
โลกของงานหลงัโควดิบนฐานวถิชีวีติใหม่
เกยีรตอินนัต ์ลว้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ทีม่าของรปู https://www.morrisonpwm.com/investments/covid-19-and-vanguards-dr-peter-westaways-thoughts-on-the-future-of-the-economy/

https://www.morrisonpwm.com/investments/covid-19-and-vanguards-dr-peter-westaways-thoughts-on-the-future-of-the-economy/


ทีม่า https://miovision.com/blog/the-internet-of-things-and-transportation/

ระดบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ยคุก่อนดิสรปัชัน่
มรีะยะเวลา
ประมาณ 600 ปี

ยคุดิสรปัชัน่
ผา่นมาได้
ประมาณ 30

https://miovision.com/blog/the-internet-of-things-and-transportation/


ทีม่า https://su.org/blog/how-to-read-growth-engine-warning-lights/
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ก่อน 
COVID-19 เวลา

การเปล่ียนแปลง 6 ขัน้ไปสู่ New Normal

https://miovision.com/blog/the-internet-of-things-and-transportation/


COVID-19 เป็นตวัเรง่
การเปลีย่นแปลงไปสู่
ฐานชวีติใหม ่                 
(New Normal)
ใหร้วดเรว็กวา่เดมิ

ทีม่า https://su.org/blog/how-to-read-growth-engine-warning-lights/
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เวลา
ก่อน 

COVID-19

การเปล่ียนแปลง 6 ขัน้ไปสู่ New Normal

https://miovision.com/blog/the-internet-of-things-and-transportation/


COVID-19 เป็นตวัเรง่
การเปลีย่นแปลงไปสู่
ฐานชวีติใหม ่                 
(New Normal)
ใหร้วดเรว็กวา่เดมิ
แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าวิถีชีวิตทกุด้าน              
จะเปล่ียนแปลงแบบ
หน้ามือเป็นหลงัมอื

ทีม่า https://su.org/blog/how-to-read-growth-engine-warning-lights/
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COVID-19

New 
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ก่อน 
COVID-19

การเปล่ียนแปลงสู่ 
New Normal

การเปล่ียนแปลง 6 ขัน้ไปสู่ New Normal

https://miovision.com/blog/the-internet-of-things-and-transportation/


แรงงานทีไ่รฝี้มอืจะถูก
เลกิจา้งก่อน  มกีารยา้ยกลบัไป

ต่างจงัหวดั/ชนบท

มอี านาจต่อรองกบั
นายจา้งลดลง

การ Reskill/Upskill มขีอ้จ ากดัดว้ย
พืน้ฐานของแรงงานและประสบการณ์

มภีาระงานเพิม่ขึน้

หางานอื่นท า  แต่กจ็ะได้
งานแบบ “ชัว่คราว” ยงัมี
ความเสีย่งตกงานอยู่

กลุ่มทีย่งัสามารถรกัษา
งานไวไ้ด้



ฐานชีวิตใหม่หลงั COVID-19

วถิชีวีติ

ธุรกจิ

การท างาน

รฐับาล

• รบัขอ้มลูขา่วสารผา่นชอ่งทางออนไลน์
• น าเทคโนโลยมีาใชอ้ านวยความสะดวกในชวีติมากขึน้  
• เคยชนิกบัการรบับรกิารแบบอตัโนมตัแิละชอ่งทางออนไลน์
• ใหค้วามส าคญักบัสุขภาพ+สิง่แวดลอ้ม+ชุมชน
• พรอ้มจะกา้วขา้ม Platform กลาง ไปสูผู่ข้ายโดยตรง

• ความยดืหยุน่มคีวามส าคญักวา่ประสทิธภิาพและก าไรสงูสุด process innovation + product innovation
• น าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ลดตน้ทุนคงทีใ่หต้ ่าทีสุ่ด 
• Business model = Low human, low cost, low risk
• ธุรกจิทีส่ามารถกา้วขา้ม Platform ไปสูผู่ข้ายโดยตรง จะไดเ้ปรยีบกวา่ทัง้ในดา้นการสรา้งแบรนดแ์ละ

สงครามราคา

• โลกของงานจะเปลีย่นไป อาชพีเกดิขึน้และหายไปรวดเรว็
• ความช านาญเฉพาะทาง และคุณสมบตัสิว่นตวัส าคญัเทา่ ๆ กนั
• ตอ้งท าลายตวัเองก่อนจะถูกเทคโนโลยที าลาย
• หารปูแบบและชอ่งทางการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเองเพือ่การ reskill + upskill

• การกระตุน้เศรษฐกจิในระยะสัน้ดว้ยงบประมาณจ านวนมาก จะก่อใหเ้กดิภาระทางการคลงั
• การบรหิารจดัการ “ความเสีย่งอุบตัใิหม”่ มคีวามส าคญั
• การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้ามารถยนืไดด้ว้ยล าแขง้ของตนเอง เพือ่ลดผลกระทบจากเศรษฐกจิ

