ความต้ องการแรงงาน
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
แต่ ละองค์ การมีความต้ องการความต้ องการบคลากรซึ
่ง
ุ
เป็ นแรงงานสํ าคัญในกิจการ
จําเป็ นต้ องศึกษาและเข้ าใจ
ปัจจัยสํ าคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงงาน โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ต้ อง
เข้ าใจอปสงค์
( Demand ) และอปทาน
( Supply)แรงงานซึ่ง
ุ
ุ
เป็ นปัจจัยการผลิตอย่ างหนึ่ง การศึกษาอปสงค์
และอปทาน
ุ
ุ
แรงงานเกีย่ วข้ องกับพืน้ ฐานด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้านราคา
อรรถประโยชน์ ปริมาณในตลาด สามารถทํานายการแข่ งขัน
ในตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์ อปสงค์
และอปทาน
เป็ น
ุ
ุ
แบบจําลองพืน้ ฐานทีอ่ ธิบายความสั มพันธ์ ของผ้ ูซื้อและ
ผู้ขายสิ นค้ าในตลาดทีม่ กี ารแข่ งขัน โดยถือว่ าอปสงค์
และ
ุ
อปทานเป็
นตัวแปรทีก่ าํ หนดปริมาณและราคาของสิ นค้ าแต่
ุ
ละชนิดในตลาด
โดยทัว่ ไปอปสงค์
(demand) หมายถึง ความต้ องการ
ุ
และความสามารถในการซื้อสิ นค้ าและบริการในขณะที่
อปทาน
(supply) หมายถึง สิ นค้ าหรือบริการทีพ่ ร้ อมจะขาย
ุ
ในตลาดเพือ่ ตอบสนองความต้ องการซื้อ
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อปสงค์
(demand) และอปทาน
(supply) เป็ นรปแบบ
ุ
ุ
ู
ทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ สําหรับอธิบายการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาและจํานวนของสิ นค้ าในตลาดทีม่ กี ารแข่ งขัน ในทาง
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค เรื่องดังกล่ าวเป็ นหนึ่งในเรื่องพืน้ ฐาน
ของแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ ทพี่ บได้ ทวั่ ไป เนื่องจาก
มักจะใช้ เป็ นส่ วนประกอบพืน้ ฐานสํ าหรับแบบจําลองและ
และอปทานมี
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ช้ันสงู ทฤษฎีอปสงค์
ุ
ุ
ความสํ าคัญต่ อการทํางานของระบบตลาดในฐานะทีอ่ ธิบาย
กลไกการตัดสิ นใจเกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ กิดขึน้ แต่
สํ านักนีโอคลาสสิ กได้ โต้ แย้ งว่ า ความสั มพันธ์ ของอปสงค์
ุ
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และอปทานจะเกิ
ดขึน้ ภายใต้ เงือ่ นไขปกติทเี่ รียกว่ า ดลยภาพ
ุ
ุ
ทัว่ ไป
อปสงค์
คือ ปริมาณความต้ องการสิ นค้ าของผ้ ูบริโภค ณ
ุ
เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะต้ องมีท้งั ความต้ องการทีจ่ ะซื้อ และ
ความสามารถในการซื้อ จากกฎอปสงค์
กล่ าวว่ า เมื่อปัจจัยอืน่
ุ
ๆ คงทีแ่ ล้ ว อปสงค์
จะมีความสั มพันธ์ ในทางลบกับราคา
ุ
กล่ าวคือ เมือ่ ราคาสิ นค้ าเพิม่ ขึน้ ความต้ องการสิ นค้ านั้นจะ
ลดลง
อปสงค์
สามารถแสดงได้ โดยเส้ นกราฟและสมการ
ุ
คณิตศาสตร์ โดยเส้ นกราฟจะมีความชันลาดลง ปัจจัยที่
กําหนดปริมาณอปสงค์
ของผู้บริโภคแต่ ละคนได้ แก่ ราคา
ุ
สิ นค้ านั้น รายได้ ของผ้ ูบริโภค รสนิยมส่ วนบคคล
ราคาของ
ุ
สิ นค้ าทดแทน (Substitution goods) และราคาของสิ นค้ าใช้
ร่ วมกัน (Complementary goods) แม้ ว่าเส้ นกราฟอปสงค์
ุ
ของสิ นค้ าส่ วนใหญ่ จะมีลกั ษณะความชันลาดลง ก็ได้ มกี าร
ยกตัวอย่ างถึงสิ นค้ าทีเ่ ส้ นกราฟดีมานด์ มลี กั ษณะชันขึน้ โดย
เรียกสิ นค้ านั้นว่ าสิ นค้ ากิฟเฟน (Giffen good) คือสิ นค้ าที่
ประชาชนบริโภคมากขึน้ เมือ่ ราคาสงขึ
ู น้ อย่ างไรก็ตามการ

