Driving the skills agenda: Prepare student for future skill The Economist
By Intelligence Unit and Google Education (2015)
Comparison Global Survey vs Local Survey (Thailand) by MonsoonSIM Thailand

ผลการเปรี ยบเทียบจากแบบสารวจของไทย กับ ผลสารวจของ The Economist (Global Survey) และ Local Survey (ประเทศไทย)
ในหัวข้ อ Driving the skills agenda: Preparing student for the future (2015)

หมายเหตุ:
•
•
•

The Economist ได้ สารวจเรื่ อง Driving The skills agenda ในปี 2015 ผู้ทาแบบสารวจในระดับ Local Survey ได้ รับเอกสารนี ้ และต้ องการทราบว่าประเทศไทยจะมีผล

อย่างไร เมื่อเทียบกับ Global Survey โดยความตังใจแรกประสงค์
้
จะได้ นาเอาข้ อมูลที่ได้ รับมาวิเคราะห์ความเหมือน ความต่าง และเหตุผลประกอบ
ทว่าด้ วยจานวนผู้ทาแบบสอบถามที่น้อยเกินไป จึงไม่สามารถวิเคราะห์ในเชิงวิชาการได้ ไม่ตรงตามหลักของการทาสารวจ ซึง่ มิอาจจะใช้ ในการอ้ างอิงในทางวิชาการได้
จุดประสงค์ของการสารวจจึงเปลี่ยนไปหลังจากปิ ดรับแบบสอบถามและทราบจานวนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจุดประสงค์ใหม่นี ้มี เพื่อแบ่งปันข้ อมูลให้ ทราบ
ข้ อมูลนี ้ผู้สารวจประสงค์จะนามาเผยแพร่ และเพื่อประกอบในงานสัมมนาประจาปี ซึง่ มีข้อจากัดด้ านเวลา และบุคลากรในการทาแบบสารวจ และสรุ ปผล อย่างไรก็ตามหวังใจ
ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สละเวลาอ่านไม่มากก็น้อย และผู้อ่านโปรดใช้ ความระมัดระวังหากจะนาข้ อมูลนี ้ไปอ้ างอิง และบทวิเคราะห์นี ้จึงเสมือนเป็ นข้ อคิดเห็นส่วนตัว โดยมุง่
หมายให้ ท่านที่เห็นข้ อมูลนี ้ได้ ช่วยกันแสดงความเห็นเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อไป
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MonsoonSIM Seminar 2017: Survey Result

ผลการเปรี ยบเทียบจากแบบสารวจของไทย กับ ผลสารวจของ The Economist (Global Survey) และ Local Survey (ประเทศไทย)
ในหัวข้ อ Driving the skills agenda: Preparing student for the future (2015) (Link ไปยังแหล่งข้ อมูล)
รายละเอียดเกี่ยวกับการทาสารวจ
• การสารวจในประเทศไทย (Local Survey) ทาไปที่กลุม
่ เป้าหมาย 3 กลุม่ เปรี ยบเทียบกับ The Economist ซึง่ สารวจใน 4
กลุม่ (ตามผังด่านล่าง) โดยการสารวจในประเทศไทยใช้ คาถามตามที่ปรากฏในรายงานเผนแพร่ของ The Economist และ
เพิ่มเติมคาถามลงไปใน Local Survey

ประเทศที่สารวจ
นักเรี ยน
อายุ 11-17

กลุ่มที่ทาการสารวจ
(วิธีการ)
(ภาษาที่ใช้ ในการสารวจ)

Local Survey
by MonsoonSIM Thailand

Australia, Brazil, Canada, China, Finland,
Ghana, India, Malaysia, Mexico, the
Netherlands, New Zealand, Nigeria, the
Philippines, Poland, Romania, Russia,
Saudi Arabia, South Africa, Spain,
Sweden, Thailand, Turkey, the UAE,
the UK and the US.

ประเทศไทย

✓


(Google form)

นักศึกษา
อายุ 18-25

✓

นักธุรกิจ

Executive
(Interviewing)

อาจารย์
ผู้สอน
•

Global Survey
by The Economist

✓
(Google form)

ไทย
ผสมกันหลากหลายกลุม่ ธุรกิจและขนาด
(คาจากัดความจาก ISMED)
(Google form)
English + ไทย
✓

✓

(Google form)
English + ไทย

คาถามที่ Local Survey ถามเพิม่ เติมจาก The Economist (โปรดดูจากภาคผนวก)
นักศึกษาอายุ 18-25
• การเรี ยน การสอน ในปั จจุบน
ั เปิ ดโอกาส ให้ นกั ศึกษา ได้ ร้ ูจกั วิธี คิด วิเคราะห์
แยกแยะ ถกเถียงประเด็น สังเคราะห์ สรุปผล มากน้ อย เพียงใด ยกตัวอย่าง
• การเรี ยน การสอน ที่นกั ศึกษา อยากให้ เป็ น เพื่อสามารถพัฒนาตนเอง และ อยูร่ ่ วมใน
สังคมที่หลากหลาย เป็ นอย่างไร ยกตัวอย่าง
• ถ้ าเราไม่วดั ผลด้ วย "เกรด" ในฐานะที่ทา่ นเป็ นนักศึกษา และสามารถเสนอแนะให้ กบ
ั
สถาบันได้ ท่านจะเสนอวิธี "วัดผล" ที่ไม่ใช่แค่ได้ เรี ยนเพื่อเกรด แต่เรี ยนเพื่อ "รู้ และ
ปฏิบตั ิงานได้ " โดยใช้ วิธีการใด
นักธุรกิจ
• อะไรเป็ นปั ญหา "ใหญ่ที่สดุ " สาหรับภาคธุรกิจเกี่ยวกับบัณฑิตใหม่ที่รับเข้ ามาทางาน
และจากปั ญหาที่ทา่ นระบุมา คิดว่า ในภาคการศึกษาควรแก้ ไขอย่างไร
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•

แนวโน้ มธุรกิจในทรรศนะของท่านจะเป็ นอย่างไรในอีก 5 ปี ข้างหน้ า และเพื่อตอบโจทย์
นี ้ ท่านอยากเห็นนักศึกษาไทยมีลกั ษณะเช่นใด (ในธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริ การที่
ท่านเกี่ยวข้ อง)
ภาคธุรกิจของไทย "ควร" จะให้ ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในลักษณะใดเพื่อช่วยให้
บัณฑิตไทยมีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้ องการของภาคธุรกิจ
ข้ อเสนออื่น ๆ สาหรับการศึกษาไทย (โปรดระบุวา่ ท่านเสนอไปที่กลุม่ ใด เช่น นักศึกษา
อาจารย์, ผู้กาหนดนโยบาย, กลุม่ นักธุรกิจด้ วยกัน)
เหตุผลสนับสนุนความเห็นของท่าน ในข้ อความที่วา่ "Technological advances (eg

•

the explosion of mobile devices and social media) have changed the
way I teach"
เหตุผลสนับสนุนความเห็นของท่าน ในข้ อความที่วา่ "Student in my classroom

•

•
•

อาจารย์ ผ้ สู อน

often have a more advanced understanding of technology than I do"
•

Skills หรื อ ทักษะที่ครอบคลุมในการสารวจนี ้

Literacy
Numeracy
Foreign-language skills
Problem solving
Team working
Communication
Critical thinking
Creativity
Digital literacy (the ability to find, evaluate, utilise, share, and create content using information technologies–such as computers–
and the Internet)
o Leadership
o Emotional intelligence (the ability to understand the feelings of others and react accordingly)
o Entrepreneurship
o
o
o
o
o
o
o
o
o

หมายเหตุ: 21st Century skills หรื อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นันถื
้ อกาเนิดขึ ้น
ในราวทศวรรษที่ 1980 ซึง่ เกิดเป็ นประเด็นถกเถียงในสหรัฐอเมริ กา เมื่อผลสอบ
PISA ของนักเรี ยนในอเมริ กามีคณ
ุ ภาพน้ อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ วอื่น ๆ เป็ น
เรื่ องประกอบอีกประเด็นที่นา่ สนใจเรื่ องของทักษะแห่งอนาคต อย่างไรก็ตาม
21st Century skills หรื อ 4C; Creativity, Critical Thinking,
Communication, Collaboration นัน้ ถูกบรรจุเป็ นส่วนหนึง่ ของการสารวจ
ของ The Economist ประเด็นที่นา่ สนใจ คือ 21st Century skills มักนาไปใช้
ในการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน K-12 น่าจะเป็ นเหตุผลที่ The Economist ได้ เพิม่ เติม
ทักษะอื่น ๆ ลงไปในการสารวจของตนในปี 2015
รายละเอียดเรื่ อง 21st Century Skills: http://www.p21.org/
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ผู้สารวจพบใจความสาคัญตอนหนึง่ จาก http://edglossary.org/21st-century-skills/ มีความน่าสนใจ จึงขอนามาเพื่อประกอบ
“It should be noted that the “21st century skills” concept
encompasses a wide-ranging and amorphous body of knowledge
and skills that is not easy to define and that has not been officially
codified or categorized. While the term is widely used in education,
it is not always defined consistently, which can lead to confusion
and divergent interpretations. In addition, a number of related
terms—including applied skills, cross-curricular skills, crossdisciplinary skills, interdisciplinary skills, transferable skills,
transversal skills, noncognitive skills, and soft skills, among
others—are also widely used in reference to the general forms of
knowledge and skill commonly associated with 21st century skills.
While these different terms may not be strictly synonymous, and they may have divergent or specialized meanings in certain
technical contexts, these diverse sets of skills are being addressed in this one entry for the purposes of practicality and usefulness.

