
MonsoonSIM Seminar 2017: Survey Result 
ผลการเปรยีบเทยีบจากแบบส ารวจของไทย กบั ผลส ารวจของ The Economist ใน
หวัขอ้ Driving the skills agenda: Preparing student for the future

สรปุผล ณ วนัที ่26/5/2017 โปรดพจิารณาเงือ่นไขเวลาและขอ้จ ากดั 
หากจะน าไปใชป้ระโยชนต์อ่
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หมายเหต ุและขอ้จ ากดั
▪ เอกสารนี ้มใิชบ่ทความทางวชิาการ ถกูท าขึน้เพือ่ตอบขอ้สงสยัสว่นตวัของผูส้ส ารวจ

▪ การส ารวจนีท้ าขึน้เพือ่เป็นขอ้มลูเพือ่น าเสนอในงานสมัเสวนา และการท า workshop ประจ าปีของ 
MonsoonSIM Seminar 2017

▪ จ านวนตวัอยา่งในประเทศไทยมขีอ้จ ากดัดา้นจ านวน เนือ่งจากไดรั้บความรว่มมอืไมม่าก ซึง่ไมอ่าจ
สะทอ้นภาพรวมหรอืเปรยีบเทยีบ หรอืน าเอาผลของการส ารวจนีไ้ปเป็นแหลง่อา้งองิได ้ โดยท าการ
ส ารวจใน 3 กลุม่ ไดแ้ก ่
▪ กลุม่อาจารย์
▪ กลุม่นักเรยีน/นักศกึษา ทีม่อีายรุะหวา่ง 18-25
▪ กลุม่นักธรุกจิ

▪ แบบส ารวจในไทย ใชค้ าถามเดยีวกนักบัทีป่รากฏในเอกสารของ The Economist และเพิม่เตมิบาง
ค าถามเขา้ไป 

▪ การส ารวจในประเทศไทยจากการส ารวจนี ้ไมไ่ดส้ ารวจในในกลุม่นักเรยีนอาย ุ11-17 ปี เนือ่งจากไมไ่ด ้
น าผลในการส ารวจมาใชใ้นงามสมัมนาประจ าปี 
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บทน า
เอกสารชดุนีเ้ป็นการส ารวจทีท่ าขึน้โดย Intelligence Unit ของนติยสาร The Economist ที่
เกดิขึน้ในปี 2015 โดยการสนับสนุนของ Google Education

โดยระบวุา่เป็น Global Survey ถามค าถามลงไปยัง 4 กลุม่ ไดแ้ก่ Senior business 
executive, Teachers, student 11-17 และ student 18-25 

เมือ่อา่นแบบสอบถามแลว้ ผูท้ าการส ารวจจงึเกดิความสนใจวา่ หากเทยีบ Global Survey 
กบั Local Survey เราจะไดค้ าตอบออกมาเหมอืนหรอืแตกตา่งบา้ง จากสาเหตใุด

ส ารวจนีจ้ะน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูชดุหนึง่ในการท า workshop เรือ่ง Building Survival 
Curriculum ใน MonsoonSIM Seminar 2017

ขอใหท้า่นใชผ้ลของการส ารวจภายในประเทศนีเ้พยีงเพือ่เป็นขอ้มลู ไมส่ามารถน าไปอา้งองิ
ในทางวชิาการได ้ซึง่ผลของการส ารวจนีอ้าจจะไมถ่กูตอ้งดว้ยเรือ่งของจ านวน และระเบยีบ
วธิวีจิัย

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบวตัถปุระสงค ์และขอ้จ ากดัตา่ง ๆ เพือ่ไมใ่หเ้กดิ misuse ในการไป
อา้งองิ

ขอบคณุครับ

ปรมนิทร ์เยาวย์นืยง

25/5/2017
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Link

https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en/pdfs/skills-of-the-future-report.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en/pdfs/skills-of-the-future-report.pdf


สถติขิองกลุม่ผูต้อบแบบส ารวจ
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Driving the skills agenda:

Prepare student for future skill
The Economist by Intelligence Unit and Google Education
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สถติกิลุม่ตวัอยา่งนักเรยีน/นักศกึษา ชว่งอาย ุ18-25

5

อายุ

3.7%

3.7%

3.7%

เพศ

0.9%

นักศกึษาเรยีนในกลุม่สาขาวชิาใด

หมายเหต:ุ

เนือ่งจากผูส้ ารวจมขีอ้จ ากัดในการ ท าแบบสอบถาม และไดรั้บความรว่มมอืจากอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มในการ
สมัเสวนาใน MonsoonSIM Seminar 2017 และอาจารยใ์นเครอืขา่ยของ TH ERM Challenge 2017 ในการ
เผยแพร ่ในอนาคตหากมโีอกาสทีจ่ะกระจายในหลายกลุม่สาขาวชิาจะเป็นประโยชนม์ากขึน้ และผลของ
แบบสอบถาม หากทา่นจะน าไปวเิคราะหเ์พิม่เตมิ โปรดพจิารณาจากสาขาวชิาของนักศกึษาเป็นส าคัญ ไม่
สามารถใชเ้ป็นการอา้งองิขา้มสาขาวชิาได ้ 



สถติขิองกลุม่นักธรุกจิทีร่ว่มตอบแบบสอบถาม
ใชก้ารอา้งองิเกณฑจ์าก ISMED
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ขนาดของสถานประกอบการ
2.8%

