ขอมูลสถิติและบทว�เคราะหการเร�ยนรูตลอดช�ว�ตกับทิศทางในอนาคต

บนหนทาง
อันคดเคี้ยวและยาวไกล
การปรับกรอบคิดหร�อมุมมองเกี่ยวกับบทบาทหน�าที่ของหองสมุดที่พึงมี
ตอสังคม น�บเปนจุดเร��มตนสําคัญของการแปลงโฉมหองสมุดสูการเปนแหลง
เร�ยนรูยุคใหม
น��คือการปรับตัวตอบสนองกับแรงกดดันรอบดาน โดยเฉพาะจากผล
ของความกาวหน�าของเทคโนโลยีและโลกาภิวตั น�ทเี่ กิดข�น้ อยางรวดเร็วและรุนแรง
การตั้งคําถามที่ทาทายตอการเปนแหลงเก็บรักษาทรัพยากรหร�อคลัง
หน�งสือ ไปสูองคกรที่เน�นผู ใชเปนศูนยกลาง สงผลสะเทือนตอรูปแบบการให
บร�การแบบดั้งเดิม ซึ่งเน�นการสืบคนและยืมคืน
ขยายขอบเขตมาสูก ารสรางประสบการณ�การเร�ยนรูท หี่ ลากหลายทัง้ รูปแบบ
และเน��อหา คําน�งถึงบร�บททองถิ�น และการมีสวนรวมหร�อเปนสวนหน��งของว�ถี
ชุมชน
การอํานวยความสะดวกในดานการสืบคนสารสนเทศและใหบร�การทรัพยากร
ความรู อันถือเปนภารกิจตามปกติ จ�งกลายเปนเร�่องเดียวกันกับการสรางสรรค
นวัตกรรมการบร�การทีส่ อดคลองกับรูปแบบหร�อว�ธก� ารเร�ยนรูข องผูใช ในยุคดิจท� ลั
พรอมกับการปรับตัวเปลีย่ นแปลงของหองสมุด แนวคิดเร�อ่ งพืน้ ทีส่ าธารณะ
(Public Space) ก็มีผูหยิบยกมากลาวถึงมากข�้นอยางน�าสังเกต
จะวาไปแลวหองสมุดประชาชน (Public Library) ก็มีความเปนพื้นที่
สาธารณะอยูแลวโดยพื้นฐาน
หากจะพูดใหชัดยิ�งข�้นก็คือ เปนพื้นที่สาธารณะเพื่อการเร�ยนรู (Public
Space for Learning)
ซึ่งคําเพียงสั้นๆ น�� ไดแฝงทั้งบทบาทและภารกิจอันสําคัญ กลาวคือ ตอง
เปดกวาง ไมกีดกันหร�อเลือกปฏิบัติ มุงสงเสร�มการเร�ยนรู และการพัฒนาทักษะ
หร�อใหความรูแกประชาชน
หากเน�นกลุม เปาหมายคนทุกชวงวัย ก็เร�ยกวาเปน Lifelong Learning น�น� เอง

ทวา การสงเสร�ม “การเร�ยนรูตลอดช�ว�ต” น��นไม ใชแคเพียงการสงเสร�ม
การอาน การเร�ยนรู และพัฒนาหองสมุด
โดยสวนตัว ผมคิดวายังมีปจจัยและองคประกอบอื่นอีกมากและบางอยาง
ก็สําคัญยิ�งกวา
เพราะเปาหมายของการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต คือการที่บุคคลสามารถกํากับ
การเร�ยนรู ไดดวยตัวเอง (Self-Directed Learning) เปนคนรักการเร�ยนรู (Love
to Learn) และมี Growth Mindset
บางคนใชคําสั้นๆ วา คิดเปน หร�อ รูจักคิด
ซึง่ ออกจะเปนคําทีค่ ลุมเคร�อ และใครก็สามารถตีความเขาขางตนเองไดแบบ
ไมเครงครัดเทาไรน�ก
แตจุดหมายปลายทางของ ‘การเร�ยนรู’ ก็เปนเชนน��นจร�งๆ
จร�งอยู การสงเสร�มการอานก็ดี การเร�ยนรูก็ดี หร�อการพัฒนาหองสมุด
ก็ดี มีสวนสําคัญและจําเปนตอการ “คิดเปน” แตก็ยังไม ใชเง�่อนไขที่เพียงพอ
หากปราศจากเง�่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมทีเ่ ปดกวาง มีเสร�ภาพในการแสดงความคิดเห็น ไมมคี วามเหลือ่ มลํา้
ตํา่ สูง ผูค นไดรบั การปลูกฝงถึงสิทธ�ทจี่ ะรู (Right to Know) ปราศจากขอจํากัดในการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการว�พากษวจ� ารณ� เหลาน�ย� อ ม
เอื้อใหผูคนเกิดความรักในความรู
เมื่อประกอบเขากับหองสมุดคุณภาพสูง พื้นที่สาธารณะเพื่อการเร�ยนรู
ทีห่ ลากหลายและเขาถึงงาย กิจกรรมสงเสร�มการอานการเร�ยนรูท สี่ นุกและเทาทัน
ความเปลี่ยนแปลง
จุดหมายของการเร�ยนรูตลอดช�ว�ตยอมบังเกิดข�้น
การรวบรวมชุดขอมูลเพื่อตอบโจทยซึ่งครอบคลุมอดีต ปจจุบัน อนาคต
“การเร�ยนรูตลอดช�ว�ต” ของไทยเปนความตั้งใจแรกเร��มในการทําหน�งสือเลมน��
อาจจะดูเหมือนการคิดและทําซํ้าซอนกับหน�วยงานที่มีหน�าที่เก็บขอมูล
ซึ่งมีคน มีองคความรู มีทรัพยากร ในการจัดเก็บ รวบรวม และเช�่ยวชาญในการ
ว�เคราะห เร�่องน��อยูแลว

ถาพูดแบบทะเยอทะยานก็คือ เราอยากทําคลังขอมูลและชุดขอมูลเร�่อง
เดียวกันน�ท� แี่ ตกตางจากทัว่ ๆ ไป ในลักษณะอนุกรมเวลาและภาคตัดขวาง เพือ่ ใหเกิด
การเปร�ยบเทียบ โดยลดความเขมขร�มแหงแลงน�าเบื่อ น�าเสนอใหสวยงามดึงดูด
เขาใจงาย ชวนใหฉุกคิด
เราไมตองการช�้น�าการว�เคราะหตีความ ขอเพียงแครวบรวมขอมูลสําคัญ
จากแหลงทีม่ คี วามน�าเช�อ่ ถือสูง น�ามาคัดสรรแยกประเด็น แลวจัดวางใหเปนกลุม
กอน โดยเช�่อวาตัวขอมูลน��นจะเผยใหเห็นถึงขอเท็จจร�งไดเองอยางไมบิดเบือน
แต ในฐานะคนทํางานว�ชาการและจ�ตว�ญญาณคนทําสื่อ เราก็อดไม ได
ที่อยากจะทดลองเสนอความคิดในเร�่องเกี่ยวกับการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต ในบางมิติ
ที่สําคัญ จ�งเลือกประเด็นที่คิดวามีปรากฏการณ�น�าสนใจ 4 เร�่อง ไดแก (1) หอง
สมุดและพื้นที่การเร�ยนรู (2) แพลตฟอรมการเร�ยนรูออนไลน� (3) ทักษะจําเปนกับ
การงานอาช�พอนาคต และ (4) EdTech Startup
อยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดดานเวลา ศักยภาพและข�ดความสามารถของ
ผูเข�ยน มุมมองการว�เคราะห ในสวนน��จ�งอาจมีขอบกพรอง ทั้งความรอบดานและ
ลุมลึก ผูอานควรระมัดระวังในการน�าไปใชอางอิง
หน�งสือเลมน��เปนผลงานลําดับแรกโดยใชช�่อวา TK Lifelong Learning
Focus เราตั้งใจจัดทําชุดขอมูลและบทว�เคราะห ในลักษณะเชนน��อยางตอเน��อง
โดยจะอัปเดตขอมูลสําคัญ เพิ�มเติมขอมูลใหม และน�าเสนอบทว�เคราะหที่มีความ
เขมขนแหลมคมอุดมคุณภาพมากยิ�งข�้น เปนประจําทุกป
…เสียงเพลง The Long and Winding Road ของวงเดอะบีเทิลส
ดังแววมาไกลๆ
ใชแลว… การเร�ยนรูต ลอดช�วต� ก็เปร�ยบเสมือนถนนอันคดเคีย้ วและยาวไกล
ตราบเทาทีย่ งั มีคนชวยกันคิดชวยกันแสวงหาเสนทางทีเ่ ร�ยบตรงและสัน้ กวา
ไมเพียงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได ในทายทีส่ ดุ แตเราอาจชวยบุกเบิกสรางสรรค
เสนทางใหมๆ ใหคนรุนตอไปไดลองกาวเดิน เพื่อมุงไปยังเปาหมายที่ ไกลกวาและ
เปนอนาคตที่เขาเลือก
ดวยจ�ตคารวะ
วัฒนชัย ว�น�จจะกูล และคณะผูจัดทํา
TK Lifelong Learning Focus issue 01

สารบัญ
02
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บนหนทางอันคดเคี้ยว
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ในการแขงขัน
16 ดานการศึกษา
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ขอมูลผูจัดทํา
TK Lifelong Learning Focus issue 01 ขอมูลสถิติและบทว�เคราะหการเร�ยนรูตลอดช�ว�ตกับทิศทางในอนาคต พิมพครั้งแรก เมษายน 2564 จํานวนพิมพ
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ปทมา เจร�ญกรกิจ เมธาว� ระว�ปญญา ภิวัฒน� ปณณปาตี ประสานงานการออกแบบ ปทมา เจร�ญกรกิจ ออกแบบรูปเลมและอินโฟกราฟก บร�ษัท ศูนยสองสตูดิโอ จํากัด
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ประเทศไทยอยูตรงไหน
ในโลกการเร�ยนรู?
รวบรวมสถิ ติ แ ละดั ช น� ช �้ วั ด จากแหล ง ข อ มู ล ที่
น� า เช�่ อ ถื อ มาน� า เสนอเป น ชุ ด ข อ มู ล สํ า คั ญ ใน 4 มิ ติ
ซึ่งเกี่ยวโยงหร�อสงผลกระทบตอการเร�ยนรู เพื่อสํารวจ
สุขภาพการเร�ยนรูข องไทยเปร�ยบเทียบกับโลก มองเห็น
จุดแข็ง จุดออน ของไทยกับประเทศตางๆ และชวนใหคดิ
ตอวาเราควรจะกาวตอไปอยางไร
มิติที่หน��งดานการพัฒนามนุษย แสดงถึงการพัฒนาสภาพ
แวดลอมเพื่อสงเสร�มคุณภาพช�ว�ต เชน โครงสรางพื้นฐาน สุขภาพ
และความเปนอยู การศึกษา เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพคน
มิตทิ สี่ องดานข�ดความสามารถในการแขงขัน แสดงถึงศักยภาพ
ของประเทศ โดยเลือกน�าเสนอเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการเร�ยนรู
และการพัฒนาคน เชน ความรู การศึกษา ทักษะและความพรอม
ในอนาคต ฯลฯ ซึ่งบงช�้ถึงข�ดความสามารถของประชากรในการแขงขัน
กับประเทศอื่น
มิติที่สามดานการศึกษา เจาะลึกเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ทั้ง
โครงสรางพืน้ ฐานทางการศึกษาและสมรรถนะทางการศึกษา ซึง่ สะทอน
ใหเห็นถึงคุณภาพการเร�ยนรูของประชากร ตลอดจนความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและสังคม
และมิติที่สี่ดานทักษะและนวัตกรรม วาดวยทักษะที่จําเปนของ
ประชากร ซึ่งเกี่ยวเน��องกับการทํางานในอนาคต ครอบคลุมทั้งเร�่อง
การศึกษา การเร�ยนรู และความสามารถในการปรับใชเทคโนโลยีและ
การสรางสรรคนวัตกรรม

1.1 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human Development Index: HDI

พิจารณาจากปัจจัย 3 ด้าน

จัดทําโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme: UNDP)
เก็บข้อมูลตัง
ี่ ง
่ ชีค
ุ ภาพการพัฒนามนุษย์ในประเทศนัน
้ ณ
้ แต่ พ.ศ.2533 เป็ นต้นมา คือดัชนีทบ
้ ๆ ว่ามีสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ
้ ให้คนในประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามารถ เลือกทีจ
่ ะเป็ น (being)
หรือ ทํา (doing) สิง
ิ ได้
่ นปรารถนาในชีวต
่ ทีต

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทย

08

77.2 ป
70.2 ป

ไทยมีคาความเหลื่อมลํ้า
จํานวนปที่คาดวา
เด็กจะไดรับการศึกษา

15 ป
8.4 ป

+6.6 ป

อายุขัยเฉลี่ย
ของประชากร

+7 ป

0.58

+ 34.48 %

ดัชนีการ
พัฒนามนุษยของไทย

0.78

พ.ศ. 2562

(พ.ศ.2533-2562)

(Inequality adjusted Human
Development Index: IHDI)
(เทากับเกณฑของภูมิภาค
เอเช�ยตะวันออกและแปซิฟค)

คาความเหลื่อมล้ำ
ฮองกง
สหรัฐอเมร�กา
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12.7%
11%
16.0%
5.3%

WORLD TOP 10
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29 ปผานมา

ดานการศึกษา

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 2562
World HDI Rank 2019
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ดานสุขภาพ

ดานมาตรฐาน
ความเปนอยูที่เหมาะสม

* จากอันดับทั้งหมด 189 ประเทศ

1

นอรเวย
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สว�เดน
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เกาหลีใต
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ไอรแลนด
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ออสเตรเลีย

47

บรูไน
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สว�ตเซอรแลนด
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8
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มาเลเซีย
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เดนมารก
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ฮองกง
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ไทย
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ไอซแลนด

0.95
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สิงคโปร

0.94
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จ�น
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6

เยอรมนี
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ญี่ปุน
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0.96
0.96

0.95

0.95
0.94

0.92

0.92
0.84

0.76
อินโดนีเซีย

0.72

107

144
147

16.9%

(คาเปอรเซ็นตสูง
ยิ�งแสดงถึงความ
เหลื่อมล้ำสูง)

คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประเทศ (พ.ศ.2562)
กลุมพัฒนาระดับสูงมาก

0.90

กลุมพัฒนาระดับสูง (ไทยอยูในกลุมนี้)

0.75

กลุมเอเชียตะวันออกและแปซิฟ�ก
กลุมพัฒนาระดับปานกลาง

0.75
0.63

กลุมพัฒนาระดับตํ่า

0.50

เชน เยอรมน� ออสเตรเลีย สิงคโปร ฟนแลนด
เชน อิหราน จ�น ยูเครน ไทย

ฮองกง

เปนประเทศที่มีคา
ความเหลื่อมล้ำสูงที่สุด
ในกลุม HDI Top 10

ฟ�ลิปปนส
0.72
เว�ยดนาม
0.70
อินเดีย
0.65
ลาว
0.61
ติมอร-เลสเต
0.61
กัมพ�ชา
0.59
เมียนมา
0.58

