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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถ่ิน ฉบับนี้เปนปที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน
กุมภาพันธ 2565 ที่ไดรับรองคุณภาพวารสารจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index-TCI) เพื่อรักษาคุณภาพของบทความใหเปนไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล กอง
บรรณาธิการไดพิจารณาบทความโดยเสนอบทความตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer 
Review) พิจารณาตรวจแกไขเพื่อความสมบูรณของบทความกอนการลงตีพิมพเพื่อคัดเลือกและ
กลั่นกรองบทความใหเกิดความความสมบูรณและมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อควรคาแกการตีพิมพเผยแพร 
และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางวิชาการและเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทางดานการสรางสรรค
ผลงานทางวชิาการ 

สำหรับเนื้อหาของวารสารฉบับนี้ถือไดวามีความโดดเดนที่เนนกระบวนการวิจัยที่เขมขน 
ประกอบไปดวยจำนวนบทความทั้ง 32 บทความ โดยภาพรวมหลักเปนการพัฒนาจากงานวิจัยที่ศึกษา
กรณีเฉพาะ (Case Study) ที่แตละบทความไดเนนกระบวนการวิจัยเชิงลึกในหลายรูปแบบทั้งใน
รูปแบบของการสนทนากลุมการสอบถาม และการสัมภาษณ ประกอบกับบทความสวนใหญแสดงถึง
การทำงานรวมกันของผูนิพนธในลักษณะทีมงาน ทำใหบทความมีความละเอียดรอบคอบถ่ีถวน มีการ
วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะไดอยางสมบูรณนาสนใจ ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไปทุกทานที่ใหความสนใจรวมสงบทความเผยแพร ในวารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ทองถ่ิน และขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความทุกทานมา ณ 
โอกาสนี ้   

 
 
          
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข  
บรรณาธิการ 
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บทคัดยอ (Abstract) 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สำรวจสภาพการณทุนมนุษยของไทยในปจจุบัน และ 2) 
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของไทยเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดย
ทำการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย ท้ังของไทยและตางประเทศ พบวาทุนมนุษยของไทยเผชิญกับความทา
ทาย 3 ดานหลัก ไดแก 1) การกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ 2) ปญหาคุณภาพการศึกษาและการเขาถึง
การศึกษาของเยาวชนกลุมดอยโอกาส และ 3) ปญหาแรงงานขาดทักษะและมีทักษะไมตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน ผูเขียนจึงไดเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของไทย 3 แนวทาง ดังนี้ 1) 
สงเสริมใหอัตราการเกิดของประชากรเพ่ิมข้ึนอยางมีคุณภาพ 2) รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมการ
เขาถึงและยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 3) พัฒนาทักษะแรงงานและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน  
คำสำคัญ (Keywords): ทุนมนุษย; การพัฒนาทุนมนุษย; การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
Abstract  
 The objectives of this paper are 1) to explore the current situation of human 
capital in Thailand and 2) to suggest guidelines for developing Thai human capital for 
sustainable economic growth by studying research documents both in Thailand and 
abroad. It was found that human capital in Thailand faces three main challenges: 1) 
becoming an aging society; 2) problems with the quality of education and access to 
education among underprivileged youths; and 3) problems with lack of skilled labor and 
inadequate skills to meet the demands of the labor market. The authors therefore 
propose three approaches to human capital development in Thailand as follows: 1) to 
encourage a quality increase in fertility rates; 2) government-sponsored budgets to 
increase access and improve education quality; and 3) to develop labor skills and promote 
lifelong learning in both the public and private sectors. 
