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การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพทัวไปของทุนมนุษยข์องประเทศไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และเปรียบเทียบบทบาทของทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ) ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย วธีิการศึกษาไดใ้ช้
สมการการผลิตทีสะทอ้นถึงผลกระทบมูลภณัฑท์ุน และทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ)  ขอ้มูลเก็บรวบรวมมาจาก สาํนกังานสถิติแห่งชาติของประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และธนาคารโลก แลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยสมการ 2 ประเภท คือ สมการ
เสน้ตรงและสมการคอบบ-์ดกัลาส  

ผลการศึกษาพบวา่ ทุนมนุษยร์ะดบัตาํ (แรงงานทีไม่ไดรั้บการศึกษา และทีสาํเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา)  มีแนวโน้มลดลงในขณะทีทุนมนุษยร์ะดับสูง (แรงงานที
สาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา)  มีแนวโนม้เพมิขึน ทงัในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย             

จากการวิเคราะห์ด้วยสมการเส้นตรง ผลของประเทศไทย คือ มีเฉพาะมูลภณัฑ์ทุนทีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะทีผลของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย พบทงั
มูลภณัฑท์ุนและทุนมนุษยร์ะดบัสูงทีส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ในขณะทีการวิเคราะห์ด้วยสมการการผลิตคอบบ์-ดักลาส พบว่า ผลของประเทศไทยมี
ลกัษณะคลา้ยกบัสมการเสน้ตรง คือ มีเฉพาะมูลภณัฑท์ุนเท่านนั ทีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  

ส่วนผลของประเทศมาเลเซียมีทงัมูลภณัฑท์ุน และทุนมนุษยร์ะดบัสูงทีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลของประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ทงั 3 ตวัแปร กล่าวคือ มูลภณัฑท์ุน 
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ทุนมนุษยร์ะดบัสูง และทุนมนุษยร์ะดบัตาํมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทีมูลภณัฑท์ุน 
และทุนมนุษยร์ะดบัสูง มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทางบวก ในขณะทีทุนมนุษยร์ะดบั
ตาํมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทางลบ 
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 The objectives of this research are to study the general condition of human capital in 

Thailand, Malaysia and Indonesia and to compare the roles of human capital affect the economic 

growth ( Gross Domestic Product)  of Thailand, Malaysia and Indonesia.  Production Functions 

( Linear Function and Cobb-Douglas Function)  were used to analyze the impact of capital stock 

and human capital to economic growth (Gross Domestic Product) . The data were collected from 

the National Statistical Office of Thailand, Department of Statistics Malaysia, Department of 

Statistics Indonesia and World Bank.  
 The study shows that lower level of human capital ( amounts of workforce who did not 

graduate, graduated at primary or secondary level)  tends to decrease while high level of human 

capital ( amounts of workforce who graduated at tertiary level)  tends to increase in all three 

countries 

 The findings from linear function reveal that capital stock positively effects economic 

growth in all three countries. While high level of human capital also affects economic growth in 

Malaysia and Indonesia, but not in Thailand. 
 The result from Cobb-Douglas function shows that only capital stock positively effects 

economic growth in Thailand.  While capital stock and higher level of human capital affect 

economic growth in Malaysia.  For Indonesia, all three variables ( capital stock, higher level of 

human capital and lower level of human capital) have some impacts to economic growth. Capital 
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stock and higher level of human capital positively affect economic growth, but lower human 

capital negatively effects economic growth. 
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บทที 1 

 

บทนํา  

 เนือหาในบทนีประกอบด้วย ทีมาและแนวคิดในการศึกษา วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา และประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ โดยจะนาํเสนอออกเป็นหวัขอ้ต่างๆดงันี 

              .  ทีมาและแนวคิดในการศึกษา 
              .  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

              .  ขอบเขตการศึกษา 

              .  ประโยชน์ ทีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

1.1 ทมีาและแนวคดิในการศึกษา 
 

 ตงัแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการจดัตงัการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย เนืองจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (Gross Domestic Product-GDP) ของทัง 3 

ประเทศ มีประมาณ 157 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทงั 3 ประเทศดงักล่าวยงัดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างชาติเป็นอยา่งมาก ดงันันการจดัตงัเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย เพือลดการแข่งขนักนัเอง และส่งเสริม
ดา้นการคา้ การลงทุน การเคลือนยา้ยแรงงาน อุตสาหกรรม พลงังาน การเกษตร การประมง การ
สือสาร  การขนส่ง และการท่องเทียว  (ศูนย์ศึกษาเพือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายฯ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2541)   
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย ไดมี้การเปิดพนัธะกรณีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึงจะทาํ
ให้มีการเคลือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยา่งเสรี ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
คือ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กมัพูชา และบรูไน (กรม
อาเซียน, 2556) 
 ถ้าวดัจากความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (National Competitiveness) คือ ขีด
ความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มซึงเหมาะสม
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แก่การประกอบกิจการ จัดโดย IMD (Institute for Management Development) เป็นหน่วยงาน
เอกชน ตงัอยูท่ีเมืองโลซานน์ ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ 
 การวดัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (National Competitiveness) มีเกณฑ์ทีใช้
จดัอนัดบั  ดา้น แต่ละดา้นประกอบดว้ย  ดา้นยอ่ย ดงันี 

 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประกอบด้วย เศรษฐกิจในประเทศ 
การคา้ระหวา่งประเทศ การลงทุนระหวา่งประเทศ การจา้งงาน และระดบัราคา 
 ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ประกอบดว้ย การคลงัภาครัฐ นโยบาย
การคลังกรอบการบริหารด้านสถาบัน  กฎหมายด้านธุรกิจ และกรอบการบริหารด้านสังคม
 ประสิท ธิภาพของด้าน ธุรกิ จ  (Business Efficiency) ประกอบด้วย  ผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพในการผลิต ตลาดแรงงาน ตลาดเงิน การบริหารจดัการ และทศันคติค่านิยม 

 โครงสร้างพืนฐาน  (Infrastructure) ประกอบด้วย สาธารณูปโภคพืนฐาน  โครงสร้าง
พืนฐานเทคโนโลยี โครงสร้างพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิงแวดล้อม และการศึกษา 
(สภาอุตสาหกรรม.สาํนกัวชิาการ, 2555) 
 จากการจดัอันระหว่างปี ค.ศ. 2002-2012 พบว่า มาเลเซียมีความสามารถในการแข่งขัน
มากกว่าไทย และไทยมีความสามารถในการแข่งขนัมากกว่าอินโดนีเซีย อยา่งไรก็ตามในปี ค.ศ. 
2009 เป็นตน้มา ขีดความสามารถในการแข่งขนัของมาเลเซียและอินโดนีเซียสูงขึน โดยเฉพาะ
อินโดนีเซียไดพ้ฒันาขีดความสามารถจากอนัดบัที 51 ในปี ค.ศ. 2008 มาเป็นอนัดบัที 42 ในปี ค.ศ. 
2009 ขณะทีขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยมีแนวโนม้ลดลง ดงัภาพที 1.1 
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ภาพที 1.1 อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัระหวา่ง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยโดย IMD 

แหล่งทีมา: รวบรวมและเรียบเรียงสถิตจิาก IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 

2003-2012. 
 

 นอกจากนียงัมีการจดัอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย WEF (World Economic 

Forum) ใน The Global Competitiveness Report ไดใ้ห้นิยามการแข่งขนัว่า ความสามารถของการ
แข่งขนัเป็นผลิตภาพของแต่ละประเทศ โดยนโยบายและปัจจยัต่างๆ ทีมีบทบาทให้ผลิตภาพการ
ผลิตเพมิขึนหรือลดลง ซึงพจิารณาจากปัจจยั ดงันี ปัจจยัพนืฐาน ปัจจยัยกระดบัประสิทธิภาพ ปัจจยั
นวตักรรมและศกัยภาพทางธุรกิจ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนยส์ารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครัฐ, 
2555)  
 จากการจดัอันดับระหว่างปี ค.ศ. 2007 – 2014 พบว่าอนัดับความสามารถในการแข่งขนั
ของมาเลเซียสูงกวา่ไทย และไทยสูงกว่าอินโดนีเซีย แต่ระหวา่งปี ค.ศ. 2009 เป็นตน้มา อินโดนีเซีย
พฒันาอนัดบัความสามารถอยา่งมากโดยจากปี ค.ศ. 2009-2010 ถึง ค.ศ. 2010-2011 ไดเ้ลือนอนัดบั
จากอันดับ 54 เป็น 44 และปี ค.ศ. 2010-2013 ถึง ค.ศ. 2013-2014 ได้เลือนอันดับจาก 50 เป็น 38 

ขณะทีไทยมีแนวโนม้อนัดบัความสามารถตาํลงอนัดบัที 37 ดงัภาพที 1.2 
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ภาพที 1.2 อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัระหวา่ง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยโดย WEF 

แหล่งทีมา: Porter and Schwab, 2008; Schwab, 2009-2014. 
 

 อีกทังการจัดทาํดัชนีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยองค์การสหประชาชาติ (Human 

Development Index: HDI) เพือวดัระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนันๆ พิจารณา 3 

ปัจจยั ได้แก่ ความยืนยาวของชีวิต อัตราการอ่านออกเขียนได้ และมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหวัทีปรับแลว้ของประเทศต่างๆ ถา้หากค่า HDI สูงจะบ่งบอกวา่ประเทศมีการพฒันาสูง 
และหากค่า HDI ใกลศู้นยแ์สดงวา่มีการพฒันาตาํ (ธร สุนทรายทุธ, 2553) 
 จากขอ้มูลดัชนีการพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างปี ค.ศ. 2005-2012 พบว่า การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องมาเลเซียสูงกวา่ไทย และการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องไทยสูงกวา่อินโดนีเซีย
ดงัภาพที .3 
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ภาพที 1.3 ดชันีการพฒันามนุษยร์ะหวา่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

                   แหล่งทีมา: รวบรวมและเรียบเรียงสถิติจาก UNITED NATION DEVELOPMENT 

PROGRAMME ปี ค.ศ.2013 

  

 รากฐานของการขยายตวัทางเศรษฐกิจ คือ คุณภาพของประชากร การลงทุนเพอืพฒันาดา้น
การศึกษาจึงเป็นสิงสาํคญั และเป็นขอ้ผกูพนัอนัเร่งด่วนของรัฐบาลดว้ย  เพราะถา้หากปราศจากการ
พฒันาดา้นการศึกษาแลว้ ก็จะไม่สามารถนาํความรู้ทางวชิาการมาใชใ้นการผลิตใหเ้กิดผลได ้(เอนก 
เธียรถาวร, 2541) 
 ปัจจยัทีสาํคญัทีทาํให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต คือ ทุนมนุษย ์ซึงก็คือ การสะสมเพมิพนูความรู้ 
ความชาํนาญ หรือประสิทธิภาพในการผลิตของทรัพยากรมนุษย ์(เบญจพร ทงัเกษมวฒันา, 2540) 
  จากความสําคญัของทุนมนุษยท์ีจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ ทาํให้มีการวางแผนการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซึงเป็นส่วนหนึงของแผนพฒันาประเทศ อยา่งเช่น ประเทศไทยได้มีการ
จดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตงัแต่ปี พ.ศ. 2500 มีระยะเวลาแผนละ 5 ปี โดยมีการ
กล่าวถึงการพฒันามนุษยค์รังแรกในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 8 (พ.ศ. 2540-
2544) ในช่วงวลาดงักล่าวนี เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดการวา่งงานและความยากจนอยา่งรวดเร็ว 
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จึงตอ้งเร่งฟืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ จึงส่งผลให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ที 9 (พ.ศ. 2545-2549) จึงได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว มาเป็นแนวทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยยดึหลักทางสายกลางเพือให้
ประเทศรอดพน้วกิฤต และพฒันาไดอ้ยา่งยงัยนื โดยเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  ซึงผลจากการ
พฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 นัน ประสบความสาํเร็จเป็นที
น่าพอใจ เพราะเศรษฐกิจของประเทศขยายตวัในอตัรา ร้อยละ 5.7 ต่อปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศปรับตวัเขา้สู่ความมนัคง และคุณภาพของประชาชนดีขึน อยา่งไรก็ตามเศรษฐกิจของ
ไทยก็ยงัไม่เขม้แข็งและอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก อีกทังยงัมีปัญหาคุณภาพการศึกษา ความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และความไม่โปร่งใสในการบริหารจดัการของภาครัฐ ฉะนันใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยจะตอ้งเตรียม
ความพร้อมคนเพือการเปลียนแปลงในอนาคตและสร้างภูมิคุม้กนัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 นี ได้ทาํให้เศรษฐกิจมีการ
ขยายตวัเพิมขึน ดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุขวดัไดร้้อยละ 66-68   และในปัจจุบนั แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) เตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ 
ให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงได้อยา่งเหมาะสม โดยให้ความสําคญัในการ
พฒันาคนให้มีคุณภาพ มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยฐานความรู้ เทคโนโลย ี
นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค ์บนพืนฐานการผลิต และการบริโภคทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 
เพอืการพฒันาทียงัยนืตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

 การพฒันาทุนมนุษยข์องประเทศมาเลเซีย ปรากฏอยู่ใน แผนมาเลเซีย (Malaysia Plan) มี
ลกัษณะคลา้ยกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย คือ จดัทาํโดย หน่วยงานสังกัด
สาํนักนายกรัฐมนตรี แต่ละแผนมีระยะเวลา 5 ปี เริมแผนแรกตงัแต่ปี -1970 สิงทีแตกต่างกัน
คือ มีการกล่าวถึงการพฒันามนุษยต์งัแต่แผนแรกถึงแผนปัจจุบนั คือ แผน 10 (2011-2015) ซึงอยูใ่น
หัวขอ้แรงงานและการศึกษา โดยเฉพาะในหัวขอ้แรงงาน นอกจากจะกล่าวถึง การมีงานทาํ การ
วา่งงาน แลว้ยงัมีการรายงานถึงคุณภาพแรงงาน เช่น การศึกษาของแรงงาน ความตอ้งการแรงงานที
มีการศึกษาสูงขึน เป็นตน้ 
  การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศอินโดนีเซียจะปรากฏอยู่ใน แผนพฒันาภาครัฐ 
(Government Development Plan) จัดทําโดย กระทรวงการวางแผนพฒันาแห่งชาติ (Ministry of 

Nation Development Planning) มีวตัถุประสงค ์คือ พฒันาความสงบในสงัคม พฒันาประชากรให้มี
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ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างนวตักรรม มีประชาธิปไตยอยา่งเป็นธรรม มีการพฒันาคน
อยา่งเท่าเทียมทงัในเมืองและชนบท และเป็นประเทศทีมีความสาํคญัในระบบเศรษฐกิจโลก   
 แผนพัฒนาภาครัฐของอินโดนีเซีย มีลักษณะเป็นแผน  3 ระดับ คือ  แผนระยะยาว มี
ระยะเวลา 20 ปี ครอบคลุมระหว่างปี ค.ศ. 2005-2025   แผนระยะกลางคือ การนาํแผนระยะยาวมา
แบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี และแผนปฏิบตัิ คือ สิงทีตอ้งการบรรลุผล เช่น ประเทศอินโดนีเซีย
จะตอ้งถูกจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศทีพฒันาแลว้ ภายในปี ค.ศ. 2025 รายไดต่้อประชากร อยูร่ะหว่าง 
14,250-15,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
 การพฒันาทุนมนุษยข์อง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะเป็นส่วนหนึงของแผนพฒันา
ประเทศ สิงทีเป็นตวัชีวดัของการพฒันาประเทศก็คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพอืศึกษาสภาพทวัไปของทุนมนุษยข์องไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

1.2.2 เพอืศึกษาเปรียบเทียบบทบาททุนมนุษยท์ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ) ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

 ศึกษาทุนมนุษยใ์นประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยทวัไป ระหวา่งปี ค.ศ. 1998-
2013โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) ของสตอ็กทุน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และ
การสาํรวจจาํนวนผูมี้งานทาํ ทีจาํแนกตามระดบัการศึกษาทีสาํเร็จ ของประเทศไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ซึงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 

1.3.1 แรงงานทีมีทุนมนุษย์ระดับตํา 
แรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัตาํ หมายถึง ผูมี้งานทาํทีไม่สาํเร็จการศึกษา สาํเร็จการศึกษา

ระดบัประถม มธัยม อาชีวศึกษา 
 

1.3.2 แรงงานทีมีทุนมนุษย์ระดับสูง 

แรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัสูง หมายถึง ผูมี้งานทาํทีสาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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 จากนนัจึงนาํขอ้มูลดงักล่าว มาคาํนวณหาความสมัพนัธด์ว้ยฟังกช์นัการผลิตแบบเสน้ตรง 
และฟังกช์นัการผลิตของคอบบ-์ดสัลาส แลว้นาํผลทีไดไ้ปเปรียบเทียบกนัระหวา่ง 3 ประเทศ  
 

1.4 ประโยชน์ ทคีาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1 ทราบถึงสภาพทวัไปของทุนมนุษยข์องประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

1.4.2 ทราบถึงระดับทุนมนุษยข์องประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย 

1.4.3 ทราบถึงบทบาทของทุนมนุษยท์ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ) 

1.4.4 เพอืสามารถนาํผลทีไดไ้ปเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

บทที 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการศึกษาวจิัยทีเกยีวข้อง  

 เนือหาในบทนีจะประกอบไปด้วย ความหมายของทุนมนุษย ์ประเภทของทุนมนุษย ์
บทบาทและอิทธิพลของทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิธีการวดัทุนมนุษย ์และสภาพ
ทวัไปของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยจะนาํเสนอเป็นหวัขอ้ต่างๆดงันี 

 .  ความหมายของทุนมนุษย ์
 2.2 ประเภทของทุนมนุษย ์

 2.3 บทบาทและอิทธิพลของทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 2.4 วธีิการวดัทุนมนุษย ์

 2.5 ขอ้มูลทวัไปของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 2.6 ระบบการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

2.1 ความหมายของทุนมนุษย์ 

 

 คาํว่า “ทุนมนุษย”์ปรากฏครังแรกในบทความ ปี ค.ศ.  โดยนักเศรษฐศาสตร์เจา้ของ
รางวลัโนเบล Theodore W. Schultz บทความชือ “Investment in Human Capital” ซึงตีพิมพ์ใน
วารสารชือ American Economic Review จากบทความดงักล่าวทาํให้มีนกัเศรษฐศาสตร์ไดพ้ยายาม
อธิบายคุณสมบัติของทุนมนุษยเ์ป็นจาํนวนมากโดยส่วนใหญ่ มักจะเห็นตรงกันว่าทุนมนุษย์
ประกอบดว้ย ทกัษะ ประสบการณ์ และความรู้ (นิสดารก ์เวชยานนนท,์ 2554) 
 ทุนมนุษย ์(Human Capital) คือกลุ่มทกัษะและปริมาณความรู้ทีมีอยูห่รือไดล้งทุนไวแ้ลว้
ในตวัของมนุษย ์ทีสะทอ้นคุณค่าความสามารถในตวัมนุษย ์ซึงทุนมนุษยส์ามารถทีจะลงทุนและ
สะสมไดโ้ดยผ่านการศึกษา การฝึกอบรม การพฒันาในรูปแบบต่างๆซึงจะส่งผลทาํให้ผลผลิตมี
การปรับปรุง และผลงานมีคุณภาพมากขึน (นิสดารก ์เวชยานนนท,์ 2554)  
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 ธนาคารโลกไดใ้ห้นิยามคาํว่า “ทุนมนุษย”์ ว่าเป็นทกัษะและความสามารถต่างๆ ทีอยูใ่น
ตวับุคคลหรือกาํลงัแรงงาน ส่วนหนึงไดม้าจากประสบการณ์ทีมนุษยจ์ะใชเ้พิมประสิทธิภาพ ใน
การผลิตสินคา้และบริการ (ธร สรายทุธ, 2553) 
 มนุษยเ์ป็นทุนประเภทหนึงทางเศรษฐศาสตร์ คือ ทุนมนุษย ์เพราะฉะนนั ความพยายามใน
อนัทียกระดบัผลิตภาพ หรือประสิทธิภาพในการผลิตทุนมนุษยจึ์งเป็นสิงทีเป็นไปได ้และความ
พยายามดงักล่าวนัน อาจจะกระทาํไดใ้นรูปของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์หรือการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษยนี์เอง จะมีผลโดยตรงในการเพิมคุณภาพของทุนมนุษยใ์ห้สูงขึน หรือเท่ากบัเป็น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ันเอง ดังนันการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ก็คือ กระบวนการใดๆ ที
ดาํเนินไปเพอืทีจะยกระดบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถของประชากรในสงัคม ถา้จะกล่าวใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือ การระดมและสะสมทุนมนุษยแ์ละการลงทุนทีมีประสิทธิผล ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ ดงันนั การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นประตูไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ของสงัคม 

(เทียนฉาย กีระนนัท,์ 2519) 
 

2.2 ประเภทของทุนมนุษย์ 

 

 การลงทุนในทุนมนุษย ์หมายถึง กิจกรรมหรือพฤติกรรม ทีจะมีผลต่อระดบัรายได้ ใน
อนาคต โดยผ่านการเพิมพูนทางด้านทรัพยากรในตวับุคคลซึงเป็นผูท้าํกิจกรรมหรือพฤติกรรม  
โดยแบ่งเป็นประเภทไดด้งันี การศึกษาในระบบทุกระดบั การฝึกอบรมขณะทาํงาน การปรับปรุง
สุขภาพอนามัย การเลียงดูบุตรของครอบครัว การแสวงหางานของแรงงาน การโยกยา้ยถินของ
แรงงาน (สุมาลี ปิตยานนท,์ 2535) 
 การศึกษาในระบบทุกระดับ หมายถึง การศึกษาทีจดัโดยสถานศึกษา มีการจดัชันเรียน 
กาํหนดหลกัสูตรและจาํนวนปีทีเรียน และกาํหนดหลกัเกณฑต่์างๆอยา่งแน่นอน    
 การฝึกอบรมขณะทาํงาน คือ การทีจะเพิมพูนสมรรถภาพในการทาํงานของผูป้ฏิบติังาน 
ให้พฒันาดา้นความคิด การกระทาํ ความสามารถ ความรู้ ความชาํนาญ และทศันคติต่าง ๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายทีจะยกระดบัประสิทธิภาพการทาํงานและการผลิตในปัจจุบนัและอนาคต  
 การปรับปรุงสุขภาพอนามยั  มีความสาํคญัมากเพราะ ผูท้ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยอ่มมี
อายยุนืยาว สามารถประกอบการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีรายไดต้ลอดชีวติมากกวา่คนที
สุขภาพไม่ดี อีกทงัการทีประชาชนในประเทศมีสุขภาพอนามยัทีดีนันก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ ถา้สุขภาพอนามยัของประชาชนดีจะลดการสูญเสียอัน
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เนืองมาจากการเจ็บป่วยของแรงงาน และยงัสามารถลดงบประมาณดา้นการรักษาพยาบาลและนาํ
งบประมาณส่วนนีไปใชพ้ฒันาประเทศในดา้นอืน ๆ  
 การเลียงดูบุตรของครอบครัว มีบทบาทสาํคญัอยา่งยงิต่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์เพราะ 
ความสมบูรณ์ของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของเด็ก เกิดจากรายจ่ายของบิดามารดา ทีใช้ในการ
อบรมเลียงดู และให้การศึกษาตงัแต่วยัเด็ก ถา้เด็กไดรั้บการเลียงดูจากครอบครัวมาไม่ดี มีร่างกาย
และสมองทีไม่แขง็แรง ก็ไม่อาจศึกษาในระดบัสูงต่อไปได ้รายไดท้ีจะหาไดใ้นอนาคตก็จะตาํกว่า
ปกติ ฉะนันการทีรายไดข้องบุคคลในอนาคตจะสูงหรือตาํ การลงทุนของครอบครัวในการเลียงดู 
อบรม และใหก้ารศึกษาตงัแต่ยงัเด็กจึงเป็นปัจจยัทีสาํคญัมาก  
 การแสวงหางานของแรงงาน  เป็นการติดตาม ค้นหา เกียวกับข่าวสารตลาดงาน เช่น 
ตาํแหน่งงานวา่ง คุณสมบติัทีตอ้งการ และแหล่งงานทีตอ้งการ ซึงข่าวสารเหล่านีจะเป็นประโยชน์
แก่นายจา้งและลูกจา้ง การทีจะไดข้่าวสารเหล่านีจะมีค่าใชจ่้าย ปกติรัฐบาลจะเป็นผูใ้ห้บริการสิง
เหล่านี รวมถึงตงัศูนยบ์ริการหางาน ซึงเป็นประโยชน์ต่อนายจา้งและลูกจา้ง เพราะเป็นการช่วยลด
เวลาและค่าใชจ่้ายในการหางาน ช่วยให้ตลาดแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึน ลดการวา่งงาน และ
เพมิการจา้งงาน เมือแรงงานมีงานทาํก็ยอ่มมีรายได ้ 
 การโยกยา้ยถินของแรงงาน เป็นการเพิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์เพราะการทีบุคคลใด
จะตอ้งตดัสินใจอพยพจากถินทีอยู่ ผูอ้พยพพิจารณาแลว้ว่า ผลประโยชน์ทีจะไดรั้บ เช่น ความรู้ 
ประสบการณ์ รายได ้ จากการอพยพจะตอ้งสูงกว่าตน้ทุน หรือรายจ่ายทีเป็นตวัเงินในการอพยพ 
(บุญคง หนัจางสิทธิ, 2553) 
 การศึกษาในระบบทุกระดบั การฝึกอบรมขณะทาํงาน เป็นการทาํให้เกิดการเปลียนแปลง
ในสต็อกทุนมนุษย ์การอนามัยและสาธารณสุขทีดีเป็นส่วนทีทาํให้แรงงานมีคุณภาพดีขึน ส่วน
การแสวงหางานและการอพยพยา้ยถินเป็นเรืองทีทาํให้แรงงานเกิดประสบการณ์และเป็นการ
จดัสรรทรัพยากรมนุษยใ์หถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัการผลิตของระบบเศรษฐกิจซึงต่างก็มีผลทาํใหเ้กิด
การเปลียนแปลงในสตอ็กทุนมนุษยเ์ช่นเดียวกนั ( เทียนฉาย กีระนนัท,์ 2519) 
 

2.3 บทบาทและอทิธิพลของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 

 

 นอกจากทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นปัจจยัสําคัญในขบวนการผลิต ดังนัน  การปรับปรุง
คุณภาพชีวิตหรือการยกระดบัความเป็นอยูข่องพวกเขา คือจุดมุ่งหมายของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (เบญจพร ทงัเกษมวฒันา, 2540) 
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2.3.1 บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

 

 จากการศึกษาบทบาทของทุนมนุษยต่์อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพือ
ศึกษาบทบาทของทุนมนุษย  ์ทีมีต่อการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกบัประเทศสาธารณรัฐเกาหลีระหวา่งปี พ.ศ. -  พบวา่ปัจจยัทุน
มนุษย์ไม่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (สุพัตรา นิยมชัย, 2553) 
โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม พบว่าจาํนวนปีการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนมีผลเชิงลบต่อรายได้
ของเกษตรกร อีกทงัปัจจยัประสบการณ์ก็มีผลต่อรายไดไ้ม่มากนกั ตรงขา้มกบัขนาดการถือครอง
ทีดินและจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทีมีผลต่อรายไดเ้กษตรกรอยา่งมีนัยสาํคญั (ดวงรัตน์ ถนอม
พวก, มนต์ชัย พินิจจิตรสุนทร และ กุลภา กุลดิลก, ) สอดคล้องกับการวิจัยทีศึกษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตรวม โดยพบว่า สต็อกทุน แรงงานและการใชท้ีดิน 
ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กับผลิตภาพการผลิตรวมของไทย แต่เทคโนโลยช่ีวยส่งเสริมผลิตภาพการ
ผลิตรวมของประเทศไทย (Kanokwan Chanchareonchai,  Darawan Virunhaphon  and Poramatee 

Vimonsin, 2008) 
 อย่างไรก็ตาม  การสะสมทุนมนุษย  ์(ระดับการศึกษา) มีผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในภาคเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจรายสาขา ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2549 (พิร
ดา จนัทรเรืองศรี, 2552) สอดคล้องกับการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2520-2548 พบว่าบทบาททุน
มนุษยร์ะดับตาํ (ผูมี้งานทาํทีสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย) มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง สาธารณูปโภคและบริการ มากกว่าบทบาททุนมนุษยร์ะดบัสูง (ผูมี้งานทาํทีสาํเร็จ
การศึกษาระดบัอนุปริญญา และอุดมศึกษา) ในขณะทีบทบาทของทุนมนุษยร์ะดบัสูงมีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาขาเหมืองแร่ การขนส่งและการพาณิชยกรรม มากกวา่บทบาทของ
ทุนมนุษยร์ะดับตาํ (นริศ วิทยาลัย, 2552) ซึงเป็นไปในทางเดียวกบัการวิจยัเรือง บทบาทของทุน
มนุษยท์ีมีต่อความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรของประเทศไทย ซึงมีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษา
บทบาทของทุนมนุษยท์ีมีต่อความเจริญเติบโตต่อภาคเกษตรกรของประเทศไทย แลว้ไดผ้ลว่า การ
เพมิของระดบัของทุนมนุษย ์คือระดบัการศึกษาของแรงงานภาคเกษตรส่งผลเชิงบวกต่ออตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร (ภาณุ ทองจนัทร์, ) 
 อีกทังจากการค้นควา้วิจยั ภายใตห้ัวข้อ ทุนมนุษยก์ับผลตอบแทนทางการศึกษา เพือ
ทบทวนผลงานวิจยัในเรืองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ต่อบุคคลและสังคม จากการลงทุนทาง
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การศึกษาในระดบัต่างๆ แลว้พบวา่ ผูมี้การศึกษาสูง มีรายไดสู้งกวา่ผูมี้การศึกษานอ้ย ผลตอบแทน
ส่วนบุคคลอยูท่ีร้อยละ - .  แลว้ยงัพบดว้ยว่า อตัราผลตอบแทนส่วนบุคคลในแรงงานหญิงสูง
กว่าแรงงานชาย ในระดบัมธัยมศึกษา อตัราผลตอบแทนในแรงงานชายทีจบการศึกษาสายสามญั
ลดลง แต่ในแรงงานหญิงกลับเพิมขึน ผูท้ีจบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีรายไดสู้งกว่ามธัยม
ปลาย และอนุปริญญา  (ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิสุทธิ , 2551) สอดคล้องกับการวิจัยที ศึกษา 
ผลตอบแทนการศึกษาในประเทศไทย โดยพบว่า ผลตอบแทนทางการศึกษาของผูห้ญิงสูงกว่า
ผูช้าย แรงงานในเมืองได้รับผลตอบแทนสูงกว่าชนบท (Sasiwimon Warunsiri and McNown, 

2010) 
 รวมทังจากการวิจยัเรือง การศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย โดยศึกษาทางเลือกและ
ผลตอบแทน เพือทีจะเปรียบเทียบรายไดข้องผูท้ีเรียนจบการศึกษาสายอาชีพกบัสายสามญั พบว่า 
การศึกษาสายอาชีพสร้างรายได้มากกว่าการศึกษาสายสามัญ  (Thammarak Meonjak and 

Worswick, 2003) 
 

2.3.2 บทบาทของทนุมนุษย์ทมีีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ 

2.3.2.1 บทบาทของทุนมนุษยด์า้นการศึกษาทีมีต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

 การศึกษาปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไซปรัสเกาะเหนือ ทีมีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาว่า
เศรษฐกิจทีตกตาํในเกาะไซปรัสเหนือ ขึนอยูก่บัการลงทุนในสาธารณูปโภค และการศึกษาหรือไม่ 
ซึงพบว่าปัญหาเศรษฐกิจในไซปรัสเหนือ ไม่ไดข้ึนอยูก่ ับการลงทุนในสาธารณูปโภคหรือการ
ลงทุนในการศึกษา (Ghafoor and Yorucu, 2002) มีลกัษณะคล้ายกบัการวิจยัในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1880-1920 เพือตอบคาํถามวิจยัทีว่า รายจ่ายภาครัฐ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ไดผ้ลว่า ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพแรงงานและ
รายจ่ายภาครัฐในช่วงเวลานี (Yeoh and Stansel, 2013) 
 จากการวิจยัในประเทศแม็กซิโกภายใตห้วัขอ้ ผลตอบแทนการสะสมทุนมนุษย ์เพอืศึกษา
ความสาํคญัของทุนมนุษย ์(ทกัษะ, การศึกษา, การฝึกอบรม) ในตลาดแรงงานในประเทศแม็กซิโก 
ได้ผลว่า ผลตอบแทนจากการศึกษาของประเทศแม็กซิโกประมาณร้อยละ 8.49 และจาํนวนปี
การศึกษาทีเพมิขึนทาํใหร้ายไดเ้พมิขึนร้อยละ 13 (Lima, 2008) 
 จากการศึกษาในเขตเมืองของประเทศจีน ในหัวขอ้ แนวโน้มผลตอบแทนทางการศึกษา
ภายในเขตเมืองในประเทศจีน ระหว่างปี ค.ศ. 1998-2002 เพือศึกษาผลตอบแทนจากการศึกษา                         
และการกระจายรายไดใ้นกลุ่มแรงงานทีต่างกนั ในดา้นการศึกษาและภูมิภาค พบวา่ผลตอบแทน
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ทางการศึกษาของประเทศจีนตาํกว่าค่าเฉลียของโลก แต่เพมิขึนอยา่งสมาํเสมอ ซึงผลตอบแทนกบั
ปีการศึกษาเพมิขึนเป็น 2 เท่าใน 14 ปี (Zheng, 2011) 
 จากการศึกษาในประเทศจีน ภายใตห้ัวขอ้ การวดัการกระจายตวัของทุนมนุษยใ์นจงัหวดั
ต่างๆของประเทศจีน ระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2000 เพอืศึกษาว่าความสัมพนัธร์ะหว่างการกระจายตวั
ของมนุษยแ์ละทุนมนุษย ์โดยพบวา่ การกระจายตวัของมนุษยแ์ละทุนมนุษยเ์ป็นไปในทิศทางเดีย
กัน  (Fan, 2009) ฉะนันเมือศึกษาแรงงานจีนในตลาดแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้มซึงมีผลต่อรายได้ของชาวจีนใน
ตลาดแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา แลว้ไดผ้ลว่า ผลตอบแทนทางการศึกษาของกลุ่มชาวจีน
โดยกาํนิดสูงสุด และตาํสุดคือชาวจีนทีไม่ได้เป็นประชากรสหรัฐ (Qin,  2005) เป็นไปในทาง
เดียวกบัการวิจยัในประเทศสหรัฐอเมริกาทีศึกษาวิจยัการสะสมทุนมนุษยโ์ดยการไดรั้บการศึกษา
และความสัมพนัธ์ของทุนมนุษยนี์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึงมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษา
ทุนมนุษยร์ะดบับุคคลตงัแต่โรงเรียนและความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ แล้วจึง
พบว่าการสะสมทุนมนุษยซึ์งก็คือแรงงานทีใชเ้วลาเรียนมากขึนจะมีคุณภาพเพิมขึน (You, 2009) 
ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตห้วัขอ้ การลงทุนในทุนมนุษยแ์ละผลผลิต 
ทีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนในทุนมนุษยภ์ายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
และไม่ใช่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า แรงงานทีมีการศึกษาสูงขึนจะสร้างผลผลิตมากขึน 
(Black and Lynch, 1996) และจากการวิจยัในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศอิหร่านในหัวขอ้ 
ทุนมนุษย์และประสิทธิภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศอิหร่าน  โดยมี
วตัถุประสงค์ เพือศึกษาทุนมนุษยต่์อประสิทธิภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของอิหร่าน 
ไดผ้ลวา่ แรงงานทีมีทุนมนุษยสู์งทงัในดา้นการศึกษาและทกัษะก่อให้เกิดผลผลิตสูงกวา่แรงงานที
มีการศึกษาและทกัษะนอ้ย (Afrooz, Rahim, Noor and Chin, 2010) 

