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ส่วนที่ 1: เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 

  ผลิตผลและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ การเพิ่มผลิตผลและผลิตภาพจึงเป็นความท้าทายประการหลักส าหรับประเทศ
ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยองค์ประกอบของผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตประกอบกันอย่างซับซ้อนและมีความ

แปรผันและไม่แน่นอนในระดับสูง โดยอาศัยกลไก
ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเป็นส าคัญ ทั้งน้ีกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจก้าวหน้ารวมทั้งกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ต่างได้พัฒนาและเร่งการเติบโตผ่านการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะแรกและเร่งการเติบโตผ่านการ
มุ่งเน้นการส่งออกตามล าดับ อย่างไรก็ตามโมเดลการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ได้ผลในอดีต
ก าลังถูกท้าทายด้วยกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ดังเช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of things: IoT) และ ปัญญาปร ะดิ ษฐ์  (Artificial 
intelligence: I) เป็นต้น ซ่ึงกระตุ้นก่อให้เกิดเทคนิค

การผลิตและการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตหลักหรือกระบวนการส าคัญของสายการผลิตทั่วโลก รวมทั้งโมเดลธุรกิจรูปแบบ
ใหม่และรูปแบบการเติบโตใหม่ในอนาคตที่เอ้ือและน าไปสู่การการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นไป
ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่างๆ เพื่อในปัจจุบันและ
อนาคต ทั้งน้ี การเติบโตและความก้าวหน้าในการผลิตและผลิตภาพรวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องจะมีทิศทางเป็นอย่างไรน้ัน 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างการผลิตและปัจจัยที่เก่ียวข้องของประเทศแล้ว ยังเก่ียวข้องกับการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศที่มีความซับซ้อนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นลักษณะเด่นในการผลิตโดยรวมของประเทศและมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการผลิต 
(Manufacturing Value Added) รวมทั้งมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการผลิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีเครื่องมือส าคัญใน
การประเมินและพยากรณ์ คือ Overall Productivity Readiness ซ่ึงอาศัยการเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบถึงความพร้อมและ
กลไกรวมทั้งปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด าเนินการร่วมกันของภาครัฐและเอกชนต่อกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงนับได้ว่า Overall Productivity Readiness เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญตัวแรกในการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  

 นอกจากน้ี Overall Productivity Readiness ยังได้พิจารณาความสามารถในการประยุกต์ใช้โอกาสในการผลิต
ต่างๆ ซ่ึงต้องมีคุณลักษณะพร้อมทั้งในด้านความยืดหยุ่นและ
ความไวในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่
อาจไม่คุ้นชินหรือแปลกใหม่ตามความแปรผันของนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 4.0 และยังเป็นผลพวงความพยายามในการ
ลดความเสี่ยงและตอบสนองต่อความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น 
ซ่ึงการประเมินและวัดผลความพร้อมของการผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิตค่าเฉลี่ยความพร้อมของทั้งประเทศ 
ไม่ใช่การพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่ มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ประเทศเท่าน้ัน รวมถึงได้น าข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบการประเมินด้วย โดยองค์ประกอบในการประเมินวัดความพร้อม 