เชน เว�ยดนาม อินเดีย ลาว
เชน ซูดาน อัฟกาน�สถาน
ที่มา: United Nation Development Programme: UNDP
หมายเหตุ: คาคะแนนใชการป�ดทศนิยม 2 ตำแหนง

ดัชนีการพัฒนามนุษย
พ.ศ. 2562 ไทยไดคาดัชนี

0.78
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1.2 ดัชนีทุนมนุษย์ Human Capital Index (HCI)

พิจารณาจากปัจจัย 6 ด้าน

จัดทําโดยธนาคารโลก (World Bank) เผยแพร่ครัง
้ แรก พ.ศ.2561 เพื่อประเมินคุณภาพของแรงงาน
ในอนาคต จากการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศักยภาพสูงสุดทีพ
ั การศึกษาและ
่ วกเขาพึงมีหากได้รบ
การดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ โดยวัดผลรวมของทุนมนุษย์ตง
ั้ แต่เกิดจนถึงอายุ 18 ปี ซึง
่ พิจารณา
จากความเสีย
่ งด้านสุขภาพและการศึกษาของประเทศ

ดัชนีทน
ุ มนุษย์ของไทย

0.6

การรอดชีว�ต
ของเด็กอายุ
ตํ่ากวา 5 ป

มีคาคะแนนที่ 0-1

0.7

0.58

5 ปี

0.60

0.62
คะแนน

คะแนน

คะแนน

0.5

0.4
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2560

2561
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ชีวิตรอด
เด็ก จะมี
ถึงอายุ 5 ปี

61% ONLY

ของศักยภาพทีค
่ วรจะมี

10

99%
87%

จะมีชีวิตรอด

เด็ก ถึงอายุ 60 ปี

เด็กไทย
ใช้เวลาเรียน
เฉลีย
่ 12.7 ปี
แต่คุณภาพ
เทียบเท่า
8.7 ปี

คะแนนทดสอบ
เชิงเหตุผล

เด็กตํ่ากวา 5 ป
ที่ ไมแคระแกร็น

มาเกา

บรูไน
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อินโดนีเซีย
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38

เว�ยดนาม

ฟ�ลิปปนส

ฟ�นแลนด

45

จ�น

อินเดีย

0.80

ไทยไดคา
ดัชนีรวม

การรอดชีว�ต
ของประชากร
(อายุ 15-60 ป)

* จากทั้งหมด 174 ประเทศ

7

พ.ศ.2563

โดยเฉลี่ยเด็กที่เกิดในวันนี้
จะมีประสิทธิภาพ

ป

การศึกษา
ที่มีคุณภาพเฉลี่ย

สิงคโปร

0.81

คะแนน

คาเฉลี่ยจํานวน
ปการศึกษา
ของเด็ก

ดัชนีทน
ุ มนุษย์ 2563
World HCI Rank 2020
0.88

0.61

A

0.80

0.63

0.80

0.61

0.79
0.79
0.69

สูงกวาคาเฉลี่ยของโลก
และของภูมิภาค

กัมพ�ชา
0.49
พมา
0.48
ลาว
0.46
ติมอร-เลสเต
0.45

0.52

0.65

0.61

118

0.49
ดานการศึกษา

จากคะแนนดานการทดสอบเชิงเหตุผล(Harmonized Test Scores)
ไทยตํ่ากวาหลายประเทศในอาเซียน
เว�ยดนาม
กัมพ�ชา
มาเลเซีย
บรูไน
ไทย

เสนระดับคาเฉลี่ยของโลก 0.56
เสนระดับคาเฉลี่ยของภูมิภาค 0.59

427

คะแนน

ที่มา: THE WORLD BANK
หมายเหตุ: คาคะแนนใชการป�ดทศนิยม 2 ตำแหนง
ในรายงานประจำป 2020 มีขอมูลทั้งหมด 174 ประเทศ และไมมีการจัดอันดับ
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คะแนน
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คะแนน
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คะแนน

สิงคโปร
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คะแนน

คะแนน
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2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

พิจารณาจากปัจจัยชี้วัด 4 มิติ คํานวณจาก 12 ดานหลัก และ 103 ดานยอย พ.ศ.2562

Global Competitiveness Index: GCI

อันดับที่ดีที่สุด
ของไทย คือ
อันดับที่ 28/131
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84.8

ดานความ
ดานการพัฒนา
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ทักษะของประชากร
นวัตกรรมของไทย
กลับลดลง
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51st
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ไทย
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%

67th

(คะแนน
(คะแนน 58.1
58.1 เปเปนน 61.5)
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ที่มา: World Economic Forum
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มีอัตราการเติบโตอยาง
กาวกระโดดสูงที่สุดในโลก

77th

ดีข�้นเพ�ยง 1 อันดับ
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!

!

คุณภาพการศึกษา
ระดับประถมศึกษาของไทย

6
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พ.ศ.2549-2561 พ.ศ.2551-2560
ดานโครงสราง
พ�้นฐานของไทย

68.1

* จากอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ
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ระบบนิเวศนวัตกรรม
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1

Rank

46

25

4.5

4.52

39

-7

45

25

67.5

Rank

44

25

37

Rank +4

43

25

12

31

WORLD TOP 10
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ตลาด
เชน การแขงขันภายใน
ประเทศ ตลาดแรงงาน

ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน 2562
World GCI Rank 2019

มีคาคะแนนที่ 0-100
ว�ธ�น�บคะแนน 0-100 คะแนน

อันดับดัชน�ตั้งแต 28 - 40

ว�ธ�น�บคะแนน 0-7 คะแนน

28

ทรัพยากรมนุษย
เชน ดานการสาธารณสุข

Rank
+10 +5.8 %

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทย

สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
เชน สภาพแวดลอมของ
หนวยงาน โครงสรางพ�้นฐาน

0.88

38th

40th

Rank -2

จัดทําโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) เป็ นดัชนีทแ
ี่ สดงภาพขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละประเทศ เพื่อเป็ นข้อมูลทีส
่ ามารถนําไปใช้
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทิศทางนโยบายในภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของประเทศ

(คะแนน 67.5 เปน 68.1)
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2.2 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลระดับโลก

ประมวลผลจากปัจจัย 3 มิติหลัก คือ

World Digital Competitiveness

จัดทําโดย สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD)
เพื่อวัดขีดความสามารถ การยอมรับและความพร้อมของแต่ละประเทศ ในการปรับใช้เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั มาเป็ น

องคความรู
เชน ดานความสามารถ
การศึกษาและการฝกอบรม

ตัวขับเคลือ
่ ารเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
่ นและเป็ นตัวแปรสําคัญของการพัฒนา ทีจ
่ ะนําไปสูก
และสังคม ในการแข่งขันในระดับโลก สูท
่ ศ
ิ ทางของยุคเศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั แห่งศตวรรษที่ 21

ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจท
ิ ล
ั ระดับโลกของไทย
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มิติเทคโนโลยี ไทยมีการ
พัฒนาการดีข�้น 5 อันดับ

สหรัฐอเมร�กา
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ไดอันดับที่
จาก
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ไทย

2558
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อันดับดัชนีตั้งแต 38 - 48
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เฉลี่ย
อันดับที่ 39
ในเวลา 8 ป

44
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คะแนน
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* จากอันดับทั้งหมด 63 ประเทศ

World Digital Competitiveness Rank 2020

64.27
WORLD TOP 10
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คะแนน
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ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจท
ิ ล
ั 2563

มีคาคะแนนที่ 0-100

65.27

ความพรอมในอนาคต
เชน ทัศนคติในการปรับตัว
การเชื่อมตอระบบเคร�อขายและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
เชน การพัฒนา
โครงขายสารสนเทศ

(อันดับอยูระหวางอันดับที่ 39-41)

15

3.1 ดัชนีการศึกษา Education index

พิจารณาจาก

คือดัชนีการจัดอันดับประเทศในด้านการศึกษา ซึง
่ เผยแพร่โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
การศึกษามีบทบาทสําคัญและเป็ นองค์ประกอบหลักในการมีชว
ี ต
ิ ทีด
่ ี เป็ นพื้นฐานในการวัดคุณภาพ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวต
ิ ของพลเมือง อันเป็ นปัจจัยหลักในการตัดสินว่าประเทศใด
เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศด้อยพัฒนา

ดัชนีการศึกษาของไทย

7.9 ป
4.6 ป

(ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ระบุใหบคุ คลมีสทิ ธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอ ยกวา
12 ปทรี่ ฐั จัดใหอยาง ทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
โดยไมเก็บคาใชจา ย ป.1-ม.6)

จํานวนปที่คาดวาเด็ก
จะไดรับการศึกษาเพ��มข�้น

15ป

+ 6.6 ป

จํานวนปการศึกษาโดยเฉลี่ย
ของคนไทยที่อายุ 25 ปข�้นไป

+ 3.3 ป

+ 76.23%

ประมาณ
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0.6
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ดัชนีการการศึกษา
ของไทยเพ��มข�้น

พ.ศ. 2562

(พ.ศ.2533-2562)

8.4 ป

ไทยมีคาความเหลื่อมลํ้า
ดานการศึกษาคิดเปน

18.3%

(Inequality adjusted Human
Development Index: IHDI)
ไทย
สูงกวาเกณฑ

7

ออสเตรเลีย

0.92

31

สิงค โปร

112

อินโดนีเซีย

นอรเวย

8

ไอรแลนด

73

มาเลเซีย

117

เว�ยดนาม

สหราชอาณาจักร

0.93

9

เดนมารก

บรูไน

อินเดีย

4

0.93

10

สว�เดน

0.7

137

ฟ�นแลนด

0.92

86

0.92

95

ไทย

ติมอร-เลสเต

5

0.93

ไอซแลนด

24

เกาหลีใต

0.68

147

0.87

98

ฟ�ลิปปนส

0.68

156

ลาว

นิวซีแลนด

29

ญี่ปุน

110

จ�น

154

กัมพ�ชา

161

เมียนมา

0.94

2

0.93

5

0.93

0.92

0.85

คาคะแนนเฉลี่ยดัชนีการศึกษาของกลุมประเทศ
ตามลำดับการพัฒนา 4 กลุม พ.ศ.2562
0.858
กลุมพัฒนาระดับสูงมาก
เชน เยอรมน� ออสเตรเลีย สิงคโปร ฟนแลนด

กลุมพัฒนาระดับสูง (ไทยอยูในกลุมนี้) 0.670
เชน อิหราน จ�น ยูเครน ไทย

กลุมพัฒนาระดับปานกลาง

0.531

กลุมพัฒนาระดับตํ่า

0.423

กลุมเอเชียตะวันออกและแปซิฟ�ก

0.647

เชน เว�ยดนาม อินเดีย ลาว

เกณฑของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟ�ค 13.4%

* จากอันดับทั้งหมด 189 ประเทศ

เยอรมนี

1
3

ป

29 ปผานมา

จํานวนปที่คาดวาเด็กจะอยูในระบบการศึกษา
(Expected years of schooling index)
อางอิงจากอัตราการลงทะเบียนแรกเขาระบบการศึกษาของเด็ก

ดัชนีการศึกษา 2562
World Education Index 2019

มีคาคะแนนที่ 0-1
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25
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62

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

จํานวนปการศึกษาโดยเฉลี่ย
ของผูมีอายุ 25 ปข�้นไป
(Mean years of schooling index)

เชน ซูดาน อัฟกาน�สถาน

ที่มา: United Nations Development Programme: UNDP
หมายเหตุ: คาคะแนนใชการป�ดทศนิยม 2 ตำแหนง, ไอซแลนด และนิวซีแลนด ไดคะแนนเทากัน
การจัดอันดับจัดทำโดยคณะทำงาน อางอิงจากฐานขอมูล

0.84

0.73

0.66

0.65
0.63
0.56
0.51
0.48
0.48
0.46

ปการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากร

เยอรมนี

เปนประเทศทีม่ ปี ก าร
ศึกษาโดยเฉลีย่ ของ
ประชากรสูงทีส่ ดุ ในโลก

ฟนแลนด

(เยอรมน�กําหนดการ
ศึกษาภาคบังคับที่ 9 ป)

ไวที่ 10 ป

14.2

สิงคโปร
12.8
ป
11.6
ป มาเลเซีย
การศึกษา
10.4 ป
การศึ
ก
ษา
ป ฟ�กํนาแลนด
ภาคบังคับ
หนด
ของสิงคโปร
อยูที่10 ป

เว�ยดนาม
ป

8.3

ไทย

7.9 ป
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3.2 การรู้หนังสือ Literacy Rate

พิจารณาจาก

คือ ความสามารถทีจ
่ ะเข้าใจภาษาในระดับทีเ่ หมาะสม สําหรับการติดต่อสือ
่ สาร และทํางานโดยทัว
่ ไป
ซึง
เป็
น
เงื
อ
นไขสํ
า
หรั
บ
การดํ
า
รงชี
ว
ต
ิ
ในสั
ง
คม
และเป็
น
กุ
ญ
แจสํ
า
คั
ญ
ในการแสวงหาความรู
้
พั
ฒ
นาทักษะ
่
่
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูค
้ น ซึง
้ นังสือมาจากการส่งเสริมศึกษาขัน
่ การรูห
้ พื้นฐาน เพื่อให้ประชากร
มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม

การรูห
้ นังสือของคนไทย

100
98
96
94

92.6

93.5

96.4
คะแนน

คะแนน

การรูหนังสือของประชากรที่อายุ 15 ปข�้นไป ที่สามารถ
อานออกเข�ยนได โดยสามารถเขาใจขอความสั้นๆ
ในชีว�ตประจําวัน และยังครอบคลุมถึงการคํานวณ
และการวัดทางคณิตศาสตรอยางงาย

การรูห
้ นังสือของโลก 2551-2561
Literacy Rate 2008-2018

มีคาคะแนนที่ 0-100

อุซเบกิสถาน
ยูเครน

93.7
คะแนน

100

คาเฉลี่ย 10 ป

92.9

ซานมาร�โน
ลัตเว�ย
เอสโตเนีย

93.8

99.9

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ทาจ�กิสถาน
ลิทัวเนีย
คาซัคสถาน

92
90

99.8

เติรก เมนิสถาน
สโลว�เนีย
รัสเซีย

อิตาลี

ฟ�ลิปปนส

เว�ยดนาม

เมียนมา

ฮังการ�
ฟ�จ�
โครเอเชีย

สิงคโปร

มาเลเซีย

อินเดีย

99.1

บรูไน

ไทย

ติมอร-เลสเต

99.6

อารเจนตินา

จ�น

ลาว

ตองกา
มอลโดวา
จอรเจ�ย

เซอรเบีย
โรมาเนีย
มอนเตเนโกร

99.2

99.7

คีรกีซสถาน
บารเบโดส

99

99.4

88

98.2
97.3
97.2
96.8

อินโดนีเซีย

95.7

95

94.9

93.8

75.6
74.4

68.1

84.7

กัมพ�ชา

80.5

98.8

86
84

ในปจจ�บัน

82
80
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2543

2548

2553

2556

2558

2551-2561

ป

ผู้ใหญ่

เด็กและวัยรุ่น

ยังไม่รู้หนังสือ

ไม่รู้หนังสือและขาด
ทักษะด้านคณิตศาสตร์

773
ที่มา: United Nations Development Programme: UNDP
หมายเหตุ: อางอิงจากฐานขอมูลปลาสุดของแตละประเทศ

