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กับผลตอบแทนแรงงาน
ในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต
เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ ธนำคำรโลกได้มีกำรแบ่งระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศรำยได้สูง (High Income
Country) กลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงระดับสูง (Upper Middle Income Country)
กลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงระดับล่ำง (Lower Middle Income Country) และกลุ่มประเทศ
รำยได้ต�่ำ (Low Income Country) โดยใช้รำยได้เฉลี่ยต่อหัว (GDP per capita)
ของแต่ละประเทศเป็นเกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง

ที่มา : ขอมูลจาก World Bank, 2018

ภาพที่ 1 : ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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ส�ำหรับประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) มายาวนาน
กว่า 40 ปี และมีการคาดการณ์ว่า หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในระดับ
ร้อยละ 3-3.5 ต่อปีไปเรื่อยๆ เราอาจติดอยู่ในกับดักนี้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี ดังนั้นรัฐบาล
จึงต้องพยายามหาแนวทางและกลไกในการเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร (GDP
per capita) ให้สูงขึ้น
ในทางทฤษฎี เราสามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวได้จาก 2 แนวทาง คือ 1) การเพิ่ม
ผลิ ต ภาพแรงงาน หมายถึ ง การเลื อ กใช้ ป ั จ จั ย การผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และ 2) การเพิ่มชั่วโมงการท�ำงานต่อคน หรือการใส่ปัจจัยการผลิต
เข้าไปมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสถานการณ์ของการขาดแคลนแรงงานเป็นประเด็น
ที่หลายๆ ประเทศมีความกังวล และถือเป็นภัยคุกคามที่ส�ำคัญส�ำหรับระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น
การยกระดับรายได้ของประเทศด้วยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานจึงน่าจะเป็นทางเลือกทีน่ ่าสนใจ
และมีความเหมาะสมมากกว่า

ผลิตภาพแรงงาน
หมายถึงอะไร

ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) คือ ผลผลิตต่อหน่วยของแรงงาน
โดยหน่วยนับของแรงงานอาจเป็นจ�ำนวนคน หรือจ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงานก็ได้ แต่การเปรียบเทียบ
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงการท�ำงานจะมีความแม่นย�ำมากกว่า เนื่องจากได้ก�ำจัด
ความต่างของเวลาในท�ำงานออกไป เช่นในกรณีที่ นาย ก และ นาย ข ผลิตสินค้าได้ 240 ชิ้น
เท่ากันภายในระยะเวลา 7 วัน แต่นาย ก ใช้เวลาท�ำงานรวม 48 ชั่วโมง ขณะที่นาย ข ใช้เวลา
ท�ำงานรวม 40 ชั่วโมง เมื่อน�ำมาหาค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงท�ำงานจะพบว่านาย ข ผลิตสินค้า
ได้ 6 ชิ้นต่อชั่วโมง มากกว่านาย ก ที่ผลิตได้ 5 ชิ้นต่อชั่วโมง แสดงว่านาย ข มีผลิตภาพสูง
กว่านาย ก แต่หากวัดด้วยค่าเฉลี่ยต่อคนจะไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างนี้ได้ อย่างไรก็ดี
ข้อมูลชั่วโมงการท�ำงานอาจหาได้ยากและมีการเก็บน้อยกว่าข้อมูลจ�ำนวนแรงงาน การวัด
ผลิตภาพแรงงานจึงนิยมใช้ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคนมากกว่า
การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานจึ ง เป็ น กุ ญ แจส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ
ผ่านทางการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร (GDP per capita) โดยการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานจะสะท้อนถึงการใช้ปัจจัยทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปริมาณ
แรงงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต�่ ำ ลง เพิ่ ม ทั ก ษะความสามารถของแรงงานที่ มี อ ยู ่ รวมถึ ง
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการอื่น ๆ 1

1 OECD Labour Productivity and Unitlisation, 2016
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ผลิตภาพแรงงาน
ของประเทศไทยเปนอยางไร

โดยทั่วไปกำรวัดผลิตภำพท�ำได้โดยกำรหำอัตรำส่วนระหว่ำงผลผลิต (Output)
กับปัจจัยกำรผลิตที่ใช้ (Input) ดังนั้นกำรค�ำนวณผลิตภำพแรงงำนในระดับประเทศ จึงท�ำได้
โดยกำรหำสัดส่วนระหว่ำงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product)
ซึง่ ถือเป็นผลผลิตของทัง้ ประเทศ กับชัว่ โมงกำรท�ำงำนรวม (Hour Work) ซึง่ ถือเป็นปัจจัยแรงงำน
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต หรืออำจใช้จ�ำนวนแรงงำนรวมแทนได้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลชั่วโมง
กำรท�ำงำน

