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ความเป็นมา
ในประเทศไทย เยาวชน (อายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่ในการท�างาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Employment, Education, 
or Training: NEET) มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีน่ากังวล จ�านวนของเยาวชน NEET เป็นความท้าทาย
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหานี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานาน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย ประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรไทยทั้งหมด (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2558 และส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 2554 - 2563) 
ในขณะที่จ�านวนประชากรเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 24 ปี กลับมีจ�านวนลดลง จากเดิม 9.6 ล้านคนในปี 2559 เหลือ 9.2 ล้านคนในปี 2564 
(สสช. 2559 และ สสช. 2564) การเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างของประชากรดังกล่าว ยังท�าให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น และท�าให้
อัตราส่วนประชากรท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานลดจ�านวนลง ทั้งสองปัจจัยนี้ย่อมส่งผลกระทบระยะยาวต่อความก้าวหน้าของประเทศในด้านสังคม
และเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดงันัน้ การลงทนุเพือ่พฒันาทรพัยากรบคุคลจงึเป็นสิง่ส�าคญั เยาวชนเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศไทยเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (2561 - 2580) อย่างไรก็ตาม สถิติล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation: ILO) แสดงให้เห็นว่า
มีเยาวชน NEET อายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 24 ปีกว่า 1.4 ล้านคน (หรือคิดเป็นร้อยละ 15) (ILO, 2564) นอกจากนี้ จ�านวนเยาวชนในตลาดแรงงาน
ยังลดลงจาก 4.8 ล้านคนในปี 2554 เหลือ 3.7 ล้านคนในปี 2564 (สสช., 2554; 2564) และอัตราการว่างงานของเยาวชนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5.8 
เป็นร้อยละ 8.2 และร้อยละ 8.6 ในไตรมาสที่สามของปี 2562 และ 2564 ตามล�าดับ (สสช., 2564) ในขณะที่อัตราว่างงานของผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาสที่สองของปี 2564 โดยในปีดังกล่าวผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงาน 
มีจ�านวนสูงถึง 290,000 คน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ท�าให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการท�างานลดลง 
นอกจากจะท�าให้สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้แล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังท�าให้ระยะเวลาในการหางานยาวนานยิ่งขึ้น และท�าให้
อตัราการว่างงานท่ีเก่ียวข้องกบัเวลาเพิม่สงูขึน้ด้วย ทัง้สองปัจจยันีท้�าให้มคีวามเสีย่งทีผู่ใ้ช้แรงงานจะรูส้กึท้อแท้ (ยอมแพ้ในการหางานท�า) ในขณะเดยีวกนั 
หลายอุตสาหกรรมมีความต้องการทักษะแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป และสถานการณ์การว่าจ้างเข้าท�างานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แรงงานจ�านวนมาก
ต้องออกจากงานไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรอืถาวร บางส่วนต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะความช�านาญ หรอืการสร้างทกัษะใหม่หากต้องการ
แข่งขันในตลาดแรงงาน (ภัทรปทุมทอง, 2564) 

