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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากภาครัฐเพื่อศึกษาการ
ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยในปจจุบัน 2) จัดทำขอเสนอแนะกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อการ
ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย จากการศึกษาดวยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพพุกรณี กับ
โครงการวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ ด า นการพั ฒ นาแรงงานและระบบสนั บ สนุ น เพื ่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม
ความสามารถการแขงขันของแรงงานไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับอาเซียนจากโครงการวิจัยที่เคย
ไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐบาลไทยจำนวน 13 โครงการ
ผลการวิจัยพบวา 1) ประเด็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถการแขงขันของ
แรงงานไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับอาเซียนที่เกิดขึ้นระหวาง ป พ.ศ. 2555-2559 มีความสอดคลอง
กับองคประกอบการพัฒนาเพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษย ไดแก การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี (รางกาย)
ความรู (ปญญา) และมาตรฐานคุณภาพชีวิต (ฐานะทางเศรษฐกิจ) 2) ประเด็นเกี่ยวของกับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตหรือฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยยังไมไดรับการสนใจมากนักอีกทั้งยังขาดการ
จัดสรรใหทุนวิจัยอยางเปนระบบในประเด็นนี้ ทั้งที่ประเด็นดังกลาวเปนหนึ่งในองคประกอบหลักของเปาหมาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมยิ่งหยอนไปกวาประเด็นทางดานรางกายหรือปญญา 3) กรอบแนวคิดสำหรับการ
วิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยควรประกอบดวยการศึกษาเรื่อง การเพิ่มรายได
การลดหนี้สิน การยกระดับหรือสรางมาตรฐานอาชีพ การศึกษาเกี่ยวกับแหลงตลาดงานในภูมิภาค โอกาสการ
เขาถึงแหลงเงินทุน การเขาถึงพื้นที่อยูอาศัยและทำกิน ความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันระหวาง
ประเทศ และการหมุนเวียนของกระแสเงินสดที่ไหลเขาและออกประเทศ
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Abstract
The research article consisted of the following objectives: 1) to study a model of
research project funded by the government to study the enhancement of Thai labors’
economic status at the present, and 2) to provide suggestions for a research conceptual
framework to enhance Thai labors’ economic status. The study employed a qualitative
method research based on a multiple-case design, together with a research project on the
development of labors and a support system to develop the potential as well as increasing
Thai labors’ capacity to compete in order to be on par with the ASEAN standards, one of the
13 projects that have been previously funded by the government agencies.
From the study, the following results are found: 1) The potential development to
increase Thai labors’ capacity to compete in order to be on par with the ASEAN standards
that took place during the year B.E. 2555 – 2559 is in line with the components of
development to enhance the human resources, which includes the longevity with a good
health (body), knowledge (wisdom), and the standard of the quality of life (economic status);
2) The enhancement of Thai labors’ quality of life or the economic status still has received
little attention, and there has been no systematic allocation of research funding, despite the
fact that such an issue is one of the components in developing human resources, and it is no
less important than the issue of body and wisdom; and 3) The research conceptual framework
to study the enhancement of Thai labors’ economic status should include the study on an
increase in income, debt reduction, the enhancement or building of career standards, regional
job market resources, an opportunity to access to funding, an access to the areas of living and
working, the strength and ability to compete at an international stage, and the circulation of
cash flows in and out of the country.
