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การปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน และนัยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย1
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บทเรียนความส าเร็จจากต่างประเทศ สู่กลไกการปรับโครงสร้างตลาดแรงงานไทย

ต้นแบบการพัฒนาแรงงานเชิงพื้นที่ (EEC Sandbox) และแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานท า”

กลยุทธ์การปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน : Institution Infrastructure และ Incentive
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เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า อาจไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับเดิมได้อีก 
หากประเทศไทยไม่ผลักดันให้เกิด “การปรับโครงสรา้งตลาดแรงงาน” 
และนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ ที่จะเอื้อให้แรงงานปรับตัวพร้อมรับมือและอยู่รอดภายใต้โลกบริบทใหม่ 
และมุ่งหน้าสู่ “การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจดว้ยผลติภาพแรงงาน  (Labor Productivity)”
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▪ ไทยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเป็นประเทศ
รายได้สูงภายในปี 2036 แต่ทิศทางนโยบายไมไ่ดถ้กูส่งผา่นไปสู่การเปลีย่นแปลงรปูแบบ
การผลิต/บรกิาร และความต้องการจ้างงานในระบบเศรษฐกจิ

▪ WB ประเมินว่าไทยต้องมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตอ่เนื่อง และไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 5 
ผ่านการยกระดับผลิตภาพแรงงาน

▪ ตลาดแรงงานไทยเผชิญความท้าทายส าคญั 3 ด้าน
1. ปัญหาเชิงโครงสรา้งเดมิ จากคุณภาพและทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด (Qualification and Skills Mismatch) 

2. ความเสี่ยงดา้นตลาดแรงงานที่เพิม่ขึน้ จากกระแสการเปล่ียนแปลง (Megatrend)
3. ปัญหาเชิงโครงสรา้งทีร่นุแรงขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-19

What will be Next?

Source of Economic Growth

Note: Average annual growth rate of constant-price GDP and Contributions of labor, capital, and TFP in 2010-2019
Source: APO Productivity Database 2021.

ไทยติดกับดักปัญหาโครงสร้างตลาดแรงงาน และการมุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0 ยังห่างไกล
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มีความเปราะบางด้านรายได้และหนี้สิน

ส่วนใหญ่มีคุณภาพและทักษะต่ า

กระจุกตัวในสาขาที่มีผลิตภาพต่ า
และขาดความคุ้มครองในการท างาน

ทรัพยากรแรงงานไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ

Note: มีผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 38.6 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 37.7 ล้านคน 
Source: การส ารวจภาวะการท างานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3/2564 ส านักสถิติแห่งชาติ

โครงสรา้งก าลงัแรงงานของไทย มีผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 38.6 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 37.7 ล้านคน

▪ Employment:  เป็นผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน 
เป็นผู้เสมือนว่างงาน 3.2 ล้านคน

▪ Sector: 33.6% อยู่ในสาขาเกษตรกรรม ประมง ป่าไม้ 
54.4% เป็นแรงงานนอกระบบ

โครงสร้างก าลังแรงงานค่อนข้างเปราะบาง และมีนัยต่อ Growth และ Inclusivity

▪ Quality & Skill: 58.4% จบการศึกษาต่ ากว่า ม.3
68.5% เป็นแรงงานทั่วไป (Low-skilled)

▪ Income: 39.5% มีรายได้ < 10,000 บ./เดือน 
9.6%   มีรายได้ > 30,000 บ./เดือน
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Source: การส ารวจภาวะการท างานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3/2564 ส านักสถิติแห่งชาติ และข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2563 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565-66

▪ Education: ในปี 63 มีผู้จบการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป 3.6 แสนคน ก าลังศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นไป 1.7 ล้านคน 
และคาดการณ์จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 5.1 แสนคน ในปี 65-66 

โครงสร้างตลาดแรงงานไทยมีลักษณะ Skills Imbalance ที่รุนแรง

▪ Employment: ในจ านวนผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน จบการศึกษา ม. ปลาย 1.8 แสนคน และอุดมศึกษา 3.1 แสนคน