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร 
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เยาวชน NEET มีความเสี่ยงสูงที่จะยากจนและถูกกีดกันทางสังคมเนื่องจากเยาวชนเหล่านี้มักขาดวิธีการพัฒนาทักษะและความสามารถของตน 
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาโอกาสในการท�างาน การศึกษา และการฝึกอบรม ตลอดจนการส่งเสริมให้สังคมยอมรับเยาวชนด้อยโอกาสจึงเป็นนโยบาย
ที่มีความส�าคัญส�าหรับรัฐบาลไทยหากประเทศไทยต้องการพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังมีงานศึกษาวิจัยไม่มากนักเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหา NEET ในประเทศไทย กลุ่ม NEET 
มีความหลากหลาย ประกอบด้วยนักเรียนที่ต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนก�าหนด เยาวชนว่างงานซึ่งก�าลังหางานท�า และเยาวชนที่ไม่มีส่วนร่วม
หรือหรือเยาวชนที่รู้สึกท้อแท้ รวมถึงผู้ที่อยู่นอกตลาดแรงงานด้วยเหตุผลอื่น ๆ  (เช่น ผู้ที่ต้องดูแลครอบครัว แม่วัยรุ่น หรือเยาวชนผู้พิการ) ปัจจัยเสี่ยง
ที่ท�าให้เยาวชนกลายเป็น NEET นั้นมีความหลากหลายเช่นกัน ได้แก่ เพศ การศึกษาน้อย และการขาดทักษะที่เหมาะสม สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทีไ่ม่ด ีการย้ายถิน่ฐาน ภูมิหลังทางชาตพัินธุ ์สถานการณ์ด้านสุขภาพและความพกิาร สภาพแวดล้อมในครอบครวัและ/หรือบ้าน และทีต่ัง้ทางภมิูศาสตร์ 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ยูนิเซฟ, 2563) NEET มิใช่ประชากรที่เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเดียว ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการ
ความช่วยเหลือแตกต่างกันเพื่อแก้ปัญหาความเปราะบางในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนข้อมูล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
เป็นอุปสรรคในการศึกษาสถานการณ์และความเป็นมาของกลุ่ม NEET ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง ปัจจัยนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการออกแบบนโยบายและการบริการต่าง ๆ  ทีมุ่่งเน้นกลุม่เป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลอืเพือ่ขจดัปัญหาทีท่�าให้เยาวชนกลายเป็นเยาวชน NEET 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ ยูนิเซฟ, 2563) 

การวางแผนกลยทุธ์ ออกแบบโครงการต่าง ๆ  และก�าหนดงบประมาณให้คุม้ค่าและตรงกับกลุม่เป้าหมายเพือ่ตอบสนองความต้องการประชากรกลุม่ NEET 
และลดจ�านวนประชากรกลุ่ม NEET นั้น ต้องแก้ปัญหาช่องว่างด้านข้อมูลส�าหรับประชากรกลุ่มที่มิได้รับความคุ้มครองน้ีก่อนเป็นล�าดับแรกเพื่อให้
สามารถก�าหนดนโยบายด้านการช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ หลักการพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับผู้มีอ�านาจก�าหนดนโยบายและ
ผู้ให้บริการได้แก่การระบุหาสาเหตุที่ท�าให้เยาวชนอยู่ในภาวะเปราะบาง รวมทั้งตัวชี้วัดการเป็นประชากรกลุ่ม NEET ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจประชากร
ที่เป็น NEET กลุ่มต่าง ๆ  และเพื่อให้สามารถก�าหนดนโยบายด้านการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งในระหว่างและ
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ภูมิทัศน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส�าคัญ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอภาพรวมเก่ียวกับเยาวชน NEET ในประเทศไทยให้รอบด้าน นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ท�าให้เยาวชนถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน รวมทั้งระบุหาช่องว่างในนโยบายและบริการที่มีอยู่ ตลอดจนให้ค�าแนะน�า
ในการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดประชากรเยาวชน NEET 

ผลการศึกษาที่ส�าคัญ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญ 2 ด้านที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน NEET คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซ่ึงประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2565 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการด�าเนินการและพัฒนานโยบายเฉพาะเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาเยาวชน NEET นั้นมีความหลากหลาย ท�าให้เกิดความท้าทาย
ในการท�างานร่วมกนัได้อย่างกลมกลนื ความท้าทายทีส่�าคัญ ได้แก่ การท่ีภาครัฐยังขาดผูน้�า และความมุง่มัน่ พร้อมด้วยวสิยัทัศน์ในระยะยาวท่ีสนบัสนนุ
การเชือ่มโยงนโยบาย การขาดผูอ้�านวยความสะดวกจากภาครฐัหรอืหน่วยงานกลางเพือ่สร้างการท�างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ ตลาดการท�างาน 
ภาคการศึกษา และการฝึกอบรม อีกทั้ง การจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นเพียงการจัดสรรในระยะสั้นและชั่วคราว และองค์การต่าง ๆ 
ยงัขาดระบบระเบียบในการจดัโครงการและกจิกรรมส�าหรบัเยาวชนอย่างยัง่ยนื แม้ว่าปัจจบุนัรัฐบาล ภาคเอกชน และ องค์กรประชาสงัคมจัดโครงการ
และการบริการต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเก่ียวกับเยาวชนที่นิ่งเฉยและขาดการมีส่วนร่วม แต่โครงการและการบริการเหล่านี้ส่วนใหญ่
ยังอยู่ในขอบเขตจ�ากัด เยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและการบริการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสมากที่สุด 
นอกจากนี้ มาตรการในการด�าเนินการในจังหวัดต่าง ๆ ยังมีระดับ และประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหาท่ีแตกต่างกัน และผู้ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในภาครัฐยังไม่เข้าใจค�าว่า “NEET” ในวงกว้าง

ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรมมีบทบาทส�าคัญทีท่�าให้เยาวชนกลายเป็นประชากรกลุม่ NEET และเยาวชนหญงิมคีวามเสีย่งมากกว่าเยาวชนชายท่ีจะเป็น NEET 
ประชากรกลุ่ม NEET ในประเทศไทยร้อยละ 70 เป็นเยาวชนหญิง ส่วนใหญ่เลิกเรียนกลางคันเนื่องจากตั้งครรภ์หรือต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว 
(TDRI, 2563) บทสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็น NEET มากกว่าผู้ชาย
เนื่องจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ เยาวชนหญิง NEET ยังมีแนวโน้มที่จะท�างานบ้าน หรือต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด 
หรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุวมากกว่าเยาวชนชาย และผู้ปกครองของเยาวชนหญิงมักจะไม่สนับสนุนให้เยาวชนหญิงออกจากบ้าน
และประกอบอาชพีเท่ากบัทีส่นบัสนนุเยาวชนชาย ผลคอืเยาวชนหญงิ NEET จงึมโีอกาสไม่เพยีงพอทีจ่ะเข้ารบัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทักษะความช�านาญ 
หรือศึกษาต่อ สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความขาดแคลนด้านเศรษฐกิจของเยาวชนหญิงด้วย
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อายุก็เป็นปัจจัยส�าคัญ เนื่องจากพบว่าเยาวชนอายุระหว่าง 20 ปีและ 24 ปีเป็นเยาวชน NEET มากกว่าเยาวชนอายุระหว่าง 15 ปีและ 19 ปี 
สาเหตุหลักมาจากการที่เยาวชนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระบบการศึกษานานขึ้นเน่ืองจากนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการเรียนฟรี 
อย่างไรก็ตาม เยาวชน NEET ส่วนใหญ่ในประเทศไทยส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นเท่านัน้ นอกจากนี ้ระดบัชัน้ทีเ่ยาวชนส�าเรจ็การศกึษา 
ก็มีผลต่อการเป็น NEET ได้เช่นกัน เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษาก่อนก�าหนด หรือเยาวชนที่มิได้ศึกษาต่อหลังจากส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยม
มีโอกาสมากกว่าที่จะมีปัญหาในการเข้าถึงโอกาสการท�างาน หรือเชื่อว่าการศึกษามิได้ท�าให้เยาวชนได้รับประโยชน์ที่จับต้องได้

เยาวชนที่มีความพิการก็ประสบปัญหาในการเข้าถึงโอกาสการศึกษาและโอกาสการท�างานเช่นกัน การศึกษาของเยาวชนที่มีความพิการอาจจ�ากัด 
หรือหยุดชะงักเนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พิการได้ หรือเยาวชนเหล่านี้อาจหางานที่มีคุณภาพท�าได้ยากเนื่องจาก
สังคมยังมีมุมมองเหมารวมเกี่ยวกับความสามารถของผู้พิการ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสถานที่ และการเดินทางขนส่ง

