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ภาพรวมความสามารถของแรงงานไทย
ประเทศไทยเคยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงจนได!รับการกล#าวถึงว#าเป&นเสือเศรษฐกิจ
ตัว ที่ 5 ของเอเชี ย ในช# ว งที่ ป ระเทศเปลี่ ย นจากการพึ่ งพาภาคเกษตรมาเป& น การพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม
(Industrialization) ก#อนจะประสบวิกฤตเศรษฐกิจในป? 2540 และไม#สามารถกลับไปขยายตัวในระดับนั้น
ได!อีกเลย (รูปที่ 1) เนื่องจากการชะลอตัวลงตามศักยภาพของเศรษฐกิจ (Potential Growth) ส#วนหนึ่งมาจาก
ปIญหาศักยภาพแรงงานที่เป&นปIจจัยสําคัญในการสร!างมูลค#าทางเศรษฐกิจ ซึ่งข!อมูลได!บ#งชี้ว#า ส#วนประกอบของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Components of Potential Growth) ช#วงป? 2556 – 2560 ที่ผ#านมา1 ปIจจัย
แรงงานมีค#าติดลบและกลายเป&นตัวฉุดรั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยจึงต!องอาศัยการขยายตัว
จากปIจจัยทุนและการเพิ่มขึ้นของผลผลิตโดยไม#ได!ใช!ทุนและแรงงาน (Total Factor Productivity) เป&นหลัก
สะท!อนให!เห็นถึงปIจจัยเชิงโครงสร!างแรงงานของประเทศ
เมื่อพิจารณาปIจจัยแรงงานในด!านความสามารถในการแข#งขันเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค รายงาน APO
Labour Productivity 2018 ระบุว#า ผลิตภาพแรงงานของไทยต่ํากว#าผลิตภาพแรงงานของประเทศ 4 เสือ
เศรษฐกิจของเอเชียอย#างมีนัยสําคัญ โดยมีผลิตภาพแรงงานของไทยต่ํากว#าเกาหลีใต! 2 เท#า ไต!หวัน 3 เท#า ฮ#องกง
4 เท#า และสิงคโปรd 5 เท#า (รูปที่ 2) สะท!อนในเชิงเปรียบเทียบว#า แรงงาน 1 คนของไทยสามารถสร!างมูลค#าทาง
เศรษฐกิจได!น!อยกว#าทั้ง 4 ประเทศ และเมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity
Growth) ของไทยพบว#า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน!อยจากร!อยละ 3.4 ต#อป? จากช#วงป? 2513 - 2533 มาเป&น
ร!อยละ 3.9 ต#อป? ในช#วงป? 2533 – 2559 ขณะที่ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียมี Labour Productivity Growth
เพิ่มขึ้นอย#างก!าวกระโดดในช#วงเวลาเดียวกัน ยกตัวอย#างเช#น เวียดนามเพิ่มขึ้นจากร!อยละ 0.7 มาเป&นร!อยละ 5.2
ลาวเพิ่มขึ้นจากร!อยละ 2.5 มาเป&นร!อยละ 4.2 และจีนเพิ่มขึ้นจากร!อยละ 4.5 มาเป&นร!อยละ 8.3 จึงสะท!อนให!
เห็นว#า ไทยกําลังเผชิญปIญหาความสามารถด!านการแข#งขันของประเทศ
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ข!อมูลธนาคารแห#งประเทศไทย (2562)
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รูปที่ 1 อัตราการขยายตัว GDP ของไทย (ป? 2503 – 2560)

ที่มา : World Development Indicators, World Bank (2018)
รูปที่ 2 เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงาน ณ ป? 2559

