 
จะขอหยิบยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจมาดังนี้ 

 
1) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ในปี 2565 ร่วมกับหอการค้าไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ 
SME ที่เป็นนิติบุคคล มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 7 ปี ในธุรกิจการเกษตร ธุรกิจ
อาหาร ธุรกิจเครื่องสำอาง และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น การรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: 
OEM) โครงการนี ้จะอบรมแผนธ ุรก ิจ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE) โดยจะให้คำแนะนำ 
การพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความเข้าใจเชิงลึก สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรมที่จะผลักดันสินค้าและบริการสู่ธุรกิจ Next Normal 

นอกจากนี้ สสว. ยังมีโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตที่มีรายได้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ภาคการค้าและบริการที่มีรายได้
รวมไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี และอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยจัดทำโครงการเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่  SME มีการประชาสัมพันธ์แนวโน้ม 
และโอกาสการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสินค้าดิจิทัล และยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเตรียม 
ความพร้อมเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ  

ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
SME Upskill & Upscale โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้ผู ้เข้าฝึกอบรมที่เป็นผู ้ประกอบการ SME ได้รับความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจขั ้นพื ้นฐาน จนสามารถนำวิธีการต่าง  ๆ ไปปรับปรุง พัฒนา 
การบริหารจัดการร้านค้า ตลอดจนนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้
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อย่างเหมาะสมแบบมืออาชีพ เช่น การติดตั้งเครื่องมือบริหารจัดการร้านค้า การใช้แชทบอท (Chatbot)  
และการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 
2) การส่งเสริมทักษะดิจิทัล 

 
สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ แรงงาน  

และประชาชนทั่วไปมีทักษะด้านดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 
▪ Digital Lifelong Learning สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป มีความรู ้และสามารถประยุกต์ ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ  
การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) โดยดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานและทั่วไป
ให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาส  
ในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล และทักษะที ่สามารถสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้  
โดยสามารถเรียนรู้ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 
- Thaidigizen.com เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะและการเป็นพลเมือง

ดิจิทัล (Digital Citizenship) โดยดำเนินการร่วมกับ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด 
- THAI SKILL พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เป็นช่องทางการเรียนรู้ส่งเสริม

ทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการสร้างรายได้ เสริมอาชีพ 
- Grab Academy by depa เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ทักษะ

ภาษา การทำการตลาดออนไลน์ และพื้นฐานการบริหารธุรกิจ การจัดทำบัญชี ความรู้ 
ด้านภาษีให้กับไรเดอร ์เจ้าของร้านอาหาร ผู้ขายสินค้าออนไลน์ และประชาชาชนทั่วไป 

▪ โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI มีกลุ่มเป้าหมายคือ 
บุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มเยาวชน โดยกิจกรรมจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แนวคิดการแก้ปัญหา (Problem Solving) และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทาง
ความคิดเชิงตรรกะ (Logic) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื ่อการสอน 
Coding ที่ได้มาตรฐาน การปูพ้ืนฐานทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่
เข้าใจง่าย เหมาะสมกับการเรียนรู ้ Coding ในปัจจุบัน ทั ้งนี้ผู ้ร ับการอบรมจะได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ เทคนิคต่าง ๆ โดยตรงได้จากวิทยากร และมีแนวคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมทักษะ  
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ครูสามารถนำทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน Coding สามารถสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนา
ทักษะ Coding ให้กับนักเรียนผ่านระบบเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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▪ Digital Manpower Development มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 
ทั้งกลุ่มนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ บุคลากรและแรงงานปัจจุบัน ให้มีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการ  
ของภาคอุตสาหกรรม มีการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขนาดใหญ่  
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื ่อสร้างกำลังคนดิจิทัล ที ่จะเป็นส่วนสำคัญ 
ในการขับเคลื ่อนผลิตภาพของประเทศ ทั ้งนี้ depa เน้นพัฒนาทักษะที่เป็นที ่ต้องการ เช่น 
Coding, Cyber Security, Data Analytics, Data Science, Digital Content, IoTs แ ล ะ 
Programing ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการพัฒนาผู ้เชี ่ยวชาญด้านความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล หลักสูตร CompTIA Cyber Security+ ซึ ่งร ่วมกับ 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) 

 
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนากำลังคน 

ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนา SME และการยกระดับทักษะดิจิทัล ทั้งนี้ประเด็นสำคัญขอโครงการเหล่านี้คือ 
การพิจารณาความเหมาะสมของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความต่อเนื่องของการอบรมและการเพิ่มระดับของ
หลักสูตร การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม การควบคุมคุณภาพหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ถึงโครงการ 
และหลักสูตรเหล่านี้ รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น  
ของตลาด เพ่ือให้โครงการเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะของกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
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บทที ่6 
สรปุและขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

 
 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภาพแรงงานทั ้งในภาพรวมและรายอุตสาหกรรม นโยบาย  

และการดำเนินการพัฒนากำลังคนในภาพรวม ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงานของไทยในด้านต่าง ๆ 
ได้นำมาสู ่การเสนอแนวทางในการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยในบทนี้ โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จะประกอบด้วย แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานรายสาขา โดยเฉพาะในสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ  
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงาน นอกจากนี้
ยังมีการสรุปข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนแนวทางการบูรณาการการทำงาน
ด้านผลิตภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
6.1 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานรายสาขา 

ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงาน และเสนอแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานรายสาขา ซึ่งจะนำเสนอแบ่งออกเป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  

 

6.1.1 ภาคเกษตรกรรม 

 
ภาคเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำที่สุด โดยมีผลิตภาพต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรม 

และภาคบริการในภาพรวม ภาคเกษตรกรรมเป็นสาขาที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labour-intensive) แม้กิจกรรม 
ในสาขานี้จะเป็นแหล่งดูดซับแรงงานที่สำคัญ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตต่าง ๆ เช่น โควิด-19 แต่การมีแรงงานจำนวนมากส่งผลให้เมื่อคำนวณผลิตภาพแรงงานแล้ว มีระดับต่ำ 
และมีการเติบโตต่ำเช่นกัน ในด้านผลผลิต ก็มีมูลค่าเพิ่มไม่มากเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าเกษตร
ขั้นต้น จึงยิ่งทำให้ผลิตภาพแรงงานต่ำลงอีก อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์ลงไปในกิจกรรมย่อยของการเกษตร 
พบว่าผลิตภาพแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม ซึ่งสรุปได้ว่ากิจกรรมที่มีผลิตภาพสูงที ่สุดในภาพรวมคือ
กิจกรรมสนับสนุนทางการเกษตร รองลงมา ได้แก่ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์ และการ
ปลูกพืชผล ตามลำดับ ดังนี้ 

 
▪ การปลูกพืชผล รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงโดยรวมต่ำกว่า มีการจ้างงานมาก แต่เป็นแรงงานในระบบ

ประกันสังคมในสัดส่วนที่น้อย ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทพืช พบว่า กลุ่มพืชน้ำมันและไม้ผล  



6-2 

มีผลิตภาพสูงกว่ากลุ่มธัญพิชและยางพารา ดังนั้นกลุ่มธัญพืช จำพวกข้าวที่ไทยเคยมีส่วนแบ่ง
ตลาดสูง รวมถึงยางพาราเป็นสาขาท่ีต้องเร่งเพ่ิมผลิตภาพ 

▪ การเลี ้ยงสัตว์ ผลิตภาพค่อนข้างสูง มีการจ้างงานค่อนข้างมากในภาพรวมและอยู่ในระบบ
ประกันสังคม โดยสาขาท่ีรายได้สูงอย่างโดดเด่น เช่น การเลี้ยงผึ้ง สุกร โคนม โคเนื้อ ส่วนสาขาที่
มีการจ้างงานในระบบประกันสังคมสูง เช่น ไก่ไข่ สุกร เป็ด  

▪ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้เฉลี่ยสูง แต่การจ้างงานยังมีไม่มากทั้งในภาพรวมและ 
ในระบบประกันสังคม โดยสาขาที่โดดเด่นคือการจับและเพาะเลี้ยงปลาทะเล ปลาน้ำจืด และกุ้ง 
จึงควรมุ่งเน้นการนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม และการประมงที่ถูกกฎหมายและทำให้
แรงงานมีคุณภาพชีวิตดี 

▪ กิจกรรมสนับสนุนทางการเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสูง เช่น กิจกรรมสนับสนุนการแพรพั่นธุ์
สัตว์ การให้น้ำและเครื่องมือชลประทาน กลุ่มนี้มีสัดส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมค่อนข้าง
สูง แต่การจ้างงานโดยรวมยังน้อย 

 
ภาคเกษตรกรรมของไทยเผชิญความท้าทายทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ในด้านปัจจัย

ภายนอก ปัจจุบันสินค้าเกษตรไทยกำลังเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นจากต่างประเทศ เช่น ข้าว ยาง มันสำปะหลัง 
ผลไม้ โดยเฉพาะข้าวที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลผลิตต่อพื้นที่ของสินค้า
เกษตรไทย ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในสินค้าข้าว ที่ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกต่ำกว่า
เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (KKP Research, 2021) 

ในขณะที่ปัจจัยความท้าทายภายในประเทศ ประกอบด้วย แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
ปัญหาหนี้สิน 

 
▪ แรงงานนอกระบบ การมีแรงงานนอกระบบจำนวนมาก ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมยิ่งน่าเป็นห่วง 

เนื่องจากแรงงานกลุ่มใหญ่ในประเทศ อยู่ในสาขาที่มีประสิทธิภาพต่ำ อีกทั้งแรงงานเหล่านี้ยัง
ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพราะส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม  

▪ แรงงานสูงอายุ สัดส่วนแรงงานรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรน้อยกว่าแรงงานสูงอายุ ส่งผลให้มี
แนวความคิดและการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากคนรุ่นใหม่มาใช้ในภาคการเกษตรน้อย 
นอกจากนี้มีแนวโน้มที่แรงงานสูงอายุจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมมากขึ้น แม้ว่าแรงงาน
กลุ่มนี้จะมีประสบการณ์สูง แต่อาจมีข้อจำกัดในการ เรียนรู้และใช้เทคโนโลยี จึงอาจส่งผลต่อผลิต
ภาพของภาคการเกษตรในภาพรวมได้ 

▪ หนี้สินครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือนชาวนาไทยกว่า 4.5 ล้านครัวเรือน (กว่าครึ่งของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด) มีหนี้สินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มากกว่า 
200,000 บาท และเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการรับจ้างทั้งใน 
และนอกภาคเกษตรของครัวเรือนมาก (โสมรัศม์ิ จันทรัตน์ และคณะ, 2563) 
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ดังนั ้น เพื ่อบรรเทาปัญหาข้างต้น จำเป็นต้องสนับสนุนแรงงานรุ ่นใหม่ให้เข้ามาประกอบอาชีพ
การเกษตรมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของแรงงานกลุ่มนี้ จะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรแบบใหมท่ี่มีผลิตภาพสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน
แรงงานสูงอายุที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมจำนวนมากอยู่แล้ว ควรได้รับการส่งเสริมทักษะการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งนี้ภาครัฐอาจสนับสนุนด้วยการสร้างแรงจูงใจทางการเงินเพ่ือ
เพิ ่มทักษะ และดำเนินโครงการให้คำปรึกษา อบรมให้ความรู ้ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านการเกษตร การประกวดและให้รางวัล Smart Farmers หรือนวัตกรรมทางการเกษตร เพ่ือดึงดูดเกษตรกร
รุ่นใหมใ่ห้สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่วนแรงงานกลุ่มเดิมท่ีมีจำนวนมากในภาคเกษตรกรรมนั้น ควรผลักดันให้เข้าสู่
ระบบประกันสังคม เพ่ือสร้างการคุ้มครองทางสังคม 

นอกจากนี้การส่งเสริมและสนับสนุนการเชื ่อมโยงระหว่างผู ้เล่นทั ้งห่วงโซ่มูลค่า ผ่านการสร้าง
แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่ม และการเชื่อมโยงผู้เล่นในตลาด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และยกระดับความสามารถในการทำการเกษตรร่วมกัน (ธนาคารโลกและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565) 