2.3.2.2 บทบาทของทุนมนุษยด์า้นเทคโนโลยต่ีอการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

 รวมทงัการศึกษาในประเทศโปแลนด์ ในหัวขอ้ ผลจากการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
และโครงสร้าง ในเศรษฐกิจของประเทศต่อความสมัพนัธ์ของทุนแรงงาน เพอืศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงงานและทุนต่อเศรษฐกิจของชาติ ซึงเป็นผลจากความเปลียนแปลงของเทคโนโลยแีละ
โครงสร้างในช่วงเวลา ค.ศ. 1991-2008 ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโปแลนด ์
แลว้พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก 
แต่ความสัมพันธ์ของแรงงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ทางลบ 
(Gawrycka, Sobiechowska-Ziegert and Szymezak, 2012) 
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 การวจิยัในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ของประเทศญีปุ่ น ในหัวขอ้ ประสิทธิภาพและทุนมนุษย์
ในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ขอญีปุ่ น ในมุมมองของนวตักรรมการบริการ ซึงมีวตัถุประสงคว์า่ เพือ
ศึกษาความอ่อนแอในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมซอฟแวร์ของประเทศญีปุ่ น พบว่าทุนมนุษย์
ของวิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลผลิตของของบริษัท แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับบริษทัผูว้่าจา้ง แม้ว่าบริษทัผูว้่าจา้งจะได้ผลผลิตไป แต่ความรู้ ความสามารถ 
(Tacit Knowledge) ทีสะสมเป็นทุนมนุษยข์องบริษทัรับช่วงนันยงัคงอยูแ่ละจะเป็นสิงขบัเคลือน
อุตสาหกรรมซอฟแวร์ในประเทศญีปุ่ นทงัหมด (Minetaki and Takemura, 2010) 

2.3.2.3 บทบาทของทุนมนุษยใ์นการกระจายรายไดต่้อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

 จากการศึกษาในประเทศบราซิล ภายใตห้ัวขอ้ ทุนมนุษยแ์ละความไม่เท่าเทียมของการ
กระจายรายไดใ้นประเทศบราซิล ระหว่าปี ค.ศ. -  โดยใช ้Quintile Regression เพอืศึกษา
ทุนมนุษยแ์ละการกระจายรายได้ ซึงพบว่า แม้ว่าทุนมนุษยจ์ะทาํให้ผลตอบแทนทางการศึกษา
เพิมขึน แต่ก็มีความไม่เท่าเทียมของผลตอบแทนทางการศึกษาในประเทศบราซิล (Arabsheibani,   

Carneiro and Henley, 2003) 
 จากการวิจยัในเมือง Orissa ซึงเป็นรัฐหนึงในประเทศอินเดีย ภายใตห้ัวขอ้ การศึกษาของ
เกษตรกร ประสิทธิภาพของการลงทุน และเศรษฐกิจ เพือให้ความสําคญักบับทบาทของภาครัฐ 
และภาคเอกชนในการให้การศึกษากับเกษตรกรทังในระดับโรงเรียนและวิทยาลัย โดยพบว่า 
ประสบการณ์และการศึกษาของเกษตรกรทีเพิมขึน  มีผลทําให้ประสิทธิภาพเพิมขึนด้วย 
(Mohapatra, 2009) 
 จากการวจิยัในประเทศเวยีดนาม เพอืตอบคาํถามวจิยัทีวา่ ผลตอบแทนจากการลงทุนตาํลง
ในกลุ่มคนยากจนหรือไม่ โดยศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทุนมนุษยแ์ละทุนทางกายภาพในชนบท
ของประเทศเวยีดนาม ซึงพบวา่ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธท์างบวกกบัรายได ้(Walle, 2000) 

2.3.2.4 บทบาทของทุนมนุษยต่์อการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งประเทศ 

 จากการศึกษาผลของการศึกษาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศมาริเชียส เพือ
ศึกษาว่าการศึกษาระดบัใดของแรงงานในประเทศมาริเชียสมีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
พบว่าทุนมนุษยห์รือการได้รับการรับการศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัทีช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต 
(Odit, Dookhan and Fauzel,  ) สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศแอลบาเนีย ภายใตห้ัวขอ้ 
อตัราการตอบแทนทางการศึกษาของ Mincer ต่อผลทางเศรษฐกิจ ซึงมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้และการศึกษาโดยวดัจากระดับการศึกษา ซึงพบว่า การศึกษาใน
ระดบัสูงขึนโดยเฉพาะระดบัมธัยมศึกษาทาํใหแ้รงงานมีรายไดม้ากขึน (Arsena  and Suela,  2011)
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เป็นไปในทางเดียวกบัการวิจยัในกลุ่มประเทศแคริบเบียน (Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad 

& Tobago) ภายใตห้ัวขอ้การศึกษา การสะสมทุนมนุษย ์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพือ
วเิคราะห์ผลจากการทีรัฐไดล้งทุนในการศึกษาเพือสะสมทุนมนุษยใ์น  ประเทศ และวิเคราะห์ว่า
ทุนมนุษยท์ีมีระดับการศึกษาใดมีผลต่อการพฒันาประเทศ โดยพบว่า การสะสมทุนมนุษย์
โดยเฉพาะการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีผลทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Conrad, 

2007)   
 จากงานวิจยัในจงัหวดัต่างๆของประเทศอิหร่าน ภายใตห้ัวขอ้ผลจากการลงทุนในมนุษย์
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัต่างในประเทศอิหร่านโดยใช้ขอ้มูลระหว่างปี ค.ศ. 
2001-2007  ซึงพบวา่การใชง้บประมาณดา้นสาธาณสุข ทาํให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตมากกว่า การใช้
งบประมาณดา้นการศึกษา และงบประมาณดา้นสาธารณสุขยงัเป็นสิงทีช่วยสนับสนุนการสะสม
ทุนมนุษยด์้านอืน  เช่น  การศึกษา ทักษะ (Isfahani, Akhlagh, Masouleh and Nemati, ) ซึง
ผลการวิจยันีมีความคล้ายกับการศึกษาในประเทศไตห้วนัและกลุ่มประเทศ  OECD ในหัวข้อ
สุขภาพ ทุนมนุษย ์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ เพอืศึกษา
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากอิทธิพล, อตัราการสนบัสนุนของทุนมนุษยภ์ายนอก ของทุนมนุษยด์า้น
สุขภาพ,การศึกษาและทุนกายภาพ โดยพบว่า ทุนมนุษยส์นับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะทุนมนุษยใ์นดา้นสุขภาพเป็นอันดบัหนึง และทุนมนุษยด์า้นการศึกษาเป็นอนัดบัสอง  

และยงัพบว่ากลุ่มประเทศทีมีรายได้สูง ทุนมนุษยด์้านการศึกษาและทุนกายภาพส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าทุนมนุษยด์้านสุขภาพ แต่ในกลุ่มประเทศทีมีรายได้น้อย ทุน
มนุษยด์า้นสุขภาพส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา่ดา้นการศึกษาและทุนกายภาพ  (Huang,  

Hwang and Chen,  2008) สอดคล้องกับการศึกษาใน 21 ประเทศ ภายในเวลา 21 ปี คือ ระหว่าง 
1972-1992 ในหัวขอ้ ทุนมนุษยแ์ละการเติบโตทางการเงินในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพือ
ประเมินการสนับสนุนของทุนมนุษยแ์ละการพฒันาทางการเงินต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แลว้พบว่าการเงินเป็นปัจจยัทีช่วยใหเ้ศรษฐกิจเติบโต รวมทงัปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งความเชือถือและ
ทุนมนุษย์ช่วยให้ เศรษฐกิจเติบโตด้วย (Evans,  Green,  and Murinde,  2002) เป็นไปในทาง
เดียวกับการศึกษาใน  ประเทศในระหว่างปี -  ของ Echevarria ( ) ภายใตห้ัวขอ้ 
การสนับสนุนการศึกษาระดบัสูงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัโลก เพือตอบคาํถาม
วิจยัทีว่า การศึกษาทีสูงขึนมีช่วยพฒันาเศรษฐกิจอยา่งไร พบว่าการศึกษาทีสูงขึนของแรงงานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัเศรษฐกิจของประเทศ 

 รวมทงัการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธข์องทุนมนุษยก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. -  เพือศึกษาบทบาทของทุน
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มนุษยท์ีมีต่อการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กบัประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า ทุนมนุษยไ์ม่มีอิทธิต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย แต่ทุนมนุษยมี์อิทธิพลต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศเกาหลี (สุพตัรา นิยมชัย, 

) ซึงมีความคลา้ยกบั การศึกษาเปรียบเทียบการสะสมทุนมนุษยร์ะหว่างประเทศมาเลเซียและ
ประเทศสิงคโปร์ ทีมีวตัถุประสงค์คือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียกับทุนมนุษย ์โดยวดัจากการไดรั้บการศึกษาของแรงงาน 
แลว้พบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนมนุษยข์องประเทศสิงคโปร์สูงกว่าประเทศมาเลเซีย 
(Maynes, 2011) 
 

2.4 วธีิการวดัทุนมนุษย์ 

 

2.4.1 ดัชนีทีใช้วัดทุนมนุษย์ 

 ดชันีวดัค่าของการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์อยู่หลายประการด้วยกัน แต่ละอย่างจะให้
เหตุผลทีแตกต่างกนัออกไปแต่อยา่งนอ้ยทีสุดจากผลของการใชต้วัเลขดชันีประเภทต่าง ๆ นี จะทาํ
ให้สามารถแบ่งกลุ่มหรือระดบัแห่งการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด ้และนอกจากนันดชันีประเภท 
ต่าง ๆ เหล่านีก็ช่วยวเิคราะห์การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

 ประเภทของดชันีเบืองตน้ในการวดัค่าของการพฒันาทรัพยากรมนุษยนี์ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ1) ดชันีวดัสตอ็กของทุนมนุษยข์องแต่ละประเทศ และ 2) ดชันีวดัการเปลียนแปลง
ทงัหมด และการเปลียนแปลงสุทธิของสตอ็กของทุนมนุษย ์กล่าวคือ อตัราการสะสมทุนมนุษยใ์น
รอบระยะเวลาหนึงๆ 

 สต็อกของทุนมนุษย ์  จะแสดงค่าหรือระดบัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ี  ประเทศ
หนึง ๆ ทีได้ทาํไป ส่วนอัตราของการสะสมทุนมนุษยจ์ะแสดงอตัราของความกา้วหน้าแห่งการ
พฒันานนั ๆ 

 ระดับของผูส้ําเร็จการศึกษา ก็เป็นดัชนีวดัค่าสต็อกของมนุษยอ์ย่างหนึง ซึงหมายถึง 
จาํนวนบุคคลในกลุ่มประชากรทีสาํเร็จการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ตงัแต่ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
ประถมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา โดยเฉพาะใน
สองระดับหลัง คือ จาํนวนผู ้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา จะ
ชีให้เห็นถึงสต็อกของกําลังคนระดับสูงและโดยเฉพาะในจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาทางสาขา
วทิยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ (เทียนฉาย กีระนนัท,์ 2519) 
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 ดชันีการพฒันามนุษย ์(Human Development Index: HDI) เป็นดชันีทีสร้างโดยองคก์าร
สหประชาชาติโดยพิจารณา 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความยนืยาวของชีวติ (Life Expectancy Rate) อตัราการ
อ่านออกเขียนได ้(Adult Literacy Rate) มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหัวทีปรับแลว้ของ
ประเทศต่างๆ แลว้สร้างเป็นดชันีรวมเพือจะเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ ถา้หากค่า HDI สูงจะบ่ง
บอกวา่ประเทศมีการพฒันาสูง และหากค่า HDI ใกลศู้นยแ์สดงว่ามีการพฒันาตาํ (ธร สุนทรายทุธ, 

2553) 
 

2.4.2 วิธีการวเิคราะห์ทุนมนุษย์ 

2.4.2.1 วธีิที 1 การวเิคราะห์แบบสมการถดถอ้ยเชิงซอ้น เช่น 

 Qin (2005) ได้ศึกษาแรงงานจีนในตลาดแรงงานในประเทสสหรัฐอเมริกาด้วยวิธี 
hierarchical linear models (HLM) ในแรงงานจีน 3 กลุ่ม คือ ชาวจีนโดยกาํเนิด, ชาวจีนทีได้เป็น
ประชากรสหรัฐ, ชาวจีนทีไม่เป็นประชากรสหรัฐ 

 Maynes (2011) ศึกษาเปรียบเทียบการสะสมทุนมนุษยร์ะหว่างประเทศมาเลเซียและ
ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สมการถดถอยและอนุกรมเวลา และการเปรียบเทียบ GDP ของทัง 2 
ประเทศ 

 Conrad (2007) ได้ศึกษาการสะสมทุนมนุษย ์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพือ
วเิคราะห์ผลจากการทีรัฐไดล้งทุนในการศึกษาเพอืสะสมทุนมนุษยใ์นกลุ่มประเทศแคริบเบียนทงั 
4 ประเทศ  (Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad & Tobago) โดยใช้โม เดลของ Lucas (1988)  
(Lucas, 1988 Queted in Conrad, 2007) ซึงเชือมระหว่างทุนมนุษยก์ับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ภาคการศึกษาคือการสะสมทุนมนุษย ์และภาคการผลิตโดยใชม้นุษยแ์ละทุน
กายภาพ 

 Yt         =        Kt
α (γH) 1-α 

 การศึกษานีพิจารณาเศรษฐกิจเป็น 2 ภาคคือ Y คือ เศรษฐกิจทีผลิตสินคา้และบริการโดย
ทุนมนุษยแ์ละทุนกายภาพภายใต้ผลตอบแทนคงที ส่วน H คือ ผลผลิตจากทุนมนุษยโ์ดยผ่าน
การศึกษา 
 Fan (2009) ได้วดัการกระจายตวัของทุนมนุษยใ์นจงัหวดัต่างๆในประเทศจีน ระหว่างปี 
ค.ศ. 1995-2000 โดยวธีิ 

1) ใชข้อ้มูลจากการสาํรวจรายไดค้รัวเรือน เพอืประมาณผลตอบแทนจาก
การศึกษา ซึงเป็นการวดัทุนมนุษยอ์ยา่งหนึง 
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2) ใชข้อ้มูลจากการสาํมะโนประชากรของประเทศจีนจาํนวน 2000 
ตวัอยา่ง มาคาํนวณกบักระแสทุนมนุษยข์องจงัหวดัต่างๆของประเทศจีน     

3) จากนนัเปรียบเทียบวา่การกระจายตวัของมนุษยแ์ละการกระจายตวัของ
ทุนมนุษยเ์ป็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่โดยใชส้มการเชิงเสน้ 

 

 lnY           =          ß0 + ß1S + ß2G + ß3U + ε 
 Y              =         รายได ้

 S               =         จาํนวนปีการศึกษา 

 G              =         กาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรของเพศ โดยให ้0=ชาย และ 1=หญิง 

 U              =         กาํหนดใหเ้ป็นถินกาํเนิด โดยให ้1=แรงงานจากในตวัเมือง  
                                           และ 0=    แรงงานจากชนบท 

 ε         =       ค่าความคาดเคลือน   
 

 Walle (2000) ไดว้จิยัในหวัขอ้ ผลตอบแทนจากการลงทุนตาํลงในกลุ่มคนยากจนหรือไม่ 
โดยศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทุนมนุษยแ์ละทุนทางกายภาพในชนบทของประเทศเวียดนาม ใช้
ขอ้มูลจากรายได ้และระดบัการศึกษาของเกษตรกรในกลุ่มพืนทีทีไดรั้บนาํและพนืทีทีไม่ไดรับนาํ
ในชนบทของประเทศเวยีดนาม ใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด โดยใช ้profit function 

 

                              ¶ (p, LN, LI, z) 
 p               =          ผลตอบแทน 
 LN             =         พนืทีทีไม่ไดรั้บนาํ 
 LI              =         พนืทีทีไดรั้บนาํ 
 z               =          ตวัแปรอืนๆ 
 

2.4.2.2 วธีิที 2 การคาํนวณตามสมการรายได-้อาย ุตามหลกัการของ Jacob Mincer 

เช่น 

 Arabsheibani, Carneiro and Henley (2003)  ไ ด้ ศึ ก ษ า ใน หั ว ข้ อ  Human Capital and 

Earning Inequity in Brazil, 1988-1998:  Quintile Regression Evidence โด ยใช้ข้อ มู ล จ าก ก าร
สาํรวจรายไดค้รัวเรือนของประเทศบราซิลโดยการใช้สมการและวิธีกาํลงัสองน้อยทีสุดเพือให้
ทราบภาพรวมของทุนมนุษยต่์อการกระจายรายได ้ดว้ยสมการดงัต่อไปนี 
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 yi                =              a0 + a1Si  +a2Si
2 + a3Ei + a4Ei

2 + a5SiEi + b'Zi + ui 

 y                =              รายได ้

 S                =              จาํนวนปีการศึกษา 
 E                =              จาํนวนปีประสบการณ์ 

 Z                =              ตวัแปรอืนทางเศรษฐกิจสงัคม ทีมีผลต่อรายได ้

              a,b             =              สมัประสิทธิ 

 u                =              ค่าความคาดเคลือน 

 

 การศึกษาทุนมนุษยก์บัรายไดจ้ากการเกษตร ของ ดวงรัตน์ ถนอมพวก และคณะ ( ) 
ใชว้ธีิ ดงันี 

 

 log (W )         =        αS +  b1 Age + b2 Age2 + Other variables + ε 

 W                   =          รายไดท้ีอยูใ่นรูป log ฐาน e หรือในรูป ln มีหน่วยเป็นบาท  
                                                ต่อ  ครัวเรือนต่อปี 

 S                     =         จาํนวนปีทีเขา้รับการศึกษา คาดวา่เมือบุคคลเขา้รับการศึกษาสูง 

                                                จะส่งผลต่อรายไดท้ีสูงกวา่ มีหน่วยเป็นปี 

 Age                =          อายขุองตวัอยา่ง ซึงเป็นตวัแทนของประสบการณ์การทาํงาน  
                                                เมืออายมุากขึนเกิดการสะสมประสบการณ์ทาํงาน  
                                                ทาํใหมี้รายไดสู้งขึน มีหน่วยเป็น ปี 

 Age2               =         อายกุาํลงัสองของกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง การทีมีอายมุากขึน  
                                                สุขภาพและสติปัญญาก็ถดถอยลงดว้ย ทาํใหร้ายไดถ้ดถอยลงมา  
                                                มีหน่วยเป็นปี  
 ε                    =         ค่าความคาดเคลือน 

 

 ส่วนตวัแปรอืนๆในงานวจิยันีมี 2 ตวัแปร คือ 

 Area               =          จาํนวนพนืทีทาํการเกษตรของครัวเรือน ซึงคาดวา่ถา้มีพนืทีมาก 

                                                 จะทาํใหร้ายเพมิขึน มีหน่วยเป็น ไร่ 

 Member         =          จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทีทาํการเกษตร  
                                                หรือจาํนวนแรงงานเกษตรของครัวเรือน ซึงคาดวา่  
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                                                ถา้ในครัวเรือนทีมีจาํนวนแรงงานทีทาํการเกษตรมากขึน 

                                                จะทาํให้รายไดเ้พิมขึน 

 

 Lima ( ) ศึกษาผลตอบแทนการสะสมทุนมนุษย ์เพือศึกษาความสาํคญัของทุนมนุษย ์
(ทกัษะ, การศึกษา, การฝึกอบรม) ในตลาดแรงงานในแม็กซิโก สมการรายได้-อาย ุและวิธีกาํลัง
สองนอ้ยทีสุด ดว้ยสมการนี 

 

 lnWi         =         α + ßSi + δ 1Agei + δ 2Agei
2 + Ui 

 lnWi         =          log ธรรมชาติของรายไดร้ายชวัโมง 

 Si              =         จาํนวนปีการศึกษา 
 ß              =          ผลตอบทางการศึกษา 
 

 Zheng ( ) ศึกษาแนวโน้มผลตอบแทนทางการศึกษาภายในเขตเมืองในประเทศจีน 
ระหว่างปี ค.ศ. -  Mincer-type equationโดยใช้ขอ้มูลจาการสํารวจรายได้ครัวเรือนของ
จีนในปี ค.ศ. ,  และ  

 

 log (Wi)       =             ß0 + ß1Vi + ß2Ei + ß3Ei
2 + εi 

 W                =             เงินเดือนทงัปี ซึงรวมทงัเงินเดือนปกติ โบนสัและรายไดอื้นๆ  
 V                 =             จาํนวนปีการศึกษา หรือตวัแปรอืนๆเช่น ภาคส่วนของเศรษฐกิจ, 
                                                เพศ, จาํนวนสมาชิก เป็นตน้ 

 E                 =             ประสบการณ์ของบุคคล 

 ε           =             ค่าความคาดเคลือน 

 i                  =             ขอ้มูลของปี ค.ศ. 1988, 1995, และ 2002 

 

 Cassells (2010) ศึกษาบทบาทของแรงงานต่างชาติและบริษทัต่างชาติต่อเศรษฐกิจของ
ไอร์แลนด์ ใชส้มการรายได้ของ Mincer เพืออธิบายความแตกต่างของศกัยภาพในการหารายได้
ของแรงงานของชาวไอริชและแรงงานทีไม่ใช่ชาวไอริชในตลาดแรงงานไอริช โดยใชข้อ้มูลจาก 
The Living in Ireland Survey (LII) ระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2001 และใชส้มการดงัต่อไปนี 

 

 Wit               =             ß0 + ß1Sit + ß2Xit + ß3Xit
2 + ß4Zit + αi +μit 
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 W                =             log ธรรมชาติของรายไดร้ายชวัโมง 

 S                  =            ระดบัการศึกษา 
 X                 =             จาํนวนปีประสบการณ์ 

 Z                  =            ตวัแปรอืน เช่น เพศ เชือชาติ ทีอยู ่และภาคส่วนของเศรษฐกิจ 

 α                 =            ความคาดเคลือนทีไม่ขึนกบัเวลา 
 μ                 =             ความคาดเคลือนทีขึนกบัเวลา 
 i                  =             ลกัษณะบุคคล 

 t                  =             เวลา 
 

 Arsena and Suela (2011) ศึกษาวิจยั อตัราการตอบแทนทางการศึกษาของ Mincer ต่อผล
ทางเศรษฐกิจของประเทศแอลบาเนีย ใชข้อ้มูลภาคตดัขวางจาก Living Standards Measurement 

Survey (LSMS) ปี ค.ศ. 2012 ใชส้มการของ Mincer ดงันี 
 

 lnYi           =        α + βSi + γ1Expi + γ2 Expi2 + Xiδ + ui 

 Y               =        รายได ้

 S               =         จาํนวนปีการศึกษา 

 Exp           =         ประสบการณ์การทาํงาน 

 X               =        ตวัแปรอืนทีมีผลต่อรายได ้เช่น เชือชาติ เพศ เป็นตน้ 
 μ               =         ค่าความคาดเคลือน 

 i                =         ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 Thammarak Meonjak and Worswick (2003) ศึกษาสายอาชีพในประเทศไทย โดยศึกษา
ทางเลือกและผลตอบแทน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาสายสามญัและการศึกษาสายอาชีพ
กบัรายได ้โดยใชว้ธีิการของ Mincer ดงัสมการนี 

ln Wi            =            ß'Xi  + δVi  + ei   
ln W             =            log ของรายไดร้ายชวัโมง 

X                  =            ขอ้มูลอืนๆของบุคคล 

V                  =            ระดบัการศึกษาทีไดรั้บ 

i                    =           ขอ้มูลทีจาํแนกตามกลุ่มบุคคล 
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 Sasiwimon Warunsiri and McNown ( ) ศึกษาผลตอบแทนการศึกษาในประเทศไทย 
โดยใชข้อ้มูลจากการสาํรวจแรงงานไทยทีเกิดระหวา่ง ค.ศ. -  ดว้ยวธีิสมการถดถอย กาํลงั
สองนอ้ยทีสุด ผา่นสมการของ Mincer ดงันี 

 

 lnWit             =         γ + ß1Eit + ß2Xit + ß3Xit
2 + αit + uit 

 lnW              =            log ธรรมชาติของรายไดร้ายชวัโมง 

 E                  =            จาํนวนปีทีไดรั้บการศึกษา 
 X                  =           จาํนวนปีประสบการณ์ (หรืออาย)ุ 
 α           =            ความคาดเคลือนทีเกียวกบัตวัแปรอืนๆ 
  u                  =            ความคาดเคลือนทีไม่เกียวกบัตวัแปรอืนๆ 

 i                   =            แสดงถึงลกัษณะของกลุ่มขอ้มูลระดบับุคคล 
 t                   =            เวลา 
 

 ชยัยุทธ ปัญญสวสัดิสุทธิ (2551) ได้ศึกษาทุนมนุษยก์ับผลตอบแทนทางการศึกษา ด้วย
ฟังกช์นัรายไดจ้ากทุนมนุษยข์อง Mincer  

 สมการรายได-้อายขุอง Mincer มีลกัษณะดงันี 

 

 logW         =       αS + b1 P – b2 P
2 + E 

 W              =         รายไดท้ีอยูใ่นรูป log ฐาน e หรืออยูใ่นรูป ln  

 S               =         จาํนวนปีทีไดรั้บการศึกษา 

 P               =         ประสบการณ์การทาํงานมีหน่วยเป็นปี 
 P2              =         ประสบการณ์การทาํงานยกกาํลงัสองซึงรวมถึงความถดถอยทีเกิดจาก 

                                          ความชรา ความเจบ็ป่วย ทาํใหร้ายไดล้ดนอ้ยลง 

 E              =         ความคาดเคลือน 

2.4.2.3 วธีิที 3 ฟังกช์นัการผลิตของ Cobb-Douglas คือความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปัจจยัการผลิต (ทุนและแรงงาน) และผลผลิต ดงันี 

 Gawrycka, Sobiechowska-Ziegert, and Szymezak (2012) ศึกษาผลจากการเปลียนแปลง
ทางเทคโนโลยแีละโครงสร้าง ในเศรษฐกิจของประเทศต่อความสัมพนัธ์ของทุนแรงงาน ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่าง แรงงาน ทุน ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) โปแลนด์ระหว่างปี 
ค.ศ. 1991-2008 โดยสมการการผลิตของ Cobb-Douglas ดงันี 
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 Y         =         e a0 × Ca1 × La2 

 Y         =         ผลผลิต 

 C         =         ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 

 L         =         จาํนวนงาน 

 a          =         พารามิเตอร์ ของผลผลิตถา้จาํนวนงานเพมิขึน 

 

 จากการศึกษาของ Duffy and Paapageorgiou ( ) ภายใตห้ัวขอ้ ฟังก์ชนัการผลิตของ
การสะสมทุนระหว่างประเทศ เพือศึกษาฟังก์ชนัการผลิตในการศึกษาทุนมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
โดยใชต้วัแทนจาก  ประเทศในเวลา  ปี ในการประมาณความยดืหยุน่ของตวัแทนในสมการ
การผลิต ซึงพบวา่ตวัอยา่งทีนาํมาศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัสมการการผลิตของ Cobb-Douglas แต่ใน
ประเทศราํรวย ทุนกายภาพ และทุนมนษยข์องแรงงานเป็นตวัแทนไดดี้กวา่ประเทศยากจน 

 

 Yt         =        F (Kt Lt) 
 Y          =        GDP หรือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
 K          =       สตอ็กทุน 
 L           =       แรงงาน 
 t           =         เวลา 

 

 Mohapatra ( ) ศึกษาประสิทธิภาพของการลงทุนในการศึกษาของเกษตรกรต่อ
เศรษฐกิจในเมือง Orissa ใช้ข้อมูลจาก  200 ครัวเรือนที เป็น เกษตรกร ใช้ข้อมูลการศึกษา 
ประสบการณ์และการศึกษาเฉลียของครัวเรือน แลว้หาความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพดว้ยฟังกช์นั
คอบบ-์ดกัลาส 

 

 ln Ci                =         g(Yi, Pi: α) + (vi + vi) 
 C                    =         ตน้ทุนทงัหมดของผลผลิต 

 Y                    =          ผลลพัธข์อง High-Yielding 

 P                     =         ตวัแปรของราคาตงัตน้ 
 α                   =          ค่าพารามิเตอร์ 
 (vi + vi)           =         ค่าความคาดเคลือน 
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 นอกจากนีได้มีการดัดแปลงตัวแปรทุนในฟังก์ชันคอบบ์-ดักลาสดังนี  Ghafoor and 

Yorucu ( ) ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจในไซปรัสเกาะเหนือ ใชข้อ้มูลระหว่างปี ค.ศ. -  มา
หาความสมัพนัธโ์ดยใชส้มการคอบบ-์ดกัลาส 

 

 ln(GNPt)      =      a +lnb1(Kpriv)t + lnb2(Kphy)t +lnb3(Khum)t +lnc(L)t + ut   
 Kpriv              =      ทุนเอกชน 
 Kphy              =      การลงทุนในโครงสร้างสาธารณะ 
 Khum             =       การลงทุนในการศึกษา 
 L                  =      แรงงาน 
 u                   =      ค่าความคาดเคลือน 

 

 การใชฟั้งกช์นัคอบบ-์ดกัลาสในการศึกษาเกียวกบัทุนมนุษย ์ไดมี้การใชต้วัแปรแรงงาน
ต่างๆดงัการวจิยัต่อไปนี 
 การวจิยัในอุตสาหกรรมอาหารของอิหร่าน ของ Afrooz et al. ( ) เพือศึกษาทุนมนุษย์
ต่อประสิทธิภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของอิหร่าน ใช้อัตราแรงงานมีการศึกษาต่อ
แรงงานทงัหมด และอัตราแรงงานมีทกัษะต่อแรงงานทงัหมด เป็นตวัแทนของทุนมนุษย ์โดย
นาํไปใชก้บัฟังกช์นั Cobb-Douglas ดงันีสมการนี 

 

 yit        =         ß0 + ß1EDit + ß2SKit +ß4kit +  øt + εit 

 i          =         (1, 2, … 22) หน่วยยอ่ยของอุตสาหกรรมอาหาร 
 t          =         ปี ค.ศ.  1995-2005 

 y         =         (Yi/Li) มูลคา่เพมิของแรงงานในหน่วยยอ่ยของอุตสาหกรรม 
 ED     =          สดัส่วนระหวา่งแรงงานมีการศึกษากบัแรงงานไม่มีการศึกษา 
                                    ในแต่ละหน่วยยอ่ยของอุตสาหกรรม 
 SK     =          สดัส่วนระหวา่งแรงงานมีทกัษะกบัแรงงานไม่มีทกัษะ 

                                    ในแต่ละหน่วยยอ่ยของอุตสาหกรรม 
 k         =         (K/L) สดัส่วนของทุนและแรงงานในแต่ละหน่วยยอ่ยของอุตสาหกรรม 
 ε      =          ค่าความคาดเคลือนในแต่ละหน่วยยอ่ยของอุตสาหกรรม 
 ø         =         เวลา 
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 การวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตในรูปแบบสมการการผลิตแบบ  Cobb-Douglas และการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุดของสุพตัรา นิยมชัย (2553) ในการศึกษา
เปรียบเทียบทุนมนุษยต่์อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยและเกาหลี ดงัสมการนี 

 

 Y        =          AKαLHß 

 โดยที  A, α และ ß คือ ค่าคงท ี

 Y        =         มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (พนัลา้นบาท, พนัลา้นวอน) 
 K        =         สตอ็กทุนเบืองตน้ (พนัลา้นบาท, พนัลา้นวอน) 
 LH     =          ทุนมนุษยจ์าํแนกตามระดบัการศึกษาทีสาํเร็จของแรงงาน และ 

             Ps L 

 โดยที  
 S         =         จาํนวนปีการศึกษาของแรงงานตามระดบัการศึกษาต่างๆ (i) 
 i          =         ระดบัการศึกษาแบ่งเป็น 4 กลุ่มดงันี 

                               
      1 ไม่มีการศึกษา 
                               2 ระดบัประถมศึกษา 
                               3 ระดบัมธัยมศึกษา 

                               4 ระดบัอุดมศึกษา 
              L        =         จาํนวนแรงงานทงัหมด (พนัคน) 
 Ls       =          แรงงานถ่วงนาํหนกัดว้ยจาํนวนปีการศึกษา S ปี 
 ps        =          อตัราส่วนแรงงานถ่วงนาํหนกัดว้ยจาํนวนปีการศึกษา S ปี  
                                     ต่อแรงงานทงัหมด   หรือ  Ps = Ls / L 

 

 Black and Lynch ( ) ศึกษาการลงทุนในทุนมนุษยแ์ละผลผลิต ศึกษาผลการลงทุนทุน
มนุษยต่์อผลผลิต โดยใชส้มการการผลิตของ Cobb-Douglas โดยใชข้อ้มูลจาก National Center on 

the Educational Quality of the Workforce National Employers 

 

 log (Yi)      =        constant + a'Xi + b log Ki + c log Mi + d log (LH)i + e log (LQ)i 

