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บทน�า

1	 หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	มหาวิทยาลัย	องค์การระหว่างประเทศ	ภาครัฐและเอกชน	และองค์กรภาคประชาสังคม
2	 หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	และบริษัทเอกชน

เอกสารฉบับนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ	
ประเทศไทย	กับศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ	แห่งศศินทร์ในการน�าเสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ	ความเหมาะสม	และขอบเขต
การด�าเนินการในด้านต่าง	ๆ	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการท�างาน	
(employability)	ของเยาวชนไทย	เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกระบวนการหารือและก�าหนดนโยบายของไทย
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	ซึ่งรวมถึงการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่	13	(พ.ศ.	2566	–	2570)	

ระบบการศึกษา	การฝึกอบรม	และตลาดแรงงานของไทย	
ก�าลังเผชิญกับความท้าทายและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	เช่น	การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร	
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล	กระแสโลกาภิวัฒน์	การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	และการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน	
(disruptions)	ในระดับโลก	โดยเยาวชนอายุระหว่าง	15-24	ปี	
คือหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงสังคมมากที่สุดจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว	นอกจากนั้น	ตั้งแต่ปี	2563	เป็นต้นมา	
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ยังได้ท�าให้
ความเหลื่อมล�้า	ความเปราะบาง	และความเสี่ยงในด้านต่าง	ๆ	
ทวีความรุนแรงขึ้น	(UNICEF	Thailand,	2021)	

สถานการณ์ปัจจุบันท�าให้เราต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับ
ระบบการศึกษา	การฝึกอบรม	และการจ้างงาน	เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะ	สมรรถนะ	และความรู้
ด้านดิจิทัล	และเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการท�างานและ
การเปิดโอกาสให้แก่เยาวชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง	
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนสามารถรับมือกับความท้าทาย
ในตลาดแรงงานแห่งศตวรรษที่	21	ซึ่งก�าลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้	

สิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่ก�าลังเกิดขึ้นในระดับโลกและความส�าเร็จของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	13	คือความสามารถของ
ประเทศไทยในการปรับโครงสร้างของนโยบายและระบบต่าง	ๆ	
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นให้แก่ประชาชน	
แรงงาน	ภาคอุตสาหกรรม	และระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	4.0	ของรัฐบาลไทยคือวิสัยทัศน์
ที่จะเร่งพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อปลดประเทศไทยจากพันธนาการ
และความท้าทายต่าง	ๆ	ในทางเศรษฐกิจ	เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมาย
ส�าคัญสี่ประการ	ได้แก่

1.	 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ:	ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม	
เทคโนโลยี	และความคิดสร้างสรรค์	

2.	 ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม:	การสร้างสังคมที่เดินหน้า
ไปด้วยกัน	ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง	

3.	 การส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์:	การพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่มีความสามารถสอดคล้องกับศตวรรษที่	21

4.	 การรักษ์สิ่งแวดล้อม:	การสร้างสังคมที่น่าอยู่โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน	สามารถปรับให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่าน
สู่สังคมคาร์บอนต�่า

นอกจากนั้น	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	13	
(พ.ศ.	2566	–	2570)	ยังก�าหนดให้การพัฒนาทุนมนุษย์
เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย	

เพื่อสนับสนุนการอภิปรายประเด็นเหล่านี้	องค์การยูนิเซฟ	
ประเทศไทย	และศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ	แห่งศศินทร์	ได้ริเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือกับ
ภาคส่วนต่าง	ๆ	เมื่อเดือนธันวาคม	2563	–	เมษายน	2564	
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย	ได้แก่	
การศึกษาเอกสาร	การหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง1	การสัมภาษณ์
เชิงลึก2	และการจัดการสนทนากลุ่มกับเยาวชนและนายจ้าง	
แนวทางดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าความเป็นหุ้นส่วน
และการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	คือปัจจัยส�าคัญ
ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และการมีงานท�าส�าหรับเยาวชน
ในประเทศไทยและการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทุนมนุษย์
ของประเทศได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน	
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ท�าไมความสามารถในการท�างานของ
เยาวชนจึงมีความส�าคัญ

3	 ได้แก่	ยานยนต์สมัยใหม่	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	การแปรรูปอาหาร	หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม	
การบินและโลจิสติกส์	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	ดิจิทัล	การแพทย์ครบวงจร

ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ 
โดย	1	ใน	5	หรือร้อยละ	18.76	ของจ�านวนประชากรเป็น
ประชากรที่มีอายุมากกว่า	60	ปี	(ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2562)	การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรดังกล่าวน�ามาทั้งโอกาสและความท้าทาย 
ได้แก่	การเพิ่มขึ้นของอัตราการพึ่งพาของประชากรเด็กและผู้สูง
อายุ	และการลดลงของก�าลังแรงงานในตลาดแรงงานจากร้อย
ละ	49	ในปี	2551	เหลือร้อยละ	41	ในปี	2563	(ส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ,	2563)	ถึงแม้การลดลงดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเนื่องมา
จากเยาวชนอยู่ในระบบการศึกษานานขึ้น	แต่สถิติล่าสุดของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	แสดงให้เห็นว่าเยาวชน
อายุระหว่าง	15-24	ปี	จ�านวนเกือบ	1.4	ล้านคน	(หรือร้อยละ	15	
ของประชากรกลุ่มดังกล่าว)	เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา	
การจ้างงาน	หรือการฝึกอบรม	ใด	ๆ	(Not	in	Education,	
Employment	or	Training	-	NEET)	(ILO,	2020)	ทั้งนี้	
ร้อยละ	70	ของกลุ่มดังกล่าวเป็นเพศหญิง	ซึ่งส่วนใหญ่ต้องออก
จากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์	(สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาแห่งประเทศไทย,	2563)	

