
ความต้องการแรงงาน 

รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

        แต่ละองค์การมคีวามต้องการความต้องการบคลากรซ่ึงุ
เป็นแรงงานสําคญัในกจิการ จําเป็นต้องศึกษาและเข้าใจ
ปัจจยัสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้อง
เข้าใจอปสงค์ุ ( Demand ) และอปทานุ ( Supply)แรงงานซ่ึง
เป็นปัจจัยการผลติอย่างหน่ึง การศึกษาอปสงค์และอปทานุ ุ
แรงงานเกีย่วข้องกบัพืน้ฐานด้านเศรษฐศาสตร์ด้านราคา 
อรรถประโยชน์ ปริมาณในตลาด สามารถทาํนายการแข่งขัน
ในตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์อปสงค์และอปทาน เป็นุ ุ
แบบจําลองพืน้ฐานทีอ่ธิบายความสัมพนัธ์ของผ้ซ้ือและู
ผ้ขายสินค้าในตลาดทีม่กีารแข่งขัน โดยถอืว่าอปสงค์และู ุ
อปทานเป็นตวัแปรทีก่าํหนดปริมาณและุ ราคาของสินค้าแต่
ละชนิดในตลาด 

โดยทัว่ไปอปสงค์ ุ (demand) หมายถึง ความต้องการ
และความสามารถในการซ้ือสินค้าและบริการในขณะที่
อปทาน ุ (supply) หมายถึง สินค้าหรือบริการทีพ่ร้อมจะขาย
ในตลาดเพือ่ตอบสนองความต้องการซ้ือ 
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อปสงค์ุ (demand) และอปทาน ุ (supply) เป็นรปแบบู
ทางเศรษฐศาสตร์ ใช้สําหรับอธิบายการเปลีย่นแปลงของ
ราคาและจาํนวนของสินค้าในตลาดทีม่กีารแข่งขนั ในทาง
เศรษฐศาสตร์จลภาค เร่ืุ องดงักล่าวเป็นหน่ึงในเร่ืองพืน้ฐาน
ของแบบจาํลองทางเศรษฐศาสตร์ทีพ่บได้ทัว่ไป เน่ืองจาก
มกัจะใช้เป็นส่วนประกอบพืน้ฐานสําหรับแบบจาํลองและ
ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ช้ันสง ทฤษฎอีปสงค์และอปทานมีู ุ ุ
ความสําคญัต่อการทาํงานของระบบตลาดในฐานะทีอ่ธิบาย
กลไกการตดัสินใจเกีย่วกบัการจดัสรรทรัพยากรทีเ่กดิขึน้ แต่
สํานักนีโอคลาสสิกได้โต้แย้งว่า ความสัมพนัธ์ของอปสงค์ุ
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และอปทานจะเกดิขึน้ภายใต้เงือ่นไขปกตทิีเ่รียกว่า ดลยภาพุ ุ
ทัว่ไป  

อปสงค์ คอื ปริมาณความต้องการสินค้าของผ้บริโภค ณ ุ ู
เวลาใดเวลาหน่ึง โดยจะต้องมทีั้งความต้องการทีจ่ะซ้ือ และ
ความสามารถในการซ้ือ จากกฎอปสงค์กล่าวว่า เมื่อปัจจยัอืนุ่  
ๆ คงทีแ่ล้ว อปสงค์จะมคีวามสัมพนัธ์ในทางลบกบัราคา ุ
กล่าวคอื เมือ่ราคาสินค้าเพิม่ขึน้ ความต้องการสินค้าน้ันจะ
ลดลง อปสงค์สามารถแสดงได้โดยเส้นกราฟและสมการุ
คณติศาสตร์ โดยเส้นกราฟจะมีความชันลาดลง ปัจจัยที่
กาํหนดปริมาณอปสงค์ของผ้บริโภคแต่ละคนได้แก่ราคาุ ู
สินค้าน้ัน รายได้ของผ้บริโภค รสนิยมส่วนบคคล ราคาของู ุ
สินค้าทดแทน (Substitution goods) และราคาของสินค้าใช้
ร่วมกนั (Complementary goods) แม้ว่าเส้นกราฟอปสงค์ุ
ของสินค้าส่วนใหญ่ จะมลีกัษณะความชันลาดลง กไ็ด้มกีาร
ยกตวัอย่างถงึสินค้าทีเ่ส้นกราฟดมีานด์มลีกัษณะชันขึน้ โดย
เรียกสินค้าน้ันว่าสินค้ากฟิเฟน (Giffen good) คอืสินค้าที่
ประชาชนบริโภคมากขึน้เมือ่ราคาสงขึนู้  อย่างไรกต็ามการ
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ดาํรงอย่ในสินค้ากฟิเฟนในความเป็นจริงกย็งัคงเป็นทีู่
ถกเถียงกนัอย่ ู  

