การสัมมนา

การพัฒนาแรงงานสรางสรรค
ในอุตสาหกรรมสรางสรรค
หลังยุคโควิด-19
โดย สกสว. บพข. รวมกับ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
6 กันยายน 2564

”แรงงานสรางสรรคเปนกุญแจสําคัญในการ
สรางคุณคา…บริษทั จะลาหลัง หากไมสราง
ความนาดึงดูด และไมใหรางวัลมากขึน้ แก
นักเขียน นักออกแบบ ศิลปน โปรดิวเซอร
หรือใครก็ตามทีใ่ หคุณคากับความคิด
สรางสรรคในทีท่ าํ งาน”
–Scott Belsky,
Chief Product Officer at Adobe
2

แรงงานในอุตสาหกรรมสรางสรรคมีมากกวา 1 ลานคน
และเกือบครึ่งหนึ่งเปนแรงงานสรางสรรค
1,200
1,000
800

จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมสรางสรรค
1,101

400
200

1,037

1,037

620

56%

578

56%

551

54%

481

44%

459

44%

486

46%

600
พันคน

• อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยมีแรงงานทั้งหมด
มากกวา 1 ลานคน (2.7% ของการจางงานทั้ง
ประเทศ)
• 4.9 แสนคนเปนแรงงานสรางสรรค ในป 2563
• จํ า นวนแรงงานโดยรวมมี แ นวโน ม ลดลง แต
แรงงานสรางสรรคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

2561
แรงงานสรางสรรค

2562
2563
แรงงานที่ไมใชอาชีพสรางสรรค

หมายเหตุ: *ขอมูลแรงงานในไตรมาส 3 ** นิยามของอาชีพสรางสรรค (DCMS, 2018)
ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ

3

ผลกระทบของโควิด-19 ตออุตสาหกรรมสรางสรรค

• การปดสถานที่ และปดการ
แสดงซึ่งเปนผลจากล็อกดาวน

• การสรางโอกาส โดยการปรับใชเทคโนโลยี
• เพื่อใหเขาถึงผูช มหรือลูกคาในรูปแบบใหม
เชน ดนตรี ภาพยนตร การตลาดออนไลน
• เพื่อสรางสรรคผลงานรวมกัน แมอยูไกลกัน

• อุตสาหกรรมเกมและซอฟตแวร เติบโต
มากขึ้น
4

ผลกระทบของโควิด-19 ตอแรงงานสรางสรรค
• สัดสวนแรงงานสรางสรรคทที่ าํ งานเต็มเวลา
ลดลงเหลือ 78%

Thousands

แรงงานสรางสรรคในอุตสาหกรรม
สรางสรรค

หมายเหตุ: * ขอมูลแรงงานในไตรมาส 3 **ผูเสมือนวางงาน หมายถึง ผูมีงานทํา 0-24 ชั่วโมงตอสัปดาห
ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

400

481
63

200

371 90%

<1

486
47

456
46

78%
376 92% 333
88
34
18
3
2562
2563

45
2
2561

0

• แรงงานสรางสรรคทเี่ ปนผูเ สมือนวางงาน
เพิ่มขึน้ 3 เทาจากป 2562

1-34

35-39

>=50

แรงงานสรางสรรคทเี่ ปนผูเ สมือนวางงาน
Thousands

• แรงงานทีไ่ มไดทาํ งาน แตมีงานประจํา/งานทีจ่ ะ
กลับไปทํา 1.8 หมื่นคน โดย 96% ไมไดรับคาจาง

600

50
40
30
20
10
0

214%

-10%
17

15

2561

2562

จํานวน (คน)

47

250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%

2563

อัตราการเติบโต (%)

5

ลักษณะของแรงงานสรางสรรคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด-19
กอน
(2562)

ของแรงงานสรางสรรคทงั้ หมด

(2563)

จบปริญญาตรี
หรือสูงกวา

33.9%

34.7%

อายุไมเกิน 30 ป

20.2%

22.3%

รายไดมธั ยฐานทัง้ หมด

15,000

15,000

ของแรงงานสรางสรรคทงั้ หมด

บาทตอเดือน

หลัง

รายไดมธั ยฐานผูจ บปริญญาตรี

25,000

หมายเหตุ: * ขอมูลแรงงานในไตรมาส 3
ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

21,000
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ความตองการรับสมัครงานอาชีพสรางสรรคในชวงโควิด-19
• จํานวนตําแหนงงานทีร่ บั สมัครลดลง
ทุกอาชีพ แตสายงานไอทีลดลงนอย
กวาอาชีพอืน่