ปัญหาอีกประการของภาคเกษตรกรรม คือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมน้อยกว่าภาคอ่ืน ๆ สะท้อน
จากผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมไทยปี 2564 ที่พบว่า เกษตรกรไทยร้อยละ 86.1 ยังใช้
เทคโนโลยีเกษตรกรรมแบบ 1.0 – 2.0 โดยเกษตรกรรม 1.0 แบบดั้งเดิมที่ใช้พื ้นที่เพาะปลูกน้อย และใช้
แรงงานคนเป็นหลัก มีสัดส่วนถึงร้อยละ 47.6 (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , 2565) ดังนั้น ภาครัฐต้อง
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรมากขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี หรือการให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
ต้องร่วมมือกันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดผลผลิต องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อไป การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จะช่วยส่งเสริมผลิตภาพในภาคเกษตรกรรมได้ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยี
เหล่านี้มีต้นทุนจึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ด้วย 

ทั้งนี ้ ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลที ่สำคัญในภาคเกษตรกรรมที่สามารถเพิ ่มผลิตภาพให้กับภาค
เกษตรกรรม แสดงดังตารางที่ 6-1 

 
ตารางที่ 6-1 เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคญั ประโยชน์ ตัวอย่างการนำไปใช้ในไทย 
เทคโนโลยีที่ใช้เก็บข้อมูล (Storage 
Technology) 

- การเก็บข้อมูลระยะใกล้จากเซนเซอร์ (sensor)  
- การเก็บข้อมูลระยะกลางจากกล้องที่ติดกับโด
รน และการเกบ็ข้อมูลระยะไกลจากภาพถ่าย
ดาวเทียม 

- การสำรวจการเติบโตของพืชจากการตดิกล้อง
ไว้ที่โดรน หรือการตั้งเวลาการให้ปุย๋และน้ำ โดย
สั่งการจากโดรน หรือติดต้ังระบบ sensor เพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของเกษตรกร 

ข้อมูลขนาดใหญ ่(Big data) สะท้อนรายละเอยีดของสภาพภูมปิระเทศ 
ภูมิอากาศ และการทำเกษตรในระดับแปลงและ
เกษตรกร 

- ใช้ในการตรวจสอบสภาพอากาศ ติดตาม 
วิเคราะห์ ไปจนถึงการวางแผนการเพิ่มผลิต 
และสร้างรายได้ 
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคญั ประโยชน์ ตัวอย่างการนำไปใช้ในไทย 
Internet of Things (IoT) เช่ือมโยงการทำงานของเครื่องวัดและอปุกรณ์ทำ

การเกษตรต่างๆ เข้าดว้ยกันผ่านเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน เพิ่มความแม่นยำใน
การเพาะปลกู (Precision Farming) 

- การเติมปุ๋ยหรือการรดน้ำโดยสั่งการจาก
สมาร์ทโฟน รวมถึงการเพิ่มคุณภาพทาง
สภาพแวดล้อมในแปลงเกษตร 

Mobile technology เช่ือมต่อเกษตรกรกับผู้เล่นอื่น ๆ ในตลาด และ
ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลความรู้ เช่น ราคา พยากรณ์
อากาศ และวิธีการแกป้ัญหาโรคพืช 

- การสร้างเครือข่ายเช่นกลุ่มเกษตรกรในการตั้ง
ราคาซ้ือ-ขาย หรือการให้คำแนะนำในการทำ
เกษตรต่าง ๆ  

การวิเคราะหข์้อมูลด้วยวิธีทาง data 
analytics และ AI 

machine learning และ artificial 
intelligence (AI) ในการทำการเกษตรที่
เหมาะสม แม่นยำและมีประสิทธภิาพสูงสุด 

- การใช้หุ่นยนต์ในการทุ่นแรงของเกษตรกร 
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงจนถึงการ
บำรุงรักษาแปลงเกษตร หรอืการคัดแยก
ผลผลิต 

แพลตฟอร์มเชื่อมต่อข้อมูลจาก
เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

เช่ือมต่อผู้ใช้งานแต่ละประเภทเข้าด้วยกันซ่ึง
สามารถส่งเสริม sharing economy 

- ช่วยเพิ่มสัดส่วนที่ผู้บริโภคจะซ้ือบริการจาก
เกษตรกรโดยตรง หรือกลุ่มเกษตรกรสามารถ
แบ่งปันหรือแลกเปลีย่นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวขอ้งกับเกษตรกรรม 

ที่มา: ลัทธพร และคณะ. (2562). Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย . สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

นอกจากเทคโนโลยีข้างต้นแล้ว ยังมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาต่ำกว่า เช่น การใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเพิ ่มช่องทางการจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น  
e-Commerce หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น YouTube Instagram และ Facebook  

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในปัจจุบันควรมุ่งให้เกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) หรือผู ้ประกอบการเกษตรกร (Agripreneur ซึ ่งมาจากคำว ่า Agriculture + Entrepreneur)  
โดยการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรนั้นต้องมีคุณลักษณะสำคัญ เช่น มีความสม่ำเสมอและใฝ่การเรียนรู้   
มีความคิดเชิงนวัตกรรม มุ่งในความสำเร็จ และทักษะสำคัญคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

6.1.2 ภาคอุตสาหกรรม 

 
ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยสูงกว่าภาคเกษตรกรรมและบริการ  อย่างไรก็ตามยังมี

บางสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ โดยมักเป็นสาขาการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นและมีการใช้ทุนและเทคโนโลยี
ในการผลิตต่ำ เช่น การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่สาขาการผลิต
ที ่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการเติบโตคือการผลิตยานยนต์และชิ ้นส่วน ซึ ่งในแต่ละสาขามีผล 
การวิเคราะห์และแนวทางในการเพ่ิมผลิตภาพ ดังต่อไปนี้ 
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1) การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
 

สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีการจ้างงานสูง แต่มีผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ำ จากการใช้
แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(การแปรรูปอาหาร) แนวโน้มสำคัญในอุตสาหกรรมนี้คือความต้องการอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
โดยจะมีความต้องการอาหารรูปแบบใหม่ ๆ สูงขึ้น เช่น อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) อาหาร
เสริมเพื ่อส ุขภาพ (Functional Food) อาหารที ่ผ ่านการผลิตแบบธรรมชาติ (Organic Food) อาหาร
เฉพาะเจาะจง (Specialization) เช่น อาหารฮาลาล อาหารที ่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ มและแต่ละช่วงวัย 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่แต่ละประเทศให้ความสำคัญยิ่งขึ้น 
ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญของไทย  
ที่จะยกระดับศักยภาพในการเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) 

ดังนั้นทักษะที่ควรส่งเสริมให้แรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารมี ได้แก่ ความเข้าใจ
มาตรฐานการผลิต มาตรการด้านสุขอนามัยของคนงาน การทวนสอบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  
ทักษะการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติภายในโรงงาน การจัดการระบบโลจิสติกส์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต ที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีระดับรายได้สูงหรือเฉพาะกลุ่ม
มากขึ ้น รวมถึงทักษะการใช้ประโยชน์จาก e-Commerce ทั ้งนี ้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องอยู ่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร (พ.ศ. 2565 – 2570) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป 
 
2) การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 

การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีผลิตภาพแรงงานต่ำ โดยเฉพาะสาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ 
สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีการใช้แรงงานเข้มข้น และมีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมาก อีกทั้ง 
ยังได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงของผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แนวโน้มสำคัญของ
อุตสาหกรรมนี้คือการผลิตสิ่งทอเทคนิค (Technical textile) ที่เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยส่วนบุคคล 
อาท ิสิ่งทอเทคนิคชนิดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือนำไปใช้ผลิตหน้ากากอนามัย และชุดป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) ที่มีความต้องการเพิ ่มขึ ้น รวมถึงการนำคุณสมบัติพิเศษ เช่น การต้านแบคทีเรีย การสะท้อนน้ำ  
การป้องกันแสง UV คุณสมบัติการแห้งเร็วและระบายเหงื่อได้ดี มาใช้ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเพ่ือตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้บริโภค  

สิ่งสำคัญท่ีแรงงานและผู้ประกอบการต้องตระหนักคือการปรับตัวด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตมากขึ้น โดยสนับสนุนให้มีกระบวนการทำงานผสมผสานระหว่างคนและเครื ่องจักร (Human 
Machine Collaboration) หรือ Semi Automation ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเน้นการฝึกอบรมทักษะแรงงาน
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ให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะด้านการใช้เครื ่องจักร ความรู้ 
ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรฐานการผลิตที่ต่างจากเดิม ทักษะอื่น ๆ ที่มี
ความสำคัญ ได้แก่ ทักษะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ในการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานและช่องทาง 
การจำหน่าย ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทิศทางตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก ตลอดจน Soft Skill  
ที่สำคัญโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ จำเป็นต้อง
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เช่น อุตสาหกรรม
แฟชั่น และการแพทย์  
 
3) การผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน 

 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจ้างงานสูง เนื่องจากประเทศไทย

เป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญ แม้ไทยจะไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้านยานยนต์ อย่างไรก็ดี 
อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตจะมุ่งไปที่ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิต 
ที่สำคัญ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับทิศทางดังกล่าว อันจะเห็นได้จาก
มาตรการส่งเสริมการลงทนุที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

ทั้งนี้ ความท้าทายด้านแรงงานคือผู้ประกอบการอาจปรับตัวโดยการลดจำนวนแรงงานลงเพราะ 
นำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนมากขึ้น ดังนั้น แรงงานจำเป็นต้องมีทักษะเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการต่อยอดพัฒนาทักษะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูก
แทนที่ด้วยเครื่องจักร รวมถึงทักษะด้านดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และทักษะสีเขียว เช่น ความตระหนักถึง
ความจำเป็นในการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งสอดรับกับช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ทดแทนยานยนต์สันดาปภายใน 

ในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากมีศักยภาพ 
ในการนำเทคโนโลยีมาใช้อีกมาก ซึ่งผู้ประกอบการและแรงงานเองควรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีเหล่านี้ 
ทั้งนีต้ัวอย่างการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคอุตสาหกรรมไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6-2 เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 
3D printing ช่วยควบคุมการออกแบบและผลิตสินค้าด้วยระบบดจิิทัลที่มีต้นทุนต่ำและมีความรวดเร็ว และสามารถนำ

วัสดุกลับมาใช้พิมพ์ใหม่อีกครั้ง (Recycle bot) เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ/อุปกรณ์และอะไหล่ และการพิมพ์เนื้อเยือ่ขนาดเล็ก 

Blockchain ใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต โดยการเชื่อมต่อขอ้มูลระหว่างหลายองค์กรเข้าด้วยกันเพือ่ช่วยในการ
ติดตามสถานะและเพิ่มความโปร่งใสโดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเลือกรกัษาความปลอดภัยและเปิด
ปิดการเข้าถึงข้อมูลตามที่ตอ้งการได้ 
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เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 
The Internet of Things 
(IoT) 

IoT เช่ือมโยงข้อมูลของอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันผา่นระบบเซนเซอร์ ที่ฝังตัวในทุกสิ่ง เช่น การตรวจอาหาร
หมดอายุในตู้เย็น (Smart fridge) การตรวจอาการสัตว์ในฟาร์ม (Biochip transponder) เซนเซอร์วัด
อุณหภูมิในโรงเรือน/เพาะชำ/เพาะเลี้ยง 

Artificial intelligence (AI) ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น Cloud และ IoT เพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญส่ำหรับการพัฒนาระบบ
จดจำและตัดสินใจในธุรกิจ 

Drone ปัจจุบันโดรน (Drone) ได้มีการพัฒนาตอ่ยอดใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีอื่น เช่น เซนเซอร์ (Sensor) ระบบ
ดาวเทียม IoT และ AI ซ่ึงได้ประโยชน์ทัง้การลดการใช้แรงงาน ลดเวลาในการเข้าสำรวจพื้นที่จริงหรือใช้
เป็นเครื่องมือประกอบในการประเมินจากภาพที่เห็นเบื้องต้น 