•

สถิติในการทา Local Survey
โปรดพิจารณากลุม่ ของผู้ตอบแบบสอบถามและปั จจัยอื่น ๆ ประกอบ การสารวจ Local Survey สาหรับอาจารย์ผ้ สู อนและนักศึกษา
ช่วงอายุ 18-25 ปี เน้ นไปที่กลุม่ สาขาวิชาบริการธุรกิจการจัดการ และ IT

นักศึกษาอายุ 18-25

นักธุรกิจ
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อาจารย์ ผ้ สู อน
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คาถามชุดแรก: [นักศึกษา อายุ 18-25] เกี่ยวกับทักษะที่พบในระบบการศึกษา และความสามารถในการใช้ ทกั ษะเหล่ านี ้
โดยแยกเป็ น 2 คาถามดังนี ้
A) ทักษะที่นกั ศึกษารายงานว่าพบทักษะเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการศึกษา
B) นักศึกษารายงานว่าทักษะเหล่านี ้พวกเขาสามารถใช้ งานได้ ในระดับดี และดีมาก

แผนภูมิ 1) ด้ านซ้ ายแสดงผลของการสารวจระดับ Global Survey และด้ านขวาแสดงผลการสารวจระกับ Local Survey

หมายเหตุประกอบแผนภูมิท่ สี อง (ซ้ าย) และ แผนภูมิท่ สี าม (ขวา):
แผนภูมิท่ สี อง (ซ้ าย)
•
ข้ อมูลในแผนภูมิที่สองนี ้ เป็ นการซ้ อนกันของสถิติ โดยตัวเลขสีเขียวในกลุม่ แผนภูมิด้านซ้ ายและสีเหลืองในกลุม่ ด้ านขาว เป็ นสถิติจาก Local Survey
•
วงกลมสีเขียวคือ Top 3 skills ที่นกั ศึกษาไทยประเมินได้ สงู ที่สดุ
•
วงกลมสีมว่ งคือ ระดับทักษะที่นกั ศึกษารายงานว่าทักษะนี ้พวกเขามีความสามารถใช้ งานได้ ดีถึงดีมาก
แผนภูมิท่ สี าม (ขวา)
•
แผนภูมินี ้เกิดจาก (เปอร์ เซ็นต์ของคุณภาพของทักษะในเกณฑ์ดี) – (เปอร์ เซ็นต์ของของทักษะที่พบในระบบการศึกษา) << การวัดแบบนี ้อาจไม่ถกู ต้ อง ผู้สารวจสรุปจากสมมติฐานส่วนตัว
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จากข้ อมูลดังกล่ าวผู้สารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้ อสังเกตดังนี ้
จุดน่ าสนใจ
• พบว่ามีสดั ส่วนการพบทักษะเหล่านี ้ในการศึกษาไทยมี
สูงกว่ า Global Survey ทุกทักษะ
• พบว่าความสามารถในการใช้ ทกั ษะดังกล่าวของนักศึกษา
ไทยต่ากว่ า Global Survey ทุกทักษะ
• (ดูแผนภูมิที่สาม)(ขวา) หากนาเอาการประเมิน
ความสามารถในทักษะมาตัง้ และลบออกด้ วยสัดส่วนของ
ทักษะที่พบในระบบการศึกษา พบว่าติดลบทุกทักษะ
• พบว่ามีเพียง 2 ทักษะ ซึง่ ได้ แก่ Problem Solving และ
Team working ที่นกั ศึกษาไทยที่ทาแบบสอบถามแจ้ งว่า
ตนเองมีความสามารถใช้ งานทักษะนี ้ได้ ในระดับดีถงึ ดีมาก
เกินกว่ า 50% เมื่อเทียบทุกทักษะ

•

•

•

•

•

•

ข้ อสังเกต (ความเห็นส่ วนตัวของผู้สารวจ)
นักศึกษาพบว่ามีทกั ษะเหล่านี ้ในในระบบการศึกษา
มากกว่ า Global Survey แต่นกั ศึกษาไทยมีสดั ส่วน
น้ อยกว่ า ที่จะใช้ ทกั ษะเหล่านันใช้
้ ประโยชน์ได้ ในขันดี
้ ถงึ ดี
มาก
ความสามารถในการใช้ งานทักษะของนักศึกษาไทยไม่
ถูกพัฒนาให้ มีศักยภาพ
โดยประสบการณ์สว่ นตัว ผลของแบบสารวจ ที่วา่ 60.75%
ของ Problem Solving และ 51.54% ของ Team
building นี ้ เป็ นความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อน ผมมิอาจ
ยืนยันได้ วา่ ผลการสารวจนี ้ถูกต้ อง
นักศึกษาไม่เคยถูกวัดผลด้ าน Problem solving และ
ทักษะนีว้ ดั ไม่ ได้ จาก “การสอบวัดความรู้ บน
Knowledge based learning and teaching ของ
ไทย”
นักศึกษาไทยส่วนมากตังค
้ าถามไม่เป็ น ย่อมไม่มีทกั ษะ
Problem Solving ถ้ านักศึกษาตังค
้ าถามว่า “ทาอย่างไร”
นี่คือสัญญานที่สาคัญที่ทกั ษะการแก้ ปัญหาไม่เกิดขึ ้น
นักศึกษาไม่อาจเอาการท่องจาทฤษฎีและสูตรมาแก้ ปัญหา
ได้ และการเพิ่มการรับรู้และจานวนทฤษฎีไม่ใช่การเพิม่
ทักษะการแก้ ปัญหา
ทักษะการทางานเป็ นทีม Team Working เป็ นอีกทักษะที่
โดยทัศนะของผู้สารวจคาดว่าคลาดเคลื่อน การทางาน
เป็ นกลุ่ม มิได้ แปลว่ า มีทกั ษะในการทางานเป็ น
Team Working การให้ งานทาเป็ นกลุม
่ ซึง่ ไม่พบว่า
นักศึกษาเห็นปั ญหาในงานที่ได้ รับมอบหมายร่วมกัน
ร่วมกันถกเถียงเพื่อหาคาตอบ หรื อสร้ างวิธีการใหม่ ไม่รับ
ผิดและรับชอบร่วมกันในสมาชิกทุกคนในกลุม่ สิ่งนีไ้ ม่ ใช่
การทางานเป็ นทีม
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คาถามชุดที่สอง: [กลุ่มนักธุรกิจ] เกี่ยวกับทักษะของพนักงานที่มคี วามสาคัญต่ อองค์ กรในปั จจุบนั ในทรรศนะของนักธุรกิจ

แผนภูมิท่ สี ่ ี (บนซ้ าย): Global Survey ของคาถามเรื่ องทักษะของ
พนักงานที่นกั ธุรกิจเห็นว่ามีความจาเป็ น
แผนภูมิท่ หี ้ า (บนขวา): Local Survey ของคาถามเรื่ องทักษะของ
พนักงานที่นกั ธุรกิจเห็นว่ามีความจาเป็ น
ตารางที่หนึ่ง (ล่างขวา): ตารางเปรี ยบเทียบทักษะจาก 4 กลุม่
ได้ แก่ Global Survey, Local Survey ต่อกลุม่ นักธุรกิจในปัญหา
เดียวกัน และ ทักษะที่อาจารย์ผ้ สู อนเห็นว่าจาเป็ น และทักษะที่ก
ศึกษาไทยรายงานว่ามีทกั ษะที่ดี 6 อันดับเปรี ยบเทียบกัน

จากข้ อมูลดังกล่ าวผู้สารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้ อสังเกตดังนี ้
จุดน่ าสนใจ
• ทุกกลุม
่ ที่สารวจ มีชดุ ของกลุม่ ทักษะที่ไปในทางเดียวกัน
ได้ แก่ Problem Solving, Team working,
Communication, Critical Thinking แต่ให้ ความสาคัญ
แตกต่างกัน

•

•
•
•

กลุม่ อาจารย์ไม่เห็นว่า Leadership เป็ นทักษะใน 6 อันดับ
แรกอยูเ่ พียงกลุม่ เดียว

•

ข้ อสังเกต (ความเห็นส่ วนตัวของผู้สารวจ)
4 ทักษะดังกล่าว จะต้ องถูกเพิม่ และสร้ างให้ เกิด
ความสามารถในการใช้ งานได้ อย่างดี และดีมาก ให้ ได้ ใน
ระแบบคะแนนเฉลีย่ ของทัง้ 12 ทักษะใน Global Survey
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 75.58% : Local Survey ทีมีคา่ เฉลีย่ น
อยูท่ ี่ 41.3% ให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรมโดยเร็ววัน
อาจจะต้ องตังเป้
้ าหมายของการสร้ างคุณภาพในทักษะ
เหล่านี ้ให้ ได้ 60% และพัฒนาไปสูร่ ะดับ 75% โดยเร็ ว
ควรนาเอาการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี ใน AEC มาพิจารณา
เป็ นความเสีย่ งเพิ่มเติม
อาจสะท้ อนว่าการยอมรับความแตกต่างจากแนวทางที่สอน
และธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นสังคมไทยในเชิงจารี ตมีผลที่ทาให้
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leadership ไม่อยูใ่ นผลการสารวจ Top 6 และอาจารย์
•

หากนับว่า Creativity, Critical Thinking, Problem
solving จากผลการสารวจในกลุม
่ นักธุรกิจของไทย ซึง่ มี
คะแนนเท่ากัน และจัดในอันดับ 3 ร่วมกัน Leadership
และ Foreign Language Skills เป็ นอันดับที่นกั ธุรกิจ
ต้ องการต่อมา

•

•

•
•

ทักษะที่กลุม่ อาจารย์เห็นว่ามีความจาเป็ นมากที่สดุ คือ

•

Critical Thinking
•

กลุม่ อาจารย์ลงความเห็นว่า Digital Literacy เป็ นทักษะที่
มีความจาเป็ นติด 6 อันดับแรก

•

เป็ นกลุม่ ที่ไม่ให้ ความสาคัญในทักษะนี ้เพียงกลุม่ เดียว
ภาคการศึกษาไทย ควรนาเอาทักษะ Top 6 ไปเพิม่ เติมใน
หลักสูตร ตามความต้ องการของภาคแรงงานในประเทศ
ไทย
การที่นกั ธุรกิจต้ องการทักษะด้ านผู้นา Leadership นัน้
อาจเป็ นเพราะว่านักศึกษาไทยไม่สามารถทางานในหน้ าที่นี ้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในที่ทางาน และหัวในจากยุค Gen
X และ ต้ น Gen-Y จะต้ องดาเนินการแทนในหลายกิจกรรม
Foreign Language Skills ซึง่ จะต้ องอยูใ่ นระดับที่
สามารถสือ่ สาร และโต้ แย้ งได้ เฉกเช่นการใช้ ภาษาไทย
อาจสะท้ อนว่านักศึกษาไทย นอกจากความรู้ตามตาราแล้ ว
การคิดวิเคราะห์ทาได้ อย่างมีข้อจากัด
อาจสะท้ อนว่า นักศึกษาไทยไม่จนจวายในการหาความรู้
จากโลกดิจิตอลเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยน สร้ าง
ความเข้ าใจ (แต่ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่ใช้ Social
Media มากที่สดุ ในโลกเมื่อเทียบกับจานวนประชากร และ
มี Screen Time หรื ออัตราการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตต่อวัน
ประมาณขันต
้ า่ 4.5 ชม. ต่อวัน (เพื่อการบันเทิง?) ;
http://www.9tana.com/node/thailand-socialstat-2016/ )

•
•

•
•

หากจะใช้ Device ในการประกอบการสอน Mobile
Device เป็ นทางเลือกทีด
่ ีที่สดุ
ปั ญหาเชิงนโยบายรวมศูนย์ของการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายใน
มหาวิทยาลัย ที่มคี วามเร็วของ Wi-Fi ที่ให้ บริ การใน
มหาวิทยาลัยทีม่ ีความเร็ วตา่ กว่า 4G จะทาให้ การใช้
Digital ในการเรี ยนการสอนเป็ นอุปสรรค และเครื อข่าย
เหล่านี ้ ไม่สามารถทาให้ แนวคิด BYOD สาเร็จได้
ไม่มี App หรื อ Software และ Content ที่อานวยการ
เรี ยนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและจานวนเพียงพอ
สะท้ อนว่า การจะสร้ างการเรี ยนที่ใช้ เทคโนโลยีประกอบใน
ไทย อาจจะเป็ นอุปสรรค ไม่วา่ จะเป็ น Flip Classroom
หรื อกระบวนการวิธีอื่น ๆ
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•