4

ดํารงอยู่ในสิ นค้ ากิฟเฟนในความเป็ นจริงก็ยงั คงเป็ นที่
ถกเถียงกันอย่ ู
อปทาน
คือ ปริมาณสิ นค้ าทีผ่ ้ ูผลิตเสนอขาย ณ เวลาใด
ุ
เวลาหนึ่ง ปัจจัยหลักทีก่ าํ หนดปริมาณอปทานคื
อราคาตลาด
ุ
และต้ นทนการผลิ
ต จากกฎอปทานกล่
าวว่ า โดยทัว่ ไป
ุ
ุ
ปริมาณอปทานจะมี
ความสั มพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับ
ุ
ระดับราคา กล่ าวคือ เมื่อระดับราคาสิ นค้ าเพิม่ ขึน้ ผ้ ูขายจะ
ยินดีเสนอขายสิ นค้ าในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้
แม้ ว่าโดยทัว่ ไป
เส้ นกราฟอปทานจะมี
ลกั ษณะชันขึน้ อย่ างไรก็ตาม มีบาง
ุ
กรณีทเี่ ส้ นกราฟอปทานไม่
เป็ นไปตามลักษณะดังกล่ าว
ุ
ตัวอย่ างของข้ อยกเว้ นนีไ้ ด้ แก่ เส้ นกราฟอปทานของแรงงาน
ุ
ทีม่ ลี กั ษณะของการโน้ มกลับ กล่ าวคือเมื่ออัตราค่ าแรงเพิม่ ขึน้
แรงงานก็พร้ อมจะทํางานเป็ นจํานวนชั่วโมงทีม่ ากขึน้ แต่ เมือ่
อัตราค่ าแรงขึน้ ถึงจดที
ุ ส่ ู งมาก ๆ ปริมาณอปุสงค์ ของแรงงาน
จะลดลง
กฎอปสงค์
(Law of Demand) และกฎอปทาน
(Law of
ุ
ุ
Supply) เป็ นหลักการทีอ่ ธิบายความสั มพันธ์ ระหว่ างราคา
และปริมาณความต้ องการซื้อหรือขาย โดยกฎอปสงค์
ระบวุ่ า
ุ
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ปริมาณความต้ องการซื้อสิ นค้ า หรือเรียกว่ าปริมาณอปสงค์
ุ
(quantity demanded) มีความสั มพันธ์ ในทางลบกับราคา
เมือ่ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลนั้นคงที่ กล่ าวคือ เมือ่ ราคาสิ นค้ าเพิม่
สงขึ
ู น้ ผ้ ูบริโภคมีแนวโน้ มทีจ่ ะต้ องการซื้อสิ นค้ านั้นน้ อยลง
กฎอปทานระบว่
ุ
ุ า ปริมาณสิ นค้ าทีต่ ้ องการขาย หรือปริมาณ
อปทาน
(quantity supplied) มีความสั มพันธ์ ในทางบวกกับ
ุ
ราคา เมื่อปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ีผลนั้นคงที่ กล่ าวคือเมือ่ ราคาสิ นค้ า
เพิม่ สงขึ
ู น้ ผ้ ูขายมีแนวโน้ มทีจ่ ะต้ องการขายสิ นค้ ามากขึน้
กฎอปสงค์
และอปทาน
มักนําเสนอออกมาในรปแบบของ
ุ
ุ
ู
แผนภมิู เส้ น
โดยให้ แกนตั้งเป็ นราคาและแกนนอนเป็ น
ปริมาณสิ นค้ า เส้ นอปสงค์
มกั เขียนออกมาเป็ นเส้ นลาดลง
ุ
และเส้ นอปทานเป็
นเส้ นชันขึน้
แม้ ว่าโดยทัว่ ไปเส้ นกราฟ
ุ
อปทานจะมี
ลกั ษณะชันขึน้
ุ
อย่ างไรก็ตาม มีบางกรณีที่เส้ นกราฟอุปทานไม่ เป็ นไป
ตามลักษณะดังกล่ าว
ตัวอย่ างของข้ อยกเว้ นนีไ้ ด้ แก่
เส้ นกราฟอปทานของแรงงานที
ม่ ีลกั ษณะของการโน้ มกลับ
ุ
กล่ าวคือ เมือ่ อัตราค่ าแรงเพิม่ ขึน้ คนงานคนหนึ่งก็พร้ อมจะ
ทํางานเป็ นจํานวนชั่วโมงทีม่ ากขึน้ แต่ เมื่ออัตราค่ าแรงขึน้ ถึง
จดที
ุ ส่ ู งมากๆ คนงานอาจพบกับเลือกทํางานน้ อยลงและใช้
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เวลาว่ างมากขึน้ การวกกลับของเส้ นกราฟอปทานยั
งปรากฏ
ุ
ในตลาดอืน่ ด้ วย เช่ นในตลาดนํา้ มัน ประเทศทีส่ ่ งออกนํา้ ม
หลายประเทศลดการผลิตนํา้ มันหลังจากราคาพ่งุ สงขึ
ู น้ ใ
วิกฤตการณ์ นํา้ มันปี พ.ศ. 2520
อปทานแรงงาน
(Labor supply) หมายถึง จํานวน
ุ
แรงงานในตลาดแรงงานที่มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ
ตามทีอ่ งค์ การต้ องการ อปสงค์
แรงงาน (Labor demand)
ุ
หมายถึง จํานวนแรงงานทีอ่ งค์ การต้ องการในอนาคต
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ตลาดแรงงานหมายถึงแรงงานทีม่ ีคุณสมบัติตามที่
องค์ การหรือหน่ วยงานต้ องการ รวมทั้งผู้สมัครงานและผู้ทมี่ ี
คณสมบั
ตผิ ่ านการคัดเลือกเข้ าทํางาน
ุ
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อปสงค์
แรงงานและอปทานแรงงานเกี
ย่ วข้ องกับการ
ุ
ุ
วางแผนกําลังคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ เนื่องจาก
การงานแผนทรัพยากรมนษย์
ั
องการสิ นค้ า
ุ สัมพันธ์ กบความต้
ผลิตภาพหรือความสามารถของแรงงานในการผลิตสิ นค้ า
แรงงานทีม่ อี ยู่ในองค์ การ และตลาดแรงงาน เพือ่ เข้ าใจ
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อปสงค์
และอปทานแรงงาน
ประการทีส่ ํ าคัญคือการกําหนด
ุ
ุ
เงือ่ นไขและการตอบสนองต่ อสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่ นกรณีอุป
สงค์ แรงงานมากกว่ าอปทานแรงงาน
กรณีอุปสงค์ แรงงาน
ุ
น้ อยกว่ าอปทานแรงงาน
กรณีอุปสงค์ และอปทานแรงงาน
ุ
ุ
เท่ ากัน