ในช่วงที่ผ่านมา	ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบท
ไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้นเรื่อย	ๆ	(Plecher,	2019)	โดยเยาวชน
จ�านวนมากได้ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เขตเมืองเพื่อแสวงหาโอกาส
การจ้างงานที่ดีกว่า	นอกจากนั้น	ประเทศไทยยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต	(New	S-curve)	10	ประเภท3	เพื่อให้ประเทศเติบโต
และพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน	อย่างไรก็ดี	ในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ยุคดิจิทัล	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	เช่น	หุ่นยนต์
เพื่ออุตสาหกรรม	ปัญญาประดิษฐ์	(AI)	และอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง	(IoTs)	ท�าให้หลายอาชีพตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะ
ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ	(OECD,	2019)	นอกจากนั้น	
การศึกษาล่าสุดยังพบว่า	ร้อยละ	54	ของแรงงานไทยยังต้องการ
การยกระดับทักษะและการพัฒนาทักษะใหม่ทั้งในด้านความรู้
และทักษะทางสังคมและการท�างาน	(soft	skills)	
เพื่อให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เหล่านี้และปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานในศตวรรษที่	21	
(เสาวนีย์	จันทะพงษ์	และก�าพล	พรพัฒนไพศาลกุล,	2562)	

ทั้งนี้	ความสามารถในการปรับตัวยังมีความส�าคัญต่อการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	ซึ่งเป็นความท้าทาย
ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกแห่งการท�างาน	

ประเทศไทยมีภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการที่มีขนาดใหญ่ 
โดยมีการประมาณการว่าจ�านวนแรงงานในภาคเศรษฐกิจ
ไม่เป็นทางการมีสัดส่วนถึงร้อยละ	43-54	ของแรงงาน
นอกภาคการเกษตรในประเทศไทย	(ILO	(2011)	และส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ	(2562))	ทั้งนี้	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่	13	ระบุว่า	การประกอบอาชีพของคนไทย
ในอนาคตจะมีลักษณะยืดหยุ่นขึ้นเรื่อย	ๆ	(เช่น	งานไม่เต็มเวลา
และงานอิสระ)	ในขณะที่ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน
แบบไม่เป็นทางการที่สามารถท�างาน	“ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้”	
อาจเหมาะสมกับเยาวชนและท�าให้เกิดโอกาสในการสร้างสมดุล
ระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตส่วนตัว	แต่มันก็อาจท�าให้พวกเขา
เผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาชีพ	ดังนั้น	จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้อง
มีการปรับปรุงระบบการคุ้มครองการจ้างงานเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม	
(social	safety	net)	ส�าหรับเยาวชน	โดยเฉพาะการบรรเทา
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันซึ่งเกิดจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	และความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร	เราจ�าเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจและ
สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้บรรลุเป้าหมายในชีวิต 
โดยการส�ารวจความคิดเห็นล่าสุดของยูนิเซฟพบว่า	มีเพียง
ร้อยละ	8	ของเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็น
ที่รู้สึกว่าประเทศไทยก�าลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ให้โอกาส
แก่พวกเขาในอนาคต	(UNICEF	Thailand,	2021)
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1 คุณภาพของระบบการศึกษา (หลักสูตรและแนวทางการสอน) 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรม	ศิลปะ	และคณิตศาสตร์	(Science,	Technology,	Engineering,	the	Arts,	and	Mathematics)

ภาคการศึกษาประสบอุปสรรคในการติดตามแนวโน้ม
ในตลาดแรงงานและไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ในตลาดแรงงานได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	
โดยวิชาและทักษะที่มีการสอนในโรงเรียนเริ่มไม่ตอบโจทย์
ความต้องการในตลาดแรงงานยิ่งขึ้นเรื่อย	ๆ	ทั้งนี้	ปัจจุบัน	
ตลาดแรงงานของไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องการ
แรงงานที่มีทั้งทักษะความรู้	เช่น	ความรู้เฉพาะทาง	การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	และทักษะทางสังคมและ
การท�างาน	เช่น	การคิดวิเคราะห์	ความคิดริเริ่ม	การแก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อน	ทักษะการเป็นผู้น�า	ความฉลาดทางอารมณ์	และ
ความยืดหยุ่น	(สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
(2562)	และ	World	Economic	Forum	(2020))	

ผู้มีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็นต่างเห็นตรงกันว่า	หลักสูตร
การศึกษาในปัจจุบันจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่า	หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันยังขาด
การให้ความส�าคัญกับการศึกษาในวิชา	STEAM4	ซึ่งมีความส�าคัญ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย	4.0	อีกทั้ง
ยังไม่มีการสอนทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและ 
การเป็นผู้ประกอบการ	ซึ่งมีความส�าคัญต่อการท�าให้เยาวชน
พร้อมเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ	