ที่มา : APO Productivity Databook 2018
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การพัฒนาทุนมนุษย5ของไทย
ภารกิจการพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานในฐานะหน#วยงานที่มีหน!าที่สําคัญในการพัฒนาทักษะคนทํางานทุกระดับและ
ผู!ประกอบการให!มีผลิตภาพ มีความเชี่ยวชาญและมีอาชีพที่ยั่งยืน รวมทั้งส#งเสริมการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานให!ได!มาตรฐานและเป&นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีภารกิจสําคัญ 3 ประการ ได!แก# การฝqกอบรม
ฝ?มือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝ?มือแรงงาน และการส#งเสริมการพัฒนาฝ?มือแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ ซึ่งกําลังแรงงานในทุกกลุ#มสามารถเข!ารับการพัฒนาทักษะ ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ และแรงงานกลุ#มเฉพาะ นอกจากนี้ ยังให!คําแนะนําและคําปรึกษาเชิงลึกกับสถาน
ประกอบกิจการในกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข#งขันทางเศรษฐกิจ
จากประเด็นความท!าทายการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อสร!างความสามารถในการแข#งขันของประเทศ
รัฐบาลได!ให!ความสําคัญกับการยกระดับแรงงานให!มีความพร!อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สอดคล!องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห#งอนาคต (New Engine of Growth) โดยได!กําหนด 10 อุตสาหกรรม
เปuาหมายที่ต!องการมุ#งเน!นประกอบด!วย อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร#ง (First S-Curve)
5 อุตสาหกรรม ได!แก# ยานยนตdสมัยใหม# อิเล็กทรอนิกสdอัจฉริยะ ท#องเที่ยวกลุ#มรายได!ดีและท#องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมใหม#ที่จะต#อยอด (New S-Curve)
ได! แก# หุ# นยนตdเ พื่อการอุ ต สาหกรรม การบิน และโลจิส ติกสd เชื้อเพลิงชี วภาพและเคมีชี วภาพ ดิจิ ทัล และ
การแพทยdครบวงจร
จากข!อมูลความต!องการแรงงานกลุ#ม First S - Curve และ New S – Curve ในป? 2560 – 2564
พบว#า มีความต!องการแรงงานในภาพรวมเฉลี่ย 69,242 คนต#อป? โดยอุตสาหกรรมที่มีความต!องการแรงงาน
มากที่สุด 3 อันดับ ได!แก# ท#องเที่ยวกลุ#มรายได!ดีและท#องเที่ยวเชิงสุขภาพจํานวน 18,558 คน อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารจํานวน 10,794 คน และอุตสาหกรรมดิจิทัลจํานวน 9,192 คน สําหรับป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานได!ดําเนินโครงการที่เป&นนโยบายเร#งด#วนของกระทรวงแรงงานที่ต!องการพัฒนาทักษะ
ด!านแรงงานและขับเคลื่อนแรงงานคุณภาพ (Super Worker) สําหรับ 10 อุตสาหกรรมเปuาหมาย ในส#วนที่
กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานเป&นผู!ดําเนินการเองประกอบด!วย โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
โครงการศูนยdฝqกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห#งอนาคต โครงการพัฒนาฝ?มือแรงงานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู# SMEs 4.0 และ
โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเปuาหมายการฝqกอบรมแรงงานจํานวน
59,300 คน ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 มีผู!เข!าฝqกแล!วจํานวน 31,460 คน คิดเป&นร!อยละ
53.05 และมีผู!จบการฝqกแล!ว 25,661 คน ซึ่งคาดว#าจะสามารถดําเนินการฝqกอบรมได!ตามเปuาหมายที่ตั้งไว!
เมื่อสิ้นป?งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 3)

4

รูปที่ 3 ผลการดําเนินงานฝqกอบรมแรงงานของกรมพัฒนาฝ?มือแรงงาน

ที่มา : สถิติการพัฒนาฝ?มือแรงงานป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝ?มือแรงงาน

นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานยังส#งเสริมให!ผู!ประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถาน
ประกอบกิ จการให!มีความรู! ความสามารถ และทั กษะฝ?มือสอดคล!องกับความต! องการของผู!ประกอบการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข#งขัน โดยการฝqกอบรมแรงงานเองหรือส#งไปรับ
การอบรมจากสถานฝqกอบรมแรงงานอื่น ผู!ประกอบกิจการสามารถนําค#าใช!จ#ายในการฝqกอบรมมาขอรับการยกเว!น
ภาษีเงินได!เต็มจํานวน รวมทั้งสามารถขอรับความช#วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาฝ?มือแรงงงานจากกรมพัฒนา
ฝ?มือแรงงานตามพระราชบัญญัติส#งเสริมการพัฒนาฝ?มือแรงงาน พ.ศ. 2545
สําหรับการส#งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานตามพระราชบัญญัติดังกล#าวในป?งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานได!ตั้งเปuาหมายให!สถานประกอบกิจการจํานวน 12,000 แห#ง ดําเนินการพัฒนาทักษะ
แรงงานที่เป&น Super Worker จํานวน 3,700,000 คน ซึ่งผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
มีสถานประกอบกิจการดําเนินการแล!ว 9,942 แห#ง คิดเป&นร!อยละ 82.85 ของเปuาหมาย และมีแรงงาน Super
Worker เข!ารับการฝqกอบรมแล!วจํานวน 3,085,218 คน คิดเป&นร!อยละ 83.38 ของเปuาหมาย โดยมีรายละเอียด
แบ#งตามกลุ#มอุตสาหกรรมดังนี้ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 ผลการดําเนินงานฝqกอบรมแรงงานของสถานประกอบกิจการ

ที่มา : สถิติการพัฒนาฝ?มือแรงงานป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝ?มือแรงงาน

