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สถาบัั น วิิ จัั ย เพื่่� อ การพัั ฒ นาประเทศไทย
(ทีีดีอี าร์์ไอ) ได้้เผยแพร่่ “รายงานทีีดีอี าร์์ไอ”
(ชื่่�อเดิิมว่่า “สมุุดปกขาวทีีดีีอาร์์ ไอ”) มา
ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นสิิ ง หาคม 2536 โดยคัั ด สรร
กลั่่�นกรองงานวิิจััยต่่างๆ มานำำ�เสนออย่่าง
เรีียบง่่ายเพื่่�อจุุดประกายให้้เกิิดการวิิพากษ์์
วิิจารณ์์
“รายงานทีีดีอี าร์์ไอ” มีีโอกาสรัับใช้้สังั คม
ไทยมาตลอด ทั้้�งเป็็นรายสะดวก และปรัับมา
เป็็นรายเดืือนในระยะต่่อมา อย่่างไรก็็ตาม
ตั้้�งแต่่ฉบัับที่่� 118 เป็็นต้้นไป “รายงานทีีดีี
อาร์์ ไ อ” จะมาพบผู้้�อ่่ า นเป็็ น รายสะดวก
พร้้อมทั้้�งยัังคงนำำ�เสนอเรื่่�องราวต่่างๆ อย่่าง
เรีียบง่่ายแบบเป็็นมิิตรต่่อความสนใจใคร่่รู้้�
ของผู้้�อ่่านทั่่�วไปเช่่นเดิิม
ที่่�มา: การนำำ�เสนอในการสััมมนาสาธารณะ
ทีี ดีีอ าร์์ ไ อประจำำ�ปีี 2564 เรื่่� อ ง “ความ
ท้้าทายและจิินตนาการแห่่งโลกใหม่่: โมเดล
ใหม่่ในการพััฒนาประเทศหลัังโควิิด-19”
ในรููปแบบ virtual conference เมื่่�อวัันที่่�
9 พฤศจิิกายน 2564
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ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณ ดร. สมเกีียรติิ ตั้้�งกิิจวานิิชย์์ สำำ�หรัับข้้อเสนอแนะและข้้อคิิด
เห็็นที่่�เป็็นประโยชน์์ และทีีมนัักวิิจััย ซึ่่�งประกอบด้้วย คุุณวรากร อาวุุธปััญญากุุล
คุุณปริิญญา มิ่่�งสกุุล คุุณธีีรภััทร กััมมาระบุุตร คุุณปิิยาภััสร์์ ปัันฉิิม คุุณเมธิิส
โลหเตปานนท์์ คุุณนภฤทธิ์์� ฉัันทวศิินกุุล คุุณณิิชา พิิทยาพงศกร และคุุณวิินิิทร
เธีียรวณิิชพัันธุ์์� สำำ�หรัับความช่่วยเหลืือในการวิิจััยเป็็นอย่่างดีี
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ยกระดัับทัักษะคนไทย…
ให้้ทัันกัับงานและทัักษะในโลก
ใหม่่ที่่�เปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็ว
ตลอดเวลา

การเปลี่่�ยนแปลงของงานที่่�เกิิดขึ้้�น โดยจะสร้้างทั้้�งงานที่่�มีี
รายได้้สููงและรายได้้ต่ำำ��จำำ�นวนมาก ตััวอย่่างงานที่่�มีคี วาม
ต้้องการสููงและรายได้้ดีีในเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั (WEF, 2020a)
เช่่น ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน AI (AI Specialist) นัักวิิทยาศาสตร์์
ข้้อมููล (Data Scientist) วิิศวกรข้้อมููล (Data Engineer)
นัักพััฒนาข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data Developer) นััก
พััฒนาเทคโนโลยีีวิิเคราะห์์และจััดการข้้อมููลธุุรกิิจ และผู้้�
เชี่่�ยวชาญความปลอดภััยไซเบอร์์ ทั้้�งนี้้� จะเห็็นได้้ว่่า งาน
เหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นงานที่่�ใช้้ทัักษะสููง ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีีคนไทย
จำำ�นวนไม่่มากที่่�สามารถทำำ�ได้้ ตััวอย่่างคุุณสมบััติิงาน
ในตำำ�แหน่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญความปลอดภััยไซเบอร์์ คืือ จบ
การศึึกษาปริิญญาตรีีขึ้้�นไป มีีความรู้้�ด้้านความปลอดภััย
ไอทีี ความรู้้ไ� อทีีขั้้น� สููง และระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ มีี
ทัักษะภาษาอัังกฤษ รวมทั้้�งมีีความสามารถแก้้ปััญหาซัับ
ซ้้อน ความสามารถในการใช้้เหตุุผลหลายรููปแบบ และ
ความไวต่่อปััญหา (O*NET onLine)
ในเศรษฐกิิจใส่่ใจที่่�คนหัันมาดููแลสุุขภาพทั้้�งกาย
และใจมากขึ้้�น ตััวอย่่างงานที่่�มีีความต้้องการสููงและราย
การเปลี่่�ยนแปลงของงานและทัักษะในโลกใหม่่
ได้้ดีี (WEF, 2020a) เช่่น นัักสุุขภาพจิิต (Behavioral
การเปลี่่�ยนโครงสร้้างเศรษฐกิิจที่่�มากัับเศรษฐกิิจ Health Technician) ผู้้�ช่่วยนัักกายภาพบำำ�บััด (Physical
ดิิจิิทััล เศรษฐกิิจใส่่ใจ และเศรษฐกิิจสีีเขีียว จะส่่งผลต่่อ Therapist Aides) นัักรัังสีีวิิทยา (Radiation Therapists)

โลกใหม่่หลัังโควิิด-19 เป็็นโลกของเศรษฐกิิจ
ดิิ จิิ ทัั ล เศรษฐกิิ จ ใส่่ ใ จ และเศรษฐกิิ จ สีี เ ขีี ย ว ซึ่่� ง เกิิ ด
ขึ้้�นตั้้�งแต่่ก่่อนเกิิดโควิิด-19 และเมื่่�อเกิิดโควิิด-19 ยิ่่�ง
กระตุ้้�นให้้เศรษฐกิิจเหล่่านี้้�เติิบโตมากขึ้้�น การเปลี่่�ยน
โครงสร้้างเศรษฐกิิจที่่�มากัับเศรษฐกิิจเหล่่านี้้�จะส่่งผลต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงของงานที่่�เกิิดขึ้้�น หลายงานในโลกใหม่่
ต้้องการทัักษะที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างสิ้้�นเชิิง ดัังนั้้�น หาก
ประเทศไทยไม่่ปรัับตััวให้้ทััน จะทำำ�ให้้คนจำำ�นวนมาก
ตกงาน ตััวอย่่างเช่่น งานช่่างซ่่อมรถยนต์์ไฟฟ้้า ที่่�ต้้อง
มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับระบบไฟฟ้้าแรงดัันสููง เพราะแบตเตอรี่่�
รถยนต์์ไฟฟ้้ามีีแรงดัันไฟฟ้้าสููงถึึง 800 โวลต์์ ซึ่่�งแตก
ต่่ า งจากแบตเตอรี่่� ร ถยนต์์ แ บบเดิิ มที่่� มีี แ รงดัั น ไฟฟ้้ า
ประมาณ 12 โวลต์์ ทำำ�ให้้การซ่่อมแซมต้้องใช้้ทัักษะที่่�
แตกต่่างซึ่่�งยากกว่่าเดิิมมาก ปััญหาคืือ ช่่างซ่่อมรถยนต์์
ในประเทศไทยที่่�มีอี ยู่่�จำำ�นวนมากซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่มีคี วามรู้้ช่� า่ ง
กล จะปรัับตััวได้้อย่่างไร
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ภาพที่่� 1 ตััวอย่่างงานในโลกใหม่่มีีทั้้�งรายได้้สููงและรายได้้ต่ำำ��

ผู้้�ฝึึกซ้้อมนัักกีีฬา (Athletic trainers) นัักสรีีรวิิทยาการ
ออกกำำ�ลัังกาย (Exercise Physiologists) พนัักงานดููแล
และบริิการสัันทนาการ (Recreation Workers) และผู้้ช่� ว่ ย
ด้้านการดููแลส่่วนตััว (Personal Care Aides) ตััวอย่่าง
ของงานในกลุ่่�มนี้้� เช่่น ผู้้ช่� ว่ ยนัักกายภาพบำำ�บัดั ซึ่่ง� ต้้องมีี
คุุณสมบััติิ คืือ จบการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลายขึ้้น� ไป
มีีความรู้้�ด้้านกายภาพบำำ�บััดและด้้านมาตรฐานบริิการ มีี
สุุขภาพแข็็งแรง มีีทักั ษะไอทีีพื้้น� ฐาน ทัักษะใช้้ซอฟต์์แวร์์
ด้้านการแพทย์์ ทัักษะภาษาอัังกฤษ รวมทั้้�งความสามารถ
ในการสื่่�อสาร ความใส่่ใจผู้้�อื่่�น และความไวต่่อปััญหา
(O*NET onLine)
ส่่วนตััวอย่่างงานที่่�มีีความต้้องการสููงและราย
ได้้ดีีในเศรษฐกิิจสีีเขีียว (WEF, 2020a) เช่่น นัักเทคนิิค
ด้้านเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ นัักเทคนิิคด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน
นัักการตลาดสีีเขีียว ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านทรััพยากรน้ำำ�� และ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความยั่่�งยืืน ตััวอย่่างของงานในกลุ่่�ม
นี้้� เช่่น ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความยั่่�งยืืน ซึ่่�งต้้องมีีคุุณสมบััติิ
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คืือ จบการศึึกษาปริิญญาตรีีขึ้้�นไป มีีความรู้้�ทั้้�งด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม ด้้านวััสดุุและอาคาร ด้้านกฎหมายและด้้าน
ไอทีีพื้้�นฐาน รวมทั้้�งทัักษะภาษาอัังกฤษ ความสามารถ
ในการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ และความสามารถในการสื่่�อสาร
(O*NET onLine)
แม้้ว่่างานในโลกใหม่่ส่่วนใหญ่่เป็็นงานรายได้้สููง
แต่่ในความเป็็นจริิง งานในโลกใหม่่มีีทั้้�งรายได้้สููงและ
รายได้้ต่ำำ�� (ภาพที่่� 1) ตััวอย่่างเช่่น ในเศรษฐกิิจดิิจิิทััล มีี
ทั้้�งงานผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความปลอดภััยไซเบอร์์และงาน
ไรเดอร์์ ในเศรษฐกิิจใส่่ใจ มีีทั้้ง� งานผู้้ช่� ว่ ยนัักกายภาพบำำ�บัดั
และงานพนัักงานนวดเพื่่อ� สุุขภาพ และในเศรษฐกิิจสีีเขีียว
มีีทั้้�งงานผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความยั่่�งยืืนและงานซาเล้้งและ
คััดแยกขยะ
ทุุกประเทศ รวมทั้้�งประเทศไทย อยากให้้คนของ
ตััวเองมีีรายได้้สููง แต่่งานที่่�มีรี ายได้้สููงก็็ต้้องการทัักษะสููง
ซึ่่�งคนไทยจำำ�นวนมากยัังไม่่สามารถทำำ�ได้้ ตััวอย่่างงาน
ทัักษะไม่่สููงที่่�ทำำ�มากในประเทศไทยคืือไรเดอร์์ (rider)
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ภาพที่่� 2 รายได้้และอายุุของไรเดอร์์

ที่่�มา: การสำำ�รวจโดย Rocket Media Lab ระหว่่างเดืือนมีีนาคม–กรกฎาคม 2564

ซึ่่�งแม้้ว่่าเป็็นงานที่่�มีีประโยชน์์ ช่่วยให้้คนจำำ�นวนมากมีี
งานทำำ�ในช่่วงนี้้�ที่่ธุ� รุ กิิจจำำ�นวนมากปิิดตััว และยัังมีีรายได้้
ดีีพอสมควรด้้วย จากการสำำ�รวจโดย Rocket Media Lab
ระหว่่างเดืือนมีีนาคม–กรกฎาคม 2564 พบว่่า คนที่่�ทำำ�
งานไรเดอร์์เป็็นอาชีีพหลัักมากกว่่าครึ่่ง� มีีรายได้้มากกว่่า
1.5 หมื่่�นบาทต่่อเดืือน แต่่ต้้องทำำ�งานหนัักมากกว่่า 8
ชั่่�วโมงต่่อวััน คนที่่�ทำำ�ส่่วนใหญ่่จึึงมีีอายุุน้้อย โดยมากกว่่า
ครึ่่�งมีีอายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี (ภาพที่่� 2) นอกจากนี้้� งานนี้้�ยััง
ไม่่มีสวั
ี สดิ
ั กิ าร และมีีความเสี่่ย� งจากทั้้�งอุุบััติเิ หตุุและความ
ไม่่แน่่นอนในอาชีีพ เพราะขึ้้�นกัับการกำำ�หนดของแต่่ละ
แพลตฟอร์์ม ดัังนั้้�น ประเทศไทยจึึงควรช่่วยพััฒนาทัักษะ
ของคนไทยให้้สามารถทำำ�งานที่่�มีีรายได้้และเงื่่�อนไขการ
ทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�น

ได้้และเงื่่�อนไขการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�น ประเทศไทยควรช่่วย
ยกระดัับทัักษะของคนไทยให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น
เนื่่�องจากงานที่่�มีีรายได้้และเงื่่�อนไขการทำำ�งานที่่�ดีี เช่่น
นัักวิิเคราะห์์ข้้อมููล หรืือผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านความยั่่�งยืืน ล้้วน
ต้้องการทัักษะที่่�แตกต่่างจากแบบเดิิมที่่�รู้้�ลึึกเพีียงอย่่าง
เดีียว เหมืือนรููปตััว I แต่่ต้้องการทัักษะที่่�หลากหลาย
มากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น
•	ทั้้�งรู้้ลึึ� กหนึ่่ง� เรื่่อ� งและรู้้ก� ว้้างหลายเรื่่อ� งแบบรููปตััว
T หรืือ
•	รู้้�ลึึกอย่่างน้้อยสองเรื่่�องและสามารถเชื่่�อมโยงได้้
แบบรููปตััว π หรืือ
•	มีี ค วามสามารถในการคิิ ด ขั้้� น สููงไปอีี ก โดย
สามารถบููรณาการและสัังเคราะห์์ความเชี่่ย� วชาญ
สองเรื่่�องเข้้าด้้วยกัันได้้แบบรููปตััว Y หรืือ
ทัักษะที่่�หลากหลายในโลกใหม่่
•	มีีความสามารถวิิเคราะห์์ (การแบ่่งซอยปััญหา
ใหญ่่ที่่�แก้้ได้้ยากเป็็นปััญหาเล็็กหลายปััญหา)
เพื่่�อยกระดัับงานของคนไทยในโลกใหม่่ให้้มีีราย
และสามารถสัั ง เคราะห์์ ไ ด้้ (การบููรณาการ
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ภาพที่่� 3 ทัักษะของพนัักงานที่่�นายจ้้างต้้องการ
สััดส่่วนความต้้องการทัักษะภาษาอัังกฤษ