Quantum computing เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ โดยเน้นในการผลิตอุปกรณ์อจัฉริยะ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ 
หุ่นยนต ์

ที่มา: Krungsri Research 

 

6.1.3 ภาคบริการ 

 
สาขาบริการที ่มีผลิตภาพสูงมักเป็นบริการสมัยใหม่ เช่น บริการทางการเงิน ข้อมูลข่าวสาร 

และการสื่อสาร และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนสาขาบริการที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ ล้วนเป็นบริการดั้งเดิมที่เน้นใช้
แรงงาน ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง การค้า การขนส่ง และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ซึ่งมผีลการวิเคราะห์
และแนวทางในการเพ่ิมผลิตภาพ ดังต่อไปนี้ 
 
1) การก่อสร้าง 

 
ในภาพรวมการก่อสร้างมีผลิตภาพแรงงานต่ำ โดยอยู่ในกลุ่มสาขาที่มีผลิตภาพต่ำที่สุด โดยเฉพาะกลุ่ม

การก่อสร้างฐานราก การตอกเสาเข็ม การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ การรื้อถอน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงาน
ที่เน้นใช้แรงงาน ในขณะที่กลุ่มที่มีผลิตภาพสูงกว่า เช่น การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง
โครงการสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร และการติดตั้งระบบระบายอากาศ ซึ่งสาขาเหล่านี้ต้องใช้
ความชำนาญ อีกท้ังบางสาขาต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้วย  

สาขาก่อสร้างในไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเจริญเติบโตของเมือง การลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ดี สาขาการก่อสร้างยังมีความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพา
แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก หรือการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและช่างฝีมือ ที่ทำให้ผู้ประกอบการบางราย 
นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน ดังนั้นแรงงานในสาขาการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องมีทักษะ 
การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้  นอกจากนี้ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญ อาทิ  
การก่อสร้างสีเขียว (Green Construction) ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี
การพิมพ์ 3 มิต ิทีช่่วยควบคุมการออกแบบและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ำและมีความรวดเร็ว 
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การพัฒนาทักษะแรงงานก่อสร้างมีความท้าทายหลายประการ ด้วยแรงงานก่อสร้างมักใช้เวลา 
ส่วนใหญ่ทำงานเพื่อดำรงชีพ จึงไม่มีเวลาในการพัฒนาทักษะ รวมถึงแรงงานเหล่านี้มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง
เทคโนโลยี ภาครัฐจึงควรทำให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าถึงและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผ่านการส่งเสริมให้นายจ้างพัฒนาทักษะ รวมถึงสนับสนุนโครงการยกระดับ
ทักษะแรงงานก่อสร้าง นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมการศึกษาทั ้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะ 
ในสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่สำคัญในภาคการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลน
แรงงานในสาขาก่อสร้าง และเป็นการสร้างแรงงานทักษะสูงสู่ตลาด 

 
2) การค้า  

 
สาขาการค้าปลีกและค้าส่งเป็นอีกหนึ่งสาขาบริการที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ  โดยเฉพาะการค้าปลีก 

ในกลุ่มร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เข่น ร้านขายของชำ และแผงลอย ในขณะที่สาขาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น  
ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท และห้างสรรพสินค้า แรงงานมีผลิตภาพและรายได้สูงกว่า ทั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกทั้งสอง
กลุ่มมีความแตกต่างกันในด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะขนาดของธุรกิจที่ร้านค้าปลีก
สมัยใหม่มีทุนสูงกว่า ในขณะที่แรงงานในร้านขายของชำและคนขายอาหารบนแผงลอยและตลาด ส่วนใหญ่จะ
เป็นเจ้าของกิจการเล็ก ๆ เอง และเป็นแรงงานนอกระบบ 

ในภาพรวมแรงงานภาคการค้าส่วนมากยังมีการทำงานซ้ำ ๆ ซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี เช่น 
แคชเชียร์ ที่อาจถูกแทนที่ด้วยเครื่องคิดเงินอัตโนมัติ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีดังกล่าวยังพบได้เพียงธุรกิจขนาด
ใหญ่ที่มีการลงทุนสูงเท่านั้น นอกจากนี้ร้านค้าปลีกในปัจจุบันยังได้รับผลกระทบจากการมีแพลตฟอร์มซื้อขาย
ออนไลน์ (e-Commerce) เกิดข้ึน ส่งผลต่อการแข่งขันของธุรกิจการค้าแบบเดิม 

แนวทางการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานในสาขาการค้า ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ 
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแก่แรงงาน 
เช่น การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ ความรู้ด้านการชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Payment) ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และทักษะความรู้ด้าน e-Commerce  

 
3) การขนส่ง  

 
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าในภาพรวมมีผลิตภาพแรงงานอยู ่ในระดับต่ำถึงปานกลาง 

กล่าวคือการขนส่งทางอากาศและบริการสนับสนุน มีผลิตภาพสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ รองลงมาคือ 
การขนส่งทางน้ำ ในขณะที่การขนส่งทางบกมีผลิตภาพต่ำที่สุด โดยเฉพาะสาขากิจกรรมการบริการสถานที่
จอดยานพาหนะ กิจกรรมการบริการรถยก และการขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้างหรือแท็กซี่ เนื่องจาก 
การขนส่งทางบกมีการใช้แรงงานเข้มข้นกว่า และมีการใช้ทุนต่ำกว่า 
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แนวโน้มสำคัญในสาขาการขนส่งคืออาชีพและการจ้างงานรูปแบบใหม่ เช่น พนักงานส่งอาหาร/
ผู้โดยสารบนแพลตฟอร์ม หรือไรเดอร์ ซึ่งยังมีประเด็นห่วงกังวลเรื่องการคุ้มครองทางสังคมและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่อาจจะส่งผลต่อผลิตภาพ ทั้งนีแ้นวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในสาขานี้ ได้แก่ การสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีด้านการขนส่งมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานในภาคการขนส่งให้มีทักษะที่จำเป็น เช่น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทนยานยนต์
แบบเดิม ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสร้างความปลอดภัย 
ในการทำงาน อันจะเป็นการลดอุบัติเหตุและส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานกลุ่มนี้ 
 
4) ที่พักแรมและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
บริการที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำอีกหนึ่งสาขาคือสาขาที่พักแรมและบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็น

บริการที่เก่ียวข้องกับภาคการท่องเที่ยว เมื่อมองลึกลงไปพบว่าแรงงานในสาขาบริการด้านอาหารมีผลิตภาพต่ำ
กว่าสาขาที่พักแรม เนื่องจากงานส่วนใหญ่มักเป็นงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เช่น การเสิร์ฟอาหาร การเตรียมห้องพัก 
การทำความสะอาด โดยสาขาการบริการด้านอาหารที่รายได้สูงจะอยู่ในกลุ่มร้านที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ สาขา 
ที่พักแรมและบริการอาหารมีการจ้างงานสูงทั้งในระบบบและนอก อย่างไรก็ดีแรงงานบางส่วนได้ออกจากสาขา
นี้ไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ผู้ประกอบการบางรายเผชิญความท้าทายด้านการหาแรงงาน 
รวมถึงการฟื้นฟูทักษะแรงงานด้วย 

การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในสาขานี้ อาจทำได้โดยการสนับสนุนให้มีการใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ในการให้บริการ เช่น หุ่นยนต์ในแผนกต้อนรับ หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร ระบบการสั่งอาหารแบบเลี่ยงสัมผัสผ่าน 
QR Code รวมถึงห้องพักอัจฉริยะ (Smart hotel rooms) ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณของยุค Hospitality 5.0 
ที่มีการใช้ RAISA (Robotics, Artificial Intelligence, and Service Automation) ในการให้บริการโรงแรม
และร้านอาหารมากขึ้น การนำ เทคโนโลยี RAISA มาใช้อาจช่วยลดต้นทุนแรงงาน ต้นทุนของการเปลี่ยนคน 
(Turnover Cost) และต้นทุนของการฝึกอบรม (Training Cost) อย่างไรก็ดี แนวโน้มดังกล่าวทำให้แรงงาน
ต้องยกระดับทักษะของตนเองให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทักษะ
ที่สำคัญที่ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมให้แรงงานในสาขานี้ ได้แก่ ทักษะการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การ
ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงทักษะเสริมที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคต 
เช่น การพยาบาล การดูแลผู้ป่วย การนวด การนันทนาการต่าง ๆ ซึ่งทักษะเสริมเหล่านี้สอดคล้องกับแนวโน้ม
สำคัญ อาทิ โรงแรมเพื่อสุขภาพ (Wellness Hotel) กิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการด้านอาหารที่เป็น
อาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ Soft Skill อื่น ๆ ที่มีความสำคัญในสาขานี้ ได้แก่ ทักษะการมีใจบริการ การมี
ความกระตือรือร้น การสื่อสาร และเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม 
 

ทั้งนี้ภาพรวมผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนแนวทางการ
เพ่ิมผลิตภาพในแต่ละสาขาสรุปได้ดังตารางที่ 6-3  
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ตารางที่ 6-3 สรุปผลิตภาพแรงงานรายสาขา 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ 

สาขาย่อยท่ีสำคัญ 

การปลูกพืชผล – ผลิตภาพต่ำ โดยเฉพาะกลุม่ธัญพืช และ
ยาง ขณะที่พืชน้ำมันและไมผ้ลมีรายไดด้ ี 

สิ่งทอ/เคร่ืองนุ่งห่ม – ผลิตภาพแรงงานต่ำ ใช้แรงงาน
เข้มข้น  และพึ่งพาแรงงานต่างชาติสูง แต่มีนวัตกรรมน้อย 

ก่อสร้าง - ผลิตภาพแรงงานต่ำ โดยเฉพาะการก่อสร้างฐานราก การรื้อ
ถอน ซึ่งเน้นใช้แรง อีกทั้งยังพ่ึงพาแรงงานต่างชาติมาก 

การเลี้ยงสัตว์ - ผลิตภาพค่อนข้างสูง การจ้างงานมากท้ัง
ในภาพรวมและในระบบประกันสงัคม 

อาหาร – มีการจ้างงานสูง แต่ผลติภาพค่อนข้างต่ำ มี
โอกาสจากแนวโนม้อาหารแห่งอนาคต และความมั่นคง
ด้านอาหาร 

ที่พักแรม/บริการอาหาร – ผลิตภาพต่ำจากการใช้แรงานเขม้ข้น และมัก
เป็นงานซ้ำ ๆ บริการอาหารผลติภาพต่ำกว่าและมีความแตกต่างตาม
ประเภทร้านอาหารสูง สาขาทีม่ีศกัยภาพคือการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

การประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - รายได้เฉลี่ยสูง แต่การ
จ้างงานยังไม่มากท้ังในภาพรวมและในระบบประกันสังคม 

ยานยนต์ – ผลติภาพค่อนข้างดี มกีารจ้างงานสูง เพราะ
ไทยเป็นฐานการผลิต แตไ่มไ่ด้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมี
โอกาสเติบโตจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลติยานยนต์
ไฟฟ้า (EVs)  

การค้า – มีแรงงานอยู่จำนวนมาก ผลิตภาพต่ำ จากกลุ่มการค้าดั้งเดมิ 
เช่น ร้านชำ แผงลอย มากกว่ากลุม่ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)  

กิจกรรมสนับสนุน – ผลิตภาพสูง เช่น การแพร่พันธ์ุ และ
การชลประทาน แต่มีการจ้างงานน้อย 

การขนส่ง – ผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะสาขาขนส่งทางบก 
เช่น ผู้ขับข่ีรถรับจ้าง ส่วนการขนสง่ทางน้ำและอาศ มีรายไดเ้ฉลีย่สูง 

ข้อเสนอแนะ 

- สนับสนุนแรงงานรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำการเกษตร 
- ส่งเสริมทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั  

และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม ่รวมทั้งเทคโนโลยีที่มี
ต้นทุนต่ำกว่า เช่น แพลตฟอรม์ออนไลน์ และ Social 
Media เพื่อให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer 