ลานคน
ทัว่ โลก

617 ลคนาน
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พ.ศ.2543-2561

คะแนนสอบ PISA ของไทย
ลดลงอยางตอเนื่องและ ไทยมีแนวโนมความ
ตํ่ากวาเกณฑคะแนนเฉลี่ย เหลื่อมลํ้าทางการ
ของโลกมาโดยตลอด ศึกษาสูงข�้น
2552

ไทย

คาเฉลี่ย

43% 63%

2558
2561

มีสมรรถนะการอยูในสังคมโลก
(global competence)
ไทย

คาเฉลี่ย

คะแนน

คะแนน

423 474

จ�น (4 มณฑล) 9

เกาหลีใต

2

สิงคโปร

โปแลนด

555
549

มาเกา

3

525

ฮองกง

4

524

61

58

6.2%/GDP

เง�นลงทุนไทย

เง�นลงทุนเฉลี่ย
กลุมOECD

5%/GDP

คะแนนเฉลี่ย PISA
กลุมOECD
คือ การประเมินวาระบบการ
ศึกษาจะสามารถสรางเยาวชนที่มี
คุณภาพและจะประสบความสําเร็จ
ไมวาจะอยูพ�้นที่ใดในโลก

PISA
SCORE

ไทย

PISA
SCORE คะแนน PISA
ไทย
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10
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ญี่ปุน

14

504

ไตหวัน
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เอสโตเนีย 56

มาเลเซีย

523

6

แคนาดา 59

7

ฟ�นแลนด 66

8

ไอรแลนด 72

415

บรูไน

520

408
ไทย

520

25

55

25

52

25

49

ไทยลงทุนดานการศึกษาถึง 6.2%
ของ GDP สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ
ในกลุม OECD ที่ 5.0% แตกลับ
มีคะแนน PISA ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย

ในขณะที่ผล
สัมฤทธิ์ลดลง
คือ ความเชื่อวาคนเราสามารถ
พัฒนาตัวเองข�้นไดตลอดเวลา
ผานการฝกฝน ทุมเทและมุงมั่น
พยายามทําสิ�งใดก็ตามใหสําเร็จ

1
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อินโดนีเซีย
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1

จ�น (4 มณฑล) 9

เนเธอรแลนด
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มาเลเซีย

ฮองกง

51

บรูไน

ไตหวัน

57

ไทย
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8
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526

1

จ�น (4 มณฑล) 9
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สิงคโปร 10
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มาเกา
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ไตหวัน
มาเลเซีย

48
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เอสโตเนีย 50

530

ญี่ปุน

529

บรูไน

431
ไทย

54

379

6

353

7

เกาหลีใต 77

8

แคนาดา

426

อินโดนีเซีย

522

396

ฟ�ลิปปนส

519

357

518

340

เว�ยดนาม ทำคะแนนมาแรงทั้ง 3 ว�ชา ใน PISA 2015

มาเกา และเอสโตเนียดีข�้นอยางตอเนื่อง
ไทย

การอาน

มาเกา

คณิตศาสตร

เอสโตเนีย

ว�ทยาศาสตร
2003

ฮองกง

590

ฟ�นแลนด 70

523

ทิศทางคะแนนดานการอาน

2000

ว�ทยาศาสตร ความสามารถในการเชือ่ ม
โยงสิง� ตางๆ เขากับประเด็นทีเ่ กีย่ วของ
กับว�ทยาศาสตร และแนวคิดทาง
ว�ทยาศาสตร ไดอยางมีวจ� ารณญาณ

* จากอันดับทั้งหมด 79 ประเทศ
ดานว�ทยาศาสตร

ดานการอาน
WORLD TOP 10 :
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พ.ศ.2561 นักเร�ยนไทย
มีกรอบแนวคิดแบบเติบโต
(growth mindset)
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คะแนนสอบ PISA 2561
PISA 2018
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เฉลี่ย PISA
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วิทยาศาสตร์
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คะแนน 490 489
คะแนน คะแนน
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คณิตศาสตร์
500
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คะแนน 493
คะแนน 487
คะแนน

25

ด้านการอ่าน
500

คะแนนเฉลี่ยประเทศ
คะแนน
ในกลุม OECD
ประเทศไทย

จัดสอบทุก 3 ปี ใน 3 ด้านได้แก่

คณิตศาสตร ความสามารถใช
เหตุผล ว�ธีการ และผลลัพททาง
คณิตศาสตรเพ�่อแกปญหา อธิบาย
และคาดการณปรากฏการณตางๆ

WORLD TOP 10 :

คะแนนสอบ PISA ของไทย

การอาน ความสามารถในการ
อานเพ�่อการเร�ยนรู สามารถทํา
ความเขาใจ ว�เคราะหสิ�งที่อาน
และนําไปปรับใช ได

ดานคณิตศาสตร

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment
: PISA) เริม
้ ใน พ.ศ.2543 โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
่ ขึน
Economic Co-operation and Development: OECD) มีวต
ั ถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาของประเทศต่างๆ ว่าเยาวชนมีศก
ั ยภาพหรือความสามารถพื้นฐานทีจ
ิ ในโลก
่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีวต
ทีม
ี ารเปลีย
่ ก
่ นแปลงหรือไม่

PISA ประเมินสมรรถนะ
เพื่อแก้ปัญหาในบริบท
ของชีวิตจริงที่เรียกว่า
ความฉลาดรู้ (Literacy)
ของนักเรียนอายุ 15 ปี

WORLD TOP 10 :

3.3 PISA

2006

2009

2012

2015

2018

487 Pt
495 Pt
525 Pt

32 nd/ 70
22 nd/ 70
08 th/ 70

th

th

th

สวนใน PISA 2018 เว�ยดนาม ทําคะแนนไดสูงเชนกัน
แต ไม ไดรับการจัดอันดับเนื่องจากยังไม ไดรับการรับรองผลจาก OECD

กลุม OECD
ที่มา: Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD
หมายเหตุ: จ�นเขารวมการสอบ PISA 4 มณฑล ไดแก ป�กกิ�ง, เซี่ยงไฮ, เจ�ยงซู, เจอเจ�ยง
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4.1 ดัชนีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

พิจารณาจาก

EF English Proﬁciency Index: EF EPI

A+

จัดทําโดย EF Education First: EF องค์กรการศึกษาเอกชนในระดับนานาชาติทเี่ ชีย
่ วชาญเรือ
่ ง

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เริม
้ แรกใน พ.ศ. 2554 ภาษาอังกฤษ ถือเป็ นภาษากลางทีใ่ ช้
่ เผยแพร่ครัง
ในการติดต่อสือ
่ สารระดับโลก เป็ นเครือ
่ งมือหลักในการสร้างความร่วมมือและควาสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ การแสวงหาความรูแ
้ ลกเปลีย
่ นข้อมูลและแนวคิด บนสังคมทีไ่ ร้พรมแดนทางการสือ
่ สาร

ดานทักษะการอาน

D

50

D

47.79
คะแนน

D

44.36

44.44

อันดับที่
/54

อันดับที่
/60

คะแนน

53

39.41

คะแนน

30

49.78

55

คะแนน

อันดับที่

62/70

คะแนน

47.21

อันดับที่

53/80

คะแนน

อันดับที่
/72

56

C

48.54
คะแนน

อันดับที่
/88

64

D

47.61
คะแนน

อันดับที่

74/100

NO

419

YES

อันดับที่

2554

2555

D

2556

ไทย

2557

จัดอยู ในกลุมที่มีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษต่ำ และ
ต่ำมากมาโดยตลอด

2558

D

คะแนน

อันดับที่
/100

89

42/44

C

22

45.35

อันดับที่

48/63

คะแนน

35

D
D

D

D

45

40

C

WORLD TOP 10

C

2559

2560

D

2561

2562

กรุงเทพฯ

2563

ป

พ.ศ. 2563 ในการจัดอันดับความสามารถ
ระดับเมือง กรุงเทพฯ ไดคะแนนลดลงมาอยู
ในระดับต่ำมากจากที่เคยอยู ในระดับต่ำ

B

C

D

การทดสอบเพ�่อดูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ดานทักษะการอาน
และการฟ�ง ของประเทศที่ ไม ไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักหร�อภาษาราชการ
จากทั่วโลก โดยแบงผลการทดสอบเปน 5 กลุม คือ กลุมที่มีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษสูงมาก ไปจนถึงตํ่ามาก

ดัชนีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 2563
EF English Proficiency Index 2020

ดัชนีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของไทย
ภาษอังกฤษระดับตํ่า ภาษอังกฤษระดับตํ่ามาก
(Low Procifiency) (Very Low Procifiency)

ดานทักษะการฟ�ง

A

*จากอันดับทั้งหมด 100 ประเทศ

1

เนเธอรแลนด

6

ออสเตร�ย

623

27

ฟ�ลิปปนส

562

55

ญี่ปุน

2

เดนมารก

632

7

โปรตุเกส

30

มาเลเซีย

65

เว�ยดนาม

3

ฟ�นแลนด

631

8

เยอรมนี

32

เกาหลีใต

74

อินโดนีเซีย

4

สว�เดน

625

9

เบลเยียม

38

จ�น

84

กัมพ�ชา

5

นอรเวย

10

สิงคโปร

50

อินเดีย

89

ไทย

93

เมียนมา

652

624

618
616
612
611

ระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มประเทศ

A+

ระดับสูงมาก เชน เนเธอรแลนด ฟนแลนด เยอรมน�

A

ระดับสูง เชน สว�ตเซอรแลนด กร�ซ ฟลปิ ปนส

B

ระดับปานกลาง เชน มาเลเซีย เกาหลีใต จ�น ฮองกง

C

ระดับตํ่า เชน ญีป่ นุ อินเดีย เว�ยดนาม

D

ระดับตํ่ามาก เชน เมียนมา อียปิ ต ไทย

ที่มา: EF Education First: EF

547
545

520
496

จีน

487
473
453
435
419
411

สิงคโปร

B
C
พ.ศ.2562 เปนตนมาจ�น
สามารถขยับอันดับความ
สามารถในการใชภาษาอังกฤษ
จากระดับตํ่ามาที่ระดับกลาง

5 Years
TOP

10 th
เปนประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เพ�ยงประเทศเดียว
ที่อยูในอันดับ Top 10 ตอเนื่อง
เปนปที่ 5 (พ.ศ.2559-2563)
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4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT adoption

พิจารณาจาก (จํานวนตอประชากร 100 คน)

คือ การปรับตัวและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากร ในปัจจุบน
ั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
จัดเป็ นโครงสร้างพื้นฐานทีส
่ าํ คัญ และเป็ นปัจจัยหนึง
่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า แลกเปลีย
่ น
ความคิด และจุดประกายทางนวัตกรรม

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของไทย

0

20

40
ไดอันดับที่
จาก

ป 2562 ( ICT Adoption )
0

20

เปอรเซ็นตผูใชอินเทอรเน็ตของไทย

พ.ศ.2561

จํานวนผูใช
อินเตอรเน็ต
ณ ป 2561
จํานวนที่ยัง
ไมสามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ต

47.5%
24

64
140

40

56.6
คะแนน

62
141

60

60.1

80

100

คะแนน

60

80

100

ผูใชบร�การโทรศัพท
เคลือ่ นที่ ระบบบรอดแบนด
(Mobile-broadband)

ผูใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนด
(Fixed-broadband
Internet)

ผูใชอินเทอรเน็ตไฟเบอร
(Fibre Internet)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 2562

มีคาคะแนน 0-100

เกาหลีใต

6

ญี่ปุน

86.2

11

ไตหวัน

2

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

7

ไอซแลนด

18

จ�น

71

กัมพ�ชา

3

ฮองกง

89.4

8

กาตาร

26

บรูไน

72

อินโดนีเซีย

4

สว�เดน

87.8

9

เดนมารก

33

มาเลเซีย

88

ฟ�ลิปปนส

5

สิงคโปร

83.3

10

นอรเวย

83.1

41

เว�ยดนาม

102

ลาว

120

อินเดีย

1

92.8
91.9

87.1

85.3
83.8

82.3
78.5
75.4
71.6
69

พ.ศ.2562

62

ไทย

60.1
55.4
55.4
49.7
44.2

32.1

กาตาร์

มีเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากทีส
่ ุดที่

จํานวนผูใช
อินเตอรเน็ต
ณ ป 2562

+
56.8% 9.3%
จํานวนที่ยัง
ไมสามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ต

เปอรเซ็นตผูใช
อินเทอรเน็ตตอประชากร

*จากอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ

ICT adoption 2019
WORLD TOP 10

ป 2561 ( ICT Adoption )

ไดอันดับที่
จาก

ผูใชบร�การโทรศัพท
เคลื่อนที่ ระบบเซลลูลา
(Mobile-cellular)

เพ��มข�้น

เปนอันดับที่
จาก

99.7%

90
141
ที่มา: เปนสวนหนึ่งของดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก (GCI) จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)
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4.3 ความพร้อมสําหรับอนาคต Future Readiness

พิจารณาจากปัจจัย 3 ด้าน

คือ ความพร้อมและความยืดหยุน
่ ในการปรับตัวให้เข้ากับกระแสเทคโนโลยีทเี่ ริม
่ เข้ามามีบทบาทสําคัญ
การตอบสนองต่อความเปลีย
้ ละปรับใช้เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั เข้ามาเป็ นส่วนหนึง
่ นแปลง ยอมรับ เรียนรูแ
่
ของการดําเนินงานต่างๆ ในชีวต
ิ ประจําวัน เพื่อเตรียมความพร้อมสูก
่ ารพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคต

WORLD TOP 10

90
80

50

45

ไดอันดับที่

48

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

40
30
20
10
0
2557

2558

2562

2563

อันดับของไทยในพ.ศ. 2563

อยูอันดับที่
จาก

56
63

มิติเทคโนโลยี ไทยมีการ
พัฒนาการดีข�้น 5 อันดับ

45

!

th

50th

ในดานความคลองตัวและการปรับตัว
ทางธุรกิจ (Business agility)

คะแนนลดลงจาก 52.86
มาที่ 49.94

30

th

44th

-14

การละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรของไทย

ไมเปลี่ยนแปลง

26

2561

Rank

45-50

อยูระหวาง
จากทั้งหมด 63 ประเทศ

2560

Point -2.92

อันดับของไทย พ.ศ. 2556-2563

2559

Rank +5

2556

อันดับของไทยลดลงถึง 14 อันดับ
จากที่ 30 มาที่ 44

นอรเวย

92.94

12

สิงค โปร

48

อินโดนีเซีย

2

สหรัฐอเมร�กา

7

สว�เดน

18

จ�น

54

ฟ�ลิปปนส

3

เกาหลีใต

96.12

8

ไตหวัน

91.81

26

ญี่ปุน

56

อินเดีย

93.74

9

ฟ�นแลนด

91.18

32

มาเลเซีย

ฮองกง

87.87

45

ไทย

100

98.65

4

เนเธอรแลนด

5

สว�ตเซอรแลนด

93.08

10

92.39

87.12

80.00
67.93

46.70
44.79

42.80

64.05
49.94

ป

พ.ศ. 2559 - 2563

ในรอบ 5 ป มี 3 ประเทศ
ที่สามารถขยับอันดับเขาสู Top 10
ใน พ.ศ.2563 ไดแก

ฮองกง

ข�้นสูอันดับที่ 10

เกาหลีใต

ข�้นสูอันดับที่ 3

ใตหวัน

ข�้นสูอันดับที่ 8

10th
27th

ที่มา: เปนสวนหนึ่งของดัชนีความสามารถในการแขงขันดานดิจ�ทัลระดับโลก (World Digital Competitiveness)
จัดทำโดย สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)
หมายเหตุ: คาคะแนนใชการป�ดทศนิยม 2 ตำแหนง