สััดส่่วนความต้้องการทัักษะดิิจิิทััล

สััดส่่วนความต้้องการทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์์

ที่่�มา: ทีีดีีอาร์์ไอ ประมวลผลจากข้้อมููลขนาดใหญ่่ในเว็็บไซต์์หางาน 13 แหล่่ง จำำ�นวน 577,307 ตำำ�แหน่่งงาน ในช่่วง 1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวาคม
2563

แนวทางการแก้้ปััญหาเข้้าด้้วยกัันให้้หนุุนเสริิม
กัันได้้) เหมืือนรููปตััว X
จากการสำำ�รวจผู้้�บริิหารในธุุรกิิจขนาดใหญ่่ทั่่�ว
โลกกว่่า 20 ประเทศโดย WEF (2020b) พบว่่า ทัักษะที่่�
เป็็นที่่�ต้้องการ 10 อัันดัับแรกภายในปีี 2025 ได้้แก่่
• ทัักษะในการแก้้ปััญหา ได้้แก่่ การคิิดวิิเคราะห์์
และนวัั ต กรรม การแก้้ปััญ หาที่่�ซัับซ้้อน การ
คิิดเชิิงวิิพากษ์์ ความคิิดสร้้างสรรค์์ และการใช้้
เหตุุผล
• ทัักษะในการจััดการตััวเอง ได้้แก่่ การเรีียนรู้้ด้้ว
� ย
ตััวเอง และการล้้มแล้้วลุุกได้้เร็็ว (resilience) การ
รัับมืือกัับภาวะกดดััน และความยืืดหยุ่่�น
• ทัักษะในการทำำ�งานร่่วมกับั ผู้้อื่� น่� ได้้แก่่ ความเป็็น
ผู้้�นำำ�และการสร้้างอิิทธิิพลทางสัังคม
• ทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีี เช่่น การใช้้และติิดตาม
เทคโนโลยีี และการออกแบบและโปรแกรมมิ่่�ง
ทั้้�งนี้้� ทัักษะใหม่่ที่่�ผู้้�บริิหารเหล่่านี้้�ให้้ความสำำ�คััญ
มากคืือ การคิิดวิิเคราะห์์และนวััตกรรม การเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตััว
เอง รวมทั้้�งการล้้มแล้้วลุุกได้้เร็็ว การรัับมืือกัับภาวะกดดััน
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และความยืืดหยุ่่�น นอกจากนี้้� ผู้้บ� ริิหารเหล่่านี้้�ยังั ให้้ความ
เห็็นว่่า กว่่า 50% ของพนัักงานทั้้�งหมดต้้องสร้้างทัักษะ
ใหม่่ (reskill) ภายในปีี 2025 (WEF 2020b: 6)
สำำ� หรัั บ ในประเทศไทย จากการศึึกษาของ
ทีีดีีอาร์์ไอด้้วยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้�ประกอบการ และ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) จากประกาศ
หางานออนไลน์์มากกว่่า 5 แสนตำำ�แหน่่ง พบว่่า นอกจาก
ทัักษะวิิชาชีีพเฉพาะแล้้ว ทัักษะที่่�นายจ้้างต้้องการมาก
ขึ้้�นอย่่างชััดเจนนัับตั้้�งแต่่เกิิดโควิิด เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ในช่่วงก่่อนโควิิด (ภาพที่่� 3) ประกอบด้้วยทัักษะที่่�สำำ�คััญ
ได้้แก่่
• ทัักษะภาษาอัังกฤษ โดยเฉพาะงานด้้านวิิศวกร
เจ้้าหน้้าที่่�จััดซื้้�อ เลขานุุการหรืือผู้้�ประสานงาน
ช่่างเทคนิิค และงานในอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์
เช่่น นัักโฆษณาหรืือนัักการตลาด นัักเทคโนโลยีี
สารสนเทศ นัักเขีียน สถาปนิิก นัักออกแบบ
กราฟิิก และล่่ามหรืือนัักแปล
• ทัั กษะดิิ จิิ ทััล โดยเฉพาะงานด้้านช่่ า งเทคนิิ ค
เลขานุุการหรืือผู้้�ประสานงาน เจ้้าหน้้าที่่�จััดซื้้�อ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ภาพที่่� 4 สััดส่่วนของหนุ่่�มสาวที่่�ตอบคำำ�ถามว่่า “ความรู้้�และทัักษะของคุุณใช้้ทำำ�งานได้้นานแค่่ไหน”

และงานในอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ เช่่ น นัั ก
โฆษณาหรืือนัักการตลาด นัักเขีียน นัักออกแบบ
กราฟิิก สถาปนิิก และล่่ามหรืือนัักแปล
• ทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (critical thinking) โดย
เฉพาะงานด้้านวิิศวกร เจ้้าหน้้าที่่�จััดซื้้�อ ช่่าง
เทคนิิค เลขานุุการหรืือผู้้�ประสานงาน และงาน
ในอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ เช่่น นัักโฆษณาหรืือ
นัักการตลาด นัักเทคโนโลยีีสารสนเทศ นัักเขีียน
นัักออกแบบกราฟิิก และสถาปนิิก
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญอีีกประการจากการสััมภาษณ์์
เชิิงลึึกผู้้�ประกอบการ ยัังพบว่่า นายจ้้างจำำ�นวนมาก
ต้้องการพนัักงานที่่�มีี soft skills เช่่น ความสามารถใน
การสื่่�อสาร การทำำ�งานเป็็นทีีม การมีีความคิิดสร้้างสรรค์์
ความเป็็นมืืออาชีีพ และการปรัับตััวได้้เร็็ว ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�
ก็็สอดคล้้องกัับทัักษะความต้้องการในต่่างประเทศ แต่่
ความแตกต่่างที่่�ชัดั เจนคืือ นายจ้้างไทยต้้องการพนัักงาน
ที่่�มีีทัักษะภาษาอัังกฤษเพิ่่�มขึ้้�นมากในหลายอาชีีพ
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ความพร้้อมของคนไทยและสถาบัันการศึึกษา
ไทยด้้านทัักษะในโลกใหม่่
ในขณะที่่�นายจ้้างต้้องการพนัักงานที่่�มีีทัักษะที่่�
หลากหลายเพิ่่�มขึ้้น� แต่่หนุ่่�มสาวไทยที่่�กำำ�ลังั จะเข้้าสู่่�ตลาด
แรงงานหรืือทำำ�งานมาได้้ระยะหนึ่่�งจำำ�นวนมากยัังเชื่่�อว่่า
ทัักษะที่่�มีีอยู่่�ยัังใช้้ได้้อีีกนาน จากผลการสำำ�รวจหนุ่่�มสาว
(15-35 ปีี) ในอาเซีียน 5.6 หมื่่�นคนของ WEF (2019)
ร่่วมกัับ Sea Group พบว่่า 30% ของหนุ่่�มสาวไทยเชื่่�อ
ว่่า ทัักษะที่่�มีีอยู่่�ใช้้ได้้ตลอดชีีวิิต ขณะที่่�มีีเพีียง 10% ของ
หนุ่่�มสาวสิิงคโปร์์และเวีียดนามที่่�คิดิ แบบนี้้� (ภาพที่่� 4) ซึ่่ง�
น่่าเป็็นห่่วงอย่่างยิ่่�ง เพราะว่่าทัักษะที่่�โลกใหม่่ต้้องการจะ
เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วตลอดเวลา
นอกจากนี้้� เมื่่อ� เทีียบกัับหลายประเทศในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออก จากรายงานของ OECD (2021) เด็็กไทย
จำำ�นวนมากคิิดว่่า สติิปัญ
ั ญาและความสามารถของตนเอง
เป็็นสิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงไม่่ได้้ ภาพที่่� 5 แสดงให้้เห็็นว่่า เด็็ก
ไทยเพีียง 40% ที่่�ตอบว่่าสติิปัญ
ั ญาเป็็นสิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ได้้ ขณะที่่�เด็็กเกืือบ 70% ในญี่่�ปุ่่�นที่่�คิิดแบบนี้้�
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ภาพที่่� 5 สััดส่่วนของเด็็กที่่�ตอบว่่า
“สติิปััญญาเป็็นสิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้”