•

•

นักศึกษาไทยรายงานว่า ทักษะ Literacy นัน้ พวกเขาใช้ ได้
ดีถึงดีมากเป็ นอันดับที่ 6

•

•

อาจจะต้ องใช้ Digital Literacy และ Digital Ability เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการวัดผลในประเทศไทย หากต้ องการผลักดัน
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ Digital จะมีบทบาทมากขึ ้น
ความเห็นส่วนตัว พบว่า นักศึกษาไทยมีความสามารถใน
การค้ นหาค่อนข้ างตา่ เกิดจาก “คลังคา” ที่น้อย,
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ การไม่ได้ , ไม่ร้ ูจกั การสืบค้ นข้ อมูลที่
ถูกต้ อง
39.25% คือ คะแนนของทักษะด้ านนี ้ หากสังเกตจากการใช้
ภาษาในทักษะที่เกี่ยวข้ องกับ Literacy เช่น
- ฟั ง (ถึงขันสอบตกมาก
้
และควรซ ้าชัน)
้
- พูด (ไม่สามารถสือ่ สารด้ วยภาษาที่ถกู ต้ องได้ )
- อ่าน (ไม่คดิ ว่านักศึกษาไทยมีความสามารถอ่านระหว่าง
บรรทัดได้ )
- เขียน (ไม่พบว่าใช้ ภาษาที่ถกู หลักไวยากรณ์, สะกดคาได้
อย่างถูกต้ องในภาษาไทย และไม่พบว่าสามารถเขียนภา
อังกฤษเพื่อการสือ่ สารได้ ด)ี
หากวัดเทียบกับ Communication ซึง่ เป็ นอันดับที่ 4 จาก
6 อันดับแรกจากการรายงาน และเมื่อเทียบกับคะแนน
48.93% ซึง่ ต่ากว่าครึ่ง เห็นว่า รายงานของเด็กไทยมีความ
คลาดเคลือ่ นในทุกอันดับ
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คาถามชุดที่สาม: [กลุ่มอาจารย์ ผ้ สู อน] ถ้ าไม่ นับรวมการนาเอา 21st Century skills มานับรวมในงานสอนประจาวัน อะไรเป็ น
อุปสรรคสาคัญที่อาจารย์ ผ้ สู อนเผชิญอยู่ทุกวัน (นับคะแนนจาก 3 อันดับรวมกัน)

แผนภูมิท่ หี ก (ซ้ าย): Global Survey ของคาถามในหัวข้ อนี ้
แผนภูมิท่ เี จ็ด (บน): Local Survey ของคาถามเดียวกัน

•

จากข้ อมูลดังกล่ าวผู้สารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้ อสังเกตดังนี ้
ท่านผู้กาหนดนโยบาย/ผู้บริ หาร ควรพิจารณาผลสารวจนี ้โดยละเอียด
• ปั ญหาที่พบอันดับแรกจากแบบสอบถามอาจารย์ผ้ สู อนของไทย คือ Lack of Motivation
(ขาดแรงจูงใจ) 51% (Global Survey พบว่ามีปัญหานี ้เพียง 23% ของผู้ตอบแบบสารวจ) ความ
แตกต่างนี ้มีผลมาจากสาเหตุใด
• ปั ญหาที่พบอันดับที่สอง คือ ความต้ องการจากผู้กาหนดนโยบายที่ม่ ุงเน้ นให้ ชน
ั ้ เรียน
เป็ นไปตามความประสงค์ โดยปราศจากความเข้ าใจอันดีต่อการศึกษา (แปลโดยผู้สารวจ)
กว่า 50% (Global Survey พบว่ามีปัญหานี ้เพียง 30% ของผู้ตอบแบบสารวจ)
ในทรรศนะของผู้สารวจพบว่าอาจมีความเชื่อมโยงกันของปั ญหาที่อาจารย์ผ้ สู อนสะท้ อนมาผ่านแบบสารวจ (และจากการสนทนากับ
อาจารย์หลายท่าน ในหลายสถาบัน) และเมื่อรับทราบปั ญหาเชิงลบเชิงนโยบาย, วัตถุประสงค์ ทีอ่ าจารย์ผ้ ทู าการเรี ยนการสอน ต้ อง
ดาเนินการตามบนความไม่เห็นด้ วย และขาดอานาจในการจัดการเรี ยนการสอนตามทีเ่ ห็นสมควร (Lecturer’s autonomy) จาก
หน่วยงานที่ไม่มีหน้ าทีใ่ นการเรี ยนการสอนโดยตรงเป็ นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ ย่อมเข้ าใจได้ ในผลสารวจนี ้ ซึง่ ปั ญหาที่เชื่อมโยงนี ้เกิดจาก
นโยบายการศึกษาที่ผิดพลาดของไทย (โปรดอ่าน Finnish Lesson 2.0, Pasi Salhberg ซึง่ เป็ นบทเรี ยนการปฏิรูปการศึกษาจาก
ฟิ นแลนด์ประกอบ) สะท้ อนให้ เห็นว่าการควบคุมจากหน่วยงานผู้กาหนดนโยบายการศึกษาของไทยเป็ นผลเสีย และส่งผลต่อขวัญและ
กาลังใจของบุคคลากรในภาคการศึกษาของไทย (ในหัวนี ้เพียงยกตัวอย่างบางมุม หากยกทุกมุมปัญหาที่หน่วยงาน/ผู้บริ หารวางไว้
บทความนี ้อาจมีลกั ษณะคล้ ายเรื่องเศร้ าที่สร้ างจากเรื่ องจริ ง)
o ผลจากการสารวจพบปั ญหาทีว่ า่ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในความต้ องการของตลาดแรงงานในทักษะของนักศึกษาที่ภาคธุรกิจ
ต้ องการ 44% (Global Survey พบว่ามีปัญหานี ้เพียง 26% ของผู้ตอบแบบสารวจ) ทัง้ ๆ ที่ในการร่างหลักสูตร หรื อปรับปรุง
หลักสูตรนัน้ มหาวิทยาลัยมักจะมีที่ปรึกษาจากหลายภาคส่วน และภาคเอกชนเป็ นส่วนหนึง่ ในนัน้ แต่ปัญหานี ้ในประเทศไทย
กลับมีความรุนแรงมากเมื่อเทียบกับการสารวจจากประเทศอื่น ๆ อาจเป็ นการสะท้ อนว่า ภาคเอกชน และตลาดแรงงานอื่น ๆ
มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ (ในระดับอาชีวะศึกษาอาจะพบปัญหาในลักษณะใกล้ เคียง
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o