นอกจากนั้น	ยังต้องมีการปรับปรุงการสอนทักษะพื้นฐานต่าง	ๆ	
(การอ่านเขียนและการค�านวณ)	ด้วย	ทั้งนี้	ในขณะที่ประเทศไทย
ประสบความส�าเร็จในการเพิ่มอัตราการเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาของนักเรียน	แต่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
ก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่ต้องมีการปรับปรุงผลการทดสอบ 
วัดความรู้ทางวิชาการของนักเรียน	(OECD,	2021)	โดย 
ผลการประเมิน	PISA	(Programme	for	International	
Student	Assessment)	ของนักเรียนไทยมีแนวโน้มแย่ลงเรื่อย	ๆ	
เช่น	ในปี	2561	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ประมาณ 
ร้อยละ	60	สอบไม่ผ่านในด้านการอ่าน	ร้อยละ	53	สอบไม่ผ่าน 
ในวิชาคณิตศาสตร์	และร้อยละ	44	สอบไม่ผ่าน 
ในวิชาวิทยาศาสตร์	(World	Bank,	2020)	

ในด้านคุณภาพการสอน	ส่วนใหญ่เป็นการเน้นการท่องจ�า
มากกว่าการให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือ
ปฏิบัติจริง	อีกทั้งยังขาดวิธีการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียน 
ได้คิดวิเคราะห์	คิดอย่างสร้างสรรค์	และคิดได้อย่างเป็นอิสระ	
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ท�าให้เห็นว่า
บุคลากรครูจ�านวนมากยังขาดความสามารถในการสอน 
แบบออนไลน์ให้ได้ผล	ซึ่งรวมถึงการผลิตเนื้อหาการเรียนรู้ 
ที่เข้าถึงได้ส�าหรับนักเรียนทุกคน	โดยเฉพาะนักเรียนพิการ	

นอกจากนั้น	ความเหลื่อมล�้าด้านดิจิทัลยังปรากฏให้เห็นชัดเจน	
เนื่องจากไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เข้าถึง
อินเทอร์เน็ต	หรือมีสถานที่เรียนที่เป็นส่วนตัวส�าหรับการเรียน
แบบออนไลน์	เช่น	จ�านวนนักเรียนในชนบทที่มีคอมพิวเตอร์ 
ที่บ้านมีสัดส่วนเพียงร้อยละ	45	ขณะที่จ�านวนนักเรียนในเมือง 
ที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านมีสัดส่วนถึงร้อยละ	70	ความเหลื่อมล�้า 
ดังกล่าวยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นหากเปรียบเทียบระหว่างนักเรียน 

“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน�ามาซ่ึง
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ในตลาดแรงงาน 
มันเป็นเรื่องยากส�าหรับภาคการศึกษาที่จะ
ตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาครัฐ)

“บรษิทัในปัจจุบนัตอ้งการคนมทีกัษะความรู้ 
แต่หลักสูตรการศึกษาของไทย ... ไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้”

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน)

“ครูจ�านวนมาก โดยเฉพาะในชนบท ขาด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์”

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน)

ผลการศึกษาที่ส�าคัญ 
การศึกษาเอกสาร	การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา	และการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ท�าให้พบความท้าทายที่ส�าคัญ	ดังนี้
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ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน	โดยจ�านวนนักเรียนในกลุ่มที่
ครอบครัวมีรายได้ต�่าสุดที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ	17	ขณะที่จ�านวนนักเรียนในกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้
สูงสุดที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านมีสัดส่วนถึงร้อยละ	91	(Oxford	
Policy	Management,	2020)	และจ�านวนนักเรียนในกลุ่ม
ที่ครอบครัวมีรายได้ต�่าสุดที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ	28.1	ขณะที่จ�านวนนักเรียนในกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้
สูงสุดที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนถึงร้อยละ	93.2

นอกจากนั้น	เยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการ
ส�ารวจความคิดเห็นยังชี้ให้เห็นว่า	บางครั้ง	สถาบันการศึกษา
ก็ไม่สามารถให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมั่นคง
แก่นักเรียนได้	ซึ่งเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนความสามารถ
ในการเรียนและการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

2 เยาวชนยังมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
และการแนะแนวอาชีพ 

ทั้งเยาวชนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและเยาวชน
ที่ได้เรียนต่อต่างประสบอุปสรรคในการเข้าถึงการแนะแนวอาชีพ
และโอกาสการฝึกอบรม	ซึ่งชี้ให้เห็นความจ�าเป็นที่ต้องมีการขยาย
โอกาสการศึกษา	การพัฒนาทักษะ	การฝึกอบรม	และการจ้างงาน
ส�าหรับเยาวชนทุกคน	รวมทั้งความจ�าเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา
ผู้ส�าเร็จการศึกษามีทักษะไม่ตรงกับความต้องการในตลาดแรงงาน	
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงผู้ส�าเร็จการศึกษา
กับต�าแหน่งงานในสาขาที่เหมาะสม

การพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเยาวชนท�าให้พบว่า	
ประเทศไทยยังขาดช่องทางส�าหรับเยาวชนในทุกกลุ่มอายุ
ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน	การแนะแนวอาชีพ	
และเส้นทางไปสู่การประกอบอาชีพอิสระและการเป็นเจ้าของ
กิจการ	โดยโรงเรียนต่าง	ๆ	ยังขาดแคลนครูแนะแนวที่จะ
ให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในอนาคต

ทั้งนี้	การเข้าถึงการแนะแนวอาชีพเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นไปอีก
ส�าหรับเยาวชนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและระบบ
การศึกษาที่เป็นทางการ	รวมถึงเยาวชนในกลุ่ม	NEET	ซึ่งมี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงบริการดังกล่าวหากพวกเขา
ต้องการที่จะกลับไปศึกษาหรือท�างานอีกครั้ง	