8.3%

ประเภทของการประกอบการ

ชว่งอายขุองผูท้ าแบบสอบถาม



สถติขิองกลุม่ผูส้อนทีร่ว่มตอบแบบสอบถาม
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6%

3%

36%

24%

31%

อาจารยท์ีท่ าแบบสอบถาม

Other schools

School of

Art/Communication

School of

Business/Management

School of

Engineering/Science

School of IT/ICT

อืน่ๆ

3%

ปรญิญาตรี

62%

ปรญิญาตร ี+ 

ปรญิญาโท

21%

ปรญิญาโท

2%

ปรญิญาโท + 

ปรญิญาเอก

2%

ปรญิญาเอก

1%
ปรญิญาตร ี+ 

ปรญิญาโท + 

ปรญิญาเอก
9%

ผูส้อนสอนในระดบัช ัน้ใดบา้ง

อืน่ๆ

ปรญิญาตรี

ปรญิญาตร ี+ ปรญิญาโท

ปรญิญาโท

ปรญิญาโท + ปรญิญาเอก

ปรญิญาเอก

ปรญิญาตร ี+ ปรญิญาโท + ปรญิญาเอก



Quick comparison ระหวา่ง 
Global Survey กบั Local Survey (Thai)
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Quick Comparison 1
นักศกึษาอาย ุ18-25 เรือ่งทักษะทีพ่บในระบบการศกึษาไทย และสดัสว่นที่
ระบวุา่สามารถใชง้านทักษะนัน้ไดใ้นเกณฑด์ถีงึดมีาก
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Quick Comparison 1 (ตอ่)
นักศกึษาอาย ุ18-25 เรือ่งทักษะทีพ่บในระบบการศกึษาไทย และสดัสว่นที่
ระบวุา่สามารถใชง้านทักษะนัน้ไดใ้นเกณฑด์ถีงึดมีาก
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เทยีบ Gap ระหวา่งใชท้กัษะไดใ้นระดบัดแีละดมีาก กบั สดัสว่นการพบทักษะในระบบการศกึษา

Global Survey Local Survey

Literacy 20 -40.19

Numeracy 13 -39.25

Foreign Language Skills 5 -53.28

Critical Thinking 21 -37.38

Problem solving 16 -23.36

Digital Literacy 22 -40.25

Leadership 23 -32.71

Creativity 23 -40.19

Communication 17 -35.18

Team working 15 -34.44

Entrepreneurship 28 -43.96

Emotional Intelligence 33 -17.75



Quick Comparison 1 (ตอ่)
นักศกึษาอาย ุ18-25 เรือ่งทักษะทีพ่บในระบบการศกึษาไทย และสดัสว่นที่
ระบวุา่สามารถใชง้านทักษะนัน้ไดใ้นเกณฑด์ถีงึดมีาก
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Quick Comparison 2:
ส ารวจกลุม่นักธรุกจิ เรือ่งทักษะใดทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารท างานในปัจจบุนั
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Quick Comparison 2A (Add on by Surveyor)
เปรยีบเทยีบนักธรุกจิไทย กบัอาจารย ์เรือ่งทกัษะทีเ่ห็นวา่จ าเป็นในปัจจบุนั
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Quick Comparison 2:
ส ารวจกลุม่นักธรุกจิ เรือ่งทักษะใดทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารท างานในปัจจบุัน
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TOP 6 Global survey:

นกัธรุกจิ
Local Survey:

นกัธรุกจิ
Local Survey:

ผูส้อน
Local Survey: นกัเรยีน 
มทีกัษะด ีและ ดมีาก

1 Problem Solving Communication Critical Thinking Problem solving

2 Team working Team working Problem solving Team working

3 Communication

Creativity

Critical Thinking

Problem solving

Communication Critical Thinking

4 Critical Thinking Leadership Creativity Communication

5 Creativity
Foreign Language 

skills
Team working Leadership

6 Leadership Entrepreneurship Digital Literacy Literacy



Quick Comparison 3:
อปุสรรคประจ าวนัทีพ่บมากทีส่ดุในฐานะผูส้อน
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Quick comparison 4:
ระดบัความเห็นเกีย่วกบัค าถามเรือ่งเทคโนโลยมีผีลกบัการเรยีนการสอน
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Quick comparison 4:
ระดบัความเห็นเกีย่วกบัค าถามเรือ่งเทคโนโลยมีผีลกบัการเรยีนการสอน
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Survey no.5
ทางผูส้ ารวจไมไ่ดท้ าส ารวจเพือ่เทยีบเคยีงในกลุม่นี ้(นักเรยีนอาย ุ11-17 ปี)
ในตวัอยา่งของประเทศไทย (FYI)
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Quick comparison 6
การเปลีย่นแปลงใดในระบบการศกึษาในประเทศของทา่น ทีจ่ะมผีลดใีนฐานะผูป้ระกอบการ
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ค าถามเพิม่เตมิจากกลุม่นักศกึษา และ
ค าตอบ ทีน่่าสนใจ
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การเรยีน การสอน ในปัจจบุัน เปิด
โอกาส ใหนั้กศกึษา ไดรู้จั้ก วธิ ีคดิ 
วเิคราะห ์แยกแยะ ถกเถยีงประเด็น 
สงัเคราะห ์สรปุผล มากนอ้ย เพยีงใด
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กลุม่นักศกึษา 2 กลุม่สาขาวชิา (IT และ บรหิารธรุกจิและการจัดการ) 
การเรยีน การสอน ในปัจจบุนั เปิดโอกาส ใหนั้กศกึษา ไดรู้จ้ัก วธิ ีคดิ วเิคราะห ์
แยกแยะ ถกเถยีงประเด็น สงัเคราะห ์สรปุผล มากนอ้ย เพยีงใด 
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กลุม่นักศกึษา 2 กลุม่สาขาวชิา (IT และ บรหิารธรุกจิและการจัดการ)
ลกัษณะ/รปูแบบ การเรยีน การสอน ทีนั่กศกึษา ทีอ่ยากใหเ้ป็น เพือ่สามารถพัฒนา
ตนเอง และ อยูร่ว่มในสงัคมทีห่ลากหลาย ควรเป็นอยา่งไร 
(สรปุจากความเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง โดยปรมนิทร ์เยาวย์นืยง; โปรดดขูอ้มลูดบิประกอบ) 1/2