กลุ่มเยาวชนผู้ย้ายถ่ิน และกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาที่ส�าคัญในการเข้าถึงการศึกษาและการท�างาน ปัญหาเหล่านี้ได้แก่ อุปสรรคในการใช้ภาษา 
การถูกเหมารวม และอุปสรรคด้านสิทธิต่าง ๆ (เช่น ไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน) แม้ว่าเยาวชนผู้ย้ายถิ่น จะสามารถเข้าถึงโอกาสการท�างานได้ 
แต่ส่วนใหญ่เป็นงานทีไ่ด้รบัเงนิค่าตอบแทนน้อย หรอืเป็นงานทีใ่ช้ทกัษะความช�านาญต�า่ นอกจากนี ้โควดิ-19 ยงัท�าให้ครอบครวัจ�านวนมากต้องย้ายถิน่ 
ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นกลับถิ่นฐานเดิมของตน หรือย้ายถิ่นเพื่อหางานท�า การศึกษาพบว่าการย้ายถิ่นฐานเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เยาวชน
ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อติดตามครอบครัวที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปท�างาน 

ความยากจนเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อสถานะ NEET การศึกษาพบว่าเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็น NEET 
เมื่อเปรียบเทียบกับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ เยาวชนจ�านวนมากต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปท�างาน หรือเพราะครอบครัวของพวกเขาไม่สามารถ
จ่ายค่าใช้จ่ายแอบแฝงในระบบการศึกษาได้ ในปีการศึกษา 2021 มีนักเรียนยากจนพิเศษและนักเรียนยากจนประมาณ 1.9 ล้านคนที่ “เสี่ยง” 
ที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ), 2564) เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษามักต้องเข้าท�างาน
ทีใ่ช้ทกัษะความช�านาญต�า่ และได้ค่าตอบแทนต�า่ ท�าให้เกดิวงจรความยากจนทีไ่ม่จบสิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนทีอ่ยูใ่นครอบครวัยากจน นอกจากนี้ 
เยาวชนยังมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ทักษะความช�านาญที่เยาวชนมีอยู่นั้นจะกลายเป็นทักษะความช�านาญที่ล้าสมัย และไม่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้อีกต่อไป 

ต�าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยังมีบทบาทในการก�าหนดความเป็น NEET การศึกษานี้พบว่าจังหวัดท่ียากจนกว่าและพ้ืนท่ีชนบทของประเทศไทย
มสีดัส่วนของเยาวชน NEET สงูกว่าจังหวดัและเขตเมอืงท่ีมคีวามเจรญิกว่า โดยภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมเียาวชน NEET มากทีส่ดุ ส่วนกรงุเทพมหานคร
มีเยาวชน NEET น้อยที่สุด 

ผู้ปกครอง ชุมชน และคนรอบข้างเยาวชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการที่เยาวชนจะกลายเป็น NEET การเข้าช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาการเป็น NEET 
มีแนวโน้มทีจ่ะประสบความส�าเรจ็มากข้ึนหากพ่อแม่ / ผูป้กครองรวมถงึสมาชกิในสงัคมของเยาวชนมส่ีวนร่วมในมาตรการป้องกนัและมาตรการตอบสนอง 
เยาวชนที่มีพ่อแม่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเป็น NEET ในขณะที่การอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวที่ว่างงานก็เพิ่มความเสี่ยง
ในการเป็น NEET เช่นกัน การขาดการสื่อสารกับผู้ปกครอง หรือการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ตลอดจนระดับการศึกษาของผู้ปกครองยังเพิ่ม
ความเป็นไปได้ที่เยาวชนจะเป็น NEET เยาวชนไร้บ้านมีความเปราะบางมากขึ้นเนื่องจากเยาวชนเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะขาดทักษะและมีความเสี่ยง
ที่จะท�าผิดกฎหมาย 

ปัญหาที่ส�าคัญของเยาวชน NEET ผู้ปกครอง และนายจ้างของเยาวชนเหล่านี้ได้แก่การขาดการแนะแนวเรื่องการประกอบอาชีพ รวมทั้งโอกาส
ในการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นเพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าสู่ตลาดการท�างานได้ส�าเร็จ แม้การปฏิรูประบบการศึกษาไทยได้เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนยังไม่สามารถท�าให้เยาวชนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะ
ที่จ�าเป็นส�าหรับตลาดการท�างานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive Skills) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
สามารถและมทีศันคตริกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ จากการสมัภาษณ์ แสดงให้เหน็ว่าเยาวชน NEET ส่วนใหญ่ทีอ่อกจากโรงเรยีนนัน้มหีลกัสตูรการเรยีนการสอน 
ไม่สัมพันธ์กับตลาดแรงงานหรืออาชีพที่เยาวชนต้องการ อีกทั้ง ระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education and Training: VET) 
ของประเทศไทย ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องคุณภาพ ฉากทัศน์ที่ซับซ้อน และปัญหานักศึกษาอาชีวะ
มีโอกาสจ�ากัดในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบสามัญ ท�าให้การศึกษาสายอาชีวะจึงไม่น่าสนใจส�าหรับเยาวชนจ�านวนมาก