▪ ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปัญหาีอุปทานส่วนเกินของ
แรงงานทักษะต่ า จากปัญหาการเข้าถึงและคุณภาพของระบบการศึกษา 
แต่ประเทศไทยกลับมีปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะต่ า

▪ ไทยมีจุดอ่อนด้านก าลังแรงงานและการผลติก าลงัแรงงานที่มีทกัษะดา้น
การใช้และพฒันาเทคโนโลยดีจิิทลั (Digital Skills) สูงกว่าประเทศอื่น ๆ 
ในกลุ่มเอเชียและ OECD 

ข้อสรุปส าคัญจากการศึกษา Skills Imblalance ของ OECD (2020)
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Note: 1/ เป็นงบสนับสนุนการเรียนการสอนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และโครงการสนับสนุนระบบการศึกษาอื่น ๆ   2/ การวิเคราะห์ข้อมูลระดับ micro จากฐานข้อมูล “ไทยมีงานท า”
Source: Thailand’s education system and skills imbalances. OECD (2020) และส านักงบประมาณ

▪ งบประมาณ: ไทยมีงบประมาณดา้นการศกึษา 4% ของ GDP1/ ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ (3%) ญี่ปุ่น (3%) เกาหลีใต้ (5%)

▪ Access to Education: 
- Net Enrolment Rate หรือสัดส่วนคนไทยที่เขา้สู่การศึกษาระดบัประถม สูงถึง 99.6% ทัดเทียมประเทศช้ันน า ในกลุ่ม OECD
- การเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไปยังอยู่ในระดับต่ า โดยมีสัดส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การศึกษาระดบัปานกลางถงึสงูได ้30%-50%

▪ ค่านิยม:
- สังคมไมย่อมรับผู้ที่เรยีนจบจากสาขาอาชีวะ ทั้งท่ีเป็นสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ
- ระบบการศึกษานิยมเพ่ิมสาขาวิชาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น การตลาด บริหารธุรกิจ แต่สาขาเหลา่นีต้กงานมากทีสุ่ด2/

- ครอบครัวมีฐานะมีค่านิยมส่งลูกเรียนสูง แต่กลับมีผู้จบการศึกษาปริญญาตรจี านวนมากที่เปน็ผูว้่างงาน และท างานต่ ากวา่ระดบั

▪ โครงสรา้งพื้นฐาน: ขาดระบบควบคมุมาตรฐานและรับรองคณุภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการมีงานท า และขาดบุคลากรและ
ปัจจัยโครงสรา้งพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการสอนและหลักสูตร

นโยบายการศึกษา ค่านิยม และโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่สอดรับกับการพัฒนาแรงงาน และไปสู่เป้าหมายประเทศ 
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ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้โครงสร้างตลาดแรงงานยิ่งเปราะบาง
ระยะเวลาฟ้ืนตัวของการจ้างงานลูกจ้างเอกชนนอกภาคเกษตร1/

เทียบกับระดับก่อนวิกฤต

Note: 1/ ค านวณจากกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างเอกชนนอกภาคเกษตร ไม่รวมภาคก่อสร้าง จ านวน 11.4 ล้านคน
2/ ผู้ว่างงานระยะยาว คือ ว่างงานนาน 1 ปี ขึ้นไป

Source: การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร และการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณและประมาณการ โดย ธปท. ณ ธ.ค.-64

▪ ในภาพรวมของตลาดแรงงานไตรมาส 3/64 ยังคงเปราะบาง

- ผู้ว่างงานและผูเ้สมอืนว่างงานเรง่ขึน้ โดยมีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน 
ผู้เสมือนว่างงาน 3.2 ล้านคน

- ผู้ว่างงานระยะยาว2/เพิ่มขึน้ตอ่เนือ่ง ประมาณ 2 แสนคน

- การฟื้นตัวของการจ้างงานมลีักษณะเป็น W-shaped และ
โน้มห่างจากระดับก่อน COVID-19 มากขึ้น
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การฟื้นตัวของการจ้างงานกระจุกตัวในพืน้ทีเ่ขตเมืองและเขตเศรษฐกิจ
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50%-50%

ลดลง เพิ่มข้ึน

Source: 1/ ข้อมูลจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 2/ ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ  3/ ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม  ค านวณโดย ธปท.