นัยยะต;อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
เมื่อพิจารณาความต!องการแรงงานกลุ#ม First S - Curve และ New S – Curve และเปuาหมายการฝqกอบรม
ของกรมพัฒนาฝ?มือแรงงานแล!ว จะเห็นได!ว#า เพียงพอต#อความต!องการแรงงานเฉลี่ยต#อป? อย#างไรก็ดี การพัฒนา
ทักษะแรงงานทั้งในส#วนที่กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานดําเนินการเองและการส#งเสริมให!ผู!ประกอบกิจการดําเนินการ
ฝqกอบรมแรงงานกระจุกตัวอยู#ในอุตสาหกรรมการผลิตเป&นส#วนใหญ#ทั้งยานยนตdสมัยใหม# อิเล็กทรอนิกสdอัจฉริยะ
และแปรรูปอาหาร หากพิจารณาในเชิงลึกจะพบว#า การที่ประเทศไทยผลิตยานยนตdจํานวนมากเป&นผลมาจาก
การเป&นฐานการผลิตให!กับบริษัทข!ามชาติ เช#น Toyata Ford General Motor และ BMW ซึ่งรับจ!างผลิตโดยที่
ประเทศไทยไม#ได!มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเป&นของตนเอง เช#นเดียวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสd
ที่ผลิตชิ้นส#วนเพื่อการส#งออก ซึ่งไม#ได!สร!างมูลค#าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่จะนําไปสู#การขยายตัวในระดับสูง
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รูปที่ 5 สัดส#วน GDP ของไทย (ป? 2503 – 2560)

ที่มา : World Development Indicators, World Bank (2018)

ข!อมูลจาก World Development Indicators ของธนาคารโลกระบุว#า ปIจจุบันประเทศไทยมีสัดส#วน
GDP ของภาคบริการร!อยละ 56.29 ภาคอุตสาหกรรมร!อยละ 35.05 และภาคเกษตรร!อยละ 8.65 (รูปที่ 5)
ขณะที่การจ!างงานส#วนใหญ#อยู#ในภาคบริการร!อยละ 45.47 รองลงมาเป&นภาคเกษตรร!อยละ 31.99 และ
ภาคอุตสาหกรรมร!อยละ 22.54 (รูปที่ 6) โดยจะเห็นได!ว#า ทั้งสัดส#วนการสร!า งมูลค#าทางเศรษฐกิจและ
การจ! า งงานอยู# ในภาคบริ การ ที่ ผ# านมาประเทศไทยได! ผ# านการพั ฒนาจากภาคเกษตรกรรมมาสู# การพั ฒนา
อุตสาหกรรมในช#วงป? 2503 – 2539 และกลายเป&นประเทศในกลุ#มรายได!ปานกลาง (Middle Income Countries)
ตั้งแต#ป? 25192 ซึ่งวัดจากรายได!เฉลี่ยต#อคนต#อป? (GNI per capita) ในช#วง 996 - 12,055 เหรียญสหรัฐ
ตามคํานิยามของธนาคารโลก3 (ปIจจุบันประเทศไทยมี GNI per capita อยู#ที่ 5,838 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป&น
140,913 บาท) แต#ยังติดอยู#ในกับดักรายได!ปานกลาง (Middle Income Trap) มานานกว#า 40 ป? การที่ประเทศไทย
มุ#งเน!นการส#งเสริมภาคอุต สาหกรรมเป&น ส#วนใหญ#จึงอาจไม# สอดคล! องและไม#สามารถผลักดันการก!าวข!าม
Middle Income Trap ได! เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมสร!างมูลค#าเพียง 1 ใน 3 ของ GDP และมีสัดส#วนการจ!างงาน
น!อยที่สุด

2
3

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_7Nov2017.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2018-2019
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รูปที่ 6 สัดส#วนการจ!างงานของไทย (ป? 2534 – 2560)

ที่มา : World Development Indicators, World Bank (2018)

ในทางเศรษฐศาสตรdการพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศรายได!ต่ํา (Low Income Countries) ไปสู#
ประเทศรายได!สูง (High Income Countries) จะต!องผ#านการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ก!าวข!ามไปสู#ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคบริการ (Service-based Economy) ซึ่งประเทศในกลุ#ม High Income
Countries แถบอเมริกาและยุโรปส#วนใหญ#ล!วนมีสัดส#วนภาคบริการต#อ GDP ในระดับสูง (รูปที่ 7) เช#น ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร มีสัดส#วนภาคบริการร!อยละ 77.9 80.2 และ 80.4 ตามลําดับ ประเทศ High
Income Economies ในภูมิภาคเอเชีย เช#น สิงคโปรd และฮ#องกง มีสัดส#วนภาคบริการร!อยละ 75.2 และ 92.7
ตามลําดับ ส#วนค#าเฉลี่ยของโลกอยู#ที่ร!อยละ 65.0 ดังนั้น หากประเทศไทยจะก!าวข!ามจากกลุ#ม Middle Income
Countries ไปอยู#ในกลุ#ม High Income Countries จําเป&นต!องพัฒนาภาคบริการให!มีสัดส#วนต#อ GDP ให!สูงขึ้น
ในระยะยาว
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รูปที่ 7 สัดส#วนภาคบริการต#อ GDP ทั่วโลก