 Yi               =        รายได ้มีหน่วยเป็นดอลลาร์ 
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 Xi               =        การกระจายตวัของอายแุรงงาน 
 Ki               =       สตอ็กทุน 
 Mi              =        ตน้ทุน 
 LHi            =        ชวัโมงการทาํงาน 
 LQi            =         คุณภาพแรงงานซึงวดัจากระดบัการศึกษาของแรงงาน 

 

 รวมทังการใช้วิธีการ (Lin, 2006 Queted in  Black and Lynch, 1996)  สร้างตัวแปรด้าน
การศึกษา และทําการปรับข้อมูลให้ เป็น  Stationary โดยใช้วิธีทดสอบ  Unit Root Test และ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบจาํลอง ฟังก์ชนัการผลิตของ Cobb-Douglas ใน
การศึกษาของพิรดา จนัทรเรืองศรี (2552) ในเรืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสะสมทุน
มนุษยก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาคเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจ
รายสาขา ดงัสมการต่อไปนี 
 lnYt           =          lnA + αlnKt + ßlnLt + γßlnEt + εt 

 ใชส้มการนีเพอืศึกษา การสะสมทุนมนุษย ์โดยใชร้ะดบัการศึกษาของแรงงาน จะมีผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ 
 lnYtj          =         lnA0 + αlnKtj + ßlnLtj + γßlnE1t + γßlnE2t,….. γßlnE5t + εijt 

 ใชส้มการนีเพอืศึกษาวา่การศึกษาระดบัใดของแรงงานทีเป็นตวักาํหนดการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจรายสาขา 
ไดมี้การนาํฟังก์ชนัการผลิตของคอบบ-์ดกัลาส มาศึกษาทุนมนุษยโ์ดยดดัแปลงทงัตวัแปรทุนและ
แรงงานดงัการวจิยันี 

 Minetaki and Takemura (2010) ศึกษาประสิทธิภาพและทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์ของญีปุ่ น ในมุมมองของนวตักรรมการบริการ วิเคราะห์ผลผลิตอุตสาหกรรมซอฟแวร์
ของญีปุ่ น ใชค้วามรู้สารสนเทศของวศิวกร โดยใชส้มการการผลิต Cobb-Douglas 

 

 

 ln (Yi)        =         a1ln(L1,i)+a2ln(L2,i)+b1ln(K1,i)+b2ln(K2,i)+c dum_hci+constant+ei 

 Yi               =        มูลค่าทีเพมิขึน 
 L1               =        แรงงาน (โปรแกรมเมอร์และวศิวกร) 
 L2               =        แรงงาน (เสมียน, ผูจ้ดัการ และแรงงานทีไม่เป็นผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง) 
 K1               =       สตอ็กทุน (เครืองมือและโครงสร้าง) 
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 K2               =       สตอ็กทุน (ซอฟทแ์วร์) 
 ei                =        ความคลาดเคลือน  
 hci              =       ตวัชีวดัวา่บริษทัใดไดรั้บเทคโนโลยสีารสนเทศไป 
 

 นอกจากนีมีการใชฟั้งกช์นัการผลิตของคอบบ-์ดกัลาสในการวเิคราะห์ทุนมนุษยโ์ดยผา่น
โมเดลต่างของ Solow คือ การเพมิตวัแปรเทคโนโลยใีนปัจจยัการผลิต ดงัการศึกษาต่อไปนี  
 การศึกษาเรือง บทบาทของทุนมนุษยแ์ละเทคโนโลยทีีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ของนริศ วทิยาลยั (2552) ดงันี 

 

 lnY            =        lnA + αlnK + ß1lnL1i + ß2lnL2i 

 Y               =        ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที ปี พ.ศ. 2531 

 A               =        เทคโนโลยทีีนาํมาใชใ้นการผลิต 
 K               =        มูลภณัฑท์ุน ณ ราคาคงที ปี พ.ศ.  
 L1              =         แรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัตาํ หมายถึง ผูมี้งานทาํทีสาํเร็จการศึกษา 

                                          ในระดบั ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 L2              =         แรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัสูง หมายถึง หมายถึง ผูมี้งานทาํ 
                                           ทีสาํเร็จการศึกษาในระดบั อนุปริญญา และมหาวทิยาลยั 
 i                =         สาขาการผลิต 
 โดยที α, ß1, ß2 เป็นค่าสัมประสิทธิของตวัแปรแต่ละตวัทีไดจ้ากการประมาณค่า แสดง
ถึงค่าสมัประสิทธิการถดถอย 

 

 จากการศึกษาของ Antras ( ) ภายใตห้ัวขอ้ เศรษฐกิจของสหรัฐสามารถอธิบายดว้ย
สมการ Cobb-Douglas หรือไม่ การประมาณแบบใหม่และความยดืหยุน่ของตวัแทนทีศึกษา โดย
ใชว้ิธีแสดงการประมาณค่าความยดืหยุน่ของตวัแทน ระหว่างทุนแรงงาน และการเปลียนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยใช้ขอ้มูลภาคเอกชนของเศรษฐกิจสหรัฐ ระหว่าง ค.ศ. -  ด้วยวิธี
สมการถดถอย กาํลงัสองนอ้ยทีสุด  
 

 Yt         =        AtF (Kt,Lt) 
 Y          =       การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 A          =        เทคโนโลย ี
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 K          =       ทุนกายภาพ 
 L          =        แรงงาน 
 t           =        เวลา 
 

 Echevarria ( ) ศึกษาการสนับสนุนการศึกษาระดับสูงต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดบัโลก ใชข้อ้มูลทุนกายภาพ, แรงงาน และเทคโนโลย ีของ  ประเทศ ระหว่างปี 
ค .ศ. -  มาคํานวณตามฟังก์ชันของคอบบ์-ดักลาส  และโมเดลของ Solow เพือหา
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ ดงันี 

 

 y         =         f (kα , lß , a) 
 y         =         ผลผลิตภายในประเทศ 
 k         =         ทุนกายภาพภายในประเทศ 
 l          =         แรงงาน 

 a , α , ß  คือ การคงทีทีถูกกาํหนดโดยเทคโนโลย ี

 

 นอกจากนันไดมี้การเพิมตวัแปรอืนๆ เขา้ไปในปัจจยัการผลิตของสมการการผลิตคอบบ-์
ดกัลาส ดงัการศึกษาเหล่านี 

 จากการศึกษาในประเทศไตห้วนัและกลุ่มประเทศ OECD ของ Huang et al. (2008) เพือ
ศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิทธิพล, อตัราการรวมตวัและทุนมนุษยภ์ายนอกของทุนมนุษย์
ดา้นสุขภาพ, การศึกษาและทุนกายภาพ โดยสมการดงัต่อไปนี 

 
 lnYit          =           β0i + alnKit + blnHit + clnEit + d lnLit + εit 
 lnYit               =           β0i + αlnKit + βlnMit + γlnLit + εit 

 Y                 =             GDP 

 K                 =            ทุนกายภาพ 
 M                =             ทุนมนุษย ์
 L                 =             แรงงาน 
 E                 =             ทุนมนุษยด์า้นการศึกษา 
 H                 =            ทุนมนุษยด์า้นสุขภาพ 
 ε           =             ค่าความคาดเคลือน 

 i                   =            ขอ้มูลระดบับุคคล 
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 t                   =            เวลา 
 a                  =             ค่าความยดืหยุน่ของทุนกายภาพ 
              b                  =            ค่าความยดืหยุน่ของทุนมนุษย ์
              c                  =            ค่าความยดืหยุน่ของการศึกษา 
 d                  =            ค่าความยดืหยุน่ของแรงงาน 

 ค่าความยืดหยุ่นทุกตวัเป็นค่าคงที เมือa + b+ c+ d >1 หรือa +β +y >1 หมายความว่า มี
ความสมัพนัธ์ทางบวก a + b + c+ d =1 หรือ a +β +γ=1 หมายความวา่ มีความสัมพนัธค์งที และ a + 

b +c + d < 1 หรือ a +β +γ < 1 หมายความวา่มีความสมัพนัธท์างลบ 

 

 จากการวิจยัในประเทศมาริเชียส ของ Odit et al.( ) เพือศึกษาว่าการศึกษาระดับใด
ของแรงงานในมาริเชียสมีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลระหวา่งปี ค.ศ. 1990-
2006 จากสาํนักงานสถิติและธนาคารแห่งชาติของมาริเชียส แลว้คาํนวณดว้ยสมการการผลิตของ 
Cobb-Douglas โดยใชส้มการดงัต่อไปนี 

 

 Y        =    CKaHßL (1-a-ß) 
 Y        =    GDP 

 C        =    เทคโนโลย ีหรือ ผลิตภาพการผลิตรวม 

 K        =   ทุนกายภาพ  
 H        =   ทุนมนุษย ์

 L        =    แรงงาน 

 a, ß  หรือ -a-ß หมายถึง ความยดืหยุน่ของ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย ์และแรงงาน 

 การวิจยัของภาณุ ทองจนัทร์ (2550) ศึกษาบทบาทของทุนมนุษยท์ีมีต่อความเจริญเติบโต
ของภาคเกษตรกรไทย  โดยใช้สมการการผลิตแบบ  Cobb-Douglas และการหาอัตราการ
เปลียนแปลงในดา้นต่างๆ โดยใชข้อ้มูลปี พ.ศ. 2531-2549 ดว้ยสมการนี 

 

 RGDP       =         c + αRK +ßRL + γRTFP   

 RGDP       =         อตัราการเปลียนแปลงผลผลิตในภาคการเกษตรในทีนีจะใชค้่า GDP 

 RTFP         =        อตัราการเปลียนแปลงประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตร 
 RK             =        อตัราการเปลียนแปลงมูลภณัฑท์ุนสุทธิในภาคการเกษตร 

 RL             =        อตัราการเปลียนแปลงแรงงานในภาคการเกษตร 
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 Yeoh and Stansel ( ) ได้วิจยัในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ ระหว่างปี ค.ศ. -
 เพือตอบคาํถามวจิยัทีว่า รายจ่ายภาครัฐก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างรายจ่ายภาครัฐกับประสิทธิภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยใชข้อ้มูลจาก  เมือง
ใหญ่ในสหรัฐ ระหวา่งปี ค.ศ. -  ดว้ยสมการการผลิตของคอบบ-์ดกัลาส 

 

 Yj,t      =    Aj,t  Kj,t
α Lj,t

ß 

 j          =   เมือง 
 t          =   ปี 
 Y        =    มูลค่าทีเพมิขึน 
 A        =    ผลิตภาพการผลิตรวม 
 K        =    มูลค่าของทุนเอกชน 

 L        =    จาํนวนแรงงาน 

 

 จากการศึกษาของ Rizavi, Rizvi and Naqvi  ( ) ภายใตห้ัวขอ้ ทฤษฎีการเจริญเติบโต
แบบใหม่  โดยมีวตัถุประสงค์ เพือกําหนดและอธิบายตัวแปรใหม่ของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยทฤษฎีการเจริญเติบโตใหม่ โดยศึกษาจากใชข้อ้มูลการศึกษาของแรงงาน และสตอ็ก
ทุน จาก  ประเทศระหว่างปี ค.ศ. -  โดยใชส้มการ Cobb-Douglas และกาํลงัสองน้อย
ทีสุด แลว้พบวา่ ทุนมนุษยมี์ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

 

 Yt         =      Ai Li
α Ki

ß Hi
γ Oi

δ 

 Y           =       GDP  
 i             =      ประเทศ 
 L           =       แรงงาน 
 K           =       สตอ็กทุน 
 H           =       ทุนมนุษย ์
 O           =       การเปิดรับการคา้ระหวา่งประเทศ 
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 Kanokwan Chanchareonchai, Darawan Virunhaphon and Porawatee Vimonsin ( 2008) 
ได้ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตรวมของไทย ใช้ขอ้มูลสต็อกทุน , 
แรงงาน และการใช้ทีดินด้วยวิธีของ Solow ผ่านฟังก์ชันการผลิตของ Cobb-Douglas โดยศึกษา
ตงัแต่ ค.ศ. -  ดว้ยสมการนี 

 

 GDPt        =         {At, Kt
ßK,Lt

ßL,Nt
ßN} 

 GDP         =         ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในระยะเวลา 1 ปี 

 K              =         ทุนกายภาพ 
 L              =          จาํนวนแรงงาน 
 N              =         การใชท้ีดิน 

 

2.5 ข้อมูลทวัไปของประเทศไทย มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย 
 

2.5.1 ประเทศไทย 

2.5.1.1 สภาพทวัไปของประเทศไทย 

 ประเทศไทยตงัอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีเนือที 513,000 ตารางกิโลเมตร 
พรมแดนทางทิศตะวนัออกติดสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา ทิศ
ใตติ้ดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวนัตกติดทะเลอันดามนัและสหภาพพม่า ทิศเหนือติด
สหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงัในแผนทีในภาพ 2.1 
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ภาพที 2.1 แผนทีประเทศไทย 

แหล่งทีมา: กระทรวงการต่างประเทศ, 2559. 
 

 ภูมิอากาศอยูใ่นเขตร้อนชืนของโลก มีลกัษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อน อุณหภูมิเฉลียตลอด
ปีประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส พืนทีส่วนใหญ่อยูภ่าคใตล้กัษณะอากาศแบบสะวนันา คือ มีช่วง
ฤดูฝนและฤดูแลง้สลบักนัอยา่งชดัเจน ส่วนภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกมีภูมิอากาศแบบป่าฝนเมือง
ร้อน คือฝนตกเกือบตลอดทงัปี 

 จาํนวนประชากร 63,389,730 คน เป็นชาย 31,255,869 คน เป็นหญิง 32,133,861 คน โดย
เป็นประชากรไทยร้อยละ 75 ชาวไทยเชือสายจีนร้อยละ 14 และเชือสายอืนๆอีกร้อยละ 11 นบัคือ 
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ศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.4 อิสลาม ร้อยละ 5.2 อืนๆ ร้อยละ 14 (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 
2556) 

2.5.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจ 

 ภาคการเกษตรของประเทศไทยนัน  มีความหลากหลายของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม ตลอดจนเงือนไขของเกษตรกรในแต่ละพืนทีไม่เหมือนกนั ทาํให้ลกัษณะ การ
ผลิต การบริโภค  การตลาด และการสินคา้เกษตร มีความแตกต่างกนัออกไป โดยหลงัจากช่วงปี  
2510 เป็นตน้มา แนวทางการพฒันาการเกษตรไทย ในภาพรวมไดป้รากฏชดัเจนขึน คือ เปลียนจา
การเกษตรทีหลากหลายเพือยงัชีพและผลิตสินคา้อาหารเพือตอบสนองตลาดภายในประเทศ มา
เป็นการเกษตรเชิงเดียว เพือการค้า   และเน้นการผลิตสินค้าวตัถุดิบเพือการส่งออก โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ ทีหลงัไหลเขา้มาเผยแพร่ในประเทศ โดยเฉพาะสารเคมี
กาํจดัโรคและแมลง ปุ๋ ยเคมี และเครืองจกัรกลทางการเกษตร (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) 
 ยางพารา มีมูลค่าการส่งออกสูง ทีมีวตัถุดิบในประเทศเป็นจาํนวนมาก แต่มีจาํนวนสถาน
ประกอบการและการจา้งงานต่า อยา่งไรก็ตาม พืนทีเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีพืนทีมาก
ขึนเรือย ๆ และการส่งออกของไทยมกัเป็นการส่งออกนํายางดิบหรือยางแผ่น หากสามารถเพิม
มูลค่าเป็นผลิตภณัฑย์างชนิดต่าง ๆ ไดจ้ะสร้างมูลค่าให้ประเทศไทยไดเ้ป็นจาํนวนมาก และระดบั
ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมยางในระดบัโลกอยูใ่นระดบัสูง ถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที
โอกาสในอนาคต 

 อาหารและเครืองดืม  นับเป็นอุตสาหกรรมทีมีมูลค่าผลผลิต จาํนวนสถานประกอบการ 
และจาํนวนแรงงานสูงทีสุดในอุตสาหกรรมทงัหมดนี นับเป็นอุตสาหกรรมทีสร้างผลประโยชน์
แก่ประเทศไทยสูงมาก แต่มูลค่าการส่งออกยงัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ซึงอาจเกียวขอ้งกบัสัดส่วน
มูลค่าเพิมทีอยูใ่นเกณฑป์านกลางเช่นกนั และระดบัความน่าสนใจของอุตสาหกรรมอาหารและ
เครืองดืมในระดบัโลกอยู่ในระดับสูงเนืองมาจากการเพิมขึนของประชากรโลก อนัจะนํามาซึง
แนวโนม้การขาดแคลนอาหารในอนาคต ตลอดจนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป โดย
ใหค้วามสาํคญัในการดูแลสุขภาพเพมิมากขึน 

 สิงทอ แมว้า่จะมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทอืนๆ และในระดบัโลก 
อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิงทอถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมทีประเทศไทยมีศกัยภาพ อีกทงัยงัมี
การใช้เงินลงทุนและวตัถุดิบในประเทศเป็นจาํนวนมาก และมีจาํนวนสถานประกอบการและ
จาํนวนแรงงานค่อนขา้งสูง ดงันนั มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมนีจึงไม่มากนกั  
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 เครืองนุ่งห่ม  แมว้า่ในภาพรวมของอุตสาหกรรมดงักล่าวจะอยูใ่นกลุ่มทีตอ้งปรับตวั โดย
มีมูลคา่การส่งออกนอ้ยกวา่อุตสาหกรรมประเภทอืนๆ และในระดบัโลก อยา่งไรก็ตาม 

อุตสาหกรรมดงักล่าวถือไดว้า่มีความสาํคญัในดา้นการตอบสนองต่อนโยบายทีสาํคญัของประเทศ 

ในดา้นการลดช่องวา่งรายไดข้องแรงงานในพนืที อีกทงัยงัมีการใชเ้งินลงทุนและวตัถุดิบใน 

ประเทศเป็นจาํนวนมาก และมีจาํนวนสถานประกอบการและจาํนวนแรงงานค่อนขา้งสูง  
 อญัมณี  เป็นอุตสาหกรรมทีมีมูลค่าการส่งออกและมูลค่าเพิมสูงมาก มีการใชฝี้มือแรงงาน
ในอุตสาหกรรมในสัดส่วนทีสูงและประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรืองฝีมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมอญัมณี นอกจากนีอุตสาหกรรมดงักล่าวยงัถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ทีมีโอกาส
ในอนาคต เนืองจากอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมดงักล่าวในระดบัโลกยงัอยูใ่นระดบัทีสูง 

 ยานยนตแ์ละชินส่วนยานยนต ์ เป็นอุตสาหกรรมทีมีความสาํคญัต่อประเทศไทยค่อนขา้ง
สูง มีการใชว้ตัถุดิบและชินส่วนยานยนต์ภายในประเทศและใชฝี้มือแรงงานในอุตสาหกรรมใน
สัดส่วนทีสูง และประเทศไทยมีชือเสียงในฐานะฐานการผลิตรถยนต์ฝีมือดี  ถือได้ว่าเป็น
อุตสาหกรรมทีมีศกัยภาพ และมีการเติบโตอยา่งต่อเนือง อยา่งไรก็ตาม สดัส่วนเงินลงทุนและผูถื้อ
หุน้ในอุตสาหกรรมนีส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศ 

 เครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นอุตสาหกรรมทีประเทศไทยมีศกัยภาพ โดยเป็น
อุตสาหกรรมทีมีมูลค่าการส่งออกสูงทีสุดของประเทศ ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ .  
พนัล้านบาทในปี พ.ศ.   อีกทงัยงัตอบสนองต่อนโยบายทีสําคญัของประเทศในด้านการ
ยกระดบัของอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าเพมิ เนืองจากอุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นอุตสาหกรรม
ทีประเทศไทยมีศกัยภาพในการทีจะสร้างมูลค่าเพิมดว้ยการยกระดบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจใน
ลกัษณะการรับจา้งผลิตสินคา้ไปสู่การสร้างตราสินคา้ของตนเองไดใ้นอนาคต 

 อุตสาหกรรมเครืองจกัรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์)  เป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัต่อ
ประเทศไทยอยา่งมาก เนืองจากเป็นพืนฐานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีมีความสําคญัในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะอยา่งยงิในกลุ่มอุตสาหกรรมนาํร่องทีไดท้าํการคดัเลือกนัน มีความจาํเป็นตอ้งใช้
เครืองจกัรและอุปกรณ์  (แม่พิมพ์) ในการผลิตเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชินส่วน อุตสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่ม เป็น
ตน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตท์ีมีความตอ้งการใชเ้ครืองจกัรและอุปกรณ์ (แม่พมิพ)์ สูงมาก
เนืองจากยานยนตเ์ป็นสินคา้ทีมีอายุการใช้งานค่อนขา้งสันและชินส่วนต่าง ๆ มักเป็นชินส่วน
เฉพาะรุ่น เมือมีการปรับเปลียนรุ่นของยานยนตก์็จาํเป็นตอ้งปรับเปลียนอุปกรณ์สาํหรับการผลิต 

ชินส่วนรุ่นใหม่ ซึงอุตสาหกรรมเครืองจกัรและอุปกรณ์ (แม่พมิพ)์ จะเขา้ไปมีบทบาทสาํคญัใน
อุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นอยา่งมาก (สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554) 
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 ภาคบริการสามารถสร้างรายได้และมีสัดส่วนการจา้งงานทีสูง เป็นภาคธุรกิจทีมีการ
เจริญเติบโตและไม่ขึนอยูก่บัการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจโลกมากนกั   
 ภาคบริการทีสาํคญั ทีมีมูลค่าสูง เช่น คา้ส่งคา้ปลีก ขนส่ง โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย ์
การเงิน การโรงแรม ภตัตาคาร เป็นตน้ (ธนาคารกรุงไทย, 2553)  
 การท่องเทียวของไทย เป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก 
เนืองจากมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของวฒัธรรมประเพณี จึงทาํให้
ประเทศไทยเป็นจุดหมายสาํคญัของนกัท่องเทียวจากทวัโลก  
 ตลอด 10 ปี ทีผ่านมา ภาคการท่องเทียวของไทยเติบโตอยา่งรวดเร็ว สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นอยา่งมาก และมีแนวโน้มเพิมขึนทุกปี แมว้่าในบางช่วงจะประสบปัญหาเสถียรภาพ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือภยัธรรมชาติ แต่ภาคการท่องเทียวก็ยงัสามารถฟืนตวัไดใ้นเวลาอนัสัน 
(สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558) 
 จากขอ้มูลทีกล่าวมา โครงสร้างเศรษฐกิจของไทย สามารถสรุปเป็น 3 กลุ่ม คือ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยแต่ละภาคมีสัดส่วนของผลิตภณัฑม์วลรวม ดงั
ภาพที 2.2 นี 
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ภาพที 2.2 กราฟแสดงสดัส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการของไทย 

แหล่งทีมา: World Bank Statistical Yearbook, 2008. 
 

2.5.1.3 สภาพทวัไปดา้นแรงงาน 

 กฎหมายเกียวกบัแรงงานของไทย ประกอบดว้ย  
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 

พระราชบญัญตัิเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

พระราชบญัญติัจดัตงัศาลแรงงานและวธีิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
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 จากกฎหมายทีเกียวขอ้งกับแรงงานทีกล่าวมา จะให้ความคุม้ครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม
แรงงาน ดงัหวัขอ้ทีจะกล่าวต่อไป 

1) การคุม้ครองแรงงาน 

 แรงงานในประเทศไทยไดรั้บความคุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 พระราชบญัญตัิแรงงานสัมพนัธ ์พ.ศ. 2518 และ
กฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง  
 กฎหมายเหล่านีบังคบัใช้กับธุรกิจทุกประเภท ทีมีลูกจา้งอย่างน้อย 1 คน นายจา้งทีไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายเหล่านี มีโทษปรับสูงและอาจมีโทษจาํคุกถึง 1 ปี ทังนี คนทาํงานบา้นไม่
รวมอยูใ่นคาํจาํกดัความของ “ลูกจา้ง” จึงไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงาน ส่วนลูกจา้งอืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นลูกจา้งเต็มเวลา หรือไม่เตม็เวลา ตามฤดูกาล ชวัคราว หรือตามสญัญาจา้ง ก็อยูภ่ายใตก้ฎหมาย
ดงักล่าวทงัสินความคุม้ครองสาํคญัทีอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ไดแ้ก่  

(1)  ชวัโมงทาํงานและวนัหยดุ 

 ชัวโมงทาํงานสูงสุดสําหรับงานทีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ 
ลูกจา้ง คือ 8 ชัวโมงต่อวนั หรือ 48 ชัวโมงต่อสัปดาห์ ในลักษณะงานบางประเภททีระบุไวใ้น
กฎหมาย นายจา้งและลูกจา้งสามารถตกลงระยะเวลาในการทาํงานได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 48 ชวัโมงต่อ
สปัดาห์ การทาํงานทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้งจะตอ้งไม่เกิน 7 ชวัโมง
ต่อวนั หรือ 42 ชวัโมงต่อสัปดาห์ ลูกจา้งมีสิทธิทีจะไดรั้บวนัหยดุตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วนั
ต่อปี และมีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 วนั เมือทาํงานต่อเนืองครบ 1 ปี  นอกจากนี 
ลูกจา้งมีสิทธิเลือกทีจะมาทาํงานล่วงเวลาหรือในช่วงวนัหยดุ ลูกจา้งหญิงมีสิทธิลาคลอดได ้90 วนั
รวมวนัหยดุ แต่นายจา้งจะจ่ายค่าจา้งในช่วงลาคลอดใหไ้ม่เกิน 45 วนั  

 ลูกจา้งทุกคนมีสิทธิพกัผ่อนอยา่งน้อย 1 ชวัโมงต่อวนัหลงัจากทาํงานติดต่อกนั 5 ชวัโมง 
นายจา้งและลูกจา้งสามารถตกลงกําหนดระยะเวลาพกัแต่ละครังให้สันกว่า 1 ชัวโมง แต่เมือ
รวมกันแล้วจะตอ้งไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมงต่อวนั นอกจากนี นายจา้งตอ้งจดัให้ลูกจา้งมีวนัหยุด
ประจาํสปัดาห์อยา่งนอ้ย 1 วนัหลงัจากทาํงานต่อเนืองกนั 6 วนั  

 สาํหรับการทาํงานทีเกินจาํนวนชัวโมงการทาํงานสูงสุดทีกฎหมายหรือสัญญากาํหนด 
(กรณีทีสัญญามีจาํนวนชวัโมงน้อยกว่าทีกฎหมายกาํหนด) ลูกจา้งตอ้งไดรั้บค่าล่วงเวลาเป็นการ
ตอบแทน ค่าล่วงเวลามีหลายอัตราเริมจาก 1 เท่าครึงถึง 3 เท่าของอัตราค่าจา้งรายชัวโมงปกติ
สาํหรับระยะเวลาทีทาํงานล่วงเวลา การทาํงานล่วงเวลาจะตอ้งไม่เกิน 36 ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 ลูกจา้งตอ้งมีอายไุม่ตาํกวา่ 15 ปี และหา้มลูกจา้งทีอายตุาํกวา่ 18 ปีทาํงานทีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในช่วงวนัหยดุ หรือทาํงานระหวา่ง
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เวลา 22.00- 06.00 น. หา้มมิใหใ้ชลู้กจา้งหญิงทีมีครรภท์าํงานล่วงเวลา ทาํงานในช่วงวนัหยดุ หรือ
ทาํงานระหวา่งเวลา 22.00- 06.00 น. เช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม หากลูกจา้งหญิงทีมีครรภท์าํงาน
ในตาํแหน่งผูบ้ริหาร หรือ งานวชิาการ บริหาร และ/หรืองานทีเกียวกบัการเงินการบญัชี บริษทั
สามารถใหท้าํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานหากไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งแต่ ตอ้งไม่กระทบต่อ
สุขภาพของลูกจา้งทีมีครรภน์นั 

(2)  ลาป่วย 

 ลูกจา้งมีสิทธิลาป่วยได้เท่าทีจาํเป็น หากลูกจา้งลาป่วยเป็นระยะเวลา 3 เดือน นายจา้งมี
หน้าทีจ่ายค่าจา้งให้เพียง 1 เดือน การลาป่วยตงัแต่ 3 วนัทาํงานขึนไปนายจา้งอาจให้ลูกจา้งแสดง
ใบรับรองของแพทย ์ 

(3)  ค่าชดเชย 

 ค่าชดเชยเนืองจากการเลิกจา้งโดยไม่มีเหตุอนัสมควรตามทีกฎหมายระบุมีสิทธิทีจะไดรั้บ
ค่าชดเชย นายจา้งตอ้งจ่ายตอ้งจ่ายค่าชดเชย ดงันี 

 

ตารางที 2.1 อตัราค่าชดเชยจาการเลิกจา้งของประเทศไทย 

 

ระยะเวลาทีลูกจ้างได้ทาํงาน ค่าชดเชยทีต้องได้รับ 

ครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี อตัราค่าจา้ง 30 วนั 
ครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี อตัราค่าจา้ง 90 วนั 
ครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี อตัราค่าจา้ง 6 เดือน 

6-10 ปี อตัราค่าจา้ง 8 เดือน 
10 ปีขนึไป อตัราค่าจา้ง 10 เดือน 

 

แหล่งทีมา: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2553. 
 