3 
 

(Productivity Determinant) อนาคตของการผลิตนอกเหนือจากกลุ่มปัจจัยด้านโครงสร้างการผลิตของประเทศ หรือ  
Fundamental determinants อาทิ ที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของประเทศ ซ่ึงยากต่อการ
ควบคุมแล้ว ยังได้มีการประเมินกลุ่มปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน (Underlying determinants) ของระบบนิเวศน์ธุรกิจ ซ่ึงหน่วย
ธุรกิจไม่สามารถบริหารจัดการได้โดยตรงแต่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตทั้งในระดับองค์กรและ ในระดับ
บุคคลด้วย ซ่ึงหน่วยธุรกิจต้องเฝ้าตามและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาครัฐต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้กลไกต่างๆ ของภาครัฐท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยต่อการสร้างผลิตภาพของประเทศได้อย่างทันกาล
และสนับสนุนต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อาทิ ระบบการศึกษา กลไกการส่งเสริมนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานการผลิตและระบบ
เศรษฐกิจ การจัดตั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศ ระบบสาธารณสุขและภาวะอนามัยของประเทศ ระบบการค้า 
การเงิน และการลงทุนจากต่างชาติ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการผลิตและผลิตภาพการผลิตได้โดยตรง หรือ
ปัจจัยก าหนดผลผลิตทันที (Immediate Determinants) โดยผู้ผลิตสามารถท าการตัดสินใจเลือกส่วนประสมในกระบวนการ
ผลิตและสร้างสภาพแวดล้อมได้เองและอย่างหลากหลาย เช่น จ านวนเงินลงทุน แรงงาน และระยะเวลาในการผลิตที่จะต้องท า
การตัดสินใจเลือก โดยมีปัจจัยส าคัญ อาทิ ปัจจัยด้านแรงงานและทุนหรือคุณภาพของทรัพยากรบุคคล สินทรัพย์ในการ
ด าเนินการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ องค์ความรู้หรือความช านาญขององค์กร รวมทั้งผลิตภัณฑ์และตลาดขององค์กร  

 จากปัจจัยทั้ง 3 กลุ่ม จะเห็นได้ว่าต่างมีผลกระทบต่อการผลิตและผลิตภาพการผลิตทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงมี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างซับซ้อนและด้วย
เงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรในการบริหาร
จัดการน้ัน เราสามารถก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการผลิตภาพของประเทศโดยอาศัย
เครื่องมือส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนา
แรงจูงใจ (Motivation) อันอาจเป็นผลพวง
จากแรงผลักดันทางการตลาด สมรรถนะหลัก 
(Capabilities) การเสริมเพิ่มทรัพยากรการ
ผ ลิ ต ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ เ พิ่ ม ห รื อ ร อ ง รั บ ขี ด
ความสามารถการผลิต ตลาดที่มีประสิทธิผล 
(Efficiency of markets) เป็นการจัดสรรและ

พัฒนาการจัดสรรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภาพและก าไรสูงสุดในกระบวนการผลิต และความมีเสถียรภาพของระบบ
การผลิตภาพ (Stability) โดยอาศัยความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นองค์ประกอบ ทั้งน้ี ภาครัฐจ าเป็นต้อง
ทวนสอบอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินนโยบายที่เก่ียวกับกลุ่มปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน (Underlying determinants) 
สามารถด าเนินการผ่านเครื่องมือบริหารจัดการทั้ง 4 ได้อย่างสอดคล้อง ครบถ้วน และสอดรับกัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 

 แต่อย่างไรก็ตาม หลังภาวการณ์ชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ ในขณะที่การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยียังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองไม่ได้ชะลอตัวลงแต่อย่างใด เหล่าประเทศต่างๆ จึงได้พิจารณาแหล่งที่มาสาเหตุ
หรือปัจจัยการเติบโตของผลิตภาพที่ลดน้อยถอยลง อันส่งผลต่อผลิตภาพของประเทศให้ลดลง โดยต่างพบว่าฟันเฟืองด้าน
แรงงานหรือประชากรศาสตร์ของสังคมประเทศเป็นปัจจัยที่ต้องเร่งบริหารจัดการ เน่ืองจากได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดแล้วรวมถึงต่อแนวโน้มในอนาคตด้วย  
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 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยซ่ึงมีปัจจัยหลักจากอัตราการเกิดที่ลดลงและการมีอายุที่ยืนยาว
ขึ้นของประชากร เป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญและเป็นความท้าทายของผู้ก าหนดนโยบายอย่างแท้จริงที่