Keywords: Human Capital; Human Capital Development; Economic Growth 
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บทนำ (Introduction) 
 องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD, 2007) ไดใหนิยามวา “ทุน
มนุษย หมายถึงความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่รวมอยูในตัวของปจเจกบุคคลที่สรางเสริม
ใหเกิดความอยูดีกินดีสวนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจโดยรวม” โดยทุนดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดจาก
การศึกษาเรียนรูในระบบการศึกษาที่เปนทางการ ทั้งระดับปฐมวัย การเรียนในระบบโรงเรียน การ
ฝกอบรมในวัยทำงาน และยังเกิดจากการศึกษาอบรมแบบไมเปนทางการ รวมถึงการเรียนรูจากการ
ทำงาน (Botev et al, 2019)   
 คำวา “ทุนมนุษย (human capital)” ปรากฏครั ้งแรกในป ค.ศ. 1961 ในบทความเรื ่อง 
“Investment in Human Capital” ของ Theodore W. Schultz ซ่ึงตีพิมพในวารสาร The American 
Economic Review สรุปนิยามไดวา “ทุนมนุษย” คือความสามารถหลาย ๆ อยางที่อยูในตัวคนทั้งที่ติด
ตัวมาแตกำเนิดหรือเกิดจากการสะสมเรียนรู (Schultz, 1961) นับจากนั้นการศึกษาในทุนมนุษยไดมี
พัฒนาการเรื่อยมา โดยในชวงทศวรรษท่ี 1990 นักวิชาการไดมองทุนมนุษยในมิติของความคิดสรางสรรค 
โดย Stewart (1997) กลาววา “ทุนมนุษย” คือพรสวรรค (Talent) ความคิด (Ideas) ความสามารถใน
การพัฒนาและรักษาความสัมพันธกับบุคคลอื่น สอดคลองกับ Edvinsson & Malone (1998) ท่ีไดย้ำวา
ทุนมนุษยคือความคิดสรางสรรค (Creativity) นวัตกรรม (Innovation) ท่ีมนุษยไดคิดคนข้ึน นอกจากนั้น
ทุนมนุษยยังหมายความถึงสุขภาพ (Health) (Bloom and Canning, 2003) และทัศนคติที ่ฝงแนน
ภายในใจ กาย และการกระทำของบุคคลอีกดวย (Yusoff, Jantan & Ibrahim, 2004)  
 กลาวโดยสรุป “ทุนมนุษย” จึงนาจะหมายถึงความรู ทักษะ สุขภาพกายและใจ ทัศนคติ 
ความสามารถทุกดานที่หลอมรวมอยู ภายในตัวบุคคลที ่ไมมีใครสามารถพรากเอาไปได อันเกิดจาก
การศึกษาเรียนรูท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และความสามารถเหลานั้นเองท่ีมีความสำคัญในการ
นำพาปจเจกบุคคลไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำใหองคการเจริญกาวหนา เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาของสังคมโดยรวม 
 นักวิชาการไดทำการศึกษาความสัมพันธระหวางทุนมนุษยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยวัดจากความสัมพันธของระดับการศึกษากับตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) รวมถึงการ
คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ที่วัดไดจากจำนวนสิ่งประดิษฐที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร หรือศึกษาความสัมพันธของ
ระดับการศึกษาของพนักงานกับมูลคาทางการตลาดของบริษัท Bassanini and Scarpetta (2001) ได
เปดเผยรายงานขององคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ท่ีเก็บขอมูลระหวางป 
1971–1998 พบวาการเพิ่มระยะเวลาการศึกษาเพียง 1 ป ทำให GDP เพิ่มขึ้นไดถึงรอยละ 6 สอดคลอง
กับการศึกษาของ De la Fuente and Domenech (2006) ที ่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงบวก
ระหวางผลผลิต (Production) กับทุนมนุษย (Human Capital)  
 การศึกษาในสหภาพยุโรปไดยืนยันวาทุนมนุษยคือปจจัยที ่ทำใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รัฐจึงควรสงเสริมและลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษยตามกลยุทธที่กำหนดไวของสหภาพยุโรป 
หากเริ ่มลงทุนในทุนมนุษยชา จะสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศสมาชิกอยางมีนัยสำคัญ 
(Pelinescu, 2015) ในประเทศนอรเวยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดรับคาจางมากกวาคนท่ี
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาถึงรอยละ 26 และในประเทศฮังการีอัตราดังกลาวไดเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 117 
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(OECD, 2007) นักวิชาการไดศึกษาประเด็นนี้ตอเนื่องมาจนถึงป 2019 และพบวาความแตกตางทางดาน
การศึกษาในกลุมประเทศ OECD สงผลใหแตละประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา (Botev et al, 2019)  
 สำหรับประเทศไทย รัฐบาลไดเริ่มจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 
2504 โดยเนนที่การพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลัก จนกระทั่งในแผนฉบับที่ 2 ไดมีการเพิ่มเติมคำวา 
“สังคม” เขามา จึงกลายเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ที่ได
นำพาประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรม มาเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ใชระบบทุนนิยม
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สงผลใหตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยเพิ่มข้ึน
เรื่อยมา จากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย (2564) พบวาในป พ.ศ. 2533 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) อยูท่ี 3,373.5 พันลานบาท และเพ่ิมข้ึนเปน 10,265.3 พันลานบาท ในป พ.ศ. 