2)  การหยดุกิจการชวัคราว 

 เมือนายจา้งหยดุกิจการชวัคราว สามารถจ่ายค่าจา้งในอตัรา   ร้อยละ 75 แก่ลูกจา้งทีไดรั้บ
ผลกระทบ การขาดความเขา้ใจกฎหมายอาจส่งผลให้เกิดการดาํเนินการทางศาลและเสียงต่อการ 
ถูกศาลสงัยกเลิกการใชม้าตรการหยดุกิจการชวัคราว  
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 เงือนไขของการใช้ม าตรการหยุด กิ จการชัวคราวมี ระบุ ไว้ในมาตรา  75 แห่ ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน นอกจากนี ภายใตส้ถานการณ์ทีเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึงส่งผลให้
นายจา้งไม่สามารถดาํเนิน กิจการได ้นายจา้งสามารถหยดุการจ่ายค่าจา้งทงัหมดได ้

3)  การเลิกจา้ง 

 เงือนไขการของการเลิกจา้งระบุอยา่งชดัเจนในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และ กฎที
ควบคุมการปฏิบติัและการเลิกจา้งทีไม่เป็นธรรมซึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการไม่ปฏิบติัตามขนัตอน
กฎหมายอยา่งถูกตอ้ง สมาคมลูกจา้งหรือสหภาพแรงงานตอ้งจดทะเบียนกบักระทรวงแรงงานและ
ตอ้งไดรั้บใบ อนุญาตในการดาํเนินการ ศาลแรงงานทาํหนา้ทีไกล่เกลียขอ้พพิาทแรงงาน ทงันี หาก
ในสญัญาการจา้งงานไม่ระบุระยะเวลา แต่ละฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาโดยแจง้ใหคู้่สัญญาทราบ
ในช่วงระหวา่งการจ่ายค่า จา้งหรือก่อนการจ่ายค่าจา้งโดยจะมีผลในช่วงการจ่ายค่าจา้งครังต่อไป 

  หากในสัญญาการจา้งงานไม่ระบุระยะเวลา แต่ละฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาโดยแจง้ให้
คู่สัญญาทราบในช่วงระหว่างการจ่ายค่าจา้ง หรือก่อนการจ่ายค่าจา้งโดยจะมีผลในช่วงการจ่าย
ค่าจา้งครังต่อไป ลูกจา้งอาจถูกใหอ้อกโดยไม่แจง้ล่วงหนา้และไม่ไดรั้บเงินชดเชย ในกรณีทีลูกจา้ง
กระทาํการดงัต่อไปนี 

(1)  ทุจริตต่อหนา้ทีหรือกระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาต่อนายจา้ง 

(2)  จงใจทาํใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(4) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน หรือระเบียบ หรือคาํสงัของ
นายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมายและนายจา้งเคยตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์ อกัษรแลว้ (เวน้แต่กรณีที
ร้ายแรง นายจา้งไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตือน) หนงัสือตกัเตือนมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 1 ปีนบัตงัแต่วนัที
ลูกจา้งกระทาํความผดิ 

(5) ละทิงหนา้ทีเป็นเวลา 3 วนัทาํงานติดต่อกนัไม่วา่จะมีวนัหยดุคนั
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

( ) ไดรั้บโทษจาํคุก (เวน้แต่เป็นความผดิโดยประมาทหรือความผดิลหุ
โทษ) 
 เหตุแห่งการเลิกจา้งโดยมีเหตุผลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานคือกระทาํการ ฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานซาํกบัทีเคยไดรั้บหนงัสือตกัเตือนจากการ กระทาํดงักล่าวแลว้ หนงัสือ
ตกัเตือนมีผลบังคบัเป็นเวลา  ปีนับนับตงัแต่วนัทีลูกจา้งกระทาํความผิด มิใช่ตงัแต่วนัทีออก
หนงัสือ  
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 ขอ้กาํหนดของหนังสือตกัเตือน: มาตรา ( ) ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้
แนวทางการเลิกจ้างเนืองจากฝ่าฝืนข้อ บังคับเกียวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคาํสังของ
นายจ้างและนายจ้างได้ตัก เตือนเป็นหนังสือแล้ว แต่ไม่ได้ให้แนวทางเกียวกับรูปแบบและ
ขอ้กาํหนดของหนังสือตกัเตือน ซึงหากพิจารณาจากผลการตดัสินทีผ่านมาของศาลฎีกา จะเห็นได้
วา่: ก่อนจะออกหนังสือตกัเตือน นายจา้งตอ้งพิจารณาขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน หากขอ้บงัคบั
ดงักล่าว ระบุขนัตอนการดาํเนินการทางวนิยั นายจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนทีระบุไว ้

หนงัสือตกัเตือนตอ้งประกอบดว้ย  
               ) วนัทีออกหนงัสือตกัเตือน 

               ) ชือและตาํแหน่งของพนกังานทีถูกตกัเตือน 

               ) คาํอธิบายพฤติกรรมของพนกังานทีฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน  
               ) การอา้งถึงขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานทีพนกังานฝ่าฝืน 

               ) ขอ้ความวา่หากพนกังานฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานซาํอีก นายจา้งจะลงโทษ
พนกังานตามกระบวนการขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน 

 นอกจากนี นายจา้งควรใหพ้นกังานทีถูกตกัเตือนลงนามรับทราบในหนังสือตกัเตือน หรือ
ในอีกกรณีนายจา้งสามารถอ่านหนังสือตกัเตือนใหพ้นักงานฟัง และขอใหพ้ยาน  คน ลงนามเพือ
ยืนยนัว่าได้มีการอ่านหนังสือตักเตือนให้พนักงานทีถูกตักเตือน ฟังแล้ว และพนักงานทีถูก
ตกัเตือนปฏิเสธทีจะลงนามรับทราบในหนงัสือตกัเตือนนัน อยา่งไรก็ตาม หนังสือจากพนกังานที
ยอมรับวา่ไดฝ่้าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานไม่ถือ เป็นหนงัสือตกัเตือน  
 หากพนักงาน ที ถูกตัก เตือน เป็นสมาชิกคณะกรรมการลูกจ้างทีจัดตังขึนตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ นายจา้งไม่สามารถดําเนินการทางวินัย รวมถึงออกหนังสือ
ตกัเตือนลูกจา้งได้แม้ว่าจะมีการตดัสินความผิดแล้วก็ตาม นายจา้งตอ้งร้องขอให้ศาลแรงงาน
อนุญาตให้ดาํเนินการตามวินัยได ้เมือศาลแรงงานอนุญาตแลว้ นายจา้งจึงจะสามารถดาํเนินการ
ตามขนัตอนทีกล่าวมาขา้งตน้ได ้

 ในกรณีทีนายจา้งยา้ยสถานประกอบการและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตปกติของ 
ลูกจา้งอยา่งมาก นายจา้งตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบถึงการยา้ยสถานประกอบการล่วงหน้าอยา่งน้อย 
30 วนั หรือจ่ายเงินค่าจา้ง 30 วนัแทนการแจง้ล่วงหน้า หากลูกจา้งปฏิเสธทีจะยา้ยหรือทาํงานใน
สถานทีตงัแห่งใหม่ ลูกจา้งมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญา และไดรั้บค่าชดเชยพเิศษในอตัราไม่ตาํกว่า
ร้อยละ 50 ของอตัราค่าชดเชยทีกาํหนดไว ้ 
 ในกรณีทีนายจา้งบอกเลิกสัญญาลูกจา้งเนืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงาน 
กระบวนการผลิต และบริการกระจายสินค้า หรือจากการเปลียนหรือการนําเครืองจักรหรือ
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เทคโนโลยซึีงลดจาํนวนคนงานที ตอ้งการเขา้มาใช ้นายจา้งตอ้งแจง้ให้พนกังานตรวจแรงงานและ
ลูกจา้งทีเกียวขอ้งทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 60 วนัก่อนวนัเลิกจา้ง หรือจ่ายเงินค่าจา้ง 60 วนัแทน
การแจง้ล่วงหน้า ลูกจ้างทีถูกบอกเลิกสัญญาจา้งมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในอัตราทีกําหนดไว ้
นอกจากนี หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัเป็นเวลา 6 ปีขึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษใน
อัตราค่าจา้ง 15 วนัต่อ 1 ปีทีทาํงานเต็มปีนับจากปีที 7 เป็นต้นไป ทังนีจาํนวนค่าชดเชยพิเศษ
รวมกนัตอ้งไม่เกินค่าจา้ง 360 วนั 

4)  กองทุนสวสัดิการลูกจา้ง 

 บริษทัทีมีลูกจา้งอย่างน้อย 10 คนซึงไม่มีกองทุนสํารองเลียงชีพ จะต้องจดัตงักองทุน
สวสัดิการลูกจา้งเพือชดเชยลูกจา้งทีลาออก ถูกปลดออก หรือเสียชีวิตขณะทาํงาน นายจา้งและ
ลูกจา้งตอ้งจ่ายเงินสมบทเขา้กองทุนดงักล่าว 

 นอกเหนือจากขอ้กาํหนดทีกล่าวมาขา้งตน้ มีการจาํกัดประเภทของงานทีสตรีและเด็ก
สามารถทาํได ้มีการกาํหนดแนวทางอตัราค่าจา้งและค่าล่วงเวลา รวมถึงการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท
ระหว่างแรงงานและผูบ้ริหาร นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยกรณีทีลูกจา้งบาดเจ็บ ป่วย หรือเสียชีวิต
ขณะทาํงาน กฎหมายไทยยงักาํหนดให้นายจา้งจดัหาสวสัดิการสิงอาํนวยความสะดวกรวมถึงสิง 
อาํนวยความในการรักษาพยาบาลและสุขอนามยั 

(1)  เงินทดแทน 

 พระราชบัญญัติเงินทดแทนกําหนดให้นายจ้างจ่ายเงิน  ทดแทนทีจาํเป็นให้ลูกจ้างที
บาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิตเนืองจากการทาํงานในอัตราทีกฎหมายกาํหนด สิทธิประโยชน์
ทดแทนแบ่งออกเป็น  4 ประเภท คือ  เงินทดแทน  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าใช้จ่ายในการฟืนฟู
สมรรถภาพการทาํงาน และค่าใชจ่้ายในการจดังานศพ  

 การจ่ายเงินทดแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราทีกฎหมายกาํหนดตามความร้ายแรง 
ของแต่ละกรณี โดยทวัไป จะจ่ายค่าทดแทนรายเดือนในอตัราร้อยละ 60 ของค่าจา้ง แต่จะไม่ตาํ
กวา่ 2,000 บาท และไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือนค่ารักษาพยาบาลจ่ายให้เท่าทีจ่ายจริงตามความจาํ
เป็นแต่ไม่เกิน 35,000 บาทสาํหรับกรณีปกติ และ 50,000 บาทสําหรับกรณีร้ายแรง ค่าใช้จ่ายใน
การฟืนฟูดา้นการแพทยแ์ละอาชีพจ่ายให้ตามความจาํเป็นตามทีหลกั เกณฑ์และอตัราทีกฎหมาย
กาํหนดแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ จะจ่ายค่าทาํศพ 100 เท่าของอตัราค่าจา้งขนัตาํราย
วนัทีกฎหมายกาํหนด 
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(2)  ประกนัสงัคม 

 พระราชบญัญติัประกนัสงัคมกาํหนดใหน้ายจา้งทุกราย หกัเงินค่าจา้งรายเดือนของลูกจา้ง
แต่ละรายสมทบกองทุนประกนัสงัคมในอตัราร้อยละ 5 สาํหรับค่าจา้ง 15,000 บาทแรก
ขณะเดียวกนั นายจา้งมีหนา้ทีส่งเงินสมทบในจาํนวนทีเท่ากนัโดยจะตอ้งส่งเงินใหส้าํนกังาน 

ประกนัสงัคมภายในวนัที 15 ของเดือนถดัไป 

 ลูกจา้งทีประกนัตนสามารถยนืคาํร้องขอรับเงินทดแทนในกรณีบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพพล
ภาพ หรือเสียชีวติทีมิไดสื้บเนืองจากการทาํงาน และกรณีการคลอดบุตร สวสัดิการบุตร บาํนาญ
ชราภาพ และวา่งงาน (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2553) 

5)  การพฒันาฝีมือแรงงาน 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.2545 มีวตัถุประสงค์เพือให้ผู ้
ประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการพฒันาศกัยภาพกาํลังแรงงานให้มี
ความรู้ความสามารถ ทกัษะฝีมือเพมิขึน เพอืใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพในการทาํงานสูงขึน ซึง
จะส่งผลต่อการผลิตสินคา้และการบริการมีคุณภาพ สามารถแข่งขนัทางการคา้กบัประเทศอืนได ้
จึงกาํหนดใหสิ้ทธิและประโยชน์แก่ผูป้ระกอบกิจการทีมีลูกจา้งตงัแต่ 100 คนขึนไป  ตอ้งฝึกอบรม
ลูกจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนลูกจา้งทงัหมดทุกปีและยนืแบบส่งเงินสมทบเขา้กองทุน
พฒันาฝีมือแรงงาน  เพือประเมินเงินสมทบกองทุน  หากไม่จดัฝึกอบรมลูกจา้งหรือไม่ครบตาม
จาํนวนทีกาํหนดตอ้งส่งเงินสมทบกองทุนเพือนาํไปใชจ่้ายในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการ
ใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน(กรมพฒันาฝีมือแรงงาน, 2545) 

6) การทาํงานของคนต่างดา้ว 

 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว กําหนดให้คนต่างด้าวทุกคนทีทาํงานใน
ประเทศไทย ตอ้งขอใบอนุญาตทาํงาน ก่อนทีจะเริมทาํงานในประเทศไทย เวน้แต่จะยนืขอภายใต้
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนซึงจะมีเวลา 30 วนัในการยนืขอ 

 ผูมี้วีซ่าประเภทคนอยูช่วัคราว สามารถยนืขอใบอนุญาตทาํงานได ้และกฎหมายอนุญาต
ใหผู้มี้วซ่ีาประเภทดงักล่าวทาํงานไดใ้นช่วงทีรอผลการพจิารณาการขอใบอนุญาตทาํงาน 

 คนต่างดา้วทีเขา้มาในราชอาณาจกัร แลว้ประสงคท์ีจะขออนุญาตทาํงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอืนตอ้งยนืขอรับใบอนุญาตทาํงานภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัทีเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 30 วนันับแต่วนัทีทราบการได้รับอนุญาตให้ทาํงานตาม
กฎหมายนนัๆ (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2553) 

2.5.1.4 นโยบายดา้นเศรษฐกิจ 
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 การพฒันาประเทศทีผา่นมา ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 
1-7 (พ.ศ.2504-2539) เป็นช่วงของการพฒันาประเทศโดยเน้นใชท้รัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
เป็นหลกั มีนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งชดัเจน มุ่งส่งเสริมการส่งออก และทดแทนการ
นาํเขา้ และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจทีขาดสมดุล ทาํใหส้งัคม
มีปัญหา การพฒันาไม่ยงัยนื ดงันนั ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 8-
10 (พ.ศ.2540-2554) เป็นการเน้นพฒันาทุนมนุษย ์เพือมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง และในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นการเน้นการขบัเคลือนการพฒันา
ทุนมนุษยค์วบคู่กบัการพฒันา โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศทีมี
ความสมดุลและยงัยนื (สาํนกงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาติ, 2558) 

1) ประเภทกิจการทีใหก้ารส่งเสริมการลงทุน 7 หมวด ดงันี 

หมวด  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

                              หมวด  เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขนัมูลฐาน 

                              หมวด  อุตสาหกรรมเบา เช่น สิงทอ เครืองนุ่งห่ม 
                              หมวด  ผลิตภณัฑโ์ลหะ เครืองจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง 

                              หมวด  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้า 

                              หมวด  เคมีภณัฑ ์กระดาษ และพลาสติก 

                              หมวด  กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

 เพือจูงใจและกระตุน้ให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมทีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึน คณะกรรมการจึงกาํหนดสิทธิและประโยชน์เพิมเติม
ตามคุณค่าของโครงการ ดงันี   

(1) การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ทงัการดาํเนินการ
เอง หรือการวา่จา้งผูอื้นในประเทศ หรือการร่วมวจิยัและพฒันากบัองคก์รในต่างประเทศ 

(2) การสนบัสนุนกองทุนดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากร 
สถาบนัการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวจิยั หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศ ดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตามทีคณะกรรมการเห็นชอบ 

(3) ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเทคโนโลยทีีพฒันาจากแหล่งใน
ประเทศ   

(4) การฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขีนัสูง  
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(5)  การพฒันาผูผ้ลิตวตัถุดิบหรือชินส่วนใน
ประเทศ (Local Supplier) ทีมีผูมี้สญัชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ใน
ส่วนทีเกียวกบัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขีนัสูง และการใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิค   

(6) การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ ทงัการดาํเนินการเอง หรือ
การวา่จา้งผูอื้นในประเทศ ตามทีคณะกรรมการเห็นชอบ ทงันี รายละเอียดใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีสาํนกังานกาํหนด 

2) สิทธิและประโยชน์ทีจะไดรั้บเพมิเติม ดงันี 

(1)  หากมีการลงทุนหรือมีค่าใชจ่้ายขา้งตน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท แลว้แต่มูลค่าใดตาํกวา่ ใหไ้ดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพมิเติมอีก 1 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 8 ปี  

(2)  หากมีการลงทุนหรือมีค่าใชจ่้ายขา้งตน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
2 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่นอ้ยกวา่ 400 ลา้นบาท แลว้แต่มูลค่าใดตาํกวา่ ใหไ้ดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพมิเติมอีก 2 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 8 ปี  

(3)  หากมีการลงทุนหรือมีค่าใชจ่้ายขา้งตน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
3 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ลา้นบาท แลว้แต่มูลค่าใดตาํกวา่ ใหไ้ดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพมิเติมอีก 3 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 8 ปี  

 หากตงัสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมทีไดรั้บการส่งเสริม 
ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพมิเติมอีก 1 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 8 ปี 

 ทงันีไม่รวมถึงประเภทกิจการทีมีเงือนไขบงัคบัวา่ตอ้งตงัในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมทีไดรั้บการส่งเสริม (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2553) 
 

2.5.2 ประเทศมาเลเซีย 

2.5.2.1 สภาพทวัไปของประเทศมาเลเซีย 

 ตงัอยู่ในเขตเส้นศูนยสู์ตร ประกอบด้วยพืนที 2 ส่วนพืนทีแหลมมลายู หรือมาเลเซีย
ตะวนัตก ซึงตอนเหนือของประเทศติดต่อกบัประเทศไทย ประกอบดว้ย  รัฐ คือ ปะหัง สลงังอร์ 
เนกรีเซมบิลนั มะละกา ยะโฮร์ เประ กลนัตนั ตรังกานู ปีนัง เกดะห์และปะลิส  และพืนทีบนเกาะ
บอ  เนียว (Borneo) หรือมาเลเซียตะวนัออกซึงมีประเทศบรูไน  และส่วนหนึงของประเทศ
อินโดนีเซียตงัอยู่ ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวกั นอกจากนี ยงัมีเขตการปกครอง
ภายใตส้หพนัธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกวัลาลมัเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ)  
และเกาะลาบวน ดงัในแผนทีในภาพ 2.3 



46 

 

 

ภาพที 2.3 แผนทีประเทศมาเลเซีย 

แหล่งทีมา : กระทรวงการต่างประเทศ, 2555. 
 

 ภูมิอากาศ เขตร้อนชืน (Tropical Climate) อุณหภูมิโดยเฉลีย -  องศาเซลเซียส ซึงไม่
สูงนักเนืองจากภูมิประเทศเป็นเขตป่าร้อนชืนมีฝนตกชุกตลอดทังปี  ฝนตกโดยเฉลีย  
เซนติเมตรต่อปี พนืที ,  ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ  ของไทย) มีประชากร 29.512 

ลา้นคนซึงนบัถือศาสนาอิสลามร้อยละ 60 พทุธร้อยละ 19 คริสตร้์อยละ 12 

 ภาษาราชการได้แก่  ภาษามาเลเซีย สําหรับภาษาอืนทีใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ 
ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ และภาษาจีน 

 ระบอบการปกครอง สหพนัธรัฐ โดมีสมเด็จพระราชาธิบดี    (Yang di-Pertuan Agong) 
เป็นประมุข ซึงมาจากการเลือกตงัเจา้ผูป้กครองรัฐ 9 แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหงั สลงังอร์ เกดะห์ 
กลนัตนั    เนกรีเซมบิลนั เประและปะลิส) และผลดัเปลียนหมุดเวียนกนัขึนดาํรงตาํแหน่ง วาระละ 
5 ปี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพนัธรัฐ และมุขมนตรีแห่งรัฐ (Menteri Besar ใน
กรณีทีมีเจา้ผูป้กครองรัฐ หรือ Chief Minister ในกรณีทีไม่มีเจา้ผูป้กครองรัฐ) เป็นหัวหน้ารัฐบาล
แห่งรัฐ 

 อตัราแลกเปลียน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 3.7 ริงกิต (โดยประมาณ) และ1 ริงกิต เท่ากบั 
11 บาท (โดยประมาณ) (สถานทูตไทยมาเลเซีย, 2555 และกองเอชียตะวนัออก , กรมเอเชีย
ตะวนัออก, 2556) 
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2.5.2.2 โครงสร้างเศรษฐกิจ 

 มาเลเซียเป็นประเทศทีมีรายไดป้านกลาง ทีมีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วในช่วง 40 
ปีทีผ่านมา โดยเปลียนจากประเทศทีผลิตและส่งออกพืชผลเกษตร เช่น ยางพารา นาํมนัปาล์ม โก้
โก ้ขา้ว พริกไทย และสินคา้ขนัปฐมอืนๆ มาเป็นบริการ การผลิตและส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม ที
ใชเ้ทคโนโลยขีนัสูงทงันีเนืองจากมาเลเซียมีแรงงานทีมีคุณภาพ มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
ให้ทันสมัย และรัฐบาลส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุน โดยทีมาเลเซียเป็นแหล่งผลิตให้กับ
บรรษทัขา้มชาติ ทงัจากสหรัฐฯญีปุ่ น ยโุรป ไตห้วนั และเกาหลี รวมถึงผูป้ระกอบการในประเทศ
ต่างก็เร่งยกระดบัการผลิตใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก  
 สาํหรับสาขาการผลิตในมาเลเซียทีน่าสนใจ ไดแ้ก่ อิเล็กทรอนิกส์  เครืองใชไ้ฟฟ้า สิงทอ 
และรองเทา้ 
 อุตสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบดว้ยกลุ่มอุตสาหกรรมทีสาํคญั 
ดงันี 

1) กลุ่มผลิตภณัฑโ์ทรคมนาคม เป็นอุตสาหกรรมทีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตสูง ที
ผ่านมา การผลิตในประเทศมักจะผลิตอุปกรณ์สือสารทีใชเ้ทคโนโลยไีม่ซับซ้อน  หรือเป็นการ
นาํเขา้ชินส่วนจากต่างประเทศ เพือประกอบในโรงงานทีเป็นฐานการผลิตในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
เครืองรับโทรทศัน์  เครืองโทรสาร  จานดาวเทียม และชินส่วนเครืองรับโทรศพัท ์

2) กลุ่มผลิตภณัฑค์อมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เป็นอุตสาหกรรมทีตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนสูง ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตสูงและทนัสมัย เนืองจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยเีป็นไป
อยา่งรวดเร็วมาก  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตชินส่วนอุปกรณ์และส่วนประกอบ หรือนาํเขา้ชินส่วน
เพอืประกอบเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปแลว้ส่งออก โดยต้องพึงพ าวัต ถุ ดิบและชิน ส่วน  จาก
ต่างประเทศกวา่ร้อยละ 70 – 80 และใชเ้ทคโนโลยจีากบริษทัแม่ทีเขา้มาร่วมทุน ผลิตภณัฑท์ีสาํคญั 
ไดแ้ก่ ชินส่วนคอมพวิเตอร์  

3)  กลุ่มอุตสาหกรรมชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตทีเน้นใชแ้รงงานเป็น
สําคัญและจะเป็นลักษณะร่วมทุนกับต่างประเทศ (Joint Venture) ในรูปของบริษัทข้ามชาติ 
(Multi– National) บริษทัในเครือ (Subsidiary) และผูรั้บช่วงการผลิต (Subcontracting) ทงันีลูกคา้
ส่วนใหญ่ คือ ลูกคา้ต่างชาติ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งพึงพาการนําเขา้
วตัถุดิบจากต่างประเทศ ซึงผลิตเพอืการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ 
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4)  กลุ่มอุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นอุตสาหกรรมทีมีการผลิตมานาน 
ผูผ้ลิตมีการพฒันาขีดความสามารถทางเทคโนโลยกีารออกแบบ และมีความสามารถในการผลิต
ชินส่วน ส่วนประกอบและผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป ทาํใหเ้ครืองใชภ้ายในบา้นทีผลิตมีรูปแบบสวยงาม
คุณภาพดี  การผลิตเครืองใชภ้ายในบา้น มีความเชือมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศสูง  โดย
ปัจจุบนัมีการใชชิ้นส่วนในประเทศเพิมขึนเรือยๆ  และนาํเขา้วสัดุและวตัถุดิบพืนฐาน เช่น เหล็ก 
อลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก  เคมีภณัฑ์ เพือผลิตชินส่วนและส่วนประกอบ แล้วนาํมาประกอบ
เป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป ผลิตภณัฑท์ีสาํคญั ไดแ้ก่เครืองปรับอากาศ เครืองรับโทรทศัน์ 

5)  กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์  ซึงเขา้มามีบทบาททีสาํคญัอยา่งยงิ  เนืองจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ทงัทางดา้นฮาร์ดแวร์  เทคโนโลยเีนือหาสาระทีเป็น
สือผสม (Multimedia) เทคโนโลยโีทรคมนาคมรวมถึงเทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ดว้ย อี ก ทั ง
หน่วยงานต่างๆ ไดมี้การลงทุนพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีมีมูลค่าสูงมาก ทาํให้ตลาด
ซอฟตแ์วร์ภายในประเทศมีขนาดใหญ่เพียงพอ และมีการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยัเป็น
พนืฐานในการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ในระยะสนัๆ  

6)  กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน เป็นอุตสาหกรรมพืนฐานในการผลิตของอุตสาหกรรม
ต่างๆไดแ้ก่   อุตสาหกรรมแม่พมิพ ์ชินส่วนโลหะชินส่วนพลาสติก  ฯลฯ   โดยมีกระบวนการผลิต
ทีสาํคญั ไดแ้ก่ การปัมขึนรูป  การชุบเคลือบผิวโลหะ งานเครืองมือกล การหล่อ  การเชือมการ
ฉีดพลาสติกและ  การขึนรูปยาง  ซึงการผลิต  ชินส่วนแต่ละชนิด  จะมีการใช้เทคโนโลยี การ
ออกแบบและเทคโนโลยกีารผลิตทีแตกต่างกนั   
  มาเลเซียนบัเป็นหนึงในประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก มี
จาํนวนบริษทัเกียวขอ้งในอุตสาหกรรมนีกวา่ 1,000บริษทั  
 สินคา้สิงทอและเครืองนุ่งห่มในมาเลเซีย 

 อุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่มมาเลเซียไดเ้ติบโตอยา่งมากในช่วง 3 ทศวรรษทีผา่น
มาโดยมีโรงงานผลิตทีได้รับอนุญาต  จาํนวน 662 โรง มูลค่าการลงทุนรวม 8,300 ล้านริงกิต 
(ประมาณ 83,000  ลา้นบาท) สามารถสร้างงานได ้ ,  ตาํแหน่ง โดยอุตสาหกรรมนี 

มีพฒันาการอยา่งต่อเนืองและครบวงจร  เริมตงัแต่การผลิตเส้นใย  โพลิเมอร์หรือเส้นใยประดิษฐ์ 
การปันดา้ย การทอ การถกั  การยอ้ม  การพิมพ ์การตดัเยบ็เครืองแต่งกาย  รวมถึงการผลิตเคหะสิง
ทออืนๆ เช่น  ผา้ม่าน ผา้ปูโต๊ะ ผา้ปูทีนอน  ผา้ห่มพรมปูพืน รวมถึงผา้ทีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น ผา้กนัความร้อนสาํหรับพนักงานดบัเพลิง ผา้สะทอ้นแสงสําหรับจราจร และชุดเครืองแบบ
ของพนกังานในอุตสาหกรรมขดุเจาะนาํมนั  เป็นตน้ 
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  สินค้าสิงทอและเครืองนุ่งห่มของมาเลเซียได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ
 เช่นสหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น เกาหลี และสิงคโปร์  นอกจากนีมาเลเซียยงัรับผลิตสินคา้ให้กบั
บริษทัแบรนดร์ะดบัโลกดว้ย  

  ปัจจุบันมาเลเซียมีตราสินค้าในตลาดต่างประเทศหลากหลาย  ทังยงัได้สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง  โดยเนน้ทีความปลอดภยัและสร้างความน่าเชือถือ โดยควบคุมคุณภาพการผลิต  
ดว้ยการใชเ้ครืองจกัรอตัโนมตัิควบคุม 

 กลยทุธใ์นการพฒันาธุรกิจสิงทอมาเลเซีย  คือ  การมุ่งไปสู่การผลิตสินค้าคุณภาพ
ระดบัพรีเมียม  ดว้ยราคาทีเหมาะสมสู่ตลาดโลก โดยผูผ้ลิตสิงทอและเครืองนุ่งห่มของมาเลเซียได้
ให้ความสําคญัอยา่งต่อเนือง   ในการเพิมผลผลิตเชิงรุกและพฒันาตราสินคา้  ให้เป็นทีรู้จกัใน
ตลาดโลก   มีการร่วมหุ้นกับต่างชาติลงทุนด้านเครืองจกัรอัตโนมัติและการทาํวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ เพอืเพมิประสิทธิภาพกระบวนการผลิต   สามารถลดระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบ
สินคา้  ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาและความตอ้งการของลูกคา้ 
 อุตสาหกรรมรองเทา้ 
 อุตสาหกรรมรองเทา้ในมาเลเซียมีจาํนวนผูผ้ลิตประมาณ  1,000  ราย  จา้งคนงาน 30,000 

คน  ส่วนใหญ่ตังอยู่ในรัฐเปรัค  รัฐสลังงอ  และรัฐปีนัง กาํลังการผลิตรองเทา้ปีละ  70 ล้านคู่  
สินคา้ทีผลิตมีตงัแต่  รองเทา้นิรภยัใชใ้นอุตสาหกรรม  จนถึงรองเทา้กีฬา และรองเท้าแฟชัน 
โดยสามารถสร้างแบรนดข์องตนไดส้าํเร็จ นอกจากนีผูผ้ลิตหลายราย ผลิตสินคา้ลิขสิทธิให้กับ   
แบรนดด์งัระหวา่งประเทศ 

 อุตสาหกรรมเครืองหนงั 

 สาํหรับอุตสาหกรรมเครืองหนังในมาเลเซีย จะเน้นการผลิตสินคา้ทีมีมูลค่าเพิมมากขึน
โดยอาศยัการเขา้มาของตราสินคา้ทีมีชือเสียง และผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพสูงในกลุ่มสินคา้ชันนํา 
ตวัอยา่งเช่น ผูผ้ลิตสายนาฬิกาทาํจากหนงัของนาฬิกาชนันาํ  ซึงได้ขยายฐานสินคา้มาผลิตสินค้า
เครืองหนังราคาแพง  ก็ได้เขา้มาทาํตลาดในมาเลเซียตงัแต่ปี 2552 และมีแนวโน้มว่า จะมีบริษทั
ต่างประเทศ เปิดตวัสู่ตลาดมาเลเซียอยา่งต่อเนือง ทาํให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัผูผ้ลิต
ภายในประเทศลดลง  กลยุทธ์การแข่งขันจึงเปลียนมาใช้ว ัสดุคุณภาพสูงขึน   เพือปกป้อง
อุตสาหกรรมในประเทศ รัฐบาลมาเลเซียไดต้งักาํแพงภาษีนําเขา้ไวท้ีร้อยละ 30 ในช่วงทีผ่านมา 
บวกกบัภาษีขายอีกร้อยละ 10 แต่ปัจจุบนัเพือให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ส่งเสริมภาคการท่องเทียว 
ใหมี้การจบัจ่ายใชส้อยในมาเลเซียมากขึน จึงไดล้ดภาษีนาํเขา้ลง โดยเฉพาะมาตรการดา้นภาษีเขต
การคา้เสรีอาเซียนทีอตัราภาษีนาํเขา้เป็นศูนย ์ 
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 อุตสาหกรรมรถยนต ์

 มาเลเซียไดเ้ริมตน้โครงการรถยนตแ์ห่งชาติ  (National Car หรือ Proton)  บริษทั โปรตอน 
โฮลดิงส์เบอร์ฮาด ก่อตงัขึนเมือ 28 กรกฎาคม 2546 เนืองจากบริษทัโปรตอนกรุ๊ป มีความตอ้งการ
ทีจะบริหารการลงทุนต่างๆ ภายใตรู้ปแบบของบริษทัแม่ทีเขา้ไปถือหุน้ในบริษทัอืนๆ  

 นับจากนันมาโปรตอนได้ก้าวจากการเป็นผูผ้ลิตยานยนต์ภายในประเทศไปสู่การเป็น
ผูผ้ลิตทีสามารถออกแบบและผลิตรถยนตรุ่์นต่างๆไดเ้อง เพือตอบสนองความตอ้งการในตลาดที
แตกต่างกนัออกไป นอกเหนือจากการรุกตลาดภายในประเทศแล้ว โปรตอนยงัส่งออกรถยนต์
ให้กับตลาดหลักอืนๆ  อีก   4 แห่ง ได้แก่  อาเซียน  ตะวนัออกกลาง สหราชอาณาจักรและ
ออสเตรเลีย    อีกทงัยงัไดพ้ฒันาเครืองยนตรุ่์น Campro ทีเป็นเอกสิทธิเฉพาะของโปรตอนร่วมกบั
โลตสักรุ๊ปประเทศองักฤษอีกดว้ย ผูผ้ลิตรถยนตแ์ห่งชาติแห่งทีสอง Perodua ไดต้งัโรงงานผลิตที
เมือง Serendah ทีรัฐเซอร์ลังงอห์ ได้เปิดตวัครังแรกในปี 2527 รถยนต์ Perodua เป็นรถทีขายดี
ลาํดบัทีสองของรถยนตน์งัในมาเลเซีย (กรมส่งเสริมการส่งออก,  2555) 
 จากขอ้มูลในแต่ละภาคการผลิตทีกล่าวมา สามารถสรุปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
มาเลเซีย โดยแบ่งเป็นสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมขของ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ ตามภาพที2.4 
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ภาพที 2.4 กราฟแสดงสดัส่วนผลิตภณัฑม์วลรวม ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการของประเทศมาเลเซีย 

แหล่งทีมา : World Bank , 2008. 
 

2.5.2.3 สภาพทวัไปดา้นแรงงาน 

 ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศทีกาํลงัพฒันา และมีเป้าหมายจะเป็นประเทศอุตสาหกรรม
หรือประเทศทีพัฒนาแล้วในปี  2020 อีกทังมีนโยบายในการพัฒนาประเทศ  เพือดึงดูดชาว
ต่างประเทศให้เขา้มาลงทุนในมาเลเซีย โดยเร่งให้มีการพฒันาโครงสร้างพืนฐานและบุคลากรใน
ประเทศเพือรองรับการลงทุนดงักล่าว ทาํให้เกิดความตอ้งการจา้งงานเพิมมากขึนทงัในระดบัล่าง
จนถึงระดบัสูง ตลาดแรงงานของมาเลเซียมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยงิในภาคการ
ก่อสร้าง อุตสาหกรรม และการบริการ  

            อย่างไรก็ตามปัญหาคือ คนมาเลเซียส่วนใหญ่ไม่นิยมทาํงานในระดับล่างและในภาค
บริการ มาเลเซียจึงยงัคงตอ้งพงึพาการใชแ้รงงานต่างชาติอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในสาขาอาชีพต่างๆ 
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และจาํเป็นตอ้งผ่อนปรนนโยบายดา้นแรงงานโดยอนุญาตให้มีการจา้งแรงงานต่างชาติใน 6 สาขา
อาชีพ ไดแ้ก่ แม่บา้น ก่อสร้าง อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และการเกษตร  (สาํนกังานแรงงานไทย
ในมาเลเซีย, 2556) 

1) ค่าจา้ง 

 หากกิจการตอ้งมีบุคลากรช่วยทาํงานในดา้นต่างๆ  อตัราเงินเดือน ค่าจา้งสาํหรับ
บุคลากรแต่ละระดบัหรือหนา้ที มีดงันี 

  เงินเดือนเฉลียมาตรฐาน สาํหรับผูบ้ริหารในภาคการผลิตมีอตัราดงันี 

  ผูจ้ดัการระดบัอาวโุส (Senior Managers) ,   ริงกิต 
  ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Executives) ,   ริงกิต 
เงินเดือนของพนกังานทีใชท้กัษะในภาคการผลิต โดยเฉลีย ดงันี 

 สาํหรับแรงงานไม่มีทกัษะ 803 ริงกิต   
 สาํหรับแรงงานกึงมีทกัษะ 1,243 ริงกิต   
 สาํหรับแรงงานมีทกัษะ หรือช่างมีฝีมือ  1,639  ริงกิต 

2) กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัแรงงาน 

 กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัแรงงาน  มีดงันี  พระราชบญัญตัิแรงงาน  พระราชบญัญตัิสหภาพ
แรงงาน   พระราชบัญญัติแรงงานเด็กและวัย รุ่น  พระราชบัญญัติประกันสังคมแรงงาน  
พระราชบัญญัติประกันคนงานพระราชบัญญัติความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม    และ
พระราชบญัญตัิโรงงานและเครืองจกัร  

 กฎหมายการจา้งงาน ปี ค.ศ.  (พ.ศ. ) เป็นกฎหมายหลักเกียวกับแรงงานของ
มาเลเซีย มีขอ้บงัคบับางเรืองในการจา้งงาน ทีควรใหค้วามสาํคญั ดงันี 

  อตัราค่าจา้ง  หมายถึง  ค่าจา้งทีนายจา้งตอ้งจ่ายแก่คนงานในวนัต่อไปนี  ทาํงานล่วงเวลา  
ทาํงานในวนัหยดุ  ลาป่วย  ลาคลอด ลาประจาํปี 
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ตารางที 2.2 เงือนไขขนัตาํสาํหรับการจา้งงานและไดรั้บค่าจา้งของประเทศมาเลเซีย 

เงือนไข ระยะเวลา 
จํานวนชัวโมงทํางานปกติ ไม่เกิน 8 ชวัโมง หรือ 48 ชวัโมง ต่อ สปัดาห์ 
วันหยุดราชการทีได้รับค่าจ้าง อยา่งนอ้ย 10 วนั เป็นวนัหยดุราชการตาม

ประกาศของราชการใน 1 ปี ปฏิทิน 
การลาคลอดแบบได้ค่าจ้าง 60 วนั 
 

แหล่งทีมา: กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555. 
 

ตารางที 2.3 จาํนวนวนัลาประจาํปีขนัตาํแบบไดรั้บค่าจา้งสาํหรับลูกจา้งของประเทศมาเลเซีย 

อายุงาน จํานวนวันลา 
อายุงานน้อยกว่า 2 ปี 8 วนั 
อายุงาน 2 ปี ขันไป แต่น้อยกว่า 5 ปี 12 วนั 
อายุงานเกิน 5 ปี 16 วนั 
 

แหล่งทีมา: กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555. 
 

