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Foreword

เนือ่งด้วยเป้าหมายระดบัชาตทิีม่ต้ีองการเหน็ราชอาณาจกัรไทยมุง่สูช่าตมิหาอ�านาจทีม่รีายได้เพิม่ขึน้ภายใน
ปี 2580 เศรษฐกจิไทยจึงต้องครอบคลมุในเรือ่งของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมด้วยผลติภณัฑ์
ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม และบริการในทุกภาคส่วน ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลได้จัดสรรทรัพยากร และให้การสนับสนุน 
เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต ดังน้ันจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศจะต้อง
เพิ่มพูนทักษะและปรับก�าลังแรงงานเพื่อรองรับความมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

การพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัลถือเป็นหัวใจส�าคัญของนโยบายและกลยุทธ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก เราได้
ริเริ่มโครงการหลากหลายโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อปฏิวัติการศึกษาระดับ
อดุมศกึษา และส่งเสรมิระบบนิเวศส�าหรบัการพัฒนาบคุลากรในยคุดจิทิลัของประเทศไทยให้มคีวามยัง่ยนื
เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นส�าหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล

รายงานฉบับนี้ไม่เพียงแต่จะให้สาธารณชนรับทราบถึงความส�าคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัลซึ่งเป็นก�าลังหลักที่ประเทศต้องการในอนาคต แต่ยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองแบบ
องค์รวมทีจ่ะแนะน�าให้หน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องร่วมมอืกนัขบัเคลือ่นประเทศไทยด้วยอทิธพิลทางดจิทิลั

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
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เพือ่ให้สอดคล้องกับทศิทางการด�าเนนิงานของรฐับาลไทย กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมได้ทุม่เท
การพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างยาวนานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
พ.ศ. 2561 – 2580 (พ.ศ. 2561–2580) โดยมุง่เป้าไปทีก่ารผลกัดนัความสามารถในการเข้าถงึระบบดจิทิลั 
การวจิยัเชงินวัตกรรม และการน�าฐานข้อมลูไปประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวาง เนือ่งจากประเทศไทยได้มโีอกาส
เห็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม ซ่ึงน�าไปสู่ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น เราตระหนักดีถึงความกังวลท่ีเพิ่มมากขึ้นจากช่องว่างความต่างในความสามารถ
ของบุคลากรในยุคดิจิทัล จึงได้จัดตั้งคณะท�างานและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือแก้ไขปัญหาต้ังแต่ในระยะแรก ซึ่งถือว่าเรามาถูกทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

รายงานฉบับนี้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสถิติในกลุ่มบุคลากรในยุคดิจิทัล และได้เน้นถึง
ข้อจ�ากัดส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการร่วมมือกันแก้ไขและสร้างแรงงานด้านดิจิทัลให้มีปริมาณ
มากขึ้นอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่ากรอบการท�างานและโครงการน�าร่องเพื่อริเริ่มการพัฒนาที่แนะน�าต่าง ๆ 
จะเป็นแนวทางส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นแหล่งรวมบุคลากร
ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานสรุปข้อเสนอส�าหรับแผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของ
ประเทศไทยได้รับการพัฒนาร่วมกันเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การบ่มเพาะความสามารถของบคุลากรในยคุดจิทิลั และท�าหน้าทีเ่ป็นแผนปฏบิติังาน
ส�าหรับความพยายามในการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการเร่ง
พัฒนาทักษะบุคลากรในประเทศไทย นี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในระยะยาว 
ของ Huawei ที่จะสนับสนุนประเทศไทยในการส่งเสริมระบบนิเวศเพื่อบุคลากร 
ในยุคดิจิทัลที่พร้อมจะท�างานต่อในอนาคต

การพฒันารายงานสรปุข้อเสนอนีจ้ะไม่สามารถเกดิขึน้ได้หากไม่ได้รบัความร่วมมอืจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจ�านวนมาก ก่อนอื่นทีมงานขอขอบคุณรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ร่วมสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูล 
และให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาเนื้อหาส�าหรับการศึกษานี้

ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลที่เข้าร่วมให้การสัมภาษณ์และตอบแบบส�ารวจ 
หลายครัง้เพือ่ประเมนิศกัยภาพทกัษะด้านดจิทิลั เพือ่ให้รวบรวมข้อมลูน�ามาวเิคราะห์
ต่อเป็นข้อมูลเชิงลึก ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นแผนพัฒนาความสามารถบุคลากร 
ในยุคดิจิทัลที่ได้มีการน�าเสนออยู่ในเอกสารรายงานสรุปข้อเสนอฉบับนี้
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ค�าขอบคุณ
ส�าหรับผู้มีส่วนร่วมในโครงการ

และองค์กรอื่น ๆ จ�านวนมากที่มีส่วนร่วมในให้ความช่วยเหลือการจัดท�าเอกสารรายงานสรุปนี้ (องค์กรอื่นแสดงค�าขอไม่ประสงค์จะออกนาม)

รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ

องค์กรและสมาคมภาคเอกชนในประเทศไทยและระดับโลก

สถาบันศึกษาชั้นน�าที่ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

กระทรวงพาณิชย์

ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

โทรคมนาคมแห่งชาติ

เอไอเอส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

สมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็ก

ทรู

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

ส�านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)

ส�านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ปูนซิเมนต์ไทย

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ส�านักงาน
พัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์

สภาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.)

สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ

สมาคมการค้า
สตาร์ทอัพไทย

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ส�านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ

ยูเนสโก

ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์

SkillLane

บริษัทเทคโนโลยี
ระดับโลกขนาดใหญ่

2

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย

ส�านักงานคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ

องค์การยูนิเซฟ

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
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อตุสาหกรรม 4.0 และโควดิ-19 ได้ท�าให้เหน็ถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารขยายการเตรยีมความพร้อมบคุลากรในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกส�าหรบั
แรงงานในอนาคต ผลลพัธ์ของการปฏวิตัด้ิานดจิทิลัได้เปลีย่นอนาคตของบรรยากาศการท�างาน ตลอดจนทกัษะความสามารถทีต่ลาดแรงงานต้องการ 
ในประเทศไทย งานจ�านวนมากกว่า 45% มีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  
คาดการณ์ว่างานอย่างน้อยจ�านวน 44% หรือประมาณ 17 ล้านต�าแหน่งจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติภายในสองทศวรรษข้างหน้า 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 78 จากทั้งหมด 134 ประเทศบนดัชนีวัดความแตกต่างของทักษะด้านดิจิทัลจัดท�าขึ้นโดย Wiley ดัชนีนี้สร้างขึ้น 
จากหกเสาหลักท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรทักษะทางดิจิทัล, การตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัล, การสนับสนุนจากรัฐบาล, 
อุปทาน อุปสงค์ และความสามารถในการแข่งขัน, ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการใช้ข้อมูล, การให้ความส�าคัญในการท�าวิจัย ในขณะท่ี 
เริ่มเห็นความก้าวหน้ามากข้ึนจากการน�าเสนอดัชนีต่าง ๆ ประเทศไทยยังมีโอกาสส�าคัญที่การยุติความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากช่องว่างของทักษะ 
ด้านดิจิทัล

โครงการน�าร่องประเทศไทย 4.0 และแผนประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนประเทศไปสู่เศรษฐกิจแบบ 
“เน้นสร้างคุณค่า” รัฐบาลไทยได้ก�าหนดเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (S-Curve) โดยเน้นห้าสาขาที่เกิดขึ้นใหม่: 
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมดิจิทัล  ทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ทักษะที่เป็นที่ต้องการในที่ท�างานจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเชิงดิจิทัลมากขึ้น 

ทักษะที่จ�าเป็นเหล่านี้สามารถจ�าแนกออกได้เป็นสี่ระดับ (รูปภาพ A) หลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤติโรคระบาดก็จะเกิดการด�าเนินชีวิตรูปแบบใหม ่
ประเทศไทยได้เล็งเห็นความต้องการทักษะด้านดิจิทัลระดับพื้นฐานและระดับต้นที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในอีกห้าปีข้างหน้า 
ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลน้ีจะถูกปรับระดับให้สูงขึ้นกลายเป็นทักษะดิจิทัลระดับกลางและระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนชีวิตในยุคดิจิทัล

ระดับทักษะด้านดิจิทัล ค�านิยาม ตัวอย่างทักษะ

4

3

2

1

ระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

ระดับกลาง
บุคลากรที่มีความถนัด
ด้านดิจิทัล

ระดับต้น
บุคลากรที่มีความรู้
ด้านดิจิทัล

ระดับพ้ืนฐาน
บุคลากรที่มีทักษะ
ด้านดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน

สามารถสร้างและพัฒนาการแก้ไขปัญหา 
ทางดิจิทัลที่ตอบโจทย์และสร้างมูลค่าใหม่ได้

สามารถใช้เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อสร้างข้อมูล
เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่า 
ให้กับอุตสาหกรรมที่มีอยู่ได้

สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการค้นหา สร้าง 
และสื่อสารข้อมูลในการท�างาน

สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจ�าวันในสังคม

การออกแบบ และสถาปัตยกรรม (เช่น UI / UX)
การพัฒนา (เช่น AI/ML, Big Data, IoT, 5G, 
ระบบคลาวด์และแอปพลิเคชัน ฯลฯ)

การตลาดดิจิทัล และการสร้างเว็บไซต์
ขั้นพื้นฐาน ระบบรายงานวิเคราะห์ผลข้อมูล
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ (BI)

การใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 
(Microsoft Office และอีเมล) ทักษะดิจิทัล
ในที่ท�างาน (การประชุมผ่านทางวิดีโอ)

การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการท�างาน 
(การท�าหน้าที่ทั่วไป การดูแลรักษา)
การใช้งานแอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ต 
(การค้นหาข้อมูลทั่วไป โซเชียลมีเดีย)

ที่มา: ITU

ระดบั

 ระดับ พ้ืนฐาน

 

ระด
ับต
้น

     
  ร

ะดั
บก
ลา
ง

    
   
ระด
ับส
ูง

1
ระดบั

2
ระดบั

3
ระดบั

4

รายงานบทสรุปผู้บริหาร

เปลี่ยนการให้ความสนใจทักษะด้านดิจิทัลจากที่เคยเน้นระดับ 1-2 ให้ปรับระดับเป็น 3-4รูปภาพ A: 



9แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

ดังน้ันผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ทุ่มเทความสนใจและทรัพยากรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังคนรุ่นใหม่ที่จะมา
เป็นบุคลากรในตลาดแรงงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมส�าหรับประเทศไทยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตามหลังจาก 
การสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเป็นวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเดินทางครั้งนี้ยังมีอุปสรรคอีกมากที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้
ได้เพื่อเข้าสู่เส้นทางระบบการท�างานแบบดิจิทัล (รูปภาพ B)

ความแตกต่างกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะส�าหรับยุคดิจิทัลนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข ความต้องการบุคลากร 
ที่มีความสามารถทางด้านดิจิทัลน้ันจะเกินปริมาณบุคลากรท่ีสามารถผลิตได้ ภายในปี 2570 ช่องว่างความต่างของปริมาณบุคลากรท่ีมีทักษะ 
ทางด้านดิจิทัลเพียงพอจะขึ้นไปสูงถึง 0.6 ล้านคนโดยท่ีขาดบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูง 0.5 ล้านคน

สรุปปัญหาส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลในผังขั้นตอนการรับสมัครงานรูปภาพ B: 

ที่มา: สัมภาษณ์ประเมินความสามารถทักษะทางดิจิทัล (2565)

สร้างบุคลากรที่มีความสามารถทักษะด้านดิจิทัล การสมัครต�าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
ด้านดิจิทัล

อยู่ระหว่างการจ้างงาน ลาออก

การอบรมเพ่ิมความสามารถ/ การฝึกอบรมซ�้าในทักษะเดิม

นักเรียนนักศึกษาไทย ตลาดแรงงานไทย
ภาคเอกชน 
(ผู้ต้องการบุคลากร)

สภาบันการศึกษา
(ผู้สร้างบุคลากร)

รัฐบาล
(ผู้ส่งเสริม
และสนับสนุน)

! ความไม ่ เท ่ า เทียมใน 
 การเข้าถึงการศึกษาและ 
 ค ว า ม รู ้ ด ้ า น ดิ จิ ทั ล 
 โ ด ย เ ฉ พ า ะ พื้ น ที่ น อ ก 
 ตัวเมืองใหญ่

! งบประมาณที่จ�ากัดในการ 
 รักษาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
 ด้านดิจิทัลไว้ในสถาบัน ทั้ง 
 ระดับท้องถิ่นและระดับสากล
! ขาดความสามารถในการ 
 พัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัล 
 ให้ตรงกับความต้องการตลาด 
 ด้านดิจิทัล

! ขาดแผนทีค่รอบคลมุและการระบุความรับผดิชอบทีช่ดัเจนในการให้การสนับสนุนสถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน  
 ส่งผลให้เกิดการสร้างโครงการที่วัตถุประสงค์ซ้อนทับกันและขาดความโปร่งใสในค่าใช้จ่ายโครงการ
! ขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภายในหน่วยงานภาครัฐ

ผลจากการท่ีอปุสงค์และอปุทานจบัคู่
ไม ่ลงตัว  ตลาดแรงงานไทยท่ีมี 
ความสามารถด้านดิจิทัลในระดับ 1 
และ 2 จะเจอปัญหาเรื่องพนักงาน 
มีโอกาสจ�ากัดในการรักษางานไว ้
ในโลกยุคดิจิทัล

! จ�านวนบุคลากรที่มีความสามารถ 
 ในตลาดแรงงานมีจ�านวนจ�ากัด
! ขาดก�าลังในการแข่งขันเพื่อให้ 
 ได้บุคลากรที่ทันยุคดิจิทัล
! ขาดประสิทธิภาพในการเพิ่ม 
 ความสามารถหรือทบทวนทักษะ 
 เก่ากับพนักงาน

ไม่สามารถลดช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

1) อิงการค�านวณจากผลการแสดงของช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

ที่มา: NSO, BOT, สัมภาษณ์ประเมินความสามารถทักษะทางดิจิทัล (2565)

ช่องว่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานในตลาดแรงงาน1) [เทียบปี 2564 และปี 2570 ข้อมูลจาก m people]รูปภาพ C: 

ระดับ 1
(ระดับพ้ืนฐาน)

ระดับ 2
(ระดับต้น)

ระดับ 3
(ระดับกลาง)

ระดับ 4
(ระดับสูง)

2564 25642570 2570

7.1

4.5

1.6

0.6

7.1

5.5

1.9

0.8

16.7

13.4

1.4

0.3

16.9

16.2

1.8

0.4

อุปสงค์และอุปทาน ความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

ล้นระบบ

ขาดแคลน

ระดับ 1

ถึงระดับ 2

ถึงระดับ 3

ถึงระดับ 4

9.6

-0.2

-0.3

8.9
10.7

-0.1

-0.5

9.8

มีมากเกินไป 
20.5 ล้านคน
ส�าหรับแรงงาน
ที่มีทักษะดิจิทัล
ขั้นพื้นฐานและ
ระดับต้น

มีน้อยเกินไป 
0.6 ล้านคน
ส�าหรับแรงงาน
ที่มีทักษะดิจิทัล
ระดับกลางหรือ
ระดับสูงภายใน
ปี 2027-0.1

อุปสงค์ อุปทาน
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เพ่ือเพ่ิมความสามารถบุคลากรในยุคดิจิทัล โครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่แนะน�าโดยรัฐบาลมี
บทบาทส�าคัญในการวางโครงสร้างแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 
ซึ่งจะมีการอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานสรุปข้อเสนอฉบับน้ี

โครงการน�าร่องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้:

โครงการน�าร่องเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะส�าหรับยุคดิจิทัลรูปภาพ D: 

รฐับาล ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษาผูมสีวนเกีย่วของ:

A

B

ปรบัปรงุการเขาถงึและความสามารถใน

การเชือ่มตอของประชาชนโดยรวม

แพลตฟอรมการเรยีนรูแบบบรูณาการ

C1.

C2.

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานC.

หลกัสตูรดจิทิลัสาํหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา และมหาวทิยาลยั

โปรแกรมสอนผูอบรมสาํหรบัอาจารย 

ซึง่ดาํเนนิการสอนโดยผูเชีย่วชาญ

ในอตุสาหกรรม

A1.

A2.

การพัฒนาทกัษะA.

โครงการระดมทนุ PPP / แพลตฟอรม

สาํหรบัระดมทนุสนบัสนนุจากกลุมคน

ทางอนิเทอรเนต็ (Crowdsourcing)

E1.

การใหท้นุและการสนบัสนนุ
ดา้นการเงนิ

E.

C

D

E

การปรบัปรงุนโยบายใหทนัสมยัและ

ผลกัดนัความคดิรเิริม่/ โครงการตาง ๆ / 

กระบวนการอนมุตัหิลกัสตูรดานดจิทิลั

ผลตอบแทนเพือ่จงูใจภาคเอกชนในการ

รวมมอืกบัสถาบนัการศกึษา

หนวยตรวจสอบกลางเพือ่วดัผล

ความกาวหนา และดแูลประสทิธภิาพ

ของโครงการนาํรองดานดจิทิลั

ปรบัปรงุโครงสรางเงนิเดอืนสาํหรบั

ตาํแหนงดานดจิทิลัในหนวยงานภาครฐั

D1.

D2.

D3.

D4.

การสรา้งนโยบาย
ทาํใหเ้ปน็มาตรฐาน
และมกีารตรวจสอบ

D.

เพือ่กาํหนดตาํแหนงงานทีก่าํลงัตองการ

ทกัษะดานดจิทิลั เสนทางอาชพี 

และโครงสรางเงนิเดอืน

ใหคาํแนะนาํดานอาชพีออนไลนแบบตวัตอตวั 

และแพลตฟอรมสาํหรบัจบัคูความเหมาะสมงานกบัผูสมคัร

B1.

B2.

อาชพี/ การจบัคู่
ความเหมาะสม
ของงานกบับคุคล

B.

• A1 ปลูกฝังการเรียนรู้ด้านดิจิทัลในทุกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านดิจิทัลในห
 มู่เยาวชน
• A2 ให้คณะจัดเปิดสอนหลักสูตรที่ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ ทางดิจิทัลล่าสุด เตรียมวิธีการสอน ความรู้เชิง
 ปฏิบัติ และลดความขาดแคลนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

• B1 มีเป้าหมายเพื่อลดความเข้าใจที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับ ต�าแหน่งงานด้านดิจิทัล โดยการสร้างคลังข้อมูล
 ส่วนกลางที่รวบรวมต�าแหน่งงานต่าง ๆ และเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม ความเข้าใจให้แก่นักเรียนและ
 บุคลากรในสายอาชีพ
• B2 บริการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้สมัครงานเพื่อสนับสนุนขณะอยู่ระหว่าง กระบวนการว่าจ้างงาน

• C1 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบดิจิทัลในชุมชนที่ด้อยโอกาสโดยเน้นความสามารถในการเข้าถึงและเชื่อมต่อ
• C2 ขยายการเข้าถึงการศึกษาดิจิทัลที่มีคุณภาพผ่านหลักสูตร การเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน

A

B

C

การพัฒนาทักษะ

 อาชีพ/ การจับคู่
ความเหมาะสมของ
งานกับบุคคล

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
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เพื่อให้ทุกโปรแกรมประสบความส�าเร็จ โครงการต่าง ๆ ควรจัดล�าดับความส�าคัญตามความเร่งด่วนที่ได้ระบุไว้ในบทที่ผ่านมาของรายงานฉบับนี้

เอกสารสรปุข้อเสนอนีจั้ดท�าขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ทีพ่ฒันาบุคลากรท่ัวประเทศให้มทัีกษะจ�าเป็นในยคุดจิทิลั ผ่านความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและ
เอกชน  และสถาบันการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัล และค�าแนะน�า
ทีส่ามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิองิจากแนวทางการปฏบิตัทิีไ่ด้รบัการยอมรบัระดบัสากลเพือ่สร้างกลุม่บุคลากรในยคุดจิทิลัทีเ่หมาะสมทีส่ดุในประเทศไทย 

กรณีศึกษานี้ได้รับการพัฒนาจากข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์และแบบส�ารวจมากกว่า 19 แห่งร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 
และ 9 แห่งจากภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ รวมถึง 8 สถาบันชั้นน�าที่มีหลักสูตรที่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล การวิจัยระดับทุติยภูมิ
ที่มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยอิงผลการสืบค้นข้อเท็จจริงจากข้อมูล ซ่ึงจะมีการอภิปรายเพิ่มเติม
ในรายงานสรุปนี้

• D1 และ D2 กระตุ้นและเร่งด�าเนินการตามโครงการน�าร่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน
 ดิจิทัลเพื่อ
 - ส่งเสริมนวัตกรรมในภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
 - ช่วยให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรในยุคดิจิทัลอย่างมี
   ประสิทธิภาพ
• D3 ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัลผ่านการก�ากับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบ
 จากส่วนกลาง
• D4 จัดให้หน่วยงานภาครัฐอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้มาเป็นส่วนส�าคัญในการ
 ผลักดันเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปด้านดิจิทัล

E1 เน้นถึงปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่มีปริมาณจ�ากัดส�าหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล ซึ่ง
 ควบคู่กับความท้าทายอื่น ๆ เช่น อุปสรรคต่อกระบวนการพัฒนาและเสริมทักษะ การรับสมัครบุคลากรในยุค
 ดิจิทัล และโครงการน�าร่องอื่น ๆ ส�าหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล

D

E

การสร้างนโยบาย 
ท�าให้เป็นมาตรฐาน
และมีการตรวจสอบ

การให้ทุนและการ
สนับสนุนด้านการ
เงิน
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บทที่ 1
บุคลากรในยุคดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ 
– ทิศทางการพัฒนา
แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
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กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ผ่านการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ภูมิภาคนี้ถือเป็นหนึ่งในที่ตั้งของพ้ืนท่ี 
ที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วท่ีสุดในโลกและเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมดิจิทัล ฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 50% อยู่ในเอเชียแปซิฟิก จากข้อมูล 
ของ International Data Corporation (IDC) ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกจะยังคงก้าวแซงภูมิภาคอื่นในการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ต่อไป 
ส่วนแบ่งขององค์กรในประเทศทางเอเชียแปซิฟิก ซึ่งถือว่าอยู่ในกระบวนการพัฒนาที่ก้าวหน้าท่ีสุดของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โดยเติบโตขึ้นจาก 18% ในปี 2562 ไปเป็น 28% ในปี 2021 (รูปภาพ 1.1) หนึ่งในห้าของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสร้างรายได้มากกว่า 30% 
จากผลิตภัณฑ์และบริการประเภทดิจิทัลในปี 2020 ซ่ึงสัดส่วนนี้คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นกลายเป็นหนึ่งในสามของบริษัทเหล่านี้ 
ภายในปี 2566 (รูปภาพ 1.1) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศเหล่านี้ คาดว่าเอเชียแปซิฟิกจะเห็นอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้าง GDP 
ของประเทศมากกว่า 65% IDC มีการประมาณการว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลเหล่านี้อาจมีการใช้จ่ายสูงถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี 2566

การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่ส�าคัญจะมาพร้อมกับการถือก�าเนิดของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถูกก�าหนดหลัก ๆ ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของการประสานงานใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัทต่าง ๆ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่  
เช่น การส่งมอบบริการผ่านเครือข่าย (Cloud Computing) การประมวลผลผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) ระบบการส่ือสาร 5G อุปกรณ ์
ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) น้ันก�าลังเป็นก�าลังส�าคัญหลักในการเร่งการปฏิรูปตัวเองเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

การส่งมอบบริการผ่านเครือข่าย (Cloud Computing) ถือเป็นกระแสดิจิทัลหลักของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่วยให ้
ผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ  ที่ปกติมีการใช้ทรัพยากรที่ต้องผ่านการประมวลผลที่ซับซ้อนและมีราคาแพงได้ รูปแบบการท�าธุรกิจ XaaS 
หรือการให้เช่าอุปกรณ์หรือเช่าบริการต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มนั้นเป็นการพัฒนาล่าสุดภายใต้การจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ช่วยให้การท�างาน
ในรูปแบบเสมือนสามารถผนวกเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไปใช้ร่วมกัน รูปแบบการท�างานนี้ก�าลังได้รับการประยุกต์ใช้ทั่วเอเชียแปซิฟิก ตัวอย่างหนึ่ง 
ของการผสมผสานระหว่างคลาวด์กับเทคโนโลยีต่าง ๆ คือ การประมวลผลผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
(IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลในการระบุยืนยันตัวตน (Biometrics) สามารถสร้างนวัตกรรมส�าหรับอนาคตอย่าง  
Biometric-as-a-Service ที่สามารถใช้ข้อมูลในการระบุการยืนยันตัวตนเก็บไว้ที่ระบบคลาวด์และวิเคราะห์ผลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ได้  
มีโอกาสอีกมากมายในการประยุกต์ใช้การส่งมอบบริการผ่านเครือข่าย (Cloud Computing) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้คลาวด์หรอืทกัษะเฉพาะทาง เช่น การพฒันาแอปพลเิคชนัส�าหรบัใช้บนคลาวด์ วศิวกรรมการออกแบบความปลอดภยั
บนคลาวด์ และสถาปัตยกรรมการออกแบบบนระบบคลาวด์

อีกหนึ่งเทคโนโลยีหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล คือ ระบบการสือ่สาร 5G มาตรฐานการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู และข้อมลู
สามารถส่งไปมาได้ไว ในความเป็นจริงแล้ว ส่ิงที่ได้กลายเป็นกระดูกสันหลังที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ซึ่งท�าให้บริการออนไลน์ทั้งหลาย 
ยังสามารถขับเคล่ือนต่อไป เม่ือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อได้รับความส�าคัญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องก็ได้รับ 
ความส�าคัญด้วยเช่นกัน ซ่ึงส่งผลให้ความต้องการประวัติการท�างานเฉพาะทาง เช่น วิศวกรเครือข่ายไร้สาย วิศวกรออกแบบระบบซอฟต์แวร์ส�าหรับ
เครือข่าย 5G และวิศวกรที่ดูแลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ที่มา: IDC

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบในกลุ่มประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิรูปภาพ 1.1: 

บทที่ 1.1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากรในยุคดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ

อุตสาหกรรม 4.0 และโควิด-19 ได้กระตุ้นความจ�าเป็นในการขยายก�าลังบุคลากรใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิเพ่ือเตรียมความพร้อมในอนาคต

บทที่ 1

อตัราสวนของบรษิทัทีจ่ะสราง

จากผลติภณัฑและบรกิาร

ในรปูแบบดจิทิลั

18%
28% 33%

2562 2564

20%

2563 2566

รายไดมากกวา 30% 
อตัราสวนขององคกรในระยะ

ทีส่มบูรณท่ีสดุของการ

เปลีย่นรูปแบบองคกรใหเปน

การทํางานแบบดจิทัิล
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โควิด-19 ได้เร่งกระบวนการให้บริษัทเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในสภาวะที่ไม่ปกตินี้ พฤติกรรม 
ของลูกค้าได้เปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็มีบริษัทหลายบริษัทที่ปรับตัวเข้ากับกระแสนี้ นอกจากนี้ การระบาดของโควิด-19  
ได้เปล่ียนแปลงวิธีการท�างานของผู้คน ท�าให้การท�างานระยะไกลมีอัตราพุ่งสูงขึ้น ซ่ึงต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งอุตสาหกรรม 4.0 และโควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การเปลี่ยนแปลงท�าให้ 
เกิดต�าแหน่งงานใหม่และเปลี่ยนแปลงวิถีการท�างานของผู้คน ในขณะเดียวกันก็เกิดความต้องการทักษะความสามารถใหม่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) ได้ท�าการประเมินว่าจะมีต�าแหน่งงานใหม่ราว 65 ล้านต�าแหน่งที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2568 สิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงหลังจากโรคระบาดผ่านไป 
และมีเทคโนโลยีหลากหลายเกิดขึ้นคาดว่าจะท�าให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลซึ่งไม่มีท่าทีว่าจะลดลง
เร็ว ๆ นี้

เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่ทันยุคดิจิทัล จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่าน
การอบรมเพิ่มเติมและการสร้างทักษะใหม่ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญ

โครงการริเร่ิมและความพยายามที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนั้นสะท้อนให้เห็นในดัชนีวัดความแตกต่างของทักษะ 
ด้านดจิทิลัจดัท�าโดย Wiley ดชันนีีส้ร้างขึน้จากหกเสาหลกัทีแ่ตกต่างกนั: สถาบนัทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรทกัษะทางดจิทิลั, การตอบสนองความต้องการ
ด้านดิจิทัล, รัฐบาลให้การสนับสนุน, อุปทาน อุปสงค์ และความสามารถในการแข่งขัน, ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการใช้ข้อมูล และการให้ความ
ส�าคัญในการท�าวิจัย (รูปภาพ 1.3)

ความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลท่ัวประเทศต่าง ๆ ใน
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก คาดว่าจะเพิม่ขึน้ 550% ภายในปี 2568 จาก
การอ้างอิงข้อมูลจากการประมาณการของ Amazon Web Services 
(AWS) มีพนักงานราว 149 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้ทักษะ
ด้านดิจิทัลในปัจจุบัน ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นรากฐานส�าคัญ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิก แต่การใช้ประโยชน์จาก 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะสามารถเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีบุคลากร 
ที่มีความพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ

ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการใช้ทักษะทางดิจิทัลนั้น 
มีอยู่จริง Korn Ferry คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกจะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรในปี 2573 ยกเว้น
ประเทศอินเดีย (รูปภาพ 1.2) โดยรวมคาดว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะ
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกว่า 47 ล้านคน ประเทศอินโดนีเซีย
ถูกคาดการณ์ว่าจะเผชิญกับภาวะขาดดุลบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล 
ครั้งใหญ่ที่สุด ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ อย่างประเทศไทยก็คาดว่า 
จะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลประมาณ  
0.5 ล้านคนในปี 2573 หากไม่มีการด�าเนินนโยบายเชิงรุกใด ๆ เพื่อ
แก้ไขสถานการณ์นี้

เพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และยุติการขาดแคลน
บุคลากรด้านดิจิทัล พนักงานที่อยู่ในเกณฑ์เฉล่ียของประเทศจะต้อง
ฝึกฝนทกัษะดจิทิลัใหม่ ๆ  อย่างไรกต็ามความเลือ่มล�า้ของแรงงานดจิทิลั
ในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความพร้อมในการท�างานต่างกัน และเห็นถึง 
ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เช่น ประเทศไทยและประเทศเวียดนามยังมีความล้าหลังอยู่มาก

แม้ว่าการพัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันยุคดิจิทัลจะมีปริมาณสูงขึ้น แต่ความคืบหน้าของ
แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิน้ันยังมีความหลากหลายมาก

ความต่างของบุคลากรที่มีทักษะ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิในปี 2573

รูปภาพ 1.2: 

ที่มา: Korn Ferry

ที่มา: Wiley

องค์ประกอบของดัชนีวัดความแตกต่างของทักษะด้านดิจิทัล

ดัชนีวัดความแตกต่างของทักษะด้านดิจิทัลจัดท�าโดย Wiley

รูปภาพ 1.3: 

สถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตรทักษะ

ทางดิจิทัล

การตอบสนอง
ความต้องการ

ด้านดิจิทัล

รัฐบาล
ให้การสนับสนุน

อุปทาน อุปสงค์
และความสามารถ

ในการแข่งขัน

ความซื่อสัตย์
และจริยธรรม
ในการใช้ข้อมูล

การให้ความส�าคัญ
ในการท�าวิจัย

ประเมินหลักสูตรการ
ศึกษา และสถาบันที่จัดฝึก
อบรมหลักสูตรทักษะทาง
ดิจิทัลหลังจบการศึกษา 

หรือความพร้อมในการฝึก
อบรมขององค์กร ฯลฯ

ตรวจสอบว่าการฝึกอบรม
และระบบการศึกษานั้น
มีการปรับหลักสูตรให้

เข้ากับทักษะที่ก�าลังเป็น
ที่ต้องการได้ดีเพียงใด

วัดระดับและคุณภาพของ
ความเป็นผู้น�าของรัฐบาล
และการให้การสนับสนุน
เช่น การให้ทุนสนับสนุน
ในแต่ละระบบเศรษฐกิจ

ตรวจสอบช่องว่างระหว่าง
ความต้องการและก�าลัง
ในการผลิตบุคลากรที่มี

ทักษะ ซึ่งถือเป็นเสาหลัก
ที่ส�าคัญที่สุด

ประเมินมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและ

การรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
การศึกษามีการให้

ความส�าคัญกับหลักสูตร
ด้านดิจิทัล

ขาดแคลนอยางรุนแรง 8 ลานหรอืมากกวา

ขาดแคลนอยางเห็นไดชัด 4 – 8 ลาน

ขาดแคลน 0 – 4 ลาน

มปีรมิาณเกนิในระบบ



15แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์มาเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนรวมอยู่ที่ 7.8 ในขณะ
ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 78 ด้วยคะแนนรวม 4.5 (รูปภาพ 1.4) 
เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถยุติช่องว่างความต่างของทักษะด้าน
ดิจิทัลกับประเทศเพื่อนบ้าน 

พื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ทัน
ยุคดิจิทัลคือความสามารถในการเข้าถึงระบบดิจิทัล แบ่งตามปัจจัย
ต่าง ๆ  เช่น ใช้ระบบดจิทิลัได้ ราคา ความสามารถ และทศันคต ิทัง้หมด
นี้มีบทบาทในการสร้างทักษะด้านดิจิทัล 

ในแง่ของการรวมระบบดจิิทลั ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกนัน้ยังเป็นรองยโุรป
และอเมริกาเหนืออยู่ เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
นั้นอยู่อันดับ 3 ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่อันดับ 6 ด้วยคะแนน 
68 และ 63 ตามล�าดับในดัชนีวัดการรวมระบบ (รูปภาพ 1.5) 

ระหว่างประเทศทีอ่ยูใ่นภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ประเทศสงิคโปร์ถอืเป็น
ผู้น�าที่โดดเด่น โดยครองอันดับ 1 จาก 82 ประเทศทั้งหมดในรายงาน 
(รูปภาพ 1.6) ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เช่น ประเทศไทย ประเทศ
เวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียก�าลังใช้ความพยายามอย่างมาก
ในการตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ซ่ึงขณะนี้อยู ่ใน
อันดับที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก ซ่ึงเป็นการยืนยันความชัดเจนถึง
ความแตกต่างระหว่างผู้น�าและผู้ตามด้านดิจิทัลระดับภูมิภาค

ดัชนีวัดความแตกต่างของทักษะด้านดิจิทัล
ปี 2564

ดัชนีวัดการเข้าถึงระบบดิจิทัลปี 2563

รูปภาพ 1.4: 

รูปภาพ 1.6: 

ที่มา: Wiley, Roland Berger

ที่มา: Roland Berger

ที่มา: Roland Berger

ดัชนีวัดการเข้าถึงระบบดิจิทัลแบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ (คะแนนเต็ม = 100 คะแนน)รูปภาพ 1.5: 

สิงคโปร

มาเลเซยี

เกาหลีใต

จนี

ญีปุ่น

อนิโดนเีซยี

เวยีดนาม

ไทย

1st

10th

15th

18th

36th

47th

53rd

78th

7.8

7.2

7.0

6.7

5.9

5.2

5.0

4.5

Rank Countries Score

สิงคโปร

เกาหลีใต

ญีปุ่น

มาเลเซยี

จนี

ไทย

เวยีดนาม

อนิโดนเีซยี

1st

7th

13th

21st

32nd

42nd

44th

49th

86

84

81

76

72

64

64

61

Rank Countries Score

64
ท่ัวโลก

 #5

61

ลา
ตินอเ

มริกาและ

แคริ
บเบียน

 #7

77

อเม
ริกาเหนือ

 #2

78
  ยุโรป

 #1

64ตะ
วัน

ออ
กกล

างและแอฟริกาเหนือ

 #4

45

 #8

    แอฟริกาใตสะฮ

าร
า

68
63

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

 #3

 #6

เอเชียแปซิฟ
ก

 (ไมรวมเอเชียตะวันออกเฉ
ียงใ

ต)
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บทที่ 1.2: ผู้มีส่วนร่วมหลักในการพัฒนากลุ่มบุคลากรในยุคดิจิทัล

การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลถือเป็นวาระส�าคัญล�าดับต้น ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆตลอดจนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนั้นเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการมีส่วนร่วมและรับบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน

รฐับาลและหน่วยงานภาครฐัในระบบนเิวศของการสร้างบคุลากรในยคุดจิทิลัจะประกอบไปด้วยกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงดิจทิลั 
และหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐจะรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศส�าหรับพัฒนาประชากรให้เป็นบุคลากรทันยุคดิจิทัลภายใน
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการก�าหนดแนวคิดและบังคับใช้นโยบายในการพัฒนาและการน�าเทคโนโลยีรุ่นถัดไปมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การส่งมอบบริการผ่าน
เครือข่าย (Cloud Computing) การประมวลผลผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) ระบบการสื่อสาร 5G อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนการออกเงินทุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเพิ่มทักษะจากของเดิมทั้งภาครัฐและเอกชน

รัฐบาลยังเป็นก�าลังหลักในการปรับปรุงระบบนิเวศให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเตรียมความพร้อมส�าหรับแรงงานในอนาคต 
โดยสนับสนุนการวิจัย ปฏิรูปการศึกษา และท�าให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้กับระบบนิเวศ
ในการเสริมสร้างบุคลากรในยุคดิจิทัล รัฐบาลและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเป็นก�าลังหลักในการส่งเสริมโครงการแบ่งปันข้อมูล
แบบเปิดเผย (Open Data) เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรในประเทศ 

สถาบันการศึกษาในระบบนิเวศของการสร้างบุคลากรในยุคดิจิทัล ประกอบด้วยสถาบันระดับอุดมศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัย และโรงเรียน
อาชีวศึกษา รวมถึงแพลตฟอร์มการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างหลักสูตรออนไลน์ที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากส�าหรับบุคคลที่ต้องการแสวงหาทักษะใหม่ ๆ   

สถาบันการศึกษามีบทบาทส�าคัญไม่เพียงแต่ให้ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลกับบุคลากรในตลาดแรงงานให้สามารถเติบโตอยู่ได้ในยุคดิจิทัล
ด้วยการเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์จริง และปลูกฝังทัศนคติและความสามารถในการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล

ในระบบนิเวศของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ ประกอบด้วยบริษัทที่ท�าธุรกิจเพื่อแสวงหา
ผลก�าไรท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงสมาคมการค้าที่ก่อต้ังขึ้นด้วยโดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ มีบทบาทในการปลูกการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการท�างานในแต่ละวัน ท�าให้สามารถ
พัฒนาทักษะเดิมและเสริมสร้างทักษะใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแรงกระตุ้นด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ภาคเอกชนและสมาคม
ต่าง ๆ จึงถือเป็นศูนย์กลางที่จะให้ความเข้าใจเรื่องทักษะดิจิทัลที่ต้องการในตลาดแรงงานจริง และในทางกลับกันก็มีส่วนร่วมในระบบนิเวศนี้โดย
ท�างานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับการท�างานในอนาคต

ด้วยแรงผลกัดนัจากการเตบิโตทางดจิทิลัและความต้องการบคุลากร
ที่มีทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่มีปริมาณสูงข้ึน จึงเกิดโครงการ
น�าร่องจ�านวนมากเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรซึ่งมีการด�าเนินการอยู ่ ท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
หลายประเทศในเอเชยีแปซฟิิกได้ทุม่เทในการร่วมมอืกนัระหว่างรฐับาล
และภาคเอกชนเป็นอย่างดีเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานให้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลในประเทศของตน

ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องหลักในการก�าหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ที่มีทักษะด้านดิจิทัลของประเทศได้แก่ รัฐบาล สถาบันการศึกษา
และ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ 
(รูปภาพ 1.7) ด้วยความร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างท้ังสามฝ่ายจะเป็น
ส่วนส�าคัญอย่างย่ิงในการบรรลุความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากร
ในประเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรูปภาพ 1.7: 

รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ
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17แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

บทที่ 1.3: โครงการริเริ่มของผู้มีส่วนร่วมเพ่ือการส่งเสริมบุคลากรในยุคดิจิทัล

ผู้มีส่วนร่วมริเริ่มโครงการต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัล

1

2

3

รัฐบาลแต่ละประเทศได้ท�าการก�าหนดนโยบายและส่งเสริมการริเริ่มเพื่อเน้นแก้ไขปัญหาช่องว่างด้านความสามารถของบุคลากร
ในยุคดิจิทัลภายในประเทศของตน มีการริเร่ิมโครงการต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ โปรแกรมการน�าความรู้
ด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ และแพลตฟอร์มส�าหรับจับคู่บุคลากรกับงานที่เปิดตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างของความสามารถ
บุคลากรในยุคดิจิทัล รัฐบาลสิงคโปร์ได้ริเริ่มน�านโยบายมารวมกันกว่า 40 นโยบายจากความร่วมมือของทั้งหน่วยงานเอกชน 
และภาครัฐ โดยลงทุนรายจ่ายของรัฐบาล 8% ในการพัฒนาบุคลาการส�าหรับยุคดิจิทัล

บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งก็เป็นแนวหน้าในการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท
เทคโนโลยีหลายแห่งได้มีการน�าเสนอหัวข้อการสร้างความเป็นผู้น�าทางความคิดส�าหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ในปี 2565 
Huawei ได้จัดงาน Asia Pacific Digital Talent Insights (ข้อมูลเชิงลึกของบุคลากรในยุคดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) ซึ่งม ี
การวางรูปแบบโครงสร้างทักษะที่ต้องมีในยุคดิจิทัลและผลงานการพัฒนาความสามารถระบบนิเวศที่มั่งคงส�าหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล 
กรณีศึกษาอ่ืน ๆ1) ได้กล่าวถึงทักษะดิจิทัลแห่งอนาคต เน้นความส�าคัญของการเชื่อมโยงแรงงานเข้ากับองค์กรที่มีความคล่องตัว และ
ก�าหนดเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ส�าหรับต�าแหน่งงานในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

บริษัทต่าง ๆ ก็มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาบุคลาการส�าหรับยุคดิจิทัลในท้องถิ่นของตัวเอง ในปี 2563 ไมโครซอฟท์เปิดตัว 
“Accelerating Thailand (โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน)” โครงการยกระดับทักษะส�าหรับพนักงานคนไทยท่ีได้รับ
ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในเวลาไม่ถึง 2 ปี โครงการ “Accelerating Thailand” ได้พัฒนาศักยภาพทักษะ 
ทางดิจิทัลของคนไทยกว่า 280,000 คนผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ Huawei เองก็ได้มีการเปิดตัวโครงการ OpenLab  
เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแบบเปิดอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศ โครงการ OpenLab กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนโครงสร้าง
ด้าน ICT แบบครบวงจรส�าหรับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งอ�านวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในประเทศไทย
ผ่านการฝึกอบรม ICT มีการรับรองการปฏิบัติงานด้าน ICT และบริการการทดสอบความเป็นไปได้ทางคอนเซปต์ 

สถาบันการศึกษาก�าลังพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมเพื่อเพ่ิมคุณภาพการฝึกอบรมทักษะทางดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เพิ่มความสามารถในการจ้างงานของแรงงานยุค หน่วยงานเช่น 42 Bangkok มีการจัดหลักสูตรสอนเขียนโค้ดฟรีด้วยระบบการเรียนรู ้
แบบแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ร่วมช้ันเรียน ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรมีทักษะที่จ�าเป็นพร้อมส�าหรับการท�างานในอนาคต 42 Bangkok 
ก่อตัง้โดยศาสตราจารย์ ดร.สชุชัวร์ี สวุรรณสวสัดิ ์อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (KMITL) ในปี 2562 
ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ KMITL หลักสูตรที่หน่วยงาน เช่น 42 Bangkok ถือเป็นการน�าเสนอวิธีการเรียนรูปแบบใหม่ท�าให้การเขียนโค้ด 
เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ส�าหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานด้านดิจิทัลมามากน้อยแค่ไหน

ในแต่ละภาคส่วนผู้มีส่วนร่วมดูแลโครงการแต่ละท่านจะริเริ่มโครงการต่าง ๆ  เพื่อเสนอแง่มุมต่าง ๆ  ของสภาพแวดล้อมที่บุคลากรในยุคดิจิทัล
จะต้องพบเจอ