กรณี ที่ ต ้ อ งกำรค� ำ นวณผลิ ต ภำพในระดั บ อุ ต สำหกรรมก็ ส ำมำรถแทนที่ GDP
ด้วย GDP จ�ำแนกตำมสำขำกำรผลิต และแทนที่ชั่วโมงกำรท�ำงำนรวมของแรงงำนทั้งประเทศ
ด้วยชั่วโมงกำรท�ำงำนรวมของแรงงำนในอุตสำหกรรมนั้นๆ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถจัดท�ำ
ตัวชี้วัดผลิตภำพแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมในรูปแบบดัชนีได้อีกด้วย เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้ม
หรือกำรเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดระหว่ำงช่วงเวลำได้ง่ำยขึ้น โดยมีวิธีในกำรค�ำนวณดังนี้

โดย
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คือ มูลค่ำผลผลิตของอุตสำหรรมประเภทที่ i ในปีปัจจุบัน
คือ มูลค่ำผลผลิตของอุตสำหรรมประเภทที่ i ในปีฐำน
คือ จ�ำนวนชัว่ โมงกำรท�ำงำนของแรงงำนในอุตสำหกรรม ประเภทที่ i ในปีปจั จุบนั
คือ จ�ำนวนชั่วโมงกำรท�ำงำนของแรงงำนในอุตสำหกรรม ประเภทที่ i ในปีฐำน
คือ อุตสำหกรรมประเภทที่ i
คือ ปีปัจจุบัน
คือ ปีฐำน
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เนื่องจำกอ�ำนำจซื้อหรือค่ำครองชีพในแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น
ในกำรเปรียบเทียบผลิตภำพแรงงำนระหว่ำงประเทศจึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับมูลค่ำของข้อมูล
ให้มีฐำนอ้ำงอิงเดียวกันก่อน หรือที่เรียกว่ำ กำรปรับค่ำอ�ำนำจซื้อให้เท่ำเทียมกัน (Purchasing
Power Parity; PPP) โดยจำกรำยงำนกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน IMD World
Competitiveness Yearbook 2018 ตัวชี้วัดผลิตภำพแรงงำน (PPP) ปี 2017 ของประเทศไทย
มีค่ำอยู่ที่ 14.02 ดอลลำร์สหรัฐต่อชั่วโมง หมำยควำมว่ำโดยเฉลี่ยแรงงำนไทยท�ำงำน 1 ชั่วโมง
สร้ำงมูลค่ำต่อระบบเศรษฐกิจได้ 14.02 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งน้อยกว่ำแรงงำนมำเลเซียเท่ำตัว
เนื่องจำกผลิตภำพแรงงำนของมำเลเซียอยู่ที่ 28.58 ดอลลำร์สหรัฐต่อชั่วโมง และเมื่อเทียบกับ
แรงงำนสิงคโปร์ทสี่ ร้ำงมูลค่ำต่อเศรษฐกิจได้ถึง 60.10 ดอลลำร์สหรัฐต่อชั่วโมง สูงกว่ำแรงงำน
ไทยกว่ำ 4 เท่ำ (ภำพที่ 2)
ในส่วนของกำรจัดอันดับผลิตภำพแรงงำน พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 58
จำก 62 ประเทศ โดยเป็นหนึง่ ใน 5 ประเทศทีม่ ผี ลิตภำพแรงงำนต�ำ่ ทีส่ ดุ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย
ยูเครน ฟลิปปนส์ และ อินเดีย ดังนั้นประเทศไทยควรให้ควำมสนใจกับกำรเพิ่มผลิตภำพ
แรงงำนอย่ำงเร่งด่วน เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