 การลาป่วยและจาํนวนวนัลาป่วยแบบไดรั้บค่าจา้ง พนกังานหรือคนงานทีมีสิทธิลาป่วยต่อ
ปีได้  -  วนั โดยได้รับค่าจา้งตามเงือนไขของระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ทงันีตอ้งได้รับการ
ตรวจจาก 

1) นายแพทยท์ีนายจา้งจดทะเบียนไวห้รือ 

2) ในกรณีไม่อาจพบนายแพทยท์ีนายจา้งจดทะเบียนไว ้ดว้ยเหตุจาก เวลา ระยะทาง
พนกังานหรือคนงานสามารถพบนายแพทยค์นใดก็ได ้

3) ทนัตแพทย ์ค่าใชจ่้ายจากการรักษาหรือการตรวจทางนายจา้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
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ตารางที 2.4 จาํนวนวนัลาป่วยขนัตาํแบบไดรั้บค่าจา้งสาํหรับลูกจา้งต่อ  ปีปฏิทินของประเทศ
มาเลเซีย 

อายุงาน จํานวนวันลา 
อายุงานน้อยกว่า 2 ปี 14 วนั 
อายุงาน 2 ปี ขันไป แต่น้อยกว่า 5 ปี 18 วนั 
อายุงานเกิน 5 ปี 22 วนั 
กรณต้ีองเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล 

60 วนั 

 

แหล่งทีมา: กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555. 
 

การสงเคราะห์ตามกฎหมาย มาเลเซียบงัคบัใหต้อ้งมีการสงเคราะห์ลูกจา้งชาวมาเลเซีย 

ตามกฎหมายกองทุนสาํรองเลียงชีพลูกจา้ง ปีค.ศ. (Employment Provident Fund) ดงันี 

   นายจา้งสมทบเขา้กองทุนฯ ร้อยละ 12 ของค่าจา้งรายเดือน 

   ลูกจา้งสมทบเขา้กองทนุฯ ร้อยละ 11 ของค่าจา้งรายเดือน 

  ทังนีไม่ได้บังคับการสงเคราะห์ลูกจ้างชาวต่างชาติ แต่นายจ้างสามารถเลือกทีจะ
สงเคราะห์หรือไม่สงเคราะห์ก็ได ้ โดยอาจปรับใชอ้ตัราการเก็บเงินเขา้กองทุน ดงัตารางที 2.5 นี 

 

ตารางที 2.5 อตัราเงินสงเคราะห์ตามกฎหมายทีนายจา้งและลูกจา้งตอ้งจ่ายของประเทศมาเลเซีย 

กลุ่มอาย ุ ส่วนทีนายจ้างจ่าย ส่วนทีลูกจ้างจ่าย 

อายุไม่เกนิ 55 ปี 5 ริงกิต หรือ 1.39$ต่อลูกจา้ง 1
คน ต่อ 1 เดือน 

ร้อยละ8ของค่าจา้งรายเดือน 

อายุระหว่าง 55-75 ปี  ริงกิต หรือ . $ต่อลูกจา้ง 
คน ต่อ  เดือน 

ร้อยละ5ของค่าจา้งรายเดือน 

 

แหล่งทีมา: กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555. 
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 การเลิกจา้ง  โดยนายจา้งสามารถยติุสัญญาจา้งได ้โดยแจง้ต่อลูกจา้งในกรณีดงันี ลูกจา้ง
ขาดทกัษะในการทาํงาน ลูกจา้งขาคุณสมบตัิ แจง้คุณวุฒิไม่ตรงกบัความจริง  เมือลูกจา้งมีปัญหา
สุขภาพ ลูกจา้งนอนในขณะปฏิบตัิหนา้ที ลูกจา้งประมาทขณะปฏิบตัิหนา้ที  ลูกจา้งขโมยทรัพยสิ์น
ของนายจา้งหรือคนงานอืน ลูกจา้งเมาขณะปฏิบตัิหน้าที  ลูกจา้งไม่ปฏิบติัตามคาํสงัทีถูกตอ้งของ
นายจา้ง                  
   การแจง้ประกาศยกเลิกสญัญาจา้ง 

1) ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  สปัดาห์ ในกรณีคนงานทาํงานนอ้ยกวา่  สปัดาห์นบัแต่การ
แจง้ประกาศ 

2) ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  สปัดาห์ ในกรณีคนงานทาํงาน  ปี หรือมากกวา่แต่ไม่เกิน  ปี
นบัแต่แจง้ประกาศ 

3) ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  สปัดาห์ ในกรณีคนงานทาํงาน  ปี หรือมากกวา่ 
  นอกจากนีนายจา้งสามารถทีจะดาํเนินการต่อไปนีได ้ คือยกเลิกสญัญาจา้งโดยไม่แจง้
ประกาศ ลดขนัของคนงาน ลงโทษสถานเบาตามทีเห็นสมควร 

 การประกนัคนงาน  ในพระราชบญัญตัิประกันคนงาน (Workmen’s Compensation Act) 
กาํหนดไวว้า่ เพอืเป็นการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุขณะทีทาํงาน ลูกจา้งจะตอ้งทาํกรมธรรมป์ระกนั
ตวัเอง อนัจะไดรั้บค่าทดแทน เมือเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

  นอกจากนีจะต้องมีการจัดทํากองทุนเงินสะสม  (Provident Fund) คล้ายกองทุน
ประกนัสงัคมของไทย โดยนายจา้งตอ้งออกเงินสมทบกองทุนดงักล่าว 

การนาํเขา้คนงานต่างชาติไปทาํงานในประเทศมาเลเซีย         
 ในกรณีทีธุรกิจต้องการ นําคนงานไทยหรือคนสัญชาติอืนเข้าไปทํางานในประเทศ
มาเลเซีย จะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนต่างๆ 6 ขนัตอน เพอืใหถู้กตอ้งตามกฎหมายดงันี 

 1)  นายจา้งจะตอ้งขอโควตา้จาํนวนคนงานต่างชาติ จากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย 
(Ministry of Home Affairs) 
 2)  จดัหาคนงานตามโควตาทีไดรั้บ ซึงสามารถขอความช่วยเหลือผา่นสาํนกังานแรงงาน
ในมาเลเซียได ้

 3)  จดัทาํ Calling Visa เมือไดค้นงานตามจาํนวนทีตอ้งการ นาํหลกัฐานของคนงานซึง
ประกอบดว้ย หนงัสือเดินทางและใบรับรองแพทยไ์ปขอ Calling Visa ทีสาํนกังานตรวจคนเขา้
เมืองมาเลเซีย 
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 4) ทาํสญัญาจา้งและรับรอง เมือได ้ Calling Visa แลว้นายจา้งจะตอ้งทาํสญัญาจา้งกบั
คนงานซึงถือเป็นลูกจา้ง จากนนัใหน้าํสญัญามาใหส้าํนกังานแรงงานในมาเลเซียรับรอง 

 5) การขอวซ่ีาชวัคราวลูกจา้งจะตอ้งนาํ Calling Visa และสญัญาทีรับรองแลว้ไปขอวซ่ีา
ชวัคราว 3 เดือน ทีสถานทูตหรือสถานกงสุลมาเลเซียในประเทศตน้ทาง 

 6) การขอทาํใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) นายจา้งจะตอ้งดาํเนินการขอทาํใบอนุญาต
ทาํงานใหลู้กจา้ง ซึงจะตอ้งทาํภายในเวลา 3 เดือนทีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศมาเลเซีย  
 นายจา้งทีจะจา้งคนงานต่างชาติ  มีหน้าทีจะตอ้งทาํใบอนุญาตทาํงานให้กับลูกจา้ง โดย
จะตอ้งนําเอกสารไปยนืทีสํานักงานตรวจคนเขา้เมืองประเทศมาเลเซีย  โดยทีใบอนุญาตทาํงาน 
(Work Permit) โดยทวัไปมีอาย ุ 1 ปี (ยกเวน้อาชีพทาํงานในร้านอาหารซึงมีอายุ 3 เดือน และ 1 
ปี) ซึงค่าทําใบอนุญาตทํางานในประเทศมาเลเซีย จะแตกต่างกันตามอาชีพทีขออนุญาตซึ
ประกอบดว้ย ค่าภาษี ค่าตรวจสุขภาพ ค่าออกใบอนุญาต  ค่าประกนัสุขภาพ และค่ามดัจาํรับรอง
ความปลอดภยั 

 มีขอ้ควรระวงั คือ ไม่ควรใหลู้กจา้งทาํงานในระหว่างทาํใบอนุญาตเพราะจะมีผลเท่ากับ
ทาํงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และหมันตรวจสอบระยะเวลาทีได้รับอนุญาตเสมอ แล้วจะตอ้งต่อ
ใบอนุญาตก่อนถึงกาํหนด หากเกินกาํหนดตอ้งกลบัประเทศก่อนแลว้ค่อยเดินทางเขา้ไปใหม่ 

 บทลงโทษเกียวกบัการเขา้มาทาํงานโดยไม่มีใบอนุญาตทาํงาน หรือการเขา้เมืองโดยไม่ถูก
กฎหมาย  ซึงการเขา้ไปทาํงานในประเทศมาเลเซีย ในทุกอาชีพและทุกประเภท  จะตอ้งได้รับ
อนุญาตใหท้าํงาน (Work Permit) โดยจะประทบัการอนุญาตใหท้าํงานในหนังสือเดินทาง ซึงหาก
ถูกตรวจพบวา่ เขา้มาทาํงานโดยไม่มีใบอนุญาตทาํงาน จะถูกจบักุมและดาํเนินคดีในขอ้หาใชว้ี
ซ่าหรือเขา้เมืองผิดประเภท มีโทษตงัแต่ ปรับ เฆียน กกักนั ตลอดจนจาํคุก และมิใช่คนงานหรือ
ลูกจา้งเท่านันทีตอ้งรับโทษ แต่ยงัรวมถึงนายจา้ง เจา้ของอาคารทีพกัทีอนุญาตให้ผูเ้ขา้เมืองผิด
กฎหมายพกั ตลอดจนผูป้กป้องหรือใหค้วามคุม้ครองผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย 

 นโยบายการเลิกจา้งแรงงานต่างชาติ จากผลกระทบดา้นวิกฤติเศรษฐกิจ  ทาํให้รัฐบาล
มาเลเซียตอ้งออกมาตรการการปรับดว้ยคือ การระงับการนําเข้าแรงงาน ต่างชาติ   เพือสงวน
ตาํแหน่งงานใหช้าวมาเลเซียโดยใชม้าตรการต่าง ๆ ตามมา ดงันี 

 1) งดในการออกใบอนุญาตทาํงานใหม่ใหแ้ก่แรงงานต่างชาติ ยกเวน้ภาคการก่อสร้าง 

 2) ไม่ต่ออายใุบอนุญาตทาํงานทีหมดอาย ุ

 3) นาํแนวทางการฝึกอบรมแรงงาน (Induction Course) มาใช ้โดยแรงงานทุกคนตอ้งผา่น
การอบรม    รัฐบาลมาเลเซียจึงจะออกใบอนุญาตเขา้เมือง (Calling Visa)  

 4) กวดขนัจบักุมแรงงานต่างชาติทีเขา้เมืองผดิกฎหมาย ปรับ  
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และส่งกลบัประเทศ 

 5) มีมาตรการจูงใจและบงัคบันายจา้งใหรั้บแรงงานทอ้งถิน 

2.5.2.4 นโยบายดา้นเศรษฐกิจ 

 จากนโยบายของรัฐบาลทีมีเป้าหมาย จะยกระดบัให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศพฒันา
แลว้ในปี ค.ศ. 2020 ตามแนวคิดและนโยบาย 4 เสาหลกั คือ 

1)  One Malaysia, People First, Performance Now เป็นแนวคิดทีส่งเสริม
ความเป็นเอกภาพของชาติ การยอมรับชาวมาเลเซียต่างเชือสาย และรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ 

2)  Government Transformation Programme   เป็นนโยบายปรับปรุงและ
ปฏิรูปการทาํงานของภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัสมยั ตอบสนองควมตอ้งการของประชาชน  

3)  New Economic Model และ Economics Transformation Programme 

โดยมีจุดประสงคเ์พอื เพมิรายได ้กระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ใหค้รอบคลุมทุกภาคส่วน และ
การพฒันาอยา่งยงัยนื โดยกาํหนดยทุธศาสตร์ 8 ประการ ดงันี 

(1)  ผลกัดนัใหเ้อกชนเป็นผูข้บัเคลือนการเจริญทางเศรษฐกิจ (Re-
energising the Private Sector to Lead Growth)  

(2) เพมิคุณภาพแรงงานชาวมาเลเซีย และลดการพงึพาแรงงานต่างดา้ว 
(Developing a Quality Workforce and Reducing Dependency on Foreign Labour)  

(3)  ส่งเสริมการแข่งขนัภายในประทเศมาเลเซีย (Creating a 

Competitive Domestic Economy) 
(4)  สร้างความแขง็แกร่งใหร้ะบบราชการ (Strength-ening the Public 

Sector)  
(5)  การใหสิ้ทธิพเิศษแก่ผูด้ว้ยโอกาสทีโปร่งใสและเป็นมิตรกบัระบบ

ตลาด (Transparent and Market-Friendly Affirma-tive Action) 
(6)  การสร้างคลงัความรู้และพฒันาระบบโครงสร้างพนืฐาน (Building 

the Knowledge Base and Infrastructure) 
(7) ส่งเสริมปัจจยัทีก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Enhance 

the Sources of Growth) และ  
(8)  ส่งเสริมการเจริญเติบโตอยา่งยงัยนื (Sustainable Growth) 

 

4)  แผนพฒันาประเทศฉบับที 10 (10th Malaysia Plan) มีระยะเวลา 5 ปี 
ระหว่างปี ค.ศ. 2011-2015 (พ.ศ.2554-2558) โดยมีเป้าหมายหลกัคือ พฒันาประเทศมาเลเซียให้
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เป็นประเทศทีมี รายไดสู้ง (High Income Country) เป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ ใหมี้ ผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวปีละร้อยละ 6 รายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) เพิมเป็น  
12,139  ดอลลาร์สหรัฐ (38,845 ริงกิต) ต่อคนต่อปีในปี  2558 การลงทุนภาคเอกชน  (Private 

Investment) ขยายตวัปีละร้อยละ 12.8 การบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption) ขยายตวัปีละ
ร้อยละ 7.7 การลงทุนภาครัฐ  (Public Investment) ขยายตัวปีละร้อยละ 5 การบริโภคภาครัฐ 
(Public Consumption) ขยายตวัปีละร้อยละ 4.8 การขาดดุลงบประมาณ (Budget Deficit) ลดลงให้
เหลือร้อยละ 2.8 ของ GDP ในปี  การส่งออกขยายตวัปีละร้อยละ 7.2 การนาํเขา้ขยายตวัปีละ
ร้อยละ 8.6 โดยมียทุธศาสตร์หลกัดงัต่อไปนี  

(1) เปลียนแปลงการใหบ้ริการของภาครัฐ 

(2) สร้างบรรยากาศทีส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พฒันา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่งเสริมการแข่งขนัในตลาดโลก 

(3) พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งมีส่วนร่วม ยกระดบัประชาชนทีมี
รายไดต้าํ เร่งพฒันาโครงสร้างพนืฐานในทุกคนเขา้ถึงได ้

(4) พฒันาและรักษาทรัพยากรมนุษยท์ีมีคุณภาพ ปฏรูิปการศึกษาเพอื
ปรับปรุงผลการเรียน ยกระดบัฝีมือแรงงานชาวมาเลเซียเพอืเพมิโอกาสการจา้งงาน และปฏิรูป
ตลาดแรงงานเพอืใหม้าเลเซียเป็นประเทศทีมีรายไดสู้ง 

(5) พฒันาสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมคุณภาพชีวิต พฒันาพืนทีอยูอ่าศยั
ให้น่าอยู่ พฒันาระบบขนส่งมวลชนตามความตอ้งการของประชาชน ปฏิรูประบบสาธารณสุข
เพือให้ทุกคนเขา้ถึงได้ มีโครงการทีให้ประชาชนสามารถเป็นเจา้ของบา้นทีมีคุณภาพได้ ระบบ
สาธารณูปโภคทีมีประสิทธิภาพ ลดอาชญากรรม และใหค้วามสาํคญักบัสิงแวดลอ้ม 

 นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่ โครงการลงทุนทีใชเ้ทคโนโลยขีนัสูง  
โครงการลงทุน ที เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ  โครงการลงทุนทีสร้างความเชือมโยง
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  การผลิตส่วนประกอบและชินส่วนยานยนต ์ รวมทงัธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มทีได้รับส่งเสริม เป็นตน้ โดยจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดท้งัหมดเป็นเวลา  ปีและ
การนําเขา้สินคา้ทุน สามารถนํามาหักค่าใชจ่้ายได ้ร้อยละ   (แต่ถ้าอยูใ่นเขตทีรัฐบาลส่งเสริม
พเิศษ สามารถนาํมาหักค่าใชจ่้ายไดท้งัหมดเป็นเวลา  ปี)  สาํหรับการผลิตเครืองจกัรเฉพาะแบบ  
จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ และค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้สินคา้ทุนทงัหมด เป็นเวลา  ปี ส่วนการ
ผลิตเครืองจกัรหนัก  ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินได ้ร้อยละ  ของอตัราปกติ (สาํหรับการลงทุน ใน
เขตทีรัฐบาลส่งเสริมพิเศษ จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดท้งัหมด) เป็นเวลา  ปี และการนาํเขา้สินคา้
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ทุนสามารถนํามาหักค่าใช้จ่ายได้  ร้อยละ   (สําหรับการลงทุนในเขตทีรัฐบาลส่งเสริมพิเศษ 
สามารถหกัค่าใชจ่้ายไดท้งัหมด) เป็นเวลา  ปี 

  นโยบายรถยนตแ์ห่งชาติ (National Automotive Policy) รัฐบาลมาเลเซียมีการสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งต่อเนือง มาเลเซียเชือวา่   การทีประเทศมีภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์ที
แข็งแกร่ง  จะช่วยในด้านแรงงาน เทคโนโลยี และความมีชือเสียงโดยในขณะนี  Proton และ  
Perodua  ซึงเป็นรถยนตป์ระจาํชาติไดค้รอบครองตลาดรถยนตข์องมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ 
  รัฐบาลมาเลเซียไดก้าํหนดใหสิ้นคา้ตน้นาํจนถึงปลายนาํ ไดแ้ก่ การผลิตเส้นใยธรรมชาติ
และสังเคราะห์ (Natural and Synthetic Yarn and  Fiber)  ผา้ทอและผา้ถัก  (Woven and knitted) 
การยอ้มและการพิมพผ์า้ (Bleaching, Dyeing and Printing) เสือผา้สําเร็จรูป (Made-up garments) 
เคหะสิงทอ (Home Textile) ของอุตสาหกรรมสิงทอ 10 รายการเป็นสินคา้ทีอยูใ่นรายการส่งเสริม
การลงทุนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ค.ศ. 1986 ของมาเลเซีย และจะได้รับการ
พจิารณาให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีในสถานะผูบุ้กเบิก (Pioneer Status) หรือการยกเวน้ภาษี
ลงทุน  

 นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจภาคเกษตร การผลิตและแปรรูปอาหารทีเป็นโครงการใหม่ และ
ทีเป็นการขยายการลงทุนเพมิเติม โครงการผลิตอาหารฮาลาล การทาํฟาร์มเลียงสัตวปี์กทีทนัสมยั 
การปลูกไม้ยางพารา การส่งออกอาหาร ผลไม้ และดอกไม้ เป็นต้น ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้
บางส่วน โดยนําเงินได้เพียง ร้อยละ  ของเงินได้ทงัหมดมาคาํนวณภาษี เป็นเวลา  ปี นับจาก
วนัทีมีผลผลิตออกจาํหน่าย ส่วนการลงทุนในเขตทีรัฐบาลส่งเสริมพิเศษ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
ทงัหมดเป็นเวลา  ปี 

 นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเทียว โรงแรมหรือโครงการท่องเทียวทีอยูใ่นพืนที
ส่งเสริมพิเศษ  มีส่วนลดค่าใชจ่้ายโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวในต่างประเทศ  การ
ยกเวน้ภาษีบางรายการ ให้กบับริษทัท่องเทียว ทีนาํนักท่องเทียวต่างชาติ เขา้ประเทศมากกว่า    
คน  การยกเวน้ภาษีใหก้บัธุรกิจจดัการประชุมและการแสดงสินคา้ เป็นตน้ 

  นอกจากนี ยงัมีสิทธิประโยชน์ทีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยจาํแนกตามประเภทธุรกิจภายใต้
เงือนไขต่างๆ อีกมากมาย  เช่น  การลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา  โครงการลงทุนดา้นการสือสาร
และสารสนเทศ การลงทุนด้านการเดินเรือและการขนส่ง ทงันีนักลงทุนไทยสามารถถือหุ้นได ้
ร้อยละ 100 และสามารถนํารายได้ออกจากประเทศได้อยา่งเสรี (กรมส่งเสริมการส่งออก, 
2555) 
 

2.5.3 ประเทศอนิโดนีเซีย 
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2.5.3.1 สภาพทวัไปของประเทศอินโดนีเซีย 

 ทีตัง ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก  ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ติดกับ
มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวนัออกติดกบัติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใตติ้ดกบัทะเลติมอร์ 
พนืที พนืทีทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพนืทีทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวม
พนืทีทงัหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร) เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา ดงัในแผนทีในภาพ 2.5 

 

 

ภาพที 2.5 แผนทีประเทศอินโดนีเซีย 

แหล่งทีมา : กระทรวงการต่างประเทศ, 2557. 
 

 มีประชากร  ล้านคน (ข้อมูลในปี ) ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย ( Bahasa 

Indonesia) นับถือศาสนา อิสลามร้อยละ .  คริสต์นิกายโปรแตสแตนร้อยละ .  คริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิกร้อยละ  ฮินดูร้อยละ .  พทุธร้อยละ .  และศาสนาอืน ๆ ร้อยละ .   
 ระบอบการปกครอง ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
และหัวหน้าฝ่ายบริหารเขตการปกครอง  จงัหวดั และเขตการปกครองพิเศษ  เขต ไดแ้ก่ กรุง
จาการ์ตา  เมื อ งยอกยาการ์ตา  จังหวัดอาเจะห์  และ  จังหวัดป าปัวแล ะปาปัวตะวันตก 
หน่วยเงินตรา รูเปียห์ ( ,  รูเปียห์ ประมาณ .  บาท) (กรมเอเชียตะวนัออก, 2556) 

2.5.3.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียมีการเติบโตและขยายตวัอยา่งต่อเนือง  แมใ้นบาง
ปีจะขยายตวัในอตัราทีลดลงก็ตาม  โดยในปี 2551 GDP มีการขยายตวัทีร้อยละ 6 ปี 2552 ขยายตวั
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ลดลงอยูท่ี ร้อยละ 4.5 ในปี 2553 มีการขยายตวัเพิมขึนถึงร้อยละ 6.1 และในปี 2554 คาดว่า GDP 

จะขยายตวัถึง ร้อยละ 6.2 อยา่งไรก็ตาม แมว้่าการขยายตวัของ GDP จะมีการขยายตวัลดลงในบาง
ปี ของช่วง 3 ปีทีผา่นมา แต่กลบัพบวา่ รายไดต่้อหัวของชาวอินโดนีเซียเพมิขึนอยา่งต่อเนือง โดย
ใน  พ .ศ . 2551 - 2553 พบว่ามีรายได้ ต่อหัว 3, 980.4   4,156.7 และ  4, 379.6 เหรียญสหรัฐฯ 
ตามลาํดบั และคาดว่าในปี พ.ศ. 2554 รายไดต่้อหัวจะเพิมสูงขึนที 4,658.1 ดา้นเงินเฟ้อ พบวา่ในปี 
พ.ศ. 2551 มีอตัราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ11.06 แต่ในปี พ.ศ 2552 ลดลงมาอยูท่ีร้อยละ 2.78 และกลบั
เพิมขึนในปี พ.ศ. 2553 อยูท่ีร้อยละ 6.96 ส่วนในปี พ.ศ. 2554 คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ทีระดับ 
ร้อยละ5.3   ส่วนอัตราการว่างงานของชาวอินโดนีเซียพบว่า  ไม่แตกต่างกันมากในช่วงปี พ.ศ. 
2551 - 2553 โดยอยูใ่นช่วงร้อยละ 9.1- 8.1 โดยในปี พ.ศ. 2554 คาดวา่จะอยูใ่นระดบั ร้อยละ7.9 

 ขอ้ไดเ้ปรียบ คือ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจอยา่งอุดมสมบูรณ์ เช่น นาํมนั 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง นิเกิล เงิน ทอง แร่เหล็ก ทรัพยากรจากป่าเขตร้อน และ
ประมง เป็นตน้ 

                 (1) ทรัพยากรธรรมชาติ 
                       1) นํามัน  อินโดนี เซียเป็นประเทศเดียวใน เอ เชียที เป็นสมาชิกก ลุ่มโอเปก 
(Organization of Petroleum Exporting Countries : OPEC)  เป็นผู ้ผลิตนํามันรายใหญ่อันดับ17 
ของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ3 ของปริมาณผลิตนาํมนัโลก สร้างรายได ้เงินตรา
ต่างประเทศกวา่ 1 ใน 4 ของรายไดจ้ากการส่งออกทงัหมด แต่เนืองจากอินโดนีเซียมีกาํลงัการกลนั
นาํมนัทีจาํกดั  คือ  ไม่ถึง 1  ลา้นบาร์เรลต่อวนั  ขณะทีความตอ้งการใชสู้งถึง 1.15  ลา้นบาร์เรล ต่อ
วนั  อีกทงัยงัขาดการลงทุน ดา้นการสาํรวจแหล่งนาํมนัใหม่ๆ ทาํให้อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียว
ในกลุ่มโอเปกทีนาํเขา้นาํมนัสุทธิ  ทงันีแหล่งนาํมนัดิบส่วนใหญ่อยูน่อกชายฝัง  โดยเกาะสุมาตร
ตอนกลางเป็นแหล่งผลิตนาํมนัทีใหญท่ีสุด 

                       2) ก๊าซธรรมชาติ การผลิตก๊าซธรรมชาติของอินโดนีเซียเพิมขึนเฉลียทุกปี โดยนาํมา
เพือเป็นพลงังานเพือใชภ้ายในประเทศและเพือการส่งออก โดยมีแหล่งผลิตใหญ่อยูท่ีเมือง Arun 

ในจงัหวดัอาเจะห์ และเมืองBontang ในกะลิมนัตนัตะวนัออก 

                 อินโดนีเซียเป็นประเทศผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่อนัดบั6 ของโลก และเป็น
ผูส่้งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)   รายใหญ่ทีสุดของโลก  ด้วยส่วน
แบ่งตลาดโลกคิดเป็นร้อยละ 47.2  และมากกว่า ร้อยละ 90  ของปริมาณก๊าธรรมชาติเหลวส่งออก
ทงัหมด  เป็นการส่งออกภายใตส้ัญญาระยะยาวกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  อาทิ ญีปุน  
สหรัฐฯ  สิงคโปร์  และจีน  อินโดนีเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติได ้มากจนสามารถชดเชยการขาดดุล
ในหมวดนาํมนัได ้
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                          3) ถ่านหิน อินโดนีเซียเป็นประเทศทีมีแหล่งถ่านหินมากแห่งหนึงของโลก ดว้ย
ปริมาณถ่านหินสาํรอง ทีคาดว่ามีมากถึง 58 พนัลา้นตนั และเป็นถ่านหินคุณภาพดี แหล่งถ่านหิน
ใหญ่ทีสุดอยูท่ี เกาะกะลิมันตนั มีจาํนวนกว่าครึงของปริมาณถ่านหินสํารองทงัหมด รองลงมา 
ไดแ้ก่ สุมาตรา ปาปัว และสุลาเวสีใต  ้ปี 2550 อินโดนีเซียมีการผลิตถ่านหิน ทงัสิน 203 ล้านตนั  
คิดเป็นเพยีง ร้อยละ 0.3 ของปริมาณถ่านหินสาํรองทงัหมดเท่านนั  กวา่ร้อยละ70  เป็นการผลิตเพือ
การส่งออก 

                             4) นาํมนัปาลม์ เป็นหนึงในสินคา้ส่งออกสาํคญัของอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซีย
เป็นประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากมาเลเซีย ผลผลิตนํามนัปาล์มดิบของทงั 2 
ประเทศรวมกันคิดเป็นสัดส่วนไม่ตาํกว่าร้อยละ 90  ของผลผลิตโลก  ปัจจุบนัอินโดนีเซียมีการ
ปลูกปาลม์นาํมนัใน 17 จงัหวดัทวัประเทศ  โดยพนืทีทีปลูกปาลม์นาํมนัไดดี้ทีสุดในอินโดนีเซียอยู่
ทีบริเวณเกาะสุมาตรา  นอกจากนนัยงัมีพืนทีอืนๆ  อีกทีมีการปลูกปาล์มนาํมนักนัมากคือ อะเจห์ 
เรียว แจมบี และกะลิมนัตนั 

                      แมว้า่อินโดนีเซียมีพนืทีปลูกปาลม์นาํมนัมากกวา่มาเลเซีย  แต่ไดผ้ลผลิตรวม
และผลผลิตเฉลียต่อเฮกตาร์ตาํกว่า  เนืองจากมาเลเซียมีเทคโนโลยกีารผลิตทีดีกว่า  ขณะทีอตัรา
การสกดันาํมนัปาลม์ของอินโดนีเซียสูงกวา่มาเลเซีย 

                        เนื องจากเพิ งมีการลงทุนด้าน เค รืองจักรใหม่   นอกจากนี   รัฐบาล
อินโดนีเซียได้ขยายพืนทีปลูกปาล์มนํามันเพิมขึนอีกจนถึง 9.9 ล้านเฮกตาร์  ซึงจะส่งผลให้
อินโดนีเซียสามารถแซงหนา้มาเลเซียขนึเป็นผูผ้ลิตปาลม์นาํมนัรายใหญ่ของโลกได ้สาํหรับพนืทีที
รัฐบาลอินโดนีเซียมีโครงการจะขยายเป็นพนืทีเพาะปลูกปาล์มในอนาคต  ไดแ้ก่  เขตชายแดนกะลิ
มนัตนัติดกบัมาเลเซีย  พืนทีประมาณ 2 ล้านเฮกตาร์  คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 6 พนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ  โดยไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนจีน  นอกจากนันเป็นการขยายพนืทีในจงัหวดั
อืนๆ ทีไดมี้การปลูกปาลม์นาํมนัอยูแ่ลว้ 

                              5) โก้โก้ อินโดนีเซียเป็นประเทศผูผ้ลิตเมล็ดโก้โก้ (Cocoa Bean)  มากเป็น
อนัดบั 3 ของโลก  รองจากไอวอรีโคสต ์และกานา  ผลผลิตโกโ้กข้องอินโดนีเซีย อยูท่ีประมาณ 5 
แสนตันต่อปี  ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากสุลาเวสี  สุมาตรา  กาลิมันตันตะวนัออก  และปาปัว  
ผลผลิตโกโ้ก ้ประมาณร้อยละ 80 มาจากฟาร์มขนาดเล็ก (มีพนืทีประมาณ1-5 เฮกตาร์ต่อหน่วยการ
ผลิต)  ทาํให้ผลผลิตต่อไร่ตาํ  เมล็ดโกโ้กเ้ป็นวตัถุดิบสาํคญัในการผลิตช็อกโกแลต  ซึงช็อกโกแลต
จะใช้เป็นส่วนประกอบในการทาํเค็ก  ขนมปังกรอบ  ลูกกวาด  ขนมปัง  ไอศกรีม  นม  ฯลฯ  
นอกจากใช้โก้โก้ในการประกอบอาหารแล้ว ยงัสามารถใช้ Cocoa Butter เป็นวสัดุในการผลิต 
เครืองสาํอางประเภท ลิปสติกและครีมบาํรุงผวิต่างๆ  
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                                6) ผลิตภัณฑ์สัตวน์ํา กิจการประมงในอินโดนีเซียมีศกัยภาพสูงทังด้านการ
ผลิตและส่งออก โดยเฉพาะกุ้งกุลาดาํ พืนทีเพาะเลียงกุ้ง แหล่งใหญ่ทีสุดของอินโดนีเซียอยู่ที
บริเวณเกาะกาลิมนัตนักลาง (Central Kalimantan)  ส่วนพืนทีอืนๆ  ทีมีศกัยภาพสูงเช่นกนั ไดแ้ก่ 
บริเวณ West Kotawaringin, East Kotawaringin, Seruyan, Katingan  และSukamara  ดา้นการส่ง 

ออก  อินโดนีเซียเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ 1 ใน 5  ของโลกด้วยมูลค่าส่งออกมากกว่า 900 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยประมาณครึงหนึงส่งออก ไปญีปุ่ น รองลงมา ไดแ้ก่ สหรัฐฯ  สัดส่วน
ตลาด ร้อยละ25  อนึง  ปี พ.ศ. 2547 สหรัฐฯ  ประกาศใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-
dumping : AD)  กุ้งจากไทย  อินเดีย  บราซิล  จีน  เวียดนาม  และเอกวาดอร์  ขณะทีอินโดนีเซีย
กลับไม่ถูกตอบโต้ดังกล่าว  ทําให้สามารถส่งออกไปสหรัฐฯ  ได้เพิมขึนมาก   จนปัจจุบัน
อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศผูส่้งออกกุง้รายใหญ่เป็น อนัดบั 3 ในตลาดสหรัฐฯ  รองจากจีนและ
ไทย  สาํหรับสตัวน์าํประเภทอืนๆ  อาทิ  ปลาทูน่า  ปู   กุง้มงักร  ปลาหมึก  มีการจบัมากทีบริเวณ
ทะเลชวา  และมหาสมุทรอินเดีย  โดยมีศูนยก์ลางประมงอยูท่ีจงัหวดับนัเต็น (Banten)  ในแต่ละปี 
จงัหวดันีสามารถจบัสัตวน์ํา ได้กว่า 5.8 หมืนตนั ผลผลิตสัตวน์ําของอินโดนีเซียเป็นทีตอ้งการ
อยา่งมากของตลาดต่างประเทศ  ทงัในไทย จีน สหรัฐฯ และแคนาดา  
                  แมอิ้นโดนีเซียจะมีทรัพยากรสตัวน์าํจาํนวนมาก  แต่ผูป้ระกอบการอินโดนีเซีย 
ยงัไม่มีความชาํนาญในธุรกิจนีมากนัก โดยเฉพาะการประมงนาํลึก  ยงิกว่านันชาวอินโดนีเซียไม่
นิยมรับประทานอาหารทะเลเนืองจากความเชือทีว่าเป็นสัตว ์ทีไม่มีเลือด  รวมถึงความไม่พร้อม
ของท่าเรือและขาดโรงงานแปรรูปสัตวนาํทีไดม้าตรฐาน  ทาํให้ในระยะทีผ่านมาผูป้ระกอบการ
ไทย  ทีขอเขา้ไปทาํสัมปทานจบัสัตวน์ําในน่านนําอินโดนีเซียจะส่งสัตวน์ํากลับประเทศไทย
ทงัหมดอ อยา่งไรก็ตาม  ตงัแตเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549  เป็นตน้ไป  รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปลียน
นโยบายในการประมงใหม่  (The New Policy on Capture Fisheries of Indonesia) เนื องจาก
ตอ้งการยกระดบัและพฒันาการทาํประมงภายในประเทศ  รวมถึงการพฒันาฝีมือแรงงานและให้
เกิดการจา้งงานมากขึน  ขณะเดียวกนัเพอืให้การใชท้รัพยากรสัตวน์าํภายในประเทศ เกิดประโยชน์
สูงสุด  หลังจากทีผ่านมามีหลายประเทศได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นําของ
อินโดนีเซียเป็นจาํนวนมาก  โดยจะยกเลิกสัมปทานเดิมทงัหมด และกาํหนดเงือนไขสมัปทานใหม่
เป็น 2 รูปแบบ คือ 