อปทาน คอื ปริมาณสินค้าทีผ้่ผลติเสนุ ู อขาย ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง ปัจจัยหลกัทีก่าํหนดปริมาณอปทานคอืราคาตลาดุ
และต้นทนการผลติ จากุ กฎอปทานกล่าวว่า โดยทัว่ไปุ
ปริมาณอปทานจะมคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัุ
ระดบัราคา กล่าวคอื เมื่อระดบัราคาสินค้าเพิม่ขึน้ ผ้ขายจะู
ยนิดเีสนอขายสินค้าในปริมาณทีเ่พิม่ขึน้ แม้ว่าโดยทัว่ไป
เส้นกราฟอปทานจะมลีกัษณะชันขึน้ อย่างไรกต็าม มบีางุ
กรณทีีเ่ส้นกราฟอปทานไม่เป็นไปตามลกัษณะดงักล่าวุ  
ตวัอย่างของข้อยกเว้นนีไ้ด้แก่ เส้นกราฟอปทานของแรงงานุ
ทีม่ลีกัษณะของการโน้มกลบั กล่าวคอืเมื่ออตัราค่าแรงเพิม่ขึน้ 
แรงงานกพ็ร้อมจะทาํงานเป็นจาํนวนช่ัวโมงทีม่ากขึน้ แต่เมือ่
อตัราค่าแรงขึน้ถึงจดทีส่งมากุ ู  ๆ ปริมาณอปุ สงค์ของแรงงาน
จะลดลง  

กฎอปสงค์ ุ (Law of Demand) และกฎอปทาน ุ (Law of 
Supply) เป็นหลกัการทีอ่ธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างราคา
และปริมาณความต้องการซ้ือหรือขาย โดยกฎอปสงค์ระบว่า ุ ุ
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ปริมาณความต้องการซ้ือสินค้า หรือเรียกว่าปริมาณอปสงค์ ุ
(quantity demanded) มคีวามสัมพนัธ์ในทางลบกบัราคา 
เมือ่ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ผีลน้ันคงที ่ กล่าวคอื เมือ่ราคาสินค้าเพิม่
สงขึน้ ผ้บริโภคมแีนวโน้มทีจ่ะต้องการซ้ือสินค้าน้ันน้อยลง ู ู
กฎอปทานระบว่า ปริมาณสินค้าทีต้่องการขาย หรือปริมาณุ ุ
อปทาน ุ (quantity supplied) มคีวามสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ราคา เมื่อปัจจยัอืน่ๆ ทีม่ีผลน้ันคงที ่ กล่าวคอืเมือ่ราคาสินค้า
เพิม่สงขึน้ ผ้ขายมีู ู แนวโน้มทีจ่ะต้องการขายสินค้ามากขึน้ 
กฎอปสงค์และอปทาน มกันําเสนอออกมาในรปแบบของุ ุ ู
แผนภมิเส้นู  โดยให้แกนตั้งเป็นราคาและแกนนอนเป็น
ปริมาณสินค้า เส้นอปสงค์มกัเขยีนออกมาเป็นเส้นลาดลง ุ
และเส้นอปทานเป็นเส้นชันขึน้ แม้ว่าโดยทัว่ไปเส้นกราฟุ
อปทานจะมลีกัษณะชันขึน้ ุ  
           อย่างไรกต็าม มบีางกรณทีี่เส้นกราฟอุปทานไม่เป็นไป
ตามลกัษณะดงักล่าว ตวัอย่างของข้อยกเว้นนีไ้ด้แก่ 
เส้นกราฟอปทานของแรงงานทีม่ีลกัษณะของการโน้มกลบั ุ
กล่าวคอื เมือ่อตัราค่าแรงเพิม่ขึน้ คนงานคนหน่ึงกพ็ร้อมจะ
ทาํงานเป็นจาํนวนช่ัวโมงทีม่ากขึน้ แต่เมื่ออตัราค่าแรงขึน้ถงึ
จดทีส่งมากๆ คนงานอาจพบกบัเลอืุ ู กทาํงานน้อยลงและใช้
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เวลาว่างมากขึน้ การวกกลบัของเส้นกราฟอปทานยงัปรากฏุ
ในตลาดอืน่ด้วย เช่นในตลาดนํา้มนั  ประเทศทีส่่งออกนํา้ม
หลายประเทศลดการผลตินํา้มนัหลงัจากราคาพ่งสงขึน้ใุ ู
วกิฤตการณ์นํา้มันปีพ.ศ. 2520 