ต้ องพิ จารณาออกแบบนโยบาย ให้ เหมาะสมและ
ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งใน
ด้านการจ้างงาน การผลิต การคลัง และมิติด้านสังคม 
เช่น สุขภาพและสุขภาวะ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ตลอดจนงบประมาณและระบบการจัดการ
บ าเหน็จบ านาญซ่ึงต้องจัดเตรียมงบประมาณเป็นจ านวน
มากเพื่อดูแลผู้สูงอายุ หรือการให้บริการสาธารณสุขที่
พอเพียง ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการตัดสินใจเลือกนโยบายและ
มาตรการเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อประชากรทุกกลุ่ม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างสอดคล้องกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน 

 นับจากศตวรรษที่ 18 ที่อัตราการเกิดของประชากรโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ไม่ส่งผลให้จ านวน
ประชากรโลกเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งน้ี เน่ืองจากประชากรที่เพิ่มขึ้นมาน้ันเป็นการเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการสูญเสียของ
ประชากรในช่วงสงครามโลกก่อนหน้าน้ัน พร้อมกันน้ันโลก
ได้มีการพัฒนาวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเวชภัณฑ์ สาธารณสุข 
และโภชนาการ ส่งผลให้ประชากรโลกในหลายพื้นที่ มี
อายุขัยเพิ่มมากขึ้นและด้วยปริมาณรวมสะสมที่เพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลา ตรงข้ามกับอัตราการเกิดของประชากรที่ลดต่ าลง
และในหลายพื้นที่เริ่มต่ ากว่าอัตราการทดแทนประชากรแล้ว 
ทั้งน้ี เป็นการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐก่อนหน้า 

และบริบททางสังคมที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีขนาดที่เล็กลง
ด้วยจ านวนบุตรต่อครัวเรือนที่ น้อยลง ซ่ึงสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
จากชนบทสู่เขตเมือง นอกจากน้ีการชดเชยแรงงานจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่ลดลงหรือไม่พอเพียงต่อ

การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลรวมก่อให้เกิดแรง
กดดันด้านประชากรศาสตร์ทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงภาคการผลิตและผลิตภาพการผลิตที่มีแนวโน้มลดต่ าลง
ทั้งในระยะใกล้และในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุขัยที่เพิ่มขึ้นของ
ประชากรท าให้สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นทั่วโลก อย่างไร
ก็ตามในแต่ละประเทศภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่าง
กัน ทั้งในด้านระยะเวลา ความเร่งและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยในภาพรวมแล้วกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่
ช้ากว่า ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นที่มีจ านวนประชากรลดลงแล้ว
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ด้วยอัตราส่วนผู้สูงอายุต่อคนวัยท างาน
สูงที่สุดในโลกและอายุมัธยฐานเกือบ 48 ปี หรือในประเทศจีนที่อัตราการเติบโตของประชากรวัยท างานชะลอตัวลงตั้งแต่ช่วง
ปลายทศวรรษ 1980 โดยส่วนหน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากนโยบายลูกคนเดียว ในขณะที่บางประเทศยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากรศาสตร์มากนัก โดยประชากรส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อยและมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง พร้อมต่อการเข้าสู่ภาคแรงงาน 

ซ่ึงนับเป็นความได้เปรียบปัจจัยหน่ึงของประเทศ อาทิ ประเทศ
อินเดียที่ประชากรมีอายุมัธยฐานอยู่ที่ประมาณ 27 ปี และ
คาดการณ์ว่าในอนาคตปริมาณประชากรของประเทศอินเดียจะ
มากกว่าประชากรของประเทศจีนซ่ึงปัจจุบันเป็นประเทศที่มี
ประชากรมากที่สุด และประชากรของอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงปี 2050  

รวมถึงระดับความพร้อมต่อการรับมือในภาวะสังคม
สูงวัยที่ต่างกันไปภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่จ ากัด แต่
ต้องจัดเตรียมงบประมาณจ านวนมากเพื่อรับมือต่อปัญหา

ดังกล่าว ก่อให้เกิดทางเลือกที่จ ากัดยิ่งขึ้นต่อการบริหารจัดการ จึงจ าเป็นที่ผู้ก าหนดนโยบายในแต่ละระดับจะต้องพิจารณา
หรือตระหนักต่อนัยยะการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ดังกล่าว ซ่ึงจะสร้างผลกระทบและผลต่อเน่ืองต่อความท้า
ทายและการตอบสนองต่อปัญหาด้วยนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ  