โลกและความเสีย่งต่าง ๆ 
• การใหข้อ้มลูขา่วสารทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจแก่ประชาชนอยา่งทนัทว่งท ีทัว่ถงึ และเขา้ใจงา่ย



การเตรยีมคนเพือ่โลกของงาน: การศกึษาเพือ่อาชพี

ท่ีมา: การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาในพืน้ที่ เขตเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัชายแดน ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2561)



บทเรยีนจากประเทศเพือ่นบา้น (1)

• การจดัการศกึษาเพือ่อาชพี  จะเน้นการสรา้งทกัษะเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  ดงันัน้จงึตอ้งมหีลกัสตูรคุณวุฒทิีย่นืหยุน่พอจะสามารถสรา้งแรงงานฝีมอืในหลาย
ประดบั (Multiple Entry and Re-Entry Points)

• การจดัการศกึษาเพือ่อาชพี เป็นการจดัการศกึษารว่มกนัระหวา่งสถานศกึษาและสถาน
ประกอบการ (ทฤษฎ+ีปฏบิตั+ิทศันคต)ิ  โดยทกัษะทีพ่ฒันาจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัทกัษะ
ส าคญัของอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่ตอ้งไม ่“แคบ” จนเกนิไป  เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถหางานใน
อุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงไดด้ว้ย (Extendable Skill Sets)

ท่ีมา: การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาในพืน้ที่ เขตเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัชายแดน ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2561)



บทเรยีนจากประเทศเพือ่นบา้น (2)

• การฝึกท างานสามารถท าไดท้ัง้ภายในสถานศกึษา (School-based) หรอืในสถานประกอบการ (Company-
based) ขึน้อยูก่บัลกัษณะของหลกัสตูรและความพรอ้มของผูจ้ดัการเรยีนรู ้เชน่ เรือ่งสขุอนามยั อาจสามารถจดั
ในโรงเรยีนได ้ แต่การดแูลผูป่้วย ตอ้งจดัการในสถานประกอบการ

• มรีะบบรบัรองและการประเมนิทกัษะทีล่ะเอยีดมาเพยีงพอทีจ่ะประเมนิผูเ้รยีนและแรงงานในอุตสาหกรรมไดว้า่  
ตอนนี้อยูใ่นระดบัใด  นอกจากนี้แลว้  ระบบรบัรองควรก าหนดทกัษะขัน้ต ่าของแต่ละอาชพีหลกัในเขตเศรษฐกจิ
พเิศษวา่  ตอ้งสามารถท าอะไรไดบ้า้ง

• ผูจ้ดัการเรยีนรูท้ ัง้ในสถานศกึษาและสถานประกอบการ  ตอ้งมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม  อาจจ าเป็นตอ้งมรีะบบ
รบัรอง (Certification) เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ผูจ้ดัการเรยีนรูม้คีณุสมบตัเิพยีงพอ

ท่ีมา: การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาในพืน้ที่ เขตเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัชายแดน ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2561)



บทเรยีนจากประเทศเพือ่นบา้น (3)

• การก าหนดมาตรฐานคุณวฒุวิชิาชพีจะตอ้งไมร่ดักุมจนเกนิไป  แต่ควรมคีวามยดืหยุน่ในระดบั
หนึ่ง  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทในพืน้ทีค่วบคูไ่ปกบัการรกัษามาตรฐานในระดบัประเทศของ
วชิาชพีนัน้ๆ

• ทรพัยากรในการจดัการศกึษา  ควรจะมาจากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่สรา้ง “ความรูส้กึรว่ม” 
ในพืน้ที ่ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นทรพัยากรทางการเงนิเสมอไป  ใหพ้จิารณาจากความพรอ้มของ
ทุกภาคสว่นในพืน้ที่

ท่ีมา: การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาในพืน้ที่ เขตเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัชายแดน ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2561)



รายได้กับทางเลือกในการเรียน

สุราษฏร์ธานี

                                                        

รายไดเ้ ลี ย

         Q25     Q75

อุดรธานี

12,354 

14,588 

17,958 

23,228 

25,273 

31,986 
33,068 

6,500 

3,750 

7,000 

12,000 12,000 

15,000 

21,000 

10,000 
9,000 

8,000 

14,500 15,000 

19,000 

26,000 

11,600 
12,500 

15,500 

18,000 
19,000 

29,000 

32,500 

                                                        

            

         Q25     Q50     Q75

นราธิวาส

17,790 

19,627 
21,290 21,724 

28,441 
29,518 

38,993 

10,500 
12,000 12,500 

15,000 15,000 
16,000 

20,000 

12,000 12,000 
13,000 

22,000 

24,000 

27,000 

30,000 

13,000 

15,000 15,000 

22,000 

28,000 

36,000 

40,000 

                                                        

            

         Q25     Q50     Q75

 ะเชิงเทรา

16,238 

18,686 
18,158 

26,931 27,100 27,267 

36,885 

10,000 
11,000 

12,000 

15,000 

13,350 

10,400 

8,000 

13,000 12,900 
14,000 

18,000 

20,000 

15,000 

25,000 

15,000 15,000 

18,000 

26,960 
28,000 

30,000 

32,000 

                                                        