ที่มา : http://statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp-sector-composition.php

กรณีศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย5ของต;างประเทศ
การให+ความสําคัญกับการศึกษา
ประเทศในกลุ#ม High Income Countries จํานวนมากให!ความสําคัญกับพัฒนาทุนมนุษยdผ#านการศึกษา
ซึ่งสะท!อนจากตัวเลขงบประมาณที่ใช!กับการศึกษาของประเทศเทียบกับ GDP โดยค#าเฉลี่ยสัดส#วนดังกล#าวของโลก
อยู#ที่ร!อยละ 4.8 แต#ประเทศฟ}นแลนดdที่ได!รับการจัดอันดับว#ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกใช!งบประมาณด!าน
การศึกษาสูงถึงร!อยละ 7.2 ของ GDP และเมื่อพิจารณาประเทศอื่น ๆ ทั้งในภูมิภาคอเมริกาและยุโรปก็มีสัดส#วน
งบประมาณการศึกษาสูงกว#าค#าเฉลี่ยของโลก ยกตัวอย#างเช#น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สัดส#วนดังกล#าวอยู#ที่
ร!อยละ 5.0 และ 5.3 ตามลําดับ ขณะที่สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวีเดน และเดนมารdกใช!งบประมาณด!าน
การศึกษาอยู#ที่ร!อยละ 5.7 5.8 7.7 และ 7.6 ของ GDP ตามลําดับ4 ส#วนประเทศไทยมีแนวโน!มใช!จ#ายงบประมาณ
ด!านการศึกษาลดลงอย#างต#อเนื่องจากที่เคยอยู#ในระดับร!อยละ 4 ตัวเลขดังกล#าวลดเหลือเพียงร!อยละ 2.9 ของ
GDP ในป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ําที่สุดนับตั้งแต#ป? 2535 สะท!อนให!เห็นปIญหาเชิงนโยบายที่ส#งผลต#อระดับ
ศักยภาพของทุนมนุษยdและการไม#พัฒนาของเศรษฐกิจไทย

4

https://tradingeconomics.com/
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การพัฒนาทักษะแรงงาน
นอกเหนือจากการศึกษาที่เป&นพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษยdให!สอดคล!องกับระบบเศรษฐกิจแล!ว
ประเทศ High Income Countries ยังให!ความสําคัญอย#างยิ่งกับการพัฒนาทักษะแรงงาน ยกตัวอย#างเช#น เยอรมนี
ได!ให!ความสําคัญกับการเตรียมทรัพยากรมนุษยdที่มีคุณภาพก#อนเข!าสู#ตลาดแรงงานภายใต!นโยบาย Vocational
Education and Training System (VET) รับรองโดยกฎหมาย The Vocational Training Act of 1969
ซึ่งเป&นการผนวกการพัฒนาทักษะแรงงานเข!ากับระบบการศึกษาในลักษณะความร#วมมือระหว#างภาครัฐและ
เอกชน โดยนักเรียนจะได!รับทั้งการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาและการฝqกอบรมจากบริษัทเอกชนเป&นเวลา
2 ถึง 3.5 ป? เพื่อให!มีทักษะแรงงานตรงตามความต!องการของกิจการและอุตสาหกรรม ปIจจุบันมีอาชีพที่อยู#
ภายใต!นโยบาย VET จํานวนทั้งสิ้น 330 อาชีพ5 และมีบริษัทให!การฝqกอบรมกว#า 400,000 แห#ง ซึ่งนักเรียน
จะได!รับการศึกษา การฝqกอบรม การทดสอบ และการรับรองมาตรฐานอย#างเป&นระบบเหมือนกันทั่วประเทศ
ผลการดําเนินงานที่ผ#านมาพบว#า เยอรมนีมีอัตราการว#างงานของเยาวชน (Youth Unemployment Rate) เพียง
ร!อยละ 6.0 ต่ําที่สุดในสหภาพยุโรปซึ่งมีค#าเฉลี่ยอยู#ที่ร!อยละ 14.96 ความสําเร็จของนโยบายนี้อยู#ที่การร#วมมือ
ของภาคเอกชน ซึ่งได!รับประโยชนdไม#เพียงแต#ลดต!นทุนการรับสมัครงานแต#ยังช#วยลดความเสี่ยงของการจ!าง
แรงงานผิดประเภท เยอรมนีจึงได!รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะประเทศต!นแบบของพัฒนาทักษะแรงงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีประเทศในยุโรปหลายประเทศได!นํารูปแบบนโยบายนี้ไปใช!พัฒนาแรงงานของตน
เช#น ออสเตรีย สวิตเซอรdแลนดd ลักเซมเบิรdก และเดนมารdก
ส#วนสิงคโปรdซึ่งเป&นประเทศในภูมิภาคอาเซียนเช# นเดียวกับประเทศไทย ได!ส#งเสริมการพัฒนาทักษะ
แรงงานอย#างเป&นระบบ โดยมีการตั้งกองทุนพัฒนาทักษะแรงงาน 2 ประเภท7 ได!แก# The Skills Development
Fund เพื่อสนับสนุนการยกระดับทักษะแรงงานในสถานประกอบการ โดยใช!เงินทุนที่เรียกเก็บจากสถานประกอบ
กิจการในลักษณะที่รัฐและเอกชนดําเนินการร#วมกัน และ The Lifelong Learning Fund ที่สนับสนุนการเรียนรู!
และพัฒนาทักษะตลอดชีวิตของแรงงาน ซึ่งรัฐบาลให!การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด ผลการดําเนินงาน
ที่ผ#านมาพบว#า แรงงานของสิงคโปรdมีการศึกษาและทักษะสูงขึ้น เห็นได!จากสัดส#วนแรงงานมีฝ?มือต#อกําลัง
แรงงานรวมเพิ่มขึ้นจากร!อยละ 38.5 ในป? 2539 มาเป&นร!อยละ 63.0 ในป? 2558 (สัดส#วนดังกล#าวของไทย
อยู#ที่ร!อยละ 16.5) และมี GNI per capita เพิ่มขึ้นจาก 29,739 เหรียญสหรัฐ มาเป&น 50,865 เหรียญสหรัฐ
ในช#วงเวลาเดียวกัน สะท!อนให!เห็นถึงความสําคัญของทักษะแรงงานที่มีต#อการพัฒนาเศรษฐกิจอย#างก!าวกระโดด