อปทานแรงงานุ  (Labor supply) หมายถงึ จาํนวน
แรงงานในตลาดแรงงานที่มทีกัษะ ความร้ ความสามารถ ู
ตามทีอ่งค์การต้องการ อปสงค์แรงงานุ  (Labor demand) 
หมายถงึ จาํนวนแรงงานทีอ่งค์การต้องการในอนาคต 
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 ตลาดแรงงานหมายถงึแรงงานทีม่ีคณสมบัุ ตติามที่
องค์การหรือหน่วยงานต้องการ รวมทั้งผ้สมคัรงานและผ้ทีม่ีู ู
คณสมบัตผ่ิานการคดัเลอืกเข้าทาํงานุ  
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 อปสงค์แรงงานและอปทานแรงงานเกีย่วข้องกบัการุ ุ
วางแผนกาํลงัคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนษย์เน่ืองจากุ
การงานแผนทรัพยากรมนษย์สัมพนัธ์กัุ บความต้องการสินค้า 
ผลติภาพหรือความสามารถของแรงงานในการผลติสินค้า 
แรงงานทีม่อีย่ในองค์การ และตลาดแรงงาน เพือ่เข้าใจู



 10

อปสงค์และอปทานแรงงาน ประการทีสํ่าคญัคอืการกาํหนดุ ุ
เงือ่นไขและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นกรณอีปุ  
สงค์แรงงานมากกว่าอปทานแรงงาน กรณอีปสงค์ุ ุ แรงงาน
น้อยกว่าอปทานแรงงาน กรณอีปสงค์และอปทานแรงงานุ ุ ุ
เท่ากนั 
 
 

 
 กรณอีปสงค์แรงงานมากกว่าอปทานแรงงานเกดิกรณีุ ุ
งานล้นคนหน่วยงานอาจจดัอบรมและพฒันาบคลากร จัดุ
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วางแผนสืบทอดตาํแหน่ง มกีารเลือ่นตําแหน่ง สรรหา
บคลากรจากภายนอก จัดจ้างช่ัวคุ ราวหรือบางเวลา ใช้ระบบ
เหมาจ่ายหรือทาํงานล่วงเวลา 

 
 กรณอีปสงค์แรงงานน้อยกว่าอปทานแรงงานเกดิกรณีุ ุ
คนล้นงานหน่วยงานต้องลดเงนิเดอืนบคลากร ลดช่ัวโมงการุ
ทาํงาน แบ่งงานกนัทาํ เกษยีณอายบคลากรกรก่อนกาํหนด จงุ ุ ู
ใจให้บคลากรุ ลาออกก่อนกาํหนดเวลาโดยความสมคัรใจหรือ
ใช้การเลกิจ้าง 
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 กรณอีปสงค์แรงงานเท่ากบัอปทานแรงงานหน่วยงานุ
อาจใช้วธีิแทนทีต่าํแหน่งโดยการจ้างงานใหม่หรือเปลีย่น
ตาํแหน่งงานได้ 
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ฒ

 
 การวางแผนทรัพยากรมนษย์ทีเ่กีย่วข้องกบัอปสงค์และุ ุ
อปทาุ นแรงงานอาจมกีรณอีปสงค์แรงงานสงและอปทานุ ู ุ
แรงงานสงหน่วยงานอาจใช้วธีิการคดัเลอืก บรรจบคลากรู ุ ุ
และการเลือ่นตาํแหน่ง กรณทีีอ่ปสงค์แรงงานสงและอปทานุ ู ุ
แรงงานตํา่นโยบายภายในอาํนาจใช้การฝึกอบรมและพฒัน
บคลากร ใช้การจ่ายค่าตอบแทน ุ อาจใช้นโยบายการสรรหา
ซ่ึงเป็นนโยบายภายนอก กรณอีปสงค์แรงงานตํา่อปทาุ ุ
แรงงานสงอาจมีการเปลีย่นแปลงการวางแผนทรัพยากรู
มนษย์ขององค์การ การชะลอการบรรจและการพกังาน การุ ุ
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ปลดออกจากงาน การลดตาํแหน่ง การเกษียณก่อนกาํหนด
เน่ืองจากคนล้นงาน กรณอีปสงค์แรงงานและอปทานแรงงานุ ุ
ตํา่จะต้องมกีารฝึกอบรมและการพฒันา  ถ้าการเปลีย่นแปล
ด้านอปสงค์ทีค่าดว่าจะเปลีย่นแปลงในอนาคตุ  