                                  1) บริษทัเรือทีจะได้สิทธิทาํประมงต่อจะตอ้งร่วมทุนกบับริษทัทอ้งถิน เพือ
ทาํอุตสาหกรรมต่อเนืองบนบก จึงจะไดรั้บสัมปทานจบัปลาต่อและเรือตอ้งถอนสญัชาติเดิมไปใช้
ธงอินโดนีเซีย 
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                                  2) อนุญาตใหบ้ริษทัแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซีย เช่าเรือไทยไปทาํ
ประมง แต่มีเงือนไขบริษทัทีเช่าเรือไดต้อ้งมีทุนจดทะเบียนไม่ตาํกวา่ 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
เรือสามารถใชธ้งไทยต่อไดอี้ก 2 ปี   
                   ปัจจุบนัอินโดนีเซีย  เป็นแหล่งทาํการประมงนอกน่านนาํทีใหญ่ทีสุดของไทย  
โดยในแต่ละปีเรือประมงไทยส่งกลบัปลาแช่เยอืกแขง็และสตัวน์าํอืนๆ  จากแหล่งจบัในน่านนาํ
อินโดนีเซียมากกวา่ 1.5 แสนตนั 

2.5.3.3 อุตสาหกรรม 
         1) รถยนต ์ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมรถยนตใ์นอินโดนีเซียขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ทงัจากตลาดใน
ประเทศและการส่งออก  โดยมีปริมาณจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศมีจาํนวนสูงขึนอยา่งต่อเนืองทุก
ปี  โดยเฉลียในรอบ 5 ปีทีผ่านมา  ปีละ .  แสนคนั สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ อินโดนีเซีย 
ระบุว่าปริมาณจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศ  มีแนวโน้มทีสูงขึนอย่างต่อเนือง  นอกจากนีปริมาณ
การส่งออกก็เพิมขึนในช่วงเวลาเดียวของปีทีผ่านมาทงันีเนืองมาจาก  การฟืนตวัของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ  และเศรษฐกิจภายในภูมิภาค  หลงัจากทีประสบกบัภาวะตกตาํในช่วงปี พ.ศ.  
ทีผา่นมา 
          2) รถจกัรยานยนต์ ในช่วง   ปีทีผ่านมา  การจาํหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นอินโดนีเซียขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว  โดยมียอดจาํหน่ายสูงเป็นอันดบั  ของโลก  รองจากจีน  และอินเดีย  เนืองจาก
ขนาดตลาดทีใหญ่จากจาํนวนประชากรมากกว่า   ล้านคน  รายงานสมาคมผูป้ระกอบการ
จกัรยานยนตข์องอินโดนีเซีย ระบุว่ายอดจาํหน่ายเฉลียของจกัรยานยนตใ์นประเทศในช่วง   ปีที
ผา่นมามีสูงถึง .  ลา้นคนั  และมีการคาดการณ์วา่อุตสาหกรรม รถจกัรยานยนตแ์ละชินส่วน  จะมี
การเติบโตอยา่งต่อเนือง  ทงันีเนืองจากจาํนวนผูมี้รายไดป้านกลาง  และตาํในประเทศมีจาํนวน
มากถึง  กวา่ร้อยละ  ของประชากรในประเทศ  ทาํให้ความตอ้งการของตลาดรถจกัรยานยนตย์งั
มีปริมาณมากและสูงขึนในแต่ละปี 

         3) อิเล็กทรอนิกส์และเครืองใชไ้ฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึงทีรัฐบาลอินโดนีเซีย มุ่ง
ให้การส่งเสริม   และเป็นทีสนใจของนักลงทุนต่างประเทศ  ประธานสมาคมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซียกล่าวว่า  ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
แต่ละปีจะมีการลงทุนประมาณ  -   ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เพือพฒันาผลิตภณัฑ์และซือ
เครืองจกัรใหม่ๆอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอินโดนีเซีย  ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกบันัก
ลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะญีปุ่ น อยา่งไรก็ตาม  ในปัจจุบนัมีการร่วมทุนผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเครืองใชไ้ฟฟ้าในอินโดนีเซียแลว้หลายบริษทั  สินคา้ทีผลิตไดจ้าํหน่ายในประเทศ ร้อยละ  
และส่งออก ร้อยละ   
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             4) สิงทอ เป็นสินคา้ส่งออกสาํคญัของอินโดนีเซีย  ดว้ยมูลค่าส่งออกประมาณปีละกว่า 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  ตลาดส่งออกหลกั ไดแ้ก่  สหรัฐฯและสหภาพยโุรป  ปัจจุบนัอินโดนีเซีย
เป็นหนึงในผูผ้ลิตเส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่ทีสุดของโลก  และเป็นผูส่้งออกเสือผา้สาํเร็จรูป ราย
ใหญ่  อนัดบั   ของโลก  ดว้ยส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ .  ของมูลค่าตลาดโลก  ช่วง  เดือนแรก
ของปี พ.ศ.  มีมูลค่าส่งออก ทงัสิน , .  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  เพมิขึนจากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน    ร้อยละ .  อยา่งไรก็ตาม จุดอ่อนสาํคญัทีสุดในอุตสาหกรรมสิงทอของอินโดนีเซียอยูท่ี
การทอผา้  เนืองจากขาดการปรับเปลียนเครืองจกัรใหม่ๆ  โดยกว่า ร้อยละ   ของเครืองจกัรทีใช้
อยู่  มีอายุการใช้งานมากกว่า  ปี  ขึนไป   นอกจากนี    อินโดนีเซียยงัมีปัญหาในเรืองของ
อุตสาหกรรมสนับสนุน อาทิ Viscose staple fiber และ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)  ทาํให้ตอ้งนาํเขา้
วตัถุดิบจาํนวนมากจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน รวมไปถึงความไม่พอเพียงในโครงสร้าง
พนืฐาน ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือหรือไฟฟ้าทีมกัประสบปัญหากระแสไฟตกทาํให้ อุตสาหกรรมสิงทอ
ของอินโดนีเซีย ยงัตอ้งการการปรับเปลียนเครืองจกัร และการลงทุนใหม่ๆ จากต่างประเทศ 

 จากขอ้มูลภาคการผลิตของอินโดนีเซีย สมารถสรุปโครงสร้างเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 
ตามสดัส่วนของผลิตภณัฑม์วลรวม ดงัภาพที 2.6 นี 
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ภาพที 2.6 กราฟแสดงสดัส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ ของประเทศอินโดนีเซีย 

แหล่งทีมา : World Bank , 2008. 
 

2.5.3.3 สภาพทวัไปดา้นแรงงาน 

 ลกัษณะการจา้งแรงงานในอินโดนีเซีย แบ่งเป็น  ประเภท คือ พนกังานประจาํ พนกังาน
แบบสญัญา และพนกังานแบบรับช่วงต่อ 

1) พนกังานประจาํ จะไดรั้บเงิน โบนสั และสวสัดิการอืนๆ 

2) พนักงานแบบสัญญา จะได้รับการจา้งงานตามระยะเวลาทีกาํหนดใน
สัญญาจ้าง  การจ้างงานตามสัญญาทาํได้  ปี มากกว่านันตอ้งบรรจุเป็นพนักงานประจาํ โดย
รัฐบาลกาํหนดวา่ทาํสัญญาจา้ง ไม่เกิน  ปี และต่อสัญญาไดไ้ม่เกิน  ปี ซึงทาํให้บริษทัส่วนใหญ่

23.94
22.89
22.72
23.21
24.22
23.33
22.48
21.66
19.41
18.26
18.68
17.88
17.29
17.14
16.67
16.09
18.08
19.61

15.60
15.29
15.46
15.19
14.34
13.13
12.97
13.72
14.48

37.90
39.83
39.12
35.85
33.74
36.25
37.27
38.35

39.12
40.40
39.64
39.68
40.64
41.80
43.46
44.33

45.23
43.36

45.93
46.45
44.46
43.75
44.63
46.54
46.94
46.80
48.06

38.15
37.29
38.16

40.94
42.04
40.42
40.25
40.00
41.47
41.34
41.68
42.44
42.07
41.06
39.87
39.58
36.69
37.03
38.47
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41.04
40.33
40.08
39.48
37.46
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1985
1986
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2000
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2002
2003
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2005
2006
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2008

Indonesia Agriculture, value
added (% of GDP)

Indonesia Industry, value
added (% of GDP)

Indonesia Services, etc., value
added (% of GDP)
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เลือกทีจะจา้งงานแบบสัญญา เพือหลีกเลียงการจ่ายค่าชดเชย นายจา้งมีสิทธิบอกเลิก หรือต่อ
สญัญาได ้โดยพนกังานแบบสญัญาจา้ง จะไดรั้บเงินเดือน มีวนัหยดุตามศาสนา แต่ไม่ไดส้วสัดิการ
อืน 

3) พนักงานแบบรับช่วงต่อ เป็นการจดัหาพนกังานใหก้บับริษทัทีตอ้งการ 
ซึงกฎหมายกาํหนดให้งานเพียง  ประเภทเท่านัน ทีสามารถจา้งพนักงานแบบรับช่วงต่อ ไดแ้ก่ 
บริการจดัเลียง ทาํความสะอาด รักษาความปลอดภยั สนับสนุนการทาํเหมือง และบริการขนส่ง
พนักงาน  นอกจานีกพนักงานแบบรับช่วงต่อ สามารถทาํงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจาํได ้ 
ซึงเป็นประโยชน์แก่บริษทัผูจ้า้งงานทีไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเมือเลิกจา้ง 

 เวลาของการทาํงาน กฎหมายแรงงานกาํหนดให้ไม่เกิน  ชวัโมง ต่อสัปดาห์ จะจดัได ้  
ชวัโมง ต่อวนั สาํหรับผูท้ีทาํงาน  วนัต่อสปัดาห์ หรือ  ชวัโมง ต่อวนั สาํหรับผูท้ีทาํงาน  วนั ต่อ
สปัดาห์ ทงันี กฎระเบียบเวลาทาํงานจะไม่ใชบ้งัคบัในบางสาขา 
 การฝึกอบรมพนกังาน กฎกระทรวงกาํหนดให ้บริษทัทีมีพนกังานตงัแต่  คน ขึน ตอ้ง
มีการจดัฝึกอบรมอยา่งน้อย ร้อยละ  ของจาํนวนพนักงาน ในแต่ละปี บริษทัจะตอ้งเตรียมการ
ฝึกอบรม  ซึงประกอบด้วย ประเภทและระยะเวลาของการฝึกอบรม  และบริษัทต้องเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 

 สหภาพแรงงาน รัฐบาลอนุญาตใหแ้รงงานทุกคนสมารถก่อนตงัสหภาพแรงงานและเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานได ้ทงันี บริษทัทีมีพนักงานอยา่งน้อย  คน สามารถตงัสหภาพแรงงาน
ได ้รูปแบบสหภาพแรงงานตอ้งเป็นอิสระ เปิดเผย เป็นประชาธิปไตย และรับผิดชอบในการต่อสู้
ขอ้โตแ้ยง้เพือแรงงาน ในกรณีทีมีขอ้โตแ้ยง้กบับริษทั โดยมีองคก์รของรัฐทีเกียวขอ้ง คือ สมาพนัธ์
แรงงานแห่งชาติ (Federation of Indonesian Worker) 
 การลางาน  นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย เนืองจาก ความเจบ็ป่วย คลอดบุตร ตามกฎหมาย 
ดงันี 

1) 4 เดือน แรก นายจา้งตอ้งจ่ายเตม็จาํนวนของค่าจา้ง 

2) 4 เดือนต่อมา นายจา้งตอ้งจ่าย ร้อยละ 75 ของค่าจา้ง 

3) อีก 3-4 เดือนต่อมา นายจา้ง ตอ้งจ่าย ร้อยละ 50 ของค่าจา้ง 

4) หลงัจากนนั นายจา้งจ่าย ร้อยละ 25 ของค่าจา้ง 

การใหอ้อกจากงาน กฎหมายกาํหนดใหน้ายจา้ง จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจา้ง ตามอายงุาน เช่น                    
1) อายงุาน นอ้ยกวา่ 1 ปี จ่าย 1 เดือน  
2) อายงุาน มากกวา่ 1 ปี แต่นอ้ยกวา่ 2 ปี จ่าย 2 เดือน  
3) อายงุานตงัแต่ 8 เดือนขึนไป จ่าย 9 เดือนของค่าจา้ง เป็นตน้ 
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 การเกษียณอาย ุขึนอยูก่ ับการตกลงระหว่างพนักงานกับบริษทั บริษทัตอ้งจ่ายค่าชดเชย
ใหก้บัแรงงานทีเกษียณอาย ุโดยจ่ายสูงสุด 24 เดือนของค่าจา้ง ถา้ทาํงานตงัแต่ 20 ปีขึนไป 

ขณะทีแรงงานมีความผดิแลว้ไล่ออก ตอ้งจ่ายค่าชดเชย ดงันี 

 1) ทาํงาน ตงัแต่ 10 ปี ขึนไป ตอ้งจ่าย 14 เดือนของค่าจา้ง 

2) ทาํงาน ตงัแต่ 20 ปี ขึนไป ตอ้งจ่าย 20 เดือนของค่าจา้ง 

 3) ทาํงาน ตงัแต่ 24 ปี ขึน ตอ้งจ่าย ร้อยละ 21 เดือนของค่าจา้ง 

 การประกนัสงัคม  อินโดนีเซียใหค้วามคุม้ครองแรงงานค่อนขา้งมาก ซึงอตัราค่าจา้งจะถูก
กาํหนดโดยผูว้่าราชการจงัหวดั โดยเฉพาะด้านสวสัดิการ นายจา้งต้องจ่ายประกันสังคมและ
ประกนัสุขภาพให้แก่ลูกจา้งดว้ย โดยนายจา้งจ่าย ร้อยละ 3.7 ของค่าจา้ง และลูกจา้งจ่าย ร้อยละ 2 

ของค่าจา้ง  
            การประกนัสงัคม ประกอบดว้ย เรืองต่างๆ ดงันี 

1) การประกนัการเกษียณอาย ุ

2) การประกนัสุขภาพ 

3) การประกนัอุบติัเหตุจากแรงงาน 

4) การประกนัการเสียชีวติ 

เบียประกัน คิดร้อยละ 5.7 ของเงินเดือน และร้อยละ 3.7 จากนายจา้ง โดยนายจา้งทีมี
ลูกจา้ง 10 คนขึนไป ทีอัตราค่าจา้งต่อคนมากกว่า 1 ล้านรูเปียห์ตอ้งเขา้ร่วมประกันสังคม หาก
เจา้ของธุรกิจทีไม่มีลูกจา้งกส็ามารถเขา้ร่วมโครงการนีไดเ้ช่นกนั 

 การจ้างแรงงานต่างชาติ มีข้อกําหนดค่อนข้างมาก  และในอนาคตต้องสอบภาษา
อินโดนีเซียด้วยแรงงานต่างชาติ ธุรกิจทีสามารถจา้งแรงงานต่างชาติได้แก่ สํานักงานตวัแทน
การคา้ระหว่างประเทศ สาํนักงานตวัแทนของบริษทัต่างประเทศ สํานักข่าวต่างประเทศ บริษทั
ลงทุนของต่างประเทศ บริษทัลงทุนของอินโดนีเซีย บริษทัทีดาํเนินงานเพือโครงการของรัฐ และ
โครงการช่วยเหลือต่างๆ สถาบนัเพอืสงัคม การศึกษา วฒันธรรมและศาสนา ธุรกิจบริการ 

 นายจา้งทีต้องการจา้งแรงงานต่างชาติ จะต้องทาํแผนการใช้แรงงานต่างชาติโดยระบุ 
เหตุผล จาํนวน ตาํแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าจา้ง สถานทีทาํงาน และจาํนวนแรงงานทอ้งถินทีจะ
ทาํงานดว้ย 

 แผนการใชแ้รงงานทีเกิน 50 คน ขึนไป ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิบดีกระทรวงแรงงาน 
แต่แผนการใช้แรงงานทีน้อยกว่า 50 คน สามารถของอนุมัติจาก ผูอ้ ํานวยการกองกระทรวง
แรงงานได ้ทงันี ใบอนุญาตจา้งแรงงานต่างชาติตอ้งต่ออายทุุกปี  
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 นายจา้งทีมีแรงงานต่างชาติทาํงานตอ้งให้ลูกจา้งได้รับประกันสังคมดว้ย โดยพนักงาน
ต่างชาติทีไดรั้บค่าจา้งมากกวา่ 100 ดอลลาร์ นายจา้งตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน 

 แรงงานต่างชาติไม่สามารถทาํงานไดม้ากกวา่ 1 ตาํแหน่ง และทาํงาน 2 แห่ง ตาํแหน่งของ
แรงงานต่างชาติ ไดแ้ก่ ช่างเทคนิค ผูเ้ชียวชาญ ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ คณะผูแ้ทน ทีปรึกษา 

2.5.3.4 นโยบายดา้นเศรษฐกิจ 

 หลงัจากมีการเปลียนแปลงประเทศจากระบบผูกขาด ไดป้ฏิรูปเศรษฐกิจในทุกๆดา้น เพือ
สร้างการเจริญเติบโตและรองรับการพฒันาประเทศ ตลอดจนการเปลียนแปลงของภูมิภาค  
 นโยบายเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งเน้นการขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศและการ
ลงทุน นอกจากนียงัมีการส่งออกสินคา้ทีไม่ไดม้าจากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเดียว รวมทงัขยาย
ไปยงัตลาดใหม่ๆ เช่น ตะวนัออกกลาง ยโุรปตะวนัออก และแอฟริกา 
 อินโดนีเซียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  เนืองจากตอ้งการให้ การลงทุน
จากต่างประเทศผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  โดยจะเนน้ส่งเสริมการลงทุนทีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นสําคญั  ทงันี  อินโดนีเซียไดป้รับปรุงกฎหมายการลงทุน  และได้ออก
กฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่   โดยสร้างบรรยากาศการลงทุนเพือดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ  
รวมทงัไดป้รับปรุงกฎระเบียบให้มีความชดัเจนมากขึน  นอกจากนีอินโดนีเซียยงัมีการขยายการ
ลงทุนในการพฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภคพืนฐานของประเทศ  โดยมีความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานทีรับผิดชอบ เรืองการลงทุน  ตงัแต่การเสนอแนะ  ดาํเนินนโยบาย  
และส่งเสริมการลงทุน  คือ  Investment Coordinating Board ซึงเป็นหน่วยงานทีขึนตรงต่อ
ประธานาธิบดี   
 รัฐบาลอินโดนีเซียเห็นว่ากฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่จะเป็นเครืองมือสาํคญัทีจะนาํไปสู่
การพฒันาประเทศ  และไดก้าํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศดว้ย 

1) สาํหรับเนือหาสาระทีสาํคญัในกฎหมายการลงทุนฉบบันี ไดแ้ก่ 

(1)  ความแน่นอนทางกฎหมาย โดยการรับหลกัการทีสาํคญั  เช่น  การ
ปฏิบตัิเยยีงคนในชาติ (National treatment) ความโปร่งใส และเชือถือได ้

(2) วางแนวทางในการแบ่งแยกอาํนาจและความรับผดิชอบ  ระหวา่ง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิน  โดยเป็นไปตามหลกัการปกครองตนเองส่วนทอ้งถิน 

(3) ปรับกระบวนการในการลงทุนและการขอใบอนุญาตให้ง่ายขึน 

(4) ปรับปรุงการอาํนวยความสะดวกดา้นการลงทุน เช่น การอาํนวย
ความสะดวกทางดา้นการคลงั  การบริการสาํหรับสิทธิในการใชป้ระโยชน์ในทีดิน การบริการดา้น
คนเขา้เมือง  และการอาํนวยความสะดวกดา้นใบอนุญาตนาํเขา้ เป็นตน้ 
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 อินโดนีเซียพยายามเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึน เพือให้เป็นไปตามขอ้ตกลง
ของเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN)  ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ซึงมี
เป้าหมาย ในการเปิดสาขาธุรกิจมากขึนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยลดขอ้จาํกดัต่อการลงทุน
จากต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การใหบ้ริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง การผลิต
ไฟฟ้า ซึงจะทาํใหน้กัลงทุนจากต่างประเทศมีความมนัใจเกียวกบัการลงทุนในอินโดนีเซียมากขึน   
 อยา่งไรก็ตามการตงัเสาสูงโทรคมนาคม ซึงเป็นภาคทีมีการดึงดูดการลงทุนอย่างมาก 
ยงัคงหา้มการลงทุนจากนกัลงทุนต่างประเทศโดยเด็ดขาด   
 นอกจากนี มีการอนุญาตใหน้ักลงทุนต่างประเทศถือหุ้นในกิจการของอินโดนีเซียมากขึน 
แต่ก็ยงัมีการจาํกดัสดัส่วนการถือหุน้  เช่น  อนุญาตใหน้กัลงทุนต่างประเทศเป็นเจา้ของในธุรกิจ 

ก่อสร้างเพมิจาก ร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 67 เป็นตน้ 

 นอกจากนีในบางอุตสาหกรรมนกัลงทุนจากอาเซียน จะไดรั้บสิทธิพเิศษมากกวา่นกัลงทุน
ทีมาจากประเทศนอกภูมิภาค  เช่น อนุญาตให้นักลงทุนในอาเซียนถือหุ้นในกิจการให้บริการ
ขนส่งทางทะเลได ้ร้อยละ 60   ขณะทีนกัลงทุนจากนอกภูมิภาคจะถือหุน้จาํกดัไดเ้พยีง ร้อยละ49 

 เท่านัน    โดยมีหน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้งกบัการลงทุนคือ Investment Coordinating Board ขึน
ตรงต่อประธานาธิบดี แต่งตงัและถอดถอนโดยประธานาธิบดี จะทาํหน้าทีรับผิดชอบด้านการ
ลงทุนตงัแต่การเสนอแนะดาํเนินนโยบายและส่งเสริมการลงทุนรวมทงัใหบ้ริการในลกัษณะ One-
stop Services การเปลียนแปลงทีสําคญัในด้านการลงทุน คือ การทีรัฐสภาอินโดนีเซียได้ผ่าน
กฎหมาย  “Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Concerning Investments” ซึ ง
กฎหมายฉบบันีมีการกาํหนด นิยามของการลงทุนทีชดัเจนและเป็นสากล ครอบคลุมทงัการลงทุน
ของคนในประเทศและต่างชาติ แมก้ารเขา้มาลงทุนของต่างชาติบางกิจการมีเงือนไขทีแตกต่างจาก
ทอ้งถิน แต่เมือเขา้มาลงทุนแลว้จะไดรั้บการปฏิบติัทีเท่าเทียมกนั ภายใตก้ฎหมายฉบบันี ต่างจาก
ในอดีตทีมีการแยกการลงทุนของต่างชาติและทอ้งถินออกจากกันภายใตก้ฎหมายคนละฉบับ  
นอกจากนีกฎหมายใหม่ยงัระบุวา่จะไม่มีการยดึกิจการเป็นของรัฐ  ยกเวน้ กฎหมายให้อาํนาจ  ซึง
หากเกิดกรณีเช่นนัน  รัฐบาลจะชดเชยให้ในราคาตลาด  และหากตกลงกันไม่ได ้ หรือเกิดกรณี
พิพาทระหว่างรัฐและเอกชน  ซึงเคยเป็นปัญหาสําคญัในอดีต  จะใชว้ิธีตงัอนุญาโตตุลาการจาก
ประเทศทีเป็นทียอมรับของคู่กรณี ต่างจากในอดีตทีตอ้งขึนศาลอินโดนีเซียเท่านนั 

2) สรุปสาระสาํคญัของสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในอินโดนีเซีย ดงันี 

(1) โครงการลงทุนทงัของนกัลงทุนในประเทศ  และนักลงทุนต่างชาติ 
ทีไดรั้บความเห็นชอบจาก Investment Coordinating Board หรือสาํนักงานตวัแทนของภูมิภาค จะ
ไดรั้บการลดหยอ่นอากรขาเขา้จนอตัราภาษีขนัสุดทา้ยเป็น ร้อยละ5 สาํหรับกรณี ทีอากรขาเขา้ที
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กาํหนดอยู่  ในIndonesian Customs Tariff Book อยู่ ทีร้อยละ5 หรือตาํกว่า ทงันีหากนําเขา้จาก
ต่างประเทศ ASEAN จะไดรั้บยกเวน้ภาษีนาํเขา้ 

(2) การผลิตเพอืส่งออก ผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงันี 

(2.1) การคืนอากร สาํหรับการนาํเขา้สินคา้และวตัถุดิบเพอืนาํมา
ผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูปส่งออก 

(2.2) การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพมิ  หรือภาษีการคา้สาํหรับสินคา้
ฟุ่ มเฟือย  ทีซือในประเทศ เพอืนาํมาใชใ้นการผลิตสินคา้เพอืส่งออก 

(2.3) สามารถนาํเขา้วตัถุดิบไดอ้ยา่งเสรี ในการผลิตสินคา้เพอื
ส่งออก หากสินคา้ วตัถุดิบ หรือเครืองจกัร ไม่สามารถผลิตในประเทศได ้

(3) กิจการทีตงัอยู ่ ในพนืทีเขต Bonded Zone จะได ้รับสิทธิประโยชน์
ดงันี 

(3.1) ยกเวน้อากรขาเขา้ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได ้และ
ภาษีมูลค่าเพมิสาํหรับสินคา้ฟุ่มเฟือยในการนาํเขา้สินคา้ทุน  และเครืองมือต่างๆ  รวมทงัวตัถุดิบที
ใชใ้นการผลิตสินคา้ 

(3.2) อนุญ าตให้ จ ําห น่ ายสินค้าในประเทศได้  (โดยผ่ าน
กระบวนการนําเขา้มาปกติ) ได้ถึง ร้อยละ50 ของมูลค่าส่งออก หรือร้อยละ100 ของการส่งออก
สินคา้อืนทีไม่ใช่สินคา้สาํเร็จรูป (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555) 
 

2.6 ระบบการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย 

 

2.6.1 ระบบการศึกษาของประเทศไทย 

2.6.1.1 ระดบัประถมศึกษา จดัใหแ้ก่เด็กอาย ุ6-11 ปี มุ่งใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะที
พงึประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถขนัพนืฐาน อ่านออกเขียนและคาํนวณได ้

2.6.1.2 ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมต่อ
จากระดบัประถมศึกษา และให้ผูเ้รียนคน้พบความตอ้งการ ความถนัดของตนเองทงัวิชาการและ
วชิาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาตามความถนัดและ
ความสนใจ เพอืเป็นพนืฐานในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพ 
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2.6.1.3 ระดบัอุดมศึกษา เป็นการศึกษาหลงัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 3 

ระดบั คือ ตาํกวา่ปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี (สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2539) 

 

ภาพที 2.7 โครงสร้างการศึกษาของประเทศไทย 

แหล่งทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539. 
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2.6.2 ระบบการศึกษาประเทศมาเลเซีย 

 ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซีย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา (Primary) 
มธัยมศึกษา (Secondary) และ อุดมศึกษา (Tertiary) 

2.6.2.1 ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัประถมศึกษา หรือ ระดบั Primary ใช้เวลาในการศึกษาทงัหมด 6 ปี (สุวฒันา อุทยั
รัตน์ และสร้อยสน สกลรักษ์, ) การศึกษาในระดบันีเป็นการศึกษาทีรัฐจดัให้ประชาชนชาว
มาเลเซีย (วราภรณ์ บวรศิริ, ) โดยเริมเขา้เรียนเมืออาย ุ6 ปี การเลือนชนัเป็นไปโดยอตัโนมติั
ตลอดเวลา 6 ปี ซึงการศึกษาในระดบันี จะเน้นทกัษะพืนฐาน 3 ประการ คือ การอ่าน การเขียน 
และการคํานวณ  (3Rs; Reading, Writing and Arithmetic) เริมตังแต่ปี  1983 และบังคับใช้ทัว
ประเทศในปี 1988  

 เนืองมาจาก หลกัสูตรก่อนหน้านีไดเ้น้นเนือหา ผลสัมฤทธิในทางวิชาการ และการสอบ
ผ่านมากเกินไป จนนาํไปสู่การละเลยประเด็นสาํคญัในดา้นอืนๆ เช่น การเขา้สังคม การปลูกฝัง
ค่านิยมในการดํารงชีวิตและจริยธรรม อีกทงัมีเด็กจาํนวนมากทีผ่านการศึกษา 6 ปีแล้ว แต่ไม่
สามารถอ่านเขียนและทาํเลขคณิตได ้

 หลกัสูตร 3Rs แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ไดว้างรูปแบบวา่ร้อยละ 75 ของเวลาจะใชไ้ปใน
ความสมัฤทธิผลของหลกัสูตร ส่วนอีกร้อยละ 25 จะใชก้บักิจกรรมดา้นการศึกษา 
 ในส่วนที 2 จะมุ่งเน้น ในเรืองการอ่าน การเขียน และเลขคณิต โดยแง่มุมทางวิชาการ
ผสมผสานกับระเบียบวินัย รวมทงัรายวิชาทีเปิดสอนใหม่ เช่น ศาสนาอิสลาม (สําหรับมุสลิม) 
จริยธรรม (สําหรับผูน้ับถือศาสนาอืน) ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา โลกและมนุษยชาติ ความเป็น
อนัหนึงอนัเดียวของเชือชาติ ความรักชาติ เป็นตน้ 

 แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในภาษาทีใชใ้นการศึกษาในแต่ละโรงเรียน คือ ภาษามลาย ู
ภาษาทมิฬ และภาษาจีน   แต่โรงเรียนเหล่านีทุกแห่ง จะยึดถือหลักสูตรสามัญเพือพัฒนา
ลักษณะร่วมของความเป็นชาติเดียวกันให้กับเด็กทีมีพืนฐานแตกต่างกัน  ภาษามลายูและ
ภาษาองักฤษเป็นวชิาบงัคบัในโรงเรียนประถมศึกษา 

 เมือนักเรียนศึกษาจบชันประถมศึกษา จะต้องสอบข้อสอบรวม  (Common Public 

Examination) คือ Primary School Achievement Test (PSAT) (สุวฒันา อุทัยรัตน์ และสร้อยสน 
สกลรักษ์, 2540) การทดสอบนีไม่ใช่การทดสอบเพือเข้าศึกษาต่อชันมัธยมศึกษา แต่เป็นการ
ประเมินความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคาํนวณ ไม่ว่าจะทาํคะแนนดีได้มาก
นอ้ยเพยีงใด นกัเรียนทุกคนจะไดเ้ลือนชนัขึนมธัยมปีที 1 (วราภรณ์ บวรศิริ, 2543) 

2.6.2.2 ระดบัมธัยมศึกษา 
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 ระดบัมธัยมศึกษา หรือ ระดบั Secondary แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย และเตรียมอุดมศึกษา (วราภรณ์ บวรศิริ, 2543) 

1) มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ (Form I-III) หลงัจากจบชนัประถมศึกษา นกัเรียนจะไดเ้ลือนชนัเขา้สู่
มธัยมศึกษาตอนตน้ ซึงในระดบันีจะใช้เวลาศึกษาจาํนวน 3 ปี (วราภรณ์ บวรศิริ, ) สําหรับ
นักเรียนทีเรียนภาษาจีนและภาษาทมิฬ ในโรงเรียนประถมจะตอ้งใช้เวลา 1 ปี เพือปรับเปลียน 
(Transition Class) ก่อนจะเขา้ชันมัธยมศึกษาปีที 1 (สุวฒันา อุทยัรัตน์ และสร้อยสน สกลรักษ์, 
2540) เมือสินปีที 3 ของชันมัธยมศึกษาตอนตน้ จะตอ้งสอบขอ้สอบรวม คือ Lower Secondary 

Assessment (LSA) (วราภรณ์ บวรศิริ, 2543 และสุวฒันา อุทยัรัตน์ และสร้อยสน สกลรักษ,์ 2540) 
โดยมีวชิาบงัคบัรวมถึง ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และ Living Skill Course Work and Practice Work สาํหรับการศึกษาอิสลามเป็นวิชา
บงัคบัของมุสลิม (วราภรณ์ บวรศิริ, 2543) 

2) มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 มธัยมศึกษาตอนปลาย (Form IV-V) การศึกษาในระดบันีใช้เวลา 2 ปี แบ่งออกเป็น สาย
ศิลป์ สายวิทยาศาสตร์ สายเทคนิค และสายอาชีวะ การจะไดศึ้กษาในประเภทใดนันขึนอยูก่บัการ
สอบ Lower Secondary Assessment (LSA) (วราภรณ์ บวรศิริ, 2543) 
 เมือศึกษาครบทงั 2 ปีแลว้ นักเรียนสายศิลป์ สายวทิยาศาสตร์ และสายเทคนิค จะเขา้สอบ
ทีเรียกว่า Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษา จะเขา้สอบ Sijil Pelajaran 

Vokasional Malaysia (SPVM) (สุวฒันา อุทยัรัตน์ และสร้อยสน สกลรักษ,์ 2540)  
3) เตรียมอุดมศึกษา 

