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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 
 

ผลการเปรียบเทยีบจากแบบส ารวจของไทย กบั ผลส ารวจของ The Economist (Global Survey) และ Local Survey (ประเทศไทย) 
ในหวัข้อ Driving the skills agenda: Preparing student for the future (2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ  

• The Economist ได้ส ารวจเร่ือง Driving The skills agenda ในปี 2015 ผู้ท าแบบส ารวจในระดบั Local Survey ได้รับเอกสารนี ้และต้องการทราบวา่ประเทศไทยจะมีผล
อยา่งไร เมื่อเทียบกบั Global Survey โดยความตัง้ใจแรกประสงค์จะได้น าเอาข้อมลูท่ีได้รับมาวิเคราะห์ความเหมือน ความต่าง และเหตผุลประกอบ  

• ทวา่ด้วยจ านวนผู้ท าแบบสอบถามท่ีน้อยเกินไป จึงไมส่ามารถวิเคราะห์ในเชิงวิชาการได้ ไมต่รงตามหลกัของการท าส ารวจ ซึง่มิอาจจะใช้ในการอ้างอิงในทางวิชาการได้ 
จดุประสงค์ของการส ารวจจึงเปลี่ยนไปหลงัจากปิดรับแบบสอบถามและทราบจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจดุประสงค์ใหมนี่ม้ีเพื่อแบง่ปันข้อมลูให้ทราบ  

• ข้อมลูนีผู้้ส ารวจประสงค์จะน ามาเผยแพร่ และเพ่ือประกอบในงานสมัมนาประจ าปี ซึง่มีข้อจ ากดัด้านเวลา และบคุลากรในการท าแบบส ารวจ และสรุปผล อยา่งไรก็ตามหวงัใจ
วา่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสละเวลาอา่นไมม่ากก็น้อย และผู้อ่านโปรดใช้ความระมดัระวังหากจะน าข้อมลูนีไ้ปอ้างอิง และบทวิเคราะห์นีจ้ึงเสมือนเป็นข้อคิดเห็นสว่นตวั โดยมุง่
หมายให้ท่านท่ีเห็นข้อมลูนีไ้ด้ช่วยกนัแสดงความเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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MonsoonSIM Seminar 2017: Survey Result  

ผลการเปรียบเทยีบจากแบบส ารวจของไทย กบั ผลส ารวจของ The Economist (Global Survey) และ Local Survey (ประเทศไทย) 
ในหวัข้อ Driving the skills agenda: Preparing student for the future (2015) (Link ไปยงัแหลง่ข้อมลู)  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการท าส ารวจ 

• การส ารวจในประเทศไทย (Local Survey) ท าไปที่กลุม่เปา้หมาย 3 กลุม่ เปรียบเทียบกบั The Economist ซึง่ส ารวจใน 4 
กลุม่ (ตามผงัดา่นลา่ง) โดยการส ารวจในประเทศไทยใช้ค าถามตามที่ปรากฏในรายงานเผนแพร่ของ The Economist และ
เพิ่มเติมค าถามลงไปใน Local Survey 

 
Global Survey 

by The Economist 
Local Survey 

by MonsoonSIM Thailand 

ประเทศที่ส ารวจ 

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 

กลุ่มที่ท าการส ารวจ 

(วิธีการ) 
(ภาษาที่ใช้ในการส ารวจ) 

นกัเรียน 
อาย ุ11-17 

✓ 
  

(Google form) 

นกัศกึษา 
อาย ุ18-25 

✓ 

✓  

(Google form) 

ไทย 

นกัธุรกิจ 
Executive 

(Interviewing) 

ผสมกนัหลากหลายกลุม่ธุรกิจและขนาด 
(ค าจ ากดัความจาก ISMED) 

(Google form)  
English + ไทย 

อาจารย์
ผู้สอน 

✓ 

✓  
(Google form) 

English + ไทย 
• ค าถามที่ Local Survey ถามเพิม่เติมจาก The Economist (โปรดดจูากภาคผนวก) 

นักศึกษาอายุ 18-25 • การเรียน การสอน ในปัจจบุนั เปิดโอกาส ให้นกัศกึษา ได้รู้จกั วิธี คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ถกเถียงประเด็น สงัเคราะห์ สรุปผล มากน้อย เพียงใด ยกตวัอยา่ง 

• การเรียน การสอน ที่นกัศกึษา อยากให้เป็น เพื่อสามารถพฒันาตนเอง และ อยูร่่วมใน
สงัคมที่หลากหลาย เป็นอยา่งไร ยกตวัอยา่ง 

• ถ้าเราไมว่ดัผลด้วย "เกรด" ในฐานะท่ีทา่นเป็นนกัศกึษา และสามารถเสนอแนะให้กบั
สถาบนัได้ ทา่นจะเสนอวิธี "วดัผล" ที่ไมใ่ช่แคไ่ด้เรียนเพื่อเกรด แตเ่รียนเพื่อ "รู้ และ
ปฏิบตัิงานได้" โดยใช้วิธีการใด 

นักธุรกิจ • อะไรเป็นปัญหา "ใหญ่ที่สดุ" ส าหรับภาคธุรกิจเก่ียวกบับณัฑติใหมท่ี่รับเข้ามาท างาน  
และจากปัญหาที่ทา่นระบมุา คิดวา่ ในภาคการศกึษาควรแก้ไขอยา่งไร 

https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en/pdfs/skills-of-the-future-report.pdf
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• แนวโน้มธุรกิจในทรรศนะของทา่นจะเป็นอยา่งไรในอกี 5 ปีข้างหน้า และเพื่อตอบโจทย์
นี ้ทา่นอยากเห็นนกัศกึษาไทยมลีกัษณะเช่นใด (ในธุรกิจ อตุสาหกรรมและบริการท่ี
ทา่นเก่ียวข้อง) 

• ภาคธุรกิจของไทย "ควร" จะให้ความร่วมมือกบัภาคการศกึษาในลกัษณะใดเพื่อช่วยให้
บณัฑิตไทยมีคณุภาพตรงกบัความต้องการของภาคธุรกิจ 

• ข้อเสนออื่น ๆ ส าหรับการศกึษาไทย (โปรดระบวุา่ ทา่นเสนอไปท่ีกลุม่ใด เช่น นกัศกึษา
อาจารย์, ผู้ก าหนดนโยบาย, กลุม่นกัธุรกิจด้วยกนั) 

อาจารย์ผู้สอน • เหตผุลสนบัสนนุความเห็นของทา่น ในข้อความที่วา่ "Technological advances (eg 

the explosion of mobile devices and social media) have changed the 
way I teach" 

• เหตผุลสนบัสนนุความเห็นของทา่น ในข้อความที่วา่ "Student in my classroom 

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

 

• Skills หรือ ทกัษะที่ครอบคลมุในการส ารวจนี ้ 
o Literacy 
o Numeracy 
o Foreign-language skills 
o Problem solving 
o Team working 
o Communication 
o Critical thinking 
o Creativity 
o 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 

 

หมายเหต:ุ 21st Century skills หรือทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 นัน้ถือก าเนิดขึน้
ในราวทศวรรษที่ 1980 ซึง่เกิดเป็นประเด็นถกเถียงในสหรัฐอเมริกา เมื่อผลสอบ 
PISA ของนกัเรียนในอเมริกามีคณุภาพน้อยกวา่ประเทศพฒันาแล้วอื่น ๆ เป็น
เร่ืองประกอบอีกประเด็นที่นา่สนใจเร่ืองของทกัษะแหง่อนาคต อยา่งไรก็ตาม 
21st Century skills หรือ 4C; Creativity, Critical Thinking, 

Communication, Collaboration นัน้ ถกูบรรจเุป็นสว่นหนึง่ของการส ารวจ
ของ The Economist  ประเด็นที่นา่สนใจ คือ 21st Century skills มกัน าไปใช้
ในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน K-12 นา่จะเป็นเหตผุลที่ The Economist ได้เพิม่เตมิ
ทกัษะอื่น ๆ ลงไปในการส ารวจของตนในปี 2015 

รายละเอียดเร่ือง 21st Century Skills: http://www.p21.org/  

http://www.p21.org/
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ผู้ส ารวจพบใจความส าคญัตอนหนึง่จาก http://edglossary.org/21st-century-skills/ มีความนา่สนใจ จึงขอน ามาเพื่อประกอบ 

“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, cross-
disciplinary 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. 
 

 

• สถติิในการท า Local Survey 

โปรดพิจารณากลุม่ของผู้ตอบแบบสอบถามและปัจจยัอื่น ๆ ประกอบ การส ารวจ Local Survey ส าหรับอาจารย์ผู้สอนและนกัศกึษา 
ช่วงอาย ุ18-25 ปี  เน้นไปท่ีกลุม่สาขาวชิาบริการธุรกิจการจดัการ และ IT 

นักศึกษาอายุ 18-25 

 

 

      
 

 
 

นักธุรกิจ 

 

 
 

http://edglossary.org/21st-century-skills/
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อาจารย์ผู้สอน 
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ค าถามชุดแรก: [นักศึกษา อายุ 18-25] เกี่ยวกับทกัษะที่พบในระบบการศึกษา และความสามารถในการใช้ทกัษะเหล่านี ้ 
 โดยแยกเป็น 2 ค าถามดงันี ้

A) ทกัษะที่นกัศกึษารายงานวา่พบทกัษะเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของระบบการศกึษา  
B) นกัศกึษารายงานวา่ทกัษะเหลา่นีพ้วกเขาสามารถใช้งานได้ในระดบัดี และดีมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          แผนภมูิ 1) ด้านซ้ายแสดงผลของการส ารวจระดบั Global Survey และด้านขวาแสดงผลการส ารวจระกบั Local Survey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบแผนภูมิท่ีสอง (ซ้าย) และ แผนภูมิท่ีสาม (ขวา): 
แผนภูมิท่ีสอง (ซ้าย) 

• ข้อมลูในแผนภมูิท่ีสองนี ้เป็นการซ้อนกนัของสถิติ โดยตวัเลขสีเขียวในกลุม่แผนภมูิด้านซ้ายและสีเหลืองในกลุม่ด้านขาว เป็นสถิติจาก Local Survey  

• วงกลมสีเขียวคือ Top 3 skills ท่ีนกัศึกษาไทยประเมินได้สงูท่ีสดุ  
• วงกลมสีมว่งคือ ระดบัทกัษะท่ีนกัศึกษารายงานวา่ทกัษะนีพ้วกเขามีความสามารถใช้งานได้ดีถึงดีมาก  

แผนภูมิท่ีสาม (ขวา) 
• แผนภมูินีเ้กิดจาก (เปอร์เซ็นต์ของคณุภาพของทกัษะในเกณฑ์ดี) – (เปอร์เซ็นต์ของของทกัษะท่ีพบในระบบการศึกษา) << การวดัแบบนีอ้าจไมถ่กูต้อง ผู้ส ารวจสรุปจากสมมติฐานสว่นตวั 
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จากข้อมูลดังกล่าวผู้ส ารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้อสังเกตดังนี ้