08th
22nd

03rd
+22

48

ไดอันดับที่

ไดอันดับที่

ไดอันดับที่

6

Rank

50

ไดอันดับที่

ไดอันดับที่

เดนมารก

+14

60

50
45
49
45
52.86
50.06 49.94
49.94

1

Rank

70

ไดอันดับที่

*จากอันดับทั้งหมด 63 ประเทศ

Future Readiness 2020

100

ไดอันดับที่

เชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government)
ความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber security)
การละเมิดลิขสิทธิซ์ อฟตแวร (Software piracy)
การรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน
(Public-privatepartnerships)

ดัชนีความพร้อมสําหรับอนาคต 2563

มีคาคะแนน 0-100

Rank +17

ความพร้อมสําหรับอนาคตของไทย

การใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล (IT integration)

ความคลองตัวและการปรับตัว
ทางธุรกิจ (Business agility)
เชน การประยุกตใชและว�เคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
การถายทอดความรู
(Knowledge transfer)

ทัศนคติตอ การเปลีย่ นแปลง
(Adaptive attitudes) เชน ทัศนคติตอ โลก
โลกาภิวฒ
ั น (Attitudes toward globalization)
การคาปลีกทางอินเทอรเน็ต (Internet retailing)
การมีสวนรวมของประชาชนผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Participation)

25th
27

พิจารณาจาก

4.4 ทักษะการทํางานในอนาคต Skills of future workforce

เพราะในปัจจุบน
ั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดความเปลีย
่ นแปลงต่อสภาพสังคม

ทํางาน (Hard Skills) แต่ยง
ั รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

อย่างเป็ นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกับผูอ
้ น
ื่ (Soft Skill) เพื่อสร้างแรงงานทีม
ี วามยืดหยุน
่
่ ค
พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

ทักษะการทํางานในอนาคตของไทย

อันดับที่
จาก

141

คะแนน

28

WORLD TOP 10

64

60.7
Skills of future workforce

ทักษะการทํางานในอนาคต 2562
Skills of future workforce 2019

มีคาคะแนนที่ 0-100

ป 2562

อัตราสวนครูตอนักเร�ยนในระดับประถมศึกษา
Pupil-to-teacher ratio in primary education
อัตราสวนครูตอนักเร�ยนที่เหมาะสม จะสงเสร�มให
นักเร�ยนจะสามารถเขาถึงการเร�ยนรูแ ละไดรบั ความ
เอาใจใสจากครูอยางทั่วถึง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
เร�ยนรูแ ละพัฒนาการตามวัยอยางมีประสิทธิภาพ

การสอนใหคิดเชิงว�พากษ
Critical thinking in teaching
คือ การสอนใหมีกระบวนการคิด เชื่อมโยง
เหตุและผล และประเมินสถานการณเพ�่อ
แกปญหาไดอยางถูกตองตามความเปนจร�ง

เศรษฐกิจและความต้องการแรงงานทีม
ี ก
ั ษะนอกเหนือไปจากความรูค
้ วามเชีย
่ ท
่ วชาญเฉพาะด้านทีใ่ ช้ในการ

*จากอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ

1

เดนมารก

7

นอรเวย

82.0

28

สิงคโปร

72.1

64

ไทย

2

สว�ตเซอรแลนด

8

โอมาน

38

จ�น

79

ลาว

3

เนเธอรแลนด

84.3

9

ไอซแลนด

ไตหวัน

ฟ�ลิปปนส

4

84.0

10

เยอรมนี

69.4

81

ฟ�นแลนด

80.0

39

79.9

40

อินโดนีเซีย

เว�ยดนาม

5

สว�เดน

13

มาเลเซีย

69.3

82

78.1

58

ญี่ปุน

61.5

114

อินเดีย

6

กาตาร

23

บรูไน

59

เกาหลีใต

121

กัมพ�ชา

87.3
86.3

82.8
82.4

81.1

73.5

ดานการสอนใหคิดเชิงว�พากษ
ไทย

เปนอันดับที่
จาก

89

141

37/100
คะแนน

ไทยคะแนน
เกือบรั้งทาย
กลุมประเทศ
ในอาเซียน
โดยเหนือกวาเว�ยดนาม
เพ�ยงประเทศเดียว

69.8

61.3

60.7
55.4
54.5
54.4

40.3
30.4

อัตราสวนครูตอนักเร�ยนระดับประถมศึกษา
ฟ�นแลนด
76.4/100
อันดับที่

1

คะแนน

ไทย

สิงคโปร

ฟ�นแลนด

ลักเซมเบิรก

1 : 16.2 1 : 15.1 1 : 13.3 1 : 8.3

ที่มา: เปนสวนหนึ่งของดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก (GCI) จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)
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4.5 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบกับ GDP

การพิจารณาครอบคลุม

Research and development expenditure : % of GDP

คือ ค่าใช้จา่ ยด้านการวิจย
ั และพัฒนา (R&D) ตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

รวมจาก 4 ภาคส่วนหลัก คือ องค์กรธุรกิจ รัฐบาล สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหน่วยงาน
เอกชนทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไร การวิจย
ั และพัฒนาเป็ นลักษณะหนึง
่ ของการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง

เพื่อมุง
่ สร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมอันนําไปสูก
่ ารยกระดับรายได้ของประเทศ

การลงทุนด้านการวิจย
ั และพัฒนาของไทย

คะแนน

0.7
0.6

0.4% 0.4%

0.5

คะแนน

0.4

0.1

WORLD TOP 10

คะแนน

0.8

0.2

คะแนน

0.8%

0.9

0.1%

0.5%

0.6%
คะแนน

คะแนน

คะแนน

0.2% 0.2%
คะแนน

คะแนน

คะแนน

0
2539

2543

2548

ไทยมีสัดสวนเปอรเซ็นต
คาใชจาย R&D ที่ต่ำ
เมื่อเทียบกับ

2554

2556

2557

2558

2559

กลุมประเทศใน
เอเชียตะวันออกและแปซิฟ�ค
กลุมประเทศที่มีการพัฒนาระดับสูง
ประเทศในกลุมนี้ เชน มาเลเซีย ไทย จ�น

ประเทศไทย
30

1

2560

2557-2561

การว�จัยประยุกต

การพัฒนาเชิงทดลอง

การลงทุนด้านการวิจย
ั และพัฒนาของโลก 2557-2563
Research and development expenditure (% of GDP) 2014-2018

1.0% 1.0%

1.0

0.3

การว�จัยขั้นพ�้นฐาน

อิสราเอล

1

5%

2

4.8%

เกาหลีใต

สว�ตเซอรแลนด

3

3.4%

4

3.3%

5

3.2%

6

7
8

ญี่ปุน, สว�เดน

3.1%

สิงค โปร

ฟ�ลิปปนส

2.8%

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

จ�น
ฝรั่งเศส
เนเธอรแลนด

ไทย

กัมพ�ชา

อินเดีย

เมียนมา

นอรเวย

เว�ยดนาม

ไอซแลนด

บรูไน

2.2%

ออสเตร�ย

เดนมารก, เยอรมนี

เบลเยียม
ฟ�นแลนด
สหรัฐอเมร�กา

9
10

2.1%
2%

1.9%
1.4%
1%

0.7%

0.2%
0.2%
0.1%
0%

0.5%
0.3%

1.9 % / GDP
1.6 % / GDP

% / GDP
ที่มา: United Nations Developments Programme: UNDP
หมายเหตุ: อางอิงจากฐานขอมูลปลาสุดของแตละประเทศ
การจัดอันดับจัดทำโดยคณะทำงาน อางอิงจากฐานขอมูล
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4.6 ดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index: GII

พิจารณาจาก

ทรัพยากรด้านนวัตกรรม

คือ ดัชนีทป
ี่ ระเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ จัดทําร่วมกันโดย
มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) สถาบัน INSEAD และองค์การทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization: WIPO) เริม
้ แต่ พ.ศ.2550
่ จัดทําตัง

สถาบัน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของไทย
7
6

34/107

คะแนน

อันดับที่
/130

44

อันดับที่

3.06
คะแนน

อันดับที่

60/132

0
2550

2551-2552 2552-2553

ปจจัยนวัตกรรมของไทย

พ.ศ.2551-2552
เปนปที่ ไทยทําอันดับไดดีที่สุด
อันดับที่

41

ปจจัยทรัพยากร
ดานนวัตกรรม

อันดับที่

42

ปจจัยผลผลิต
ดานนวัตกรรม

และไมเคยกลับไปที่อันดับดังกลาวไดอีกเลย

คะแนน

อันดับที่
/125

อันดับที่
/141

อันดับที่
/142

48

57

57

คะแนน

คะแนน

คะแนน

อันดับที่

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่
อันดับที่
48/143 55
/141 อันดับที่ 51/127 44/126 43/129 อันดับที่
44/131
52/128

10

ป

0
2554

2555

2556

พ.ศ.2551-2563

12 ปที่ผานมา ในดานทุนมนุษย
และการว�จัย อันดับของไทยลดลง
!

31

st

67th

2557

2558

2559

พ.ศ.2563

ดานผลผลิตจากการพัฒนา
ความรูและเทคโนโลยี อันดับ
ของไทยลดลง
!

2560

2561

ดานการสงออก
สินคาสรางสรรค
อันดับที่

38th

44th

-6

1

3.4

คะแนน

คะแนน

1

2562

2563

ไทยตั้งเปา
ภายใน พ.ศ.2573

โครงสราง
พ�้นฐาน

ศักยภาพ
ทางการตลาด

ศักยภาพ
ทางธุรกิจ

ผลผลิตจากการ
พัฒนาความรู
และเทคโนโลยี

ผลผลิตจาก
ความคิด
สรางสรรค

*จากอันดับทั้งหมด 131 ประเทศ

1

สว�ตเซอรแลนด

66.08

7

ฟ�นแลนด

57.02

33

มาเลเซีย

42.42

85

2

สว�เดน

62.47

8

สิงคโปร

56.61

42

เว�ยดนาม

37.12

110

กัมพ�ชา

3

สหรัฐอเมร�กา

9

เยอรมนี

56.55

44

ไทย

36.68

113

ลาว

4

สหราชอาณาจักร

10

เกาหลีใต

48

อินเดีย

129

5

เนเธอรแลนด

58.76

14

จ�น

53.28

50

ฟ�ลิปปนส

6

เดนมารก

16

ญี่ปุน

71

ป

60.56

59.78

57.53

56.11

52.7

35.59

อินโดนีเซีย

26.49
21.46

20.65
เมียนมา

17.74

35.19
บรูไน

29.82

TOPth

30

Rank

3.01

คะแนน

-36

2

20

37.63 36.90 37.63 39.28 38.1 36.51 37.57 38.00 38.63 36.68

Rank

3

WORLD TOP 10

30

4

32

พ.ศ.2554-2563 มีคาคะแนน 0-100

พ.ศ.2550-2553 มีคาคะแนน 1-7

40

5

ทุนมนุษย
และการว�จัย

ดัชนีนวัตกรรมโลก 2563
Global Innovation Index 2020

พ.ศ.2550-2553 มีคาคะแนน 1-7
พ.ศ.2554–2563 มีคาคะแนน 0-100

50

ผลผลิตด้านวัตกรรม

ที่มา: World Intellectual Property Organization: WIPO
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4.7 ทักษะดิจิทัลของประชากรวัยทํางาน

4.8 ความสามารถด้านนวัตกรรม Innovation capability

Digital skills among active population

คือ การวัดประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมผ่านการประเมินจากปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย
้ จ
ี่ ะ
่ วเนือ
่ ง การเรียนรูท
ปรับตัวและนํานวัตกรรมมาปรับใช้ ได้กลายเป็ นส่วนประกอบทีส
่ าํ คัญในการขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจ

คือ ความรูค
้ วามสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั ให้เกิดประโยชน์สง
ู สุด ทัง
้ ในการ

และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของทุกประเทศ

เชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ตไปจนถึงความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงความเข้าใจหรือเลือกทําในสิง
่
ทีไ่ ม่กอ
่ ให้เกิดผลในเชิงลบต่อตนเองบนโลกออนไลน์

พิจารณาจาก

พิจารณาจาก
แบบสํารวจความคิดเห็นของผูบร�หาร (Executive opinion survey)
ในประเด็นคําถามวากําลังแรงงาน ที่ใชงานอยูมีทักษะดิจ�ทัลในระดับใด

การปฏิสัมพันธและความหลากหลาย
(Interaction and diversity)

ทักษะดิจท
ิ ล
ั ของประชากรวัยทํางานของไทย

2562

อันดับที่

WORLD TOP 10

ทักษะดิจท
ิ ล
ั ของประชากรวัยทํางาน 2562
World Digital skills among active population 2019
6

อิสราเอล

22

ฟ�ลิปปนส

97

เว�ยดนาม

2

ไอซแลนด

7

สว�ตเซอรแลนด

35

บรูไน

112

กัมพ�ชา

3

5

5.7

สว�เดน

5.7

เนเธอรแลนด

5.6

สิงคโปร

5.6

8
9
10

5.5
5.5

เอสโตเนีย

5.4

52

เดนมารก

66

มาเลเซีย

74

5.4
5.4

ที่มา: เปนสวนหนึ่งของดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก (GCI) ซึ่งจัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum: WEF)

5.1

4.9

อินโดนีเซีย

4.5

3.8
3.6

คะแนน

43.9
คะแนน

* จากอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ

เยอรมนี

6

เกาหลี

12

ฟ�นแลนด

50

ไทย

102

กัมพ�ชา

2

สหรัฐอเมร�กา

7

ญี่ปุน

13

สิงคโปร

51

บรูไน

119

ลาว

3
4

ลาว

5

4.1

มีคาคะแนน 0-100

1

ไทย

4.3

เชน ผูซื้อที่มีความรู และเขาใจ
ในการประเมินมูลคา และขอดีของสินคา

2562

ความสามารถด้านนวัตกรรม 2562
Innovation capability 2019

* จากอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ

ฟ�นแลนด

5.8

50
141

2561

1

4

34

66

คะแนน

ตลาดการคา
(Buyer sophistication)

+ 1.8

อันดับที่
จาก

42.1

อันดับที่
จาก

WORLD TOP 10

2561

51
140

คะแนน

61

เชน งานว�จัยดานว�ทยาศาสตรที่มีการตีพ�มพ
การจดสิทธิบัตรคาใชจายดานการว�จัยและพัฒนา

ความสามารถด้านนวัตกรรมของไทย

4.3

คะแนน

อันดับที่

เชน ความหลากหลายของแรงงานการรวมกลุมธุรกิจ
เพ�่อการแขงขัน การทํางานรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย

มีคาคะแนน 1-7

4.4

การว�จัยและพัฒนา
(Researchand development)

86.8
84.1

สว�ตเซอรแลนด 8

81.2

ไตหวัน

9

สว�เดน

10

80.2
79.1

79.1

78.3

สหราชอาณาจักร 24

78.2

ฝรั่งเศส

30

เนเธอรแลนด

35

77.2

76.3

ที่มา: เปนสวนหนึ่งของดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก (GCI) จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum: WEF)

75.8

75.2
จ�น

72

มาเลเซีย

74

อินเดีย

76

64.8
55.0
50.9

43.9
43.8

ฟ�ลิปปนส

30.9

28.0

38.0

อินโดนีเซีย

37.7

เว�ยดนาม

36.8

35

เจาะโลกการเร�ยนรู
ของไทยในบร�บทโลก
ว�เคราะหปรากฏการณ�และแนวโน�มทีเ่ กีย่ วของกับ
การเร�ยนรูท ี่โดดเดนน�าสนใจใน 4 เร�อ่ งสําคัญ เน�นความ
เคลือ่ นไหวในรอบ 20 ปนบ� ตัง้ แตกา วเขาสูศ ตวรรษที่ 21
โดยเปร�ยบเทียบคูขนานระหวางไทยและตางประเทศ
หองสมุดยุคใหม พืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ การเร�ยนรู วาดวยความ
เปลี่ยนแปลงของ “พื้นที่” หองสมุดที่เคยทําหน�าที่หยิบยื่นความรู
กลายเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเร�ยนรูและเปดกวางใหเกิดความรู ใหมๆ
ซึ่งเปนทิศทางที่ทําใหหองสมุดพลิกฟนบทบาทที่ดูเหมือนจะโรยราไป
ในยุคเปลี่ยนผานสูดิจ�ทัลกลับมามีช�ว�ตช�วาและยังคงรักษาคุณคาตอ
ว�ถีช�ว�ตของผูคนและชุมชนเอาไว ไดอยางตอเน��อง
แพลตฟอรมออนไลน� ภูมิทัศน� ใหมของการเร�ยนรู วาดวย
อิทธ�พลของเทคโนโลยี ก ารเร� ย นรู  ดิ จ � ทั ล ที่ ก  อ ให เ กิ ด ช อ งทางและ
เน� � อ หาการเร� ย นรู  ใ หม ๆ ช ว ยให ค นทุ ก กลุ  ม และทุ ก วั ย มี ท างเลื อ ก
ในการเร�ยนรูที่สอดคลองกับความสนใจและความตองการของตนเอง
ร�้อสรางทักษะใหม ในโลกยุคพลิกผัน ช�้ ใหเห็นถึงความไม
แน� น อนของโลกการงานอาช� พ ในอนาคต จ� ง จํ า เป น ต อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนทักษะ (Reskill) และยกระดับทักษะ (Upskill) ใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลง
EdTech Startup ผูบุกเบิกการเร�ยนรูรูปแบบใหม น�าเสนอ
จุดกําเน�ดของผูเลนหน�าใหม ในแวดวงการศึกษา ซึ่งปรากฏตัวและ
แสดงบทบาทอยางมีสีสัน เต็มไปดวยไอเดียสรางสรรคดวยการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต ใชกับการสงเสร�มการศึกษาใหสอดคลองกับ
ยุคสมัย และชวยแก ไข pain point ของการศึกษาและการเร�ยนรู

หองสมุดยุคใหม
พ�้นที่สาธารณะเพ�่อการเร�ยนรู
น�บตัง้ แตยา งเขาสูศ ตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2544-2563) หองสมุดในหลายประเทศตางลมหายตายจากไปน�บ
พันแหง เฉพาะในอังกฤษประเทศเดียวมีหองสมุดปดตัวไปเกือบ 800 แหงในชวง 10 ป (พ.ศ.2553-2562)
แต ในหวงเวลาเดียวกันน��ก็ ได ใหกําเน�ดหองสมุดยุคใหมทั้งขนาดเล็กและใหญ ที่มีแนวคิดแหวกแนว
รูปลักษณ�และการออกแบบเพื่อใชงานหลากหลาย จํานวนน�บรอยแหงทั่วโลก
หองสมุดเปนสถาบันทางสังคมที่ดํารงอยูมายาวนานหลาย
ศตวรรษ และมีการปรับตัวตลอดมา การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ
พลิกโฉม (Transformation) ดังที่กําลังปรากฏเดนชัดข�้นทุกขณะ
ในเวลาน�� เปนผลมาจากความพยายามตอสูดิ�นรนเพื่อการดํารงอยู
เน�อ� งเพราะอิทธ�พลของเคร�อ่ งมือสืบคน (search engine) และพลัง
ของเคร�อขายอินเทอรเน็ตซึง่ ชวยใหผคู นทัว่ โลกสามารถคนหาขอมูล
สารสนเทศทีต่ อ งการไดงา ยเพียงปลายน�ว� ทําใหพฤติกรรมการแสวงหา
ขอมูลความรูจากหองสมุดเปลี่ยนไปอยางสิ�นเช�ง
โดยหลักการแลว หองสมุดประชาชนน��นเปนพื้นที่สาธารณะ
เพื่อการเร�ยนรูอยูแลวในตัวของมันเอง ไมน�บหองสมุดโรงเร�ยน
และหองสมุดมหาว�ทยาลัยหร�อหองสมุดเพื่อการว�จัย ก็มีความเปน
สาธารณะอยูร ะดับหน�ง� ในกลุม เปาหมายทีห่ อ งสมุดน�น� ๆ รองรับ และ
ข�น้ อยูก บั นโยบายของหองสมุดแตละแหงทีจ่ ะเปดใหบร�การแกชมุ ชน
ในระดับที่มากน�อยแตกตางกันไป แตอันที่จร�งแลวความเปนพื้นที่
สาธารณะของหองสมุดน�น� ก็เพิง� เกิดข�น้ มาเพียงไมกรี่ อ ยปทผี่ า นมา
(เมือ่ เทียบกับกําเน�ดของหองสมุดทีป่ รากฏตัวข�น้ มาเมือ่ กวาสองพันป)
ซึง่ ผลของการเปลีย่ นแปลงครัง้ น�น� ทําใหความรูแ ละว�ทยาการในหอง
สมุดทีเ่ คยจํากัดหร�อผูกขาดอยูก บั อภิสทิ ธ�ช์ นกลายมาเปนพืน้ ทีแ่ สวงหา
ความรูซึ่งสาธารณชนสามารถเขาถึงได น�บเปนการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญมาแลวครั้งหน��งในประวัติศาสตรหองสมุด
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ภาพ : หองสมุดเมืองเบอรมิงแฮม
(Library of Birmingham) สหราชอาณาจักร
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Birmingham

สําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหมน� เร�ยกไดวาเปนการ
เปลีย่ นแปลงเช�งแนวคิดการออกแบบและใชงานพืน้ ที่ (Space
Management/Utilization) ที่มีผลใหภาพลักษณ�หองสมุด
แตกตางออกไปแทบไมเหมือนเดิม กลาวคือ พื้นที่ ใชประโยชน�
ซึ่งเคยถูกยึดครองดวยหน�งสือและชั้นวางหน�งสือ เน�นการใช
พืน้ ทีเ่ พือ่ การอาน และรูปแบบการใหบร�การหลักคือการสืบคน
สารสนเทศและการยืมคืนหน�งสือ กลายมาเปนพื้นที่โปรงโลง
การจัดวางเฟอรนเ� จอรแบบยืดหยุน สามารถปรับใชงานไดตาม
ความตองการหร�อกิจกรรมที่แตกตางหลากหลาย ออกแบบ
พื้นที่เพื่อสรางประสบการณ�การเร�ยนรู และการคนพบความรู
ใหมจากกิจกรรมสรางสรรคที่จัดข�้นอยางตอเน��อง บรรยากาศ
ผอนคลาย มีสสี นั มากข�น้ ขยายขอบเขตการใหบร�การทีม่ มี ากกวา
การสืบคนและยืมคืนหน�งสือ เปนพื้นที่สน�บสนุนการเขาถึง
ความรูและสารสนเทศ ตลอดจนกิจกรรมเร�ยนรูเพื่อสงเสร�ม
ทักษะศตวรรษที่ 21 ไมวาจะเปนการจัดแสดงทางวัฒนธรรม
จัดน�ทรรศการศิลปะหร�อความรู จัดอบรมพัฒนาทักษะใหม
สอนภาษา เปดพืน้ ทีส่ าํ หรับน�ดเจรจาทางธุรกิจหร�อตลาดงาน
ประกวดแขงขันสรางสิง� ประดิษฐ อภิปรายพูดคุยเร�อ่ งการเมือง ฯลฯ

ความหมายของพื้นที่สาธารณะเพื่อการเร�ยนรูของหอง
สมุดประชาชนจ�งแตกตางไปจากเดิม และถูกเร�ยกขานดวย
ช�่อที่หลากหลายเพื่อสะทอนบร�บทหร�อตัวตนของการเปน
สถานที่ สํ า หรั บ การเร� ย นรู  อาทิ “ห อ งน� � ง เล น ของเมื อ ง”
“ออฟฟศสาธารณะประจําเมือง” “พื้นที่แหงประชาธ�ป ไตย”
“ศาลาประชาคมของชุมชน” “พระราชวังของสามัญชน”
ดังที่ ไดกลาวขางตนแลววากระบวนการกลายเปนดิจ�ทัล
(Digitalization) คือสาเหตุหลักที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลง
มาสูหองสมุดยุคใหม ความรูและสนเทศในรูปแบบดิจ�ทัล
เขามาแทนทีห่ น�งสือกระดาษเพิม� มากข�น้ ในปร�มาณและความเร็ว
แบบทว�คูณ เมื่อผนวกเขากับการที่ผูคนสวนใหญสามารถเขา
ถึงอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึงมากข�้น ชองทางในการแสวงหา
ความรูจ�งเปดกวางอยางที่ ไมเคยเกิดข�้นมากอน ความจําเปน
ในการพึ่งพาหองสมุดจ�งน�อยลง หองสมุดหลายแหงมีจํานวน
ผูใชบร�การลดลงอยางตอเน�อ� ง พฤติกรรมผูใชหอ งสมุดเปลีย่ นไป
ไมเหมือนเดิม หากหองสมุดไมปรับตัวเพือ่ ตอบสนองความตอง
การใหมๆ ที่หลากหลายและมีความเฉพาะมากข�้น ก็ยอมหน�
ไมพน ทีจ่ ะถูกปรับลดงบประมาณหร�อบังคับใหปด ตัวไปในทีส่ ดุ
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ที่มา : Global ICT Development โดย International Telecommunication Union (ITU)
สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�่อสารในครัวเร�อน พ.ศ. 2561 โดย สำนักงานสถิติแหงชาติ

ภายใต ค ลื่ น โลกาภิ วั ต น� (Globalization) ที่ ก  อ ตั ว
และถาโถมเขาสูสังคมไทยมาตั้งแตทศวรรษ 2530 สิ�งที่
เกิดข�้นคูขนานไปกับกระบวนการกลายเปนดิจ�ทัล คือการ
พัฒนาและขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization) และ
การเคลื่อนตัวสูสังคมความรู (Knowledge Society)
โครงสร า งเศรษฐกิ จ ไทยที่ เ ปลี่ ย นจากภาคเกษตร
กรรมเป น หลั ก มาเป น ภาคอุ ต สาหกรรมและการค า การ
บร�การในสัดสวนเพิ�มสูงข�้น สงผลโดยตรงตอการเปลี่ยน
แปลงการใช ป ระโยชน� ข องที่ ดิ น และรู ป แบบการทํ า งาน
และที่พักอาศัย
ป จ จุ บั น ทั่ ว โลกมี ค นอาศั ย อยู  ใ นเขตเมื อ งมากกว า
ชนบท และเมืองยังคงมีแนวโน�มขยายตัวเพิม� ข�น้ ทีด่ นิ ในเขต
เมืองถูกใชเพื่อการพาณ�ชยกรรม การคาการลงทุน จนทําให
ราคาที่ดินมีมูลคาสูง และการน�ามาสรางพื้นที่สาธารณะ
กลายเปนประเด็นที่ตองพิจารณาความคุมคา การเขาถึง
พื้นที่เพื่อการเร�ยนรูกลายเปนเร�่องที่มีตนทุน หร�อราคา
เขามาเกี่ยวของ พื้นที่สาธารณะเพื่อการเร�ยนรูแบบไมมี
คาใชจายหร�อเขาถึงงาย จ�งเปนสิ�งหาไดยากยิ�งในเขตเมือง
ซึ่งเน�นผลตอบแทนหร�อประโยชน�เช�งธุรกิจเปนหลัก
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มองในแงน� โอกาสของหองสมุดประชาชนในฐานะ
บร�การของภาครัฐ ซึง่ ตัง้ อยู ในทําเลทีด่ ขี องเมือง คือการปรับ
ตัวสูหองสมุดยุคใหม เพื่อทําหน�าที่ตอบสนองความตอง
การทักษะความรู ใหมที่จําเปนสําหรับอนาคต ตอบโจทย
การสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตที่ดี ผานกระบวนการ
เร�ยนรู ในบรรยากาศที่สรางสรรค เปนการเติมเต็มสิ�งที่
ขาดหายไปของความเปนเมือง แกปญหาความขาดแคลน
พื้นที่สาธารณะเพื่อการเร�ยนรู ใหกับประชาชน
บทบาทหองสมุดยุคใหม ในเขตเมืองมีความเปนไปได
มากมาย และสามารถทํ า งานร ว มกั บ หน� ว ยงานอื่ น ใน
รู ป แบบหุ  น ส ว น (partner) อาทิ บร� ก ารให คํ า ปร� ก ษา
ดานการหางาน การบมเพาะสตารทอัป บร�การสืบคนขอมูล
ทองถิ�นเช�งลึกหร�อเปนศูนยกลางสารสนเทศเฉพาะดาน
ของชุมชน การเปนพื้นที่กลางสําหรับชุมชนในการพบปะ
หร�อจัดกิจกรรม การจัดน�ทรรศการความรูและการอภิปราย
การเป น ประชาคมให ชุ ม ชนมี ส  ว นร ว มในการอภิ ป ราย
และหาทางออกใหกับปญหาตางๆ ของเมือง

สัดสวนของประชากรที่อาศัยอยู ในเขตเมืองและชนบท
สัดสวนของประชากรโลก
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โลกาภิวัตน�เช�่อมตอโลกใหเล็กลงผานเทคโนโลยีการสื่อสาร
พรอมกับการไหลบาทวมทนของขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
จํานวนมหาศาล หน��งในแนวคิดใหมถูกพัดพาเขามาคือความเช�่อ
วาผูที่ยึดกุมขอมูลสารสนเทศและสามารถใชประโยชน�จากขอมูล
ได ก  อ นคื อ ผู  ที่ อ ยู  ร อด สามารถมองเห็ น โอกาสจากความรู  ใ หม
จนมีคํากลาววา ความรูคืออํานาจ
ผูคนจํานวนไมน�อยเห็นตรงกันวาโลกไดเปลี่ยนผานเขาสู
ยุคใหม จากสังคมเกษตรกรรม ผานมาเปนสังคมอุตสาหกรรมเขาสู
สังคมความรู หร�อ Knowledge Society (บางก็เร�ยกสังคมฐานความรู
หร�อ Knowledge-based Society)
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สัดสวนของประชากรไทย