กรณีอุปสงค์ แรงงานมากกว่ าอปทานแรงงานเกิ
ดกรณี
ุ
งานล้ นคนหน่ วยงานอาจจัดอบรมและพัฒนาบคลากร
จัด
ุ
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วางแผนสื บทอดตําแหน่ ง มีการเลือ่ นตําแหน่ ง สรรหา
บคลากรจากภายนอก
จัดจ้ างชั่วคราวหรือบางเวลา ใช้ ระบบ
ุ
เหมาจ่ ายหรือทํางานล่ วงเวลา

กรณีอุปสงค์ แรงงานน้ อยกว่ าอปทานแรงงานเกิ
ดกรณี
ุ
คนล้ นงานหน่ วยงานต้ องลดเงินเดือนบคลากร
ลดชั่วโมงการ
ุ
ทํางาน แบ่ งงานกันทํา เกษียณอายบคลากรกรก่
อนกําหนด จงู
ุ ุ
ใจให้ บุคลากรลาออกก่ อนกําหนดเวลาโดยความสมัครใจหรือ
ใช้ การเลิกจ้ าง
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กรณีอปสงค์
แรงงานเท่ ากับอปทานแรงงานหน่ วยงาน
ุ
อาจใช้ วธิ ีแทนทีต่ าํ แหน่ งโดยการจ้ างงานใหม่ หรือเปลีย่ น
ตําแหน่ งงานได้
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ฒ

การวางแผนทรัพยากรมนษย์
และ
ุ ทเี่ กีย่ วข้ องกับอปสงค์
ุ
อปทา
ุ นแรงงานอาจมีกรณีอุปสงค์ แรงงานสงและอปทาน
ู
ุ
แรงงานสงหน่
ู วยงานอาจใช้ วธิ ีการคัดเลือก บรรจบคลากร
ุ ุ
และการเลือ่ นตําแหน่ ง กรณีทอี่ ุปสงค์ แรงงานสงและอปทาน
ู
ุ
แรงงานตํา่ นโยบายภายในอํานาจใช้ การฝึ กอบรมและพัฒน
บคลากร
ใช้ การจ่ ายค่ าตอบแทน อาจใช้ นโยบายการสรรหา
ุ
ซึ่งเป็ นนโยบายภายนอก
กรณีอุปสงค์ แรงงานตํา่ อปทา
ุ
แรงงานสงอาจมี
การเปลีย่ นแปลงการวางแผนทรัพยากร
ู
มนษย์
กงาน การ
ุ ขององค์ การ การชะลอการบรรจและการพั
ุ
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ปลดออกจากงาน การลดตําแหน่ ง การเกษียณก่ อนกําหนด
เนื่องจากคนล้ นงาน กรณีอุปสงค์ แรงงานและอปทานแรงงาน
ุ
ตํา่ จะต้ องมีการฝึ กอบรมและการพัฒนา ถ้ าการเปลีย่ นแปล
ด้ านอปสงค์
ทคี่ าดว่ าจะเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ุ