1) การปลดลอ็กศกัยภาพในยคุดิจทิลัในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิของ Amazon Web Services: ความตอ้งการดา้นทกัษะทางดจิิทลัทีเ่ปลีย่นไปและการก�าหนดแนวทาง 
   นโยบาย ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านของ AON: การกรณีศึกษาการปฏิรูปความสามารถบุคลากรจาก APAC และ ME
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รายงานจาก Digital Talent Insight ของ Huawei ในปี 2565 ได้มี
บทวิเคราะห์ภาพรวมของบุคลากรในยุคดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ 
โดยกลา่วถงึทกัษะทีน่ายจ้างตอ้งการ และใหแ้ผนก�าหนดการทีค่รอบคลมุ
การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลในวงกว้างผ่านการร่วมแรงร่วมใจกัน
ภายในวงการของผู้ดูแลด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล 
รายงานฉบับนี้จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 
ในประเทศไทยและบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นการปฏิรูปประเทศไทย 
ให้เป็นแหล่งรวมความสามารถด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

การที่เอเชียแปซิฟิกมุ ่งม่ันในการริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลกรในยุคดิจิทัลเป็นข้อพิสูจน์ถึงความต้องการที่ชัดเจนและความมุ่งม่ันที่จะ 
สร้างแรงงานดิจิทัลให้มีความพร้อมส�าหรับอนาคต การไม่เพ่ิมปริมาณบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับยุคดิจิทัลในอนาคตเป็นผลเสียต่อ 
การเติบโตของประเทศ จากข้อมูลของ World Economic Forum (WEF) ในปี 2564 การเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมสามารถกระตุ้น GDP โลกได้ถึง  
6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2573  การพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านดิจิทัลยังคงเป็นประเด็นที่ส�าคัญล�าดับต้น ๆ ของประเทศใน 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิก โดยเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลมากขึ้น 
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บทที่ 2
ประเทศไทย 4.0 – ความมุ่งมั่นในการปฏิรูป
ด้านดิจิทัลในประเทศไทย
แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
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บทที่ 2.1: แผนและนโยบายการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของรัฐบาล

ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศสู่เศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีล�้าสมัยและ
เนน้การสรา้งคุณคา่ นอกจากนียั้งไดม้กีารพัฒนากลยทุธท่ี์ใหค้วามส�าคัญกบัอตุสาหกรรม
ที่จะพาประเทศบรรลุวิสัยทัศน์นั้น

โครงการประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์มีเป้าหมายที่จะมุ่งเปลี่ยนประเทศไปสู่
เศรษฐกิจแบบ “เน้นคุณค่า”

ประเทศไทยตัง้เป้าหมายทีจ่ะเปลีย่นไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยขีัน้สูงเพือ่กระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิ เพือ่ให้สามารถบรรลเุป้าหมาย
เหล่านี ้รฐับาลได้เปิดตัวโครงการประเทศไทย 4.0 แผนดจิิทลัไทยแลนด์ในปี 2016 ส�าหรบัการปฏริปู รฐับาลได้ระบ ุ10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วยอตุสาหกรรมเดมิทีม่ศีกัยภาพ (First S-curve) และอตุสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve) ให้มคีวามส�าคญัล�าดบัต้น ในขณะเดยีวกัน
นโยบายเศรษฐกิจดจิิทัลแห่งชาตไิด้วาง 6 กลยทุธ์ในการพฒันาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั รวมถงึการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ 
S-curve และผลติแรงงานส�าหรบัยคุดจิทิลั โครงการน�าร่องส�าหรบัแผนดิจทิลัระดบัชาตถิกูสร้างขึน้จากห้าเสาหลกั ซึง่รวมถงึการส่งเสรมิโครงสร้าง 
พืน้ฐานและสังคมดิจิทลั นอกเหนอืจากโครงการน�าร่องของรฐับาลแล้ว รฐับาลไทยยงัได้ออกแบบนโยบายเพือ่สร้างแรงจูงใจในการดงึดดูภาคเอกชน

โครงการประเทศไทย 4.0 และแผนไทยแลนด์ดจิทิลัเป็นยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะปลดประเทศออกจากประเทศทีม่ ี“กบัดกัรายได้ 
ปานกลาง” และพฒันารูปแบบเศรษฐกจิที ่“เน้นคณุค่า” ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม เทคโนโลย ีและความคดิสร้างสรรค์ และสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 
สถานภาพความเป็นอยูท่ีดี่ การพฒันาบคุลากร และการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม (รปูภาพ 2.1)

1

3

2

4

ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้ต้ังเป้าหมายในการเพ่ิมงบประมาณของภาครัฐเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็น 4% ของ GDP การเติบโต
ของเศรษฐกิจแบบเต็มศักยภาพอยู ่ที่ประมาณ 5-6% และรายได้ประชาชาติต่อหัว 5,470 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2557  
กลายเป็น 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2575

การพัฒนาประชากร
ประเทศมีแผนที่จะเปลี่ยนประชาชนของประเทศไทยให้กลายเป็น “คนไทย 4.0” การปฏิรูปคร้ังนี้คาดหวังเพ่ือจะเปลี่ยนดัชนี 
การพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (HDI) จาก 0.722 เป็น 0.8 ภายในระยะเวลา 10 ปี และยกระดับ 5 มหาวิทยาลัยไทยให้ติด 
อันดับ 100 สถาบันอุดมศึกษาช้ันน�าของโลกภายในระยะเวลา 20 ปี อีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชากรคือการเพิ่มทักษะพลเมือง
ให้มีความพร้อมส�าหรับตลาดแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะด้านดิจิทัล

สถานภาพความเป็นอยู่
มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่ก้าวต่อไปข้างหน้าและสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้ โดยตระหนักถึงศักยภาพของสมาชิกในสังคม 
ประเทศไทยได้ต้ังเป้าหมายที่จะลดความเลื่อมล�้าในสังคมจาก 0.465 ในปี 2556 เป็น 0.36 ในปี 2575 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย 
ที่จะพลิกโฉมระบบสวัสดิการสังคมภายใน 20 ปีและสร้าง “ชาวนาอัจฉริยะ” จ�านวน 20,000 คนภายใน 5 ปีผ่านศูนย์ฝึกอาชีพ 
แบบลงมือปฏิบัติจริงและแบบจ�าลองภาพเสมือน โดยมุ่งสร้างบคุลากรทีม่ีความรูเ้รื่องดิจทิัลที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัล เช่น เร่ือง IoT และ AI ความท้าทายในภารกิจนี้คือการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย ระบบ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส�าหรับมหาชน (MOOC) และการเข้าใช้งานอุปกรณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ (Remote Lab) 
สามารถน�าเอามาใช้ประโยชน์เพื่อเข้าถึงประชากรได้มากขึ้น

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รัฐบาลไทยยังมีความต้ังใจที่จะสร้างสังคมน่าอยู่ ระบบเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการจัดการภาวะโลกร้อน และการลดคาร์บอน แผน
ดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองไทยอย่างน้อย 10 เมืองที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูง และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน “เมืองที่น่าอยู่ที่สุด
ในโลก” โดย The Economist

บทที่ 2
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รัฐบาลไทยได้ก�าหนด 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพและจะเน้นให้ความส�าคัญกับ 5 อุตสาหกรรมเกิดใหม่

รัฐบาลได้ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลายอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ต่างก็ได้รับ
การสนับสนุนอย่างมากจากการลงทุนจากต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�าหนด 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ และ อุตสาหกรรมในอนาคต (รูปภาพ 2.2) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพได้รับการเสนอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวตักรรม ในทางกลบักันอตุสาหกรรมในอนาคตถกูเพิม่เตมิเข้ามาเพือ่เร่งการเตบิโตของฐานอตุสาหกรรม
ใหม่ ด้วยแผนประเทศไทย 4.0 รัฐบาลได้จัดตั้ง 5อุตสาหกรรมในอนาคตนี้ โดยจะให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีที่เป็นกระแสอย่างอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุตสาหกรรมที่ถูกก�าหนดให้เป็นอุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมดิจิทัล

โครงการประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลไทยแลนด์ – ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่าน
สู่ดิจิทัล (ฉบับย่อ)

รูปภาพ 2.1: 

ที่มา: ITU

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศไทยและอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ รูปภาพ 2.2: 

ความเจรญิรุงเรอืง

ทางเศรษฐกจิ

สถานภาพความเปนอยู การพฒันาประชากร การอนรุกัษสิง่แวดลอม

การกาวไปขางหนาและรวมสงัคม

ทีเ่ตม็ไปดวยบคุลากรทีม่คีวามพรอม

ดานดจิทิลั

คนไทย 4.0 และการเพิม่ทักษะ

ดานดจิทัิล

เมอืงไทยรายลอมดวยสิง่แวดลอม

คณุภาพสงู
GDP

รายไดตอหัว

4% 6%

5,470
USD

15,000
USD

2557 2575

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส

อจัฉรยิะ 

การเกษตรและ

เทคโนโลยชีวีภาพ

อตุสาหกรรม

การแปรรปูอาหาร 

อตุสาหกรรมเดมิทีมี่ศกัยภาพ อตุสาหกรรมในอนาคต 

อตุสาหกรรมการทองเทีย่วกลุม

รายไดดแีละการทองเทีย่วเชงิสขุภาพ 

อตุสาหกรรมยานยนต

สมยัใหม 

หุนยนตเพือ่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบิน

และโลจสิตกิส

อุตสาหกรรมการแพทย

ครบวงจร

อุตสาหกรรมดจิทัิล

อุตสาหกรรมเช้ือเพลงิ

ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
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ภายในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ชั้นน�าของภูมิภาค
อาเซียน รัฐบาลก�าลังมุ่งเน้นไปที่การการสร้างเส้นทางที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพระหว่างท่าเรือ สนามบิน และกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่ิงเหล่านี้จะเป็นไปได้ด้วยการท�างานร่วมกันของเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (IoT) เครือข่ายการท�าธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) ฯลฯ ในผู้ให้บริการต่าง ๆ ก่อนเกิดการระบาด
ของโรคโควิด-19 ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทยนั้นมีปริมาณมากกว่า 45 ล้านคนต่อปี หลังจากที่
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลง รัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเชื่อมต่อกับสาม
สนามบนิหลกัในประเทศได้ ได้แก่ สนามบนิอู่ตะเภา สนามบินดอนเมอืง และสนามบนิสวุรรณภมู ินอกจากนีท่้าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย (AOT) คาดการณ์ว่าสนามบินหลักทั้งสามแห่งจะสามารถฟื้นฟูปริมาณผู้โดยสารให้กลับไปอยู่ในระดับ
เดียวกันกับช่วงปี 2562 ได้ภายในปี 2568

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีในประเทศไทยได้มีการเติบโตท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นหน่ึงในผู ้น�า 
การส่งออกหลักของอุตสาหกรรมนี้ระดับโลก ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างเชื้อเพลิงชีวภาพ
ให้ได้ 30% ภายในปี 2579 โดยมีแผนที่จะใช้พืชจ�าพวกอ้อยและมันส�าปะหลังในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ชีวเคมี และชีวเภสัชภัณฑ์ นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกชีวภาพจะมี 
ความต้องการเพิม่มากขึน้ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า ซึง่จะเพิม่ความส�าคญัของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยชีวีภาพในการสงัเคราะห์
วัสดุชีวภาพ

การวางสถานะประเทศไทยให้กลายเป็น อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันของรัฐบาล
ในการพฒันาอตุสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางส�าหรบัการแพทย์ในภมูภิาคอาเซยีน จากข้อมลู
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เผยให้เห็นว่ามีการลงทุนอย่างเป็นนัยส�าคัญในภาคการแพทย์ ทั้ง
จากบริษัทต่างประเทศ และบริษัทในประเทศไทยระหว่างที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นอกเหนือจากนี้ประเทศไทยยัง
อยูใ่นช่วงของการเริม่ต้นการบรูณาการการใช้ หุน่ยนต์ อปุกรณ์เชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ และ ปัญญาประดษิฐ์ ในโรงพยาบาล
หลายแห่ง ความต้องการของตลาดด้านการรักษาขั้นสูงที่มีเพิ่มมากขึ้นได้กระตุ้นให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ลงทุนการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพและความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์

อุตสาหกรรมดิจิทัลถือเป็นหัวใจส�าคัญของแผนการปฏิรูประบบดิจิทัลของรัฐบาลไทย หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  
ในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในตลาด IoT ที่เติบโตเร็วที่สุด โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าใกล้เคียง 
2.19 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในปี 25573 ซึ่งคิดเป็น CAGR ที่ 27%1) ประเทศยังได้ด�าเนินการแผนระดับชาติ
ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมของเทคโนโลยีเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ

1) วารสารส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 30 กุมภาพันธ์ 2563, BOI

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรมดิจิทัล

หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคการผลิต การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติ
ช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ  ลดต้นทุนการด�าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานโดยรวม ดังนั้นเพ่ือให้ยังคงสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลกกับอุตสาหกรรมที่ผันตัวเข้าสู่การผลิตโดยระบบดิจิทัล ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะลงทุนอย่างหนัก
ในเครื่องจักรและระบบ จากข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) ประเทศไทยมีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมสูงสุด
ในปี 2562 เทียบกับกลุ่มประเทศอื่นในอาเซียนคาดว่า 50% ของผู้ผลิตในประเทศไทยจะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติภายใน
อีกไม่ก่ีปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะสร้างความต้องการตัวบุคลากรผู้มีทักษะความสามารถเกี่ยวข้องกับระบบ
อัตโนมัติ และมีประสบการณ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีส�าหรับหุ่นยนต์

หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
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รัฐบาลไทยได้ก�าหนด 6 กลยุทธ์ที่แตกต่างกันภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ (รูปภาพ 2.3):

หากยึดหกยุทธศาสตร์น้ีเป็นหลักในการท�างาน รัฐบาลไทยสามารถสร้างโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รวบรวมโครงการน�าร่องต่าง ๆ เช่น การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล เมืองอัจฉริยะเพื่ออยู่อาศัยและสถาบันทางการเงิน การให้การสนับสนุนกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การวิจัยและ
เทคโนโลยี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีการรวม 3 กิจกรรมหลัก:

กลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้รับการก�าหนดกรอบแนวทางการคิด

6 กลยุทธ์ส�าหรับเศรษฐกิจดิจิทัลรูปภาพ 2.3: 

ที่มา: รัฐบาลไทย
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สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล
ท่ัวประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย มคีวามพร้อม
ในการใช้งาน และ ราคาสามารถ
จับจ่ายได้

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
เดินทางและการขนส่งเพื่อให้เป็น
แพลตฟอร์มการเชือ่มต่อทีแ่ขง็แกร่ง
เพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคในโครงการเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออกกับตลาด
องค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า
ด้วยการรับรองระบบงาน (APAC)

การ เปลี่ ยนผ ่ านสู ่ ระบบดิจิทั ล 
ห รื อ  รั ฐบาลอิ เ ล็ กท รอนิ กส ์ 
(e-government) ที่จะช่วยให้
ประชาชนและธุรกิจเข้าถึงง่ายขึ้น

กระ ตุ ้ น เศรษฐ กิจผ ่ านการ ใช ้
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยขับเคลื่อน 
“อุตสาหกรรมในอนาคต” เพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขนั และสร้างธรุกจิ
แบบเน้นคุณค่า

ก�าหนดพื้นที่การลงทุนในโครงการ
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก  เช่น 
E EC i  ส� า ห รั บ  I nnova t i on 
(นวัตกรรม) หรือ EECd ส�าหรับ 
Digital economy (เศรษฐกิจ
ดิจิทัล)

พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ส�าหรับยุคดิจิทัลโดยการเสริมสร้าง
ทักษะและสร้างความแข็งแกร่งจาก
ภายใน

สร้างสังคมดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย
ความรู้ที่ทั่วถึงและมีความเท่าเทียม
กัน

สร้างพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

สร้างความไว้วางใจและความเชื่อ
มั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดย
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการลงทุน

โครงสรางพืน้ฐาน

ดานดจิทัิล

ขบัเคลือ่น
อตุสาหกรรม 

S-Curve 

สงัคมดจิิทลัที่
ขบัเคลือ่นดวยความรู

รฐับาล
อเิลก็ทรอนกิส

แรงงาน
ยคุดจิทิลั

สรางความไววางใจ
และความเชือ่มัน่

1

2

3
4

5

6

แผน
เศรษฐกจิ

ดจิทิลั
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เพ่ือสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติให้มีความเฟื่องฟู โครงการริเริ่มต่าง ๆ  จะถูกสร้างขึ้น
จากหลักการ 5 เสาหลัก

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย รัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะสร้างแนวทางการจัดการที่ครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกด้าน 
แผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติจะมุ่งเน้นไปที่ 5 เสาหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เสาหลักเหล่านี้ได้แก่ โครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐานด้านบรกิาร โครงสร้างพืน้ฐานด้านมาตรฐาน การส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั การส่งเสรมิสงัคมดจิทิลั (รปูภาพ 2.4) 

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ห้าเสาหลักของโครงการริเริ่มเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยรูปภาพ 2.4: 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านกายภาพ

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านมาตรฐาน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านบริการ

การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

การส่งเสริม
สังคมดิจิทัล

บรอดแบนด์แห่งชาติ

ศูนย์บริการข้อมูล

จุดเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ (Gateway)

การแพร่สัญญาณแห่งชาติ

ดาวเทียม

การบริหารคลื่นความถี่วิทยุ

การอ�านวยความสะดวก
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความพร้อมของ CERT

กฎหมาย

สารบัญธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลดิจิทัล

แพลตฟอร์มให้บริการ

โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Logistics)

นวัตกรรมการให้บริการข้อมูล

การพาณิชย์ดิจิทัล

ผู้ประกอบการดิจิทัล

นวัตกรรมดิจิทัล

เนื้อหาสาระดิจิทัล

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

คลังข้อมูลดิจิทัลและห้องสมุด

ความรู้ความเข้าใจสื่อ
และข้อมูล

ธุรกิจดูแลสุขภาพระดับโลก

รฐับาลจะเน้นความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพทีย่ัง่ยนืเพือ่รองรบัเศรษฐกิจดจิทิลัของประเทศไทย โครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านกายภาพนัน้ประกอบด้วย เทคโนโลยสีารสนเทศ อนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ความจสุงู ดจิทิลัเกตเวย์ และศนูย์บรกิารข้อมลูต่าง ๆ

โครงการริเริ่มที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลไทย คือ เครือข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN) ซึ่งประเทศไทยก�าลังสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านโทรคมนาคม เพือ่ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูแก่ประชาชนคนไทยทกุคน เครอืข่ายบรอดแบนด์แห่งชาตมิเีป้าหมายทีจ่ะให้บรกิารครอบคลมุ
พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมกับคุณภาพบริการที่ดี ในขณะยังคงราคาที่จับต้องได้ โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นจากการรวมโครงสร้างพื้นฐานระหว่างเครือข่าย 
ทีม่อียูจ่ากภาคเอกชนกบัเครอืข่ายใหม่ โครงการรเิริม่นีย้งัผสานรวมเข้ากบัโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ความเร็วสงูส�าหรบัหมูบ้่านหรอืทีรู่จ้กักนัในนามเนต็
ประชารฐัทีม่เีป้าหมายเพือ่น�าอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูงบรกิารให้ครอบคลมุทกุหมูบ้่านของประเทศไทย และนีค้อืหนึง่ในตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็เพิม่เตมิ
ว่าการร่วมมอืกนัระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ นัน้ก่อให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมในเชงิบวกทีม่คีวามยัง่ยนื

อีกตวัอย่างของโครงการรเิริม่คอืการจดัตัง้ศนูย์นวตักรรม 5G และห้องปฏบิตักิารแห่งแรก
ของประเทศไทยท่ี Digital Park Thailand ใน EEC จะเป็นผู้น�าในการประยุกต์ใช้ 5G  
ในประเทศ เนือ่งจากประเทศไทยเองกต็ัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็นประเทศแรกในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ที่มีการน�าเทคโนโลยีตัวน้ีมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โครงการนี้เป็นการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน - ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมเอไอเอส (AIS)  
และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้จับมือเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างเทคโนโลยี  
5G ในประเทศไทย Digital Park Thailand จะประกอบด้วยอาคารห้าหลัง บนพื้นที่  
4,500 ตารางเมตร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพที่จ�าเป็นในการสร้างเครือข่าย 5G ท่ีกว้างขวาง  
เอไอเอสยงัได้ร่วมมอืกบับรษิทัชัน้น�าระดบัโลกอย่าง Singtel, NCS Telco+ และ Siemens 
โครงการนี้จะช่วยเร่งและปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคธุรกิจของประเทศไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ (e-commerce) และภาคการบรกิาร
ขนส่งทีเ่กีย่วข้อง

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ
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โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานจะเน้นสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของกิจการและผู้บริโภคในการท�าธุรกรรมออนไลน์ เช่น การใช้ระบบยืนยันตัวตน  
และเครือ่งมอืความปลอดภยัทางไซเบอร์ การมุง่เน้นทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานทางมาตรฐานนีย้งัสร้างโอกาสใหม่ ๆ ส�าหรบัการลงทนุทีเ่น้นไปทางด้านดจิิทลั 
รวมถงึหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลจะมกีารทบทวนกฎระเบยีบต่าง ๆ เช่น พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (PDPA) และพระราชบญัญตักิารรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (CSA)

พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล (PDPA) ถอืเป็นการบกุเบกิกฎหมายภายในประเทศไทยด้านการคุม้ครองข้อมลูทีไ่ด้มกีารประกาศใช้  
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตัวกฎหมายมีการครอบคลุมข้อก�าหนดส�าหรับผู้ควบคุมข้อมูล (Data controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล  
(Data processor) ส�าหรบับรษัิทต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการจะถูกขับเคลื่อนโดยแผนของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อเปิดตัวการใช้งานเอกสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การค้นหาเอกสารผ่านทางดิจิทัล การลงทุนใน 
คร้ังนี้จะก่อให้เกิดการเช่ือมต่อกันระหว่างส�านักงานต่าง ๆ รัฐบาลจะจัดตั้งระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ทุกฝ่าย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดจิทิลัและการท�าธรุกรรมออนไลน์

รัฐบาลไทยได้เปิดตวัโครงการรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (e-government) ในรปูแบบของประตอูเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัเข้าข้อมลูส่วนกลาง (Central 
Information Portal) ซึ่งถูกพัฒนาโดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ที่รวบรวมข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับ 
จากหน่วยงานราชการไว้ภายใต้ระบบเดียวกัน สิ่งนี้คือบริการครบวงจรเพื่อให้อ�านวยความสะดวกในการรับบริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน เช่น 
บรกิารภาษีอเิล็กทรอนกิส์ (e-tax) หรอืการจดทะเบยีนบรษิทัออนไลน์ โครงการน�าร่องนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่เพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพของการบรกิาร
จากภาครฐั ซึง่จะช่วยผลกัดันการน�าดจิทิลัไปใช้ทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน

อีกตัวอย่างของโครงการริเร่ิมคือการสร้างแพลตฟอร์มโครงการแบ่งปันข้อมูลแบบเปิดเผย (Open Data) ในประเทศไทย แพลตฟอร์มเหล่านี้มี 
จุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลส�าหรับภาคธุรกิจและประชาชน โดยรัฐบาลจะมีบทบาทช่วยอ�านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “data.go.th” ซึ่งให้บริการชุดข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการตลอดจน 
ข้อมลูด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมเฉพาะทาง รฐับาลมีเป้าหมายทีจ่ะปรบัปรงุแพลตฟอร์มโดยเปิดตวัแพลตฟอร์มใหม่ทีม่ชีือ่ว่าระบบศนูย์แลกเปลีย่น
ข้อมลูกลาง (GDX) แพลตฟอร์มนีจ้ะช่วยให้รฐับาลเปลีย่นรปูแบบการท�างานเข้าสูร่ะบบดิจทิลั โดยบรกิารนีจ้ะท�าหน้าทีเ่ป็นกระดกูสันหลงัของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านบรกิารในประเทศไทย

กฎหมายยงัให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารขอความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลูก่อนการน�าข้อมูล
ไปประมวลผล เกบ็รวบรวม หรอืเปิดเผยข้อมลูด้วยการเปลีย่นรปูแบบเศรษฐกจิประเทศมา
เป็นระบบดจิทิลัมากขึน้ ธรุกจิต่าง ๆ และผูบ้รโิภคจ�านวนมากได้มกีารเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล
ในรปูแบบออนไลน์ พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (PDPA) จะท�าหน้าทีช่่วยปกป้อง
ธรุกจิและผูบ้รโิภคจากการถกูละเมิดข้อมูล

โครงการรเิริม่ด้านกฎหมายรายการทีส่องคือพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์ (CSA) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ในปี 2562 เมือ่การเปลีย่นเข้าสูร่ะบบดิจทัิลมกีารเตบิโตมาก
ขึน้ ความเสีย่งในโลกไซเบอร์กม็ปีรมิาณสงูขึน้ตาม ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อระบบคอมพวิเตอร์
และข้อมลูผูใ้ช้เช่นกนั พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ควบคมุกจิกรรมความปลอดภยัทางไซเบอร์เพือ่ป้องกนัและต่อสูก้บัภยัคกุคามทางดจิทิลั

นอกจากกฎหมายและข้อบงัคบัทีค่วบคมุการไหลเวยีนของธรุกรรมออนไลน์จากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังเน้นที่มาตรฐานการก�ากับดูแลเพื่อป้องกันและ 
อ�านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นข้อมลูกนับนอนิเทอร์เนต็

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐาน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านบริการ
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การส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลัมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาทกัษะทางด้านดจิทิลัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การท�างานให้กับผู้ประกอบการ จะมีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การเงินการธนาคาร การบริการ การผลิต  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทั้งรัฐบาลและบริษัทเอกชนต่างร่วมมือกันเพ่ือสร้างโปรแกรมเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ด้านดิจิทัล

โครงการสะพานดิจิทัลที่จัดข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์และ Google ประเทศไทย ร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจรายอ่ืน ๆ  ได้เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรีส�าหรับวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร และประชาชนอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
โครงการสะพานดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน เช่น เทคนิคการใช้
เครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยให้ธุรกิจออนไลน์ของตนนั้นเติบโต

นอกจากน้ียังมีโครงการ Smart Business Transformation Program ที่มุ่งช่วยเหลือ 
SME ไทยในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ธนาคารยูโอบี (UOB) และ FinLab ภายใน
โครงการนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและค�าแนะน�า 
จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้ให้ค�าปรึกษา และผู้น�าด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รัฐบาล 
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลในภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือ SME ไทย
ให้ประสบความส�าเร็จในการผันตัวเองเข้าสู่ระบบดิจิทัล

สังคมดิจิทัลและภาคส่วนทรัพยากรความรู้จะช่วยให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้องการการเพิ่มทักษะให้กับทั้งบุคลากรในปัจจุบัน 
และในอนาคตส�าหรับตลาดแรงงานไทย หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้ร่วมมือกับบริษัท
เอกชนต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการเสริมสร้างทักษะที่หลากหลาย

กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการริเร่ิมด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนา
คุณภาพของบุคลากร การร่วมมือกันในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะให้กับแรงงานไทย 
4 ล้านคนเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน Microsoft จะเสนอ
หลักสูตรทักษะดิจิทัลและผู้เรียนสามารถเลือกทักษะที่ตรงกับความสนใจของตนเองได้  
การจบัมอืกนัครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึง่ของความตัง้ใจจาก Microsoft ทีจ่ะส่งเสรมิการศกึษาทกัษะ
ด้านดิจิทัลและยุติช่องว่างทางสังคมจากความเหลื่อมล�้าของโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ
ไม่เท่าเทียมกัน

อีกหนึ่งโครงการริเริ่มคือการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทย และ Huawei ในการสร้าง
โครงการส�าหรับพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และ Huawei ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) 
ส�าหรับการพัฒนาสาขาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของศูนย์ฝึกอบรม  
Huawei ASEAN Academy ที่จะมีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู ้น�าด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษากว่า 30,000 คนระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 ศูนย์การฝึกอบรม
จะจัดหาเทคโนโลยี ICT ที่ล�้าสมัยและแนวทางภาคปฏิบัติท่ีดีที่สุดในอุตสาหกรรมให้แก ่
ผู้เข้าฝึกการอบรม ซึ่งจะมีการครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ส�าคัญอย่าง ระบบ
การสื่อสาร5G ระบบคลาวด์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) การประมวลผล 
ผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และการเป็นผู ้น�าด้านดิจิทัล โปรแกรมการเรียนการสอนนี้เปิดรับสมัครทั้งนักศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

ที่มาของภาพ: https://www.depa.or.th/

การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การส่งเสริมสังคมดิจิทัล
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รัฐบาลไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการร่วมมือกันกับภาคเอกชนดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
รัฐบาลไทยได้ด�าเนินการก�าหนดนโยบายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดผู้เล่นจากหน่วยงานภาคเอกชน

นโยบายเหล่านี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษส�าหรับหน่วยงานที่มีการใช้ดิจิทัล เนื่องจากมีการเสนอสิทธิประโยชน์ส�าหรับการลงทุนในการวิจัยและ 
พัฒนา รวมถึงโอกาสในการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ซึ่งสองส่ิงนี้มีความจ�าเป็นอย่างมากในหน่วยงานภาคดิจิทัล นอกจากผู้ผลิต 
และผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ดิจิทัลจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นมาตรการทางภาษีอากรหลายประการ

สทิธิประโยชน์เหล่านีแ้บ่งออกเป็นหกประเภทขึน้อยูก่บัปัจจยัส�าคญัหลายประการ ประกอบด้วยระดบัของเทคโนโลยแีละบทบาททีม่ใีนห่วงโซ่อุปทาน 
(รูปภาพ 2.5) มีการลงทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเน่ืองที่ BOI  ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุน โดยจะเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์
ทีม่ใิช่ภาษอีากรให้กบับรษัิทต่าง ๆ  ภายใต้สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  เหล่านีบ้รษิทัจะได้รบัผลประโยชน์ (เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการฝึกอบรมพนกังาน
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง) ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุน และน�าไปหักลดหย่อนภาษีตามร้อยละที่ก�าหนดของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (200% ในกรณี
ดังกล่าว) สิทธิประโยชน์เพ่ือสร้างแรงจูงใจจะมีตั้งแต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการล้วนไปจนถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เป็นเวลา 8 ปีพร้อมสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการแบบไม่จ�ากัดจ�านวนเงินสูงสุด (อย่างไรก็ตามการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สามารถได้รับการยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 13 ปี) ถึงแม้หมวดB1 และ B2 จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ก็ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  
เช่น การยกเว้นภาษีอากรขาเข้า

นอกเหนือจากโครงการรเิริม่ของรฐับาลแลว้ รัฐบาลไทยยังไดอ้อกแบบนโยบายสทิธปิระโยชน์
เพ่ือดึงดูดภาคเอกชน

นโยบายรัฐบาล มาตรการทางภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากรรูปภาพ 2.5: 

8 ปี
ประเภทของสิทธิประโยชน์

เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ
การยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล (CIT) ยกเว้นอากร
น�าเข้าเครื่องจักร

ยกเว้นอากร
น�าเข้าวัตถุดิบ

ที่ผลิต
เพ่ือการส่งออก

สิทธิประโยชน์
ที่มิใช่ภาษีอากร

A1 8 ปี
+ สิทธิประโยชน์ไม่จ�ากัด

8 ปี
+ สิทธิประโยชน์

5 ปี
+ สิทธิประโยชน์

3 ปี
+ สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

A2

A3

A4

B1

B2

กิจการฐานความรู้ เน้นการออกแบบ 
ท�า R&D เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาประเทศ กิจการ
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
มีการลงทุนในประเทศไทยน้อย
หรือยังไม่มีการลงทุน

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
มีการลงทุนอยู่แล้วบ้างเล็กน้อยใน
ประเทศไทย

กิจกรรมที่เทคโนโลยีไม่ถึงระดับ A1-A3 
แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร
ในประเทศและเสริมห่วงโซ่อุปทาน

สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง แต่ยังมีความส�าคัญ
ต่อห่วงโซ่มูลค่า

สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง แต่ยังมีความส�าคัญ
ต่อห่วงโซ่มูลค่า

กา
รย

กเ
ว้น

ภา
ษีเ

งิน
ได

้นิต
ิบุค

คล
 (
CI

T)

ที่มา: BOI, PwC

0 ปี
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แบ่งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ แบ่งโดยประเทศเศรษฐกิจหลัก

การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศในประเทศไทยแบ่งจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ ประเทศเศรษฐกิจหลักรูปภาพ 2.6: 

ที่มา: BOI

ญยีรหเนาล 223,6
ฐัรหสราลลอด

าฟฟไชใงอืรคเ

การเกษตรและการแปรรูปอาหาร

ยานยนต

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

วยีทเงอทราก

เทคโนโลยีชีวภาพ

ดิจิทัล

การบินและอวกาศ

การแพทย

ระบบอัตโนมัติและหุนยนต

15.2%

35.2%

7.4%
7.7%

9.5%

5.8%

16.6%

2.5%

0.1%

0.1%

นุปีญ

สหรัฐอเมริกา      

สิงคโปร

จีน

เยอรมัน

เกาหลีใต

เนเธอรแลนด

อินเดีย

มาเลเซีย

2,019

802

800

706

ประเทศ การลงทุนในป 2564
[ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ]
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366
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แม้การเปิดตัวโครงการริเริ่มต่าง ๆ จะเป็นการวางรากฐานส�าหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคดิจิทัลในประเทศไทย แต่ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอยังมีความจ�าเป็น
อยูม่ากเพ่ือคงศักยภาพจากเศรษฐกจิดจิิทลั

โครงการริเริ่มในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และการกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ก�าลังปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจแบบ “เน้นคุณค่า” ในยุค
ดิจิทัลจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติและทักษะที่ต้องการจากแรงงานไทยโดยธรรมชาติ

เว้นเสียแต่ว่าประเทศจะสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูงได้จ�านวนเพียงพอ ความเสี่ยงของช่องว่างระหว่างความสามารถ
ในการผลิตและความต้องการแรงงานที่มีทักษะพร้อมท�างานอาจเป็นภัยคุกคามต่อการคาดการณ์ถึงอนาคตที่สดใสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาควบคู่กัน

เพ่ือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้เต็มศักยภาพ ประเทศไทยจ�าเป็นต้องสร้างแหล่งรวมบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ 
ในบทย่อยถัดไป รายงานฉบับน้ีจะหารือเก่ียวกับบทบาทและทักษะใหม่ที่ก�าลังเป็นที่ต้องการระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขึ้นในหน่วยงาน
ภาคเอกชนมีการเร่งก�าลัง

บทที่ 2.2: การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของภาคเอกชน
เนือ่งจากการปฏริปูการเปลีย่นแปลงดา้นดจิทิลัในหนว่ยงานภาคเอกชนได้รบัความสนใจ บทบาท
และทักษะใหม่ ๆ จึงกลายเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีที่มีการเติบโต
อยา่งรวดเร็วซึง่เป็นสว่นส�าคญัของอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในประเทศไทย

การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศในประเทศไทยนัน้มีความกระจกุตัวอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมทีม่ี
ศกัยภาพ ซึง่สว่นใหญก่�าลงัเกิดการเปลีย่นแปลงเขา้สูร่ปูแบบการท�างานแบบดจิทิลั

รัฐบาลไทยได้มีการก�าหนดแผนปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงสู ่ยุคดิจิทัลและและนโยบายต่าง ๆ ตามที่แจกแจงไว้ในบทท่ี 2.1 ได้กระตุ ้นอัตรา
การเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในหน่วยงานภาคเอกชน

ภาคเอกชนมีบทบาทส�าคัญในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในฐานะผู้ก�าหนดกระแสทิศทางด้านดิจิทัล และเป็นแหล่งที่มาของความต้องการ
ในตัวบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่มากที่สุดของประเทศ บทบาทของภาคเอกชนในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้านดิจิทัลจึงไม่สามารถมองข้ามไปได้

ในบทย่อยน้ีจะมีการกล่าวถึงการพัฒนาที่ส�าคัญส�าหรับการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในภาคเอกชนไทย รวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพที่เน้นไปทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส�าหรับสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีและยูนิคอร์น ตลอด
จนโครงการรเิริม่ทีส่ตาร์ตอปัและบรษิทัด้านเทคโนโลยกี�าลงัด�าเนนิการเพือ่สนบัสนนุความตัง้ใจทีจ่ะปฏริปูการเปลีย่นแปลงประเทศเข้าสูร่ะบบดจิิทลั 
และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ทันยุคดิจิทัล



29แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

รายชื่อกลุ่มยูนิคอร์นของแต่ละท้องถิ่น

รายชื่อกลุ่มยูนิคอร์นท้องถิ่นของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิรูปภาพ 2.7: 

นอกเหนอืจากการลงทนุจากต่างประเทศทีเ่พ่ิมตวัสงูขึน้ยงัมกีารเตบิโตแบบกา้วกระโดดของวงการ
สตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2553 มีการเปิดตัวของสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยประมาณ 1,000 ราย โดยบทบาทของสตาร์ตอัปที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่จะ
เป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการท�างานร่วมกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยกับสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยี
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านนวัตกรรมส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย

จากปริมาณการเปิดตัวของสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีจ�านวนมากที่เกิดขึ้นเม่ือช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่จะไล่ตามประเทศ
ที่สามารถเทียบเคียงได้ในภูมิภาค เช่น ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตบริษัทที่จะมาเป็น
ยูนิคอร์นประจ�าท้องถิ่นมากขึ้น (รูปภาพ 2.7)

นายกสมาคมคนใหม่ของสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยได้เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และแผนงานระยะเวลาสองปีในการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น 
“ผู้ผลิตเทคโนโลยี” แทน “ผู้ใช้เทคโนโลยี” วิสัยทัศน์นี้จ�าเป็นต้องมีความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรที่เป็นสตาร์ตอัป บริษัทเอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือสร้างเทคโนโลยีใหม่และบริการที่เพิ่มมูลค่า

เนื่องจากการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลในภาคเอกชนยังได้รับการให้ความส�าคัญอยู่มากในประเทศไทย ความต้องการของ
ต�าแหน่งงานและทกัษะใหม่ ๆ  จงึเกดิขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่กบักลุม่อตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัการให้ความส�าคญั ขอบข่ายงานทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งมอบบริการผ่านเครือข่าย (Cloud Computing) การประมวลผลผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) 
ระบบการสื่อสาร 5G อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นส่วนส�าคัญของอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในประเทศไทย ท�าให้เกิดการเปล่ียนรายละเอียดการท�างานของพนักงาน วิธีการด�าเนินงาน และทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน การสร้าง
ความมั่นใจว่าแรงงานเหล่านี้จะมีความสามารถในการเติมเต็มบทบาทต�าแหน่งงานที่ถือก�าเนิดขึ้นใหม่หรือได้รับการวิวัฒนาการขึ้นเหล่าน้ี
มีความส�าคัญสูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าและมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เป็นแหล่งเงินทุนที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายยอดนิยม
ส�าหรับการลงทุนจากต่างประเทศ เพราะไม่เพียงแต่จะเสนอต้นทุนที่ต�่ากว่า และบุคลากรที่มีทักษะและมีความหลากหลาย แต่ยังมีนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีเน้นดึงดูดการลงทุนและเอื้อความสะดวกในการท�าธุรกิจอีกด้วย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังประเทศไทยน้ันมีมูลค่ารวมกันกว่า 11.4  พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 โดยคิดเป็นมูลค่า 
6.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐส�าหรับธุรกิจที่อยู ่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ การลงทุนส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ ่นซึ่งมีมูลค่ากว่า 
2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สองในสามหรือ 67% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยนั้นจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทสินค้า
เครือ่งใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ และการแพทย์ (รปูภาพ 2.6) หากไม่ได้ค�านงึถงึเรือ่งประเภทอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัการลงทนุ การลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศนั้นได้สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลเน่ืองจากเป็นการน�าบริษัทนวัตกรรมขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทย พร้อมบุคลากรที่มีทักษะ
จากต่างประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสสร้างงานแก่บุคลากรในท้องถ่ิน

ที่มา: Desktop research
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ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทย (ฉบับย่อ)รูปภาพ 2.8: 

การพัฒนาทกัษะดจิทิลั

การใหคาํปรึกษาแกสตารตอปั และ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัผานโปรแกรมตาง ๆ 

เชน งาน Hackathon Coding camp

และ Incubation

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และแพลตฟอรม์ดจิทิลั

ความรว่มมอืระหว่างภาครฐั
และภาคเอกชน

ที่มา: Companies report

สตาร์ตอัปและบริษัทเทคโนโลยีได้มีการด�าเนินการตามโครงการน�าร่องเพ่ือสนับสนุนความมุ่งมั่น
ในการปฏริปูการเปล่ียนแปลงด้านดิจทิลัของประเทศไทยและการพัฒนาความสามารถของบคุลากร

การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการปฏิรูประบบดิจิทัลของประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันสามประการหลัก (รูปภาพ 2.8) ประการแรกคือการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับและเสริมทักษะความสามารถด้านดิจิทัลให้กับประชาชนในวงกว้างขึ้น ประการที่สองคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย ประการที่สามคือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการท�าให้การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นจริงในประเทศ

ตัวอย่างคือสตาร์ตอัปสัญชาติไทย SkillLane ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ทุกสาขาอาชีพสามารถจัดท�าหลักสูตรออนไลน์และเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับบุคคล
ทั่วไปได้ SkillLane เสนอหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ตามความสะดวกที่ผู้เรียนต้องการ 
ซึ่งมีราคาต้ังแต่หลักสูตรฟรีไปจนถึง 35,000 บาท รวมทั้งหมด 17 หมวดหมู่ด้วยกัน 
ประกอบไปด้วยหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษา การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรเหล่านี้เหมาะส�าหรับมืออาชีพรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้
ทกัษะใหม่ ๆ  แต่ไม่มเีวลาพอส�าหรบัหลกัสตูรเตม็เวลา สตาร์ตอปัด้านเทคโนโลยอีกีตวัอย่าง
หน่ึงคือ WorkVenture ซึ่งเสนอกระบวนการรับสมัครบุคลากรและจับคู่งานโดยเชื่อมโยง
ผู้สมัครงานกับนายจ้างผ่านกรรมวิธีที่วิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของระบบ

มีการก่อตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีมากขึ้นซ่ึงทุกองค์กรก�าลังท�าหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล
Microsoft ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงUNESCO ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ JobsDB ในการสร้าง 
“Accelerating Thailand (โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน)” ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานไทยจ�านวนกว่า 
280,000 คนภายในระยะเวลาหน่ึงปี เร่ิมต้ังแต่ปี 2565 เป้าหมายของโครงการคือการลดอัตราการว่างงานผ่านการสร้างงานใหม่กว่า 180,000 
ต�าแหน่งงาน

อีกหนึ่งตัวอย่างคือ True Digital Academy หน่ึงในโครงการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน
ในสายงานธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการบุคลากรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

ขณะนี้ True Digital Academy ก�าลังให้ความส�าคัญกับการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมในสายงานดิจิทัลที่แตกต่างกันเจ็ดอย่าง ได้แก่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมคือการสร้าง “แชมเปียนด้านดิจิทัล” ที่ผู้ใช้งานมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกในการช่วยประเภทงานต่าง ๆ ที่พวกเขาท�าอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การพัฒนาทักษะดิจิทัล
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Google ก็มีบทบาทส�าคัญในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลผ่าน Google Cloud และ “Think with Google” ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถ
น�าเครื่องมือนี้มาขับเคลื่อนการด�าเนินงานของบริษัทผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการริเร่ิมเหล่านี้คาดว่าจะช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทย 
ได้รับผลประโยชน์ต่อปีสูงถึง 144.5 พันล้านบาทและสนับสนุนงานมากกว่า 63,000 ต�าแหน่งงาน