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนวุฒขิ นั้ ต่าํ ทีต่ อ งการมากขึน้

16,898

สายงานไอที

31,997

20,813

นักโฆษณา/นักการตลาด

43,285

1,282
3,827
1,088
3,806
1,620
5,673
232
986

ลาม/นักแปล
นักเขียน
นักออกแบบกราฟก
สถาปนิก
0

10000

2563

20000
30000
ตําแหนงงาน
2562

40000

50000

วุฒิการศึกษาขัน้ ต่าํ ทีต่ อ งการ
นัก
โฆษณา/
นัก
ออกแบบ
ลาม/นัก นักการ สายงาน
สถาปนิก กราฟก นักเขียน แปล ตลาด ไอที

จํานวนตําแหนงงานทีป่ ระกาศรับสมัคร

68%
68%
51%
41%
57%
37%
32%
15%
42%
23%
34%
23%

2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
0%

ปวช.

ปวส

ม.3

30%
29%
48%
58%
42%
62%
66%
75%
56%
76%
61%
74%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ม.6

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลขนาดใหญในเว็บไซตหางาน 13 แหลง จํานวน 561,888 ตําแหนงงาน ในชวง 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563

ปริญญาเอก

ไมระบุ
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ลักษณะของแรงงานสรางสรรคที่เปนที่ตองการในโลกหลังยุคโควิด-19

มีทักษะทีห่ ลากหลาย (multi-skills)
เชน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะดิจทิ ลั
ทักษะความเปนผูป ระกอบการ
ทักษะการสือ่ สาร ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
และมีความคิดสรางสรรค

มีความเปนมืออาชีพ และ
ทํางานเนนคุณภาพมากขึน้

ที่มา: ขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกวา 60 รายในอุตสาหกรรมสรางสรรค

ปรับตัวไดเร็ว และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ ื่น

8

ความตองการทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลมากขึ้นในโลกหลังโควิด-19
• ในชวงโควิด-19 ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดิจทิ ลั เปนที่ตอ งการมากยิง่ ขึน้ ในทุกอาชีพสรางสรรค
สัดสวนความตองการทักษะภาษาอังกฤษ

สัดสวนความตองการทักษะดิจทิ ลั

70%
60%

53% 52%
43% 45%

50%
40%
30%
20%
10%

25%

20%
11% 14%

25%
16%

2562
2563

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58%
47%
34%

25%
21%

19% 21%
12%
1%1%

2562
2563

0%

ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลขนาดใหญในเว็บไซตหางาน 13 แหลง จํานวน 561,888 ตําแหนงงาน ในชวง 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563
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อนาคตอุตสาหกรรมสรางสรรคไทย…เราเลือกได
คาดการณอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมสรางสรรคตอป (2568-2574)

1

อุตสาหกรรมสรางสรรคไทย

ไปเรื่อย ๆ

2.1 %

ไมปรับตัว ตอยอดดวยเทคโนโลยี

2

โมเดลใหม

พลิกโฉมอุตสาหกรรมสรางสรรค

ปรับตัว ตอยอดดวยเทคโนโลยี
(เติบโตไดอยางนอยครึง่ หนึง่ ของสหราชอาณาจักร เกาหลีใต)
ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูวิจัย

4.5 %
10

ในชวง 10 ป อุตสาหกรรมสรางสรรคในภาพรวม มีจํานวนกําลังคน
ดานสรางสรรคเพียงพอ
20,000

ภาพสถานการณ 1:
แบบไปเรือ่ ย ๆ

7,241

10,000
(10,000)

2560 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F

ความตองการแรงงาน

การผลิตกําลังคน

จํานวนคนเกิน(ขาด)

20000

ภาพสถานการณ 2:
โมเดลใหม

2,591

10000
0
-10000

2560 2561 2562 2563 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F

ความตองการแรงงาน

การผลิตกําลังคน

จํานวนคนเกิน(ขาด)

หมายเหตุ: กําลังคนที่เขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรค ประกอบดวย บัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาสรางสรรค และไมจบสาขาสรางสรรค ซึ่งเขามาทํางานในอาชีพสรางสรรค
ที่มา: คณะผูวิจัย
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ในชวง 10 ป อุตสาหกรรมสื่อใหม และสถาปตยกรรม มีจํานวนกําลังคน
ดานสรางสรรคไมเพียงพอ
ภาพสถานการณ 1: แบบไปเรื่อย ๆ
15000