5
6
7

https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html
https://www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/

http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPEDUCATION/Resources/444659-1204656846740/4734984-1204742235836/Session52WDACorpPresentation.pdf
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ขณะที่ประเทศไทยยังไม#มีกองทุนในลักษณะดังกล#าว มีเพียงกองทุนพัฒนาฝ?มือแรงงานที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติส#งเสริมการพัฒนาฝ?มือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งได!รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลและเงินสมทบจาก
ผู!ประกอบการในกรณีที่ไม#สามารถดําเนินการฝqกอบรมแรงงานได!ตามที่กําหนด โดยให!กู!ยืมกับผู!รับการฝqกอบรม
ผู!ฝqกอบรม หรือผู!ประกอบกิจการในการอบรมและทดสอบมาตรฐานพัฒนาฝ?มือแรงงาน และให!เงินอุดหนุน
ในกิจการใด ๆ ที่ส#งเสริมการพัฒนาฝ?มือแรงงาน ข!อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 กองทุนดังกล#าวมีเงินกองทุน
ประมาณ 900 ล!านบาท โดยได!รับจัดสรรเงินเพื่อใช!ในการดําเนินงานในป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 126
ล!านบาท อย#างไรก็ดี กองทุนพัฒนาฝ?มือแรงงานยังมีบทบาทค#อนข!างจํากัดในด!านการพัฒนาทักษะแรงงาน
ให!สอดคล!องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การส;งเสริมผู+ประกอบการ
ในโลกยุคปIจจุบันที่เทคโนโลยีมีบทบาทต#อการพัฒนาเศรษฐกิจ หลายประเทศต#างให!ความสําคัญกับ
การส#งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร!างมูลค#าเพิ่มระดับสูง สวีเดนเป&นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาผู!ประกอบการด!านเทคโนโลยี (Startup Entrepreneurs) เห็นได!จากมูลค#าบริษัทด!านเทคโนโลยี
ที่มีมูลค#าเกิน 1 พันล!านเหรียญสหรัฐหรือที่เรียกว#า ยูนิคอรdน ซึ่งมีมูลค#ารวมกันกว#า 3.59 หมื่นล!านเหรียญสหรัฐ8
และมีจํานวนยูนิคอรdนต#อจํานวนประชากรมากเป&นอันดับ 2 ของโลกรองจาก Silicon Valley ของสหรัฐอเมริกา
โดยมีบริษัทสัญชาติสวีเดนที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย#าง Skype SoundCloud CandyCrush และ Spotify ซึ่งเบื้องหลัง
ความสําเร็จดังกล#าวเกิดจากนโยบายให!สิทธิลูกจ!างทุกคนสามารถลาพักงานโดยไม#ได!รับเงินเดือนไม#เกิน 6 เดือน
(tjänstledighet)9 เพื่ อไปก# อตั้ ง ธุ ร กิ จ ของตนเอง โดยรั ฐ บาลยั งส# งเสริ ม สภาพแวดล! อ มในการสร! า งสรรคd
นวัตกรรมด!วยการให!ประชาชนทุกคนสามารถเข!าถึงระบบการศึกษาและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
มีอินเตอรdเน็ตความเร็วสูงเป&นอันดับ 4 ของโลก รองจากเกาหลีใต! ฮ#องกง และนอรdเวยd โดยผู!ใช!อินเตอรdเน็ต
ในสวีเดนมีจํานวนสูงถึงร!อยละ 95 เทียบกับสหรัฐอเมริกาที่มีผู!ใช!ร!อยละ 84 ขณะที่ประเทศไทยมีจํานวนผู!ใช!
อินเตอรdเน็ตเพียงร!อยละ 61 ของจํานวนประชากรทั้งหมด10