ในขณะที่ภาครัฐและภาคเอกชนเร่ิมเปิดตัวโครงการน�าร่องต่าง ๆ เพื่อแสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ด้านดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลน้ันทั้งสองหน่วยงานยังท�างานร่วมกันเพื่อให้ค�าปรึกษาแก่สตาร์ตอัปต่าง ๆ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยผ่านโปรแกรม เช่น งาน Hackathon, Coding camp และโครงการ Incubation ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3 ของรายงานสรุปข้อเสนอฉบับนี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะทันยุคดิจิทัลเป็นหน่ึงในปัจจัย
ความส�าเร็จหลักหากต้องการให้มีการ
ปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลใน
ประเทศไทย ข้อมูลจาก Outsource 
Asia เผยว่าพนักงานไทยที่ขาดทักษะ
จ�านวน 16.9 ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะ
ตกงานเนือ่งจากขาดทักษะดา้นเทคโนโลยี 
สิ่งนี้ยิ่งตอกย�้าความจ�าเป็นเร่งด่วนใน
การสร้างบุคลากรให้มีความพร้อม
ส�าหรับตลาดแรงงานในอนาคต เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยี
ขั้นสูงและเศรษฐกิจแบบเน้นคุณค่า

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มดิจิทัล

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

Google เองก็มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในประเทศไทยให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลผ่าน Google Academy ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังถือเป็น Incubation Center ด้านดิจิทัลแห่งแรกในเอเชียและแห่งที่สองของโลก Google Academy ในกรุงเทพมหานคร
นั้นมีเป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านดิจิทัลและปลูกฝังนวัตกรรมดิจิทัลในหมู่สตาร์ตอัปและผู้ประกอบการต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรม  
เวร์ิกชอ็ป และกจิกรรรมกระชบัความสมัพนัธ์ร่วมกัน ยิง่ไปกว่าน้ันทางศนูย์ยงัมกีารเสนอการฝึกอบรมส�าหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเพือ่พฒันา
ความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถด้านดิจิทัลของผู้เข้าร่วม

Huawei มีการเปิดตัว OpenLab กรุงเทพมหานครในประเทศไทยเพื่อน�าเสนอการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจรส�าหรับองค์กร รวมทั้งอ�านวยความสะดวกในการพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทัลของประเทศไทยด้วยบริการฝึกอบรม ICT 
การออกใบรับรองคุณวุฒิด้าน ICT และการทดสอบการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางคอนเซปต์ Huawei ASEAN Academy ได้ท�างานร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ในประเทศไทยเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมส�าหรับ SME ที่อยู่ในภูมิภาคโครงการ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจส�าหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย
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บทที่ 2.3 ความเกี่ยวข้องของทักษะทางดิจิทัลที่จ�าเป็น

2.3.1 สถานการณ์ปัจจุบันของบุคลากรยุคดิจิทัลในประเทศไทย

เพ่ือขยายจ�านวนและสรา้งความมัน่คงใหก้บัแรงงานทีม่ทีกัษะดา้นดจิทิลัในอนาคต การเพ่ิมทกัษะ
และฝึกอบรมความรู้ด้านดิจทิลัทัง้สีร่ะดับ รวมถงึเสรมิความสามารถในการท�างานจงึถอืเป็นกญุแจ
ส�าคัญ

ประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการน�าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และยังอยู่ในสถานะที่สามารถ
ตามทันผูน้�าระดับภมูภิาคและผูน้�าระดับโลก

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของประเทศไทยนั้นสามารถเห็นได้จากแผนและนโยบาย
ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลจ�านวนมากตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2.1 แผนและนโยบายต่าง ๆ  เหล่านี้ได้เร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคดิจิทัลของภาคเอกชน ซึ่งบริษัทเหล่าน้ีมีส่วนร่วมอย่างมากในโครงการริเริ่มเพื่อปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 
ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 2.2 ผลลัพธ์ที่ได้คือพฤติกรรมด้านดิจิทัลที่เติบโตอย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งท�าให้เห็นความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นส�าหรับต�าแหน่งงาน
ทีมี่ความเกีย่วข้องกบัด้านดจิิทลั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขอบข่ายงานทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยอีย่าง การส่งมอบบรกิารผ่านเครอืข่าย (Cloud Computing) 
ระบบการสื่อสาร 5G การประมวลผลผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ขณะนี้ประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการน�าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็นโอกาสส�าคัญในการปิดช่องว่างกับผู้น�าตลาดด้านดิจิทัล
โดยการเพิม่ปรมิาณบคุลากรและท�าให้แรงงานทีม่ทีกัษะด้านดจิทิลัมงีานท่ีมัน่คงในอนาคตผ่านการเพิม่ทกัษะและการฝึกอบรมยกระดบัทกัษะดจิทิลั
ทั้งสี่ระดับรวมถึงความสามารถเสริมอื่น ๆ

หลังจากที่มีการพัฒนาแรงงานบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลแล้ว ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่จะสามารถตามทันผู้น�าตลาดระดับภูมิภาค
และระดับโลกได้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีส�าหรับประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก�าลังมุ่งมั่นที่จะสร้างตัวเองให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดิจิทัล
ชั้นน�าระดับโลก ประเทศไทยอาจยังไม่ได้ตระหนักถึงความสามารถปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมา จากข้อมูลสถาบันการศึกษา
ด้านการบริหารธุรกิจ (IMD) ซึ่งมีการวัดระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลและความสามารถของบุคลากรแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT และความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะและคุณสมบัติ
จะถูกก�าหนดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ว่าประเด็นใดบ้างที่จะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย

ในฐานะประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคท่ีให้ความส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ประเทศไทยจัดว่าอยู่ในต�าแหน่งที่เป็นต่อใน
การกา้วข้ามประเทศเพื่อนบ้านและยุติช่องว่างความสามารถด้านดจิทิลักบัผู้น�าตลาดระดับภมูภิาคและระดบัโลก ด้วยกลยทุธ์ของประเทศไทย 4.0 
ที่มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ประเทศไทยจึงสามารถน�าหน้าประเทศอื่น เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศ
อินเดียจากคะแนนรายงานวิจัยดัชนีการเชื่อมโยงสื่อสารทั่วโลก (GCI) ของ Huawei และคะแนนวุฒิภาวะของบุคลากรยุคดิจิทัล (DTD) แต่ก็ยังคง
ตามหลังบางประเทศในภูมิภาค เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย (รูปภาพ 2.9)

คะแนนวุฒิภาวะของบุคลากรยุคดิจิทัล (Digital Talent Maturity) เปรียบเทียบกับรายงานวิจัยดัชนี
การเชื่อมโยงสื่อสารทั่วโลก (Global Connectivity Index) ปี 2563

คะแนนวุฒิภาวะของ
การพัฒนาบุคลากร
ในยุคดิจิทัล (DTD) 
ปี 2563

รูปภาพ 2.9: 

ที่มา: Huawei
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33แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

ทกัษะทางดจิทิลัสามารถแบ่งกลุม่ได้เป็นสีร่ะดบัไลต่ัง้แตร่ะดบัพ้ืนฐานไปจนถงึระดบัสงู ซึง่มอีทิธพิล
ต่อความสามารถของบุคลากรแรงงานในการด�าเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถใน
การมส่ีวนร่วมในสงัคมดิจทิลั ไปจนถงึการสร้างเทคโนโลยขีึน้มาเพ่ือใชง้าน

ทักษะทางดิจิทัลสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ระดับ: ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทักษะทางดิจิทัลระดับพื้นฐานและระดับต้น
จะกลายเป็นข้อก�าหนดขั้นต�่าส�าหรับต�าแหน่งงานต่าง ๆ ในวิถีชีวิตใหม่เม่ือผ่านพ้นช่วงโรคระบาดไปแล้ว ในขณะที่ทักษะดิจิทัลระดับกลาง
และระดับสูง ซึ่งรวมทักษะที่ล�้าสมัยมากขึ้นจะกลายเป็นที่ต้องการมากที่สุดในบางต�าแหน่งงานของตลาดแรงงานในอนาคต (รูปภาพ 2.10) ระดับ
ทักษะดิจิทัลทั้งสี่ระดับสามารถซ้อนทับกันได้ โดยระดับทักษะสามารถฝึกฝนเพิ่มมากขึ้นเป็นขั้นซ้อนทับกันไปเรื่อย ๆ เช่น พนักงานที่มีทักษะดิจิทัล
ระดับ 3 ก็จะมีทักษะดิจิทัลระดับ 1 และ 2 ด้วย และพนักงานที่มีทักษะดิจิทัลระดับ 4 ก็จะมีความสามารถทักษะด้านดิจิทัลที่สูงกว่าระดับ 3

อย่างไรก็ตามประเทศไทยก�าลังตามทันประเทศมาเลเซียในการปิดช่องว่างของบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล โดยมีคะแนนวุฒิภาวะของบุคลากร
ยุคดิจิทัลใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียในปี 2565 ประเทศไทยซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการน�าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในประเทศ ปัจจุบัน
อยู่ในฐานะที่จะสามารถพัฒนาวุฒิภาวะของทักษะบุคลากรสู่ระดับผู้น�าตลาดในภูมิภาค เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ออสเตรเลีย

เปลี่ยนการให้ความสนใจทักษะด้านดิจิทัลจากที่เคยเน้นระดับ 1-2 ให้ปรับระดับเป็น 3-4รูปภาพ 2.10: 

ระดับทักษะด้านดิจิทัล ค�านิยาม ตัวอย่างทักษะ วิถีชีวิตใหม่หลังจากผ่าน
วิกฤติโรคระบาด

ยุคดิจิทัลขั้นสูง

อัตราส่วนสัมพัทธ์ของตลาดแรงงาน

4

3

2

1

ระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านดิจิทัล

ระดับกลาง
บุคลากรที่มี
ความถนัดด้านดิจิทัล

ระดับต้น
บุคลากรที่มีความรู้
ด้านดิจิทัล

ระดับพ้ืนฐาน
บุคลากรที่มีทักษะ
ด้านดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน

สามารถสร้างและ
พัฒนาการแก้ไขปัญหา
ทางดิจิทัลที่ตอบโจทย์
และสร้างมูลค่าใหม่ได้

สามารถใช้เครื่องมือทาง
ดิจิทัลเพื่อสร้างข้อมูล
เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ที่จะ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ได้

สามารถใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในการค้นหา 
สร้าง และสื่อสารข้อมูล
ในการท�างาน

สามารถใช้เครื่องมือ
ดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการใช้ดจิทิลัในชวีติ
ประจ�าวันในสังคม

การออกแบบ และสถาปัตยกรรม 
(เช่น UI / UX) การพัฒนา 
(เช่น AI/ML, Big Data, IoT, 5G, 
ระบบคลาวด์และแอปพลิเคชัน ฯลฯ)

การตลาดดจิิทลั และการสร้าง
เวบ็ไซต์ข้ันพ้ืนฐาน ระบบรายงาน
วเิคราะห์ผลข้อมูล
เพือ่วางแผนกลยุทธ์ (BI)

การใช้เครือ่งมือเพ่ิมประสิทธภิาพ 
การท�างาน (Microsoft Office และ
อเีมล) ทกัษะดจิิทลัในทีท่�างาน 
(การประชมุผ่านทางวดิโีอ)

การใช้เครือ่งมือดิจิทลัในการท�างาน 
(การท�าหน้าท่ีท่ัวไป การดแูลรกัษา)
การใช้งานแอปพลิเคชันและ
อนิเทอร์เน็ต (การค้นหาข้อมลูท่ัวไป 
โซเชียลมเีดยี)

ต�่าแต่มี
ความต้องการ
เพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว

สูง

สูง

ต�่า

ที่มา: ITU
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ทีร่ะดบั 1 บคุคลนัน้จะมทีกัษะดจิทิลัพืน้ฐานในการใช้เคร่ืองมอืดจิทิลัขัน้พืน้ฐานในการใช้ชวิีตประจ�าวนั บคุคลทีม่ทีกัษะ
ดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานสามารถใช้อุปกรณ์ทั่วไปในการท�างาน เช่น การเปิดและปิดสมาร์ตโฟนหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
รวมถึงการชาร์จไฟอุปกรณ์ต่าง ๆ

ทักษะดิจิทัลระดับที่ 1 เป็นรากฐานของการด�าเนินงานในสังคมดิจิทัล ทักษะดิจิทัลระดับที่ 1 นั้นเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับ
พลเมืองในสังคมดิจิทัลเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันดิจิทัลได้ เช่น Facebook LINE และ Grab รวมถึงบริการออนไลน์
อื่น ๆ การท�าธุรกรรมกับธนาคารออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการออนไลน์ของรัฐบาล แม้แต่อาชีพท่ีใช้ 
ความรูค้วามเข้าใจระดบัต�า่ เช่น แรงงานทัว่ไป คนงานรบัเหมาก่อสร้าง ชาวนา และพนกังานประจ�าร้านค้าก็ต้องการทกัษะ
ทางดิจิทัลระดับ 1 เพื่อท�างานในสังคมดิจิทัล  หากปราศจากทักษะทางดิจิทัลเหล่านี้บุคคลนั้นคงจะถูกตัดขาดจาก 
สังคมส่วนที่เหลือ 

ส�าหรับบุคคลที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับที่ 2 ถือว่ามีความรู้ด้านดิจิทัลและสามารถใช้เคร่ืองมือดิจิทัลในการค้นหา 
ประเมิน สร้าง และสื่อสารข้อมูลในการท�างาน ในระดับนี้ พนักงานจะสามารถใช้ระบบต่าง ๆ เช่น Microsoft Office 
Suite การประชุมทางวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Zoom และ Microsoft Teams และใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อเข้าถึง 
แหล่งข้อมูลออนไลน์และท�าการค้นคว้าหาข้อมูล

มคีวามสามารถเพยีงพอในการใช้ซอฟต์แวร์ทีเ่ลอืกเพือ่วตัถปุระสงค์ทีเ่หมาะสม บคุคลทีม่ทีกัษะดจิทิลัระดบัที ่2 หรอืระดบั
ต้นจะเข้าใจวิธีใช้แอปพลิเคชันที่บริษัทอนุมัติให้ใช้ส�าหรับงานเฉพาะต่าง ๆ เช่น การถ่ายโอนไฟล์ หรือการจัดการ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในที่ท�างาน

ทกัษะดจิทิลัระดบัที ่2 จะกลายเป็นข้อก�าหนดขัน้ต�า่ส�าหรบัหลายต�าแหน่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัพนกังานทีท่�างาน
ออฟฟิศ พนักงานในต�าแหน่งเหล่านี้จะพบว่างานส่วนใหญ่ของพวกเขาต้องท�าผ่านโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
ซึ่งอาจต้องมีการใช้งานเคร่ืองใดเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นประจ�า ตามที่สังเกตเห็นได้ในประเทศที่พัฒนา
แล้วประเทศอ่ืน ๆ ทักษะดิจิทัลระดับต้นเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม 
ที่เต็มไปด้วยจุดรับข้อมูลดิจิทัล

ส�าหรับบุคคลท่ีมีทักษะทางดิจิทัลระดับท่ี 3 ถือว่าความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยมีาช่วยแก้ไขปัญหาเพือ่สร้างข้อมลูเชงิลกึทีน่�ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ บคุคลเหล่านีส้ามารถท�างานดจิทิลั
ที่มีความท้าทายมากข้ึน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เช่น ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM) อย่าง Salesforce หรือ Microsoft Dynamics 365 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าให ้
กับองค์กร

ทักษะดิจิทัลระดับที่ 3 นั้นถือว่ากว้าง ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและประเภทงาน และจะเน้นที่ลักษณะเฉพาะพิเศษ 
ตามบทบาทในต�าแหน่งงาน 

ในอุตสาหกรรมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ งานประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิด
ไม่นาน ซึ่งต้องการทักษะในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเคร่ืองจักร เช่น การใช้หน้าจอดิจิทัลในการสั่งงานเครื่องจักร 
หรือการตรวจสอบระบบ ส่วนระบบที่มีความซับซ้อนกว่านี้สามารถรวมการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต (IoT) มาแก้ปัญหา ซึ่งต้องการทักษะดิจิทัลขั้นต�่าสุดมาเพื่อช่วยด�าเนินการ

ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี สายงานที่ดูแลเรื่องการผลิตต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ทักษะการจัดการความรู้ที่จะช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อน�ามาใช้ในธุรกิจ ส่วนประเภทงานอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัย 
ในสถานที่ท�างาน หรือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังจะต้องใช้ทักษะทางดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกใหม่ หรือน�าระบบมาช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ถูกเก็บไว้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

ทักษะดิจิทัลระดับพ้ืนฐาน

ทักษะดิจิทัลระดับต้น

ทักษะดิจิทัลระดับกลาง

ระดับ 1:

ระดับ 2:

ระดับ 3:



35แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

ในอุตสาหกรรมการเดินอากาศและการขนส่ง หน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีประมาณหนึ่งมักจะ
ต้องการทักษะด้านดิจิทัล เช่น การใช้งานระบบแบบบูรณาการ และการท�างานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ทักษะ
ดิจิทัลอาจมีความจ�าเป็นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อก�าหนดเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ การใช้งานซอฟต์แวร์ 
SAP หรือการควบคุมและตรวจสอบสินค้าคงคลัง

ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ต�าแหน่งงานที่ติดต่องานโดยตรงกับลูกค้าต้องการทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการใช้งาน
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 

ด้วยกจิกรรมขัน้ตอนการด�าเนนิงานต่าง ๆ  ในธรุกจิทีจ่ะผนัมาใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารซอฟต์แวร์ภายนอกมากขึน้ พนกังาน
จากทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสตาร์ตอัปและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ�าเป็นที่จะต้อง
ใช้เครื่องมือบนระบบคลาวด์ให้เป็นเพื่อสนับสนุนองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ 3 มักจะอยู่ในต�าแหน่ง PMET หรือ Professionals ผู้เชี่ยวชาญ, Managers  
ผูจ้ดัการ, Executives ผูบ้รหิาร, และ Technicians ผูช้�านาญด้านเทคนิค ตวัอย่างของบทบาทดงักล่าว ได้แก่ ผูค้วบคุม
เครือ่งจกัรทีป่รับและแก้ไขปัญหาในสายการผลติทีต้่องเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ ผูป้ระสานงานระหว่างบริษทักับลกูค้าทีต่ดิตาม
ขั้นตอนการขายและประสิทธิภาพการท�างานผ่านเครื่องมือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือวิศวกรระบบ 
ผู้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด�าเนินการของโรงงานผ่านระบบตรวจสอบอัจฉริยะ ต�าแหน่งงานเหล่าน้ีน�ามาซึ่งการใช้งาน
บนแพลตฟอร์มเฉพาะของอุตสาหกรรม ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

บุคคลที่มีทักษะดิจิทัลระดับ 4 ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่ทักษะระดับสูงผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรม หรือ
ฝึกฝนทักษะเหล่าน้ีผ่านประสบการณ์ท�างานจริงมาเป็นเวลาหลายปี บุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างโปรแกรม
เครื่องมือแก้ปัญหาโดยใช้ดิจิทัลซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าและเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้
ก้าวไปข้างหน้า แรงงานที่มีทักษะดิจิทัลระดับ 4 มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเชี่ยวชาญ เช่น ภาษาที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีเว็บไซต์ การบริหารจัดการฐานข้อมูล และสถาปัตยกรรมระบบ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถ
ปรับตัวและตามทันกระแสเทคโนโลยีอย่างบริการผ่านเครือข่ายระบบคลาวด์ (Cloud) ระบบการสื่อสาร 5G ปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) การอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และประมวลผลผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data)

ณ ขณะน้ี ทักษะทางดิจิทัลระดับ 4 มีความจ�าเป็นอย่างมากในต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ICT ภายใต้การออกแบบและสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปนิกผู้ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา 
จะต้องมีทักษะเก่ียวกับการรวมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Integration) วิศวกรรมความปลอดภัย 
บนคลาวด์ และการออกแบบเพื่อให้เกิดประสบการณ์และการเชื่อมต่อที่ดีแก่ผู้ใช้งาน ในการพัฒนาและใช้งานผลิตภัณฑ์
ดิจิทัล นักพัฒนาหรือผู้สร้างผลิตภัณฑ์จะต้องขัดเกลาทักษะ เช่น การสร้างแอปฟลิเคชัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ (DevOps) 
และโครงข่ายการท�าบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) ต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการประมวลผล 
ผ่านข้อมูลปริมาณมากจะมีความส�าคัญเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างจากการที่ต�าแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหนึ่งในต�าแหน่ง 
ที่มีคนต้องการตัวมากที่สุดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในยุคที่ดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลขั้นสูงไม่เพียงแต่จะมีความสามารถทางดิจิทัล
ที่ทันเหตุการณ์ต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งใน 
การสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย

จากมุมมองทางสังคมโดยกว้าง สามารถจัดกลุ่มประชากรได้จากการที่บุคคลกลุ่มนั้นสามารถใช้ทักษะทางดิจิทัลของตนตอบรับกับเทคโนโลยี
ได้ดีแค่ไหน ในรายงานน้ีจะแยกความแตกต่างระหว่างสามกลุ่มไว้ดังนี้: ผู้เข้าร่วมซึ่งอยู่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมดิจิทัล ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในการท�างานและ ผู้สร้างเคร่ืองมือดิจิทัลให้ผู้อ่ืนใช้ บุคคลที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ 2 และ 3 จะเปรียบเทียบได้กับกลุ่มที่เป็นผู้ใช้งาน  
การแบ่งตามลักษณะน้ีมีประโยชน์เมื่อพิจารณาวิธีที่ผู้คนใช้งานเทคโนโลยี และสิ่งที่ควรจะเน้นเพิ่มเติมในการเรียนรู้และการท�างาน 

ผู้สร้างมักจะเน้นไปที่การฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีที่ดีขึ้น เช่น  ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือเรียนรู้ภาษาที่ใช้ 
ในการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เช่น Java ส�าหรับแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อข้ อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในทางกลับกันกลุ่มผู้ใช้งานมักเน้นไป 
ที่การขยายความรู้แบบเชิงกว้าง เช่น SAP และ AWS หรือแบบเชิงลึกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่พวกเขาใช้

ทางเลือกอื่นในการจัดระดับทักษะทางดิจิทัล

ทักษะดิจิทัลระดับสูงระดับ 4:
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ส�าหรับกลุ่มบุคลากรในประเทศไทยปัจจุบัน การน�าทักษะดิจิทัลมาใช้หรือสร้างเทคโนโลยีใหม่
ยงัมโีอกาสเติบโตอยูม่ากเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในระดบัภมูภิาค

ในภูมิภาคอาเซียน ประชากรไทยถือเป็นผู้ใช้งานและผู้สร้างเทคโนโลยีดิจิทัล เทียบเท่ากับประเทศเวียดนาม แต่ยังตามหลังประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย (รูปภาพ 2.12) 

ปริมาณการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยจัดเป็นกลุ่มที่มีการใช้สูงที่สุดในภูมิภาค ซึ่งสวนทางกับการสร้างเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับต�่าสุด 
ประเทศไทยมกีลุม่ผูส้ร้างและผูใ้ช้งานเทคโนโลยเีพยีง 0.2 รายต่อหนึง่หน่วยผูบ้รโิภคเทคโนโลยทีกุคนในประเทศ สถานการณ์ปัจจบุนัในประเทศไทย
นั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับบริการทางดิจิทัล แต่ประเทศยังขาดความสามารถในการพัฒนาบุคลากร เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์น้ันมีอัตราส่วนของกลุ่มผู้สร้างและผู้ใช้งานมากกว่า 0.5 ต่อหนึ่งผู้บริโภคเทคโนโลยี นี่นับเป็นโอกาส
ครั้งส�าคัญในการเติมเต็มช่องว่างในการสร้างหรือผลิตเทคโนโลยีจากการที่สังคมไทยมีความพร้อมอย่างมากในการน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ 
ประเทศไทยมีโอกาสในการเร่งการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับกลางและระดับสูงให้แก่บุคลากรในประเทศ ปลดล็อกศักยภาพของตลาดแรงงาน
และขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพซ่ึงจะท�าให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และก้าวข้ามคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน

0.54 0.65 0.20 0.63 0.22

รอยละของประชากร3) ทีส่ามารถ มสีวนรวม ในสงัคมดจิทิลั ขอมลูป 2563 [%]

รอยละของประชากร3) ทีส่ามารถ ใช เคร่ืองมอืดจิทิลัในการทาํงาน ขอมลูป 2563 [%]

รอยละของประชากร3) ทีส่ามารถ สราง เครือ่งมอืดิจทิลั ขอมูลป 2563 [%]

กลุมผูเขารวม2)

กลุมผูใชงาน2)

กลุมผูสราง2)

อตัราสวนของผูใชงาน

และผูสรางตอผูบริโภค4)

45% 32%

45% 49%

8% 11%

29%

45%

4%

68%

16%

1% <1%

59%

17%

สงิคโปร มาเลเซยี ไทย อนิโดนีเซยี เวยีดนาม

สถานนะปัจจุบันของระดับทักษะดิจิทัลในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน1)รูปภาพ 2.12: 

ที่มา ITU, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, DCT

ประเทศมาเลเซียสามารถเป็นเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานให้แก่
ประเทศไทยด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดจิทิลัได้ 
เนื่องจากมีกลุ ่มประชากรที่มีความคล้ายคลึงกัน สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนความตั้งใจที่จะปฏิรูปประเทศให้เปล่ียนเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลและการให้ความส�าคัญกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใกล้เคียงกัน
ประเทศมาเลเซยีน�าคะแนนประเทศไทยในทกุด้านของทกัษะทางดจิิทลั
และขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านดจิิทลั ทัง้ดชันวีดัช่องว่างทักษะ
ด้านดิจิทัล (DSGI) ที่จัดท�าโดย Wiley และดัชนีวัดความสามารถใน
การแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD ในปี 2564 (รูปภาพ 2.13) รายงานนี้
ครอบคลมุไปถงึระดบัทกัษะทางดจิทิลัของประชากรและความสามารถ
บุคลากรในตลาดแรงงานของทั้งสองประเทศ โดยประเทศมาเลเซีย
มีส่วนแบ่งประชากรที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูงนั้นจะมีจ�านวนมากขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญ

1)  แสดงผลตัวเลขแบบสะสม กลุมผูเขารวม หมายถึง ประชากรที่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่รวม กลุมผูใชงาน และ กลุมผูสราง
2)  กลุมผูเขารวม หมายถึงบุคคลที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ 1 กลุมผูใชงาน หมายถึงบุคคลที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ 2 และ/หรือ 3 และ กลุมผูสราง หมายถึงบุคคลที่มี
    ทักษะทางดิจิทัลระดับ 4 รายละเอียดส�าหรับแต่ละกลุ่มในประเทศไทยจะมีอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4
3)  อ้างอิงจากการส�ารวจประชากรทั่วไปในแต่ละประเทศ (ข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU))
4)  อัตราส่วนของผู้ใช้งานและผู้สร้างต่อผู้บริโภค = % กลุ่มผู้ใช้งานและกลุ่มผู้สร้าง/ % กลุ่มผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็นผลรวมจากกลุมผูเขารวม กลุมผูใชงาน และ 
    กลุมผูสรางรวมกัน

ทักษะทางดิจิทัลและความสามารถใน
การแข่งขันทางดิจิทัล 2021

รูปภาพ 2.13: 

ที่มา: Wiley, IMD

ดัชนีวัดชองวางทักษะ

ดานดิจิทัล (DSGI)

มาเลเซีย

อันดับ 10 อันดับ 78

อันดับ 27 อันดับ 38

อันดับ 28 อันดับ 43

ไทย

ดัชนีวัดความสามารถ

ในการแขงขันดานดิจิทัล

อันดับความสามารถ

บุคลากรทั่วโลก
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ประเทศมาเลเซียยังคงรักษาระยะห่างไว้ได้ โดยแซงหน้าประเทศไทยในรายงานอันดับความสามารถบุคลากรทั่วโลก (World Talent Ranking) 
ของ IMD ประจ�าปี 2564 การจัดอันดับท่ามกลางปัจจัยพิจารณาต่าง ๆ จะมีการวัดขอบเขตที่ประเทศพัฒนา ดึงดูด และรักษาบุคลากรท่ีมี 
ความสามารถไว้ ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาหมวด “การลงทุนและการพัฒนา” ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 51 จากทั้งหมด 64 ประเทศ (เทียบกับ
ประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่ 33)

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและ
การศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลจัดท�าโดย 
IMD ในการวัดคะแนนครั้งน้ีประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จากทั้งหมด 64 ประเทศ ซึ่งต�่าสุดใน 9 
หมวดหมู่หลักของดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
มาเลเซียซึ่งอยู่อันดับที่ 9 นับเป็นอันดับสูงสุดจาก 9 หมวดหมู่หลัก ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นใน
รายงานอื่น ๆ เช่นกัน เช่น รายงาน DSGI ประจ�าปี 2564 ของ Wiley ซึ่งประเทศมาเลเซียน�า
คะแนนประเทศไทยไปอย่างชัดเจนทัง้ในด้านทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาและการฝึกอบรมทัง้หมด เช่น 
การฝึกอบรมพนักงานประเทศไทยอยู่อันดับที่ 47 จากทั้งหมด 134 ประเทศ และทักษะการใช้
ดิจิทัลหลังจากจบการศึกษา ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 13 จากทั้งหมด 21 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ในขณะที่ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับท่ี 8 และ 2 ตามล�าดับ ช่องว่างระหว่างอุปสงค์ 
และอุปทานของบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลจะกล่าวถึงโดยละเอียดอีกครั้งในบทที่ 4

อย่างไรก็ตามระดับทักษะที่พนักงานประเมินตนเองดูเหมือนว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริง ในดัชนีทักษะทางดิจิทัลล่าสุดที่เผยแพร่โดย Salesforce 
ในเดือนมกราคม 2565 ผลจากการส�ารวจพนักงาน 23,000 คนจาก  19 ประเทศโดยถามว่าพวกเขามีความพร้อมขนาดไหนส�าหรับการเตรียมตัว
ท�างานในอนาคต ประเทศไทยน้ันอยู่ในอันดับที่ 3 ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าประเทศเยอรมัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ (รูปภาพ 2.16) จากจ�านวนพนักงาน
ที่ท�าการส�ารวจในประเทศไทย พบว่า 58% ระบุว่าพวกเขารู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วส�าหรับทักษะการท�างานในองค์กรที่พวกเขาจ�าเป็นต้องมี 
ในอนาคต

ประเทศไทยยังเป็นประเทศเดียวนอกเหนือจากประเทศอาร์เจนตินาที่ประชากรประเมินให้คะแนนตนเองว่าพร้อมส�าหรับการท�างานในระยะเวลา 
5 ปีมากกว่าความสามารถในการท�างานจริงขณะน้ี  สิ่งน้ีแสดงผลตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการค้นพบของทีมงานและผลจากรายงานภายนอก 
อื่น ๆ อีกหลายฉบับเกี่ยวกับความพร้อมทางดิจิทัลของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มองในแง่บวกคือประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สูงมากเมื่อเทียบ 
อัตราร้อยละของบคุลากรที่ตั้งใจเรียนรู้/ฝกึฝนทักษะทางดิจิทัลซึ่งอยูใ่นอันดบั 4 ท�าคะแนนเป็นรองแค่ประเทศอินเดีย ประเทศเม็กซิโก และประเทศ
บราซิล

การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานท�าให้เห็นถึงความห่างของช่องว่างที่ประเทศไทยจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เพื่อท่ีจะให้ทันกับผู้น�า
ตลาดในภูมิภาค เพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ผ่านนโยบายสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับประเทศไทยที่จะต้องลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และสร้างก�าลังคนที่แข็งแกร่ง มีความพร้อมส�าหรับการท�างาน 
ในอนาคต ให้เพียบพร้อมไปด้วยทักษะด้านดิจิทัลที่จ�าเป็นในการวางรากฐานเพื่อปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเศรษฐกิจของประเทศ

จากจ�านวนพนักงานที่ท�าการ
ส�ารวจในประเทศไทย พบว่า

58% 
ระบุว่าพวกเขารู้สึกว่า
ตัวเองพร้อมแล้ว ส�าหรับทักษะ
การท�างานในองค์กรที่พวกเขา
จ�าเป็นต้องมีในอนาคต
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ประเทศไทยมีศักยภาพในเพ่ิมทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรให้กลายเป็น
ผู้มีทักษะดิจิทัลระดับ 2, 3 และ 4 ซ่ึงก็คือกลุ่มผู้ใช้งานและผู้สร้าง 
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมทางดิจิทัลให้มีความสามารถเทียบ
เท่ากับประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 
สถานการณ์ตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มี
ทกัษะทางดจิทิลัในประเทศไทยคอืโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนั
ออก ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EECO) คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการบุคลากรกว่า 475,000 ราย
กระจายอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย ซึ่ง 60% ควรถูก
บรรจุด้วยผู้ท่ีคุณสมบัติพร้อมแต่อาจมีทักษะประกอบวิชาชีพต�่า ด้วย
สภาวะปัจจบุนัประเทศไทยก�าลงัขาดแคลนแรงงานทีม่ทีกัษะทางดจิทิลั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมูผู่ป้ระกอบวชิาชพีระดบัอาชวีศกึษา การพฒันา
บุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลจึงมีความจ�าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่
เป ็นภัยต ่อแผนพัฒนาในอนาคตและก�าหนดการของโครงการ
ประเทศไทย 4.0

เปอร์เซ็นต์จากการส�ารวจประชากรที่รู้สึกว่า
ตนมีความพร้อมส�าหรับการท�างานที่ต้อง
อาศัยทักษะทางดิจิทัลที่จ�าเป็นในอีก 5 ปี
ข้างหน้า [%]

ดว้ยเหตนุีป้ระเทศไทยจงึมคีวามจ�าเป็นในการให้
ความส�าคัญ และขยายความทุ่มเทในการสร้าง
ระบบนเิวศทีแ่ข็งแรงส�าหรับการพัฒนาบคุลากร
ให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล

ที่มา: Salesforce

58

34

34

28

12

58

63บราซลิ (1)

อนิเดยี (2)

ไทย (3)

สงิคโปร (8)

เยอรมนั (9)

เกาหลใีต (19)

ระดบัโลก

รูปภาพ 2.14: 
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ตามท่ีกล่าวไว้ในบทที่ 2.3.1 การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลพร้อมส�าหรับในอนาคต
มีความส�าคัญต่อประเทศไทยที่จะตระหนักถึงความมุ ่งม่ันในความต้องการปฏิรูป
เพือ่เปลีย่นแปลงประเทศเข้าสูย่คุดิจทิลั พนกังานทีม่ทีกัษะดจิิทลัระดับ 3 และ 4 มบีทบาท
ส�าคญัอย่างยิง่เพราะสามารถสร้างอทิธพิลในเชงิบวกในการเพิม่คณุค่าให้กบัองค์กรของตน 
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลระดับที่สูงขึ้นไป

เมื่อมีความสามารถทางดิจิทัลที่สูงขึ้น บุคคลนั้น ๆ ก็จะสามารถผลิตงานที่มีมูลค่าสูง
ขึน้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทิลั พนกังานทีม่ทีกัษะดจิทิลัระดบั 3 สามารถท�างาน
ที่ซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งจะสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความสมบูรณ์ ช่วยในการประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับพนักงานที่มีทักษะทางดิจิทัลในระดับท่ี 2 
(รูปภาพ 2.15) ในท�านองเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบพนักงานที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับที่ 3 
กับพนักงานท่ีมีทักษะทางดิจิทัลระดับที่ 4 คนหลังจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

การพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพนอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความต้องการพนักงานที่มีทักษะ
ดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น บุคลากรคนไหนท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลระดับสูงติดตัวจะถือว่ามีชุดความสามารถที่มีคุณค่าและสามารถถ่ายทอดส่งต่อได้ 
ซึ่งสามารถน�าทักษะนั้นมาปรับใช้กับประเภทงานได้หลายรูปแบบภายในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการค�านวณหาเส้นทางขนส่งที่ดีที่สุดส�าหรับระบบห่วงโซ่อุปทาน หรือจะ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยจ�านวนมากเพื่อพัฒนาหรือประเมินแผนในการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่

ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลตัวใหม่หรือส�าหรับโรงแรมที่มีโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพ

2.3.2 ทักษะทางดิจิทัลส�าหรับอนาคต
ประเทศไทยมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งยุตชิอ่งว่างตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทกัษะดา้นดิจทิลัระดบั
กลางและระดับสงู เพ่ือสรา้งบคุลากรทีพ่รอ้มส�าหรบัการท�างานในอนาคต เพ่ือมารองรบัการเตบิโต
ของอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ

ตัวอย่างอาชีพและความสามารถแบ่งตามอุตสาหกรรมตามระดับทักษะทางดิจิทัล

อุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพ

ระดับ 1
ทักษะดิจิทัล
ระดับพ้ืนฐาน

ระดับ 2
ทักษะดิจิทัล
ระดับต้น

ระดับ 3
ทักษะดิจิทัล
ระดับกลาง

ระดับ 4
ทักษะดิจิทัล
ระดับสูง

หุ่นยนต์เพ่ือ
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม
การบินและ
โลจิสติกส์

อุตสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล

ที่มา: Roland Berger

บุคคลทั่วไปสามารถ
ใช้งานคอมพิวเตอร์/
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ในชีวิตประจ�าวัน 
เช่น โซเชียลมีเดีย 
LINE ยูทูบ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
การค้นหาข้อมูลบน
เว็บไซต์

พนักงานโรงงานควบคุม
เคร่ืองจักรโดยใช้
แอปพลิเคชัน

นักวิเคราะห์เพิ่มคุณภาพงาน
ด้วยการตรวจสอบข้อมูล
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ผ่านหน้าจอแสดงผล BI

ผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน
หุ่นยนต์พัฒนาระบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ และ
ออกแบบความสามารถในการท�างาน
อัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่สนามบินใช้
เคร่ืองมือการติดตาม
การบินแบบดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายห่วงโซ่
การผลิตระบุเส้นทางขนส่ง
ท่ีจะใช้ เพราะมีโอกาสเกิด
ประโยชน์สูงสุดจากผลการ
วิเคราะห์รายงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของ
โปรแกรมด้วยตัวเอง ก�าหนดกลไก
เส้นทางใหม่และต้ังค่าระบบปัญญา
ประดิษฐ์ด้วยภาษา Python

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใช้
ซอฟต์แวร์จ�าลอง
สถานการณ์เพื่อจัดการ
วางผังพื้นท่ีและการใช้เตียง

แพทย์ดึงข้อมูลเชิงลึกจาก
แอปพลิเคชัน AI เพื่อวางแผน
การรักษา

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจัดเก็บ
เวชระเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
เครื่องมือการวิเคราะห์

พนักงานขายจัดการรายชื่อ
ลูกค้าและธุรกรรมการขาย
ในระบบลูกค้าสัมพันธ์

นักการตลาดพัฒนาแผน
การตลาดดิจิทัลส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
สร้างแอปพลิเคชันบริการ SaaS 
ใหม่ในอุตสาหกรรมท่ีให้บริการ
ด้านการเงิน

รูปภาพ 2.15: 



40

นักออกแบบประสบการณ์ใช้งาน UI/UX สามารถออกแบบหน้าจอการใช้งานใหม่ส�าหรับหุ่นยนต์การผลิตหรือส�าหรับแอปพลิเคชันมือถือที่ผู้บริโภค
ใช้งานกัน

นอกจากนี้ความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลถือเป็นความช�านาญที่ส�าคัญของบุคลากรไม่ว่าจะท�างานประเภทไหน ทักษะดิจิทัลระดับต้น 
และระดับกลางถือเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการใช้เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การประชุมออนไลน์ผ่านทางวิดีโอ โปรแกรม Microsoft 
office suite การควบคุมสินค้าคงคลัง หรือการจัดการไฟล์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติในที่ท�างานปัจจุบัน

ต�าแหน่งงานทีต้่องใช้ทกัษะดจิทิลัระดบั 4 ก�าลงัเป็นทีต้่องการอย่างมากส�าหรบับรษิทัไทย จากการส�ารวจนายจ้างท่ีจดัท�าโดย World Economic 
Forum ในปี 2563 ห้าต�าแหน่งงานที่นายจ้างไทยต้องการตัวมากที่สุด ได้แก่: 1) นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล 2) เชี่ยวชาญ
ด้านการวางกลยุทธ์และการตลาดดิจิทัล 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลจากข้อมูลจ�านวนมาก 4) ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้
ด้วยเครื่องจักร 5) นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ผู้สมัครงานต�าแหน่งเหล่านี้ต้องมีทักษะดิจิทัลระดับ 3 ถึง 4 ความแตกต่างเกินไประหว่าง
ความต้องการกับความสามารถในการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลเหล่านี้อาจท�าให้อนาคตที่มีแนวโน้มในการเติบโต
นั้นดับมืดลง บทที่ 4 จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกของอุปสงค์และอุปทานของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย และวิเคราะห์ช่องว่าง
ของความสามารถบุคลากรที่มีแนวโน้มเป็นไปได้

การท่ีบางต�าแหน่งงานที่มีความต้องการสูง จะส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในมุมกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรที่สามารถใช้ทักษะทางดิจิทัลท�างานได้ บุคคลที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ 4 มีแนวโน้มที่จะเรียกเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า เพราะถือเป็น
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทักษะด้านดิจิทัลซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด แต่ขณะเดียวกันก็มีความต้องการคนกลุ่มนี้สูงเนื่องจากการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล  เมื่อเปรียบเทียบกับต�าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะดิจิทัลระดับ 2-3 แล้ว ต�าแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะทางดิจิทัลระดับ 3 ขึ้นไป 
จะได้รับเงินเดือนท่ีสูงขึ้นถึง 2.7 เท่า (รูปภาพ 2.16)

เงินเดือนเฉลี่ยของต�าแหน่งผู้ช่วยการตลาดอยู่ระหว่าง 25,000 ถึง 90,000 บาท ในขณะที่ต�าแหน่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่มีทักษะดิจิทัลระดับ 4 เงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 30,000 ถึง 200,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และต�าแหน่งงาน

เงินเดือนที่สูงขึ้นของบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลจะส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มรายได้ประชาชาติและรายได้เฉลี่ยของครัว
เรือน เพิ่มก�าลังการใช้จ่ายซ่ึงจะน�าไปสู่การใช้จ่ายและการลงทุนภายในประเทศมากขึ้น ถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้น 
ของรายได้ยังสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุขัยที่เพ่ิมมากข้ึน และการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของเด็ก เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นสามารถท�าให้เกิดวงจรประเสริฐ 
แก่เศรษฐกจิและสงัคม จากความต้องการพนกังานทีม่ทีกัษะทางดจิทิลัขัน้สงูจ�านวนมหาศาลจะช่วยลดความเสีย่งของอัตราการว่างงาน และสามารถ
เปล่ียนงานหรือองค์กรเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายในเส้นทางสายอาชีพ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นการเน้นย�้าถึงประโยชน์ของการเพิ่มทักษะทางดิจิทัล

เงินเดือนส�าหรับตัวอย่างอาชีพที่อาศัยทักษะทางดิจิทัลในประเทศไทย [ปี 2565; หน่วยพันบาท]

ทักษะ
ดิจิทัล

ต�าแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญปัญญา
ประดิษฐ์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโซเชียลมีเดีย

ผู้ช่วยการตลาด

บัณฑิตใหม่

40-80 90-117 150-200

40-80 60-90 125-175

30-50 60-73

25-30 35-45 60-90

50-60 70-90 100-140

100-140

มีประสบการณ์
ท�างานในสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี

มีประสบการณ์
ท�างานในสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง 5+ ปี