10000

10000

5000

5000

0

0

-5000

2560
2561
2562
2563
2564F
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
2574F
2575F

15000

การโฆษณา

สถาปตยกรรม

สื่อโสตทัศน

สถานที่เชิงวัฒนธรรม

การออกแบบ

สื่อใหม

ศิลปะการแสดง

ทัศนศิลป

-976

-5000

2560
2561
2562
2563
2564F
2565F
2566F
2567F
2568F
2569F
2570F
2571F
2572F
2573F
2574F
2575F

ภาพสถานการณ 2: โมเดลใหม

การโฆษณา

สถาปตยกรรม

สื่อโสตทัศน

ศิลปหัตถกรรม

สถานที่เชิงวัฒนธรรม

การออกแบบ

ศิลปหัตถกรรม

สื่อสิ่งพิมพ

สื่อใหม

ศิลปะการแสดง

สื่อสิ่งพิมพ

-2264

ทัศนศิลป

หมายเหตุ: กําลังคนที่เขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรค ประกอบดวย บัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาสรางสรรค และไมจบสาขาสรางสรรค ซึ่งเขามาทํางานในอาชีพสรางสรรค
ที่มา: คณะผูวิจัย
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พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคสูโมเดลใหม
ใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเผยแพรผา นสือ่ มากขึ้น
พัฒนาเนือ้ หา (content)

คาดการณอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปของ
อุตสาหกรรมสรางสรรค (2568-2574)
อุตสาหกรรมสรางสรรคโดยรวม
สถานที่เชิงวัฒนธรรม
ทัศนศิลป
สื่อสิ่งพิมพ
ศิลปะการแสดง
สื่อใหม
ศิลปหัตถกรรม
การออกแบบ
สื่อโสตทัศน
สถาปตยกรรม
การโฆษณา
-4

ขยายตลาดตางประเทศมากขึ้น

-2

0

สถานการณเติบโตสูง

2

4

6

8

10

สถานการณไปเรื่อยๆ

Avengers Endgame

สรางประสบการณใหมทมี่ ีคณ
ุ คาใหลกู คา
ออกแบบสินคาใหสวยงามควบคูก บั ใชงานไดจริง

ละคร เพราะเราคูก นั

กระเปายีห่ อ BOYY

13

โครงสรางแรงงานสรางสรรคในอุตสาหกรรมสรางสรรค
แรงงานทั้งหมด
1.036 ลานคน
แรงงานสรางสรรค
0.49 ลาน (53%)

จบสาขาสรางสรรค
0.12 ลาน (12%)

ไมจบสาขาสรางสรรค
0.36 ลาน (35%)

ป 2563

ไมใชแรงงานสรางสรรค
0.55 ลาน (47%)

จบสาขาสรางสรรค
0.10 ลาน (10%)

หมายเหตุ: * ขอมูลแรงงานในไตรมาส 3
ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

ไมจบสาขาสรางสรรค
0.45 ลาน (43%)
14

เช็คความพรอมบัณฑิตสาขาสรางสรรคสูโมเดลใหม…
สาขาการศึกษาสรางสรรค

• บัณฑิตจบสาขาสรางสรรคปละประมาณ
4 หมื่ น คน จากจํ า นวนบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมด
มากกวา 3.4 แสนคนตอป
• จํานวนบัณฑิตจบสาขาการตลาดและการ
โฆษณามากสุด (~1 หมื่นคน) ขณะที่ จบ
สาขาหัตถกรรมนอยสุด (~300 คน)

จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (คน)

2560
2561
2562
2563
จํานวนบัณฑิตทุกสาขา
358,931 353,423 354,327 343,707
จํานวนบัณฑิตที่ไมใชสาขาสรางสรรค
314,951 312,580 311,194 302,167
จํานวนบัณฑิตสาขาสรางสรรค
43,980 40,843 43,133 41,540
การตลาดและการโฆษณา
9,971 9,617 10,415 10,367
สื่อโสตทัศนและการผลิตสื่อ
10,009 8,739 9,310 8,832
วารสารศาสตรและการรายงานขาว
3,587 3,658 3,626 4,426
การพัฒนาซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น
5,311 4,891 4,815 4,291
ออกแบบแฟชั่น ภายใน และผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4,310 3,879 4,494 3,942
ดนตรีและศิลปะการแสดง
3,628 2,910 3,278 3,047
สถาปตยกรรมและผังเมือง
2,354 2,677 2,558 2,571
หองสมุด สารสนเทศ และจดหมายเหตุ
2,347 2,362 2,476 2,184
วิจิตรศิลป
2,130 1,800 1,890 1,595
หัตถกรรม
333
310
271
285

