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บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งศึกษาผลของอาชีพแรงงานต่อผลิตภาพของแรงงานสูงอายุไทยโดยเปรียบเทียบกับแรงงาน
วัยหนุ่มสาว  งานศึกษานี้ใช้แบบจําลองที่เชื่อมต่อข้อมูลนายจ้างและลูกจ้างในการประมาณค่าผลิตภาพของ
แรงงาน โดยข้อมูลนายจ้างมาจากการสํารวจสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการค้า 
และบริการ และข้อมูลลูกจ้างมาจากข้อมูลการสํารวจการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
การประมาณการจากแบบจําลองแสดงให้เห็นว่า แรงงานที่ประกอบอาชีพที่มีทักษะแตกต่างกันเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุ มีขนาดและความเร็วในการลดลงของผลิตภาพที่แตกต่างกัน โดยแรงงานที่ทํางานในภาคเศรษฐกิจ
เดียวกันแต่มีอาชีพและทักษะที่แตกต่างกันนั้นจะมีโครงร่างผลิตภาพตามอายุที่คล้ายคลึงกัน ส่วนแรงงาน
สูงอายุประกอบอาชีพเดียวกันแต่ทํางานในภาคเศรษฐกิจที่ต่างกัน มีความสามารถท่ีจะทํางานต่อไปอีกได้ใน
ระยะเวลาที่ยาวนานไม่เท่ากัน สรุปได้ว่าการเปล่ียนแปลงของผลิตภาพแรงงานตามอายุจึงขึ้นอยู่กับทั้งอาชีพ
ของแรงงานและภาคเศรษฐกิจที่แรงงานทํางานอยู่ด้วย โดยแรงงานสูงอายุที่ประกอบอาชีพที่มีทักษะมี
ความสามารถทํางานต่อไปได้ยาวนานกว่าแรงงานสูงอายุที่ไร้ทักษะ ส่วนผลิตภาพของแรงงานไร้ทักษะใน 
ภาคการค้าและบริการลดลงเร็วกว่าแรงงานไร้ทักษะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้น หากภาครัฐจะใช้
มาตรการเพื่อสนับสนุนให้แรงงานทํางานได้ยาวนานข้ึน ก็ควรต้องคํานึงถึงความเหมาะสมต่ออาชีพ และ 
ภาคเศรษฐกิจที่แรงงานทํางานอยู่ด้วย 
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Abstract 
This paper aims to examine the effects of the occupation on the labor productivity of 

Thai old aged labors as compared to the younger ones. The study used the matched 
employer-employee data model to estimate the labor productivity, of which the employer 
data were obtained from the business survey in the Manufacturing sector and the Trade 
and Services sector.  The employee data were obtained from the Labor Force Survey by 
National Statistical Office (NSO). The estimated results from the model show that the labors 
with different occupations and skills have different scale and speed of decline in productivity 
reduction when they enter old age. Those working in the same economic sector but different 
occupationsand skill sets, have similar age-productivity profiles. The ability to work in a long 
period of the old aged labors employed in the same occupation in different sectors is not 
equal. In conclusion, changesin labor productivity over the agevaries depending on the type 
of occupation and the sector in which the labor is employed. The old aged labors with 
skilled occupations have the ability to work longer than the unskilled ones. The productivity of 
the unskilled labors in the Trade and Services sector decreases faster than the unskilled 
labors in the Manufacturing sector.  Hence, appropriate occupations and sectors of the 
employees should be taken into consideration when the government plans for the measures 
to enable old aged workers to work longer. 

 
Keywords: Occupation, Skill, Productivity, Age-Productivity Profile, Old Aged Labor  

 
บทนํา

งานศึกษาเชิงประจักษ์หลายชิ้นในต่างประเทศ
พยายามวัดผลิตภาพแรงงานตามอายุ แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ที่ชี้ชัดที่ทําให้สรุปได้ว่า ผลิตภาพแรงงานลดลงตามอายุ
เสมอ (McEnvoy & Cascio, 1989; Aubert & Crepon, 
2007) ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและแต่ละภารกิจที่ทํา 
เพราะว่าสภาพร่างกายและจิตใจของคนเริ่มเส่ือมถอยลง
หลังอายุ 50 ปี  (Vodopivec & Dolene, 2008) อย่างไร
ก็ตาม ในบางอาชีพความสามารถในกระบวนการคิดที่
ยังคงอยู่มีผลอย่างมากต่อความสําเร็จในการทํางาน แรงงาน
สูงอายุที่มีความรู้ในงานอาชีพที่ต้องใช้ประสบการณ์
การทํางานเป็นอย่างดีก็จะยังสามารถสร้างผลิตภาพที่สูง
อยู่ได้ (Shirbekk, 2008) ซึ่งทําให้ผลิตภาพของแรงงาน
ยังคงสูงอยู่ถึงแม้ว่าแรงงานจะมีอายุมากขึ้น ดังนั้น แม้
งานบางประเภทอาจไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  แต่ก็มี
บางประเภทท่ีอาจเป็นงานอาชีพที่ผู้สูงอายุยังคงทําต่อ
ได้ สําหรับประเทศไทย มีงานศึกษาหลายช้ินที่ระบุถึง
ประเภทของงานที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ ทั้งจาก

การศึกษาโดยสํารวจความต้องการทํางาน ความต้องการ
จ้างแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ และการศึกษาโดยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อประมาณความต้องการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 
เช่น งานศึกษาของ นงนุช สุนทรชวกานต์ และ สายพิณ 
ชินตระกูลชัย (2552) พบว่างานที่เหมาะสมและมีโอกาส
ทดแทนด้วยแรงงานสูงอายุเป็นงานในภาคอุตสาหกรรม
การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน (ต่อไปจะเรียก
เพียง ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ) ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต และภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร และ
หากยกเว้นภาคเกษตรกรรมแล้ว ภาคเศรษฐกิจทั้งสาม
ประเภทข้างต้นนี้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทย
ยังไม่ได้ศึกษาผลิตภาพตามอายุ (age-productivity) ของ
แรงงานโดยตรงด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนั้น การระบุถึง
งานอาชีพที่เหมาะสมของแรงงานสูงอายุจึงยังไม่ได้มา
จากการเปรียบเทียบผลิตภาพของแรงงานสูงอายุกับ
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แรงงานหนุ่มสาว บทความนี้จึงมุ่งประมาณค่าผลิตภาพ
ของแรงงานกลุ่มอายุต่างๆ ที่ทํางานในแต่ละกลุ่มอาชีพ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ 
รวมกับภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร (ต่อไป
จะเรียกเพียง ภาคการผลิต ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ
และภาคโรงแรม-ภัตตาคาร ตามลําดับ) และภาคการค้า
และบริการ เพื่อบ่งชี้งานอาชีพที่ความเหมาะสมของ
ผู้สูงอายุในภาคเศรษฐกิจเหล่านี้ในแง่ความสามารถใน
การทํางาน และเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การสนับสนุนการทํางานต่อของผู้สูงอายุ 

ในส่วนถัดไป บทความน้ีจะนําเสนองานศึกษาที่
ผ่านมาเกี่ยวกับงานอาชีพที่เหมาะสมของแรงงานสูงอายุ
ไทย ต่อจากนั้นบทความจะนําเสนอแนวความคิดและ
แบบจําลองที่ ใช้ในการศึกษา  และในส่วนสุดท้าย 
บทความนี้จะแสดงผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลิต
ภาพแรงงานของแรงงานสูงอายุกับแรงงานวัยหนุ่มสาว 
ผลการศึกษาพบว่าแรงงานที่ทํางานอาชีพที่มีทักษะที่
แตกต่างกันเมื่อแรงงานเข้าสู่วัยสูงอายุก็มีขนาดและ
ความเร็วในการลดลงของผลิตภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ลักษณะงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน 
ซึ่งนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพ
แรงงานตามอายุไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพของแรงงานเท่านั้น 
แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาคเศรษฐกิจที่แรงงานทํางานอยู่ด้วย 
และแรงงานสูงอายุที่ประกอบอาชีพที่มีทักษะยังมี
ความสามารถในการทํางานต่อไปได้ยาวนานกว่าแรงงาน
สูงอายุที่ไร้ทักษะฝีมือ ดังนั้น ในการเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อสนับสนุนแรงงานให้ทํางานต่อไปได้ยาวนานขึ้นจึง
ควรต้องคํานึงถึงความสามารถที่จะทํางานต่อไปใน
ระยะเวลาที่ยาวนานไม่เท่ากันของแรงงานสูงอายุที่
ประกอบอาชีพเดียวกันแต่ทํางานต่างภาคเศรษฐกิจที่
แตกต่างกัน รวมทั้งต้องคํานึงถึงอาชีพและทักษะของ
แรงงานด้วย   

 
การศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกับงานอาชีพที่เหมาะสมของ
แรงงานสูงอายุไทย 

งานศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยที่ผ่านมาทั้งที่ใช้
ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจํานวนแรงงานสูงอายุ และข้อมูล
การสํารวจภาคสนามที่สอบถามทั้งความต้องการทํางาน
ของผู้สูงอายุและความต้องการจ้างงานจากนายจ้างต่าง

พยายามวิเคราะห์เพื่อหางานอาชีพที่ เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะนําไปสู่ความเห็นเชิงนโยบายให้รัฐเข้ามา
มีบทบาทในการส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุมีโอกาสในการ
ทํางานที่เหมาะสมและเป็นไปได้ นงนุช สุนทรชวกานต์ 
และ สายพิณ ชินตระกูลชัย (2552) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ประมาณการความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 60-64 ปี และได้ชี้ถึงอาชีพที่เหมาะสมต่อการ
ทํางานของผู้สูงอายุในแง่ของความเป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุ
จะได้รับการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญ
ในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุนอกเหนือจากภาคเกษตร
และประมง อันได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
การขายส่ง-ขายปลีกฯ และภาคโรงแรม-ภัตตาคาร งาน
ศึกษาดังกล่าวใช้แบบจําลองที่กําหนดให้แรงงานที่อยู่ใน
วัยทํางาน และแรงงานผู้สูงอายุสามารถทดแทนกันได้
โดยกําหนดค่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกันมีค่าคงที่ 
(Constant Elasticity of Substitution; CES) ทั้งแบบ
ที่มีค่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกันระหว่างแรงงาน
ในวัยทํางานและแรงงานผู้สูงอายุมากกว่าหนึ่ง น้อยกว่า
หนึ่ง และเท่ากับหนึ่ง นั่นคือการใช้แบบจําลองที่สมมติ
ว่าสามารถใช้แรงงานผู้สูงอายุทดแทนแรงงานที่อยู่ในวัย
ทํางาน ได้ดีกว่า น้อยกว่า และไม่มีความแตกต่างระหว่าง
แรงงานทั้งสองกลุ่ม งานศึกษานี้ใช้ข้อมูลการสํารวจ
สภาวะการทํางานของประชากรไทย ณ ไตรมาสที่ 3 
พ.ศ. 2551 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานข้อมูลใน
การคํานวณ ผลการศึกษาพบว่า ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ 
และภาคโรงแรม-ภัตตาคาร เป็นภาคเศรษฐกิจที่เหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด 
และงานอาชีพที่เหมาะสมและมีโอกาสจะใช้แรงงาน
ผู้สูงอายุทดแทนแรงงานวัยทํางานที่จะขาดแคลนลงใน
อนาคต ในภาคเศรษฐกิจทั้งสามประเภทข้างต้นคือ งาน
ในอาชีพพนักงานบริการ อาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทาง
ฝีมือ และอาชีพพื้นฐานต่าง ๆ  