ที่มา: Salary Explorer                

ระดับ 4

ระดับ  
3-4

ระดับ 
2-3
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แม้ว่าทักษะทางดิจิทัลจะเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับความส�าเร็จขององค์กรในอนาคต 
ทั้งระดับตัวบุคคลและการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับมหาภาค แต่แค่ทักษะทางดิจิทัล
อย่างเดยีวนัน้ไม่เพยีงพอ เพือ่เป็นแรงงานทีพ่ร้อมส�าหรบัอนาคต นอกจากมคีวามสามารถ
แบบองค์รวมเพื่อตอบสนองความต้องการของทักษะแรงงานที่เปลี่ยนไป และเป็นแรงขับ
เคลือ่นการปฏิรปูการเปลีย่นแปลงประเทศเข้าสูย่คุดจิิทลัของประเทศไทย ทกัษะทางดจิทิลั
จ�าเป็นต้องมีชุดทักษะทางสังคม (Soft skill) มาช่วยเสริม ความสามารถเสริมเหล่านี้มี
ความส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการประยุกต์ใช้ทักษะทางดิจิทัลจะประสบความส�าเร็จ
และมีประสิทธิภาพในองค์กร ทักษะทางสังคมนั้นมีประโยชน์และสามารถถ่ายทอดกัน
ระหว่างอุตสาหกรรมและต�าแหน่งงานต่าง ๆ ได้

ในยคุสมยัทีก่ารข้ามสายงานในอตุสาหกรรมเป็นเรือ่งทีส่ามารถพบเจอได้บ่อย ความสามารถ
เสริมยิ่งกลายเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่ควรมีแค่ทักษะการเขียน
โปรแกรมที่เก่งและความสามารถในการดึงข้อมูลผ่านเครื่องมือวิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังต้อง
สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก และน�าเสนอสิ่งที่ค้นพบในลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (รูปภาพ 2.17) การผสมผสานกันของทักษะดังกล่าวคาดว่า
จะเกิดขึ้นกับอีกหลายบทบาททางดิจิทัล

ทักษะทางดิจิทัลอย่างเดียวไม่เพียงพอ - ความสามารถเสริมก็มีความจ�าเป็นส�าหรับแรงงาน
ในยคุดิจิทลัโดยรวมใหพ้ร้อมส�าหรบัอนาคต

The four key groups of complementary skills are

สี่กลุ่มทักษะเสริมที่ส�าคัญ:

เมตริกทักษะทางดิจิทัล x ทักษะเสริม ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (ฉบับย่อ)

ที่มา: Roland Berger

1 32 4การคิดเชิงปริมาณ 
เชิงคณิตศาสตร์ 
และเชิงวิเคราะห์

ภาวะผู้น�าและอิทธิพล
ทางสังคม

ทักษะการสื่อสารและ
ความสามารถทางภาษา
อังกฤษ

ความคิดสร้างสรรค์และ
การระดมสมอง

ประวตัขิองนกัวทิยาศาสตรข์อ้มลูในอดุมคติ

ทกัษะทางดจิทิลั

ภาษาทีใ่ชในการเขยีนโปรแกรม 
เชน Python, SQL และ Pearl

เครือ่งมอืวเิคราะห
เชน Spark, Hive และ SAS

การสือ่สารทีมี่ประสทิธภิาพ

การคดิเชงิวเิคราะหและเชงิปรมิาณ

ทกัษะเสรมิ

ภาษาทีใ่ชในการเขยีนโปรแกรม 
เชน Python, SQL และ Pearl

เครือ่งมอืวเิคราะห
เชน Spark, Hive และ SAS

การสือ่สารทีมี่ประสทิธภิาพ

การคดิเชงิวเิคราะหและเชงิปรมิาณ

นกัวิทยาศาสตร
ดานขอมลู

รูปภาพ 2.17: 
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การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงปริมาณหมายถึงทักษะการค�านวณตัวเลขเพื่อประมวลผลข้อมูล การใช้ตรรกะ และ 
การแก้ปัญหาความไม่แน่นอนน่ีคือความสามารถที่จ�าเป็นในการเสริมทักษะทางดิจิทัลในเศรษฐกิจดิจิทัลที่ถูกขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูลที่ถูกรวบรวมในปริมาณที่มหาศาล ความสามารถในการดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลเหล่าน้ีและน�ามาใช้ประโยชน์
ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นับเป็นความสามารถที่จ�าเป็นของการเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัล

ทักษะความเป็นผู้น�าและอิทธิพลทางสังคมนั้นมีความส�าคัญต่อบทบาท PMET (ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ช�านาญด้านเทคนิค) ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่บุคคลที่อยู่ในต�าแหน่งจะต้องมีความเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานที่ตัวเองดูแล  
สร้างคุณค่า และเข้าใจแนวคิดภาพใหญ่ ภาวะความเป็นผู้น�าและอิทธิพลทางสังคมท�าให้ PMET ท�างานได้อย่างอิสระ 
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

ด้วยความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเทคโนโลยี โอกาสในการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อใช้โอกาส 
เหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์ วัฒนธรรมของการกล้าทดลองโดยที่ไม่ต้องกลัวความล้มเหลวจึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี 
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการระดมสมองเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับบุคลากรในอนาคต เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางธุรกิจหรือแม้แต่สายงานทั้งหมดสามารถถูกกระตุ้นด้วยความพยายามที่กล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเข้าสู่ 
พื้นที่ใหม่ ๆ

การเสริมทักษะด้านดิจิทัลด้วยทักษะทางสังคมเท่านั้น จึงจะสร้างความเป็นไปได้ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การเปล่ียนแปลงทางดจิทิลัทีน่�าไปสูก่ารเตบิโตทางเศรษฐกจิและความเจรญิรุง่เรอืงในระยะยาว การเตรยีมความพร้อม
ให้แก่พนักงานด้วยการเสริมทักษะเหล่านี้นอกเหนือจากทักษะทางดิจิทัลที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้บุคลากรไทยสามารถ
ใช้ทักษะทางดิจิทัลของตนได้อย่างเต็มที่เพ่ือประสบความส�าเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัล และในทางกลับกันประเทศไทย 
จะอยู่ในสถานะที่เหมาะสมที่จะตระหนักถึงศักยภาพในการปฏิรูปทางดิจิทัลอย่างเต็มความสามารถ

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลและความตั้งใจเป็นรากฐานของการท�างานร่วมกัน เพื่อให้พนักงานท�างานร่วมกัน 
อย่างได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งส�าคัญ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังท�าหน้าที่เป็นภาษาสากล 
ส�าหรับภาคธุรกิจ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นน�าของประเทศไทย อย่างไรก็ตามจากผลการจัดอันดับ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของดัชนี EF ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 74 จากผลส�ารวจประเทศ 
ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ทั้งหมด 100 ประเทศ ซึ่งท�าให้เห็นถึงพื้นที่ในการปรับปรุงเพื่อให้ทันกับบุคลากร 
ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน จากผลการส�ารวจพบว่าบริษัทในประเทศไทยเน้นทักษะการสื่อสาร 
เป็นหน่ึงในทักษะที่ต้องการมากที่สุดจากบัณฑิตจบใหม่

1. การคิดเชิงปริมาณ เชิงคณิตศาสตร์ และเชิงวิเคราะห์

3. ภาวะผู้น�าและอิทธิพลทางสังคม

4. ความคิดสร้างสรรค์และการระดมสมอง

2. ทักษะการสื่อสารและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
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เพ่ือสร้างแรงงานทีพ่รอ้มในอนาคตส�าหรบัการแขง่ขนักบัผูน้�าระดบัภมูภิาคและระดบัโลก ประเทศไทย
จ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานเพ่ือให้พนักงานมีทักษะด้านดิจิทัลและทักษะ 
เสริมทีเ่กีย่วข้อง

ประเทศไทยมีโอกาสในการก�าหนดเป้าหมายระยะยาวให้เป็นหนึ่งในประเทศผู้น�าการแข่งขันทางดิจิทัลระดับภูมิภาค เบื้องหลังค�ามั่นสัญญาของ
รัฐบาลไทยที่มุ่งมั่นจะปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล และภาพการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลในภาคเอกชนที่มีชีวิตชีวา ประเทศไทยก็พร้อมท่ี 
จะยุติช่องว่างกับคู่แข่งประเทศอื่นในระดับภูมิภาคในแง่ของการพัฒนาความสามารถบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล

หากยังคงสถานะของบุคลากรไว้แบบเดิมกับที่เป็นอยู่ ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเห็นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศล้าหลังประเทศอื่นทั้งระดับ
โลกและระดับภูมิภาค ความแตกต่างของความสามารถทางดิจิทัลส�าหรับบุคลากรในประเทศไทย หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตรวจสอบอาจขยายวงกว้าง
ขึน้ และเหวีย่งกลายเป็นขาลงถาวรน�าไปสูค่วามล้าสมยัในความสามารถของบคุลากรในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบักลุม่บุคคลทีม่ทีกัษะ
ดิจิทัลระดับ 1 จ�านวน 40 ล้านคน การเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลอย่างน้อยให้เป็นทักษะระดับ 2 กลายเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการท�างานในชีวิตประจ�าวันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เพื่อให้อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ให้ความสนใจนั้นเติบโต ประเทศไทยจ�าเป็นต้องสร้างแรงงานดิจิทัลที่พร้อมส�าหรับอนาคต อุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีดิจิทัลเป็นส่วนประกอบ  
นอกจากการเสริมทักษะเพ่ือให้แน่ใจว่าอย่างน้อยบุคลากรมีทักษะทางดิจิทัลระดับที่ 2 ซึ่งเป็นที่ต้องการส�าหรับต�าแหน่งงานส่วนใหญ่แล้ว ยังมี 
ขั้นตอนท่ีต้องด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะมีความพร้อมส�าหรับการท�างานในอนาคต

ประเทศไทยควรพยายามเพิม่ทกัษะให้แก่บคุลากรส่วนใหญ่ทีม่ทัีกษะทางดจิทิลัอยูท่ีร่ะดบั 2 ให้กลายเป็นระดบั 3 ตลอดจนอบรมความสามารถ
เสริมให้แก่บุคลากร การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลขั้นสูง บุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ 3 และ 4 จะเป็นก�าลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต การมีพนักงานที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ 3 และ 4 จ�านวนมากเป็นสิ่งส�าคัญในการเติมเต็มต�าแหน่งงานที่สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งก�าลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น และท�าให้เศรษฐกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อแซงหน้าคู่แข่งอื่น ๆ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งหลายภาคส่วนไดท้�างานเคยีงบา่เคยีงไหล่
กนัเพ่ือขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศไทยใหเ้ปลีย่นแปลงเขา้
สู่ยุคดิจิทัลไปข้างหน้า ยังมีโอกาสที่ส�าคัญส�าหรับ
ประเทศไทยในการตามทันผู้น�าตลาดระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคในด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
ทักษะทันยุคดิจิทัล เพ่ือปลดล็อกศักยภาพของบุคลากร
อย่างเต็มที่ ประเทศไทยจ�าเป็นต้องสร้างพันธมิตรที่
แขง็แกร่งทัง้กบัและระหวา่งผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งหลายภาคสว่น 
บทที ่3 จะพูดถงึเรือ่งระบบนเิวศของการพัฒนาบคุลากรให้
มทีกัษะทันยุคดิจทัิลของประเทศไทย พรอ้มกบัความทา้ทาย
หลกัทีต่อ้งเจอระหวา่งการพัฒนาทกัษะบคุลากรและบทบาท
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ช่องว่างระหว่างอุปสงค์ 
และอุปทานของบุคลากรที่มีทักษะทันยุคดิจิทัล รวมถึง
ต�าแหน่งงานที่ก�าลังเป็นที่ต้องการล�าดับต้น ๆ และ
พัฒนาการในเส้นทางสายอาชีพของต�าแหน่งงานเหล่านั้น 
จะถูกกล่าวถึงในบทที ่4 
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บทที่ 3
ระบบนิเวศส�าหรับบุคลากร
ด้านดิจิทัลในประเทศไทย
แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นแหล่งรวมบุคลากร
ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
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ตามท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 ความก้าวหน้าของการปฏิรูปเข้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทยได้เพิ่มความต้องการในตัวบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลในตลาด
แรงงาน ในการสร้างระบบนิเวศส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักจ�าเป็นต้องท�างานอย่างสอดคล้องกันเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความเช่ียวชาญและทรัพยากรของตนในการพัฒนาแรงงานดิจิทัล

บทที่ 3.1 ผู้มีส่วนร่วมหลักในระบบนิเวศส�าหรับบุคลากรด้านดิจิทัลในประเทศไทย
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสามกลุ่มท่ีมีบทบาทในระบบนิเวศส�าหรับบุคลากรด้านดิจิทัล
ในประเทศไทย

บทที่ 3

1 รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ - รัฐบาลส่งเสริม อ�านวยความสะดวก และมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่บริษัทต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา
เพือ่ประยกุต์ใช้เทคโนยดีจิทิลัและพฒันาบคุลากรให้มทีกัษะทนัยคุดจิทิลั กจิกรรมทีร่ฐับาลให้ความส�าคญัคอืการสร้างดจิทิลัและโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้รัฐบาลยังให้เงินทุนหรือการลงทุนในเทคโนโลยี มีการออกระเบียบข้อบังคับหรือ
นโยบายเพื่อลดอุปสรรคในการน�าดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ และพลิกโฉมบริการหลักของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัล (รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) 
(รูปภาพ 3.2) 

หน่วยงานภาครัฐช่วยเสริมบทบาทของรัฐบาลด้วยการแปลความต้ังใจที่จะพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศให้ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ 
และอ�านวยความสะดวกในการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โครงการริเริ่มในรูปแบบแผนปฏิบัติการเหล่านี้ 
ประกอบด้วย การส่งเสริมรัฐบาลให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างฉับไว การสร้างชุมชนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลแบบเปิด 
การให้การอบรมทักษะดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดด้านดิจิทัล เช่น การก�ากับดูแล
ข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

ระบบนิเวศของบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลในประเทศไทยนั้นถูกขับเคลื่อนโดยผู้เกี่ยวข้องหลักสามกลุ่ม (รูปภาพ 3.1)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศส�าหรับบุคลากรด้านดิจิทัลในประเทศไทยรูปภาพ 3.1:

รฐับาลและหนว่ยงานภาครฐั

กระทรวงและหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย

International entities

สถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชนและสมาคมตา่ง ๆประชาชน

มหาวิทยาลัย

ระบบการเรียนรูเสมือนจริง

ผูเลนภาคเอกชนจากประเทศไทย

บริษัทเทคโนโลยีช้ันน้ําระดับโลก

ประชาชนถือเปนผูบริโภคในสังคมดิจิทัล ระบบนิเวศของบุคลากร
ที่มีทักษะดิจิทัล
ในประเทศไทย

ที่มา: Roland Berger
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บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักรูปภาพ 3.2:

บทบาทของรัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐ

บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชน
และสมาคมต่าง ๆ

บทบาทของสถาบันการศึกษา

ส่งเสริม อ�านวยความสะดวก และออกนโยบาย
สร้างแรงจูงใจในการน�าเทคโนโลยีล�้าสมัยมา
ประยุกต์ใช้ เช่น AI, IoT, Blockchain และ 
Cloud เพือ่เปลีย่นอตุสาหกรรมหลกัผ่านนโยบาย
ต่าง ๆ

เริ่มการแปลงข้อมูลให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทัลและ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ 
ตลอดจนภาคเอกชน

สร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนและบุคลากร
ในตลาดแรงงานถึงความส�าคัญของดิจิทัล เช่น 
ความรู ้ความเข้าใจด้านดิจิทัล การถูกต้องของ
ข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูล และความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

เร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยใช้ประโยชน ์
จากเทคโนโลยข้ัีนสงูในการสร้างบริการใหม่ ๆ เช่น 
แชทบอทท่ีท�างานโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ใน
ระบบสาธารณสุข และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์
ข้อมลูส�าหรบัการท�าฟาร์ม

แลกเปลี่ ยนความรู ้ กับภาครั ฐและสถาบัน 
การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและก�าหนด
งานที่มีศักยภาพในอนาคต

พัฒนาโปรแกรมและแพลตฟอร์มการฝึกอบรม
ดิจิทัลรุ ่นถัดไปเพื่อให้แน่ใจว ่าประสบการณ ์
การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการเรียนรู ้ในรูปแบบโครงการมากขึ้น 
และปลูกฝังกรอบความคิดในการพัฒนาตนเอง
เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินชีวิต
ในยุคดิจิทัล

สร้างความเป็นผู ้น�าทางความคิดในด้านดิจิทัล 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่าน
งานวิจัยและยกระดับความสามารถในการสอน

เป็นผู ้น�าในกระบวนการเรียนรู ้ตลอดชีพและ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

ที่มา: DGA, NT, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Roland Berger

แม้ว่าผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งสามหน่วยงานจะมีบทบาทของตนเองในเส้นทางการพฒันาบคุลากรให้มทัีกษะทางดิจทัิลของประเทศไทย แต่พวกเขา 
ก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต้องท�างานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าแผนพัฒนาก�าลังคนแห่งชาติและหลักสูตรดิจิทัลตามล�าดับนั้นสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ในทางกลับกันหน่วยงาน
ภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลในด้านสิทธิประโยชน์ และเงินสมทบการฝึกอบรมดิจิทัล ในขณะที่
เดียวกันผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งสามหน่วยงานก็ต้องแข่งขันกันเพื่อสรรหาบุคลากรด้านดิจิทัลมาท�างานกับองค์กรตน

ดงันัน้แผนกลยทุธ์การพฒันาบคุลากรให้มทีกัษะทางดจิทัิลจะต้องครอบคลมุความต้องการแบบองค์รวมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้สามหน่วยงาน 
และต่างฝ่ายต่างด�าเนินการให้สอดคล้องกันจากทุกภาคส่วน

2

3

หน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ - มีบทบาทในการเร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล
ใหม่ ๆ และปลูกฝังประสบการณ์เรียนรู้จากการท�างานจริงในแต่ละวัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีทักษะทางดิจิทัลที่ต้องการ 
ภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ  สามารถใช้ประโยชน์จากความเชีย่วชาญและความเข้าใจในทกัษะดจิทิลัทีก่�าลงัเป็นทีต้่องการเพือ่สนบัสนนุ
ระบบนิเวศการสร้างบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลโดยการสร้างหลักสูตรเสริมและเพิ่มทักษะทางดิจิทัล และช่วยให้แพลตฟอร์ม 
การอบรมทักษะทางดิจิทัลรุ่นถัดไปสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและการเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัลได้  

สถาบันการศึกษา1) มีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะด้านดจิทิลัแก่บคุลากร และเตรยีมความพร้อมบคุลากรส�าหรบั
การเติบโตในยุคดิจิทัลโดยปลูกฝังกรอบความคิดและความสามารถ
ท่ีจะเสริมทักษะดิจิทัล บทบาทของสถาบันการศึกษาประกอบด้วย
การฝึกอบรมคนรุ่นถัดไป (ระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย) 
ตลอดจนการเพิ่มทักษะและการปรับทักษะของพนักงานในตลาด
แรงงานปัจจุบัน เป้าหมายของสถาบันการศึกษาคือผลิตบุคลากร 
ที่มีคุณภาพสูงพร้อมทักษะดิจิทัลระดับสูงและทักษะเสริมต่าง ๆ  
ที่ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรม

1)  ในรายงานสรปุข้อเสนอฉบบันี ้สถาบนัการศกึษาหมายถงึมหาวทิยาลยั การศกึษาในระดับวชิาชพี และการอบรมออนไลนจ์ากผูใ้หบ้รกิารในแพลตฟอร์มต่าง ๆ
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ที่มา: Roland Berger

ที่มา: Roland Berger

รัฐบาลก�าหนดเป้าหมายระดับชาติและมีส่วนส�าคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล 
หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานต่างก็มีบทบาทที่แตกต่างกันในระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลในประเทศไทย 
(รูปภาพ 3.4) 

หนึ่งในบทบาทของรัฐบาลคือการส่งเสริมการสร้างงานในระบบนิเวศดิจิทัล โดยออกนโยบายและอ�านวยความสะดวกในการร่วมมือกันระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล รัฐบาลยังได้ออกสิทธิประโยชน์และบังคับใช้นโยบายเพื่อดึงดูด
บริษัทช้ันน�าให้เข้ามาประกอบการในประเทศไทย สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและนโยบายเป้าหมายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ให้กับองค์กรข้ามชาติในการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย และในทางกลับกันจะเป็นการเพ่ิมความต้องการตัวบุคลากร
ที่มีทักษะทางดิจิทัลในท้องถิ่น

บทที่ 3.2: ความมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล

ประเภทของโครงการริเริ่มที่ก�าลังด�าเนินการโดยแต่ละภาคส่วน

บทบาทของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานภาครัฐ

รูปภาพ 3.3:

รูปภาพ 3.4:

ประเภทของโครงการริเริ่ม รัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐ

หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา

การพัฒนาทักษะ

การจับคู่งาน/ อาชีพ

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

การออกนโยบาย สร้างมาตรฐาน 
และการตรวจสอบ

การระดมทุนและทุนการศึกษา

A

B

C

D

E

บทที่ 3.2.1: โครงการริเริ่มจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
โครงการริเร่ิมจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นที่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อแก่
การพัฒนาบคุลากรใหม้ทีกัษะทนัยคุดิจทิลั

ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจด้านดจิทิลัใน
หมูนั่กเรยีนท่ีเข้าศกึษาในโรงเรียน มหาวทิยาลยั 
และสถาบนัอาชีวศึกษา เน้นไปการศึกษา
ในมมุมองท่ีกว้างขึน้

น�าและขับเคลือ่นการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจทิลั
เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0

ออกสิทธปิระโยชน์เพือ่ดงึดูดภาคเอกชนในการลงทนุ
ฝึกอบรมทกัษะความสามารถด้านดจิิทลัเพือ่ขับเคลือ่น
ความตัง้ใจของรฐับาลท่ีต้องการเข้าสูเ่ศรษฐกจิดิจทิลั

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พนกังานมทีกัษะทีจ่�าเป็น
ส�าหรับปัจจบุนัและอนาคต

มุง่เน้นการศกึษาระดบัอุดมศกึษาและสร้างความมัน่ใจว่าผูเ้รยีน
มทีกัษะทีจ่�าเป็นก่อนเข้าท�างาน รวมถงึทกัษะดจิทัิลทีจ่�าเป็น
ส�าหรับประเทศไทย 4.0

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
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ภาพรวมของโครงการริเริ่มจากรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยเจ้าของโครงการตามล�าดับรูปภาพ 3.5:

ประเภท เจ้าของโครงการ โครงการริเริ่ม

การพัฒนาทักษะ

การจับคู่งาน/ อาชีพ

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

การออกนโยบาย 
สร้างมาตรฐาน 
และการตรวจสอบ

การระดมทุน
และทุนการศึกษา

กระทรวง
ศึกษาธิการ

อว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และ DEPA 

กระทรวงแรงงาน

รัฐบาลไทย

อว.

หลักสูตรการเขียนโค้ดส�าหรับนักเรียนประถมศึกษาซึ่งมีการอบรมทั้งคุณครูและ
นักเรียน
• คุณครูจะได้รับการฝึกอบรมที่ IPTST1)

Future Skills x New Career Thailand แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการฝึกอบรม และ
เชื่อมต่อผู้สมัครงานเข้ากับต�าแหน่งที่เปิดรับในภาคเอกชน
•  ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 19 แห่ง โปรแกรมนี้มีเป้าหมายที่จะเปิด
 สอนหลักสูตรทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า 800 หลักสูตร

Digital Academy Thailand ศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อจัดหาทรัพยากรที่จะช่วย
เสริมทักษะในปัจจุบัน
• การสร ้างโครงสร ้างพื้นฐานด้านโครงสร ้างด ้านกายภาพและมาตรฐาน
 เพื่อเสริมสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้
• หลักสูตรที่เน้นเรื่องของ Big Data, AI และ IoT เพื่อสนับสนุนโครงการ EEC

VISA ส�าหรบั Digital Nomad (คนทีท่�างานทางไกลผ่านดจิทิลั) โครงการวซ่ีาใหม่
ที่มีอายุ 10 ปีเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ช่างเทคนิคให้ย้ายมาท�างานที่ประเทศไทย
• วีซ่าเสนอสิทธิประโยชน์ เช่น ลดภาษีเงินได้ลง (เหลือ 17% จาก 35%)
• สิทธ์ิการได้รับเลือกจะถูกพิจารณาจากนายจ้าง ความมั่นคงทางการเงิน 
 ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชา
• เกณฑ์มาตรฐาน Talent visa global อยู่ในส่วนภาคผนวก

งบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในชนบท และท�าให้การศึกษามี
ความเท่าเทียมกันมากขึ้น
• โครงการริเริ่มน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการศึกษาในประเทศไทย โดยจ้าง
 ครูต่างชาติจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับการสอนภาษาอังกฤษ

U2Tambon (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล) โครงการความรู้ด้านดิจิทัลส�าหรับประชาชน
ทั่วไปในประเทศไทย

A

B

C

D

E

ที่มา: Microsoft, MOL, MHESI, Huawei, Google, WorkVenture 

และสังคม และ DEPA 

หน่วยงานภาครัฐร่วมกับรัฐบาลได้ร่วมมือกันท�างานเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลท่ีแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนโครงการประเทศไทย 4.0 หนึ่งในหน่วยงาน
ภาครัฐคือส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้เปิดตัวแผนแม่บทดิจิทัลในปี 2561 และแผนแม่บทที่สองซึ่งจะให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนา
ทักษะบุคลากรให้ทันยุคดิจิทัลที่ก�าลังจะเปิดตัวตามมา DEPA มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขช่องว่างความสามารถด้านดิจิทัลที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าตลาดแรงงานจะขาดบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลประมาณ 80,000 คนต่อปี ร่วมกันดับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เปิดตัวโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล เพ่ือให้พนักงานมีความสามารถที่จ�าเป็นในการใช้เครื่องมือดิจิทัลท�างานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายคือการผลิตบุคลากรที่มีทักษะทันยุคดิจิทัลเพิ่มอีก 500,000 คนภายในระยะเวลา 4 ปี

โดยรวมแล้วรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินการโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ การระดมทุนและการให้ทุนการศึกษา 
กฎหมายและข้อบังคับ และการัจบคู่งาน/อาชีพ

เราต้องการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ […] 
เพ่ือสร้างรัฐบาลที่ดําเนินการด้วยความคล่องตัวและขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูล มีการจัดหลักสูตรต่าง ๆ สําหรับผู้นํา ผู้บริหารระดับกลาง 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานแผนกอื่น ๆ 
เพ่ือให้พวกเขามีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม …

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อ�านวยการและคณะกรรมการ)

1) Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology
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หน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมมีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังประสบการณ์เรียนรู้เข้าไปในชีวิตประจ�าวันของการท�างานและการเรียน 
เพื่อให้พนักงานและนักเรียนมีทักษะทางดิจิทัลที่ก�าลังเป็นที่ต้องการ 

หน่วยงานภาคเอกชนไม่เพียงแต่จะพัฒนาบุคลากรเพ่ือองค์กรของตนเอง แต่ยังท�าหน้าที่เป็นผู้น�าทางความคิดในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
โดยรวมของประเทศไทย จากอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลบางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกิจของตนและกลายมาเป็นผู้ให้บริการ
ทางดิจิทัลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ก�าลังเป็นกระแส เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบคลาวด์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) ระบบสื่อสาร 
5G และ การประมวลผลจากข้อมูลจ�านวนมาก (Big Data) ในหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลและคลินิกต่างมุ่งเน้นไปที่การรักษาทางไกล 
(Telemedicine) และการให้การดูแลทางการแพทย์ผ่านระบบเคลื่อนที่เนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้นด้านความปลอดภัยและความสะดวก
ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้จะเกิดขึ้นได้โดยประกอบกันด้วยเครือข่ายที่แข็งแรง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ และอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกิจ แต่ยังเปลี่ยนวิธีการท�างานและข้อก�าหนดด้านทรัพยากร
บุคคลอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ก�าลังแข่งขันกันเพ่ือคัดหาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล ส�าหรับหลายบริษัท สัดส่วนของพนักงานที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับ
กลางถึงระดับสูงยังขาดอยู่ 10-20% ความท้าทายหลักที่ถูกหลายบริษัทกล่าวถึงคือการที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและโครงสร้างเงินเดือน
มีความล้าสมัย ความจ�าเป็นในการวางแผนเพิ่มการจ่ายเงินส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลเพื่อตามให้ทันกับตลาดท่ีก�าลังเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทว่าหลายบริษัทยังไม่มีโครงสร้างการจ่ายเงินที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงานด้านดิจิทัล

ภาพลักษณ์ของบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับต้น ๆ ของประเทศ คนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการท�างานให้กับ
บริษัทอย่าง Google, Microsoft, Meta หรือทรู คอร์ปอเรชั่นก�าลังแสวงหาทักษะทางดิจิทัลในเชิงรุก

งบประมาณการฝึกอบรมที่จ�ากัด การขาดทรัพยากรส�าหรับใช้ฝึกอบรม
ภายใน และการสนับสนุนจากรัฐบาลท่ีได ้รับอย ่างจ�ากัดได ้ชะลอ
ความก้าวหน้าของการพฒันาบคุลากรให้มทีกัษะทนัยคุดจิทิลัในองค์กรเอกชน
บางแห่ง การขาดโอกาสในการฝึกอบรมน้ันจะแสดงให้เห็นได้ชัดขึ้นในงาน
ที่ต้องใช้ทักษะข้ันสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครือข่ายการท�าธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) และ
อุปกรณ์ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) ซึ่งผู้น�าอุตสาหกรรมได้เน้นว่าพนักงาน
ในองค์กรของพวกเขามน้ีอยกว่า 10% ทีเ่คยได้รบัการฝึกอบรมทกัษะดงักล่าว

เพือ่ให้ทนักบัทกัษะด้านดจิทิลัซึง่ก�าลงัเป็นทีต้่องการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
รวมทัง้ท�างานกบัผู้มส่ีวนเกีย่วข้องอืน่ ๆ  เพ่ือส่งเสรมิระบบนเิวศส�าหรับบคุลากร
ที่มีทักษะดิจิทัลให้แข็งแกร่ง

โครงการน�าร่องหลายอย่างที่เ ก่ียวข้องกับการเพ่ิมทักษะ การสร้าง
กระบวนการให้เป็นระบบ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเริ่มพัฒนาขึ้น
ให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง

บทที่ 3.2.2: โครงการริเริ่มจากหน่วยงานภาคเอกชนและสมาคม
โครงการริเริ่มจากภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะ
ทางดจิิทลัทีก่�าลงัเป็นทีต่อ้งการ

… ตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
ด้านดิจิทัลอย่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนกําลังจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีที่เกิดใหม่อย่างเมตาเวิร์ส
จะก่อให้เกิดตําแหน่งงานใหม่ในทุกบริษัท ในอนาคตอันใกล้…

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ 
(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล)
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ภาพรวมของโครงการริเริ่มจากภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนโดยเจ้าของโครงการตามล�าดับรูปภาพ 3.6:

การพัฒนาทักษะ Microsoft, 
กระทรวงแรงงาน

Mercer, อว.

Huawei, Ministry of Labor

หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลและโปรแกรมการสอนผู้ฝึกอบรม
• โครงการนี้มุ่งหวังที่จะเพิ่มทักษะให้กับบุคลากร 4 ล้านคนทั่วประเทศไทย

Lift Skill Thai Labor Project (การยกระดบัทักษะแรงงานไทย เพือ่ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต) มุ่งปรับระบบการศึกษาไทยให้เข้ากับยุคดิจิทัล
• โครงการริเริ่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุ ตัดสินใจ และน�าวิธีการแก้ปัญหาด�าเนินการ
 แก้ไขอุปสรรคที่มีต่อระบบการศึกษาดิจิทัล

หลักสูตรเขียนแอปพลิเคชันส�าหรับมือถือ ตั้งเป้าที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ทางดิจิทัลมากกว่า 200 คน
• Huawei ร่วมกับกระทรวงแรงงานลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระยะเวลา 3 ปี 
 ส�าหรับเปิดโอกาสการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล

A

การจับคู่งาน/ อาชีพ

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

การระดมทุน
และทุนการศึกษา

Google, True Digital Park

Huawei, สถาบันการศึกษา

Academy Bangkok พื้นที่การเรียนรู้ส�าหรับการฝึกอบรมและหลักสูตรเพิ่มทักษะ
• ศนูย์การเรยีนรูส้ามารถรองรบัผูเ้รยีนได้ถงึคราวละ 150 คน เพือ่อ�านวยความสะดวก
 ส�าหรับการเพิ่มทักษะทางดิจิทัลและจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

เปิดตัวโครงการต่าง ๆ เพิ่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการศึกษา
•  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 การเรียนรู้ระบบ 5G
•  ASEAN Academy เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าเรยีนได้สมัผัสประสบการณ์ของเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสารที่ล�้าสมัย

WorkVenture

ธนาคารกสิกรไทย

แพลตฟอร์มตลาดงานเพื่อเชื่อมโยงผู้สมัครงานกับนายจ้าง
• ด้วยนวัตกรรมปัญญาประดษิฐ์ WorkVenture ได้ประมวลผลข้อมลูของผู้สมคัรงาน
 เพื่อช่วยให้นายจ้างตัดสินใจจ้างงานได้อย่างถูกต้อง

ธนาคารกสิกรไทยเสนอมอบทุนการศึกษา 8 ทุน เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มี
ความสามารถโดดเด่นในสาขาวิชาทีก่�าลงัเป็นทีต้่องการตัวมากทีส่ดุ เช่น การวิเคราะห์
ข้อมูล และ FinTech ทั้งในสถาบันระดับประเทศและระดับนานาชาติ

B

C

E

ที่มา: Microsoft, กระทรวงแรงงาน, อว., Huawei, Google, WorkVenture, ธนาคารกสิกรไทย

…สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
ของเราที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถ
ทางด้านดิจิทัล ในมุมมองของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทยนั้น การที่มีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
เป็นข้อกังวลหลักที่เราสังเกตเห็นในแรงงานปัจจุบัน ทีมงานจึงเปิดตัว 
DCT Digital University ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมทักษะ
และฝึกอบรมให้กับพนักงานและนักศึกษา...”

ดร.วีระ วีระกุล (รองประธาน)

ประเภท เจ้าของโครงการ โครงการริเริ่ม
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทางภาคสถาบันการศึกษาในประเทศไทยรูปภาพ 3.7:

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, Roland Berger

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา1) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลประกอบด้วยกลุ่มภาควิชาการหลักสามกลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาและการฝึกอบรม (VET) และการเรียนรู้เสมือนจริง

ทัง้มหาวทิยาลยัและอาชวีศกึษาอยูภ่ายใต้การควบคมุของรฐับาลไทยมหาวทิยาลยัโดยกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (MHESI) 
ก่อตัง้ขึน้ในเดอืนพฤษภาคม 2562 อาชวีศกึษาส่วนใหญ่เปิดสอนหลักสูตรโดยส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (OVEC) ซึง่ครอบคลมุวทิยาลยั
ภาครัฐประมาณ 429 แห่งและวิทยาลัยภาคเอกชนประมาณ 484 แห่งซึ่งมีนักเรียนเกือบ 1 ล้านคนในปี 2562

ในทางกลับกันหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดเสรีส�าหรับมหาชน (MOOCs) ก็มีผู้ให้บริการหลากหลายรวมถึงมหาวิทยาลัย (เช่น  
ChulaMOOC โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และบริษัทต่าง ๆ (เช่น Huawei’s ASEAN Academy หรือ Google’s Digital Garage) นอกจากนี้ 
ยังมีแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น SkillLane ซ่ึงให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและอัปโหลดหลักสูตรหัวข้อต่าง ๆ ที่ก�าหนดขึ้นเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัด 
เฉพาะทักษะด้านดิจิทัล 

ในขณะที่การเรียนรู้เสมือนจริงสามารถใช้เพ่ือสร้างทักษะดิจิทัลแก่บุคคลทุกระดับ ตั้งแต่การใช้งานพื้นฐานอย่าง Microsoft office ไปจนถึง 
ทักษะระดับสูงเช่น ความสามารถในการเรียนรู้ของเคร่ืองจักรด้วยตนเอง (Machine Learning) หรือแนวคิดการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์  
ส่วนหลักสูตรการศึกษาที่จัดสอนโดยสถาบันการศึกษาในระบบ เช่น มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเน้นไปที่ระดับทักษะของตัวบุคคล
มากกว่า (รูปภาพ 3.5)

การศึกษาไทยตามระบบเป็นการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา 6 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี โดยสามารถ 
เลอืกเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายต่อเพิม่ได้อกี 3 ปี (รปูภาพ 3.6) จากข้อมลูขององค์การเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) 
ประมาณ 35% ของนักเรียนเลือกที่จะศึกษาต่อในระบบอาชีวศึกษา นักเรียนจากทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษามีสิทธ์ิสอบแข่งขันเข้าเรียน 
ในมหาวิทยาลัยระดับชาติได้

บทที่ 3.2.3: โครงการริเริ่มจากสถาบันการศึกษา
โครงการริเริ่มที่ด�าเนินการโดยสถาบันการศึกษาถือเป็นกระดูกสันหลังของระบบนิเวศการศึกษา 
และการเรียนรู้ในประเทศไทย

มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลัย 156 แหง (อิสระ 27 แหง, รัฐบาล 57 แหง, 
เอกชน 72 แหง)

เสนอวุฒิ “ภายใต” ปริญญา ไดแก ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก

ตัวอยาง: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

•

•

•

การศึกษาในระดบัวชิาชีพหรอือนปุรญิญาและการฝึกอบรม (VET)

913 สถาบัน • •

การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ
ใหบริการผานแพลตฟอรมอิสระ (เชน SkillLane) 
หรือผานบริษัท มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภาครัฐ 
(เชน  Huawei ICT Academy, Google Academy 
และ Chula MOOC)

เสนอหลักสูตรท่ีหลากหลายท้ังสอนในเชิงลึกและ
เชิงกวางโดยมีท้ังแบบมีใบรับรองและไมมีใบรับรอง

•

•

เสนอประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา
และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

การศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ

1) ส�าหรับวัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ สถาบันการศึกษาในที่นี้ครอบคลุมท้ังสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตลอดจน 
   โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์
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การผลิตบุคลากรที่มีทักษะทันยุคดิจิทัลจากการศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาและ
การฝึกอบรม (VET) นั้นค่อนข้างจะผลิตได้น้อยกว่ามหาวิทยาลัยเนื่องจากหลักสูตรด้านดิจิทัล
ที ่VET สร้างมมีาตรฐานรองลงมา

การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาและการฝึกอบรม (VET)

พนักงานที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากระบบอาชีวศึกษาที่มีทักษะทางดิจิทัลพร้อมนั้นก�าลังขาดแคลน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้รับ
การฝึกอบรมทักษะทางดิจิทัลที่เพียงพอระหว่างศึกษาในหลักสูตร  การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาและการฝึกอบรมในประเทศไทย
สร้างกลุ่มแรงงานที่ส�าคัญ แต่มักไม่ได้จัดเตรียมชุดทักษะทางดิจิทัลให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคต หลักสูตรทางดิจิทัลของ
สถาบันที่เปิดสอนการศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาและการฝึกอบรมยังล้าหลังกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากความแตกต่าง
ในเรื่องอื่นโดยท่ัวไป นอกจากน้ีคุณภาพของสถาบันวิชาชีพด้วยกันเองยังมีคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันขนาดเล็ก
ในชนบทหรือพ้ืนท่ีห่างไกล

โรงเรียนอาชีวศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยยังขาดหลักสูตรดิจิทัลที่ครอบคลุม หลักสูตรส่วนใหญ่ในระบบอาชีวศึกษาจะฝึกอบรมพนักงาน
ส�าหรบัต�าแหน่งงานยคุแอนะลอ็กในเศรษฐกจิขัน้ปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิและต�าแหน่งานทีไ่ม่ต้องใช้ระบบดจิทิลัในเศรษฐกจิขัน้ตตยิภมู1ิ แม้ผูป้ระกอบ
วิชาชีพที่จบการศึกษาจากระบบอาชีวศึกษาจะไม่ต้องการทักษะ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในยุคดิจิทัลถือเป็นเรื่องส�าคัญที่พนักงานเหล่านี้
จะสามารถท�างานร่วมกับเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวพวกเขาได้ นอกจากนี้มีการเพิ่มปริมาณการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลในขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ของระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เช่น หน้าจอสั่งการดิจิทัลส�าหรับเครื่องจักรด�าเนินการผลิต

มีนักเรียนเพียง 35% ที่เลือกศึกษาต่อในระบบอาชีวศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย แม้ว่าตลาดแรงงานจะต้องการจะต้องการผู้ประกอบวิชาชีพ
จากระบบอาชวีศกึษาเป็นจ�านวนมากขึน้อย่างมนียัส�าคญั ตามทีไ่ด้น�าเสนอไปในบทที ่2 60% ของพนกังานทีจ่�าเป็นใน 10 อตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ 
จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่จบการศึกษาจากหลักสูตรอาชีวศึกษา เหตุผลส่วนหนึ่งที่การรับเข้าเรียนในระบบอาชีวศึกษานั้นมีปริมาณลดลงเพราะ
ถูกมองว่ามีสถานะในหน้าท่ีการงานต�่ากว่าเมื่อเทียบกับการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา นักเรียนมักจะเลือกวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพียงเพราะ
จะได้รับการถูกมองด้วยสถานะที่ดีกว่า มากกว่าความสามารถในการใช้ทักษะ
ท�างานได้จริง จากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได้มีการเสนอแนะว่าผู้ว่าจ้างชาวไทยมักจะมีความโปรดปรานต่อ
ผู้สมัครท่ีมีปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษามากกว่า

แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย แต่การศึกษาใน
ระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาและการฝึกอบรม ยังเป็นแหล่งทรัพยากร
บุคลากรท่ีส�าคัญเพื่อเสริมก�าลังในตลาดแรงงาน รวมถึงช่วยบุคลากรที่มี
ทักษะทางดิจิทัล

เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้เปิดเผยเจ็ดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทย (รูปภาพ 3.6) โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 2-4 ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะความพร้อมด้านดิจิทัลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่งเสริมทักษะที่
จ�าเป็นโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่จ�าเป็นในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
หรือปรับปรุงศักยภาพในกาเพิ่มทักษะให้แก่นักเรียน

ภาพรวมระบบการศึกษาประเทศไทยรูปภาพ 3.8: 

ระดับ
ประถมศึกษา

ตอนต้น

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ระดับความครอบคลุมของการศึกษาเรื่องดิจิทัลใน
หลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา

ระบบอาชีวศึกษา

สาย
สามัญศึกษา

3 ปี

สาย
อาชีวศึกษา

3 ปี

มหาวิทยาลัย

VET
แบบทางการ

VET แบบ
ไม่เป็นทางการ

วุฒิการศึกษา 
(เช่น ปวส.
และปวช.2)VET

แบบทวิศึกษา

ที่มา: Roland Berger

กลยุทธ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (OVEC) ในการพัฒนา VETรูปภาพ 3.9: 

เสรมิสรางความเขมแขง็ของ

อาชวีศกึษาระบบทวภิาคี
จดัตัง้ศนูยประสานงาน VET

6 แหง

เพิม่การใชงานการเรยีนรูผานดจิทิลั เพิม่ความสามารถทางภาษาองักฤษ

ใหแกนกัเรยีนและคณุครู

จดัตัง้ศนูยความเปนเลศิกวา 10 แหง

ทีส่อดคลองกบัความตองการของประเทศไทย 4.0
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

ยกระดบัคณุภาพคณาจารยและ

บคุลากรในระบบอาชวีศกึษา

กลยทุธของ

สาํนักงานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา (OVEC)

ในการพฒันา VET

1 7

2 6

3 5
4

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (OVEC)

1)  ขั้นปฐมภูมิหมายถึงภาคการเกษตร ขั้นทุติยภูมิหมายถึงภาคการผลิต ส่วนขั้นตติยภูมิหมายภาคบริการ 
2)  เหล่านี้หมายถึงระดับวุฒิการศึกษาต่าง ๆ ที่จะสามารถได้รับ
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มหาวทิยาลยัสามารถใหก้ารฝึกอบรมทกัษะส�าคญัดา้นดจิทิลัระดับ 3 และ 4 ได ้แตม่กัมอีปุสรรค
เรือ่งการรับนกัศกึษาเขา้สถานศึกษาคอ่นขา้งสงู