ภาพที่่� 6 สััดส่่วนหนุ่่�มสาวอายุุ 15-24 ปีีที่่�ไม่่ได้้ทำำ�งาน
ไม่่ได้้เรีียน หรืือไม่่ได้้ฝึึกฝนทัักษะ (NEET) ปีี 2562

ที่่�มา: Youth labour statistics, International Labour Organization (ILO), https://ilostat.ilo.org/topics/youth/ (retrieved
November 3, 2021).

ภาพที่่� 7 สััดส่่วนของนัักศึึกษาที่่�ออกกลางคัันต่่อนัักศึึกษาทั้้�งหมด

ที่่�มา: กระทรวงศึึกษาธิิการ และกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

การเชื่่�อว่่าทัักษะตััวเองใช้้ได้้อยู่่�แล้้วและไม่่คิิด
ว่่าจะเปลี่่�ยนแปลงสติิปััญญาและความสามารถของตััว
เองได้้ อาจทำำ�ให้้หนุ่่�มสาวไทยคิิดว่่าไม่่ต้้องฝึึกทัักษะใหม่่
ทั้้�งที่่�ทัักษะที่่�โลกใหม่่ต้้องการจะเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่าง
รวดเร็็วและตลอดเวลา ความเชื่่�อดัังกล่่าวและการขาด
โอกาสทางการศึึกษาซึ่่�งเป็็นผลจากฐานะครอบครััว อาจ
จะเป็็นคำำ�อธิิบายว่่า ทำำ�ไมประเทศไทยจึึงมีีคนหนุ่่�มสาว
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ที่่�อายุุระหว่่าง 15-24 ปีีที่่�ไม่่ได้้ทำำ�งาน ไม่่ได้้เรีียน หรืือ
ไม่่ได้้ฝึึกฝนทัักษะ (Not in Education, Employment
or Training: NEET) ประมาณ 15% ของหนุ่่�มสาวในวััย
เดีียวกััน หรืือคิิดเป็็น 1.4 ล้้านคนในปีี 2562 (ภาพที่่� 6)
นอกจากหนุ่่�มสาวที่่� อ ายุุระหว่่ า ง 15-24 ปีี
มากกว่่า 1.4 ล้้านคนที่่�ไม่่ได้้ทำำ�งาน ไม่่ได้้เรีียน หรืือไม่่
ได้้ฝึึกฝนทัักษะแล้้ว ยัังมีีนัักศึึกษาที่่�เข้้าเรีียนในระดัับ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ภาพที่่� 8 รายได้้เฉลี่่�ยมััธยฐานของบััณฑิิตจบใหม่่
หมายเหตุุ: ม. วิิจััย ประกอบด้้วย 9 แห่่งได้้แก่่
จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ดล
มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มหาวิิทยาลััย
ข อ น แ ก่่ น ม ห า วิิ ท ย า ลัั ย ส ง ข ล า น ค ริิ น ท ร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี และ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
ม. รััฐอื่่�นๆ หมายถึึง มหาวิิทยาลััยในกำำ�กัับที่่�
ไม่่ใช่่มหาวิิทยาลััยวิิจััยข้้างต้้น และมหาวิิทยาลััยรััฐ
ที่่�ไม่่ใช่่มหาวิิทยาลััยราชภััฏ/มหาวิิทยาลััยราชมงคล
ที่่� ม า : ข้้ อ มููล ร ะ บบภ า ว ะ ก า ร มีี ง า น ทำำ� ข อ ง
บััณฑิิต สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม

ภาพที่่� 9 ระดัับการศึึกษาของไรเดอร์์ที่่�ทำำ�งานเต็็มเวลา
ที่่�มา: การสำำ�รวจโดย Rocket Media Lab ระหว่่าง
เดืือนมีีนาคม-กรกฎาคม 2564