▪ นักศกึษาเสนอวา่ Knowledge based ยังตอ้งมตีอ่ไป แตต่อ้งปรับรปูแบบการสอน ใหเ้กดิการ
สนทนาแลกเปลีย่น ไมใ่ชก่าร Lecture อยา่งเดยีว 

▪ นักศกึษาอยากให ้การถามตอบในหอ้งมคีวามสรา้งสรรค ์ไมผ่ลกัไสนักศกึษาทีเ่ห็นตา่งจากอาจารย ์
หรอืถกูท าใหล้ะอายเมือ่ตอบผดิ 

▪ นักศกึษาอยากได ้Real world scenario มาอยูใ่นการเรยีนการสอน มากกวา่การเนน้ทฤษฎ ีและ
ผูส้อนอาจเปลีย่นตวัอยา่ง ไปตามเวลาใหเ้กดิความทันสมัยในเนือ้หา เพิม่การท า Case study และ
การยอมรับในความเห็นทีแ่ตกตา่งจากนักศกึษา  

▪ ในหนึง่วชิา อาจจะมผีูส้อนหลายคน เพือ่ใหเ้กดิมมุมองทีแ่ตกตา่งกนั

▪ รปูแบบการสอนที ่ทา้ทาย สนุก ไมน่่าเบือ่ ใชส้ือ่ หรอืกจิกรรมทีห่ลากหลาย 

▪ มกีารเสรมิ Soft Skills ทีจ่ าเป็น
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กลุม่นักศกึษา 2 กลุม่สาขาวชิา (IT และ บรหิารธรุกจิและการจัดการ)
ลกัษณะ/รปูแบบ การเรยีน การสอน ทีนั่กศกึษา ทีอ่ยากใหเ้ป็น เพือ่สามารถพัฒนา
ตนเอง และ อยูร่ว่มในสงัคมทีห่ลากหลาย ควรเป็นอยา่งไร 
(สรปุจากความเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง โดยปรมนิทร ์เยาวย์นืยง; โปรดดขูอ้มลูดบิประกอบ) – 2/2

▪ นักศกึษาอยากใหม้กีารเรยีนการสอนที ่วางบนวธิกีารอืน่ ๆ เชน่

▪ กจิกรรม หรอืวธิกีาร ทีส่รา้ง Creativity based learning  และการประเมนิผลที ่“เปิดใจ” จาก
อาจารย์

▪ การเรยีนโดยใช ้Social based learning เพือ่ใหเ้ห็นตวัอยา่งจรงิจากสงัคม เพือ่ปรับใชง้านได ้

▪ Group Based Learning ในกลุม่เล็ก ๆ 

▪ Problem Based / Project based Learning ทีท่ าใหเ้ขาเขา้ในเนือ้หาวชิามากขึน้ ไดว้เิคราะหม์าก
ขึน้ 
▪ เชน่ การสรง้าบรษัิทจ าลองในการศกึษาตลอด 4 ปี 

▪ Activity Based Learning ทีห่ลากหลาย

▪ มโีอกาสไดพ้ดูคยุกบัคนทีท่ างานเหลา่นัน้ จรงิ ๆ เพือ่เปิดประสบการณ์และมมุมอง 

▪ การทัศนศกึษาใหเ้ห็นกระบวนการจรงิ 

▪ การเรยีนรูผ้า่น game และ Simulation เพือ่สรา้ง Experiential learning หรอื Role play learning 
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ถา้เราไมว่ัดผลดว้ย "เกรด" ในฐานะที่
ทา่นเป็นนักศกึษา และสามารถ
เสนอแนะใหก้บัสถาบนัได ้ทา่นจะเสนอ
วธิ ี"วัดผล" ทีไ่มใ่ชแ่คไ่ดเ้รยีนเพือ่เกรด 
แตเ่รยีนเพือ่ "รู ้และปฏบิัตงิานได"้ โดย
ใชว้ธิกีารใด
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กลุม่นักศกึษา 2 กลุม่สาขาวชิา (IT และ บรหิารธรุกจิและการจัดการ)
ถา้เราไมว่ดัผลดว้ย "เกรด" ในฐานะทีท่า่นเป็นนักศกึษา และสามารถเสนอแนะใหก้บั
สถาบนัได ้ทา่นจะเสนอวธิ ี"วดัผล" ทีไ่มใ่ชแ่คไ่ดเ้รยีนเพือ่เกรด แตเ่รยีนเพือ่ "รู ้และ
ปฏบิตังิานได"้ โดยใชว้ธิกีารใด
(สรปุจากความเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง โดยปรมนิทร ์เยาวย์นืยง; โปรดดขูอ้มลูดบิประกอบ) 1/2