8
9

https://www.weforum.org/agenda/2017/10/why-does-sweden-produce-so-many-startups/
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/sweden-gives-all-employees-time-off-to-be-entrepreneurs/

10

http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=68&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=1
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นอกจากนี้ เมื่อหันมาพิจารณาประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะพบว#า หลายประเทศล!วนยูนิคอรdน และ
เป&นที่รู!จักอย#างแพร#หลาย ได!แก# อินโดนีเซียมียูนิคอรdนมากที่สุดถึง 4 บริษัท คือ Go-Jek tokopedia traveloka
และ Bugalapak สิงคโปรdมี 1 บริษัท คือ sea มาเลเซียมี 1 บริษัท คือ Grab ฟ}ลิปป}นสdมี 1 บริษัท คือ Revolution
Precrafted และเวียดนามมี 1 บริษัท คือ VNG ซึ่งล!วนเป&นธุรกิจในภาคบริการ ขณะที่ประเทศไทยไม#มียูนิคอรdน
แม!แต#บริษัทเดียว สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทด!านเทคโนโลยีของไทยยังไม#มีผู!ใช!ในระดับนานาชาติ อีกทั้งคนไทย
ยังขาดผู!มีทักษะและความรู!ความเข!าใจเทคโนโลยี (Digital Literacy) รวมทั้งความรู!ด!านภาษาในการสร!างนวัตกรรม
ที่ช#วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงควรตระหนักและนําตัวอย#างความสําเร็จจากประเทศมาใช!ให!เกิดประโยชนd
ต#อการกําหนดนโยบายการพัฒนาทุนมนุษยdที่ยั่งยืนต#อไป
ข+อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รายงานของ The Wharton School at the University of Pennsylvania และธนาคารโลก11 ระบุว#า
ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจอย#างรวดเร็วจนได!รับการกล#าวถึงในฐานะหนึ่งในประเทศ East Asian Miracle
แต#หยุดชะงักในหลายทศวรรษที่ผ#านมาและติดอยู#ใน Middle Income Trap สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลน
แรงงานที่มีฝ?มือขั้นสูง ถึงแม!ปIจจุบันประเทศไทยจะมีความโดดเด#นในด!านอิเล็กทรอนิกสdและยานยนตd แต#ยังต!อง
พัฒนาทักษะแรงงานที่สอดคล!องกับโครงสร!างทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งต!อง
สร!างสรรคdนวัตกรรมของตนเองที่จะช#วยสร!างมูลค#าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งจากการศึกษาพัฒนาการ
เศรษฐกิจไทยและกรณีศึกษาต#างประเทศนํามาสู#ข!อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต#อไปนี้
1. ประเทศไทยควรมีเปuาหมายที่ชัดเจนในการเป&นประเทศรายได!สูง เพื่อหลุดพ!นจาก Middle Income
Trap ซึ่งต!องอาศัยการกําหนดนโยบาย (Policy Direction) และเปuาหมายระยะเวลาจากรัฐบาลเป&นอันดับแรก
เพื่อสร!างความตระหนักรู!ของประชาชนและมีเปuาหมายไปในทางเดียวกัน ยกตัวอย#างเช#น ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเป&นประเทศในกลุ#ม Middle Income Countries เช#นเดียวกับประเทศไทย ได!ประกาศนโยบาย Vision 2020
ในป? 2534 หลังจากประสบความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตรถยนตd Proton ของตนเอง โดยให!
ความสําคัญกับการสร!างนวัตกรรม การศึกษา และการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อเปuาหมายการหลุดพ!นจาก
Middle Income Trap ภายใน 30 ป? และเป&นประเทศในกลุ#ม High Income Countries ในป? 2020 ซึ่งจะต!องมี
GNI per capita เกินกว#า 12,055 เหรียญสหรัฐ ข!อมูล ณ ป? 2561 มาเลเซียมี GNI per capita อยู#ที่ 11,221
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว#า 4 เท#า จาก 2,560 เหรียญสหรัฐในป? 2534 ที่ประกาศ Vision 2020 จะเห็นได!ว#า
