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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระดบัการศึกษา ซึ่งวดัโดยจํานวนปีเฉลี่ยท่ีได้รับการศึกษา 

ของแรงงานใน 15 ภาคการผลิตของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2553 รวมทัง้ทําการวิเคราะห์อิทธิพลของระดบั

การศึกษาท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าระดับ

การศกึษาของแรงงานในประเทศไทยในภาพรวมยงัอยูใ่นระดบัตํา่ โดยมีจํานวนปีเฉลีย่ท่ีได้รับการศกึษา เพียง 6.88 ปี ในปี 

พ.ศ.2553 หรืออีกนยัหนึง่คือ แรงงานสว่นใหญ่ของประเทศไทยมีการศึกษาเพียงระดบัประถมศึกษาเท่านัน้ เมื่อพิจารณา

เป็นรายภาคการผลิต พบว่าแรงงานในภาคการเป็นสื่อกลางทางการเงินมีระดับการศึกษาสูงท่ีสุด ในขณะท่ีภาค

เกษตรกรรม ล่าสตัว์ และป่าไม้ เป็นภาคการผลิตท่ีแรงงานมีระดับการศึกษาตํ่าท่ีสดุ นอกจากนี ้เมื่อทําการวิเคราะห์

อิทธิพลของระดับการศึกษาของแรงงานท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งวัดโดย อัตราการเจริญเติบโตของ

ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศแท้จริง พบวา่ระดบัการศกึษามีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั กล่าวคือ หากแรงงานมีการศึกษาเพ่ิมขึน้ 1 ปี จะทําให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

แท้จริงมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.35  สําหรับปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีนอกไปจากระดบัการศกึษา ได้แก่ จํานวนชัว่โมงทํางานตอ่สปัดาห์ของแรงงานและร้อยละของแรงงานท่ีต้องการ

ทํางานเพ่ิมขึน้  
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Abstract 

 This study aims to examine and analyze the educational attainment as measured by 
mean years of schooling of employees in 15 sectors in Thailand during 2001 – 2010. It also 
investigates the influence of educational attainment on Thailand’s economic growth during 
that period. The findings reveal that employees in Thailand still have low educational 
attainment with the mean years of schooling of only 6.88 years in 2010, implying that, in 
average, employees in Thailand have completed only primary education. After considering 
individual sector, we find that employees in financial intermediation sector have the highest 
educational attainment, whereas those in agriculture, hunting and forestry sector have the 
lowest educational attainment. Additionally, based on the analysis of the influence of 
educational attainment on the economic growth as measured by the growth rate of real GDP, 
the findings reveal that educational attainment has the significantly positive influence on 
Thailand’s economic growth. That is, real GDP will increase, in average, by 18.35 percent if 
employees in the nation have 1 more year of schooling. The other determinants of the 
economic growth beside educational attainment include hours worked per week of employed 
persons and the percentages of employed persons who are available for additional work.  
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