  เตรียมอุดมศึกษา (Form VI) เมือได้รับประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลายแลว้ ตอ้ง
ศึกษาระดบัเตรียมอุดมศึกษาอีก 2 ปี โดยแบ่งเป็น 2 โปรแกรม คือ Sixth Form และ Matriculation 

Class  

 Sixth Form เป็นหลกัสูตร 2 ปี สาํหรับนักเรียนสายศิลป์ สายวิทย ์และเทคนิค ซึงเป็นการศึ
กาเพือเตรียมสอบ Malaysian Higher School Certificate (MHSC) จดัโดย Malaysian Examination 

Council ซึ ง ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ าก  University of Cambridge Local Examination Syndicate 

(UCLES) และประเทศองักฤษ ดังนันเมือนักเรียนผ่านการทดสอบนีแลว้ จะทาํให้มีคุณสมบติัที
สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศมาเล เซียแล้ว ยงัได้รับการยอมรับจาก
มหาวทิยาลยัและองคก์รวชิาชีพทวัโลก (วราภรณ์ บวรศิริ, 2543) 
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  Matriculation Class เป็นการเตรียมนักเรียนเขา้สู่มหาวิทยาลยั ซึงมีการออกแบบมาพิเศษ 
เพอืให้นกัเรียนไดเ้ขา้สอบทีจดัโดยเฉพาะตามความตอ้งการของแต่ละมหาวิทยาลยั ซึงมีระยะเวลา
ระหวา่ง 1 ถึง 2 ปี แลว้แต่มหาวทิยาลยั (วราภรณ์ บวรศิริ, 2543) 

2.6.2.3 ระดบัอุดมศึกษา  
 การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย จะเป็นการให้ความรู้ ทกัษะแก่บุคคล 
เพือผลิตนักวิชาชีพ ทีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเน้นการทําวิจัยและการ
ใหบ้ริการดา้นการใหค้าํปรึกษา การศึกษาในระดบันีมีทงัสถานศึกษาทงัของภาครัฐและภาคเอกชน 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยั วิทยาลยั และสถาบนัโพลีเทคนิค (วรา
ภรณ์ บวรศิริ, 2543; สุวฒันา อุทยัรัตน์ และสร้อยสน สกลรักษ,์ 2540) 
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ภาพที 2.8 โครงสร้างการศึกษาของประเทศมาเลเซีย 

แหล่งทีมา: สาํนกักรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540. 
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2.6.3 ระดบัการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย 

 จาก  Act of the Republic of Indonesia on Nation Education system (2003) ได้ก ล่าวถึง 
การศึกษาในระบบ ดงันี 

 การศึกษาแบบเป็นทางการนนั มี 3 ระดบั คือ Basic Education Secondary Education และ 
Higher Education 

2.6.3.1  Basic Education 

 Basic Education คือ การศึกษาพืนฐานสําหรับระดับการศึกษาขนัต่อไป คือ Secondary 

Education ซึงประกอบด้วย ชันประถมศึกษา 6 ปี  และมัธยมศึกษาตอนต้น  3 ปี  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) 

2.6.3.2  ชนัประถมศึกษา  
 ชันประถมศึกษา ที เรียกว่า Sekolah Dasar (SD) หรือ  Madrasah Ibtidaiyah (MI) เป็น
การศึกษาภาคบังคับ ใช้เวลาเรียน  6 ปี  (กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา , สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ) จดัให้แก่เด็กอาย ุ7-12 ปี (สาํนักพฒันาระบบการศึกษา
และวางแผนมหภาค, 2539) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา เลือนชนัเรียนโดยการสอบ กระทรวง
ศึกษาและวฒันธรรมเป็นผูก้าํหนดหลกัสูตร แต่สามารถปรับใชห้ลกัสูตรสภาพและความตอ้งการ
ของท้องถิน ใช้ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ในการเรียนการสอน  วตัถุประสงค์ของ
การศึกษาในระดบันี คือ คดัเลือกนักเรียนทีมีความสามรถเพือศึกษาในระดับต่อไป และเตรียม
นกัเรียนเพอืเขา้สู่โลกของการทาํงาน เพอืใหม้าตรฐานใกลเ้คียงกนัทวัทงัประเทศ ในตอนปลายปีที 
6 นักเรียนจะตอ้งสอบเพือให้ไดรั้บประกาศนียบตัรการศึกษาฉบบัที 1 (สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2525) 

2.6.3.3 มธัยมศึกษาตอนตน้  
 มัธยม ศึกษ าตอน ต้น  เรี ยก ว่ า  Junior Secondary Schools ห รือที เรี ยก ว่ า    Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) หรือ  Madrasah Tsanawiyah (MTs) รวมทังโรงเรียนอืนๆ  ในระดับ
เดียวกนั ใชเ้วลาศึกษา 3 ปี (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540; สาํนักพฒันาระบบ
การศึกษาและวางแผนมหภาค, ) มธัยมศึกษาตอนตน้แบ่งสายสามญัและสายวิชาชีพ (สาํนัก
พฒันาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค, ) สาํหรับนกัเรียนอาย ุ13-15 ปีโรงเรียนมธัยมตน้
สายวชิาชีพแบ่งเป็น โรงเรียนมธัยมตน้สายพาณิชย ์โรงเรียนมธัยมตน้สายคหกรรม และโรงเรียน
มธัยมตน้สายเทคนิค ในปลายปีที 3 โรงเรียนเหล่านีจะจดัการสอบเพอืใหป้ระกาศนียบตัรฉบบัที 2 

เพือคดัเลือกนักเรียนเขา้สู่ชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนทีศึกษาสายสามญัสามารถเลือก
เรียนต่อชนัมธัยมศึกษาตอนปลายทงัสายสามญัและสายวชิาชีพ แต่นักเรียนทีศึกษาสายวชิาชีพตอ้ง
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เขา้เรียนต่อสายวิชาชีพในชนัมธัยมศึกษาตอนปลายเท่านัน (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2525) 

2.6.3.4 Secondary Education  

 Secondary Education คือ ระดบัการศึกษาทีต่อจากการศึกษาขนัพืนฐานใช้เวลาเรียน 3-4 

ปี (สาํนกัพฒันาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค, 2539 และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, ) สาํหรับนักเรียนอาย ุ16-18 ปี ประกอบดว้ยการศึกษาสายวชิาการและวชิาชีพ ซึงมี
เป้าหมายทีจะใหค้วามรู้และทกัษะเพอืศึกษาขนัต่อไปและเตรียมตวัเขา้สู่ตลาดแรงงาน  
 การศึกษาสายวชิาการ เรียกวา่   Sekolah Menengah  Atas (SMA) หรือ  Madrasah   

Aliyah (MA)  
 การศึกษาสายวิชาชีพ  เรียกว่า  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) หรือ  Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK) ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมปลายสายพาณิชย ์โรงเรียนมัธยมปลาย
สายคหกรรม โรงเรียนมธัยมปลายสายเทคนิค โรงเรียนมธัยมปลายสายเกษตร และโรงเรียนฝึกหัด
ครูประถม 

 ในปลายปีที 3 โรงเรียนเหล่านีจะจดัการสอบ เพือรับประกาศียบตัรฉบบัที 3 เพือคดัเลือก
นกัเรียนเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาต่อไป (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2525)  
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ภาพที 2.9 โครงสร้างการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย 

แหล่งทีมา: Unesco, 2010. 
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บทที 3 

ระเบียบวธิีการวจิัย 

 
 เนือหาในบทนีประกอบด้วย ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา   ความหมายของตัวแปร และ
สมการทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยจะนาํเสนอดงัต่อไปนี 

 3.1 ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา 

 3.2 ความหมายของตวัแปร 

 .  สมการทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา  
 

 จากสมการคอบบ-์ดกัลาส จะประกอบดว้ย ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  มูลภณัฑ์
ทุน ผูมี้งานทาํ ทุนมนุษยร์ะดบัตาํ  และทุนมนุษยร์ะดบัสูง  
          

3.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ใช้ขอ้มูล
ทุติยภูมิทีเก็บรวบรวมโดย World Bank มีหน่วยเป็น ดอลล์าร์สหรัฐ 

 

3.1.2 มูลภัณฑ์ทุน หรือ สต๊อกทุน 

 มูลภณัฑท์ุน หรือ สต๊อกทุน (Capital Stock) ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ใชข้อ้มูล
จาก World Bank มีหน่วยเป็น  ดอลล์าร์สหรัฐ 

 

3.1.3 ผู้มีงานทํา ทงั 3 ประเทศจะมีความหมายแตกต่างกันดังนี 
3.1.3.1 ผูมี้งานทาํของไทย หมายถึง บุคคลทีมีอาย ุ  ปีขึนไปและในสปัดาห์แห่ง

การสาํรวจมีลกัษณะอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี 
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1) ไดท้าํงานตงัแต่  ชวัโมงขึนไป โดยไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ผลกาํไร เงิน
ปันผลค่าตอบแทนทีมีลกัษณะอยา่งอืนสาํหรับผลงานทีทาํ เป็นเงินสดหรือสิงของ 

2) ไม่ไดท้าํงาน หรือทาํงานนอ้ยกวา่  ชวัโมงขึนไป แต่เป็นบุคคลทีมี
ลกัษณะอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี (ซึงจะถือวา่เป็น ผูท้ีปกติมีงานประจาํ) 

(1) ยงัไดรั้บค่าตอบแทน ค่าจา้ง หรือผลประโยชน์อืนๆ ผรือผลกาํไร
จากงานหรือธุรกิจในระหวา่งทีไม่ไดท้าํงาน 

(2)  ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน ค่าจา้ง หรือผลประโยชน์อืนๆหรือผลกาํไร
จากงานหรือธุรกิจในระหวา่งทีไม่ไดท้าํงาน แต่ยงัมีงานหรือธุรกิจทีจะกลบัไปทาํ     

(3) ทาํงานอยา่งนอ้ย  ชวัโมง โดยไม่ไดรั้บค่าจา้งในวสิาหกิจหรือไร่
นาเกษตรของหวัหนา้ครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 

3.1.3.2  มาเลเซีย ผูมี้งานทาํหมายถึง ผูท้ีมีอายรุะหวา่ง -  ปี ในช่วงเวลาของการ
สาํรวจ ทาํงานอยา่งนอ้ย  ชวัโมง เพือรายได ้ผลตอบแทน หรือผลตอบแทนของครอบครัว (โดย
เป็นลูกจา้ง, นายจา้ง, เจา้ของกิจการ หรือ ลูกจา้งของครอบครัวทีไม่ไดรั้บค่าตอบแทน) รวมทงัผูท้ี
ไม่ไดท้าํงานในช่วงเวลาแห่งการสํารวจ เนืองจาก เจ็บป่วย บาดเจ็บ รอดฤดูกาล ลาออกจากงาน 
และเหตุผลทางสังคมหรือศาสนา แต่มีงาน ไร่นา กิจการ หรือกิจการครอบครัวทีตอ้งกลบัไปทาํ 
รวมทงัผูท้ีหยดุงานชวัคราวแต่ยงัไดค้่าตอบแทน (Department of Statistic Malaysia, 2011) 

3.1.3.3  อินโดนีเซีย หมายถึง ผูท้ีมีอาย ุ15 ปีขึนไป ซึงในสัปดาห์แห่งการสาํรวจมี
งานทาํตังแต่ 1 ชัวโมงขึนไป โดยได้รับค่าตอบแทน  หรือหยุดงานชัวคราวแต่ยงัมีงานทีต้อง
กลับไปทาํ รวมทังผูมี้งานทาํทีไม่ได้รับค่าตอบแทนในกิจการของครอบครัว (BPS-Statistics 

Indonesia, 2011) 
 

3.1.4 ทุนมนุษย์ระดับตํา ประกอบด้วยผู้ที ไม่มีการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา 
3.1.4.1 ทุนมนุษยร์ะดบัตาํของไทย มีลกัษณะดงันี 

1) ไม่มีการศึกษา หมายถึง บุคคลทีไม่เคยเขา้ศึกษาในโรงเรียน หรือไม่เคย
ไดรั้บการศึกษา 

2) ประถมศึกษา ประกอบดว้ย  
(1)  ตาํกวา่ประถมศึกษา หมายถึง บุคคลทีสาํเร็จการศึกษาตาํกวา่ชนั

ประถมศึกษาปีที  หรือชนัประถมปีที  หรือชนัม.  เดิม 
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(2)  สาํเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที สาํเร็จการศึกษาตงัแต่ชนั
ประถมปีที  หรือชนัประถมปีที  หรือชนัม.  เดิมขึนไป แต่ไม่สาํเร็จการศึกษาทีสูงกวา่ 

3) มธัยมศึกษา ประกอบดว้ย 
(1)  สาํเร็จมธัยมศึกษาตอนตน้ หมายถึง บุคคลทีสาํเร็จการศึกษาตงัแต่

ชนัม.  ม.ศ.  หรือ ม.  เดิมขึนไป แต่ไม่สาํเร็จระดบัการศึกษาทีสูงกวา่ 
(2) สาํเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                                        สายสามญั หมายถึงบุคคลทีสาํเร็จการศึกษาประเภทสามญัศึกษาตงัแต่ชนั 
ม.  ม.ศ.  หรือ ม.  เดิมขึนไปแต่ไม่สาํเร็จการศึกษาทีสูงกวา่ 
                                        อาชีวศึกษา หมายถึงบุคคลทีสําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือ
วิชาชีพทีเรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าโดยมีหลักสูตรไม่เกิน  ปีและไม่
สาํเร็จการศึกษาทีสูงกวา่ 
                                         วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลทีสําเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา
(การฝึกหัดครู) ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึนไปแต่ไม่สาํเร็จระดบัการศึกษาที
สูงกวา่        

3.1.4.2 ทุนมนุษยร์ะดบัตาํของมาเลเซีย ประกอบดว้ย ไม่สาํเร็จการศึกษา, สาํเร็จ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา และสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  

1) ไม่สาํเร็จการศึกษา หมายถึง บุคคลทีไม่เคยเขา้รับการศึกษาจาก
โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทีจดัการศึกษาอยา่งเป็นทางการ 

2) สาํเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลทีไดรั้บการศึกษาสูงสุด
ประถมศกึษาปีที 1 ถึงประถมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า 

3) สาํเร็จมธัยมศึกษา หมายถึง บุคคลทีไดรั้บการศึกษาสูงสดจากชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 ถึง มธัยมศึกษาปีที 5 หรือ เทียบเท่า รวมทงั การฝึกทกัษะพนืฐานในธุรกิจ และ
เทคนิค ซึงมีระยะเวลาศึกษาไม่ตาํกวา่ 6 เดือน 

3.1.4.3 ทุนมนุษยร์ะดบัตาํของอินโดนีเซีย หมายถึง ผูไ้ม่ไดรั้บการศึกษา ผูส้าํเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผูส้ําเร็จการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย และผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 

 
3.1.5 ทุนมนุษย์ระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ทีสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึงอาจ

ครอบคลุมดังนี 
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3.1.5.1 ทุนมนุษยร์ะดบัสูงของไทย หมายถึง บุคคลทีสาํเร็จการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตงัแต่ปริญญาตรีขึนไป    

3.1.5.2  ทุนมนุษยร์ะดบัสูงของมาเลเซีย หมายถึง การสาํเร็จการศึกษาอุดมศึกษา ซึง
หมายถึงผูท้ีสาํเร็จการศึกษาขนัสูงกวา่มธัยมศึกษาปีที 5 

3.1.5.3 ทุนมนุษยร์ะดบัสูงของอินโดนีเซีย หมายถึง สาํเร็จการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา คือ ผูท้ีสาํเร็จการศึกษาตงัแต่ปริญญาตรีขึนไป 

 

ขอ้มูลทีใชใ้นการคาํนวณดงัแสดงในตารางต่อไปนี 

ตารางที 3.1 ขอ้มูลของประเทศไทย 

ปี L1(คน) L2(คน) รวม(คน) มูลภณัฑ์ทุน($) GDP($) 
1998 24,605,030 2,956,775 30,270,100 25,035,355,673.78 111,859,654,863.99 

1999 27,658,130 3,157,225 30,835,380 25,543,655,390.56 122,629,741,697.72 

2000 26,725,680 3,331,375 31,446,600 26,960,144,150.42 122,725,247,705.56 

2001 28,350,090 3,671,848 32,104,200 26,587,069,200.28 115,536,405,150.35 

2002 29,146,630 3,811,603 33,060,900 28,938,212,022.40 126,876,918,690.02 

2003 29,631,440 4,107,035 33,841,000 34,330,653,491.23 142,640,079,033.31 

2004 30,139,340 4,442,813 34,728,800 41,813,103,550.58 161,339,790,594.63 

2005 30,283,580 4,795,728 35,257,200 50,965,139,320.89 176,351,948,403.91 

2006 30,526,240 4,975,350 35,685,500 58,179,795,153.37 207,088,828,467.35 

2007 30,922,500 5,157,243 36,249,500 65,172,894,299.24 246,976,870,172.84 

2008 31,380,380 5,484,625 37,516,650 74,814,923,769.19 272,577,799,257.35 

2009 31,793,780 5,801,025 37,706,300 63,636,286,742.62 263,711,244,888.55 

2010 31,864,500 6,043,000 38,037,350 78,878,200,576.29 318,907,930,075.71 

2011 31,898,710 6,443,115 38,464,690 90,812,188,234.83 345,672,232,115.63 

2012 32,133,750 6,653,125 38,939,080 104,427,417,800.30 365,965,815,820.02 

2013 31,879,700 6,830,482 38,926,360 103,523,563,106.16 387,252,164,290.83 

 

แหล่งทีมา : รวบรวมและเรียบเรียงสถิติจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2541-2556 และWorld 

Bank ปี ค.ศ. 1998-2013 
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ตารางที 3.2 ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย 

ปี L1(คน) L2(คน) รวม(คน) มูลภณัฑ์ทุน($) GDP($) 
1998 7,468,600 1,131,000 8,599,600 19,361,554,105.33 72,175,568,305.80 
1999 7,673,400 1,164,400 8,837,800 17,326,579,164.79 79,148,158,887.92 
2000 7,930,400 1,338,700 9,269,200 23,721,315,789.47 93,789,473,684.21 
2001 7,910,800 1,441,700 9,357,000 23,310,526,315.79 92,783,947,368.42 
2002 7,952,500 1,588,400 9,542,600 23,682,894,736.84 100,845,526,315.79 
2003 8,143,600 1,724,700 9,869,700 24,701,052,631.58 110,202,368,421.05 
2004 8,141,200 1,832,200 9,979,500 26,141,052,631.58 124,749,736,842.11 
2005 8,135,000 1,908,100 10,045,400 32,012,937,912.72 143,533,152,129.48 
2006 8,299,000 1,975,200 10,275,400 35,718,878,489.53 162,692,467,585.81 
2007 8,407,100 2,121,900 10,538,100 43,363,926,707.16 193,552,802,791.70 
2008 8,414,900 2,244,700 10,659,600 47,515,262,143.91 230,987,618,903.55 
2009 8,356,300 2,541,000 10,897,300 44,447,770,344.06 202,251,384,991.50 
2010 9,110,800 2,788,600 11,899,500 55,817,494,144.06 247,533,525,517.70 
2011 9,294,400 2,990,000 12,284,400 64,487,584,453.24 289,258,937,258.63 
2012 9,633,700 3,089,500 12,723,200 78,339,972,399.49 305,032,745,224.60 
2013 9,974,700 3,235,400 13,210,000 84,107,080,516.68 312,435,494,620.59 

 

แหล่งทีมา: รวบรวมและเรียบเรียงสถิตจิาก Department of Statistic Malaysia ปี ค.ศ. 1998-2013 

และWorld Bank, 1998-2013 
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ตารางที 3.3 ขอ้มูลของประเทศอินโดนีเซีย 

ปี L1(คน) L2(คน) รวม(คน) มูลภณัฑ์ทุน($) GDP($) 
1998 85,845,000 1827500 87,672,500 24,271,332,737.52 95,445,548,017.35 

1999 84,879,592 1,967,586 86,847,178 28,194,535,639.35 140,001,352,527.22 

2000 85,859,808 3,977,922 89,837,730 32,758,080,951.33 165,021,012,261.51 

2001 86,441,007 4,366,410 90,807,417 31,564,179,607.90 160,446,947,638.31 

2002 87,266,231 4,380,935 91,647,166 38,015,221,098.60 195,660,611,033.85 

2003 86,600,049 4,184,868 90,784,917 45,794,855,762.01 234,772,458,818.10 

2004 88,829,623 4,892,413 93,722,036 57,656,326,319.61 256,836,883,304.55 

2005 89,798,334 5,149,784 94,948,118 67,580,800,945.41 285,868,610,016.59 

2006 89,544,242 5,912,693 95,456,935 87,974,482,744.12 364,570,525,997.05 

2007 93,734,819 6,195,398 99,930,217 107,824,865,988.40 432,216,737,774.86 

2008 95,526,303 7,026,447 102,552,750 141,330,551,849.43 510,244,548,959.97 

2009 97,420,476 7,450,187 104,870,663 167,889,043,632.59 539,579,955,780.06 

2010 99,937,858 8,269,909 108,207,767 227,161,241,304.96 709,190,823,319.75 

2011 100,846,795 8,823,604 109,670,399 270,257,223,003.10 845,931,645,338.70 

2012 100,853,220 9,954,934 110,808,154 286,458,906,595.69 876,719,347,689.16 

2013 100,397,695 10,495,946 110,804,041 268,888,352,770.25 868,345,645,449.30 

 

แหล่งทีมา: รวบรวมและเรียบเรียงสถิตจิาก BPS-Statistics Indonesia ปี ค.ศ. 1998-2013 และ
World Bank ปี ค.ศ. 1998-2013  

 

3.2 ความหมายของตัวแปร 
                                   Yi  = f ( Ki  L1i L2i ) 
 

 โดยที Y = ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) คือ มูลค่าของสินคา้และบริการขนั
สุดทา้ยทีผลิตขึนในประเทศในระยะเวลาหนึง โดยไม่คาํนึงถึงวา่ทรัพยากรทีใชใ้นการผลิตสินคา้
และบริการ จะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ ไม่นับรวม
ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต่ไปทาํการผลิตในต่างประเทศ  
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 ผลิตภณัฑ์ในประเทศมีการจดัทาํทงัตามราคาปัจจุบนัและราคาคงทีโดย GDP ณ ราคา
ปัจจุบนั คิดมูลค่าผลผลิตเป็นเงินตามราคาตลาดของสินคา้และบริการเหล่านัน ขณะที GDP ณ 
ราคาคงที คิดมูลค่าผลผลิตเป็นเงินตามราคาปีทีกาํหนดเป็นปีฐาน (สุวฒัน์ วรุิฬห์สิงห์, 2551) 
 Ki = มูลภณัฑท์ุน หรือ สต็อกทุน (Gross Capital Stock) หมายถึง ผลรวมของทุนทีอยูใ่น
รูปทรัพยสิ์นถาวรทีถูกสะสมมาเรือยๆ ตามอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์นประเภทนันๆ และเมือทาํ
การผลิตช่วงระยะเวลาหนึง จะมีการปลดระวางทรัพยสิ์นนันๆ ออกจากกระบวนการผลิตอัน
เนืองจากไม่สามารถให้บริการการผลิตได ้โดยทวัไปนิยมวดัสต็อกทุนทีมีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง คือ ณ วนัสินปี (คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555)  
 L1i = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัตาํ หมายถึง ผูมี้งานทาํทีไม่สาํเร็จการศึกษา สาํเร็จ
การศึกษาระดบัประถม มธัยม อาชีวศึกษา 
 L2i = จาํนวนแรงงานแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัสูง หมายถึง ผูมี้งานทาํทีสาํเร็จการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 
 

3.3 สมการทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการศึกษาครังนี จะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา และภาคตดัขวางระหว่างปี 
-  ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยใชส้มการการผลิตแบบสมการเสน้ตรง

และสมการคอบบ-์ดกัลาส 
  

3.3.1 สมการเส้นตรง (Linear function) 
  Yit  =  a + bKit + cL1it + dL2it + ε 

 ความหมายของแต่ละตวัแปร  
Y          =            ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
K = มูลภณัฑท์ุน 

L1 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัตาํ 

L2 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัสูง 

a,b,c,d   =            ค่าคงทีใดๆ  
ε = ค่าความคาดเคลือน 

i = ประเทศ 

t = ปี 
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3.3.2 สมการคอบบ์-ดกัลาส (Cobb-Douglas or Power function) 
   Y  = f ( K α ,  L1 ß1,  L2 ß2 ) 
 

คุณสมบตั ิ

 แสดงถึงการเปลียนแปลงผลผลิตเพมิ หรือความยดืหยุน่ (Elasticity) ทงั  ระยะ คือ ระยะ
ผลตอบแทนคงที (Constant), เพิมขึน (Increasing) และลดลง (Decreasing) แต่จะแสดงได้เพียง
ระยะใดระยะหนึงเท่านนั 

 โดยแปลงรูปสมการการผลิตของ คอบบ์-ดกัลาสให้อยูใ่นรูปสมการเสน้ตรง (ดว้ยวิธีการ 
แปลงเป็นค่า Log)  เพอืประมาณค่าสปัระสิทธิในสมการถดถอย ดงันี 

 

logYit       =     c +  log Kit + logL1it + logL2it + εit 

ความหมายของแต่ละตวัแปร 

Y = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
C = ค่าคงที 
K = มูลภณัฑท์ุน 

L1 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัตาํ 

L2 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัสูง 

ε = ค่าความคาดเคลือน 

i = ประเทศ 

t = ปี 

α , β1, β2  เป็นค่าสมัประสิทธิของแปรแต่ละตวัทีไดจ้ากการประมาณค่า แสดงถึงค่าสมัประสิทธิ
ถดถอย  



 

บทที 4 

 

ผลการศึกษาวจิัย  

 เนือหาในบทนีประกอบดว้ย สภาพทวัไปของทุนมนุษยข์องไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ผลการศึกษาโดยใชส้มการการผลิต และการเปรียบเทียบบทบาททุนมนุษยท์ีมีต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยนาํเสนอตามหวัขอ้ดงันี 
 4.1 สภาพทวัไปของทุนมนุษยข์องไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 4.2 ผลการศึกษาโดยใชส้มการการผลิต 

 4.3 การเปรียบเทียบบทบาททุนมนุษยท์ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

4.1 สภาพทวัไปของทุนมนุษย์ของไทย มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย 

 

4.1.1 การแบ่งกลุ่มระดบัทุนมนุษย ์

 จากการศึกษาครังนีไดแ้บ่งระดบัทุนมนุษย ์ออกเป็น 2 ระดบั คือ ทุนมนุษยร์ะดบัตาํ (L1) 
และทุนมนุษยร์ะดบัสูง (L2)  
 ในส่วนของทุนมนุษยร์ะดบัตาํ (L ) ของทงัไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีการกาํหนด
เหมือนกนักล่าวคือ ไดค้รอบคลุม ผูไ้ม่มีการศึกษา สาํเร็จประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา  
 ทุนมนุษยร์ะดับสูง (L2) ไทยและอินโดนีเซีย ครอบคลุมเฉพาะผูส้ําเร็จอุดมศึกษา แต่
มาเลเซียครอบคลุมตงัแต่ผูท้ีสาํเร็จมธัยมศึกษาปีที 5 ดงัตารางที 4.1 
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ตารางที .  การเปรียบเทียบระดบัทุนมนุษยใ์นประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

 ประเทศ 

 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ระดับทุน
มนุษย์ 

 
 

   

     
ทุนมนุษย์
ระดับตํา(L1) 

 ไม่มีการศึกษาหรือ
ประถมศึกษาหรือ
มธัยมศึกษา  

ไม่มีการศึกษาหรือ
ประถมศึกษาหรือ
มธัยมศึกษา 

ไม่มีการศึกษาหรือ
ประถมศึกษาหรือ
มธัยมศึกษา 

     
ทุนมนุษย์
ระดับสูง(L2) 

 

อุดมศึกษา 
สาํเร็จการศึกษาสูง
กวา่มธัยมศึกษาปี
ที5 

อุดมศึกษา 

 

4.1.2 จํานวนและสัดส่วนของทุนมนุษย์ในแต่ละระดับ ของแต่ละประเทศ 

4.1.2.1 จาํนวนและสดัส่วนของทุนมนุษยใ์นแต่ละระดบั ของไทย 

 จากขอ้มูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปี ค.ศ. 1998-2013 เมือนาํขอ้มูลมาจดัเป็น
ทุนมนุษยร์ะดบัตาํ และทุนมนุษยร์ะดบัสูง แลว้เทียบเป็นสดัส่วน แลว้พบวา่  
 สัดส่วนทุนมนุษยร์ะดับตาํของไทยมีแนวโน้มลดลง โดยทีในปี ค.ศ. 1998 เป็น ร้อยละ
89.27  และลดลงจนกระทงัทีปี ค.ศ. 2013 เป็น ร้อยละ 82.35  แมว้่าจาํนวนทุนมนุษยร์ะดบัตาํ จะ
เพมิขึนจาก 24,605,030 คนในปี ค.ศ. 1998 เป็น 31,879,700 คน ในปี ค.ศ. 2013 

 อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนทุนมนุษยร์ะดบัสูงของไทยมีแนวโน้มสูงขึน โดยทีในปี ค.ศ. 1998 

เป็นร้อยละ10.73 และเพิมขึนอยา่งต่อเนืองถึงปี ค.ศ. 2013 เป็น ร้อยละ17.15 และสอดคล้องกับ
จาํนวนทุนมนุษย ์ทีเพิมขึนจาก 2,956,775 คน ในปี ค.ศ. 1998 เป็น 6,830,482 คน ในปี ค.ศ. 2013 

ดงัตารางที .2 
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ตารางที 4.2 จาํนวนและสดัส่วนของทุนมนุษยใ์นแต่ละระดบัของประเทศไทย 

 

ปี ทุนมนุษย์ระดับตํา
(L1)(คน) 

ทุนมนุษย์ระดับสูง(L2)(คน) รวม(คน) 

จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ 
1998 24,605,030 89.27 2,956,775 10.73 27,561,805 

1999 27,658,130 89.75 3,157,225 10.25 30,815,355 

2000 26,725,680 88.92 3,331,375 11.08 30,057,055 

2001 28,350,090 88.53 3,671,848 11.47 32,021,938 

2002 29,146,630 88.44 3,811,603 11.56 32,958,233 

2003 29,631,440 87.83 4,107,035 12.17 33,738,475 

2004 30,139,340 87.15 4,442,813 12.85 34,582,153 

2005 30,283,580 86.33 4,795,728 13.67 35,079,308 

2006 30,526,240 85.99 4,975,350 14.01 35,501,590 

2007 30,922,500 85.71 5,157,243 14.29 36,079,743 

2008 31,380,380 85.12 5,484,625 14.88 36,865,005 

2009 31,793,780 84.57 5,801,025 15.43 37,594,805 

2010 31,864,500 84.06 6,043,000 15.94 37,907,500 

2011 31,898,710 83.20 6,443,115 16.80 38,341,825 

2012 32,133,750 82.85 6,653,125 17.15 38,786,875 

2013 31,879,700 82.35 6,830,482 17.65 38,710,182 

 

แหล่งทีมา : ดดัแปลงจาก ขอ้มูลของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 1998-2013 

         
        โดยในประเทศไทยผลการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนของทุนมนุษยร์ะดบัตาํ ลดลงจากร้อยละ 
89.27 ในปี ค.ศ.1998 เป็นร้อยละ 82.35 ในปี ค.ศ. 2013 ทุนมนุษยร์ะดับสูง เพิมขึนจากร้อยละ 
10.73 ในปี ค.ศ.1998 เป็นร้อยละ 17.65 ในปี ค.ศ. 2013 ดงัภาพที 4.1 
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ภาพที 4.1 กราฟแสดงแนวโนม้ของสดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัตาํและทุนมนุษยร์ะดบัสูง ระหวา่งปี 
ค.ศ.1998-2013 ของประเทศไทย 

 

4.1.2.2 จาํนวนและสดัส่วนของทุนมนุษยใ์นแต่ละระดบั ของมาเลเซีย 

 จากขอ้มูลของสาํนกังานสถิติแห่งชาติของประเทศมาเลเซียระหว่างปี ค.ศ. 1998-2013 เมือ
นาํขอ้มูลมาจดัเป็นทุนมนุษยร์ะดบัตาํ และทุนมนุษยร์ะดบัสูง แลว้เทียบเป็นสดัส่วน แลว้พบวา่  
 สดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัตาํของมาเลเซียมีแนวโนม้ลดลง โดยทีในปี ค.ศ. 1998 เป็นร้อยละ 
86.85 และลดลงอยา่งต่อเนืองถึงปี ค.ศ. 2013 เป็นร้อยละ 78.94 แมว้่าจาํนวนทุนมนุษยท์ุนมนุษย์
ระดบัตาํ จะเพมิจาก 7,468,600 คน ในปี ค.ศ. 1998 เป็น 9,974,700 คน  
 อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนทุนมนุษยร์ะดบัสูงของมาเลเซียมีแนวโน้มสูงขึน โดยทีในปี ค.ศ. 
1998 เป็นร้อยละ13.15 ขณะทีปี ค.ศ. 2013 เป็นร้อยละ 21.06  ซึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนทุนมนุษยท์ี
เพมิขึนจาก 1,131,000 คน ในปี ค.ศ. 1998 เป็น 3,235,400 คน ในปี ค.ศ. 2013 ดงัตารางที 4.3 
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ตารางที .3 จาํนวนและสดัส่วนของทุนมนุษยใ์นแต่ละระดบัของประเทศมาเลเซีย 

 
ปี ทุนมนุษย์ระดับตํา

(L1)(คน) 
ทุนมนุษย์ระดับสูง(L2)(คน) รวม(คน) 

จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ 
1998 7,468,600 86.85 1,131,000 13.15 8,599,600 
1999 7,673,400 86.82 1,164,400 13.18 8,837,800 
2000 7,930,400 85.56 1,338,700 14.44 9,269,200 
2001 7,910,800 84.54 1,441,700 15.41 9,357,000 

2002 7,952,500 83.34 1,588,400 16.65 9,542,600 
2003 8,143,600 82.51 1,724,700 17.47 9,869,700 
2004 8,141,200 81.58 1,832,200 18.36 9,979,500 
2005 8,135,000 80.98 1,908,100 18.99 10,045,400 
2006 8,299,000 80.77 1,975,200 19.22 10,275,400 
2007 8,407,100 79.78 2,121,900 20.14 10,538,100 
2008 8,414,900 78.94 2,244,700 21.06 10,659,600 
2009 8,356,300 76.68 2,541,000 23.32 10,897,300 
2010 9,110,800 76.56 2,788,600 23.43 11,899,500 
2011 9,294,400 75.66 2,990,000 24.34 12,284,400 
2012 9,633,700 75.72 3,089,500 24.28 12,723,200 
2013 9,974,700 75.51 3,235,400 24.49 13,210,000 

 

แหล่งทีมา : ดดัแปลงจากขอ้มูลของ Department of Statistic Malaysia, 1998-2013 
 

ส่วนผลการวิเคราะห์ของมาเลเซีย สัดส่วนของทุนมนุษยร์ะดบัตาํ ลดลงจากร้อยละ 86.85 ในปี 
ค.ศ. 8 เป็นร้อยละ 75.51 ในปี ค.ศ.  ทุนมนุษยร์ะดบัสูง เพมิขึนจากร้อยละ 13.51 ในปี ค.ศ. 