นอกจากนั้น	ผู้ส�าเร็จการศึกษาในไทยจ�านวนมากยัง
ประสบอุปสรรคในการหางาน	โดยเยาวชนที่ส�าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีคือกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงสุด 
ที่ร้อยละ	17.2	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2563)	ซึ่งสะท้อนให้เห็น
การขาดการสนับสนุนให้เยาวชนที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิ	ความรู้	และทักษะ
ที่พวกเขาได้รับจากการศึกษา	และอาจชี้ให้เห็นว่าเยาวชนไทย
ก�าลังส�าเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในตลาดและเป้าหมายในด้านอาชีพของตัวเอง	
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย,	2563)	
ทั้งนี้	เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็นจ�านวนมาก
ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการมีเส้นทางอาชีพที่เป็นเส้นตรง	
เพราะแม้พวกเขาจะต้องการมีงานท�า	แต่ก็ไม่ได้มีทัศนคติ
ที่จะต้องประกอบอาชีพเดียวไปตลอดชีวิต	ซึ่งชี้ให้เห็น
ความจ�าเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการแนะแนวอาชีพ
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่	(gig	economy)	
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีทักษะที่จะท�าให้พวกเขาสามารถ
ปรับตัวได้อย่างราบรื่นในระหว่างการเปลี่ยนงานใหม่

“เยาวชนในกลุ่ม NEET และกลุ่มด้อยโอกาส
อื่น ๆ  มอุีปสรรคในการเขา้ถึงโอกาสการศกึษา
และเทคโนโลยี”

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาครัฐ)

“ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์”

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา)

“กรมการจัดหางานยังขาดแคลนบุคลากร
ที่สามารถให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
อาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของ
เยาวชน”

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาครัฐ)
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3 โอกาสการฝึกงานและการฝึกอบรมมีจ�ากัด เข้าถึงไม่ได้ หรือไม่
เป็นประโยชน์ส�าหรับเยาวชน

โอกาสการฝึกงานและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพยังมีจ�ากัด
ในประเทศไทย	ซึ่งเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสส�าหรับทั้งเยาวชนและ
ภาคธุรกิจ	แม้ผู้ให้สัมภาษณ์จากภาคเอกชนจะต้องการรับเยาวชน
ไปฝึกงานและฝึกอบรม	แต่พวกเขาก็ยังลังเลเนื่องจากยังไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานเยาวชน

ในภาพรวม	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้สัมภาษณ์เห็นว่าโอกาส
ในการฝึกงานและการฝึกอบรมส�าหรับเยาวชนยังมีข้อจ�ากัด	
ทั้งที่เกิดจากการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ฝึกงาน	(เช่น	
บางโครงการต้องการรับเฉพาะนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่และ
มีผลการเรียนดี)	และสิ่งที่เยาวชนจะได้เรียนรู้	(เนื่องจากหลักสูตร
อาจขาดความยืดหยุ่นและโอกาสการฝึกงานและการฝึกอบรม
อาจมีจ�ากัดเฉพาะในบางพื้นที่หรือบางกลุ่มอุตสาหกรรม)	

ดังนั้น	การรับเยาวชนไปฝึกงานจึงมักไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ	
โดยอาจเป็นเพียงการมอบหมายงานเล็กน้อยให้ท�าแทนที่จะ
เป็นการให้โอกาสที่จับต้องได้ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ

ในการจัดการสนทนากลุ่ม	เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการสนทนา
กล่าวถึงความไม่แน่นอนของช่องทางในการเข้าถึงการฝึกอบรม	
ซึ่งเกิดจากการขาดข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียด
การฝึกอบรมหรือการฝึกงาน	นอกจากนั้น	เยาวชนจ�านวนมาก	
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง	มักประสบอุปสรรคในการเข้าถึง
ทุนฝึกอบรม	โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเยาวชนมองว่าเป็นเพราะ
กระบวนการสมัครขอรับทุนฝึกอบรมที่มีความซับซ้อน
โดยไม่จ�าเป็น	

ทั้งนี้	แม้จะมีหลักสูตรการศึกษาแบบออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย	
แต่เยาวชนจ�านวนมากก็ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
ที่จ�าเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบดิจิทัลดังกล่าว

“การให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้วยการ
ฝึกงานเปน็การลงทนุที่ดกีวา่และไดผ้ลมากกวา่
การไปมองหาเด็กที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษา” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน) 

“เยาวชนจ�านวนมากไม่มีทางเลือกมากนัก
ในการเขา้ถงึการฝึกอบรมทักษะและการจา้งงาน 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีต้องออกจากโรงเรียน 

กลางคัน” 
(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาครัฐ)

“การเข้าถึงทุนการศึกษาหรือเงินอุดหนุน
กลายเป็นเรื่องซับซ้อนเพราะการขาดการ
ประชาสัมพนัธท์ี่มปีระสทิธผิลและกระบวนการ
สมัครที่ยุ่งยากโดยไม่จ�าเปน็”

(เยาวชนข้ามชาติซ่ึงมีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็น)

© UNICEF/Thailand/2019
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4 การจ้างงานเยาวชนยังถูกจ�ากัดโดยกฎระเบียบและ 
การขาดความมั่นคงทางการเงิน 

การหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า	การตีความกฎหมายเกี่ยวกับ
การจ้างงานที่แตกต่างกันท�าให้ภาคเอกชนลังเลที่จะรับเยาวชน
อายุต�่ากว่า	18	ปีไปฝึกงานหรือฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานจริง	
รัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กและการเอารัดเอาเปรียบเด็ก	
โดยห้ามไม่ให้เด็กอายุระหว่าง	15-18	ปีท�างานที่มีเงื่อนไข
บางอย่าง	แต่กฎหมายดังกล่าวยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ
ประเภทงานที่เยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวจะสามารถท�าได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย,	2563)	ท�าให้แม้กระทั่งการจ้างเยาวชนให้ท�างาน
ไม่เต็มเวลาหรือท�างานชั่วคราวในช่วงปิดภาคเรียนก็อาจ
ถูกมองว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบเด็ก	

การขาดความชัดเจนและความซับซ้อนของกฎระเบียบดังกล่าว
ท�าให้บริษัทต่าง	ๆ	ลังเลที่จะรับเยาวชน	โดยเฉพาะที่อายุต�่ากว่า	
18	ปี	ไปฝึกงานโดยได้รับค่าตอบแทน	ทั้งนี้	บริษัทต่าง	ๆ	
ประสบปัญหาเดียวกันในการจ้างงานเยาวชนในกลุ่มชาติพันธุ์	
กลุม่ข้ามชาต	ิกลุม่ไร้สญัชาต	ิและกลุม่อืน่	ๆ	ทีไ่ม่มกีฎหมายรองรบั	

นอกจากนั้น	การขาดกฎหมายที่จะให้การคุ้มครองและ
ความมั่นคงปลอดภัยแก่เยาวชนที่ท�างานในภาคเศรษฐกิจ
ไม่เป็นทางการยังคงเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการมีสภาพแวดล้อม
การท�างานที่เหมาะสมในประเทศไทย	แรงงานเหล่านี้จึงมี
ความเปราะบางต่อรายได้ที่ไม่แน่นอนหากเกิดการเปลี่ยนแปลง
แบบฉบัพลนัเช่นการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019

5 เยาวชนหญิงยังถูกฉุดรัง้ไว้ด้วยอคติ 
และการเหมารวมทางเพศ 

ตลาดแรงงานในประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล�้าทางเพศ	
แม้เยาวชนหญิงจะมีระดับการศึกษาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
เยาวชนชาย	แต่พวกเธอก็ยังได้รับโอกาสน้อยกว่า	อีกทั้งยังได้
รับค่าจ้างต�่ากว่าในการท�างาน	(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
แห่งประเทศไทย,	2563)	ในขณะที่อัตราการว่างงานของเยาวชน
ชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	3.6	ในปี	2558	เป็นร้อยละ	4.3	
ในปี	2562	อัตราการว่างงานของเยาวชนหญิงได้เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ	4.9	เป็นร้อยละ	5.2	ในช่วงเวลาเดียวกัน	(ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ,	2563)	ความเหลื่อมล�้าทางเพศดังกล่าวยิ่งเห็น
ได้ชัดเจนในเยาวชนกลุ่ม	NEET	โดยจ�านวนเยาวชนชายอายุ
ระหว่าง	20-24	ปีที่อยู่ในกลุ่ม	NEET	มีสัดส่วนร้อยละ	11	
ขณะที่จ�านวนเยาวชนหญิงอายุระหว่าง	20-24	ปีที่อยู่ในกลุ่ม	
NEET	มีสัดส่วนถึงร้อยละ	27	(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย,	2563)	สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นความจ�าเป็น
ที่ต้องมีแนวทางที่หลากหลายในการสนับสนุนเยาวชนหญิง
ให้มีงานท�าในแต่ละระยะของการศึกษาและการท�างาน

อคติและการเหมารวมทางเพศรวมทั้งความเชื่อทางวัฒนธรรม
เป็นข้อจ�ากัดไม่ให้เยาวชนหญิงมีทางเลือกมากนัก	ผลการศึกษา
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย	(2563)	พบว่า	
ประมาณร้อยละ	70	ของเยาวชนหญิงอายุระหว่าง	15-24	ปี
ซึ่งอยู่ในกลุ่ม	NEET	เป็นคนรับใช้ในบ้าน	ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็น
บรรทัดฐานในสังคมไทยซึ่งคาดหวังให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายดูแลและ
ท�างานบ้าน	การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแต่งงานก่อนวัยอันควร
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคส�าหรับเยาวชนหญิง	โดยเกือบ
ร้อยละ	70	ของเยาวชนในกลุ่ม	NEET	เป็นเยาวชนหญิงที่ต้อง
ออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์	(ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ,	2563)	การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
การสนทนากลุ่มกับเยาวชนท�าให้พบว่าการเลือกปฏิบัติ	
อคติทางเพศ	และการคุกคามทางเพศเป็นอุปสรรคที่ท�าให้เด็ก
และเยาวชนหญิงไม่สามารถศึกษาต่อและ/หรือเข้าสู่
โลกการท�างานได้อย่างประสบความส�าเร็จ	

“การตีความกฎหมายที่แตกต่างกันของ
หน่วยงานราชการเปน็อุปสรรคต่อความริเริ่ม
ของภาคเอกชนท่ีจะสรา้งโอกาสใหแ้กเ่ยาวชน” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน)

“นายจา้งกลวัที่จะรบัคนไรส้ญัชาตเิขา้ท�างาน
เพราะพวกเขาไม่รู้วิธีการท่ีจะลงทะเบียน
คนกลุ่มนี้ให้ถูกต้อง และไม่ต้องการเสี่ยงที่จะ
ถูกปรับหรือจับกุมโดยเจ้าหน้าที่” 
(เยาวชนไร้สัญชาติที่มีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็น)
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1 ท�าให้ระบบการศึกษามีความครอบคลุมและสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