▪ วดัผลดว้ยเกรดได ้แตไ่มใ่ชว้ดัทีก่ารทอ่งจ า ควรวดัทีค่วามเขา้ใจ

▪ วดัผลจากการปฏบิตัใิน Project หรอื งานทีรั้บมอบหมาย พจิารณาจากวธิกีารแกปั้ญหา

▪ วดัจากทักษะอืน่ ๆ  จาก 21st Century skills ประกอบกบัระบบเดมิ

▪ แยกการวดัผล และสรา้งการวดัผลทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิา

▪ ความสามารถในการอธบิาย และสือ่สารเรือ่งทีต่นศกึษา ใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจผา่นวกีารตา่ง ๆ 

▪ วดัผลโดยการใชผู้ว้ดั ทีไ่มรู่จั้กนักศกึษา เชน่ Business Plan วดัผลจากนักธรุกจิ, วดัผลของ 
Software จากผูท้ างานจรงิ หรอื วดักผลจากการสอบภาคปฏบิตั ิหรอืวดัผลจากกจิกรรมอืน่ทีม่ทีม่ี
ตวัชีว้ดั เป็นตน้

▪ การวดัผลตามความถนัดของนักศกึษา ทีห่ลากหลาย ไมใ่ชใ่ชม้าตจรวดัเดยีวกบันักศกึษาทกุคน 

▪ วดัจากโปรเจคเล็ก ๆ จ านวนทีเ่หมาะสม โดยมผีลเพยีง ผา่น และไมผ่า่น
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กลุม่นักศกึษา 2 กลุม่สาขาวชิา (IT และ บรหิารธรุกจิและการจัดการ)
ถา้เราไมว่ดัผลดว้ย "เกรด" ในฐานะทีท่า่นเป็นนักศกึษา และสามารถเสนอแนะใหก้บั
สถาบนัได ้ทา่นจะเสนอวธิ ี"วดัผล" ทีไ่มใ่ชแ่คไ่ดเ้รยีนเพือ่เกรด แตเ่รยีนเพือ่ "รู ้และ
ปฏบิตังิานได"้ โดยใชว้ธิกีารใด
(สรปุจากความเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง โดยปรมนิทร ์เยาวย์นืยง; โปรดดขูอ้มลูดบิประกอบ) 2/2

▪ วดัผลจากการเรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้จากการรูข้อ้ผดิพลาดในอดตี

▪ Problem Solving based on role play

▪ วดัผลจากการยอมรับของกลุม่ทีท่ างานรว่มกนั

▪ วดัผลจากมาตรฐานอืน่ ๆ ในสาขาวชิา เชน่ สง่ใหเ้ขา้วดัผลจากเกณฑส์ากล หรอืเกณฑท์ีเ่ป็นที่
ยอมรับอืน่ ๆ 
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ค าถาม และความเห็นเพิม่เตมิจาก
กลุม่นักธรุกจิสูภ่าคการศกึษา 
(สถาบนั, อาจารย ์และนักศกึษา) ทีน่่าสนใจ
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อะไรเป็นปัญหา "ใหญท่ีส่ดุ" ส าหรับ
ภาคธรุกจิเกีย่วกบับัณฑติใหมท่ีรั่บเขา้
มาท างาน  และจากปัญหาทีท่า่นระบมุา 
คดิวา่ ในภาคการศกึษาควรแกไ้ข
อยา่งไร
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กลุม่ภาคธรุกจิ 
อะไรเป็นปัญหา "ใหญท่ีส่ดุ" ส าหรับภาคธรุกจิเกีย่วกบับณัฑติใหมท่ีรั่บเขา้มาท างาน  และ
จากปัญหาทีท่า่นระบมุา คดิวา่ ในภาคการศกึษาควรแกไ้ขอยา่งไร (1/2)

30

ดา้นความรูค้วามสามารถ

▪ ความรูไ้มส่ามารถท างานได ้ตอ้งอบรมเพิม่

▪ ขาดทักษะทีเ่หมาะสมในการท างาน

ดา้นทกัษะทีจ่ าเป็น

▪ ไมม่ทีักษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นในงานเฉพาะทาง

▪ ไมม่คีวามสามารถในการสือ่สาร การเขยีน การพดู 

▪ ไมส่ามารถใชภ้าษาตา่งประเทศไดด้ี

▪ ขาดทักษะ Team Work 

33%

27%

40%

ปญัหาทีภ่าคธุรกจิ

พบจากบณัฑติจบใหม่

attitude

Lack skill

Knowledge and Workin

ability



กลุม่ภาคธรุกจิ 
อะไรเป็นปัญหา "ใหญท่ีส่ดุ" ส าหรับภาคธรุกจิเกีย่วกบับณัฑติใหมท่ีรั่บเขา้มาท างาน  
และจากปัญหาทีท่า่นระบมุา คดิวา่ ในภาคการศกึษาควรแกไ้ขอยา่งไร (2/2)
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ดา้นทรรศนะคติ

▪ ไมอ่ดทนตอ่แรงกดดนัในการท างาน

▪ ไมพ่ยายามขนขวายหาความรู ้รอใหส้อน รอใหป้้อน 

▪ ขาดความรับผดิชอบในหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย และขาดความทุม่เทในการท างาน