มหาวิทยาลัย

แหล่งส�าคัญของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในประเทศไทยคือ มหาวิทยาลัย ที่ซึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะดิจิทัล
ให้อยู่ในระดับกลางและระดับสูงระหว่างเข้าศึกษาตามหลักสูตร แม้สถาบันเหล่านี้จะให้การศึกษาตามระดับอุดมศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษา
หลากหลายรูปแบบทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทว่าหลักสูตรที่เปิดสอนมักไม่สอดคล้องตามความต้องการในตลาดงาน องค์การ
เพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (OECD) ประมาณการว่ากว่า 90% ของผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แต่ละปี ล้วนขาดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามข้อก�าหนดภายในบริษัทต่าง ๆ ได้

หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นเข้าถึงได้ยากขึ้น และมีไม่เพียงพอต่อการรองรับนักศึกษา เนื่องจากมีความต้องการสูง
และข้อก�าหนดเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษามีเงื่อนไขมาก หากต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ นักเรียนจ�าเป็นต้อง
ท�าคะแนนได้ดีในการสอบระดับชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยน้ัน อย่างไรก็ตามความส�าเร็จในการสอบเข้าดังกล่าวมักเอื้อประโยชน์ไปทาง
นักเรียนในเขตเมืองของประเทศ เน่ืองจากอุปกรณ์การเรียนการสอนและโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆมีความเหนือช้ันกว่า ยิ่งไปกว่าน้ัน ค่าธรรมเนียม
การศึกษาท่ีสูง ซึ่งบางกรณีอาจสูงถึงหลายแสนบาท ยังถือเป็นความอุปสรรคต่อนักเรียนผู้มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่เสียเปรียบกว่า

แม้ว่าบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของตลาด ปัจจุบันสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมีศักยภาพพร้อมรองรับนักศึกษาโดยเฉลี่ย 30 – 130 คนต่อมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ทั้งนี้อัตราการรับเข้าศึกษาใน ปัจจุบันอยู่ที่
ประมาณ 10% หรือน้อยกว่า ยังตอกย�้าถึงข้อจ�ากัดในการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญอีกด้วย 

ความสามารถในการรับนักศึกษาได้จ�ากัดน้ันสวนทางกับระดับความสนใจของนักเรียนที่ต้องการจะเข้ารับการศึกษาต่อจ�านวนมาก ด้วยข้อจ�ากัด
ด้านพื้นท่ีและบุคลากร สถาบันหลายแห่งไม่มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการรับนักเรียนเข้าศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพิ่ม ด้วยข้อจ�ากัดดังกล่าว 
เมื่อรวมเข้ากับความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะสถาบันต่าง ๆ นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา
ขนาดใหญ่หรือสถาบันนานาชาติ ยิ่งเพิ่มความท้าทายต่อการผลิตแรงงานในอนาคตที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูงอย่างเพียงพอ

การจัดจ้างคณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมก็ถือเป็นหนึ่งความท้าทายส�าคัญส�าหรับสถาบัน
อุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัจ�าเป็นต้องจดัหาบคุลากรผูม้คีณุสมบติัเหมาะสม มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาใหม่ 
ทั้งยังด�าเนินการสอนตามหลักสูตรเหล่าน้ีได้ ทว่าความท้าทายที่เหนือกว่าการจัดหาบุคลากร
ผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อขยายขีดความสามารถของหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ แรงกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเข้าใจเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย อุตสาหกรรม ICT เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนารุดหน้าและความต้องการที่เกิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
นัน่หมายความว่าหากต้องการสร้างหลกัสตูรการเรยีนการสอนส�าหรบันกัศกึษาในบางหวัข้อ เช่น 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ การท�าธุรกรรมออนไลน์บล็อกเชน มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้อง
จดัหาผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาเหล่านี ้เพือ่ด�าเนนิการสอนตามหลกัสตูร แต่ด้วยภาคอตุสาหกรรม
ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งสวนทางกับโลกของสถาบันการศึกษาที่ขยับตัวช้ากว่า ส่ิงนี้
จึงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาบางแห่งได้ริเริ่มการมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกันกับธุรกิจ
ภาคเอกชนเพื่อก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่าน้ี

…มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วางแผนที่จะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับเชื่อมต่อ
ธุรกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน เพ่ือแบ่งปันความรู้ต่างๆ 
ภายในชั้นเรียน และบ่มเพาะบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลรุ่นถัดไป…

ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล 
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ท่าพระจันทร์) และวิเทศสัมพันธ์)
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การเรียนรู้ผ่านโปรแกรมเสมือนจริง

นอกเหนือจากการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในสถาบัน
การศกึษาแล้ว การเรียนรูผ่้านโปรแกรมเสมือนจรงิกเ็ป็นทางเลอืกหนึง่
ส�าหรับฝึกฝน เพิ่มพูน และทบทวนทักษะแก่แรงงานอีกด้วย 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแนวทางการศกึษาในระบบ เช่น มหาวทิยาลยั หรอื 
การศึกษาในระดับวิชาชีพหรืออนุปริญญาและการฝึกอบรม (VET) 
การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์คอืแนวทางศึกษาทกัษะใหม่ ๆ  ท่ีมอีสิระ
มากกว่า และมีโครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยกว่า 

การเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย ปัจจุบันมี 
2 ประเภท หนึ่งคือโปรแกรมการศึกษา ซ่ึงสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
สถาบันต่าง ๆ ของรฐั หรอืบรษิทัเอกชน ส่วนอกีประเภทคอืคอร์สต่าง ๆ 
ท่ีบุคคลอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มอย่าง SkillLane หรือ Udemy 
(รูปภาพ 3.9)

การเรยีนรูผ่้านโปรแกรมเสมอืนจรงิช่วยขบัเคลือ่นการเพิม่ทกัษะได้เป็น
อย่างดีโดยท�าให้ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้มี
หลายแพลตฟอร์มที่น�าเสนอหลักสูตรแบบองค์รวม ซ่ึงไม่เพียงเตรียม
ความพร้อมผู้ใช้งานส�าหรับรับต�าแหน่งเฉพาะทางดิจิทัล แต่ยังให้ค�า
ปรึกษาด้านอาชีพและโอกาสในการจ้างงาน ตลอดจนเชื่อมต่อแรงงาน
ทักษะสูงเข้ากับนายจ้างที่มีโอกาสเป็นไปได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามคุณประโยชน์เหล่านี้ก็มาพร้อมข้อเสียอีกหลายประการ ได้แก่ อัตราการมองเห็น ความสามารถในการเข้าถึง คุณภาพ และ
ความสามารถในการใช้งาน

คอร์สที่เปิดสอนนั้นมีมากมาย ประกอบด้วยหัวข้อทุกประเภทในระดับความลึกที่แตกต่างกัน ทั้งหลักสูตรส�าหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับวิธีการเขียนอีเมล 
ไปจนถึงหลักสูตรขั้นสูงเก่ียวกับกลไกการเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตนเอง (Machine learning) ดังนั้น ผู้เรียนจ�าเป็นต้องตระหนักถึงข้อเสนอ
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการลงเรียนหลักสูตรเหล่าน้ี และด้วยความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายส�าหรับแต่ละบุคคล
ที่จะระบุว่า โปรแกรมหรือหลักสูตรใดที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมกับต�าแหน่งงานที่ท�าหรือความสนใจส่วนบุคคลมากที่สุด

ประการสุดท้าย การขาดความเช่ือมโยงระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ นั้นสร้างโจทย์ให้แก่ผู้ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนมักฝึกอบรม
ทักษะเฉพาะทาง เช่น พ้ืนฐานการใช้งาน Python หรือ Pivot Table ในโปรแกรม Excel ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรไหนเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลเวลาน�าทักษะไปใช้ในการท�างาน

โดยรวมแล้วผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องด้านสถาบนัการศกึษาทัง้สามส่วนจะมบีทบาททีแ่ตกต่างกนัในการพฒันาบคุลากรให้มทีกัษะดจิทิลัในระบบนเิวศปัจจบุนั 
แต่ต่างฝ่ายต่างมีความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ (รูปภาพ 3.11) เส้นทางการเพิ่มทักษะบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลระดับสูงขึ้นในปัจจุบัน
เป็นเรื่องท่ียากเนื่องจากความสามารถในการรับนักศึกษาที่มีจ�ากัดและอุปสรรคในการสอบเข้าสถาบันการศึกษามีสูง

ความท้าทายเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสร้างแรงงานที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยบให้เข้าสู่
ยุคดิจิทัลให้ประสบความส�าเร็จ ปัจจุบันได้มีให้เห็นบ้างแล้วในรูปแบบโครงการริเริ่ม (รูปภาพ 3.12) อย่างไรก็ตามการสนับสนุนสามารถช่วยส่งเสริม
เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาไทย

แนวทางหลักในการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมเสมือนจริงรูปภาพ 3.10: 

โปรแกรมการศึกษา แพลตฟอร์มแบบเปิด

ข้อดี

ข้อเสีย

ตัวอย่าง

• หลักสูตรมีความครอบคลุมด้านวิชาการ
• สามารถมั่นใจในคุณภาพได้
• ลดภาระในการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมจากผู้เรียน

• ใช้ความพยายามในการบริหารสูงกว่า
• ต้องปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ครอบคลุมหัวข้อการเรียนรู้ได้น้อยกว่า เนื่องจาก
 ความซับซ้อนในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร

• หลักสูตรมีความหลากหลายมากกว่า
• ผู้สอนมีความมั่นใจว่าทักษะนั้นสามารถน�าไปใช้ได้จริง
 ในท่ีท�างาน
• ครอบคลุมแม้กระท่ังหัวข้อท่ีมีความเฉพาะกลุ่ม

• ยากท่ีจะม่ันใจในคุณภาพของหลักสูตร ตลอดจน
 ความครอบคลุมด้านวิชาการ
• ผลักภาระในการเลือกวิชาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งมักไม่ทราบว่า
 ต้องเลือกหลักสูตรอย่างไรให้เหมาะสม

ที่มา: Roland Berger
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ที่มา: Roland Berger
3) อัตรารองรับ หมายถึง ความพร้อมในการรองรับนักเรียนในอนาคต เช่น ความยากง่ายของการรับเข้าศึกษาในสถาบัน

ภาพรวมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสถาบันการศึกษาในประเทศไทยรูปภาพ 3.11 : 

ตัวอย่างทักษะ
ที่เปิดสอน

อัตรารองรับ3

วิธีการสอน

ความพร้อม
รองรับนักศึกษา

อุปสรรคการเข้ารับการศึกษา
ของนักเรียน

มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา
และการฝึกอบรม

การเรียนรู้ผ่าน
โปรแกรเสมือนจริง

ระดับพ้ืนฐาน

การท�างานของฮาร์ดแวร์

ระบบน�าทางบนเว็บไซต์/แอปมือถือ

เครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�างาน (เช่น Microsoft Office)

ระดับสูง

โครงสร้างพ้ืนฐานระบบคลาวด์

การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตนเอง

การประมวลผลผ่านข้อมูลขนาดใหญ่

การออกแบบเครือข่าย 5G

การประมวลผลด้วย IoT

เครือข่ายการท�าธุรกรรมออนไลน์

ต�่า กลาง สูง

• การเรียนแบบตัวต่อตัว
• ห้องปฏิบัติการ
• การสอนออนไลน์
• การฝึกงาน

ภาษา

ค่าใช้จ่าย

100 – 3,000 คน
ต่อมหาวิทยาลัยรัฐ

ภาษาอังกฤษ • ใช้ในหลักสูตรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรของผู้ให้บริการจากต่างประเทศ 
  เช่น Google Digital Garage, Coursera ฯลฯ
• ภาษาพื้นฐานส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในระบบดิจทิลัสมยัใหม่ ตัง้แต่ Excel ไปจนถงึ Python คอืภาษาอังกฤษ

• ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง
• จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าร่วม (เช่น โน้ตบุ๊ก)
• ขาดรายได้ระหว่างเข้าศึกษา

• การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 มีอัตราแข่งขันสูง
• ข้อก�าหนดทักษะต่าง ๆ  
 ที่ต้องมีก่อนเข้าศึกษา

• เป็นห่วงเรื่องสถานะ
• แนวโน้มรายได้ที่ลดลง
 ในอนาคต

• การเลือกคอร์สเรียนขึ้น 
 อยู่กับผู้ใช้งาน
• คอร์สส่วนใหญ่ ขาดความ 
 เชื่อมโยงระหว่างกัน

5 แสน - 1 ล้านคน
ทั่วประเทศ

ไม่จ�ากัด

• การศึกษาด้วยตนเอง
 ผ่านบทเรียนวิดีโอ
• การสอนออนไลน์ด้วย 
 วิธีไลฟ์

• การเรียนแบบตัวต่อตัว
• อบรมภายในบริษัท

ความสามารถเข้าถึง ภาพลักษณ์ ความต่างด้านข้อมูล

ระดับกลาง

เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล

การน�าเสนอข้อมูลภาพนิ่ง

ทักษะด้านซอฟต์แวร์
ระดับองค์กร
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ภาพรวมของโครงการริเริ่มจากสถาบันการศึกษาซึ่งขับเคลื่อนโดยเจ้าของโครงการตามล�าดับรูปภาพ 3.12:

หมวดหมู่ เจ้าของโครงการ โครงการริเริ่ม

การพัฒนาทักษะ

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

การระดมทุน
และทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

True Digital Academy

SkillLane

42 Bangkok

OVEC

อว.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกับธุรกิจภาคเอกชน มหาวิทยาลัยก�าลังพัฒนาหลักสูตรใหม่
ระดับปริญญาให้สอดคล้องตามทักษะที่ตลาดต้องการ
• เป้าหมายตามหลกัสตูรของ CMU คอื การสอนทกัษะต่างๆ ทีจ่�าเป็นแก่นกัศกึษา 
 ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไปจนถึง
 การประเมินภัยคุกคามและการวางตัวเป็นกลาง
• ความท้าทายหลักคือการแสวงหาคณาจารย์ที่มีทักษะ

สถาบันออนไลน์แห่งน้ีมุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะที่ก�าลังเป็นที่
ต้องการในตลาดแรงงานโดย
• เป็นพันธมิตรกับสมัชชาใหญ่
• จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆ ส�าหรับบุคคลทั่วไปและองค์กรซึ่งต้องการเร่งกระบวน
 การปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
• หลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมทักษะส�าคัญ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด
 ดิจิทัล ประสบการณ์ใช้งาน UX/UI และ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น

แพลตฟอร์มน�าเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนแบบศึกษาด้วยตนเองส�าหรับ
พนักงานรุ่นใหม่ ที่ครอบคลุมรายวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรที่ไม่ใช่ดิจิทัลและที่เป็นดิจิทัล
• ผูส้อนทีม่คีวามเชีย่วชาญในรายวชิาใดวชิาหนึง่สามารถสร้างและอปัโหลดหลักสตูร
 ที่ตนต้องการสอน
• การประเมนิและตรวจสอบคุณสมบตัขิองอาจารย์ส�าหรบัผูเ้รยีนจะค่อนข้างท�าได้ยาก
• การเลือกลงทะเบียนเรียนอาจใช้เวลาเนื่องจากหลักสูตรมีจ�านวนมาก

โปรแกรมที่มุ่งสอนการเขียนโปรแกรมและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แก่กลุ่มผู้เรียนซ่ึง
ได้รับการคัดเลือก ผ่านการเรียนรู้แบบแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้น
• เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• มุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม
• ผู้เรียนจะได้รับคะแนนค่าประสบการณ์หลังจากท�าโครงการส�าเร็จ

โปรแกรมครอบคลุมการฝึกอบรมแบบทวิภาคี (DVET) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการฝึกปฏบิตังิานจรงิและเป็นการเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัสภาพแวดล้อม
การท�างานยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น
• ตั้งเป้าหมายลดทักษะทางดิจิทัลที่ไม่เป็นที่ต้องการ

รวบรวมการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมดภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
• จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่จ�าเป็น ทั้งด้านอุปกรณ์ วิทยากรที่
 ผ่านการฝึกอบรม และครูผู้สอน
• สร้างแรงงานส�าหรับยุคดิจิทัล ผ่านโครงการพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลต่างๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องส�าหรับนิสิตผู้มีความสามารถ
โดดเด่นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เช่น การเขียนโปรแกรม ณ สถาบันชั้นน�าระดับนานาชาติ เช่น
• มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียว
• มหาวิทยาลัยเมจิ
• มหาวิทยาลัยคันไซ

A

C

E

ท่ีมา: มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(CMU), True, SkillLane, KMITL, OVEC, อว., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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ในขณะที่ระบบนิเวศของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทยก�าลังพัฒนาไปข้างหน้า 
ด้วยความช่วยเหลือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แต่ยังมีภารกิจอีกมากที่ต้องด�าเนินการ 
ต่อเนื่องจากความต้องการบุคลากรทีมีทักษะทางดิจิทัลนั้นยังสูงกว่าความสามารถในการผลิต
บคุลากรอยูม่าก

ด้วยความพยายามส่วนบุคคล ร่วมกับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท�าให้ระบบนิเวศของบุคลากรที่มีทักษะทันยุคดิจิทัล 
ในประเทศไทยก�าลังก้าวไปข้างหน้า ผ่านการพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ผนวกกับข้อกฎหมายซึ่งเอื้ออ�านวยต่อ
การระดมทนุ ไปจนถงึโครงการรเิริม่เพือ่จ้างงานตามทกัษะแรงงานทีต้่องการ ผูม้าส่วนเกีย่วข้องหลกัทัง้สามกลุม่ในระบบนเิวศของบคุลากรทีม่ทีกัษะ
ด้านดจิทิลัในประเทศไทย ต่างเปิดโอกาสในการเข้าถงึการฝึกอบรมและเพิม่ทกัษะดิจทิลัแก่บคุคลผูม้คีวามสามารถในการพฒันาเพือ่เพิม่ระดบัทกัษะ
ทางดิจิทัลของตนเอง

อย่างไรก็ตาม โครงการริเริ่มที่มีความหลากหลายยังไม่สามารถระบุถึงแรงจูงใจและความต้ังใจที่จะพัฒนาหรือเพิ่มทักษะทางดิจิทัลของ 
แต่ละบุคคลได้ นั่นหมายความว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการริเริ่มจะอยู่ในอัตราต�่าหากมีผู้เรียนจ�านวนน้อย การให้สิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ
พนกังานให้ยกระดบัทกัษะทางดจิทิลัของตนเพือ่ให้สอดคล้องกบักระแสต�าแหน่งงานในอนาคตอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการขยายตลาดแรงงาน
ที่มีบุคลากรพร้อมทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย

ความแตกต่างของบุคลากรที่มีด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนปริมาณและคุณภาพของแรงงานดิจิทัลก็ยังคงมีอยู่ รายละเอียดเนื้อหาในบทถัดไปจะเจาะลึก 
ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับช่องว่างดังกล่าว เพื่อเสนอสาเหตุของความไม่สมดุลเหล่านี้
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บทที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานด้านบุคลากร
ส�าหรับยุคดิจิทัล: การวิเคราะห์
ช่องว่างของทักษะบุคลากร
แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นแหล่งรวมบุคลากร
ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
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บทที่ 4.1 :ความต้องบุคลากรยุคดิจิทัลในอนาคต

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก�าลังเปลี่ยนรูปแบบการท�างานไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้
ความต้องการบุคลากรที่มีด้านดิจิทัลพุ่งทะยานไปอีกระดับ

การระบาดใหญ่ของเช้ือไวรัส COVID-19 นั้น เร่งความเปล่ียนแปลงในกลไกของตลาดและเปล่ียนองค์กรต่าง ๆ ให้หันไปให้ความส�าคัญ
กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่สุดต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ให้ก้าวรุดหน้า ส่วนนี้จะกล่าวถึง 5 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการในตัวบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลในประเทศไทยดังนี้

ผลการส�ารวจของ JobsDB ระบุว่ากว่า 52% ของธุรกิจที่ส�ารวจ
มาต่างสนับสนุนให้ลูกจ้างท�างานจากที่บ้าน ดังนั้นทักษะดิจิทัล
ตลอดจนความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลของแรงงานจึงส�าคัญ
อย่างยิ่ง ทั้งนี้หมายรวมถึงเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้สื่อสารเพื่อการท�างาน 
เช่น อุปกรณ์จัดการประชุมผ่านวิดีโอ แพลตฟอร์มบริหารจัดการ
โครงการ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์ เป็นต้น 
ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการท�างานส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ 
เส่ียงต่อการตกเป็นเป้าโจมตีทางไซเบอร์ ส่งผลให้ความต้องการ
ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศสูงขึ้น เนื่องจาก
องค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยของตนยิ่งขึ้น

ประชากรไทยต่างเริ่มคุ้นชินกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ – พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเป็นพฤติกรรม
ในระยะยาว ปัจจุบันประชากรไทยพบว่าการค้าขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มส�าหรับการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน
ส�าหรับเดลิเวอรี่ ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจต่อการสั่งซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ด้วยรูปแบบที่สะดวกสบายสามารถใช้บริการได้จากที่บ้าน

ยิง่ไปกว่านัน้ มากกว่า 86% ของครวัเรอืนไทยทีม่รีายได้ปานกลางจะนยิมใช้อปุกรณ์อจัฉรยิะต่าง ๆ  ด้วยเหตนุี ้ภาคธรุกจิจงึหนัมาลงทนุด้านนวตักรรม
บ้านและอุปกรณ์ IoT มากขึ้น 

ความซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้นในพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการมีส่วนผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบนวัตกรรมไปจนถึงกลยุทธ์
ทางการตลาดที่ปรับเข้ากับเฉพาะบุคคล บริษัทต่าง ๆ  เปิดรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและจัดการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตนเอง (ML) และการประมวลผลผ่านข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงลึก
ของผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป ทั้งหมดที่กล่าวมาท�าให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะดิจิทัลระดับกลางและระดับสูง เน่ืองจากบริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่ ท้ังยังให้
ความส�าคัญต่อการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ภายในบริษัทมากขึ้น

บทที่ 4

ปัจจัยส�าคัญต่อการขับเคลื่อนอุปสงค์
ส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล

รูปภาพ 4.1: 1. โรคระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19

2. การเติบโตของพลเมืองดิจิทัล

…การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ถือเป็นกุญแจสําคัญต่อการเปลี่ยนผ่านองค์กร
ของเราจากบริษัทโทรคมนาคมสู่บริษัทเทคโนโลยี…”

ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร,
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)

โรคระบาด
เชื้อไวรัส 

COVID-19

ความต้องการในผู้ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลที่เพ่ิมมากขึ้น

การเติบโต
ของพลเมือง

ดิจิทัล

 เทคโนโลยี
อุบัติใหม่

การขาดแคลน
แรงงาน

โครงการริเริ่ม
ของรัฐบาล
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การเติบโตของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์หรือหุ่นยนต์ที่ท�างานแทนมนุษย์ (RPA) การประมวลผลผ่านข้อมูลจ�านวน
มาก (Big Data) ระบบคลาวด์ และ Fintech ถือเป็นสิ่งขับเคลื่อนหลักต่อการปฏิรูปเปลี่ยนการท�างานสู่รูปแบบดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ ดังนั้น
การเพิ่มทักษะขั้นสูงให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจ�าเป็นเพื่อช่วยบริหารจัดการและปรับปรุงกรณีใช้งานในที่ท�างานให้ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่น สัดส่วนของบริษัทไทยซึ่งใช้งานระบบคลาวด์เพ่ิมขึ้นจาก 59% ในปี 2563เป็น 78% ในปี 2564และคาดการณ์ว่าการใช้งานดังกล่าว
จะเพิ่มข้ึนเป็น 87% ภายในปี 2573 ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าในอนาคตระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามา
แทนท่ี 70% ของแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานที่ขาดทักษะในประเทศไทย ในขณะเดียวกันต�าแหน่งงานด้านการจัดการระบบ AI จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติรวมถึงการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์จะเพิ่มสูงขึ้นในภาคการผลิต เปลี่ยนจากเน้นการใช้แรงงานสู่งานส�าหรับ 
ผู้มีทักษะสูง (รูปภาพ 4.2)

ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว กล่าวคือประชากรไทยกว่า 33% จะมีอายุมากกว่า 60 ปี ภายในปี 2583 ทั้งนี้
แรงงานอายุระหว่าง 15-59 ปี จะลดจ�านวนลงจาก 64% ของประชากรไทย ในปี 2565เป็น 56% ในปี 2583 ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าแนวโน้ม
อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยเมื่อปี 2564 อยู่ที่ 9.904 ต่อ 1,000 คน หรือลดลง 1.84% จากปี 2563 เพื่อรับมือกับปัญหาขาดแคลน
แรงงานซึ่งเพิ่มสูงข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทต่าง ๆ จึงเร่งปรับตัวเพื่อเปิดรับเทคโนโลยีและพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานของตน ส่งผลให้
ความต้องการแรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลสูงขึ้นในทุกระดับ

3. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 

4. การขาดแคลนแรงงาน

การประเมินความเสี่ยงงานอ้างอิงตามประสิทธิภาพการท�างานและความต้องการแรงงานไทยในอนาคต1)รูปภาพ 4.2:

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และธนาคารแห่งประเทศไทย

ประชากรกลุมเปราะบาง ความตองการในอนาคตทีส่งูขึน้

ระดบัความเสีย่งตอกรณวีางงานในยคุดจิทิลั :

(xx,xxx) = (ตลาดแรงงาน, เงนิเดอืนเฉล่ียตอเดอืน [หลกัพนับาท]) หมายเหต ุ

แรงงานทีป่ระสทิธภิาพสงู1) ประชากรทีห่าเลีย้งตนเองได

สงู กลาง ตํา่

เกษตรกร

อายุ >50

(6.0 ลาน, 6.9)

เกษตรกร

อายุ <50

 (6.4 ลาน, 8.4)

คนวางงาน

ภาคการทองเทีย่ว

(0.12 ลาน, 12)

คนวางงาน

ภาคบรกิาร

(0.21 ลาน, 16)

คนวางงาน

ภาคการผลติ

(0.1 ลาน, 17)

แรงงานตางดาว

ทักษะสูง

(0.2 ลาน, 48.4)

STEM2)

(1.3 ลาน, 27)

แรงงานในภาคธรุกิจอ่ืนๆ

ซึง่เสีย่งตอการถกูทดแทน

ดวยระบบอัตโนมัต3ิ)

(13 ลาน, 12)

นกัศกึษาจบใหม

ระดบัอาชีวศกึษา

(0.4 ลาน, <13)

นกัศกึษาจบใหม

ดานธรุกจิ

 (0.19 ลาน, <24)

นกัศกึษาจบใหม

ดาน STEM

(0.07 ลาน, <27)

แรงงานตางดาว

ทกัษะตํา่

(2.3 ลาน, 9)

เจาหนาทีร่ฐั

(0.57 ลาน, 9)

1) ประมาณการเปนรอยละของอตุสาหกรรมตาง ๆ และระดบัทกัษะ 

2) วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร คณติศาสตร

3) รวมการวางจางแรงงานในธรุกิจภาคการผลติ และบรกิาร เปนตน
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กุญแจส�าคัญภายใต้แผนพัฒนาแห่งชาติ “ประเทศไทย 4.0” 
ประกอบด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม และการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
บริษัทผู้ผลิต ไปจนถึงธุรกิจภาคบริการ ทั้งน้ีรัฐบาลได้ริเริ่มด�าเนิน
โครงการที่หลากหลาย ตลอดจนน�าเสนอนโยบายใหม่ๆ และใช้
มาตรการกระตุ้นแรงจูงใจด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในวงกว้าง ยิ่งรัฐบาล
เปิดรับโอกาสจากอุตสาหกรรมในอนาคต ยิ่งเป็นการเพ่ิมแรงกดดัน
ต่อตลาดในการจัดหาแรงงานผู ้มีทักษะดิจิทัลระดับกลางและสูง 
การขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลครั้งนี้จะน�ามาซึ่งการลงทุน
เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทั่วประเทศไทย ทั้งยังสนับสนุนความต้องการ
ตัวบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล แรงงานฝีมือ ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ดิจิทัลเฉพาะทางอีกด้วย

5. โครงการริเริ่มซึ่งน�าโดยรัฐบาล

การคาดการณ์ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล1) [จ�านวนแรงงาน, ล้านคน]

หมายเหตุ: 1) ระดับ 1 (ระดับพ้ืนฐาน) ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลส�าหรับชีวิตประจ�าวัน, ระดับ 2 (ระดับต้น) ได้แก่ ความ
สามารถในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือค้นหา สร้าง และสื่อสารข้อมูลในที่ท�างาน, ระดับ 3 (ระดับกลาง) ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานเครื่อง
มือดิจิทัลเพ่ือหาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์, ระดับ 4 (ระดับสูง) ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ดิจิทัล
รายงานน�าเสนอความต้องการบุคลากรนี้ไม่รวมถึงความต้องการแรงงานที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทักษะด้านดิจิทัล

รูปภาพ 4.3: 

ที่มา : NSO, การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผู้มีศักยภาพสูงด้านดิจิทัล (2565)

…งบประมาณกว่า 
600 ล้านบาทได้รับการจัดสรร
ภายในปี 2566 สําหรับ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
ดังนี้ 50 ล้านบาทเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจสตาร์ตอัป 
60 ล้านบาทเพ่ือการพัฒนา
แพลตฟอร์มข้อมูลต่างๆ 
ส่วนที่เหลือจะใช้เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร
ให้มีทักษะด้านดิจิทัลต่อไป

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อ�านวยการใหญ่

ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในอีก 5 ปีข้างหน้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะดิจิทัลระดับ 4 เพ่ือการสร้างและพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาดิจิทัล

7.1

13.8 14.0 14.3 14.6 14.8 15.1 15.4

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

CAGR ‘21-27

7.2 6.8

‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27

1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8

13.9 14.4 14.9 15.3 15.7
16.2

6.9
7.0 7.0 7.1 0.1%

3.3%

3.1%

6.0%
0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
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ทักษะดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งแรงงานยุคดิจิทัลต้องการน้ันครอบคลุมความสามารถได้หลากหลาย รวมถึงทักษะระดับพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการใช้
งานเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางและพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าวแล้วคาดว่าความต้องการบุคลากร
ที่มีทักษะด้านดิจิทัลจะเติบโตอยู่ที่ 3-6% ภายใน 5 ปีข้างหน้า ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น-ช่วงกลางของการปฏิรูปเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แรงงานดิจิทัลส่วนใหญ่จึงมีทักษะอยู่ที่ระดับ 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตามความเปล่ียนแปลงของระดับทักษะดิจิทัลท่ีคาดหวังจากแรงงาน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน และระดับกลางไปจนถึงทักษะดิจิทัลระดับสูง ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทในประเทศไทย
ถูกมองว่าจะมีการน�าเทคโนโลยีข้ันสูงมาใช้งานเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การด�าเนินงานข้างต้นส่งผลต่ออุปสงค์ส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลระดับ 4 
ให้เป็นท่ีต้องการมากขึ้น กล่าวคือความต้องการแรงงานทักษะสูงในระดับ 4 จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ นอกเหนือจากนี้มีรายงานจากบางกอกโพสต์
ระบุว่ามีรายงานการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบคลาวด์ อุปการณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และแอปพลิเคชันมือถือในธุรกิจ
ต่างๆ เพิ่มขึ้น 19%, 16% และ 15% ตามล�าดับในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จากการขับเคลื่อนเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม 
สื่อต่าง ๆ ไปจนถึงหน่วยงานสาธารณสุขน้ัน ล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุบัติการณ์ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19

ที่มา: Roland Berger

วิธีคาดการณ์ความต้องการรูปภาพ 4.4: 

ความตองการแรงงาน

ตามระดบัวฒุกิารศึกษา/ปรญิญา

ระดบัทกัษะดิจิทลัทีค่าดหวงัจากแรงงาน

ตามระดับการศกึษา/ปรญิญา

ปจจบุนั

ระดบัทกัษะดิจิทลัทีค่าดหวงัจากแรงงาน

ตามระดับการศกึษา/ปรญิญา

ภายใน 5 ปขางหนา

ความตองการแรงงานดิจทิลัความตองการแรงงาน ระดบัทกัษะดิจิทลัทีค่าดหวงัจากแรงงานระดบัทกัษะดิจิทลัทีค่าดหวงัจากแรงงาน ความตองการแรงงานดิจทิลั



63แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ภายในปี 2568 โดยบริษัทในประเทศไทย [แสดงผลเป็น % ของบริษัทที่ส�ารวจ]

อัตราสัดส่วนงานที่ท�าโดยมนุษย์กับเครื่องจักร 
ปี 2563 และ 2568 (ประมาณการ)

รูปภาพ 4.5: 

รูปภาพ 4.6: 

ที่มา : สภาเศรษฐกิจโลก

ที่มา : สภาเศรษฐกิจโลก

เมื่อบริษัทต่าง ๆ ผลักดันให้เกิดการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ อุปสงค์
ส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในขอบข่ายงานหลักที่เก่ียวข้อง
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้

ในขณะเดียวกัน บริษัทควรพิจารณาปรับต�าแหน่งงานใหม่แก่พนักงาน
ของตน รวมถึงพิจารณาปรับลดจ�านวนพนักงาน และหันมาให้ความ
ส�าคัญต่อทักษะดิจิทัลขั้นกลาง-สูง รวมถึงเพิ่มการใช้บริการจากผู้ให้
บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานดิจิทัล องค์กรจะค่อย ๆ 
เปลี่ยนผ่านกระบวนการท�างาน โดยถ่ายโอนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของมนษุย์ไปยงัเครือ่งจักร/ซอฟต์แวร์ดจิทิลั การท�างานของเครือ่งจกัร
จะเน้นที่การประมวลผลข้อมูล งานธุรการ และงานหัตถกิจ ส่วนมนุษย์
ยังคงรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการ ปฏิสัมพันธ์ การใช้เหตุผล 
และการตัดสินใจต่อไป

อัตราการจัดสรรงานใหม่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อน
ของทกัษะทีต้่องการ เมือ่เทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้ามากขึน้ ต�าแหน่ง
งานทีใ่ช้ทกัษะต�า่จะเริม่ล้าสมยั ส่วนต�าแหน่งงานทีเ่กดิขึน้ใหม่จะเพิม่
จ�านวนมากขึ้น

ประมวลผลข้อมูล
และข้อมูลสารสนเทศ

งานธุรการ

กิจกรรมที่ต้อง
ด�าเนินการแบบ
กายภาพด้วยตนเอง

สื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์

การให้เหตุผล
และตัดสินใจ

การประสานงาน พัฒนา 
บรหิาร และให้ค�าปรกึษา

เครื่องจักร 2563

มนุษย์ 2568

มนุษย์ 2563

เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร 2568

เครื่องจักร 2568

0 20 40 60 80 100

ค�าถาม : บริษัทของคุณมีแนวโน้มจะน�าเทคโนโลยีใดต่อไปนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตในปี 2568 หรือไม่?

% ของบริษัทที่จะน�าเทคโนโลยีมาใช้xx%

การประมวลผล
ดวยระบบคลาวด
การประมวลผล
ดวยระบบคลาวด

98%

อุปกรณทีเ่ชือ่มตอ
อินเทอรเนต็ (IoT)

การประมวลผล
ดวยระบบคลาวด

อุปกรณทีเ่ชือ่มตอ
อินเทอรเนต็ (IoT)

95%

การเขารหสัและ
ความปลอดภยั
ทางไซเบอร

อุปกรณทีเ่ชือ่มตอ
อินเทอรเนต็ (IoT)

การเขารหสัและ
ความปลอดภยั
ทางไซเบอร

90%

พาณชิย
อเิลก็ทรอนกิส

การเขารหสัและ
ความปลอดภยั

พาณชิย
อเิลก็ทรอนกิส

87%

การวเิคราะห
ขอมลูขนาดใหญ

% ของบริษัทที่จะน�าเทคโนโลยีมาใช้xx%

การวเิคราะห
ขอมลูขนาดใหญ

85%

AI / ML

% ของบริษัทที่จะน�าเทคโนโลยีมาใช้

การวเิคราะห
ขอมลูขนาดใหญ

AI / ML

80%

หุนยนตและ
ระบบอตัโนมัติ
ทางอตุสาหกรรม

หุนยนตและ
ระบบอตัโนมัติ
ทางอตุสาหกรรม

67%

เทคโนโลยี
จดัเกบ็ขอมลู
แบบกระจายศนูย
(เชน บลอ็กเชน)

ระบบอตัโนมัติ
ทางอตุสาหกรรม

เทคโนโลยี
จดัเกบ็ขอมลู
แบบกระจายศนูย
(เชน บลอ็กเชน)

59%
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ต�าแหน่งงานที่ลดลงและเกิดขึ้นใหม่อันดับต้นในประเทศไทย (2563)รูปภาพ 4.7: 

ที่มา : สภาเศรษฐกิจโลก

แรงกดดนัต่าง ๆ  ในยคุทีเ่ตม็ไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยจีะน�าไปสูก่ารทดแทนแรงงานในปัจจบุนัด้วยเครือ่งจกัร ต�าแหน่งงานกว่า 45% 
ของงานในประเทศไทยจะถูกเปล่ียนไปด�าเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติในอนาคต งานประจ�าจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัจฉริยะ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คาดการณ์ว่า ต�าแหน่งงานอย่างน้อย 44% หรือประมาณ 17 ล้านต�าแหน่ง จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ
ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการถูกแทนที่ ได้แก่ ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม

ในทางกลับกัน Dell Technologies คาดการณ์ว่าต�าแหน่งงานกว่า 85% ในปี 2573 นั้นยังไม่ถูกสร้างขึ้น ไม่ว่าการคาดการณ์เหล่านี้จะเป็นจริง
หรือไม่ ส่ิงนี้เน้นย�้าถึงผลกระทบจากการพัฒนาการท�างานในประเทศไทย ในขณะที่สภาเศรษฐกิจโลก (2563) ชี้ว่าต�าแหน่งงานที่เกิดขึ้นใหม่
ส่วนใหญ่ต้องใช้ทักษะดิจิทัลระดับกลางถึงระดับสูงเป็นอย่างน้อย งาน 5 อันดับแรกล้วนแสดงถึงอนาคตของอุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการใช้งานแอปพลิเคชันจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ในปีต่อ ๆ ไป

ท่ามกลางงานมากมายที่เกิดขึ้นใหม่ ต�าแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการสูงสุดและได้รับการกล่าวถึงในการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากองค์กรขนาดใหญ่
ต่างๆ ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักการตลาดดิจิทัล วิศวกร AI/ML นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาระบบคลาวด์ และนักวิเคราะห์ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ งานด้านดิจิทัลเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าการพัฒนาเส้นทางอาชีพตลอดจนทักษะที่ต้องใช้น้ันมีความคุ้มค่า ทั้งยังตอกย�้าถึง
ความส�าคัญของการเพ่ิมทักษะต่างๆ แม้แต่กับบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ตาม(รูปภาพ 4.8) ภาพประกอบเพิ่มเติมของ
เส้นทางอาชีพต่าง ๆ ได้แสดงไว้ในส่วนภาคผนวก

ต�าแหน่งงานที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยล้วนต้องการความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลระดับกลาง
ถึงระดับสูง ในขณะที่ต�าแหน่งงานซึ่งต้องใช้แรงงานเป็นหลักก�าลังเริ่มถูกแทนที่

…เนื่องจากประเทศไทยมีการครอบคลุมด้วยระบบสัญญาณ 5G แล้ว 
เราเชื่อว่าสิ่งนี้คือกลไกสําคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมภายในประเทศ…
ท้ังรัฐบาลและเอกชนต่างมุ่งเน้นเตรียมแรงงานของตนให้พร้อมใช้ประโยชน์
จากสัญญาณ 5G ในทุกตําแหน่งงานดิจิทัล…

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
(รักษาการผู้อ�านวยการ)

อันดับต�าแหน่งงาน
ที่ลดลงมากสุด

อันดับต�าแหน่งงาน
ที่เกิดใหม่สูงสุด

อัตราอุปสงค์
สัมพัทธ์ที่ลดลง

อัตราอุปสงค์
สัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ้น

พนักงานคีย์ข้อมูล

ธุรการและเลขานุการผู้บริหาร

พนักงานบัญชี พนักงานจัดท�าบัญชี 
พนักงานจัดท�าเงินเดือน

พนักงานประกอบและ
พนักงานโรงงาน

คนงานก่อสร้าง

จ�าเป็นต้องมีทักษะดิจิทัลระดับพ้ืนฐาน จ�าเป็นต้องมีทักษะดิจิทัลระดับสูง

นักวิเคราะห์ข้อมูลและ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและ
กลยุทธ์ทางดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลขนาดใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ
การเรยีนรูข้องโปรแกรมด้วยตนเอง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และ
แอปพลิเคชัน

สูง สูง

ต�่า ต�่า

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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เส้นทางสายอาชีพในต�าแหน่งงานดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่รูปภาพ 4.8: 

ที่มา : สภาเศรษฐกิจโลก, การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผู้มีศักยภาพสูงด้านดิจิทัล (2565), การค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง

ชื่อต�าแหน่งและความรับผิดชอบ: สายงานวิเคราะห์ข้อมูล

ชื่อต�าแหน่งและความรับผิดชอบ: สายงานการตลาดดิจิทัล

• สร้างและจัดการฐานข้อมูลไปจนถึงระบบข้อมูล 
 ที่เกี่ยวข้อง
• ท�าเหมืองข้อมูลและปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูล 
 ให้ง่ายต่อการใช้งาน
• แสดงข้อมูลภาพนิ่งและจัดท�ารายงานอธิบายถึง 
 แนวโน้ม รูปแบบ และการคาดการณ์ต่าง ๆ

• จดัการบญัชลีกูค้า ท�าให้มัน่ใจว่าทกุฝ่ายได้รบัข้อมลู 
 ที่จ�าเป็น
• พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล ตลอดจน 
 ส่งเสรมิการด�าเนนิธุรกจิผ่านแพลตฟอร์มสือ่ดจิทิลั
• ช่วยเหลอืผูจ้ดัการบญัชใีนการวิเคราะห์ประสทิธภิาพ 
 ของกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

• จัดการ/ท�า เหมืองชุดข ้อมูลขนาดใหญ ่และ 
 หลากหลาย หรือรับผิดชอบโครงการบริหารข้อมูล 
 ปริมาณมาก
• สร้างหน้าจอแสดงผลการด�าเนนิงานแบบซบัซ้อนได้
• สื่อสารถึงสิ่งท่ีค ้นพบ/ข้อมูลเชิงลึก เพื่อช ่วย 
 สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องส�าคัญ

• วางแผนและจัดการกลยุทธ์ดิจิทัลส�าหรับลูกค้า 
 จ�านวนมากไปจนถึงลูกค้ารายใหญ่
• แนะน�า ออกแบบ และควบคุมโครงการต่าง ๆ  
 ด้านการตลาดดิจิทัล
• วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด 
 ดิจิทัล

• ออกแบบและพัฒนากลไกชุดใหม่ ไปจนถึงกลไก 
 ของการเรียนรู้โปรแกรมด้วยตัวเอง (ML)
• เป็นผู้รับผิดชอบและแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ภายใน 
 ชุมชน/บริษัท
• สนับสนุน/สร้างระบบจัดการข้อมูลของบริษัท

• ตรวจติดตามและแปลผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ใน 
 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการริเริ่มด้านการตลาด
• ดูแลผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ไปจนถึงระยะเวลา 
 ด�าเนินงานและงบประมาณ
• รับรองและเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบนิเวศดิจิทัล

• เป็นผูน้�าด้านสถาปัตยกรรมข้อมลูและงานออกแบบ 
 โครงสร้างพื้นฐาน
• สร้างระบบจัดการข้อมูล
• วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูล

• ควบคุมการวางแผน พัฒนา และด�าเนินงานตาม 
 แผนการตลาดของบริษัท

• Microsoft excel
• การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
• การแสดงข้อมูลภาพนิ่งขั้นพื้นฐาน

• เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ
• โซเชียลมีเดีย/
 เครื่องมือทางการตลาด
• CRM และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ส�าหรับองค์กร

• ทักษะจัดการข้อมูลขั้นสูง
• การเขียนโปรแกรมขั้นสูง เช ่น SQL,  
 Python เป็นต้น

• มีทักษะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
• การคิดเชิงกลยุทธ์
• เครื่องมือวิเคราะห์