o

o

•

กัน ซึง่ น่าจะมีสดั ส่วนน้ อยกว่า) ทังนี
้ ้ยังอาจรวมปั ญหาเชิงจิตวิทยา, ปั ญหาการรับเข้ าทางานด้ วยระบบเส้ นสาย รุ่นพี่รุ่นน้ อง
ร่วมสถาบัน ซึง่ เป็ นธรรมเนียมของสังคมไทยประกอบด้ วยก็ได้
42% ของอาจารย์ผ้ ทู าแบบสารวจ ระบุวา่ ปั ญหาขาดแคลนเวลาในการเติม เสริม ทักษะที่จาเป็ นอันมีสาเหตุมาจาก
หลักสูตรที่มเี นือ้ หาจานวนมาก (บนสมมุตฐานว่าการใส่ความรู้ในปริ มาณที่มากจะสร้ างประสิทธิผลที่ดี-ผู้สารวจ)
หลักสูตรมีความเกินพอดี (ซึง่ ทาให้ ไม่สามารถเอาเวลาไปเพิม่ เติมทักษะ หรื อใช้ approach อื่น ๆ ในการเรี ยนการสอนได้ )
หากมองหลักสูตรทัว่ ไป มักจะมีโครงสร้ าง และการให้ เวลาตามจานวนหน่วยกิจ (X,Y,Z) และระบุไว้ เพียงกว้ าง ๆ เช่น จานวน
ชัว่ โมงทีใ่ ห้ นกั ศึกษาไปค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ซึง่ ในทางปฏิบตั ินนนั
ั ้ กศึกษาไทยทีเ่ ตรี ยมตัวก่อนการเรี ยนมีสดั ส่วนน้ อยมาก แต่
หลักสูตรได้ ระบุเอาไว้ หรื อตัวเลขที่ระบุวา่ จะต้ องมีชวั่ โมงที่สอนแบบซึง่ หน้ า (Face2Face;F2F) จานวนกี่ชวั่ โมงต่อครัง้ และ
จานวนครัง้ ต่อสัปดาห์ ซึง่ เอาหลักการนี ้ไปจัดตารางเรี ยนตารางสอน และเป็ นวัฎปฏิบตั ิที่ผิดเพี ้ยนมาเป็ นเวลานาน ไม่
สอดคล้ องกับปั ญหาต่าง ๆ เช่น การไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา เป็ นต้ น หรื อชุดตัวเลขที่ระบุถงึ การใช้ approach อื่น ๆ เช่น
Lab เป็ นต้ น ด้ วยหลักสูตรที่เน้ นสร้ าง “ผู้ร้ ู ” แต่มิได้ สร้ าง “ผู้ใช้ ความรู้ ” จึงส่งผลให้ ขาดเวลา และ นักศึกษาเพ่งเล็งแต่มาตรวัด
ที่เรี ยกว่า “เกรด” เป็ นสาคัญ
38% ของอาจารย์ผ้ ตู อบแบบสารวจแจ้ งว่า “ขาดการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เหมาะสม” และ 33% ไม่ได้ รับการ
สนับสนุนจากภาคธุรกิจ ลักษณะตรงนี ้อาจมีความคล้ ายคลึงกับส่วนงานพัฒนาทุนมนุษย์ในภาคเอกชน ซึง่ มีหลักการที่ดีแต่
มีวิธีการที่ไม่เหมาะสม (ผิด) จากการสอบถามพบว่า การอบรมทีเ่ กิดขึ ้นเป็ นการอบรมที่ไม่ตรงกับความต้ องการของอาจารย์,
การอบรมในภาครัฐเป็ นการอบรมที่เสียเวลา เป็ นต้ น ผู้สารวจได้ สอบถามความเห็นจากภาคธุรกิจ ซึง่ มีแนวคิดว่า
มหาวิทยาลัยควรเปลีย่ นการอมรมแบบเดิมเป็ นรูปแบบที่ผสมผสานมากขึ ้น เช่น การอบรมหรื อการสร้ างประสบการณ์ผา่ น
Project Based ร่วมกับภาคเอกชน ที่ไม่ใช่ลกั ษณะของการทาวิจยั แต่เป็ นการทางานที่ภาคเอกชนได้ รับ Curriculum and
Theoretical Know-How จากภาคการศึกษา และภาคการศึกษาถ่ายถอด Business and Practicing Know-How จาก
ภาคกเอกชน ทังนี
้ ้ผู้จดั ทาแบบสอบถามพบว่า สัดส่วนของการให้ นกั ศึกษาได้ เ ข้ าไปร่วมทา Project based น้ อยมากทังใน
้
เชิงจานวน, คุณภาพ และหากมีความร่วมมือในลักษณะนี ้แทนการอบรมที่ไร้ ประสิทธิภาพ จะเป็ นการแก้ ปัญหาความไม่
เข้ าใจตลาดแรงงานของภาคการศึกษาด้ วยในตัว
36% แจ้ งว่าไม่ ได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ในส่วนของปัญหานี ้เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน ในระบบสังคมอุปถัมภ์ และ
อาวุโส จากการพูดคุยกับอาจารย์หลายท่าน มีความเห็นในเชิงลบมากกว่าบวก ทังในเชิ
้ งการบริ หาร, Creativity, การ
แก้ ปัญหา, การลาดับความสาคัญที่เชื่อมโยงบนความสัมพันธ์สว่ นตัว ปั ญหาที่เรื อ้ รังและควรได้ รับการทบทวนคือ การนาเอา
นักการศึกษามาบริ หารสถานศึกษา และอย่างยิ่งต้ องดูแลในเรื่ องของงบประมาณ ความอยูร่ อดทางธุรกิจการศึกษา ความเห็น
ส่วนตัว อาจจะต้ อง outsource การบริ หารขันตอนการท
้
างาน กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการศึกษาออกไปยังนักบริ หา
มืออาชีพ และให้ บคุ ลากรด้ านการศึกษามุง่ เน้ นการบริ หารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความถนัด
เรื่ องที่ไม่พบเป็ นตัวเลือกในการสารวจแต่เป็ นปั ญหาในสังคมไทย คือ การใช้ มาตราวัด (KPI) ที่ผิดพลาดอย่างร้ ายแรงใน
การศึกษาของไทย พบว่าไม่มกี ารนาเอาคุณภาพของนักเรียน และนักศึกษาในเชิงความรู้ที่ใช้ งานได้ ทักษะที่เหมาะสม บรรจุ
ในการวัดผล และเลือกที่จะวัดผลจากงานวิจยั และงานวิจยั ส่วนมากนันเป็
้ น Non-Commercialize Research อาจารย์
สมเกียรติ ตังกิ
้ จวาณิชย์กล่าวไว้ ในรายการสนทนากับคุณสุทธิชยั หยุน่ ผ่าน Facebook Live มีใจความตอนหนึง่ เกี่ยวกับการ
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ปฏิรูปการศึกษาที่นา่ สนใจว่า มหาวิทยาลัยในเมืองไทยไม่มีรูปแบบและสิง่ แวดล้ อมของการเป็ น Research University เป็ น
แต่เพียงมหาวิทยาลัยที่ทาวิจนั เท่านัน้ ในทรรศนะส่วนตัวการศึษาไทยต้ องเปลีย่ นตัวชี ้วัดทีเ่ ป็ นอันตรายนีใ้ นเชิงนโยบาย
ผู้สารวจเมื่อเห็นสถิติ และทาการเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์และหาสาเหตุ ผู้สารวจของสดุดี “คุณครูและอาจารย์ มืออาชีพ” ที่ยงั คงฟั นผ่า
อุปสรรคและข้ อจากัดที่มากมายจากระบบ และนโยบายที่แสนพิสดารของสังคมไทย (เช่น ไม่มกี ารวัดผลจากประสิทธิภาพของนักเรี ยนผ่าน
มุมมองอื่น นอกจากเกรด, การให้ นกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์เป็ นปั ญหาที่ต้องทารายงานหลากหลายขันตอน
้
ขาด autonomy, ภาระหน้ าที่ที่
นอกเหนือการสอนซึง่ ควรเป็ นจุดเน้ นโดยอาชีพ ฯลฯ) และขอภาวนาให้ “คุณครูโดยอาชีพ หน่วยงานที่ไม่เข้ าใจการศึกษาแต่กาหนดนโยบาย และ
ผู้บริ หารที่จบั สลากมาทางาน ได้ พ้นจากระบบการศึกษาของไทยโดยเร็ว
คาถามชุดที่ส่ ี: [กลุ่มอาจารย์ ผ้ สู อน] ความเห็นเรื่องเทคโนโลยีกับผลกระทบในด้ านการสอน
คาถามชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
A) คาถามที่เกี่ยวกับระดับความเห็นที่วา่ เทคโนโลยีที่ทน
ั สมัยในปั จจุบนั (อิทธิพลของอุปกรณ์เคลือ่ นที่แบบพกพา และสือ่ โซเซียล) มี
ผลกระทบต่อวิธีการสอน
B) คาถามที่เกี่ยวกับระดับความเห็นที่วา่ นักศึกษามีความเข้ าใจเรื่ องเทคโนโลยีมากกว่าอาจารย์ผ้ สู อน
คาถามแรก: อาจารย์ผ้ สู อนคิดเห็นอย่างไรต่อคาถามเรื่ อง เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปั จจุบนั (อิทธิพลของอุปกรณ์เคลือ่ นที่แบบพกพา และสือ่
โซเซียล) มีผลกระทบต่อวิธีการสอน

แผนภูมิท่ ีแปด: เปรี ยบเทียบระดับความเห็นของอาจารย์ผ้ ตู อบแบบสารวจ

•

คะแนนในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่งระหว่าง Global Survey 34% และ Local Survey 55.4% อาจตีความได้ หลาย
ประเด็น เช่น
o นักศึกษาไทยติดการใช้ สอื่ Social Media ผ่าน Mobile Device และมีผลกระทบต่อการสอน ซึง่ หลาย
ท่านอาจจะสรุปว่า อาจารย์เห็นผลกระทบนี ้ในแง่ลบเช่น ดึงความสนใจการเรี ยนในชันเรี
้ ยน ทาให้ อาจารย์
ได้ รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี ้ ซึง่ ผู้สารวจได้ ถามเหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิดเพิม่ เติม และพบว่า มี
ความเห็นเชิงลบน้ อยมาก เพียง 5% ซึง่ เป็ นนิมิตรหมายอันดี อาจารย์ให้ ความเห็นสนับสนุนในเชิงบวก
อาทิ
▪

Changes of student’s behavior into something more tangible
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▪

มีการใช้ เทคโนโลยีสอื่ การสอนมากขึ ้น ทาให้ รูปแบบการเรี ยนการสอนเปลีย่ นไป

▪

The students in this century were born among the internet, they look like to be
the internet native. Thus, mobile devices and social media look like to be the
suitable options for them, knowledge in the cloud. Some knowledge in the
classroom is not enough for the students in this century.
ผู้เรี ยนยุคใหม่ มีการเรี ยนรู้จากTechnological advances ดังนันจึ
้ งต้ องเปลีย่ นการสอนโดยใช้

▪

สือ่ Technological advances
▪

Because mobile and social transform to the first gate for search or explore
knowledge instead of teacher.
• Our students have already had powerful information and knowledge
gateway in their hand (mobile devices). Classical lecturer style must be
change to student center. I can use many learning and teaching tools
on cloud to apply with my classroom. The students can learn by
themselves anywhere and anytime.

▪

ทาให้ มเี ครื่ องมือสาหรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ ้น และเข้ าถึงผู้เรี ยนได้ ง่ายขึ ้น
เปลีย่ นวิธีการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีเช่น Social Media ในการสอนเพื่อเข้ าถึงผู้ ้เรี ยนแบบ oneto-one ได้ มากขึ ้น ผู้เรี ยนมีโอกาสเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้ ง่าย

▪
▪
▪

Now I teach using ipad apps such as explain everything, eclicker, and iTunes U
Internet and social media have become the main sources of information.
Teaching media have also become better.

▪

เราสามารถมอบหมายงานค้ นคว้ าต่างๆในห้ องเรียนได้ โดยให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าในเวลาที่จากัด
เพื่อนามาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในประเด็นที่กาลังศึกษาในขณะนัน้

ผู้สารวจมีความยินดีที่อาจารย์เปิ ดรับและเห็นข้ อดีของเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน ซึง่ ผู้สอนควรได้ รับการอรม
เพิ่มเติมทักษะ เพื่อสร้ าง 21st Century Classroom และทาให้ ทกั ษะ Digital Literacy เป็ นฐานของ Digital Citizen ต่อไป
อย่างไรก็ตามปัญหาด้ านนโยบายของการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตในความเร็ วทีเ่ หมาะสมในมหาวิทยาลัยรวมถึงความเสถียรของ
เครื อข่ายควรได้ รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศัยกภาพของการเรี ยนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีมาประกอบเห็นผลได้ อย่างรวดเร็ ว
สาหรับอาจารย์ที่ยงั มีความเห็นว่า การใช้ มือถือของนักศึกษาระหว่างเรี ยนเป็ นปั ญหา การตกลงกับนักศึกษาใน
กติการและปฏิบตั ิตอ่ เขาในเชิงยอมรับในการตัดสินใจของเขาจะเป็ นสะพานสูก่ ารศึกษาดิจิตอล ท่านที่อยูใ่ นโลกเดิมและ
ปฎิบตั ิเช่นเดิม ท่านไม่มคี วามผิดในทรรศนะของผู้สารวจ แต่หากท่านต่อต้ านอาจเป็ นทรรศนะที่ผดิ ก็ได้
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คาถามแรก: อาจารย์ผ้ สู อนคิดเห็นอย่างไรต่อคาถามเรื่ อง นักศึกษามีความเข้ าใจเรื่ องเทคโนโลยีมากกว่าอาจารย์ผ้ สู อน

แผนภูมิท่ ีเก้ า: เปรี ยบเทียบระดับความเห็นของอาจารย์ผ้ ตู อบแบบสารวจ

•

มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับนะระหว่าง Global Survey และ Local Survey และความเห็นสนับสนุนเชิงบวกมีมากกว่า 95%
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
•
•
•

They used to with technology and they have experience about it before take classroom
Many applications, students use them to assist them to study whereas teachers do not
know how to use.
New generation people born with that technology so they can use all that technology from
childhood to teenage. We can say that it in their blood.