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาอัตราเจริญพันธ์ุทั้งหมด (Total Fertility Rate : TFR) ซ่ึงเป็นอัตราส่วนจ านวนเด็กที่มารดาคน
หน่ึงสามารถมีได้ตลอดช่วงวัยเจริญพันธ์ บ่งชี้ให้เห็นถึงความเสถียรภาพในด้านจ านวนประชากรในระบบหรือของประเทศน้ันๆ 

หากอัตราการเจริญพันธ์ุโดยรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2  
โดยปัจจัยที่ผลักดันให้ระดับภาวะเจริญพันธ์ุของประชากร
โดยรวมลดลง นอกจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
และการอพยพย้ายถิ่นจากพื้นที่ชนบทไปยังเมืองแล้ว ปัจจัย
ด้านค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และการ
เปลี่ยนจุดเน้นในการมีทายาทจาก "ปริมาณ" ให้เพียงพอต่อ
ครัวเรือนการเกษตร เป็น "คุณภาพ" ในการด าเนินชีวิต โดย
เน้นการเลี้ยงลูกด้วยจ านวนที่น้อยลงด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นทั้งต่อเด็กในครอบครัวและต่อผู้ปกครองพ่อแม่ด้วย  
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ส าหรับปัจจัยด้านอายุขัยเฉลี่ยของประชากรนับ
จากแรกเกิดก็พบว่ามีแนวโน้มยืนยาวขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดย
อายุขัยที่เพิ่มขึ้นนับจากแรกเกิดอาจเกิดจากปัจจัยหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น วิถีชีวิต
และการศึกษาที่ดีขึ้น ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงอายุขัย
คาดการณ์ที่มีสุขภาพที่ดี หรือสามารถด ารงชีวิตด้วยคุณภาพ

ชีวิตที่ดีได้ด้วยตนเองได้ ซ่ึงต้องได้รับการวางแผนและบริหาร
จัดการในระดับบุคคลอย่างจริงจังและได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวประกอบด้วย  

นอกจากน้ี แนวโน้มการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ลดลง ยังปิดก้ันโอกาสในการชดเชยแรงงานที่
ขาดแคลนอีกด้วย ดังน้ันเม่ือแรงงานสูงอายุถึงวัยถูกปลดเกษียณ
ขณะที่ไม่มีแรงงานรุ่นใหม่เข้ามาเติมหรือทดแทน ก็เท่ากับว่าภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมไม่สามารถหาแรงงานทดแทนก าลังแรงงานที่ลดลงซ้ าไปอีก ซ่ึงท้ายสุดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และกระทบเป็น
ห่วงโซ่กลับสูส่ังคมและหมุนรอบเป็นวัฎจักรแห่งปัญหาต่อไป ดังน้ัน การรับมือกับภาวะสังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายส าคัญ
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็นหน่ึงในเป้าหมายที่หลายประเทศได้ให้ความส าคัญและก าหนดไว้ในเป้าหมายหรือ

แผนเพื่อการพัฒนาประเทศของประเทศน้ันๆ ภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าในอดีตที่ผ่าน
มา 

  ส าหรับสถานการณ์แรงงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่
สังคมสูงวัย อุปทานแรงงานในภาพรวม (Labor supply) ซ่ึง
สามารถพิจารณาได้จากจ านวนแรงงานและอัตราผู้มีงานท า
ในช่วงอายุระหว่าง 15-64 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มแรงงานหลัก เพื่อจะ
ได้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของโครงสร้างแรงงานในช่วง