เพื่อให้ระบบการศึกษามีความครอบคลุม:

• ปรับปรุงและขยายหลักสูตรการศึกษาแบบออนไลน์เพื่อให้
เยาวชนทุกกลุ่ม	รวมถึงกลุ่มเยาวชนพิการและกลุ่มที่ไม่รู้
ภาษาไทย	สามารถเข้าถึงได้	(เช่น	การมีค�าบรรยายใต้ภาพ
หรือค�าบรรยายด้วยเสียง)	นอกจากนั้น	การที่โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	จัดให้มีหลักสูตรออนไลน์
จะช่วยให้การศึกษามีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ส�าหรับ
นักเรียนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน	ซึ่งรวมถึง
กลุ่มตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	

• เพิ่มการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้มากขึ้น	เช่น	การให้
หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่สาธารณะส�าหรับการเข้าถึง
การศึกษาแบบออนไลน์	และการให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนงบประมาณและ/หรือการบริจาคอุปกรณ์
แก่โรงเรียนซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยี

• จัดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการออกจากโรงเรียนกลางคัน
และการสนับสนุนให้นักเรียนมีผลการเรียนและสุขภาวะที่ดี
โดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์
การศึกษาและผลการเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน	
(เช่น	การมีชั่วโมงเรียนพิเศษส�าหรับกลุ่มที่มีผลการเรียนไม่ดี	
หรือการให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่ผู้ปกครอง)

• ท�าให้สภาพแวดล้อมในการเรียนมีความมั่นคงปลอดภัย
ส�าหรับเยาวชนทุกคน	โดยควรจะมีกลไกการป้องกันและ
การรายงานที่เข้มแข็งเพื่อรับมือกับปัญหาอคติทางเพศ	
การใช้ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ	การคุกคามทางเพศ	
การกลั่นแกล้ง	และอุปสรรคทุกรูปแบบที่ขัดขวางโอกาส
การเรียนรู้และการไปโรงเรียนของเยาวชน	โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนหญิง	

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน: 

• ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาให้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและการท�างาน	วิชา	STEAM	ความรู้ด้านดิจิทัล	
การประกอบกิจการและการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก	
นอกจากนั้น	ให้ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผล
การเรียนรู้	รวมทั้งจัดตั้งกลไกการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่เป็นระบบ	

• ปรบัปรงุการประสานงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง	ๆ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวง
แรงงาน	และให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหารือ
เชิงนโยบายเพื่อสะท้อนความต้องการในตลาดแรงงาน	
นอกจากนั้น	ให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหา
และสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วย	

“หลักสูตร นโยบาย และกฎระเบียบด้าน
การศกึษาควรจะไดร้บัการปรบัเปล่ียนให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการของก�าลังแรงงาน” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน)

“ถึงเวลาแลว้ที่ต้องบูรณาการการศกึษาวชิา 
STEAM รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียน” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา)

ข้อเสนอแนะ
เพือ่รบัมอืกบัความท้าทายข้างต้นและท�าให้เกิดการปรับปรุงอย่างเป็นรปูธรรมและวดัผลได้ในการสร้างโอกาสในการศึกษา	การส่งเสรมิทกัษะอาชพี	
และการจ้างงานส�าหรับเยาวชน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้
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• ฝึกอบรมบุคลากรครูเกี่ยวกับวิธีการสอนสมัยใหม่เพื่อให้
นักเรียนสนใจและเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการท�างาน
ของนกัเรยีน	แนวทางการสอนท่ีเหมาะสมกับนกัเรียนแต่ละกลุม่	
ความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิผล	นอกจากนั้น	 

กระทรวงศึกษาธิการอาจสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้
บุคลากรครูได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ที่ผ่านการรับรองแล้วรวมทั้งแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศต่าง	ๆ

• ปรับปรุงคุณภาพ	ความเหมาะสม	และขอบเขตการเรียนรู้
ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ	ซึ่งรวมถึงการให้ 
การรับรองวุฒิการศึกษา	เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ให้โอกาสและทางเลือกแก่เยาวชนด้อยโอกาส
ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง

• ปรับปรุงให้การฝึกอบรมและการศึกษาสายอาชีพตอบสนอง
ความต้องการในภาคธุรกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต	(new	s-curve)	ซึ่งต้องอาศัยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานจากแหล่งที่
หลากหลายทั้งในฝั่งอุปสงค์และฝั่งอุปทาน	เช่น	การส�ารวจ
ความเห็นของนายจ้าง	แรงงาน	และผู้ส�าเร็จการศึกษา	

• ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเน้นการปฏิบัติด้วย
การเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษากับภาคธุรกิจในพื้นที่	เช่น	
การจัดตั้งหลักสูตรสายอาชีพซึ่งมีทั้งการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและการท�างานแบบไม่เต็มเวลาเพื่อให้เยาวชน
ได้พัฒนาทักษะทั้งในด้านวิชาการและทักษะทางสังคมและ
การท�างาน	เช่น	การสื่อสาร	การคิดเชิงวิเคราะห์	การปรับตัว	
การท�างานเป็นทีม	และการแก้ไขปัญหา

2 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 
และการแนะแนวอาชีพ

• ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานด้วยการ
ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เช่น	กรมการจัดหางาน	กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน	สถาบันการศึกษาทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย

• เพิ่มจ�านวนครูแนะแนวในโรงเรียน	และฝึกอบรมครูแนะแนว
เกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสในตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ส�าหรับเยาวชน

• ปรับเปลี่ยนการแนะแนวอาชีพไม่ให้จ�ากัดเฉพาะเส้นทาง
อาชีพเพียงเส้นทางเดียว	แต่รวมถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะ

“วิธีการสอนสมัยใหม่จะช่วยกระตุ้นความ
สนใจและพฒันาทกัษะทางสงัคมและการท�างาน
ของเยาวชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและ
การคิดเชิงวิพากษ์” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา)

“ความรู้ด้านดิจิทัลควรจะได้รับการสอน
ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานและ
เข้าถึงสื่อต่าง ๆ”

(เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็น)

“ครูตอ้งมบีทบาทในการเปน็ผูอ้�านวยความ
สะดวกและใหค้�าปรกึษาเพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝน
การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
และครูควรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธี
การสอนสมัยใหม่และการใช้สื่อการสอนที่

สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน” 
(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาครัฐ)
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ที่ยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอิสระและ
การประกอบกิจการส่วนตัว	และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
เยาวชนที่จะได้เข้าถึงโอกาสการท�างานที่ยืดหยุ่นตลอดชีวิต	
และควรเริ่มท�าการแนะแนวอาชีพตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

• สนับสนุนสถาบันการศึกษาให้จัดงานแนะน�าอาชีพ	โดยให้
ธุรกิจและผู้ประกอบการในท้องถิ่นรวมทั้งผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วม	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ	เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้
นกัเรียน	และส่งเสรมิทศันคติท่ีเป็นบวกต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

• ปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอาชีวศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นช่องทาง
ให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้มีงานท�าและเพื่อลดปัญหาการมีทักษะ
ไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	

• จัดตั้งเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้เยาวชนได้ให้ค�าปรึกษากันเอง
ทั้งแบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัว	รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการสมัครงานในสาขาต่าง	ๆ	เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกระดับทักษะหรือ
พัฒนาทักษะใหม่

• สนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงโอกาสทางอาชีพผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือซึ่งมีข้อมูลค�าแนะน�า
เกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา	ทุนการศึกษา	หลักสูตรฝึกอบรม	
การฝึกงาน	สิทธิตามกฎหมาย	และต�าแหน่งงานทั้งแบบ
เต็มเวลาและไม่เต็มเวลา 

ทั้งนี้	ควรมีการผสมผสานระหว่างสื่อสังคมออนไลน์
กับแพลตฟอร์ม	ต่าง	ๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของเยาวชน	ซึ่งนิยมใช้โทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์
ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับต�าแหน่งงาน	(ดูกรอบที่	1)	
ส�าหรับข้อเสนอแนะในการท�าให้แพลตฟอร์มออนไลน์
มีความเหมาะสมส�าหรับผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชน)	

“ช่องทางที่ดีที่สุด [ในการสมัครงาน] คือ
แอพพลิเคช่ันหรอืเวบ็ไซตส์มคัรงาน ซ่ึงสามารถ
คัดกรองต�าแหน่งงานและรายละเอียดต่าง ๆ 
รวมทัง้มคีวามปลอดภยัส�าหรบัผู้สมคัรงาน” 

(เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการส�ารวจความคิดเห็น)

กรอบที่ 1: ข้อเสนอแนะในการท�าให้แพลตฟอร์มสมัครงาน
แบบออนไลน์เหมาะสมส�าหรับผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชน 
(บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)
• ใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือ: เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ จึงเปน็เรื่องส�าคัญ

ที่แอพพลิเคช่ัน / แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ต้องใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือเพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย (ซ่ึงมีเพียงส่วนน้อยที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์) 

• กระบวนการลงทะเบียนและสมัครงานง่าย ปลอดภัย และไม่มีค่าใช้จ่าย: ผู้สมัครงาน
ที่เปน็เยาวชนควรจะสามารถลงทะเบียนและสมัครงาน หรือหลักสูตรฝึกอบรม หรือการฝึกงานได้เลย 
หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวและน�าประวัติส่วนตัวเข้าสู่ระบบแล้ว

• มีระบบคัดกรอง: มีระบบการติดตามและแจ้งเตือนส�าหรับผู้สมัครงานและนายจ้าง เช่น มีการแจ้ง
เตือนสถานะการสมัครงานและต�าแหน่งงานใหม่

• มีระบบการสนทนาด้วยข้อความหรือผ่านวิดีโอ: เพื่อให้นายจ้างติดต่อและสัมภาษณ์
ผู้สมัครงานได้โดยตรงและด้วยความสะดวกรวดเร็ว

• ตัวอักษร ภาพ และเสียงควรมีความน่าสนใจและใช้งานง่าย: เพื่อให้แอพพลิเคช่ัน 

มีความเปน็มิตรต่อผู้ใช้งานที่เปน็เยาวชน ซ่ึงรวมถึงเยาวชนที่มีปัญหาด้านการมองเห็น

• มีหลายภาษา: ข้อมูลควรจะมีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรมีการเช่ือมโยงระหว่าง
แพลตฟอร์มกับระบบแปลภาษาของกูเกิล เพื่อให้เยาวชนที่เปน็กลุ่มข้ามชาต ิ

(เช่น เมียนมา ลาว และกัมพูชา) สามารถเข้าถึงได้



ข้อคิดเห็นของเยาวชนและนายจ้างเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานท�าของเยาวชนไทย 11

