
งานและทกัษะสาํหรบัโลกใหม�



โลกใหม�หลังโควิด-19

ผลของการลอ็กดาวน�ในช�วงโควดิ-19 
ยิ่งทําให�คนเปลีย่นพฤตกิรรมมาใช�
เทคโนโลยดีิจทิลัมากขึน้ ทาํงานจากที่
บ�านมากขึน้ ทําธุรกรรมออนไลน�มาก
ขึ้น หลายธรุกิจเติบโตสงูอย�างก�าว
กระโดด เช�น ธุรกิจ e-commerce

การเกิดโควดิ-19 ยิ่งทําให�คนตระหนัก
ถึงความสาํคัญของสขุภาพกายและใจ
มากขึ้น แม�ว�าธุรกจิทเีกี่ยวข�องกบั
เศรษฐกิจใส�ใจ เช�น สปา และฟ�ตเนส 
ซบเซาไปบ�างในช�วงโควดิ แต�น�าจะ
กลับมาฟ��นตัวและเติบโตได�หลังจากนี้

โควิด-19 เกิดควบคู�กับช�วงทีค่นตืน่ตัว
ด�านสิ่งแวดล�อมมากขึน้ เพราะ
สิ่งแวดล�อมส�งผลกระทบต�อสขุภาพ 
ธุรกิจสเีขยีว เช�น ธุรกิจรถยนต�ไฟฟ�า 
และพลงังานทางเลือก เติบโตอย�าง
รวดเรว็



หลายงานในโลกใหม�จะต�องการทักษะที่เปล่ียนแปลงไปอย�างส้ินเชิง...
ดังน้ัน หากไม�ปรับตัวให�ทัน จะทําให�คนจํานวนหน่ึงตกงาน 

• ป�ญหาคือ ช�างซ�อมรถยนต�ในประเทศไทยท่ีมีอยู�จํานวนมาก ซึ่งส�วนใหญ�
มีความรู�ช�างกล จะปรับตัวได�อย�างไร?

• ซึ่งรถยนต�ท่ีใช�นํ้ามันแบบป�จจุบันมีชิ้นส�วนท่ีเคล่ือนไหว (moving parts) 
จํานวนมากถึง 2 พันชั้น ทําให�รถยนต�เสียได�บ�อย 

• แต�พอเป�นรถไฟฟ�า ชิ้นส�วนท่ีเคล่ือนไหวลดลงเหลืออยู�ประมาณ 20 ชิ้น ทําให�
ความสําคัญของการซ�อมแซมชิ้นส�วนรถยนต�จะลดลง แต�การดูแลรักษา
แบตเตอรี่จะสําคัญมากขึ้น 

• ซึ่งแบตเตอรี่รถไฟฟ�าก็แตกต�างจากแบตเตอรี่ของรถยนต�แบบเดิม เช�น มี
ความดันไฟฟ�าสูงถึง 800 โวลต� ทําให�การซ�อมแซมต�องใช�ทักษะท่ีแตกต�าง  
ต�องมีความรู�เกี่ยวกับระบบไฟฟ�าความดันสูงซึ่งยากกว�ามาก

ตัวอย�างเช�น ช�างซ�อมรถยนต�ที่ใช�น้ํามันในป�จจุบัน ต�องมีความรู�เก่ียวกับชิ้นส�วนต�าง ๆ ของรถยนต� 



• ป�ญหาคอื ช�างซ�อมรถยนต�ในประเทศไทยที่มอียู�จาํนวนมาก 
ซึ่งส�วนใหญ�มคีวามรู�ช�างกล จะปรับตวัได�อย�างไร?

• รถยนต�ที่ใช�น้ํามันแบบป�จจุบันมีชิ้นส�วนที่เคลื่อนไหว (moving parts) จํานวน
มากถึง 2 พันชั้น ทําให�รถยนต�เสียได�บ�อย 

• แต�รถไฟฟ�า ชิ้นส�วนที่เคลื่อนไหวลดลงเหลอือยู�ประมาณ 20 ชิ้น ทําให�
ความสําคัญของการซ�อมแซมชิ้นส�วนรถยนต�จะลดลง แต�การดูแลรักษา
แบตเตอร่ีจะสําคัญมากข้ึน 

• แบตเตอร่ีรถไฟฟ�าแตกต�างจากแบตเตอร่ีของรถยนต�แบบเดิม เช�น มีความดัน
ไฟฟ�าสูงถึง 800 โวลต� ทําให�การซ�อมแซมต�องใช�ทักษะที่แตกต�าง  ต�องมีความรู�
เก่ียวกับระบบไฟฟ�าความดันสูงซ่ึงยากกว�ามาก