การเปลี่ยนผ่านตลอดจนผลิตภาพของแรงงาน พบว่ามีแนวโน้มและ
ประมาณการได้ ว่าลดลงอย่างต่อเ น่ือง ซ่ึงแสดงให้ เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก และอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตสัดส่วนแรงงานสูงอายุ
และผู้เกษียณอายุจะเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยแรงงานที่ขาดแคลน และอาจ
เป็นกลุ่มแรงงานหลักส าคัญที่ต้องก้าวผ่านความท้าทายด้านทักษะ
ดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงปัจจุบันแรงงานอายุน้อยจะมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเว็บไซต์ การตลาดบนสื่อ
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โซเชียลมีเดีย/สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดช่องว่างทางอาชีพการงานให้กับแรงงานรุ่นใหม่ได้ในขณะเดียวกัน 
ดังน้ัน การปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสังคมผู้สูงอายุของภาครัฐและเอกชนจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหารองรับจ านวนแรงงานผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นเท่าน้ัน แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ของประชากรและแรงงานทุกช่วงวัยที่อาจถูกลดบทบาทลงไป ซ่ึงท้ายสุดจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในภาพรวมของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจด้านอาชีพการท างานของแรงงานทุก
กลุ่มอายุน้ันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะตัวของแรงงานและปัจจัยด้านครอบครัวที่แวดล้อมแรงงานด้วย 

นโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุแต่ละประเทศ 

เม่ือพิจารณามุมมองด้านนโยบายการจัดการและบริหารงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันปรากฏการณ์การมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและส่งผลให้แรงงานวัยท างานต้องท างานมากขึ้นและต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจ
น าไปสู่ภาวะการทอดทิ้งหรือขาดความใส่ใจต่อผู้สูงอายุได้ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มสุขภาพแข็งแรงก็ตาม เพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าว จะพบได้ว่าในแต่ละ
ประเทศมีรูปแบบการส่งเสริม
การท างานที่มีลักษณะแตกต่าง
กันออกไปอย่างเช่น ประเทศ
ญี่ ปุ่ น  นโยบายการ จ้า ง ง าน 
ผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชนในการจัดตั้ งศูนย์
จัดหางานและ  ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นที่
มีทุกจังหวัด ประเทศสิงค์โปร์ มี

การบัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ หรือ Retirement and Re-Employment Act โดย
เป็น คุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุให้ถึง 65 ปีโดยห้ามนายจ้างท าการยกเลิกลูกจ้างโดยไม่บอกกล่าวหรือให้ลาออก 
เน่ืองจากอายุมาก ในสหรัฐอเมริกา นโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ ได้มีออกการบัญญัติพระราชบัญญัติการเลือก  ปฏิบัติตาม
อายุในการจ้างงาน 2510 หรือ The Age Discrimination in Employment Act of 1967 เป็นการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
ผู้สูงอายุให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีข้อจ ากัดด้านอายุ ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงศักยภาพของผู้สูงอายุเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับประเทศไทย นโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 ให้บริษัทหรือนิติบุคคลสามารถจ้างงานผู้สูงอายุโดย
สามารถน าเงินค่าจ้าง มายกเว้นภาษีเงินได้โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของเงินเดือนค่าจ้าง สหรัฐอเมริกาและประเทศ
ไทยมีมาตรการนโยบายในการจ้างงานผู้สูงอายุหลังจากเกษียณอายุพร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงาน 
แต่ส าหรับนโยบายของประเทศญี่ปุ่นน้ันมีนโยบายที่มากขึ้นกว่าการจ้างงานผู้สูงอายุ  กล่าวคือได้มีการส่งเสริมให้ท ากิจกรรม
หรือส่งเสริมอาชีพที่ผู้สูงอายุมีความถนัดและสนใจ ประเทศเกาหลีใต้ก าหนดนโยบายด้านแรงงาน โดยเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างานด้วยระบบเงินบ านาญและปรับปรุงสภาพการท างานให้เหมาะสมเพื่อรักษาแรงงานให้อยู่ในระบบ เช่น เน้นความส าคัญ
ของมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน นอกจากน้ัน ในส่วน
ของการขยายอายุการท างาน พบว่า แรงงานบางส่วนในเกาหลีใต้สามารถท างานให้กับบริษัทได้จนถึงอายุ 68 ปีซ่ึงถือว่าสูงมาก
เม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่ม OECD อ่ืนๆ 

กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้กับแนวนโยบายด้านประชากรศาสตร ์ 



8 
 

 

 เช่นเดียวกับแนวโน้มในกลุ่มประเทศพัฒนาอ่ืนๆ ที่อัตราการเกิดของประชากรอยู่ในภาวะชะงักงันเข้าสู่การลดน้อย
ถอยลงของจ านวนประชากรและประชากรเข้าสู่การสูงวัย โดยได้มีการส่งเสริมแรงงานสูงวัยและเปิดรับแรงงานต่างชาติเพื่อ
รักษาผลิตภาพของประเทศไว้ แต่ในภาวการณ์ที่อัตราการเจริญพันธ์ุรวม (TFR) ในประเทศเกาหลีใต้ลดลงจาก 6.0 เหลือ 1.3 
คนต่อผู้หญิงหน่ึงคนและอัตราการเจริญพันธ์ุยังคงต่ ากว่า 1.3 นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา ซ่ึงต่ ากว่าระดับความสมดุลทดแทน
ประชากรที่ร้อยละ 2.1 โดยการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ุของเกาหลีใต้มีลักษณะเฉพาะใน 3 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ อัตราเร่ง 
ปริมาณและระยะต่อเน่ืองที่ภาวะเจริญพันธ์ุจะยังคงอยู่ในระดับต่ ามาก ซ่ึงในภาวการณ์เช่นน้ีกอปรกับอายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ประมาณการว่าในปี 2030 โครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปโดยจ านวน
ประชากรรวมของประเทศจะเริ่มลดต่ าลง และจ านวนประชากรผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนคิดเป็นกว่า 40% ของ
ประชากรภายในปี 2060 ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราเร่งของการเข้าสู่ภาวะสูงอายุของประชากรเร็วที่สุดในโลก ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบประกันสุขภาพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ และต่อเน่ืองร้ายแรงไปยังเศรษฐกิจโดยรวม 

 

 โดยสาเหตุหลักๆ ของปัญหาที่ไม่ต่างกับกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ทั้งในด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์ซ่ึงมีอัตราการเกิดที่
ลดลงทั้งจากการแต่งงานที่ช้าลง จ านวนประชากรหญิงวัยเจริญพันธ์ุที่ลดลง ค่านิยมการแต่งงานและการมีบุตรที่ลดลง รวมถึง
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจครัวเรือนทั้งจากต้นทุนคุณภาพความชีวิตและต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพและความสมดุลของ
ชีวิตของผูป้กครองพ่อแม่ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือลดผลกระทบให้ลดลง ถึงแม้ต้องใช้ระยะเวลาใน
การจัดการและเฝ้าคอยผลทั้งจากปัญหาอัตราการเจริญพันธ์ุต่ าและภาวะประชากรสูงวัยก็ตาม 

 

 โดยหลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนแผนและแนวทางใน
การก าหนดนโยบายต่างๆ อย่างบูรณการด้วยมุ่งคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิตของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้าง
ความยั่งยืนทางสังคมและประชากรทุกกลุ่มวัยมีความสุขในการด ารงชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้าง
ความเท่าเทียม และก าหนดแนวทางที่ตอบสนองต่อภาวการณ์ประชากรของประเทศในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมครอบครัวต่างๆ 
โดยเฉพาะครอบครัวขนาดเล็กให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้สะดวกขึ้นพร้อมกับอาชีพการงานที่ ม่ันคงและก้าวหน้าของพ่อแม่
ผูป้กครอง ผ่านความพยายามส่งเสริมความม่ันคงด้านรายได้ การดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มประชากร
ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัย ทั้งน้ี ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ อาทิ กลุ่มโครงการสนับสนุนการมีบุตรและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อลด
ภาระทางการเงินและภาระในการดูแลบุตรและบุตรบุญธรรมให้กับผู้ปกครอง กลุ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการ
ดูแลเด็กผ่านศูนย์ดูแลเด็กทั้งของภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและตอบสนองต่อกลุ่มความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่
หลากหลาย กลุ่มโครงการดูแลสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด การมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และกิจกรรมของครอบครัว โดยนโยบายได้ครอบคลุมไม่ใช่แค่ทุกกลุ่มแต่ยังครอบคลุมระยะถัดไปของประเทศจึงไม่ได้ทิ้งหรือ
ละเลยประชากรกลุ่มคนรุ่นใหม่อันเป็นกลไกในการด ารงคงอยู่ของประเทศต่อไปในอนาคตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  ด้วยการ
ด าเนินการที่ยืดหยุ่นต่อสภาวการณ์ เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ด้วยความเข้าใจและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันของประชากร
ในสังคมและเคารพสิทธ์ิซ่ึงกันและกัน 
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ส่วนที่ 2: ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ   