Keywords: Capacity Building; Economic Status; Labor Economics; Conceptual Framework
Design; Research Funding

บทนำ
การพัฒนามนุษยนับวาเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่จะชวยใหคนสามารถนำพาชีวิตไปสูจุดเปาหมายในชีวิตที่
คาดหวังได (Mulang, 2015) อีกทั้งการพัฒนามนุษยนั้นถือวาเปนการใหความสำคัญและมีสวนชวยใหเกิด
ความตระหนักถึงศักยภาพของแตละบุคคลอีกดวย (Selvarajah, and Meyer, 2017) ซึ่งในรายงานการพัฒนา
มนุษย (Human Development Report, HDR) ที่โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ หรือ United Nations
Development Programmed (UNDP) ได จ ัดทำขึ้ นทุ กปน ั้ น ไดปรากฎดั ชนีก ารพั ฒนามนุษ ย (Human
Development Index, HDI) ซึ ่ ง เป น ดั ช นี ท างสถิ ต ิซ ึ่ ง ใช จั ด ลำดั บ การพั ฒ นามนุ ษ ย ใ นแต ล ะประเทศโดย
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กำหนดคาตัวเลขใหกับประเทศตาง ๆ เพื่อวัดความเจริญรุงเรืองของมนุษย คาเหลานี้มาจากการวัดระดับ
การศึกษา มาตรฐานการครองชีพ และอายุขัย และประเทศที่มีคะแนนสูงกวาถือไดวาเปนประเทศที่มีการ
พัฒนาไดดีกวาประเทศที่มีคะแนนต่ำกวา ทั้งนี้ ดัชนีการพัฒนามนุษยนั้นเปนมาตรฐานที่ใชวัดความสำเร็จโดย
เฉลี่ยของแตละประเทศในการพัฒนามนุษย 3 ดานหลัก ๆ ไดแก ดานรางกาย ดานปญญา และดานฐานะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเกิดการผสมผสานของทั้งสามองคประกอบอยางเหมาะสมก็จะเกิดการพัฒนามนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธอันเกิดขึ้นจากการพัฒนามนุษยอยางมีประสิทธิภาพจะทำใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาซึ่ง
เปาหมายที่ยอมรับจากนานาชาติเพราะการพัฒนามนุษยอยางยั่งยืนจะชวยขจัดปญหาอื่น ๆ ใหหมดไป อาทิ
ลดความยากจน ทำใหเกิดความเสมอภาค และทำใหเกิดความกาวหนาของโอกาสในดานตาง ๆ เปนตน ดังนั้น
ในทุ ก ประเทศต อ งจั ด ให ม ี แ ผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค ท ี ่ จ ะมุ  ง เน น การปรั บ
กระบวนการการพัฒนาและกำหนดเกณฑมาตรฐานสำหรับการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ เพื่อแกไขในการแปลความหมายของการพัฒนามนุษยที่คอนขางเปนนามธรรมไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมมากกวา ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญของความสำเร็จหรือลมเหลวของแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ก็ขึ้นอยูกับ
การสนับสนุนดานตาง ๆ ของทางภาครัฐอยางหลีกเลี่ยงไมไดดวย (Vardarlıer, 2016)
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาพบวาแมในภาพรวมจะมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับใหเปนไปตามมาตรฐานสากล อันเปนผลมาจากการสนับสนุนทุ นเพื่ อ
ทำการศึกษาวิจัยโดยหนวยงานผูใหทุนที่มีรัฐบาลเปนผูกำกับดูแลก็ตามแตกลับพบวาแมวาการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถการแขงขันใหทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับ
นานาชาติที่เกิดขึ้นระหวาง ป พ.ศ. 2555-2559 มีความสอดคลองกับองคประกอบการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ทรัพยากรมนุษยที่ไดกลาวมาแลวก็จริง แตพบวาประเด็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงานกับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะดานการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยยังไมไดรับการสนใจมากนักโดย
เห็นไดจากการขาดงานวิจัยและการสนับสนุนทุนเพื่อทำการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยโดยใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุนการศึกษาวิจัยจากหนวยงานของภาครัฐเกี่ยวกับดานการพัฒนาแรงงานและระบบสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถการแขงขันใหทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับภูมิภาค (เอเชีย) ได ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
หาคำตอบที่สำคัญวากรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย
ควรจะเปนอยางไร และรูปแบบโครงการวิจัยที่เหมาะสมเพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงาน
ไทยควรจะเปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากภาครัฐเพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของ
แรงงานไทยในปจจุบัน