ตัวอย�างเช�น ช�างซ�อมรถยนต�ที่ใช�น้ํามันในป�จจุบัน ต�องมีความรู�เก่ียวกับชิ้นส�วนต�าง ๆ ของรถยนต� 

หลายงานในโลกใหม�จะต�องการทักษะที่เปล่ียนแปลงไปอย�างส้ินเชิง...
ดังน้ัน หากไม�ปรับตัวให�ทัน จะทําให�คนจํานวนหน่ึงตกงาน 















งานและทักษะโลกใหม� มีความหลากหลายและซับซ�อน…
ทําอย�างไรให�แรงงานไทย ยกระดับสู�งานที่มีค�าตอบแทนสูง
ได�



แม�ว�ารายได�ด ีแต�มีป�ญหาด�านความมั่นคงในอาชีพ และหากอายุมากทําได�ยากขึน้ 

ส�วนใหญ�อายุน�อย
เกือบ 60%
มีอายุน�อยกว�า 30 ป�

รายได�ดี
54% ของไรเดอร�ที่ทาํเป�นอาชพีหลกั 
มีรายได� >1.5 หมื่นบาทต�อเดอืน







สําหรับในประเทศไทย จากการศกึษาของทดีอีาร�ไอด�วยการ
สัมภาษณ�ผู�ประกอบการ และการวเิคราะห� BIG Data จากการ
ประกาศหางานออนไลน� >5 แสนตําแหน�ง 

พบว�า นอกจากทกัษะวชิาชพีเฉพาะแล�ว ทักษะที่นายจ�างต�องการ
มากขึ้นอย�างชดัเจน นับตั้งแต�เกดิโควดิ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัในช�วง
ก�อนโควดิ ประกอบด�วย ทักษะทีส่ําคัญ



ทักษะที่นายจ�าง
ต�องการ
นอกจากทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ
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ทักษะที่นายจ�าง
ต�องการ
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จากการสมัภาษณ�ผู�ประกอบการเชงิลกึ ยังพบว�า นายจ�าง
จํานวนมากต�องการพนกังานทีม่ี Soft skills เช�น 
ความสามารถในการสือ่สาร การทาํงานเป�นทมี การมคีวามคดิ
สร�างสรรค� ความเป�นมอือาชพี และการปรับตวัได�เรว็

ซึ่งทั้งหมดนีก้ส็อดคล�องกบัทกัษะความต�องการในต�างประเทศ 
แต�ความแตกต�างทีช่ดัเจนคือ  นายจ�างไทยต�องการพนกังานที่
มีทักษะภาษาองักฤษเพิม่ขึ้นมากในหลายอาชพี 





• ผลสํารวจหนุ�มสาว (15-35 ป�) 
ในอาเซียน 56,000 คน

• 30% ของหนุ�มสาวไทยเช่ือว�า 
ทักษะใช�ได�ตลอดชีวิต ขณะท่ี 
เพียง 10% ของหนุ�มสาว
สิงคโปร� และเวียดนามท่ีคิด
แบบน้ี

• ซ่ึงน�าเป�นห�วงอย�างยิ่ง 
เพราะว�า ทักษะท่ีโลกใหม�
ต�องการจะเปลี่ยนแปลงไป
อย�างรวดเร็วตลอดเวลา

ทักษะของคนไทย ใช�ได�ตลอดชีวิต?



สัดส�วนของเด็กที่ตอบว�า
“สติป�ญญาเป�นส่ิงที่เปล่ียนแปลงได�” เด็กไทยเพยีง 40% ที่ตอบว�า

สติป�ญญาเป�นสิง่ทีเ่ปลี่ยนแปลงได� 
ขณะที่ เด็กเกอืบ 70% ในญี่ปุ�นที่
คิดแบบนี้

เด็กไทยจํานวนมากคิดว�า สติป�ญญา
และความสามารถของตนเองเป�นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไม�ได�



นอกจากหนุ�มสาวที่อายุ
ระหว�าง 15 – 24 ป� 
จํานวนมากกว�า 1.4 ล�าน
คน ที่ไม�ได�ทํางาน ไม�ได�
เรียน หรือไม�ได�ฝ�กฝน
ทักษะแล�ว แม�กระทั่ง
นักศึกษาที่เข�าเรียนใน
ระดับอาชีวะและ
อุดมศึกษา ก็ยังมีการตก
หล�นออกกลางคันอยู�มาก 