2563 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวขางตนเปนผลจากหลายปจจัย หนึ่งในนั้นคือปจจัยดานทุน
มนุษย ที่รัฐบาลไทยใหความสำคัญ โดยมุงหมายให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” นับตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา หากมองเพียงแคตัวเลขจะพบวา
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น แตถามองในรายละเอียดจะพบวาอัตราการ
เจริญเติบโตของ GDP (GDP Growth) เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ โดยในป 2555 – 2559 มีคาเฉลี่ยของอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 3.5 หากอัตราการเจริญเติบโตยังคงอยูท่ีระดับนี้ คาดการณวา
ประเทศไทยจะใชเวลาประมาณ 30 ป จึงจะกาวพนการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูการเปน
ประเทศที่มีรายไดสูง (ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงกวา 12,235 ดอลลารสหรัฐตอคนตอป) (แพรว
ไพลิน วงษสินธุวิเศษ และณัชพล จรูญพิพัฒนกุล, 2560) แตชวงระยะเวลา 30 ปดังกลาว คงตองยืดขยาย
ออกไป เมื่อประเทศไทยประสบกับปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อันเปนผลสืบเนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 รวมถึงปญหาทางการเมืองและสังคมภายในประเทศ ทำใหอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในป 2563 ติดลบถึงรอยละ 6.087 (The World Bank, 2020) จึงมีความจำเปนอยาง
เรงดวนที่ประเทศไทย ตองหาแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และ
เสริมสรางใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน กาวพนจากกับดักการเปนประเทศรายไดปาน
กลาง สูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงตอไป 
 บทความนี้ไดทำการทำการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตำรา เอกสาร และงานวิจัย ทั้งของไทย
และตางประเทศ ทำการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อ 1) สรุปสภาพการณทุนมนุษยของไทยในปจจุบัน และ 
2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยของไทยเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  
 
ทุนมนุษยไทยในยุคปจจุบัน  
 ทามกลางความทาทายหลากหลาย ทั้งประชากรที่มีอายุเพิ่มสูงขึ้น การกาวเขาสูการเปนสังคม
ผู สูงอายุโดยสมบูรณ กระแสโลกาภิวัฒน การนำเครื ่องจักรอัตโนมัติมาใชแทนแรงงานคน รวมถึง
ผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 มีความจำเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองพัฒนาทุนมนุษยให
พรอมรับกับความทาทายและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสถานการณโลกยุคปจจุบัน นับจาก
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เปนตนมา รัฐบาลไทยไดพัฒนาทุนมนุษยมาอยาง
ตอเนื่อง แตในสถานการณปจจุบันยังมีประเด็นท่ีควรพิจารณาดังตอไปนี้ 
 1. การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ สำนักงานสถิติแหงชาติไดสรุปจำนวนประชากรไทยในป พ.ศ. 