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2. จัดทำขอเสนอแนะกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย

วิธีดำเนินการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับคำถามในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการ
ออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณี (multiple-case design) เหตุผลของการออกแบบการวิจัยดังที่ไดกลาวมาแลว
คือ กรณีศึกษาเหมาะสมที่จะนำมาใชในการวิจัยการออกแบบเพื่อวิเคราะหปรากฏการณ สรางสมมติฐาน และ
ตรวจสอบวิธีการ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะและวัตถุประสงคของการศึกษานี้แลว วิธีการกรณีศึกษาเปน
วิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการวิจัย เพราะผูวิจัยตองนำเสนอภาพรวมเชิงลึกโดยยอของปรากฎการณที่ได
เกิดขึ้นมาแลว การเลือกใชวิธีการกรณีศึกษาหลายกรณี จึงถือเปนกลยุทธการวิจัยเหมาะสมในการดำเนินการ
วิจัย โดยมีรายละเอียดวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาดานเนื้อเอกสารแนวคิดทฤษฎี (Documentary Study) สําหรับในขั้นตอนนี้
แบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) การศึกษาในเชิงเอกสาร 2) การจัดทำรางกรอบแนวคิด และ 3) ปรับปรุงกรอบ
แนวคิดดวยวิ ธีการรั บฟงความคิ ดเห็ นผู เชี ่ยวชาญ (Connoisseurship) (Eisner, 1985; Mellqvist et al.,
2013)
ขั้น ตอนที ่ 2 การศึ ก ษาในภาคสนาม (Field Study) ในขั้ นตอนนี้ เป นการดำเนินการศึกษาจาก
กรณีศึกษาของโครงการเกี่ยวกับดานการพัฒนาแรงงานและระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ความสามารถการแขงขันใหทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับภูมิภาคจากโครงการวิจัยที่เคยไดรับทุนการศึกษา
วิจัยจากหนวยงานของภาครัฐจำนวน 13 โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเครื่องมือและวิธีการที่ใชในการศึกษา ทั้งนี้ ใหเกิดการวิเคราะห อธิบาย และจัด
หมวดหมูขอมูลไดอยางเหมาะสมผูวิจัยดำเนินการโดยกำหนดกรอบการรวบรวมขอมูลจากแหลงที่มาโดย
ประเมินจากรายงานการวิจัย ผูเกี่ยวของและกำหนดวิธีการดำเนินงานตามลักษณะและการออกแบบงานวิจัย
โดยใชวิธีการการสังเคราะห (Synthesis) วิธีการการสัมภาษณ (Interview) และ วิธีการสัมภาษณแบบกลุม
(Focus group interview)
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูล สรุปสังเคราะหขอมูลและอภิปรายผลการวิจัยพรอมเสนอแนวคิดของ
ผูวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค และตอบปญหาที่ตองการทราบ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการศึกษาวิจัย และ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
วัตถุประสงคที่ 1 ผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) อาทิ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ตั ้ ง แต ฉ บั บ ที ่ 1-13 (Office of the National Economic and
Social Development Council, n.d.) แผนยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป (Strategic Transformation Office,
n.d.) รวมถึงบทความทางวิชาการตาง ๆ พบวาที่ผานมา นักวิชาการ หนวยงานดานการพัฒนา ตลอดจน
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ภาครัฐ ไดพยายามกำหนดเกณฑมาตรฐานสำหรับการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย แต
ก็ยังไมปรากฎเกณฑที่สามารถใชรวมกันไดอยางเปนรูปธรรมในปจจุบัน (Santad, 2019) อยางไรก็ตาม ใน
รายงานการพัฒนามนุษย (Human Development Report, HDR) ที่โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ หรือ
United Nations Development Programme (UNDP) ไดจัดทำขึ้นทุกปนั้น ไดปรากฎ ดัชนีการพั ฒ นา
มนุษย (Human Development Index, HDI) ซึ่งเปนดัชนีทางสถิติซึ่งใชจัดลำดับการพัฒนามนุษยในแตละ
ประเทศ (United Nations Development Programme, n.d.) ทั้งนี้ ดัชนีการพัฒนามนุษยนั้นเปนมาตรฐาน
ที่ใชวัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแตละประเทศในการพัฒนามนุษยแบงไดเปน 3 ดานหลัก ๆ คือ
1. ทางดานรางกาย (Physique) – เกี่ยวกับการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี (Long and healthy
life) ซึ่ง Jagger et al. (2008) อธิบายวาการที่มนุษยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี จะทำใหมีพัฒนาการที่ดีได