- ผลักดันให้แรงงานเกษตรเข้าสูร่ะบบประกันสังคม  
เพื่อสร้างการคุม้ครองทางสังคม 

- สนับสนุนการเช่ือมโยงระหว่างผูเ้ลน่ท้ังห่วงโซ่มูลค่า 

- ส่งเสริมทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั 
ทักษะสีเขียว เช่น การผลติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการวเิคราะห์แนวโนม้สินค้าอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 

- สนับสนุนและอุดหนุนการนำเทคโนโลยี เช่น ระบบ
อัตโนมัติ AI และ Big data มาใช้เพิ่มผลติภาพ 

- กำกับ ดูแล และให้ความรูด้้านความปลอดภัยในการ
ทำงาน และมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงานอย่างมีผลติภาพสูง 

- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการให้บริการ  
- พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะสเีขียว ภาษาต่างประเทศ การมีใจบริการ 
- ส่งเสริมแนวคิด Productivity Gainsharing เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
- พัฒนากลไกการจับคู่งานเพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขา 

เช่น ก่อสร้าง ท่ีพักแรม/ร้านอาหาร เนื่องจากแรงงานย้ายออกในช่วง 
โควิด-19 
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6.2 การพัฒนากำลังคนในภาพรวม 

6.2.1 ทักษะและอาชีพในอนาคต 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Megatrend) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป  
ในอนาคตจะมีอาชีพหรืองานหลายประเภทที่มีความต้องการลดลง เช่น เสมียนบันทึกข้อมูล เลขานุการ 
พนักงานประกอบในโรงงาน และคนงานก่อสร้าง โดยงานเหล่ามีแนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติหรือ
หุ ่นยนต์มากขึ ้นในอนาคต ส่วนอาชีพในสาขาที ่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น การทำเหมืองแร่ ผู ้ผลิต
เครื่องยนต์สันดาปภายใน จะได้รับผลกระทบเช่นกัน  

ในขณะเดียวกัน อาชีพหรืองานหลายประเภทจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เข่น นักวิเคราะห์
ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data, AI และ Machine 
Learning ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน นักเทคนิคด้านพลังงานหมุนเวียน ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึง
ผู้ช่วยด้านการดูแลส่วนตัว (Personal Care) ที่น่าจะเติบโตขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ทั้งนี้แนวโน้มอาชีพ 
ในอนาคตจาก Megatrend สรุปได้ดังตารางที่ 6-4 

 
ตารางที่ 6-4 แนวโน้มอาชีพสำคัญในอนาคต 

งานที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น งานที่จะเป็นที่ต้องการลดลง 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

นักวิเคราะห์ข้อมูล / นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data, AI และ Machine Learning 

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชัน 

เสมียนบันทึกข้อมูล ทำบัญชีและจา่ยเงินเดือน 

พนักงานประกอบในโรงงาน 

คนงานก่อสร้าง 

พนักงานให้ข้อมูลและบริการลูกคา้ 

จากการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน 

นักเทคนิคด้านพลังงานหมุนเวียน 

ผู้ประกอบธรุกิจเพื่อสังคม 

แรงงานในเหมืองถ่านหิน/การกลัน่ปิโตรเลียม 

ผู้ผลิตเครื่องยนตส์ันดาปภายใน 

จากการเข้าสู่สังคมสูงอาย ุ

ผู้ช่วยด้านการดูแลส่วนตัว (Personal Care) พี่เลี้ยงเด็ก 

 
แนวโน้มอาชีพข้างต้นมีความเชื่อมโยงกับทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทักษะและความรู้ที่เฉพาะด้าน 

(Hard Skill) ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น และเป็นทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ทักษะ
ด้านข้อมูลและการเขียนโปรแกรม การนำเสนอข้อมูล ทักษะด้านธุรกิจ เช่น การตลาดดิจิทัล ทักษะทางเทคนิค 
เช่น การทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ ทักษะทางภาษา ทักษะสีเขียว Soft Skill ด้านการคิดและแก้ปัญหา 
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เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การจัดการตัวเอง เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื ่น เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร  
การเจรจาต่อรอง ดังตารางที่ 6-5 

 
ตารางที่ 6-5 Hard Skill และ Soft Skill ทีส่ำคัญ 

Hard Skill  Soft Skill 
▪ ทักษะด้านข้อมูล/การเขียนโปรแกรม เช่น Python / R 

/ SQL การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างภาพด้วยข้อมูล 
(Visualization) 

▪ ทักษะทางธุรกิจ เช่น การตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการ
โครงการ  

▪ ทักษะทางเทคนิค เช่น การทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ 
▪ ทักษะสีเขียว เช่น ความเข้าใจเรื่องความเป็นกลางทาง

คาร์บอน 
▪ ทักษะทางภาษา 

▪ ด้านการคิดและแก้ปัญหา เช่น การคิดวิเคราะห์  
คิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์  
และการใช้เหตุผล 

▪ ด้านการจัดการตัวเอง เช่น การเรียนรู ้ด้วยตัวเอง  
การล้มแล้วลุกได้เร็ว (Resilience) การรับมือกับภาวะ
กดดัน และความฉลาดทางอารมณ์  

▪ ด้านการทำงานร่วมกับผู ้อื ่น เช่น ความเป็นผู้นำ  
การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการทำงานเป็นทีม  

 

จากแนวโน้มอาชีพและทักษะข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันพัฒนาแรงงานให้
มีทักษะและศักยภาพเหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต ในขณะเดียวกัน แรงงานไทยเองต้องมีการยกระดับ
ทักษะเดิม (Upskill) และการเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพ่ือให้ตนเองมีทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ อีกทั้ง
สามารถปรับทักษะได้ตลอดเวลาเมื่อแนวโน้มความต้องการแรงงาน 
 

6.2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานคือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) โดย กพร. 

สามารถฝึกอบรมแรงงาน (การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ)  
ได้ประมาณปีละ 1-2 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในกลุ่มอาชีพภาคบริการ และช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
และคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี การศึกษาที่ผ่านมาสะท้อนว่าหลักสูตรส่วนใหญ่ยังเป็นหลักสูตรการทำอาหาร 
และงานฝีมือ ในขณะที่หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีสัดส่วนน้อย  

นอกจากการดำเนินการอบรมเองแล้ว กพร. ยังมีบทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ) 
ซึ ่งกลไกดังกล่าวสามารถฝึกอบรมแรงงานได้ปีละประมาณ 4 - 5 ล้านคน เมื ่อพิจารณาผลการอบรมของ 
สถานประกอบการพบข้อส ังเกตในเชิงปร ิมาณและเชิงคุณภาพของการอบรม กล่าวคือ ในเชิงปร ิมาณ  
สถานประกอบกิจการมีแนวโน้มจัดอบรมให้ผ่านตามเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ.  
ส่งเสริมฯ เท่านั้น การอบรมจึงอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้เกิดการยกระดับผลิตภาพ
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แรงงานเท่าที่ควร ส่วนในเชิงคุณภาพ จะเห็นว่าหลักสูตรที่มีการอบรมมากมักเป็นหลักสูตรพื้นฐานและ/หรือ
หลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในขณะที่หลักสูตรประยุกต์หรือขั้นสูงยังมีสัดส่วนน้อย และเมื่อพิจารณา 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ รายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) พบว่า การอบรมอยู่ใน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งสาขาเหล่านี้มักใช้แรงงานเข้มข้นกว่าและใช้
เทคโนโลยีน้อยกว่า 

ในด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือที ่เป็นอีกหนึ่งกลไกการพัฒนาทักษะแรงงาน ข้อมูลจาก กพร. 
สะท้อนว่าจำนวนผู้มาทดสอบมาตรฐานฝีมือ และสัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมีแนวโน้มลดลง โดยกลุ่มอาชีพ
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีผู ้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากที่สุด เพราะมี
กฎหมายกำกับว่าอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ 
อาชีพดังกล่าวจึงต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ทั ้งนี ้ที ่ผ ่านมา กพร. มีการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานที ่ค่อนข้างครอบคลุมแรงงานและ
ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่มเปราะบาง/ความสามารถในการแข่งขันน้อย เช่น แรงงานนอกระบบ 
แรงงานสูงอายุ และผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น 
ยานยนต์และชิ้นส่วน การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และดิจิทัล รวมถึงอยู่ ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพ (พ.ศ. 2565 – 2570) จำนวน 8 อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี จากข้อค้นพบข้างต้น
ที ่สะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินงานเชิงประจักษ์  เป็นข้อบ่งชี ้ว ่า กพร. ยังควรพิจารณาปรับแนวทาง 
การดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือให้การพัฒนาทักษะแรงงานสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น ดังนี้  

 
▪ เพิ่มการอบรมหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตลอดจนทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ เช่น

ทักษะดิจิทัล ทักษะสีเขียว และ Soft Skill 
▪ สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ยานยนต์

สมัยใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล 
รวมทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ BCG Model 

▪ สนับสนุนให้ภาคเอกชนปรับแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ เช่น  
การปรับเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรและชั่วโมงการฝึกอบรม ให้สถานประกอบการเน้นการพัฒนา
ทักษะในระดับท่ีสูงขึ้นและมีการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงมากข้ึน 

▪ ส่งเสริมให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากข้ึน ผ่านการประชาสัมพันธ์การทดสอบ รวมถึง
พัฒนามาตรฐานฝีมือ และค่าตอบแทนตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับอาชีพใหม่ ๆ 

 

ทั้งนี้กลไกการพัฒนาทักษะที่ภาครัฐดำเนินการในขณะนี้อาจจะยังมีข้อจำกัดของการเข้าถึงแรงงาน
บางกลุ ่ม รวมถึงข้อจำกัดของการพัฒนาหลักสูตรและเนื ้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรีย น  
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อย่างไรก็ดี ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย ขึ้น 
และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีหลักสูตรทีห่ลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น ในอนาคตจึงอาจมีการพิจารณาอุดหนุนหรือส่งเสริมให้นายจ้างมีการอุดหนุนค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรม
บางส่วน (Co-Payment) หรือให้คูปองสำหรับการฝึกอบรม (Training Coupon) เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยพัฒนา
ทักษะอยู่เสมอ 

 
6.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงาน 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนผลิตภาพแรงงาน สามารถสรุปผลและนำเสนอข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายได้โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยสนับสนุน 3 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน และการสนับสนุนทางการเงินและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาทักษะ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

6.3.1 สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 
การปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

เนื่องจากสามารถช่วยลดความเสี่ยง การบาดเจ็บ และการขาดงาน รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทำงานใหด้ีขึ้น 
หน่วยงานที่มีบทบาทด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (กสร.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)  

ในด้านสวัสดิการ กสร. มีบทบาทในการกำกับการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย และการส่งเสริม
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ซึ ่งช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที ่ดีของแรงงานและเพิ ่มผลิตภาพได้ ทั ้งนี้ 
ผลการดำเนินงานของ กสร. พบว่าสัดส่วนสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมาจากเรื่องสวัสดิการมากที่สุด ในขณะที่สัดส่วนสถานประกอบการและแรงงานที่ไดร้ับ
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนด (ด้านการเงิน ด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ด้านการพัฒนาลูกจ้าง ด้านนันทนาการ และด้านสุขภาพอนามัย) ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลง 
สะท้อนว่ายังมีนายจ้างอีกมากที่มิได้จัดสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด และแรงงานอีกจำนวนมาก  
ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ กสร. จึงต้องดำเนินการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมให้นายจ้าง
จัดสวัสดิการที่เหมาะสม เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างเองเมื่อลูกจ้างมีผลิตภาพในการทำงานสูงขึ้น 

นอกจากสวัสดิการแล้ว การมีค่าจ้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภาพจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง จึงควรส่งเสริมแนวคิดการแบ่งปันผลได้จากผลิตภาพ (Productivity Gainsharing)  
ที่ระบุว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีผลิตภาพสูงขึ้นนั้น จะถูกแบ่งให้กับทุก ๆ คนที่มีส่วนทำให้ผลิตภาพ
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สูงขึ้น ซึ่งนับเป็นการให้รางวัลกับความสำเร็จในแง่ของการทำงาน และการมีเป้าหมายร่วมกันของทีม ท้ายที่สุด
จะส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวม 

ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ข้อมูลจาก กสร. สะท้อนว่าสัดส่วนสถานประกอบการที่ปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
โดยอยู่ในสาขาการทำเหมืองแร่ การก่อสร้าง การผลิต และการจัดการน้ำ มากที่สุด เนื่องจากสาขาเหล่านี้ 
มีความเสี่ยงในการทำงานมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน 
จาก สปส. ที่พบว่าสาขาที่มีอัตราการประสบอันตรายฯ สูง ได้แก่ การจัดหาน้ำ/การบำบัดน้ำเสีย การก่อสร้าง 
การผลิต ไฟฟ้าฯ และเกษตรกรรม ซึ่งสาขาเหล่านี้มักเป็นสาขาที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ ดังนั้นสาขาเหล่านี้เป็น
สาขาที ่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื ่อสร้าง  
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานต่ อไป ทั้งนี้
การดำเนินงานที่น่าสนใจของ สปส. คือการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ที่ช่วยให้แรงงานที่ประสบ
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีความสามารถในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6.3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน 

 
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน ที่มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลแรงงานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่าง

เป็นระบบทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทาน นอกจากจะช่วยลดปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงาน
และทักษะที ่นายจ้างต้องการ (Skill Mismatch) ในตลาดแรงงานไทยแล้ว จะช่วยทำให้การติดตาม 
และวิเคราะห์ด้านผลิตภาพแรงงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในโครงการสำคัญที่กำลังดำเนินการคือการจัดทำ 
E-Workforce Ecosystem Platform ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านแรงงาน การศึกษา 
และเศรษฐกิจ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลของคนไทยทุกช่วงวัย ส่งผลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  
และผู้ดำเนินนโยบาย สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลแรงงาน และนำไปสู่การออกแบบมาตรการช่วยเหลือ ระบบ
แรงจูงใจ การคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาทักษะแรงงาน ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน 
คนไทยก็สามารถใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มดังกล่าวในการพัฒนาทักษะ โอกาสในการทำงาน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลอื่น ๆ ของกระทรวงแรงงาน ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบนโยบายด้านแรงงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ ติดตาม และเสนอมาตรการ
ด้านผลิตภาพแรงงาน ฐานข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ฐานข้อมูลไทยมีงานทำ ซึ ่งสามารถพัฒนาขนาดข้อมูล 
และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งควรพัฒนาการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดีขึ้น รวมถึงฐานข้อมูลประกันสังคม ที่สามารถเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์ผลิตภาพ 

การวัดผลิตภาพแรงงานอย่างเหมาะสมก็มีความสำคัญต่อการติดตามและออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เช่นกัน ทั ้งนี้การวัดผลิตภาพแรงงานในระดับมหภาค และการวัดผลิตภาพแรงงานบางส่วน (Partial 
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Productivity) โดยการเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิตและปัจจัยแรงงาน ทำได้ง่ายกว่าและมักนำมาใช้เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่ม เช่น ประเทศ และสาขาการผลิต อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดของการขจัดผลด้านเศรษฐกิจและ
รายได้ที่มาจากปัจจัยอื่น ที่สามารถส่งผลให้ผลิตภาพต่างกันมาก นอกเหนือจากจากการวัดผลิตภาพ ยังมี
ประเด็นด้านการกำหนดตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงาน ปัจจุบันมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านผลิตภาพ
แรงงานที่สำคัญ ได้แก่ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพแรงงานของ IMD อันดับความสามารถ
ด้านประสิทธิภาพแรงงานของ WEF และร้อยละการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน ทั้งนี้ตัวชี้วัดในปัจจุบันอาจมี
ข้อจำกัด เช่น ความต่อเนื่องของการจัดทำข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของเป้าหมายตัวชี้วัด 
ดังนั ้นการพิจารณาปรับการกำหนดตัวชี ้วัดที ่ลดการพี่งพาหน่วยงานภายนอก มีค่าเป้าหมายเหมาะสม  
และครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการเพ่ิมผลิตภาพ 

 

6.3.3 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

 
นอกจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และฐานข้อมูลด้านแรงงาน ที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน

โดยตรงแล้ว ยังมีการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการยกระดับผลิตภาพแรงงาน และโครงการ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการและแรงงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกกระทรวงแรงงาน  

ในด้านการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาทักษะนั้น การจูงใจทางการเงินมีความสำคัญยิ่ง เช่น  
การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจกรรมการจัดฝึกอบรมหรือฝึก 
การทำงานเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิต นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคนตาม EEC Model ทั้งหลักสูตร Type A (หลักสูตรที่ได้รับปริญญา)  
และ Type B (หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ไม่มีปริญญา) โดยมีเป้าหมายเพื ่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับ 
ความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงของกระทรวง อว. การดำเนิน
มาตรการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและขยายความครอบคลุมของประเภทอุตสาหกรรมและพื้นที่จะช่วยให้เกิด 
การพัฒนาคนซึ่งจะเห็นผลเชิงประจักษ์ในระยะยาว  

นอกจากนี้ การสนับสนุนผู้ประกอบการและแรงงานกลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่า เช่น 
ผู้ประกอบการและแรงงานใน SMEs ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มนี้มีต้นทุนในการพัฒนาตนเอง 
และแรงงานน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในขณะเดียวกันการส่งเสริม
ทักษะดิจิทัล นับว่าเป็นเรื ่องจำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากทักษะดิจิทัลเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคที่  
โลกเปลี่ยน ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีโครงการที ่น่าสนใจ เช่น โครงการ Digital Lifelong 
Learning ที่ส ่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู ้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ 
การดำรงชีวิต โครงการส่งเสริมทักษะ Coding STEM IoT and AI อย่างไรก็ดี โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ
เหล่านี้ ควรมีความต่อเนื่องและมีการเพิ่มระดับของหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม  
การควบคุมคุณภาพหลักสูตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการและหลักสูตรเหล่านี้ ให้เป็นรู้จักในวงกว้าง
ยิ่งขึ้น 
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6.4 การดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมผลิตภาพแรงงานและข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละด้านแล้ว  
ในส่วนนี้จะมุ่งไปที่บทบาทของกระทรวงแรงงานที่นับเป็นหน่วยงานสำคัญในการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย     
โดยกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงแรงงานควรมีการดำเนินการสรุปไดด้ังต่อไปนี้  

 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรเพิ่มการอบรมในทักษะใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไป  

เน้นทักษะดิจิทัล ทักษะสีเขียว และ Soft Skill ที่สำคัญ เพิ่มการพัฒนาแรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงาน 
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานเกษตรกรรม โดยออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับแรงงานกลุ่มนี้ 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง จึงอาจไม่ได้รับการพัฒนาทักษะตามกลไกอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.  
ส่งเสริมฯ หรือ On-the-Job Training ในขณะที่ข้อมูลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สะท้อนว่าจำนวน 
ผู้มาทดสอบและสัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมีแนวโน้มลดลง จึงต้องส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โดยประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการผ่านการทดสอบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงจัดทำมาตรฐาน
ฝีมือใหม่ ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงานสีเขียว และงานในยุคดิจิทัล  ในด้านการส่งเสริมให้เอกชนพัฒนาแรงงาน 
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ  กพร. ควรปรับแนวทางส่งเสริมสถานประกอบการให้จัดอบรมอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
เช่น ปรับเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำ ปรับเกณฑ์หลักสูตรที่เหมาะสม โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ นอกจากนี้  
ควรพัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องของการบันทึก การจัดประเภท
อุตสาหกรรม ประเภทหลักสูตร ความซ้ำซ้อนของประเภทผู้เข้าร่วม เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและวางแผน 
การอบรมในอนาคต 

กรมการจัดหางาน ควรเพิ ่มเติมการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทั้งต้นน้ำ (ก่อนเข้าสถานศึกษา) กลางน้ำ (ภาคการศึกษา) และปลายน้ำ 
(ตลาดแรงงาน) หนึ่งในนั้นคือการร่วมผลักดัน E-Workforce Ecosystem Platform ที่เชื่อมโยงข้อมูลของ 
คนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะแรงงานได้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ 
กกจ. ควรขยายความครอบคลุมของบริการและข้อมูลจัดหางาน เช่น ไทยมีงานทำ โดยขยายการสร้างพันธมิตร 
บริษัทจัดหางาน และผู้ใช้บริการจัดหางาน เพื่อให้มีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน  
และผลิตภาพแรงงาน จากนั้นใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลาดแรงงาน ด้วยการวิเคราะห์เพื่อหาข้อค้นพบเชิงลึก 
(Insight) ในตลาดแรงงาน เพื ่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงแรงงานนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อไป  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรดำเนินการกำกับและส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ 
ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ และมาตรฐานแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย 
การดำเนินงานเชิงคุณภาพ เช่น การติดตามผล การทดสอบหลังอบรม การนำไปปฏิบัติของสถานประกอบการ
ที่เข้าอบรม นอกจากนี้ควรพิจารณาเพ่ิมมาตรการจูงใจนอกเหนือจากมาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยพิจารณา
การให้สิทธิประโยชน์ในรูปตัวเงิน (เช่น การลดหย่อนทางภาษี) ไม่ใช่ตัวเงิน (เช่น รางวัล และการได้รับ 



 

6-18 

การรับรอง) แก่นายจ้างที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติได้ดีกว่ากฎหมายขั้นต่ำ และที่สำคัญคือการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ กสร. มากขึ้น เช่น แบบ คร.11 และข้อมูลจากการตรวจสถานประกอบกิจการ 
โดยการวิเคราะห์เพื ่อหาข้อค้นพบเชิงลึกด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเชื ่อมโยง 
กับนโยบายด้านผลิตภาพแรงงาน 

สำนักงานประกันสังคม ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลประกันสังคมในประเด็นต่าง ๆ เช่น เพ่ิมการเก็บ
ข้อมูลรายได้ของนายจ้างและลูกจ้างอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยข้อมูลรายได้ของนายจ้างสามารถ 
เป็นตัวแทนผลผลิตของนายจ้างซึ่งนำมาคำนวณผลิตภาพได้ ขณะที่รายได้ของผู้ประกันตนมีความเชื่อมโยงกับ 
ผลิตภาพแรงงาน ดังนั้นการบันทึกรายได้ของผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 อย่างถูกต้องจะเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์และติดตามด้านผลิตภาพแรงงาน นอกจากนี้ สปส. ควรดำเนินการลดการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยจากการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะในสาขาที ่อัตราการประสบอันตรายสูง  โดยพิจารณาเพิ ่มเติม
มาตรการจูงใจและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งควรส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
ด้วยการขยายศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน และติดตามผลผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ควรดำเนินการสนับสนุนการวิเคราะห์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิต
ภาพแรงงาน การศึกษาวิจัยเรื ่องผลิตภาพแรงงานและประเด็นที ่เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื ่อง  มีคุณภาพสูง  
และสร้างตวามตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภาพต่อไป นอกจากนี้ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
มีสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างที่มีบทบาทด้านการกำหนดค่าจ้าง ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาถึงผลิตภาพ  
แรงงานด้วย ดังนั้นจึงควรดำเนินการให้เกิดการกำหนดค่าจ้างที่สะท้อนถึงผลิตภาพแรงงานอย่างแท้จริง  
โดยการทบทวนความสำคัญและน้ำหนักของตัวแปรผลิตภาพแรงงานในสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ ตลอดจน
พัฒนาระบบค่าจ้างที่เหมาะสมในการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงค่าจ้างมาตรฐานฝีมือที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาทักษะแรงงานยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ตารางที่ 6-6 ได้สรุปว่าใคร ควรทำอะไร อย่างไร เพ่ือให้แรงงานไทยมีผลิตภาพสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6-19 

ตารางที่ 6-6 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน 

ใคร ทำอะไร อย่างไร ร่วมกับใคร กลุ่มเป้าหมาย 
ความ

เร่งด่วน 
ความ
ยาก 

ทางตรง/
อ้อม 

ระยะ
สั้น/ยาว 

กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (กพร.) 