กระบวนการวิเคราะห์ แรงงานคือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์
อปสงค์
แรงงานหรือกําลังคนขององค์ การหรือหน่ วยงาน การ
ุ
กําหนดความต้ องการแรงงานโดยวิเคราะห์ จาํ นวนแรงงานที่
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มีอย่ ูในหน่ วยงาน ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ อปทานแรงงานคื
อ
ุ
การศึกษาจํานวนแรงงานในตลาดแรงงานหรือแรงงานทีม่ อี ย่ ู
ว่ ามีความสั มพันธ์ กบั ความต้ องการแรงงานของหน่ วยงาน
อย่ างไร ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ ส่วนต่ างแรงงาน(Gap analysis)
หรือกําลังคนคือการวิเคราะห์ ส่วนต่ างของความต้ องการ
แรงงานในหน่ วยงานหรืออปส
ุ งค์ แรงงานและจํานวนแรงงาน
ทีม่ อี ยู่ในตลาดแรงงานหรืออปทานแรงงาน
ขั้นที่ 4 การ
ุ
พัฒนากลยทธ์
ุ การวางแผนแรงงานให้ สอดคล้ องกัน เป็ นการ
วิเคราะห์ การวางแผนแรงงานจากภายในองค์ การหรือ
หน่ วยงาน

16

กระบวนการวิเคราะห์ อปทานแรงงานคื
อการศึกษา
ุ
ปริมาณแรงงานในตลาดแรงงานซึ่งหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การผลิตแรงงานมีวางแผนและกําหนดนโยบายการผลิต
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แรงงานของแต่ ละหน่ วยงานในภาวการณ์ ปัจจบัุ น ส่ วนการ
วิเคราะห์ อปสงค์
แรงงานคือกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
ุ
นโยบายของหน่ วยงานด้ านการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ
ภายในองค์ การต้ องวางแผนให้ สอดคล้ องกับตลาดแรงงาน
การวิเคราะห์ ส่วนต่ างของแรงงานระหว่ างความต้ องการ
แรงงานภายในองค์ การและแรงงานทีม่ อี ย่ ูในตลาดแรงงาน
เพือ่ นําไปส่ ู กลยทธ์
ุ การวางแผนกําลังคนของหน่ วยงานให้
บรรลเป
เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ ความ
ุ ้ าหมายที่ต้งั ไว้
ต้ องการแรงงานจากหน่ วยงานภายนอกองค์ การ
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องค์ ประกอบทีส่ ํ าคัญสํ าหรับการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ
เกีย่ วข้ องกับการเปลีย่ นแปลงภายนอกด้ านสั งคม เศรษฐกิจ
การเมืองและเทคโนโลยีซึ่งจํากําหนดทําให้ องค์ การกําหนด
เป้ าหมายกลยทธ์
ุ ธุรกิจด้ วยการการวางแผนการด้ านการตลาด
แผนการด้ านเทคโนโลยี
และแผนการด้ านบคลากร
ุ
จําเป็ นต้ องพิจารณาอปสงค์
(Demand )แรงงานคือความ
ุ
ต้ องการแรงงานขององค์ การ
รวมทั้งพิจารณาอปทาน
ุ
(Supply) แรงงานคือปริมาณแรงงานทีม่ อี ยู่ โดยได้ รับ
อิทธิพลจากตลาดแรงงานซึ่งเป็ นปัจจัยภายนอกองค์ การ
อปทานหรื
อปริมาณแรงงานควรต้ องคํานึงถึงปัจจัยภายใน
ุ
ความต้ องการแรงงานในหน่ วยงานรวมทั้งความเหมาะสม
ความต้ องการทรัพยากรมนษย์
ุ ภายในด้ วย ปัจจัยดังกล่ าว
ส่ งผลทําให้ มกี ารจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ เกีย่ วกับแผนการ
สรรหา แผนการบํารงรั
ุ กษา และแผนการนําบคลากรออกจาก
ุ
ตําแหน่ งงาน
ประการทีส่ ํ าคัญคือการศึกษาทางด้ านความต้ องการ
บคลากรกรการพั
ฒนา การบํารงรั
ุ
ุ กษา แรงบังคับการทํางาน
ในองค์ การ และการให้ รางวัล
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ตลาดแรงงานมีบทบาทสํ าคัญสํ าหรับการกําหนด
นโยบายการวางแผนกําลังแรงงาน ตลาดแรงงาน
ประกอบด้ วยสองส่ วนคืออปสงค์
แรงงานคือความต้ องการ
ุ
แรงงานทีห่ น่ วยงานต้ องการ และอปทานแรงงานคื
อจํานวน
ุ
แรงงานทีม่ อี ย่ ูในตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานจะต้ องอยู่ใน
ดลยภาพเสมอคื
ออปสงค์
แรงงานจะเท่ ากับอปทานแรงงาน
ุ
ุ
ุ
เสมอ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องคือ ดลยภาพ
ตลาดแรงงาน อปสงค์
ุ
ุ
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แรงงาน อปทานแรงงาน
โดยทีอ่ ปสงค์
สําหรับแรงงานและ
ุ
ุ
อปทานของแรงงานต้
องถกกํ
ุ
ู าหนดโดยค่ าจ้ างแรงงานที่
แท้ จริง
สภาวการณ์ แรงงานในประเทศไทยประกอบด้ วย
ตลาดแรงงาน
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http://www.bloggang.com

