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  Thailand’s unemployment rate is slowly rising as businesses and employers are shifting 

their focus to science, technology, engineering and mathematics (STEM).  And under the 

government’s Thailand 4.0 policy to turn the country into a digital economy, local labor is 

apparently to be equipped with technological and innovation prowess. PM’s Office Minister 

Suvit Maesincee has urged for an immediate push to prepare students from the middle school 

level to the tertiary level and even those who have graduated and are unemployed to, by all 

means, acquire talents that match the growing market demand, particularly when Thailand’s 

labor force is shrinking but it is growing in most ASEAN countries.  

 
เก็บขา่วมาเลา่ตอ่……… 

เศรษฐกิจไทยกลบัมาเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองอีกครัง้ ท าให้ตลาดแรงงานมีความต้องการใช้ก าลงัคนด้าน

เทคโนโลยีมากขึน้ ผู้ประกอบการและคนท างานจงึจ าเป็นต้องปรับตวัเพ่ือสร้างความพร้อมให้ทนัตอ่สภาพ

การเปล่ียนแปลงของนวตักรรม ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีส าคญัผมเช่ือวา่หลายคนยงัไมรู้่วา่ ยคุ 

4.0 คืออะไร เอ้าววว เวลาคณุพอ่คณุแมถ่าม ต้องตอบท่านได้นะครับ เค้าจะได้บอกว่า เอ้อออ ไอ้น่ีมนัเรียน

ท่ีน่ี เกง่วะ่ ……. 

“ประเทศไทยต้องก้าวไปสู ่Thailand 4.0 ให้ได้” ซึง่มนัคืออะไรก็ไมรู้่แหละ รู้แคค่ร่าว ๆ วา่มนัเก่ียวกบัเทคโนโลยี เก่ียวกบั
ประเทศไทยทัง้ประเทศ แตเ่ป็นยงัไงมายงัไง แล้วท าไมอยู ่ๆ ถงึมี 4.0 เลย มนัมี 1.0 2.0 มาก่อนมัย้ แล้ว 4.0 มนัคืออะไร 

ดียงัไง เดี๋ยววนันีเ้ราจะพาทกุคนไปท าความเข้าใจพร้อม ๆ กนั รับรองได้วา่ ง่าย สัน้ กระชบั อา่นจบไปเลา่ตอ่ได้ทนัทีครับ 

(Cr.byhttp://thaiembdc.org/th/2016/12/29)ซ่ึงมนัก็คือโมเดลในการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย แต่แตกต่าง

กนัท่ีกลุ่มการลงทุนหลกัของประเทศในขณะนั้น พดูง่าย ๆ คือ ในแต่ละยคุสมยัรัฐก็จะใหค้วามสนใจและส่งเสริมพฒันา
เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่ีแตกตา่งกนั ลองกลบัไปยอ้นอดีตกนัสกัหน่อยดีกวา่ร่ิมตน้กนัท่ี Thailand 1.0 ซ่ึงช่วงนั้นรัฐก็จะ



เนน้การลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น หมู หมา กา ไก่ พืชไร่ พืชสวน ส่วนการส่งออกสมยันั้นยงัเป็นแค่พวกไมส้กั ดีบุก
เท่านั้นเอง 

โมเดลต่อมาก็เป็น Thailand 2.0 ท่ีมุ่งเนน้อุตสาหกรรมเบาแต่หนัมาใชแ้รงงานจ านวนมากแทน เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองประดบั อะไรพวกน้ี 

และในช่วงท่ีเราอยูก่นัขณะน้ีก็คือ Thailand 3.0 ซ่ึงเป็นยคุของอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากข้ึน ใชเ้ทคโนโลยสูีงข้ึน เนน้เร่ืองช้ินส่วนยานยนต ์แผงวงจรไฟฟ้าท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน และเร่ืองของการลงทุน 
มีการขยบัไปลงทุนในต่างประเทศอีกดว้ย 

