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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระดับการศึกษา ซึ่งวัดโดยจํานวนปี เฉลี่ยที่ได้ รับการศึกษา
ของแรงงานใน 15 ภาคการผลิตของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2553 รวมทังทํ
้ าการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับ
การศึกษาที่มีต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าระดับ
การศึกษาของแรงงานในประเทศไทยในภาพรวมยังอยูใ่ นระดับตํา่ โดยมีจํานวนปี เฉลีย่ ที่ได้ รับการศึกษา เพียง 6.88 ปี ในปี
พ.ศ.2553 หรื ออีกนัยหนึง่ คือ แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาเท่านัน้ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายภาคการผลิต พบว่า แรงงานในภาคการเป็ นสื่ อ กลางทางการเงิ น มี ร ะดับ การศึ ก ษาสูง ที่ สุด ในขณะที่ ภาค
เกษตรกรรม ล่าสัตว์ และป่ าไม้ เป็ นภาคการผลิตที่แรงงานมีระดับการศึกษาตํ่าที่สดุ นอกจากนี ้ เมื่อทําการวิเคราะห์
อิท ธิ พ ลของระดับ การศึก ษาของแรงงานที่มี ต่อ การเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จ ซึ่งวัด โดย อัต ราการเจริ ญ เติ บโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแท้ จริ ง พบว่าระดับการศึกษามีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ หากแรงงานมีการศึกษาเพิ่มขึ ้น 1 ปี จะทําให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
แท้ จริ งมีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 18.35 สําหรับปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่นอกไปจากระดับการศึกษา ได้ แก่ จํานวนชัว่ โมงทํางานต่อสัปดาห์ของแรงงานและร้ อยละของแรงงานที่ต้องการ
ทํางานเพิ่มขึ ้น
คําสําคัญ: ระดับการศึกษา จํานวนปี เฉลีย่ ที่ได้ รับการศึกษา การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย
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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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