เครื่องชี้สะท้อนการเคล่ือนย้ายแรงงาน ปี 2563 เทียบกับปี 2562
▪ หลังคลาย Lock down เริ่มเห็นการฟื้นตวัของการจ้างงาน

กระจุกตัวในพื้นที่เขตเมืองและเขตเศรษฐกิจ ที่มีการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุขดีกว่าพื้นที่ห่างไกล

▪ แต่ในภาพรวมยังมีการเคลื่อนยา้ยของแรงงานคนืถิน่ 
1.7 ล้านคน ส่วนใหญ่มรีายได้น้อย ทักษะต่ า และอายุมาก 
บางส่วนเคลื่อนย้ายสู่ภาคเกษตร และมีความเสี่ยงจะเป็น
ผู้ว่างงานถาวร
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สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สร้างแผลเป็นที่ลึกและแรงต่อตลาดแรงงานไทย 
Expected Income Loss 

ของแรงงานนอกภาคเกษตร เทียบกับปี 2562

Note: E คือข้อมูลประมาณการ
Source: ส ารวจภาวะการท างานของประชากร และการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณและประมาณการ โดย ธปท. ณ ธ.ค.-64

▪ COVID-19 สร้างหลุมรายไดท้ีใ่หญแ่ละลึกใหก้บัระบบเศรษฐกจิไทย 
โดยเฉพาะรายได้แรงงานในปี 2563 – 2566 จะหายไปถึง 2.7 ล้านล้านบาท

▪ หากผลกระทบลากยาว หลุมรายไดจ้ะใหญข่ึน้ ฐานะการเงนิของธุรกจิและ
ครัวเรอืนจะแยล่ง ภาระหนีจ้ะเพิ่มขึน้ และซ้ าเติมการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงาน

▪ ผู้ว่างงานระยะยาวมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ บางส่วนอาจเสียทักษะและไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบริบทโลกใหม่เพื่อกลับเข้าตลาดแรงงานหลังโควิดได้

▪ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape สะท้อนภาพบทเรียนจากวิกฤต
ที่มักจะเกิดสภาวะการคัดกรองผูท้ี่มปีระสทิธิภาพในการปรบัตัวออกจาก
ผู้ที่ปรบัตวัไมไ่ด ้และจะยิ่งทวีปัญหาความเหลื่อมล้ า
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1ประเมินจากระดับรายได้เฉลี่ยจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจและระดับทักษะ 2พัชรพร และนันทนิตย์ (2018) และตัวเลขในวงเล็บ คือ (จ านวนแรงงาน, รายได้เฉลี่ย) ณ ไตรมาส 4 ปี 2020

ภูมิทัศน์ของตลาดแรงงานมีความท้าทาย จากกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเข้าสู่สังคมสูงวัย
High Labor Productivity1

Labor at Risk
of Automation2

(13m, 12k)

นโยบายลด VULNERABLE

New Grad
STEM

(0.07m, <27k)New Grad
Business

(0.19m, <24k)

Public 
Worker 

(0.57m, 9k)

สู่นโยบายเพิ่ม SURVIVOR

STEM
(1.3m, 27k)

High-skilled
Foreign Worker

(0.2m, 48.4k)

Farmer 
Age<50

(6.4m, 8.4k)
Farmer
Age>50

(6.0m, 6.9k)

Unemployed
Service

(0.21m, 16k)
Unemployed

Tourism
(0.12m, 12k)

Unemployed
Manu

(0.1m,17k)

Low-skilled 
Foreign Worker
(2.3m, 9k)

New Graduate
Vocational

(0.4m, <13k)

Higher Future Demand
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สรุปประเด็นความท้าทายของตลาดแรงงานไทย 