จุดน่าสนใจ ข้อสังเกต (ความเห็นส่วนตวัของผู้ส ารวจ) 
• พบวา่มีสดัสว่นการพบทกัษะเหลา่นีใ้นการศกึษาไทยมี             

สูงกว่า Global Survey ทกุทกัษะ 

• นกัศกึษาพบวา่มีทกัษะเหลา่นีใ้นในระบบการศกึษา
มากกว่า Global Survey แตน่กัศกึษาไทยมีสดัสว่น           
น้อยกว่า ที่จะใช้ทกัษะเหลา่นัน้ใช้ประโยชน์ได้ในขัน้ดีถงึดี
มาก  

• ความสามารถในการใช้งานทกัษะของนักศึกษาไทยไม่
ถกูพัฒนาให้มีศักยภาพ 

• พบวา่ความสามารถในการใช้ทกัษะดงักลา่วของนกัศกึษา
ไทยต ่ากว่า Global Survey ทกุทกัษะ  

• (ดแูผนภมูิที่สาม)(ขวา) หากน าเอาการประเมิน
ความสามารถในทกัษะมาตัง้ และลบออกด้วยสดัสว่นของ
ทกัษะที่พบในระบบการศกึษา พบวา่ติดลบทกุทกัษะ 

• พบวา่มเีพียง 2 ทักษะ ซึง่ได้แก่ Problem Solving และ 
Team working ที่นกัศกึษาไทยที่ท าแบบสอบถามแจ้งวา่
ตนเองมีความสามารถใช้งานทกัษะนีไ้ด้ในระดบัดีถงึดีมาก 
เกินกว่า 50% เมื่อเทียบทุกทกัษะ  

• โดยประสบการณ์สว่นตวั ผลของแบบส ารวจ ท่ีวา่ 60.75% 

ของ Problem Solving และ 51.54% ของ Team 

building นี ้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ผมมิอาจ
ยืนยนัได้วา่ผลการส ารวจนีถ้กูต้อง  

• นกัศกึษาไมเ่คยถกูวดัผลด้าน Problem solving และ
ทักษะนีว้ดัไม่ได้จาก “การสอบวัดความรู้ บน 
Knowledge based learning and teaching ของ
ไทย”   

• นกัศกึษาไทยสว่นมากตัง้ค าถามไมเ่ป็น ยอ่มไมม่ีทกัษะ 
Problem Solving ถ้านกัศกึษาตัง้ค าถามวา่ “ท าอยา่งไร”  
นี่คือสญัญานที่ส าคญัที่ทกัษะการแก้ปัญหาไมเ่กิดขึน้ 
นกัศกึษาไมอ่าจเอาการทอ่งจ าทฤษฎีและสตูรมาแก้ปัญหา
ได้ และการเพิ่มการรับรู้และจ านวนทฤษฎีไมใ่ช่การเพิม่
ทกัษะการแก้ปัญหา 

• ทกัษะการท างานเป็นทีม Team Working เป็นอีกทกัษะที่
โดยทศันะของผู้ส ารวจคาดวา่คลาดเคลื่อน  การท างาน
เป็นกลุ่ม มิได้แปลว่า มีทกัษะในการท างานเป็น 
Team Working  การให้งานท าเป็นกลุม่ ซึง่ไมพ่บวา่ 
นกัศกึษาเห็นปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกนั 
ร่วมกนัถกเถียงเพื่อหาค าตอบ หรือสร้างวิธีการใหม่ ไมรั่บ
ผิดและรับชอบร่วมกนัในสมาชิกทกุคนในกลุม่   สิ่งนีไ้ม่ใช่
การท างานเป็นทีม 
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ค าถามชุดที่สอง: [กลุ่มนักธุรกิจ] เกี่ยวกับทักษะของพนักงานที่มคีวามส าคัญต่อองค์กรในปัจจุบนัในทรรศนะของนักธุรกิจ 

  

 
 

 
 

แผนภูมิท่ีส่ี (บนซ้าย): Global Survey ของค าถามเร่ืองทกัษะของ
พนกังานท่ีนกัธุรกิจเห็นวา่มีความจ าเป็น  
แผนภูมิท่ีห้า (บนขวา): Local Survey ของค าถามเร่ืองทกัษะของ
พนกังานท่ีนกัธุรกิจเห็นวา่มีความจ าเป็น 

ตารางที่หน่ึง (ลา่งขวา): ตารางเปรียบเทียบทักษะจาก 4 กลุม่ 
ได้แก่ Global Survey, Local Survey ต่อกลุม่นกัธุรกิจในปัญหา
เดียวกนั และ ทกัษะท่ีอาจารย์ผู้สอนเห็นวา่จ าเป็น และทกัษะท่ีก
ศึกษาไทยรายงานวา่มีทกัษะท่ีดี 6 อนัดบัเปรียบเทียบกนั  

 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ส ารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้อสังเกตดังนี ้

จุดน่าสนใจ ข้อสังเกต (ความเห็นส่วนตวัของผู้ส ารวจ) 
• ทกุกลุม่ที่ส ารวจ มีชดุของกลุม่ทกัษะที่ไปในทางเดียวกนั 

ได้แก่ Problem Solving, Team working, 

Communication, Critical Thinking แตใ่ห้ความส าคญั
แตกตา่งกนั  

• 4 ทกัษะดงักลา่ว จะต้องถกูเพิม่ และสร้างให้เกิด
ความสามารถในการใช้งานได้อยา่งดี และดมีาก ให้ได้ใน
ระแบบคะแนนเฉลีย่ของทัง้ 12 ทกัษะใน Global Survey 

ซึง่มคีา่เฉลีย่อยูท่ี่ 75.58% : Local Survey ทีมีคา่เฉลีย่น 

อยูท่ี่ 41.3% ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ววนั  
• อาจจะต้องตัง้เปา้หมายของการสร้างคณุภาพในทกัษะ

เหลา่นีใ้ห้ได้ 60% และพฒันาไปสูร่ะดบั 75% โดยเร็ว 

• ควรน าเอาการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีใน AEC มาพิจารณา
เป็นความเสีย่งเพิ่มเติม 

• กลุม่อาจารย์ไมเ่ห็นวา่ Leadership เป็นทกัษะใน 6 อนัดบั
แรกอยูเ่พียงกลุม่เดยีว 

• อาจสะท้อนวา่การยอมรับความแตกตา่งจากแนวทางที่สอน 
และธรรมเนียมปฏิบตัใินสงัคมไทยในเชิงจารีตมีผลที่ท าให้ 
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leadership ไมอ่ยูใ่นผลการส ารวจ Top 6 และอาจารย์
เป็นกลุม่ที่ไมใ่ห้ความส าคญัในทกัษะนีเ้พยีงกลุม่เดยีว 

• หากนบัวา่ Creativity, Critical Thinking, Problem 

solving จากผลการส ารวจในกลุม่นกัธุรกิจของไทย ซึง่มี
คะแนนเทา่กนั และจดัในอนัดบั 3 ร่วมกนั  Leadership 

และ Foreign Language Skills เป็นอนัดบัท่ีนกัธุรกิจ
ต้องการตอ่มา 

• ภาคการศกึษาไทย ควรน าเอาทกัษะ Top 6 ไปเพิม่เตมิใน
หลกัสตูร ตามความต้องการของภาคแรงงานในประเทศ
ไทย 

• การท่ีนกัธุรกิจต้องการทกัษะด้านผู้น า Leadership นัน้
อาจเป็นเพราะวา่นกัศกึษาไทยไมส่ามารถท างานในหน้าที่นี ้
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพในที่ท างาน และหวัในจากยคุ Gen 

X และ ต้น Gen-Y จะต้องด าเนินการแทนในหลายกิจกรรม 

• Foreign Language Skills ซึง่จะต้องอยูใ่นระดบัท่ี
สามารถสือ่สาร และโต้แย้งได้เฉกเช่นการใช้ภาษาไทย 

• ทกัษะที่กลุม่อาจารย์เห็นวา่มีความจ าเป็นมากที่สดุ คือ 
Critical Thinking  

• อาจสะท้อนวา่นกัศกึษาไทย นอกจากความรู้ตามต าราแล้ว 
การคิดวิเคราะห์ท าได้อยา่งมข้ีอจ ากดั  

• กลุม่อาจารย์ลงความเห็นวา่ Digital Literacy เป็นทกัษะที่
มีความจ าเป็นติด 6 อนัดบัแรก 

• อาจสะท้อนวา่ นกัศกึษาไทยไมจ่นจวายในการหาความรู้
จากโลกดจิิตอลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน สร้าง
ความเข้าใจ (แตป่ระเทศไทยติดอนัดบัประเทศที่ใช้ Social 

Media มากที่สดุในโลกเมื่อเทียบกบัจ านวนประชากร และ
มี Screen Time หรืออตัราการใช้งานอินเตอร์เนต็ตอ่วนั 
ประมาณขัน้ต า่ 4.5 ชม. ตอ่วนั  (เพื่อการบนัเทิง?) ; 
http://www.9tana.com/node/thailand-social-

stat-2016/ )  
• หากจะใช้ Device ในการประกอบการสอน Mobile 

Device เป็นทางเลอืกทีด่ีที่สดุ  
• ปัญหาเชิงนโยบายรวมศนูย์ของการสือ่สารผา่นเครือขา่ยใน

มหาวิทยาลยั ที่มคีวามเร็วของ Wi-Fi ที่ให้บริการใน
มหาวิทยาลยัทีม่ีความเร็วต า่กวา่ 4G จะท าให้การใช้ 
Digital ในการเรียนการสอนเป็นอปุสรรค และเครือขา่ย
เหลา่นี ้ไมส่ามารถท าให้แนวคิด BYOD ส าเร็จได้  

• ไมม่ี App หรือ Software และ Content ที่อ านวยการ
เรียนรู้ในระดบัอดุมศกึษาที่มีคณุภาพและจ านวนเพียงพอ 

• สะท้อนวา่ การจะสร้างการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีประกอบใน
ไทย อาจจะเป็นอปุสรรค ไมว่า่จะเป็น Flip Classroom 

หรือกระบวนการวิธีอื่น ๆ  

http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/
http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/
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• อาจจะต้องใช้ Digital Literacy และ Digital Ability เป็น
สว่นหนึง่ของการวดัผลในประเทศไทย หากต้องการผลกัดนั 

กระบวนการเรียนรู้ที่ Digital จะมีบทบาทมากขึน้  
• ความเห็นสว่นตวั พบวา่ นกัศกึษาไทยมีความสามารถใน