ที่มา : กรมการปกครอง

แรงผลักดันอันเน�อ� งมาจากสังคมความรูน เ� องทีท่ าํ ใหหอ งสมุด
ยิ�งตองแสดงบทบาทใหชัดเจนยิ�งกวาอดีตในฐานะพื้นที่สาธารณะ
เพื่อการเร�ยนรู เพราะความรู ใหมๆ เกิดข�้นตลอดเวลา ในขณะที่
ความรูเ ดิมก็หมดอายุอยางรวดเร็วเชนกัน หองสมุดจ�งเสมือนสะพาน
เช�อ่ มความรูทที่ นั สมัยและเปนการเร�ยนรูต ลอดช�วต� เพือ่ ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้นไดอยางทันการณ�
โดยสรุป แรงผลักดัน 3 ดานที่ทําใหหองสมุดเกิดการเปลี่ยน
แปลงและกลายเปนพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ การเร�ยนรูไดแก1.กระบวนการ
กลายเปนดิจ�ทัล (Digitalization) 2. การพัฒนาและขยายตัวของ
ความเปนเมือง (Urbanization) และ 3. การเคลือ่ นตัวสูส งั คมความรู
(Knowledge Society)

ระยะเวลาของการเกิดความรูใหม
Jobs today are changing as rapidly as technology does
Industrial Revolution
Industrial production

Information Age

IOT Tipping Point

Computerization - digital data

Post Information Age
Low barries to markets,
talent and information

ที่มา : piqsels.com
ที่มา : Wikimedia Commons

1983-2443

เพ��มข�้นเทาตัว
ใน 400 ป

2443-2493

เพ��มข�้นเทาตัว
ใน 50 ป

2493-2513

เพ��มข�้นเทาตัว
ใน 20 ป

2513-2523

เพ��มข�้นเทาตัว
ใน 10 ป

2523-2543

เพ��มข�้นเทาตัว
ใน 8 ป

2560

เพ��มข�้นเทาตัว
ในทุก ๆ 13 เดือน

2563

เพ��มข�้นเทาตัว
ในทุก ๆ 12 ชั่วโมง
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ภาพ : หองสมุดไดคมัน บิโบล เทยยิน (Deichman Biblo Tøyen) นอรเวย
ที่มา : https://arkitektur-n.no/prosjekter/biblo-toyen

แรงผลักทั้งสามดานน��คาดวาจะสงผลใหหองสมุดประชาชน
มีแนวโน�มขยับตัวไปใน 2 ทิศทางหลัก ซึง่ บางแหง อาจเช�อ่ มทิศทาง
ทั้งสองเขามารวมกัน บางแหงอาจเลือกใหน�าหน�กกับแนวทางใด
แนวทางหน��ง ดังตอไปน��
1. เปลี่ยน Business Model หันมาเน�นจุดแข็งของพื้นที่
กายภาพ
เมื่อพฤติกรรมการแสวงหาขอมูลสารสนเทศไปอยูบนโลก
ออนไลน�เปนสวนใหญ นอกจากหองสมุดจําเปนจะตองจัดหาเคร�อ่ ง
มืออุปกรณ�หร�อเทคโนโลยีเพื่อการสืบคนทางอินเทอรเน็ตแลว
ก็หาใชวาบทบาทความสําคัญของพื้นที่กายภาพ (physical space)
ของหองสมุดจะหมดไปหร�อไมมีความหมาย หากมองในมุมกลับ
หองสมุดสวนใหญตางก็มีจุดแข็งอยูที่พื้นที่กายภาพ ที่ตั้งของหอง
สมุดโดยทัว่ ไปมักอยูในเสนทางการคมนาคมทีเ่ ดินทางสะดวกและเขา
ถึงงาย เปนโลเกชั่นที่สามารถประยุกต ใหเปนศูนยกลางการพบปะ
หร�อแลกเปลี่ยนเร�ยนรู ไดหลากหลายรูปแบบ เชน พื้นที่ทํางาน
รวมกัน (Co-working space) การประชุมพูดคุยหาร�อ เมกเกอรสเปซ
(Maker space) อบรมฝกฝนทักษะอนาคต หร�อแมแตจัดกิจกรรม
สันทนาการงานอดิเรกตางๆ ดังเชนหองสมุดหลายประเทศในแถบ
สแกนดิเนเว�ยที่ ไดกลายเปนสถานที่ยอดน�ยมของผูคน
ในตางประเทศ การเปลีย่ นบทบาทหองสมุดใหเปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
เพื่อการเร�ยนรูที่สอดคลองกับว�ถีช�ว�ตของผูคนยุคใหมสน�บสนุน
42

การเร�ยนรูและคนพบความรู ใหมๆ ผานพื้นที่กายภาพโดยเช�่อมโยง
กับโลกดิจ�ทัลเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด ไดทําให
หองสมุดหลายแหงกลับมาเปนที่น�ยมและมีผู ใชบร�การเพิ�มข�้น
ทั้งในแงปร�มาณการยืมคืนหน�งสือ สื่อทรัพยากร และการเขารวม
กิจกรรมทีจ่ ดั ข�น้ ในหองสมุด รวมไปถึงการเยีย่ มชมของน�กทองเทีย่ ว
และกลุมศึกษาดูงาน
โมเดลธุรกิจเดิมของหองสมุดอันไดแกการใหบร�การยืมคืน
หน�งสือและการอานหน�งสือในหองสมุดจะลดความสําคัญลง พื้นที่
ใหบร�การจะถูกใชเพื่อการแลกเปลี่ยนเร�ยนรูหร�อถายทอดความรู
แบบลงมือทํามากข�้น
สัดสวนพืน้ ทีข่ องหน�งสือและชัน้ วางจะลดลง แตพนื้ ทีเ่ พือ่ การ
เร�ยนรู การแสดงออก และทดลองปฏิบตั จิ ะเพิม� ข�น้ ดังปรากฏใหเห็น
ในหองสมุดทั้งที่กอตั้งมายาวนานกอนศตวรรษที่ 21 รวมถึงหอง
สมุดแหงใหมๆ ที่เพิ�งเกิด มีการปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่เพื่อการ
เร�ยนรูเพิ�มข�้น ไมวาจะเปนพื้นที่สําหรับการประดิษฐ การใชความคิด
สรางสรรค การทดลองสรางนวัตกรรม การพบปะอภิปรายพูดคุย
ซึ่งอาจเร�ยกขานพื้นที่เหลาน��แตกตางกันไป ไมวาจะเปน Fab Lab,
Maker Space, Learning Commons
ดังมีตัวอยางปรากฏใหเห็นแลวในหองสมุดหลายแหง อาทิ
การผอนคลายใชงานพื้นที่ ในหองสมุดกลางโตรอนโต (Toronto
CentralLibrary) ประเทศแคนาดา การจัดสรรพืน้ ทีบ่ ร�การในหองสมุด

เมืองเบอรมงิ แฮม (Library of Birmingham) สหราชอาณาจักร
Thinkspot ในหองสมุดประชาชนเมซา (Mesa Public Library)
สหรัฐอเมร�กา The Edge ในหองสมุดแหงรัฐคว�นสแลนด
(State Library of Queensland) ออสเตรเลีย Idea Lab ในหอง
สมุ ด ประชาชนซานดิ เ อโก (San Diego Public Library)
สหรัฐอเมร�กา MakerSpace Creative Hub ในหองสมุด
แบรมปตัน (Brampton Library) แคนาดา Idea Box ในหอง
สมุดชารลอตเม็กเคลนเบิรก (Charlotte Mecklenburg Library)
สหรัฐอเมร�กา Taylor Family Digital Library ในมหาว�ทยาลัย
คัลการ� แคนาดา FabLab ในหองสมุดประชาชนฟาแยตตว�ลล
(Fayetteville Free Library) สหรัฐอเมร�กา The Hive ที่เมือง
วอรเชสเตอร สหราชอาณาจักร และ Idea Exchange Old Post
Office หองสมุดไรหน�งสือ ทีเ่ มืองเคมบร�ดจ มลรัฐออนแทร�โอ
แคนาดา เปนตน
สวนในประเทศไทย ยังไมเห็นกรณ�ตวั อยางที่โน�มเอียงมาใน
ทิศทางน�อ� ยางเปนรูปธรรมจร�งจัง อาจมีหอ งสมุดประชาชนบาง
แหงเร�ม� ทดลองปรับเปลีย่ นการใชงานพืน้ ทีก่ ายภาพ แตกย็ งั ไม
อาจเร�ยกไดวาเปนการเปลี่ยน Business Model รูปแบบเดิม
ยกเวนแหลงเร�ยนรูที่สรางข�้นใหมและไม ไดผูกติดภาพลักษณ�
ความเปนหองสมุด ดังเชน Knowledge Exchange (KX) ถนน
กรุงธนบุร� และ C.A.M.P ในศูนยการคาเมญา จังหวัดเช�ยงใหม

เหลาน�ค� อื รากฐานสําคัญของการกอกําเน�ดเศรษฐกิจใหม
(new economy)
ดังน��น ผูบร�หารเมืองที่มีว�สัยทัศน�จะเลือกวางบทบาท
หองสมุดหร�อแหลงเร�ยนรู ใหเปนหน��งในกลยุทธการพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตและการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะ
การเสร�มสรางผูประกอบการใหม น�กสรางสรรค และผูคิดคน
นวัตกรรม นอกเหน�อไปจากมหาว�ทยาลัยหร�อสถาบันว�ชาช�พ
ที่มีอยูแลว พื้นที่หองสมุดและแหลงเร�ยนรูจะกลายเปนพื้นที่
สรางสรรค เปนที่มาของไอเดียใหมและนวัตกรรม
ตัวอยางกรณ�ตางประเทศที่วางบทบาทใหหองสมุดเปน
กลยุทธเช�่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเมือง เชน DOKK1 ใน
เดนมารก หองสมุดเมืองเบอรมงิ แฮม ในสหราชอาณาจักร Oodi
ในฟนแลนด นอกจากน��น ยังมีอีกหลายเมืองที่น�าเอาบร�การ
ภาครัฐอื่นๆ เขามารวมไว ในหองสมุดเพื่อใหเปนจุดบร�การ
เบ็ดเสร็จ (one stop service) ประชาชนจ�งไดรับความสะดวก
สบายในการเขาถึงบร�การที่จําเปนจากภาครัฐ ในขณะเดียวกัน
ก็ ไดรับความรู ใหมๆ โดยไมคาดคิดจากการเขามาใชบร�การ
ในประเทศไทย กรณ�ที่ ใกลเคียงแนวโน�มน��มากที่สุดคือ
เทศบาลนครยะลา ซึ่งดูแลรับผิดชอบอุทยานการเร�ยนรูยะลา
ถึงแมวาจะยังไม ใชการเช�่อมโยงหองสมุดหร�อแหลงเร�ยนรู
เขากับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง แตก็ชัดเจนวาอุทยานการ
เร�ยนรูยะลาเปนสวนหน��งของการพัฒนาการศึกษา งานความ
2. ผนวกหองสมุดหร�อแหลงเร�ยนรูเ ปนสวนหน�ง� ของ มั่นคง และการสงเสร�มพหุวัฒนธรรม ในขณะที่ทองถิ�นหร�อ
กลยุทธการพัฒนาเมือง
จังหวัดอื่นยังไมมีภาพความเช�่อมโยงระหวางแหลงเร�ยนรู
หองสมุดยุคใหมมีศักยภาพสูงข�้นในฐานะกลไกสราง กับกลยุทธการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนเทาไรน�ก
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากเดิมที่ถูกมองเปนเพียง
สถาบันทางสังคมที่สงเสร�มความรูและการศึกษา หองสมุด
กําลังโดดเดนข�้นในฐานะแหลงเร�ยนรูทักษะศตวรรษที่ 21 เปน
พื้นที่สรางปฏิสัมพันธทางความคิด สรางความเขาอกเขาใจ
และความกลมกลื น ระหว า งผู  ค นอั น หลากหลายในสั ง คม
พหุวฒ
ั นธรรม อีกทัง้ ยังเปนแหลงกอกําเน�ดความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม
ภาพ : หองสมุด DOKK1 เดนมารก
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Dokk1#/media/File:Legeplads_p%C3%A5_Dokk1.jpg
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หองสมุดยุคใหมที่เปดใหบริการในรอบ 20 ป

คัลเจอรยารด
(Culture Yard)
- สว�เดน

หองสมุดประชาชนไทเป สาขาเปยโถว
(Taipei Public Library, Beitou Branch)
- ไตหวัน

หองสมุดสีเข�ยว (Green Library) ที่กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอน
หยอนใจยอดน�ยมในกระแสอนุรักษสิ�งแวดลอม อาคารหองสมุดทําจากไมทั้งหลัง
ตั้งอยูในบร�เวณเดียวกับสวนสาธารณะบอน��าพุรอนซินเปยโถว ใกลกันยังมี
พิพิธภัณฑน�าพุรอน และ Plum Garden ซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปนชาวไตหวัน

เซนไดมีเดียเทค
(Sendai Mediatheque)
- ญี่ปุน

หองสมุดที่ผสมผสานศูนยศิลปะ
วัฒนธรรม มีหองชมภาพยนตรและ
สตูดิโอตัดตอภาพยนตร แกลเลอร�
คาเฟ และรานหน�งสือ เปนแหลง
เร�ยนรู แหงแรกๆ ที่น�าสื่อแขนงตางๆ
มาใชเพื่อการเร�ยนรูในหองสมุด

2544

2547

หองสมุดเพ�่อการเร�ยนรู ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(Discovery Learning Library)
- ไทย

ออกแบบอยางทันสมัยมีช�ว�ตช�วา บางแหงมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ เชน หองสมุดเพื่อการเร�ยนรู
สวนลุมพิน� (2549) หองสมุดเพื่อการเร�ยนรูซอยพระนาง (2550) หองสมุดเพื่อการเร�ยนรูหวยขวางหร�อ
หองสมุดการตูน (2555) หองสมุดสีเข�ยว ลาดกระบัง (2555) หองสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี
สวนลุมพิน� (2561)

2548

2549

หองสมุดการาเก็ต
ในเมืองมัลเมอ
(Garaget in Malmö)

"ศูนยวฒ
ั นธรรมสมัยใหมเพือ่ นวัตกรรม"
และพื้นที่ กลางแจงสาธารณะที่ใหญ
ที่สุดของเมือง พัฒนามาจากอาคาร
ตอเร�อเกา พื้นที่ใชสอยประกอบดวย
หองสมุด พิพิธภัณฑ คอนเสิรตฮอลล
แกลเลอร� หองประชุม

เดอ นิวเวอ บิบลิโอเธค หร�อ
“หองสมุดใหม”
(De Nieuwe Bibliotheek)

- สว�เดน

มีบรรยากาศเหมือนหองน��งเลนในบาน
หน�วยงานตางๆ เขามาใชพนื้ ทีเ่ พือ่
จัดกิจกรรมมากมายใหผคู นหลายชวงวัย
มี "หองแล็บสานเสวนา" ใหพลเมือง
และผูเช�่ยวชาญแลกเปลี่ยนเร�ยนรู
เพื่อรวมกันพัฒนาเมือง