มาเลเซียใกล!จะบรรลุเปuาหมายการเป&น High Income Countries แล!ว ทั้งที่มาเลเซียเข!ามาเป&นประเทศในกลุ#ม
Middle Income Countries หลังจากประเทศไทยกว#า 10 ป?
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2. ประเทศไทยควรให!ความสําคัญกับการศึกษามากขึ้น เนื่องจากเป&นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน
ก#อนเข!าสู#ต ลาดแรงงาน โดยจําเป&นต! องเพิ่ มงบประมาณด!านการศึกษา เนื่องจากประเทศไทยใช! งบประมาณ
ดังกล#าวในป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ําที่สุดในรอบเกือบ 30 ป? ขณะที่ประเทศในกลุ#ม High Income Countries
ใช!งบประมาณในส#วนนี้สูงกว#ามาก หรือแม!แต#มาเลเซียที่ตั้งเปuาเป&นประเทศ High Income Countries ก็ใช!
งบประมาณด!านการศึกษาถึงร!อยละ 4.8 ของ GDP และเคยใช!สูงสุดถึงร!อยละ 6 ของ GDP นอกจากนี้ ยังควร
เชื่อมโยงการศึกษาเข!ากับการฝqกอบรมในสถานประกอบการ เพื่อให!แรงงานมีทักษะตรงตามความต!องการของ
ผู!ประกอบกิจการ ดังเช#นตัวอย#างความสําเร็จในประเทศเยอรมนีที่รัฐและเอกชนร#วมกันพัฒนาแรงงานทั่วประเทศ
ถึงแม!ปIจจุบันประเทศไทยจะมีบริษัทเอกชนบางแห#งจัดตั้งสถาบันการศึกษาและให!นักศึกษาเข!าไปฝqกงานจริง
แต#เป&นเพียงการดําเนินการเฉพาะกลุ#ม ซึ่งยังไม#ได!รับการผลักดันเป&นระดับนโยบายชาติ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรให!
ความสําคัญในส#วนนี้ให!มากขึ้นเพื่อการพัฒนาการศึกษาของแรงงานอย#างเป&นระบบ
3. ภาคบริการของไทยควรได!รับการส#งเสริมให!เป&นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ เนื่องจาก
ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท จากคํานิยามของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ภาคบริการ
ของไทยประกอบด!วยธุรกิจก#อสร!าง ค!าส#งค!าปลีก โรงแรมและร!านอาหาร ขนส#ง การเงิน อสังหาริมทรัพยd
บริการภาครัฐ การศึกษา บริการสุขภาพ และธุรกิจภาคครัวเรือน ซึ่งมีสัดส#วนต#อ GDP และการจ!างงานสูงที่สุด
ประกอบกับประเทศไทยมีความโดดเด#นและความเชี่ยวชาญด!านการท#องเที่ยว อาหาร และการบริการสุขภาพ
ดังนั้น จึงควรกําหนดภาคบริการให!เป&นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมทั้งยกระดับทักษะแรงงานให!มีผลิตภาพ
(Productivity) สูงขึ้น ประกอบกับการนําเทคโนโลยีมาใช!ควบคู#กัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส#วนของภาคบริการ
หากพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตรdโดยกําหนดให!ปIจจัยอื่นคงที่ (Ceteris Paribus) กล#าวคือ สมมติให! Productivity
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไม#เปลี่ยนแปลง ถ!าแรงงานในภาคบริการมี Productivity สูงขึ้น จะทําให!ภาคบริการ
มีมูลค#าทางเศรษฐกิจและสัดส#วนต#อ GDP สูงขึ้นเช#นกัน กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานจึงควรเพิ่มโครงการฝqกอบรม
แรงงานให! ครอบคลุมธุรกิ จในภาคบริการ เพื่อสร! าง Productivity ให!กับแรงงานและสนับสนุ นการมี โครงสร!าง
เศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคบริการเช#นเดียวกับประเทศพัฒนาแล!วดังที่ได!ยกตัวอย#างข!างต!น
4. การให!ความสําคัญกับภาคบริการไม#ได!หมายความว#าควรหยุดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม แต#ควร
ใช!กลไกอื่นที่เหมาะสมในการส#งเสริมและผลักดันภาคอุตสาหกรรมในฐานะที่เป&นเครื่องยนตdรองของเศรษฐกิจไทย
ในส#วนการพัฒนาทักษะแรงงานควรใช!กลไกการส#งเสริมให!ผู!ประกอบกิจการฝqกอบรมแรงงานของตนเองตาม