            

         Q25     Q50     Q75

อยุธยา

ตาก

11,689 
12,967.4 

16,738.3 

21,756.9 

25,895.8 

29,964.5 

39,694.2 

9,000 10,250.0 9,650.0 

12,900.0 12,750.0 

9,250.0 

21,500.0 

9,750 10,875.0 10,840.0 

14,840.0 15,565.0 14,565.0 

25,400.0 

12,000 
13,500.0 12,500.0 

17,500.0 

21,815.0 

26,215.0 

38,400.0 

                                                        

         Q25     Q50     Q75

ท่ีมา รายงานผลการศกึษาแนวโน้มความตอ้งการก าลงัคนทีย่ดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน (Area-based) ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2562)



โครงสร้างประชากรกับความท้าทายใน 20 ปีข้างหน้า: 2 เท่าเราถึงจะรอด

สุราษฏร์ธานี

อุดรธานีนราธิวาส

 ะเชิงเทรา

อยุธยา

sex ratio at birth  1.05

ตาก

ท่ีมา รายงานผลการศกึษาแนวโน้มความตอ้งการก าลงัคนทีย่ดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน (Area-based) ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2562)



ระบบนิเวศน์การเรยีนรูเ้ชงิพืน้ที:่ ทางทีต่อ้งเลอืก

ผลผลติ
การประเมนิผล

แบบ 

360 องศา

กระบวนการ
จดัการเรยีนรู้

การเตรยีม
ปัจจยัน าเขา้ปัจจยัน าเขา้

ระบบนิเวศน์การเรียนรู้แบบ 
Learn Together, Grow Together

ท่ีมา: การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาในพืน้ที่ เขตเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัชายแดน ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2561)



ขอ้เสนอแนะดา้นรปูแบบการจดัการศกึษาในเขตเศรษฐกจิพเิศษ (2)

ผูบ้ริหาร

ครู

ผูบ้ริหาร

ครู

ผูเ้รียน

ผูป้กครอง

ชุมชน

หน่วยงาน
อ่ืน

สถานศึกษา

สถานประกอบการ

ครอบครวั

ชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

360 degree 
learning

Participation

Skill 
formation

Skill 
evaluation

Skill 
certification

ท่ีมา: การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาในพืน้ที่ เขตเศรษฐกจิพเิศษในจงัหวดัชายแดน ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2561)



สรา้ง Skill Profile

Skill Modules + Universal Basic Income 
+ Income Contingent for Career Development

New Skill Profile



ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื ออาชีพ (Readiness Assessment)

ตาก นราธิวาส อดุรธานี สรุาษฏรธ์านี อยธุยา ฉะเชิงเทรา

ความเขา้ใจ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สงู สงู สงู

การใหค้วามส าคญักบัการจดั
การศกึษาเพือ่อาชพี

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สงู สงู สงู

ความพรอ้มของบุคลากร ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความพรอ้มของทรพัยากร ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ทศันคตขิองบุคลากร ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สงู สงู สงู

ความสามารถของบุลากรทีเ่กีย่ว
ชอ้ง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สงู สงู

กลไกในการท างาน ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

การบรูณาการการท างาน ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความพร้อมต า่
ความพร้อมปาน

กลาง
ความพร้อมสงู

ผูท่ี้เก่ียวข้องกบัระบบนิเวศการเรียนรู้

ท่ีมา รายงานผลการศกึษาแนวโน้มความตอ้งการก าลงัคนทีย่ดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน (Area-based) ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2562)



ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื ออาชีพ (Readiness Assessment)

ตาก นราธิวาส อดุรธานี สรุาษฏรธ์านี อยธุยา ฉะเชิงเทรา

ความเขา้ใจ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

การใหค้วามส าคญักบัการจดั
การศกึษาเพือ่อาชพี

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความเพยีงพอของขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ต ่า ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความพรอ้มของทรพัยากร ต ่า ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความพรอ้มของทกัษะทีจ่ าเป็น ต ่า ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

การหาแหลง่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ต ่า ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง

ต ่า ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ความพร้อมต ่า ความพร้อมปานกลาง ความพร้อมสูง

ตัวผู้เรียน

ท่ีมา รายงานผลการศกึษาแนวโน้มความตอ้งการก าลงัคนทีย่ดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน (Area-based) ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2562)



โลกหลงัโควดิบนฐาน
วถิชีวีติใหม ่จะหมุน
เรว็ขึน้...
คุณพรอ้มแลว้หรอืยงั?

ทีม่าของรปู https://www.morrisonpwm.com/investments/covid-19-and-vanguards-dr-peter-westaways-thoughts-on-the-future-of-the-economy/

https://www.morrisonpwm.com/investments/covid-19-and-vanguards-dr-peter-westaways-thoughts-on-the-future-of-the-economy/