2551

2552

หองสมุดเครจ�เบิรน
(Craigieburn Library)
- ออสเตรเลีย

- เนเธอรแลนด

"พื้นที่แหงประชาธ�ป ไตย" ที่เอื้อตอการ
มีปฏิสมั พันธและความแตกตางหลากหลาย
ตั้งอยูในอาคารที่บูรณาการหลายสวนงาน
ของเมืองไวดวยกัน เชน หอศิลป ศูนยฝก
อบรม คาเฟ ศูนยเด็กเล็ก และหอประชุม

น�าโมเดลการปรับปรุงหองสมุดมาจาก
รานหน�งสือ เพื่อดึงดูดผู ใชบร�การให
อยากหยิบและอยากอานหน�งสือ
มี co-working space และใหบร�การฐาน
ขอมูลบุคคลเพื่อเพิ�มโอกาสการหางาน
และจางาน

2553 2554

2555

มีตติ�งพอยท (Meeting Point)
- ฟ�นแลนด

หองสมุดไรหน�งสือ ทําหน�าที่เปน "ออฟฟศสาธารณะประจําเมือง" ทุกคน
สามารถน��งทํางานและใชบร�การ Fab Lab สําหรับผลิตผลงานตนแบบ และมี
"หมอคอม" คอยใหบร�การว�เคราะหปญหาและใหคําแนะน�าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

หองสมุดกลางซีแอตเทิล
(Seattle Central Library)
- สหรัฐอเมร�กา

บร�การคนหาตําแหน�งงาน แนะน�าการทํา
เอกสารประวัติเพื่อสมัครงาน มีคอมพิวเตอร
ที่ลงโปรแกรมเกี่ยวกับการหางานโดยเฉพาะ
จัดอบรมความรูใหมๆ รวมทั้งการใหบร�การ
ทางโทรศัพท และขอความออนไลน�
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อุทยานการเร�ยนรู TK Park
และเคร�อขายอุทยานการเร�ยนรู 28 แหง
- ไทย

อุทยานการเร�ยนรูตนแบบ ภายใตแนวคิด “หองสมุด
มีช�ว�ต” เพื่อสงเสร�มน�สัยรักการอานและการเร�ยนรู ผานสื่อ
การเร�ยนรูทันสมัยหลากหลายรูปแบบ เชน หน�งสือ ดนตร�
มัลติมีเดีย และกิจกรรมสงเสร�มการเร�ยนรูสําหรับเด็ก
และเยาวชน มีเคร�อขายอุทยานการเร�ยนรูในจังหวัดตางๆ
เปดใหมทุกป น�บตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน อุทยานการ
เร�ยนรูจังหวัดที่โดดเดน เชน อุทยานการเร�ยนรูยะลา
(2550) ศูนยการเร�ยนรูเมืองฉะเช�งเทรา (2557)

2556

ศูนยเร�ยนรูสุขภาวะ

หองสมุดเมืองเบอรมิงแฮม
(Library of Birmingham)

แหลงเร�ยนรูที่สน�บสนุนการเร�ยนรู
เพื่อสรางสุขภาวะอยางสรางสรรค
มีหองสมุด พื้นที่พูดคุย เร�ยนรู และทํา
กิจกรรมรวมกัน บร�เวณดาดฟา
และร�มระเบียงมีพื้นที่สีเข�ยวสําหรับ
พักผอนหยอนใจ

"พระราชวังของสามัญชน" (People’s
Palace) ที่เขาถึงงายและดึงดูดให
คนเขามามีความสุขกับการเร�ยนรู
การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และการอาน
มีตัวแทนประชาชนรวมถึงคนไรบาน
รวมกันออกแบบหองสมุด

- สหราชอาณาจักร

- ไทย

The Reading Room
- ไทย

หองสมุดสําหรับผูสนใจศิลปะ
เน�นการจัดกิจกรรมตางที่เกียวของกับ
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย โดยเฉพาะ
การเสวนาพูดคุย การจัดฉายภาพยนตร
การทําเว�รกชอป

หองสมุดเมืองชตุททการท
(Stuttgart City Library)
- เยอรมนี

เปนศูนยกลางทางปญญาและวัฒนธรรม
ของเมือง ใจกลางหองสมุดมีโถงวาง
ขนาดใหญเพื่อใหผูที่เดินเขามาได
ปลดปลอยตัวเองจากโลกที่ยุงเหยิง
ภายนอก สามารถใชเปนพื้นที่จัดกิจกรรม
และการแสดงตามโอกาสตางๆ

ไลบราร�่แอทไชนาทาวน
(Library@Chinatown)
- สิงคโปร

หองสมุดแหงแรกของสิงคโปรที่ดําเน�นงานโดยอาสาสมัครลวนๆ
โดยไดรับงบประมาณจากภาคเอกชนและองคกรการกุศล
เน�นกิจกรรมที่สะทอนตัวตนและวัฒนธรรมของคนเช�้อสายจ�น
เชน การวาดภาพอักษรจ�น ไทช� (ไทเกก) ง��ว หมากกระดาน ฯลฯ
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หองสมุดเมืองโกเทนเบิรก
(Gothenburg City Library)

หองสมุดว�ลลาโลโบส พารค
(Villa-Lobos Park Library)
- บราซิล

รอบอาคารมีระเบียงกวางที่สามารถ
อานหน�งสือ จ�บกาแฟ หร�อว��งเลน
พรอมกับช�่นชมอากาศบร�สุทธ�์ของ
สวนสาธารณะ ใจกลางอาคารเปน
โถงขนาดใหญบรรยากาศผอนคลาย
มีพื้นที่กิจกรรมสําหรับเด็ก พื้นที่
สําหรับวัยรุน คาเฟ หองเว�รกชอป
และออดิทอเร�ยม 300 ที่น�ง

หองสมุดดรุณบรรณาลัย
- ไทย

- สว�เดน

ด็อกวัน (Dokk1)

หองสมุดกลางฮาลิแฟกซ
(Halifax Central Library)

"ศาลาประชาคม" เปดกวางสําหรับการสานเสวนา
ประชาธ�ป ไตย สน�บสนุนเสร�ภาพในการพูด การคิด
และสิทธ�เสมอภาค มีหน�วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
และยังรวมมือกับชุมชนสตารทอัปเพื่อสน�บสนุน
ผูเร��มตนสรางธุรกิจ

ผูคนน�ยมแวะมาน��งพักที่หองสมุดระหวางรอตอรถไปยัง
สนามบิน เพราะมีพื้นที่น�งเลน โซฟาน�าสบายตามแนว
ระเบียง จุดชารจแบตอุปกรณ�ไรสาย ใหบร�การหน�งสือ
เกม และหน�งสือเสียง

- แคนาดา

อาคารสาธารณะที่สําคัญที่สุดของเมือง ในอาคารเต็มไปดวย
บันไดไลระดับซึ่งสามารถใชเปนที่น�งพบปะพูดคุยหร�ออาน
หน�งสือ และแกลเลอร�่จัดแสดงศิลปะสาธารณะ บนดาดฟามี
"หองน��งเลนแหงฮาลิแฟกซ" ซึ่งเปนคาเฟโลงกวางที่สามารถ
ชมว�วบร�เวณอาวและเน�นเขา

- เดนมารก

หองสมุดประชาชนชิคาโก สาขาไชนาทาวน
(Chicago Public Library –
Chinatown Branch)

หองสมุดหน�งสือภาพสําหรับ
เด็กปฐมวัยแหงแรกของประเทศไทย
บรรยากาศน�าสบายเหมือนบาน
มีลานสําหรับว��งเลนและทํากิจกรรม
ครอบครัวในวันเสารและอาทิตย

หองสมุดมารวย
(ขางสถานทูตจ�น)

ฮารทบีทแอทบีด็อก
หองสมุดไดคมัน สโตฟเนอร
(Deichman Stovner Library) (Heartbeat@Bedok)

- ไทย

หองสมุดเทียนจ�น ปนไห
(Tianjin Binhai Library)

บรรยากาศน�าสบายเหมือนบาน
มีพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู
รองรับกิจกรรมใหความรูดาน
การลงทุนที่จัดข�้นสมํ่าเสมอ

- จ�น

ตั้งอยูในศูนยวัฒนธรรมเทียนจ�นปนไห หน��งในเมกะโปรเจกต
ของจ�นที่ตองการพัฒนาเมืองใหเปนเขตเศรษฐกิจสําคัญ พื้นที่
ที่โดดเดนคือโถงออดิทอเร�ยมคลายดวงตา และผน�งหองที่มี
หน�งสือเร�ยงรายมหาศาล ทั้งหน�งสือจร�งปนเปกับสันหน�งสือ
จําลอง ดึงดูดน�กทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมจํานวนมหาศาล

เปนสถานที่รวมตัวกันของผูคนเพื่อทํากิจกรรม
ชุมชนและเร�ยนรูโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การออกแบบอาคารเน�นสุนทร�ยะที่ลงตัว
และมีความยั่งยืนดานพลังงาน

2559

2558

2560

หองสมุดประชาชนซัคเซส
(Success Public Library)

ศูนยการเร�ยนรูธนาคารแหงประเทศไทย

- ออสเตรเลีย

มีบทบาทอยางใกลชด� ดานการสงเสร�มสุขภาพชุมชนมีคาเฟ
ฟนฟูความจํา กิจกรรมสอนอานใหกับผูปวย
เสนเลือดในสมองตีบ บร�การตรวจสุขภาพรายเดือน
ทั้งยังเปนสถานที่ฝกว�ชาช�พดานจ�ตบําบัด และการดูแลเด็ก

หองสมุดกลางแมนเชสเตอร

(Manchester Central Library)
- สหราชอาณาจักร

“ศูนยกลางแหงขอมูล” ที่ตอบคําถาม
ดานการทําธุรกิจ การหางาน สิทธ�ของ
ประชาชน ขอมูลชุมชนการเร�ยน
และการทําการบาน ผานชองทาง
ที่ผูใชบร�การสามารถเขาถึงได
ตลอด 24 ชั่วโมง
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หองสมุดประชาชนคิสตา
(Kista Public Library)
- สว�เดน

เน�นความสําคัญของการเลน การเร�ยนรูผานการทดลองทํา
และการประยุกตใชเทคโนโลยี หองสมุดรวมกับ Coder
Dojo จัดกิจกรรมสอนทักษะดิจ�ทัลใหแกเยาวชน

หองสมุดเมาทแกมเบียร
(Mount Gambier Library)
- ออสเตรเลีย

เปน “สถานที่ของเรา” เน�นการสรางความสัมพันธระหวาง
ผูคนกลุมอายุตางๆ ในชุมชนที่มีความหลากหลาย รณรงค
ใหเกิดวัฒนธรรม “แลวพบกันที่หองสมุด” จนเปนที่รับรู
ของผูคนทั่วเมือง

“หองสมุดในสวน” ที่เต็มไปดวยตนไมเข�ยวขจ�
ทั้งในและนอกอาคาร มีสระวายน��า ศูนยกีฬา
ลูว�ง สนามเด็กเลน ชมรมทางวัฒนธรรม
และสันทนาการ เหมาะสําหรับเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจควบคูไปกับการอาน สําหรับ
ทุกคนในครอบครัว

“หองสมุดสังคม” (social library)
ที่ไดแรงบันดาลใจในการออกแบบ
มาจากสวนสาธารณะ ซึ่งทุกคน
สามารถเขาถึงไดและใหความรูสึก
อิสระและผอนคลาย เพื่อน��งเลน
อานหน�งสือพิมพ หร�อน��งทาน
บารบีคิวกับครอบครัว

- สหรัฐอเมร�กา

2557

- สิงคโปร

- นอรเวย

- ไทย

แหลงการเร�ยนรูที่มีช�ว�ตดานเศรษฐกิจการเง�น
ที่เปดกวางใหคนทั่วไปเร�ยนรูผานการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ หองสมุด น�ทรรศการ และกิจกรรม
มีพนื้ ทีส่ าํ หรับน�ง� ศึกษาคนควา Co-working space
และคาเฟที่สามารถชมว�วร�มแมน�าพระยา

กิฟ�มีเดียคอสมอส
(Gifu Media Cosmos)
- ญี่ปุน

ถูกเร�ยกวา “ปาของทุกคน” มีเปาหมายเพื่อสราง
"เมล็ดพันธุของวันพรุงน��" ซึ่งหมายถึงเด็กและ
เยาวชน เปนพื้นที่ใหคนในชุมชนมารวมตัวกัน
เพื่อทํางาน เร�ยนรู และมีปฏิสัมพันธกัน

หองสมุดประชาชนเกาสง
(Kaohsiung Public Library)
- ไตหวัน

สรางข�้นจากแนวคิดที่ตองการใหประชาชนเปน
เจาของและมีสวนรวม สน�บสนุนใหผูคนเขาถึง
หน�งสือและความรู โดยเปดหองสมุดสาขาครบ
ทุกเขตและสามารถยืมคืนขามสาขาได มีหองสมุด
เคลื่อนที่และตูยืมหน�งสืออัตโนมัตกิ ระจายตามสถานที่
สาธารณะทีส่ าํ คัญและสถาน�รถไฟฟาขนสวมวลชน

หองสมุดไดคมัน บิโบล เทยยิน
(Deichman Biblo Tøyen)
- นอรเวย

พื้นที่สรางสรรคนวัตกรรมสําหรับ
วัยรุนอายุ ระหวาง 10-15 ป เปด
ใหบร�การชวงเย็นซึ่งเด็กๆ เลิกเร�ยน
มีหองเร�ยนรู แล็บคอมพิวเตอรสําหรับ
การเข�ยนโปรแกรม จอภาพยนตร
เวทีการแสดง หองเร�ยนทําอาหาร
และกิจกรรมสําหรับเด็กวัยรุน

หองสมุด TCDC (บางรัก)

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

แหลงคนควาดานการออกแบบและ
สรางสรรคที่ใหญที่สุดแหงหน��งใน
เอเช�ย มีทั้งพื้นที่การเร�ยนรู ปร�กษา
ธุรกิจ น�ทรรศการ ลานสันทนาการ
ลอยฟา รวมทั้ง Fab Lab สําหรับ
ผลิตช��นงานสรางสรรคตนแบบ

หองสมุดสําหรับประชาชนที่กอตั้งข�้นจากการ
ไดรับคัดเลือกใหเปนเมืองหน�งสือโลกเมื่อ
พ.ศ. 2556 (World Book Capital) โดย
UNESCO มีพื้นที่น�งอานหลากหลายรูปแบบ
และมีโซนน�ทรรศการชั่วคราว ซึ่งสาธารณะชน
สามารถเขามาจัดแสดงผลงาน

- ไทย

- ไทย

47

หองสมุดภูมิภาคแทมปนส
(Tampines Regional
Library)

หองสมุดสตารฟ�ลด
(Starfield Library)

2560

หองสมุดกลางโอดิ
(Central library Oodi)

ไดคมัน บยอรว�กา
(Deichman Bjørvika)

ตั้งอยูตรงขามอาคารรัฐสภาเพื่อเปน
สัญลักษณ�แหงความเทาเทียมและ
ความเปนพลเมือง เปน "จตุรัสเมือง
ในรม" (Indoor town square)
ที่ทุกคนมาใชประโยชน�รวมกัน