▪ การระบาดของ COVID-19 สร้างแผลเปน็ (SCAR) ต่อตลาดแรงงาน 
แรงงาน 0.9 ล้านคน ในภาคการท่องเที่ยวและผลิตกลายเป็นผู้ว่างงาน / ได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างรุนแรง

▪ Megatrend ถูกเทอรโ์บชารจ์ ท าใหป้ญัหาโครงสรา้งตลาดแรงงานรนุแรงขึน้
แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคเกษตร และกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ยาก จากการถูกทดแทนด้วย Automation

▪ ภายใตค้วามทา้ทายทีม่ากขึ้น จึงควรใหน้้ าหนกักบันโยบายการปรบัโครงสรา้งตลาดแรงงาน
เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

▪ โครงสรา้งตลาดแรงงานมปีญัหาฝังรากลกึ
Skills Imbalance, Asymmetric Information,  Policy Collaboration
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กลไก 3 ประการ เพื่อความส าเร็จของการปรับโครงสร้างตลาดแรงงานไทย 
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บูรณาการความร่วมมือเชิงสถาบัน (รัฐ - รัฐ) 
สร้างระบบการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน และการผสานบทบาทระหว่างรัฐและเอกชนในฐานะผู้ร่วมคิดและลงมือท า

▪ สถาบนัดา้นแรงงานพัฒนาระบบประเมนิทกัษะแรงงานโดยใช้ฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่
ที่สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของแรงงานในขั้นต้น (Pre-Assessment) และเชื่อมโยงกับหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม 
และประเมินคุณภาพของแรงงานหลังผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา (Post-Assessment)

▪ สถาบนัดา้นการศึกษาและดา้นแรงงานร่วมกนัก าหนดกรอบมาตรฐานรว่มของหลกัสตูร 
ที่ครอบคลุมองค์ความรูแ้นวดิ่งตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูงเพ่ือสร้างทักษะแห่งอนาคต และแนวราบตั้งแต่ระดับวิชาการ
ถึงระดับวิชาชีพที่สอดรับการท างานในสนามเศรษฐกิจจริง

▪ สถาบนัดา้นการศึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพหลกัสตูรและผูพ้ัฒนาหลกัสตูร 
โดยยึดหลักฐานความส าเร็จในการพัฒนาทักษะแรงงาน จากการป้อนแรงงานที่ผ่านการยกระดับทักษะแล้วกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

INSTITUTION
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บูรณาการความร่วมมือเชิงสถาบัน (รัฐ - เอกชน) 
สร้างระบบการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน และการผสานบทบาทระหว่างรัฐและเอกชนในฐานะผู้ร่วมคิดและลงมือท า

▪ ร่วมก าหนดกรอบและเป้าหมายการพฒันาแรงงาน
ให้มีทักษะสอดรับกับการยกระดับผลิตภาพการผลิต ในระดับบริษัทและสาขาเศรษฐกิจ

▪ ประมาณการแนวโน้มความตอ้งการแรงงานทักษะ 
ที่เช่ือมโยงกับการวางแผนสร้างต าแหน่งงานภาคเอกชนในรายพื้นที่และสาขาเศรษฐกิจ

▪ ร่วมก าหนด CommonStandard ของหลกัสตูร
ที่สะท้อนความต้องการของตลาดและน าไปสู่โอกาสในการมีงานท า หรือกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

▪ ร่วมพัฒนาหลักสตูรและจดัการเรยีนการสอน 
ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานร่วมและได้รับการรับรองคุณภาพตาข้อเท็จจริงจากการประเมินผ่านระบบประเมินผล

▪ ร่วมด าเนนิโครงการจัดหางานและแนะน าหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะกลุม่เป้าหมาย 
โดยรัฐสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันการให้บริการ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบริการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

INSTITUTION

COURSE
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พัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานแบบครบวงจร 
เพื่อใช้วิเคราะห์จุดอ่อนด้านทักษะของแรงงาน เพื่อน าไปสู่การออกแบบนโยบายที่ตรงจุด และมีเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จที่ชัดเจน