2563 วามีทั ้งสิ ้น 66,186,727 คน แบงเปนชาย 32,375,532 คน และหญิง 33,811,195 คน โดยใน
จำนวนนี้มีประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจำนวน 11,633,188 คน และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมี
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อมีอายุ 60 ป ของเพศชาย คือ 17.2 ป ขณะที่เพศหญิงเพิ่มขึ้นเปน 23 ป ดานอัตราการ
เจริญพันธุที่นับจากจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยตอสตรี 1 คน ลดลงจาก 1.6 ในป พ.ศ. 2561 เหลือ 1.5 ในป 
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2563) นับเปนความทาทายที่สังคมไทยกำลังประสบ 
หากสถิติยังคงเปนเชนนี้ตอไปปญหาที่เกิดขึ้นตามมาในไมชาคือการขาดแคลนประชากรวัยทำงานซึ่งเปน
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
 2. ปญหาดานการศึกษา จากรายงานขององคการเพื ่อความรวมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) เม่ือป 2020 พบวาในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาประเทศไทยไดขยายโอกาสการเขาถึง
การศึกษาของประชากรมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่พบวามีประชากรวัยเด็กเขา
รับการศึกษาถึงรอยละ 99.6 เพ่ิมข้ึนมารอยละ 3 จากการประเมินในป 2009 เทียบเทาประเทศท่ีมีรายได
สูงอยาง นิวซีแลนด เกาหลีใตและออสเตรเลีย ในขณะที่การศึกษาระดับชั้นมัธยมพบวาอัตราการเขารับ
การศึกษาอยูในระดับใกลเคียงกับกลุมประเทศรายไดปานกลางในภูมิภาคเอเชีย และต่ำกวาคาเฉลี่ยของ
กลุมประเทศ OECD โดยในป 2015 มีอัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษารอยละ 77.3 เปนรองอินโดนีเซีย 
บรูไนและสิงคโปร แตยังสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศอาเซียน จากสถิติขางตนแสดงใหเห็นวาประชากร
สวนหนึ่งไทยไดออกจากหองเรียนในระบบตั้งแตอายุยังนอย เม่ือเทียบกับประชากรในกลุมประเทศ OECD 
ที่มีรายไดสูงอยางเกาหลีใตและออสเตรเลีย (Vandeweyer et al, 2020) หากพิจารณาระดับการศึกษา
ของประชากรทั ้งประเทศพบวา ประชากรที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษามีมากถึงรอยละ 45.05 
รองลงมาคือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 16.20 สวนประชากรท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทามีรอยละ 14.5 โดยมีเพียงรอยละ 9.81 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะกรรมการ
อำนวนการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2562) 
 จากตัวเลขสถิติ แมอัตราการเขารับการศึกษาของเยาวชนไทยจะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับในอดีต 
แตเยาวชนที่เกิดในครอบครัวกลุมที่ “ยากจนที่สุด” จำนวนมากยังไมไดเขารับการศึกษา (UNESCO-UIS, 
2019 อางถึงใน Vandeweyer et al, 2020) และอัตราการไมไดเขารับการศึกษายิ่งเพิ่มสูงขึ ้นในเขต
ชนบทและชุมชนของกลุมชาติพันธุตาง ๆ (OECD/UNESCO, 2016) ยิ่งในชวงที่ประเทศไทยประสบ
ปญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่ตองมีการเรียนการสอนผานระบบออนไลน แมจะยังอยูในระบบการศึกษา 
แตเด็กกลุมนี้ยังตองประสบปญหาในการเขาถึงระบบการเรียนเพราะครอบครัวขาดแคลนอุปกรณและ
อินเตอรเน็ตท่ีมีคุณภาพ 
 ดานคุณภาพการศึกษาเปนอีกหนึ่งประเด็นที่นาเปนกังวล จากรายงานขององคการเพื่อความ
รวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในป 2018 (Vandeweyer et al, 2020) พบวาผลการสอบ 
PISA (Program for International Student Assessment) ซึ ่งวัดระดับทักษะการอาน วิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ของนักเรียนอายุ 15 ป มีคาคะแนนต่ำในท้ัง 3 ดาน เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยของคาคะแนน
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กลุมประเทศ OECD โดยนักเรียนหญิงของไทยทำคะแนนไดสูงกวานักเรียนชาย และชองวางดังกลาวนั้น
สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศ OECD อยางมีนัยสำคัญ  
 3. ปญหาทักษะของแรงงาน เมื่อจบการศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน พบวาแรงงานไทยจำนวน
มากทำงานไมตรงกับทักษะ คุณสมบัติ และสาขาที่ตนเองไดศึกษามา มีปญหาอุปทานแรงงานสวนเกินใน
บางสาขา ขณะที่บางสาขาประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน โดยองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) ไดทำการศึกษาพบวาประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาและหลายระดับ 
ไดแก ระดับผู เชี ่ยวชาญในงานดานดานการสุขภาพ ดานกฎหมาย ดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน
บริหารธุรกิจ พนักงานสนับสนุนฝายธุรการ ชางเทคนิค ชางฝมือ แรงงานในธุรกิจการคา ชางประกอบและ
คุมเครื่องจักรกลในโรงงาน ผูชวยเตรียมอาหารในครัว จะเห็นไดวาการขาดแคลนแรงงานนั้นเกิดขึ้นใน
หลายระดับทักษะและหลากหลายอาชีพ ทางฝ งของแรงงานสวนเกินพบมากในภาคการเกษตร 
นอกจากนั้นยังพบในระดับผูจัดการในธุรกิจคาปลีกและธุรกิจบริการ งานระดับผูบริหาร และงานเจาหนาท่ี
ระดับหัวหนางาน (Vandeweyer et al, 2020)  
 ดานทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัลพบวาคนไทยมีทักษะทั ้งสองดานนี้ในระดับนอย จาก
รายงาน EF English Proficiency Index ของบร ิษ ัท Education First ซึ ่งได ทำการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษในผูใหญท่ีไมไดพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม จำนวน 2.2 ลานคน จาก 100 ประเทศท่ัวโลก 
พบวาประเทศไทยอยูลำดับที่ 89 ในป 2020 ตกมาจากลำดับที่ 74 ในป 2019 โดยมีคาคะแนนในระดับ
ต่ำมาก (Very Low) (Education First, 2020) ขณะที่ความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล (Digital 
Competitiveness Ranking) ในป 2020 ประเทศไทยอยูในลำดับที่ 39 จากการสำรวจใน 64 ประเทศ 
และอันดับความสามารถ (Talent Ranking) ตกไปอยูในอันดับที่ 43 จากทั้งหมด 64 ประเทศเชนกัน 
(IMD World Competitiveness Center, 2021) หากเปนเชนนี้ตอไปยอมจะสงผลเชิงลบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในโลกยุคดิจิทัลท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการสื่อสารระหวางประเทศ 
 กลาวโดยสรุป สภาพการณทุนมนุษยของไทยประสบปญหาและความทาทายหลายดาน เริ่ม
จากการกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ อัตราการเกิดต่ำ อันจะสงผลตอการขาดแคลนแรงงานที่จะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ดานการศึกษาพบวากลุมเด็กจากครอบครัวยากจนยังเขาไมถึงระบบ
การศึกษา อีกทั้งจำนวนผูจบการศึกษาระดับสูงยังมีนอย ระบบการศึกษามีปญหาดานคุณภาพ วัดไดจาก
คาคะแนนสอบ PISA (Program for International Student Assessment) ท่ียังอยูในระดับต่ำ สงผล
ใหเกิดปญหาดานทักษะของแรงงานตามมา ปญหาที่พบไดแก แรงงานขาดทักษะดานภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัล มีปญหาอุปทานแรงงานสวนเกินในบางสาขา ขณะที่บางสาขาประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน 
ปญหาทั้งหมดที่กลาวมาลวนแลวแตเปนปญหาสำคัญที่จะฉุดรั้งใหการเตริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยคงอยูในระดับต่ำ ยากที่จะกาวขามกับดักการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง หากไมรีบเรง
ดำเนินการแกไขและพัฒนา 
 
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทย 
 โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 
ไดเผยแพรรายงานดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index: HDI) ของป 2019 ซ่ึง
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พิจารณาจาก 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) การมีชีวิตท่ียืนยาวและสุขภาพท่ีดี โดยวัดจากอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรก
เกิด 2) ความรู ท่ีพิจารณาจากจำนวนปท่ีคาดหวังใหประชากรเขารับการศึกษาและคาเฉลี่ยของจำนวนปท่ี
เขารับการศึกษาจริง 3) มาตรฐานการดำรงชีวิต ท่ีพิจารณาจากรายไดเฉลี่ยตอหัว พบวาประเทศไทยมีคา
ดัชนีการพัฒนามนุษย (HDI) อยูที่ 0.777 ซึ่งจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาทุนมนุษยระดับสูง (HDI 
≥ 0.753) โดยไดอันดับที่ 79 จากจำนวน 189 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก สูงกวาคาเฉลี่ยของ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟกที่มีคาคะแนนอยูที่ 0.747 (United Nations Development 
Programme, 2020) แตหากพิจารณาสถานการณทุนมนุษยของไทยในปจจุบัน พบวามีจุดที่ตองพัฒนา
หลายดาน ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 1. สงเสริมใหอัตราการเกิดของประชากรเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพ รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงปญหา
อัตราการเกิดที่ต่ำลง จึงไดมีโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เพ่ือ
สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกระดับ และทบทวนสถานการณและองคความรูที่เกี่ยวของ
กับการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร ที่สำคัญคือการสรางความรอบรูดานอนามัยการเจริญพันธุใหกับ
ประชาชน ผานชองทางการสื่อสาร ไดแก เพจวิวาหสรางชาติ เว็บไซตวิวาหสรางชาติ แตการผลักดันเชิง
นโยบายตองใชขอมูลทางวิชาการท่ีหลากหลายจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ปญหาท่ีพบอีกอยางเม่ือดำเนิน
โครงการ คือ การขาดความเชี ่ยวชาญและงบประมาณในการสื ่อสารสังคม ทำใหการสื ่อสารยังไม
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย (กรมอนามัย, 2563) ดังนั้นรัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณดานดานการอนามัยและ
เจริญพันธุมากขึ้น รวมถึงสงเสริมใหมีการศึกษาในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมการตระหนักรู ปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงคใน
หมูเยาวชน และสงเสริมการมีบุตรเม่ือพรอมอยางมีคุณภาพ 
 นอกจากนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการสงเสริมท่ีเปนรูปธรรม กระตุนใหประชากรมีบุตรเพ่ิมข้ึน ใน
ปจจุบันพนักงานหญิงสามารถลาคลอดได 90 วันตามกฎหมาย และไดรับคาจางชดเชยรอยละ 50 ของ
รายไดกอนคลอด ซึ่งยังไมจูงใจใหประชากรมีบุตรเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรมีมาตรการเพิ่มเวลาในการลาคลอด
และเลี้ยงดูบุตร โดยสามารถลาไดทั้งชายและหญิง รวมถึงอุดหนุนเงินรายไดระหวางลาเพิ่มขึ้นจากอัตรา
เดิม นอกจากนั้นรัฐควรอุดหนุนคาใชจายดานการศึกษาและการรักษาพยาบาลแกเด็ก ลดหยอนภาษีการ
เลี้ยงดูบุตรไดมากขึ้น จากอัตรารายละ 30,000 บาทตอปในปจจุบัน และเพิ่มเงินสนับสนุนแกผูปกครอง
รายเดือนเพ่ือชดเชยเงินรายไดท่ีเสียไประหวางท่ีตองเลี้ยงดูบุตร มาตรการเหลานี้จะสำเร็จไดตองทำควบคู
ไปกับการสงเสริมคานิยมใหคนมีบุตร นอกจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจแลว ปจจัยดานคานิยมก็เปนสิ่ง
สำคัญที ่ทำใหคนตัดสินใจวาจะมีบุตรหรือไม มีจำนวนกี ่คน จากรายงานของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยพบวาคาเฉลี่ยจำนวนสมาชิกในครอบครัวไทยอยูที่จำนวน 3 คน (คณะกรรมการ
อำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2562) นั่นหมายความวาคนไทยนิยม
มีบุตรนอยลง ไมนิยมมีบุตรมากเหมือนในอดีต 
 2. เพิ่มการเขาถึงและยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังที่เคยกลาวไปวาแมอัตราการเขารับ
การศึกษาของเยาวชนไทยจะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับในอดีต แตเยาวชนท่ีเกิดในครอบครัวกลุมท่ี “ยากจน
ท่ีสุด” จำนวนมากยังไมไดเขารับการศึกษา (UNESCO-UIS, 2019 อางถึงใน Vandeweyer et al, 2020) 
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และประชากรไทยสวนใหญจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษา (คณะกรรมการอำนวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2562) จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ร ัฐบาลตอง
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเงินอุดหนุนดานการศึกษาเพ่ิมเติมใหกับครอบครัวผูมีรายไดนอย
และกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ีหางไกล เพ่ือสรางแรงจูงใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในระบบแทนการออกไป
ทำงานรับจางหรือชวยเหลือผูปกครองทำงานในครัวเรือน ปจจุบันแมรัฐบาลจะจัดการศึกษาใหฟรีตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แตยังไมครอบคลุมคาใชจายที่นักเรียนตองเดินทางมาเรียน
หนังสือ คาใชจายสวนตัว และคาเสียโอกาสท่ีเด็กไมไดไปทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว 
 ในส วนของคุณภาพการศ ึกษาควรยกระดับการเร ียนการสอนดานการค ิดว ิเคราะห 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ี
ตองการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม รวมถึงยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ี
มุงเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จากการศึกษา
ของนักวิชาการพบวาปญหาท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาไทยท่ีสำคัญ คือ ปญหาดานครูผูสอน ปญหาดาน
นโยบายจากภาครัฐ ปญหาเก่ียวกับหลักสูตร ปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และปญหาเก่ียวกับ
ตัวผู บริหาร (วีระยุทธ พรพจนธนมาศ, 2558) จึงตองมีการปรับปรุงทั ้งระบบ เริ ่มจากคุณภาพของ
ครูผูสอน ระบบการเรียนการสอน หลักสูตร ไปจนถึงนโยบายระดับชาติ โดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรนั้น
พบวาแรงงานซึ่งเปนผลผลิตจากสถาบันการศึกษายังมีทักษะและความสามารถไมตรงกับที่ตลาดแรงงาน
ตองการ (Vandeweyer et al, 2020) รัฐบาลจึงควรเรงพัฒนาหลักสูตรและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนใน
สังคมใหสงบุตรหลานเขาเรียนในสถาบันผลิตชางวิชาชีพซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งให
ทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนที่ตัดสินใจเรียนจบแคชั ้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนตน ใหมี
โอกาสศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถาบันการศึกษาใกลบาน ในระดับปริญญาตรี 
สถาบันการศึกษาควรทำความรวมมือกับบริษัทเอกชนในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานมากที่สุด จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติในเดือน
กุมภาพันธ 2563 กอนการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พบวามีผูวางงานท่ีจบการศึกษาในระดับอุมศึกษา
ถึง 1.42 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 2.2 (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2563) ซึ่งสูงที่สุดเม่ือ
เทียบกับจำนวนผูวางงานที่จบการศึกษาในระดับอื่น ๆ กระทั่งการสำรวจในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ. 