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่าการที่เยาวชนมีทักษะความช�านาญไม่ตรงกับความต้องการก็เป็นอีกปัญหาในประเทศไทย 
สาเหตุหลักมาจากการขาดข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เก่ียวกับโอกาสในตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งทักษะ
ทีต่ลาดแรงงานต้องการ ความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับทกัษะทีต้่องใช้ในโลกการท�างานเป็นอุปสรรคทีส่�าคญัในการเข้าสูต่ลาดแรงงาน
และการว่าจ้าง เนือ่งจากท�าให้เยาวชนขาดข้อมลูส�าหรบัใช้ประกอบการตัดสนิใจเกีย่วกับอนาคตของตนเอง เยาวชน NEET รวมทัง้ผูป้กครองส่วนใหญ่ 
ที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษานี้ยังรายงานว่าพวกเขาไม่ทราบว่ามีบริการของภาครัฐในการจัดหางาน (Public Employment Services: PES) รวมทั้ง
โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมของกรมการจัดหางาน ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังขาดการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับ
การเป็นผู้ประกอบการของเยาวชน ทั้งในแง่ของการฝึกอบรมและการให้ค�าปรึกษาเฉพาะทางเพื่อสร้างความคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการจัดหาเงินทุนตั้งต้นและสิ่งตอบแทนจูงใจต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะ
ต่อไปนีเ้ป็นข้อเสนอแนะเพือ่แก้ปัญหา NEET ในประเทศไทย ข้อเสนอแนะนีพ้จิารณาจากปัญหาทีม่อียูใ่นปัจจบุนัของเยาวชน เป้าหมายของชาต ิและ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

กฎหมาย นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์
• จดัท�าแผน NEET แบบบรูณาการในระดบัชาตเิพือ่ให้แต่ละกระทรวงทีเ่กีย่วข้องรบัรองและน�ามาใช้เพือ่ส่งเสรมิให้นโยบายสอดคล้องกัน และ

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้เยาวชนเปลี่ยนผ่านระหว่างระบบการศึกษาเข้าสู่การท�างานหรือการฝึกอบรมได้ดียิ่งขึ้น

• พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบแบบบูรณาการเพื่อติดตามการเปลี่ยนผ่านของเยาวชน รวมถึงเยาวชน NEET จากระบบการศึกษา
สู่การท�างาน 

• ส่งเสริมให้หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนมีการศึกษาทักษะชีวิตและการประเมินชีวิตในทุกช่วงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์ (Soft Skills) ต่าง ๆ จากประสบการณ์การท�างาน หรือจากการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ  
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

• ส่งเสรมิให้จดัโครงการเรยีนรูจ้ากการท�างานส�าหรบัเยาวชนโดยร่วมมอืกบัภาคเอกชนเพือ่ช่วยปรบัความรูท้กัษะและความสามารถให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนายจ้างและป้องกันมิให้เยาวชนไม่รู้สึกอยากมีส่วนร่วม 

• ทบทวนสิ่งตอบแทนจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและที่มิใช่ตัวเงินเพื่อให้นายจ้างเสนอต�าแหน่งงานที่มีคุณภาพส�าหรับเยาวชน

• ปรับปรุงระบบอาชีวะศึกษาเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น (เช่น การศึกษานอกเวลาหรือแยกรายวิชาแบบเก็บหน่วยกิต) และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงหลักสูตรที่หลากหลายมากขึ้น และมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติ ตลอดจนก�าหนดให้ม ี
ระบบประเมินคุณสมบัติด้านทักษะเพื่อรับรองจ�านวนปีที่มีประสบการณ์ในการท�างาน