สําหร ับงานศึกษาที ่ระบุอาชีพที ่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุไทยโดยใช้การสํารวจความเห็นของแรงงาน
สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ยังทํางานอยู่และนายจ้างนั้น ชัยชนะ 
ศุภรัตน์โภคา และคณะ (2549) ศึกษาความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจและบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุ 
โดยได้รับความเห็นจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ว่าผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปีที่ยังมีสุขภาพดีก็ควรทํางานต่อไป 
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และอาชีพที่เหมาะสมน้ันควรเป็นงานที่ไม่ต้องใช้สายตา 
ควรเป็นอาชีพอิสระ ไม่ต้องเดินทางไกล รับมาทําที่บ้าน
ได้ สามารถพักผ่อนได้เมื่อเหนื่อยล้า เช่น การรวมกลุ่ม
กันทํางานประดิษฐ์ งานฝีมือ จักสาน ปลูกต้นไม้ประดับ 
ปลูกสมุนไพร นวดแผนไทย โดยควรมีผู้มารับไปจําหน่าย
ให้เป็นประจํา งานศึกษาจึงเสนอแนะว่ารัฐควรให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทั้งในด้านการฝึกฝีมือแก่ผู้สูงอายุที่
ไม่มีทักษะรวมถึงการฝึกความรู้ด้านการผลิตและการ
จําหน่าย อย่างไรก็ตาม ชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ 
(2551) พบความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุและ
นายจ้างเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมที่สุดกับผู้สูงอายุ นั่นคือ 
ในขณะที่ผู้สูงอายุให้ความเห็นว่างานที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุมากที่สุดและควรส่งเสริมคืองานบริการสังคม 
ส่วนนายจ้างได้ให้ความเห็นว่างานที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุมากที่สุดคือ งานให้คําปรึกษา เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย วิศวกร แต่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกัน
เกี ่ยวกับงานที่เหมาะสมรองลงไปคือ งานเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน นอกจากน้ี งาน
ศึกษายังให้ข้อสรุปว่างานที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมาก
ที่สุดคืองานที่เส่ียงอันตราย เช่น การขับรถสาธารณะ 
งานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย รองลงมาคืองานรับจ้างทั้งใน
โรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเพราะต้องใช้
แรงกายมาก 

งานศึกษาของสมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบ, 
และ นงนุช อินทรวิเศษ (2551) และ สมรักษ์ รักษาทรัพย์, 
กาญจนี กังวาลพรศิริ, และ นงนุช อินทรวิเศษ (2553) 
ได้พยายามระบุงานอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดย
สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) ได้สํารวจผู้สูงอายุ
ถึงความต้องการทํางาน และสํารวจหน่วยงานต่างๆ 
เกี่ยวกับการตัดสินใจจ้างงานผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่เป็น
การสอบถามหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการ
ขยายการจ้างงานออกไปเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
ทําให้ชี้ได้ว่าสามารถแบ่งอาชีพตามเงื่อนไขการทํางาน
ทั้งด้านทักษะและการใช้แรงกายในการทํางานที่เหมาะสม
แก่ผู้สูงอายุเป็น 6 ประเภท คือ 1) งานที่ต้องใช้ทักษะสูง
ใช้แรงงานน้อย เช่น อาชีพนักวิชาการ อาชีพสถาปนิก 
อาชีพบริหาร อาชีพบริการ 2) งานใช้ทักษะสูงและใช้
แรงงานมาก เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3) งาน
ที่ใช้ทักษะปานกลางและใช้แรงงานน้อย เช่น อาชีพ

เกี่ยวกับการทําอาหาร อาชีพศิลปะและการแสดง 4) งาน
ที่ใช้ทักษะปานกลางและใช้แรงงานมาก เช่น อาชีพช่าง
และอาชีพขนส่ง 5) งานที่ใช้ทักษะน้อยและใช้แรงงานน้อย
เช่น อาชีพเสมียน และ 6) งานที่ใช้ทักษะน้อยและใช้
แรงงานมาก เช่น อาชีพหัตถกรรม อาชีพการเกษตรกรรม
และอาชีพอื่นๆ เช่น การผลิต และพนักงานดูแลหรือ
เก็บรถเข็นในห้าง เป็นต้น  

เมื่อแบ่งลักษณะงานหรืออาชีพตามปัจจัยทักษะที่
วัดโดยระดับการศึกษาและประสบการณ์ทํางานและ
ปัจจัยด้านสมรรถนะทางร่างกายแล้วนํามาหาความ 
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการทํางานซึ่งมาจากการ
สํารวจความเห็น สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2551) 
พบว่า สําหรับงานที่ใช้ทักษะสูงและใช้แรงงานน้อย เช่น 
อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ งานที่ปรึกษา งานแปล 
เป็นต้น เมื่อแรงงานมีอายุสูงขึ้น ศักยภาพและประสิทธิผล
ของงานเพิ่มขึ้น จึงเป็นงานอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ส่วนงานที่ใช้ทักษะปานกลางใช้แรงกายและสมรรถนะมาก 
เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างก่อสร้าง 
เป็นต้น เป็นกลุ่มงานที่แรงงานมีโอกาสได้รับการจ้างงาน
น้อยเมื่อสูงอายุซึ่งรัฐอาจใช้นโยบายดึงดูดให้มีการจ้างงาน
ในกลุ่มลักษณะงานน้ี ส่วนงานที่ใช้ทักษะน้อยใช้แรงกาย
และสมรรถนะน้อย เช่น พนักงานบริการในร้านอาหาร
หรือโรงแรม เป็นต้น เมื่ออายุสูงขึ้นแม้ศักยภาพของ
แรงงานไม่เปล่ียนแต่ไม่สามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลง
ของประสิทธิผลของการทํางาน รัฐจึงควรเข้าไปช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเวลา สภาวะแวดล้อมและความรู้ที่เหมาะสม
สําหรับแรงงานสูงอายุกลุ่มนี้ให้สามารถได้รับการจ้างงาน
ต่อไปได้ สําหรับงานที่ใช้ทักษะน้อยใช้แรงงานหรือ
สมรรถนะร่างกายสูง ศักยภาพการทํางานของแรงงานใน
กลุ่มนี้จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เช่น คนงานก่อสร้าง
คนงานในโรงงาน เป็นต้น ลักษณะงานในกลุ่มนี้จึง 
ไม่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มาจากแรงงานกลุ่มนี้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
หลายด้านโดยเฉพาะการฝึกทักษะความรู้เพื่อการเปล่ียน
อาชีพใหม่ 

สมรักษ์ รักษาทรัพย์ และคณะ (2553) ได้แบ่งอาชีพ
ของงานตามเน้ือหาวิชาของอาชีพ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม 
อาชีพอุตสาหกรรม อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ 
อาชีพคหกรรม อาชีพหัตถกรรม และอาชีพศิลปกรรม 
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และแบ่งตามลักษณะของการประกอบอาชีพ ได้แก่ อาชีพ
รับจ้าง อาชีพอิสระ แล้ววิเคราะห์ทดสอบความเหมาะสม
ของอาชีพรับจ้างซึ่งเป็นงานในระบบ 62 อาชีพและอาชีพ
อิสระซึ่งเป็นงานนอกระบบ 4 อาชีพ ตัวอย่างอาชีพที่
วิเคราะห์ เช่น ผู้บริหารงานบุคคล ลูกจ้างร้านค้าปลีก/
ค้าส่ง ลูกจ้างประกอบอาหาร ลูกจ้างทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
เป็นต้น งานศึกษานี้นําผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ทั่วไป/ผู้บริหารบุคคล และพนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
มาวัดความเหมาะสมของงานโดยทดสอบสมมติฐานข้อที่
หน่ึงว่า ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจะต้องมี
คุณสมบัติในด้านทักษะ กําลังกาย/ใจ ความรับผิดชอบ 
สภาพ/เงื่อนไขการทํางาน น้อยกว่าหรือเท่ากับคุณสมบัติ
ที่จําเป็นต่อการทํางานในด้านนั้นๆ หรือทดสอบสมมติฐาน
ข้อที่สองว่า ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจะต้องมี
คุณสมบัติน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณสมบัติในด้านนั้นๆ ของ
ผู้สูงอายุทั่วไปตามทัศนคติของผู้ที่ทํางานในอาชีพที่ศึกษา 
ถึงแม้ว่าในการทดสอบสมมติฐานข้อที่สองยังไม่สามารถ
ระบุได้ชัดเจนว่างานนี้เหมาะกับผู้สูงอายุทั่วไปหรือไม่ 
แต่จากการที่กว่าร้อยละ 80 ของผู้บริหารบุคคลให้
ความเห็นว่าหากจําเป็นต้องจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว นายจ้าง
จะจ้างงานในกรณีจ้างงานผู้สูงอายุต่อไปมากกว่าการจ้าง
ผู้สูงอายุรายใหม่เข้ามาทํางาน ดังนั้น ผลการทดสอบใน
ข้อแรกที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติของงาน
และคุณสมบัติที่จะเป็นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของแรงงานที่
กําลังทํางานอยู่ในขณะนั้นก็น่าที่จะพอช้ีถึงความเหมาะสม
ของงานต่อผู้สูงอายุได้ งานศึกษานี้สรุปว่าหากผู้สูงอายุ
สามารถพัฒนาตนเองเสริมสร้างประสบการณ์อย่าง
ต่อเน่ืองและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้แล้ว ก็จะสามารถ
ทํา ได้ทั้ ง ง านที่มีลักษณะงาน เชิง รุกที่ต้อ งอาศัย
ความสามารถในการตัดสินใจสูง เป็นงานระดับผู้บริหาร 
และช่างเทคนิค ได้แก่ ผู้บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่
วิจัยด้านสังคมศาสตร์ สถาปนิกออกแบบอาคาร นักวิจัย
ด้านเภสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติการสอน
ระดับอุดมศึกษา ผู้ตรวจสอบบัญชี พนักงานที่ปรึกษา
กฎหมาย เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิเคราะห์ทางการเงิน พนักงาน
สืบสวนสอบสวน พนักงานออกแบบและตบแต่งภายใน
หรือมัณฑนากร ช่างไฟฟ้าทั่วไป เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องกล 
พนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ล่ามและแปล ผู้ส่ือข่าว

ตลอดจนพนักงานตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งสามารถ
ทํางานที่มีลักษณะงานเชิงรับซึ่งเป็นงานที่มีความยืดหยุ่น
ด้านเวลา ไม่ต้องใช้การตัดสินใจ เช่น งานลูกจ้างทั่วไป 
ได้แก่ บรรณารักษ์ พนักงานจัดซื้อ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เลขานุการ พนักงานงานธุรการ 
แคชเชียร์ พนักงานต้อนรับ ผู้ประกอบการอาหาร 
พนักงานดูแลศพ (สัปเหร่อ) พนักงานขาย ลูกจ้างสวน
ปาล์ม ลูกจ้างฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งก้ามกราม ลูกจ้างทํา
สวนผลไม้ ลูกจ้างอุตสาหกรรมทําร่ม ลูกจ้างในอุตสาห-
กรรมทําไม้กวาดดอกหญ้า ลูกจ้างจัดดอกไม้ พนักงาน
ทําความสะอาดสํานักงาน ลูกจ้างร้านซักรีดเสื้อผ้า 
พนักงานบรรจุภัณฑ์ ทํามีดและทอผ้ามัดหมี ่ ทั ้งนี้ 
ผู้สูงอายุไม่ควรทํางานที่มีความเครียด และมีความเส่ียง
ต่อสุขภาพ 

จากการทบทวนการศึกษาข้างต้นเห็นได้ว่า งานที่
ศึกษาด้วยวิธีการสํารวจความคิดเห็นจากทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้างสูงอายุนั้นได้ระบุงานรายอาชีพที่ชัดเจน แต่ด้วย
ข้อจํากัดต่างๆ จึงเป็นการวิเคราะห์อาชีพตัวอย่างได้ไม่
มากนัก สําหรับงานที่วิเคราะห์ด้วยการใช้ข้อมูลสถิตินั้น
ก็ทําได้เพียงการช้ีให้เห็นถึงสาขาอาชีพในภาคเศรษฐกิจ
ของงานที่ผู้สูงอายุน่าจะมีโอกาสทํางานอยู่ได้เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาต่างมีความเห็นที่ตรงกันในด้าน
อาชีพที่เหมาะสมและอาชีพที่ไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 
นั่นคือ งานบริการ งานที่ปรึกษา งานวิเคราะห์ และงาน
บริหาร เป็นงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่วนงานที่มี
ความเสี่ยงสูง ใช้แรงกาย หรือมีความเครียด เป็นงานที่
ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 
แนวความคิดพื้นฐานและงานศึกษาเกี่ยวกับผลของ
อาชีพต่อผลิตภาพของแรงงาน 

แนวความคิดเกี่ยวกับการลงทุนในทุนมนุษย์ (human 
capital investment) ชี้ว่ามีการใช้จ่ายในตัวมนุษย์หลาย
รูปแบบ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ (knowledge) ทักษะ 
(skills) และคุณลักษณะอื่นๆ อีกที่ทําให้มนุษย์สามารถ
เพิ่มผลิตภาพในการทํางานได้ (Schultz, 1961) นอกจาก
การลงทุนในการศึกษาซึ่งเป็นการลงทุนในตัวมนุษย์ก่อน
เข้าทํางานแล้วยังมีการฝึกฝนอบรมแรงงานในขณะทํางาน 
(On-the-Job Training : OJT) เพื่อให้แรงงานสามารถ
สะสมความรู้และทํางานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(Becker, 1962) ด้วย สําหรับทุนมนุษย์นั้นไม่ต่างจาก
เครื่องจักรที่เส่ือมค่าได้ และหากแรงงานไม่ได้มีการเรียนรู้
ฝึกอบรมทักษะที่สามารถใช้กับงานยุคใหม่ได้ประสิทธิภาพ
ในการทํางานซึ่งแสดงออกในรูปของผลิตภาพแรงงานก็
มีโอกาสลดลงได้ โดยปกติแล้วนายจ้างมักเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ที่เคยลงทุนแก่แรงงานสูงอายุมากกว่าการ
ลงทุนในทุนมนุษย์ให้แก่แรงงานกลุ่มนี้และจากทฤษฎี
การผลิตของสํานักนีโอคลาสสิกซึ่งอธิบายว่าผู้ผลิตจะทํา
กําไรสูงสุดได้หากอัตราค่าตอบแทนของแรงงานสะท้อน
ผลิตภาพที่แรงงานสร้างขึ้น จึงมีการทํานายความสัมพันธ์
ระหว่างอายุและผลตอบแทนจากการทํางานของแรงงาน
โดยแสดงให้เห็นด้วยเส้นโครงร่างผลตอบแทนตามอายุ 
(age-earnings profile) ว่ามีลักษณะชันในช่วงแรกซึ่ง
อาจเป็นประมาณ 10 ปี หลังจากเริ่มทํางาน จากน้ันเมื่อ
แรงงานมีอายุมากขึ้นผลตอบแทน จึงเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มใน
อัตราที่ลดลง (decreasing rate) และในช่วงสูงอายุที่
แรงงานสร้างผลิตภาพได้น้อยลงก็จะได้รับผลตอบแทนที่
ลดลง โดยทั่วไปแล้วลักษณะผลตอบแทนของแรงงาน
ตลอดช่วงชีวิตของแรงงานมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัว 
U คว่ํา (Inverted U-shapedpattern) (Mincer, 1958; 
Mincer, 1962)  จากการที่ผลตอบแทนแรงงานสะท้อน
ผลิตภาพของแรงงานในแต่ละช่วงอายุ จึงสามารถทํานาย
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพและอายุของแรงงาน 
หรือเรียกว่าโครงร่างผลิตภาพตามอายุ (age-productivity 
profile) มีลักษณะโค้งเข้าหาอายุของคนในแต่ละช่วง
อายุของแรงงานด้วย (Gelderblom, 2006) ดังนี้แล้ว 
เมื่ออธิบายถึงผลิตภาพของแรงงานที่มีอาชีพต่างกัน 
Mincer (1958) จึงได้อธิบายไว้ว่าการฝึกอบรมทําให้แต่ละ
อาชีพมีทักษะสูงหรือต่ําแตกต่างกัน กลุ่มแรงงานที่มี
อาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือสูงมีลักษณะเส้นโครงร่าง
ผลตอบแทนตามอายุที่สูงชันมากแสดงถึงตลอดช่วงชีวิต
ของแรงงานกลุ่มนี้ที่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าและมีการ
เติบโตของค่าตอบแทนแรงงานสูงกว่าแรงงานที่มีอาชีพ
ที่ได้รับการฝึกอบรมน้อย ผลิตภาพตามอายุของแรงงาน
ที่มีอาชีพที่แตกต่างกันนั้นจึงมีความชันของเส้นโครงร่าง
ผลตอบแทนตามอายุที่แตกต่างกันออกไปด้วย 

งานศึกษาที่ทดสอบทฤษฎีทุนมนุษย์นอกจากจะ
สามารถทดสอบความสัมพันธ์ของผลิตภาพและ
ผลตอบแทนแรงงานกับอายุของแรงงานแล้ว งานเหล่านั้น

ยังได้วัดผลิตภาพของแรงงานกลุ่มอาชีพที่ต่างกันใน
หน่วยผลิตและได้ผลการศึกษาที่แสดงถึงความแตกต่าง
ของผลิตภาพแรงงานของแต่ละอาชีพของแรงงานด้วย 
ทั้ง Hellerstein, Neumark และ Troske (1999) และ 
Hellerstein และ Neumarks (2007) ใช้แบบจําลองที่
คุมด้วยตัวแปรคุณภาพแรงงานด้านอาชีพเพื่อใช้ประมาณ
ค่าผลิตภาพแรงงานโดยใช้ชุดข้อมูลที่เชื่อมต่อข้อมูลของ
นายจ้างและลูกจ้างในสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1990 โดย
วิธี Non-Linear Least Squares (NLS) งานศึกษาทั้ง
สองได้แบ่งกลุ่มอาชีพเป็น 4 กลุ่มอาชีพ คือ 1) กลุ่มที่
ทํางานโดยใช้แรงงานไร้ทักษะ 2) กลุ่มผู้มีฝีมือหัตถกรรม 
3) กลุ่มผู้ที่ทํางานด้านเทคนิค การขาย การบริการ และ
ผู้บริหาร และ 4) กลุ่มผู้จัดการและผู้บริหารมืองาน
ศึกษาทั้งสองช้ินได้ผลสรุปตรงกันว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพ
เป็นแรงงานไร้ทักษะสร้างผลิตภาพน้อยกว่าแรงงานที่มี
ทักษะฝีมือที่ประกอบอาชีพอีกสามกลุ่ม นอกจากนี้แล้ว 
งานศึกษาของ Crepon, Daniau และ Perez-Duarte 
(2002) ซึ่งปรับปรุงแบบจําลองและวิธีการเศรษฐมิติของ 
Hellerstein และคณะ (1999) และใช้ข้อมูลสถาน
ประกอบการในประเทศฝร่ังเศส ปี ค.ศ. 1993-1997 มา
ทดสอบแบบจําลองโดยใช้ทั้งวิธี OLS และวิธี Generalize 
Method of Moments (GMM) พบว่าแรงงานประเภท
ไร้ทักษะมีผลิตภาพต่ํากว่าแรงงานมีทักษะ และแรงงาน
ที่มีทักษะสูงมีผลิตภาพสูงกว่าแรงงานไร้ทักษะแล้ว อีก
ทั้งยังมีข้ออธิบายเกี่ยวกับทักษะแรงงานด้วยว่า แรงงาน
ไร้ทักษะอายุน้อยที่ดีนั้นสามารถไต่เต้าสู่ประเภทแรงงาน
ที่มีทักษะได้ แรงงานทักษะที่สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อย
ประสบความสําเร็จในการทํางานมากนัก 