แล้วตอนนีไ้ม่ดยีงัไง ท าไมต้องปรับตวั 
 
เพราะ Thailand 3.0 ท่ีเราเป็นกนัมาตลอดจนถึงทุกวนัน้ีมนัท าใหร้ายไดป้ระเทศอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถ
ขยบัหนีไปจากจุดน้ีไดส้กัที เม่ือ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ.2500-2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอยา่งมากถึงระดบั 7-8% 
ต่อปี แต่หลงัจาก พ.ศ.2537 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั เศรษฐกิจไทยเติบโตข้ึนเพียง 3-4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยงัมีเร่ือง
ของ ‘ความเหล่ือมล ้าดา้นความร ่ ารวย’ อีกต่างหาก และสุดทา้ยก็เร่ืองของ ‘ความไม่สมดุลในการพฒันา’ ซ่ึงเร่ืองพวกน้ีน่ี
แหละครับท่ีท าใหรั้ฐบาลตอ้งหนัมาใส่ใจ เร่งพฒันาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกนัยกใหญ่ เพ่ือใหเ้รากา้วขา้มจาก Thailand 
3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ใหไ้ดใ้น 3-5 ปีน้ี สิ่งท่ีต้องระวงั “กบัดกั” ทัง้หลาย ทุกคนท่ีรับรู้ถึงวกิฤตในคร้ังน้ีก็ไดแ้ตฝ่าก
ความหวงัไวท่ี้ Thailand 4.0 หวงัวา่มนัจะช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทยหลุดพน้กบัดกัทั้งหลายท่ีเคยเจอมาตลอดได ้ซ่ึง 
Thailand 4.0 น้ีเป็นการ ‘ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม’ นัน่เอง เปล่ียนจากท่ีแต่ก่อนเราลงมือท ามาก แต่ไดผ้ลตอบแทน
นอ้ย มาเป็น ลงมือท านอ้ย ๆ แต่ไดผ้ลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นแรงผลกัดนั และน านวตักรรม
เขา้มาช่วย เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ไปสู่การบริการมากข้ึน(เสริมให้อีก กบัดกัคืออะไร…)“การติดกบัดกัรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) ของไทย” หรือหมายถึง การท่ีไทยหยุดชะงกัอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางมาเป็น
เวลานาน ซ่ึงสะทอ้นวา่พฒันาการทางเศรษฐกิจมีขอ้จ ากดั เช่น ขาดแคลนประสิทธิภาพการผลิตและนวตักรรมท่ีเพียงพอ ท่ี
จะเร่งใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดสู้งเหมือนในอดีต ค าถามท่ีตามมาคือ ไทยจะติดกบัดกัดงักล่าวอีกนานแค่ไหน และมี
แนวทางท่ีจะช่วยใหห้ลุดพน้จากกบัดกัไดอ้ยา่งไร 

บทความนีน้ าเสนอข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกบัสถานการณ์กับดักรายได้ปานกลางทีไ่ทยเผชิญอยู่ ผ่าน
การศึกษาเปรียบเทยีบกรณตีัวอย่างจากต่างประเทศ พร้อมกบัน าเสนอแนวทางแก้ไขเพือ่ให้ไทยสามารถ
หลุดพ้นจากกบัดักดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา 20 ปี ตามกรอบเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579(Cr.by แจงส่ีเบ็ย แพรวไพลนิ วงษ์สินธุวเิศษ และณัชพล จรูญพพิฒัน์กุล) ยกตัวอย่างในต่างประเทศ 
เราคงเคยได้ยนิค าว่ากบัดักสภาพคล่อง(Liquidity Trap)มีอะไรบ้าง ฉบับหน้าเรามาคุยกนัต่อ(สัญญาหลาย
เร่ืองแล้วเน๊าะ) พอจะเขียนเร่ืองอืน่ต่อ มันก้อมีเร่ืองใหม่ ๆ เข้ามา อยากให้พวกเรารู้ทนัตลอดเวลา ภาษาทาง
วชิาการบอกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ 