เพิ่มการอบรมในทักษะใหม่ ๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทโลกที่เปลีย่นไป 

ทักษะดจิิทัล ทกัษะสีเขียว และ Soft skills ศธ. อว. ทุกกลุ่ม มาก ปาน
กลาง 

ตรง ยาว 

  เพิ่มการพัฒนาแรงงานกลุ่มเปราะบาง 
แรงงานนอกระบบ สูงอายุ และแรงงาน
เกษตรกรรม 

ออกแบบหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับแรงงานกลุ่มนี้ เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ที่ไม่มีนายจ้าง จึงอาจไม่ได้รับการพัฒนาทกัษะตามกลไกอืน่ ๆ 

ศธ. อว. ก.เกษตร กลุ่มเปราะบาง มาก มาก ตรง ยาว 

  ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน 

ประชาสัมพนัธ์ประโยชน์ของการผ่านกาทดสอบทั้งนายจ้างและลกูจ้าง และ
จัดทำมาตรฐานฝมีือใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสีเขยีว และงานในยุคดิจทิัล 

สป. (สคจ.) ทุกกลุ่มที่มีมาตรฐาน
ฝีมือรองรับ 

ปาน
กลาง 

มาก ตรง ยาว 

  ปรับแนวทางส่งเสริมเอกชนให้จัดอบรม เช่น ปรับเกณฑ์ชัว่โมงขั้นต่ำ ปรับเกณฑ์หลักสูตรที่เหมาะสม เนน้คุณภาพ
มากกว่าปริมาณ 

ก.คลัง ก.อตุ ก.
เกษตร 

เอกชน ลกูจ้าง มาก มาก ตรง ยาว 

  พัฒนาฐานขอ้มูลการพฒันาฝีมอืแรงงาน ปรับปรุงความถกูตอ้งของการบันทึก การจดัประเภทอุตสาหกรรม ประเภท
หลักสูตร ความซ้ำซ้อนของประเภทผูเ้ข้าร่วม เพื่อให้ง่ายตอ่การติดตามและวาง
แผนการอบรมในอนาคต 

ศธ. อว. เอกชน ประชาชนทั่วไป 
เอกชน  

มาก น้อย อ้อม ส้ัน 

  อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึง
แพลตฟอร์มพัฒนาทกัษะ 

เชื่อมโยงแพลตฟอร์มพฒันาทักษะให้สามารถเข้าถงึได้ในทีเ่ดียว กกจ. ศธ. อว. 
เอกชน 

ประชาชนทั่วไป ปาน
กลาง 

มาก ตรง กลาง 

กรมการจัดหางาน 
(กกจ.) 

บูรณาการขอ้มูลด้านแรงงานร่วมกับ
หน่วยงานทเีกีย่วข้อง 

ร่วมผลกัดนั E-Workforce Ecosystem Platform และเป็นแหล่งข้อมูลให้ส่วน
การผลิตกำลังคนต้นน้ำ 

สคช. และอื่น ๆ ประชาชนทกุช่วงวยั มาก มาก ตรง ยาว 

  ขยายความครอบคลุมของบริการและ
ข้อมูลจัดหางาน 

ขยายพันธมิตร บริษัทจัดหางาน และผู้ใช้บริการจัดหางาน เพือ่ให้มีขอ้มูลขนาด
ใหญ่สำหรับการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 

เอกชน ลูกจ้าง นายจ้าง มาก มาก อ้อม ยาว 

  ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลตลาดแรงงาน วิเคราะห์เพื่อหา Insight ในตลาดแรงงาน เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในและ
ภายนอก 

รง. ศธ. อว. เอกชน ลูกจ้าง นายจ้าง มาก ปาน
กลาง 

ตรง ส้ัน 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
(กสร.) 

ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน สวัสดกิาร 
ความปลอดภยัในการทำงาน แรงงาน
สัมพันธ์ มาตรฐานแรงงานอย่างตอ่เนื่อง  

เน้นเป้าหมายการดำเนินงานเชิงคณุภาพ เชน่ ผลการทดสอบหลังอบรม การ
นำไปปฏิบัติของสถานประกอบการที่เข้าอบรม 

สสปท. ลูกจ้าง นายจ้าง มาก มาก อ้อม ยาว 

  เพิ่มมาตรการจูงใจนอกเหนือจาก
มาตรการบังคับ 

พิจารณาการให้สทิธิประโยชน์ (ตัวเงิน/ไม่ใช่ตัวเงนิ) แกน่ายจ้างที่ปฏิบัติถูกตอ้ง
ตาม/ดกีว่ากฎหมาย หรือให้สวสัดิการนอกเหนือกฎหมาย 

สสปท. ก.คลัง ลูกจ้าง นายจ้าง น้อย มาก อ้อม กลาง 
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ใคร ทำอะไร อย่างไร ร่วมกับใคร กลุ่มเป้าหมาย 
ความ

เร่งด่วน 
ความ
ยาก 

ทางตรง/
อ้อม 

ระยะ
สั้น/ยาว 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
(กสร.) 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบ คร.11 และ
ข้อมูลจากการตรวจสถานประกอบ
กิจการ 

วิเคราะห์เพื่อหาขอ้ค้นพบเชิงลกึ (Insight) ด้านการคุ้มครองแรงงาน และ
เชื่อมโยงไปผลิตภาพแรงงาน 

  ลูกจ้าง นายจ้าง ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

อ้อม ส้ัน 

สำนักงาน
ประกันสังคม 
(สปส.) 

ปรับปรุงการเก็บข้อมูลประกันสังคม  เช่น เพิ่มการเก็บขอ้มูลรายได้ของนายจ้าง และการบันทึกรายได้ของ
ผู้ประกนัตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เพื่อวิเคราะห์และติดตามด้านผลิตภาพ
แรงงาน 

  ลูกจ้าง นายจ้าง ปาน
กลาง 

มาก อ้อม กลาง 

  ลดการประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยจาก
การทำงาน และส่งเสรมิการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน  

เพิ่มเตมิมาตรการจูงใจและให้ความรู้ด้านความปลอดภยัในการทำงาน ขยาย
ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพคนงาน และติดตามผลผู้เข้ารว่มอย่างตอ่เนื่อง 

กสร. ก.พม กลุ่มเปราะบาง น้อย มาก อ้อม ยาว 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.รง.) 

กองเศรษฐกิจการ
แรงงาน (กศร.) 

สนับสนุนการวิเคราะห์และข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งกับผลติภาพแรงงาน 

การศกึษาวิจยัเรื่องผลติภาพแรงงานและประเด็นที่เกีย่วขอ้งอย่างตอ่เนื่อง ก.รง. หน่วยงานรฐั
เฉพาะด้าน และ
วิชาการ 

  มาก ปาน
กลาง 

อ้อม ยาว 

  กำหนดค่าจ้างที่สะทอ้นถงึผลิตภาพ
แรงงาน รวมถึงค่าจ้างมาตรฐานฝีมอืที่
เหมาะสม 

ทบทวนความสำคญั/น้ำหนกัของตัวแปรผลติภาพแรงงานในสูตรคำนวณค่าจ้าง 
และพัฒนาระบบค่าจ้างที่เหมาะสมในการเพิ่มผลิตภาพ 

นายจ้าง ลูกจ้าง 
วิชาการ รฐัและ
เอกชน 

ลูกจ้าง นายจ้าง ปาน
กลาง 

มาก อ้อม ยาว 

กองยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน (กยผ.) 

นำผลการศึกษาวิจยัไปออกแบบแผนและ
ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งเพือ่ขับเคลือ่น
ผลิตภาพแรงงาน 

ร่วมศกึษาและให้ขอ้คิดเหน็ว่าประเดน็ใดจำเป็นต้องเพิ่มเติม/ปรับปรุงเพือ่ให้
นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

กศร. รง. วิชาการ 
รัฐและเอกชน 

  มาก ปาน
กลาง 

ตรง ยาว 

สำนักตรวจและ
ประเมนิผล (สตป.) 

ติดตามการดำเนนิงานที่เกี่ยวข้องกับผลิต
ภาพแรงงานตามแผน/นโยบาย 

ร่วมกับหน่วยงานจัดทำแผนและหน่วยสนับสนุนอย่างใกล้ชิด พร้อมให้
ข้อคิดเหน็ต่อการดำเนินงานขับเคลือ่น 

กศร. กยผ. รง.   ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ตรง ยาว 
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6.5 ความร่วมมือด้านผลิตภาพแรงงาน 

นอกจากกระทรวงแรงงานแล้ว ผลิตภาพแรงงานยังมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่า 
จะเป็นภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจรายสาขา ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
บทบาทสนับสนุนให้เกิดการยกระดับผลิตภาพแรงงานทั้งสิ้น โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี ้

 
▪ หน่วยงานรายสาขา ผลิตภาพแรงงานไทยในภาพรวมนั้นมาจากผลิตภาพแรงงานที่แตกต่างกัน

ไปในแต่ละสาขาการผลิต ดังนั้นการขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานที่สำคัญจึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเศรษฐกิจและผลิตภาพรายสาขา ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) ภาคอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรรม) และภาคบริการ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม) 

▪ ภาคเอกชน ในแต่ละสาขาภาคเอกชนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นหน่วยที่มีบทบาทในการพัฒนา
แรงงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรวบกลุ่มเป็นสมาคมหรือสถาบันของผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้
เอกชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น การรวมกลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

▪ หน่วยงานด้านแรงงาน การพัฒนากำลังคนวัยแรงงาน มีกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
โดยมีบทบาทในการพัฒนาแรงงานทุกกลุ่ม และยังมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่มี
บทบาทด้านมาตรฐานวิชาชีพและทักษะ ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(กพ.) ที่มีบทบาทในการพัฒนาแรงงานในภาครัฐ ในขณะที่ตัวแรงงานเองก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

▪ ภาคการศึกษาและคนทุกกลุ่ม การศึกษาเปรียบเสมือนต้นน้ำของการพัฒนาทักษะแรงงาน  
มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังมีภาคสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย โรงเรียน และอื่น ๆ) ที่มี
บทบาทในการพัฒนาคนโดยตรง ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกหลากหลายกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ตลาดแรงงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน หรือผู้สูงอายุ ซึ่งรับผิดชอบ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ ผู ้เล่นที่มีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาทักษะของคนไทยและแรงงานไทยในยุคนี้คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของคนตลอดช่วงชีวิต และจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น
ไม่น้อยกว่าการศึกษาในระบบ (Formal Education) 

▪ หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานสนับสนุนผลิตภาพแรงงาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแรงจูงใจ (incentive) ให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ
ส ่งเสร ิมการลงท ุน  สำน ักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก 
กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่มีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนหน่วยงานที่สนับสนุนด้านข้อมูลและโครงสร้างพื ้นฐาน 
ทางดิจิทัล เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

▪ หน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) มีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนด
ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลิตภาพ เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ธนาคารแห ่งประเทศไทย สำน ักงานเศรษฐก ิจการคลัง สถาบ ันเพ ิ ่มผลผลิตแห่งชาติ   
หน่วยว ิ เคราะห ์ เศรษฐก ิจและนโยบายของประเทศ รวมถ ึงภาคว ิชาการและสถาบั น 
วิจัย เช่น สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ ๊งภากรณ์   
และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย สรุปได้ดังภาพที่ 6-1 ซึ่งสิ่งที่สำคัญ

ที่สุดในการดำเนินการเพ่ือยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยคือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เหล่านี ้ โดยกลไกความร่วมมือและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านผลิตภาพแรงงานในอนาคต  
อาจเป็นไปไดใ้นรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 
▪ การศึกษาวิจัยร่วมกัน ระหว่างกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ผลการศึกษา

เชิงลึกที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลการศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ข้อค้นพบที่น่าสนใจ
ให้แก่ผู้บริหารและผู้ดำเนินนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบนบายด้านผลิตภาพแรงงาน
ต่อไป 