 
แบบจําลอง วิธีการศึกษาและข้อมูล 

ในการวัดผลของอาชีพที่มีต่อผลิตภาพแรงงาน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการเปล่ียนแปลงผลิตภาพ
แรงงานตามอายุของแรงงานที่ประกอบอาชีพที่แตกต่าง
กันนี้ เริ่มจากแบบจําลองที่เสนอโดย Hellerstein และ
Neumarks (1995); Hellerstein, และคณะ (1999); 
และ Hellerstein และ Neumarks (2007) แบบจําลองนี้
ใช้ฟังก์ชันการผลิตแบบ Cobb-Douglas เพื่อให้ง่ายใน
การคํานวณค่าผลผลิตส่วนเพิ่มในการผลิตจากการใช้
แรงงานประเภทต่างๆ แบบจําลองสามารถอธิบายการ
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ทํางานของแรงงานได้ว่า แรงงานอาชีพหนึ่งสามารถทํางาน
ทดแทนแรงงานอาชีพอื่นได้  และในกระบวนการผลิต 
แรงงานในแต่ละอาชีพเป็นปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน
ซึ่งอาจทํางานร่วมกันได้ โดยแบบจําลองพิจารณาประเภท
ของแรงงานโดยใช้ทั้งอายุและอาชีพที่แตกต่างกันใน
หน่วยผลิตเพื่อเปรียบเทียบผลิตภาพของแรงงานที่มีอายุ
ต่างกัน ต่อมา Crepon และคณะ (2002); และ Aubert 
และ Crepon (2007) ได้ปรับปรุงและขยายแบบจําลองใน
การมุ่งวัดผลิตภาพและผลตอบแทนแรงงานที่แตกต่างกัน
ตามอายุ 

สมการที่ (1) เป็นแบบจําลองที่งานศึกษาน้ีใช้ประมาณ
ค่าเพื่อทดสอบความแตกต่างของผลิตภาพระหวา่งแรงงาน
ที่มีอาชีพและอายุที่แตกต่างกันรายละเอียดของแบบจําลอง
อธิบายไว้ใน นงนุช สุนทรชวกานต์ และ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ 
(2558) 
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โดยที่ yi คือ ผลผลิตเฉลี่ยต่อจํานวนแรงงานของหน่วยผลิต 
i ซึ่งงานศึกษานี้ใช้ yi เป็นตัววัดผลิตภาพของปัจจัย 
แรงงาน ki คือ ปัจจัยทุนเฉล่ียต่อจํานวนแรงงานทั้งส้ิน
ของหน่วยผลิต i สัมประสิทธิ์ a0 เป็นค่าคงท่ีที่สะท้อน
ผลิตภาพแรงงานกลุ่มอ้างอิง lij คือ สัดส่วนของแรงงาน
กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากผลิตภาพใน
การผลิตอาจเปล่ียนไปตามลักษณะเฉพาะของหน่วยผลิต
เช่น ขนาดของหน่วยผลิตจึงใช้ตัวแปร Zi แสดงลักษณะ
ของหน่วยผลิต ierror term (ei ) คือ ส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใน
ผลิตภาพการผลิตรวมแต่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
ลักษณะเฉพาะของหน่วยผลิตสัมประสิทธิ์ a2ij คือ ความ
แตกต่างของผลิตภาพของแรงงานอาชีพ j เมื่อเทียบกับ
กลุ่มอ้างอิง เช่น หากให้แรงงานไร้ทักษะเป็นแรงงาน
กลุ่มอ้างอิง จึงหมายความว่า หากใช้แรงงานอาชีพ j 
ร้อยละ 1 ทํางานแทนแรงงานไร้ทักษะ โดยเฉลี่ยแล้ว
แรงงานอาชีพ j สามารถทําให้ผลผลิตเฉลี่ยเปลี่ยนไป
ร้อยละ a2ij และหาก เป็นการวัดผลิตภาพที่แตกต่าง
ตามอายุ สัมประสิทธิ์ a2ij นี้ก็สามารถใช้อธิบายความ
แตกต่างระหว่างแรงงานกลุ่มอายุ  j และอายุอ้างอิง
ได้เช่นกัน งานศึกษานี้จึงมุ่งประมาณค่าสัมประสิทธิ์ a2ij
และนําเสนอการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ a2ij ในรูป
ของกราฟเพื่อให้เห็นความแตกต่างของผลิตภาพของ

แรงงานแต่ละกลุ่มเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอ้างอิงดังในงาน
ศึกษาของ Van Ours และ Stoeldraijer (2010); Cardoso, 
Guimaraes และ Varejao (2011); และ Pfeifer และ 
Wagner (2012) 

งานศึกษานี้ใช้ข้อมูลทั้งทางด้านนายจ้างหรือหน่วย
ผลิตและข้อมูลด้านลูกจ้างหรือแรงงานจากสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ ข้อมูลด้านนายจ้างในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตนํามาจากข้อมูลชุดสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2550 และข้อมูลด้านนายจ้างในภาคการค้าและบริการ
และภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร
นํามาจากข้อมูลการสํารวจธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
ปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากข้อมูลในประเทศไทยนั้นไม่มี
ความพร้อมที่จะนํามาเชื่อมระหว่างข้อมูลของนายจ้าง
และลูกจ้างได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น งานศึกษานี้จึงประยุกต์
วิธีการของ Dickerson และ McIntosh (2011) ที่ได้
พยายามนําข้อมูลต่างๆ มาเชื่อมโยงและหาตัวแทนใน
การประมาณการที่น่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดมาใช้ 
งานศึกษานี้จึงนําค่าเฉล่ียของสัดส่วนแรงงานประเภท
อาชีพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดของแรงงานกลุ่มต่างๆ
ที่ทํางานในแต่ละภาคเศรษฐกิจจากข้อมูลชุดการสํารวจ
การทํางานของประชากร (labor force survey) มาใช้
เป็นข้อมูลทางด้านลูกจ้าง แล้วนําไปเชื่อมต่อกับข้อมูล
ทางด้านนายจ้างโดยใช้รหัสส่ีหลักของประเภทอุตสาห-
กรรมที่สํานักงานสถิติแห่งชาติใช้จัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities (ISIC)) ขององค์การ
สหประชาชาติ และเนื่องจากการสํามะโนอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2550 และข้อมูลการสํารวจธุรกิจการค้าและธุรกิจ
บริการ พ.ศ. 2553 เป็นการสํารวจการดําเนินงานของ
สถานประกอบการในปีก่อนหน้า จึงใช้ข้อมูลด้านลูกจ้าง
จากการสํารวจการทํางานของประชากร ปี พ.ศ. 2549 
และปี พ.ศ. 2552 โดยเช่ือมต่อกับข้อมูลด้านนายจ้าง
ตามลําดับ 

ตัวแปรทางด้านนายจ้างหรือหน่วยผลิตที่ใช้ในการ
ประมาณค่า มีดังนี้ 

 ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) เป็น
ตัววัดประสิทธิภาพของแรงงานในการผลิตงานศึกษานี้
วัดผลิตภาพแรงงานด้วยค่าเฉล่ียของมูลค่าเพิ่มในการผลิต
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ต่อจํานวนแรงงาน (value added per labor) เพราะ
สะท้อนรวมถึงประสิทธิภาพของแรงงานในท้ังการผลิต
และการขายสินค้า และเน่ืองจากมูลค่าเพิ่มในการผลิต
นั้นวัดมูลค่าของส่ิงที่หน่วยผลิตสร้างขึ้น จึงคํานวณได้
จากความต่างของมูลค่าที่ได้รับจากลูกค้าสําหรับสินค้า
หรือบริการที่หน่วยผลิตสร้างขึ้น (sales) และค่าใช้จ่าย
ของหน่วยผลิตที่ใช้ไปกับวัตถุดิบและบริการต่างๆ ในการ
สร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ขายได้นั้น (purchases) 
และหักวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ (change in inventory) 
ที่ไม่ได้เป็นผลของการผลิตในระยะเวลาที่ขายสินค้าหรือ
บริการ 

 ปัจจัยทุน (capital) วัดด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิ 
(net fixed assets)  และขนาดของหน่วยผลิต (firm size) 
วัดด้วยจํานวนแรงงานทั้งส้ินที่ทํางานในสถานประกอบการ 
(employment) เป็นตัวแปรอื่นที่แสดงลักษณะหน่วยผลิต 
งานศึกษานี้ไม่ได้ละเลยความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นรูปเส้นตรง 
(non-linear relationship) ของปัจจัยทุน และขนาดของ
หน่วยผลิต จึงได้บรรจุตัวแปรทั้งสองในรูปกําลังสองของ
ทั้งปัจจัยทุน และขนาดสถานประกอบการที่อยู่ในรูป 
natural log ในการประมาณค่าแบบจําลอง 

ตัวแปรที่แสดงถึงคุณภาพของแรงงาน มดีังนี ้
 อายุของแรงงาน (age) ที่ใช้ในการผลิตประกอบ 

ด้วยค่าเฉล่ียของแรงงานกลุ่มอายุต่างๆ ในอุตสาหกรรม
แต่ละประเภทท่ีได้จากข้อมูลการทํางานของประชากร 
เป็นตัวแทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มอายุแรงงานที่ทํางานใน
สถานประกอบการ งานศึกษานี้แบ่งกลุ่มอายุแรงงานเป็น 
10 กลุ่ม กลุ่มแรกอายุ 15-24 ปี กลุ่มต่อไปอายุ 25-29 ปี 
แต่ละกลุ่มต่อไปแบ่งกลุ่มอายุทีละ 5 ปี จนกระทั่งกลุ่ม
สุดท้ายเป็นกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 

 อาชีพของแรงงาน (occupation) ในงานศึกษาน้ี
แบ่งอาชีพของแรงงานตามการจัดประเภทอาชีพของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติโดยใช้มาตรฐานสากล ISCO ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อีกทั้งการพิจารณา
อาชีพแรงงานในแบบจําลองนั้นได้คํานึงถึงอาชีพที่แรงงาน
สูงอายุยังทํางานอยู่มากที่สุด 6 อาชีพแรกในแต่ละภาค
เศรษฐกิจ นอกนั้นได้รวมในกลุ่มอาชีพอื่นๆ แบบจําลอง
ที่ใช้ประมาณการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ันจึงแบง่
อาชีพแรงงานเป็น อาชีพผู้จัดการ ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงาน
ทางฝีมือ หัตถกรรม ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน 

อาชีพพื้นฐาน และอาชีพอื่นๆ ส่วนแบบจําลองที่ใช้
ประมาณการในภาคการค้าและบริการ และภาคการขายส่ง-
ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคารน้ันแบ่งอาชีพแรงงาน
เป็น อาชีพผู้จัดการ ช่างเทคนิค พนักงานบริการ 
พนักงานขาย ผู้ปฏิบัติงานทางฝีมือ หัตถกรรม อาชีพ
พื้นฐาน การบริการและการขาย และอาชีพอื่นๆ สัดส่วน
ของแรงงานในแต่ละอาชีพที่ทํางานในสถานประกอบการนั้น
คํานวณจากค่าเฉลี่ยของแรงงานประเภทอาชีพต่างๆ ที่
ทํางานในแต่ละอุตสาหกรรมจากข้อมูลการสํารวจการ
ทํางานของประชากร 