.....แน่ใจหรือ ….. วา่แรงงานไทยขาดแคลน ……ส่ิงท่ีน่ากลวัคือ 1.คนไทยไม่ท างานท่ีสกปรก(Thai people do 

not work dirty) 2. งานเส่ียงตาย เช่นคนเช็คกระจกในท่ีสูง ๆ (Risky or dangerous.)3. การจบัจอ้งบริษทัใหญ่ ๆ 
ของนกัศึกษาจบใหม่ อยา่ลืมวา่ ธุรกิจขนาดใหญ่ของเมืองไทยมีไม่เกิน 10 % นอกจากนั้นเป็นธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม(Target of Big Company)  4. คนไทย งานหนกัไม่เอา งานเบากอ้ไม่สู้ (Do not like hard 

work) ตรงน้ีแหละครับส าคญัพึงระวงั “แรงงานทดแทน : Replacement Labor)ของประเทศเพื่อนบา้น (มนั
เกิดข้ึนแลว้ เพียงแต่เราไม่ยอมรับเร่ืองน้ี)ระบบเงินทอนวดัยงัมีครับ (ใครไดใ้ครเสียกบัการปล่อยใหแ้รงงานต่าง
ดา้วเขา้มาครอบครอง....เก็บไปคิด) 
ไอทีสายงานหลักที่ตลาดต้องการ 

จากสถิติโครงสร้างของแรงงานไทยเม่ือเดือน เม.ย. 2560 พบวา่ มีผู้ ท่ีมีความพร้อมเข้าสูร่ะบบงาน จ านวน 

37.89 ล้านคน ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ มีงานท า 37.09 ล้านคน ขณะท่ีจ านวนผู้วา่งงานมี 4.73 แสนคน คดิเป็น 

1.2% หรือเพิ่มขึน้ 0.2% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นวา่องค์กรยงัไมส่ามารถเข้าถึงกลุม่บคุคลท่ี

มีโอกาสเข้าสูส่ายงานตา่งๆ ได้ ปัจจบุนัไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หรือ S&T และมีแรงงานสว่นเกินในระดบัปริญญาตรีจ านวนมาก สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการขาดทกัษะท่ี

ตรงกบัสายงานท่ีตลาดต้องการ ซึง่พบวา่ ต าแหน่งงานท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดคือ สายงานด้านไอ

ทีและวิศวกรรม หรืออยู่ในกลุ่ม STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์และ

สถติ)ิ ซึ่งเป็นแรงงานพืน้ฐานของเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจดจิิทัล ประเดน็นีส้ าคญัมาก คนไทย

เราเร่ืองเรียนยาก ๆ ไมค่อ่ยเอา ไมค่อ่ยสู้  มนัจงึเป็นต้นก าเนิดอยา่งไร้ทิศทางของการศกึษาไทย คนท างาน

ก้ออยากได้เงินเดือนสงู ๆ นายจ้างก้อต้องการลดต้นทนุการผลิต ค่าแรงถือเป็นรายจ่ายท่ีสงูมากเหมือนกนั

นะครับส าหรับอตุสาหกรรมการผลิต “แนวเศรษฐกิจดจิิทัล” ผมสนใจค านีค้รับ ณ เวลานีใ้นเร่ืองดจิิทลัมา

แรงมาก ขายได้ทกุท่ี ซือ้ได้ทกุทาง เปล่ียนไปอยา่งมากจากระบบเดมิB2B เป็น B2C ซะแล้ว เห็นได้ชดัเลย

ครับว่าตลาดออนไลน์เกิดขึน้มากมาย แตร่ะบบภาษียงัเก็บเงินไมไ่ด้ สิ่งท่ีเห็นชดัเจนคือ บริษัทขนสง่

ทัง้หลาย เกิดขึน้ใหม่ ไปรษณีย์ไทย เปล่ียนมาเป็นบริษัท หลงัจากถกู DSL แซงหน้า ในขณะเดียวกนั Kerry 

Express ตีตลาดได้อยา่งง่ายดาย เปิดศนูย์กระจายสินค้าใหญ่ท่ีสมทุรปราการ และ สมทุรสาคร ตอบสนอง

การจ้างงานในตา่งจงัหวดัหรือในเมืองกรุงอยา่งได้ดี แคใ่ครมีมอเตอร์ไซด์ ก้อมีรายได้แล้ว ก่อให้เกิดไปรณีย์