▪ ไมม่ทีรรศนะคตทิีด่ใีนการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ 

▪ ไมม่ ีEQ

▪ ตอ้งการรับเพยีงคา่ตอบแทน ทีส่งู แตไ่มม่คีวามสามารถ



แนวโนม้ธรุกจิในทรรศนะของทา่นจะ
เป็นอยา่งไรในอกี 5 ปีขา้งหนา้ และเพือ่
ตอบโจทยน์ี ้ทา่นอยากเห็นนักศกึษา
ไทยมลีักษณะเชน่ใด
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กลุม่ภาคธรุกจิ 
แนวโนม้ธรุกจิในทรรศนะของทา่นจะเป็นอยา่งไรในอกี 5 ปีขา้งหนา้ และ
เพือ่ตอบโจทยน์ี ้ทา่นอยากเห็นนักศกึษาไทยมลีักษณะเชน่ใด (1/4)

แนวโนม้ในอกี 5 ปี ขา้งหนา้

▪ มกีารใช ้Technology ที ่Intensive มากขึน้ในทกุประเภทกจิการ

▪ Digital จะมผีลกระทบมากขึน้ รนุแรงขึน้ เปลีย่นแปลงเร็วขึน้

▪ ตอ้งตดิตอ่กบัตา่งประเทศมากขึน้

▪ ในภาคการผลติ ประเทศจะขาด R&D ซึง่ท าใหก้ารพัฒนาอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งไดย้าก ซึง่ปัจจบุนัก็
ขาดแคลนอยูแ่ลว้ 

▪ อตุสาหกรรมรับจา้งผลติ (OEM) หรอืผลติโดยไมม่นีวตะกรรม จะท าใหไ้ทยแขง่ขนัไมไ่ด ้

▪ ธรุกจิขนาดเล็กตอ้งการคนทีม่ทีักษะหลากหลายมากขึน้ และใชง้านได ้ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นการ
แขง่ขนั และตน้ทนุ

▪ ธรุกจิขนาดเล็กจะมทีัง้ โตงา่ย และตายเร็ว ของดงัอยูไ่มน่าน ของใหมจ่ะมาแทนทีร่วดเร็ว

▪ ภาคบรกิารจะขาดแคลนแรงงานทีม่คีณุภาพ และจติใจดา้นการบรกิาร 
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กลุม่ภาคธรุกจิ 
แนวโนม้ธรุกจิในทรรศนะของทา่นจะเป็นอยา่งไรในอกี 5 ปีขา้งหนา้ และ
เพือ่ตอบโจทยน์ี ้ทา่นอยากเห็นนักศกึษาไทยมลีักษณะเชน่ใด (2/4)

แนวโนม้ในอกี 5 ปี ขา้งหนา้

▪ ธรุกจิการกอ่สรา้ง และบรกิาร จะถกูแทนทีด่ว้ย เทคโนโลยใีหม ่วสัดใุหม ่

▪ จะตอ้งท างานกบัคนหลากหลายวฒันธรรมและภาษามากขึน้

▪ ตา่งชาตจิะขึน้เป็นผูน้ า หากนักศกึษาไทยไมม่คีวามสามารถและทักษะทีเ่หมาะสม จะไมม่โีอกาส
เป็นต าแหน่งบรหิาร 

▪ ธรุกจิเดมิ จะถกู Disrupt จากรปูแบบการบรกิาร และเทคโนโลยใีหม ่และท าใหเ้กดิ Business 
Model ใหมท่ีห่ลากหลาย
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กลุม่ภาคธรุกจิ 
แนวโนม้ธรุกจิในทรรศนะของทา่นจะเป็นอยา่งไรในอกี 5 ปีขา้งหนา้ และ
เพือ่ตอบโจทยน์ี ้ทา่นอยากเห็นนักศกึษาไทยมลีักษณะเชน่ใด (2/4)

นกัศกึษาไทยควรมลีกัษณะเชน่ใด

▪ มคีวามคดิสรา้งสรรค์

▪ มทีักษะทีจ่ าเป็น เชน่ teamwork, Communication, Critical thinking

▪ มคีวามสามารถในการใชภ้าษาตา่งประเทศ ในระดบั Adavance

▪ มคีวามรูด้า้นวฒันธรรม และประวตัศิาสตร ์เพือ่รองรับการท างานกบัคนหลากหลายวฒันธรรม 
หลายเชือ้ชาต ิและภาษา

▪ มคีวามรับผดิชอบ ม ีAccountability และ Agility

▪ มคีวามเขา้ใจ Digital รูเ้ทา่ทัน ใชง้านเป็น ใช ้Technology อยา่งเหมาะสม

▪ มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นธรุกจิ เชน่ Marketing  และ Digital Marketing เป็นพืน้ฐาน

▪ หากท างานดา้นบรกิารตอ้งมใีจรักการบรกิาร 
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กลุม่ภาคธรุกจิ 
แนวโนม้ธรุกจิในทรรศนะของทา่นจะเป็นอยา่งไรในอกี 5 ปีขา้งหนา้ และ
เพือ่ตอบโจทยน์ี ้ทา่นอยากเห็นนักศกึษาไทยมลีักษณะเชน่ใด (2/4)

นกัศกึษาไทยควรมลีกัษณะเชน่ใด

▪ พัฒนาตวัเองอยา่งตอ่เนือ่ง ใฝ่รูต้ลอดเวลา รูจั้กการปรับตวั คาดการณ์สถานการณ์ตลอดเวลา 

