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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ไอ” มโีอกาสรับัใช้ื่สงัคม
ไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเปน็รายสะดีวิก แลั่ะปรบััมา
เป็นรายเดืีอนในระยะต่ั้อมา อย่างไรก็ตั้าม 
ตั้ั�งแตั้่ฉบัับัที� 118 เป็นต้ั้นไป “รายงานทีดีี 
อาร์ ไอ” จัะมาพื่บัผ้้อ่านเป็นรายสะดีวิก 
พื่ร้อมทั�งยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่าง
เรียบัง่ายแบับัเป็นมิตั้รตั้่อควิามสนใจัใคร่ร้้
ของผ้้อ่านทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ผู้้�เขีียน
เสาวรัจิ รัตนคำำาฟูู
ออกแบบ
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รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 184
มกราคม 2565

ที่มา:  การนำาเสนอในการสัมมนาสาธารณะ
ทีีดีีอาร์ ไอประจิำาปี 2564  เร่�อง “คำวาม
ที้าทีายิ่และจิินตนาการแห่่งโลกให่ม่: โมเดีล
ให่ม่ในการพัฒนาประเทีศ์ห่ลังโคำวิดี-19” 
ในรูปแบูบู virtual conference เม่�อวันทีี� 
9 พฤศ์จิิกายิ่น 2564 ผ้้เขียนขอขอบัคุณ์ ดีร. สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ สำาหรับัข้อเสนอแนะแลั่ะข้อคิดี

เห็นที�เป็นประโยชื่น์ แลั่ะทีมนักวิิจััย ซึ่่�งประกอบัดี้วิย คุณ์วิรากร อาวิุธปัญญากุลั่ 
คุณ์ปริญญา มิ�งสกุลั่ คุณ์ธีรภััทร กัมมาระบัุตั้ร คุณ์ปิยาภััสร์ ปันฉิม คุณ์เมธิส 
โลั่หเตั้ปานนท์ คุณ์นภัฤทธิ� ฉันทวิศินกุลั่ คุณ์ณ์ิชื่า พื่ิทยาพื่งศกร แลั่ะคุณ์วิินิทร 
เธียรวิณ์ิชื่พื่ันธุ์ สำาหรับัควิามชื่่วิยเหลั่ือในการวิิจััยเป็นอย่างดีี
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ยกระดับทักษะคนไทย…
ให�ทันกับงานและทักษะในโลก
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ตลอดเวลา

โลกใหม่่หลังโควิิด-19 เป็็นโลกของเศรษฐกิจ

ดิจิทััล เศรษฐกิจใส่่ใจ และเศรษฐกิจส่ีเขียวิ ซึ่่�งเกิด

ข่�นตั้ั�งแต่ั้ก่อนเกิดโควิิด-19 และเม่่�อเกิดโควิิด-19 ยิ�ง

กระตั้้�นให�เศรษฐกิจเหล่านี�เติั้บโตั้ม่ากข่�น การเป็ลี�ยน

โครงส่ร�างเศรษฐกิจทีั�ม่ากับเศรษฐกิจเหล่านี�จะส่่งผลตั้่อ

การเป็ลี�ยนแป็ลงของงานทัี�เกิดข่�น หลายงานในโลกใหม่่

ตั้�องการทัักษะทัี�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย่างส่ิ�นเชิิง ดังนั�น หาก

ป็ระเทัศไทัยไม่่ป็รับตั้ัวิให�ทััน จะทัำาให�คนจำานวินม่าก

ตั้กงาน ตั้ัวิอย่างเชิ่น งานชิ่างซึ่่อม่รถยนตั้์ไฟฟ้า ทัี�ตั้�อง

ม่ีควิาม่ร้�เกี�ยวิกับระบบไฟฟ้าแรงดันส่้ง เพราะแบตั้เตั้อรี�

รถยนตั้์ไฟฟ้ามี่แรงดันไฟฟ้าส่้งถ่ง 800 โวิลตั้์ ซึ่่�งแตั้ก

ตั้่างจากแบตั้เตั้อรี�รถยนตั้์แบบเดิม่ทัี�มี่แรงดันไฟฟ้า

ป็ระม่าณ 12 โวิลตั้์ ทัำาให�การซึ่่อม่แซึ่ม่ตั้�องใชิ�ทัักษะทีั�

แตั้กตั้่างซึ่่�งยากกวิ่าเดิม่ม่าก ป็ัญหาค่อ ชิ่างซึ่่อม่รถยนตั้์

ในป็ระเทัศไทัยทัี�ม่อีย่้จำานวินม่ากซึ่่�งส่ว่ินใหญม่่คีวิาม่ร้�ช่ิาง

กล จะป็รับตั้ัวิได�อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงขีองงานและทักษะในโลกใหม่

การเป็ลี�ยนโครงส่ร�างเศรษฐกิจทีั�ม่ากบัเศรษฐกิจ

ดิจิทััล เศรษฐกิจใส่่ใจ และเศรษฐกิจส่ีเขียวิ จะส่่งผลตั้่อ

การเป็ลี�ยนแป็ลงของงานทีั�เกดิข่�น โดยจะส่ร�างทัั�งงานทีั�ม่ี

รายได�ส้่งและรายได�ตั้ำ�าจำานวินม่าก ตั้วัิอย่างงานทัี�ม่คีวิาม่

ตั้�องการส่ง้และรายได�ดีในเศรษฐกิจดจิทัิัล (WEF, 2020a) 

เชิ่น ผ้�เชิี�ยวิชิาญด�าน AI (AI Specialist) นักวิิทัยาศาส่ตั้ร์

ข�อม่้ล (Data Scientist) วิิศวิกรข�อม่้ล (Data Engineer) 

นักพัฒนาข�อม่้ลขนาดใหญ่ (Big Data Developer) นัก

พัฒนาเทัคโนโลยีวิิเคราะห์และจัดการข�อม่้ลธุ้รกิจ และผ้�

เชิี�ยวิชิาญควิาม่ป็ลอดภััยไซึ่เบอร์ ทัั�งนี� จะเห็นได�วิ่า งาน

เหล่านี�ล�วินเป็็นงานทัี�ใชิ�ทัักษะส่้ง ซึ่่�งในป็ัจจ้บันม่ีคนไทัย

จำานวินไม่่ม่ากทัี�ส่าม่ารถทัำาได� ตั้ัวิอย่างค้ณส่ม่บัตั้ิงาน

ในตั้ำาแหน่งผ้�เชีิ�ยวิชิาญควิาม่ป็ลอดภััยไซึ่เบอร์ ค่อ จบ

การศ่กษาป็ริญญาตั้รีข่�นไป็ ม่ีควิาม่ร้�ด�านควิาม่ป็ลอดภััย

ไอทั ีควิาม่ร้�ไอทัขีั�นส่ง้ และระบบเคร่อข่ายคอม่พิวิเตั้อร ์ม่ี

ทักัษะภัาษาองักฤษ รวิม่ทัั�งม่คีวิาม่ส่าม่ารถแก�ป็ญัหาซัึ่บ

ซึ่�อน ควิาม่ส่าม่ารถในการใชิ�เหตั้้ผลหลายร้ป็แบบ และ

ควิาม่ไวิตั้่อป็ัญหา (O*NET onLine)

ในเศรษฐกิจใส่่ใจทีั�คนหันม่าด้แลส่้ขภัาพทัั�งกาย

และใจม่ากข่�น ตั้ัวิอย่างงานทัี�ม่ีควิาม่ตั้�องการส่้งและราย

ได�ดี (WEF, 2020a) เช่ิน นักส่้ขภัาพจิตั้ (Behavioral 

Health Technician) ผ้�ชิ่วิยนักกายภัาพบำาบัด (Physical 

Therapist Aides) นักรังส่ีวิิทัยา (Radiation Therapists) 
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ผ้�ฝึึกซึ่�อม่นักกีฬา (Athletic trainers) นักส่รีรวิิทัยาการ