 
 กระบวนการวเิคราะห์แรงงานคอื ขั้นที ่ 1 การวเิคราะห์
อปสงค์แรงงานหรือกาํลงัคนขององค์การหรือหน่วยงาน การุ
กาํหนดความต้องการแรงงานโดยวเิคราะห์จาํนวนแรงงานที่
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มอีย่ในหน่วยงาน ู  ขั้นที ่ 2 การวเิคราะห์อปทานแรงงานคอืุ
การศึกษาจาํนวนแรงงานในตลาดแรงงานหรือแรงงานทีม่อียู่
ว่ามคีวามสัมพนัธ์กบัความต้องการแรงงานของหน่วยงาน
อย่างไร ขั้นที ่3 การวเิคราะห์ส่วนต่างแรงงาน(Gap analysis)
หรือกาํลงัคนคอืการวเิคราะห์ส่วนต่างของความต้องการ
แรงงานในหน่วยงานหรืออปสุ งค์แรงงานและจาํนวนแรงงาน
ทีม่อีย่ในตลาดแรงงานู หรืออปทานแรงงานุ  ขั้นที ่ 4 การ
พฒันากลยทธ์การวางแผนแรงงานให้สอดคล้องกนัุ  เป็นการ
วเิคราะห์การวางแผนแรงงานจากภายในองค์การหรือ
หน่วยงาน 
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 กระบวนการวเิคราะห์อปทานแรงงานคอืการศึกษาุ
ปริมาณแรงงานในตลาดแรงงานซ่ึงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การผลติแรงงานมวีางแผนและกาํหนดนโยบายการผลติ
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แรงงานของแต่ละหน่วยงานในภาวการณ์ปัจจบัน ส่วนการุ
วเิคราะห์อปสงค์แรงงานคอืกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัุ
นโยบายของหน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรมนษย์ุ
ภายในองค์การต้องวางแผนให้สอดคล้องกบัตลาดแรงงาน 
การวเิคราะห์ส่วนต่างของแรงงานระหว่างความต้องการ
แรงงานภายในองค์การและแรงงานทีม่อีย่ในตลาดแรงงาน ู
เพือ่นําไปส่กลยทธ์การวางแผนกาํลงัคนของหน่วยงานใหู้ ุ
บรรลเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นกระบวนการวเิคราะห์ความุ
ต้องการแรงงานจากหน่วยงานภายนอกองค์การ  
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องค์ประกอบทีสํ่าคญัสําหรับการจัดการทรัพยากรมนษย์ุ
เกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงภายนอกด้านสังคม เศรษฐกจิ 
การเมอืงและเทคโนโลยซ่ึีงจาํกาํหนดทาํให้องค์การกาํหนด
เป้าหมายกลยทธ์ธรกจิด้วยการการวางแผนการด้านการตลาด ุ ุ
แผนการด้านเทคโนโลย ี และแผนการด้านบคลากร ุ
จาํเป็นต้องพจิารณาอปสงค์ ุ (Demand )แรงงานคอืความ
ต้องการแรงงานขององค์การ รวมทั้งพจิารณาอปทาน ุ
(Supply) แรงงานคอืปริมาณแรงงานทีม่อีย่ โดยได้รับู
อทิธิพลจากตลาดแรงงานซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกองค์การ 
อปทานหรือปริมาณแรงงานควรต้องคาํนึงถงึปัจจัยภายในุ
ความต้องการแรงงานในหน่วยงานรวมทั้งความเหมาะสม
ความต้องการทรัพยากรมนษย์ภายในด้วย ปัจจยัดงักล่าวุ
ส่งผลทาํให้มกีารจดัการทรัพยากรมนษย์เกีย่วกบัแผนการุ
สรรหา แผนการบํารงรักษา และแผนการนําบคลากรออกจากุ ุ
ตาํแหน่งงาน 

