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กระแสการเปลี่ยนแปลง ขีดความสามารถทางการแข�งขันของประเทศ

ที่มา : International Institute for Management Development (2012)



กระแสการเปลี่ยนแปลง ขีดความสามารถทางการแข�งขันของประเทศ | ASEAN

ที่มา : World Economic Forum



กระแสการเปลี่ยนแปลง แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ | เศรษฐกิจสร�างสรรค+

ประเทศไทยได�
นําแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจ
สร�างสรรค+มา
กําหนดเป/น
ทางเลือกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งก็ได�

ที่มา : วิสัยทัศน+ 2570, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ

ซึ่งก็ได�
เทียบเคียงกับ
ประเทศชั้นนํา
ในโลก ซึ่งจะ
ส�งผลให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน
มิติทางด�าน
แรงงานใน
อนาคต



กระแสการเปลี่ยนแปลง แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ | เศรษฐกิจสร�างสรรค+

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค�า
สร�างสรรค+ให�ตลาดโลกในระดับที่สูงเป/น
อันดับที่ 4 ของประเทศในเอเชีย และ
เป/นอันดับที่ 6 ของประเทศกําลังพัฒนา 
ซึ่งแสดงให�เห็นว�าตลาดยังมีความต�องการ
สินค�าที่ผลิตโดยแรงงานในประเทศไทย 

ที่มา : United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2008



กระแสการเปลี่ยนแปลง ตลาดงานในเศรษฐกิจสร�างสรรค+

ที่มา : printmag.com



กระแสการเปลี่ยนแปลง Global Platform | Outsourcing Hub

ภายใต�แนวคิดของ ศ. ไมเคิล อี พอร+เตอร+ ภายใต�แนวคิดของ ศ. ไมเคิล อี พอร+เตอร+ 
เกี่ยวกับการสร�างขีดความสามารถทางการ
แข�งขันของประเทศทําให�ทุกประเทศทั่วโลก
หันมาสร�างขีดความสามารถเพื่อให�เป/นฐาน
การผลิตกันอย�างเร�งด�วนเพื่อรองรับกระแส
การเชื่อมโยงธุรกิจทั้งโลกเข�าด�วยกัน โดย
มุ�งเน�นที่การเข�าถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพที่ใช�
ต�นทุนต่ําที่สุด และสามารถผลิตสินค�าที่มี
มูลค�าและคุณค�ามากที่สุด

ที่มา : The CIO Insight Whiteboard, 2007



กระแสการเปลี่ยนแปลง Global Platform | Business Process Outsourcing



กระแสการเปลี่ยนแปลง Global Plarform | IT Outsourcing

ประเทศทั่วโลกกําลังมุ�งสร�างความ

ที่มา : CIO Insight, 2007

ประเทศทั่วโลกกําลังมุ�งสร�างความ
ได�เปรียบทางการแข�งขันโดยใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป/นทรัพยาการในการสร�าง
ความได�เปรียบและจุดเด�นในการ
เป/นฐานการผลิตด�านเทคโนโลยี



กระแสการเปลี่ยนแปลง ตําแหน�งใหม�ๆของงานตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่มา : Hay Group

แนวโน�มของตําแหน�งงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกตามความสนใจของ
เศรษฐกิจและสังคมในมิติต�างๆ เช�นเรื่องของ สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยี ความต�องการของผู�บริโภค และ
ความสามารถในการแข�งขัน เป/นต�น



กระแสการเปลี่ยนแปลง Green Employment

ที่มา : ILO – Sustainable Development Green growth and quality employment, (OECD)



กระแสการเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมที่มีการจ�ายผลตอบแทนดีที่สุดโดยส�วนใหญ�

ที่มา : printmag.com

อุตสาหกรรมที่มีการจ�ายผลตอบแทนดีที่สุดโดยส�วนใหญ�
แล�วจะเป/นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต�อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และยังเป/นสาขาเกี่ยวข�องกับ
ทางด�านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีเป/นส�วนใหญ�

โดยประเทศที่มีศักยภาพทางด�านนี้มักจะเป/นประเทศที่
พัฒนาแล�ว (Developed Countries) โดยเฉพาะอย�าง
ยิ่งเป/นประเทศที่เป/นเจ�าของทรัพย+สินทางป`ญญาทางด�าน
เทคโนโลยีเป/นหลัก



ความพร�อมของตลาดแรงงาน สาขาที่ให�ผลตอบแทนดีที่สุด

ตลาดงานที่ให�ผลตอบแทนที่ดีที่สุด 
10 อันดับแรกคือสาขาที่ต�องใช�
ทักษะพื้นฐานทางด�านคณิตศาสตร+ 
และวิทยาศาสตร+ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ผู�ที่ทํางานในสาขาเหล�านี้
ถึงแม�ว�าจะไม�มีวุฒิทางการศึกษาใน
ระดับสูงกว�าปริญญาตรี แต�ประสบ
การเฉพาะทางก็สามารถทําให�ได�รับ

ที่มา : PayScale, Human Capital

การเฉพาะทางก็สามารถทําให�ได�รับ
ผลตอบแทนในระดับสูงเช�นกัน

ลักษณะของงานที่สร�างรายได�ที่ดี
เหล�านี้ต�องอาศัยการมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรเฉพาะทางระหว�าง
หน�วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข�องทั้งหมด