หมายเหตุ: การจําแนกสาขาการศึกษาสรางสรรค (Comunian et al, 2011)
ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลระบบภาวการณมงี านทําของบัณฑิต สป.อว.
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1 ใน 4 ของหลักสูตรสาขาสรางสรรคที่เปดสอนเปนหลักสูตรที่รายไดนอย
หลักสูตรสาขาสรางสรรค

• 1 ใน 4 ของหลักสูตรสาขาสรางสรรคที่เปดสอนเปน
หลั ก สู ต รที่ ร ายได ข องบั ณ ฑิ ต จบใหม ต่ํ า กว า 1.5
หมื่ น บาทต อ เดื อ น ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง สะท อ นถึ ง ป ญ หา
คุณภาพของหลักสูตร
• ในจํานวนนี้ เกือบ 65% เปนหลักสูตรที่เปดสอนโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ราชมงคล

ป 2563

< 1.5 หมื่นบาท
25%

584
>= 1.5 หมื่นบาท
75%

มหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรรายไดนอย
วิจัย
5%

เอกชน
15%

150

ป 2563

ไมใชวิจัย
15%
ราชภัฏ/ราช
มงคล
65%

หมายเหตุ: ไมนับรวมหลักสูตรที่มีจํานวนตัวอยาง < 5 ตัวอยางและไมนับรวม 5% และ 95% percentile
ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลระบบภาวการณมงี านทําของบัณฑิต สป.อว.
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บัณฑิตสาขาสรางสรรคจบใหมสวนใหญมีรายไดมัธยฐาน 1.5 หมื่นบาท
แตสาขาตางกัน มีรายไดตางกัน
• บัณฑิตจบสาขาสถาปตยกรรม และสาขา
การพัฒนาซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น
มีรายไดมากสุด สวนสาขาหัตถกรรม มี
รายไดนอ ยสุด

หลักสูตร
สถาปตยกรรมและผังเมือง
การพัฒนาซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น
วารสารศาสตรและการรายงานขาว
ออกแบบแฟชั่น ภายในและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สื่อโสตทัศนและการผลิตสื่อ
วิจิตรศิลป
หองสมุด สารสนเทศ และจดหมายเหตุ
การตลาดและการโฆษณา
ดนตรีและศิลปะการแสดง
หัตถกรรม
รวมสาขาสรางสรรค

2559
2560 2561
17,625 18,000 18,000
15,000 17,000 17,375
15,000 16,000 15,000
15,000
15,000
14,500
13,500
15,000
13,000
12,125
15,000

16,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
14,000
15,000

2562
18,000
19,000
16,350

2563
18,000
18,000
17,250

16,000 15,750
15,000 15,000
15,000 15,500
15,000 15,000
15,000 15,000
15,000 15,000
13,500 14,000
15,000 15,000

15,750
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
12,000
15,000

ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลระบบภาวการณมงี านทําของบัณฑิต สป.อว.
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บัณฑิตจบสาขาเดียวกัน แตมีรายไดตางกัน
• ตั ว อย า งสาขาที่ มี ค วามต อ งการสู ง เช น
สถาปตยกรรม และการพัฒนาซอฟตแวร
และแอพพลิเคชั่น
• บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวิจัยมีรายไดสูงสุด
ขณะที่ บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ /
ราชมงคล มีรายไดต่ําสุด

สาขา

ประเภทมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวิจัย*
สถาปตยกรรมและ มหาวิทยาลัยที่ไมใชวิจัย**
การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ราชมงคล
มหาวิทยาลัยเอกชน
รวม
มหาวิทยาลัยวิจัย*
การพัฒนา มหาวิทยาลัยที่ไมใชวิจัย**
ซอฟตแวร มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ราชมงคล
และแอพพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยเอกชน
รวม

รายไดมัธยฐาน (บาท)
2561
2562
2563
21,350
20,000
20,000
18,500
15,000
17,000
18,000
25,000
20,000
15,000
17,500
17,375