อาชีีวศึึกษาและอุุดมศึึกษาที่่�ตกหล่่นออกกลางคัันอยู่่�อีีก
มาก (ภาพที่่� 7)
แม้้แต่่ นัั ก ศึึกษาที่่� เ รีี ย นจนจบปริิ ญ ญาตรีี จ าก
มหาวิิทยาลััย ก็็มีส่ี ว่ นหนึ่่ง� ที่่�ยังั ไม่่ได้้รัับรายได้้สููง โดยรวม
บััณฑิิตจบใหม่่มีรี ายได้้เฉลี่่ย� 1.5 หมื่่น� บาทต่่อเดืือน (ภาพ
ที่่� 8) แต่่ยัังมีีอีีก 1/3 ของบััณฑิิตจบใหม่่ที่่�มีีรายได้้ไม่่ถึึง
1.5 หมื่่�นบาท ซึ่่�งน้้อยกว่่าไรเดอร์์ที่่�ทำำ�งานเต็็มเวลา (full
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time) ส่่วนใหญ่่ ดัังนั้้�น จึึงไม่่น่่าแปลกใจที่่�คนจบปริิญญา
ตรีีส่่วนหนึ่่�งไปทำำ�งานเป็็นไรเดอร์์เต็็มเวลา ดัังจะเห็็นว่่า
มีีไรเดอร์์จบปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่ามากถึึง 20% (ภาพที่่�
9) ซึ่่�งสะท้้อนถึึงการไม่่สามารถหางานอื่่�นที่่�มีีรายได้้และ
เงื่่�อนไขที่่�ดีีกว่่านี้้�ได้้
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ข้้อมููลดัังกล่่าวข้้างต้้นสะท้้อนว่่า โดยรวมแล้้ว
การศึึกษาของมหาวิิทยาลััยไม่่ได้้ทำำ�ให้้เกิิดผลตอบแทน
สููง ซึ่่ง� อาจเป็็นปััญหาคุุณภาพการเรีียนการสอน กล่่าวคืือ
คุุณภาพการเรีียนการสอนที่่�แตกต่่างกัันส่่งผลให้้ทัักษะ
ของนัักศึึกษาที่่�จบออกมาต่่างกัันและมีีรายได้้ที่่�แตกต่่าง
กััน ตััวอย่่างเช่่น จากการเปรีียบเทีียบหลัักสููตรปริิญญา
ตรีีด้้านบริิหารธุุรกิิจ สาขาการตลาด ของมหาวิิทยาลััย
ราชภัั ฏ 2 แห่่ ง ซึ่่� ง อยู่่�ในจัั ง หวัั ด ใกล้้เคีี ย งกัั น และมีี
บััณฑิิตจบใหม่่ที่่�มีีรายได้้เฉลี่่�ยแตกต่่างกััน โดยมีีรายได้้
เฉลี่่�ย 1.5 หมื่่�นบาทต่่อเดืือนสำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาจาก
มหาวิิทยาลััยราชภััฏแห่่งที่่� 1 และ 1.2 หมื่่น� บาทต่่อเดืือน
สำำ�หรัับผู้้�จบจากมหาวิิทยาลััยราชภััฏแห่่งที่่� 2 พบว่่า
มหาวิิทยาลััยราชภััฏแห่่งที่่� 1 มีีการตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของตลาดมากกว่่า โดยเข้้าไปร่่วมมืืออย่่างใกล้้
ชิิดกัับภาคเอกชน และมีีการสอนทัักษะที่่�ตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของตลาดมากกว่่า เช่่น
•	มีีความเข้้มข้้นของการเรีียนภาษาต่่างประเทศ
มากกว่่ า และมีี วิิ ช าภาษาอัั ง กฤษขั้้� น สููง
มากกว่่า เช่่น ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการนำำ�เสนอ
และการสื่่�อสาร
• เปิิดสอนวิิชาด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมากกว่่า
เช่่ น พฤติิ ก รรมผู้้� บ ริิ โ ภคในยุุคดิิ จิิ ทัั ล การ
จััดการการตลาดดิิจิทัิ ลั และการเป็็นผู้้ป� ระกอบ
การในยุุคดิิจิิทััล
•	มีี จำำ� นวนอาจารย์์ ที่่� จ บระดัั บ ปริิ ญ ญาเอก
มากกว่่า และบางส่่วนจบจากต่่างประเทศ
สถาบัันการศึึกษาไทยมีีความพยายามในการ
ปรัับตััวหลายอย่่าง เช่่น หลายมหาวิิทยาลััยมีีการจััด
หลัักสููตรการเรีียนการสอนออนไลน์์ขนาดใหญ่่ (Massive
Open Online Course: MOOC) โดยไม่่จำำ�กััดวุุฒิิการ
ศึึกษาของผู้้�เรีียน และส่่วนใหญ่่เป็็นหลัักสููตรระยะสั้้�น
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เรีียนฟรีี เมื่่�อเรีียนจบแล้้วได้้ประกาศนีียบััตร ข้้อดีีของ
MOOC คืือ ทำำ�ให้้มีีการเผยแพร่่ความรู้้ไ� ด้้มากขึ้้�น อย่่างไร
ก็็ตาม ยัังมีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของหลัักสููตรว่่า เมื่่�อ
เรีียนจบหลัักสููตรเหล่่านี้้�แล้้ว จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะ
ใหม่่และนำำ�ไปใช้้ได้้จริิงตรงตามความต้้องการของตลาด
มากน้้อยแค่่ไหน
นอกจาก MOOC แล้้ว มหาวิิทยาลััยในไทยหลาย
แห่่งปรัับตััวโดยจััดตั้้�งธนาคารหน่่วยกิิต (credit bank)
ซึ่่�งเป็็นระบบการสะสมหน่่วยกิิตโดยไม่่จำำ�กััดระยะเวลา
ในการเรีียน ข้้อดีีคืือ ให้้ความยืืดหยุ่่�นกัับผู้้�เรีียน แต่่หาก
หลัักสููตรที่่�มหาวิิทยาลััยสอนอยู่่�ไม่่สอดคล้้องกัับทัักษะ
ที่่�ตลาดต้้องการ การมีีธนาคารหน่่วยกิิตก็็ไม่่ตอบโจทย์์
นี้้� นอกจากนี้้� ธนาคารหน่่วยกิิตอาจไม่่เหมาะกัับสาขาที่่�
ความรู้้�เปลี่่�ยนเร็็ว เช่่น เทคโนโลยีีสารสนเทศ
นอกจากนี้้� หลายหน่่วยงาน ทั้้�งสถาบัันการศึึกษา
หน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง และภาคเอกชน ได้้ร่่วมกััน
จััดการศึึกษาแบบบููรณาการการเรีียนรู้้ร่� วมกั
่ บั การทำำ�งาน
(Work-integrated Learning หรืือ WiL) หรืือโรงเรีียนใน
โรงงาน เพื่่�อแก้้ปััญหาของระบบการศึึกษาที่่�สอนทัักษะ
ไม่่ตรงกัับความต้้องการของตลาด ซึ่่ง� มีีจุุดเด่่นคืือ ผู้้เ� รีียน
ได้้เรีียนรู้้�จากการทำำ�งานจริิงจึึงมีีทัักษะที่่�ตรงกัับความ
ต้้องการของตลาด และมีีรายได้้ระหว่่างเรีียน ทั้้�งนี้้� ความ
ท้้าทายที่่�สำำ�คัญ
ั ของโครงการคืือ การขยายการศึึกษาแบบ
นี้้�ออกไปในวงกว้้าง (scale up)
ล่่าสุุด มีีความพยายามพััฒนาทัักษะบุุคลากรใน
พื้้�นที่่� EEC ภายใต้้ EEC Model โดยยกระดัับให้้เอกชน
มีีส่ว่ นร่่วมมากขึ้้�น ทั้้�งการร่่วมจ่่ายและออกแบบหลัักสููตร
เพื่่�อให้้ได้้ทัักษะตรงตามความต้้องการของตน ขณะที่่�ผู้้�
เรีียนมีีงานทำำ�ระหว่่างเรีียน และเมื่่�อเรีียนจบก็็สามารถ
เข้้าทำำ�งานเป็็นพนัักงานในสถานประกอบการนั้้�นได้้ทัันทีี
และได้้เงิินเดืือนสููงกว่่าทั่่�วไป เช่่น จบปริิญญาตรีีได้้เงิิน
เดืือน 3 หมื่่�นบาท และจบหลัักสููตรอบรมระยะสั้้�นได้้เงิิน

รายงานทีดีอาร์ ไอ

เดืือน 2 หมื่่น� บาท โครงการนี้้�เป็็นโครงการที่่�ดีใี นการตอบ
โจทย์์การฝึึกอบรมทัักษะให้้ตรงตามความต้้องการ ทั้้�งนี้้�
ความท้้าทายของประเทศไทยคืือ การขยายผลโครงการ
ใปในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ทั่่�วประเทศ
จะเห็็ น ได้้ว่่ า สถาบัั น การศึึกษาไทยมีี ค วาม
พยายามในการปรัับตััว แต่่ยัังไม่่นำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหา
เรื่่�องทัักษะที่่�ไม่่ตรงกัับความต้้องการของตลาด ยกเว้้น
WiL และ EEC Model ผลที่่�ตามมาคืือ ไม่่สามารถผลิิต
ผู้้เ� รีียนที่่�จบมาตรงตามความต้้องการตลาดจึึงทำำ�ให้้มีีราย
ได้้น้้อย ซึ่่�งสะท้้อนถึึงปััญหาการขาดความรัับผิิดรัับชอบ
ของสถาบัันการศึึกษาไทยในการจััดการเรีียนการสอน
อัันเกิิดจากสาเหตุุสำำ�คััญ 2 ประการ คืือ
1. สถาบัันการศึึกษามีีรายได้้ส่่วนใหญ่่จากงบ
ประมาณของรััฐ ทำำ�ให้้ไม่่ได้้ผููกกัับผลการมีี
งานทำำ�และรายได้้ของผู้้�เรีียน
ลัักษณะการอุุดหนุุนการศึึกษาของรััฐ
แบบให้้เงิิ น โดยตรงแก่่ ส ถาบัั น การศึึกษา
(supply-side financing) ทำำ�ให้้สถาบัันการ
ศึึกษาจััดการเรีียนการสอนตามความพร้้อม
และความต้้องการของสถาบัันมากกว่่าการ
พัั ฒ นาให้้ผู้้� เ รีี ย นมีี ทัั ก ษะที่่� ต รงตามความ
ต้้องการของตลาด
2. ผู้้�เรีียนมีีข้้อมููลไม่่เพีียงพอเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ
ของสถาบัันการศึึกษาในการฝึึกทัักษะให้้
ตรงความต้้องการของตลาด ในการตััดสิิน
ใจเลืือกเรีียนในสถาบัันการศึึกษา

โมเดลและการดำำ�เนิินนโยบายการศึึกษาหรืือฝึึก
อบรมที่่�สร้้างความรัับผิิดรัับชอบในต่่างประเทศ
และในประเทศไทย
เพื่่�อแก้้ปััญหาการสร้้างความรัับผิิดรัับชอบใน
การศึึกษาหรืือฝึึกอบรม เราสามารถเรีียนรู้้�ได้้จากโมเดล
การศึึกษาหรืือฝึึกอบรมที่่�สร้้างความรัับผิิดรัับชอบในต่่าง
ประเทศ เช่่น Generation, มหาวิิทยาลััยเพอร์์ดิิว และ
Lambda School และการดำำ�เนิินนโยบายการศึึกษาหรืือ
ฝึึกอบรมที่่�สร้้างความรัับผิิดรัับชอบในต่่างประเทศ เช่่น
สิิงคโปร์์ และอัังกฤษ

• Generation
Generation เป็็นโมเดลในการฝึึกอบรมทัักษะ
ในหลัั ก สููตรระยะสั้้� น ที่่� สร้้ างความรัั บ ผิิ ด รัั บ ชอบ โดย
ควบคุุมคุุณภาพของหลัักสููตรการฝึึกอบรม เริ่่�มตั้้�งแต่่
การออกแบบและปรัับปรุุงหลัักสููตรร่่วมกัับนายจ้้างเพื่่�อ
ให้้ตรงกัับความต้้องการของนายจ้้างมากที่่�สุุดและสร้้าง
ทัักษะที่่�ใช้้ได้้จริิง คััดเลืือกผู้้�เรีียนที่่�พร้้อมและมีีความมุ่่�ง
มั่่�น ฝึึกสอนเข้้มข้้นทั้้�งทัักษะงานและทััศนคติิ ช่่วยจัับคู่่�
หางานเมื่่�อเรีียนจบ ให้้การสนัับสนุุนหลัังเข้้าทำำ�งาน และ
ติิดตามประเมิินผล
ปััจจุุบััน โครงการ Generation เกิิดขึ้้�นในหลาย
ประเทศทั่่�วโลก รวมทั้้�งประเทศไทย และประสบความ
สำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี หากพิิจารณาจากจำำ�นวนผู้้�จบจาก
โครงการมากกว่่า 5 หมื่่น� คน อััตราการจ้้างงานของผู้้เ� รีียน
ที่่�ได้้งานภายในสามเดืือนหลัังจากจบโครงการ 80% อััตรา
ปััจจััยดัังกล่่าวทำำ�ให้้สถาบัันการศึึกษาส่่วนใหญ่่ ผู้้เ� ข้้าร่่วมโครงการที่่�ไม่่มีรี ายได้้ก่่อนเข้้าโครงการแต่่มีรี าย
ไม่่มีีแรงจููงใจในการทำำ�งานร่่วมกัับภาคเอกชนเพื่่�อรัับรู้้� ได้้เมื่่�อจบโครงการมีีสููงถึึง 93% และอััตราของนายจ้้างที่่�
ทัักษะที่่�ตลาดต้้องการ และออกแบบปรัับปรุุงหลัักสููตร มองว่่าผู้้จ� บจากโครงการสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้ดีีกว่่าพนััก
ร่่วมกััน
งานอื่่�นๆ สููงถึึง 84%1
1

ฉบับที่ 184 มกราคม 2565

https://www.generation.org (เข้้าถึึงเมื่่�อ 21 มกราคม 2565)
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• มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว
มหาวิิทยาลััยเพอร์์ดิวมี
ิ โี มเดลที่่�รับั ผิิดรัับชอบกัับ
ผู้้�เรีียน เพราะให้้เรีียนฟรีีก่่อน หากจบแล้้ว ทำำ�งานมีีราย
ได้้ ค่่อยเอารายได้้มาแบ่่งจ่่ายคืืนมหาวิิทยาลััยภายใน
10 ปีี ซึ่่�งหมายความว่่า หากผู้้�เรีียนไม่่มีีงานดีีหรืือราย
ได้้ดีี มหาวิิทยาลััยก็็จะไม่่ได้้เงิินคืืนอย่่างเพีียงพอ นี่่�จึึง
เป็็นการสร้้างความรัับผิิดรัับชอบของสถาบัันการศึึกษา
ต่่อผู้้�เรีียน ปััจจุุบัันมหาวิิทยาลััยในสหรััฐอเมริิกาเกืือบ
สิิบแห่่งใช้้โมเดลนี้้�สำำ�หรัับการเรีียนในระดัับปริิญญา เช่่น
มหาวิิทยาลััยยููทาห์์ และหลายมหาวิิทยาลััยก็็ใช้้สำำ�หรัับ
การเรีียนระยะสั้้�นในระดัับประกาศนีียบััตรด้้วย เช่่น University of San Diego Extension ที่่�เปิิดสอนหลัักสููตรนััก
พััฒนาดิิจิิทััล นัักพััฒนาซอฟต์์แวร์์ นัักการตลาดดิิจิิทััล
และนัักวิิเคราะห์์ธุุรกิิจ
• Lambda School
Lambda School เป็็นสตาร์์ทอััพที่่�ใช้้โมเดลที่่�ยก
ระดัับความรัับผิิดชอบสููงไปอีีกขั้้�นหนึ่่�งคืือ เป็็นหลัักสููตร
สอนออนไลน์์ระยะสั้้�นที่่�รับั ประกัันว่่า หากผู้้เ� รีียนไม่่ได้้งาน
ที่่�มีรี ายได้้มากกว่่า 5 หมื่่น� เหรีียญต่่อปีี ไม่่ต้้องจ่่ายค่่าเรีียน
เลย แต่่หากได้้งาน ต้้องแบ่่งจ่่าย 17% ของรายได้้เป็็น
ระยะเวลา 2 ปีี และมีีมููลค่่าจ่่ายคืืนทั้้�งหมดไม่่เกิิน 3 หมื่่�น
เหรีียญ ทั้้�งนี้้� ความน่่าสนใจของโมเดลนี้้�คืือ มีีความรัับผิิด
รัับชอบต่่อผู้้�เรีียนสููงมาก เพราะรัับเอาความเสี่่�ยงในการ
ได้้งานที่่�มีีรายได้้สููงมาอยู่่�ที่่� Lambda School ทั้้�งหมด ดััง
นั้้�น ธุรุ กิิจจะไปรอดหรืือไม่่จะขึ้้น� กัับคุุณภาพของการสอน
การดำำ�เนิินนโยบายการศึึกษาของรััฐบาลในต่่าง
ประเทศ เช่่น สิิงคโปร์์ และอัังกฤษ ก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การช่่วยให้้ประชาชนสร้้างทัักษะใหม่่หลัังโควิิด-19 ด้้วย
การให้้ทุุนฝึึกอบรมแก่่ผู้้�เรีียนโดยตรง แทนการอุุดหนุุน
สถาบัันการศึึกษา ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ผู้้เ� รีียนมีีอำำ�นาจตััดสิินใจเลืือก
เรีียนทัักษะที่่�ช่่วยให้้ตััวเองมีีงานทำำ�และมีีรายได้้ดีี และ
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สร้้างความรัับผิิดชอบของสถาบัันการศึึกษา ในกรณีีของ
สิิงคโปร์์ หน่่วยงาน SkillsFuture ให้้ทุุนสนัับสนุุน 500
เหรีียญสิิงคโปร์์แก่่ชาวสิิงคโปร์์อายุุ 25 ปีีขึ้้�นไปในการ
เรีียนเพื่่�อพััฒนาทัักษะ การอุุดหนุุนทุุนโดยตรงไปที่่�ผู้้�
เรีียนทำำ�ให้้สถาบัันฝึึกอบรมต้้องฝึึกทัักษะอย่่างมีีคุุณภาพ
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเลืือกเข้้ามาเรีียนในหลัักสููตรของตััวเอง
นอกจากนี้้� ในช่่วงโควิิด-19 รััฐบาลสิิงคโปร์์เห็็นว่่า ทัักษะ
ที่่�ต้้องการในโลกหลัังโควิิด-19 จะเปลี่่�ยนแปลงไปมาก จึึง
ต้้องเร่่งยกระดัับทัักษะประชาชน โดยให้้เงิินอุุดหนุุนเพิ่่�ม
เติิมอีีก 500 เหรีียญสิิงคโปร์์สำำ�หรัับคนอายุุ 25 ปีีขึ้้�นไป
และคนวััยกลางคนที่่�อายุุ 40-60 ปีีก็็ได้้รัับการอุุดหนุุน
เพิ่่�มขึ้้�นอีีก 500 เหรีียญสิิงคโปร์์
เช่่ น เดีี ย วกัั น เพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ ผลกระทบของโค
วิิด-19 และช่่วยฟื้้�นฟููประเทศหลัังจากโควิิด-19 ประเทศ
อัังกฤษมีีนโยบาย Lifetime Skills Guarantee เพื่่�อช่่วย
ให้้ทุุกคนมีีทัักษะที่่�ต้้องการในทุุกช่่วงวััยของชีีวิิต โดย
การให้้ทุุนสนัับสนุุนผู้้�เรีียนโดยตรงในรููปแบบต่่างๆ ไม่่
ว่่าจะเป็็นการให้้เรีียนในหลัักสููตร ปวช. หรืือ ม.ปลายได้้
ฟรีีสำำ�หรัับคนอายุุ 19 ปีีขึ้้�นไปที่่�ยัังไม่่จบ A level (เทีียบ
เท่่า ม.ปลาย) ในหลัักสููตรที่่�กำำ�หนด เช่่น ดิิจิทัิ ลั วิิศวกรรม
วิิทยาศาสตร์์ ธุุรกิิจ การดููแลเด็็ก ภายใต้้โครงการ Free
level 3 qualifications หรืือเลืือกเรีียนหลัักสููตรฝึึกอบรม
ทัักษะระยะสั้้น� ฟรีี 12-16 สััปดาห์์ เช่่น การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การตลาดดิิจิิทััล การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ และทัักษะสีีเขีียว
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�อายุุ 19 ปีีขึ้้�นไป ภายใต้้โครงการ Skills Bootcamps หรืือการให้้กู้้เ� งิินเพื่่อ� เรีียนหรืือฝึึกอบรมที่่�สถาบััน
การศึึกษา ภายใต้้โครงการ Lifelong Loan Entitlement
ซึ่่�งจะเริ่่�มในปีี ค.ศ.2025
ในเมืืองไทยก็็มีีตััวอย่่างที่่�แสดงถึึงความรัับผิิด
ชอบของมหาวิิทยาลััย โดยเฉพาะมหาวิิทยาลััยเอกชน
หลายแห่่ ง เพราะไม่่ ไ ด้้รัั บ เงิิ น ช่่ ว ยเหลืือจากภาครัั ฐ
มาก จึึงนำำ�ประเด็็นการมีีงานทำำ�และรายได้้ดีีของผู้้�เรีียน

รายงานทีดีอาร์ ไอ

มาเป็็นจุุดขาย ยกตััวอย่่างเช่่น คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย วงษ์์ ชวลิิ ตกุุ ล นำำ� เอาผลการสอบได้้ใบ
ประกอบวิิชาชีีพจากสภาการพยาบาล 100% มาเป็็นจุุด
ขาย ทำำ�ให้้ในแต่่ละปีีมีีผู้้�สมััครเรีียนจำำ�นวนมาก แม้้ว่่า
หลัักสููตรพยาบาลศาสตร์์เปิิดรัับนัักศึึกษาปีีละ 120 คน
และค่่าเทอม 3.28 แสนบาทตลอดหลัักสููตร ทั้้�งนี้้� เคล็็ด
ลัับความสำำ�เร็็จของการสอบได้้ 100% คืือ คณะฯ จััดติิว
ให้้นัักศึึกษาก่่อนไปสอบใบประกอบวิิชาชีีพเพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าหลัังจบผู้้เ� รีียนจะมีีงานทำำ�และรายได้้ดีี ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลจาก
สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั
และนวััตกรรมระบุุว่่า รายได้้เฉลี่่�ยของบััณฑิิตจบใหม่่คืือ
2.5 หมื่่�นบาทต่่อเดืือนในปีี 2562
อีีกตััวอย่่างหนึ่่ง� ในประเทศไทยที่่�น่า่ สนใจมาก คืือ
สตาร์์ทอััพชื่่�อ TechUp ที่่�สร้้างโมเดลความรัับผิิดรัับชอบ
เพิ่่�มขึ้้น� ไปอีีกระดัับหนึ่่ง� ซึ่่ง� คล้้ายกัับ Lambda School ที่่�จะ
เปิิดสอนหลัักสููตรออนไลน์์ระยะสั้้�นสำำ�หรัับทัักษะที่่�ตลาด
ต้้องการ เช่่น นัักพััฒนาซอฟต์์แวร์์ โดยผู้้�เรีียนจะใช้้ระยะ
เวลาเรีียนเต็็มเวลา 4 เดืือน และ TechUp รัับประกัันว่่า
หากจบแล้้ว ยัังไม่่สามารถหางานที่่�รายได้้ดีีถึึง 2 หมื่่�น
บาทต่่อเดืือนได้้ภายใน 6 เดืือนก็็ไม่่ต้้องจ่่ายค่่าเรีียน และ
มีีกระบวนการควบคุุมคุุณภาพตั้้�งแต่่ต้้นเหมืือน Generation เริ่่�มตั้้�งแต่่การคััดเลืือกผู้้�เรีียนที่่�มีีความพร้้อมและมีี
ความมุ่่�งมั่่�น และการเน้้นสอนทัักษะสำำ�คัญ
ั เช่่น เทคโนโลยีี
ภาษาอัังกฤษ soft skills (เช่่น การสื่่อ� สาร และการทำำ�งาน
เป็็นทีีม) และการสมััครและสััมภาษณ์์งาน เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าผู้้เ� รีียนจะได้้งานหลัังจบหลัักสููตร ตลอดจนการช่่วยหา
งานให้้หลัังจบหลัักสููตร เช่่น การจััดวััน Demo Day ที่่�ให้้ผู้้�
เรีียนมีีโอกาสนำำ�เสนองานให้้แก่่นายจ้้างหลัังจบหลัักสููตร
ทั้้�งนี้้� รููปแบบการจ่่ายค่่าเล่่าเรีียนมีีให้้เลืือก 3 แบบ คืือ (1)
จ่่ายปกติิงวดเดีียว 4 หมื่่�นบาท (2) จ่่ายผ่่อนรายเดืือน 5
งวดๆ ละ 9 พัันบาท รวมทั้้�งสิ้้�น 4.5 หมื่่�นบาท (3) เก็็บค่่า
แรกเข้้า 3 พัันบาท และส่่วนที่่�เหลืือผ่่อนจ่่ายหลัังได้้งาน

ฉบับที่ 184 มกราคม 2565

โดยจ่่าย 15% ของเงิินเดืือนเป็็นเวลา 18 เดืือน และยอด
รวมไม่่เกิิน 6 หมื่่�นบาท

แนวทางของรััฐในการยกระดัับทัักษะของคนไทย
ให้้ทัันกัับโลกใหม่่ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
โดยสรุุป งานและทัักษะในโลกใหม่่เปลี่่�ยนแปลง
ไปจากเดิิม มีีความหลากหลายและซัับซ้้อนมากขึ้้�น ภาค
รััฐควรช่่วยให้้คนไทยสามารถยกระดัับทัักษะให้้สููงขึ้้�นเพื่่อ�
ให้้มีีงานทำำ�และรายได้้ดีี ด้้วยการสร้้างความรัับผิิดรัับชอบ
ควบคู่่�ไปกัับการขยายโอกาสของคนไทยในการเข้้าถึึงการ
พััฒนาทัักษะ โดยดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. แจกคููปองฝึึกทัักษะ (คล้้ายกัับโครงการ SkillsFuture ของสิิงคโปร์์) โดยแจกคนอายุุ 18 ปีีขึ้้�น
ไปทุุกคน เช่่น คนละ 6 พัันบาททุุกสามปีี เพื่่�อ
ให้้เลืือกฝึึกทัักษะที่่�ต้้องการได้้จากสถาบัันที่่�ผ่า่ น
การรัับรองคุุณภาพ และในอนาคต อาจพััฒนา
คููปองเป็็น NFT (Non-Fungible Token หรืือ
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�ใช้้บล็็อกเชน) เพื่่�อกัันไม่่ให้้มีี
การขายสิิทธิิไปให้้ผู้้�อื่่�น
2. สร้้างความรัับผิิดชอบของสถาบัันการศึึกษา
และสถาบัั น ฝึึ ก อบรม โดยเผยแพร่่ ข้้ อ มูู ล
ผลลััพธ์์ของการศึึกษาสู่่�สาธารณะ เช่่น อััตรา
การมีีงานทำำ�และรายได้้ของผู้้�เรีียนรายสถาบััน
และสาขาวิิชา เพื่่อ� ให้้ผู้้เ� รีียนมีีข้้อมููลในการตััดสิิน
ใจเลืือกเข้้าเรีียนในสถาบัันการศึึกษาและสาขา
วิิชาต่่างๆ
3. ลดข้้ อ จำำ�กัั ด ในการผลิิ ต วิิ ช าชีี พ ที่่� มีี ค วาม
ต้้องการสููง เช่่น ผู้้�ช่่วยพยาบาล และพยาบาล
ตััวอย่่างเช่่น ปััจจุุบัันมีีข้้อบัังคัับสภาการพยาบาล
ที่่� ใ ห้้สถาบัั น การศึึกษาใหม่่ ที่่� อ ยากเปิิ ด สอน
หลัั ก สููตรพยาบาล ต้้องทำำ� โครงการร่่ วมกัั บ
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สถาบัันการศึึกษาพี่่�เลี้้ย� ง และสถาบัันการศึึกษาพี่่�
Technology, Skills and the Future of Work. https://
เลี้้�ยงหนึ่่�งแห่่งสามารถทำำ�ข้้อตกลงเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้
www3.weforum.org/docs/WEF_ASEAN_Youth_
สถาบัันการศึึกษาใหม่่ได้้ไม่่เกิินหนึ่่�งแห่่ง แม้้ว่่า
Survey_2019_Report.pdf
ข้้อจำำ�กััดนี้้�น่่าจะมีีขึ้้�นเพื่่�อมุ่่�งรัับประกัันคุุณภาพ World Economic Forum (WEF). 2020a. Jobs of
แต่่ในทางปฏิิบััติิ มีีวิิธีีรัับประกัันคุุณภาพได้้อีีก
Tomorrow: Mapping Opportunity in the New
หลายวิิธีที่่ี สร้้
� างอุุปสรรคที่่�ไม่่จำำ�เป็็นน้้อยกว่่าและ
Economy. https://www3.weforum.org/docs/
ไม่่เป็็นการกีีดกัันรายใหม่่ ดัังนั้้�น ควรพิิจารณา
WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf
ยกเลิิกเกณฑ์์ดังั กล่่าว เนื่่อ� งจากข้้อจำำ�กัดั นี้้�ทำำ�ให้้ World Economic Forum (WEF). 2020b. The Future
ไม่่สามารถผลิิตพยาบาลได้้มากขึ้้�นเร็็วพอ ทั้้�งที่่�
of Jobs Report 2020. https://www3.weforum.org/
เรากำำ�ลัังเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจใส่่ใจ ซึ่่�งมีีความต้้องการ
docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
บุุคลากรทางการแพทย์์สููง โดยเฉพาะพยาบาล
และผู้้�ช่่วยพยาบาล
4. เพื่่�อขยายโอกาสของคนไทยในการเข้้าถึึงการ
พััฒนาทัักษะในโลกเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั ภาครััฐควร
เพิ่่�มการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและคอมพิิวเตอร์์
สำำ� หรัั บ ผู้้�ที่่� อ ยู่่�ในพื้้� น ที่่� ห่่ า งไกล โดยเฉพาะ
เด็็กยากจนในพื้้�นที่่�ห่่างไกล เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการ
ตกหล่่นในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล

เอกสารอ้้างอิิง
O*NET OnLine, National Center for O*NET Development. www.onetonline.org/, accessed November
2, 2021.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2021. Sky’s the Limit: Growth
mindset, students, and schools in PISA. https://
www.oecd.org/pisa/growth-mindset.pdf
Rocket Media Lab. 23 กัันยายน 2564. ไรเดอร์์ไทย
เป็็ น อยู่่� ยัั ง ไง อยากได้้ อ ะไรบ้้ า ง. https://rocketmedialab.co/rider/
World Economic Forum (WEF). 2019. ASEAN Youth:

14

รายงานทีดีอาร์ ไอ