จะตองมีสุขภาพอนามัยที่ดีเสียกอน ซึ่งสอดคลองกับ Robine et al. (2009) ที่เห็นวามนุษยควรจะมุงเนนที่
การพัฒนาสุขภาพทั่วไป ความแข็งแรง ความสามารถในการทำงาน การดูแลเอาใจใสสุขภาพรางกาย ความ
สะอาด รวมถึงทัศนคติตอการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
2. ทางดานสติปญญา (Knowledge) – ดานสติปญญาหรือความรู Egbu (2004) อธิบายวา ความรู
หรือ ทักษะทางปญญา หมายถึง การมีความรู เชน ความรูในดานวิชาชีพการงานที่เปนหนาที่ของตน การ
แสวงหาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนใชความรูที่แสวงหามาไดนั้นมาใชในการคิดและแกปญหาเปน
3. ทางด า นฐานะทางเศรษฐกิ จ (Economic status) – เกี ่ ย วข อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพชี ว ิ ต (A
decent standard of living) โดยที่ Callander et al. (2012) อธิบายวา มาตรฐานคุณภาพชีวิต หรือ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับความสามารถหรือโอกาสของบุคคลหรือครัวเรือนที่จะสามารถเลื่อนชั้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปในทิศทางที่จะมีรายไดตอครัวเรือนสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องการพัฒนาโอกาส
ในการยกฐานะทางเศรษฐกิจดวย (Sarania, 2015)
พบวาประเด็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงานกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตยังไมไดรับการสนใจมากนัก
โดยเห็นไดจากการขาดงานวิจัยในประเด็นนี้ ทั้งที่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตมีความจำเปนตอการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานเปนอยางมากเพราะเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของแรงงาน (Bérenger et al.,
2007) เพราะนอกจากปจจัยดานการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี และดานความรู การที่แรงงานจะสามารถ
ยกระดับตนเองเพื่อใหทัดเทียมกับมาตราฐานระดับนานาชาติไดจำเปนที่จะตองมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่ง
การมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะสงผลตอโอกาสในการยกฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานซึ่งตองอาศัย
ตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจ อาทิ ตัวชี้วัดดานความเหลื่อมล้ำ (McKenzie, 2005) เพื่อที่จะสามารถกำหนดระดับ
คุณภาพที่เปนอยูและกำหนดแนวทางการยกระดับไปสูมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ควรจะเปนโดยการใชการ
เปรียบเทียบ (benchmarking) จากประเทศที่มีระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงกวาก็ได (Bavetta et al.,
2019) ซึ่งการวัดความเหลื่อมล้ำนั้นสามารถทำไดหลากหลายวิธี เชน ดูจาก คาสัมประสิทธิ์ของจีนี (Gini
coefficient) ซึ่งเปนดัชนีเพื่อใชวัดระดับความเหลื่อมล้ำ (inequality) หรือคาดัชนี Theil-L ซึ่งชวยใหสามารถ
ศึกษาบทบาทของปจจัยตาง ๆ ตอความเหลื่อมล้ำไดดี เพราะเปนดัชนีที่เหมาะสำหรับการแยกสวนประกอบ
(decomposition) เปนตน (Zhou et al., 2015; Shu, and Xiong, 2018; Sitthiyot, and Holasut, 2020)
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สำหรับ ประเทศไทยควรตองมีมาตรการที่เปนรูปธรรมอยางไรเพื่อใหดัชนีการพัฒนามนุษยอยูในระดับสูงได ซึ่ง
จะตองนำกรอบแนวคิดที่เปนมาตรฐานสากลมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศมากที่สุด เชน การนำดัชนี
การพัฒนามนุษยที่โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติมาปรับเปนนโยบายตาง ๆ ที่ใหความสำคัญกับประเด็น
ทั้ง 3 ที่ไดกลาวไปแลว (Israel, and Latsos, 2020)
อยางไรก็ตาม พบวาสัดสวนการดำเนินการศึกษาวิจัยที่ใชงบประมาณของภาครัฐในประเทศไทยยังไม
สมดุลกันทั้ง 3 ดาน โดยที่ยังขาดประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานฐานะทางเศรษฐกิจอยู ซึ่งตอง
ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงานกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ใหมากขึ้นโดยมุงเนนที่ประเด็นหลัก
2 ประการ ไดแก
1. การศึกษาเรื่องโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ - ในเรื่องนี้การศึกษาเรื่องโอกาสในการเลื่อนชั้น
ทางเศรษฐกิจมีความเปนจำเปนอยางยิ่งในเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูงและเชื่อมโยงถึงกันในกระแสโลกาภิวัตน