 ระดับการศึกษาสูงสุดของแรงงาน (education 
level) เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการกําหนดคุณภาพ
แรงงาน โดยแบ่งระดับการศึกษาของแรงงานอย่างกว้างๆ 
เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) แรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายหรือต่ํากว่า 2) แรงงานที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. สายอาชีพ และ 3) แรงงาน
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยใช้ค่าเฉล่ีย
ของแรงงานกลุ่มต่างๆ ที่ทํางานในอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภทที่คํานวณจากข้อมูลการทํางานของประชากร 
มาเป็นตัวแทนค่าเฉล่ียของกลุ่มแรงงานระดับการศึกษา
ดังกล่าวในสถานประกอบการ 

 ปัจจัยทางด้านเพศ (sex) ของแรงงานนี้ใช้สัดส่วน
ของแรงงานหญิงและชายในแต่ละสถานประกอบการท่ี
ถูกจัดเก็บในชุดข้อมูลจากการสํารวจสถานประกอบการ 

จากการจัดข้อมูลโดยนําสถานประกอบการท่ีมีค่า
มูลค่าส่วนเพ่ิมของผลผลิตเฉล่ียในรูปลอการิธึมเป็นลบ 
และสถานประกอบการที่มีแรงงาน 5 คนและน้อยกว่านั้น
ออกไปจากกลุ่มตัวอย่าง3 ในการศึกษานี้จึงมีสถาน
ประกอบการ 3 ประเภท คือ 1) สถานประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 5,975 แห่ง ซึ่งจัดเป็น 119 
ประเภทอุตสาหกรรม 2) สถานประกอบการในภาค
                                                
3 เนื่องจากได้มีการทดสอบเบื้องต้นพบว่า การนําข้อมูลของสถาน
 ประกอบการท่ีมีการจ้างงานสูงกว่า 5 คนขึ้นไปมาใช้มีความเหมาะสม
 ได้มากกว่า เนื่องจากไม่สามารถเห็นทิศทางท่ีชัดเจนของผลท่ีได้จาก
 การรวมสถานประกอบการที่มีการจ้างงานทุกระดับมาใช้ อีกทั้งเพ่ือให้
 สามารถอธิบายการทํางานของแรงงานท่ีเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ
 แล้วจึงเป็นการเหมาะสมกว่าที่นําสถานประกอบการที่มีโอกาสการ
 จ้างงานคนภายนอกน้อยออกไปจากการประมาณการ 
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การค้าและบริการ 3,994 แห่งซึ่งจัดเป็น 72 ประเภท
อุตสาหกรรม และ 3) สถานประกอบการในภาคการขาย
ส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร 2,624 แห่ง ซึ่งอยู่
ในประเภทอุตสาหกรรม 30 ประเภท โดยเฉล่ียสถาน
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีสัดส่วน
อาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานทางฝีมือโรงงานสูงสุด คือ คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของท้ังหมด และรองลงมาเป็นผู้ปฎิบัติการ
เครื่องจักรประมาณซ่ึงเป็นร้อยละ 26 ของทั้งหมด สําหรับ
ภาคการค้าและบริการ และภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ 
และโรงแรม-ภัตตาคารมีแรงงานมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริการ พนักงานขาย ในสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู้
ที่มีอาชีพพื้นฐาน การบริการการขาย และใช้แรงงาน
โดยในภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร
มีแรงงานมีอาชีพเป็นพนักงานบริการหรือพนักงานขาย 
ในสัดส่วนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 49 ของทั้งหมด สําหรับ
สัดส่วนการจ้างแรงงานสูงอายุโดยเฉลี่ยของทั้งสามภาค
เศรษฐกิจมีไม่ถึงร้อยละ 20 ของแรงงานทั้งหมด นงนุช 
สุนทรชวกานต์ และ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (2556) นําเสนอ
รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างในตารางภาคผนวกที่ ข-1 ถึง
ตารางภาคผนวกที่ ข-3 

 
ผลการศึกษา 

งานศึกษานี้ประมาณค่าผลิตภาพแรงงานตามอายุ
ของ 3 ภาคเศรษฐกิจโดยใช้แบบจําลองในสมการที่ (1) 
และประมาณค่าด้วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) 
ตามแบบของ White (1980) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
แปรปรวนของตัวรบกวนเชิงสุ่มไม่คงที่ (heteroscedas-
ticity-consistent standard errors) นอกจากนั้น จาก
ข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการใช้ระดับการศึกษาวัดทุนมนุษย์ 
เน่ืองจากระดับการศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่
กําหนดความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) ตลอดจน
ความสามารถอ่ืนๆ ของแรงงาน ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น เพศ 
อายุ พื้นฐานครอบครัว ทุนทางสังคม (social capital) 
ของแรงงาน เป็นต้น ที่กําหนดผลิตภาพตลอดไปจนถึง
ผลตอบแทนของแรงงาน (Kwon, 2009; McLean & 
Kuo, 2014) การประมาณค่าจึงมีการควบคุมตัวแปรอิสระ
ทั้งด้าน เพศ อายุอาชีพ การศึกษาของแรงงาน และ
ลักษณะสถานประกอบการ โดยทั่วไปแล้วการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นกว่าที่แรงงานจะสามารถ

สร้างผลิตภาพที่สูงขึ้นได้ มักต้องได้รับการฝึกงานจาก
สถานประกอบการมาระยะเวลาหน่ึง การประมาณการใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนี้จึงใช้กลุ่มแรงงานอายุ 30-34 ปี 
ซึ่งน่าจะมีผลิตภาพสูงสุดในช่วงวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นวัย
ทํางานหลักเป็นกลุ่มอ้างอิง และหากมองว่าระดับการศึกษา
ที่เอื้อต่อการทํางานด้านการผลิตที่ต้องทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรเป็นหลักนั้นน่าจะเป็นการศึกษาสายอาชีพ ใน
การประมาณการน้ีจึงใช้แรงงานที่เป็นเพศชาย และแรงงาน
ที่จบการศึกษาสายอาชีพทํางานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการ
เครื่องจักรโรงงานเป็นกลุ่มอ้างอิงในอุตสาหกรรมการผลิต 
ส่วนภาคการค้าและบริการ ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ 
และโรงแรม-ภัตตาคารน้ัน เนื่องจากมักพบว่าแรงงาน
หนุ่มสาวที่มีอายุ 20 ปีตอนต้นเป็นกลุ่มแรงงานที่มีผลิต
ภาพสูง ในการประมาณการของท้ัง 2 ภาคเศรษฐกิจนี้
จึงใช้แรงงานเพศชายอายุ 21-26 ปี ที่มีอาชีพพนักงาน
ขาย พนักงานบริการและจบการศึกษาสายอาชีพเป็น
กลุ่มอ้างอิง งานศึกษานี้จึงแปลผลการประมาณการโดย
ใช้คําว่าแรงงานโดยภาพรวมแทนเน่ืองจากผลจากการ
ประมาณการพบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศมีน้อยมาก
และไม่มีนัยสําคัญ  

ตารางที่ 1 แสดงผลการประมาณค่าผลิตภาพของ
แรงงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ในภาคเศรษฐกิจทั้งสามประเภท
ผลประมาณการตัวแปรด้านอาชีพการทํางานในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตนั้นแสดงให้เห็นว่าอาชีพไม่มีผลต่อ
ผลิตภาพแรงงานในภาคการผลิตอย่างมีนัยสําคัญเลย
สําหรับภาคการค้าและบริการพบว่า หากนําแรงงานอาชีพ
ผู้จัดการที่จบสายอาชีพเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 มาทํางานแทน
พนักงานขายหรือพนักงานบริการที่จบสายอาชีพเช่นกัน
แล้วผลิตภาพโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.3
ในขณะที่หากนําช่างเทคนิคที่จบสายอาชีพเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 1 ไปทํางานแทนพนักงานบริการที่มีระดับการศึกษา
เดียวกันจะทําให้ผลิตภาพโดยเฉล่ียของแรงงานในสถาน
ประกอบการลดลงร้อยละ 1.3 ในภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ 
และโรงแรม-ภัตตาคารก็เช่นกันที่พบว่าเฉพาะอาชีพ
ผู้จัดการเท่านั้นที่มีผลต่อการผลิตเป็นอย่างมากและมี
นัยสําคัญ เนื่องจากผู้ที่จะทํางานระดับผู้จัดการได้จะต้อง
เป็นผู้ที่มีทักษะในงานบริการหรือการขายนั้นๆ เป็นอย่างดี 
บ่อยครั้งที่มักพบผู้จัดการร้านค้าโรงแรมภัตตาคารเข้ามา
ทํางานแทนพนักงานขายและพนักงานบริการที่ขาดหายไป
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ดังนั้น  ความสามารถในการทดแทนของผู้จัดการในการ
ทํางานบริการในภาคบริการและการค้า ภาคการขายส่ง-
ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร จึงต่างจากใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่สถานประกอบการบางแห่ง

ยอมรับคนหนุ่มจบการศึกษาใหม่ทํางานหน้าที่ผู้จัดการ 
เพื่อให้มีผู้ที่ทําหน้าที่ทั้งควบคุมและสื่อสารกับแรงงาน
ระดับปฏิบัติการ ทั้งที่อาจจะยังไม่มีความรู้ความชํานาญ
ในงานทั่วไปนัก 

 
ตารางที่ 1 ผลจากประมาณค่าผลิตภาพของแรงงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ในแต่ละภาคเศรษฐกิจ 

ตัวแปรที่นําเสนอ ภาคอุตสาหกรรม 
การผลิต

ภาคการค้า 
และบริการ

ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ 
และโรงแรม-ภัตตาคาร

ผู้จัดการ   0.042   0.103***   0.105** 
ช่างเทคนิค  -0.072  -0.013***  -0.018 
เสมียน   0.031  -0.008  -0.023 
ผู้ปฏิบัติงานทางฝีมือหัตถกรรม  -0.007  -0.003   0.002*** 
อาชีพพื้นฐาน ใช้แรงงาน   0.030   0.002   0.001 

แรงงานกลุ่มอ้างอิง 

แรงงานชายอายุ 30-34 ปี 
จบสายอาชีพ  ทํางาน

เป็นผู้ปฏิบัติการ
เครื่องจักรโรงงาน

แรงงานชายอายุ 25-
29 ปี จบสายอาชีพ 
ทํางานเป็นพนักงาน
ขาย พนกังานบริการ

แรงงานชายอายุ 25-29 ปี 
จบสายอาชีพ ทาํงานเป็น
พนักงานขาย พนักงาน

บริการ 
จํานวนตัวอย่าง 5,975 3,994 2,624 
Adjusted R2 0.203 0.328 0.359 
หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆท่ีได้จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลองท่ีตัวแปรตามเป็นค่าล็อคมูลค่าเพ่ิมของ 
ผลผลิตต่อแรงงานตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ อายุ   อาชีพ การศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ   
* แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 10% ** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 5%*** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 1% 