•

ในการมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาไปค้ นคว้ านอกชันเรี
้ ยนและให้ นกั ศึกษานาเสนอหน้ าห้ องนักศึกษาสามารถ
ออกแบบการนาเสนอได้ หลากหลายวิธีการและสามารถค้ นคว้ าได้ อย่างกว้ างขวางเกินความคาดหมาย

•

students can study from other sources in some areas that I'm not specialized in

อาจารย์ในระดับอุดมศึกษามีความเข้ าใจเรื่ องอิทธิพลของเทคโนโลยีกบั การเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ผู้สารวจได้ นาเอา Mapping
Digital Skills in Irish Higher Education มาประกอบ (ดาวโหลด Map) ท้ ายสุดในยุคที่นกั ศึกษาเติบโตมากับเทคโนโลยี และจะอยูก่ บ
ั
ดิจิตอลไปตลอดกาลนับจากนี ้ ท่านคณาจารย์โปรดใช้ ดิจิตอลประกอบการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม โดย
• สร้ าง Digital Literacy ให้ นกั ศึกษา โดยใช้ เส้ นทางสีม่วง
• อาจารย์สร้ างชันเรี
้ ยนด้ วย เส้ นทางสีเหลือง เพิ่มเทคนิคการสอนด้ วยเส้ นทางสีฟ้า
• สือ่ สารระหว่างกันด้ วยเส้ นทางสีแดง และเป็ นพลเมืองดิจิตอลด้ วยเส้ นทางสีนา้ เงินเข้ ม
• ทังหมดใช้
้
เส้ นทางสีเทา เป็ นเครื่องมือในการผสานดิจิตอลในทังการเรี
้
ยนและการสอน
• เชื่อมโยงทัง้ หลักสูตร เนื ้อหา วิธีการเรี ยน วิธีการสอน เสริ มประสบการณ์ และทักษะด้ วยเครื่ องมือสายสีส้ม
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แผนภูมิท่ สี ิบเอ็ด และสิบสอง: Mapping Digital Skills in Irish Higher Education และ คาอธิบาย
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คาถามชุดสุดท้ าย: [กลุ่มภาคธุรกิจ] ความเห็นเรื่องเทคโนโลยีกับผลกระทบในด้ านการสอน

แผนภูมิท่ สี ิบเอ็ด: ผลการสารวจความเห็นของนักธุรกิจว่าสิ่งใดในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจะมีประโยชน์อย่างใรในทรรศนะของนักธุรกิจ

จากข้ อมูลดังกล่ าวผู้สารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้ อสังเกตดังนี ้
•
สิง่ ที่นกั ธุรกิจไทยเห็นว่ามีความสาคัญที่สดุ ในการเปลีย่ นแปลงระบบของการศึกษาและจะมีผลต่อภาคธุรกิจมากที่สดุ คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอน 28.38% ซึง่ ไม่ได้ แปลว่า อาจารย์มีความสามารถในการสอนให้ นกั ศึกษามีความรู้ บกพร่องแต่อย่างใด
หากไปตีความร่วมกับผลการสารวจ และข้ อเสนอแนะที่ผ้ สู ารวจถามเพิม่ เติมใน Local Survey พบว่า นักธุรกิจอยากให้ การเรี ยนไม่ได้
อยูใ่ น Text Book หรื อทฤษฎีอย่างเดียว อยากให้ การเรียน หรื อหลักสูตรนัน้ เพิ่มเติมทักษะที่จาเป็ นทังการท
้
างาน และการใช้ ชีวิต
ความไปถึงเสนอแนะให้ สร้ างประสบการณ์จากบทเรี ยน เชื่อมโยงกับ “โลกภายนอก” เพื่อไม่เกิด Generation Shock (ผู้สารวจ) เช่น
Hands-on Learning, Problem based เพื่อสร้ างกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เป็ นต้ น และยังรวมไปถึงความเห็นจาก
นักศึกษาที่อยากให้ การวัดผลไม่ได้ อิงกับ “เกรด” จากการท่องจาเพื่อการสอบเพียงอย่างเดียว
•
อันดับต่อมาที่นกั ธุรกิจไทยเห็นว่ามีความสาคัญต่อมา คือ เพิ่มการเข้ าถึงเทคโนโลยีในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 21.62% ซึง่
อาจจะไม่ได้ หมายถึงการลงทุนในวิธีเดิม คือ ลงทุนด้ าน IT Infrastructure และไม่ใช้ ประโยชน์ มี Hardware แต่ไม่มี Software หรื อ
Content เสริ ม สิง่ นี ้เป็ นปั ญหาทีพ
่ บทัว่ ไปทุกสถาบันการศึกษา หรื อในมุมมองเช่น การแบ่งปั นเทคโนโลยีจากภาคธุรกิจด้ านเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิตอล เพื่อให้ อาจารย์และนักศึกษาสามารถสอนและเรี ยนให้ เกิดความหลากหลาย ลดระยะเวลา และภาระงาน
(ผู้สารวจเสนอให้ วิชาที่สอนเป็ นประจา อยูใ่ นรูปแบบของ Digital Content จะผ่าน Free Platform เป็ นทางเลือกในการ “สอน”
เนื ้อหา และให้ นกั ศึกษาเตรี ยมการล่วงหน้ าจากการเข้ าถึงในปั จจุบนั และนาเวลาที่มีอยูน่ ้ อยเปลีย่ นการสอนเป็ นวิธีการเรี ยนอื่น ๆ เช่น
การอภิปราย, การโค้ วาที ฯลฯ ซึง่ ให้ ผลในการเข้ าใจ มากกว่าการจา เป็ นต้ น)
• 20.27% เสนอว่า ให้ เพิ่มความเข้ าใจ คาแนะนาด้ านอาชีพไปยังนักศึกษา ซึง่ ผลสารวจใกล้ เคียงกับอันดับที่สองมาก และ
13.51% เสนอว่ าควรสร้ างโอกาสการเข้ าถึงในภาคธุรกิจของนักศึกษาผ่ านรูปแบบต่ าง ๆ เช่ น Internship
• การแก้ ไขในระยะสันหากได้
้
รับความร่วมมือจากภาคเอกชน หรื อองค์กรอื่น ๆ ให้ นกั ศึกษาได้ มีประสบการณ์ในระหว่างเรี ยน
จากการฝึ กงานที่เร็วขึ ้น และมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น น่าจะเป็ นการแก้ ปัญหาเรื่ องความเข้ าใจ และคาแนะนาที่ขาดแคลน สิง่ นี ้ไม่
สามารถเกิดขึ ้นในรัว้ สถาบันการศึกษาโดยอาจารย์ผ้ สู อน คณาจารย์จานวนน้ อยทีเ่ คยมีประสบการณ์ทางานใน
สภาพแวดล้ อมจริง
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• สหกิจศึกษาเป็ นคาตอบหรื อไม่ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนจะต้ องประสานงานร่วมกัน สหกิจทีไ่ ร้ คณ
ุ ภาพ ไม่ได้ แตกต่าง
จากการฝึ กงานที่สงั คมเราคุยกันเป็ นเรื่ องสนุกปาก เช่น การชงกาแฟที่เก่งขึ ้น เรียนรู้การใช้ อปุ กรณ์สานักงาน นักศึกษาได้ รับ
ประสบการณ์ที่ดีจริงหรื อไม่จากสหกิจศึกษา
• ปั ญหานี ้มีรากฐานย้ อนกลับไปถึงระบบการศึกษาที่ให้ เลือก เมื่อไม่ร้ ูทางเลือกที่เพียงพอ ให้ เลือกในเวลาที่พฤติภาวะของ
นักเรี ยนไม่พร้ อม และการเลือกนี ้ นักเรี ยนนักศึกษาของไทยจานวนมากไม่ได้ เลือกเอง อีกทังการเปลี
้
ย่ นแปลงในปั จจุบนั มี
อาชีพใหม่ที่คนรุ่นก่อนอาจไม่เข้ าใจ คาแนะนาด้ านอาชีพอาจจะทาได้ จากการให้ “โอกาสในการรับรู้” และ “โอกาสในการ
เปลีย่ นแปลง” ในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่เพิง่ ผ่านมาก National University of Singapore ประกาศรับ
นักศึกษาซึง่ ไม่เปิ ดรับในระบบคณะ แต่เป็ นการเปิ ดรับโดยรวม และให้ โอกาสในการรับรู้เพื่อให้ เยาวชนของเขามีทางเลือกมาก
เพียงพอ ก่อนจะเลือกสายอาชีพและเพิ่มพัฒนาทักษะและความรู้จากการเรียน ซึง่ สิง่ นี ้เกิดขึ ้นในการศึกษาฟิ นแลนด์ในระดับ
K9-K12 ซึง่ นักเรี ยนเรี ยนทุกสาขาวิชา ยังสมัครใจที่จะเรียนเพิม่ เติมในรั่วโรงเรี ยนเพื่อน “ค้ นหา” จนกว่าจะมีความพร้ อม