18,000
16,000
18,000
18,000
26,000
20,000
15,000
20,000
19,000

19,000
15,500
18,000
18,000
22,000
20,000
15,000
18,375
18,000

หมายเหตุ: *มหาวิทยาลัยวิจัย ประกอบดวย 9 แหงไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
**มหาวิทยาลัยที่ไมใชวิจัย หมายถึง มหาวิทยาลัยในกํากับที่ไมใชมหาวิทยาลัยวิจัยขางตน และมหาวิทยาลัยรัฐที่ไมใชมหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชมงคล
ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลระบบภาวการณมงี านทําของบัณฑิต สป.อว.
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หลักสูตรสาขาสรางสรรคที่สอนตางกัน สงผลตอทักษะของบัณฑิต:
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
• ความเขมขนของการเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาตินอกจากจะสอนดวยภาษาอังกฤษและยังมีจํานวนหนวยกิต
ภาษาอังกฤษบังคับมากกวา
• หลักสูตรที่รายไดสงู มีลกั ษณะวิชาพืน้ ฐาน (วิชาแกน) มีความจําเพาะเจาะจงกับการเรียนวิศวกรรมซอฟตแวร ขณะที่หลักสูตร
รายไดต่ํา เนื้อหาวิชาแกนครอบคลุมหลายสาขาวิชามากกวา ทั้งนี้ เปนไปไดวา นักศึกษามีพื้นฐานที่ตางกันตั้งแตแรกเขาดวย
• ในหลักสูตรที่รายไดสงู อาจารยจบระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกและตรงกับสาขาทีส่ อน (computer science
/computer engineering)
• หลักสูตรรายไดสงู มีการเรียนรูแ ละปฏิบตั ใิ นรูปแบบโครงงาน (project) ที่ควบคุมคุณภาพโดยหลักสูตร ขณะที่หลักสูตร
รายไดต่ําใหนักศึกษาฝกประสบการณนอกมหาวิทยาลัย ทําใหควบคุมคุณภาพประสบการณวิชีพของนักศึกษาไดนอยกวา
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
รายไดมธั ยฐาน (บาทตอเดือน)
หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญา
หนวยกิตรวม
หนวยกิตวิชาเฉพาะ
(แกน/ บังคับ/ เลือก)

หลักสูตร A
30,000
ใช
วศ.บ.
144
108
(9/ 93/ 6)

หลักสูตร B
30,000
ใช
วศ.บ.
143
107
(18/ 83/ 6)

ที่มา: คณะผูวิจัย ประมวลผลจากขอมูลระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต สป.อว.

หลักสูตร C
14,500
ไม
วศ.บ.
135
98
(24/ 68/ 6)

หลักสูตร D
12,500
ไม
วท.บ.
129
93
(18/ 63/ 6)

19

การสอนทักษะของหลักสูตรรายไดสูงและรายไดต่ําแตกตางกัน
• ลักษณะการสอนทักษะวิชาชีพ และ
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน
• หลักสูตรรายไดสงู สอนทักษะการ
วิเคราะหขอ มูล และความเขาใจเรื่องธุรกิจ
ขณะที่ หลักสูตรรายไดต่ําสอนทักษะการ
บริหารจัดการและการตลาด รวมทั้งการ
สอนเทคโนโลยีดิจิทัลนอย

หลักสูตร
รายไดสูง

รายไดต่ํา

ทักษะวิชาชีพ
สอนวิชาเฉพาะดาน
มากกวาและเขมขนกวา
เชน วิชาเฉพาะดาน
การตลาด หรือวิชา
เฉพาะดานการ
ออกแบบ
สอนวิชาเฉพาะนอย
กวา

ทักษะภาษาอังกฤษ
สอนทักษะภาษาอังกฤษที่เนน
การสื่อสารและเชิงวิชาการ
ระดับเนื้อหาขั้นสูง เชน การ
วิจัยและการเขียนเชิงวิชาการ
และการพูดในที่สาธารณะ

ทักษะอื่น ๆ
สอนทักษะการ
วิเคราะหขอมูล
และความเขาใจ
เรื่องธุรกิจ

สอนภาษาอังกฤษระดับ
เนื้อหาพื้นฐานทั่วไป เชน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
การอานทั่วไป และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

สอนทักษะการ
บริหารจัดการและ
การตลาด และ
การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลนอย

ที่มา: คณะผูวิจัย
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ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากตางประเทศ (1)
สหราชอาณาจักร
• สนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรคอยางครอบคลุม
และตอเนือ่ ง
• พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคทอ งถิ่นในแตละ
ภูมิภาคของสหราชอาณาจักร พรอมทัง้ บูรณาการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคอุดมศึกษา และ
ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs
InGAME (Dundee)
Future Screens NI
Clwstwr
(Wales)
Bristol + Bath
Creative RD

Creative
Informatics
(Edinburgh)
XR Stories
(Yorkshire)

เกาหลีใต
• บูรณาการนโยบายอุตสาหกรรม
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ ผาน
องคกร Korea Creative Content
Agency
• ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยาง
ครบวงจรตลอดหวงโซมลู คา เชน ใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร มีการ
สนับสนุนเงินทุนในการสราง
ภาพยนตร การสรางโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนาทักษะผาน
Korean Academy of Film Arts
และการสนับสนุนการสงออก

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOCCA Main Business
Broadcasting
Game
Animation
Fashion
Next-gen content
HR development
Music
Comics
Character licensing
R&D
Business support
Overseas expansion
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ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากตางประเทศ (2)
สิงคโปร

ญี่ปุน
•

•

ใหความสําคัญกับการปรับภาพลักษณประเทศ (Nationbranding) รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร Cool Japan เพื่อ
สนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑสรางสรรคและตัง้ รัฐมนตรี
Minister of State for Cool Japan Strategy เพื่อ
ดําเนินนโยบาย
จัดตัง้ เงินทุน Cool Japan Fund และ J-LOP Fund เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรค พรอมชองโทรทัศนใน
ตางประเทศ

ที่มา: Cool Japan Movement Promotion Council

•
•

ดําเนินแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค Renaissance
City อยางตอเนื่อง โดยมีแผน RCP I, RCP II และ RCP III
กําหนดวิสยั ทัศนชดั เจน และเกณฑเชิงปริมาณเพือ่ เปนตัวชีว้ ดั
ความสําเร็จ เชน จํานวนการแสดงและนิทรรศการตอป จํานวน
บริษัทศิลปะในประเทศ จํานวนคนเยี่ยมชมงานศิลปะและ
พิพิธภัณฑตอ ป จํานวนตัว๋ ขายไดตอ ป และการจางงานทีเ่ พิม่ ขึน้

ที่มา: Renaissance City Plan III Art Development Plan
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บทเรียนแนวทางการพัฒนาแรงงานสรางสรรค (1)
1. การเปดโอกาสใหฝก งานในอุตสาหกรรมสรางสรรค
• การฝกงานเปนการสงเสริมใหนกั ศึกษาไดเรียนรูผ า นการลงมือทํา (experiential learning)
• สหราชอาณาจักรกระตุน อุตสาหกรรมสรางสรรคใหเพิม่ ตําแหนงฝกงาน (Apprenticeships) ซึ่งเปนทางเลือก
สําหรับนักศึกษาแทนการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย

2. การปลูกฝงความสรางสรรคในเยาวชน
• การเรียนทักษะความคิดสรางสรรคตงั้ แตเด็กเพือ่ ชวยใหพฒ
ั นาความสรางสรรค และคนพบความชอบของตัวเอง
• สิงคโปรสง เสริมการพัฒนาทักษะสรางสรรคตงั้ แตระดับมัธยมศึกษาดวยวิชา เชน Design and Technology กับ
Artists in School Scheme

3. การพัฒนาทักษะแบบพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary)
• ทักษะแบบพหุวทิ ยาการมีความจําเปนเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความตองการในเศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั ทีม่ คี วามซับซอนขึน้
• โครงการ Content One Campus ที่เกาหลีใต บูรณาการศิลปะ มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีเขาดวยกัน
เพื่อทําโครงงาน (project) สรางสรรค
23

บทเรียนแนวทางการพัฒนาแรงงานสรางสรรค (2)
4. การเรียนรูภ าษาอังกฤษและภาษาทีส่ าม
• การสงออกและ Localize สื่อสรางสรรค ตองอาศัยทักษะภาษาตางประเทศ และความเขาใจในวัฒนธรรมใน
ประเทศผูช ม
• University of the Arts London มี Language Centre ที่อบรมทัง้ วิชาภาษาอังกฤษ English for the
Creative Industries และมีวชิ าภาษาตางประเทศใหเลือก เชน ภาษาจีน