ไทยต้องท างานเสาร์อาทิตย์  

อาชีวะปรับตัว ป.ตรีเพิ่มขึน้ 

จากการประเมินของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ระบวุา่ ในชว่ง 10 ปีข้างหน้า 

แนวโน้มแรงงานไทยในระดบั ปวส. และอนปุริญญาเตบิโตจาก 1 ล้านคน เป็น 1.1 ล้านคน ซึง่สว่นใหญ่



เป็นสายงานกลุม่ STEM  -ย่อมาจากสาขาวิชาทีเ่กีย่วกบั วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซ่ึงก าลงัเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานเป็นอย่าง

มากทัง้ในอเมริกา องักฤษ-ขณะท่ีความต้องการบคุลากรในสายธุรกิจและบริการ และสาขาอ่ืนๆ ในระดบัปวช.

เพิ่มสงูขึน้จาก 8 แสนคนเป็น 2 ล้านคน แตค่วามต้องการของตลาดแรงงานในระดบั ปวส. และอนปุริญญา

ในสาขาท่ีไมใ่ช ่S&T กลบัมีแนวโน้มลดลง ท าให้กลุม่ ปวส. และอนปุริญญาท่ีไมใ่ช่ (S&T : Service and 

Technology )คือ ความต้องการบคุลากรในสายธุรกิจและบริการและสาขาอื่นๆ ในระดบั ปวช. เพิ่มสงูมากจากประมาณ 

0.8 ล้านคน เพิ่มขึน้เป็น 2 ล้านคนในช่วงเวลา 1 ทศวรรษประมาณปีละ 1.2 แสนคน แตค่วามต้องการของตลาดแรงงาน

ในระดบั ปวส. วา่งงานจ านวนมากสว่นก าลงัคนท่ีหายไปในตลาดแรงงาน เป็นผลจากการผนัตวัเองไปเรียน

ในระดบัปริญญาตรีมากขึน้ ท าให้แนวโน้มของแรงงานเพิ่มจาก 3.01 ล้านคน เป็นเกือบ 6 ล้านคนใน

ชว่งเวลา 10 ปีข้างหน้า 

 

ถ้าดจูากผลการพยากรณ์ดงักลา่ว ภาคเศรษฐกิจต้องการคนด้าน STEM มากขึน้ ท าให้นักศึกษาที่จบสาย 

S&T มีโอกาสท่ีจะได้รับการจ้างงานมากกว่าผู้จบสาย Non-S&Tความหวงัจงึอยูท่ี่การขยายตวัของ

ภาคบริการของประเทศทัง้ในสว่นของบริการขายสง่ ขายปลีกและซอ่มบ ารุง และงานท่ีเก่ียวข้องกบั

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้สงูอายุ (ถ้าไมเ่ลือกงาน) นา่จะเป็นโอกาสให้คน

ไทยได้เข้ามาสมคัรงานมากขึน้ เก่ียวกบัตรงนี ้อยา่ลืมนะครับ สิ่งท่ีต้องท าชวัร์ ๆ คือ การสอบเป็นวิชาชีพให้

ได้ เวลานีต้ลาดต้องการมากคือ จป วิชาชีพ เพราะกฎหมายก าหนด ยงัไมไ่ฟฟ้า แอร์ มมุอบัอากาศ  

Safety(Cr.-ข้อมลูจาก Pinthong Group) http://www.pinthong-group.com/ เจ้านายเก่าผมเอง โดนไล่

ออกแล้ว หยดุงานเกิน 3 วนั ผิดระเบียบวา่เค้าไมไ่ด้ท าผิดก้อคือท าผิดถ้ายกเว้นสกัคนมนัก้อต้องยกเว้น

ทัง้หมด เป็นงสูวดั กะ คางทมู พร้อมกนั อาการมนัคนัมาก ก้อเลยใช้ยานอนหลบักินแล้วก้อนอน ต่ืนขึน้มา

กินอีก เอ้ออออ ต้องระวงัสขุภาพนะครับ ตกงาน ไมเ่ป็นไร เคยคยุไว้แล้วต้องตัง้สติ และอยา่คดิมาก งาน