โดยไม่ถกู บังคับด้ วยกรอบของเวลา การให้ “โอกาสในการเปลีย่ นแปลง” ไม่เกิดขึ ้นในเมืองไทย หากนักศึกษาพบว่าสิง่ ที่ตน
เรี ยนอยูม่ ใิ ช่สงิ่ ที่ตนปรารถนา ระบบล๊ อกหลายชันของการศึ
้
กษาไม่อนุญาตให้ ทาในทางปฏิบตั ิ เพราะว่าระบบเชื่ อมโนยงกับ
ตัวเลข และงบประมาณมิได้ เชื่อมโยงกับความปรารถนาและหน้ าที่หลักของมัน นักศึกษาไทยจึงมีอตั ราการ readmission จานวนสูง เสียโอกาส เสียเวลา และทรัพยากรบางส่วนไปเลือกเปลีย่ นแปลงในระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้น และ
คอร์ สทางเลือกทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์ที่ตนต้ องการ
• ปั ญหานี ้เป็ นสมการที่ยงุ่ ยากควรเปลีย่ นวิธีการในทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ ครอบครัว สังคม ระบบโรงเรี ยน และ ระบบโอกาสใน
มหาวิทยาลัย ผู้สารวจเห็นว่าจะดีกว่าหากการปลดล๊ อกที่ทาได้ เลยจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัยทางานของมันเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้เรียน สิ่งนี ้จะต้ องรอการ disruption เสียก่อนจึงจะเห็นในชีวิตของเราท่าน
• 12.16% เสนอว่ าให้ มีการส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ ของกลุ่มนักศึกษา (อาจอยูใ่ นรูปแบบของชมรม, โครงการบริ ษัทจาลอง เป็ น
ต้ น – โดยผู้สารวจ) หากในรูปแบบของชมรม และโครงการบริ ษัทจาลอง นัน้ มีรูปแบบเหล่านี ้ปรากฏในทุกมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยังมีโครงการทีเ่ รี ยกว่า “ศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการ” ตามยุคสมัยของ Startup และ Thailand 4.0 รูปแบบเหล่านี ้มีใน
มหาวิทยาลัยแทบทุกที่ แต่เป็ นการส่งเสริ มที่ถกู ทางหรื อไม่ เช่น
• บริ ษัทจาลอง ที่ซื ้อขายกันเองในคณะ และเครื อญาติ การบิดเบือน Demand จากความสามารถในการ supply ที่ไม่ได้
เกิดจากตัวนักศึกษา เช่น โครงการอบรมผ่านบริ ษัทจาลองที่ขายแก่บคุ คลภายนอก บิดเบือนหลักการทาธุรกิจ โดยการนาเอา
สินค้ าจากความช่วยเหลือพิเศษในเครื อข่ายของรุ่นพี่และอดีตนิสติ ให้ มีต้นทุนน้ อย หรื อมีการสูญเสียน้ อย
• การไม่ปล่อยให้ เกิดตวามผิดพลาดในโครงการต่าง ๆ เนื่องจากมีการผูกไว้ กบั KPI ของอาจารย์ที่ปรึกษา การจากัดความคิด
สร้ างสรรค์ของนักศึกษา โอกาสทีจ่ ะเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง จากผู้ที่เป็ นอาจารย์เสียเอง
• การวัดผลความสาเร็ จของกิจกรรมที่ควรเป็ นการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ซึง่ ควรมีโอกาสทาผิดพลาด แต่ผกู ไว้ กบั การ
ประเมินผลในวิชาเรี ยน ตัวอย่างเช่น การจัดทัวร์ ของนักศึกษาภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยมี KPI ที่ไม่เหมาะสม
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บทสรุ ป
• ทักษะต่าง ๆ มีความจาเป็ นต่อนักศึกษาที่จะเป็ น บุคลากรในองค์กรใด ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน หรือ จะเป็ น ผู้ประกอบการ
สถาบันการศึกษาและอาจารย์จะต้ องมีสว่ นในการสร้ างและเสริ มทักษะที่หลากหลายลงไปในการเรียนการสอน
• ทักษะพื ้นฐานที่มีความจาเป็ นต้ องสร้ างให้ แข็งแรง อาทิ Critical Think, Problem solving,
Communication ด้ วยภาษาไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงทักษะการนาเสนอ จาเป็ นจะต้ องพบในหลักสูตรและทุก
รายวิชาที่ทาการเรี ยนการสอน
• ทักษะตามสายอาชีพ ควรบรรจุในหลักสูตร และเพิ่มระดับความสามารถในการใช้ งานอย่างเหมาะสม ก่อนจบออกจากรัว้
มหาวิทยาลัย
• ทักษะด้ านสังคม เช่น การทางานเป็ นทีม หรื อการทางานร่วมกัน ควรพิจารณามากกว่าการทางานกลุม่ ควรส่งเสริ มให้ เกิดการ
ทางานเป็ น Team ส่วนทักษะด้ านสังคมอื่น ๆ อาจะเสริ มด้ วย Social based Learning
• การใช้ Teaching and Learning Based ที่หลากหลายควรนามาใช้ ในการปรับรูปแบบทังการสอนและการเรี
้
ยน
โดยมิได้ สนใจเพียง Knowledge based เท่านัน้ เช่น เพิ่ม Problem based ในการเรียนการสอน และเพิ่ม
น ้าหนักมากขึ ้นตาม Knowledge approach เดิม เป็ นต้ น
• การศึกษาไทยควรมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย มีการจัดการโครงสร้ างเชิงนโยบาย และ
มาตรวัดที่เหมาะสม
• ใช้ เครื่ องมือ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Technology ให้ เหมาะสม
• การปฏิรูปการศึกษาเป็ นความรับผิดชอบของทุกฝ่ าย ครอบครัว, รัฐ, องค์กรเอกชน และสถานศึกษา
• ภาคเอกชนควรให้ ความสนใจ และช่วยเหลือภาคการศึกษา ทังในเชิ
้
งข้ อมูล, โอกาสในการทา Project based ที่เริ่ มจาก
อาจารย์ และขยายไปยังนักศึกษาในอนาคต ความร่วมมือเดิม เช่น สหกิจศึกษา จะต้ องได้ รับความสนใจในการสร้ าง
ประสบการณ์ และเป็ นตัวอย่างทีด่ ีให้ กบั นักศึกษา
• การใช้ บทเรี ยนจากต่างประเทศ เป็ นเพียงเพื่อศึกษาวิธการและแนวทาง มิใช่นาผลลัพท์จากต่างประเทศมาปรับใช้ กบั การ
พัฒนาการศึกษาไทยบนพื ้นฐานที่แตกต่างกัน
• จะต้ องช่วยกัน เปลีย่ น “นักเรี ยน นักศึกษา” ในนิยามเดิมสู่ “ผู้เรี ยน” และเช่นกัน เปลีย่ นจาก “ผู้สอน” เป็ น ผู้อานวยการเรียนรู้
Facilitator และผู้ให้ คาปรึกษา
• อย่าเสียเวลาไปกับการพยายามวิพากษ์ วจิ าณ์นโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ ยาก เริ่ มการเปลีย่ นแปลงจากหลักสูตร วิธีการ ตาม
Autonomy ทีค่ ณาจารย์ และสถาบันการศึกษามี และเปลีย่ นแปลงได้
ผู้สารวจหวังว่าข้ อมูลที่เกิดจากการสารวจเปรี ยบเทียบจะเป็ นประโยชน์ และท่านผู้อา่ นอาจมองข้ ามการวิเคราะห์ของผู้สารวจไป
เพื่อตีความในแง่มมุ ที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามขอให้ ผลสารวจนี ้เป็ นประโยชน์ให้ นักศึกษาปรับตัวเพื่อเป็ นผู้เรี ยนรู้ตลอดชีวติ , อาจารย์ผ้ สู อน
มีทางเลือกในการเพิ่มเติมทักษะ และพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมโดยใช้ เทคโนโลยีมาช่วย, ภาคธุรกิจหันมาร่วมมือกับภาคการศึกษาที่
มากขึ ้น เพือ่ ประโยชน์ของประเทศไทย
ปรมินทร์ เยาว์ยืนยง – ผู้สารวจ
MonsoonSIM Thailand (4 มิถนุ ายน 2560)
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ภาคผนวก
ภาคผนวกเป็ นคาถามเพิ่มเติมจากแบบสารวจของ The Economist ซึง่ มีความน่าสนใจ และอาจนาไปประกอบการวิเคราะห์ของ
ท่านผู้อา่ นเพิ่มเติมได้