การค้นหาคอ่นข้างต า่ เกิดจาก “คลงัค า” ที่น้อย, 
ภาษาองักฤษทีใ่ช้การไมไ่ด้, ไมรู้่จกัการสบืค้นข้อมลูที่
ถกูต้อง  

• นกัศกึษาไทยรายงานวา่ ทกัษะ Literacy นัน้ พวกเขาใช้ได้
ดีถึงดีมากเป็นอนัดบัท่ี 6  

• 39.25% คือ คะแนนของทกัษะด้านนี ้หากสงัเกตจากการใช้
ภาษาในทกัษะที่เก่ียวข้องกบั Literacy เช่น 

-  ฟัง (ถงึขัน้สอบตกมาก และควรซ า้ชัน้) 
- พดู (ไมส่ามารถสือ่สารด้วยภาษาที่ถกูต้องได้) 
- อา่น (ไมค่ดิวา่นกัศกึษาไทยมคีวามสามารถอา่นระหวา่ง
บรรทดัได้) 
- เขียน (ไมพ่บวา่ใช้ภาษาที่ถกูหลกัไวยากรณ์, สะกดค าได้
อยา่งถกูต้องในภาษาไทย และไมพ่บวา่สามารถเขยีนภา
องักฤษเพื่อการสือ่สารได้ด)ี  

• หากวดัเทียบกบั Communication ซึง่เป็นอนัดบัท่ี 4 จาก 
6 อนัดบัแรกจากการรายงาน และเมื่อเทยีบกบัคะแนน 
48.93% ซึง่ต ่ากวา่คร่ึง เห็นวา่ รายงานของเด็กไทยมคีวาม
คลาดเคลือ่นในทกุอนัดบั  
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ค าถามชุดที่สาม: [กลุ่มอาจารย์ผู้สอน] ถ้าไม่นับรวมการน าเอา 21st Century skills มานับรวมในงานสอนประจ าวัน อะไรเป็น
อุปสรรคส าคัญที่อาจารย์ผู้สอนเผชิญอยู่ทุกวัน (นับคะแนนจาก 3 อนัดบัรวมกนั) 

 
แผนภูมิท่ีหก (ซ้าย): Global Survey ของค าถามในหวัข้อนี ้

แผนภูมิท่ีเจ็ด (บน): Local Survey ของค าถามเดียวกนั 

 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ส ารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้อสังเกตดังนี ้

ทา่นผู้ก าหนดนโยบาย/ผู้บริหาร ควรพิจารณาผลส ารวจนีโ้ดยละเอียด  
•  ปัญหาที่พบอนัดบัแรกจากแบบสอบถามอาจารย์ผู้สอนของไทย คือ Lack of Motivation 
(ขาดแรงจงูใจ) 51% (Global Survey พบวา่มีปัญหานีเ้พียง 23% ของผู้ตอบแบบส ารวจ) ความ
แตกตา่งนีม้ีผลมาจากสาเหตใุด  
• ปัญหาที่พบอนัดบัท่ีสอง คือ ความต้องการจากผู้ก าหนดนโยบายที่ มุ่งเน้นให้ชัน้เรียน
เป็นไปตามความประสงค์โดยปราศจากความเข้าใจอนัดต่ีอการศึกษา (แปลโดยผู้ส ารวจ) 

กวา่ 50%  (Global Survey พบวา่มีปัญหานีเ้พยีง 30% ของผู้ตอบแบบส ารวจ)  
• ในทรรศนะของผู้ส ารวจพบวา่อาจมีความเช่ือมโยงกนัของปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนสะท้อนมาผา่นแบบส ารวจ (และจากการสนทนากบั

อาจารย์หลายทา่น ในหลายสถาบนั) และเมื่อรับทราบปัญหาเชิงลบเชิงนโยบาย, วตัถปุระสงค์ ทีอ่าจารย์ผู้ท าการเรียนการสอน ต้อง
ด าเนินการตามบนความไมเ่ห็นด้วย และขาดอ านาจในการจดัการเรียนการสอนตามทีเ่ห็นสมควร (Lecturer’s autonomy)  จาก
หนว่ยงานท่ีไมม่ีหน้าทีใ่นการเรียนการสอนโดยตรงเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ ยอ่มเข้าใจได้ในผลส ารวจนี ้ ซึง่ปัญหาที่เช่ือมโยงนีเ้กิดจาก
นโยบายการศกึษาที่ผิดพลาดของไทย (โปรดอา่น Finnish Lesson 2.0, Pasi Salhberg ซึง่เป็นบทเรียนการปฏิรูปการศกึษาจาก
ฟินแลนด์ประกอบ) สะท้อนให้เหน็วา่การควบคมุจากหนว่ยงานผู้ก าหนดนโยบายการศกึษาของไทยเป็นผลเสยี และสง่ผลตอ่ขวญัและ
ก าลงัใจของบคุคลากรในภาคการศกึษาของไทย (ในหวันีเ้พียงยกตวัอยา่งบางมมุ หากยกทกุมมุปัญหาที่หนว่ยงาน/ผู้บริหารวางไว้ 
บทความนีอ้าจมีลกัษณะคล้ายเร่ืองเศร้าที่สร้างจากเร่ืองจริง) 

o ผลจากการส ารวจพบปัญหาทีว่า่ ไมม่ีข้อมลูเพียงพอในความต้องการของตลาดแรงงานในทกัษะของนกัศกึษาที่ภาคธุรกิจ
ต้องการ 44% (Global Survey พบวา่มีปัญหานีเ้พยีง 26% ของผู้ตอบแบบส ารวจ) ทัง้ ๆ ที่ในการร่างหลกัสตูร หรือปรับปรุง
หลกัสตูรนัน้ มหาวิทยาลยัมกัจะมีที่ปรึกษาจากหลายภาคสว่น และภาคเอกชนเป็นสว่นหนึง่ในนัน้ แตปั่ญหานีใ้นประเทศไทย
กลบัมีความรุนแรงมากเมื่อเทียบกบัการส ารวจจากประเทศอื่น ๆ อาจเป็นการสะท้อนวา่ ภาคเอกชน และตลาดแรงงานอื่น ๆ 
มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิตที่ต้องการ (ในระดบัอาชีวะศกึษาอาจะพบปัญหาในลกัษณะใกล้เคยีง
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กนั ซึง่นา่จะมีสดัสว่นน้อยกวา่) ทัง้นีย้งัอาจรวมปัญหาเชิงจิตวิทยา, ปัญหาการรับเข้าท างานด้วยระบบเส้นสาย รุ่นพ่ีรุ่นน้อง
ร่วมสถาบนั ซึง่เป็นธรรมเนียมของสงัคมไทยประกอบด้วยก็ได้ 

o 42% ของอาจารย์ผู้ท าแบบส ารวจ ระบวุา่ ปัญหาขาดแคลนเวลาในการเติม เสริม ทักษะที่จ าเป็นอนัมีสาเหตุมาจาก

หลักสูตรที่มีเนือ้หาจ านวนมาก (บนสมมตุฐานวา่การใสค่วามรู้ในปริมาณที่มากจะสร้างประสทิธิผลที่ดี-ผู้ส ารวจ) 
หลกัสตูรมีความเกินพอดี (ซึง่ท าให้ไมส่ามารถเอาเวลาไปเพิม่เตมิทกัษะ หรือใช้ approach อื่น ๆ ในการเรียนการสอนได้)  
หากมองหลกัสตูรทัว่ไป มกัจะมีโครงสร้าง และการให้เวลาตามจ านวนหนว่ยกิจ (X,Y,Z) และระบไุว้เพียงกว้าง ๆ เช่น จ านวน
ชัว่โมงทีใ่ห้นกัศกึษาไปค้นคว้าด้วยตนเอง ซึง่ในทางปฏิบตัินัน้นกัศกึษาไทยทีเ่ตรียมตวัก่อนการเรียนมีสดัสว่นน้อยมาก แต่
หลกัสตูรได้ระบเุอาไว้ หรือตวัเลขที่ระบวุา่จะต้องมีชัว่โมงที่สอนแบบซึง่หน้า (Face2Face;F2F) จ านวนก่ีชัว่โมงตอ่ครัง้ และ
จ านวนครัง้ตอ่สปัดาห์ ซึง่เอาหลกัการนีไ้ปจดัตารางเรียนตารางสอน และเป็นวฎัปฏิบตัิที่ผิดเพีย้นมาเป็นเวลานาน ไม่
สอดคล้องกบัปัญหาตา่ง ๆ เช่น การไมต่รงตอ่เวลาของนกัศกึษา เป็นต้น หรือชดุตวัเลขที่ระบถุงึการใช้ approach อื่น ๆ เช่น 
Lab เป็นต้น  ด้วยหลกัสตูรที่เน้นสร้าง “ผู้ รู้” แตม่ิได้สร้าง “ผู้ใช้ความรู้” จงึสง่ผลให้ขาดเวลา และ นกัศกึษาเพง่เลง็แต่มาตรวดั
ที่เรียกวา่ “เกรด” เป็นส าคญั 

o 38% ของอาจารย์ผู้ตอบแบบส ารวจแจ้งวา่ “ขาดการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เหมาะสม”  และ 33% ไมไ่ด้รับการ
สนบัสนนุจากภาคธุรกิจ  ลกัษณะตรงนีอ้าจมีความคล้ายคลงึกบัสว่นงานพฒันาทนุมนษุย์ในภาคเอกชน ซึง่มีหลกัการท่ีดีแต่
มีวิธีการที่ไมเ่หมาะสม (ผิด) จากการสอบถามพบวา่ การอบรมทีเ่กิดขึน้เป็นการอบรมที่ไมต่รงกบัความต้องการของอาจารย์, 
การอบรมในภาครัฐเป็นการอบรมที่เสยีเวลา เป็นต้น  ผู้ส ารวจได้สอบถามความเห็นจากภาคธุรกิจ ซึง่มแีนวคดิวา่
มหาวิทยาลยัควรเปลีย่นการอมรมแบบเดมิเป็นรูปแบบท่ีผสมผสานมากขึน้ เช่น การอบรมหรือการสร้างประสบการณ์ผา่น 
Project Based ร่วมกบัภาคเอกชน ท่ีไมใ่ช่ลกัษณะของการท าวจิยั แตเ่ป็นการท างานท่ีภาคเอกชนได้รับ Curriculum and 