ประการทีสํ่าคญัคอืการศึกษาทางด้านความต้องการ
บคลากรกรการพฒันา การบํารงรักษา แรงบังคบัการทาํงานุ ุ
ในองค์การ และการให้รางวลั 
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 ตลาดแรงงานมบีทบาทสําคญัสําหรับการกาํหนด
นโยบายการวางแผนกาํลงัแรงงาน ตลาดแรงงาน
ประกอบด้วยสองส่วนคอือปสงค์แรงงานุ คอืความต้องการ
แรงงานทีห่น่วยงานต้องการ และอปทานแรงงานคอืจาํนวนุ
แรงงานทีม่อีย่ในตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานจะต้องอย่ในู ู
ดลยภาพเสมอคอือปสงค์แรงงานจะเท่ากบัอปทานแรงงานุ ุ ุ
เสมอ ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องคอื ดลยภาพ ตลาดแรงงาน อปสงค์ุ ุ
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แรงงาน อปทานแรงงาน โดยทีอ่ปสงค์สําหรับแรงุ ุ งานและ
อปทานของแรงงานต้องถกกาํหนดโดยค่าจ้างแรงงานทีุ่ ู
แท้จริง 
 สภาวการณ์แรงงานในประเทศไทยประกอบด้วย
ตลาดแรงงาน 
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http://www.bloggang.com 

 
http://www.tca.or.th 
 
ปัญหาแรงงานไทย วนัที ่ 26 มนีาคม 2552  
  

ปัจจบันอตสาหกรรมไทย ุ ุ 5 ประเภทกาํลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
อย่างมากถงึ 86,900 คน แบ่งเป็น  
 
เคร่ืองนุงหม ่ ่ 12,900 คน  
เคร่ืองปรับอากาศ 1,000 คน  
รองเทา้ 3,000 คน  
แมพิมพ ์่ 15,000 คน  
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ซอฟตแ์วร์ สมองกลฝังตวั และแอนิเมชนั ่ 55,000 คน  
 
ส่วนกจิการทีม่ีการเลิกจ้าง 5 อันดบัแรก คอื  
 
การผลิตอุปกรณ์ และเคร่ืองมือทางวทิยโุทรทศันแ์ละการส่ือสาร 18.10%,  
การผลิตรถยนต ์ รถพวง และรถกงรถพวง ่ ึ่ ่ 15.21%,  
การผลิตเคร่ืองแตงกาย่  13.16%  
การผลิตเคร่ืองเรือน 8.82%  
การผลิตเคร่ืองจกัรสาํนกังาน 7.78%  
 

ในปี พ.ศ.2547 การว่างงานลด "บัณฑิต" เตะฝ่นเพิมุ่  

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมนิเศรษฐกจิไทยในปีนี ้ จะ
ขยายตวัอย่ระหว่างร้อยละู  6.8-7.8 เทยีบกบัร้อยละ 6.7 ของปี
ก่อน ซ่ึงจะส่งผลดต่ีอภาคการผลติ การลงทนุ  และการจ้าง
งานให้ขยายต่อเน่ือง รวมไปถึงภาวะการว่างงานทีจ่ะลดลง
ตามไปด้วย หากย้อนอดตี ภายหลงัการฟ้ืนตัวจากวกิฤติ
เศรษฐกจิปี 2540 นับตั้งแต่ปี 2542 มาจนถงึปี 2546 พบว่า 
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว เศรษฐกจิไทยมกีารขยายตัว
เพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 4.7 ต่อปี ซ่ึงสามารถลดอตัราการ
ว่างงานได้เฉลีย่ร้อยละ 0.4 ต่อปี คดิเป็นการลดจาํนวนผู้
ว่างงานของประเทศได้กว่า 1 แสนคนในแต่ละปี จากเดมิที่
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เคยว่างงานสงในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิถงึ ู 1.41 ล้านคน หรือคดิ
เป็นร้อยละ 4.4 ของกาํลงัแรงงานรวมไปถงึ 2541 ลดลงเหลอื 
7.54 แสนคน (ร้อยละ 2.2 ของกาํลงัแรงงานรวม) ในปี 2546 
ซ่ึงถอืว่า ภาวะการว่างงานมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ตามการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิ  

      เมือ่พจิารณาโครงสร้างของผ้ว่างงานโดยจาํแนกตามู
ระดบัการศึกษาในช่วงปี 2539-2546 จะพบว่า แรงงานซ่ึงมี
การศึกษาในระดบัต่างๆ ส่วนใหญ่แล้ว มแีนวโน้มการว่างงาน
ลดลงตามภาวะเศรษฐกจิทีด่ขีึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่แรงงานที่
มรีะดบัการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาลงมา และระดบั
อาชีวศึกษา มีแนวโน้มการว่างงานลดลงไปอย่ในระดบัทีต่ํู่
กว่า และใกล้เคยีงกบัช่วงก่อนวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2539 
ตามลาํดบั  