ประโยชน์ที่ได้รับ 

  สรุปรวมประ โยชน์ที่ ได้ รั บ จากการ เข้ าร่ วมโครงการ  Workshop on Demographic Trends and Their 
Implications for Productivity (22-CL-09-GE-WSP-A)  Virtual Sessions ระหว่างวันที่  14 -16 กันยายน 2565 ณ  
กรุงเทพมหานครฯ ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงสภาวการณ์และความส าคัญของแนวโน้มประชากรศาสตร์โดยเฉพาะในการ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่ออัตราการเติบโตพื้นฐานของเศรษฐกิจ 
การเติบโตของผลิตภาพเชิงโครงสร้าง มาตรฐานการครองชีพ การออม อัตราการบริโภค และการลงทุน และส่งผลในระยะยาว
ในด้านบุคคลทั้งต่ออัตราการว่างงานและอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ ที่อยู่อาศัย แนวโน้มตลาดและความต้องการสินทรัพย์ทาง
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การเงิน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายดังกล่าว ทั้งในระดับมหภาคตลอดจนระดับครัวเรือนและระดับบุคคล
ของประเทศต่างๆ เพื่อรักษาระดับผลิตภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรของแต่ละประเทศต่อไป 

 

 

 ทั้งน้ี ถึงแม้ว่าไม่มีนโยบายการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภาครัฐ การที่ประชากรมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงช่วง
ระยะเวลาการท างานที่จ าเป็นต้องยาวนานขึ้นของประชากรในสังคมเพื่อด ารงชีพและเตรียมตัวส าหรับการเกษียณ แต่ในที่สุด
ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะน าไปสู่แนวโน้มที่ลดลงของผลิตภาพในระบบเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานที่ลดลงในระบบเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นที่แรงงานสูงวัยหรือ วัย
เปลี่ยนผ่านสู่การสูงวัยต้องยังคงอยู่ในตลาดแรงงานหรือชะลอระยะเวลาการเกษียณออกไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะการ
ท างานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หรือรูปแบบกระบวนการผลิตแบบใหม่ซ่ึงเชื่อมต่อ
ระหว่างสินค้า ข้อมูล และบริการ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเป็น “Smart Factory” ยุคแห่งการ
บูรณการโลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ “The Internet of Things” (IoT) และมีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์ (Robots) ท างานแทนมนุษย์หรือท างานร่วมกับมนุษย์ อีกทางหน่ึงด้วย 
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การขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ   

จากบทบาทและความส าคัญของการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษาขีดความสามารถและการแสวงหาความเป็นเลิศ
ส าหรับ SMEs ไทย หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว ได้เริ่มด าเนินการและมีก าหนดการแล้วเสร็จ ดังน้ี 

    1. การแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีผ่านการประชุมระดับฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และระบบการจัดการ
ความรู้ขององค์กร (KM) รวมถึงการพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ PEST และฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจชุดใหม่ที่จะได้รับ
การปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 

    2. การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับ SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs เรื่อง "Business Planning and 
Business Operation Management" ซ่ึงจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของธุรกิจผ่านหลักสูตรของ TCG FA Center 
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