Theoretical Know-How จากภาคการศกึษา และภาคการศกึษาถ่ายถอด Business and Practicing Know-How จาก
ภาคกเอกชน  ทัง้นีผู้้จดัท าแบบสอบถามพบวา่ สดัสว่นของการให้นกัศกึษาได้เข้าไปร่วมท า Project based น้อยมากทัง้ใน
เชิงจ านวน, คณุภาพ และหากมคีวามร่วมมือในลกัษณะนีแ้ทนการอบรมที่ไร้ประสทิธิภาพ จะเป็นการแก้ปัญหาความไม่
เข้าใจตลาดแรงงานของภาคการศกึษาด้วยในตวั  

o 36% แจ้งวา่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ในสว่นของปัญหานีเ้ป็นเร่ืองละเอียดออ่น ในระบบสงัคมอปุถมัภ์ และ
อาวโุส จากการพดูคยุกบัอาจารย์หลายทา่น มคีวามเห็นในเชิงลบมากกวา่บวก ทัง้ในเชิงการบริหาร, Creativity, การ
แก้ปัญหา, การล าดบัความส าคญัที่เช่ือมโยงบนความสมัพนัธ์สว่นตวั  ปัญหาที่เรือ้รังและควรได้รับการทบทวนคือ การน าเอา
นกัการศกึษามาบริหารสถานศกึษา และอยา่งยิ่งต้องดแูลในเร่ืองของงบประมาณ ความอยูร่อดทางธุรกิจการศกึษา ความเห็น
สว่นตวั อาจจะต้อง outsource การบริหารขัน้ตอนการท างาน กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัคณุภาพการศกึษาออกไปยงันกับริหา
มืออาชีพ และให้บคุลากรด้านการศกึษามุง่เน้นการบริหารเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาตามความถนดั  

 

• เร่ืองที่ไมพ่บเป็นตวัเลอืกในการส ารวจแตเ่ป็นปัญหาในสงัคมไทย คือ การใช้มาตราวดั (KPI) ท่ีผิดพลาดอยา่งร้ายแรงใน
การศกึษาของไทย พบวา่ไมม่กีารน าเอาคณุภาพของนกัเรียน และนกัศกึษาในเชิงความรู้ที่ใช้งานได้ ทกัษะที่เหมาะสม บรรจุ
ในการวดัผล และเลอืกที่จะวดัผลจากงานวิจยั และงานวจิยัสว่นมากนัน้เป็น Non-Commercialize Research  อาจารย์
สมเกียรติ ตัง้กิจวาณิชย์กลา่วไว้ในรายการสนทนากบัคณุสทุธิชยัหยุน่ผา่น Facebook Live มีใจความตอนหนึง่เก่ียวกบัการ
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ปฏิรูปการศกึษาที่นา่สนใจวา่ มหาวิทยาลยัในเมืองไทยไมม่ีรูปแบบและสิง่แวดล้อมของการเป็น Research University เป็น
แตเ่พียงมหาวิทยาลยัที่ท าวิจนัเทา่นัน้ ในทรรศนะสว่นตวัการศษึาไทยต้องเปลีย่นตวัชีว้ดัทีเ่ป็นอนัตรายนีใ้นเชิงนโยบาย  

 

ผู้ส ารวจเมื่อเห็นสถิติ และท าการเปรียบเทียบ วิเคราะห์และหาสาเหต ุผู้ส ารวจของสดดุี “คุณครูและอาจารย์มืออาชีพ” ที่ยงัคงฟันผา่ 

อปุสรรคและข้อจ ากดัที่มากมายจากระบบ และนโยบายที่แสนพิสดารของสงัคมไทย (เช่น ไมม่กีารวดัผลจากประสทิธิภาพของนกัเรียนผา่น
มมุมองอื่น นอกจากเกรด, การให้นกัเรียนไมผ่า่นเกณฑ์เป็นปัญหาที่ต้องท ารายงานหลากหลายขัน้ตอน ขาด autonomy, ภาระหน้าที่ท่ี
นอกเหนือการสอนซึง่ควรเป็นจดุเน้นโดยอาชีพ ฯลฯ) และขอภาวนาให้ “คณุครูโดยอาชีพ หนว่ยงานท่ีไมเ่ข้าใจการศกึษาแตก่ าหนดนโยบาย และ
ผู้บริหารที่จบัสลากมาท างาน ได้พ้นจากระบบการศกึษาของไทยโดยเร็ว  
 
 

ค าถามชุดที่สี่: [กลุ่มอาจารย์ผู้สอน] ความเหน็เร่ืองเทคโนโลยกีับผลกระทบในด้านการสอน 

ค าถามชดุนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้
A) ค าถามที่เก่ียวกบัระดบัความเห็นที่วา่ เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในปัจจบุนั (อิทธิพลของอปุกรณ์เคลือ่นท่ีแบบพกพา และสือ่โซเซยีล) มี

ผลกระทบตอ่วิธีการสอน 

B) ค าถามที่เก่ียวกบัระดบัความเห็นที่วา่ นกัศกึษามคีวามเข้าใจเร่ืองเทคโนโลยีมากกวา่อาจารย์ผู้สอน 

 

ค าถามแรก: อาจารย์ผู้สอนคิดเห็นอยา่งไรตอ่ค าถามเร่ือง เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในปัจจบุนั (อิทธิพลของอปุกรณ์เคลือ่นท่ีแบบพกพา และสือ่
โซเซียล) มีผลกระทบตอ่วิธีการสอน 

 
                   แผนภูมิท่ีแปด: เปรียบเทียบระดบัความเห็นของอาจารย์ผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

• คะแนนในระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่งระหวา่ง Global Survey 34% และ Local Survey 55.4% อาจตคีวามได้หลาย
ประเด็น เช่น  

o นกัศกึษาไทยตดิการใช้สือ่ Social Media ผา่น Mobile Device และมีผลกระทบตอ่การสอน  ซึง่หลาย
ทา่นอาจจะสรุปวา่ อาจารย์เห็นผลกระทบนีใ้นแง่ลบเช่น ดงึความสนใจการเรียนในชัน้เรียน ท าให้อาจารย์
ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี ้ซึง่ผู้ส ารวจได้ถามเหตผุลเพื่อสนบัสนนุแนวคิดเพิม่เตมิ และพบวา่ มี
ความเห็นเชิงลบน้อยมาก เพยีง 5%  ซึง่เป็นนิมิตรหมายอนัดี อาจารย์ให้ความเห็นสนบัสนนุในเชิงบวก 
อาทิ 

▪ Changes of student’s behavior into something more tangible 
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▪ มีการใช้เทคโนโลยีสือ่การสอนมากขึน้ ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลีย่นไป 

▪ 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. 

▪ ผู้ เรียนยคุใหม ่มีการเรียนรู้จากTechnological advances ดงันัน้จึงต้องเปลีย่นการสอนโดยใช้
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. 

▪ ท าให้มเีคร่ืองมือส าหรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ และเข้าถงึผู้ เรียนได้ง่ายขึน้ 

▪ เปลีย่นวิธีการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีเช่น Social Media ในการสอนเพื่อเข้าถึงผู้ เ้รียนแบบ one-

to-one ได้มากขึน้ ผู้ เรียนมีโอกาสเข้าถงึแหลง่ข้อมลูได้ง่าย 

▪ 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. 

▪ เราสามารถมอบหมายงานค้นคว้าตา่งๆในห้องเรียนได้โดยให้นกัศกึษาค้นคว้าในเวลาที่จ ากดั
เพื่อน ามาแลกเปลีย่นเรียนรู้ในประเด็นท่ีก าลงัศกึษาในขณะนัน้ 

 

ผู้ส ารวจมคีวามยินดีที่อาจารย์เปิดรับและเห็นข้อดีของเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน ซึง่ผู้สอนควรได้รับการอรม 
เพิ่มเติมทกัษะ เพื่อสร้าง 21st Century Classroom และท าให้ทกัษะ Digital Literacy เป็นฐานของ Digital Citizen ตอ่ไป 

  อยา่งไรก็ตามปัญหาด้านนโยบายของการเข้าถงึอินเตอร์เน็ตในความเร็วทีเ่หมาะสมในมหาวิทยาลยัรวมถงึความเสถียรของ 

เครือขา่ยควรได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศยักภาพของการเรียนรู้โดยอาศยัเทคโนโลยีมาประกอบเห็นผลได้อยา่งรวดเร็ว  
 ส าหรับอาจารย์ที่ยงัมีความเห็นวา่ การใช้มือถือของนกัศกึษาระหวา่งเรียนเป็นปัญหา การตกลงกบันกัศกึษาใน 

กติการและปฏิบตัิตอ่เขาในเชิงยอมรับในการตดัสนิใจของเขาจะเป็นสะพานสูก่ารศกึษาดิจิตอล ทา่นท่ีอยูใ่นโลกเดิมและ
ปฎิบตัิเช่นเดิม ทา่นไมม่คีวามผิดในทรรศนะของผู้ส ารวจ แตห่ากทา่นตอ่ต้านอาจเป็นทรรศนะที่ผิดก็ได้ 
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ค าถามแรก: อาจารย์ผู้สอนคิดเห็นอยา่งไรตอ่ค าถามเร่ือง นกัศกึษามคีวามเข้าใจเร่ืองเทคโนโลยีมากกวา่อาจารย์ผู้สอน 

 
                  แผนภูมิท่ีเก้า: เปรียบเทียบระดบัความเห็นของอาจารย์ผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

• มีสดัสว่นใกล้เคียงกบันะระหวา่ง Global Survey และ Local Survey  และความเห็นสนบัสนนุเชิงบวกมมีากกวา่ 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. 