       ในขณะทีก่ารว่างงานของผ้ทีม่กีารศึกษาระดบัู
มหาวทิยาลยักลบัอย่ในสภาพทีน่่าเป็นห่วงู  เพราะมแีนวโน้ม
ว่างงานเพิม่สงขึน้เกอืบ ู 1 แสนคน จาก 0.24 แสนคนในปี 
2539 (ก่อนวกิฤตเิศรษฐกจิ) เพิม่เป็น 1.09 แสนคนในปี 2541 
(ช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิ) และนับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา  
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การว่างงานของบัณฑิตยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 
จาก 0.97 แสนคน เป็น 1.12 แสนคนในปี 2546 ซ่ึงอย่ในู
ระดบัทีส่งกว่าในช่วงทีเ่กดิู วกิฤตเิศรษฐกจิปี 2541 อกีด้วย 
สมมตฐิานเบือ้งต้นหรือคาํตอบทีเ่ป็นไปได้ ทีส่ะท้อนถงึ
โครงสร้างการว่างงานทีบิ่ดเบีย้ว ซ่ึงมีแนวโน้มการว่างงาน
ของบัณฑิตทีเ่พิม่ขึน้ท่ามกลางภาวะการว่างงานรวมทีล่ดลง 
ได้แก่  

          1.เศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัอย่างต่อเน่ือง แต่ในด้านหน่ึงยงัไม่
กลบัเข้าส่ภาวะปกตเิมือ่เทยีบกบัช่วงก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิู  
เช่น อตัราการใช้กาํลงัการผลติภาคอตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มุ
เพิม่สงขึนู้  แต่อตัราเฉลีย่ของปี 2546 ยงัอย่ทีร้่อยละ ู 66.3 ซ่ึง
ตํา่กว่าร้อยละ 72.5 ในปี 2539  

             2.ภายหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ในอตัราค่อนข้างสงู  ยงัเป็นผลมาจากการขยายตวัสงทีก่ระจกู ุ
ตวัอย่ในภาคการผลติบางสาขา เช่นู  อตสาหกรรมอาหาร ยานุ
ยนต์และอปกรณ์ขนส่ง อเิลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ุ
เป็นต้น  
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          3.การผลติบัณฑิตซ่ึงส่วนใหญ่จบมาจาก
สถาบันอดมศึกษาของรัฐุ  ยงัมสัีดส่วนของนักศึกษาในสาย
สังคมศาสตร์สงถึงเฉลีย่ร้อยละ ู 76 ในขณะทีส่าย
วทิยาศาสตร์ แม้จะได้รับความสําคญัมากขึน้ แต่ยงัมสัีดส่วน
ของนักศึกษาเพยีงเฉลีย่ร้อยละ 24 ในช่วงปี 2540-2544  