5. การพัฒนาทักษะทางธุรกิจและความสามารถในการเปนผูป ระกอบการ
• ผลการสํารวจพบวา แรงงานสรางสรรคกวารอยละ 18 ในอังกฤษมีธรุ กิจเปนของตัวเอง แตหลักสูตรสรางสรรค
มักเนนการฝกปฏิบตั กิ ารทํางานสรางสรรค โดยละเลยการสอนทักษะทางธุรกิจ
• Content Korea Lab สนับสนุนสตารทอัพสรางสรรคในเกาหลีใต ดวยโครงสรางพืน้ ฐาน เชน สตูดโิ อ และให
คําแนะนําทางธุรกิจ

6. การสรางการเรียนรูต ลอดชีวติ และการเขาถึงความสรางสรรคสาํ หรับคนทุกวัย
• สนับสนุนการยกระดับทักษะ (upskill) และเพิม่ ทักษะใหม (reskill) ของแรงงานในอุตสาหกรรมสรางสรรคให
สามารถรองรับทักษะทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว
• Screenskills UK เปนองคกรทีม่ ชี นั้ เรียนสําหรับคนทํางานในอุตสาหกรรมสรางสรรคตลอดทุกชวงวัย และมี
โครงการ mentorship ใหแรงงานสรางสรรค
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แนวโนมแรงงานสรางสรรคหลังโควิด-19
ในยุคหลังโควิด-19 ทักษะดานดิจทิ ลั มีความสําคัญมากขึน้
ดังนั้น การพัฒนาแรงงานสรางสรรคจงึ ไมสามารถหลีกเลีย่ งการพัฒนาทักษะนีไ้ ด

การเขาถึงสือ่ ใน
รูปแบบดิจทิ ลั

การทํางานของแรงงาน
สรางสรรคยดื หยุนมากขึ้น

การเรียนรูท กั ษะ
ผานสือ่ ออนไลน

• The Economist พบวา คนหนุมสาว
ในอังกฤษ ถึง 40% ตองการเขารวม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
ออนไลน แมวาจะเลิกล็อคดาวนแลว

• องคกร Creative New Zealand
ตั้ง Adaptation Fund เพื่อชวย
ธุรกิจสรางสรรคปรับโครงสราง
เพื่อรองรับยุคดิจทิ ลั โดยใหเงิน
20,000 ถึง 200,000 เหรียญ

• ชิลีมอบทุนเพื่อใหประชาชนเขาสมัคร
เรียน MOOC ออนไลนไดฟรีบน
Coursera สําหรับแรงงานใน
อุตสาหกรรมการแสดง เพลง
การออกแบบ และภาพยนตโดยเฉพาะ
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สรุปและขอเสนอแนะ (1)
• ประเทศไทยควรพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคสโู มเดลใหมที่
ปรับตัวและเติบโตไดหลังยุคโควิด-19
• ใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเผยแพรผา นสือ่ มากขึน้
• มุงพัฒนาเนือ้ หา (content)
• ขยายตลาดตางประเทศมากขึน้
• มุงสรางประสบการณใหมทมี่ คี ณ
ุ คาใหลกู คา
• เนนออกแบบสินคาใหสวยงามควบคูก บั ใชงานไดจริง
26

สรุปและขอเสนอแนะ (2)
• เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยใหปรับตัวและเติบโตสูงในโลกหลังยุคโควิด-19
ประเทศไทยควรสรางระบบนิเวศทีเ่ อื้อตอการพัฒนาทักษะแรงงานสรางสรรค
• ในภาพรวม ปริมาณกําลังคนในอุตสาหกรรมสรางสรรคยงั เพียงพอกับความตองการ ยกเวน
ในอุตสาหกรรมสือ่ ใหม และสถาปตยกรรม
• ประมาณ 1 ใน 4 ของหลักสูตรสาขาสรางสรรคทเี่ ปดสอนเปนหลักสูตรทีร่ ายไดของบัณฑิต
จบใหมตา่ํ กวา 1.5 หมื่นบาทตอเดือน ซึ่งสวนหนึง่ สะทอนถึงปญหาคุณภาพของหลักสูตร
• ความแตกตางทีส่ ําคัญของหลักสูตรทีม่ รี ายไดสงู และต่าํ
• ลักษณะการสอนทักษะวิชาชีพและภาษาอังกฤษแตกตางกัน
• หลักสูตรรายไดสงู สอนทักษะการวิเคราะหขอ มูล และความเขาใจเรือ่ งธุรกิจ ขณะที่ หลักสูตรรายไดตา่ํ
สอนทักษะการบริหารจัดการและการตลาด รวมทัง้ การสอนเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นอย
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แรงงานสรางสรรคควรมี ”fusion skills” ในโลกหลังโควิด
เรียนรูแ บบพหุวิทยาการ