 เป็นร้อยละ 24.49  ในปี ค.ศ.  ดงัภาพที 4.2  
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ภาพที 4.2 กราฟแสดงแนวโนม้ของสดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัตาํและทุนมนุษยร์ะดบัสูง ระหวา่งปี 
ค.ศ.1998-2013 ของประเทศมาเลเซีย 

 

4.1.2.3 จาํนวนและสดัส่วนของทุนมนุษยใ์นแต่ละระดบั ของอินโดนีเซีย 

 จากขอ้มูลของสาํนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียระหวา่งปี ค.ศ. 1998-2013 
เมือนาํขอ้มูลมาจดัเป็นทุนมนุษยร์ะดบัตาํ และทุนมนุษยร์ะดบัสูง แลว้เทียบเป็นสดัส่วน แลว้พบวา่  
 สดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัตาํของอินโดนีเซียมีแนวโนม้ลดลง โดยทีในปี ค.ศ. 1998 เป็นร้อย
ละ 97.92 ขณะทีปี ค.ศ. 2013 เป็นร้อยละ90.61 แมว้่าจาํนวนทุนมนุษยจ์ะเพิมขึน จาก 85,845,000 

คน ในปี ค.ศ. 1998 เป็น 100,397,695 คน ในปี ค.ศ. 2013 

 อยา่งไรก็ตาม สดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัสูงของอินโดนีเซียมีแนวโนม้สูงขึน โดยทีในปี ค.ศ. 
1998 เป็นร้อยละ2.08 ขณะทีปี ค.ศ. 2013 เป็นร้อยละ 9.47 ซึงสอดคล้องกับจาํนวนทุนมนุษยท์ี
เพมิขึนจาก ,827,  คน เป็น ,495,  คน ดงัตารางที 4.4 
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ตารางที  .4 จาํนวนและสดัส่วนของทุนมนุษยใ์นแต่ละระดบัของประเทศอินโดนีเซีย 

 
ปี ทุนมนุษย์ระดับตํา(L1)(คน) ทุนมนุษย์ระดับสูง(L2)(คน) รวม 

จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ 

1998 85,845,000 97.92 1,827,500 2.08 87,672,500 

1999 84,879,592 97.73 1,967,586 2.27 86,847,178 

2000 85,859,808 95.57 3,977,922 4.43 89,837,730 
2001 86,441,007 95.19 4,366,410 4.81 90,807,417 
2002 87,266,231 95.22 4,380,935 4.78 91,647,166 
2003 86,600,049 95.39 4,184,868 4.61 90,784,917 
2004 88,829,623 94.78 4,892,413 5.22 93,722,036 
2005 89,798,334 94.58 5,149,784 5.42 94,948,118 
2006 89,544,242 93.81 5,912,693 6.19 95,456,935 
2007 93,734,819 93.80 6,195,398 6.20 99,930,217 
2008 95,526,303 93.15 7,026,447 6.85 102,552,750 
2009 97,420,476 92.90 7,450,187 7.10 104,870,663 
2010 99,937,858 92.36 8,269,909 7.64 108,207,767 
2011 100,846,795 91.95 8,823,604 8.05 109,670,399 
2012 100,853,220 91.02 9,954,934 8.98 110,808,154 
2013 100,397,695 90.61 10,495,946 9.47 110,804,041 

 

แหล่งทีมา : ดดัแปลงจาก BPS-Statistics Indonesia, 1998-2013 

 
                     สาํหรับผลการวิเคราะห์ของอินโดนีเซีย พบว่าสัดส่วนของทุนมนุษยร์ะดบัตาํ ลดลง
จากร้อยละ 97.92 ในปี ค.ศ. 1998 เป็นร้อยละ 90.61 ในปี ค.ศ. 2013 ทุนมนุษยร์ะดับสูง เพิมขึน
จากร้อยละ 2.08 ในปี ค.ศ. 1998 เป็นร้อยละ 9.47   ในปี ค.ศ. 2013 ดงัภาพที 5.3 
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ภาพที 4.3 กราฟแสดงแนวโนม้ของสดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัตาํและทุนมนุษยร์ะดบัสูง ระหวา่งปี 
ค.ศ.1998-2013 ของประเทศอินโดนีเซีย 

 

 เมือวิเคราะห์เปรียบเทียบทัง 3 ประเทศ ยงัพบว่า สัดส่วนของทุนมนุษยร์ะดับสูงของ
ประเทศมาเลเซียเพิมขึนมากกว่าประเทศไทยและอินโดนีเซีย กล่าวคือ ในช่วงปี ค.ศ.1998-2013 

ทุนมนุษยร์ะดบัสูงของมาเลเซีย เพิมขึนร้อยละ 24.49 ขณะทีทุนมนุษยร์ะดับสูงของไทยเพิมขึน
ระดบักลาง คือร้อยละ17.65 และอินโดนีเซีย เพมิขึนนอ้ยทีสุดคือร้อยละ 9.47 ดงัภาพที 4.4 
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ภาพที 4.4 กราฟการเพมิขึนของสดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัสูงระหวา่งปี ค.ศ. 1998-2013 ของประเทศ
ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

4.2 ผลการศึกษาโดยใช้สมการการผลติ 

 

 ในการศึกษาครังนี ใชส้มการการผลิต 2 สมการมาวิเคราะห์ คือ สมการการผลิตแบบแส้น
ตรง และสมการการผลิตแบบคอบบ-์ดกัลาส ซึงผลทีไดเ้ป็นดงันี 

 
4.2.1 ผลการศึกษาโดยใช้สมการการผลิตแบบสมการเส้นตรง (Linear function) 

Yit  =  a + bKit + cL1it + dL2it + ε 
 

ความหมายของแต่ละตวัแปร 

Y          =            ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
K = มูลภณัฑท์ุน 

L1 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัตาํ 

L2 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัสูง 

a,b,c,d   =            ค่าคงทีใดๆ  
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ε = ค่าความคาดเคลือน 

i = ประเทศ 

t = ปี 

 

ตารางที 4.5 การวเิคราะห์การถดถอยจากสมการเสน้ตรง เพอืพยากรณ์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทย โดยนาํปัจจยัทุกดา้นทีศึกษาเขา้ในสมการ 

 
ตัวแปร b SEb ß t p-value 

ค่าคงที 129,890,932,646.73     

มูลภัณฑ์ทุน 2.272 .709 .657** 3.203 .008 

ทุนมนุษย์ระดับตํา -7,255.741 5,027.883 -.162 -1.443 .175 

ทุนมนุษย์ระดับสูง 36,577.652 21,300.308 .481 1.717 .112 

 

R=.993;Adj.R2 = .982 ; F = 276.529 ;  p-value = 0.000 

  

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.01 

 

 จากตารางที 4.5 จะเห็นวา่ปัจจยัทงั 3 ดา้นมีความสัมพนัธก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .993 และสามารถร่วมกันพยากรณ์
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดร้้อยละ 98.2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.000 เมือพจิารณา
ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตัวพยากรณ์  พบว่ามีปัจจัยมูลภัณฑ์ทุนมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ส่วนผลกระทบของปัจจยัทุน
มนุษยร์ะดบัตาํ และทุนมนุษยร์ะดบัสูงไม่มีนยัสาํคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 สมการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมือนําปัจจยัทุกด้านเข้าสมการในรูป
คะแนนดิบ เป็นดงันี 

Yit   =   129,890,932,646.730 + 2.272Kit -7,255.741L1it + 36,577.652L2it 
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ตารางที 4.6 การวิเคราะห์การถดถอยจากสมการเส้นตรง เพือพยากรณ์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศมาเลเซีย โดยนาํปัจจยัทุกดา้นทีศึกษาเขา้ในสมการ 

 

ตัวแปร b SEb ß t p-value 

ค่าคงที 249,432,445,609.04     

มูลภัณฑ์ทุน 3.0823 .771 0.774** 4.000 .002 

ทุนมนุษย์ระดับตํา -40,723.7 21,300.554 -0.346 -1.912 .080 

ทุนมนุษย์ระดับสูง 68,731.585 17,147.905 0.566** 4.008 .002 

 

R=.992;Adj.R2 = 0.980 ; F = 244.845 ;  p-value =.000 

 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.01 

 

 จากตารางที 4.6 จะเห็นวา่ปัจจยัทงั 3 ดา้นมีความสัมพนัธก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .992 และสามารถร่วมกันพยากรณ์
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดร้้อยละ 98.0 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
 เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจยัทุนมนุษย์
ระดบัตาํ ทีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัมูลภณัฑทุ์นและทุนมนุษย์
ระดบัสูงมีผลกระทบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .002  
 สมการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมือนาํปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูป
คะแนนดิบ เป็นดงันี 

Yit   =   249,432,445,609.04 + 3.0823Kit -40,723.7L1it + 68,731.585L2it 
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ตารางที 4.7 การวเิคราะห์การถดถอยจากสมการเสน้ตรง เพอืพยากรณ์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศอินโดนีเซีย โดยนาํปัจจยัทุกดา้นทีศึกษาเขา้ในสมการ 

 

ตัวแปร b SEb ß t p-value 

ค่าคงที -18,081,229,345     

มูลภัณฑ์ทุน 2.224 .255 .784** 8.788 .000 

ทุนมนุษย์ระดับตํา 385.492 4,117.186 .009 .094 .927 

ทุนมนุษย์ระดับสูง 22,927.361 6,684.112 .215** 3.430 .005 

 

R=.998;Adj.R2 =.995  ; F =997.269  ;  p-value = .000 

 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.01 

 

 จากตารางที 4.7 จะเห็นวา่ปัจจยัทงั  ดา้นมีความสัมพนัธก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธพ์หุคูณเป็น .998   และสามารถร่วมกนัพยากรณ์
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดร้้อยละ 99.5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
 เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจยัดา้นทุนมนุษย์
ระดบัตาํ ทีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัมูลภณัฑทุ์นและทุนมนุษย์
ระดบัสูงสามารถพยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .000 

และ .005 

 สมการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมือนําปัจจยัทุกด้านเข้าสมการในรูป
คะแนนดิบ เป็นดงันี 

Yit   =   -18,081,229,345+2.224 Kit +385.492L1it +22,927.361 L2it 
 
 

4.2.2 สมการคอบบ์-ดกัลาส 

                            LogYit       =     c + α Log Kit + ß1LogL1it + ß2LogL2it + εit 

ความหมายของแต่ละตวัแปร 

Y = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
C = ค่าคงที 
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K = มูลภณัฑท์ุน 

L1 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัตาํ 

L2 = จาํนวนแรงงานทีมีทุนมนุษยร์ะดบัสูง 

ε = ค่าความคาดเคลือน 

i = ประเทศ 

t = ปี 

ตารางที 4.8 การวเิคราะห์การถดถอยจากสมการคอบบ-์ดกัลาส เพอืพยากรณ์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทย โดยนาํปัจจยัทุกดา้นทีศึกษาเขา้ในสมการ 

 

ตัวแปร b SEb ß t p-value 

ค่าคงที 5.970     

มูลภัณฑ์ทุน .724 .204 .844** 3.544 .004 

ทุนมนุษย์ระดับตํา -.695 .797 -.117 -.871 .401 

ทุนมนุษย์ระดับสูง .417 .535 .253 .779 .451 

 

R=.991;Adj.R2 =.978  ; F =281.701  ;  p-value = .000 

 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.01 

 

 จากตารางที 4.8 จะเห็นวา่ปัจจยัทงั  ดา้นมีความสัมพนัธก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .991 และสามารถร่วมกันพยากรณ์
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดร้้อยละ 97.8 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .000 

 เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจยัดา้นทุนมนุษย์
ระดบัตาํ ทีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัมูลภณัฑท์ุนและทุนมนุษย์
ระดับสูงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .004 

และ .451 

 สมการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมือนาํปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูป
คะแนนดิบ เป็นดงันี 

LogYit   = 5.970 + 0 .724LogKit -0.695LogL1it + 4.17LogL2it  
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ตารางที 4.9 การวเิคราะห์การถดถอยจากสมการคอบบ-์ดกัลาส เพอืพยากรณ์การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศมาเลเซีย โดยนาํปัจจยัทุกดา้นทีศึกษาเขา้ในสมการ 

 

ตัวแปร b SEb ß t p-value 

ค่าคงที 8.716       

มูลภัณฑ์ทุน .761 .161 .759** 4.715 .001 

ทุนมนุษย์ระดับตํา -1.421 .682 -.232 -2.085 .059 

ทุนมนุษย์ระดับสูง .681 .195 .463** 3.486 .005 

 

R=.994;Adj.R2 =.984  ; F = 310.310 ;  p-value = .000 

 

หมายเหตุ : ** มีระดบันยัสาํคญัที 0.01 

 

 จากตารางที 4.9 จะเห็นวา่ปัจจยัทงั  ดา้นมีความสัมพนัธก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .994 และสามารถร่วมกันพยากรณ์
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดร้้อยละ 98.4   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัมากกวา่ .000  
 เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจยัดา้นทุนมนุษย์
ระดบัตาํ ทีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัมูลภณัฑท์ุนและทุนมนุษย์
ระดับสูงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

และ .005 

 สมการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมือนาํปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการในรูป
คะแนนดิบ เป็นดงันี 

LogYit   =   8.716+0.761LogKit – 1.421LogL1it +0.681LogL2it  
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ตารางที 4.10 การวิเคราะห์การถดถอยจากสมการคอบบ-์ดกัลาส เพอืพยากรณ์การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศอินโดนีเซีย โดยนาํปัจจยัทุกดา้นทีศึกษาเขา้ในสมการ 

 

ตัวแปร b SEb ß t p-value 

ค่าคงที 26.220       

มูลภัณฑ์ทุน .911 .117 1.134** 7.800 .000 

ทุนมนุษย์ระดับตํา -3.300 1.308 -.306* -2.523 .027 

ทุนมนุษย์ระดับสูง .243 .077 .173** 3.141 .009 

 

R=.997;Adj.R2 =.994  ; F = 792.612 ;  p-value = .000 

 

หมายเหตุ : **มีระดบันยัสาํคญัที 0.01 

 

 จากตารางที  4.10 จะเห็นว่าปัจจัยทัง  ด้านมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดบัสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .997 และสามารถร่วมกนั
พยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดร้้อยละ 99.4   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .000 

 เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่ามีเพียงปัจจยัดา้นทุนมนุษย์
ระดบัตาํ ทีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัมูลภณัฑท์ุนและทุนมนุษย์
ระดับสูงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .000 

และ .009 

 สมการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมือนําปัจจยัทุกด้านเข้าสมการในรูป
คะแนนดิบ เป็นดงันี 

LogYit   =   26.22+0.991LogKit – 3.3LogL1it +0.243LogL2it 

 

4.3 การเปรียบเทยีบบทบาททุนมนุษย์ทมีต่ีอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ของไทย 
มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย 

 

4.3.1 การวิเคราะห์สมการการผลิตแบบเส้นตรง 
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 จากผลการวิเคราะห์สมการการผลิตแบบเส้นตรง พบว่า ไทยมีเพียงมูลภณัฑ์ทุน ทีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีระดับนัยสําคัญที .  ขณะทีมาเลเซียและ
อินโดนีเซียมีทังมูลภัณฑ์ทุน  และทุนมนุษยร์ะดับสูง ทีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยมีระดบันยัสาํคญัที .01 ดงัตารางที 4.11 

 

ตารางที .11 การวิเคราะห์สมการการผลิตแบบเสน้ตรง 

 
ประเทศ ไทย 

 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

 

สัมประสิทธิ (ß) 
 

   

มูลภัณฑ์ทุน .657** 0.774** .784** 

ทุนมนุษย์ระดับตํา -.162 -0.346 .009 

ทุนมนุษย์ระดับสูง .481 0.566** .215** 

  

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.01 

     
4.3.2   การวิเคราะห์สมการการผลิตแบบคอบบ์-ดักลาส 

 จากผลการวเิคราะห์สมการการผลิตแบบคอบบ์-ดกัลาสพบว่า ไทยมีเพยีงมูลภณัฑท์ุนทีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีระดับนัยสําคญัที .01 ขณะที มาเลเซียและ
อินโดนีเซียมีทงัมูลภณัฑท์ุนและทุนมนุษยร์ะดบัสูง ทีมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมี
ระดบันยัสาํคญัที .  ดงัตารางที 4.12 
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ตารางที  .12 การวเิคราะห์สมการการผลิตแบบคอบบ-์ดกัลาส 

 
ประเทศ ไทย 

 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

 

สัมประสิทธิ(ß) 
 

   

มูลภัณฑ์ทุน .844** .759** 1.134** 

ทุนมนุษย์ระดับตํา -.117 -.232 -.306 

ทุนมนุษย์ระดับสูง .253 .463** .173** 

 

หมายเหตุ : **มีระดบันยัสาํคญัที 0.01  
 

 

 



 

บทที 5 

 

สรุปและอภปิรายผล  

 เนือหาในบทนี ประกอบดว้ย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอ้จาํกดัของ
การศึกษา และขอ้เสนอแนะ โดยจะนาํเสนอดงันี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
5.3 ขอ้จาํกดัของการศึกษา 
5.4 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

       การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพทวัไปของทุนมนุษยข์องไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย และเปรียบเทียบบทบาทของทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ) ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 วิธีการศึกษาไดใ้ช้สมการการผลิตทีสะทอ้นถึงผลกระทบมูลภณัฑ์ทุน และทุนมนุษยต่์อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ)  ขอ้มูลเก็บรวบรวมมาจาก 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติของไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และธนาคารโลก แล้วนาํมาวิเคราะห์ด้วย
สมการ 2 ประเภท คือ สมการเสน้ตรงและสมการคอบบ-์ดกัลาส 

 ผลการศึกษาพบวา่ ทุนมนุษยร์ะดบัตาํ (แรงงานทีไม่ไดรั้บการศึกษา และทีสาํเร็จการศึกษา
ระดบัระดบัประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา)    มีแนวโนม้ลดลงในขณะทีทุนมนุษยร์ะดบัสูง (แรงงาน
ทีสาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา)  มีแนวโนม้เพมิขึน ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

  

 
                     
 



106 

 อยา่งไรก็ตาม ประเด็นทีควรตระหนกัก็คือ ความหมายของแรงงานระดบัสูง ในการศึกษา
ครังนียงัมีความแตกต่างตามขอ้กาํหนดของแต่ละประเทศ กล่าวคือ มาเลเซีย ไดก้าํหนดความหมาย
ของแรงงานทีสําเร็จการศึกษาระดบัสูง คือ ผูท้ีสาํเร็จการศึกษาสูงกว่ามธัยมศึกษาปีที 5 ในขณะที
ไทยและอินโดนีเซียได้ให้ความหมายของผูท้ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ ผูท้ีสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนไป 
 ผลการศึกษาจากวตัถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทของทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ) ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดว้ยการ
วเิคราะห์จากสมการการผลิต 2 สมการ คือ สมการเสน้ตรง และสมการคอบบ-์ดกัลาส ไดผ้ลดงันี 

 การวิเคราะห์ด้วยสมการเส้นตรง ผลของประเทศไทย คือ  มีเฉพาะมูลภัณฑ์ทุนที มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะทีผลของมาเลเซียและอินโดนีเซีย พบทงัมูลภณัฑ์
ทุนและทุนมนุษยร์ะดบัสูงทีส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ส่วนการวเิคราะห์ดว้ยสมการการผลิตคอบบ-์ดกัลาส พบวา่ ผลของประเทศไทยมีลกัษณะ
คล้ายกับสมการเส้นตรง คือ มีเฉพาะมูลภณัฑ์ทุนเท่านัน ทีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

 ขณะทีผลของมาเลเซียมีทังมูลภณัฑ์ทุน และทุนมนุษยร์ะดับสูงทีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ขณะทีผลของอินโดนีเซีย คือ ทงั 3 ตวัแปรมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทีมูล
ภณัฑท์ุน และทุนมนุษยร์ะดบัสูง มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทางบวก ในขณะทีทุน
มนุษยร์ะดบัตาํมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทางลบ 
  

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาของไทย พบว่า ไทยมีเพยีงมูลภณัฑท์ุน ทีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ขณะทีมาเลเซียและอินโดนีเซียพบว่า พบว่า ทงัมูลภณัฑท์ุน และทุนมนุษยร์ะดบัสูง 
ทีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของสุพตัรา นิยมชยั (2553) 
ทีศึกษาเกียวกับ บทบาททุนมนุษยต่์อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ทีพบว่าทุนมนุษยไ์ม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย แต่ในเกาหลี
พบว่าปัจจยัทุนมนุษยมี์อิทธิพลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Gawrycka, Sobiechowska-Ziegert and Szymezak (2012) ทีทําวิจัย ในโปแลนด์ เกี ยวกับ ทุน มี
ความสมัพนัธก์บัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
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 อีกทงัผลการศึกษาในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทีนอกจากมูลภณัฑท์ุนทีมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้ ทุนมนุษยร์ะดบัสูง ก็ยงัมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Odit, Dookhan and Fauzel  ( ) ทีศึกษาในประเทศมาริเชียส 
พบวา่ทุนมนุษยมี์ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีผลคลา้ยกบัการวิจยัของ Conrad (2007)  
ทีศึกษาใน 4 ประเทศ ( Barbados,Guyana,Jamica,Trinidad & Tobago) และได้ผลว่าการสะสมทุน
มนุษยใ์นระดบัอุดมศึกษา มีผลทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลผลิต เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษา
ใน   ประเทศในระหว่างปี  -  ของ Echevarria ( ) ภายใต้หัวข้อ การสนับสนุน
การศึกษาระดับสูงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับโลก พบว่าการศึกษาทีสูงขึนของ
แรงงานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัเศรษฐกิจของประเทศ 

 อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาครังนีแตกต่างจาก การวิจยัเรืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และผลิตภาพของไทย ทีพบวา่มูลภณัฑท์ุนไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 การลดลงของทุนมนุษยร์ะดบัตาํ ของทงั 3 ประเทศ ไทยลดจากร้อยละ 89 เป็นร้อยละ 82 
มาเลเซียลดลงจาก ร้อยละ 87 เป็น เป็น ร้อยละ 76 อินโดนีเซีย ลดลงจากร้อยละ 98 เป็นร้อยละ 91  

การเพิมขึนของทุนมนุษยร์ะดบัสูง ของทงั 3 ประเทศ ไทย เพิมขึนจากร้อยละ 11  เป็นร้อยละ 18   

มาเลเซียเพมิขึนจากร้อยละ 14 เป็น ร้อยละ 24 อินโดนีเซีย เพมิจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ9 

 สภาพทวัไปของทุนมนุษยท์งั 3 ประเทศ พบวา่ จากผลการศึกษาสภาพทวัไปของทุนมนุษย ์
พบว่า ทุนมนุษยร์ะดบัตาํของทงั 3 ประเทศลดลงระหว่างร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 11 ขณะทีทุนมนุษย์
ระดับสูงของทัง 3 ประเทศเพิมขึนระหว่างร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 แสดงว่าขนาดของทุนมนุษย์
ระดบัตาํทีลดลงได้เปลียนเป็นทุนมนุษยร์ะดับสูง ซึงแสดงได้ว่าแรงงานของทงั 3 ประเทศมีทุน
มนุษยสู์งขึน  
 เนืองมาจาก คุณภาพการศึกษา ทีจดัโดย World Economic Forum ทีเป็นด้านหนึง พบว่า 
คุณการศึกษาไทยตาํลงจากตวัชีวดัคุณภาพการศึกษา จาก World Economic Forum 2014-2015 ซึง
จดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศทงั 144 ประเทศ 
 จากการเปรียบเทียบขีดความสามารถดา้นทีจดัโดย World Economic Forum พบวา่มีการจดั
อนัดบัดา้นการศึกษา โดยมีตวัชีวดัดา้นปริมาณ คือ อตัราการเขา้เรียนประถมศึกษา อัตราการเขา้
เรียนมธัยมศึกษา อตัราการเขา้เรียนอุดมศึกษา การเขา้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และตวัชีวดัดา้น
คุณภาพ คือ คุณภาพประถมศึกษา คุณภาพระบบการศึกษา คุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ คุณภาพสถานศึกษาทีสอนบริหารจดัการ การวจิยัและการฝึกอบรมทีใชป้ระโยชน์ได ้
ความพงึพอใจของการฝึกอบรม โดยการจดัอนัดบัจะแสดงตวัเลข ถา้ตวันอ้ยอยูใ่นอนัดบัสูงกวา่ ถา้
ตวัเลขมากเป็นอนัดบัทีตาํกวา่  ดงัตาราง 5.1 
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ตารางที 5.1 ตารางแสดงตวัชีวดัดา้นการศึกษาทีจดัอนัดบัโดยWorld Economic Forum 

ประเทศ 
 

ตวัชีวดั(อนัดับทจีัดโดยWorld Economic Forum) 

 ตวัชีวดัดา้นปริมาณ ตวัชีวดัดา้นคุณภาพ 

 

อตัราการเขา้เรียนประถมศึกษา 

อตัราการเขา้เรียนมธัยมศึกษา 

อตัราการเขา้เรียนอุดมศึกษา 

การเขา้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา 

คุณภาพประถมศึกษา 

คุณภาพระบบการศึกษา 

คุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

คุณภาพสถานศึกษาทีสอนบริหาร
จดัการ 

การวิจยัและการฝึกอบรมทีใช้
ประโยชน์ได ้

ความพึงพอใจของการฝึกอบรม 

ไทย 58 79 54 61 90 87 81 81 69 37 

มาเลเซีย 60 108 72 34 17 10 16 26 13 4 

อนิโดนีเซีย 85 92 77 48 48 32 36 49 50 24 

 

แหล่งทีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2558. 
 

 จากตารางที 5.1 ตวัชีวดัด้านปริมาณพบว่า อันดบัของประเทศไทยอยูสู่งกว่าอันดับของ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เกือบทุกดา้น ยกเวน้ การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาทีอยูใ่นอนัดบั
ตาํกวา่ ดงัภาพที 5.1 
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ภาพที 5.1 กราฟตวัชีวดัดา้นปริมาณทีจดัโดย World Economic Forum ของไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย 

หมายเหตุ : อนัดบัเลขนอ้ยดีทีสุด ใส่อนัดบัในตาราง 

 
 จากตารางที 5.1 ตวัชีวดัดา้นคุณภาพ พบว่า ในทุกดา้นของตวัชีวดั มาเลเซียอยูใ่นอนัดบัที
สูงสุดในทงั 3 ประเทศ อินโดนีเซีย อยูอ่นัดบักลาง และไทยอยูใ่นอนัดบัตาํสุดของตวัชีวดัคุณภาพ
ทุกดา้น ดงัภาพที 5.2 

 

1

21

41

61

81

101

121

ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย
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ภาพที 5.2 กราฟตวัชีวดัดา้นคุณภาพทีจดัโดย World Economic Forum ของไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย 

หมายเหตุ : อนัดบัเลขนอ้ยดีทีสุด 

 
 จากผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีเฉพาะมูลภณัฑ์ทุนทีส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ขณะทีทุนมนุษยไ์ม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงคล้ายกบัการจดัอนัดบัการ
แข่งขนัในดา้นการศึกษาของ World Economic Forum ตวัชีวดัดา้นปริมาณของไทยเพิมขึน และอยู่
ในอนัดบัทีสูงกวา่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่ตวัชีวดัดา้นคุณภาพส่วนใหญ่ลดลงและอยูใ่นอนัดบั
ตาํกวา่มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

 ศึกษาบทบาทของทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตอ้งแยกเป็นประเทศวา่ ทุน
มนุษยข์องไทยไม่มีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะทีมาเลเซียทุนมนุษยมี์ผลต่อการ
เจริญทางเศรษฐกิจ มีเฉพาะทุนมนุษยร์ะดับสูงเท่านันทีมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อินโดนีเซียพบว่าทงัทุนมนุษยร์ะดับสูงและทุนมนุษยร์ะดับตาํ แต่ทีตรงกนัทงั 3 ประเทศ คือ มูล
ภณัฑท์ุนส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

1
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61
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ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย
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 ทุนมนุษยข์องไทยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการเจริญเติบโต
ของทุนมนุษยร์ะดบัสูงของทงั 3 ประเทศเติบโตร้อยละ 7-10  โดยแบ่งเป็นทุนมนุษยข์องไทยเติบโต
จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 18  มาเลเซียเติบโตจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 24  อินโดนีเซียเติบโตจาก
ร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 9   ซึงพบวา่การเติบโตของทุนมนุษยข์องไทยและอินโดนีเซียเติบโตไม่ต่างกนั 
ขณะทีการเติบโตของทุนมนุษยข์องมาเลเซียสูงกว่าของไทยและอินโดนีเซีย ซึงอาจมาจากการ
กาํหนดนิยามของทุนมนุษยร์ะดบัสูง คือ แรงงานผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษานนั มาเลเซียได้
นิยามว่า คือผูท้ีสาํเร็จการศึกษาตงัแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่ไทยและอินโดนีเซียไดนิ้ยาม
วา่ คือ ผูท้ีสาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาขึนไป 

 อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใชใ้นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอของประเทศ
ไทย คือ ประเด็นปัญหาการพฒันาทุนมนุษยร์ะดับสูง ยงัขาดคุณภาพ ก็ควรสนใจในการปฏิรูป
การศึกษา สนใจในการยกคุณภาพการศึกษาของไทยในมีคุณภาพทีสูงขึน ควรศึกษาของมาเลเซียที
มีแผนชัดเจนในการกาํหนดอัตราการเติบโตพฒันาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็มุ่งไปทีการพฒันา
คุณภาพทุนมนุษยไ์ด้อย่างจริงจงั การพฒันาเศรษฐกิจทีกาํหนดไวว้่าช่วงนีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจควรเป็นในแผนระหว่างปี ค .ศ. 2011-2015 กําหนดให้ GDP ขยายตัวร้อยละ 6 ซึงใน
ระหว่างปี  ค .ศ . 2011-2015 GDP มาเล เซียเติบโตร้อยละ  4-5 ซึงใกล้เคี ยงกับแผนทีวางไว ้
อินโดนีเซียในปี ค.ศ. 2011 คาดว่า GDP จะขยายตวัถึง ร้อยละ .  ในปี ค.ศ. 2011 ขยายตวั ร้อยละ 
5 ใกลเ้คียงกบัทีวางแผนไว ้เช่นกนั 
   
5.3 ข้อจาํกดัของการศึกษา 

 

 เนืองจากการศึกษาครังนีมีการใชข้อ้มูลจากต่างประเทศ จึงหาขอ้มูลไดย้าก อีกทงัยงัมี
การกาํหนดนิยามของขอ้มูลทีต่างกนั คือ ทุนมนุษยร์ะดบัสูง คือ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ซึงไทยและอินโดนีเซีย มีการกําหนดเหมือนกัน  แต่มาเลเซียได้นิยามว่า ผู ้สําเร็จการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา คือ ผูท้ีสาํเร็จการศึกษาตงัแต่มธัยมศึกษาปีที 5 จึงทาํให้สดัส่วนทุนมนุษยร์ะดบัสูง
ของมาเลเซียมากกวา่ของไทยและอินโดนีเซีย 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
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                             จากการศึกษาพบว่าในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทุนมนุษยร์ะดับสูง มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)  ในขณะทีทุนมนุษยข์องไทยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัก็พบวา่ แมอ้นัดบัตวัชีวดัดา้นปริมาณการศึกษาของ
ไทยจะสูงกว่าของมาเลเซียและอินโดเซีย แต่อนัดบัตวัชีวดัดา้นคุณภาพการศึกษาของไทยกลบัตาํ
กว่าของทงัสองประเทศ อยา่งเห็นไดช้ดัเจน ดงันันจึงอาจเป็นไปไดว้า่ เหตุทีทุนมนุษยข์องไทย ไม่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเพราะคุณภาพการศึกษาของไทยยงัอยูใ่นระดบัตาํ จึง
ควรทีรัฐบาลและผูมี้ส่วนรับผดิชอบ เร่งดาํเนินการปฏิรูประบบการศึกษาไทยอยา่งเร่งด่วน  
 

5.4.2 ข้อเสนอต่อการวิจัยในอนาคต 

 จากการทบทวนเอกสารการวิจยั พบว่าในการศึกษาทุนมนุษยก์็ยงัมีการใชส้มการอืน หรือ
ฟังก์ชนัอืนๆ ศึกษาทุนมนุษยท์ีมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงันัน ในการวิจยัในอนาคต
ควรใชฟั้งกช์นัอืนในการศึกษา เช่น ฟังกช์นัการผลิตของโซโล สมการรายไดอ้ายขุองมินเซอร์ เป็น
ตน้ 

 อาจแยกองคป์ระกอบผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เพือแสดงให้เห็นว่า ภาคการผลิต
ใดถูกขบัเคลือนดว้ยทุนหรือแรงงาน 
 ควรมีการแบ่งระดบัทุนมนุษยใ์ห้ละเอียด หรือตามระดบัการศึกษา หรือสาขาวิชาทีศึกษา 
หรือ ประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาสายสามญั อาชีวะศึกษา สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ สาขาวชิาศิลป
ศาสตร์ เป็นตน้ 

 นอกจากนี  ก็ยงัมีตัวแปรอืนๆ ทีเกียวข้อง สัมพันธ์กับทุนมนุษยแ์ละอาจส่ผลต่อการ
เจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจ จึงควรเพิมตวัแปรตน้ดา้นอืนๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจยัการเมือง 
หรือปัจจยัทางสังคม ปัจจยัดา้นสุขภาพ สาธารณสุข การฝึกอบรม การยา้ยถิน การแสวงงานของ
แรงงาน เป็นตน้ 
 อีกทงัการทีประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตงัแต่ปี พ.ศ.   ควรจะ
เพมิจาํนวนประเทศทีทาํการศึกษา โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           
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