• เพิ่มขอบเขตการให้บริการของภาครัฐในการจัดหางาน (PES) ท้ังทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ 
ให้ทั่วถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน NEET 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นโยบายตลาดแรงงานเชิงรุก (Active Labour Market Policies: ALMPs) ตลอดจนการให้บริการด้านแรงงาน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�างานเยาวชน การฝึกอบรม และการให้เยาวชนกลับมาฝึกอบรมใหม่อีกคร้ังหนึ่ง ตลอดจนการเสริมสร้างโอกาส 
การเป็นผู้ประกอบการ เช่น โครงการให้ค�าแนะน�า การปฐมนิเทศด้านอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแบบครบวงจร การแนะแนวและ 
การให้ค�าปรึกษา บริการจับคู่ผู้หางานและผู้ว่าจ้าง ตลอดจนการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้เงินกู้ และเงินทุนตั้งต้น 
ในการเริ่มประกอบกิจการ

ผู้น�า ธรรมาภิบาล และการก�ากับดูแล
• พฒันาโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือเป็นแนวทางในการบูรณาการนโยบายในทกุระดบัของรฐับาลและการ บรูณาการข้ามกระทรวง อกีทัง้สนบัสนนุ

การประกันคุณภาพและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติส�าหรับ NEET ซึ่งน�าโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญเพื่อดูแลการด�าเนินการในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหา NEET ในประเทศไทย

• ปรับปรุงการประสานงานและการก�ากับดูแลในระดับบริหารและการด�าเนินงานโดยเพิ่มวาระเกี่ยวกับเยาวชน NEET ในคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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การให้บริการ
• เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เน่ิน ๆ และเสริมสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าและความสามารถในการติดตามในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อระบุวัยรุ่น 

ที่มีความเส่ียงว่าจะไม่เรียนต่อ รวมทั้งจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรในการจัดการรายกรณี
เพื่อให้เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาและการฝึกอบรม

• พัฒนาระบบรับรองการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบส�าหรับเยาวชนทุกคนรวมทั้งผู้ใหญ่ 

• จดัต้ังศนูย์บริการแบบครบวงจรในระดบัต�าบลทัว่ประเทศ เพือ่ให้บรกิารแก่เยาวชนในระดบัท้องถิน่อย่างครบวงจร ศูนย์บรกิารแบบครบวงจร 
ควรท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางทีเ่ยาวชนทกุคนสามารถเข้าถงึได้ ท�าหน้าทีเ่ผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบับรกิารสาธารณะทีม่อียูแ่ละโครงการสนับสนนุ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการท�างานโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่มุ่งไปที่เป้าหมาย

• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเปิด (Open-Source) ส�าหรับการอ้างอิง ส่งต่อข้อมูลและติดตามกรณีปัญหา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และกลุ่มอื่น ๆ ที่ด�าเนินงานด้านเยาวชน 

• พฒันารายการการให้ความช่วยเหลอืทีป่รับแต่งตามความต้องการและการจดัการรายกรณีส�าหรบัเยาวชน NEET รวมท้ังครอบครวัของเยาวชน
กลุ่มนี้เพื่อให้เยาวชนพ้นจากสภาวะ NEET ได้ในระยะเวลาสั้น

• พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่ตรงเป้าหมายเพื่อเข้าถึงเยาวชน NEET โดยใช้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

ทรัพยากรบุคคล
• ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับค�าว่า “NEET” ระหว่างผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ให้บริการ และทุกภาคส่วน 

• เพิ่มขีดความสามารถของครูแนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียนและบริการจัดหางานของภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลตลาดแรงงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
ผ่านการฝึกอบรมทั้งก่อนแลระระหว่างการบริการ การแบ่งปันข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ร่วมกับภาคเอกชน (เช่น หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ) 

• จดัให้มกีารฝึกอบรมครแูละครูแนะแนวในโรงเรยีนเพือ่ช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพในเรือ่งการวางแผนอาชพีและการใช้เครือ่งมอื
ดิจิทัลต่าง ๆ 