ที่มา : World Competitiveness Data (IMD), Productivity Measurement, PIU

ภาพที่ 2 : ผลิตภาพแรงงาน (PPP) จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน
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หำกพิจำรณำร่วมกับตัวชี้วัดผลิตภำพแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ ของ
ประเทศไทยก็จะช่วยให้เห็นภำพได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ จำกกำรค�ำนวณผลิตภำพแรงงำนโดยใช้ขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและจ�ำนวนแรงงำนรำยอุตสำหกรรมจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ในปี 2015 พบว่ำ ภำคเกษตรกรรมมีผลิตภำพแรงงำนต�่ำที่สุด (ภำพที่ 3) มูลค่ำผลผลิต
ต่อชั่วโมงกำรท�ำงำนโดยเฉลี่ยคือ 50 บำทต่อชั่วโมง เนื่องจำกโดยส่วนมำกกำรท�ำเกษตรกรรม
ยังคงใช้แรงงำนอย่ำงเข้มข้น (labor-intensive) ใช้ทุนและเทคโนโลยีค่อนข้ำงน้อย ท�ำให้ได้
ผลผลิ ต ไม่ ม ำกนั ก อี ก ทั้ ง สิ น ค้ ำ เกษตรโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ ำ ขั้ น ต้ น จึ ง มี มู ล ค่ ำ ไม่ สู ง
นอกจำกนี้ ชัว่ โมงกำรท�ำงำนเฉลีย่ ของภำคเกษตรกรรมยังต�ำ่ กว่ำกลุม่ อุตสำหกรรมอืน่ ๆ แสดง
ให้เห็นว่ำมีภำวะว่ำงงำนแอบแฝง หรือมีแรงงำนเกินจ�ำเป็น ประกอบกับกำรมีแรงงำนในภำค
เกษตรกรรมถึง 1 ใน 3 ก�ำลังแรงงำน แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่มำจำกภำคเกษตร
กลับไม่ถึงร้อยละ 10 ย่อมส่งผลให้ในภำพรวมประเทศไทยมีผลิตภำพแรงงำนที่ค่อนข้ำงต�่ำ
กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีผลิตภำพแรงงำนสูงที่สุด คือ กลุ่มเหมืองแร่ ที่ผลผลิตต่อชั่วโมง
ท�ำงำนมีมูลค่ำสูงกว่ำ 2,000 บำทต่อชั่วโมง เนื่องจำกเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้คนน้อย
แต่ใช้ทุนและเทคโนโลยีมำก รวมถึงมีอัตรำก�ำไรค่อนข้ำงสูง ในขณะที่กลุ่มอสังหำริมทรัพย์
สื่อกลำงทำงกำรเงิน ไฟฟำและประปำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ทุนเข้มข้น (capital intensive)
มีผแู้ ข่งขันน้อยรำย หรือเป็นตลำดผูกขำด ท�ำให้ธรุ กิจสำมำรถตัง้ รำคำสินค้ำได้ ไม่ตอ้ งรับรำคำ
ตลำดเหมือนกลุ่มธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง ก็เป็นกลุ่มที่มีผลิตภำพแรงงำนค่อนข้ำงสูงเช่นกัน

ที่มา : ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและจํานวนแรงงานรายอุตสาหกรรมจากธนาคารแหงประเทศไทย
คํานวณโดยสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ

ภาพที่ 3 : ผลิตภาพแรงงานรายอุตสาหกรรม
5

ผลิตภาพแรงงานกับผลตอบแทนแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต

กลุ่มอุตสำหกรรมที่สร้ำงผลผลิตคิดเป็นมูลค่ำรวมสูงที่สุดของไทย คือ อุตสำหกรรม
กำรผลิต มีสัดส่วนเกือบร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีจ�ำนวนแรงงำน
ในอุตสำหกรรมเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 20 ของก�ำลังแรงงำน ผลิตภำพแรงงำนอยู่ที่ 232 บำท
ต่อชั่วโมงท�ำงำน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ยำนยนต์ เครื่องดื่ม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี เป็นกลุ่มที่สร้ำงมูลค่ำใน GDP สูงที่สุด
ส� ำ หรั บ สำขำอุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภำพแรงงำนสู ง ที่ สุ ด คื อ กำรผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ (ภำพที่ 4) ซึ่งเป็นธุรกิจผูกขำดจึงสำมำรถตั้งรำคำสินค้ำเองได้ รองลงมำ
เป็นกำรผลิตถ่ำนโค้กและผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นปโตรเลียม ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้ทุน
และเทคโนโลยีค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ดี ผลิตภำพแรงงำนของอุตสำหกรรมกำรผลิตถ่ำนโค้ก
และผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นปโตรเลียมมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรจ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงมำก แต่มูลค่ำของสินค้ำที่ผลิตได้กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นมำกนัก ท�ำให้จำกเดิมกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่มีผลิตภำพแรงงำนสูงที่สุดในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต กลับลดมำเป็นอันดับที่ 2
ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมำ โดยอัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนเฉลี่ย 4 ปี ตั้งแต่ปี 2013
ถึงปี 2016 ลดลงถึงร้อยละ 21