INFRASTRUCTURE

▪ พัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงาน (Labor E-Portfolio)  
เพื่อใช้ศึกษาเส้นทางการพัฒนาทักษะที่ถูกก าหนดจากประสบการณ์ทั้งหมดตลอดช่วงชีวิต โดยติดตามและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
การเรียนรู้กับการประกอบอาชีพ ผ่านข้อมูลการศึกษาการฝึกอบรม การฝึกงานและการท างานจริง 

▪ พัฒนาแพลตฟอรม์และเชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลู (Job-Training Platform)

เพื่อใช้ชี้จุดอ่อนด้านทักษะของแรงงานและจับคู่อุปสงค์และอุปทานแรงงาน โดยพัฒนา Skills and Competency Set
ที่วิเคราะห์จากฐานข้อมูลตัวตนแรงงาน ฐานข้อมูลธุรกิจที่เช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลความต้องการด้านทักษะเฉพาะด้าน

▪ พัฒนาเครือ่งชีว้ดัและระบบการประเมนิผล ระบบรายงานการจัดอนัดบั (Rating) และ Dashboard
โดยวิเคราะห์ข้อมูลความส าเร็จของผู้ที่ผ่านการพัฒนาทักษะและการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงพัฒนาระบบ Rating และ Dashboard 
เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทักษะ และผู้ด าเนินนโยบายใช้ติดตามผลส าเร็จของโครงการ
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ออกแบบแรงจูงใจที่สนับสนุนให้เกิด
การยกระดับปรับทักษะให้พร้อมรับมือโลกในอนาคต มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และตอบโจทย์การยกระดับ Productivity

INCENTIVE

- ให้ทุนการศึกษากลุ่ม “วัยเรยีน” ให้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเน้นสร้างทักษะ STEM

- จูงใจให้กลุ่ม “วัยท างาน” ปรับตัวพร้อมรับมือบริบทโลกใหม่ ผ่านการยกระดบัปรบัทกัษะ และเน้นสร้างทักษะส าหรบัอนาคต

- สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ผ่านระบบสะสมเครดติการเรยีนรู้

- สร้างกลไกแรงจูงใจให้กลุ่ม “เด็กจบใหม่” มีโอกาสฝึกปฏิบัติในภาคธุรกิจจริง และได้รับงานท าเมื่อฝึกฝนส าเร็จ

- สนับสนุนให้แรงงาน “สูงวัย” มีโอกาสพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการอยู่รอดในอาชีพภายใต้โลกบริบทใหม่

- กระตุ้นให้แรงงาน “ทักษะต่ า” มีโอกาสยกระดับทักษะ ผ่านการให้เบี้ยเลี้ยงสนับสนุน และมีโอกาสเติบโตในอาชีพ

- ส่งเสริมให้ “ผู้ว่างงาน” เข้าถึงข้อมูลการจ้างงาน มีอาชีพเสริม/ส ารอง และกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็ว

- สนับสนุนให้เอกชนเขา้มาด าเนนิการดา้น Labor Market Matching and Clearing โดยรัฐควบคุมคุณภาพบริการ
ผ่านการก าหนดค่าตอบแทนตามหลัก Performance-Based และใช้ Performance Rating เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล 

Promoting 
Skills 
Development

Ensuring 
Employment

Enhancing 
Market 
Efficiency
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“การปรับโครงสร้างตลาดแรงงานเป็นประเด็นส าคัญที่จะน าไปสู่การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย 
หากแตก่ารด าเนนินโยบายมกัเกดิขึ้นแลว้กห็ายไปตามกาลเวลา เพราะขาดการสร้างกลไกการขับเคลื่อน
ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง…

ภายใต้ภาวะที่ตลาดแรงงานไทยก าลังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง และมีความท้าทายมากขึ้นในระยะข้างหน้า 
จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ด าเนินนโยบายต้องผลักดันให้เกิดการวางรากฐานกลไกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน 3 ประการ คือ การบรูณาการปัจจัยเชงิสถาบนั (INSTITUTION) 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ ่(INFRASTRUCTURE) 
และการสร้างแรงจูงใจทีเ่หมาะสม (INCENTIVE)”
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