http://www.tca.or.th
ปัญหาแรงงานไทย

วันที่
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มีนาคม

2552

ปัจจบัุ นอตสาหกรรมไทย
5 ประเภทกําลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ุ
อย่ างมากถึง
86,900
คน
แบ่ งเป็ น
เครื่ องนุ่งหม่
เครื่ องปรับอากาศ
รองเท้า
แมพิ่ มพ์

12,900
1,000
3,000
15,000

คน
คน
คน
คน
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ซอฟต์แวร์

สมองกลฝังตัว

ส่ วนกิจการทีม่ ีการเลิกจ้ าง

และแอนิเมชัน่
5

55,000

อันดับแรก

คน
คือ

การผลิตอุปกรณ์ และเครื่ องมือทางวิทยุโทรทัศน์และการสื่ อสาร 18.10%,
่
่ึ
่
การผลิตรถยนต์
รถพวง
และรถกงรถพวง
15.21%,
่
การผลิตเครื่ องแตงกาย
13.16%
การผลิตเครื่ องเรื อน
8.82%
การผลิตเครื่ องจักรสํานักงาน
7.78%

ในปี พ.ศ.2547 การว่ างงานลด "บัณฑิต" เตะฝ่ ุนเพิม่
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี นี้ จะ
ขยายตัวอยู่ระหว่ างร้ อยละ 6.8-7.8 เทียบกับร้ อยละ 6.7 ของปี
ก่ อน ซึ่งจะส่ งผลดีต่อภาคการผลิต การลงทนุ และการจ้ าง
งานให้ ขยายต่ อเนื่อง รวมไปถึงภาวะการว่ างงานทีจ่ ะลดลง
ตามไปด้ วย หากย้ อนอดีต ภายหลังการฟื้ นตัวจากวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 นับตั้งแต่ ปี 2542 มาจนถึงปี 2546 พบว่ า
ในช่ วงระยะเวลาดังกล่ าว
เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้ อยละ 4.7 ต่ อปี ซึ่งสามารถลดอัตราการ
ว่ างงานได้ เฉลีย่ ร้ อยละ 0.4 ต่ อปี คิดเป็ นการลดจํานวนผ้ ู
ว่ างงานของประเทศได้ กว่ า 1 แสนคนในแต่ ละปี จากเดิมที่
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เคยว่ างงานสงในช่
ู วงวิกฤติเศรษฐกิจถึง 1.41 ล้ านคน หรือคิด
เป็ นร้ อยละ 4.4 ของกําลังแรงงานรวมไปถึง 2541 ลดลงเหลือ
7.54 แสนคน (ร้ อยละ 2.2 ของกําลังแรงงานรวม) ในปี 2546
ซึ่งถือว่ า ภาวะการว่ างงานมีแนวโน้ มทีด่ ขี นึ้ ตามการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจ
เมือ่ พิจารณาโครงสร้ างของผู้ว่างงานโดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษาในช่ วงปี 2539-2546 จะพบว่ า แรงงานซึ่งมี
การศึกษาในระดับต่ างๆ ส่ วนใหญ่ แล้ ว มีแนวโน้ มการว่ างงาน
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ โดยเฉพาะอย่ างยิง่ แรงงานที่
มีระดับการศึกษาตั้งแต่ ประถมศึกษาลงมา
และระดับ
อาชีวศึกษา มีแนวโน้ มการว่ างงานลดลงไปอย่ ูในระดับทีต่ ํ่
กว่ า และใกล้ เคียงกับช่ วงก่ อนวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2539
ตามลําดับ
ในขณะทีก่ ารว่ างงานของผ้ ูทมี่ กี ารศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยกลับอย่ ูในสภาพทีน่ ่ าเป็ นห่ วง เพราะมีแนวโน้ ม
ว่ างงานเพิม่ สงขึ
ู น้ เกือบ 1 แสนคน จาก 0.24 แสนคนในปี
2539 (ก่ อนวิกฤติเศรษฐกิจ) เพิม่ เป็ น 1.09 แสนคนในปี 2541
(ช่ วงวิกฤติเศรษฐกิจ) และนับตั้งแต่ ปี 2542 เป็ นต้ นมา