คุณภาพการเรียน
การสอนที่แตกต�าง
ส�งผลให�ทักษะของ
นักศึกษาที่จบ
ออกมาต�างกัน
และมีรายได�ที่
แตกต�างกัน







• WiL เป�นการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการการเรยีนรู�
ร�วมกับการทาํงาน หรือ 
โรงเรยีนในโรงงาน

• จุดเด�น: ผู�เรยีนได�เรยีนรู�จาก
การทํางานจรงิ จึงมีทักษะที่
ตรงกบัความต�องการของ
ตลาด และมรีายได�ระหว�าง
เรียน  

• ความท�าทายคอื การขยาย
การศกึษาแบบนี้ออกไปในวง
กว�าง (scale up)



• หลักสตูรพัฒนานกัศกึษา ปวช./
ปวส. และหลกัสตูรระยะสัน้ 

• ลงทุนร�วมกันระหว�างภาครัฐและ
เอกชนในหลักสูตรระยะสั้น 

• สถาบันการศึกษาร�วมกับเอกชนใน
การออกแบบหลักสูตรเพื่อให�ตอบ
โจทย�การทํางาน/สถาน
ประกอบการรับรอง

• สถานประกอบการรับประกันการ
จ�างงานเมื่อจบ และให�เงินเดือนสูง
กว�าทั่วไป (หลักสูตรพัฒนา
นักศึกษา ปวช./ปวส.)

• สถานประกอบการนําค�าใช�จ�ายไป
ลดหย�อนภาษีได�สูงสุดถึง 250%

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ความท�าทายของประเทศไทยคอื การขยายผลโครงการใปในพืน้ทีอ่ื่นๆ ทั่วประเทศ



ทําไมระบบการศกึษาไทยจงึไม�สามารถผลติผู�เรยีนทีม่ทีกัษะ
ตรงกบัความต�องการของตลาด? 

• สถาบันการศกึษามรีายได�ส�วนใหญ�มาจากงบประมาณของรฐั ทําให�รายได�
ส�วนใหญ�ไม�ได�ผูกกับผลการมีงานทําและรายได�ของผู�เรียน 

• การอุดหนุนการศึกษาของรัฐแบบให�เงินโดยตรงแก�
สถาบันการศึกษา (supply-side financing) ทําให�
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนตามความพร�อมและความ
ต�องการของสถาบันมากกว�าการพัฒนาให�ผู�เรียนมีทักษะที่ตรงตาม
ความต�องการของตลาด

• ผู�เรยีนมขี�อมลูไม�เพยีงพอเกี่ยวกับคณุภาพของสถาบันการศกึษาในการ
ฝ�กทักษะให�ตรงความต�องการของตลาด ในการตดัสนิใจเลอืกเรยีนใน
สถาบันการศกึษา

สถาบันการศึกษาส�วนใหญ�จงึไม�มแีรงจงูใจในการทาํงานร�วมกบัภาคเอกชน 
เพื่อรับรู�ทักษะท่ีตลาดต�องการ และออกแบบปรับปรุงหลักสูตรร�วมกัน









โมเดลน�าสนใจ คือ 
มคีวามรบัผดิรบัชอบ 
ต�อผู�เรยีนสงูมาก 
เพราะรบัเอาความเสีย่งใน
การได�งานทีม่รีายได�สงู
มาอยู�ที ่Lambda 
School ทั้งหมด
ดังนัน้ ธุรกจิจะไปรอด
หรือไม�ขึน้กบัคณุภาพของ
การสอน



รัฐบาลในต�างประเทศ เช�น สิงคโปร� และอังกฤษ ให�
ความสําคัญกบัการช�วยให�ประชาชนสร�างทกัษะใหม�หลงั
โควิด-19 ด�วยการให�ทนุฝ�กอบรมแก�ผู�เรียนโดยตรง 
แทนที่อดุหนนุสถาบันการศกึษา ซึ่งทําให�ผู�เรยีนมีอาํนาจ
ตัดสนิใจเลอืกเรยีนทกัษะทีช่�วยให�ตวัเองมงีานทาํและ
มีรายได�ด ีและสร�างความรบัผดิชอบของสถาบนัการศกึษา