คาถามเพิ่มเติมไปยังกลุ่มนักศึกษา อายุ 18-25 ปี
คาถามแรก:
การเรี ยน การสอน ในปั จจุบนั เปิ ดโอกาส ให้ นกั ศึกษา ได้ ร้ ูจกั วิธี คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
ถกเถียงประเด็น สังเคราะห์ สรุปผล มากน้ อย เพียงใด
ผลของการสารวจ

พบว่าการเรี ยนการสอนในสองสาขาวิชาที่ทาการสารวจ
ความเห็นจากนักศึกษาแจ้ งว่า ขึ ้นอยูก่ บั วิชา และตัวอาจารย์ผ้ สู อนเป็ นสาคัญ
• นักศึกษาราว 36-41% รายงานว่ามีการร่วมแสดงความเห็น ถกเถียง ในชันเรี
้ ยนมาก
o นักศึกษาแจ้ งว่าอาจารย์เปิ ดโอกาสให้ ถามแสดงความเห็นมาก แต่นกั ศึกษากลุม่ น้ อยเฉพาะกลุม่ ที่เรี ยนดีจะเป็ นผู้ถาม ส่วน
กลุม่ อื่น ๆ จะถามน้ อยหรื อไม่ถามเลย
o นักศึกษาบางส่วนแจ้ งว่าธรรมเนียมไทย บางครัง้ ทาให้ ไม่กล้ าทักท้ วงหากเห็นว่าข้ อมูลทีอาจารย์แจ้ งมามีความผิดพลาด
o โอกาสเหล่านี ้ผ่านในรูปแบบ ของการทา Case Study, ทาแบ่งกลุม่ กันวิเคราะห์ปัญหา
• 25% รายงานว่ามีโอกาสปานกลาง
o นักศึกษาจะอายเมื่อตอบผิด หรื อกลัวว่าจะแสดงความเห็นที่ผิด และไม่ถกู ใจอาจารย์ผ้ สู อน
o ด้ วยจานวนนักศึกษาที่มากในบางวิชา ทาให้ โอกาสการถาม หรื ออภิปรายมีน้อยลง
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o อาจารย์บางท่านไม่รับฟั งความเห็นที่แตกต่างของนักศึกษา หรื อพบว่าอาจารย์บางท่านมีทีทา่ ไม่ชอบหากแย้ ง ทาให้ นกั ศึกษา
ไม่อยากร่วมมือเมื่อมีโอกาส
o นักศึกษารายงานว่า ส่วนมากเป็ นการถกเยงเชิงทฤษฎี ซึง่ นักศึกษาไม่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
• ราว 34% แจ้ งว่ามีโอกาสน้ อย
o ส่วนมากเป็ นการเรี ยนเนื ้อหา และเน้ นให้ ทอ่ งจา
o เวลาต่อคาบมีจานวนจากัด กว่าจะเริ่ มการเรียนการสอนได้ เมื่อเทียบกับปริ มาณเนื ้อหาแล้ ว จึงไม่มีโอกาสได้ ซกั ถามและ
อภิปราย แลกเปลีย่ นความเห็น
คาถามที่สอง:
ลักษณะ/รูปแบบ การเรียน การสอน ที่นกั ศึกษา ที่อยากให้ เป็ น เพือ่ สามารถพัฒนาตนเอง
และ อยูร่ ่วมในสังคมที่หลากหลาย ควรเป็ นอย่างไร
• นักศึกษาเสนอว่า Knowledge based ยังต้ องมีตอ่ ไป แต่ต้องปรับรูปแบบการสอน ให้ เกิดการสนทนาแลกเปลีย่ น ไม่ใช่การ
Lecture อย่างเดียว
• นักศึกษาอยากให้ การถามตอบในห้ องมีความสร้ างสรรค์ ไม่ผลักไสนักศึกษาทีเ่ ห็นต่างจากอาจารย์ หรื อถูกทาให้ ละอายเมื่อตอบผิด
• นักศึกษาอยากได้ Real world scenario มาอยูใ่ นการเรียนการสอน มากกว่าการเน้ นทฤษฎี และผู้สอนอาจเปลีย่ นตัวอย่าง ไป
ตามเวลาให้ เกิดความทันสมัยในเนื ้อหา เพิ่มการทา Case study และการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างจากนักศึกษา
• ในหนึง่ วิชา อาจจะมีผ้ สู อนหลายคน เพื่อให้ เกิดมุมมองที่แตกต่างกัน
• รูปแบบการสอนที่ ท้ าทาย สนุก ไม่นา่ เบื่อ ใช้ สอื่ หรื อกิจกรรมที่หลากหลาย
• มีการเสริ ม Soft Skills ที่จาเป็ น
• นักศึกษาอยากให้ มกี ารเรียนการสอนที่ วางบนวิธีการอื่น ๆ เช่น
• กิจกรรม หรื อวิธีการ ที่สร้ าง Creativity based learning และการประเมินผลที่ “เปิ ดใจ” จากอาจารย์
• การเรี ยนโดยใช้ Social based learning เพื่อให้ เห็นตัวอย่างจริงจากสังคม เพื่อปรับใช้ งานได้
• Group Based Learning ในกลุม่ เล็ก ๆ
• Problem Based / Project based Learning ที่ทาให้ เขาเข้ าในเนื ้อหาวิชามากขึ ้น ได้ วิเคราะห์มากขึ ้น
• เช่น การสร้ งาบริ ษัทจาลองในการศึกษาตลอด 4 ปี
• Activity Based Learning ที่หลากหลาย
• มีโอกาสได้ พดู คุยกับคนที่ทางานเหล่านัน้ จริ ง ๆ เพื่อเปิ ดประสบการณ์และมุมมอง
• การทัศนศึกษาให้ เห็นกระบวนการจริ ง
• การเรี ยนรู้ผา่ น game และ Simulation เพื่อสร้ าง Experiential learning หรื อ Role play learning
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คาถามที่สาม:
ถ้ าไม่วดั ผลด้ วย "เกรด" ในฐานะที่ทา่ นเป็ นนักศึกษา และสามารถเสนอแนะให้ กบั สถาบันได้
ท่านจะเสนอวิธี "วัดผล" ที่ไม่ใช่แค่ได้ เรี ยนเพื่อเกรด แต่เรี ยนเพื่อ "รู้ และปฏิบตั ิงานได้ " โดยใช้ วิธีการใด
• วัดผลด้ วยเกรดได้ แต่ไม่ใช้ วดั ที่การท่องจา ควรวัดที่ความเข้ าใจ
• วัดผลจากการปฏิบตั ิใน Project หรื อ งานที ้รับมอบหมาย พิจารณาจากวิธีการแก้ ปัญหา
• วัดจากทักษะอื่น ๆ จาก 21st Century skills ประกอบกับระบบเดิม
• แยกการวัดผล และสร้ างการวัดผลที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
• ความสามารถในการอธิบาย และสือ่ สารเรื่ องที่ตนศึกษา ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจผ่านวีการต่าง ๆ
• วัดผลโดยการใช้ ผ้ วู ดั ที่ไม่ร้ ูจกั นักศึกษา เช่น Business Plan วัดผลจากนักธุรกิจ, วัดผลของ Software จากผู้ทางานจริง หรื อ
วัดกผลจากการสอบภาคปฏิบตั ิ หรื อวัดผลจากกิจกรรมอื่นที่มที่มตี วั ชี ้วัด เป็ นต้ น
• การวัดผลตามความถนัดของนักศึกษา ที่หลากหลาย ไม่ใช่ใช้ มาตจรวัดเดียวกับนักศึกษาทุกคน
• วัดจากโปรเจคเล็ก ๆ จานวนทีเ่ หมาะสม โดยมีผลเพียง ผ่าน และไม่ผา่ น
• วัดผลจากการเรี ยนรู้ที่เพิม่ ขึ ้นจากการรู้ข้อผิดพลาดในอดีต
• Problem Solving based on role play
• วัดผลจากการยอมรับของกลุม่ ทีท่ างานร่วมกัน
• วัดผลจากมาตรฐานอื่น ๆ ในสาขาวิชา เช่น ส่งให้ เข้ าวัดผลจากเกณฑ์สากล หรื อเกณฑ์ที่เป็ นที่ยอมรับอื่น ๆ
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คาถามเพิ่มเติมไปยังกลุ่มนักธุรกิจ
คาถามแรก:
อะไรเป็ นปั ญหา "ใหญ่ที่สดุ " สาหรับภาคธุรกิจเกี่ยวกับบัณฑิตใหม่ที่รับเข้ ามาทางาน
และจากปั ญหาที่ทา่ นระบุมา คิดว่า ในภาคการศึกษาควรแก้ ไขอย่างไร
ด้ านความรู้ความสามารถ
▪ ความรู้ไม่สามารถทางานได้ ต้ องอบรมเพิ่ม
▪ ขาดทักษะที่เหมาะสมในการทางาน
ด้ านทักษะที่จาเป็ น
▪ ไม่มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นในงานเฉพาะทาง
▪ ไม่มีความสามารถในการสือ่ สาร การเขียน การพูด
▪ ไม่สามารถใช้ ภาษาต่างประเทศได้ ดี
▪ ขาดทักษะ Team Work
ด้ านทรรศนะคติ
▪ ไม่อดทนต่อแรงกดดันในการทางาน
▪ ไม่พยายามขนขวายหาความรู้ รอให้ สอน รอให้ ปอ้ น
▪ ขาดความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย และขาดความทุม่ เทในการทางาน
▪ ไม่มีทรรศนะคติที่ดใี นการทางานร่วมกับผู้อื่น
▪ ไม่มี EQ
▪ ต้ องการรับเพียงค่าตอบแทน ที่สงู แต่ไม่มีความสามารถ
คาถามที่สอง:
แนวโน้ มธุรกิจในทรรศนะของท่านจะเป็ นอย่างไรในอีก 5 ปี ข้างหน้ า และเพื่อตอบโจทย์นี ้ ท่านอยากเห็นนักศึกษาไทยมีลกั ษณะเช่นใด
แนวโน้ มในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า
▪ มีการใช้ Technology ที่ Intensive มากขึ ้นในทุกประเภทกิจการ
▪ Digital จะมีผลกระทบมากขึ ้น รุนแรงขึ ้น เปลีย่ นแปลงเร็ วขึ ้น
▪ ต้ องติดต่อกับต่างประเทศมากขึ ้น
▪ ในภาคการผลิต ประเทศจะขาด R&D ซึง่ ทาให้ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ก็ขาดแคลนอยูแ่ ล้ ว
▪ อุตสาหกรรมรับจ้ างผลิต (OEM) หรื อผลิตโดยไม่มีนวตะกรรม จะทาให้ ไทยแข่งขันไม่ได้
▪ ธุรกิจขนาดเล็กต้ องการคนที่มีทกั ษะหลากหลายมากขึ ้น และใช้ งานได้ ด้ วยข้ อจากัดด้ านการแข่งขัน และต้ นทุน
▪ ธุรกิจขนาดเล็กจะมีทงั ้ โตง่าย และตายเร็ ว ของดังอยูไ่ ม่นาน ของใหม่จะมาแทนที่รวดเร็ว
▪ ภาคบริ การจะขาดแคลนแรงงานที่มีคณ
ุ ภาพ และจิตใจด้ านการบริ การ
▪ ธุรกิจการก่อสร้ าง และบริ การ จะถูกแทนที่ด้วย เทคโนโลยีใหม่ วัสดุใหม่
▪ จะต้ องทางานกับคนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษามากขึ ้น
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▪
▪

ต่างชาติจะขึ ้นเป็ นผู้นา หากนักศึกษาไทยไม่มีความสามารถและทักษะทีเ่ หมาะสม จะไม่มีโอกาสเป็ นตาแหน่งบริ หาร
ธุรกิจเดิม จะถูก Disrupt จากรูปแบบการบริ การ และเทคโนโลยีใหม่ และทาให้ เกิด Business Model ใหม่ที่หลากหลาย