ออกกำาลังกาย (Exercise Physiologists) พนักงานด้แล

และบริการส่นัทันาการ (Recreation Workers) และผ้�ชิว่ิย

ด�านการด้แลส่่วินตั้ัวิ (Personal Care Aides) ตั้ัวิอย่าง

ของงานในกล่้ม่นี� เช่ิน ผ้�ชิว่ิยนกักายภัาพบำาบดั ซึ่่�งตั้�องมี่

คณ้ส่ม่บัติั้ ค่อ จบการศก่ษามั่ธุยม่ศ่กษาตั้อนป็ลายข่�นไป็ 

ม่ีควิาม่ร้�ด�านกายภัาพบำาบัดและด�านม่าตั้รฐานบริการ ม่ี

ส้่ขภัาพแข็งแรง ม่ทีักัษะไอทีัพ่�นฐาน ทัักษะใชิ�ซึ่อฟตั้แ์วิร์

ด�านการแพทัย ์ทักัษะภัาษาองักฤษ รวิม่ทัั�งควิาม่ส่าม่ารถ

ในการส่่�อส่าร ควิาม่ใส่่ใจผ้�อ่�น และควิาม่ไวิต่ั้อป็ัญหา 

(O*NET onLine)

ส่่วินตั้ัวิอย่างงานทัี�ม่ีควิาม่ตั้�องการส้่งและราย

ได�ดีในเศรษฐกิจส่ีเขียวิ (WEF, 2020a) เชิ่น นักเทัคนิค

ด�านเชิ่�อเพลิงชิีวิภัาพ นักเทัคนิคด�านพลังงานหม่้นเวิียน 

นักการตั้ลาดส่ีเขียวิ ผ้�เชิี�ยวิชิาญด�านทัรัพยากรนำ�า และ

ผ้�เชิี�ยวิชิาญด�านควิาม่ยั�งย่น ตั้ัวิอย่างของงานในกล่้ม่

นี� เชิ่น ผ้�เชิี�ยวิชิาญด�านควิาม่ยั�งย่น ซึ่่�งตั้�องม่ีค้ณส่ม่บัตั้ิ 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างงานในโลกใหม่มีทั�งรายได�สู้งและรายได�ตำ่า

ค่อ จบการศ่กษาป็ริญญาตั้รีข่�นไป็ ม่ีควิาม่ร้�ทัั�งด�านส่ิ�ง

แวิดล�อม่ ด�านวิัส่ด้และอาคาร ด�านกฎหม่ายและด�าน

ไอทัีพ่�นฐาน รวิม่ทัั�งทัักษะภัาษาอังกฤษ ควิาม่ส่าม่ารถ

ในการคิดเชิิงวิิพากษ์ และควิาม่ส่าม่ารถในการส่่�อส่าร 

(O*NET onLine)

แม่�วิ่างานในโลกใหม่่ส่่วินใหญ่เป็็นงานรายได�ส่้ง 

แตั้่ในควิาม่เป็็นจริง  งานในโลกใหม่่มี่ทัั�งรายได�ส้่งและ

รายได�ตั้ำ�า (ภัาพทัี� 1) ตั้ัวิอย่างเชิ่น ในเศรษฐกิจดิจิทััล ม่ี

ทัั�งงานผ้�เชิี�ยวิชิาญด�านควิาม่ป็ลอดภััยไซึ่เบอร์และงาน 

ไรเดอร ์ในเศรษฐกจิใส่ใ่จ ม่ทีัั�งงานผ้�ชิว่ิยนกักายภัาพบำาบัด

และงานพนักงานนวิดเพ่�อส่ข้ภัาพ และในเศรษฐกิจส่เีขียวิ 

ม่ีทัั�งงานผ้�เชิี�ยวิชิาญด�านควิาม่ยั�งย่นและงานซึ่าเล�งและ

คัดแยกขยะ 

ทัก้ป็ระเทัศ รวิม่ทัั�งป็ระเทัศไทัย อยากให�คนของ

ตั้วัิเองม่รีายได�ส่ง้ แตั้ง่านทัี�ม่รีายได�ส่ง้กต็ั้�องการทักัษะส่ง้ 

ซึ่่�งคนไทัยจำานวินม่ากยังไม่่ส่าม่ารถทัำาได� ตั้ัวิอย่างงาน

ทัักษะไม่่ส้่งทัี�ทัำาม่ากในป็ระเทัศไทัยค่อไรเดอร์ (rider) 
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ซึ่่�งแม่�วิ่าเป็็นงานทีั�ม่ีป็ระโยชิน์ ชิ่วิยให�คนจำานวินม่ากมี่

งานทัำาในช่ิวิงนี�ทัี�ธุร้กจิจำานวินม่ากป็ดิตั้วัิ และยงัม่รีายได�

ดีพอส่ม่ควิรด�วิย จากการส่ำารวิจโดย Rocket Media Lab 

ระหวิ่างเด่อนม่ีนาคม่–กรกฎาคม่ 2564 พบวิ่า คนทัี�ทัำา

งานไรเดอร์เป็็นอาชิพีหลกัม่ากกว่ิาคร่�ง ม่รีายได�ม่ากกว่ิา 

1.5 หม่่�นบาทัต่ั้อเด่อน แตั้่ตั้�องทัำางานหนักม่ากกว่ิา 8 

ชิั�วิโม่งต่ั้อวินั คนทีั�ทัำาส่่วินใหญ่จง่มี่อาย้น�อย โดยม่ากกว่ิา

คร่�งม่ีอาย้น�อยกวิ่า 30 ป็ี (ภัาพทัี� 2) นอกจากนี� งานนี�ยัง

ไม่่ม่สี่วิสั่ดกิาร และมี่ควิาม่เส่ี�ยงจากทัั�งอบ้ตัั้เิหตั้แ้ละควิาม่

ไม่่แน่นอนในอาชีิพ เพราะข่�นกับการกำาหนดของแต่ั้ละ

แพลตั้ฟอรม์่ ดงันั�น ป็ระเทัศไทัยจง่ควิรชิว่ิยพฒันาทักัษะ

ของคนไทัยให�ส่าม่ารถทัำางานทัี�ม่ีรายได�และเง่�อนไขการ

ทัำางานทัี�ดีข่�น 

ทักษะที่หลากหลายในโลกใหม่

เพ่�อยกระดับงานของคนไทัยในโลกใหม่่ให�มี่ราย

ได�และเง่�อนไขการทัำางานทัี�ดีข่�น ป็ระเทัศไทัยควิรช่ิวิย

ยกระดบัทักัษะของคนไทัยให�ม่คีวิาม่หลากหลายม่ากข่�น 

เน่�องจากงานทัี�ม่ีรายได�และเง่�อนไขการทัำางานทีั�ดี เชิ่น 

นกัวิเิคราะห์ข�อม้่ล หรอ่ผ้�เชีิ�ยวิชิาญด�านควิาม่ยั�งยน่ ล�วิน

ตั้�องการทัักษะทัี�แตั้กตั้่างจากแบบเดิม่ทัี�ร้�ล่กเพียงอย่าง

เดียวิ เหม่่อนร้ป็ตั้ัวิ I แตั้่ตั้�องการทัักษะทีั�หลากหลาย

ม่ากยิ�งข่�น เชิ่น 

• ทัั�งร้�ลก่หน่�งเร่�องและร้�กวิ�างหลายเร่�องแบบร้ป็ตั้วัิ 

T หร่อ

• ร้�ล่กอย่างน�อยส่องเร่�องและส่าม่ารถเชิ่�อม่โยงได�

แบบร้ป็ตั้ัวิ π หร่อ

• มี่ควิาม่ส่าม่ารถในการคิดขั�นส่้งไป็อีกโดย 

ส่าม่ารถบ้รณาการและสั่งเคราะห์ควิาม่เชีิ�ยวิชิาญ 

ส่องเร่�องเข�าด�วิยกันได�แบบร้ป็ตั้ัวิ Y หร่อ

• มี่ควิาม่ส่าม่ารถวิิเคราะห์ (การแบ่งซึ่อยปั็ญหา

ใหญ่ทัี�แก�ได�ยากเป็็นปั็ญหาเล็กหลายปั็ญหา) 