การศึกษาจำเปนตองมีการเนนเพื่อหาแนวทางในการสรางและรักษาระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูงอยาง
ตอเนื่อง (Gereffi, 2010) ซึ่งผลการวิจัยโดย Nguyen et al. (2015) พบวารายได สภาพแวดลอมในการ
ทำงาน และโอกาสในการเลื่อนตำแหนงมีผลในเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งปจจัยตาง ๆ
เหลานี้จะสงผลใหแรงงานมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เปนตน
2. การศึกษาถึงความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ - ประเด็นเรื่องการ
แขงขันไดความสนใจจากนักวิจัยเนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิดกับความสำเร็จของรัฐบาล และองคกรธุรกิจ
การศึกษาตาง ๆ ควรทำเพื่อการวางรากฐานสำหรับความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ เชน ประเทศ อุตสาหกรรม และบริษัท นอกจากนี้ยังอาจดำเนินการในเชิงแนะนำทิศทางใน
อนาคตของการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนตน (Bhawsar, and Chattopadhyay,
2015) โดยการศึกษาสองประเด็นนี้จะทำใหทราบไดวาแรงงานนั้นมีโอกาสมากนอยเชนไรในการขยายโอกาส
ของตนไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
วัตถุประสงคที่ 2 ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาขอมูลที่เก็บไดจากขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิง
คุณภาพที่รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของที่ระบุในแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่มีสวน
เกี ่ ย วข อ งรั บ ผิ ด ชอบโครงการด า นการพั ฒ นาแรงงานและระบบสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั กยภาพเพื ่ อ เพิ่ม
ความสามารถการแขงขันใหทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับภูมิภาคพบวาโครงการทั้ง 13 โครงการ เปนการ
ออกแบบการวิจัยที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) โดย
งานวิจัยสวนใหญเนนการศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นการ
สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต และไดรับการคุมครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม ซึ่งสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ พบวาโครงการทั้ง 13 โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงานที่ใหทุนในระหวางป 2555-2559 ในประเด็นยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสำคัญที่
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จำเปนตอการพัฒนาประเทศหรือรองรับการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ทั้งนี้ ตัวอยางของประเด็นจากงานวิจัย
ที่นำมาเปนกรณีศึกษา เชน การวิจัยเพื่อศึกษาในประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดานสังคม การ
วิจัยเพื่อศึกษาในประเด็นเรื่องทุนมนุษยกับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย การวิจัยเพื่อศึกษาใน
ประเด็นเรื่องรูปแบบความสำเร็จโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการแบบพหุภาคีในการศึกษาเพื่อตอบสนองชุมชน
ทองถิ่น และการพัฒนาการทดสอบระดับชาติและการประกับคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นดานความรู และการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ตามกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาแรงงานและระบบสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื ่ อ เพิ่ ม
ความสามารถการแขงขันใหทัดเทียมกับมาตรฐานในระดับภูมิภาคที่ไดนำเสนอไปในหัวขอองคประกอบการ
พัฒนาเพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษย สำหรับรายละเอียดในภาพรวมสามารถสรุปไดเปน 3 ประเด็นหลักดังนี้
1. เมื่อจัดกลุมโครงการวิจัยตามวิธีการดำเนินงานและลักษณะการออกแบบงานวิจัยแลวสามารถ
จำแนกไดออกเปน 4 ลักษณะ คือ โครงการวิจัยที่มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยโดยการ
วิเคราะหฐานขอมูล การวิจัยเชิงสำรวจ และกรณีศึกษา
2. จาก 13 โครงการ พบวา เปนโครงการศึกษาวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทางดานรางกายจำนวน 2 โครงการ และเปนโครงการศึกษาวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทางดานปญญาจำนวน 11 โครงการ
2. การศึกษาประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานรางกายเกี่ยวของกับเรื่องอาชีวอนามัยของ