นักศึกษาไทยควรมีลกั ษณะเช่ นใด
▪ มีความคิดสร้ างสรรค์
▪ มีทกั ษะที่จาเป็ น เช่น teamwork, Communication, Critical thinking
▪ มีความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ ในระดับ Advance
▪ มีความรู้ด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อรองรับการทางานกับคนหลากหลายวัฒนธรรม หลายเชื ้อชาติ และภาษา
▪ มีความรับผิดชอบ มี Accountability และ Agility
▪ มีความเข้ าใจ Digital รู้เท่าทัน ใช้ งานเป็ น ใช้ Technology อย่างเหมาะสม
▪ มีความรู้ความเข้ าใจด้ านธุรกิจ เช่น Marketing และ Digital Marketing เป็ นพื ้นฐาน
▪ หากทางานด้ านบริ การต้ องมีใจรักการบริ การ
▪ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่ ร้ ูตลอดเวลา รู้จกั การปรับตัว คาดการณ์สถานการณ์ตลอดเวลา
▪ กล้ าคิด กล้ าทา กล้ าแสดงออก
▪ มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้ านที่แข็งแรง เป็ นพื ้นฐาน
ข้ อเสนอ/ความเห็นจากภาคธุรกิจถึง ภาคการศึกษา (นักศึกษา, อาจารย์ , ผู้กาหนดนโยบาย)
และภาคธุรกิจด้ วยกัน
• ทุกกลุม่ ทุกภาคส่วนมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงและเติบโตในภาพรวมครับ สิง่ สาคัญคือหากเราเข้ าใจได้ วา่ ทุกคนมีความถนัด
ความสามารถและศักยภาพไม่เท่ากัน หากเราสามารถสร้ างกิจกรรมที่ทาให้ เยาวชนค้ นหาตัวเองได้ เร็ วเท่าไหร่ก็ยงิ่ ลดเวลาทีจ่ ะต้ องเสีย
ไปได้ มากเท่านัน้
• ภาครัฐเป็ นผู้กาหนดนโยบายควรที่จะต้ องส่งเสริ มผู้ที่มีความสามารถโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มวี ิศยั ทัศไกลมองเห็นปั ญหาและ
ต้ องการแก้ ไขเพื่อประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความพร้ อมที่จะเติบโตให้ ได้ มีโอกาสเข้ าถึงผู้ประกอบการรุ่นพี่
เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริ มกัน
• ภาคการศึกษาความส่งคนมาขอความช่วยเหลือจากภาคธุรกิจในด้ านการอัพเดทความรู้ที่จาเป็ น ทักษะที่ต้องใช้ จะได้ สอนได้ ถกู และ
เมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือ ภาคธุรกิจควรให้ ความร่วมมือ
สารจากนักธุรกิจ ถึงผู้กาหนดนโยบายการศึกษา
• ผู้กาหนดนโยบาย ควรไตร่ตรองและนโยบายที่ชดั เจน และปรับปรุงถ้ าพบว่าคุณภาพเด็กไทยยังสู้ชาติอื่นไม่ได้ ก็ต้องมีการปรับปรุง
• ผู้กาหนดนโยบายคือส่วนสาคัญที่สดุ ในการทีจ่ ะผลักดันส่วนอื่นๆต่อไป การที่จะนาคนเก่งมาเป็ นอาจารย์ต้องทาอย่างไร การศึกษาเชิง
รับ หรื อหลักสูตรในปั จจุบนั สอดคล้ องกับโลกในปัจจุบนั หรื อไม่(โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่มีความสอดคล้ องกัน)
• ผู้กาหนดนโยบาย ควรเน้ นทีค่ ณ
ุ ภาพของนักศึกษามากกว่าปริมาณ นักศึกษาที่จบออกมาแบบไม่มีคณ
ุ ภาพ ทาให้ ความสามารถของ
ภาคธุรกิจต่าลง ควรกาหนดหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานแต่เพียงพอเพียง แล้ วกาหนดการเรี ยนในเฉพาะทาง เฉพาะเรื่ องให้ มากขึ ้น
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• แต่ละสถาบันควรเชิญตัวแทนจากเครื อข่ายนักธุรกิจให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดหลักสูตรด้ วย
• ผู้กาหนดนโยบายการศึกษาไทย ควรจะเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ลอง ได้ ทดสอบในสิง่ ที่เค้ าอยากเรี ยนจริ งๆ ไม่ใช่เอาแผนการเรี ยนมาตีกรอบ
ให้ กบั ตัวเด็ก เช่น ถ้ าเด็กสายศิลป์ อยากเรี ยนหมอ ก็ควรเปิ ดโอกาสให้ เค้ าไปลองไปสอบ หรื อไปเรี ยน ถ้ าเป็ นวิชา หรื อสิว่ ทีเ่ ค้ าชอบจริ ง ๆ
ผมคิดว่าเค้ าต้ องถีบตัวเองจนผ่านไปให้ ได้ ถ้ าไม่ผา่ นจริงๆ เด็กคนนันก็
้ จบไม่ได้ อยูด่ ี ไม่ใช่เอาแผนการเรี ยน สายศิลป์ สายวิทย์ มาตี
กรอบกันตังแต่
้ แรก ตัวแต่
้ ยงั ไม่ได้ ลอง ทาให้ เด็กขาดโอกาส
• อยากให้ ผ้ กู าหนดนโยบายเปลีย่ นระบบการศึกษาเป็ นการศึกษาเฉพาะทางทีม่ งุ่ พัฒนาเฉพาะด้ านไปเลย เช่นถ้ านักศึกษาอยากเป็ น
แอร์ โฮสเตส ก็ควรมุง่ วิชาที่มีแต่เรื่องของทักษะ เช่นภาษา การบริ การ มารยาทสากล พละศึกษา ไม่ควรให้ เรี ยน ฟิ สกิ ส์ เคมี ที่ไม่เกี่ย ว
ไม่ได้ ใช้
• หลักสูตรที่หลายหลาก และเจาะจงในเชิงอาชีพ ไม่ใช่วา่ เด็กจบมาจากคณะเหมือนๆกันแต่ไม่ร้ ูจะทางานอะไร
• สถานศึกษา ควรเปลีย่ นวิธีการเก็บหน่วยกิตด้ วยการแค่ให้ ลงเรี ยนในวิชาเลือก แต่ควรใช้ โอกาสนี ้ผลักดันให้ นกั ศึกษาออกไปเผชิญการ
ทางานทีแ่ ท้ จริ งมากกว่าอยูแ่ ค่ในรัว้ สถานศึกษา หรื ออาจเปิ ดโอกาสให้ ร่วมกันคิดร่วมกันทานวัตกรรมหรื อธุรกิจใหม่ๆ ขึ ้นมา
• มหาวิทยาลัย เชิญวิทยากรสาขาต่างๆ มาให้ ความรู้ เกี่ยวกับงานที่ทา เพื่อให้ นกั ศึกษามีแนวทางการเรี ยนที่ชดั เจนขึ ้น
• ผู้กาหนดนโยบาย มองภาพรวมของทังระบบให้
้
ชดั เจน เพื่อวางนโยบายให้ สอดคล้ องกัน ไม่ใช่ทางานแยกส่วน
• ผู้บริ หารที่เน้ นผลงานอย่างเดียว ควรหันมาใส่ใจและเรี ยนรู้กบั เด็กรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน
สารจากนักธุรกิจถึงอาจารย์
• กลุม่ อาจารย์ควรจะฝึ กให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ูจกั คิด ให้ ร้ ูถึงประโยชน์ของสิง่ ที่เรี ยน รู้จกั นาสิง่ ทีเ่ รี ยนไปใช้ ได้ มากกว่าการท่องจา
• อยากให้ อาจารย์มีความทันสมัยในเรื่ องขอการอัพเดทข้ อมูลในการสอนมากกว่านี ้ อย่าให้ การบ้ านที่ไม่เกิดประโยชน์อื่นนอกจากการให้
คะแนน
• คิดว่า ระบบการศึกษาไทย ยังสอนให้ เด็กเป็ นแต่ผ้ รู ับเท่านัน้ ยังไม่ร้ ูจกั การเป็ นผู้ให้ หรื อการขวนขวาย เด็กทีจ่ บออกมา ยังคงเป็ นเด็ กที่
ทางานจริ งไม่ได้ และไม่พร้ อมทีจ่ ะเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน คิดว่า ควรปรับที่ระบบการศึกษา ที่ควรผลักดันให้ เด็กรู้จกั คิด วางแผน และสอบ
คุณธรรมจริ ยธรรมควบคูก่ นั ไปให้ มากขึ ้น เพือ่ ให้ เป็ นพื ้นฐานในการตัดสินใจ หรื อการแก้ ปัญหาของเด็กในอนาคต
• อาจารย์ต้องเป็ นผู้นา หาช่องทางนากลุม่ นักธุรกิจ มาพบนักศึกษา เพื่อแนะแนว
• อาจารย์ของไทยต้ องปรับปรุงเรื่ องคุณภาพการสอน
• นอกจากความรู้ในสาขาวิชาแล้ ว ควรให้ นกั ศึกษามีความรู้ด้านการบริ หารการเงินด้ วย
• อาจารย์ ต้ องกระตุ้นให้ นกั ศึกษารู้จกั คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ในบทเรี ยน หรื อ สถานการณ์ตา่ ง ๆ ให้ อิสระในการถกเถียง แล้ วหาข้ อสรุป
ร่วมกัน
• อาจารย์ต้องสอนแนวคิดในการทางานกับนักศึกษาด้ วย ไม่ใช่สอนแต่วิชาการ
• อาจารย์ต้องเลิกคิดว่าตัวเองต้ องรู้ได้ แล้ ว เราไม่ต้องรู้เพื่อจะสอน แต่เราควรนาผู้ร้ ู หรื อบทเรี ยนจากผู้ร้ ูมาสอน ให้ เด็กได้ เรียนและคิดเอง
และเลิก lecture only ได้ แล้ ว workshop quiz roleplay game forum sharing ทุกอย่างเป็ นการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น
ไม่ได้ มีแต่ lecture
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• อาจารย์ผ้ สู อนควรจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้ านที่จะปูฐานความรู้ให้ นกั ศึกษาเหล่านันเดิ
้ นไปสูเ่ ส้ นทางที่เขาเลือกได้ โดยไม่
เสียเวลากับสิง่ ที่ไม่เกิดประโยชน์ และเน้ นย ้าให้ คนรุ่นใหม่เห็นประโยชน์ของการร่วมมือและรับผิดชอบสังคมร่วมกันดังโอกาสที่ ตวั เขา
เองได้ รับนี ้
สารจากนักธุรกิจถึงอาจารย์
• นักศึกษา ควรเป็ นผู้ที่ใฝ่ หาความรู้ และทาให้ มากเพื่อเพิ่มประสบการณ์ รับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย และช่วยงานคนอื่นๆ ด้ วย
ไม่ใช่ทาแต่งานตัวเอง
• นักศึกษา - อย่านอนใจ พัฒนาตนเองให้ มาก
• นศ. รวมตัวกันให้ มากขึ ้น ทากิจกรรมซะ อย่าเอาแต่เรี ยน
• กลุม่ นักศึกษา ต้ องชอบและศึกษาให้ เข้ าใจ ในสิง่ ทีเ่ รี ยน
• นักศึกษา ควรจะฉลาดกว่าอาจารย์ รู็จกั อ่านหลักสูตรและเลือกเรี ยนทังทดลองเองล้
้
มเองเพื่อเข้ าใจตนเอง
• นักธุรกิจต้ องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว ต้ องรักษาธรรมาภิบาลอย่างไร้ เงื่อนไข
• เสนอให้ กลุม่ นักธุรกิจด้ วยกัน เริ่ มต้ นทาอะไรซักอย่างเป็ นเวทีสาหรับนักศึกษาได้ ออกมาคิด ออกมาทา ออกมาเรี ยนรู้ และเจอเพื่อน
ใหม่ๆ โดยอย่าเอา Business และเงินรางวัลเป็ นตัวตังมากเกิ
้
นไป เอาแค่พอเหมาะสมก็พอ ไม่งนจะเป็
ั้
นการสร้ า งค่านิยมที่ไม่ถกู ต้ อง
ไปในตัว
• กลุม่ นักธุรกิจ เปิ ดให้ มาดูงาน มาฝึ กงานจริ ง
• ร่วมพัฒนาหลักสูตร และมาช่วยแชร์ บรรยาย
• ถ่ายทอดประสบการณ์ การทางานจริ ง และลักษณะของบุคคลทีอ่ งค์กร หรื อ ประเทศต้ องการ โดยต้ องยอมรับความจริ งว่า คนส่วนมาก
โดนเฉพาะคนเก่ง คนทางาน ย่อมต้ องการผลตอบแทนที่เหมาะสม ดังนันการให้
้
องค์กรธุรกิจ สะท้ อนภาพความจริง ของการทางาน จะ
ช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถหาคาตอบได้ บางส่วนว่าต้ องการทางานแบบไหน และต้ องพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
• แชร์ Knowledge / ประสบการณ์ /ร่วมมือด้ าน internship มากขึ ้น
• ควรให้ ทนุ พร้ อมคาแนะนาสิง่ ทีต่ ้ องเรียนเพื่อใช้ งานได้ จริงหลังจบ และรับคนเหมาะสมเข้ าทางานจริ งเผื่อได้ ผลเต็มรูปแบบ
• เริ่ มต้ นจากตัวผู้ประกอบการ หลายๆบริ ษัทยังมีวิสยั ทัศน์ในการทาธุรกิจแบบเดิม ๆและไม่คอ่ ยถูกต้ องนัก ซึง่ จะทาให้ ความสามารถใน
การแข่งขันถดถอยลงไปเรื่ อย ๆ จานวนการจ้ างงานก็จะลดลง ซึง่ หากผู้ประกอบการมีความสามารถมีทกั ษะมีวิสยั ทัศน์ในที่ดใี นทุกๆ
ด้ านแล้ ว มีโอกาศที่ธุรกิจจะเติบโต เกิดการจ้ างงานและบุคลากรทีม่ ีคณ
ุ ภาพสูง และเมื่อนัน้ ธุรกิจจะกาหนดได้ วา่ ต้ องการตลาดแรงงาน
แบบใด ซึง่ อาจจะทาให้ ระบุความสามารถเฉพาะด้ านโดยไม่ต้องเสียเวลาในระบบการศึกษาเหมือนปั จจุบนั ลดเวลาและเพิม่ ศักยภาพ
ในอาชีพนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความมัน่ ใจความน่าเชื่อถือของเจ้ าของกิจการทีจ่ ะนาพาธุรกิจเองด้ วย
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รอผลการสารวจความเห็นคณาจารย์ เพื่อจบบทความ
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