และส่าม่ารถส่ังเคราะห์ได� (การบ้รณาการ

ภาพที่ 2 รายได�และอายุขีองไรเดอร์

ที�มา: การสำารวิจัโดีย Rocket Media Lab ระหวิ่างเดีือนมีนาคม–กรกฎาคม 2564
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แนวิทัางการแก�ปั็ญหาเข�าด�วิยกันให�หน้นเส่ริม่

กันได�) เหม่่อนร้ป็ตั้ัวิ X 

จากการส่ำารวิจผ้�บริหารในธุ้รกิจขนาดใหญ่ทัั�วิ

โลกกวิ่า 20 ป็ระเทัศโดย WEF (2020b) พบวิ่า ทัักษะทัี�

เป็็นทัี�ตั้�องการ 10 อันดับแรกภัายในป็ี 2025 ได�แก่ 

• ทัักษะในการแก�ปั็ญหา ได�แก่ การคิดวิิเคราะห์

และนวิัตั้กรรม่ การแก�ป็ัญหาทัี�ซึ่ับซึ่�อน การ

คิดเชิิงวิิพากษ์ ควิาม่คิดส่ร�างส่รรค์ และการใชิ�

เหตั้้ผล 

• ทักัษะในการจดัการตั้วัิเอง ได�แก่ การเรียนร้�ด�วิย

ตั้วัิเอง และการล�ม่แล�วิล้กได�เรว็ิ (resilience) การ

รับม่่อกับภัาวิะกดดัน และควิาม่ย่ดหย้่น

• ทักัษะในการทัำางานร่วิม่กับผ้�อ่�น ได�แก่ ควิาม่เป็็น

ผ้�นำาและการส่ร�างอิทัธุิพลทัางส่ังคม่

• ทัักษะในการใชิ�เทัคโนโลย ีเชิน่ การใชิ�และตั้ดิตั้าม่

เทัคโนโลยี และการออกแบบและโป็รแกรม่ม่ิ�ง

ทัั�งนี� ทัักษะใหม่่ทัี�ผ้�บริหารเหล่านี�ให�ควิาม่ส่ำาคัญ

ม่ากค่อ การคิดวิเิคราะห์และนวัิตั้กรรม่ การเรียนร้�ด�วิยตัั้วิ

เอง รวิม่ทัั�งการล�ม่แล�วิล้กได�เรว็ิ การรบัม่่อกบัภัาวิะกดดัน 

และควิาม่ย่ดหย่้น นอกจากนี� ผ้�บรหิารเหลา่นี�ยงัให�ควิาม่

เห็นวิ่า กวิ่า 50% ของพนักงานทัั�งหม่ดตั้�องส่ร�างทัักษะ

ใหม่่ (reskill) ภัายในป็ี 2025 (WEF 2020b: 6)

ส่ำาหรับในป็ระเทัศไทัย จากการศ่กษาของ 

ทัีดีอาร์ไอด�วิยการส่ัม่ภัาษณ์เชิิงล่กผ้�ป็ระกอบการ และ

การวิิเคราะห์ข�อม่้ลขนาดใหญ่ (Big Data) จากป็ระกาศ

หางานออนไลนม์่ากกว่ิา 5 แส่นตั้ำาแหนง่ พบว่ิา นอกจาก

ทัักษะวิิชิาชีิพเฉพาะแล�วิ ทัักษะทัี�นายจ�างตั้�องการม่าก

ข่�นอย่างชัิดเจนนับตั้ั�งแตั้่เกิดโควิิด เม่่�อเป็รียบเทีัยบกับ

ในชิ่วิงก่อนโควิิด (ภัาพทัี� 3) ป็ระกอบด�วิยทัักษะทัี�ส่ำาคัญ 

ได�แก่ 

• ทัักษะภัาษาอังกฤษ โดยเฉพาะงานด�านวิิศวิกร 

เจ�าหน�าทัี�จัดซึ่่�อ เลขาน้การหร่อผ้�ป็ระส่านงาน 

ชิ่างเทัคนิค และงานในอ้ตั้ส่าหกรรม่ส่ร�างส่รรค์ 

เชิน่ นกัโฆษณาหร่อนกัการตั้ลาด นกัเทัคโนโลยี

ส่ารส่นเทัศ นักเขียน ส่ถาป็นิก นักออกแบบ

กราฟิก และล่าม่หร่อนักแป็ล

• ทัักษะดิจิทััล โดยเฉพาะงานด�านชิ่างเทัคนิค 

เลขาน้การหร่อผ้�ป็ระส่านงาน เจ�าหน�าทัี�จัดซึ่่�อ 

ภาพที่ 3 ทักษะขีองพนักงานที่นายจ้�างต�องการ

 สััดสั่วนความต้้องการทัักษะการคิดเชิิงวิพากษ์

ที�มา: ทีดีีอาร์ไอ ประมวิลั่ผลั่จัากข้อม้ลั่ขนาดีใหญ่ในเวิ็บัไซึ่ตั้์หางาน 13 แหลั่่ง จัำานวิน 577,307 ตั้ำาแหน่งงาน ในชื่่วิง 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวิาคม 
2563 

สััดสั่วนความต้้องการทัักษะภาษาอังกฤษ สััดสั่วนความต้้องการทัักษะดิจิิทััล
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และงานในอ้ตั้ส่าหกรรม่ส่ร�างส่รรค์ เชิ่น นัก

โฆษณาหร่อนกัการตั้ลาด นกัเขยีน นกัออกแบบ

กราฟิก ส่ถาป็นิก และล่าม่หร่อนักแป็ล 

• ทัักษะการคิดเชิิงวิิพากษ์ (critical thinking) โดย

เฉพาะงานด�านวิิศวิกร เจ�าหน�าทัี�จัดซึ่่�อ ชิ่าง

เทัคนิค เลขาน้การหร่อผ้�ป็ระส่านงาน และงาน

ในอ้ตั้ส่าหกรรม่ส่ร�างส่รรค์ เชิ่น นักโฆษณาหร่อ

นกัการตั้ลาด นกัเทัคโนโลยสี่ารส่นเทัศ นกัเขียน 

นักออกแบบกราฟิก และส่ถาป็นิก 

ป็ระเด็นทีั�ส่ำาคัญอีกป็ระการจากการส่ัม่ภัาษณ์

เชิิงล่กผ้�ป็ระกอบการ ยังพบวิ่า นายจ�างจำานวินม่าก

ตั้�องการพนักงานทีั�ม่ี soft skills เช่ิน ควิาม่ส่าม่ารถใน

การส่่�อส่าร การทัำางานเป็็นทัีม่ การม่ีควิาม่คิดส่ร�างส่รรค์ 

ควิาม่เป็็นม่่ออาชิีพ และการป็รับตั้ัวิได�เร็วิ ซึ่่�งทัั�งหม่ดนี�

ก็ส่อดคล�องกับทัักษะควิาม่ตั้�องการในต่ั้างป็ระเทัศ แต่ั้

ควิาม่แตั้กต่ั้างทีั�ชิดัเจนคอ่ นายจ�างไทัยตั้�องการพนักงาน

ทัี�ม่ีทัักษะภัาษาอังกฤษเพิ�ม่ข่�นม่ากในหลายอาชิีพ 

ความพร�อมขีองคนไทยและสูถาบันการศึึกษา
ไทยด�านทักษะในโลกใหม่

ในขณะทัี�นายจ�างตั้�องการพนักงานทีั�ม่ีทัักษะทีั�

หลากหลายเพิ�ม่ข่�น แต่ั้หน้ม่่ส่าวิไทัยทีั�กำาลงัจะเข�าส่้ต่ั้ลาด

แรงงานหร่อทัำางานม่าได�ระยะหน่�งจำานวินม่ากยังเช่ิ�อวิ่า

ทัักษะทัี�ม่ีอย้่ยังใชิ�ได�อีกนาน จากผลการส่ำารวิจหน้่ม่ส่าวิ 

(15-35 ป็ี) ในอาเซึ่ียน 5.6 หม่่�นคนของ WEF (2019) 