อะไรท าได้ท าก่อน งดรายจา่ยท่ีไมจ่ าเป็น กระผมเองตอนนีก้้อท างานเป็นพนกังานรายวนัท่ี ตราตะขาบ 

สนกุดีออกครับ ดีกวา่อยูเ่ฉยๆ เอ๊าววว ต้องตดิตามนะครับวา่อาชีพอะไรต้องการแบบไหน ถกูกฎหมาย 

หรือ ไมถ่กู เราต้องปรับตวัเองให้ทนันะครับ  

เร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย  

  ดร.สวุิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารจดัการกลไกส าคญัในการ

ผลกัดนัไทยแลนด์ 4.0 ระบถุึงทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจวา่ ให้เน้นไปท่ีทรัพยากรของไทย เชน่ อาหาร 

http://www.pinthong-group.com/%20เจ้านาย


การเกษตรสมยัใหม ่และไบโอเทคโนโลยี คือ เปล่ียนจากการเกษตรแบบดัง้เดมิในปัจจบุนัไปสูก่ารเกษตร

สมยัใหม ่เน้นการบริหารจดัการและเทคโนโลยี มุง่สูน่วตักรรมเก่ียวกบัสขุภาพ Wellness และเวชภณัฑ์

ตา่งๆ สว่นด้านอตุสาหกรรม ให้เน้นนวตักรรมอจัฉริยะ โรบอท และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดงันัน้จงึ

จ าเป็นต้องพฒันาคนให้ไปในทิศทางดงักลา่วโดยเร็วท่ีสดุในประเทศไทย แรงงานกลุ่มแรกจะเป็นแรงงาน

จบมธัยมต้นหรือต ่ากวา่ ร้อยละ 68 ของก าลงัแรงงานทัง้หมด ซึง่จะปรับให้มีสมรรถนะสงูเพ่ือน ามาใช้ใน

ไทยแลนด์ 4.0 ได้ยาก จงึต้องสนบัสนนุให้พวกเขาท าในสิ่งท่ีถนดัให้มีประสิทธิภาพมากขึน้เทา่นัน้ 

ส าหรับคนวา่งงานและผู้ตกงานระดบัอดุมศกึษาจะเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีน ามาฝึกอบรมเพ่ือน าเข้า

ตลาดแรงงานตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 ตอ่ไปส่วนแรงงานท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นปัจจบุนัท่ีจะจบการศกึษา รัฐ

ควรจะมีวิธีเข้าไปปรับ Talents ให้ตรงกบัความต้องการของ Talent Market ด้วยการฝึกอบรมอยา่งเข้มข้น

จนกวา่จะทดสอบผา่นเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะท่ีก าหนด ฟังประโยคนีแ้ล้วคิดถึงเร่ืองนีข้ึน้มาทนัที ได้รับ 

E mail จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้เข้าร่วมงานด้วย  

 

 การศึกษาไทย เป็นการศึกษาเส่ียงทาย เล่ือนลงมา นิดหนึง่ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=yVNuz8bnrkY 

เข้าด ูอ้าววว คนกนัเองน่ีหว่า….. http://www.teachforthailand.org/TH/fellowship.php 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=QXyiQWc9qz8 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=yVNuz8bnrkY
http://www.teachforthailand.org/TH/fellowship.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=QXyiQWc9qz8


http://www.teachforthailand.org/TH/   …….. ทางแก้ระยะสัน้คือ ระบบการศกึษานอกระบบ(Non-formal 

Education) เช่นหลกัสตูรระยะสัน้ ประมาณ 3 เดือน 6 เดือน ก้อวา่ไป เห็นได้ชดัเจนวา่ วิชาชีพพยาบาล ท าได้แล้ว 

วิชาชีพด้านประกอบอาหาร ของวิทยาลยัดสุติธานี ท าได้แล้ว ยงัมีอีก ลมืได้งยัคนนี ้อาจารย์ยิง่ศกัดิ์ (ปวช ปวส)เลยนะ......