• การเรียนรู้ของเครื่อง, AI
• ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

• มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง ช่องทางดจิิทลั
 เคร่ืองมือวิเคราะห์ และธุรกิจต่าง ๆ  
 เป็นอย่างดี
• บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ

• ทักษะขั้นสูงทางข้อมูลและธุรกิจ
• ทักษะความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่ง

• มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง ช่องทางดจิิทลั 
 เคร่ืองมือวิเคราะห์ และธุรกิจต่าง ๆ 
  เป็นอย่างดี
• ทักษะความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่ง

30-50

20-30

70-100

40-70

80-150

70-80

180-200

180-250

นักวิเคราะห์
ข้อมูล
(ประสบการณ์ 
0-5 ปี)

Digital AE /
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด
(ประสบการณ์ 
0-5 ปี)

นักวิเคราะห์
ข้อมูลอาวุโส
(ประสบการณ์ 
3-10 ปี)

ผู้จัดการ
บัญชีดิจิทัล
(ประสบการณ์ 
3-10 ปี)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูลขนาดใหญ่
(ประสบการณ์
>10-15 ปี)

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายดิจิทัล
(ประสบการณ์ 
4-6 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายข้อมูล
(ประสบการณ์
>10-15 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการตลาด
(ประสบการณ์
>10 ปี)

รายได้ต่อเดือน
[หลักพันบาท]

รายได้ต่อเดือน
[หลักพันบาท]

ทักษะที่ต้องใช้

ทักษะที่ต้องใช้
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ต�าแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร แยกประเภทตามอุตสาหกรรมต่างๆ [จ�านวนงานที่เปิดรับสมัคร1)]

บริษัทชั้นน�าซึ่งต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลระดับสูง [อ้างอิงตามข้อมูลซึ่งรวบรวมจาก JobsDB]

รูปภาพ 4.9a: 

รูปภาพ 4.9b: 

ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากเว็บไซต์ JobsDB เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 (จ�านวนงานที่เปิดรับสมัครทั้งหมด ~22,000 ต�าแหน่ง)

ข้อมูลต่างๆ
/ บิ๊กดาต้า

AL / ML

วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

ปัจจบุนัต�าแหนง่งานท่ีเปิดรบัสมคัรในประเทศไทย ~10% ระบวุา่ผูส้มคัรตอ้งมีทกัษะดจิทิลัระดบั
กลางเป็นอยา่งน้อย สิง่นีส้ะทอ้นถงึอปุสงค์ส�าหรบับคุลากรทีม่ทัีกษะดา้นดิจทิลัอยา่งเห็นไดช้ดั
ตวัอย่างเช่น ต�าแหน่งงานทีเ่ปิดรบัสมคัรบน JobsDB หนึง่ในแพลตฟอร์มเพือ่การหางานทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไทย ซึง่ได้มกีารราบรวมข้อมลู
เพื่อระบุทักษะดิจิทัลที่ก�าลังเป็นที่ต้องการ ผลปรากฏว่าต�าแหน่งงานที่เป็นต้องการนั้นกระจุกตัวอยู่ใน 3 หัวข้อดิจิทัลหลัก ได้แก่ ข้อมูล/ข้อมูล
ที่มีปริมาณมาก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ การเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตัวเองและปัญญาประดิษฐ์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นครอบคลุม
การด�าเนินงานหลากหลายด้านในธุรกิจ ตั้งแต่การวิเคราะห์ลูกค้าไปจนถึงกลยุทธ์ทางการตลาด และการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ  ต่อไป การเขียน
โปรแกรมจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติส�าหรับกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการเปิดช่องทาง
เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านระบบดิจิทัล

วิศวกรแก้ไขปัญหาระบบคลาวด์

นักการตลาดดิจิทัล

วิศวกรข้อมูลขนาดใหญ่

นักวิเคราะห์ข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแสดงข้อมูลภาพนิ่ง

วิศวกร AI

วิศวกร ML

โปรแกรมเมอร์

นักพัฒนาแอปพลิเคชัน

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

% ของต�าแหน่งงานที่เปิดรับสมัครทั้งหมด

1) ต�าแหน่งงานซึ่งต้องการทักษะคล้ายกันอาจปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง

บริการทางการเงิน

เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม โทรคมนาคม

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจภาคการผลิต อื่น ๆ

3-5%

6-9%

~1%

9- 11%

6- 8%

~1%

<1%

1- 2%

8- 11%

2- 3%

4- 6%

xx%

25% 40% 4% 4% 5%

17%

33%

29%

28% 21% 7% 6% 4% 4% 4%

17% 5% 5%9% 26%

26%

22%12%14% 4%5%14%27%

26%

39%

20% 20% 4%4%

4%

4%6% 33%

26%

24%

9%

25% 31% 5%6%

25% 32% 5% 5%

20% 10% 7% 17%

34% 7% 25%4%

8%

26%

11% 6% 5%8%

7% 8% 4% 5%

9% 41%

3%

3%

2%

บริการทางการเงิน

ธุรกิจค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจภาคการผลิต โทรคมนาคม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
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ต�าแหน่งที่เปิดรับสมัครสามอันดับแรก ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ และนักการตลาดดิจิทัล ท้ังหมดที่กล่าวมาล้วนเป็น
ต�าแหน่งงานที่ส�าคัญเปรียบเสมือนก้าวแรกแห่งการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัลภายในองค์กร ส�าหรับก้าวต่อไป ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และวิศวกรแก้ไขปัญหาระบบคลาวด์ เน่ืองจากต�าแหน่งเหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ค่าตอบแทน และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
ระดับที่สูงขึ้น

รูปภาพ 4.11 แยกประเภทต�าแหน่งที่เปิดรับสมัครตามอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เทคโนโลยี และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักต่อการขับเคลื่อนตามอุปสงค์ ในทางกลับกันการตลาดดิจิทัลนั้นได้รับการยอมรับจากหลากหลายอุตสาหกรรม 
เนื่องด้วยจ�านวนผู้ใช้งานดิจิทัลรวมถึงความนิยมซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทต่าง ๆ  
ล้วนทุ่มเทความพยายามเพื่อก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็วและแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ให้มากที่สุดเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคออนไลน์

การปฏิรูปการแปลงสู่ยุคดิจิทัลน�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระเบียบบุคลากรอย่างไรก็ตาม การน�าระบบ
ดจิทิลัมาใช้ในประเทศไทยอย่างรวดเรว็นัน้มจีดุอ่อนท�าให้เกดิช่องว่างระหว่างระดบัดจิทิลัของบคุลากร ในขณะท่ีบรษัิทมากมายต่างต้องการบคุลากร
ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศชาติก็ก�าลังเผชิญกับความขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเช่นกัน รายละเอียดในบท
ต่อไปจะอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบในการผลิตบุคลากรให้มีทักษะทางดิจิทัลและคาดการณ์การเติบโต

งานด้านไอทีได้รับความนิยมอย่างสูง
งานด้านไอทีซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ 10% เมื่อปี ค.ศ.2021… ได้แก่ ตําแหน่ง
นักพัฒนา AI, ที่ปรึกษาด้านบล็อกเชนและคริปโต, วิศวกรการเรียนรู้ของ
เครื่อง, วิศวกรซอฟต์แวร์ระบบค้นหา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA…

กรรมการผู้จัดการประจ�าประเทศไทย

บทที่ 4.2 : ปริมาณบุคลากร (ที่ผลิตได้) ส�าหรับงานในยุคดิจิทัล 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนากลุ่มผู้มีศักยภาพสูงอย่างก้าวกระโดด การเร่งโมเมนตัมใน
การพัฒนากลุม่ผู้มศีกัยภาพสงูคอืปัจจัยส�าคญัเพ่ือตอบสนองตอ่อปุสงคไ์ดอ้ยา่งเทา่ทนั

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่องว่างระหว่างอุปสงค์-อุปทานของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลได้ชะลอประเทศไทยไม่ให้เข้าสู่ความรุ่งเรือง
ในยุคดิจิทัลของประเทศ สิ่งน้ีส่งผลให้รัฐบาลไทย สถาบันการศึกษาต่างๆ และธุรกิจภาคเอกชนได้ร่วมกันด�าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศ
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลไทยซ่ึงทุ่มเททรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถบุคลากรระดับประเทศ

ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลภายในเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงต้ังเป้าหมายส่งเสริมแรงงานในยุคดิจิทัล 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมดิจิทัล เน้นที่ 4 กลยุทธ์ดังนี้ :

1 พัฒนาก�าลังคน
สู่ยุคดิจิทัล

2 ยกระดับธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์

3 ขับเคลื่อนสังคม
สู่สังคมดิจิทัล

4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับนวัตกรรมดิจิทัล

สิ่งที่รัฐบาลเน้นให้ความส�าคัญเป็นหลักได้ก่อให้เกิดการวางรากฐานที่ส�าคัญในการสร้างระบบนิเวศเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลให้มั่นคง
แข็งแรง เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จต้องมีการเพ่ิมทักษะให้แก่ประชาชนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลและความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างครอบคลุม 

ที่มา : บางกอกโพสต์
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…บทบาทหลักของ DEPA คือการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ในประเทศไทย เราเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
เป็นวัตถุประสงค์หลัก โดยเน้นที่นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับทั่วประเทศ…

…การสร้างคนไม่สามารถสําเร็จได้ในหนึ่งวัน สิ่งสําคัญคือเราต้อง
อยู่นอกกรอบความคิดภายใต้โครงการที่ตอกยํ้าว่า ความรู้ความสามารถ
สร้างได้ในชั่วข้ามคืน ทั้งนี้โครงการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายของ
ประเทศไทยล้วนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ของเราในขณะนี้จึงก้าวรุดหน้าอย่างสวยงาม…

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ 
(ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล)

ธีรีสา มัทวพันธุ์
(รองผู้อ�านวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร)

แม้รฐับาลจะให้ความส�าคญัต่อโครงการรเิริม่เหล่านี ้แต่อปุทานส�าหรบับุคลากรทีม่ทีกัษะทาง
ด้านดิจิทัลยังไม่สามารถตามทันความต้องการในตลาดได้อย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อตอบสนอง
ความเร่งด่วนของสถานการณ์ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งประเทศไทยได้ให้
การสนับสนุนรัฐบาลในการร่างแผนแม่บทส่งเสริมดิจิทัล ระยะที่ 2 ซึ่งเนื้อหาโดยส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงานดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ NIA ระบุไว้ การสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ที่มีทักษะให้ทันยุคดิจิทัล ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพอย่างเพียงพอนั้น ต้องอาศัยความร่วม
มือกันระดับประเทศในการอุทิศเวลาและความทุ่มเท คุณภาพของระบบนิเวศส�าหรับบุคลากร
ที่มีทักษะด้านดิจิทัล ถือเป็นตัวช้ีวัดความส�าเร็จของโครงการริเริ่ม ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น 
การทุ่มเทความพยายามเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในวันนี้จึงไม่ส่งผลให้แรงงาน
มีคุณภาพมากขึ้นทันทีในวันรุ่งขึ้น สถานการณ์ข้างต้นช่วยตอกย�้าถึงความส�าคัญของการจัดสรร
ทรัพยากรในทางปฏิบัติเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มากที่สุด

เน้ือหาในส่วนถัดไปจะพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์ความสามารถในการผลิต
บุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจว่าโครงการริเริ่ม ในปัจจุบัน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักต่างมีบทบาทที่เอื้อต่อการผลิตบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างไร

เอกสารฉบับนี้จะพิจารณาปัจจัยก�าหนดอุปทานส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลจาก
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่:

1 2 3ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล
ตามระดับการศึกษา

ร้อยละของแรงงานผู้ด�าเนินการ
เพิ่ม/ฝึกอบรมทบทวนทักษะ

ร้อยละของประชากรผู้ว่างงาน
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วิธีคาดการณ์อุปทาน

1)  ประมาณการอุปทาน อ้างอิงตามข้อมูลในอดีต
2)  การประเมินระดับทักษะดิจิทัล แบ่งออกเป็น ระดับ 1: ประชากรผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, ระดับ 2: ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น
 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ICT ในระดับอุดมศึกษา เช่น สถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย, ระดับ 3: ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ICT จากสถาบัน
 อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย, ระดับ 4: ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ICT ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
3)  การคาดคะเนเป็นไปตามพ้ืนฐานการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงและการสัมภาษณ์พนักงานผู้ด�าเนินการฝึกอบรม/เพ่ิมทักษะภายในบริษัท
4)  ระดับทักษะดิจิทัลโดยคาดคะเนจากอายุ

รูปภาพ 4.10: 

ที่มา: Roland Berger

การจดัหาแรงงาน

ตามระดบัการศกึษา/ปรญิญา1)

ประชากรผูวางงาน4)ระดบัทกัษะดจิทัิลทีค่าดหวงั

ตามระดบัการศกึษา2)

รอยละของแรงงานผูดาํเนนิการ

เพิม่/ฝกอบรมทบทวนทกัษะ3)

การจดัหาแรงงาน ระดบัทกัษะดจิทัิลทีค่าดหวงั ประชากรผูวางงาน4) อปุทานสาํหรบัแรงงานดจิทัิล

1)  ระดับ 1 (ระดับพ้ืนฐาน) ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลส�าหรับชีวิตประจ�าวัน, ระดับ 2 (ระดับต้น) ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ
 ดิจิทัลเพ่ือค้นหา สร้าง และสื่อสารข้อมูลในที่ท�างาน, ระดับ 3 (ระดับกลาง) ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือหาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์, 
 ระดับ 4 (ระดับสูง) ได้แก่ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ดิจิทัล

ที่มา : NSO, BOT, การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล (2565)

ทัง้นีค้าดการณว์า่ความสามารถในการผลติบคุลากรจะมอีตัราการเตบิโต 3-5% ในกลุม่แรงงาน
ดิจิทัลระดับ 2 และ 3 แต่อัตราการเติบโตของอุปทานส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลระดับ 4 
ยงัคงซบเซาระหว่างชว่งเวลาทีค่าดการณ์
การผลิตบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลน้ันเกาะกลุ่มอยู่ที่ทักษะระดับ 1 และ 2 คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 94% ในปี 2570 (รูปภาพ 4.11) อย่างไรก็ตาม 
จากการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากโรคระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�าคัญต่อการลดช่องว่างทางทักษะ
ของบุคลากรท่ีท�างานในยุคดิจิทัล และด้วยการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เราจะได้เห็นบุคลากร
ผู้มีทักษะดิจิทัลอย่างน้อยระดับ 2 และระดับ 3 จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในช่วงเวลาที่คาดการณ์

การคาดการณ์อุปทานส�าหรับบุคลากรที่มีทักษะทันยุคดิจิทัล1) [หน่วย : ล้านคน]รูปภาพ 4.11: 

ระดับ 1 (ระดับพ้ืนฐาน)

ระดับ 2 (ระดับต้น)

ระดับ 3 (ระดับกลาง)
ระดับ 4 (ระดับสูง)

0.2%

3.1%

4.5%

2.0%

CAGR ‘21-27

16.7

31.8
32.4 33.0

33.5
34.1

34.6
35.2

16.7 16.8

13.4

‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27

1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8

13.9 14.4 14.9 15.3 15.7
16.2

16.8 16.8
16.9 16.9

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
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ที่มา: บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นน�า 5 แห่ง และ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นน�า 2 แห่ง ภายในประเทศไทย

ที่มา: การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล (2565)

ในการพัฒนาเพ่ิมทกัษะบคุลากรใหม้ทีกัษะความสามารถทางดจิทิลัขัน้สงู ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลกัได้
ให้ความส�าคัญทีใ่กลเ้คียงกนัในหัวขอ้หลกัเรือ่งเทคโนโลยชัีน้น�าตา่ง ๆ

แม้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะให้ความสนใจที่คล้ายคลึงกันในหัวข้อเทคโนโลยีต่าง ๆ (รูปภาพ 4.12) ทว่าค�าถามส�าคัญเรื่อง วิธีการผลิตแรงงานดิจิทัล 
ให้ทันตามความต้องการยังคงอยู่

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้พัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลใหม่ ให้ครอบคลุมเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ ที่เกิดข้ึนใหม่ในห้าหัวข้อหลัก ได้แก่ 
5G, AI, Big Data, คลาวด์ และ IoT อย่างไรก็ตาม ระดับความครอบคลุมยังอยู่ในระดับต�่า ยกเว้นหลักสูตร AI และการประมวลผลจากข้อมูล
จ�านวนมาก (Big Data) ทีเ่ปิดสอนภายในสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่ถอืเป็นสญัญาณบ่งชีโ้อกาสอนัดีต่อการพฒันาและรวมหลกัสตูรดจิิทลัเข้าไว้ในหลกัสตูร
ที่เปิดสอน (รูปภาพ 4.13) แต่กระน้ัน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดิจิทัลจะจ�ากัดไว้เฉพาะนักศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับ ICT เท่านั้น

แม้มหาวิทยาลัยและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างลงทุนเรื่องการพัฒนา
หลกัสตูรดิจทัิลมากข้ึน ทว่าหลกัสตูรตามทีว่างแผนจะยังไม่พร้อมให้
บรกิารในอกีหลายปี มตีวัแทนเพยีงไม่กีร่ายทีใ่ห้สมัภาษณ์ว่าหน่วยงาน
ของตนมแีผนงานอย่างเป็นรปูธรรมต่อการดแูลหลกัสตูรใหม่ด้านดจิทิลั
ภายในห้าปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มหาวิทยาลัยต่าง วางแผน
งานรวมหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปในลักษณะส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และการจัดท�าโครงการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์
ใช้ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลในงานภาคสนามได้มากขึ้น หัวข้อ
ของประเด็นส�าคัญด้านเทคโนโลยีและเนื้อหาใดบ้างที่ควรให้ความ
ส�าคัญก็ยังเป็นค�าถามท่ีต้องหาค�าตอบต่อไป

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถจัดท�าแผนระยะยาวส�าหรับหลักสูตรดิจิทัลได้ ส่งผลให้
สถาบนัภาควชิาการต่างๆ พยายามปรบัตัวและย่นระยะเวลาการคดิค้น
และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ท้ังยังพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม และส ่งเสริมให ้ผู ้ปฏิบัติ งานภาคสนาม 
มีส่วนร่วมในงานภาควิชาการมากขึ้น

เพื่อแก ้ ไขป ัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด ้านดิจิทัล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
และวิทยาศาสตร์สาขานวัตกรรมบูรณาการ เพื่อบ่มเพาะความรู้ 
ความสามารถและผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลส�าหรับอนาคต

ระดับความส�าคัญสัมพัทธ์ของเทคโนโลยีขั้นสูง

ความครอบคลุมของหลักสูตร 
[แสดงผลเป็น % ของหลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง
ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด]

รูปภาพ 4.12: 

รูปภาพ 4.13: 

รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและสมาคมต่างๆ

5G

AI

Big data

คลาวด์

IoT

ระดับความส�าคัญ: สูง กลาง ต�่า

5G

AI

Big data

คลาวด์

IoT

0% 40%

  3-5%
<1%
<1%

  3-5%
<1%
<1%

  
  1%-2%
<1%

  
  
<1%

4-6%

  
<1%
<1%

25-40%

20-30%

10-15%

การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา

แพลตฟอร์มออนไลน์

1)  อ้างอิงตามวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ICT เท่านั้น รวมถึง 
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสถาบันนวัตกรรม
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ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล (2565)

ที่มา: แบบส�ารวจเพ่ือประเมินบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล (2565)

กรณีศึกษา – สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดสรรเวลาและงบประมาณเพ่ือการอบรม/เพ่ิมทักษะ [แสดงผลเป็น % ของผู้ตอบแบบส�ารวจ]

รูปภาพ 4.14: 

รูปภาพ 4.15: 

…ScII ถือเป็นสถาบันสําคัญของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการนี้ได้รับการพัฒนา
หลักสูตรภายใน 6 เดือน 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการอันรวดเร็ว
ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยของเรา…เราตั้ง
เป้าหมายส่งเสริมความรู้
ด้านดิจิทัลสําหรับนิสิตทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยโดยอนุญาตให้นิสิต
จากคณะอื่นสามารถเข้าร่วมเรียน
หลักสูตรดิจิทัลที่ ScII ได้…

ดร.รณกร ไวยวุฒิ
(ศาสตราจารย์
แห่งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการ: ScII)

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ (ScII) ก ่อต้ังข้ึนในปี 2561 
มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้วยทักษะที่
จ�าเป็นในยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและเมืองอัจฉริยะ รวมถึงด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์

ในทางกลับกัน บริษัทมากมายต่างผลักดันให้เกิดการอบรมและเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อการได้มาซึ่งชุดทักษะของพนักงานอันเป็นประโยชน์
เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานของที่ท�างานนั้น ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์อย่างครอบคลุมตามขอบเขตด�าเนินการของรายงานฉบับนี้ ผู ้ร ่วม
ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมต่างแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทต่อการจัดสรรเวลาและงบประมาณที่มากขึ้น เพื่อฝึกอบรมและเพิ่มทักษะแก่พนักงาน
ของตนในปัจจุบัน (รูปภาพ 4.15)

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของโครงการริเร่ิมเพื่อฝึกอบรมและเพิ่มทักษะต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหา วิธีการ ตลอดจนความสามารถ
ประยุกต์ใช้งานจริงของผู้เรียนในสถานที่ท�างานเป็นอย่างมาก ส�าหรับเนื้อหาในบทต่อไปจะพิจารณาถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทั้งสามกลุ่มต้องเผชิญในการพัฒนาแรงงานบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของช่องว่างในทักษะของบุคลากร

6-12 ชั่วโมง

12-24 ชั่วโมง

25-50 ชั่วโมง

50 ชั่วโมงหรือมากกว่า

ไม่มีงบประมาณ

2,500-5,000 บาท

5,001-7,500 บาท

มากกว่า 7,500 บาท

ปัจจุบัน ปัจจุบันอนาคต
(ตามแผนงาน)

อนาคต
(ตามแผนงาน)

เวลาที่จัดสรรเพ่ือการฝึกอบรม งบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการฝึกอบรม

16% 16%

17%

17%

17%

17%

17%

50%

50%

33%

17%

67% 66%
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ที่มา: การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล (2565)

ระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาความสามารถบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล: บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความท้าทายซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆ ระบุถึงมากที่สุด

รูปภาพ 4.16: 

รูปภาพ 4.17: 

บทที่ 4.3: ข้อจ�ากัดและปัญหาคอขวดในการพัฒนาบุคลากรส�าหรับยุคดิจิทัล

กวา่ผูม้สีว่นเกีย่วข้องจะได้มาซึง่บุคลากรทีม่ทีกัษะดา้นดจิทิลัในระดบัทีต่นตอ้งการนัน้ไมใ่ช่เรือ่งงา่ย

ส�าหรบัสถาบนัการศกึษา ปัญหาความขาดแคลนคณาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และหลกัสตูร
ฝึกทักษะดจิทัิล ตลอดจนการศึกษา/การผสานรวมระบบดจิทิลัทีไ่มส่อดคลอ้งเหมาะสม ลว้นถอืเป็น
ความทา้ทายส�าคัญทีต่อ้งเผชญิ

ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกลุ ่มในระบบนิเวศล้วนมีบทบาทส�าคัญต่อการสนับสนุนสถานะของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลภายในประเทศ 
(รูปภาพ 4.16) จากการมีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้รับผลกระทบก็จะส่งผล
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายอ่ืนรับผิดชอบอยู่ด้วย

การสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน

สัง
คม

ดิจิทั
ล

ระ
บบ

นิเ
วศ

ขอ
งต

ลาด
แรงง

าน

สถาบนัการศกึษา
& 

ศนูยฝกอบรม ภาครฐั

ภาคเอกชน

แรงงานดาน
ดจิทิลั

รฐับาล &

หนวยงานภาครฐั

ั

การสรางความตระหนักรู
และการใหทุนสนับสนุน

การรวมมือและ
การสรางแรงจูงใจ

การสรางมาตรฐาน
ใหหลักสูตร

ปรบัตวัใหเขากบัสภาพแวดลอม

การทาํงานซึง่ขบัเคลือ่นดวยดจิทิลั

รวมถงึเพิม่และฝกอบรมทบทวน

ทกัษะอยางตอเนือ่งเพือ่ให

สอดคลองตอความเปลีย่นแปลง

ของตลาดแรงงาน

เปนผูนาํการผลติบคุลากรทีม่ทีกัษะ

ดานดจิทิลัตามชวงเวลาทีเ่หมาะสม

โดยมุงเนนใหความสาํคญัตอชดุ

ทกัษะดจิทิลัทีก่าํลงัเปนทีต่องการ

ของตลาด

เรงความกาวหนาดานเทคโนโลยีในท่ี

ทํางานและสนบัสนนุสถาบนัการศกึษา

เพ่ือเตรยีมความพรอมแกบคุลากรใหมี

ทักษะทันยุคดิจทิลั

สงเสรมิและดําเนนิการเปล่ียนผานสูดิจิ

ทัลอยางกวางขวางในระดับประเทศ 

ผานการกําหนดยทุธศาสตรชาติและ

การสนบัสนนุโครงการริเร่ิมตาง ๆ 

แกภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 

ไปจนถึงนกัเรียน/แรงงานไทย

Spearhead the grooming 
of Digital Talent in a timely 
manner, with focus on the 
in-demand digital skill set

สงเสรมิและดําเนนิการเปล่ียนผานสูดิจิ

ทัลอยางกวางขวางในระดับประเทศ 

เรงความกาวหนาดานเทคโนโลยี

ทํางานและสนบัสนนุสถาบนัการศกึษา

ปรบัตวัใหเขากบัสภาพแวดลอม

การทาํงานซึง่ขบัเคลือ่นดวยดจิทิลั

เปนผูนาํการผลติบคุลากรทีม่ทีกัษะ

หนาทีข่องรฐับาลโดยเฉพาะ การไหลเวียนของบคุลากรในยคุดิจิทัล

ความขาดแคลนคณาจารย

ผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน

การไมสามารถพฒันาหลกัสตูรดจิทิลั

ใหตรงตามความตองการของภาคอตุสาหกรรมได

ความสามารถทางภาษาองักฤษอนัจาํกดั

ของนักเรียนไทย

ความเหลือ่มลํา้

ทางดจิทิลัในประเทศไทย

A1 A2 A3 A4

86% 71% 57% 43%
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ความขาดแคลนคณาจารยผู้์เชีย่วชาญเฉพาะดา้น

การไมส่ามารถพัฒนาหลักสตูรดจิทิลั
ให้ตรงตามความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมได้

ความเหลือ่มล�า้ทางดจิทิลั: การเขา้ถงึ
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลใน
ระดบัโรงเรยีน

เนื่องด้วยสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับทักษะดิจิทัลขั้นสูงส่วนใหญ่มีเนื้อหาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การจัดหาคณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ
และถึงพร้อมด้วยประสบการณ์นั้น ถือเป็นความท้าทายส�าคัญเพราะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องใช้เวลา เม่ือประกอบกับ
ความต้องการสูงจากภาคเอกชน เงินเดือนส�าหรับผู้เชี่ยวชาญจึงอยู่ในระดับที่สูงมาก การโน้มน้าวให้ผู ้เชี่ยวชาญเหล่านี้ย้ายมา
ปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์ทั้งในลักษณะงานประจ�าและนอกเวลานั้น จึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง

ยิ่งไปกว่าน้ัน การประเมิน KPI ของคณาจารย์ล้วนพิจารณาจากผลงานวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์มากกว่าความสามารถจากทักษะ
ท่ีเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุน้ี แทนที่จะขยายขอบเขตความรู้ความสามารถ คณาจารย์กลับมีแรงจูงใจต่อการเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่มีอยู่แล้วมากกว่าสาขาวิชาใหม่

โดยภาพรวมแล ้ว ผู ้ ให ้สัมภาษณ์ต ่างรายงานว ่า
มหาวิทยาลัยยังขาดแคลนข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและต�าแหน่งงานที่ก�าลังเป็นที่ต้องการ 
ผนวกกับธรรมชาติของสถาบันการศึกษาที่มีข้อจ�ากัดใน
การปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนใหม่ในระดับปริญญา สิ่งนี้ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าระหว่างกระแสท่ีก�าลังเกิดขึน้ใหม่ในอุตสาหกรรม 
และความเหมาะสมของหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอน
เพื่อให้ทันกับกระแสเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ความล่าช้า
นี้น�าไปสู่ความไม่สอดคล้องกันระหว่างชุดทักษะของผู้
ส�าเร็จการศึกษาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
อย่างไรกต็าม ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  และภาคเอกชน
ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเร่ิมต้นด�าเนิน
โครงการริเริ่มกันเอง ทว่าความรวดเร็วในการพัฒนา
และการตอบสนองต่อแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคตยังคงเป็นประเด็นส�าคัญที่น่ากังวล

แม้ว่าประเทศไทยจะได้รบัการจดัอนัดับด้านการเชือ่มต่อ
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนที่อันดับสูง แต่ค่าใช้จ่าย
ส�าหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ชนบทนั้นสูงกว่า
เขตเมืองเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี สถิติทั่วประเทศยัง
แสดงให้เหน็ว่า นกัเรยีนกว่า 17 คน ต้องใช้คอมพวิเตอร์
หนึง่เครือ่งร่วมกนัทีโ่รงเรยีน อตัราส่วนดงักล่าวแสดงถงึ
การขาดแคลนอุปกรณ์อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกัน
ในระดับจังหวัดต่างๆ ตัวอย่างเช่น ทางภาคใต้ ได้แก่ 
จงัหวดันราธวิาส และจังหวัดยะลา พบว่านกัเรยีนกว่า 27 
คน ต้องใช้คอมพวิเตอร์หนึง่เครือ่งร่วมกนั (รปูภาพ 4.18) 
เป ็นผลให ้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษาไม่สามารถบ่มเพาะความสนใจของนกัเรยีน
ให้ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรดิจิทัลระดับที่สูงขึ้นใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไปได้

A1

A2

A3

...โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาที่
พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
การจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่สมัครใจ
และมีความสามารถในการสอน
ในชั้นเรียนได้ถือเป็นเรื่อง
ยากอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนนั้นมี
ความน่าดึงดูดสูงกว่า และ
บุคลากรในประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญยังมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ...

รศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
(รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

จ�านวนผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ภายในประเทศไทย (2564)

รูปภาพ 4.18: 

ที่มา: องค์การสหประชาชาติ

8 27



74

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
อันจ�ากดัของแรงงานไทย

หนังสือเรียนในสาขาวิชาต่างๆ หลักสูตรการฝึกอบรม 
ตลอดจนส่ือการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะ
ตีพิมพ์เป ็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เมื่ออ ้างอิงตามดัชนี
ผลการจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
โดย EF (English Proficiency Index) ซึ่งเผยแพร่
ในปี 2564 พบว่า สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ดิจิทัล ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิศวกรรมศาสตร์ ต่างต้องการผู้มีทักษะภาษาอังกฤษสูง 
ทว่าในทางกลบักนั ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัให้อยู่
ในอันดับที่ 100 ซึ่งถือว่า “มีความช�านาญต�่ามากในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ” ลดลงจากอันดับที่ 89 ในปี 2563 
(รูปภาพ 4.19) ผลการจัดอันดับดังกล่าวถือเป็นข้อจ�ากัด
อันน่าตระหนกส�าหรับแรงงานไทยต่อการเข้าถึงความรู้
ด้านดิจิทัลและความสามารถในการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล

A4 ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ1) (2564)

635

562
530  ที่ปรึกษา
525  เจ้าหน้าที่ไอที
515  วิศวกร

419

รูปภาพ 4.19: 

ที่มา: Education First

1) คะแนน EPI ค�านวณจากแบบทดสอบ EF Standard English Test ทั้งนี้
   แบบทดสอบดังกล่าวรวมการทดสอบทักษะการอ่านและการฟงัไว้แล้ว

xx = คะแนน EPI          อันดับโลก/อันดับในภาคอุตสาหกรรม

คะแนน EPI สูงสุด 
จัดอันดับ
ตามประเทศ

คะแนน EPI 3 อันดับแรก 
ที่ภาคอุตสาหกรรม
ต้องการ

สูง
(สูงสุดที่ 800)

ต�่า

ภาคเอกชนตา่งเผชญิตอ่ความทา้ทายหลายประการ ตัง้แต่การสรรหาบุคลากรไปจนถงึการพัฒนา
ศกัยภาพพนกังาน ตลอดจนการรกัษาบคุลากรทีม่ทัีกษะดา้นดจิิทลัเอาไว้ในองคก์ร

ที่มา: DCT

ที่มา: DCT

อุปสรรคส�าคัญต่อการจัดจ้างและรักษาต�าแหน่งพนักงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล

อุปสรรคส�าคัญต่อการฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่

รูปภาพ 4.20: 

รูปภาพ 4.21: 

ปรมิาณบคุลากรในประเทศไทย

ทีมี่ทกัษะดิจิทลัมจีาํกดั

ความจาํกดัของ

งบประมาณจดัจาง

บคุลากรใหม

ความยากลาํบากในการดงึดดู

บคุลากรใหม

และรกัษาบคุลากรเดมิ

ความยากลาํบากในการจดัจาง

บคุลากรทีม่ทีกัษะดจิทิลั

รายใหม

ชองทางการจางงานทีม่อียู

ขาดประสทิธภิาพ

ขาดความสามารถในการแขงขนัใหไดมาซึง่บคุลากรทีม่ทีกัษะดานดิจทิลัP1 P2

37% 23% 15% 13% 13%

หลกัสตูรดจิทิลัทีเ่กีย่วของกบั

ทกัษะทีต่องการมเีปดสอนจาํกดั

ความจาํกดัของ

เวลาหรอืชัว่โมงการทาํงาน

ความจาํกดัของงบประมาณ

สาํหรบัสงพนักงานเขารบั

การศึกษาในหลกัสตูรดจิทิลั

ไมทราบวามหีลกัสตูร การขาดความชดัเจน

ในแงผลประโยชนทีจ่ะไดรบั

เมือ่ศึกษาจบตามหลกัสตูรดจิทิลั

ความยากลาํบากในการเพิม่/อบรมทกัษะแกพนกังานอยางมปีระสิทธภิาพP3

34% 26% 24% 9% 7%

X

1

4

28

100

2

3



75แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

1) คะแนน EPI ค�านวณจากแบบทดสอบ EF Standard English Test ทั้งนี้
   แบบทดสอบดังกล่าวรวมการทดสอบทักษะการอ่านและการฟงัไว้แล้ว

xx = คะแนน EPI          อันดับโลก/อันดับในภาคอุตสาหกรรม

เดอะเนช่ันประเทศไทยรายงานว่า กว่า 61% ของบริษัทในประเทศไทยล้วนด�าเนินโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลทั้งแบบเฉพาะกิจและ 
แบบไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ทว่ามักไม่มีปฏิสัมพันธ์ข้ามสายงานหรือการวางแผนงานระดับองค์กรแต่อย่างใด

แนวทางปฏิบัติตามโครงการริเริ่มด้านดิจิทัลดังกล่าวเป็นการลงมือท�าก่อนวางแผน ซึ่งน�าไปสู่ประสิทธิภาพที่จ�ากัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการจัดการ
อุปสรรคที่ภาคเอกชนก�าลังเผชิญอยู่ในการสร้างฐานบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลของตน

ปริมาณบคุลากรในประเทศไทยทีม่ทัีกษะดจิทิลัมีจ�ากดั

ขาดความสามารถในการแขง่ขันใหไ้ดม้าซึง่บคุลากรทีม่ทัีกษะดา้นดิจทิลั

ความยากล�าบากในการเพ่ิม/อมรมทกัษะแก่พนกังานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

บรษิทัในประเทศไทยต่างระบวุ่าปรมิาณบคุลากรทีม่ทีกัษะทางดจิทิลัในประเทศไทยนัน้มจี�ากดั ซึง่เป็นอปุสรรคหลกัในการพฒันาองค์กร
ให้มีบุคลากรด้านดิจิทัลให้เพียงพอ การที่ไม่สามารถตอบสนองต่ออุปทานในการผลิตบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย 
รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะแรงงานที่มี กับความต้องการตัวบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นข้อจ�ากัดที่ใหญ่
ที่สุดต่อการสรรหาบุคลากรในสายงานดิจิทัล

ความก้าวหน้าในอาชีพที่ดึงดูดใจน้อยกว่า (เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก) บริษัทไทยมักไม่สามารถรักษาพนักงาน
ท่ีมทัีกษะทางดจิทิลัทีเ่พิง่รบัเข้ามาท�างานใหม่ หรอืจ้างบคุลากรทีม่ปีระวตักิารท�างานทีต้่องการไว้ได้ นอกจากนี ้โอกาสความก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่ไม่ชัดเจน และความไม่น่าสนใจของรายละเอียดงาน ยังเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้บริษัทไทยขนาดเล็กถึงขนาดกลางในท้อง
ถิ่นได้รับความสนใจจากพนักงานที่มีดิจิทัลน้อยกว่า ประการสุดท้ายส่วนในการให้ความช่วยเหลือผู้สมัครงานยังขาดอยู่ในแฟลตฟอร์ม
ค้นหางาน ในกรณีนี้สามารถใช้กลไกระบบช่วยระบุทักษะที่ต้องการให้ผู้สมัครฝึกอบรมเพิ่มเพื่อช่วยให้ได้รับการว่าจ้างต่อไป

ปัจจุบันหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทักษะดิจิทัลนั้นเป็นไปในลักษณะกระจัดกระจายและทับซ้อนกัน เนื่องจากประเทศไทยขาดระบบ 
ร่วมในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัล บริษัทต่าง ๆ ล้วนประสบปัญหาต่อการระบุหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 
ความต้องการของต�าแหน่งงาน ดงันัน้หากมรีะบบการเรยีนรูแ้บบองค์รวม ผูเ้รยีนจะสามารถส�ารวจเนือ้หาท่ีเปิดสอนได้ ทัง้ยงัเลอืกเรยีน
ได้ตรงตามความสนใจและเสริมทักษะตามต�าแหน่งงานดิจิทัลที่ตนต้องการได้อีกด้วย

P1

P2

P3
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ความท้าทายสูงสุดซึ่งระบุจากการสัมภาษณ์บุคลากรในสังกัดรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐรูปภาพ 4.22: 

ความพยายามของรฐับาลและหนว่ยงานภาครฐัตอ่การสนบัสนนุสง่เสรมิเพ่ือพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ทกัษะดจิทัิลนัน้ ถูกจ�ากัดด้วยงบประมาณจดัสรรเพ่ือพัฒนาบุคลากร และความไมช่ดัเจนในบทบาท
หนา้ทีต่ามต�าแหนง่งาน

ที่มา: การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล (2565)

การจัดสรรงบประมาณแก่โครงการริเริ่มเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลยัง
ไร้ประสทิธภิาพ

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งหน่วยงานของรฐับาลไม่ชดัเจน

กฎระเบียบและระบบราชการทีไ่รค้วามยดืหยุน่

การไม่สามารถวดัประสทิธภิาพของโครงการรเิริม่ได้

เนื่องด้วยการแทรกแซงระบบของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุบัติการณ์ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
รัฐบาลไทยจึงต้องดิ้นรนเพื่อบริหารงบประมาณภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งต่างเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบนิเวศด้านดิจิทัล ผ่านการด�าเนินโครงการริเริ่มต่างๆ 
ในระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาหลักขึ้นสองประการ ประการแรก องค์กรมักไม่ทราบว่ากิจกรรมของตนทับซ้อนกับผู้อื่น 
ประการที่สอง ขาดความโปร่งใสในรายละเอียดของโครงการที่ดูแลอยู่

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า กฎระเบียบด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่ซับซ้อน รวมถึงกระบวนการอนุมัติท่ียาวนาน ล้วนเป็น
อุปสรรคส�าคัญต่อการด�าเนินโครงการริเร่ิมเพื่อพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงด้านดิจิทัลรายใหม่ ทั้งนี้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อน
อย่างรวดเร็ว ความเร็วถือเป็นกุญแจส�าคัญ นั่นหมายความว่า กระบวนการอนุมัติที่ยาวนานจะลดทอนการตอบสนองและประสิทธิผล
ของโครงการริเริ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลลง

ประการสุดท้าย แม้ว่าหน่วยงานของรัฐบาลจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคดังกล่าวได้ แต่การประเมินประสิทธิผลของโครงการริเริ่ม
เหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งท้าทาย เนื่องจากมาตรการเพื่อประเมินโครงการริเริ่มที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น โครงการริเริ่ม
บางโครงการก็ยากต่อการประเมินโดยธรรมชาติ

G1

G2

G3

G4

G1 G2 G3 G4

การจดัสรรงบประมาณแกโครงการรเิริม่

เพือ่พฒันาบคุลากรใหมทีกัษะดานดจิทิลั

ยงัไรประสทิธภิาพ

หนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ระหวางหนวยงานของรัฐบาล

ไมชดัเจน

กฎระเบยีบและระบบราชการ

ทีไ่รความยืดหยุน

การไมสามารถวัดประสิทธิภาพ

ของโครงการริเริม่ได

83% 50% 33% 17%



77แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
(ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา)

…เราได้ดําเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี แต่การตรวจสอบความสามารถ
ของผู้ถูกอบรมในการดําไปประยุกต์ใช้งานยังต้องพัฒนาเพ่ิมเติม…

…เราสามารถมอบเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนผู้มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม
ขาดแคลนสูงสุด 3,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ดิจิทัล 
ดังนั้น แนวทางปฏิบัติของเราในช่วงที่โรงเรียนปิดระหว่างการระบาดของโควิด-19 
คือ การจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัลให้แก่นักเรียน แต่ปัญหาเรื่อง
ความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงอยู่…

ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์
(รองประธานกรรมการบริหาร)

สรุปปัญหาส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลในผังขั้นตอนการรับสมัครงานรูปภาพ 4.23: 

ที่มา: สัมภาษณ์ประเมินความสามารถทักษะทางดิจิทัล (2565)

กล่าวโดยสรุปแล้ว ความท้าทายส�าคัญตลอดกระบวนการจ้างงานทั้งสิ้น 11 ข้อ จ�ากัดประสิทธิภาพในการข้ามผ่านความแตกต่างของบุคลากร
ท่ีมีทักษะด้านดิจิทัล อันเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของประเทศไทยในการยุติช่องว่างที่เกิดขึ้นน้ี (รูปภาพ 4.23) การปฏิรูประบบเพื่อพัฒนา
ทนุมนษุย์ถอืเป็นโครงการรเิริม่ระดบัชาต ิโดยมรีฐับาลเป็นผูส้นบัสนนุหลกัรวมถงึขบัเคลือ่นโครงการต่าง ๆ  แผนยทุธศาสตร์ระดบัประเทศทีค่รอบคลมุ
และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการลดช่องว่างของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต้องประสานความร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมประชากรไทยให้พร้อมต่อการเติบโต
ในยุคดิจิทัล

เนื้อหาในบทนี้ได้พิจารณาถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนร่วมหลักต้องเผชิญ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคหลักในระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาผู้มี
ศักยภาพสูงด้านดิจิทัล ส�าหรับเนื้อหาในบทต่อไปจะมุ ่งเน้นที่ส่วนท่ีต้องให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลและ
แผนการปฏิบัติ

สร้างบุคลากรที่มีความสามารถทักษะด้านดิจิทัล อยู่ระหว่างการจ้างงาน ลาออกการสมัครต�าแหน่งที่เกี่ยวข้อง
ด้านดิจิทัล

การอบรมเพ่ิมความสามารถ/ การฝึกอบรมซ�้าในทักษะเดิม
นักเรียน
นักศึกษาไทย

สถาบันการศึกษา
(ผู้สร้างบุคลากร)

รัฐบาล
(ผู้ส่งเสริม
และสนับสนุน)

ตลาดแรงงานไทย ภาคเอกชน (ผู้ต้องการบุคลากร)

! ความไม่เท่าเทียม
 ในการเข้าถึง
 การศึกษาและ
 ความรู้ด้านดิจิทัล
 โดยเฉพาะพื้นที่
 นอกตัวเมืองใหญ่

! งบประมาณที่จ�ากัด
 ในการรักษาบุคลากร
 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
 ไว้ในสถาบัน ทั้งระดับ
 ท้องถิ่นและระดับสากล
! ขาดความสามารถ
 ในการพัฒนาหลักสูตร
 ด้านดิจิทัลให้ตรงกับ
 ความต้องการตลาด
 ด้านดิจิทัล