ทีม่ า: ขอมูลจาก Industrial Productivity, Productivity Measurement, PIU

ภาพที่ 4 : ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสำหกรรมกำรผลิตที่มีอัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนเฉลี่ยในช่วง 4 ปี
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดคือ กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกไม้ โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรเติบโตร้อยละ 10 สืบเนื่อง
มำจำกผลผลิตโดยรวมในปี 2016 มีมูลค่ำสูงขึ้นถึงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2012
และยังใช้แรงงำนในกำรผลิตน้อยลงอีกร้อยละ 9 ส่วนล�ำดับถัดมำเป็นกำรผลิตเครื่องหนัง
ที่เติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7 โดยในปี 2016 ผลผลิตรวมมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17 จำกปี 2012
และคงกำรจ้ำงงำนไว้ในระดับเดิม
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ชองวางระหวาง
ผลิตภาพแรงงาน
กับผลตอบแทนแรงงาน

ตำมทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ ผลิตภำพแรงงำนมีควำมสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนแรงงำน
ในเชิงบวก (positive correlation) เนื่องจำกเมื่อผลผลิตต่อแรงงำนสูงขึ้น จะส่งผลให้มี
ควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนมำกยิ่งขึ้น และท�ำให้ค่ำจ้ำงหรือผลตอบแทนแรงงำนปรับขึ้น
ตำมไปด้วย ในทำงกลับกันก็ยังมีทฤษฎีที่อธิบำยว่ำ เมื่อผลตอบแทนแรงงำนสูงขึ้น แรงงำน
จะท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เห็นได้จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำของบริษัทฟอร์ด
ในปี ค.ศ. 1914 ที่จ่ำยผลตอบแทนให้พนักงำนสูงกว่ำรำคำตลำดอย่ำงมำก ดึงดูดให้แรงงำน
พยำยำมท�ำงำนอย่ำงเต็มทีเ่ พือ่ รักษำงำนทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนสูงเอำไว้ ท�ำให้ผลผลิตต่อแรงงำน
เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ และส่งผลให้ก�ำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน
งำนวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ (Empirical Research) จ� ำ นวนมำกที่ ศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนกับผลตอบแทนแรงงำนและพบว่ำตัวแปรทั้งสอง
มีควำมสัมพันธ์กนั จริง แต่ในหลำยประเทศมีอตั รำกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนสูงกว่ำอัตรำ
กำรเติบโตของผลตอบแทนแรงงำน ท�ำให้ชอ่ งว่ำงระหว่ำงผลิตภำพแรงงำนกับผลตอบแทนแรงงำน
กว้ำงมำกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอำจเป็นปัจจัยที่ขัดขวำงกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนขององค์กร
ในระยะยำว หำกแรงงำนมองว่ำไม่ได้รับกำรจัดสรรผลตอบแทนที่ยุติธรรม
ส�ำหรับภำพรวมของประเทศไทย ดัชนีผลิตภำพแรงงำนมีค่ำสูงกว่ำดัชนีค่ำจ้ำง
ที่แท้จริงมำอย่ำงต่อเนื่อง (ภำพที่ 5) โดยในปี 2017 ผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71
จำกปี 2001 ในขณะที่ค่ำจ้ำงที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 45
อย่ำงไรก็ดี เมื่อมองเฉพำะผลิตภำพแรงงำนในภำคเกษตรกรรมจะพบรูปแบบ
ที่ตรงกันข้ำมกัน โดยผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 39 ในระยะเวลำ 16 ปี แต่ค่ำจ้ำง
ที่แท้จริงกลับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 71 ทั้งนี้ค่ำจ้ำงเฉลี่ยในภำคเกษตรกรรมต�่ำกว่ำค่ำจ้ำงเฉลี่ย
ในกลุ่มที่ไม่ใช่ภำคเกษตรกรรมถึง 3 เท่ำในปี 2001 และลดลงเป็น 2.5 เท่ำในปี 2017

ทีม่ า: ขอมูลคาจางเฉลีย่ และผลิตภาพแรงงานจากธนาคารแหงประเทศไทย คํานวณโดยสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ

ภาพที่ 5 : ดัชนีผลิตภาพแรงงานและดัชนีคา จางทีแ่ ทจริง
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ส่วนดัชนีผลิตภำพแรงงำนของกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตตั้งแต่ปี 2001 - 2017
ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 โดยมีช่วงที่ผลิตภำพแรงงำนลดลงเพียงช่วงเดียวระหว่ำง
ปี 2011 - 2012 ซึ่งมีเหตุกำรณ์น�้ำท่วมใหญ่ที่ก่อควำมเสียหำยกับธุรกิจไม่เพียงแค่กำรหยุด
กิจกรรมกำรผลิตในช่วงน�้ำท่วม แต่ยังมีทรัพย์สินทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียหำย จึงต้อง
ใช้เวลำพอสมควรในกำรฟนฟู อีกด้ำนหนึ่งค่ำจ้ำงในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตกลับเพิ่มขึ้น
ไม่ทันกับอัตรำเงินเฟอ ท�ำให้ค่ำจ้ำงที่แท้จริงแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยในระยะเวลำ 10 ปี ตั้งแต่
ปี 2001 ถึงปี 2011 และมำเพิ่มขึ้นหลังจำกมีนโยบำยปรับค่ำจ้ำงขั้นต�่ำในปี 2012
หำกพิ จ ำรณำแนวโน้ ม ของดั ช นี ผ ลิ ต ภำพแรงงำนและดั ช นี ค ่ ำ ตอบแทนแรงงำน
จะเริ่มเห็นสัญญำณว่ำเริ่มมีช่องว่ำงมำกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอำจเป็นปัจจัยที่ขัดขวำงกำรเติบโต
ของผลิตภำพแรงงำนขององค์กรและของประเทศในระยะยำวได้หำกแรงงำนมองว่ำไม่ได้รับ
กำรจัดสรรผลตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้น กำรก�ำหนดระดับผลตอบแทนที่เหมำะสมจะเป็น
แรงจูงใจส�ำคัญให้แรงงำนปรับปรุงประสิทธิภำพของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

ทีม่ า: ขอมูลคาจางเฉลีย่ และผลิตภาพแรงงานจากธนาคารแหงประเทศไทย คํานวณโดยสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ

ภาพที่ 6 : ดัชนีผลิตภาพแรงงานและดัชนีคา จางทีแ่ ทจริงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

8

ผลิตภาพแรงงานกับผลตอบแทนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

แนวทางในการปรับปรุง
ผลิตภาพแรงงาน

9

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผลิตภาพแรงงานเป็นอัตราส่วนระหว่างผลผลิต (Output)
ต่อจ�ำนวนแรงงาน หากองค์กรต้องการเพิม่ ผลิตภาพแน่นอนว่าย่อมไม่ใช่การลดจ�ำนวนแรงงาน
ลงเนื่องจากจะส่งผลให้จ�ำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ไม่ใช่การลดจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานลง
เพราะจะท�ำให้เกิดภาวะการว่างงานแอบแฝง อีกทั้งยังไม่ใช่การผูกขาดเพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ตั้งราคาเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อสังคมโดยรวม (deadweight
loss) ดังนั้นแนวทางที่ถูกต้องคือ จะท�ำอย่างไรให้แรงงานที่มีอยู่สามารถสร้างผลผลิต
ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความสูญเสียต่างๆ รวมถึงการสร้างจุดขายหรือนวัตกรรม
ในสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถก�ำหนดราคาที่สูงได้
การเพิ่มผลิตภาพด้วยการลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology
Acquisition) อาจเป็นทางเลือกที่ง่ายและเห็นผลได้เร็วที่สุด แต่หากองค์กรไม่ได้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ในเทคโนโลยีเหล่านั้นก็อาจสร้างปัญหาให้กับองค์กรในระยะยาวได้
ในขณะที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือผลิตภาพ (Productivity Tools) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
หรือวิธีการท�ำงาน อาจต้องอาศัยเวลาจึงจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่เปรียบเสมือน
การวางโครงสร้างพื้นฐานของการเพิ่มผลิตภาพให้แก่องค์กร แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่องค์กร
ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามคือ การวางรากฐานเกี่ยวกับผลิตภาพให้แก่บุคลากรของตนเอง
เพราะไม่วา่ จะยุคใดสมัยใด เทคโนโลยีจะเปลีย่ นไปอย่างไร บุคลากรก็ยงั ถือเป็นปัจจัยการผลิต
ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดส�ำหรับองค์กร หากองค์กรสามารถปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องผลิตภาพ
(Productivity Mindset) ให้แก่คนในองค์กรจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการท�ำงานแล้ว
การปรับปรุงผลิตภาพในองค์กรก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วย
สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้แก่องค์กรในระยะยาว