อะไรคือการศกึษานอกระบบ https://th.wikipedia.org/wiki  เข้าไปดไูด้เลยครับ 

ก าลังแรงงานสวนทางเศรษฐกิจ 

  อนัท่ีจริง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยอาจจะยงัไมดี่นกัถ้าเทียบกบับางประเทศในอาเซียน เชน่

ในปี 2559 คาดว่า GDP ของไทยขยายตวัท่ี 3.2% ขณะท่ีเพ่ือนบ้าน เชน่ กมัพชูาขยายตวั 7% ลาว 7.2% 

เวียดนาม 6.5% ฟิลิปปินส์ 6.0% อินโดนีเซีย 5.1% และ มาเลเซีย 4.4% เป็นต้นปัจจบุนัไทยมีขนาด

ตลาดแรงงานใหญ่เป็นล าดบั 4 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึง่ไทยเร่ิมมี

ก าลงัแรงงานลดลง โดยปี 2559 มีก าลงัแรงงาน 38.70 ล้านคน ปัจจบุนัเหลือ 37.89 ล้านคน หายไปจาก

ตลาดประมาณ 1 ล้านคน แตป่ระเทศในอาเซียนท่ีกลา่วถึงข้างต้น กลบัมีจ านวนก าลงัแรงงานเพิ่มขึน้ 

 

เน่ืองจากแรงงานไทยไมช่อบงานหนกั งานยากล าบาก แตก่ลบัเลือกตกงานมากกว่า และเลือกเดินตอ่ไปใน

สายปริญญา สอดคล้องกบัปัจจยัท่ีท าให้นกัศกึษาจบใหมย่งัคงวา่งงาน เพราะความต้องการด้านรายได้สงู

เกินประสบการณ์ และความต้องการท างานในองค์กรใหญ่ขณะเดียวกนัผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นหนึง่ในฟันเฟือง

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ก็จะต้องมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึง่นอกจากจะมี

ความสามารถเฉพาะทางแล้ว ทศันคตเิชิงบวกตอ่การท างานก็ยงัเป็นคณุสมบตัท่ีิผู้ประกอบการทกุองค์กร

ต้องการ 

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อ านวยการด้านการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ 

  "การยกระดบัขีดความสามารถก าลงัแรงงานส่วนใหญ่ใหเ้ป็น Productive Workforce ยงัจ าเป็น

อยู่มาก บางคนโชคดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอาจจะปรับตวัใหเ้ข้าสู่เสน้ทางของ Competitive Workforce 

และในทีส่ดุเข้าสู่ Innovative Workforce ได ้ซ่ึงอาจท าให้เศรษฐกิจไทยก้าวข้ามประเทศทีมี่รายไดป้าน

กลางภายใน 10 ปีข้างหนา้ก็เป็นได"้ 

นพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) 

  "นอกจากองค์กรต่างๆ จะตอ้งปรับการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัยคุทีเ่ศรษฐกิจขบัเคลื่อนดว้ย

นวตักรรมแลว้ ยงัตอ้งเผชิญการเปลีย่นผ่านของกลุ่มคนท างานทีท่ยอยเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท าใหภ้ารกิจ

http://www.teachforthailand.org/TH/
https://th.wikipedia.org/wiki


ของฝ่ายบคุคลต้องวางแผนรับความทา้ทายใหม่ๆ เช่น การท าความเข้าใจมนษุย์งานกลุ่มใหม่ทีมี่ทศันคติ

และมมุมองความคิดทีแ่ตกต่างจากคนรุ่นก่อนโดยส้ินเชิง" 

ท่ีต้องระวงั อยา่เป็นเสือตวัแรกของเศรษฐกิจอาเซียนละกนัครับ ไทยเราน าหน้าไปก่อน แล้วก้อยบัเยินไป

ก่อน สมยัก่อนก้อ Nic สดุท้าย กลายเป็นวิกฤตต้ิมย ากุ้ง 

อ้างอิง 

แจงส่ีเบีย้ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643029 เข้าไปศกึษาเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 

หมายเหตฯุ เอกสารอ้างอิงบางงานอ้างอิงในเนือ้เร่ือง  

 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643029%20เข้าไปศึกษาเมื่อวันที่%202%20มีนาคม%202561