ในระดบัรัฐบาล













ข�อเสนอแนะทางนโยบาย
สร�างความรบัผิดรับชอบ ขยายโอกาสของคนไทย

ในการเข�าถึงการพฒันาทักษะ



ข�อเสนอแนะทางนโยบาย
สร�างความรบัผิดรับชอบ ขยายโอกาสของคนไทย

ในการเข�าถึงการพฒันาทักษะ

เผยแพร�ข�อมลูการมงีานทาํ และรายได�ของผู�เรยีนราย
สถาบันและสาขาวิชา เพื่อให�ผู�เรยีนมขี�อมลูในการตัดสนิใจ
เลือกเข�าเรยีนในสถาบนัการศกึษา และสาขาวชิาต�าง ๆ



• ป�จจุบัน มีข�อบังคบัสภาการพยาบาล ที่ให�สถาบันการศกึษา
ใหม�ที่อยากเป�ดสอนหลกัสูตรพยาบาล ต�องทําโครงการ
ร�วมกบัสถาบนัการศึกษาพี่เลี้ยง และสถาบนัการศกึษาพีเ่ลีย้ง
หนึ่งแห�งสามารถทําข�อตกลงเป�นพีเ่ลี้ยงให�สถาบนัการศกึษา
ใหม�ได�ไม�เกนิหนึง่แห�ง

• ข�อจํากดันีน้�าจะมขีึน้เพือ่มุ�งรบัประกนัคณุภาพ แต�มีวธิี
รับประกนัคณุภาพได�อกีหลายวธิทีีส่ร�างอุปสรรคที่ไม�จาํเป�น
น�อยกว�า และไม�เป�นการกดีกนัรายใหม� ดังนั้น ควรพจิารณา
ยกเลกิ เนื่องจาก ข�อจํากดันีท้าํให�ไม�สามารถผลิตพยาบาล
ได�มากขึน้เรว็พอ ทั้งที่ เรากาํลงัเข�าสู�เศรษฐกจิใส�ใจ ซึ่งมีความ
ต�องการบคุลากรทางการแพทย�สงู โดยเฉพาะพยาบาล และ
ผู�ช�วยพยาบาล

ข�อเสนอแนะทางนโยบาย
สร�างความรบัผิดรับชอบ ขยายโอกาสของคนไทย

ในการเข�าถึงการพฒันาทักษะ



เพื่อขยายโอกาสของคนไทยในการเข�าถงึการ
พัฒนาทกัษะในโลกเศรษฐกจิดิจทิลั ภาครัฐควร
เพิ่มการเข�าถงึอนิเทอร�เนต็และคอมพวิเตอร�
สําหรับผู�ทีอ่ยู�ในพืน้ทีห่�างไกล โดยเฉพาะ เด็ก
ยากจนในพืน้ทีห่�างไกล เพื่อไม�ให�เกดิการตก
หล�นในยุคเศรษฐกจิดจิิทลั

ข�อเสนอแนะทางนโยบาย
สร�างความรบัผิดรับชอบ ขยายโอกาสของคนไทย

ในการเข�าถึงการพฒันาทักษะ


	งานและทักษะสำหรับโลกใหม่
	โลกใหม่หลังโควิด-19
	หลายงานในโลกใหม่จะต้องการทักษะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง... ดังนั้น หากไม่ปรับตัวให้ทัน จะทำให้คนจำนวนหนึ่งตกงาน 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	นอกจากหนุ่มสาวที่อายุระหว่าง 15 – 24 ปี จำนวนมากกว่า 1.4 ล้านคน ที่ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้เรียน หรือไม่ได้ฝึกฝนทักษะแล้ว แม้กระทั่งนักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับอาชีวะและอุดมศึกษา ก็ยังมีการตกหล่นออกกลางคันอยู่มาก 
	Slide Number 24
	คุณภาพการเรียน�การสอนที่แตกต่างส่งผลให้ทักษะของนักศึกษาที่จบออกมาต่างกัน�และมีรายได้ที่แตกต่างกัน
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	ทำไมระบบการศึกษาไทยจึงไม่สามารถผลิตผู้เรียนที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาด? �
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	รัฐบาลในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และอังกฤษ ให้ความสำคัญกับการช่วยให้ประชาชนสร้างทักษะใหม่หลัง�โควิด-19 ด้วยการให้ทุนฝีกอบรมแก่ผู้เรียนโดยตรง �แทนที่อุดหนุนสถาบันการศึกษา ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีอำนาจตัดสินใจเลือกเรียนทักษะที่ช่วยให้ตัวเองมีงานทำและ�มีรายได้ดี และสร้างความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
	ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
	ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
	ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