ร่วิม่กับ Sea Group พบวิ่า 30% ของหน้่ม่ส่าวิไทัยเชิ่�อ

วิ่า ทัักษะทัี�ม่ีอย้่ใชิ�ได�ตั้ลอดชิีวิิตั้ ขณะทัี�ม่ีเพียง 10% ของ

หน้ม่่ส่าวิส่งิคโป็รแ์ละเวิยีดนาม่ทีั�คดิแบบนี� (ภัาพทีั� 4) ซึ่่�ง

น่าเป็็นห่วิงอย่างยิ�ง เพราะวิ่าทัักษะทัี�โลกใหม่่ตั้�องการจะ

เป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย่างรวิดเร็วิตั้ลอดเวิลา 

นอกจากนี� เม่่�อเทัยีบกบัหลายป็ระเทัศในภ้ัม่ภิัาค

เอเชีิยตั้ะวินัออก จากรายงานของ OECD (2021) เด็กไทัย

จำานวินม่ากคิดวิา่ ส่ตั้ปัิ็ญญาและควิาม่ส่าม่ารถของตั้นเอง

เป็็นส่ิ�งทัี�เป็ลี�ยนแป็ลงไม่่ได� ภัาพทัี� 5 แส่ดงให�เห็นวิ่า เด็ก

ไทัยเพยีง 40% ทัี�ตั้อบวิา่ส่ตั้ปิ็ญัญาเป็็นส่ิ�งทัี�เป็ลี�ยนแป็ลง

ได� ขณะทัี�เด็กเก่อบ 70% ในญี�ป็้�นทัี�คิดแบบนี�

ภาพที่ 4 สูัดสู่วนขีองหนุ่มสูาวที่ตอบคำาถามว่า “ความร้�และทักษะขีองคุณใช้�ทำางานได�นานแค่ไหน”
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การเชิ่�อว่ิาทัักษะตั้ัวิเองใชิ�ได�อย่้แล�วิและไม่่คิด

วิ่าจะเป็ลี�ยนแป็ลงส่ติั้ป็ัญญาและควิาม่ส่าม่ารถของตัั้วิ

เองได� อาจทัำาให�หน้่ม่ส่าวิไทัยคิดวิ่าไม่่ตั้�องฝึึกทัักษะใหม่่ 

ทัั�งทัี�ทัักษะทัี�โลกใหม่่ตั้�องการจะเป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย่าง

รวิดเร็วิและตั้ลอดเวิลา ควิาม่เชิ่�อดังกล่าวิและการขาด

โอกาส่ทัางการศ่กษาซึ่่�งเป็็นผลจากฐานะครอบครัวิ อาจ

จะเป็็นคำาอธิุบายว่ิา ทัำาไม่ป็ระเทัศไทัยจ่งมี่คนหน้่ม่ส่าวิ

ทัี�อาย้ระหว่ิาง 15-24 ป็ีทีั�ไม่่ได�ทัำางาน ไม่่ได�เรียน หร่อ

ไม่่ได�ฝึึกฝึนทัักษะ (Not in Education, Employment 

or Training: NEET) ป็ระม่าณ 15% ของหน้่ม่ส่าวิในวิัย

เดียวิกัน หร่อคิดเป็็น 1.4 ล�านคนในป็ี 2562 (ภัาพทัี� 6) 

นอกจากหน้่ม่ส่าวิทัี�อาย้ระหว่ิาง 15-24 ป็ี

ม่ากกวิ่า 1.4 ล�านคนทัี�ไม่่ได�ทัำางาน ไม่่ได�เรียน หร่อไม่่

ได�ฝึึกฝึนทัักษะแล�วิ ยังมี่นักศ่กษาทัี�เข�าเรียนในระดับ

ภาพที่ 5 สูัดสู่วนขีองเด็กที่ตอบว่า 
“สูติปัญญาเป็นสูิ�งที่เปลี่ยนแปลงได�”

ภาพที่ 6 สูัดสู่วนหนุ่มสูาวอายุ 15-24 ปีที่ไม่ได�ทำางาน 
ไม่ได�เรียน หรือไม่ได�ฝึึกฝึนทักษะ (NEET) ปี 2562

ภาพที่ 7 สูัดสู่วนขีองนักศึึกษาที่ออกกลางคันต่อนักศึึกษาทั�งหมด

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

ที�มา: กระทรวิงศึกษ์าธิการ แลั่ะกระทรวิงการอุดีมศึกษ์า วิิทยาศาสตั้ร์ วิิจััยแลั่ะนวิัตั้กรรม
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ภาพที่ 8 รายได�เฉลี่ยมัธิยฐานขีองบัณฑิิตจ้บใหม่ 

ภาพที่ 9 ระดับการศึึกษาขีองไรเดอร์ที่ทำางานเต็มเวลา

หมายเหตัุ้: ม. วิิจััย ประกอบัด้ีวิย 9 แห่งได้ีแก่ 
จัุฬาลั่งกรณ์์มหาวิิทยาลัั่ย มหาวิิทยาลัั่ยมหิดีลั่ 
มหาวิิทยาลัั่ย เกษ์ตั้รศาสตั้ร์  มหาวิิทยาลัั่ย
ธรรมศาสตั้ร์ มหาวิิทยาลั่ัยเชื่ียงใหม่ มหาวิิทยาลั่ัย
ข อ น แ ก่ น  ม ห า วิิ ท ย า ลัั่ย ส ง ข ลั่ า น ค ริน ท ร์ 
มหาวิิทยาลั่ัยเทคโนโลั่ยีพื่ระจัอมเกลั่้าธนบัุรี แลั่ะ
มหาวิิทยาลั่ัยเทคโนโลั่ยีสุรนารี 
 ม. รัฐอื�นๆ หมายถึง มหาวิิทยาลัั่ยในกำากับัที�
ไม่ใชื่่มหาวิิทยาลัั่ยวิิจััยข้างตั้้น แลั่ะมหาวิิทยาลัั่ยรัฐ
ที�ไมใ่ชื่ม่หาวิทิยาลัั่ยราชื่ภััฏ/มหาวิทิยาลัั่ยราชื่มงคลั่

ที� ม า :  ข้ อ ม้ ลั่ ร ะบับัภัาวิ ะก า ร มี ง านทำา ขอ ง
บััณ์ฑิิตั้ สำานักงานปลัั่ดีกระทรวิงการอุดีมศึกษ์า 
วิิทยาศาสตั้ร์ วิิจััยแลั่ะนวิัตั้กรรม

ที�มา: การสำารวิจัโดีย Rocket Media Lab ระหวิ่าง
เดีือนมีนาคม-กรกฎาคม 2564

อาชีิวิศ่กษาและอ้ดม่ศ่กษาทัี�ตั้กหล่นออกกลางคันอย่้อีก

ม่าก (ภัาพทัี� 7)

แม่�แต่ั้นักศ่กษาทัี�เรียนจนจบป็ริญญาตั้รีจาก

ม่หาวิทิัยาลัย กม็่สี่ว่ินหน่�งทีั�ยงัไม่่ได�รับรายได�ส่ง้ โดยรวิม่ 

บณัฑิิตั้จบใหม่่มี่รายได�เฉลี�ย 1.5 หม่่�นบาทัต่ั้อเด่อน (ภัาพ

ทัี� 8) แตั้่ยังม่ีอีก 1/3 ของบัณฑิิตั้จบใหม่่ทัี�ม่ีรายได�ไม่่ถ่ง 

1.5 หม่่�นบาทั ซึ่่�งน�อยกวิ่าไรเดอร์ทัี�ทัำางานเตั้็ม่เวิลา (full 

time) ส่่วินใหญ่ ดังนั�น จ่งไม่่น่าแป็ลกใจทัี�คนจบป็ริญญา

ตั้รีส่่วินหน่�งไป็ทัำางานเป็็นไรเดอร์เตั้็ม่เวิลา ดังจะเห็นว่ิา 

ม่ีไรเดอร์จบป็ริญญาตั้รีหร่อส่้งกวิ่าม่ากถ่ง 20% (ภัาพทัี� 

9) ซึ่่�งส่ะทั�อนถ่งการไม่่ส่าม่ารถหางานอ่�นทีั�มี่รายได�และ

เง่�อนไขทัี�ดีกวิ่านี�ได�
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ข�อม้่ลดังกล่าวิข�างตั้�นส่ะทั�อนวิ่า โดยรวิม่แล�วิ 