ความพร�อมของตลาดแรงงาน ทักษะพื้นฐานที่จําเป/นในการพัฒนาประเทศ

ที่มา : OECD PISA 2009

ทักษะความรู�พื้นฐานที่จําเป/นในการพัฒนาประเทศคือ 
ทักษะด�านคณิตศาสตร+ (Mathematics) ทักษะด�าน
วิทยาศาสตร+ (Sciences) และทักษะด�านการอ�าน 
(Reading) 



ความพร�อมของตลาดแรงงาน ทักษะที่จําเป/นสําหรับแรงงานในอนาคต

ที่มา : Education First, English Proficiency Index (www.ef.com/epi)



ความพร�อมของตลาดแรงงาน ทักษะพื้นฐานที่จําเป/นในการพัฒนาประเทศ

ที่มา : OECD PISA 2009



การปรับตัวของแรงงาน Job Search

ด�วยความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในป`จจุบัน
ผนวกกับความสนใจของคนใน
ช�วงเวลาสิบกว�าปgที่ผ�านมาทําให�
รูปแบบของการค�นหาข�อมูลการ
ทํางานเปลี่ยนไปอย�างมาก อันเป/น
ผลให�องค+กรต�างๆได�เตรียมข�อมูล
งานต�างๆไว�บนสื่อดิจิตอลมากขึ้น
กว�าเดิมมาก และลดสื่อสิ่งพิมพ+ลง

ที่มา : SparkHire.com

กว�าเดิมมาก และลดสื่อสิ่งพิมพ+ลง



ความพร�อมของตลาดแรงงาน แหล�งผลิตแรงงานระดับมันสมองชั้นดีมีคุณภาพของโลก

ที่มา : Heidrick & Struggles, & The Economist - 2007

ประเทศชั้นนําในโลกนี้กําลังสร�างขุมทรัพย+ทางป`ญญาเพื่อที่จะเป/นแหล�งผลิตแรงงานระดับมันสมองชั้นดีที่มี
คุณภาพเพื่อปhอนให�กับตลาดแรงงานโลก โดยแรงงานเหล�านี้มีแนวโน�มที่จะได�ผลตอบแทนสูงและได�ทํางาน
ในสภาพแวดล�อมการทํางานที่ดีและปลอดภัย นอกจากนั้นแรงงานเหล�านี้ยังมีโอกาสที่จะเดินทางข�าม
พรมแดนได�อย�างอิสระเสรีในอนาคต



ความพร�อมของตลาดแรงงาน Labor Productivity

ที่มา : Labour and Social Trends in ASEAN 2008, ILO



ความพร�อมของตลาดแรงงาน ทักษะที่จําเป/นสําหรับแรงงานในอนาคต

นอกเหนือจากทักษะพื้นฐานที่จําเป/นต�อการพัฒนาประเทศแล�ว ประเทศชั้นนําอย�างสิงคโปร+ได�วิเคราะห+ว�า
ทักษะที่จําเป/นสําหรับแรงงานในอนาคตที่จะต�องทํางานในระดับนานาชาติ ควรจะต�องมีการพัฒนาทักษะ 
(Soft Skills) เฉพาะเพิ่มเติมจากทักษะทางเทคนิค โดยทักษะเฉพาะเหล�านี้จะช�วยยกระดับแรงงานของ
ไทย อันจะนําไปสู�การเพิ่มผลิตภาพและผลลัพธ+ทางธุรกิจด�วย ซึ่งทักษะที่จําเป/นมีดังต�อไปนี้

ที่มา : AEC ad its impact on Management of Human Resources in Southeast Asian Nations, Christine Sim, 



ความพร�อมของตลาดแรงงาน ห�วงโซ�คุณค�าของตลาดแรงงาน

ครอบครัว สถานศึกษา เพื่อนฝูง

สื่อสิ่งพิมพ�

Social Network

ตัวแทนจัดหางาน

ตลาดแรงงาน
นักเรียน/นักศึกษา

ผู1ด1อยโอกาส
(ทางการศึกษา)

ผู1มีอาชีพอิสระ

ห7วงโซ7คุณค7าของการบริหารทรัพยากรมนุษย�เข1าสู7ตลาดแรงงาน

ผู1เกษียณอายุ

เตรียมความพร1อมเพื่อเข1าสู7ตลาดแรงงาน หางาน ทํางาน ออกจากงาน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน
ผู1มีอาชีพอิสระ

แนะแนวเบื้องต1น
คุ1มครองคนหางาน ดูแลสทิธิประโยชน�ของคนหางานให1มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาช7องทางการสื่อสารเพื่อให1ผู1หางานเข1าถึงได1สะดวกรวดเร็วและทันสมยั

สร1างความร7วมมือในเรื่องข1อมูลคนหางาน ร7วมมือเรื่องข1อมูลความต1องการแรงงาน
สร1างภาพลกัษณ�ของการทํางานชองกรมให1เปFนที่รู1จัก / แบรนด� / การตลาดเชิงรุก

แนะแนวเชิงลึก

ส7งเสริมการจ1างงานผู1เกษียณอายุส7งเสริมการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได1ในครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพของผู1หางาน

พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปFนต7อการทํางาน
ร7วมพัฒนาหลักสูตร

ร7วมพัฒนากลไกการสื่อสารกับตลาดแรงงาน
สร1างความร7วมมือเรื่องกองทุน
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