• ในการมอบหมายงานให้นกัศกึษาไปค้นคว้านอกชัน้เรียนและให้นกัศกึษาน าเสนอหน้าห้องนกัศกึษาสามารถ
ออกแบบการน าเสนอได้หลากหลายวิธีการและสามารถค้นคว้าได้อยา่งกว้างขวางเกินความคาดหมาย 

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

อาจารย์ในระดบัอดุมศกึษามคีวามเข้าใจเร่ืองอิทธิพลของเทคโนโลยีกบัการเรียนการสอนในปัจจบุนั ผู้ส ารวจได้น าเอา Mapping 

Digital Skills in Irish Higher Education มาประกอบ  (ดาวโหลด Map) ท้ายสดุในยคุที่นกัศกึษาเติบโตมากบัเทคโนโลยี และจะอยูก่บั
ดิจิตอลไปตลอดกาลนบัจากนี ้ทา่นคณาจารย์โปรดใช้ดิจิตอลประกอบการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม  โดย 

• สร้าง Digital Literacy ให้นกัศกึษา โดยใช้เส้นทางสีม่วง 

• อาจารย์สร้างชัน้เรียนด้วย เส้นทางสีเหลอืง เพิ่มเทคนิคการสอนด้วยเส้นทางสีฟ้า 

• สือ่สารระหวา่งกนัด้วยเส้นทางสแีดง และเป็นพลเมืองดิจิตอลด้วยเส้นทางสนี า้เงนิเข้ม 

• ทัง้หมดใช้เส้นทางสีเทา เป็นเคร่ืองมือในการผสานดจิิตอลในทัง้การเรียนและการสอน  
• เช่ือมโยงทัง้ หลกัสตูร เนือ้หา วิธีการเรียน วิธีการสอน เสริมประสบการณ์ และทกัษะด้วยเคร่ืองมือสายสีส้ม 

 
 

http://allaboardhe.org/digital-skills/
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 แผนภูมิท่ีสิบเอ็ด และสิบสอง: Mapping Digital Skills in Irish Higher Education และ ค าอธิบาย 
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ค าถามชุดสุดท้าย: [กลุ่มภาคธุรกิจ] ความเห็นเร่ืองเทคโนโลยกีับผลกระทบในด้านการสอน 

 
แผนภูมิท่ีสิบเอ็ด: ผลการส ารวจความเห็นของนกัธุรกิจวา่สิ่งใดในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจะมีประโยชน์อยา่งใรในทรรศนะของนกัธุรกิจ 

 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ส ารวจพบจุดที่น่าสนใจ และข้อสังเกตดังนี ้

• สิง่ที่นกัธุรกิจไทยเห็นวา่มีความส าคญัที่สดุในการเปลีย่นแปลงระบบของการศกึษาและจะมีผลตอ่ภาคธุรกิจมากที่สดุ  คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอน 28.38%  ซึง่ไมไ่ด้แปลวา่ อาจารย์มีความสามารถในการสอนให้นกัศกึษามคีวามรู้บกพร่องแตอ่ยา่งใด 
หากไปตีความร่วมกบัผลการส ารวจ และข้อเสนอแนะที่ผู้ส ารวจถามเพิม่เตมิใน Local Survey พบวา่ นกัธุรกิจอยากให้การเรียนไมไ่ด้
อยูใ่น Text Book หรือทฤษฎีอยา่งเดียว อยากให้การเรียน หรือหลกัสตูรนัน้ เพิ่มเตมิทกัษะที่จ าเป็นทัง้การท างาน และการใช้ชีวิต 
ความไปถึงเสนอแนะให้สร้างประสบการณ์จากบทเรียน เช่ือมโยงกบั “โลกภายนอก” เพื่อไมเ่กิด Generation Shock (ผู้ส ารวจ)  เช่น 
Hands-on Learning, Problem based เพื่อสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เป็นต้น และยงัรวมไปถงึความเห็นจาก
นกัศกึษาที่อยากให้การวดัผลไมไ่ด้อิงกบั “เกรด” จากการทอ่งจ าเพื่อการสอบเพียงอยา่งเดียว 

• อนัดบัตอ่มาที่นกัธุรกิจไทยเห็นวา่มีความส าคญัตอ่มา คือ เพิ่มการเข้าถงึเทคโนโลยใีนโรงเรียนและมหาวทิยาลัย 21.62% ซึง่
อาจจะไมไ่ด้หมายถงึการลงทนุในวิธีเดมิ คือ ลงทนุด้าน IT Infrastructure และไมใ่ช้ประโยชน์ มี Hardware แตไ่มม่ี Software หรือ 
Content เสริม สิง่นีเ้ป็นปัญหาทีพ่บทัว่ไปทกุสถาบนัการศกึษา  หรือในมมุมองเช่น การแบง่ปันเทคโนโลยีจากภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดิจิตอล เพื่อให้อาจารย์และนกัศกึษาสามารถสอนและเรียนให้เกิดความหลากหลาย ลดระยะเวลา และภาระงาน 
(ผู้ส ารวจเสนอให้ วชิาที่สอนเป็นประจ า อยูใ่นรูปแบบของ Digital Content จะผา่น Free Platform เป็นทางเลอืกในการ “สอน” 
เนือ้หา และให้นกัศกึษาเตรียมการลว่งหน้าจากการเข้าถงึในปัจจบุนั  และน าเวลาที่มีอยูน้่อยเปลีย่นการสอนเป็นวิธีการเรียนอื่น ๆ เช่น 
การอภิปราย, การโค้วาที ฯลฯ ซึง่ให้ผลในการเข้าใจ มากกวา่การจ า เป็นต้น) 

• 20.27% เสนอวา่ ให้เพิ่มความเข้าใจ ค าแนะน าด้านอาชีพไปยงันักศึกษา ซึง่ผลส ารวจใกล้เคยีงกบัอนัดบัที่สองมาก  และ 

13.51% เสนอว่าควรสร้างโอกาสการเข้าถงึในภาคธุรกิจของนักศึกษาผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น Internship 

• การแก้ไขในระยะสัน้หากได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือองค์กรอื่น ๆ  ให้นกัศกึษาได้มีประสบการณ์ในระหวา่งเรียน 
จากการฝึกงานท่ีเร็วขึน้ และมีคณุภาพมากขึน้ นา่จะเป็นการแก้ปัญหาเร่ืองความเข้าใจ และค าแนะน าที่ขาดแคลน สิง่นีไ้ม่
สามารถเกิดขึน้ในรัว้สถาบนัการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน คณาจารย์จ านวนน้อยทีเ่คยมีประสบการณ์ท างานใน
สภาพแวดล้อมจริง  
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• สหกิจศกึษาเป็นค าตอบหรือไม ่มหาวิทยาลยั และภาคเอกชนจะต้องประสานงานร่วมกนั สหกิจทีไ่ร้คณุภาพ ไมไ่ด้แตกตา่ง
จากการฝึกงานท่ีสงัคมเราคยุกนัเป็นเร่ืองสนกุปาก เช่น การชงกาแฟท่ีเก่งขึน้ เรียนรู้การใช้อปุกรณ์ส านกังาน นกัศกึษาได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีจริงหรือไมจ่ากสหกิจศกึษา 

• ปัญหานีม้ีรากฐานย้อนกลบัไปถงึระบบการศกึษาที่ให้เลอืก เมื่อไมรู้่ทางเลอืกที่เพียงพอ ให้เลอืกในเวลาที่พฤติภาวะของ
นกัเรียนไมพ่ร้อม และการเลอืกนี ้นกัเรียนนกัศกึษาของไทยจ านวนมากไมไ่ด้เลอืกเอง อีกทัง้การเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัมี
อาชีพใหมท่ี่คนรุ่นก่อนอาจไมเ่ข้าใจ ค าแนะน าด้านอาชีพอาจจะท าได้จากการให้ “โอกาสในการรับรู้” และ “โอกาสในการ

เปลีย่นแปลง”  ในเดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีเพิง่ผา่นมาก National University of Singapore ประกาศรับ
นกัศกึษาซึง่ไมเ่ปิดรับในระบบคณะ แตเ่ป็นการเปิดรับโดยรวม และให้โอกาสในการรับรู้เพื่อให้เยาวชนของเขามีทางเลอืกมาก
เพียงพอ ก่อนจะเลอืกสายอาชีพและเพิ่มพฒันาทกัษะและความรู้จากการเรียน ซึง่สิง่นีเ้กิดขึน้ในการศกึษาฟินแลนด์ในระดบั 

K9-K12 ซึง่นกัเรียนเรียนทกุสาขาวิชา ยงัสมคัรใจที่จะเรียนเพิม่เติมในร่ัวโรงเรียนเพื่อน “ค้นหา” จนกวา่จะมีความพร้อม
โดยไมถ่กูบงัคบัด้วยกรอบของเวลา การให้ “โอกาสในการเปลีย่นแปลง” ไมเ่กิดขึน้ในเมืองไทย หากนกัศกึษาพบวา่สิง่ที่ตน
เรียนอยูม่ใิช่สิง่ที่ตนปรารถนา ระบบล๊อกหลายชัน้ของการศกึษาไมอ่นญุาตให้ท าในทางปฏิบตัิ เพราะวา่ระบบเช่ือมโนยงกบั

ตวัเลข และงบประมาณมิได้เช่ือมโยงกบัความปรารถนาและหน้าที่หลกัของมนั นกัศกึษาไทยจงึมอีตัราการ re-

admission จ านวนสงู เสยีโอกาส เสยีเวลา และทรัพยากรบางสว่นไปเลอืกเปลีย่นแปลงในระดบัการศกึษาที่สงูขึน้  และ
คอร์สทางเลอืกทีเ่ปิดสอนเพื่อรับรู้ข้อมลูและประสบการณ์ที่ตนต้องการ  

• ปัญหานีเ้ป็นสมการท่ียุง่ยากควรเปลีย่นวิธีการในทกุขัน้ตอนตัง้แตค่รอบครัว สงัคม ระบบโรงเรียน และ ระบบโอกาสใน
มหาวิทยาลยั ผู้ส ารวจเห็นวา่จะดีกวา่หากการปลดล๊อกที่ท าได้เลยจากนโยบายระดบัมหาวิทยาลยัท างานของมนัเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ เรียน สิ่งนีจ้ะต้องรอการ disruption เสยีก่อนจงึจะเห็นในชีวิตของเราทา่น 

• 12.16% เสนอว่าให้มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์ของกลุ่มนักศึกษา (อาจอยูใ่นรูปแบบของชมรม, โครงการบริษัทจ าลอง เป็น
ต้น – โดยผู้ส ารวจ) หากในรูปแบบของชมรม และโครงการบริษัทจ าลอง นัน้ มีรูปแบบเหลา่นีป้รากฏในทกุมหาวิทยาลยั และโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง ยงัมีโครงการท่ีเรียกวา่ “ศนูย์บม่เพาะผู้ประกอบการ” ตามยคุสมยัของ Startup และ Thailand 4.0 รูปแบบเหลา่นีม้ีใน
มหาวิทยาลยัแทบทกุที่ แตเ่ป็นการสง่เสริมที่ถกูทางหรือไม ่เช่น  

• บริษัทจ าลอง ท่ีซือ้ขายกนัเองในคณะ และเครือญาติ การบิดเบือน Demand จากความสามารถในการ supply ที่ไมไ่ด้
เกิดจากตวันกัศกึษา เช่น โครงการอบรมผา่นบริษัทจ าลองที่ขายแก่บคุคลภายนอก บิดเบือนหลกัการท าธุรกิจ โดยการน าเอา
สนิค้าจากความชว่ยเหลอืพิเศษในเครือขา่ยของรุ่นพ่ีและอดตีนิสติ ให้มีต้นทนุน้อย หรือมีการสญูเสยีน้อย 

• การไมป่ลอ่ยให้เกิดตวามผิดพลาดในโครงการตา่ง ๆ เนื่องจากมกีารผกูไว้กบั KPI ของอาจารย์ที่ปรึกษา การจ ากดัความคิด
สร้างสรรค์ของนกัศกึษา โอกาสทีจ่ะเรียนรู้ด้วยตนเอง จากผู้ที่เป็นอาจารย์เสยีเอง 

• การวดัผลความส าเร็จของกิจกรรมที่ควรเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ซึง่ควรมีโอกาสท าผิดพลาด แตผ่กูไว้กบัการ