แรงงานจำนวน 1 เรื่อง และภาวะเจ็บปวยจากการทำงานของคนงานจำนวน 1 เรื่อง ในขณะที่ประเด็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานปญญาเกี่ยวของกับการยกระดับคุณภาพการศึกษากับระบบการฝกอบรม และ
การวัดผลจำนวน 8 เรื่อง อีก 3 เรื่องเกี่ยวของกับการปรับปรุงสถานศึ กษาและการกระจายอำนาจทาง
การศึกษา
ไมปรากฏโครงการศึกษาวิจัยที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานฐานะทาง
เศรษฐกิจเลย มาตรฐานการแกไขปญหาหรือการสงเสริมพัฒนาจากขอคนพบที่ไดกลาวคือการสนับสนุน
ประเด็นการวิจัยในลักษณะที่มุงเนนเรื่องการเพิ่มรายไดโดยโดยเฉพาะในชวงที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมจากสภานการณ COVID-19 และการบริ โ ภคในครั ว เรื อนและความยากจน (Martin et al., 2020)
สนั บ สนุ น ประเด็ น ด า นการลดหนี ้ ส ิ น และการตอบสนองต อ รายได ข องครั ว เรื อ น (Baker et al., 2018)
สนับสนุนประเด็นเรื่องการยกระดับหรือสรางมาตรฐานอาชีพโดยเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพ (Kruppe, and Lang, 2018) สนับสนุนประเด็นเรื่องแหลงตลาดงานในภูมิภาค (Esen,
and Oğuş Binatlı, 2017) หรื อ โอกาสการเข า ถึ ง แหล ง เงิ น ทุ น ของแรงงาน (Evemy et al., 2020) และ
นอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแรงงานแลวยังควรคำนึงถึงเรื่องการ
เขาถึงพื้นที่อยูอาศัย ที่ทำกิน และความไมเทาเทียม (Christophers, 2018) ดวย ประเด็นสุดทายที่จะทำให
การยกระดับแรงงานสามารถนั้นเปนการเสริมความมั่งคงในดานการแขงขันไปดวย จึงควรเพิ่มเติมประเด็นเรื่อง
ความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน (Nababan,
2019) และการหมุนเวียนของกระแสเงินสดที่ไหลเขาและออกประเทศอีกดวย (Le Billon et al., 2020)
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ทั้งนี้ สามารถสรุปเปนโมเดลประกอบการดำเนินงานมีรายละเอียดไดดังนี้
รายได
หนี้สิน
อาชีพ
การศึกษา

GDP

GIC

แหลงเงินทุน

GNI

$ Inflow
$ Outflow

พื้นที่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจของแรงงานไทย

องคความรูใหม
รูปแบบงานวิจัยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยในดาน
การยกฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงาน ประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก คือ การศึกษาเรื่องโอกาสในการเลื่อนชั้น
ทางเศรษฐกิจ วัดโดยการใชดัชนีสำหรับการวัดการเจริญเติบโตที่เอื้อประโยชนตอคนจน (pro-poorness of
growth) ไดแก Growth Incidence Curve (GIC) ผลลัพธที่ไดจากการคำนวณดังกลาวจะแสดงใหเห็นไดวา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนการเจริญเติบโตที่เอื้อประโยชนตอคนจนหรือไม ซึ่งการคำนวณ GIC
ของรายไดตอหัวนั้นทำไดโดยอาศัยขอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household
Socio-Economic Surveys, SES) โดยขอมูลหลักที่ใชประกอบในการคำนวณและเปนปจจัยที่มีบทบาทตอ
ความเหลื่อมล้ำ ไดแก รายได (Income) หนี้สิน (Debt) อาชีพ (Occupation) การศึกษา (Education) การ
เขาถึงแหลงเงินทุน (Financial access) และพื้นที่ของที่อยูอาศัย (Area) และการศึกษาถึงความเขมแข็งและ
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ วัดโดยการประเมินรายไดประชาชาติตอหัว (Gross National
Income per capita, GNI) ซึ ่ งจะทำให ทราบถึง ความอยูดีม ีสุขทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศและประชาชน อีกทั้ง การประเมินรายไดประชาชาติตอหัวจะทำใหรูถึงความเขมแข็ง ความสามารถใน
การแขงขัน ความตองการทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมาตรฐานการครองชีพโดยทั่วไปของพลเมืองโดย
เฉลี่ยดวย ทั้งนี้ GNI เปนตัววัดรายไดของประเทศรวมถึงรายไดสุทธิที่ไดรับจากตางประเทศ ในขณะที่ GDP
หรือ ผลรวมของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) นับเฉพาะรายไดที่ไดรับจาก
แหลงภายในประเทศ ซึ่งการประเมินทำไดโดยดูจากผลรวมของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและรายได
สุทธิที่ไดรับจากตางประเทศ (Net income received from overseas)

อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามลําดับวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากภาครัฐเพื่อศึกษาการยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยในปจจุบันใหความสำคัญกับประเด็นที่สำคัญ 3 ประการ ไดแก ทางดาน