▪ กลา้คดิ กลา้ท า กลา้แสดงออก 

▪ มคีวามรู ้ทักษะเฉพาะดา้นทีแ่ข็งแรง เป็นพืน้ฐาน
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ขอ้เสนอ/ความเห็นจากภาคธรุกจิถงึ 
ภาคการศกึษา (นักศกึษา, อาจารย,์ ผู ้
ก าหนดนโยบาย) และภาคธรุกจิดว้ยกนั

37



สารถงึฝ่ายอืน่ ๆ 
▪ ทกุกลุม่ทกุภาคสว่นมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงและเตบิโตในภาพรวมครับ สิง่ส าคญัคอืหากเราเขา้ใจ
ไดว้า่ทกุคนมคีวามถนัดความสามารถและศกัยภาพไมเ่ทา่กนั หากเราสามารถสรา้งกจิกรรมทีท่ าให ้
เยาวชนคน้หาตวัเองไดเ้ร็วเทา่ไหรก็่ยิง่ลดเวลาทีจ่ะตอ้งเสยีไปไดม้ากเทา่นัน้

▪ ภาครัฐเป็นผูก้ าหนดนโยบายควรทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิผูท้ีม่คีวามสามารถโดยเฉพาะผูป้ระกอบการทีม่ี
วศิยัทัศไกลมองเห็นปัญหาและตอ้งการแกไ้ขเพือ่ประโยชนก์บัทกุฝ่าย รวมถงึผูป้ระกอบการรายใหม่
ทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเตบิโตใหไ้ดม้โีอกาสเขา้ถงึผูป้ระกอบการรุน่พีเ่พือ่เชือ่มโยงและสง่เสรมิกนั

▪ ภาคการศกึษาความสง่คนมาขอความชว่ยเหลอืจากภาคธรุกจิในดา้นการอพัเดทความรูท้ีจ่ าเป็น 
ทักษะทีต่อ้งใช ้จะไดส้อนไดถ้กู และเมือ่มคีนมาขอความชว่ยเหลอื ภาคธรุกจิควรใหค้วามรว่มมอื
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สารจากนักธรุกจิ 
ถงึผูก้ าหนดนโยบายการศกึษา (1/3)
▪ ผูก้ าหนดนโยบาย ควรไตรต่รองและนโยบายทีช่ดัเจน และปรับปรงุถา้พบวา่
คณุภาพเด็กไทยยงัสูช้าตอิืน่ไมไ่ด ้ก็ตอ้งมกีารปรับปรงุ

▪ ผูก้ าหนดนโยบายคอืสว่นส าคญัทีส่ดุในการทีจ่ะผลกัดนัสว่นอืน่ๆตอ่ไป การทีจ่ะน า
คนเกง่มาเป็นอาจารยต์อ้งท าอยา่งไร การศกึษาเชงิรับ หรอืหลกัสตูรในปัจจบุนั 
สอดคลอ้งกบัโลกในปัจจบุนัหรอืไม(่โดยสว่นตวัเห็นวา่ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั)

▪ ผูก้ าหนดนโยบาย ควรเนน้ทีค่ณุภาพของนักศกึษามากกวา่ปรมิาณ นักศกึษาทีจ่บ
ออกมาแบบไมม่คีณุภาพ ท าใหค้วามสามารถของภาคธรุกจิต า่ลง ควรก าหนด
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตเ่พยีงพอเพยีง แลว้ก าหนดการเรยีนในเฉพาะทาง 
เฉพาะเรือ่งใหม้ากขึน้

▪ แตล่ะสถาบนัควรเชญิตวัแทนจากเครอืขา่ยนักธรุกจิใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการ
ก าหนดหลกัสตูรดว้ย
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สารจากนักธรุกจิ 
ถงึผูก้ าหนดนโยบายการศกึษา (2/3)
▪ ผูก้ าหนดนโยบายการศกึษาไทย ควรจะเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดล้อง ไดท้ดสอบในสิง่
ทีเ่คา้อยากเรยีนจรงิๆ ไมใ่ชเ่อาแผนการเรยีนมาตกีรอบใหก้บัตวัเด็ก เชน่ ถา้เด็ก
สายศลิป์อยากเรยีนหมอ ก็ควรเปิดโอกาสใหเ้คา้ไปลองไปสอบ หรอืไปเรยีน ถา้
เป็นวชิา หรอืสิว่ทีเ่คา้ชอบจรงิๆ ผมคดิวา่เคา้ตอ้งถบีตวัเองจนผา่นไปใหไ้ด ้ถา้ไม่
ผา่นจรงิๆ เด็กคนนัน้ก็จบไมไ่ดอ้ยูด่ ีไมใ่ชเ่อาแผนการเรยีน สายศลิป์ สายวทิย ์มาตี
กรอบกนัตัง้แตแ่รก ตัว้แตย่งัไมไ่ดล้อง ท าใหเ้ด็กขาดโอกาส

▪ อยากใหผู้ก้ าหนดนโยบายเปลีย่นระบบการศกึษาเป็นการศกึษาเฉพาะทางทีมุ่ง่
พัฒนาเฉพาะดา้นไปเลย เชน่ถา้นักศกึษาอยากเป็นแอรโ์ฮสเตส ก็ควรมุง่วชิาทีม่แีต่
เรือ่งของทกัษะ เชน่ภาษา การบรกิาร มารยาทสากล พละศกึษา ไมค่วรใหเ้รยีน 
ฟิสกิส ์เคม ีทีไ่มเ่กีย่วไมไ่ดใ้ช ้