• จัดให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอในระดับท้องถิ่นและการฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามเกี่ยวกับการด�าเนินการเผยแพร่โครงการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เยาวชนที่นิ่งเฉยกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การฝึกอบรม หรือการท�างาน

• พัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรท่ีท�างานกับเยาวชน (Youth Workers) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการ 
ที่ท�างานกับเยาวชน

งบประมาณและการเงิน 
• ปรบัปรงุการส�ารวจตดิตามและการประเมนิผลนโยบายและโครงการส่งเสริมการพัฒนาทกัษะอาชพีและการท�างานของเยาวชนเพ่ือสนับสนุน

การจัดล�าดับความส�าคัญของงบประมาณส�าหรับเยาวชน NEET ตามหลักฐานข้อมูล 

• ความต้องการของเยาวชน NEET ควรปรากฎในแผนการเงินและงบประมาณระดับชาติและมีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและระยะยาว

• พัฒนาบริการขั้นต�่าแบบบูรณาการส�าหรับเยาวชน NEET เพื่อให้การคิดต้นทุนบริการมีความแม่นย�ามากขึ้น

• ใช้เงินทุนสาธารณะที่มีอยู่เพื่อจัดหาทรัพยากรระดับท้องถิ่นของโครงการเพื่อสนับสนุนเยาวชน NEET 

• ทบทวนขอบเขตการให้การศึกษาระดับมัธยมปลาย “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” และส�ารวจเชิงรุกเพื่อเพิ่มเงินทุนสนับสนุนตามเป้าหมาย 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กับนักเรียนที่เปราะบาง ที่จ่ายจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น) ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ข้อมูล สารสนเทศ และการวิจัย 
• ส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจ�าเพ่ือสร้างหลักฐานส�าหรับการด�าเนินการท่ีเหมาะสม การวางแผนนโยบายและ

โครงการที่มีประสิทธิภาพ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหา NEET

• พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบรวมศูนย์และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นประจ�าเพื่ออ�านวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและ 
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• เสรมิสร้างระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพือ่อ�านวยความสะดวกในการวนิิจฉยัและการคาดการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนบูรณาการสถิติ
เกี่ยวกับเยาวชน NEET เข้ากับส�านักงานสถิติแห่งชาติ

• ท�าการวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบาทของเพศสภาพและเศรษฐกิจการดูแลซ่ึงท�าให้มีเยาวชนหญิงในประเทศไทยกลายเป็นเยาวชน NEET  
เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งวิธีการเข้าถึงบริการเลี้ยงเด็กที่มีราคาไม่แพงและมีคุณภาพเพื่อให้เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในตลาดการท�างานได้ดียิ่งขึ้น

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
• สร้างความตระหนักรู้ในหมู่ผู้ปกครองเกี่ยวกับความส�าคัญของการศึกษาและการฝึกอบรม รวมทั้งการบริการที่มีอยู่โดยใช้กลไกของชุมชน 

และการสนับสนุนของหัวหน้าหมู่บ้าน ผู้น�าศาสนา อาสาสมัครชุมชน และผู้น�าเยาวชน (เช่น สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน) 

• ส่งเสริมชุมชนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชน และสร้างอิทธิพลเชิงบวกในกลุ่มเพื่อน (เช่น เครือข่ายเยาวชนที่มีอยู่ เช่น สภาเด็กและ
เยาวชน) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนอยู่ในระบบการศึกษาและโครงการการฝึกอบรมต่าง ๆ หรือพยายามเข้าระบบการศึกษาและ
โครงการการฝึกอบรมต่าง ๆ

• ส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน NEET และเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มชายขอบเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและ 
การด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  รวมทัง้การตดิตามตรวจสอบและการประเมนิผล เพือ่ให้การช่วยเหลอืตรงกบัความต้องการ (เช่น การฝึกปฏบัิตงิาน 
การเป็นพนักงานฝึกหัด และการฝึกงาน) และด�าเนินการติดตามผลเพื่อให้ผลลัพธ์คงอยู่แม้เวลาผ่านไป
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