รางกาย ทางดานสติปญญา และทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ แตถึงแมวาการดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจะตองมีการดำเนินการใหครบทั้ง 3 ดาน ไปพรอม ๆ แตการใหทุนสำหรับการ
ดำเนินการศึกษาวิจัยที่ใชงบประมาณของภาครัฐยังไมน้ำหนักกับประเด็นดานการวัดระดับการพัฒนาโอกาสใน
การยกฐานะทางเศรษฐกิจโดยจะเห็นไดจากจำนวนโครงการที่ไดรับทุนนั้นยังมีจำนวนนอย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา การศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย
ควรจะเกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาเรื่องโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ และการศึกษาถึงความเขมแข็ง
และความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยประเด็นการศึกษาเรื่อง 1) การเพิ่มรายได
2) การลดหนี้สิน 3) การยกระดับหรือสรางมาตรฐานอาชีพ 4) การศึกษาเกี่ยวกับแหลงตลาดงานในภูมิภาค 5)
โอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน 6) การเขาถึงพื้นที่อยูอาศัยและทำกิน 7) ความเขมแข็งและความสามารถในการ
แขงขันระหวางประเทศ และ 8) การหมุนเวียนของกระแสเงินสดที่ไหลเขาและออกประเทศ

สรุป
จากเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทยใหมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศในภูมิภาค
จำเปนตองมุงลงทุนดานการพัฒนาทางดานรางกาย ดานการศึกษา และดานการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลจึงใหความสำคัญในการศึกษาประเด็นตาง ๆ เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับ องคประกอบการ
พัฒนาเพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษยทั้งสามดาน อยางไรก็ตาม แมอาจมีงานวิจัยในทำนองนี้อยูบาง อาทิ
ผลกระทบของนโยบายยกระดับรายได ที่มีตอการจางงาน ราคาสินคาประเภทอาหาร และความยากจนใน
ประเทศไทย หรือ การบริหารจัดการแรงงานของธุรกิจไทย ภายหลังพมาปฏิรูปประเทศ และ AEC มาถึง เปน
ตน แตก็ยังไมเกี่ยวของกับการศึกษาที่เกี่ยวของกับประเด็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจของแรงงานไทยยังมีนอยมากโดยเฉพาะในเรื่องการยกระดับเพื่อใหสามารถแขงขันในระดับภูมิภาค
ไดโดยตรง อีกทั้งไมปรากฎการใหทุนเพื่อทำการศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของ
แรงงานไทยเพื่อใหสามารถแขงขันในระดับภูมิภาคไดแตอยางใดทั้งที่ประเด็นดังกลาวเปนองคประกอบที่สำคัญ
ของเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทยไมยิ่งหยอนไปกวาประเด็นเรื่องทางรางกายหรือทางปญญา
จากผลการศึกษา

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
เนื่องจากทุกประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนลงทุนดานการศึกษา การฝกอบรมสรางความเขาใจ การ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางงานและการคุมครองทางสังคมตลอดจนสรางความรวมมือในดาน
สาธารณสุข ดังนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีทักษะที่
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เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน และสำหรับหนวยงานผูใหทุน ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณเฉพาะในการดำเนินการโครงการวิจัยในประเด็นโครงการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และโครงการดานการศึกษาควบคูไปดวยเพื่อสงเสริมและตอยอดนโยบายยกระดับทรัพยากรมนุษยของไทย
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 จะทำใหเกิดการใหทุนสนับสนุนการวิจัยดานการพัฒนามนุษยของภาครัฐและการผลิตผลงานของ
นักวิจัยในดานนี้เกิดความตอเนื่อง ไดองคความรูที่มีคุณภาพ ครอบคลุม มีผลกระทบ และความยั่งยืนได
อยางไร
2.2 ภาครัฐจะสนับสนุนทุนวิจัยที่เชิงพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษยไดอยางไร
2.3 จะทำให เ กิ ด การกำหนดนโยบายภาครั ฐ เกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นามนุ ษ ย จ ากการขั บ เคลื ่ อ นโดย
ยุทธศาสตรการวิจัยที่มีลักษณะเปนองครวมเพื่อใหไดองคความรูที่นำไปสูการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรบุคคล และดานการศึกษาเพื่อเสริมหนุนการขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมความพรอมเพื่อการแขงขัน
ของประเทศไดอยางไร
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