2564 ผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็ยังคงเปนกลุมผูวางงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานกลุมอ่ืน 
(สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2564) จึงมีความจำเปนอยางเรงดวนในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือใหบัณฑิตสามารถนำทักษะและความรูไปปฏิบัติงานไดจริง 
 3. พัฒนาทักษะแรงงานและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต จากรายงานของ OECD พบวา
ประเทศไทยขาดแรงงานในระดับผูเชี่ยวชาญจำนวนมาก ในหลายดาน เชน ดานการสุขภาพ ดานกฎหมาย 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานบริหารธุรกิจ (Vandeweyer et al, 2020) จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ี
รัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชนตองสนับสนุนใหแรงงานทุกคนไดพัฒนาทักษะของตนหลังจากจบการศึกษา
ในระบบ ทั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมใหดีขึ้น (Upskill) และการสรางทักษะใหมที่จำเปนในการ
ทำงาน (Reskill) รวมถึงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อใหแรงงานมีทักษะท่ี
จำเปนสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล 
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โดยสถาบันการศึกษาของรัฐที่ไดรับเงินสนุบสนุนจากรัฐบาลควรเปดใหแรงงานไดมีโอกาสเขามารับ
การศึกษาอบรม เพิ่มพูนทักษะใหม ๆ โดยไมเสียคาใชจาย หรือเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำ จาก
การศึกษาของ OECD พบวาทักษะที่แรงงานไทยตองพัฒนาคือ 1) ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
เชน การใหเหตุผลเชิงตัวเลข ทักษะการเขียนและการอานเชิงวิเคราะห 2) ทักษะทางสังคม (Social 
Skills) เชน การเต็มใจใหบริการ 3) ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) เชน การเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบเทคโนโลย ี(Vandeweyer et al, 2020) โดยทักษะดังกลาวลวนมีความจำเปนในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 กลาวโดยสรุป ประเทศไทยควรเรงพัฒนาทุนมนุษยใน 3 แนวทาง คือ 1) สงเสริมใหอัตราการ
เกิดของประชากรเพ่ิมข้ึนอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
ในอนาคต 2) เพิ่มการเขาถึงและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเนนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อันจะนำไปสูการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง 3) พัฒนาทักษะแรงงานและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต  
 
สรุป (Conclusion) 
 ทุนมนุษยของไทยแมจะไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องแตยังมีอีกหลายจุดที่ควรไดรับการ
พัฒนาอยางเรงดวน โดยเฉพาะปญหาอัตราการเกิดของประชากร การกาวเขาสูสังคมสูงอายุ การเขาไมถึง
การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่เกิดในครอบครัวยากจน รวมถึงทักษะของแรงงานที่ไมตรงกับความ
ตองการของภาคธุรกิจเอกชน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองสนับสนุนงบประมาณสงเสริมให
อัตราการเกิดของประชากรเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพเพื่อทดแทนแรงงานที่กำลังกลายเปนผูสูงอายุมากข้ึน
เรื่อย ๆ จัดการศึกษาฟรีใหเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส ปรับเปลี่ยนคานิยม
เรื่องหลักสูตรการศึกษารวมถึงพัฒนาหลักสูตรการใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ท่ีผลิตบัณฑิตไทยใหกลายเปนกลุมคนที่วางงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงาน
กลุมอื่น ที่สำคัญมากอีกประการหนึ่ง คือการพัฒนาทักษะแรงงานทั้งในและนอกระบบใหมีความรูและ
ความสามารถทันยุค สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง
ม่ันคงและยั่งยืน  
 การจะพัฒนาทุนมนุษยใหเปนไปตามแนวทางขางตนไดนั้น ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจจาก
หลายฝาย โดยเฉพาะรัฐบาลที ่ม ีหนาท่ีสนับสนุนงบประมาณและกำกับดูแลนโยบายระดับชาติ 
สถาบันการศึกษาตองมีการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ทักษะสูง สามารถนำความรูไปประกอบอาชีพไดตรงกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงความสามารถในการเปนผูประกอบการและการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิม
มูลคาทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุนใหพนักงานในองคการมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตผาน
การศึกษาอบรมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ภาคประชาชนและสังคมที่ปรับเปลี่ยนคานิยมเรื่อง
การศึกษาและการมีบุตรอยางมีคุณภาพ ซึ่งถือเปนภารกิจที่สำคัญและทาทายสำหรับประเทศไทย ที่จะ
พลิกโฉมประเทศใหกลายเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการผลิตท่ีมีมูลคาสูงอยางยั่งยืน 
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