ประเมินผลในวชิาเรียน ตวัอยา่งเช่น การจดัทวัร์ของนกัศกึษาภาคการทอ่งเที่ยวและโรงแรม โดยมี KPI ที่ไมเ่หมาะสม 
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บทสรุป 

• ทกัษะตา่ง ๆ มคีวามจ าเป็นตอ่นกัศกึษาที่จะเป็น บคุลากรในองค์กรใด ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน หรือ จะเป็นผู้ประกอบการ 
สถาบนัการศกึษาและอาจารย์จะต้องมีสว่นในการสร้างและเสริมทกัษะที่หลากหลายลงไปในการเรียนการสอน  

• ทกัษะพืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นต้องสร้างให้แข็งแรง อาทิ Critical Think, Problem solving, 

Communication ด้วยภาษาไทยและตา่งประเทศ รวมไปถงึทกัษะการน าเสนอ จ าเป็นจะต้องพบในหลกัสตูรและทกุ
รายวชิาที่ท าการเรียนการสอน 

• ทกัษะตามสายอาชีพ ควรบรรจใุนหลกัสตูร และเพิ่มระดบัความสามารถในการใช้งานอยา่งเหมาะสม ก่อนจบออกจากรัว้
มหาวิทยาลยั 

• ทกัษะด้านสงัคม เช่น การท างานเป็นทีม หรือการท างานร่วมกนั ควรพิจารณามากกวา่การท างานกลุม่ ควรสง่เสริมให้เกิดการ

ท างานเป็น Team สว่นทกัษะด้านสงัคมอื่น ๆ อาจะเสริมด้วย Social based Learning  

• การใช้ Teaching and Learning Based ที่หลากหลายควรน ามาใช้ในการปรับรูปแบบทัง้การสอนและการเรียน 

โดยมิได้สนใจเพียง Knowledge based เทา่นัน้ เช่น เพิ่ม Problem based ในการเรียนการสอน และเพิ่ม

น า้หนกัมากขึน้ตาม Knowledge approach เดิม เป็นต้น  

• การศกึษาไทยควรมีวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั มีการจดัการโครงสร้างเชิงนโยบาย และ
มาตรวดัที่เหมาะสม 

• ใช้เคร่ืองมือ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Digital Technology ให้เหมาะสม  

• การปฏิรูปการศกึษาเป็นความรับผิดชอบของทกุฝ่าย ครอบครัว, รัฐ, องค์กรเอกชน และสถานศกึษา  

• ภาคเอกชนควรให้ความสนใจ และช่วยเหลอืภาคการศกึษา ทัง้ในเชิงข้อมลู, โอกาสในการท า Project based ที่เร่ิมจาก
อาจารย์ และขยายไปยงันกัศกึษาในอนาคต ความร่วมมือเดิม เชน่ สหกิจศกึษา จะต้องได้รับความสนใจในการสร้าง
ประสบการณ์ และเป็นตวัอยา่งทีด่ีให้กบันกัศกึษา 

• การใช้บทเรียนจากตา่งประเทศ เป็นเพียงเพื่อศกึษาวิธการและแนวทาง มิใช่น าผลลพัท์จากตา่งประเทศมาปรับใช้กบัการ
พฒันาการศกึษาไทยบนพืน้ฐานที่แตกตา่งกนั  

• จะต้องช่วยกนั เปลีย่น “นกัเรียน นกัศกึษา” ในนิยามเดิมสู ่“ผู้ เรียน” และเช่นกนั เปลีย่นจาก “ผู้สอน” เป็น ผู้อ านวยการเรียนรู้ 

Facilitator และผู้ให้ค าปรึกษา  

• อยา่เสยีเวลาไปกบัการพยายามวิพากษ์วจิาณ์นโยบายทีเ่ปลีย่นแปลงได้ยาก เร่ิมการเปลีย่นแปลงจากหลกัสตูร วิธีการ ตาม 

Autonomy ทีค่ณาจารย์ และสถาบนัการศกึษามี และเปลีย่นแปลงได้ 

 
ผู้ส ารวจหวงัวา่ข้อมลูที่เกิดจากการส ารวจเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์ และทา่นผู้อา่นอาจมองข้ามการวิเคราะห์ของผู้ส ารวจไป  

เพื่อตีความในแง่มมุที่แตกตา่งออกไป อยา่งไรก็ตามขอให้ผลส ารวจนีเ้ป็นประโยชน์ให้ นกัศกึษาปรับตวัเพื่อเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวติ, อาจารย์ผู้สอน
มีทางเลอืกในการเพิ่มเติมทกัษะ และพฒันารูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย, ภาคธุรกิจหนัมาร่วมมือกบัภาคการศกึษาที่
มากขึน้ เพือ่ประโยชน์ของประเทศไทย 

ปรมินทร์ เยาว์ยืนยง – ผู้ส ารวจ 

MonsoonSIM Thailand (4 มิถนุายน 2560) 
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ภาคผนวก 
 ภาคผนวกเป็นค าถามเพิ่มเติมจากแบบส ารวจของ The Economist  ซึง่มคีวามนา่สนใจ และอาจน าไปประกอบการวิเคราะห์ของ
ทา่นผู้อา่นเพิ่มเตมิได้  

 
ค าถามเพิ่มเตมิไปยังกลุ่มนักศึกษา อายุ 18-25 ปี 

ค าถามแรก: 

การเรียน การสอน ในปัจจบุนั เปิดโอกาส ให้นกัศกึษา ได้รู้จกั วิธี คิด วิเคราะห์ แยกแยะ  
ถกเถียงประเด็น สงัเคราะห์ สรุปผล มากน้อย เพียงใด 

 
ผลของการส ารวจ 

 
 
พบวา่การเรียนการสอนในสองสาขาวิชาที่ท าการส ารวจ  
ความเห็นจากนกัศกึษาแจ้งวา่ ขึน้อยูก่บัวชิา และตวัอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคญั   

• นกัศกึษาราว 36-41% รายงานวา่มีการร่วมแสดงความเห็น ถกเถียง ในชัน้เรียนมาก  
o นกัศกึษาแจ้งวา่อาจารย์เปิดโอกาสให้ถามแสดงความเห็นมาก  แตน่กัศกึษากลุม่น้อยเฉพาะกลุม่ที่เรียนดีจะเป็นผู้ถาม สว่น

กลุม่อื่น ๆ  จะถามน้อยหรือไมถ่ามเลย  
o นกัศกึษาบางสว่นแจ้งวา่ธรรมเนยีมไทย บางครัง้ท าให้ไมก่ล้าทกัท้วงหากเห็นวา่ข้อมลูทีอาจารย์แจ้งมามีความผิดพลาด 

o โอกาสเหลา่นีผ้า่นในรูปแบบ ของการท า Case Study, ท าแบง่กลุม่กนัวเิคราะห์ปัญหา  

• 25% รายงานวา่มีโอกาสปานกลาง 
o นกัศกึษาจะอายเมื่อตอบผิด หรือกลวัวา่จะแสดงความเห็นที่ผิด และไมถ่กูใจอาจารย์ผู้สอน  
o ด้วยจ านวนนกัศกึษาที่มากในบางวิชา ท าให้โอกาสการถาม หรืออภิปรายมีน้อยลง 
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o อาจารย์บางทา่นไมรั่บฟังความเห็นที่แตกตา่งของนกัศกึษา หรือพบวา่อาจารย์บางทา่นมีทีทา่ไมช่อบหากแย้ง ท าให้นกัศกึษา
ไมอ่ยากร่วมมือเมื่อมีโอกาส 

o นกัศกึษารายงานวา่ สว่นมากเป็นการถกเยงเชิงทฤษฎี ซึง่นกัศกึษาไมส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

• ราว 34% แจ้งวา่มีโอกาสน้อย 

o สว่นมากเป็นการเรียนเนือ้หา และเน้นให้ทอ่งจ า 
o เวลาตอ่คาบมีจ านวนจ ากดั กวา่จะเร่ิมการเรียนการสอนได้ เมื่อเทียบกบัปริมาณเนือ้หาแล้ว จึงไมม่ีโอกาสได้ซกัถามและ

อภิปราย แลกเปลีย่นความเห็น 

 
ค าถามที่สอง: 

ลกัษณะ/รูปแบบ การเรียน การสอน ที่นกัศกึษา ท่ีอยากให้เป็น เพือ่สามารถพฒันาตนเอง  
และ อยูร่่วมในสงัคมที่หลากหลาย ควรเป็นอยา่งไร 

 

• นกัศกึษาเสนอวา่ Knowledge based ยงัต้องมีตอ่ไป แตต้่องปรับรูปแบบการสอน ให้เกิดการสนทนาแลกเปลีย่น ไมใ่ชก่าร 

Lecture อยา่งเดยีว  

•  นกัศกึษาอยากให้ การถามตอบในห้องมคีวามสร้างสรรค์ ไมผ่ลกัไสนกัศกึษาทีเ่ห็นตา่งจากอาจารย์ หรือถกูท าให้ละอายเมื่อตอบผิด  

•  นกัศกึษาอยากได้ Real world scenario มาอยูใ่นการเรียนการสอน มากกวา่การเน้นทฤษฎี และผู้สอนอาจเปลีย่นตวัอยา่ง ไป

ตามเวลาให้เกิดความทนัสมยัในเนือ้หา เพิ่มการท า Case study และการยอมรับในความเห็นที่แตกตา่งจากนกัศกึษา   

•  ในหนึง่วชิา อาจจะมีผู้สอนหลายคน เพื่อให้เกิดมมุมองที่แตกตา่งกนั 

•  รูปแบบการสอนท่ี ท้าทาย สนกุ ไมน่า่เบื่อ ใช้สือ่ หรือกิจกรรมที่หลากหลาย  

•  มีการเสริม Soft Skills ที่จ าเป็น 

• นกัศกึษาอยากให้มกีารเรียนการสอนท่ี วางบนวธีิการอื่น ๆ เช่น 

• กิจกรรม หรือวิธีการ ที่สร้าง Creativity based learning  และการประเมินผลที่ “เปิดใจ” จากอาจารย์ 

• การเรียนโดยใช้ Social based learning เพื่อให้เห็นตวัอยา่งจริงจากสงัคม เพื่อปรับใช้งานได้ 

• Group Based Learning ในกลุม่เลก็ ๆ  

• Problem Based / Project based Learning ที่ท าให้เขาเข้าในเนือ้หาวชิามากขึน้ ได้วิเคราะห์มากขึน้  

• เช่น การสร้งาบริษัทจ าลองในการศกึษาตลอด 4 ปี  

• Activity Based Learning ที่หลากหลาย 

• มีโอกาสได้พดูคยุกบัคนท่ีท างานเหลา่นัน้ จริง ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์และมมุมอง  

• การทศันศกึษาให้เห็นกระบวนการจริง  

• การเรียนรู้ผา่น game และ Simulation เพื่อสร้าง Experiential learning หรือ Role play learning  

 
 



 
 

22 | P a g e  
 

ค าถามที่สาม: 

ถ้าไมว่ดัผลด้วย "เกรด" ในฐานะที่ทา่นเป็นนกัศกึษา และสามารถเสนอแนะให้กบัสถาบนัได้  
ทา่นจะเสนอวิธี "วดัผล" ที่ไมใ่ช่แคไ่ด้เรียนเพื่อเกรด แตเ่รียนเพื่อ "รู้ และปฏิบตัิงานได้" โดยใช้วิธีการใด 

• วดัผลด้วยเกรดได้ แตไ่มใ่ช้วดัที่การทอ่งจ า ควรวดัที่ความเข้าใจ 

•  วดัผลจากการปฏิบตัิใน Project หรือ งานทีรั้บมอบหมาย พิจารณาจากวิธีการแก้ปัญหา 

•  วดัจากทกัษะอื่น ๆ  จาก 21st Century skills ประกอบกบัระบบเดิม 

•  แยกการวดัผล และสร้างการวดัผลที่เหมาะสมกบัสาขาวิชา 

•  ความสามารถในการอธิบาย และสือ่สารเร่ืองที่ตนศกึษา ให้ผู้อื่นเข้าใจผา่นวกีารตา่ง ๆ  

•  วดัผลโดยการใช้ผู้วดั ที่ไมรู้่จกันกัศกึษา เช่น Business Plan วดัผลจากนกัธุรกิจ, วดัผลของ Software จากผู้ท างานจริง หรือ 
วดักผลจากการสอบภาคปฏิบตัิ หรือวดัผลจากกิจกรรมอื่นท่ีมที่มตีวัชีว้ดั เป็นต้น 

•  การวดัผลตามความถนดัของนกัศกึษา ท่ีหลากหลาย ไมใ่ชใ่ช้มาตจรวดัเดยีวกบันกัศกึษาทกุคน  

•  วดัจากโปรเจคเลก็ ๆ จ านวนทีเ่หมาะสม โดยมีผลเพยีง ผา่น และไมผ่า่น 

• วดัผลจากการเรียนรู้ที่เพิม่ขึน้จากการรู้ข้อผิดพลาดในอดีต 

•  Problem Solving based on role play 

•  วดัผลจากการยอมรับของกลุม่ทีท่ างานร่วมกนั 

•  วดัผลจากมาตรฐานอื่น ๆ ในสาขาวชิา เช่น สง่ให้เข้าวดัผลจากเกณฑ์สากล หรือเกณฑ์ที่เป็นท่ียอมรับอื่น ๆ  
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ค าถามเพิ่มเตมิไปยังกลุ่มนักธุรกิจ 

ค าถามแรก: 

อะไรเป็นปัญหา "ใหญ่ที่สดุ" ส าหรับภาคธุรกิจเก่ียวกบับณัฑติใหมท่ี่รับเข้ามาท างาน 

และจากปัญหาที่ทา่นระบมุา คิดวา่ ในภาคการศกึษาควรแก้ไขอยา่งไร 

 
ด้านความรู้ความสามารถ 

▪  ความรู้ไมส่ามารถท างานได้ ต้องอบรมเพิ่ม 

▪  ขาดทกัษะที่เหมาะสมในการท างาน 

ด้านทักษะที่จ าเป็น 

▪  ไมม่ีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นในงานเฉพาะทาง 
▪  ไมม่ีความสามารถในการสือ่สาร การเขียน การพดู  
▪  ไมส่ามารถใช้ภาษาตา่งประเทศได้ดี 

▪  ขาดทกัษะ Team Work  

ด้านทรรศนะคต ิ

▪  ไมอ่ดทนตอ่แรงกดดนัในการท างาน 

▪  ไมพ่ยายามขนขวายหาความรู้ รอให้สอน รอให้ปอ้น  
▪  ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และขาดความทุม่เทในการท างาน 

▪  ไมม่ีทรรศนะคติที่ดใีนการท างานร่วมกบัผู้อื่น  

▪  ไมม่ี EQ 

▪  ต้องการรับเพียงคา่ตอบแทน ท่ีสงู แตไ่มม่ีความสามารถ 

 

ค าถามที่สอง: 
แนวโน้มธุรกิจในทรรศนะของทา่นจะเป็นอยา่งไรในอกี 5 ปีข้างหน้า และเพื่อตอบโจทย์นี ้ทา่นอยากเห็นนกัศกึษาไทยมีลกัษณะเชน่ใด 

  แนวโน้มในอีก 5 ปี ข้างหน้า 

▪  มีการใช้ Technology ที่ Intensive มากขึน้ในทกุประเภทกิจการ 

▪  Digital จะมีผลกระทบมากขึน้ รุนแรงขึน้ เปลีย่นแปลงเร็วขึน้ 

▪  ต้องติดตอ่กบัตา่งประเทศมากขึน้ 

▪  ในภาคการผลติ ประเทศจะขาด R&D ซึง่ท าให้การพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เนื่องได้ยาก ซึง่ปัจจบุนัก็ขาดแคลนอยูแ่ล้ว  

▪  อตุสาหกรรมรับจ้างผลติ (OEM) หรือผลติโดยไมม่ีนวตะกรรม จะท าให้ไทยแขง่ขนัไมไ่ด้ 

▪  ธุรกิจขนาดเลก็ต้องการคนที่มีทกัษะหลากหลายมากขึน้ และใช้งานได้ ด้วยข้อจ ากดัด้านการแขง่ขนั และต้นทนุ 

▪  ธุรกิจขนาดเลก็จะมีทัง้ โตง่าย และตายเร็ว ของดงัอยูไ่มน่าน ของใหมจ่ะมาแทนที่รวดเร็ว 
▪  ภาคบริการจะขาดแคลนแรงงานที่มีคณุภาพ และจิตใจด้านการบริการ  
▪ ธุรกิจการก่อสร้าง และบริการ จะถกูแทนที่ด้วย เทคโนโลยีใหม ่วสัดใุหม ่ 
▪  จะต้องท างานกบัคนหลากหลายวฒันธรรมและภาษามากขึน้ 
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▪  ตา่งชาตจิะขึน้เป็นผู้น า หากนกัศกึษาไทยไมม่ีความสามารถและทกัษะทีเ่หมาะสม จะไมม่ีโอกาสเป็นต าแหนง่บริหาร  

▪  ธุรกิจเดมิ จะถกู Disrupt จากรูปแบบการบริการ และเทคโนโลยีใหม ่และท าให้เกิด Business Model ใหมท่ี่หลากหลาย 

 
นักศึกษาไทยควรมีลกัษณะเช่นใด 

▪  มีความคดิสร้างสรรค์ 

▪  มีทกัษะที่จ าเป็น เช่น teamwork, Communication, Critical thinking 

▪  มีความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศ ในระดบั Advance  

▪  มีความรู้ด้านวฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ เพื่อรองรับการท างานกบัคนหลากหลายวฒันธรรม หลายเชือ้ชาติ และภาษา 

▪  มีความรับผิดชอบ มี Accountability และ Agility 

▪  มีความเข้าใจ Digital รู้เทา่ทนั ใช้งานเป็น ใช้ Technology อยา่งเหมาะสม 

▪  มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ เช่น Marketing  และ Digital Marketing เป็นพืน้ฐาน 

▪  หากท างานด้านบริการต้องมใีจรักการบริการ  
▪ พฒันาตวัเองอยา่งตอ่เนื่อง ใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จกัการปรับตวั คาดการณ์สถานการณ์ตลอดเวลา  
▪  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  
▪  มีความรู้ ทกัษะเฉพาะด้านท่ีแขง็แรง เป็นพืน้ฐาน 

 

ข้อเสนอ/ความเห็นจากภาคธุรกิจถงึ ภาคการศึกษา (นักศึกษา, อาจารย์, ผู้ก าหนดนโยบาย) 
และภาคธุรกิจด้วยกนั 

 

• ทกุกลุม่ทกุภาคสว่นมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงและเติบโตในภาพรวมครับ สิง่ส าคญัคือหากเราเข้าใจได้วา่ทกุคนมีความถนดั
ความสามารถและศกัยภาพไมเ่ทา่กนั หากเราสามารถสร้างกิจกรรมที่ท าให้เยาวชนค้นหาตวัเองได้เร็วเทา่ไหร่ก็ยิง่ลดเวลาทีจ่ะต้องเสยี
ไปได้มากเทา่นัน้ 

•  ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายควรท่ีจะต้องสง่เสริมผู้ที่มีความสามารถโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมวีิศยัทศัไกลมองเห็นปัญหาและ
ต้องการแก้ไขเพื่อประโยชน์กบัทกุฝ่าย รวมถึงผู้ประกอบการรายใหมท่ี่มีความพร้อมที่จะเติบโตให้ได้มีโอกาสเข้าถงึผู้ประกอบการรุ่นพ่ี
เพื่อเช่ือมโยงและสง่เสริมกนั 

•  ภาคการศกึษาความสง่คนมาขอความชว่ยเหลอืจากภาคธุรกิจในด้านการอพัเดทความรู้ที่จ าเป็น ทกัษะที่ต้องใช้ จะได้สอนได้ถกู และ
เมื่อมคีนมาขอความช่วยเหลอื ภาคธุรกิจควรให้ความร่วมมือ 

 
สารจากนักธุรกิจ ถงึผู้ก าหนดนโยบายการศึกษา 

• ผู้ก าหนดนโยบาย ควรไตร่ตรองและนโยบายที่ชดัเจน และปรับปรุงถ้าพบวา่คณุภาพเด็กไทยยงัสู้ชาติอื่นไมไ่ด้ ก็ต้องมกีารปรับปรุง 

•  ผู้ก าหนดนโยบายคือสว่นส าคญัที่สดุในการท่ีจะผลกัดนัสว่นอื่นๆตอ่ไป การท่ีจะน าคนเก่งมาเป็นอาจารย์ต้องท าอยา่งไร การศกึษาเชิง
รับ หรือหลกัสตูรในปัจจบุนั สอดคล้องกบัโลกในปัจจบุนัหรือไม(่โดยสว่นตวัเห็นวา่ไมม่ีความสอดคล้องกนั) 

•  ผู้ก าหนดนโยบาย ควรเน้นท่ีคณุภาพของนกัศกึษามากกวา่ปริมาณ นกัศกึษาที่จบออกมาแบบไมม่ีคณุภาพ ท าให้ความสามารถของ
ภาคธุรกิจต ่าลง ควรก าหนดหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตเ่พยีงพอเพียง แล้วก าหนดการเรียนในเฉพาะทาง เฉพาะเร่ืองให้มากขึน้ 
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•  แตล่ะสถาบนัควรเชิญตวัแทนจากเครือขา่ยนกัธุรกิจให้เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดหลกัสตูรด้วย 

• ผู้ก าหนดนโยบายการศกึษาไทย ควรจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ลอง ได้ทดสอบในสิง่ที่เค้าอยากเรียนจริงๆ ไมใ่ชเ่อาแผนการเรียนมาตีกรอบ
ให้กบัตวัเดก็ เช่น ถ้าเด็กสายศิลป์อยากเรียนหมอ ก็ควรเปิดโอกาสให้เค้าไปลองไปสอบ หรือไปเรียน ถ้าเป็นวชิา หรือสิว่ทีเ่ค้าชอบจริงๆ 
ผมคิดวา่เค้าต้องถีบตวัเองจนผา่นไปให้ได้ ถ้าไมผ่า่นจริงๆ เดก็คนนัน้ก็จบไมไ่ด้อยูด่ี ไมใ่ชเ่อาแผนการเรียน สายศิลป์ สายวิทย์ มาตี
กรอบกนัตัง้แตแ่รก ตัว้แตย่งัไมไ่ด้ลอง ท าให้เด็กขาดโอกาส 

•  อยากให้ผู้ก าหนดนโยบายเปลีย่นระบบการศกึษาเป็นการศกึษาเฉพาะทางทีมุ่ง่พฒันาเฉพาะด้านไปเลย เช่นถ้านกัศกึษาอยากเป็น
แอร์โฮสเตส ก็ควรมุง่วิชาที่มีแตเ่ร่ืองของทกัษะ เช่นภาษา การบริการ มารยาทสากล พละศกึษา ไมค่วรให้เรียน ฟิสกิส์ เคมี ท่ีไมเ่ก่ียว
ไมไ่ด้ใช้ 

•  หลกัสตูรที่หลายหลาก และเจาะจงในเชิงอาชีพ ไมใ่ช่วา่เดก็จบมาจากคณะเหมือนๆกนัแตไ่มรู้่จะท างานอะไร 

• สถานศกึษา ควรเปลีย่นวิธีการเก็บหนว่ยกิตด้วยการแคใ่ห้ลงเรียนในวิชาเลอืก แตค่วรใช้โอกาสนีผ้ลกัดนัให้นกัศกึษาออกไปเผชิญการ
ท างานท่ีแท้จริงมากกวา่อยูแ่คใ่นรัว้สถานศกึษา หรืออาจเปิดโอกาสให้ร่วมกนัคิดร่วมกนัท านวตักรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ  ขึน้มา  

•  มหาวิทยาลยั เชิญวิทยากรสาขาตา่งๆ มาให้ความรู้เก่ียวกบังานที่ท า เพื่อให้นกัศกึษามีแนวทางการเรียนที่ชดัเจนขึน้ 

•  ผู้ก าหนดนโยบาย มองภาพรวมของทัง้ระบบให้ชดัเจน เพื่อวางนโยบายให้สอดคล้องกนั ไมใ่ช่ท างานแยกสว่น 

•  ผู้บริหารที่เน้นผลงานอยา่งเดียว ควรหนัมาใสใ่จและเรียนรู้กบัเดก็รุ่นใหมด้่วยเช่นกนั  

 
สารจากนักธุรกิจถงึอาจารย์ 

• กลุม่อาจารย์ควรจะฝึกให้นกัศกึษาได้รู้จกัคิด ให้รู้ถึงประโยชน์ของสิง่ที่เรียน รู้จกัน าสิง่ทีเ่รียนไปใช้ได้ มากกวา่การทอ่งจ า 

•  อยากให้อาจารย์มีความทนัสมยัในเร่ืองขอการอพัเดทข้อมลูในการสอนมากกวา่นี ้อยา่ให้การบ้านท่ีไมเ่กิดประโยชน์อื่นนอกจากการให้
คะแนน  

•  คิดวา่ ระบบการศกึษาไทย ยงัสอนให้เดก็เป็นแตผู่้ รับเทา่นัน้ ยงัไมรู้่จกัการเป็นผู้ให้ หรือการขวนขวาย เด็กทีจ่บออกมา ยงัคงเป็นเด็กที่
ท างานจริงไมไ่ด้ และไมพ่ร้อมทีจ่ะเข้าสูต่ลาดแรงงาน คดิวา่ ควรปรับท่ีระบบการศกึษา ท่ีควรผลกัดนัให้เดก็รู้จกัคิด วางแผน และสอบ
คณุธรรมจริยธรรมควบคูก่นัไปให้มากขึน้ เพือ่ให้เป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจ หรือการแก้ปัญหาของเด็กในอนาคต 

•  อาจารย์ต้องเป็นผู้น า หาช่องทางน ากลุม่นกัธุรกิจ มาพบนกัศกึษา เพื่อแนะแนว  

• อาจารย์ของไทยต้องปรับปรุงเร่ืองคณุภาพการสอน 

•  นอกจากความรู้ในสาขาวิชาแล้ว ควรให้นกัศกึษามีความรู้ด้านการบริหารการเงินด้วย  

•  อาจารย์ ต้องกระตุ้นให้นกัศกึษารู้จกัคิด วเิคราะห์ แยกแยะ ในบทเรียน หรือ สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้อิสระในการถกเถียง แล้วหาข้อสรุป
ร่วมกนั 

•  อาจารย์ต้องสอนแนวคิดในการท างานกบันกัศกึษาด้วย ไมใ่ช่สอนแตว่ิชาการ 

•  อาจารย์ต้องเลกิคิดวา่ตวัเองต้องรู้ได้แล้ว เราไมต้่องรู้เพื่อจะสอน แตเ่ราควรน าผู้ รู้ หรือบทเรียนจากผู้ รู้มาสอน ให้เด็กได้เรียนและคดิเอง 

และเลกิ lecture only ได้แล้ว workshop quiz roleplay game forum sharing ทกุอยา่งเป็นการเรียนรู้ทัง้สิน้ 

ไมไ่ด้มีแต ่lecture 
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• อาจารย์ผู้สอนควรจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีจะปฐูานความรู้ให้นกัศกึษาเหลา่นัน้เดินไปสูเ่ส้นทางที่เขาเลอืกได้โดยไม่
เสยีเวลากบัสิง่ที่ไมเ่กิดประโยชน์ และเน้นย า้ให้คนรุ่นใหมเ่ห็นประโยชน์ของการร่วมมือและรับผิดชอบสงัคมร่วมกนัดงัโอกาสที่ตวัเขา
เองได้รับนี ้

 
สารจากนักธุรกิจถงึอาจารย์ 

• นกัศกึษา ควรเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ และท าให้มากเพื่อเพิ่มประสบการณ์ รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย และชว่ยงานคนอื่นๆ ด้วย 
ไมใ่ช่ท าแตง่านตวัเอง 

•  นกัศกึษา - อยา่นอนใจ พฒันาตนเองให้มาก 

•  นศ. รวมตวักนัให้มากขึน้ ท ากิจกรรมซะ อยา่เอาแตเ่รียน 

•  กลุม่นกัศกึษา ต้องชอบและศกึษาให้เข้าใจ ในสิง่ทีเ่รียน 

•  นกัศกึษา  ควรจะฉลาดกวา่อาจารย์ ร็ูจกัอา่นหลกัสตูรและเลอืกเรียนทัง้ทดลองเองล้มเองเพื่อเข้าใจตนเอง 

• นกัธุรกิจต้องไมเ่ห็นแก่ผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว ต้องรักษาธรรมาภิบาลอยา่งไร้เง่ือนไข  

•  เสนอให้กลุม่นกัธุรกิจด้วยกนั เร่ิมต้นท าอะไรซกัอยา่งเป็นเวทีส าหรับนกัศกึษาได้ออกมาคดิ ออกมาท า ออกมาเรียนรู้ และเจอเพื่อน

ใหม่ๆ  โดยอยา่เอา Business และเงินรางวลัเป็นตวัตัง้มากเกินไป เอาแคพ่อเหมาะสมก็พอ ไมง่ัน้จะเป็นการสร้างคา่นิยมที่ไมถ่กูต้อง
ไปในตวั  

•  กลุม่นกัธุรกิจ เปิดให้มาดงูาน มาฝึกงานจริง 

•  ร่วมพฒันาหลกัสตูร และมาชว่ยแชร์บรรยาย  

•  ถ่ายทอดประสบการณ์ การท างานจริง และลกัษณะของบคุคลทีอ่งค์กร หรือ ประเทศต้องการ โดยต้องยอมรับความจริงวา่ คนสว่นมาก 
โดนเฉพาะคนเก่ง คนท างาน ยอ่มต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสม ดงันัน้การให้องค์กรธุรกิจ สะท้อนภาพความจริง ของการท างาน จะ
ช่วยให้นกัศกึษาสามารถหาค าตอบได้บางสว่นวา่ต้องการท างานแบบไหน และต้องพฒันาตนเองอยา่งไรเพื่อเตรียมความพร้อม 

• แชร์ Knowledge / ประสบการณ์ /ร่วมมือด้าน internship มากขึน้  

•  ควรให้ทนุ พร้อมค าแนะน าสิง่ทีต้่องเรียนเพื่อใช้งานได้จริงหลงัจบ และรับคนเหมาะสมเข้าท างานจริงเผ่ือได้ผลเตม็รูปแบบ 

•  เร่ิมต้นจากตวัผู้ประกอบการ หลายๆบริษัทยงัมีวิสยัทศัน์ในการท าธุรกิจแบบเดิม ๆและไมค่อ่ยถกูต้องนกั ซึง่จะท าให้ความสามารถใน
การแขง่ขนัถดถอยลงไปเร่ือย ๆ จ านวนการจ้างงานก็จะลดลง ซึง่หากผู้ประกอบการมีความสามารถมีทกัษะมีวิสยัทศัน์ในท่ีดใีนทกุๆ
ด้านแล้ว มีโอกาศที่ธุรกิจจะเติบโต เกิดการจ้างงานและบคุลากรท่ีมีคณุภาพสงู และเมื่อนัน้ ธุรกิจจะก าหนดได้วา่ต้องการตลาดแรงงาน
แบบใด ซึง่อาจจะท าให้ระบคุวามสามารถเฉพาะด้านโดยไมต้่องเสยีเวลาในระบบการศกึษาเหมือนปัจจบุนั ลดเวลาและเพิม่ศกัยภาพ
ในอาชีพนัน้ ๆ ทัง้นี ้ก็ขึน้อยูก่บัความมัน่ใจความนา่เช่ือถือของเจ้าของกิจการท่ีจะน าพาธุรกิจเองด้วย  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 | P a g e  
 

รอผลการส ารวจความเหน็คณาจารย์ เพื่อจบบทความ 
 
 
 