การศ่กษาของม่หาวิิทัยาลัยไม่่ได�ทัำาให�เกิดผลตั้อบแทัน

ส่ง้ ซึ่่�งอาจเป็็นปั็ญหาค้ณภัาพการเรียนการส่อน กล่าวิค่อ 

ค้ณภัาพการเรียนการส่อนทัี�แตั้กตั้่างกันส่่งผลให�ทัักษะ

ของนักศ่กษาทัี�จบออกม่าตั้่างกันและม่ีรายได�ทัี�แตั้กตั้่าง

กัน ตั้ัวิอย่างเชิ่น จากการเป็รียบเทัียบหลักส่้ตั้รป็ริญญา

ตั้รีด�านบริหารธุ้รกิจ ส่าขาการตั้ลาด ของม่หาวิิทัยาลัย

ราชิภััฏ 2 แห่ง ซึ่่�งอย้่ในจังหวัิดใกล�เคียงกันและมี่

บัณฑิิตั้จบใหม่่ทัี�มี่รายได�เฉลี�ยแตั้กต่ั้างกัน โดยมี่รายได�

เฉลี�ย 1.5 หม่่�นบาทัต่ั้อเด่อนส่ำาหรับผ้�จบการศ่กษาจาก

ม่หาวิทิัยาลัยราชิภัฏัแหง่ทัี� 1 และ 1.2 หม่่�นบาทัตั้อ่เด่อน

ส่ำาหรับผ้�จบจากม่หาวิิทัยาลัยราชิภััฏแห่งทีั� 2 พบวิ่า 

ม่หาวิิทัยาลัยราชิภััฏแห่งทีั� 1 ม่ีการตั้อบส่นองต่ั้อควิาม่

ตั้�องการของตั้ลาดม่ากกว่ิา โดยเข�าไป็ร่วิม่ม่่ออย่างใกล�

ชิิดกับภัาคเอกชิน และมี่การส่อนทัักษะทัี�ตั้อบส่นองต่ั้อ

ควิาม่ตั้�องการของตั้ลาดม่ากกวิ่า เชิ่น 

• ม่คีวิาม่เข�ม่ข�นของการเรียนภัาษาต่ั้างป็ระเทัศ

ม่ากกวิ่า และมี่วิิชิาภัาษาอังกฤษขั�นส่้ง

ม่ากกว่ิา เช่ิน ภัาษาอังกฤษเพ่�อการนำาเส่นอ

และการส่่�อส่าร

• เปิ็ดส่อนวิิชิาด�านเทัคโนโลยีดิจิทััลม่ากกวิ่า 

เชิ่น พฤติั้กรรม่ผ้�บริโภัคในย้คดิจิทััล การ

จดัการการตั้ลาดดจิทิัลั และการเป็็นผ้�ป็ระกอบ

การในย้คดิจิทััล

• ม่ีจำานวินอาจารย์ทัี�จบระดับป็ริญญาเอก

ม่ากกวิ่า และบางส่่วินจบจากตั้่างป็ระเทัศ

ส่ถาบันการศ่กษาไทัยม่ีควิาม่พยายาม่ในการ

ป็รับตั้ัวิหลายอย่าง เชิ่น หลายม่หาวิิทัยาลัยม่ีการจัด

หลกัส่ต้ั้รการเรยีนการส่อนออนไลนข์นาดใหญ ่(Massive 

Open Online Course: MOOC) โดยไม่่จำากัดว้ิฒิการ

ศ่กษาของผ้�เรียน และส่่วินใหญ่เป็็นหลักส้่ตั้รระยะส่ั�น 

เรียนฟรี เม่่�อเรียนจบแล�วิได�ป็ระกาศนียบัตั้ร ข�อดีของ 

MOOC ค่อ ทัำาให�มี่การเผยแพร่ควิาม่ร้�ได�ม่ากข่�น อยา่งไร

ก็ตั้าม่ ยังม่ีคำาถาม่เกี�ยวิกับค้ณภัาพของหลักส่้ตั้รวิ่า เม่่�อ

เรียนจบหลักส่้ตั้รเหล่านี�แล�วิ จะทัำาให�ผ้�เรียนเกิดทัักษะ

ใหม่่และนำาไป็ใชิ�ได�จริงตั้รงตั้าม่ควิาม่ตั้�องการของตั้ลาด

ม่ากน�อยแค่ไหน

นอกจาก MOOC แล�วิ ม่หาวิทิัยาลัยในไทัยหลาย

แห่งป็รับตั้ัวิโดยจัดตัั้�งธุนาคารหน่วิยกิตั้ (credit bank) 

ซึ่่�งเป็็นระบบการส่ะส่ม่หน่วิยกิตั้โดยไม่่จำากัดระยะเวิลา

ในการเรียน ข�อดีค่อ ให�ควิาม่ย่ดหย้่นกับผ้�เรียน แตั้่หาก

หลักส่้ตั้รทีั�ม่หาวิิทัยาลัยส่อนอย่้ไม่่ส่อดคล�องกับทัักษะ

ทัี�ตั้ลาดตั้�องการ การม่ีธุนาคารหน่วิยกิตั้ก็ไม่่ตั้อบโจทัย์

นี� นอกจากนี� ธุนาคารหน่วิยกิตั้อาจไม่่เหม่าะกับส่าขาทัี�

ควิาม่ร้�เป็ลี�ยนเร็วิ เชิ่น เทัคโนโลยีส่ารส่นเทัศ

นอกจากนี� หลายหน่วิยงาน ทัั�งส่ถาบนัการศก่ษา 

หน่วิยงานภัาครัฐทัี�เกี�ยวิข�อง และภัาคเอกชิน ได�ร่วิม่กัน

จดัการศก่ษาแบบบ้รณาการการเรยีนร้�รว่ิม่กบัการทัำางาน 

(Work-integrated Learning หร่อ WiL) หร่อโรงเรียนใน

โรงงาน เพ่�อแก�ป็ัญหาของระบบการศ่กษาทัี�ส่อนทัักษะ

ไม่่ตั้รงกบัควิาม่ตั้�องการของตั้ลาด ซึ่่�งม่จีด้เดน่คอ่ ผ้�เรยีน

ได�เรียนร้�จากการทัำางานจริงจ่งม่ีทัักษะทัี�ตั้รงกับควิาม่

ตั้�องการของตั้ลาด และม่ีรายได�ระหวิ่างเรียน ทัั�งนี� ควิาม่

ทั�าทัายทีั�ส่ำาคญัของโครงการค่อ การขยายการศก่ษาแบบ

นี�ออกไป็ในวิงกวิ�าง (scale up)

ล่าส่้ด ม่ีควิาม่พยายาม่พัฒนาทัักษะบ้คลากรใน

พ่�นทัี� EEC ภัายใตั้� EEC Model โดยยกระดับให�เอกชิน

ม่สี่ว่ินรว่ิม่ม่ากข่�น ทัั�งการรว่ิม่จ่ายและออกแบบหลกัส่ต้ั้ร

เพ่�อให�ได�ทัักษะตั้รงตั้าม่ควิาม่ตั้�องการของตั้น ขณะทัี�ผ้�

เรียนมี่งานทัำาระหว่ิางเรียน และเม่่�อเรียนจบก็ส่าม่ารถ

เข�าทัำางานเป็็นพนกังานในส่ถานป็ระกอบการนั�นได�ทันัทัี 

และได�เงินเด่อนส่้งกวิ่าทัั�วิไป็ เชิ่น จบป็ริญญาตั้รีได�เงิน

เด่อน 3 หม่่�นบาทั และจบหลักส่้ตั้รอบรม่ระยะส่ั�นได�เงิน
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เด่อน 2 หม่่�นบาทั โครงการนี�เป็็นโครงการทัี�ดใีนการตั้อบ