 
 

จากข้อสมมติของแบบจําลองที่มองว่าแรงงานที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันสามารถทํางานแทนกันได้แต่ก็อาจ
สร้างผลผลิตส่วนเพิ่มได้แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพที่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเห็นความแตกต่างของ
ผลิตภาพแรงงานระหว่างทักษะอาชีพมากขึ้น งานศึกษานี้
จึงจัดแบ่งแรงงานออกเป็นกลุ่มอาชีพที่มีทักษะใกล้เคียง
กันและน่าจะมีความสามารถทํางานแทนกันได้บ้าง อีก
ทั้งยังใช้ระดับการศึกษาเป็นอีกตัวแปรหน่ึงที่แบ่งระดับ
ทักษะของแรงงาน ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรกลุ่ม
อายุของแรงงานที่ได้จากการประมาณการแบบจําลอง
ซึ่งมีแรงงานระดับทักษะต่างๆ เป็นกลุ่มอ้างอิงนั้นแสดง
ถึงความแตกต่างของผลิตภาพของแรงงานระดับทักษะ
นั้นๆ เมื่อแรงงานมีอายุที่แตกต่างจากกลุ่มอายุอ้างอิง

นอกจากน้ี การที่งานศึกษาต้องการเปรียบเทียบผลิตภาพ
ของแรงงานสูงอายุและแรงงานวัยหนุ่มสาว บทความนี้
จึงนําเสนอเพียงค่าสัมประสิทธิ์ของแรงงานกลุ่มอายุต่างๆ 
ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปเท่านั้น ในการนี้แม้การประมาณการ
ได้รวมสัดส่วนของแรงงานกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อยู่ใน
แบบจําลองเพื่อครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งหมดที่ยังทํางานอยู่ 
แต่เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบ
กับแรงงานทั้งหมด และการทํางานของแรงงานกลุ่มนี้
เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติเป็นอย่างมาก จึงจะไม่นําเสนอ
ผลการประมาณการของแรงงานกลุ่มนี้ (Pfeifer & Wagner, 
2012) 

การประมาณค่าผลิตภาพแรงงานกลุ่มแรก เป็นการ
ประมาณค่ากลุ่มแรงงานที่มีทักษะฝีมือและความรู้สูง จึง
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ใช้แรงงานชายที่เรียนสําเร็จการศึกษาสายสามัญมีวุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไป ทํางานอาชีพผู้จัดการ อาชีพเสมียน 
หรืออาชีพพนักงานขาย พนักงานบริการเป็นกลุ่มอ้างอิง 
และใช้ช่วงอายุ 30-34 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่แรงงานทํางาน
มาในระยะเวลาพอควรหลังจากจบการศึกษาและได้เริ่มต้น
งานอาชีพนี้แล้วเป็นอายุอ้างอิงของแรงงานกลุ่มนี้  ใน
อุตสาหกรรมการผลิตนั้น มีความเป็นไปได้ที่นําแรงงาน
อาชีพเสมียนมาทํางานแทนผู้จัดการ เนื่องจากมักพบ
เสมียนที่ทํางานตั้งแต่ยังไม่ได้วุฒิปริญญาตรี แต่เรียน
ในช่วงที่ทํางานไปด้วยจนได้รับวุฒิปริญญาตรี เสมียนจึง
อาจได้ทํางานจนมีความรู้ความเข้าใจในงานของสถาน
ประกอบการพอควรและอาจนําเสมียนมาทํางานแทน
ผู้จัดการได้  สําหรับภาคบริการและการค้านั้น ผู้จัดการ
มักเป็นผู้ที่มีทักษะในงานบริการหรือการขายเป็นอย่างดี 
ผู้จัดการร้านค้าจึงมักเข้าทํางานแทนพนักงานขาย 
พนักงานบริการ หรือเสมียนได้ อย่างไรก็ตาม พนักงาน
ขายหรือเสมียนนั้นอาจไม่มีทักษะในการบริหารจัดการ
ทําให้ทํางานทดแทนผู้จัดการได้ไม่ดีเท่าใดนัก ตารางที่ 2 
และภาพที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรกลุ่มอายุ
แรงงานของแรงงานกลุ่มนี้เปรียบเทียบกันในภาคเศรษฐกิจ
ทั้งสามประเภทผลการศึกษาพบว่าแรงงานประเภทน้ีใน
ภาคการผลิตมีผลิตภาพที่ลดลงกว่าวัยหนุ่มสาวโดยลดลง
มากที่สุดอย่างมีนัยสําคัญเมื่ออายุ 55-59 ปี ทั้งนี้ ผลิตภาพ
ของแรงงานสูงอายุกลุ่มนี้ลดลงและน้อยกว่าผลิตภาพ
ของหนุ่มสาวถึงร้อยละ 20.0 ส่วนในภาคการค้าและ
บริการ และภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-
ภัตตาคาร แรงงานประเภทนี้ยังมีผลิตภาพมากเมื่อ
สูงอายุแล้ว และไม่พบผลิตภาพของแรงงานสูงอายุที่ลดลง
ต่ํากว่าวัยหนุ่มสาวอย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด โดยเม่ือ 
 

วัยวุฒิสูงขึ้นก็ใช้ประสบการณ์จากการทํางานสร้างผลิตภาพ
เพิ่มสูงขึ้นได้ บ่อยครั้งที่ในภาคเศรษฐกิจทั้งสองนี้ ผู้จัดการ
หรือเสมียนอาวุโสสามารถทํางานได้ดีกว่าคนหนุ่มสาว
งานอาชีพเดียวกันและมีวุฒิการศึกษาเดียวกัน 

งานของผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรมักเป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะด้าน จึงไม่ง่ายนักที่จะให้ผู้ที่ทํางานอื่นมา
ทําแทน แต่ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะนําผู้ปฏิบัติงาน
ทางฝีมือหัตถกรรม และช่างเทคนิคไปทํางานแทน การ
จัดแบ่งแรงงานกลุ่มที่สองจึงแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีทักษะ
อาชีพปานกลางคือเป็นผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน 
ช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติการทางฝีมือหัตถกรรม และ
เป็นผู้ที่เรียนจบสายอาชีพที่ทํางานมาแล้วระยะหน่ึง 
งานวิจัยจึงใช้แรงงานกลุ่มนี้ที่มีช่วงอายุ 25-29 ปี เป็น
แรงงานกลุ่มอ้างอิง ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2 แสดงค่า
สัมประสิทธิ์ของแรงงานกลุ่มอายุต่างๆ ที่ได้จากการ
ประมาณค่าผลิตภาพแรงงานโดยมีแรงงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
อ้างอิงในภาคเศรษฐกิจทั้งสามประเภท ผลการศึกษาพบว่า
ในขณะที่แรงงานประเภทนี้อายุ 55-59 ปี มีผลิตภาพที่
ลดน้อยกว่าวัยหนุ่มสาวถึงประมาณร้อยละ 19.3 ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และร้อยละ 6.3 อย่างมีนัยสําคัญ
ในภาคการค้าและบริการ แต่แรงงานอายุ 50-54 ปีกลับ
มีผลิตภาพที่สูงกว่าผลิตภาพของแรงงานประเภทเดียวกัน
วัยหนุ่มสาวประมาณร้อยละ 10 ด้วยซ้ํา อย่างไรก็ตาม 
ไม่พบการลดลงจนตํ่ากว่าผลิตภาพของวัยหนุ่มสาว
หลังจากนั้น แต่ในภาคการขายส่งขายปลีกฯ และโรงแรม-
ภัตตาคารนั้น แม้แรงงานประเภทเดียวกันนี้ สามารถ
สร้างผลิตภาพที่สูงสุดได้และสูงกว่าวัยหนุ่มสาวถึงร้อยละ 
17.5 แต่เมื่ออายุ 60-64 ปี ผลิตภาพลดต่ํากว่าแรงงาน
วัยหนุ่มสาวถึงร้อยละ 37.2  
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ตารางที่ 2 ผลิตภาพแรงงานตามอายุในกลุ่มอาชีพผู้จัดการ เสมียน พนักงานขาย บริการ 

 
ตัวแปรที่นําเสนอ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
(ผู้จัดการ เสมียน) 

ภาคการค้าและบริการ 
(ผู้จัดการ เสมียนพนักงานขาย 

พนักงานบริการ) 

ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ 
และโรงแรม-ภัตตาคาร 

(ผู้จัดการ เสมียนพนักงานขาย 
พนักงานบริการ) 

แรงงานอายุ 40-44 ปี  -0.009   0.059***   0.184*** 
แรงงานอายุ 45-49 ปี   0.008  -0.033  -0.085 
แรงงานอายุ 50-54 ปี  -0.017   0.130***   0.200*** 
แรงงานอายุ 55-59 ปี  -0.220*   0.036   0.238 
แรงงานอายุ 60-64 ปี  -0.135   0.055  -0.309 

แรงงานกลุ่มอ้างอิง แรงงานชายอายุ 30-34 
จบปริญญาตรขีึน้ไป 

แรงงานชายอายุ 30-34 
จบปริญญาตรขีึน้ไป 

แรงงานชายอายุ 30-34 
จบปริญญาตรขีึน้ไป 

หมายเหตุ:  ข้อความในวงเล็บแสดงกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวเลขในตารางเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลองท่ีตัวแปรตามเป็นค่าล็อคมูลค่าเพ่ิมของ 
ผลผลิตต่อแรงงาน ตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ คุณภาพแรงงานทั้ง อายุ  อาชีพ การศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ 

* แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 10% ** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 5%*** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 1% 
 

 
ภาพที่ 1 ผลิตภาพตามอายุของแรงงาน อาชีพ ผู้จัดการ เสมียน 
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ตารางที่ 3 ผลิตภาพแรงงานตามอายุในกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรฯ ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานทางฝีมือ หัตถกรรม 

 
ตัวแปรที่นําเสนอ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
(ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน 

ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงาน 
ฝีมือ หัตถกรรม) 

ภาคการค้าและบริการ 
(ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงาน 

ฝีมือ หัตถกรรม) 

ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ
และโรงแรม-ภัตตาคาร 

(ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงาน 
ฝีมือ หัตถกรรม) 

แรงงานอาย ุ40-44 ปี   0.018   0.029   0.121*** 
แรงงานอายุ 45-49 ปี   0.035  -0.063***  -0.148 
แรงงานอายุ 50-54 ปี   0.010   0.100***   0.137 
แรงงานอาย ุ55-59 ปี  -0.193*   0.006   0.175** 
แรงงานอาย ุ60-64 ปี  -0.107   0.025  -0.372* 