พระราชบัญญัติส#งเสริมการพัฒนาฝ?มือแรงงาน พ.ศ. 2545 เนื่องจากผู!ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ส#วนใหญ#มีความเข!มแข็งทั้งในด!านองคdความรู!และเงินทุน ซึ่งจะทําให!ฝqกอบรมได!ตรงกับความต!องการของ
สถานประกอบกิจการมากกว#าการให!ภาครัฐเข!าไปฝqกอบรมเอง อีกทั้งผู!ประกอบกิจการยังได!รับสิทธิประโยชนd
ทางภาษีจากการฝqกอบรม อย#างไรก็ดี ควรให!มีมาตรการให!ส ถานประกอบกิ จการดํ าเนินการทดสอบฝ?มือ
แรงงานหลังการฝqกอบรมด!วย เนื่องจากที่ผ#านมาผู!ประกอบกิจการจัดฝqกอบรมแรงงานและรายงานจํานวนผู!เข!า
ฝqกอบรมกับกรมพัฒนาฝ?มือแรงงานเพียงเพื่อสิทธิประโยชนdทางภาษีและการไม#ต!องส#งเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝ?มือแรงงาน ซึ่งมาตรการดังกล#าวจะทําให!การฝqกอบรมของสถานประกอบกิจการสอดคล!องกับวัตถุประสงคdของ
พระราชบัญญัติดังกล#าวและสร!างประโยชนdทางเศรษฐกิจอย#างแท!จริง
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5. กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานควรเตรียมความพร!อมการพัฒนาหลักสูตรการฝqกอบรมสําหรับแรงงาน
ที่จะได!รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะมีแรงงานบางส#วนต!องสูญเสียตําแหน#งงานจาก
การเข!ามาแทนที่ของ Artificial Intelligence และ Automation อย#างไรก็ดี รายงานของ World Economic
Forum ระบุว#า ถึงแม!จะมีตําแหน#งงานทั่วโลกที่มีความเสี่ยงจะถูกแทนที่จํานวน 75 ล!านตําแหน#ง โดยส#วนใหญ#
เป&นอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิต การเงิน และการบริการลูกค!า แต#จะมีตําแหน#งงานใหม#เกิดขึ้นถึง 133 ล!านตําแหน#ง
โดยจะต!องมีพื้นฐานความรู!ด!านเทคโนโลยี เช#น ผู!พัฒนาซอฟแวรdและแอบพลิเคชั่น นักวิเคราะหdเกี่ยวกับ Big Data
ผู!ให!บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาองคdกรไปสู#การใช!เทคโนโลยี เป&นต!น ซึ่งกล#าวได!ว#า การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีเป&นทั้งความเสี่ยงและโอกาสสําหรับแรงงาน กรมพัฒนาฝ?มือแรงงานจึงมีภารกิจในการฝqกอบรม
แรงงานให!มีความพร!อมสําหรับการเปลี่ยนผ#านดังกล#าว
6. รัฐบาลควรพิจารณาขยายบทบาทกองทุนพัฒนาฝ?มือแรงงานให!เป&นกลไกพัฒนาแรงงานให!เกิด
Lifelong Learning เพื่อสร!าง Lifelong Employability ซึ่งเป&นแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษยdที่ได!รับยอมรับและ
สนับสนุนจาก International Labour Organization ตัวอย#างที่เห็นได!ชัดเจนในการนําแนวคิดดังกล#าวไปใช!คือ
สิงคโปรdที่มีการตั้ง The Lifelong Learning Fund ในการพัฒนาแรงงานของประเทศ และมีผลการดําเนินการ
เป&นที่น#าพอใจอย#างยิ่ง ประเทศไทยจึงควรนําตัวอย#างที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช!ให!เกิดประโยชนd โดยอาจ
ให!เอกชนร#วมสมทบเงินกองทุนเพื่อร#วมกันพัฒนาทักษะใหม# ๆ ที่เกี่ยวข!องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให!กับ
แรงงาน เช#น ภาษาและการสื่อสาร การใช!เทคโนโลยีและการประยุกตd การเปลี่ยนจากแรงงานไปเป&นผู!ประกอบการ
การสร!างสิ่งประดิษฐd และการสร!างธุรกิจ Startup ในลักษณะเป&นโรงเรียนแรงงานเพื่อการเรียนรู!ที่ไม#สิ้นสุด
ซึ่งภาครัฐจะได!ประโยชนdจากการส#งผ#านนโยบายเปuาหมายในการพัฒนาประเทศไปยังแรงงานที่มีศักยภาพ
ส#วนภาคเอกชนก็จะได!แรงงานที่มีทักษะสูงขึ้นตรงตามความต!องการเพื่อสร!างมูลค#าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระยะยาว
******************************************
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