             4.คณภาพและคณลกัษณะของบัณฑิตทีผ่ลติออกมา ุ ุ
ยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด กอปรกบั
แนวโน้มการใช้ไอททีีเ่พิม่สงขึนู้  ได้นํามาใช้ทดแทนการ
ทาํงานของแรงงานในบางส่วน เป็นต้นซ่ึงก่อให้เกดิความไม่
สมดลระหว่างอปสงค์และอปทานของแรงงานทีม่กีารศึกษาุ ุ ุ
ในระดบัสงู  ส่งผลกระทบต่อการดดซับแรงงานของตลาดยงัู
ทาํได้ไม่เตม็ที ่ และยงัไม่กลบัไปส่ในระดบัู ทีค่วรจะเป็น
กล่าวคอื การว่างงานของบัณฑิต ควรจะมแีนวโน้มทีล่ดลง 
ไปส่ระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัช่วงก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิู  มใิช่อยู่
ในระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัช่วงวกิฤต ิ หรือมแีนวโน้มว่างงาน
เพิม่ขึน้อย่างทีเ่ป็นอยู่ การว่างงานของบัณฑิต ถอืเป็นการสญู
เปล่าของการสร้างทรัพยากรมนษย์ทีม่กีารลงทนทางุ ุ
การศึกษาเป็นมลค่าสงู ู  ซ่ึงจริงๆ แล้ว บัณฑิตเหล่าน้ัน ควรที่
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จะถกดงึเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างผลผลติหรือสร้างู
รายได้ให้กบัตวัเองและประเทศชาต ิ เช่น สมมติให้บัณฑิตแต่
ละคนมีรายได้หรือเงนิเดอืนเฉลีย่เดอืนละ 7,000 บาท คดิเป็น
ปีละ 84,000 บาท เมือ่รวมรายได้ทีส่ญหายไป ู (ซ่ึงควรจะ
เกดิขึน้หากมงีานทาํ) ของบัณฑิตทีว่่างงานร่วม 1 แสนคน จะ
มมีลค่าสงถงึ ู ู 8,400 ล้านบาทต่อปี หรือคดิเป็นร้อยละ 0.14 
ของจดีพี ี นอกจากนี ้ หากมองในแง่ดแีละพจิารณาจากความ
จริงทีว่่า มนษย์สามารถพฒันาศักยภาพหรือเพิมุ่
ประสิทธิภาพในการทาํงานได้ถ้าได้รับโอกาส และพร้อมทีจ่ะ
ปรับตวัเรียนร้ต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปแล้วู  รายได้
ทีค่วรจะเกดิขึน้จากการว่างงานของบัณฑิต 1 แสนคน คง
ไม่ใช่เฉพาะค่าจ้างเงนิเดอืนทีไ่ด้รับในฐานะของลกจ้างเท่าน้ันู   

แต่ยงัหมายถึงการใช้ความร้ความสามารถู  มาบริหารจดัการ
ร่วมสร้างรายได้หรือหาผลตอบแทนจากการประกอบธรกจิุ
ได้อกีด้วย ซ่ึงจะมีส่วนช่วยทาํให้ผลติภาพของแรงงานไทยมี
แนวโน้มทีด่ขีึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ เพราะจากรายงานการจดัอนัดบั
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของโลกโดย IMD ปี 2003 ใน
ส่วนผลติภาพของแรงงาน ซ่ึงวดัจากจดีพี ี(ปรับด้วยค่าความ
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เสมอภาคของอาํนาจซ้ือ) เฉลีย่ต่อคนต่อช่ัวโมง พบว่า 
แรงงานไทยมผีลติภาพคดิเป็นรายได้เฉลีย่ 5.97 ดอลลาร์
สหรัฐต่อคนต่อช่ัวโมง อย่ในอนัดบัที ู่ 54 จาก 59 ประเทศ ซ่ึง
ตํา่กว่าหลายประเทศในภมภิาคเดยีวกนั  เช่นู  ตํา่กว่ากลุ่
ประเทศอตสาหกรรมใหม่ในเอเชียอย่างไต้หวัุ น ฮ่องกง และ
สิงคโปร์ ถงึ 4.00-4.19 เท่า รวมทั้งตํา่กว่ามาเลเซีย และเกาหล
ใต้ 1.74-2.81 เท่า ในขณะทีแ่รงงานไทยมผีลติภาพสงกว่าู
เพยีง ฟิลปิปินส์ จนี อนิโดนีเซีย และอนิเดยี เท่าน้ัน ผลติภาพ
ของแรงงานไทย จึงถอืเป็นจดอ่อนหน่ึงในการสร้างขดีุ
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงมสีาเหตสําคญัุ
จากความเหลือ่มลํา้ในระดบัการศึกษาของแรงงาน เพราะ
แรงงานไทยกว่าคร่ึง (ร้อยละ 63.27) ยงัคงเป็นกล่มผ้ทีม่ีุ ู
การศึกษาน้อยในระดบัประถมศึกษาและตํ่ากว่า ในขณะที่
แรงงานทีม่กีารศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัมเีพยีงร้อยละ 
8.29 ของผ้มีงานทาํทั้งหมด นอกู จากนี ้ยงัมสีาเหตจากปัญหาุ
ด้านคณภาพของแรงงานทีเ่ร่งผลติออกมารองรับการเตบิโตุ
ทางเศรษฐกจิ รวมทั้งการขาดทกัษะฝีมอืของแรงงานอกีด้วย  
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แม้เป็นความจริงทีว่่า เศรษฐกจิจะขยายตวัในอตัราสงหรืออยู่ ู
ในช่วงขาขึน้อย่างไรกต็าม กไ็ม่สามารถทาํให้อตัราการ
ว่างงานเท่ากบัศนย์ไดู้  หรือไม่มคีนว่างงานเลย แนวโน้ม
อตัราการว่างงาน ยงัทรงตวัอย่ในระดบัตํา่อย่างต่อเน่ือง  แสดู
ให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ของประเทศยงัมงีานทาํเพิม่ขึน้  