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การว่ างงานของบัณฑิตยังมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
จาก 0.97 แสนคน เป็ น 1.12 แสนคนในปี 2546 ซึ่งอย่ ูใน
ระดับทีส่ ู งกว่ าในช่ วงทีเ่ กิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2541 อีกด้ วย
สมมติฐานเบือ้ งต้ นหรือคําตอบทีเ่ ป็ นไปได้
ทีส่ ะท้ อนถึง
โครงสร้ างการว่ างงานทีบ่ ิดเบีย้ ว ซึ่งมีแนวโน้ มการว่ างงาน
ของบัณฑิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ท่ ามกลางภาวะการว่ างงานรวมทีล่ ดลง
ได้ แก่
1.เศรษฐกิจทีฟ่ ื้ นตัวอย่ างต่ อเนื่อง แต่ ในด้ านหนึ่งยังไม่
กลับเข้ าส่ ู ภาวะปกติเมือ่ เทียบกับช่ วงก่ อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ม่ แี นวโน้ ม
เช่ น อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิตภาคอตสาหกรรมที
ุ
เพิม่ สงขึ
ู น้ แต่ อตั ราเฉลีย่ ของปี 2546 ยังอยู่ทรี่ ้ อยละ 66.3 ซึ่ง
ตํา่ กว่ าร้ อยละ 72.5 ในปี 2539
2.ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอัตราค่ อนข้ างสงู ยังเป็ นผลมาจากการขยายตัวสงที
ู ก่ ระจกุ
ตัวอย่ ูในภาคการผลิตบางสาขา เช่ น อตสาหกรรมอาหาร
ยาน
ุ
ยนต์ และอปกรณ์
ขนส่ ง อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ุ
เป็ นต้ น
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3.การผลิตบัณฑิตซึ่งส่ วนใหญ่ จบมาจาก
สถาบันอดมศึ
ุ กษาของรัฐ ยังมีสัดส่ วนของนักศึกษาในสาย
สั งคมศาสตร์ สู งถึงเฉลีย่ ร้ อยละ
76
ในขณะทีส่ าย
วิทยาศาสตร์ แม้ จะได้ รับความสํ าคัญมากขึน้ แต่ ยงั มีสัดส่ วน
ของนักศึกษาเพียงเฉลีย่ ร้ อยละ 24 ในช่ วงปี 2540-2544
4.คณภาพและคณลั
ุ
ุ กษณะของบัณฑิตทีผ่ ลิตออกมา
ยังไม่ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด
กอปรกับ
แนวโน้ มการใช้ ไอทีทเี่ พิม่ สงขึ
ได้ นํามาใช้ ทดแทนการ
ู น้
ทํางานของแรงงานในบางส่ วน เป็ นต้ นซึ่งก่ อให้ เกิดความไม่
สมดลระหว่
างอปสงค์
และอปทานของแรงงานที
ม่ กี ารศึกษา
ุ
ุ
ุ
ในระดับสงู ส่ งผลกระทบต่ อการดดซั
ู บแรงงานของตลาดยัง
ทําได้ ไม่ เต็มที่
และยังไม่ กลับไปสู่ ในระดับทีค่ วรจะเป็ น
กล่ าวคือ การว่ างงานของบัณฑิต ควรจะมีแนวโน้ มทีล่ ดลง
ไปส่ ู ระดับทีใ่ กล้ เคียงกับช่ วงก่ อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มิใช่ อย่ ู
ในระดับทีใ่ กล้ เคียงกับช่ วงวิกฤติ
หรือมีแนวโน้ มว่ างงาน
เพิม่ ขึน้ อย่ างทีเ่ ป็ นอยู่ การว่ างงานของบัณฑิต ถือเป็ นการสญ
ู
เปล่ าของการสร้ างทรัพยากรมนษย์
ุ ทมี่ กี ารลงทนทาง
ุ
การศึกษาเป็ นมลค่
ู าสงู ซึ่งจริงๆ แล้ ว บัณฑิตเหล่ านั้น ควรที่
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จะถกดึ
ู งเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างผลผลิตหรือสร้ าง
รายได้ ให้ กบั ตัวเองและประเทศชาติ เช่ น สมมติให้ บัณฑิตแต่
ละคนมีรายได้ หรือเงินเดือนเฉลีย่ เดือนละ 7,000 บาท คิดเป็ น
ปี ละ 84,000 บาท เมือ่ รวมรายได้ ทสี่ ู ญหายไป (ซึ่งควรจะ
เกิดขึน้ หากมีงานทํา) ของบัณฑิตทีว่ ่ างงานร่ วม 1 แสนคน จะ