แรงงานกลุ่มอ้างอิง แรงงานชายอายุ 25-29 ปี 
จบสายอาชีพ 

แรงงานชายอายุ 25-29 ปี 
จบสายอาชีพ 

แรงงานชายอายุ 25-29 ปี 
จบสายอาชีพ 

หมายเหตุ:  ข้อความในวงเล็บแสดงกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวเลขในตารางเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลองท่ีตัวแปรตามเป็นค่าล็อคมูลค่าเพ่ิมของ 
ผลผลิตต่อแรงงาน ตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ คุณภาพแรงงานทั้ง อายุ  อาชีพ การศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ 

* แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 10% ** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 5%*** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 1% 
 

 
ภาพที่ 2 ผลิตภาพตามอายุของแรงงาน อาชีพ ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการฝีมือ 
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 ในการประมาณการผลิตภาพแรงงานกลุ่มแรงงาน
ไร้ทักษะที่ทํางานอาชีพพื้นฐานและอาชีพอื่นๆ ที่ใช้
แรงกายจึงใช้แรงงานท่ีมีการศึกษาน้อยที่สําเร็จการศึกษา
สายสามัญระดับมัธยมปลายลงไปอายุ 24 ปีหรือต่ํากว่า
เป็นกลุ่มอ้างอิงเนื่องจากเมื่ออายุน้อยแรงงานมีพละกําลังดี
มีผลิตภาพสูง จากผลที่แสดงในตารางท่ี 4 และภาพท่ี 3 นั้น
แสดงให้เห็นว่าแรงงานที่ไร้ทักษะฝีมือในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตน้ันเมื่ออายุ 55-59 ปี มีผลิตภาพที่ลดลงต่ํากว่า
หนุ่มสาวพอควรอย่างมีนัยสําคัญ แต่ในภาคการค้าและ
บริการนั้น ผลิตภาพของแรงงานประเภทนี้เริ่มลดต้ังแต่
อายุ 40-44 ปี และลดลงมาต่ํากว่าวัยหนุ่มสาวถึงประมาณ
ร้อยละ 15.7 เมื่ออายุ 45-49 ปี อย่างมีนัยสําคัญ และ
แม้แรงงานอายุ 50-54 ปีจะมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นจากก่อน
หน้าน้ีบ้างแต่ก็ไม่อาจกล่าวว่ามีความแตกต่างจากวัย
หนุ่มสาว และผลิตภาพลดลงต่ํากว่าผลิตภาพของแรงงาน

วัยหนุ่มสาวประมาณร้อยละ 8 อย่างมีนัยสําคัญ กล่าว
ได้ว่าในภาคการค้าและบริการนั้น ผลิตภาพของแรงงาน
ประเภทไร้ทักษะนี้ลดต่ําลงต้ังแต่วัยกลางคน แม้ผลิตภาพ
ของแรงงานสูงอายุลดต่ํากว่าวัยหนุ่มสาวแต่ก็ไม่ลดลง
ต่ํามาก แต่ในภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-
ภัตตาคาร ผลิตภาพของแรงงานไร้ทักษะลดต่ําลงมาก
ตั้งแต่วัยกลางคน คือลดต่ําลงกว่าวัยหนุ่มสาวถึงร้อยละ 
28.6 อย่างมีนัยสําคัญ ตั้งแต่อายุ 45-49 ปี และแรงงาน
ไร้ทักษะอายุ 60-64 ปีนั้น มีผลิตภาพที่ลดลงกว่าวัยหนุ่มสาว
มากถึงร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างภาคเศรษฐกิจแล้ว แรงงานอาชีพพื้นฐานไร้ทักษะ
ที่ต้องใช้แรงกายในการทํางานนี้กลุ่มนี้ในภาคการขายส่ง-
ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคารมีผลิตภาพที่ลดน้อยลง
ไปกว่าในขณะที่มีอายุน้อยเร็วกว่าและมากกว่าแรงงาน
อาชีพเดียวกันที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ตารางที่ 4 ผลิตภาพแรงงานตามอายุในกลุ่มอาชีพพื้นฐาน 

 
ตัวแปรที่นําเสนอ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
(อาชีพพื้นฐาน การบริการ

และการขาย และใช้แรงงาน)

ภาคการค้าและบริการ 
(อาชีพพื้นฐาน การบริการ

และการขาย และใช้แรงงาน)

ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ
และโรงแรม-ภัตตาคาร 

(อาชีพพื้นฐาน การบริการ
และการขาย และใช้แรงงาน)

แรงงานอาย ุ40-44 ปี   0.010  -0.065***  -0.017 
แรงงานอายุ 45-49 ปี   0.027  -0.157***  -0.286*** 
แรงงานอายุ 50-54 ปี   0.002   0.006   0.000 
แรงงานอาย ุ55-59 ปี  -0.201*  -0.088***   0.037 
แรงงานอาย ุ60-64 ปี  -0.115  -0.069  -0.510** 

แรงงานกลุ่มอ้างอิง แรงงานชายอายุน้อยกว่า 24 ปี
จบมัธยมปลายหรือต่ํากว่า 

แรงงานชายอายุน้อยกว่า 24 ปี
จบมัธยมปลายหรือต่ํากว่า 

แรงงานชายอายุน้อยกว่า 24 ปี
จบมัธยมปลายหรือต่ํากว่า 

หมายเหตุ:  ข้อความในวงเล็บแสดงกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวเลขในตารางเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลองท่ีตัวแปรตามเป็นค่าล็อคมูลค่าเพ่ิมของ 
ผลผลิตต่อแรงงาน 
ตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ คุณภาพแรงงานทั้ง อายุ  อาชีพ การศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ 

* แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 10% ** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 5%*** แสดงถึงระดับนัยสําคัญ 1% 
 



BU ACADEMIC REVIEW

56

 
ภาพที่ 3 ผลิตภาพตามอายุของแรงงาน อาชีพพื้นฐานที่ใช้แรงกาย  
 

ผลของการประมาณการที่แสดงการเพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภาพของแรงงานสูงอายุภายหลังจากที่พบการลดลง
อย่างมากในช่วงอายุก่อนหน้านี้ สามารถอธิบายได้ด้วย
เหตุผลที่ว่า แรงงานที่มีผลิตภาพต่ําสุดอื่นๆ ในกลุ่มอายุ
เดียวกันไม่สามารถทํางานต่อไปได้และต้องออกจากงาน 
เหลือเพียงแรงงานที่มีความสามารถดีที่สุดที่ยังคงทํางาน
อยู่ต่อ ผลิตภาพของแรงงานสูงอายุนี้จึงอยู่ในระดับที่สูง 
(Van Ours & Stoeldraijer, 2010)  ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์
ของแรงงานกลุ่มอายุ 60-64 ปี จากการประมาณการ
ผลิตภาพแรงงานทุกกลุ่มอาชีพทั้งในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและภาคการค้าและบริการจึงมีค่าสูงกว่าค่า
สัมประสิทธิ์ของแรงงานกลุ่มอายุ 55-59 ปี อย่างไรก็ตาม 
การเพิ่มสูงขึ้นของผลิตภาพของแรงงานกลุ่มอายุ 60-64 ปีนี้
เป็นการเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสําคัญ จึงไม่อาจสรุปว่า
ผลิตภาพของแรงงานกลุ่มอายุ 60-64 ปี สูงกว่าผลิตภาพ
ของแรงงานกลุ่มอายุ 55-59 ปี 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

งานศึกษาเชิงประจักษ์หลายชิ้นในต่างประเทศท่ีนํา
แบบจําลองซ่ึงใช้ข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่างข้อมูลนายจ้าง
และข้อมูลลูกจ้างมาวัดผลิตภาพแรงงานให้ผลการศึกษา
ตรงกันว่า ผลิตภาพของแรงงานอาชีพต่างๆ ที่มีทักษะ
เช่น อาชีพผู้บริหาร ผู้จัดการช่างเทคนิค พนักงานขาย 

พนักงานบริการ ช่างฝีมือ เป็นต้น มีค่าสูงกว่าผลิตภาพ
ของแรงงานไร้ทักษะที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงกาย 
งานศึกษานี้จึงนําแบบจําลองดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อ
การวิเคราะห์ผลของอาชีพที่มีต่อผลิตภาพของแรงงานไทย
ในภาคเศรษฐกิจทั้งสามประเภทที่มีแรงงานสูงอายุยัง
ทํางานอยู่จํานวนมาก แต่งานศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้าน
อาชีพไม่ได้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงผลิตภาพของแรงงาน
ในสถานประกอบการนัก ยกเว้นผู้จัดการที่มีทักษะสูง 
ในภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะภาคการขายส่ง-
ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคารท่ีสามารถทําให้ผลิตภาพ
แรงงานในสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นได้มาก 

ด้วยข้อจํากัดของวิธีประมาณการในแบบจําลองทํา
ให้ไม่อาจแสดงความสัมพันธ์ในทางตรงระหว่างอาชีพ
และผลิตภาพที่เปล่ียนไปในแต่ละช่วงอายุของแรงงาน 
งานศึกษานี้จึงจัดกลุ่มแรงงานอาชีพต่างๆ เป็นสามกลุ่ม 
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มแรงงานที่มีทักษะฝีมือและความรู้สูง 
ทํางานอาชีพผู้จัดการ อาชีพเสมียน หรืออาชีพพนักงาน
ขาย พนักงานบริการ กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มแรงงานท่ีมีทักษะ
ฝีมือปานกลาง ทํางานอาชีพผู้ปฎิบัติการเครื่องจักรโรงงาน 
ช่างเทคนิค และผู้ปฎิบัติการทางฝีมือหัตถกรรม ส่วนกลุ่ม
ที่สาม คือ กลุ่มแรงงานไร้ทักษะที่ทํางานอาชีพพื้นฐาน
และอาชีพอื่นๆ ที่ใช้แรงกาย มีการศึกษาน้อย ในการน้ี 
การประมาณค่าผลิตภาพแรงงานด้วยแบบจําลอง ทําให้
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สามารถเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรกลุ่มอายุ
แรงงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ทํางานในภาคเศรษฐกิจทั้ง
สามประเภท ข้อค้นพบที่สําคัญจากการศึกษาคือแรงงาน
ที่ทํางานอาชีพที่มีระดับความรู้ ทักษะ และการศึกษาที่
แตกต่างกัน เมื่อแรงงานเข้าสู่วัยสูงอายุก็มีขนาดและ
ความเร็วในการลดลงของผลิตภาพที่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม แรงงานอาชีพต่างๆ ในภาคเศรษฐกิจเดียวกันมี
ลักษณะโครงร่างผลิตภาพตามอายุ (age-productivity 
profile) ที่ไม่ต่างกัน ไม่ว่าแรงงานทํางานอาชีพใดในภาค
เศรษฐกิจเดียวกันก็มีความเหมือนกันในช่วงระยะตอนท้ายๆ 
ของการทํางานนั้นตามลักษณะผลิตภาพของแรงงานสูงอายุ
ที่ลดลงต่ํากว่าวัยหนุ่มสาวเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-
ภัตตาคาร  แต่ไม่พบปรากฏการณ์เช่นนี้ในภาคการค้า
และบริการ (นงนุช สุนทรชวกานต์ และ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์, 
2558) นั่นคือลักษณะโครงร่างผลิตภาพตามอายุของ
แรงงานแต่ละอาชีพนั้นอาจมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่า
เป็นการทํางานอาชีพ ผู้จัดการ เสมียน ช่างเทคนิค ฯลฯ 
ถึงแม้ว่าแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างในเรื่องขนาดของ
ผลิตภาพที่เปล่ียนแปลงไปจากตอนเป็นวัยหนุ่มสาวก็ตาม 
แต่อาชีพเหล่านี้มีโครงร่างผลิตภาพตามอายุที่แตกต่าง
กันไปตามลักษณะธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจที่แรงงาน
ทํางานอยู่ 