▪ หลกัสตูรทีห่ลายหลาก และเจาะจงในเชงิอาชพี ไมใ่ชว่า่เด็กจบมาจากคณะ
เหมอืนๆกนัแตไ่มรู่จ้ะท างานอะไร
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สารจากนักธรุกจิ 
ถงึผูก้ าหนดนโยบายการศกึษา (3/3)
▪ สถานศกึษา ควรเปลีย่นวธิกีารเก็บหน่วยกติดว้ยการแคใ่หล้งเรยีนในวชิาเลอืก แต่
ควรใชโ้อกาสนีผ้ลกัดนัใหนั้กศกึษาออกไปเผชญิการท างานทีแ่ทจ้รงิมากกวา่อยูแ่ค่
ในรัว้สถานศกึษา หรอือาจเปิดโอกาสใหร้ว่มกนัคดิรว่มกนัท านวตักรรมหรอืธรุกจิ
ใหม่ๆ  ขึน้มา

▪ มหาวทิยาลยั เชญิวทิยากรสาขาตา่งๆ มาใหค้วามรูเ้กีย่วกบังานทีท่ า เพือ่ให ้
นักศกึษามแีนวทางการเรยีนทีช่ดัเจนขึน้

▪ ผูก้ าหนดนโยบาย มองภาพรวมของทัง้ระบบใหช้ดัเจน เพือ่วางนโยบายให ้
สอดคลอ้งกนั ไมใ่ชท่ างานแยกสว่น

▪ ผูบ้รหิารทีเ่นน้ผลงานอยา่งเดยีว ควรหนัมาใสใ่จและเรยีนรูก้บัเด็กรุน่ใหมด่ว้ย
เชน่กนั 
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สารจากนักธรุกจิถงึอาจารย์ (1/3)
▪ กลุม่อาจารยค์วรจะฝึกใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กคดิ ใหรู้ถ้งึประโยชนข์องสิง่ทีเ่รยีน รูจ้ัก
น าสิง่ทีเ่รยีนไปใชไ้ด ้มากกวา่การทอ่งจ า

▪ อยากใหอ้าจารยม์คีวามทนัสมยัในเรือ่งขอการอพัเดทขอ้มลูในการสอนมากกวา่นี ้
อยา่ใหก้ารบา้นทีไ่มเ่กดิประโยชนอ์ืน่นอกจากการใหค้ะแนน 

▪ คดิวา่ ระบบการศกึษาไทย ยงัสอนใหเ้ด็กเป็นแตผู่รั้บเทา่นัน้ ยงัไมรู่จ้ักการเป็น
ผูใ้ห ้หรอืการขวนขวาย เด็กทีจ่บออกมา ยงัคงเป็นเด็กทีท่ างานจรงิไมไ่ด ้และไม่
พรอ้มทีจ่ะเขา้สูต่ลาดแรงงาน คดิวา่ ควรปรับทีร่ะบบการศกึษา ทีค่วรผลกัดนัใหเ้ด็ก
รูจ้ักคดิ วางแผน และสอบคณุธรรมจรยิธรรมควบคูก่นัไปใหม้ากขึน้ เพือ่ใหเ้ป็น
พืน้ฐานในการตดัสนิใจ หรอืการแกปั้ญหาของเด็กในอนาคต

▪ อาจารยต์อ้งเป็นผูน้ า หาชอ่งทางน ากลุม่นักธรุกจิ มาพบนักศกึษา เพือ่แนะแนว
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สารจากนักธรุกจิถงึอาจารย์ (2/3)
▪ อาจารยข์องไทยตอ้งปรับปรงุเรือ่งคณุภาพการสอน

▪ นอกจากความรูใ้นสาขาวชิาแลว้ ควรใหนั้กศกึษามคีวามรูด้า้นการบรหิารการเงนิ
ดว้ย 

▪ อาจารย ์ตอ้งกระตุน้ใหนั้กศกึษารูจั้กคดิ วเิคราะห ์แยกแยะ ในบทเรยีน หรอื 
สถานการณ์ตา่ง ๆ ใหอ้สิระในการถกเถยีง แลว้หาขอ้สรปุรว่มกนั

▪ อาจารยต์อ้งสอนแนวคดิในการท างานกบันักศกึษาดว้ย ไมใ่ชส่อนแตว่ชิาการ

▪ อาจารยต์อ้งเลกิคดิวา่ตวัเองตอ้งรูไ้ดแ้ลว้ เราไมต่อ้งรูเ้พือ่จะสอน แต่เราควรน าผูรู้ ้
หรอืบทเรยีนจากผูรู้ม้าสอน ใหเ้ด็กไดเ้รยีนและคดิเอง และเลกิ lecture only ไดแ้ลว้ 
workshop quiz roleplay game forum sharing ทกุอยา่งเป็นการเรยีนรูท้ัง้ส ิน้ ไมไ่ด ้
มแีต ่lecture
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สารจากนักธรุกจิถงึอาจารย์ (3/3)
▪ อาจารยผ์ูส้อนควรจะมคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นทีจ่ะปฐูานความรูใ้หนั้กศกึษา
เหลา่นัน้เดนิไปสูเ่สน้ทางทีเ่ขาเลอืกไดโ้ดยไมเ่สยีเวลากบัสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์
และเนน้ย ้าใหค้นรุน่ใหมเ่ห็นประโยชนข์องการรว่มมอืและรับผดิชอบสงัคมรว่มกนัดงั
โอกาสทีต่วัเขาเองไดรั้บนี ้
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สารจากนักธรุกจิถงึนักศกึษา
▪ นักศกึษา ควรเป็นผูท้ีใ่ฝ่หาความรู ้และท าใหม้ากเพือ่เพิม่ประสบการณ์ รับผดิชอบ
งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย และชว่ยงานคนอืน่ๆ ดว้ย ไมใ่ชท่ าแตง่านตวัเอง