! จ�านวนบุคลากรที่มี
 ความสามารถในตลาด
 แรงงานมีจ�านวนจ�ากัด
! ขาดก�าลังในการแข่งขัน
 เพื่อให้ได้บุคลากรที่ทัน
 ยุคดิจิทัล
! ขาดประสิทธิภาพใน
 การเพิ่มความสามารถหรือ
 ทบทวนทักษะเก่ากับพนักงาน

!  ขาดแผนที่ครอบคลุมและการระบุความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา 
 ภาคเอกชน และประชาชน ส่งผลให้เกิดการสร้างโครงการที่วัตถุประสงค์ซ้อนทับกันและขาดความโปร่งใส
 ในค่าใช้จ่ายโครงการ

!  ขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภายใน
 หน่วยงานภาครัฐ

ผลจากการที่อุปสงค์และอุปทาน
จับคู่ไม่ลงตัว ตลาดแรงงานไทยท่ีมี
ความสามารถด้านดิจิทัลในระดับ 1 
และ 2 จะเจอปัญหาเรื่องพนักงาน
มีโอกาสจ�ากัดในการรักษางานไว้
ในโลกยุคดิจิทัล

การไม่สามารถข้ามผ่านช่องว่าง ระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

P1A1A3

A2

A4
P2

P3

G4G2

G3

G1
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักต่างรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล และความเก่ียวข้องโดยนัยที่ส่งผลต่อเป้าหมาย 
ของประเทศไทยในการเปล่ียนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อพิจารณาจากประมาณการอุปสงค์และอุปทานจะพบว่าความแตกต่างหรือช่องว่างยิ่งมี 
มากขึ้นในทักษะดิจิทัลระดับสูง (รูปภาพ 4.24) แม้ว่ากลุ่มนายจ้างระบุว่าปัจจุบันก�าลังประสบปัญหาส�าคัญด้านการขาดแคลนแรงงานผู้มีทักษะ
ดิจิทัลระดับ 3 แต่อุปสงค์ทั้งหมดภายในอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยับตัวเข้าสู่ความต้องการแรงงานผู้มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง (รูปภาพ 4.25)

จากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานผูม้ทีกัษะดจิทิลัระดบั 3 ในปัจจบุนั คาดว่าจะเกิดช่องว่างส�าคญัในตลาดแรงงานระหว่างผูม้ทีกัษะดจิทัิล
ขั้นกลางและขั้นสูงภายใน 5 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงต้องให้ความส�าคัญต่อแนวทางเพิ่มพูนทักษะแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึงแรงงาน 
ผู้มีทักษะดิจิทัลในทุกระดับ

บทที่ 4.4 ช่องว่างในทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล

ภายในปี 2613 ช่องว่างของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทยจะสูงถึง 0.6 ล้านคน 
คดิเป็นการขาดดุล 0.5 ลา้นคนของพนกังานทีม่ทัีกษะดจิทิลัขัน้สงู

แรงงานจริงเทียบกับแรงงานกลุ่มเป้าหมาย จ�าแนกตามระดับทักษะ
[% เฉลี่ยของแรงงาน โดยจ�าแนกตามระดับทักษะของผู้ตอบแบบส�ารวจ]

รูปภาพ 4.25: 

ที่มา: แบบส�ารวจเพ่ือประเมินบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล (2565)

% ของผู้ตอบแบบส�ารวจที่เห็นด้วยว่า
ช่องว่างระหว่างทักษะของบุคลากร
ด้านดิจิทัลมีอยู่จริง

100%

% ทักษะดิจิทัลที่แท้จริงของพนักงานที่มีทักษะดิจิทัลที่จ�าเป็นในปัจจุบัน
% ทักษะดิจิทัลที่ตั้งเป้าหมายว่าต้องการจากพนักงานในปัจจุบัน
% ทักษะดิจิทัลที่ตั้งเป้าหมายว่าต้องการจากพนักงานภายใน 5 ปีข้างหน้า

สูงสุดที่ระดับ 1 สูงสุดที่ระดับ 2 สูงสุดที่ระดับ 3 สูงสุดที่ระดับ 4

27%

13%
9%

28%

17%

51%

45%

8%
2%

38%
30% 30%

+17 p.p +21 p.p

1) อิงการค�านวณจากผลการแสดงของช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์ อุปทาน

ที่มา: NSO, BOT, สัมภาษณ์ประเมินความสามารถทักษะทางดิจิทัล (2565)

ช่องว่างระหว่างอุปสงคและอุปทานในตลาดแรงงาน 1) [เทียบปี 2564 และปี 2570 ข้อมูลจาก m people]รูปภาพ 4.24: 

ระดับ 1
(ระดับพ้ืนฐาน)

ถึงระดับ 2
(ระดับต้น)

ถึงระดับ 3
(ระดับกลาง)

ถึงระดับ 4
(ระดับสูง)

2564 2564

7.1

4.5

1.6

0.6

7.1

5.5

1.9

0.8

16.7

13.4

1.4

0.3

16.9

16.2

1.8

0.4

2570 2570

อุปสงค์และอุปทาน ความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

ล้นระบบ

ระดับ 1

ถึงระดับ 2

ถึงระดับ 3

ถึงระดับ 4
ขาดแคลน

9.6

-0.2

-0.3

8.9
10.7

-0.1

-0.5

9.8

มีน้อยเกินไป 0.6 
ล้านคนส�าหรับ
แรงงานที่มีทักษะ
ดิจิทัลระดับกลาง
หรือระดับสูง
ภายในปี 2570

มีมากเกินไป 
20.5 ล้านคน
ส�าหรับแรงงาน
ที่มีทักษะดิจิทัล
ขั้นพื้นฐานและ
ระดับต้น

-0.1
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ช่องว่างของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล และความส�าคัญของทักษะดิจิทัลรูปภาพ 4.26: 

ที่มา: Deloitte

ประเทศไทยต้องมุ ่งเน ้นให ้ความส�าคัญต่อทักษะเฉพาะด้านที่
ตลาดต้องการในปัจจุบัน ควบคู่กับการเตรียมทักษะตามความต้องการ
ในอนาคต เพื่อบรรเทาแรงกดดันในตลาดแรงงานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ส�าหรับเน้ือหาในรูปภาพ 4.26 จะแสดงถึงความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างความส�าคัญของต�าแหน่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) และความยากในการคัดเลือกบุคลากร 
ยิ่งต�าแหน่งงานที่ต้องการชุดทักษะในระดับกลางและระดับสูงยิ่งมี
ความท้าทายสูงในการจัดจ้างบุคลากร ซึ่งทั้งสองระดับก�าลังขาดแคลน
ในตลาดแรงงานปัจจุบัน ในอีกแง่มุมหน่ึง ความส�าคัญของแต่ละ
ต�าแหน่งงานสะท้อนว่าภาคเอกชนนั้นก�าลังคาดหวังอะไรจากการ
เปล่ียนรูปแบบการท�างานเข้าสู่ระบบดิจิทัล

บริษัทไทยต่างด�าเนินการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ปฏิรูป
กระบวนการทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
การส่งเสริมการปฏิรูป และตอบสนองความต้องการในหน้าที่งานที่
เกี่ยวข้อง (รูปภาพ 4.27) ประเทศไทยจ�าเป็นต้องประเมินสถานภาพ
ของทักษะดิจิทัลที่มี ตลอดจนความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน
อย่างรอบคอบ เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานให้เหมาะสมและ
ลดช่องว่างความต่างของบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล

ทั้งนี้คาดว่าความแตกต่างของทักษะบุคลากรในประเทศไทยจะสูงถึง 0.6 ล้านคนภายในปี 2570 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
ประเทศไทยในแง่ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะก้าวข้ึนสู่การเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป การแก้ไข
อุปสรรคส�าคัญต่าง ๆ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต้องเผชิญดังที่อภิปรายไว้ในเนื้อหาบทนี้ มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปลดล็อก
ศกัยภาพอย่างเต็มทีข่องแรงงานดจิิทลัในประเทศไทย ส�าหรบัเนือ้หาในบทถดัไปจะกล่าวถงึกระบวนการต่าง ๆ  ซึง่ครอบคลมุสถาปัตยกรรมเศรษฐกจิ
ดิจิทัลของประเทศไทย โดยระบุสาเหตุที่แท้จริงอันท�าให้เกิดช่องว่างความแตกต่างของบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล

วัตถุประสงค์หลักของบริษัทไทยในการเปลี่ยน
เข้าสู่ระบบดิจิทัล [% ของผู้ตอบแบบส�ารวจ]รูปภาพ 4.27: 

ที่มา: Deloitte

ยกระดับ
ฐานลูกค้า
กลุ่มดิจิทัลและ
ประสบการณ์
ของผู้ใช้งาน

ปฏิรูป
กระบวนการ
ทางธุรกิจ

เร่งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลต่างๆ 
ได้ดียิ่งขึ้น

ผูเชีย่วชาญดานปญญาประดษิฐและ

การเรยีนรูของโปรแกรมดวยตนเอง

ผูเชีย่วชาญดานโครงสรางพืน้ฐานของระบบคลาวดและไอที

ผูเชีย่วชาญและ

วิศวกรดานหุนยนต

นกัวเิคราะหความปลอดภยัทางขอมลู

ผูเชีย่วชาญดานพาณชิยอเิลก็ทรอนกิสและโซเชยีลมเีดีย

ความสาํคญั

ความทาทายในการคดัเลอืกบคุลากร

ตํา่

สงู

สงู

นกัออกแบบประสบการณผูใชงาน

ผูเชีย่วชาญดานกระบวนการอตัโนมติั

นกัวเิคราะหขอมลูและนกัวทิยาศาสตรขอมลู

นกัพฒันาและนกัวเิคราะหดาน

ซอฟตแวรและแอปพลเิคชนั

ผูเชีย่วชาญดานการตลาด

และกลยทุธดิจทิลั

ผูเชีย่วชาญดานการเปลีย่นการทาํงานสูระบบดิจทิลั

57%

62%

62%

60%
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บทที่ 5
การก้าวไปข้างหน้าส�าหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล
ของประเทศไทย: การร่วมมือกันสร้างเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในประเทศไทย

แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
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บทที่ 5.1 การวางกลยุทธ์ โครงการริเริ่ม และการร่างนโยบาย

บทที่ 4 ได้ให้รายละเอียดและวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิตบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลในประเทศไทยท่ีไม่เพียงพอ ตลอดจนสาเหตุต่าง ๆ  เช่น สถาบัน
การศึกษาท่ีไม่สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับอุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงงบประมาณ
ที่มีจ�ากัดในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล ทั้งนี้ด้วยข้อจ�ากัดข้างต้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล
จึงเกิดการชะงักภายในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาแม้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะด�าเนินโครงการริเริ่มท่ีหลากหลาย ข้อจ�ากัดเหล่านี้ได้รับการจัดแบ่งเป็น
หมวดหมู่ (รูปภาพ 5.1) และมีการให้ความส�าคัญผ่านโครงการริเริ่มและนโยบายต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในเนื้อหาบทที่ 5.1.2 ต่อไป

การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการท�างาน
ในอนาคตจ�าเป็นต้องระบุแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุม
แง ่มุมต่าง ๆ ของการเพิ่มและฝึกอบรมทักษะ
ซ�า้ เนือ่งจากการพฒันาแรงงานในอนาคตเป็นมากกว่า
การสร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนและทบทวนทักษะ
เท่านั้น กล่าวคือ การพัฒนาต้องใช้องค์ประกอบหลาย
อย่างเพือ่สร้างสรรค์ระบบทีแ่ขง็แกร่งและเปลีย่นแปลง
ไปทางที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาประกอบด้วยกัน
ทั้งหมด 5 ระยะ ได้แก่ ความตระหนักรู้ การเข้าถึง 
การให้ความรู ้  ความเหมาะสม และการปรับตัว 
เมื่อผสานรวมกันจะสามารถจัดการแก้ไขความท้าทาย
และปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

บทที่ 5

บทที่ 5.1.1: ความท้าทายและขั้นตอนส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรส�าหรับยุคดิจิทัล
หน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาสามารถด�าเนินงานอย่างไร
ได้บ้างเพ่ือเผชิญหน้ากับความท้าทายดังกล่าว?

ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลจะประกอบด้วยรากฐาน
ที่มั่นคง โครงการริเริ่มต่าง ๆ จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยแบ่งเป็น 5 ระยะ

โครงการริเริ่มเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลและความท้าทายต่าง ๆ ที่ต้องให้ความสนใจ

ขั้นตอนพัฒนาเพ่ือสร้างบุคลากรให้ความพร้อมต่อ
การท�างานในอนาคต

รูปภาพ 5.1:

รูปภาพ 5.2:

ประเภทของโครงการริเริ่ม ความท้าทายที่โครงการริเริ่มตั้งเป้าหมายด�าเนินงานแก้ไข

การพัฒนาทักษะ เยาวชนขาดทักษะดิจิทัล
ปัญหาขาดแคลนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสายงานดิจิทัล
ปัจจุบันอัตราการจ้างงานผู้ส�าเร็จการศึกษาในสายงานดิจิทัลอยู่ในระดับต�่า

ข้อจ�ากัดด้านการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลและการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไม่สอดคล้องกัน 
ทั้งยังขาดความรู้ในเชิงปฏิบัติ

ขาดแผนงานที่ครอบคลุมและความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ขั้นตอนตรวจติดตามผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าโครงการประสบผลส�าเร็จขาดประสิทธิภาพ
การจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพ

ความขาดแคลนเงินทุนต่อการสรรหาคุณครู/คณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ...

อาชีพ/ การจับคู่ความเหมาะสม
ของงานกับบุคคล

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

การสร้างนโยบาย ท�าให้เป็น
มาตรฐานและมีการตรวจสอบ

การให้ทุนและการสนับสนุน
ด้านการเงิน

A A1

A4A3

G4G2

G1A1

G4

G3G1

P1

A3

A2P2

P3B

C

D

E

การใหค
วามรู

การปรบั
ตวั

ความเห
มาะสม

การปรบั
ตวั

การใหค
วามรู

ความเห
มาะสม

ความเห
มาะสม

การใหค
วามรู

การใหค
วามรู

ความตร
ะหนกัรู

ความตร
ะหนกัรู

ความตร
ะหนกัรู

การเขาถ
งึ

ที่มา: Roland Berger
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ขั้นตอนแรก การสร้างความตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อเศรษฐกิจนั้น ช่วยกระตุ้นเข้าถึงและ 
ความมีส่วนร่วมกับโครงการ เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลในการท�าความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะของตนให้ทัน 
กับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงาน แม้ว่าประเทศไทยจะมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่อัตราการ 
เข้าเรียนกลับอยู่ในระดับต�่า เพราะแทบไม่มีใครทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม การที่ประชาชนเห็นภาพที่ชัดเจนถึงผลประโยชน ์
ที่จะได้รับจากการพัฒนาทักษะของตนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อน�ามาต่อยอดในวิชาชีพการท�างานของตนในอนาคต  
การเพิ่มทักษะช่วยเปิดโอกาสด้านต�าแหน่งงานใหม่ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเพิ่มเงินเดือน ไปจนถึงการเพ่ิมความน่าสนใจของประวัต ิ
การท�างานด้วยใบรับรองต่างๆ

ขั้นตอนที่สอง การขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีโอกาส 
เข้าถงึแหล่งความรูเ้พือ่เพิม่พนูทกัษะได้มากขึน้ การผสานรวมระบบดจิทิลัถอืเป็นหนึง่ในองค์ประกอบหลักของการขับเคลือ่นการยกระดบับคุลากร
ให้มทีกัษะด้านดจิทิลั อย่างไรกต็าม ยงัมนีกัเรยีนจ�านวนมากทีไ่ม่มคีอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลส�าหรบัใช้งานหรือไม่สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ ประชากร
ไทยบางส่วนจึงถูกละทิ้งจากเส้นทางการปฏิรูปเข้าสู่แรงงานดิจิทัลของประเทศ

การเข้าร่วมในหลกัสตูรเพือ่การเรยีนรูต่้างๆ นัน้มค่ีาใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ค่าใช้จ่ายโดยตรงผ่านค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายโดยอ้อมผ่าน 
การสูญเสียรายได้เนื่องมาจากการขาดงานเพ่ือไปฝึกอบรม ส่งผลให ้
การเพิม่ทกัษะถกูมองว่ามรีาคาทีเ่อือ้มไม่ถงึส�าหรบัหลายคน นอกจากนี ้ 
บรษิทัหลายแห่ง โดยเฉพาะ SMEs ล้วนมงีบประมาณจ�ากดั ไม่เพยีงพอ 
ต่อการจัดฝึกอบรมพนักงาน ดังนั้นการสนับสนุน เช่น เงินอุดหนุน 
จากรฐับาลจะสามารถท�าให้การฝึกอบรมส�าหรบับคุคลากรและนายจ้าง
มีราคาท่ีจับต้องได้มากขึ้น เพ่ิมความสามารถในการเข้าร่วมโครงการ
เพื่อเพิ่มและอบรมทักษะซ�้าได้

ขัน้ตอนท่ีสาม การสร้างความเชือ่มัน่ว่าความรูแ้ละทกัษะดจิิทลัต่าง ๆ 
น้ันได้รับการปลูกฝังในกลุ่มแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อยโดยด�าเนินการ
อย่างสม�่าเสมอในทุกระดับการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความพร้อมต่อ
การจ้างงานส�าหรับผู ้มีศักยภาพสูงในอนาคต ระดับทักษะซ่ึงไม่
สอดคล้องระหว่างบคุคลกบัต�าแหน่งงานทีเ่กิดขึน้ใหม่เป็นเหตผุลส�าคญั
ที่ก ่อให้เกิดช่องว่างของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในปัจจุบัน 
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาปรับตัวไม่ทันกับ 
ความต้องการของภาคอตุสาหกรรมทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง 
ดังนัน้ ธรุกจิภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาจงึควรประสานความร่วมมอื
ระหว่างกันยิ่งขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการล่าสดุของภาคอตุสาหกรรม นอกจากนี้ 
คณาจารย์และครูผู ้สอนจ�าเป็นต้องพัฒนาความรู ้ของตนให้ทันกับ 
แนวโน้มของกระแสในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ทักษะท่ีต้องการล่าสุดในอุตสาหกรรมได้มีการบรรจุอยู ่ในเนื้อหา
หลักสูตรตลอดจนวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย

• โครงการริเริ่มที่มีการใช้รถโดยสารซ่ึงขับเคลื่อน 
 ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการเปิดตัวเพ่ือ 
 ลดความไม่เท่าเทียม ผ่านช้ันเรียนดิจิทัลแบบ 
 มีปฏิสัมพันธ์กันทางมือถือ
• โครงการนี้มุ ่งพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยี  
 โดยให้ความรูด้้านดจิิทลัแก่นกัเรยีนกว่า 1,500 คน  
 ใน 10 จังหวัด ครอบคลุมชุมชนชนบทไทยกว่า  
 40 แห่ง
• หลักสูตรฝึกอบรมของโครงการสามารถใช้งาน 
 ได้จริงและเข้าถึงได้ง่าย โดยการพัฒนาร่วมกัน 
 ระหว ่ าง  Huawei  กับผู ้ เชี่ ยวชาญในภาค 
 อุตสาหกรรมต่าง ๆ

โครงการริเริ่ม
รถประจ�าทางดิจิทัลจาก HUAWEI

ขั้นตอนที่สี่ การเพิ่มอัตราการจ้างงานในกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่ และการให้ความช่วยเหลือแบบบูรณาการเพ่ือรักษาระดับความสามารถ
ของบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลไว้ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่แต่ละรายจะได้งานที่เหมาะสมและตรงตามทักษะที่พวกเขา 
มีการให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพถือเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ บัณฑิตจบใหม่จะสามารถสมัครงานที่พวกเขาสามารถ 
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมดิจิทัลได้ โครงการริเริ่มในขั้นตอนนี้จะเน้นถึงประโยชน์ของการมีทักษะดิจิทัลขั้นสูง การเติมเต็มต�าแหน่งงานที่ต้องการ
ในอนาคต และสร้างช่องทางการจับคู่งานกับผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สุดท้ายนี้ การปลูกฝังทัศนคติความพร้อมในการปรับตัวให้แก่นักเรียนและแรงงานในปัจจุบัน คือ หนทางรับประกันความยั่งยืนในการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล หากปราศจากทัศนคติที่รักการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ท่ีมีติดตัวจะเริ่มล้าสมัยเม่ือเทคโนโลยีเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ในขณะที่รัฐบาล บริษัทต่างๆ และสถาบันการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอันล�้าสมัย ตัวบุคลากรเองก็ต้องให้ความส�าคัญต่อประโยชน์ท่ีจะ 
ได้รับจากหลักสูตรดังกล่าวเช่นกัน ทัศนคติที่ดีต่อการปรับตัวไม่เพียงแต่น�าไปใช้ในการเพิ่มทักษะเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสามารถพนักงาน 
ในการก้าวผ่านความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมการท�างานที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งงานใดก็จ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะความสามารถ 
เสริมประกอบด้วย เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรมต่างๆ
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ในการพัฒนาทั้ง 5 ระยะ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถออกแบบและด�าเนินโครงการคิดริเริ่ม
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้
มีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ
ระดับสากลที่ดีที่สุด ซึ่งทีมงานได้รวบรวม
ชุดค�าแนะน�าต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในประเทศไทยให้มีศักยภาพทางทักษะ
ด้านดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น

ประเทศไทยได้ลงทุนเพ่ือบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลดังระบุไว้ในเนื้อหาบทที่ 3 อย่างไรก็ตาม โครงการริเริ่มเหล่านี้ได้รับการเปิดตัวจาก
หลายหน่วยงาน โดยขาดหน่วยงานก�ากับดูแลจากส่วนกลาง ส่งผลให้ขาดความโปร่งใสและเกิดโครงการทับซ้อน เมื่อผนวกรวมกับการขาดโครงสร้าง
ชี้วัดประสิทธิภาพของแต่ละโครงการ ความคืบหน้าของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัลจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้า

เพื่อลดช่องว่างของความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัล รัฐบาลคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการน�าการตรวจติดตามและ
วัดผลโครงการริเริ่มทั้งหมด และด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ชุดโครงการริเริ่มแบบองค์รวมจึงได้รับการจัดกลุ่มดังท่ี
แสดงในรูปภาพ 5.3

บทที ่5.1.2: โครงการรเิริม่ทีแ่นะน�าส�าหรบัลดชอ่งวา่งในบคุลากรส�าหรบัยคุดิจทิลัในประเทศไทย

ชุดโครงการริเริ่มแบบองค์รวมจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาร่วมกับรัฐบาล ผู้มีบทบาท
ส�าคัญต่อการก�าหนดแผนงานที่ชัดเจนและเหมาะสมในทางปฏิบัติ

โครงการน�าร่องเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะส�าหรับยุคดิจิทัลรูปภาพ 5.3:

ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม

รฐับาล ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษาผูมสีวนเก่ียวของ:

A

B

ปรบัปรงุการเขาถึงและความสามารถใน

การเชือ่มตอของประชาชนโดยรวม

แพลตฟอรมการเรยีนรูแบบบรูณาการ

C1.

C2.

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานC.

หลกัสตูรดจิทัิลสาํหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา และมหาวทิยาลยั

โปรแกรมสอนผูอบรมสาํหรบัอาจารย 

ซ่ึงดาํเนนิการสอนโดยผูเชีย่วชาญ

ในอตุสาหกรรม

A1.

A2.

การพัฒนาทกัษะA.

โครงการระดมทนุ PPP / แพลตฟอรม

สาํหรบัระดมทนุสนบัสนนุจากกลุมคน

ทางอนิเทอรเนต็ (Crowdsourcing)

E1.

การใหท้นุและการสนบัสนนุ
ด้านการเงนิ

E.

C

D

E

การปรบัปรงุนโยบายใหทนัสมยัและ

ผลกัดนัความคดิรเิริม่/ โครงการตาง ๆ / 

กระบวนการอนมุตัหิลกัสตูรดานดจิทิลั

ผลตอบแทนเพือ่จูงใจภาคเอกชนในการ

รวมมอืกับสถาบนัการศกึษา

หนวยตรวจสอบกลางเพือ่วดัผล

ความกาวหนา และดแูลประสทิธภิาพ

ของโครงการนาํรองดานดจิิทลั

ปรบัปรงุโครงสรางเงินเดอืนสาํหรบั

ตาํแหนงดานดจิิทลัในหนวยงานภาครฐั

D1.

D2.

D3.

D4.

การสรา้งนโยบาย
ทาํใหเ้ปน็มาตรฐาน
และมกีารตรวจสอบ

D.

เพือ่กาํหนดตาํแหนงงานท่ีกาํลงัตองการ

ทักษะดานดจิทัิล เสนทางอาชีพ 

และโครงสรางเงนิเดอืน

ใหคาํแนะนาํดานอาชีพออนไลนแบบตวัตอตวั 

และแพลตฟอรมสาํหรบัจบัคูความเหมาะสมงานกบัผูสมคัร

B1.

B2.

อาชพี/ การจบัคู่
ความเหมาะสม
ของงานกบับคุคล

B.
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การเขียนโปรแกรม
Visual Basic และ Macro

การจัดการฐาน
ข้อมูลเบื้องต้น

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์

ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

Visual Basic และ Macro

ภาพประกอบอธบิายหลกัสตูรดา้นดจิทิลั รูปภาพ 5.4:

A1. หลักสูตรดิจิทัลส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย 

A2. โปรแกรมฝึกอบรมผู้สอนส�าหรับอาจารย์ ซึ่งด�าเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

A1. หลักสูตรดิจิทัลส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย

ในขณะท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น สถาบันการศึกษาก็ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
ในปัจจุบันแนวคิดเรื่อง “การเรียนรู้ผ่านการลงมือท�า” ในกลุ่มเยาวชนได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล ทั้งนี้หลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยต้องได้รับการทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่า ทักษะด้านดิจิทัล/ICT 
ที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรอย่างเหมาะสมเป็นที่เรียบร้อย

อ้างอิงจากการสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยไทยและคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ICT และวิทยาศาสตร์ พบว่า 66% ของผู้ตอบแบบส�ารวจ
ระบุความคาดหวังต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงก�าลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยว่าจะมีทักษะการคิดเชิงปริมาณ 
การคิดเชิงตรรกะเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรู้ความเข้าใจทักษะดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ตามนักศึกษาจ�านวนน้อยมาก
ที่จะมีทักษะดังกล่าวก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งคนที่มีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เมื่อการปฏิรูปเข้าสู่ยุคดิจิทัลเข้ามาแทนท่ีและพลิกโฉมพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ในตลาดแรงงาน ทักษะดิจิทัลจึงทวีความส�าคัญยิ่งส�าหรับต�าแหน่งงาน
ทุกสาขา ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจึง
ต้องพิจารณาบรรจุหลักสูตรดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานไว้ในหลักสูตรของตน
เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพทักษะ
ด้านดิจิทัลต่อไป (รูปภาพ 5.4)

สภาพแวดล้อมการเรียนรูแ้ละความต่อเนือ่งของหลกัสตูรดจิทิลัส�าหรบั
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นปัจจัยส�าคัญใน
การสร้างประสบการณ์เรียนรู ้ที่ดีส�าหรับเยาวชนทั่วประเทศ ทว่า
ความยากง่ายในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพน้ันแตกต่างกัน
ภายในกลุ่มนักเรียนไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน หรือ
ผู ้ด ้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เน่ืองมาจากอุปสรรคต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพภูมิศาสตร์และปัญหาการเงิน ทั้งนี้ควรมี
การจัดเตรียมเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือการรองรับการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน เช่น แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ต วิธีการแก้ไขปัญหาวิธีนี้
ไม่เพียงท�าหน้าท่ีเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้หน่ึงเดียวส�าหรับโรงเรียน
ทั้งหมดภายในประเทศไทย แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนผู ้อาศัย
อยู ่ในพื้นท่ีห่างไกลของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพ
ได้เช่นกัน

• ค่าสถานท่ีจัดช้ันเรียน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูจะลดลงหากมีการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 จะลดลงเช่นกัน
• ค่าใช้จ่ายสามารถลดลงได้อีก โดยใช้ AI สร้างคุณสมบัติด�าเนินการสอนและเล่นเกมแบบอัตโนมัติ
• ด้วยการเรียนรู้ผ่านการใช้งานสมาร์ตแอปพลิเคชันนักเรียนจะสามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างง่ายดายและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบใหม่
• ในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรต้องสอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีล่าสุด และมหาวิทยาลัยควรเตรียมนักศึกษาให้มีความสามารถท่ีจ�าเป็น
 ในการเตรียมความพร้อมท�างานในองค์กร
• การร่วมมือกันและการแก้ไขความซ�้าซ้อนของหลักสูตร ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนถือเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
 ความมั่นใจว่าช่องว่างทางทักษะจะเกิดข้ึนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

โครงการรเิริม่นีส้ามารถขบัเคลือ่นโดยรฐับาล ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา ในแง่ของเงนิทนุและการวางแผนหลกัสตูร ตลอดจนรบัการสนบัสนนุ
เพิ่มเติมจากภาคเอกชนเพื่อด�าเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน กรณีศึกษาจากมาเลเซียเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง
ความร่วมมือประเภทน้ี

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรรกะอัลกอริธึม

แผนผังความคิด

การวาด/การออกแบบ
เพื่อการท�างาน

แนวคิดด้าน
ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

 ระดับการศึกษา
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• โครงการริเริ่มด้านการเรียนรู้ดิจิทัลแห่งมาเลเซีย (DELIMa) คือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ส�าหรับคุณครู นักการศึกษา และ
 นักเรียน มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาแบบประชาธิปไตยส�าหรับประชากรทุกคน โดยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ผ่านระบบ
 ทางไกล และแบบผสมผสาน
• แพลตฟอร์มได้รับการพัฒนาด้วยความร่วมมือของ Microsoft, Google และ Apple
• แอปพลเิคชนัและเครือ่งมอืต่างๆ ทีใ่ช้ ได้แก่ Microsoft Office 365, Google Classroom และ Apple Teacher Learning Center
• มีผู้ใช้งานเฉลี่ย 1.7 ล้านคนต่อเดือน ท�าให้ส่ิงน้ีคือหนึ่งในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับชาติที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถเข้า
 เรียนได้จากทั่วทุกมุมโลก

  กรณีศึกษา: DELIMa แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลของประเทศมาเลเซีย

A2. โปรแกรมฝึกอบรมผู้สอนส�าหรับอาจารย์ ส�าหรับฝึกสอนอาจารย์มหาวิทยาลัย ด�าเนินการสอน
 โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านสถาบันการศึกษาพบว่ามากกว่า 50% คิดว่าความสามารถของอาจารย์ในการตามทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีนั้นเป็นเร่ืองส�าคัญและเป็นโจทย์ส�าหรับคณาจารย์ทุกท่าน เมื่อผนวกกับการไม่มีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ส่งผลให้คณาจารย์
ในปัจจุบันจึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ล่าสุดหรือความรู้ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดช่องว่างทางทักษะ

วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ได้แก่
 1.   การตรวจสอบให้แน่ใจว่า คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอด้วยเนื้อหาท่ีเป็นปัจจุบัน
 2. การจัดล�าดับความส�าคัญและความสอดคล้องของเกณฑ์ปฏิบัติงานของคณะให้ตรงกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล

ประการแรก จ�าเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน (รูปภาพ 5.5) เม่ืออ้างอิงตามตามภาพประกอบจะพบว่า 
เป้าหมายของการด�าเนินงานคือ ต้องการเพิ่มพูนทักษะคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านการเรียนรู้แบบหลายช่องทาง เช่น 
ช่องทางการฝึกอบรมออนไลน์/การเรียนรู้เสมือนจริง คณาจารย์สามารถเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนได้ตามความเร็วท่ีต้องการ 
คล้ายกับกรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลียเบื้องล่าง บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าจะมีบทบาทส�าคัญต่อการเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ ผ่านการจัดเตรียมเน้ือหาการเรียนรู้ซึ่งเน้นความต้องการภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลาง แนวทางปฏิบัติ ไปจนถึงสิ่งที่ส�าคัญ
ที่สุดคือการประเมินทักษะ

เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ Train-the-Trainer (TTT) พวกเขาจะกลายเป็นผู้ฝึกสอนท่ีผ่านการรับรอง ทั้งยังสามารถฝึกอบรม
เพื่อนร่วมงานและสร้างสรรค์วงจรความรู้ที่ยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยได้

โครงการรเิริม่นีเ้สนอให้ หน่วยงานภาครฐั หรอืกระทรวงการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) เป็นผูน้�าในฐานะหน่วยงานก�ากบั
ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาน้ันมีวาระการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และมีแรงจูงใจที่เพียงพอ ในขณะที่
ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลชั้นน�า คณาจารย์ชาวไทยผู้
สอนหลักสูตรดิจิทัล/ICT ก็ต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะทันยุคดิจิทัลไปพร้อมกัน วิธีหนึ่งที่ใช้ในการด�าเนินงาน
ลักษณะนี้ คือ การใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ซ่ึงแนะน�าโดย
รัฐบาล

ภาพประกอบอธิบาย
รูปแบบการฝึกอบรมคณาจารย์

รูปภาพ 5.5:

ทบทวน

การฝกอบรมรายไตรมาส

ไดรบัหนังสือรบัรอง

สําหรบัผูฝกสอน

เรยีนรูดวยตนเอง รบัหนังสือรบัรอง

กําหนดแนวทางตาม KPI

สิทธปิระโยชนโดยการยกเวนภาษี

แพลตฟอรมเพือ่การเรยีนรู

แบบบรูณาการ

(โดยหนวยงานภาคเอกชน)

สถาบนัการศึกษา

รฐับาล

คณาจารย

แพลตฟอรมออนไลน

โครงการ TTT

กําหนดแนวทางตาม KPI

รฐับาล

กําหนดแนวทางตาม KPI

สถาบนัการศึกษา

ที่มา: รัฐบาลมาเลเซีย
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• HCIA/HCSA Certification (industry example)

• HCIP/HCSP Certification (industry example)

• HCIE Certification (industry example)

• สถานที่: Pearson VUE test centers
• รับ e-Cert หลังจากผ่านการทดสอบข้อเขียน HCIA/HCSA
• ระยะเวลาในการรับรอง: 3 ปี

• สถานที่: Pearson VUE test centers
• รับ e-Cert หลังจากผ่านการทดสอบข้อเขียน HCIP/HCSP
• ระยะเวลาในการรับรอง: 3 ปี

• สถานที่: Pearson VUE test centers
• ผ่านการทดสอบข้อเขียน HCIE
• ระยะเวลาในการรับรอง: 18 เดือน

• สถานที่: Huawei HCIE test centers
• ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติกา HCIE

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ รับใบรับรอง

0307

08

01

02

06

05

04

TTT

นัชูลซโบบแกออ
มรบอกฝรากนผแ

ถรามาสีท
ดไงอเดนหาํก

นางกฝราก
ะษกัทานฒัพราก
งิรจนางาํทรากกาจ

าษกึรปาํคบัรราก
นลไนอองาทงอชนาผ

อขวัหนใาษกึรปาํคบัร
ลวงักอขนปเีท

กอืลเดัคณษาภมัส

คินคทเนาดูรนยีรเราก
ิตับิฏปรากีฎษฤท
รากิตับิฏปงอหนใ

งอรบัรบใบัรราก
งอรบัรรากนวบะรก

ดวงมขเงายอ

ีทานหบัรราก
นอสกฝยวชูผนปเ
นอสรากกฝรากงรคโ

 ูรนยีรเราก
นยีรเงอหนใ

รตูสกัลหงอข %08

กรณีศึกษา: ตัวอย่างโครงการ TTT

กรณีศึกษา: ตัวอย่างโครงการ TTT จากภาคเอกชน
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• ศูนย์กลางดิจิทัล The Arc คือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร
 กว่า 90 ราย รวมถึง Google, Microsoft, ClickView และ Adobe
• แพลตฟอร์มน้ีเป็นเครื่องมือดิจิทัลและแหล่งการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนและคุณครูในรัฐวิกตอเรีย
• จัดหาทรัพยากรแก่คุณครูและนักการศึกษาเพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญผ่านการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์ม
 การเรียนรู้เสมือนจริง
• สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ และการประชุมส�าหรับครู เพื่อพัฒนาทักษะและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน

ที่มา: กรมสามัญศึกษาและการฝึกอบรมแห่งรัฐวิกตอเรีย

กรณีศึกษา: “Arc” แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลของประเทศออสเตรเลีย

แผนการด�าเนินงานและแผนปฏิบัติการ – มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดหมู่ รายละเอียดโครงการ ผลลัพธ์ที่ส�าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนา
หลักสูตรดิจิทัล

โครงการพัฒนา
ทักษะและ 
ความสามารถ 
- นักเรียน
  นักศึกษา

โปรแกรม TTT

โครงการจัดหา
เงินทุน / 
แพลตฟอร์ม 
Crowdsourcing

โครงการพัฒนา
ทักษะและ 
ความสามารถ 
– พนักงาน

พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลส�าหรับนักเรียนและ
กลุ่มสังคม รวมถึง Online MOOC, Practice Only 
Course และ Practice Based Course โดยที่ระยะ
เวลาของ Practice Based Course 
คิดเป็นอย่างน้อย 30%

จัดเตรียมการเปิดใช้งานดิจิทัลส�าหรับอุตสาหกรรม
ตามข้อก�าหนดการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัล 
รวมถึงทักษะทางสังคม ทักษะดิจิทัล
ระดับพื้นฐาน (L1) ทักษะดิจิทัลระดับต้น (L2)

ปลูกฝังผู้ฝึกอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการฝึกฝนผู้มีความสามารถ

สร้างกองทุนพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลและ
แพลตฟอร์มการใช้กองทุน และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (การจัดหาที่ปรึกษา การจัดหาการพัฒนา
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างหลักสูตร การจัดซื้อ
สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการสอน ฯลฯ) 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลในประเทศไทย

รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย อาจารย์ แรงงาน นักเรียน

จัดเตรียมการเปิดใช้งานดิจิทัลส�าหรับอุตสาหกรรม
ตามข้อก�าหนดการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัล 
รวมถึงทักษะทางสังคม ทักษะดิจิทัล 
ระดับพื้นฐาน (L1) ทักษะดิจิทัลระดับต้น
จนถึงระดับสูง (L2-L4)

จ�านวนหลักสูตร
ที่พัฒนา; ระยะเวลา
ของหลักสูตร

จ�านวนครั้งของ
การอบรมต่อคน; 
จ�านวนวัน
ที่มีการอบรม

จ�านวนผู้ฝึกสอน

จ�านวนครั้งของ
การอบรมต่อคน; 
จ�านวนวัน
ที่มีการอบรม

จ�านวนครั้งของ
การอบรมต่อคน; 
จ�านวนวัน
ที่มีการอบรม
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อาชีพ/ การจับคู่ความเหมาะสมของงานกับบุคคลB

B1. เพ่ือก�าหนดต�าแหน่งงานที่ก�าลังต้องการทักษะด้านดิจิทัล เส้นทางอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือน

B2. ให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพออนไลน์แบบตัวต่อตัว และแพลตฟอร์มส�าหรับจับคู่ความเหมาะสมงานกับผู้สมัคร

B1. เพ่ือก�าหนดต�าแหน่งงานที่ก�าลังต้องการทักษะด้านดิจิทัล เส้นทางอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือน

ความท้าทายส�าคัญประการหน่ึงซ่ึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องกล่าวถึงในการสัมภาษณ์ คือ การจัดจ้างบุคลากรด้านดิจิทัล และการเพิ่มจ�านวนพนักงาน 
ที่มีทักษะด้านดิจิทัล อันเป็นผลเน่ืองมาจากการขาดความตระหนักในหมู่พนักงานถึงบทบาทหน้าที่และอาชีพต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้การจัดเตรียมคลังข้อมูลส่วนกลางหรือพอร์ทัลแบบรวมศูนย์ซึ่งรวบรวมบทบาทหน้าที่และเส้นทางอาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จะท�าให้ประชากร
ทั่วไปเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ง่าย และมองเห็นภาพรวมโอกาสในการท�างานท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มความโปร่งใสของสถานภาพบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านดิจิทัลและเพิ่มอัตราการไหลเข้าของบุคลากรอีกด้วย

• พอร์ทัล MySkillsFuture คือ บริการครบวงจรส�าหรับ 
 ทุกความต้องการด้านอาชีพ การเพิ่มพูนทักษะ และ 
 การพัฒนาตนเองเพื่อประชาชนภายในประเทศ
• น�าเสนอชุดเคร่ืองมือเพื่อการประเมินตนเอง ทรัพยากร 
 ในภาคอุตสาหกรรม โอกาสเพิ่มทักษะ และบริการค้นหา 
 งานที่เหมาะสม
• แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์นี้ มีส่วนสร้างระบบเศรษฐกิจ 
 ที่เท่าเทียม ในขณะเดียวกันยังท�าให้ประเทศสิงคโปร์ 
 มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นอีกด้วย

กรณีศึกษา: พอร์ทัล MySkillsFuture ของประเทศสิงคโปร์

ที่มา: MySkillsFuture

การ
ประเมิน
ตนเอง

ข้อมูล
ในภาค
อุตสาหกรรม

หลักสูตร
เสริมทักษะ

เคล็ดลับ
ในสาย
อาชีพ

การ
สรรหางาน
ที่เหมาะสม

B2. ให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพออนไลน์แบบตัวต่อตัว และแพลตฟอร์มส�าหรับจับคู่ความเหมาะสมงานกับผู้สมัคร

แนวทางเพ่ิมเติมความโปร่งใสของสถานภาพบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล คือ การให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพออนไลน์แบบตัวต่อตัวและแพลตฟอร์ม
ค้นหางานที่เหมาะสม ด้วยการเข้าถึงแบบรวมศูนย์เพ่ือเสริมทักษะ ผสานกับเครื่องมือวางแผนส�าหรับเส้นทางอาชีพและการเรียนรู้ แพลตฟอร์ม 
จะเป็นแหล่งทรัพยากรที่ช่วยน�าทาง ท�าให้การเข้าถึงตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น ระบบรวมศูนย์ยังช่วยให้บริษัทมองภาพรวม 
เก่ียวกับบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลในตลาดแรงงานได้ดีขึ้น ตัวอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มดังกล่าว คือ MySkillsFuture เปิดตัวโดยรัฐบาลสิงคโปร์
ในปี 2017 แพลตฟอร์มนี้รวบรวมแบบประเมินตนเอง หลักสูตรเสริมทักษะ การวางแผนอาชีพ และทรัพยากรเพื่อการสรรหาบุคลากร 
ไว้ในท่ีเดียว ท�าให้ท้ังในแง่มุมของผู้สมัครงานและนายจ้างมีความโปร่งใสขึ้นส�าหรับทั้งสองฝ่าย
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานC

C1.     ปรับปรุงการเข้าถึงและความสามารถในการเชื่อมต่อของประชาชนโดยรวม

C2.     แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบบูรณาการ

C1. ปรับปรุงการเข้าถึงและความสามารถในการเชื่อมต่อของประชาชนโดยรวม

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลแล้ว ประเด็นส�าคัญซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายรายกล่าวถึงในการสัมภาษณ์ คือ การเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ต ดัชนีการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในปี 2563 ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 จาก 79 ประเทศ ถือเป็นเครื่องตอกย�้าถึงข้อจ�ากัด 
ในการเช่ือมต่อส่ือสาร

ความยุ่งยากข้างต้น ส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจากการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม 
ขาดแคลนกว่า ดังนั้นนอกจากการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ตมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลต้องด�าเนินการอย่างมีไหวพริบมากขึ้น

หากด�าเนินโครงการเก็บรวบรวม ปรับปรุง และแจกจ่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้แล้ว รัฐบาลไทยจะมีอุปกรณ์คงคลัง 
เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือได้มากขึ้น
 1. ช่วยลดช่องว่างด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ส่งผลให้ประชากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 2. ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรีไซเคิล

• โครงการ CCRP เปิดตัวในฮ่องกง ด�าเนินงานเก็บรวบรวม 
 คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว รวมถึงอุปกรณ์เสริมส�าหรับคอมพิวเตอร์  
 เพื่อปรับปรุงและรีไซเคิล
• ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล จะได้รับ 
 การแจกจ่ายไปยังครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป
• บ้านจดัสรร ภาคธรุกจิ ตลอดจนอาคารต่างๆ ในภาคอตุสาหกรรม 
 กว่า 1,700 แห่ง ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อบริจาค 
 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• แม้เป็นเพียงโครงการน�าร่อง ทว่า CCRP สามารถฟื้นสภาพ 
 และจัดการขยะคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมส�าหรับ 
 คอมพิวเตอร์ได้มากเกือบ 150,000 เครื่อง

กรณีศึกษา: โครงการรีไซเคิลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร (CCRP)

ที่มา: กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฮ่องกง
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C2. แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การศึกษาในระบบ เช่น มหาวิทยาลัย ถือเป็นแกนหลักของระบบการศึกษาไทยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ต่อมาระบบเกิดความเปลี่ยนแปลง 
แบบฉับพลันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเข้าสู ่ยุคดิจิทัลและอุบัติการณ์โรคระบาด ซ่ึงระหว่างนั้น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้เพิ่มขึ้น 
เป็นจ�านวนมากโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์เหล่านี้มาจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย เช่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ถึง
แม้จะมีการปรับปรุงกระบวนทัศน์การเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล ทว่าผู้เรียนและครูผู้สอนจะยังคงกลับไปใช้การเรียนรู้รูปแบบออฟไลน์เม่ือโรคระบาด 
บรรเทาลงแล้ว เพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

ในขณะที่การศึกษารูปแบบด้ังเดิมยังคงมีความส�าคัญกับสังคมไทย แต่เส้นทางการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ก็มีความจ�าเป็นต่อการผลักดันประเทศ 
ให้เข้าสู ่ยุคดิจิทัล ด้วยความเร็วสูงขึ้นและขยายระดับโครงการไปพร้อมกัน ตามเนื้อหาที่ได้อ้างอิงในบทที่แล้ว มหาวิทยาลัยไทยมีขีดจ�ากัด 
ด้านทรัพยากรในการผลิตบุคลากรวุฒิการศึกษาด้าน ICT/ดิจิทัล ส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม  
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าสถาบันอาชีวศึกษาจะมีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพ 
การศึกษาตามท่ีหลายบริษัทต้องการได้

วิธีแก้ปัญหาเหล่าน้ี คือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างรูปแบบออนไลน์กับออฟไลน์ รูปภาพ 5.6แสดงองค์ประกอบต่าง ๆ  
ของแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเขข้าถึงผู้ใช้งานในวงกว้างกว่าระดับมหาวิทยาลัยทั่วไป หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่จะมีระดับสูง
กว่าสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งยังอ�านวยความสะดวกด้วยช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเพิ่มโอกาสฝึกอบรมจากประสบการณ์การท�างานจริง 
แก่พนักงานได้

โครงการริเริ่มเก่ียวกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องการผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา 
เมื่อเครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา และบริษัทเอกชน ประสานความร่วมมือกัน แพลตฟอร์มนี้จึงประกอบด้วยเนื้อหาล�้าสมัย วิธีการสอน
ขั้นสูง ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และการเข้าถึงศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติได้จากทั่วประเทศ ทุกที่ทุกเวลา

ในเวลาเดียวกัน การมีส่วนร่วมของรัฐบาลต่อโครงการริเร่ิมรายการนี้ คือ การสนับสนุนส่งเสริมและรวบรวมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ใน 
ฐานะช่องทางการศึกษาแนะน�าส�าหรับพลเมือง เน่ืองด้วยความน่าเชื่อถือและการยอมรับอันเป็นปัจจัยหลักต่อความส�าเร็จในการดึงดูดผู้เข้าเรียน 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้สามารถท�าให้เกิดขึ้นจริงจากการรับเงินอุดหนุน สปอนเซอร์ และวงเงินกู้ ด้วยแพลตฟอร์มนี้จะท�าให้ประชากรท้ังใน 
เขตเมืองและชนบทต่างได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังนี้สามารถอ้างอิงตัวอย่างต่างๆของเส้นทางการเรียนรู ้ในโดเมน 
ที่มีความต้องการสูง เช่น AI/ Big data และ 5G ในภาคผนวก B และ C

ภาพประกอบอธิบายแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการรูปภาพ 5.6:

ออนไลน์ 
(แอป, เว็บ)

สถาบัน
อาชวีศึกษาเป็น
“ศูนย์การเรียนรู้”

บริษัท
เครือข่าย

ผู้สอน ช่องทางเข้าถึง ผู้เรียน

แพลตฟอร์ม
เพ่ือการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัย

สถาบัน
อาชีวศึกษา

บริษัท
พันธมิตร

• การเรียนรู้
 และประเมินผล
 ด้วยตนเอง

• การฝึกอบรมด้วย 
 การปฏิบัติ
• การมอบหมายงาน
 แก่ทีม

• การฝีกปฏิบัติ
 พร้อมท�างานจริง

วุฒิการศึกษา/ใบรับรอง
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• โครงการริเริ่มด้านการศึกษาอัจฉริยะ เปิดตัวในปี 2011 มุ่งเป้าหมายส�าหรับพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT 
 เพื่อเศรษฐกิจและบุคลากรของเกาหลีใต้
• โครงการนี้ด�าเนินงานในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง โดยเน้นการแก้ปัญหาเป็นส�าคัญ
• แหล่งเรียนรู้หลากหลายจากทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้นีน้�าเสนอด้วยรปูแบบดจิทิลั และถอืเป็นการเรยีนรูแ้บบหลากหลายช่องทาง

กรณีศึกษา: โครงการริเริ่มด้านการศึกษาอัจฉริยะ (SEI) ของประเทศเกาหลี

กรณีศึกษา: ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาคต่างๆโครงการ Eco-Circulation ที่ร่วมมือโดยหลากหลายฝ่าย
และหน่วยงาน

โมเดลการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ช่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลในพ้ืนที่ท้องถิ่นในศาลาวั
 และอ�านวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ส�านักงานการศึกษา รัฐบาล

ระบบจัดการ
ชั้นเรียน LMS

ระบบการศึกษา
วิดีโอทางไกล

อุปกรณ์
ส�าหรับผู้สอน

โปรแกรม
ส�าหรับชั้นเรียน

จุดเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย

การแสดงผล

อุปกรณ์
ส�าหรับผู้เรียน

องค์ประกอบที่มีอยู่

องค์ประกอบเพ่ิมเติม

โปรแกรมส�าหรับ
วิดีโอทางไกล

โครงสร้างพ้ืนฐาน
แบบไร้สาย

ที่มา: UNESCO

• นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา: หลังจากการฝึกอบรม พวกเขาสามารถ
 หางานท�าได้อย่างราบรื่น และความเต็มใจท่ีจะฝึกอบรมก็ดีขึ้น
• CENTEX: คุณภาพของการฝึกอบรมได้รับการปรับปรุงเพื่อดึงดูดผู ้เข้า
 รับการฝึกอบรมมากขึ้น

• ผู ้รับเหมาช่วง: ปรับปรุงความสามารถในการจ้างช่วง ขยายการจัดหา
 ผู้มีความสามารถ และให้บริการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 
• Company: ความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับ CenterExs ช่วยให้ลูกค้า
 ประสบความส�าเร็จ

Enterprise
/Organization

Government 
agencies Agency

Improve training capabilities
Enrich required courses

Improve training capabilities
Improve Brand influence

Promote 
Employment

CENTEX
Training
Center

Subcontractor

CENTEX
Talent

Selection 
Meeting

Training
Job

application Employment

Transfer talent
Screening Interns

Capability improvement 
& Incentive

Training of personnel 
Accreditation

Co-sponsoredTraining strategic 
cooperation

Graduate
student
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D2. ผลตอบแทน (เช่น การยกเว้นภาษี) เพ่ือจูงใจภาคเอกชนในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

เช่นเดียวกับในหลายพื้นที่ เงินทุนยังคงเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญส�าหรับการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเพียงพอ การสนับสนุน
สิทธิประโยชน์เดิมให้ดียิ่งข้ึนจะช่วยกระตุ้นภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมกันสถาบันการศึกษา ในแง่ของการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงการจัดหาเงนิทุน รฐับาลไทยสามารถมีส่วนช่วยในการลดช่องว่างระหว่างอปุสงค์และอปุทานของบคุลากรตรงส่วนนีไ้ด้ นอกจากนี ้การด�าเนนิงาน
ดังกล่าวยังช่วยลดต้นทุนของรัฐบาล และเป็นการเพ่ิมทุนแก่โครงการส�าคัญอื่น ๆ อีกด้วย

การสร้างนโยบาย ท�าให้เป็นมาตรฐาน และมีการตรวจสอบD

D1. การปรบัปรงุนโยบายใหท้นัสมยัและผลกัดนัความคิดริเริม่/ โครงการตา่งๆ/ กระบวนการอนมุตัหิลักสตูรดา้นดจิทิลั

D2. ผลตอบแทน (เช่น การยกเว้นภาษี) เพ่ือจูงใจภาคเอกชนในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

D3. หน่วยตรวจสอบกลางเพ่ือวัดผลความก้าวหน้า และดูแลประสิทธิภาพของโครงการน�าร่องด้านดิจิทัล

D4. ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนส�าหรับต�าแหน่งด้านดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐ

D1. การปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัยและผลักดันความคิดริเริ่ม/ โครงการต่าง ๆ/ กระบวนการอนุมัติหลักสูตร 
     ด้านดิจิทัล
ความต้องการหลกัสตูรดจิทิลัทีเ่ข้มข้นและร่วมสมยัจากสถาบนัการศกึษานัน้ สะท้อนออกมาจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องหลายฝ่ายทัง้จากภาครัฐและเอกชน 
อย่างไรกต็าม อปุสรรคส�าคญัในทีน่ี ้คอื กระบวนการอนมุตัซิึง่ยดืเยือ้ใช้เวลานานส�าหรบัโครงการใหม่ด้านการศกึษาหรอืโครงการริเริม่ใดๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับรัฐบาล มักใช้ระยะเวลาอนุมัติระหว่าง 6 เดือนถึง 1.5 ปี

หากสามารถก�าหนดนโยบายที่ช่วยให้ระบบในการอนุมัติโครงการริเร่ิมได้รับการอนุมัติในระยะเวลาที่เร็วขึ้น รัฐบาลไทยจะส่วนช่วยในการสนับสนุน
นวตักรรมในระบบการศกึษาและสามารถทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรทีต่รงตามเป้าหมาย ก�าลงัเป็นทีต้่องการ และเตรยีมความพร้อมบคุลากรส�าหรบัอนาคต
ที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

• พื้นที่ทดสอบนวัตกรรมของรัฐบาล
• ใช้การออกแบบข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลที่เน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อส�ารวจแนวทางแก้ไขที่ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุด 
 ของประเทศ ตั้งแต่ความยากจน การรักษาพยาบาล ไปจนถึงสุขภาพและการดูแลเด็ก
• แนะน�าแนวคดิการสร้างต้นแบบในการจดัท�านโยบาย เพือ่ส�ารวจผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากนโยบายต่างๆ ก่อนด�าเนนิการปรบัขนาด
• นโยบายเหล่าน้ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดเวลาในการด�าเนินโครงการใหม่

• มูลนิธิวิจัยแห่งชาติ (NRF) ให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยที่จัดหานักวิจัยและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา 
 กับบริษัทเอกชน
• ผู้เล่นในอุตสาหกรรมเอกชนให้ทุนและความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัยที่ก�าหนดร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
• ผู้เล่นในอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยเพื่อแลกกับค่าลิขสิทธ์ิ 1% จาก 
 ยอดขายสุทธิที่เกิน 222 ล้านบาท

ที่มา: UK government

ที่มา: National Research Foundation

กรณีศึกษา: UK government’s Policy lab

กรณีศึกษา: Partnership model between industry players and local institutes
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D3. หน่วยตรวจสอบกลางเพ่ือวัดผลความก้าวหน้า และดูแลประสิทธิภาพของโครงการน�าร่องด้านดิจิทัล

เมื่ออ้างอิงข้อมูลตามท่ีได้รับการยืนยันจากการสัมภาษณ์ พบว่า ความท้าทายที่หน่วยงานใด ๆ ต้องเผชิญเม่ือเร่ิมด�าเนินงานตามโครงการ 
ริเริ่มใหม่ คือ การจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ ส่วนความท้าทายส�าคัญต่อความพยายามในการปฏิรูปเข้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย คือ  
ความไม่ต่อเนื่องของการตรวจติดตามและประเมินความส�าเร็จ รวมถึงผลที่ได้รับจากโครงการริเริ่ม

หากประสงค์จะบรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้น เน้ือหาในรายงานฉบับนี้ได้น�าเสนอการจัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานกลางเพื่อตรวจติดตาม ก�ากับดูแล 
และประเมินโครงการริเร่ิมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งเปิดตัวโดยหน่วยงานภาครัฐไว้แล้ว รัฐบาลสามารถสร้างสรรค ์
ชุดเครื่องมือเพื่อการด�าเนินงานที่ดีขึ้น จากการจัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานกลางเพ่ือตรวจติดตาม ก�ากับดูแล และประเมินโครงการริเริ่ม 
โดยหน่วยงานที่ก�าหนด รัฐบาลจะเห็นภาพรวมของการประเมินและน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญว่าโครงการไหนจะเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน และ
เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ทางสังคมจากการลงทุนของรัฐบาลได้มากกว่า โดยขอบเขตของหน่วยงานกลางเพื่อตรวจติดตาม ต้องครอบคลุม
ห่วงโซ่คุณค่าของบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่การศึกษาในระดับประถมศึกษาไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจ
ว่าโครงการริเริ่มมีความต่อเน่ืองและสอดคล้องเหมาะสมอย่างแท้จริง

D4.   ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนส�าหรับต�าแหน่งด้านดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยต้องติดตามกระบวนการด�าเนินงานภายในองค์กรรัฐบาลเอง
เพ่ือพัฒนาดิจิทัลเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม กรณีจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลดิจิทัลซ่ึงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่ออนาคต รัฐบาลจ�าเป็นต้องว่า
จ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล พร้อมด้วยทักษะตามความต้องการเพื่อพัฒนาและบ�ารุงรักษาแพลตฟอร์ม รวมถึงงานบริการ 
ด้าน ICT เช่น แพลตฟอร์มข้อมูล และ งานบริการประชาชนในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) เมื่อหน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านดิจิทัลของตน การด�าเนินงานดังกล่าวจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยไปพร้อมกัน

เพ่ือด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นผลส�าเร็จ รัฐบาลไทยจ�าเป็นต้องทบทวนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ส�าหรับพนักงานกระทรวง 
และหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานในสายงานดิจิทัล ด้วยการน�าเสนอเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ 
เช่น สามารถปฏิบัติงานทางไกล เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ การด�าเนินงานในลักษณะนี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถรับสมัครบุคลากร
ให้เข้ามาช่วยเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิรูปประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลได้

• หน่วยงานตรวจสอบเงินเดือนอาวุโส (SSRB) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรก�าลังพัฒนาแผนการช�าระเงินส�าหรับผู้น�าด้านดิจิทัล 
 เพื่อแข่งขันกับอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น
• การยกเครื่องเงินเดือนจะออกเป็น 7 บทบาทผู้เชี่ยวชาญในภาคดิจิทัล ข้อมูล และเทคโนโลยี (DDaT)
• มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับสูงให้เข้ามามีบทบาทเฉพาะในรัฐบาลสหราชอาณาจักร

• FEC ก�ากับดูแลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการว่าด้วยเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งจัดขึ้นในปี 2559 
• ประกอบด้วยผู้น�าทั้งภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ 
• ร่วมกับ Emerging Stronger Taskforce จะดูแลโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 
 ของเศรษฐกิจในอนาคตของสิงคโปร์

ที่มา: SSRB

ที่มา: Future Economy Council

กรณีศึกษา: UK’s digital leader salary overhaul

กรณีศึกษา: Singapore’s Future Economy Council (FEC)
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บริษัทร่วมทุนแห่งประเทศเกาหลี (KVIC) ได้จัดตั้ง กองทุนเพื่อกองทุนประเทศเกาหลี (KFoF) ขึ้น ในปี 2548 เพื่อท�าหน้าที่เป็น 
กองทุนกลางส�าหรับรัฐบาลเพื่อการลงทุนในธุรกิจ SMEs และ สตาร์ตอัปร่วมกับภาคเอกชน
• ลงทุนเพื่อการสร้างงานและจัดต้ังกองทุนซึ่งเน้นให้ความส�าคัญแก่สตาร์ตอัป
• ในปัจจบุนัมกีองทนุเพือ่การสร้างงาน 2 กองทนุ (มลูค่ารวม 419.9 พนัล้านวอน) และ กองทนุเพือ่การลงทนุ VC จากต่างประเทศ 
 ในกลุ่มบริษัทสตาร์ตอัปเกาหลีด้วยมูลค่ารวม 3.67 พันล้านวอน ทั้งนี้ 75% เป็นเงินทุนจากต่างประเทศ
• สตาร์ตอัปเกาหลีประมาณ 380 ราย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมูลค่ารวม 801.6 พันล้านวอน

กรณีศึกษา: กองทุนเพ่ือกองทุนของประเทศเกาหลี (KFoF)

บริหาร
จัดการ

ให้ค�าแนะน�าพ้ืนฐาน
ทางกฎหมาย

$$

$$

$$

$$

ก�าหนด
นโยบายกระทรวง

ต่างๆ

KFoF

นักลงทุน
เอกชน

MSS
(กระทรวง SMEs 
& สตาร์ตอัป)

SMEs
& สตาร์ตอัป

KVIC
(ด�าเนินงานบริหาร
จัดการกองทุน

โดยมีรัฐบาลหนุน)

กองทุนพันธมิตร 
(จัดการแล้ว)

มาตรการพิเศษเพ่ือสนับสนุนกฎหมายว่าด้วยเรื่อง การประกอบธุรกิจร่วมทุน

ที่มา: Korea Venture Investment Corp

การให้ทุนและการสนับสนุนด้านการเงินE

E1. โครงการระดมทนุ PPP / แพลตฟอรม์ส�าหรบัระดมทนุสนบัสนนุจากกลุม่คนทางอินเทอรเ์น็ต (Crowdsourcing)

E1. PPP funding scheme / crowdsourcing platform

ความท้าทายส�าคัญอีกประการหน่ึงซ่ึงมักที่เป็นที่พูดถึงในกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง คือ งบประมาณที่จัดสรรอย่างจ�ากัด ส�าหรับการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะทันยุคดิจิทัล ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
 1. การเพิ่ม/ฝึกอบรมทักษะเดิมแก่พนักงาน
 2. การสรรหาบุคลากรผู้มีทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องการ
 3. การสรรหาคณาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์
 4. การจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์

เม่ือเผชิญต่อความท้าทายดังกล่าว โครงการระดมทุนแบบ PPP สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ภาคเอกชน ภาครัฐ และการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ส�าหรับเน้ือหาในรูปภาพ 5.7 จะแสดงภาพประกอบอธิบายถึงหน่วยงานกลางผู้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการ 
และแจกจ่ายเงินทุนในนามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ภาพประกอบอธิบายรูปแบบโครงการกองทุน PPP ในประเทศไทยรูปภาพ 5.7:

ภาคเอกชน

รฐับาล คณะกรรมการบรหิาร TDTDF

บรษิทั/SMEs/สตารตอปั

สถาบนัการศกึษา

ประชาชน

นาํเงนิเขากองทนุ

TDTDF

สงแผนงานบรหิารจดัการ

รายงานผลการดาํเนนิงาน

•

•

จดัการกองทุน

กาํหนดแนวทาง

บรหิารจดัการ
นกัลงทนุทองถิน่1

การลงทนุโดยตรง
จากตางประเทศ2 การลงทนุโดยตรง2

นกัลงทนุทองถิน่1
ภาคเอกชน

เงนิทนุ

เงนิอดุหนนุ

การจดัหาอปุกรณ

•

•

•

กองทนุเพือ่พฒันา
บคุลากรใหมทีกัษะดานดจิทิลั

แหงประเทศไทย
(TDTDF)

กองทนุเพือ่พฒันา
บคุลากรใหมทีกัษะดานดจิทิลั
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บทที่ 5.2 การลงมือตามแผนการด�าเนินการงานขั้นตอนการปฏิบัติการ
โครงการริเริ่มควรได้รับการจัดอันดับความส�าคัญตามความเร่งด่วน ผลกระทบที่จะได้รับ  
และควรด�าเนินงานในลักษณะที่สอดคล้องกัน

โครงการต่าง ๆ 
และ โครงการริเริ่ม

เร่งด่วน
(1-8 เดือน)

ระยะส้ัน
(9-16 เดือน)

ระยะยาว
(17-24 เดือน)

พฒันาและทดสอบแอป
แบบน�าร่อง

พัฒนาแพลตฟอร์ม

A1. หลักสูตรการเรียน
การสอนดิจิทัลส�าหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย

B1. การก�าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
สายงานดิจทัิล เส้นทางอาชพี 
และโครงสร้างเงินเดือน
ในภาคอุตสาหกรรม

E1. โครงการระดมทนุ PPP / 
แพลตฟอร์มส�าหรบัระดมทุน
สนบัสนนุจากกลุม่คน
ทางอนิเทอร์เนต็ 

D1. ปรบัปรงุนโยบายและ
เร่งรดัโครงการรเิริม่/โครงการ
ต่างๆ/กระบวนการอนุมัติ
หลกัสตูรการเรยีนการสอน

D2. สร้างแรงจงูใจ เพือ่ให้
ภาคเอกชนประสาน
การด�าเนนิงานร่วมกบั
สถาบนัการศกึษา

C1. พัฒนาการเข้าถึง
และการเชื่อมต่อสื่อสาร
ในภาพรวมส�าหรับพลเมือง

B2. การให้ค�าแนะน�า
ด้านอาชีพออนไลน์แบบ
ตัวต่อตัวและแพลตฟอร์ม
ค้นหางานท่ีเหมาะสม

C2. แพลตฟอร์มเพื่อ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ

A2. โครงการ TTT 
ส�าหรับคณาจารย์ 
ด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในภาคอุตสาหกรรม

A.
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ออกแบบและอนุมัติ
หลักสูตร

พัฒนาพอร์ทัลความรู้
บนแพลตฟอร์ม
ดังระบุในข้อ A2

เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วม
บริจาค และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

ประเมินอุปกรณ์ปัจจุบันที่ใช้อยู่และ
ช่องว่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จ�าแนก 
ตามระดับโรงเรียนและระดับเขต

ทบทวน
นโยบายและ
กระบวนการ
ภายในองค์กร

เปรยีบเทยีบ
กบัหน่วยงาน
ต่างประเทศ

ร่าง
นโยบายใหม่

ออกแบบ
โครงสร้างสทิธิ
ประโยชน์

ก�าหนดกลไกการระดมทุน
และ ระบรุายการ
แหล่งทีม่าเบือ้งต้น

ตดิต่อ
สปอนเซอร์ทีไ่ด้
รบัคดัเลอืก

เริม่ต้น
ด�าเนินโครงการ
ระดมทุน

D4. ปรบัปรงุโครงสร้าง
เงนิเดือนส�าหรับต�าแหน่ง
ด้านดิจทัิลในหน่วยงาน
ภาครฐั

ทบทวน
โครงสร้าง
เงนิเดอืน

ปรบัเงนิเดอืนในกระทรวงและหน่วยงาน
ต่างๆ

ระดมทนุ เพือ่
สร้างสทิธปิระโยชน์
เพือ่จงูใจ

มอบสทิธิ
ประโยชน์ให้แก่
ผูม้ส่ีวนร่วม

ร่วมพัฒนาเนื้อหาภายในหลักสูตร 
รวมถึง มอบหมายงานจริงและฝึกปฏิบัติ
พร้อมท�างานจริง

โครงการน�าร่อง
- นักเรียนรุ่นแรก

สนับสนุน
แพลตฟอร์มการศกึษา

ออกแบบและอนุมัติ
หลักสูตร

หลักสูตรจะได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
และได้รับการอนุมัติ

เดือนที่ 6 เดือนที่ 18

พอร์ทัลจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ด้วยข้อมูลล่าสุดและข้อมูลเชิงลึก

การประเมินช่องว่างและการจัดซื้ออุปกรณ์
ประจ�าปี

นโยบายจะได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อนุมัติ 
และน�าไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง

เปิดแพลตฟอร์ม
แก่นักเรียนทุกคน

D3. ก�ากับดแูลความก้าวหน้า
และประสทิธผิลของ
โครงการรเิริม่ด้านดจิิทลั 
โดยหน่วยงานกลาง

กระบวนการตรวจติดตามและวัดผลขั้นตอน
ของโครงการริเริ่ม แบบรายเดือน

หลักสูตรจะได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
และได้รับการอนุมัติ

เปิดตัวแอป

การฝึกอบรมจะจัดอย่างต่อเนื่องฝึกอบรม TTT ส�าหรบัคณาจารย์

พฒันาฟีเจอร์ ค้นหางาน 
ท่ีเหมาะสมบนแพลตฟอร์ม
ดงัระบุในข้อ A2

สรรหาผู้เช่ียวชาญ
ในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
นกัวชิาการ เพือ่เข้าร่วมกับ
แพลตฟอร์ม

บรกิารค้นหางานทีเ่หมาะสม
แบบน�าร่อง และ
บรกิารแนะแนวอาชพี

ก�าหนด
หน่วยส�าคญั
ทีใ่ช้ในการวัด

ก�าหนดโครงสร้าง
การก�ากบัดแูล

ตดิตามวดัผล
โครงการรเิริม่
ตัง้แต่แรก
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ภาคผนวก
แผนพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัลแห่งชาติของประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถ
ด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
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ภาคผนวก A:
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพิจารณาวีซ่าส�าหรับผู้มีศักยภาพสูงทั่วโลก

ประเทศ ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชื่อวีซ่า

ปีที่ออกข้อก�าหนด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาที่อนุมัติ

เกณฑ์เงินเดือน

เกณฑ์มาตรฐาน
อื่นๆ

กระทรวงแรงงาน

Digital Nomad 
Visa

2565

ผู้มีศักยภาพสูง
ด้านดิจิทัล/พนักงาน
ผู้สามารถปฏิบัติงาน
จากระยะไกล และ
ยื่นความประสงค์
ขอที่พ�านักชั่วคราว
ภายในประเทศไทย

10 ปี

• มีรายได้ 
 จ�านวนเงิน  
 80,000 ดอลลาร์ 
 สหรัฐ 
 (2.95 ล้านบาท)  
 ต่อปี ส�าหรับ 
 สองปีล่าสุด

•  ท�าประกันสุขภาพ  
 คุ้มครองขั้นต�่า  
 50,000 ดอลลาร์ 
 สหรัฐ  
 (1.8 ล้านบาท)  
 ในประเทศไทย

• ปฏิบัติงาน 
 อย่างน้อยสามปี 
 ใน บริษัทมหาชน 
 หรือ บริษัทที่ท�า 
 รายได้ประจ�าปี 
 อย่างน้อย
 150 ล้านดอลลาร์ 
 สหรัฐ

กระทรวงแรงงาน

Overseas 
Networks & 
Expertise Pass 
(ONE PASS)

มกราคม 2566

ผู้มีศักยภาพสูงด้าน
ธุรกิจ ศิลปะและ
วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปจนถึง
งานด้านวิชาการและ
งานวิจัยชั้นน�า

5 ปี

• รับเงินเดือนอัตรา 
 คงที่ 30,000  
 ดอลลาร์สิงคโปร์  
 (786,000 บาท)  
 ส�าหรับปีล่าสุด

• จะได้รับเงินเดือน 
 อัตราคงที่ 30,000  
 ดอลลาร์สิงคโปร์

• มีผลงานโดดเด่น 
 ด้านศิลปะและ 
 วัฒนธรรม กีฬา  
 วิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี
 ไปจนถึง 
 ด้านวิชาการ 
 และงานวิจัย

ส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
แห่งญี่ปุ่น

Highly skilled 
foreign 
professional visa

2555

ผู้มีประวัติงาน 
ทางวิชาการขั้นสูง 
รวมถึงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางหรือเชิง
เทคนิคและ
การจัดการธุรกิจ

5 ปี

• รับเงินเดือนรวม 
 ขั้นต�่า 3 ล้านเยน  
 (761,000 บาท)  
 ต่อปี

• ได้รับคะแนน 
 อย่างน้อย  
 70 คะแนน  
 จากการประเมิน 
 ศักยภาพบุคคล
 เกณฑ์ท่ีใช้ประกอบ 
 ด้วยประวัติส่วนตัว
 วุฒิการศึกษา
 อาชีพ
 เงินเดือนรวม 
 ประจ�าปี และ 
 อายุ

ส�านักงานบริหาร
กิจการผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ

High End Talent 
Visa

2561

ผู้น�าด้าน
เทคโนโลยี 
ผู้ประกอบการ 
และนักวิทยาศาสตร์

5-10 ปี

• ไม่ระบุ

• มีผลงานโดดเด่น  
 เช่น ผู้ชนะ
 รางวัลโนเบล  
 นักวิชาการจาก 
 สถาบัน 
 วิทยาศาสตร์ 
 หรือสถาบัน 
 วิศวกรรมศาสตร์ 
 ในต่างประเทศ

1) มาตรฐานวัดระดับความเชี่ยวชาญด้านภาษาในระดับสากล

กระทรวงมหาดไทย

Global Talent Visa 
Program

2562

ผู้มีศักยภาพสูง
ในทักษะ
อุตสาหกรรม 
10 ด้าน ซึ่งเป็น
ที่ต้องการ
ในอนาคต

ไม่จ�ากัด

• รับค่าตอบแทน 
 ตามเกณฑ์หรือ 
 สูงกว่าเกณฑ์ 
 รายได้ของ FWHIT  
 ที่ 162,000  
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
 (3.9 ล้านบาท)

• ได้รับการยอมรับ
 ในระดับสากล 
 และ มีหลักฐาน 
 ความส�าเร็จ
 อันโดดเด่น

• มีผลงานโดดเด่น 
 ด้านความส�าเร็จ 
 ในระดับมืออาชีพ

รัฐบาลแห่ง
สหราชอาณาจักร

High Potential 
Individual Visa (HPI)

พฤษภาคม 2565

ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาล่าสุด
จากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�าระดับโลก

2 ปี

• ไม่ระบุ

• ส�าเร็จการศึกษา 
 จากมหาวิทยาลัย 
 ที่ก�าหนด

• มีเงินฝาก 
 อย่างน้อย 1,270  
 ปอนด์สเตอร์ลิง
 (53,000 บาท)  
 ในบัญชีธนาคาร

• ได้รับคะแนน 
 ทดสอบวัดระดับ 
 ภาษาอังกฤษ  
 CEFR1)  
 ในระดับ B1  
 เป็นอย่างน้อย  
 (เทียบเท่า IELTS 4.0)

ที่มา: Government websites on Visa applications, Desktop research
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ภาคผนวก B: ตัวอย่างเส้นทางการเรียนรู้ทักษะด้าน AI/Big Data

สถาปัตยกรรม
แพลตฟอร์ม

การจัดการ
ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
และเหมืองข้อมูล

แอปพลิเคชัน
ข้อมูล

Service Process

Learning
Path

Technical
Expert

Intermediate

Basic 

All Personnel

บุคลากรด้านบิ๊กดาต้าและแอพพลิเคชั่น AI

ทั้งหมด ข้อมูล เครือข่าย

Big Data Analysis and 
Mining Ultra-Practice 

(Wireless) (4 วัน)

Artificial Intelligence Algorithm Professional 
Practice (8 วัน)

Everyone Learns IT - Artificial Intelligence Technology (MOOC)
Everyone Learns IT - Big Data Technology (MOOC)

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการประมวลข้อมูลจ�านวนมาก (3 วัน)

การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่ (3 วัน)

การฝึกอบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Python (2 วัน)

ภาพรวมเรื่อง Artificial Intelligence (1 วัน)

นักพัฒนาบิ๊กดาต้า
 (8 วัน)

Big Data
Training
 (5 วัน)

AI Training
(5 วัน)

นักพัฒนา AI-EI
 (9 วัน)

Big Data Analysis and 
Mining Ultra-Practice 
(Core Network) (5 วัน) Telecom

Scenario
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5G network 
optimization

/orchestration

Application 
provisioning

 and optimization

5G B2B
Networking

 Design

5G Network
Deployment and 

Maintenance

5G network 
planning

5G Network 
Technology

Tracking

ภาคผนวก C: ตัวอย่างเส้นทางการเรียนรู้ด้านเครือข่าย 5G

การสอนแบบ
สาธารณะ

เสริมความรู้
พ้ืนฐาน

การปรับปรงุ
ความสามารถ
ตาม
สถานการณ์ 
O&M

การส�ารวจ
เทคโนโลยี 5G

Everyone learn 5G
–Basic knowledge

(MOOC)

Everyone Learns 5G
-Advanced Technology 

(MOOC)

Everyone Learns NFV
- Basic knowledge 

(MOOC)

Everyone Learns  SDN 
– Basic Knowledge

(MOOC)

วิวัฒนาการ
เครือข่าย 5G

Network

5G Prospect
and Technology

Preparation

Application Scenario

การส�ารวจ
ธุรกิจ 5G

5G อัจฉริยะ
O&M

Every
-one
Learns

5G wireless
Network
optimiza-
tion

5G wireless 
network

5G core 
network

5G bearer 
network

Certification

Trend 
sharing

Wireless 
network

Care
network

Bearer 
network

Telecom 
cloud

Technology 
Foresight

5G Industry
Development
and Evolution

5G Wireless
Air Interface 
and Protocol 

Process 
Training

5G core 
network

principles and 
key

technologies

5G bearer 
network

principles
and key

technologies

NFV 
network 
evolution
and key
techno- 
logies

SDN
Key 

Techno-
logies 
and 

Applica-
tions

5G Core
Network 

Planning and 
Design

5G bearer network 
planning and 

design
(medium backhaul/

fronthaul)

NFVI
Planning 

and
Deployment

SDN
Design

and
Orchestra-

tion

5G Wireless
Network Design

5G Wireless Network 
Optimization

5G Network Slice 
Orchestration and 

Maintenance

5G Wireless Network 
Advanced Maintenance

5G Core Network 
Advanced O&M

5G Bearer Network
Upgrade and

Reconstruction
Training Camp

NFVI
Advanced

Maintenance

Basic NFVI 
Maintenance

Telecom Cloud 
Bearer Advanced 

Maintenance 

Telecom Cloud 
Bearer

Maintenance 
Basic Training

5G Wireless Network 
Basic Maintenance

Basic 5G Core Network 
Maintenance

5G Bearer Network 
Deployment and

Maintenance
Practice Camp

5G Radio
Network Planning

5G wireless network 
optimization

5G MEC Design, 
Deployment, and 

Maintenance

E2E 5G services
activating

Special training
camp for experts

(Cloud VR)
(Video upload)

(Vo5G)
(peak

speed test)

5G 2B Scenario 
Networking 

Design Expert 
Training Camp

5G E2E 
Network
Evolution
and Key

Technologies

5G Network 
Architecture 
and Network 

Slicing
Technology

5G terminal 
technology 

training

5G mmWave 
Technology 

and
Applications

5G industry 
applications

5G Intelligent 
O&M

Overview
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ที่มา : สภาเศรษฐกิจโลก, การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ, การค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง, Roland Berger

ชื่อต�าแหน่งและความรับผิดชอบ: วิศวกร AI / ML

ชื่อต�าแหน่งและความรับผิดชอบ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์

รายได้ต่อเดือน
[หลักพันบาท]

รายได้ต่อเดือน
[หลักพันบาท]

ทักษะที่ต้องใช้

ทักษะที่ต้องใช้

• วิจัย ออกแบบ และพัฒนาเพื่อสร้างโมเดล ML ที่ 
 ปรับแต่งให้เข้ากับการใช้งานได้
• ประยุกต์ใช้อัลกอริธึมและเครื่องมือต่างๆ ของ ML  
 เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
• ใช้เทคโนโลยี AI ด�าเนินการทดลองและทดสอบระบบ

• เขียนและดูแลโค้ดพื้นฐาน แก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย 
 ของระบบ และช่วยเหลือ
• ผู ้จัดการฝ่ายพัฒนาตามภาระงานที่เกี่ยวข้องกับ 
 การออกแบบ

• ก�าหนด รวบรวม เรียบเรียง และเพิ่มเติมข้อก�าหนด 
 ด้านข้อมูล
• จัดฝึกอบรมตามโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกและก�าหนด 
 ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล
• ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ ปรับใช้โมเดล 
 การเรียนรู้เชิงลกึ และรักษาเวลาท่ีใช้ในการตอบสนอง

• ใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ AI ด้านการ 
 ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
• ระบุถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของกระบวนการ ML  
 อัตโนมัติ
• เขยีนโปรแกรมอตัโนมตั ิตลอดจนรวบรวมและทดสอบ 
 คุณลักษณะการใช้งาน

• มีส่วนร่วมในการออกแบบทางเทคนิคต่างๆ
• รับผิดชอบหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของ 
 ขอบข่ายงานด้าน ML
• ขับเคล่ือนการด�าเนินงานสร้างสรรค์แผนงานและ 
 พัฒนา ML

• น�าทีมพัฒนาด�าเนินงานออกแบบ พัฒนา เขียนโค้ด  
 ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของแอปพลเิคชนั
• น�าการตรวจทานโค้ดต่าง ๆ  และตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
 ปรับแต่งโค้ดได้ตามการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจอาวุโส
 ทั้งนี้เพื่อท�าความเข้าใจข้อก�าหนดทางธุรกิจต่าง ๆ

• ริเริ่มแผนงานออกแบบซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชันใหม่
• ตรวจสอบกระบวนการออกแบบและให้ค�าแนะน�า 
 แก่ทีมงาน
• รับผิดชอบน�าเสนอโครงการ/ความคืบหน้าของงาน 
 แก่ลูกค้าหรือผู้บริหารระดับสูง

• การประมวลผลด้วยระบบคลาวด์
• ภาษาโปรแกรม
• API และทกัษะบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ของเว็บเซอร์วิส

• ภาษาโปรแกรม
• คณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา

• คณิตศาสตร์ประยุกต์
• วิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
• การเขียนโปรแกรม ML/AI, เทคโนโลยีคลาวด์

• ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงาน
• การบริหารจัดการโครงการ

• ความรู้ด้านภาษาโปรแกรมหลายภาษา
• AI, ML

• ความเข้าใจเชิงลึกด้านซอฟต์แวร์และธุรกิจ
• การบริหารจัดการโครงการ

• ความรอบรู้ในเทคโนโลยีหลักที่องค์กรใช้
• การบริหารจัดการโครงการ

35-55

40-60

80-150

วิศวกร ML
(ประสบการณ์ 
2-5 ปี)

นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์
รุ่นเยาว์
(ประสบการณ์ 
0-4 ปี)

วิศวกร
การเรียนรู้เชิงลึก
(ประสบการณ์ 
2-5 ปี)

นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์
อาวุโส 
(ประสบการณ์ 
5-9 ปี)

สถาปนิก
ระบบคลาวด์
(ประสบการณ์ 
>5-6 ปี)

หัวหน้า
นักพัฒนา
(ประสบการณ์ 
>10 ปี)

ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร์
(ประสบการณ์
>8 ปี)

30-60

60-90

100-120

120-150

ภาคผนวก D: เส้นทางอาชีพในต�าแหน่งงานดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่อันดับต้น (1/2)
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ภาคผนวก D: เส้นทางอาชีพในต�าแหน่งงานดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่อันดับต้น (2/2)

ที่มา : สภาเศรษฐกิจโลก, การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ, การค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง, Roland Berger

• ความรอบรู้ด้านความปลอดภัยไอทีใน 
 ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  
 และผู้ให้บริการระบบในตลาด
• ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสคริปต ์
 และชุดค�าสั่ง
• ทักษะความเป็นผู้น�า

ชื่อต�าแหน่งและความรับผิดชอบ: นักพัฒนาระบบคลาวด์

ชื่อต�าแหน่งและความรับผิดชอบ: นักวิเคราะห์ความปลอดภัย 
   ทางไซเบอร์

• พัฒนาระบบการประมวลผลด้วยระบบคลาวด์
• ออกแบบ สร้างสรรค์ และดูแลแอปพลิเคชัน 
 ซึ่งใช้งานโดยผู้บริโภค
• จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคลาวด์ เช่น  
 เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล บริการต่าง ๆ ด้าน 
 คอมพิวเตอร์

• ออกแบบเครอืข่ายเสมอืนจรงิ/ทรัพยากรโครงสร้าง 
 พื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาสคริปต์แบบอัตโนมัติ
• ปรับใช้และก�าหนดค่าอุปกรณ์
• ออกแบบแผนงานกู้คืนระบบหากเกิดภัยพิบัติ

• ออกแบบพิมพ์เขียวด้านสถาปัตยกรรม เพื่อการ 
 ใช้งานโดยทีมพัฒนา
• ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ ่มผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องเพื่อ 
 สรุปข้อก�าหนดต่าง ๆ ด้านซอฟต์แวร์
• สร้างสรรค์ข้อก�าหนดเฉพาะส�าหรับผลิตภัณฑ ์
 ระดับสูง
• แก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงปัญหาต่างๆ ซึ่ง 
 เกีย่วกบัการเขยีนภาษาโปรแกรมหรอืการออกแบบ

• การประมวลผลด้วยระบบคลาวด์
• ภาษาโปรแกรม
• API และทกัษะบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ของเว็บเซอร์วิส

• การเขียนสคริปต์และการเขียนโปรแกรม
• กรอบการท�างานด้านความมัน่คงปลอดภยั 
 ไซเบอร์

• การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์
• API และทกัษะบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ของเว็บเซอร์วิส
• การใช้งาน DevOps และ คอนเทนเนอร์

• สถาปนิกความปลอดภัยเครือข่าย
• วิธีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 
 ของระบบคลาวด์

• ระบบเครือข่าย
• พื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลและด�าเนินงาน 
 ด้านความปลอดภัย
• DevOps และการรวมซอฟต์แวร ์ให ้ 
 พร้อมใช้งาน
• การเขียนโปรแกรม

• มาตรการรับมือหากไฟร์วอลล์ถูกรุกล�้า
• เทคโนโลยีด ้านความปลอดภัยและ 
 การเข้ารหัส

35-50

70-90

80-150

นักพัฒนา
ระบบคลาวด์
(ประสบการณ์ 
0-3 ปี)

วิศวกร
การเรียนรู้เชิงลึก
(ประสบการณ์ 
3-5 ปี)

สถาปนิก
ระบบคลาวด์
(ประสบการณ์ 
>6 ปี)

180-250

20-30

40-70

70-80

• ตรวจติดตามระบบคอมพิวเตอร์และตรวจจับ 
 ความผิดปกติต่างๆ
• ยกระดับการเฝ้าระวังและแก้ไขความผิดปกต ิ
 ที่เกิดขึ้น

• ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ รวมถึง 
 โครงสร้างด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
• ด�าเนนิการทดสอบด้วยการเจาะระบบ จากนัน้
 ระบุช่องโหว่ของระบบเพื่อแก้ไข

• น�า เสนอและติดตั้ งมาตรการรับมือด ้าน 
 ความปลอดภัยชุดใหม่
• ให ้ค� าแนะน� า ท่ีจ� า เป ็น เ พ่ือปรับ เปลี่ ยน 
 การด�าเนินงานเชิงเทคนิคและ
• ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ

• สร้างสรรค์แผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย 
 ของบริษัท
• บริหารทีมด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

นักวิเคราะห์
ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์
(ประสบการณ์ 
0-5 ปี)

สถาปนิก
ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์
(ประสบการณ์ 
5-10 ปี)

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายความ
ปลอดภัยไอที
(ประสบการณ์
>12 ปี)

รายได้ต่อเดือน
[หลักพันบาท]

รายได้ต่อเดือน
[หลักพันบาท]

ทักษะที่ต้องใช้

ทักษะที่ต้องใช้

วิศวกร
ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์
(ประสบการณ์ 
5-10 ปี)
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จัดท�าโดย:

ด้วยความร่วมมือของ:


