Transforming Productivity
for Tomorrow Success

ทักษะแรงงานในอนาคต
ทำอยางไรใหรอด
ในยุคปจจุบัน ที่เทคโนโลยีใหมๆเกิดขึ้นมากมาย ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว จนเขามากระทบในทุกระบบทุกภาคสวน แต “คน”
ก็ยังเปนเรื1องสำคัญ ยังคงเปนปจจัยที่ชวยยกระดับผลิตภาพของประเทศ ดังนั้น การสราง ‘แรงงานแหงอนาคต’
จึงเปนแรงเสริมสำคัญในการเดินหนาประเทศไทยสูอนาคตอยางเขมแข็งและยั่งยืน

ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมและอดีตประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กลาวในปาฐกถาพิเศษในสัมมนาเชิงวิชาการ International Forum on
Transforming Productivity for Tomorrow Success เนือ1 งในโอกาสครบรอบ 25 ป สถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ
ซึ่งทานไดนำเสนอมุมมองตอการขับเคลื1อนผลิตภาพโดยมุงไปที่ High Skilled Workforce

เราตองมองสิ่งที่เกิดขึ้นของประชากรไทย
ทั้งในเชิง ปริมาณ และ คุณภาพ
ในดานปริมาณ

ในดานคุณภาพ

ผลผลิตเปนผลลัพธของปริมาณปจจัยการ
ผลิ ต และคุ ณ ภาพของป จ จั ยการผลิ ต ในอดี ต
ความสามารถในการผลิตขึน้ อยูก บั ปริมาณเปนหลัก
แตปจจุบันเรามีขอจำกัดในการเพิ่มปริมาณแรงงาน
เนื1องจากอัตราการเกิดของประชากรประเทศไทยที่
ลดลง โดยครอบครัวไทยมีบุตรเฉลี่ย 1.6 คน
ต่ำกวาอัตราเจริญพันธุทดแทนที่ 2.1 คน จึงทำให
ปริมาณประชากรสะสมลดลงอยางตอเนือ1 งประกอบ
กับอัตราการตายที่ลดลงอยางรวดเร็วจากความ
กาวหนาทางการแพทย ดังนั้น กลาวคือไทยกำลัง
เขาสูส งั คมผูส งู อายุ (Aging Society) มีประชากร
ทีอ่ ายุมากกวา 60 ปเกินรอยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด สงผลใหประชากรที่อยูในวัยทำงาน (2260 ป) ตองรับภาระเลี้ยงดูเปนอัตราสวนที่สูงขึ้น
เรื1อยๆ โดยหลายประเทศชดเชยการขาดแคลน
ปริมาณแรงงานโดยการสนับสนุนใหผูหญิงทำงาน
มากขึ้น ขยายอายุการเกษียณออกไป รวมถึงการ
อนุญาตใหตา งชาติสามารถทำงานในประเทศไดมากขึน้

จากการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานตามชวงวัย
เราพบว า คุ ณ ภาพการทำงานการคิ ด วิ เ คราะห
(Process Capacity/ Fluid Intelligence) จะสูงทีส่ ดุ
ในชวงอายุ 20 ป แลวคอยๆ ลดลงขณะทีค่ วามคิด
จากการสังเคราะห การเรียนรูจากประสบการณ
(World Knowledge/ Crystallized Intelligence)
จะคอยๆ เพิม่ ขึน้ ตามวัย โดยรวมชวงวัยทีป่ ระสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด คือ 40–50 ป สอดคลอง
กับระดับ IQ ที่จะสูงที่สุดในชวง 32 – 53 ป แต
เมื1อเขาสูยุค Digital ความรูสวนมากสามารถหาได
ในอินเตอรเน็ต แตสิ่งที่สำคัญนั้น คือ EQ ที่เกิด
จากการสั่งสมและการทำงานเปนทีม
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OECD ไดเสนอแนวทางสำหรับ “การเรียนรูในอนาคต” ดังนี้
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน (Demand-led)
แทนการใหการศึกษาแบบไมคำนึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน (Supply-led)
ใหความสำคัญกับสมรรถนะเชิงพฤติกรรม (Competency-based)
มากกวาความรู (Knowledge-based) เพื1อใหสามารถทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัย
พฤติกรรม หรือความถนัดของแตละบุคคล
ใหความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และทักษะตางๆ
(Disruptive Technology and Skill Sets)

เรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แทนการเรียนเฉพาะในชวงตนของชีวิต
และหยุดเรียนโดยสิ้นเชิง (Front-loaded) เมื1อเขาสูตลาดแรงงาน

ใหปริญญาตามชุดวิชา (Modular Degree) แทนการใหตามหลักสูตรแบบเติม

เนน EQ มากกวา IQ

แลวระบบการศึกษาไทย
จะตองปรับเปลี่ยนอยางไร
ดร.ไพรินทร กลาววา
“ ระบบการศึกษาในขณะนี้เริ่มเปลี่ยน โดยเชื1อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป แรงงาน
รุนใหมจะไมแบงชนชั้น เพศ อายุ อีกตอไป เพราะทุกคนจะมีความรูดานไอทีเทากันและจะไม
มานัง่ คิดแลววา AI คือคูแ ขง เพราะคนกลุม นี้โตมากับ AI และมีความสามารถใชปญ
 ญาประดิษฐ
ใหเปนประโยชนไดมากกวาคนรุนปจจุบัน ภาคการศึกษาไทยตองเนนการพัฒนาในเชิง
Competency หรือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรม ที่ตองเตรียมความพรอมของคนใน
วัยเรียนใหเหมาะสมกับการทำงานในอนาคต
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หากเราเปรียบเทียบ Top 10 skills ของ World Economic Forum
ในป 2015 และป 2020 จะเห็นวาแค 5 ป หัวขอของทักษะก็เปลี่ยนแลว
อาจสื1อไดวา การศึกษาเปน Dynamic ไมใช Static ซึ่งผูกโยงไปกับ
อุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ถามองเปน Static
การศึกษาก็จะปรับตัวไมทันตามอุตสาหกรรม

ปจจุบนั บริษทั ชัน้ นำเริม่ มีการรับพนักงานทีม่ คี วามสามารถสูง
หรือมีความสามารถตามที่บริษัทตองการเขามาทำงานโดย
ไมจำเปนตองจบปริญญาตรี เพื1อลดการแขงขันเพื1อดึง
ตัวบุคลากรเหลานั้นหลังเรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งทำใหมี
แนวโนมวาอายุในการเริ่มตนทำงานในอนาคตอาจลดลง
สอดคลองกับแนวทางของ OECD ทีเ่ สนอใหลดการศึกษา
ชวงแรกลง (Front-loaded) และทำใหเกิดการเรียนรูต ลอด
ชีวติ (Lifelong Learning)

โดยในอนาคตอาจใหมีการเกษียณที่อายุ 45 ป ซึ่งอยู ใน
ชวงวัยที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงและมีโอกาสในการ
ประสบความสำเร็จมาก เพือ1 ใหไปเริม่ ตนธุรกิจใหมดว ยตนเอง
หรืออาจเลือกเขาสูระบบการศึกษา (2ND Education)
เพื1อหาความรูเพิ่มเติมในสาขาที่สนใจเพื1อสามารถกลับเขาสู
ตลาดแรงงานอีกครัง้ (2ND-Employment) และสามารถทำงาน
ตอไปจนกระทั่งอายุ 80 ป จึงจะเกษียณอายุ

จำไววา

“ อยากลัว ที่จะเปนคนแก
แต ใหกลัววาเราจะคิดอยางคนแก”
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สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายยอนหลังไดที่
https://www.ftpi.or.th/25th/speakers
ที่มา : งานสัมมนา ครบรอบ 25 ป สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563
ณ หอง Grand Hall ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