▪ นักศกึษา - อยา่นอนใจ พัฒนาตนเองใหม้าก

▪ นศ. รวมตวักนัใหม้ากขึน้ ท ากจิกรรมซะ อยา่เอาแตเ่รยีน

▪ กลุม่นักศกึษา ตอ้งชอบและศกึษาใหเ้ขา้ใจ ในสิง่ทีเ่รยีน

▪ นักศกึษา  ควรจะฉลาดกวา่อาจารย ์รู็จักอา่นหลกัสตูรและเลอืกเรยีนทัง้ทดลอง
เองลม้เองเพือ่เขา้ใจตนเอง
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สารจากนักธรุกจิถงึนักธรุกจิ (1/2)
▪ นักธรุกจิตอ้งไมเ่ห็นแกผ่ลประโยชนเ์พยีงอยา่งเดยีว ตอ้งรักษาธรรมาภบิาลอยา่งไร ้
เงือ่นไข 

▪ เสนอใหก้ลุม่นักธรุกจิดว้ยกนั เริม่ตน้ท าอะไรซกัอยา่งเป็นเวทสี าหรับนักศกึษาไดอ้อกมา
คดิ ออกมาท า ออกมาเรยีนรู ้และเจอเพือ่นใหม่ๆ  โดยอยา่เอา Business และเงนิรางวัล
เป็นตัวตัง้มากเกนิไป เอาแคพ่อเหมาะสมก็พอ ไมงั่น้จะเป็นการสรา้งคา่นยิมทีไ่มถ่กูตอ้งไป
ในตัว 

▪ กลุม่นักธรุกจิ เปิดใหม้าดงูาน มาฝึกงานจรงิ

▪ รว่มพัฒนาหลักสตูร และมาชว่ยแชรบ์รรยาย 

▪ ถา่ยทอดประสบการณ์ การท างานจรงิ และลักษณะของบคุคลทีอ่งคก์ร หรอื ประเทศ
ตอ้งการ โดยตอ้งยอมรับความจรงิวา่ คนสว่นมาก โดนเฉพาะคนเกง่ คนท างาน ยอ่ม
ตอ้งการผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ดังนัน้การใหอ้งคก์รธรุกจิ สะทอ้นภาพความจรงิ ของการ
ท างาน จะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถหาค าตอบไดบ้างสว่นวา่ตอ้งการท างานแบบไหน และ
ตอ้งพัฒนาตนเองอยา่งไรเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
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สารจากนักธรุกจิถงึนักธรุกจิ (2/2)
▪ แชร ์Knowledge / ประสบการณ์ /รว่มมอืดา้น internship มากขึน้ 

▪ ควรใหท้นุ พรอ้มค าแนะน าสิง่ทีต่อ้งเรยีนเพือ่ใชง้านไดจ้รงิหลงัจบ และรับคน
เหมาะสมเขา้ท างานจรงิเผือ่ไดผ้ลเต็มรปูแบบ

▪ เริม่ตน้จากตวัผูป้ระกอบการ หลายๆบรษัิทยงัมวีสิยัทศันใ์นการท าธรุกจิแบบเดมิ ๆ
และไมค่อ่ยถกูตอ้งนัก ซึง่จะท าใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัถดถอยลงไปเรือ่ย ๆ 
จ านวนการจา้งงานก็จะลดลง ซึง่หากผูป้ระกอบการมคีวามสามารถมทีกัษะมี
วสิยัทศันใ์นทีด่ใีนทกุๆดา้นแลว้ มโีอกาศทีธ่รุกจิจะเตบิโต เกดิการจา้งงานและ
บคุลากรทีม่คีณุภาพสงู และเมือ่นัน้ ธรุกจิจะก าหนดไดว้า่ตอ้งการตลาดแรงงาน
แบบใด ซึง่อาจจะท าใหร้ะบคุวามสามารถเฉพาะดา้นโดยไมต่อ้งเสยีเวลาในระบบ
การศกึษาเหมอืนปัจจบุนั ลดเวลาและเพิม่ศกัยภาพในอาชพีนัน้ ๆ ทัง้นี ้กข็ ึน้อยูก่บั
ความมัน่ใจความน่าเชือ่ถอืของเจา้ของกจิการทีจ่ะน าพาธรุกจิเองดว้ย 
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ค าถาม และความเห็นจากกลุม่อาจารยไ์ปยัง
ภาคธรุกจิ ทีน่่าสนใจ
(Waiting comment from workshop)
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สารจากกลุม่อาจารย์
ถงึนักศกึษา
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สารจากกลุม่อาจารย์
ถงึภาคธรุกจิ
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สารจากกลุม่อาจารย์
ถงึผูก้ าหนดนโยบายทางการศกึษา
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สารจากกลุม่อาจารย์
ถงึกลุม่อาจารย์
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