โจทัย์การฝึึกอบรม่ทัักษะให�ตั้รงตั้าม่ควิาม่ตั้�องการ ทัั�งนี� 

ควิาม่ทั�าทัายของป็ระเทัศไทัยค่อ การขยายผลโครงการ

ใป็ในพ่�นทัี�อ่�นๆ ทัั�วิป็ระเทัศ

จะเห็นได�ว่ิา ส่ถาบันการศ่กษาไทัยมี่ควิาม่

พยายาม่ในการป็รับตัั้วิ แต่ั้ยังไม่่นำาไป็ส่้่การแก�ปั็ญหา

เร่�องทัักษะทัี�ไม่่ตั้รงกับควิาม่ตั้�องการของตั้ลาด ยกเวิ�น 

WiL และ EEC Model ผลทัี�ตั้าม่ม่าค่อ ไม่่ส่าม่ารถผลิตั้

ผ้�เรยีนทีั�จบม่าตั้รงตั้าม่ควิาม่ตั้�องการตั้ลาดจง่ทัำาให�มี่ราย

ได�น�อย ซึ่่�งส่ะทั�อนถ่งป็ัญหาการขาดควิาม่รับผิดรับชิอบ

ของส่ถาบันการศ่กษาไทัยในการจัดการเรียนการส่อน 

อันเกิดจากส่าเหตั้้ส่ำาคัญ 2 ป็ระการ ค่อ

1. ส่ถาบันการศ่กษาม่ีรายได�ส่่วินใหญ่จากงบ

ป็ระม่าณของรัฐ ทัำาให�ไม่่ได�ผ้กกับผลการม่ี

งานทัำาและรายได�ของผ้�เรียน 

ลักษณะการอ้ดหน้นการศ่กษาของรัฐ

แบบให�เงินโดยตั้รงแก่ส่ถาบันการศ่กษา 

(supply-side financing) ทัำาให�ส่ถาบันการ

ศ่กษาจัดการเรียนการส่อนตั้าม่ควิาม่พร�อม่

และควิาม่ตั้�องการของส่ถาบันม่ากกวิ่าการ

พัฒนาให�ผ้�เรียนมี่ทัักษะทัี�ตั้รงตั้าม่ควิาม่

ตั้�องการของตั้ลาด

2. ผ้�เรียนม่ีข�อม้่ลไม่่เพียงพอเกี�ยวิกับค้ณภัาพ

ของส่ถาบันการศ่กษาในการฝึึกทัักษะให�

ตั้รงควิาม่ตั้�องการของตั้ลาด ในการตั้ัดส่ิน

ใจเล่อกเรียนในส่ถาบันการศ่กษา

ป็ัจจัยดังกล่าวิทัำาให�ส่ถาบันการศ่กษาส่่วินใหญ่

ไม่่ม่ีแรงจ้งใจในการทัำางานร่วิม่กับภัาคเอกชินเพ่�อรับร้�

ทัักษะทัี�ตั้ลาดตั้�องการ และออกแบบป็รับป็ร้งหลักส่้ตั้ร

ร่วิม่กัน

โมเดลและการดำาเนินนโยบายการศึึกษาหรือฝึึก
อบรมที่สูร�างความรับผู้ิดรับช้อบในต่างประเทศึ
และในประเทศึไทย

เพ่�อแก�ปั็ญหาการส่ร�างควิาม่รับผิดรับชิอบใน

การศ่กษาหร่อฝึึกอบรม่ เราส่าม่ารถเรียนร้�ได�จากโม่เดล

การศก่ษาหร่อฝึกึอบรม่ทีั�ส่ร�างควิาม่รับผดิรบัชิอบในตั้า่ง

ป็ระเทัศ เช่ิน Generation, ม่หาวิิทัยาลัยเพอร์ดิวิ และ 

Lambda School และการดำาเนินนโยบายการศ่กษาหร่อ

ฝึึกอบรม่ทัี�ส่ร�างควิาม่รับผิดรับชิอบในตั้่างป็ระเทัศ เชิ่น 

ส่ิงคโป็ร์ และอังกฤษ

• Generation
Generation เป็็นโม่เดลในการฝึึกอบรม่ทัักษะ

ในหลักส่้ตั้รระยะส่ั�นทัี�ส่ร�างควิาม่รับผิดรับชิอบ โดย

ควิบค้ม่ค้ณภัาพของหลักส้่ตั้รการฝึึกอบรม่ เริ�ม่ตั้ั�งแตั้่

การออกแบบและป็รับป็ร้งหลักส้่ตั้รร่วิม่กับนายจ�างเพ่�อ

ให�ตั้รงกับควิาม่ตั้�องการของนายจ�างม่ากทัี�ส่้ดและส่ร�าง

ทัักษะทีั�ใชิ�ได�จริง คัดเล่อกผ้�เรียนทัี�พร�อม่และมี่ควิาม่ม่้่ง

มั่�น ฝึึกส่อนเข�ม่ข�นทัั�งทัักษะงานและทััศนคติั้ ชิ่วิยจับค้่

หางานเม่่�อเรียนจบ ให�การส่นับส่น้นหลังเข�าทัำางาน และ

ตั้ิดตั้าม่ป็ระเม่ินผล 

ป็ัจจ้บัน โครงการ Generation เกิดข่�นในหลาย

ป็ระเทัศทัั�วิโลก รวิม่ทัั�งป็ระเทัศไทัย และป็ระส่บควิาม่

ส่ำาเร็จเป็็นอย่างดี หากพิจารณาจากจำานวินผ้�จบจาก

โครงการม่ากกวิา่ 5 หม่่�นคน อตัั้ราการจ�างงานของผ้�เรยีน

ทัี�ได�งานภัายในส่าม่เด่อนหลังจากจบโครงการ 80% อตัั้รา

ผ้�เข�าร่วิม่โครงการทีั�ไม่่มี่รายได�ก่อนเข�าโครงการแต่ั้ม่รีาย

ได�เม่่�อจบโครงการม่ีส่้งถ่ง 93% และอัตั้ราของนายจ�างทัี�

ม่องวิา่ผ้�จบจากโครงการส่าม่ารถป็ฏบิตัั้งิานได�ดกีวิา่พนกั

งานอ่�นๆ ส่้งถ่ง 84%1

1 https://www.generation.org (เข้าถึงเมื�อ 21 มกราคม 2565)
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• มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว
ม่หาวิทิัยาลยัเพอรด์วิิม่โีม่เดลทีั�รบัผดิรับชิอบกบั

ผ้�เรียน เพราะให�เรียนฟรีก่อน หากจบแล�วิ ทัำางานม่ีราย

ได� ค่อยเอารายได�ม่าแบ่งจ่ายค่นม่หาวิิทัยาลัยภัายใน 

10 ป็ี ซึ่่�งหม่ายควิาม่วิ่า หากผ้�เรียนไม่่ม่ีงานดีหร่อราย

ได�ดี ม่หาวิิทัยาลัยก็จะไม่่ได�เงินค่นอย่างเพียงพอ นี�จ่ง

เป็็นการส่ร�างควิาม่รับผิดรับชิอบของส่ถาบันการศ่กษา

ตั้่อผ้�เรียน ป็ัจจ้บันม่หาวิิทัยาลัยในส่หรัฐอเม่ริกาเก่อบ

ส่ิบแห่งใชิ�โม่เดลนี�ส่ำาหรับการเรียนในระดับป็ริญญา เชิ่น 

ม่หาวิิทัยาลัยย้ทัาห์ และหลายม่หาวิิทัยาลัยก็ใชิ�ส่ำาหรับ

การเรียนระยะส่ั�นในระดับป็ระกาศนียบัตั้รด�วิย เชิ่น Uni-

versity of San Diego Extension ทัี�เป็ิดส่อนหลักส่้ตั้รนัก

พัฒนาดิจิทััล นักพัฒนาซึ่อฟต์ั้แวิร์ นักการตั้ลาดดิจิทััล 

และนักวิิเคราะห์ธุ้รกิจ

• Lambda School
Lambda School เป็็นส่ตั้าร์ทัอัพทัี�ใชิ�โม่เดลทัี�ยก

ระดับควิาม่รับผิดชิอบส้่งไป็อีกขั�นหน่�งค่อ เป็็นหลักส่้ตั้ร

ส่อนออนไลนร์ะยะสั่�นทัี�รบัป็ระกนัวิา่ หากผ้�เรยีนไม่่ได�งาน

ทีั�ม่รีายได�ม่ากกว่ิา 5 หม่่�นเหรียญตั้อ่ป็ ีไม่่ตั้�องจ่ายค่าเรยีน

เลย แตั้่หากได�งาน ตั้�องแบ่งจ่าย 17% ของรายได�เป็็น

ระยะเวิลา 2 ป็ี และม่ีม่้ลค่าจ่ายค่นทัั�งหม่ดไม่่เกิน 3 หม่่�น

เหรยีญ ทัั�งนี� ควิาม่นา่ส่นใจของโม่เดลนี�คอ่ ม่คีวิาม่รบัผดิ

รับชิอบตั้่อผ้�เรียนส่ง้ม่าก เพราะรับเอาควิาม่เสี่�ยงในการ

ได�งานทัี�ม่ีรายได�ส่้งม่าอย้่ทัี� Lambda School ทัั�งหม่ด ดัง

นั�น ธุ้รกิจจะไป็รอดหร่อไม่่จะข่�นกบัค้ณภัาพของการส่อน

การดำาเนินนโยบายการศ่กษาของรัฐบาลในตั้่าง

ป็ระเทัศ เชิ่น ส่ิงคโป็ร์ และอังกฤษ ก็ให�ควิาม่ส่ำาคัญกับ

การชิ่วิยให�ป็ระชิาชินส่ร�างทัักษะใหม่่หลังโควิิด-19 ด�วิย

การให�ทั้นฝึึกอบรม่แก่ผ้�เรียนโดยตั้รง แทันการอ้ดหน้น

ส่ถาบนัการศ่กษา ซึ่่�งทัำาให�ผ้�เรยีนม่อีำานาจตั้ดัส่นิใจเล่อก

เรียนทัักษะทัี�ชิ่วิยให�ตัั้วิเองมี่งานทัำาและมี่รายได�ดี และ

ส่ร�างควิาม่รับผิดชิอบของส่ถาบันการศ่กษา ในกรณีของ

ส่ิงคโป็ร์ หน่วิยงาน SkillsFuture ให�ท้ันส่นับส่น้น 500 

เหรียญสิ่งคโป็ร์แก่ชิาวิสิ่งคโป็ร์อาย้ 25 ป็ีข่�นไป็ในการ

เรียนเพ่�อพัฒนาทัักษะ การอ้ดหน้นทั้นโดยตั้รงไป็ทัี�ผ้�

เรยีนทัำาให�ส่ถาบันฝึกึอบรม่ตั้�องฝึกึทักัษะอย่างมี่ค้ณภัาพ 

เพ่�อให�ผ้�เรียนเล่อกเข�าม่าเรียนในหลักส่้ตั้รของตั้ัวิเอง 

นอกจากนี� ในชิ่วิงโควิิด-19 รัฐบาลส่ิงคโป็ร์เห็นวิ่า ทัักษะ

ทัี�ตั้�องการในโลกหลังโควิดิ-19 จะเป็ลี�ยนแป็ลงไป็ม่าก จง่

ตั้�องเร่งยกระดับทัักษะป็ระชิาชิน โดยให�เงินอ้ดหน้นเพิ�ม่

เตั้ิม่อีก 500 เหรียญส่ิงคโป็ร์ส่ำาหรับคนอาย้ 25 ป็ีข่�นไป็ 

และคนวิัยกลางคนทัี�อาย้ 40-60 ป็ีก็ได�รับการอ้ดหน้น

เพิ�ม่ข่�นอีก 500 เหรียญส่ิงคโป็ร์

เชิ่นเดียวิกัน เพ่�อรับม่่อกับผลกระทับของโค

วิิด-19 และชิ่วิยฟ้�นฟ้ป็ระเทัศหลังจากโควิิด-19 ป็ระเทัศ

อังกฤษม่ีนโยบาย Lifetime Skills Guarantee เพ่�อชิ่วิย

ให�ทั้กคนม่ีทัักษะทีั�ตั้�องการในท้ักชิ่วิงวิัยของชิีวิิตั้ โดย

การให�ท้ันส่นับส่น้นผ้�เรียนโดยตั้รงในร้ป็แบบต่ั้างๆ ไม่่

วิ่าจะเป็็นการให�เรียนในหลักส่้ตั้ร ป็วิชิ. หร่อ ม่.ป็ลายได�

ฟรีส่ำาหรับคนอาย้ 19 ป็ีข่�นไป็ทัี�ยังไม่่จบ A level (เทัียบ

เทัา่ ม่.ป็ลาย) ในหลักส่ต้ั้รทัี�กำาหนด เช่ิน ดจิทัิัล วิศิวิกรรม่ 

วิิทัยาศาส่ตั้ร์ ธุ้รกิจ การด้แลเด็ก ภัายใตั้�โครงการ Free 

level 3 qualifications หร่อเล่อกเรียนหลักส่้ตั้รฝึึกอบรม่

ทักัษะระยะส่ั�นฟรี 12-16 ส่ปั็ดาห ์เช่ิน การวิิเคราะหข์�อม้่ล 

การตั้ลาดดิจิทััล การพัฒนาซึ่อฟตั้์แวิร์ และทัักษะส่ีเขียวิ 

ส่ำาหรับผ้�ทัี�อาย้ 19 ป็ีข่�นไป็ ภัายใตั้�โครงการ Skills Boot-

camps หรอ่การให�ก้�เงินเพ่�อเรียนหรอ่ฝึึกอบรม่ทัี�ส่ถาบัน

การศ่กษา ภัายใตั้�โครงการ Lifelong Loan Entitlement 

ซึ่่�งจะเริ�ม่ในป็ี ค.ศ.2025

ในเม่่องไทัยก็ม่ีตั้ัวิอย่างทัี�แส่ดงถ่งควิาม่รับผิด

ชิอบของม่หาวิิทัยาลัย โดยเฉพาะม่หาวิิทัยาลัยเอกชิน

หลายแห่ง เพราะไม่่ได�รับเงินช่ิวิยเหล่อจากภัาครัฐ

ม่าก จ่งนำาป็ระเด็นการมี่งานทัำาและรายได�ดีของผ้�เรียน
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ม่าเป็็นจ้ดขาย ยกตัั้วิอย่างเชิ่น คณะพยาบาลศาส่ตั้ร์ 