▪ การมีตัวชี้วัดที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภาพร่วมกัน เนื่องจากผลิตภาพเป็นประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ
หลากหลายหน่วยงาน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณผลิตภาพแรงงานนั้นมาจาก  
2 ส่วน ได้แก่ GDP และผู้มีงานทำ/ชั่วโมงการทำงาน โดย GDP เป็นข้อมูลที่สะท้อนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศจึงเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ในขณะที่การมีงานทำก็เป็นผลสืบเนื่องจาก
เศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงาน มีเพียงกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งร้อยละของการเติบโต และความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพแรงงาน 
ดังนั้น หากมีการกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันแล้ว จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของประเทศ 

▪ การจัดตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภาพเพ่ือ
แก้ปัญหาผลิตภาพต่ำของประเทศไทย ด้วยการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมด้านผลิตภาพ  
และดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
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ภาพที่ 6-1 การบูรณาการด้านผลิตภาพแรงงาน 
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ในต่างประเทศมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเพิ่มผลิตภาพเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ 
ผลิตภาพแห่งชาติ (National Productivity Board) ของสหภาพยุโรป1 ซึ ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาท 
ในการวิเคราะห์ผลิตภาพของเศรษฐกิจ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนความท้าทาย 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยทุกประเทศยูโรโซน (Euro Area Countries) ต้องจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว 
ในขณะที่ประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งองค์กรดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ดี แต่ละ
ประเทศมีองค์กรที ่ใช้ชื ่อแตกต่างกัน เช่น ในประเทศออสเตรีย เบลเยียม และมอลตา มีคณะกรรมการ 
ผลิตภาพแห่งชาติ (National Productivity Board) ในขณะที่ประเทศฟินแลนด์ และไอร์แลนด์ ใช้ชื ่อว่า 
สภาความสามารถในการแข่งขันแห่งชาติ (National Competitiveness Council) การจัดตั้งองค์กรผลิตภาพ
เหล่านี้ มีเหตุเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่ชะลอตัวลง โดยเป็นผลจากการเติบโต
ของผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) ที่ลดลง และการลงทุนที ่ต่ำลงในช่วงที ่ผ่านมา  
ซึ่งคล้ายกับในกรณีของประเทศไทยที่เผชิญปัญหาดังกล่าวเช่นกัน  

ในขณะที ่ประเทศมาเลเซียมี Malaysia Productivity Blueprint2 ที ่มีเป้าหมายเพื ่อขับเคลื ่อน
มาเลเซียสู ่การเป็นประเทศรายได้สูงด้วยผลิตภาพ โครงสร้างการกำกับดูแลของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 1) สภาผลิตภาพแห่งชาติ (National Productivity Council) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และมีสมาชิกเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ บทบาทสำคัญของสภาคือ 
การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ 2) หน่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนเชิงนโยบาย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาท
ในการเสนอกลยุทธ์ในภาพรวม เป้าหมายในระดับชาติและระดับสาขาการผลิต และ 3) หน่วยดำเนินการ ซึ่งมี
บทบาทในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และติดตามการดำเนินการเพิ ่มผลิตภาพของแต่ละสาขา ในส่วนนี้  
จะดำเนินการโดย Malaysia Productivity Corporation 

ทั้งนี้ หน่วยงานเฉพาะด้านผลิตภาพของประเทศไทย คือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบัน
เครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม ส่งเสริมการเพ่ิม 
ผลิตภาพ การวิจัย การให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศ 
รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้านผลิตภาพ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่มีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ที ่มีลักษณะเป็นวาระแห่งชาติเช่นเดียวกับมาเลเซีย ด้วยเหตุนี ้หากไทยมีการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือก้าวข้ามกับดับประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง โดยกำหนดให้มีความร่วมมือจากหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
ได้แก่ ระดับชาติ (National level) ระดับสาขา (Sectoral level) และระดับองค์กร (Enterprise level)  
จะนำไปสู่การขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานและเศรษฐกิจไทยในยุคโลกเปลี่ยนได้ 
  

 
1 Council Recommendation of 20 September 2016 on the establishment of National Productivity Boards 
2 Malaysia Productivity Blueprint. https://wayup.my/wp-content/uploads/2021/01/MPB_Full.pdf.  
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ภาคผนวก 
 

ตารางที่ A-1 ผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมง (บาท/ชั่วโมง) หมวดย่อย (TSIC 2 หลัก) 
TSIC สาขา 2557 2562 % Change 

ภาคเกษตรกรรม 
1 การเพาะปลกูและการเลี้ยงสัตว์ 21.06 24.44 16.03 
2 การป่าไม้และการทำไม ้ 20.37 27.21 33.61 
3 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 136.81 140.58 2.76 

ภาคอุตสาหกรรม 
6 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ 3,583.07 7,275.22 103.04 
7 การทำเหมืองสินแร่โลหะ 258.08 6.95 -97.31 
8 การทำเหมืองแร่และเหมอืงหินอื่นๆ 366.67 348.93 -4.84 
10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 102.44 103.70 1.23 
11 การผลิตเครื่องดื่ม 752.96 744.23 -1.16 
12 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 1,225.62 1,149.36 -6.22 
13 การผลิตสิ่งทอ 118.12 114.22 -3.31 
14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 62.55 58.85 -5.92 
15 การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 125.63 160.29 27.59 
16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้ 56.76 71.17 25.38 
17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 129.96 149.84 15.30 
18 การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทกึข้อมลู 29.72 34.31 15.46 
19 การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 965.23 1,358.83 40.78 
20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 293.43 404.34 37.80 
21 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค 242.38 358.24 47.80 
22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 143.70 173.46 20.71 
23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ 157.04 206.96 31.79 
24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 135.27 149.21 10.31 
25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ ์ 77.21 114.67 48.51 
26 การผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 242.88 339.28 39.69 
27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 248.52 315.78 27.06 
28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 360.61 435.90 20.88 
29 การผลิตยานยนต์ รถพว่ง และรถกึ่งพ่วง 228.64 295.11 29.07 
30 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ 440.39 509.31 15.65 
31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 44.79 58.79 31.25 
32 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ 95.02 104.81 10.30 
33 การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 5.57 7.99 43.32 
D ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 1,110.26 1,256.97 13.21 
36 การเก็บกกัน้ำ การจัดหาน้ำ และการจา่ยน้ำ 279.55 352.20 25.99 
38 การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัดและการกำจัดของเสีย 145.46 273.21 87.83 

ภาคบริการ 
F การก่อสร้าง 41.42 57.22 38.13 
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TSIC สาขา 2557 2562 % Change 
G การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 78.54 108.11 37.64 
49 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง 90.43 103.64 14.61 
50 การขนส่งทางน้ำ 2,300.74 2,430.48 5.64 
51 การขนส่งทางอากาศ 1,446.39 2,186.81 51.19 
52 กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง 199.53 239.74 20.16 
53 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภณัฑ์ 121.51 105.22 -13.41 
55 ที่พักแรม 224.34 355.50 58.46 
56 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 40.70 61.56 51.23 
58 การจัดพิมพจ์ำหนา่ยหรือเผยแพร ่ 219.85 268.53 22.14 
59 การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียง 63.34 124.33 96.29 
60 การจัดผังรายการและการแพรภ่าพกระจายเสียง 351.19 457.66 30.32 
61 การโทรคมนาคม 1,328.37 2,912.95 119.29 
62 การจัดทำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ การใหค้ำปรึกษาที่เกีย่วขอ้ง 577.64 801.95 38.83 
63 การบริการสารสนเทศ 85.92 206.16 139.96 
64 กิจกรรมบริการทางการเงิน 544.81 718.00 31.79 
65 การประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ 459.33 790.77 72.16 
66 กิจกรรมสนับสนุนการบรกิารทางการเงินและการประกันภยั 296.58 361.84 22.01 
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 963.09 924.28 -4.03 
69 กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี 35.27 38.19 8.29 
70 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบรกิารให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ 4,781.53 2,594.18 -45.75 
71 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบทางเทคนิค 138.45 126.17 -8.87 
72 การวิจยัและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ 269.72 323.26 19.85 
73 การโฆษณาและการวิจยัตลาด 95.30 79.32 -16.77 
74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ 132.06 105.35 -20.23 
75 การบริการรักษาสัตว ์ 23.24 39.61 70.46 
77 กิจกรรมการให้เช่า 536.20 637.65 18.92 
78 กิจกรรมการจ้างงาน 22.05 18.18 -17.56 
79 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจทอ่งเที่ยว การจัดนำเท่ียว การบริการสำรอง 136.83 184.29 34.69 
80 การบริการรักษาความปลอดภยัและการสืบสวน 32.79 42.10 28.40 
81 กิจกรรมการบรกิารสำหรับอาคารและภมูิทัศน์ 42.10 48.57 15.37 
82 การบริการด้านการบริหารและสนับสนนุการดำเนินงานของสำนักงาน 329.44 345.67 4.93 
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 155.37 167.45 7.77 
P การศึกษา 149.18 150.57 0.93 
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 129.58 173.29 33.73 
90 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง 21.23 22.81 7.46 
91 กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพธิภัณฑสถาน 6.87 7.95 15.67 
92 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค 150.21 289.79 92.92 
93 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ 140.43 244.38 74.02 
94 กิจกรรมองค์การสมาชกิ 277.56 262.40 -5.46 
95 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 218.32 264.56 21.18 
96 กิจกรรมบริการสว่นบุคคลอื่นๆ 35.19 35.31 0.34 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คำนวณโดยคณะผู้วิจัย 
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ตารางที่ A-2 การประกันสังคมของแรงงานภาคเกษตรกรรม 

 
SSO33 Q3/64 LFS Q3/64 SSO/LFS 

การเลี้ยงไก่เนื้อ 17,404 22,264 78.17 
การเลี้ยงสุกร 64,585 83,364 77.47 
การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและขา้วโพด) 239 450 53.06 
การเลี้ยงเป็ด 2,234 6,488 34.43 
การเลี้ยงไก่ไข่ 8,095 26,448 30.61 
กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ 505 1,903 26.54 
การปลูกกลว้ยไม ้ 777 3,150 24.66 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 56 293 19.11 
กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตวอ์ื่นๆ 477 3,432 13.90 
กิจกรรมหลังการเก็บเกีย่วพืชผล 2,890 22,859 12.64 
การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 119 1,078 11.03 
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 2,500 26,348 9.49 
การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน 10 114 8.78 
การดำเนินการเกีย่วกับอุปกรณ์การให้นำ้และเครื่องมือชลประทาน 31 357 8.68 
การทำสวนองุ่น 24 293 8.18 
การปลูกพืชการเพาะพันธุแ์ละการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ 1,467 19,960 7.35 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ทะเลอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 107 1,740 6.15 
การจับกุ้งน้ำจืด 83 1,574 5.27 
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 281 5,704 4.93 
การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 19 408 4.65 
การเพาะเห็ด 976 23,088 4.23 
การเลี้ยงผึ้ง 142 3,576 3.97 
การประมงทะเลอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 97 2,569 3.78 
วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกบัป่าไม้ 346 10,062 3.44 
การปลูกส้ม 648 20,928 3.10 
การจับหมกึ 49 1,627 3.01 
การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 43 1,759 2.44 
การเพาะเลี้ยงปลานำ้จืด 1,258 51,800 2.43 
การทำสวนไม้ประดับ 516 22,339 2.31 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดสวยงาม 113 4,930 2.29 
การเลี้ยงนกนางแอ่น 32 1,462 2.19 
การทำไร่กาแฟ 52 2,595 2.00 
การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 177 8,855 2.00 
การปลูกพืชผกัอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 60 3,052 1.97 
การปลูกพืชตระกูลถั่ว 89 4,532 1.96 
การจับปลาทะเล 1,957 104,434 1.87 
การปลูกพืชล้มลกุที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นขา้วโพด เลี้ยงสัตว์) 29 1,734 1.67 
การปลูกพรกิไทย 8 581 1.38 
การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้) 291 21,219 1.37 
การปลูกปาล์มน้ำมัน 2,229 167,156 1.33 



 
 

A-4 

 
SSO33 Q3/64 LFS Q3/64 SSO/LFS 

การเพาะเลี้ยงปลาทะเล 53 4,042 1.31 
การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด 474 37,906 1.25 
การทำฟาร์มสัตว์เล้ียง (ยกเว้นสัตว์นำ้) 55 5,420 1.01 
การปลูกพืชผกักินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก 1,540 155,890 0.99 
การปลูกมะมว่ง 437 48,418 0.90 
การเลี้ยงโคและกระบอืเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 28 3,351 0.84 
การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 230 30,727 0.75 
การปลูกขา้วโพดที่ใช้เมล็ดแก ่ 22 3,428 0.64 
การปลูกลิ้นจี ่ 25 4,117 0.61 
การทำไม ้ 629 107,430 0.59 
การทำไร่ชา 138 24,591 0.56 
การปลูกทุเรยีน 1,208 224,102 0.54 
การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆซ่ึงมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น 355 68,649 0.52 
การจับหอยทะเล 17 3,426 0.50 
การปลูกมะพร้าว 219 48,291 0.45 
การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ 23 5,604 0.41 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม ประมวลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 
 

ตารางที่ A-3 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม เทียบกับปีฐาน (2559) 
 

2560 2561 2562 2563 2564 Avg 60-64 
ดัชนีรวม 1.0% 2.0% 0.0% -1.7% 6.9% 1.6% 
TSIC1012 การฆา่สัตว์ปีกและการผลติเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง -6.4% -13.0% -10.7% -11.0% -5.5% -9.3% 
TSIC1013 การผลิตผลิตภัณฑ์เนือ้สัตวแ์ละเนื้อสัตว์ปีก -0.2% 2.8% 1.1% -13.0% -6.4% -3.1% 
TSIC1021 การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภณัฑ์สัตว์น้ำสด แช่เยน็หรือแช่แข็ง 6.3% 7.2% 19.2% 23.1% 36.9% 18.5% 
TSIC1022 การผลิตสัตว์น้ำบรรจกุระป๋อง -1.1% 8.0% 8.3% 26.2% 7.7% 9.8% 
TSIC1029 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตวน์้ำแปรรปูอื่นๆ -2.2% 5.5% 2.4% 0.3% 10.5% 3.3% 
TSIC1030 การแปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผัก -8.0% -15.6% -18.5% -9.0% -3.2% -10.9% 
TSIC1041 การผลิตน้ำมนัพืช (ยกเวน้น้ำมนัปาล์ม) 12.4% 16.7% 17.7% 6.5% 13.5% 13.3% 
TSIC1042 การผลิตน้ำมนัปาล์ม 15.2% 14.3% 14.0% 12.4% 29.4% 17.1% 
TSIC1050 การผลิตผลิตภัณฑ์นม 1.2% 0.6% 11.6% 28.3% 30.6% 14.5% 
TSIC1061 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพชื -5.6% -3.3% -5.3% -9.2% -8.6% -6.4% 
TSIC1062 การผลิตสตาร์ช และผลิตภณัฑ์จากสตาร์ช 1.1% -3.2% -3.3% -6.5% 1.6% -2.1% 
TSIC1071 การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ 0.6% -0.3% -1.3% -5.9% 4.7% -0.4% 
TSIC1072 การผลิตน้ำตาล -5.8% 14.6% 11.3% -17.4% -5.7% -0.6% 
TSIC1074 การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตีย๋ว และผลติภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งที่
คล้ายกนั 

3.7% 7.8% 9.4% 0.5% 16.0% 7.5% 

TSIC1076 การผลิตกาแฟ ชา และสมนุไพรผงสำหรับชงเป็น เครือ่งดื่ม 11.8% 10.1% 20.2% 70.6% 83.0% 39.2% 
TSIC1077 การผลิตเครือ่งปรุงอาหารประจำโต๊ะและเครือ่งประกอบอาหาร 5.4% 3.3% 11.5% 8.6% 21.4% 10.0% 
TSIC1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 5.8% -9.1% -3.5% -0.6% -13.6% -4.2% 
TSIC1080 การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป -5.5% -9.2% -12.3% -22.6% -23.8% -14.7% 



 
 

A-5 

 
2560 2561 2562 2563 2564 Avg 60-64 

TSIC1101 การต้ม การกลัน่ และการผสมสรุา 17.6% 2.8% 46.8% 37.5% 50.5% 31.0% 
TSIC1103 การผลิตมอลตแ์ละสรุาทีท่ำจากข้าวมอลต์ -3.0% -9.9% -3.2% -2.6% -3.7% -4.5% 
TSIC1104 การผลิตเครือ่งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำแรแ่ละน้ำดื่ม บรรจขุวด
ประเภทอืน่ๆ 

-1.4% 7.0% 9.5% 4.9% 5.2% 5.0% 

TSIC1200 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ -10.0% -16.3% -14.7% -4.9% 7.2% -7.7% 
TSIC1311 การเตรยีมและการป่ันเส้นใยสิ่งทอ 5.0% 9.6% 6.0% 0.1% 19.0% 7.9% 
TSIC1312 การทอผ้า -0.5% 3.7% 6.0% -5.6% 8.7% 2.4% 
TSIC1411 การผลิตเสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย (ยกเว้นร้านตัดเย็บเสือ้ผ้า) -2.0% 2.0% 0.0% 4.8% 5.3% 2.0% 
TSIC1430 การผลิตเครือ่งแต่งกายทีท่ำจากการถกันิตและโครเชต์ 3.0% -5.4% -25.7% -11.8% 24.5% -3.1% 
TSIC1511 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การตกแต่งและยอ้มสขีนสัตว์ -1.6% 21.1% 3.5% -18.5% 1.9% 1.3% 
TSIC1512 การผลิตกระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าถือ และสิ่งที่คล้ายกัน -1.2% -7.0% -10.8% -27.9% -16.4% -12.7% 
TSIC1520 การผลิตรองเท้า -4.0% -1.8% -8.0% -21.8% -14.0% -9.9% 
TSIC1701 การผลิตเยือ่กระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง 4.2% 5.8% 2.9% 8.8% 26.9% 9.7% 
TSIC1702 การผลิตกระดาษลอนลูกฟกูและกระดาษแขง็ลอนลูกฟกู และการผลิต
บรรจุภัณฑท์ี่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง 

2.7% -1.2% -1.4% 7.4% 8.8% 3.3% 

TSIC1709 การผลิตผลิตภัณฑ์อืน่ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง 5.7% 20.3% 32.5% 24.7% 23.6% 21.4% 
TSIC1920 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลยีม 3.9% -1.0% -7.7% -7.5% -3.2% -3.1% 
TSIC2011 การผลิตเคมีภัณฑ์ขัน้มูลฐาน 4.5% 5.9% 7.2% 3.9% 17.7% 7.8% 
TSIC2012 การผลิตปุ๋ยเคมแีละสารประกอบไนโตรเจน 15.7% 18.0% -7.1% -5.1% -2.0% 3.9% 
TSIC2013 การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นตน้ 3.9% 3.5% 4.1% 1.0% 8.8% 4.3% 
TSIC2022 การผลิตสี น้ำมนัชกัเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน หมึกพิมพ ์และน้ำมนั
ทาไม ้

-15.2% -11.6% -15.2% -20.0% -15.0% -15.4% 

TSIC2023 การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลติภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด
และขัดเงา น้ำหอมและเครื่องประทินโฉม 

-9.4% -16.3% -13.0% -10.3% -11.2% -12.0% 

TSIC2030 การผลิตเส้นใยประดิษฐ ์ -3.2% 7.8% 6.5% 0.1% 7.6% 3.8% 
TSIC2100 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทีใ่ช้รักษาโรค 6.5% 13.1% 7.9% -13.2% -10.6% 0.8% 
TSIC2211 การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง 3.6% 1.7% -0.8% -10.6% 0.5% -1.1% 
TSIC2219 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 4.6% -16.1% -24.0% -22.8% -13.7% -14.4% 
TSIC2222 การผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติก -6.7% -7.9% -7.9% -1.3% 1.5% -4.5% 
TSIC2223 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปและสำเรจ็รูป -6.7% -5.5% 1.6% 6.4% 5.4% 0.2% 
TSIC2229 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ 43.0% 43.1% 52.9% 106.7% 97.5% 68.7% 
TSIC2310 การผลิตแกว้และผลติภัณฑ์แก้ว -0.8% 3.0% 0.3% -3.8% 12.3% 2.2% 
TSIC2392 การผลิตวสัดุกอ่สร้างทีท่ำจากดนิเหนยีว 2.2% 15.1% 16.6% 4.6% 13.5% 10.4% 
TSIC2393 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภณัฑ์เซรามกิอืน่ๆ -7.4% 2.8% 9.4% 5.2% 14.0% 4.8% 
TSIC2394 การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปนูปลาสเตอร์ -2.1% -0.8% 1.5% 3.4% 5.5% 1.5% 
TSIC2395 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และ ปูนปลาสเตอร ์ 0.1% 4.3% 4.7% 7.2% 4.7% 4.2% 
TSIC2399 การผลิตผลิตภัณฑ์อืน่ๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 0.6% -15.2% -24.4% -25.6% -57.6% -24.4% 
TSIC2410 การผลิตเหล็กและเหลก็กล้าขั้นมูลฐาน 2.1% 4.0% -2.8% -4.0% 10.6% 2.0% 
TSIC2594 การผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจทุี่คล้ายกนัที่
ทำจากโลหะ 

-7.0% -5.3% -11.2% -10.3% -13.0% -9.3% 

TSIC2595 การผลิตของที่ทำจากลวด โซ่ สปริง สลักเกลยีว และตะปูควง 3.2% 12.8% 1.9% -18.3% 11.5% 2.2% 
TSIC2599 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อืน่ๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 3.6% 10.2% 5.7% 18.4% 14.9% 10.6% 



 
 

A-6 

 
2560 2561 2562 2563 2564 Avg 60-64 

TSIC2610 การผลิตชิน้ส่วนและแผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส์ -11.0% -1.7% -2.0% 0.4% 9.3% -1.0% 
TSIC2620 การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 11.3% -0.2% -7.0% -8.0% -7.9% -2.3% 
TSIC2710 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครือ่งกำเนิดไฟฟ้า -11.0% -16.1% -28.6% -32.9% -26.7% -23.1% 
TSIC2720 การผลิตแบตเตอรีแ่ละหมอ้สะสมไฟฟ้า 0.1% -2.9% 1.9% -7.3% -13.7% -4.4% 
TSIC2732 การผลิตสายไฟและเคเบิลอืน่ๆ ชนิดใช้ในทาง 5.1% -0.2% 0.7% -3.9% -3.9% -0.4% 
TSIC2750 การผลิตเครือ่งใช้ในครวัเรือน -0.1% 3.5% 11.1% 22.3% 26.3% 12.6% 
TSIC2811 การผลิตเครือ่งยนต์และเครื่องกงัหัน (ยกเวน้ เครื่องยนตท์ี่ใช้ขับอากาศ
ยาน ยานยนต์ และจกัรยานยนต์) 

-2.6% 7.6% -11.0% -36.2% 229.8% 37.5% 

TSIC2819 การผลิตเครือ่งจกัรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป -13.5% -14.0% -6.6% -4.7% -0.7% -7.9% 
TSIC2910 การผลิตยานยนต ์ 5.7% 15.6% 8.6% 3.4% 21.7% 11.0% 
TSIC2930 การผลิตชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสรมิสำหรับยานยนต์ 1.9% 7.8% 9.5% -11.7% 13.1% 4.1% 
TSIC3091 การผลิตจักรยานยนต ์ 3.0% 12.1% 8.1% -5.2% 8.7% 5.3% 
TSIC3100 การผลิตเฟอร์นิเจอร ์ 14.1% 8.9% 11.0% 9.9% 17.0% 12.2% 
TSIC3211 การผลิตเครือ่งประดับเพชรพลอยแทแ้ละสิ่งของที่เกี่ยวข้อง -13.0% -21.5% -26.2% -26.7% -23.4% -22.2% 
TSIC3212 การผลิตเครือ่งประดับเพชรพลอยเทยีมและสิ่งของทีเ่กีย่วข้อง 6.6% 24.4% 28.2% 22.6% 0.4% 16.5% 
TSIC3250 การผลิตเครือ่งมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์และทางทันตกรรม -2.7% 3.4% 0.6% -7.5% -4.6% -2.2% 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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