มีมูลค่ าสงถึ
ู ง 8,400 ล้ านบาทต่ อปี หรือคิดเป็ นร้ อยละ 0.14
ของจีดพี ี นอกจากนี้ หากมองในแง่ ดแี ละพิจารณาจากความ
จริงทีว่ ่ า
มนษย์
ุ สามารถพัฒนาศักยภาพหรือเพิม่
ประสิ ทธิภาพในการทํางานได้ ถ้าได้ รับโอกาส และพร้ อมทีจ่ ะ
ปรับตัวเรียนรู้ ต่อสภาพแวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปแล้ ว รายได้
ทีค่ วรจะเกิดขึน้ จากการว่ างงานของบัณฑิต 1 แสนคน คง
ไม่ ใช่ เฉพาะค่ าจ้ างเงินเดือนทีไ่ ด้ รับในฐานะของลกจ้
ู างเท่ านั้น
แต่ ยงั หมายถึงการใช้ ความร้ ู ความสามารถ มาบริหารจัดการ
ร่ วมสร้ างรายได้ หรือหาผลตอบแทนจากการประกอบธรกิ
ุ จ
ได้ อกี ด้ วย ซึ่งจะมีส่วนช่ วยทําให้ ผลิตภาพของแรงงานไทยมี
แนวโน้ มทีด่ ขี นึ้ กว่ าทีเ่ ป็ นอย่ ู เพราะจากรายงานการจัดอันดับ
ขีดความสามารถในการแข่ งขันของโลกโดย IMD ปี 2003 ใน
ส่ วนผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งวัดจากจีดพี ี (ปรับด้ วยค่ าความ
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เสมอภาคของอํานาจซื้อ) เฉลีย่ ต่ อคนต่ อชั่วโมง พบว่ า
แรงงานไทยมีผลิตภาพคิดเป็ นรายได้ เฉลีย่ 5.97 ดอลลาร์
สหรัฐต่ อคนต่ อชั่วโมง อย่ ูในอันดับที่ 54 จาก 59 ประเทศ ซึ่ง
ตํา่ กว่ าหลายประเทศในภมิู ภาคเดียวกัน เช่ น ตํา่ กว่ ากล่ ุ
ประเทศอตสาหกรรมใหม่
ในเอเชียอย่ างไต้ หวัน ฮ่ องกง และ
ุ
สิ งคโปร์ ถึง 4.00-4.19 เท่ า รวมทั้งตํา่ กว่ ามาเลเซีย และเกาหล
ใต้ 1.74-2.81 เท่ า ในขณะทีแ่ รงงานไทยมีผลิตภาพสงกว่
ู า
เพียง ฟิ ลิปปิ นส์ จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย เท่ านั้น ผลิตภาพ
ของแรงงานไทย
จึงถือเป็ นจดอ่
ุ อนหนึ่งในการสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ซึ่งมีสาเหตสํุ าคัญ
จากความเหลือ่ มลํา้ ในระดับการศึกษาของแรงงาน เพราะ
แรงงานไทยกว่ าครึ่ง (ร้ อยละ 63.27) ยังคงเป็ นกล่ ุมผ้ ูทมี่ ี
การศึกษาน้ อยในระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่ า ในขณะที่
แรงงานทีม่ กี ารศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีเพียงร้ อยละ
8.29 ของผู้มีงานทําทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีสาเหตจากปั
ุ ญหา
ด้ านคณภาพของแรงงานที
เ่ ร่ งผลิตออกมารองรับการเติบโต
ุ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการขาดทักษะฝี มือของแรงงานอีกด้ วย
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แม้ เป็ นความจริงทีว่ ่ า เศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราสงหรื
ู ออย่ ู
ในช่ วงขาขึน้ อย่ างไรก็ตาม
ก็ไม่ สามารถทําให้ อตั ราการ
ว่ างงานเท่ ากับศนย์
ู ได้ หรือไม่ มคี นว่ างงานเลย แนวโน้ ม
อัตราการว่ างงาน ยังทรงตัวอยู่ในระดับตํา่ อย่ างต่ อเนื่อง แสด
ให้ เห็นว่ า คนส่ วนใหญ่ ของประเทศยังมีงานทําเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ บัณฑิตทีว่ ่ างงานร่ วม 1 แสนคน ก็มสี ั ดส่ วน
น้ อยเพียงร้ อยละ 14.85 ของจํานวนผู้ว่างงานทั้งหมด หรือมี