ม่หาวิิทัยาลัยวิงษ์ชิวิลิตั้ก้ล นำาเอาผลการส่อบได�ใบ

ป็ระกอบวิิชิาชิีพจากส่ภัาการพยาบาล 100% ม่าเป็็นจ้ด

ขาย ทัำาให�ในแตั้่ละป็ีม่ีผ้�ส่ม่ัครเรียนจำานวินม่าก แม่�วิ่า

หลักส่้ตั้รพยาบาลศาส่ตั้ร์เป็ิดรับนักศ่กษาป็ีละ 120 คน 

และค่าเทัอม่ 3.28 แส่นบาทัตั้ลอดหลักส่้ตั้ร ทัั�งนี� เคล็ด

ลับควิาม่ส่ำาเร็จของการส่อบได� 100% ค่อ คณะฯ จัดตั้ิวิ

ให�นักศ่กษาก่อนไป็ส่อบใบป็ระกอบวิิชิาชิีพเพ่�อให�มั่�นใจ

วิา่หลงัจบผ้�เรียนจะม่งีานทัำาและรายได�ด ีทัั�งนี� ข�อม้่ลจาก

ส่ำานกังานป็ลัดกระทัรวิงการอ้ดม่ศก่ษา วิทิัยาศาส่ตั้ร์ วิจัิย

และนวิัตั้กรรม่ระบ้วิ่า รายได�เฉลี�ยของบัณฑิิตั้จบใหม่่ค่อ 

2.5 หม่่�นบาทัตั้่อเด่อนในป็ี 2562

อกีตั้วัิอย่างหน่�งในป็ระเทัศไทัยทีั�นา่ส่นใจม่าก คอ่ 

ส่ตั้าร์ทัอัพชิ่�อ TechUp ทัี�ส่ร�างโม่เดลควิาม่รับผิดรับชิอบ

เพิ�ม่ข่�นไป็อกีระดับหน่�งซึ่่�งคล�ายกับ Lambda School ทีั�จะ

เป็ิดส่อนหลักส้่ตั้รออนไลน์ระยะสั่�นส่ำาหรับทัักษะทัี�ตั้ลาด

ตั้�องการ เชิ่น นักพัฒนาซึ่อฟตั้์แวิร์ โดยผ้�เรียนจะใชิ�ระยะ

เวิลาเรียนเตั้็ม่เวิลา 4 เด่อน และ TechUp รับป็ระกันวิ่า 

หากจบแล�วิ ยังไม่่ส่าม่ารถหางานทีั�รายได�ดีถ่ง 2 หม่่�น

บาทัต่ั้อเด่อนได�ภัายใน 6 เด่อนกไ็ม่่ตั้�องจา่ยคา่เรียน และ

ม่ีกระบวินการควิบค้ม่ค้ณภัาพตัั้�งแต่ั้ตั้�นเหม่่อน Gener-

ation เริ�ม่ตั้ั�งแตั้่การคัดเล่อกผ้�เรียนทัี�ม่ีควิาม่พร�อม่และม่ี

ควิาม่ม่้่งมั่�น และการเน�นส่อนทักัษะส่ำาคญั เช่ิน เทัคโนโลยี 

ภัาษาองักฤษ soft skills (เชิน่ การส่่�อส่าร และการทัำางาน

เป็็นทีัม่) และการส่มั่ครและสั่ม่ภัาษณ์งาน เพ่�อให�มั่�นใจ

วิา่ผ้�เรียนจะได�งานหลังจบหลักส่ต้ั้ร ตั้ลอดจนการช่ิวิยหา

งานให�หลงัจบหลกัส้่ตั้ร เชิน่ การจดัวินั Demo Day ทัี�ให�ผ้�

เรียนมี่โอกาส่นำาเส่นองานให�แกน่ายจ�างหลงัจบหลกัส่ต้ั้ร 

ทัั�งนี� ร้ป็แบบการจ่ายค่าเล่าเรียนมี่ให�เล่อก 3 แบบ ค่อ (1) 

จ่ายป็กตั้ิงวิดเดียวิ 4 หม่่�นบาทั (2) จ่ายผ่อนรายเด่อน 5 

งวิดๆ ละ 9 พันบาทั รวิม่ทัั�งส่ิ�น 4.5 หม่่�นบาทั (3) เก็บค่า

แรกเข�า 3 พันบาทั และส่่วินทัี�เหล่อผ่อนจ่ายหลังได�งาน 

โดยจ่าย 15% ของเงินเด่อนเป็็นเวิลา 18 เด่อน และยอด

รวิม่ไม่่เกิน 6 หม่่�นบาทั

แนวทางขีองรัฐในการยกระดับทักษะขีองคนไทย
ให�ทันกับโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยส่ร้ป็ งานและทัักษะในโลกใหม่่เป็ลี�ยนแป็ลง

ไป็จากเดิม่ ม่ีควิาม่หลากหลายและซึ่ับซึ่�อนม่ากข่�น ภัาค

รฐัควิรช่ิวิยให�คนไทัยส่าม่ารถยกระดับทักัษะให�ส่ง้ข่�นเพ่�อ

ให�มี่งานทัำาและรายได�ดี ด�วิยการส่ร�างควิาม่รับผดิรบัชิอบ

ควิบค่้ไป็กับการขยายโอกาส่ของคนไทัยในการเข�าถง่การ

พัฒนาทัักษะ โดยดำาเนินการดังนี� 

1. แจกคูปูองฝึกึทักัษะ (คล�ายกับโครงการ Skills-

Future ของส่ิงคโป็ร์) โดยแจกคนอาย้ 18 ป็ีข่�น

ไป็ทั้กคน เชิ่น คนละ 6 พันบาทัทั้กส่าม่ป็ี เพ่�อ

ให�เล่อกฝึกึทัักษะทีั�ตั้�องการได�จากส่ถาบนัทีั�ผา่น

การรับรองค้ณภัาพ และในอนาคตั้ อาจพัฒนา

ค้ป็องเป็็น NFT (Non-Fungible Token หร่อ

ส่ินทัรัพย์ดิจิทััลทีั�ใชิ�บล็อกเชิน) เพ่�อกันไม่่ให�มี่

การขายส่ิทัธุิไป็ให�ผ้�อ่�น 

2. สร้า้งคูวามรั้บผิดิชอบของสถาบันการ้ศึกึษา

และสถาบันฝึึกอบร้ม โดยเผิยแพร้่ข้อมูล

ผิลลัพธ์์ของการ้ศึึกษาสู่สาธ์าร้ณะ เชิ่น อัตั้รา

การม่ีงานทัำาและรายได�ของผ้�เรียนรายส่ถาบัน

และส่าขาวิชิิา เพ่�อให�ผ้�เรยีนม่ขี�อม้่ลในการตั้ดัส่นิ

ใจเล่อกเข�าเรียนในส่ถาบันการศ่กษาและส่าขา

วิิชิาตั้่างๆ 

3. ลดข้อจำากัดในการ้ผิลิตวิชาชีพทัี�มีคูวาม

ต้องการ้สูง เชิ่น ผ้�ชิ่วิยพยาบาล และพยาบาล 

ตั้วัิอยา่งเช่ิน ป็จัจบั้นม่ขี�อบงัคบัส่ภัาการพยาบาล

ทัี�ให�ส่ถาบันการศ่กษาใหม่่ทีั�อยากเปิ็ดส่อน

หลักส่้ตั้รพยาบาล ตั้�องทัำาโครงการร่วิม่กับ
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ส่ถาบนัการศ่กษาพี�เลี�ยง และส่ถาบันการศ่กษาพี�

เลี�ยงหน่�งแห่งส่าม่ารถทัำาข�อตั้กลงเป็็นพี�เลี�ยงให�

ส่ถาบันการศ่กษาใหม่่ได�ไม่่เกินหน่�งแห่ง แม่�ว่ิา

ข�อจำากัดนี�น่าจะม่ีข่�นเพ่�อม่้่งรับป็ระกันค้ณภัาพ 

แตั้่ในทัางป็ฏิบัตั้ิ ม่ีวิิธุีรับป็ระกันค้ณภัาพได�อีก

หลายวิธิุทีัี�ส่ร�างอป้็ส่รรคทัี�ไม่่จำาเป็็นน�อยกวิา่และ

ไม่่เป็็นการกีดกันรายใหม่่ ดังนั�น ควิรพิจารณา

ยกเลกิเกณฑ์ิดงักลา่วิ เน่�องจากข�อจำากดันี�ทัำาให�

ไม่่ส่าม่ารถผลิตั้พยาบาลได�ม่ากข่�นเร็วิพอ ทัั�งทีั�

เรากำาลังเข�าส่้่เศรษฐกิจใส่่ใจ ซึ่่�งม่ีควิาม่ตั้�องการ

บ้คลากรทัางการแพทัย์ส่้ง โดยเฉพาะพยาบาล 

และผ้�ชิ่วิยพยาบาล

4. เพ่�อขยายโอกาส่ของคนไทัยในการเข�าถ่งการ

พฒันาทักัษะในโลกเศรษฐกิจดิจทิัลั ภาคูร้ฐัคูวร้

เพิ�มการ้เขา้ถงึอนิเทัอร้เ์นต็และคูอมพวิเตอร้์

สำาหร้ับผิู้ทัี�อยู่ในพ้�นทัี�ห่างไกล โดยเฉพาะ

เด็กยากจนในพ่�นทัี�ห่างไกล เพ่�อไม่่ให�เกิดการ

ตั้กหล่นในย้คเศรษฐกิจดิจิทััล 
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