ทักษะการใชซอฟตแวร

การใชโซเชียลมีเดีย
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (1)
• ใหเงินสนับสนุนแรงงานสรางสรรค เพื่อใชพฒ
ั นาทักษะและสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ

29

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (2)
• สถาบันการศึกษาควรเนนการพัฒนาคุณภาพและการนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง และรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการดําเนินการ
• มหาวิทยาลัยทีเ่ ปดหลักสูตรสาขาสรางสรรคทมี่ รี ายไดตา่ํ ควรเรงปรับรือ้ หลักสูตร โดยเพิม่ การสอนทักษะ
เฉพาะวิชาชีพทีจ่ าํ เปน รวมทัง้ ทักษะดานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการตลาด และการบริหาร
• ควรใหนักศึกษาทําศิลปนิพนธ/วิทยานิพนธ เพื่อเรียนรูก ารประยุกตใชองคความรูท ไี่ ดเรียนมา ขณะเดียวกัน
ควรควบคุมคุณภาพและกระบวนการทํางานวิทยานิพนธ เพื่อทําใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูก ระบวนการ
ทํางานที่เขมงวด มีระเบียบวิธวี จิ ยั ที่ชดั เจน สามารถนํากระบวนการและทัศนคติดา นความเปนมืออาชีพ ไปใชใน
การทํางาน
• ใหนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อชวยใหไดเรียนรูท กั ษะการทํางานจริง เขาใจกระบวนการผลิตและ
ตลาดจริง ขณะเดียวกัน ควรเตรียมพรอมนักศึกษากอนที่จะเขาไปฝกงานจริง เชน วิเคราะหประสบการณวชิ าชีพ
ที่จําเปนตอการทํางานในสาขานั้นๆ แลวจัดใหมกี ารสอนรายวิชาทีเ่ กี่ยวของ เพื่อควบคุมคุณภาพของ
ประสบการณวชิ าชีพ และประเมินทักษะของนักศึกษาไดโดยตรง
• ควรใหผปู ระกอบการที่ทาํ งานจริงมาแลกเปลีย่ นประสบการณและความรู แกนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป เพื่อใหนกั ศึกษาไดเรียนรูโ ลกจริงและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในวงการ
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (3)
• ระบบการอุดมศึกษาควรมีกลไกการประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รับผิดรับชอบ รวมทั้งกลไกสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันการศึกษา โครงการปรับปรุงคุณภาพ
• สํานักงานปลัดกระทรวง อว. ควรเปดเผยขอมูลการสํารวจการ
มีงานทําและรายไดของบัณฑิตจบใหมของแตละหลักสูตรเปน
ประจําทุกป
• เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียน และ
มุงเปาปรับปรุงหลักสูตรรายไดตา่ํ ใหดขี นึ้ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
• กระทรวง อว. ควรใหความชวยเหลือดานทรัพยากรทัง้ ดาน
ความรู บุคลากร และการเงินแกมหาวิทยาลัยในการปรับตัว

การศึกษาของเกาหลีใต
•Supply Chain Management (SCM)
oสรางกลไกใหภาคเอกชนใหขอมูลทักษะ
กําลังคนที่ตองการ แกสถาบันการศึกษา และ
ภาคการศึกษาทําการปรับหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน

•Nurturing Excellent Engineers in
Information Technology (NEXT)
oชวยมหาวิทยาลัยวิเคราะหความสามารถใน
การแขงขันของตัวเอง จัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร ขยาย
โครงการนักศึกษาฝกงาน และเพิ่มจํานวน
อาจารยที่มีคุณภาพ
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (4)
• อํานวยความสะดวกและสรางแรงจูงใจในการเขามาทํางาน
ของแรงงานสรางสรรคทกั ษะสูงจากตางประเทศ
• เพิ่มสมารทวีซา ใหกบั กลุม ผูเ ชี่ยวชาญอิสระที่อยูใ นกลุม อาชีพสรางสรรค
• สหราชอาณาจักรมีวซี า ชัว่ คราวดานกีฬาและสรางสรรค (พํานักไดสงู สุด
12 เดือน)
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