สั ดส่ วนทีน่ ้ อยมากเพียงร้ อยละ 0.33 ของผ้ ูมีงานทําทั้งหมดก็
ตาม แต่ จากโครงสร้ างการว่ างงานทีบ่ ิดเบีย้ วดังกล่ าว (ซึ่งไม่
ควรจะเกิดขึน้ ) สะท้ อนถึงการสญเสี
ู ยของการลงทนสร้
ุ าง
มนษย์
ุ ในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ ก่อให้ เกิดผลผลิตหรือรายได้
อย่ างทีค่ วรจะเป็ น ในด้ านของผลิตภาพก็ไม่ ได้ รับการพัฒนา
กอปรกับแรงงานส่ วนใหญ่ ซึ่งมีงานทําอย่ ูแล้ ว โดยภาพรวม
กลับมีผลิตภาพตํา่ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ อขีดความสามารถใน
การแข่ งขันของประเทศได้ ในระยะยาว มีความจําเป็ นอย่ าง
ยิง่ ทีภ่ าครัฐและเอกชนต้ องประสานร่ วมมือกันอย่ างจริงจังใน
การวางแผนและพัฒนากําลังคนทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว
เพือ่ ใช้ เป็ นฐานข้ อมลปรั
และอปทานแรงงาน
ู บสมดลอปสงค์
ุ ุ
ุ
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ของประเทศ ได้ มโี อกาสเพิม่ พนความร้
ู
ู และพัฒนาทักษะ
ต่ างๆ เป็ นแรงงานทีม่ คี ุณภาพ
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ สามารถปรับใช้ การบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีในลักษณะทีเ่ กือ้ กลต่
ู อการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานได้ อย่ างต่ อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของตลาดแรงงานแล้ ว ขีดความสามารถในการแข่ งขันก็จะ
ปรับตัวดีขนึ้ ความยัง่ ยืนในการก้ าวส่ ู การเติบโตทีม่ คี ุณภาพ ก็
คงเกิดขึน้ ได้ ไม่ ยากนัก
เปรียบเทียบกับการจ้ างงานในแคนาดาทีพ่ ยากรณ์ โดย
The Canadian Occupational Projection System, ได้
พยากรณ์ ไว้ ในปี ค.ศ.1994 มีดงั ต่ อไปนี้
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อปสงค์
และอปทานแรงงานผ้
ุ
ุ
ูสมัครงานใหม่ ใน
ตลาดแรงงานจําแนกตามระดับทักษะความร้ ู และการจ้ างงาน
ต่ อปี จะเห็นว่ าความต้ องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาบาง
สาขามีสู งกว่ าจํานวนแรงงานทีจ่ บการศึกษาและมีระดับการ
จ้ างงานต่ อปี สงกว่
ู าแรงงานทีจ่ บระดับมัธยมศึกษาทัว่ ไป การ
จ้ างงานแรงงานระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีระดับตํ่
โดยเฉพาะการจ้ างงานระดับมหาวิทยาลัย
ความต้ องการ
แรงงานระดับวิทยาลัยมีจํานวนแรงงานทีจ่ บการศึกษา
มากกว่ าความต้ องการจ้ างงานของหน่ วยงาน
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อปสงค์
และอปทานแรงงานผ้
ุ
ุ
ูสมัครงานใหม่ ใน
ตลาดแรงงานจําแนกตามทักษะความร้ ู ประเภทต่ าง ๆ และ
การจ้ างงานต่ อปี สาขาการขายและการบริการ การค้ าและการ
ขนส่ งมีความต้ องการแรงงานสงกว่
ู าปริมาณแรงงานทีม่ อี ย่ ู
ในตลาดแรงงาน สาขาธรกิ
ุ จและการเงินมีความต้ องการและ
ปริมาณแรงงานเท่ ากัน ความต้ องการจ้ างงานทางสั งคมและ
ภาครัฐบาลมีตาํ่ ทีส่ ุ ด หน่ วยงานมีความต้ องการแรงงานน้ อ
กว่ าปริมาณแรงงานในตลาดแรงงาน
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