จากผลการศึกษาที่พบว่า แรงงานที่มีประเภทอาชีพ
เดียวกันแต่ทํางานในภาคเศรษฐกิจที่แตกต่างกันย่อมมี
ลักษณะของโครงร่างผลิตภาพตามอายุที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ถึงความสามารถของแรงงานในการ
ทํางานต่อในวัยสูงอายุ จึงสรุปได้ว่าแรงงานสูงอายุที่
ประกอบอาชีพเดียวกันแต่ทํางานในภาคเศรษฐกิจต่างกัน 
มีความสามารถท่ีจะทํางานต่อไปอีกได้ยาวนานไม่เท่ากัน 
อีกทั้งแรงงานสูงอายุที่ประกอบอาชีพที่มีทักษะยังมี
ความสามารถในการทํางานต่อไปได้ยาวนานกว่าแรงงาน
สูงอายุที่ประกอบอาชีพที่ไร้ทักษะ ทั้งนี้ การสร้างทักษะ
จากการทํางานทั้งทักษะด้านพฤติกรรม (behavioral 
skills) เช่น ทักษะในการเข้าสังคม ทักษะในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการเข้าใจผู้อื่น ส่วนทักษะทาง
เทคนิค (technical skills) จะทําให้แรงงานสามารถ
ทํางานร ่วมกับผู ้อื ่นและเครื ่องมือต่างๆ  ในสถาน
ประกอบการได้ ส่วนทักษะทางสติปัญญา (cognitive 

skills) จะทําให้แรงงานสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปได้ (Mounier & Tangchuang, 
2010) 

แรงงานในหลายอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
มีการเพิ่มสูงสุดของผลิตภาพเกิดขึ้นเร็วอย่างไม่มีนัยสําคัญ
และลดลงอย่างเร็วในขณะที่ผลิตภาพสูงสุดของแรงงาน
หลายๆ อาชีพในภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-
ภัตตาคารรวมทั้งภาคการค้าและบริการน้ีเกิดขึ้นช้ากว่า
แต่เพิ่มสูงได้ยาวนานกว่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
โดยมีสาเหตุสําคัญคือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่
ไม่มีสาขาขององค์กร โอกาสในการเลื่อนสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้นของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงมีน้อย 
ในขณะที่องค์กรในภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-
ภัตตาคารมีการขยายตัวโดยการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 
จึงทําให้แรงงานมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งขึ ้นไปเป็น
หัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกได้มาก ดังนั้น แรงงานใน
ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร จึง
สามารถพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญใน
การทํางานที่ส่ังสมมายาวนานต่อเนื่องกันจนสูงอายุได้ 
อีกทั้งลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมักมี
รูปแบบเหมือนเดิมและสภาพแวดล้อมเหมือนเดิม 
แรงงานที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ทํางานอยู ่ในภาค 
อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่จึงมีความเหน่ือยล้าและ
เบ่ือหน่ายงานที่ทํา ในขณะที่แรงงานที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
ในภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคารมี
โอกาสได้พบปะลูกค้าที่เปลี่ยนไปตลอดทุกวัน รวมถึง
การทํางานเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
แรงงานจึงมีโอกาสในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใน
การทํางานอย่างต่อเนื่อง (นงนุช สุนทรชวกานต์ และ 
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์, 2558) นอกจากน้ี  แรงงานมีทักษะใน
ภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร รวมทั้ง
ภาคการค้าและบริการมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบรกิาร
ที่หลากหลาย จึงมีโอกาสพัฒนาความรู้ความชํานาญได้
หลากหลายและมากกว่า พนักงานเหล่านี้จึงมีโอกาส
รังสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าตาม
สมัยนิยมได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแรงงานในอุตสาหกรรม
การผลิตที่การคิดและเปล่ียนแปลงนวัตกรรมในโรงงาน
เป็นไปได้ยากและใช้เวลานานจึงยังสามารถสร้างผลิตภาพ
สูงได้ในช่วงสูงอายุ ในขณะที่แม้เป็นแรงงานมีฝีมือแต่
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การทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับสินค้าประเภทเดิมหรือลักษณะงานเดิมๆ การคิดและ
เปล่ียนแปลงนวัตกรรมในโรงงานเป็นไปได้ยากและใช้
เวลานาน จึงไม่เอื้อต่อความสามารถในการสร้างผลิตภาพ
สูงในวัยสูงอายุ 

โครงสร้างประชากรไทยในปี พ.ศ. 2553 มีประชากร
สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของ
ประชากรทั้งหมดและประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-56 ปี) 
โดยคิดเป็นร้อยละ 67.9 และมีการคาดการณ์ว่า อีก 15 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2573) ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 26.6 ในขณะที่ประชากรวัยทํางานจะลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 58.6 ของประชากรทั้งหมด (Foundation 
of Thai Gerontology Research and Development 
Institute, 2013) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรอย่างรวดเร็วเช่นนี้ หากไม่สามารถหาแรงงาน
มาทดแทนแรงงานวัยทํางานที่ลดสัดส่วนลงไปนี้ ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานจะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญ ทั้งนี้ ในปัจจุบันแม้ประเทศไทยไม่ได้มีการ
กําหนดอายุเกษียณของลูกจ้างในภาคเอกชนในกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานแต่นายจ้างทั่วไปได้ใช้เกณฑ์ “อายุครบ
ห้าสิบห้าปีบริบูรณ์” และ “อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์” 
มาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดอายุการเกษียณอายุ (นงนุช 
สุนทรชวกานต์, 2556) ในการนี้ เมื่อลูกจ้างครบกําหนด
อายุดังกล่าวก็ต้องออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง หนทางหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ คือ 
การช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้แรงงานสูงอายุที่กําลังจะ
เกษียณอายุให้สามารถทํางานอยู่ในตลาดแรงงานได้
ยาวนานต่อไปโดยการมีบทบาทต่อการขยายเกณฑ์อายุ
เกษียณของลูกจ้าง ควรต้องคํานึงถึงผลของอายุต่อผลิต
ภาพแรงงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคเศรษฐกิจด้วย 
(นงนุช สุนทรชวกานต์ และ พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์, 2558) 

ผลจากการประมาณค่าผลิตภาพแรงงานบ่งชี้ว่าการ
ขยายกรอบอายุเกษียณน่าจะมีความเป็นไปได้สําหรับ
งานอาชีพที่มีทักษะฝีมือ อีกทั้งตามทฤษฎีทุนมนุษย์นั้น 
หากนายจ้างและลูกจ้างคาดว่ายังมีช่วงเวลาในการเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนฝึกอบรมก็จะลงทุนใน
การฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้น การขยายอายุเกษียณ
จะช่วยทําให้แรงงานสูงอายุมีโอกาสได้รับการพัฒนา 
 

ฝีมือมากขึ้น ผลิตภาพแรงงานสูงอายุก็จะไม่ลดลงมาก
และเร็วดังผลจากการประมาณการ นอกจากนั้น การ
ขยายเกณฑ์อายุเกษียณออกไปจะช่วยให้แรงงานยัง
สามารถสร้างผลิตภาพที่สูงยาวนานออกไปมากขึ้น จาก
การที่แรงงานสูงอายุในภาคการค้าและบริการโดยรวม
และภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร
เป็นผู้ที่ยังสามารถสร้างผลิตภาพที่สูงอยู่ได้จึงน่าที่จะมี
แนวทางการขยายกรอบอายุการเกษียณที่ชัดเจนสําหรับ
ภาคเศรษฐกิจนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ในการขยายกรอบอายุ
การเกษียณนั้น ควรคํานึงถึงปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถประเมิน
ออกมาเป็นตัวเลขหรือมูลค่าได้อย่างชัดเจนนอกเหนือจาก
ผลิตภาพของแรงงานท่ีมีความสําคัญต่อนายจ้าง เช่น
ความภักดีต่อองค์กร อีกทั้งยังมีแรงงานบางส่วนที่ต้องการ
ทํางานเพียงแค่ถึงอายุ 55 ปีเท่านั้น  

แม้กลุ่มแรงงานไร้ทักษะที่ประกอบอาชีพพื้นฐานที่
ต้องใช้แรงกายเป็นหลักไม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาสร้าง
ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจทั้ง
สามประเภท แต่ด้วยเหตุของช่วงเวลาการทํางานใน 
แต่ละวันในภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-
ภัตตาคารมีความไม่แน่นอน เช่น หากต้องมีงานจัดเล้ียง
แรงงานเหล่านี้ต้องทํางานล่วงเวลาหรือทํางานกลางคืน
จนถึงเวลาดึกหรือต้องทํางานล่วงเวลาในช่วงเวลาเย็นถึง
เช้า โอกาสที่แรงงานอาชีพพื้นฐานในภาคการขายส่ง-
ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร และภาคการค้าและ
บริการมีสุขภาพเส่ือมถอยจึงเกิดขึ้นได้เร็วและมากกว่า
แรงงานอาชีพเดียวกันนี้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
หากภาครัฐมีมาตรการดูแลบังคับใช้บทบัญญัติด้าน 
อาชีวอนามัย บังคับใช้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
การทํางานของลูกจ้างอย่างทั่วถึง ให้ความช่วยเหลือ
สวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกายประจําปี 
หรือช่วยให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านค่า
รักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม มีมาตรการ
สนับสนุนให้ลูกจ้างหยุดพักในระหว่างทํางาน ลดชั่วโมง
การทํางานในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้แรงงานสามารถดูแล
รักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทํางาน 
ก็จะช่วยให้แรงงานสามารถรักษาผลิตภาพไม่ให้ลดลงเร็ว
และมากดังผลที่ได้จากการประมาณการ  
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