นอกจากนี ้ บัณฑิตทีว่่างงานร่วม 1 แสนคน กม็สัีดส่วน
น้อยเพยีงร้อยละ 14.85 ของจาํนวนผ้ว่างงานทั้งหมด หรือมีู
สัดส่วนทีน้่อยมากเพยีงร้อยละ 0.33 ของผ้มีงานทาํทั้งหมดก็ู
ตาม แต่จากโครงสร้างการว่างงานทีบิ่ดเบีย้วดงักล่าว (ซ่ึงไม่
ควรจะเกดิขึน้) สะท้อนถงึการสญเสียของการลงทนสร้างู ุ
มนษย์ในเชิงเศรษฐกจิุ  ซ่ึงไม่ก่อให้เกดิผลผลติหรือรายได้
อย่างทีค่วรจะเป็น ในด้านของผลติภาพกไ็ม่ได้รับการพฒันา 
กอปรกบัแรงงานส่วนใหญ่ซ่ึงมีงานทาํอย่แล้วู  โดยภาพรวม
กลบัมผีลติภาพตํา่ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อขดีความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศได้ในระยะยาว มคีวามจาํเป็นอย่าง
ยิง่ทีภ่าครัฐและเอกชนต้องประสานร่วมมือกนัอย่างจริงจังใน
การวางแผนและพฒันากาํลงัคนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลปรับสมดลอปสงค์และอปทานแรงงานู ุ ุ ุ
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ของประเทศ ได้มโีอกาสเพิม่พนความร้ และพฒันาทกัษะู ู
ต่างๆ เป็นแรงงานทีม่คีณภาพุ   

โดยเฉพาะอย่างยิง่สามารถปรับใช้การบริหารจดัการ
และเทคโนโลยใีนลกัษณะทีเ่กือ้กลต่อการพฒันาศักยภาพของู
แรงงานได้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งสอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงานแล้ว ขดีความสามารถในการแข่งขันกจ็ะ
ปรับตวัดขีึน้ ความยัง่ยนืในการก้าวส่การเตบิโตทีม่คีณภาพ ก็ู ุ
คงเกดิขึน้ได้ไม่ยากนัก 

เปรียบเทยีบกบัการจ้างงานในแคนาดาทีพ่ยากรณ์โดย
The Canadian Occupational Projection System, ได้
พยากรณ์ไว้ในปี ค.ศ.1994 มดีงัต่อไปนี ้
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 อปสงค์และอปทานแรงงานผ้สมคัรงานใหม่ในุ ุ ู
ตลาดแรงงานจําแนกตามระดบัทกัษะความร้และการจ้างงานู
ต่อปีจะเห็นว่าความต้องการแรงงานระดบัมธัยมศึกษาบาง
สาขามสีงกว่าจาํนวนแรงงานทีจ่บการศึกษาและมรีะดบัการู
จ้างงานต่อปีสงกว่าแรงงานทีจ่บระดบัมัธยมศึกษาทัว่ไป การู
จ้างงานแรงงานระดบัวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมีระดบัตํ่
โดยเฉพาะการจ้างงานระดบัมหาวทิยาลยั ความต้องการ
แรงงานระดบัวทิยาลยัมีจํานวนแรงงานทีจ่บการศึกษา
มากกว่าความต้องการจ้างงานของหน่วยงาน 
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 อปสงค์และอปทานแรงงานผ้สมคัรงานใหม่ในุ ุ ู
ตลาดแรงงานจําแนกตามทกัษะความร้ประเภทต่าง ๆ และู
การจ้างงานต่อปี สาขาการขายและการบริการ การค้าและการ
ขนส่งมีความต้องการแรงงานสงกว่าปริมาณแรงงานทีม่อียู่ ู
ในตลาดแรงงาน สาขาธรกจิและการเงนิมคีวามต้องการและุ
ปริมาณแรงงานเท่ากนั ความต้องการจ้างงานทางสังคมและ
ภาครัฐบาลมตีํา่ทีส่ด  ุ หน่วยงานมคีวามต้องการแรงงานน้อ
กว่าปริมาณแรงงานในตลาดแรงงาน 
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