3 เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง (การฝึกงาน) และ
การเขา้ถงึการสนบัสนุนทางการเงนิ (ทนุการศกึษาและเงนิอุดหนนุ) 

• ปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาการฝึกงานให้มีคุณภาพโดยมี
การติดตามและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ

• ให้เงินอุดหนุนหรือแรงจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
รับเยาวชนไปฝึกงานโดยได้รับค่าตอบแทน	

• เพิ่มจ�านวนทุนการศึกษาและปรับปรุงให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ส�าหรับเยาวชนด้อยโอกาสด้วยการท�าให้กระบวนการสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาไม่ซับซ้อน	รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัท
เอกชนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสที่ต้องการศึกษา
ในสาขาที่เป็นที่ต้องการของบริษัท	

• ขยายขอบเขตและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การฝึกงานให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง	ๆ	ของประเทศ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชนบทเพื่อขยายโอกาสส�าหรับเยาวชนที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล	

“ควรมีการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม
และการฝึกงานโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเปน็ระยะ
เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน)

4 ปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้าง
โครงข่ายความคุ้มครอง (safety net) ส�าหรับเยาวชนที่ท�างาน 

 ในภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ
• ทบทวนและแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนอายุต�่ากว่า	18	ปีได้มีโอกาสมากขึ้น
ในการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงาน	และควรมีการประสานงาน
กับภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ดังกล่าวและความมั่นใจในการจ้างแรงงานที่เป็นเยาวชน

• ปรับปรุงระบบการคุ้มครองแรงงานในภาคเศรษฐกิจ
ไม่เป็นทางการ	เช่น	ในระยะสั้น	อาจให้มีเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต�่า
เพื่อรองรับการมีรายได้ที่ไม่แน่นอน	และในระยะยาวควรมี
การจัดท�าฐานข้อมูลแรงงานเยาวชนในภาคเศรษฐกิจ
ไม่เป็นทางการ

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่มาตรการคุ้มครองทางสังคมและ
พิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงิน	(ในรูปแบบของ
เงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืม)	เพื่อให้เยาวชนได้ประกอบอาชีพ
อิสระหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	เช่น	การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นแก่เยาวชน
ที่มีแผนจะจัดตั้งธุรกิจใหม่	โดยให้สถาบันการเงินเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปล่อยกู้โดยมีภาครัฐเป็นผู้ค�้าประกัน	

“ภาครฐัและเอกชนควรมคีวามเขา้ใจตรงกนั
เกี่ยวกบักฎระเบียบการจา้งงานเพื่อเพิ่มต�าแหนง่
งานและโอกาสการฝึกงานส�าหรับเยาวชน 
นอกจากนัน้ ภาครฐัควรจะมนีโยบายที่ชัดเจน 
โปร่งใส และมีประสิทธิผลในการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถรักษาการจ้างงาน
และสามารถรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาเขา้ท�างานได้
ในช่วงวิกฤติ” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน)
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5 ส่งเสริมวัฒนธรรมของความเท่าเทียมทางเพศเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการท�างานหรือการฝึกอบรมส�าหรับเยาวชนหญิง

ในโรงเรียน:

• ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนเพื่อลด
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	โดยเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเพิ่มความสามารถของเยาวชน
ในการสื่อสารและเจรจาในการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ	โดยเฉพาะ
ส�าหรับเด็กและเยาวชนหญิง	ซึ่งจะสอดคล้องกับความจ�าเป็น
ที่ต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมและการท�างาน
ให้แก่เยาวชนไทยด้วย	

• การฝึกอบรมบุคลากรครูให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถ
จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยไม่ใช่การเรียนแบบฟังการบรรยายแต่เป็นการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ	

• จัดตั้งชมรมในโรงเรียนและให้เยาวชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วม
ในงานภาคประชาสังคมเพื่อให้เยาวชนทั้งหญิงและชาย
ได้ท�าตามเป้าหมายของตัวเองและไม่ถูกฉุดรั้งไว้ด้วย
ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสามารถและความสนใจของตัวเอง	
รวมทั้งส่งเสริมพวกเขาให้ศึกษาในวิชา	STEAM

• ปรับปรุงบริการสนับสนุนที่ครบวงจรส�าหรับแม่วัยรุ่นเพื่อให้
กลุ่มดังกล่าวสามารถกลับไปเรียนหรือรับการฝึกอบรม
ได้อีกครั้ง

ในสถานที่ท�างาน:

• เพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานโดยผ่าน
ความริเริ่มต่าง	ๆ	เช่น	การมีรูปแบบและเวลาการท�างาน
ที่ยืดหยุ่น	การอนุญาตให้ลาคลอดได้นานขึ้น	การจัดให้
มีบริการรับเลี้ยงเด็กในราคาประหยัด	และการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย	

• ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดแรงงาน	
โดยเฉพาะนายจ้างและเยาวชน	เกี่ยวกับบรรทัดฐานและ
ค่านิยมทางสังคมต่อเรื่องเพศ	เพื่อลดการเหมารวมและ

การเลือกปฏิบัติทางเพศ	และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของ
ความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ท�างาน

• รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน	โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้เยาวชนมีต้นแบบทั้งที่เป็นหญิงและชาย
ในอาชีพต่าง	ๆ	เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ไม่มีการแบ่งแยก
ทางเพศต่ออาชีพต่าง	ๆ
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