พื้นที่น�ดพบขนาดใหญ ซึ่งชาวเมือง
จากทั่วทุกสารทิศสามารถแวะมา
ใชงานและรูสึกผอนคลายเหมือน
เปนบานหลังที่สอง มีหองเก็บรักษา
“ตนฉบับลับ” ที่จะไมเปดจนกวาจะถึง
พ.ศ. 2657

- ฟ�นแลนด

ทูรังกา หองสมุดกลางไครสตเชิรช
(Turanga – Christchurch Central Library)
- นิวซีแลนด

สน�บสนุนการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต มีพื้นที่หลากหลาย เชน โซนนวัตกรรมซึ่ง
ใหบร�การเทคโนโลยีสมัยใหม พื้นที่สรางสรรคสําหรับผลิตงานฝมือและสื่อ
และพืน้ ทีเ่ พือ่ ความบันเทิงซึง่ มีหอ งชมภาพยนตร น�ทรรศการ และสนามเด็กเลน

2561

2561

- เนเธอรแลนด

หองน��งเลนของเมืองที่ผูคนมาพบปะ
ทํางาน เร�ยนหลักสูตรตางๆ รวมถึง
จัดงานแตงงาน และเปนที่ตั้งของ
สมาคมประวัติศาสตรเมือง ซึ่งผูสนใจ
ประวัติศาสตรทองถิ�นใชเปนสถานที่
พบปะกัน
48

เปนจุดใหบร�การหน�งสือและ
การศึกษา สถานที่พบปะทางความคิด
และบมเพาะไอเดียใหมๆ เน�น
การออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน
และสน�บสนุนใหชุมชนมีว�ถีช�ว�ตที่
เคารพสิ�งแวดลอม

- นอรเวย

2562

2563

หองสมุดกร�นสแควร
(Green Square)

ไลบราร�่แอทฮารเบอรฟรอนต
(library@harbourfront)

เปนสวนหน��งของโครงการพัฒนา
ยานกร�นสแควร เมื่อมองจากถนน
เปนลานสาธารณะสําหรับกิจกรรม
ของผูคนในเมือง มีการเจาะพื้นเพื่อ
เปนสวนหยอมและสนามเด็กเลน
แบบ open air

เปนหองสมุดที่มีขนาดใหญที่สุดในหางสรรพสินคา แบงพื้นที่สําหรับเด็กและ
ผูใหญออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหบร�การดานการอานและการเร�ยนรูได
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย เชน เมกเกอรสเปซสําหรับเด็กอายุ 3-9 ป
พื้นที่เตร�ยมความพรอมดานทักษะดิจ�ทัล และกลุมทํากิจกรรมอาสาสมัคร

- ออสเตรเลีย

หองสมุดประชาชนเด็นเฮลเดอร
หร�อ สคูลเซเวน
หองสมุดกลางออสติน
(Den Helder Public Library (Austin Public Library)
/ School7)
- สหรัฐอเมร�กา

เปนสวนหน��งของโครงการสิร�เมือง
พราว อําเภอพราว จังหวัดเช�ยงใหม
นอกจากพื้นที่อานหน�งสือ
ยังจัดกิจกรรมสงเสร�มการเร�ยนรู
มีการหมุนเว�ยนหน�งสือและของเลน
ไปยังบานเร�อนในชุมชน

เปนหองสมุดที่มีสถาปตยกรรมกาวลํ้าที่สุดแหงหน��ง
ของโลก มีพื้นที่ Digital Common ใหบร�การอุปกรณ�
คอมพิวเตอรฟร� มี Idea Lab พื้นที่สําหรับการร�เร��ม
สิ�งใหมๆ และ Job Desk จุดใหบร�การดานหางาน

พื้นที่สําหรับน��งอานมีสัดสวนถึง 98%
ของพื้นที่ทั้งหมด มีบร�การเสร�มดาน
กีฬาและงานอดิเรก ในบรรยากาศ
ที่น�าสบาย

ตั้งอยูในหางสรรพสินคาใจกลางยาน
ธุรกิจ มีหอคอยหน�งสือขนาดยักษ 4 จุด
มีพื้นที่อานหน�งสือและพื้นที่
วัฒนธรรม ซึ่งจัดกิจกรรมตางๆ เชน
พูดคุยเร�่องหน�งสือ การแสดงดนตร�
การบรรยายตางๆ และเปนแหลง
ทองเที่ยวยอดน�ยมของคนรุนใหม

- ไทย

- แคนาดา

- สิงคโปร

- เกาหลีใต

หองสมุดจ�นดา

หองสมุดกลางคัลการ�
(Calgary New Central Library)

หอสมุดแหงชาติกาตาร
(Qatar National Library)
- กาตาร

อยูใน “เมืองแหงการศึกษา” กรุงโดฮา
มีพื้นที่จัดกิจกรรมสําหรับครอบครัว
ซึ่งมีไมมากน�กในการตาร ผูคนสามารถ
เขามาฟงคอนเสิรต ถักไหมพรม
เร�ยนเข�ยนเพลง ผลิตสื่อสมัยใหม ฯลฯ
หองสมุดไมมีการเซ็นเซอรหน�งสือหร�อ
การเขาถึงเน��อหาอินเทอรเน็ต

- สิงคโปร

หองสมุดลอคฮาล
(LocHal Library)
- เนเธอรแลนด

“หองน��งเลนของเมือง” ที่มีพื้นที่ทดลองใหผูใชบร�การไดสรางสรรค
นวัตกรรมและคนพบความรูใหมหลากหลายดาน เชน เกมดิจ�ทัล
อาหาร ฯลฯ เฟอรน�เจอรมีความยืดหยุนในการใชงานสูง ทุกคน
จ�งสามารถ "สราง" พื้นที่พบปะหร�อพื้นที่ทํางานของตนไดตาม
ความตองการ

หองสมุดเนียลสัน เฮส (ปรับปรุงใหม)
- ไทย

เปนพื้นที่ใหคนไทยไดเขามาเร�ยนรูภาษาอังกฤษผานคลัง
หน�งสือและกิจกรรม 2 ภาษา จัดเว�รกชอปสอนทักษะ
การเข�ยนบทความภาษาอังกฤษ เปดพื้นจัดแสดงศิลปะ
ทุกแขนง และเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมสําหรับ
ชุมชนบางรัก

หมายเหตุ : ไมรวมหองสมุดในสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดในหนวยงานตางๆ ซึ่งใหบร�การเฉพาะบุคลากรภายใน / ตัวเลขในวงเล็บคือปที่เปดใหบร�การ
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แพลตฟอรมออนไลน
ภูมิทัศน ใหมของการเร�ยนรู
แพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน� (Online Learning Platform) คือ ระบบบร�การออนไลน�ที่เอื้อให
ผูเ ร�ยน ผูส อน และหน�วยงานทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา สามารถใชประโยชน�จากขอมูล เคร�อ่ งมือ และทรัพยากร
ตางๆ เพื่อสน�บสนุนการจัดการเร�ยนการสอน ความกาวหน�าทางเทคโนโลยีทําใหการเร�ยนรูมิ ไดจํากัดอยู
ในระบบหองเร�ยนแบบเดิมๆ มีการน�าเทคโนโลยีมาใชเปนเคร�อ่ งมือในการจัดการและพัฒนาการเร�ยนการสอน
รวมทั้งสงเสร�มใหผูเร�ยนแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อดิจ�ทัล และสื่อสังคมออนไลน� (Social Media)
พัฒนาการของการเร�ยนออนไลน�เร��มปรากฏชัดในยุค
ขอมูลขาวสาร (Information Age) หร�อในชวงคร�สตทศวรรษ
1990 (ระหวางป 2533 - 2542) การพัฒนาฮารดแวร เชน
คอมพิวเตอรสวนบุคคล หร�อซอฟตแวร เชน CD-ROM หร�อ
PDF และระบบจัดการเร�ยนรู LMS (Learning Management
System) เอือ้ ใหการจัดการเร�ยนการสอนสะดวกและประหยัดข�น้
สงผลใหการเร�ยนออนไลน�คอ ยๆ เปนทีน่ ย� ม คําวา ‘e-Learning’
ได ถู ก บั ญ ญั ติ ข �้ น ครั้ ง แรกในป 2542 โดยผู  เ ช�่ ย วชาญด า น
เทคโนโลยีการศึกษา เอลเลียต เมซี ในงานสัมมนา TechLearn
ณ เมืองออรแลนโด ประเทศสหรัฐอเมร�กา1 และในปเดียวกันน�น�
Jones International University (JIU) ไดรบั การยอมรับวาเปน
มหาว�ทยาลัยออนไลน�แบบเต็มตัวแหงแรกของโลก
หน� � ง ในตั ว อย า งที่ โ ดดเด น ของแพลตฟอร ม การเร� ย น
ออนไลน� ไดแก Khan Academy ที่กอตั้งโดย ซัลมาน ขาน
ในป 2551 โดยมีจุดเร��มตนมาจากการที่ซัลมานชวยสอนว�ชา
เลขใหกับญาติทางอินเทอรเน็ต และตอมาเขาไดเผยแพรว�ดี โอ
การสอนของตนลงบนเว็บไซต Youtube ซึ่งไดการตอบรับที่ดี
1

บางแหลงขอมูลแยงวาดังนี้ “คำวา E-Learning ไดถูกกลาวข�้นในงานสัมมนา CBT Systems ณ เมืองลอสแอนเจล�ส ในเดือนพฤศจ�กายน พ.ศ. 2542”
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ที่มา : pixabay.com

การเติบโตของตลาด
e-Learning ในระดับโลก
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มูลคาตลาด
ป2558

ป2554

ครูบางคนน�าบทเร�ยนว�ดิทัศน�ของเขาไปใชเปนสื่อการสอน กอน
ที่ขานจะตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อมาทําแพลตฟอรม
การเร�ยนออนไลน�แบบเต็มตัว โดย Khan Academy ดําเน�นการ
ในลักษณะขององคกรไมแสวงหาผลกําไร ใหบร�การบทเร�ยน
ว�ดทิ ศั น�ฟร�กวา 6,000 บทเร�ยนแกผเู ร�ยนทัว่ โลก ซึง่ แพลตฟอรมฯ
อยาง Khan Academy เปนหน��งในตัวแสดงที่พลิกโฉมหน�า
วงการศึกษา ในแงของการจัดการเร�ยนการสอนใหแกผูเร�ยน
ในจํานวนมหาศาล ดวยตัวเลขสูงกวา 15 ลานคนตอเดือน

ป2563

ที่มา : elearning Industry

ปจจัยเรงการเติบโตของตลาด e-Learning
มูลคาตลาด e-Learning
ยุโรป

อเมร�กา
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CAGR (อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป)
ป 2563 - 2569
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11%
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ที่มา : Graphical Research และ Expert Market Research

ปจจัยเรงการเติบโตของตลาด e-Learning
อเมร�กาเหนือ & ยุโรป
• อุปสงคจากอุตสาหกรรม
การดูแลสุขภาพ
• การเติบโตของ
ดิจท� ลั คอนเทนต
• การเปลีย่ นผานระบบ
จาก LMS สู Cloud

เอเชียแฟซิฟ�ค & อเมร�กาใต

• การเติบโตของ
ภาคการศึกษาระดับสูง
• ภาคเอกชนพัฒนา
โปรแกรมฝกอบรม
• การเติบโตของตลาดคอรส
เร�ยนภาษาอังกฤษออนไลน

ตะวันออกกลาง
& แอฟร�กา

• มีการสงเสร�มผาน
โครงการตางๆ ของรัฐบาล
• อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต
และการเร�ยนรูผ า นโทรศัพท
มือถือเพ�ม� ข�น้

ที่มา : Global Market Insights
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จำนวนผูเร�ยน MOOC (ป 2555 – 2563)
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อัตราการลงเร�ยนคอรส MOOC
สาธารณสุข
มนุษยศาสตร
ว�ศวกรรมศาสตร
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ที่มา : The Report by class central
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ยูเนสโกคาดการณ�วาในป 2568 น�กเร�ยนทั่วโลกจํานวน 98
ลานคนจะถูกกีดกันออกจากการศึกษาระดับสูงเน�อ� งจากมหาว�ทยาลัย
มีที่น�งไมพอรองรับ หร�อน�กเร�ยนไมมีกําลังทรัพยเพียงพอที่จะจาย
คาเลาเร�ยน นอกจากน�� ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางยุงเหยิง
(Age of Disruption) มีความว�ตกกังวลวาแนวทางการศึกษาใน
ปจจุบันจะไมสามารถตอบโจทยตลาดแรงงานในอนาคตได ซึ่งเปน
ชองทางใหแพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�เขามาเติมเต็มอุปสงค
ตอการศึกษา พรอมดวยศักยภาพหลายๆ ดาน ไดแก การจัดการ
สอนทางไกลใหกับน�กเร�ยนจํานวนมากในราคาที่ถูกลง การอํานวย
ความสะดวกใหแกผเู ร�ยนทีส่ ามารถเขาเร�ยนจากที่ ไหนก็ ได และมีการ
จัดการเร�ยนที่ยืดหยุนข�้น อีกทั้งแพลตฟอรมฯ เหลาน��ยังสามารถ
น�าเสนอหลักสูตรใหมๆ ที่ตอบโจทยทักษะแหงศตวรรษที่ 21

การศึกษา
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(แบงตามรายว�ชา)

จำนวนคอรส MOOC (ป 2555 – 2563)
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ในแวดวงการศึ ก ษา มหาว� ท ยาลั ย ชั้ น น� า ในประเทศ
สหรัฐอเมร�กามีสวนสําคัญในการบุกเบิกระบบการเร�ยนออนไลน�
โดยเฉพาะ MOOC (Massive Open Online Course) หร�อบร�การบท
เร�ยนออนไลน�แบบเปดที่ ใหบร�การฟร�เปนสวนใหญ ไดถอื กําเน�ดข�น้
ในป 2549 ตอมามหาว�ทยาลัย Stanford ไดเร��มตนเสนอบร�การ
MOOC ในป 2554 ตามมาดวยมหาว�ทยาลัย Harvard และ MIT
ที่ ไดรวมกันกอตั้งแพลตฟอรมฯ edX ใน ป 2555 และปจจุบันมี
มหาว�ทยาลัยทั่วโลกกวา 900 แหงที่เสนอหลักสูตรเร�ยนออนไลน�
ใหแกน�กศึกษาจํานวน 180 ลานคน โดยแบงเปนหลักสูตรปกติ
16,300 หลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้น (Micro-credentials)
1,180 หลักสูตร

MOOC มีสวนสําคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ทําใหคนทัว่ โลกสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดผา นระบบ
ออนไลน� เปนการจัดการศึกษาที่สามารถเพิ�มอัตราการเขาถึงความ
รูที่มีคุณภาพดวยตนทุนที่ตํ่าลง จุดแข็งที่ทําให MOOC แตกตาง
จากแพลตฟอรมฯ ประเภทอื่นๆ ก็คือ ความน�าเช�่อถือของเน��อหา
การรั บ รองว� ท ยฐานะ และเป น ระบบที่ ส ร า งแรงจู ง ใจให ผู  เ ร� ย น
เร�ยนจบตามเปาหมาย เน��องจาก MOOC ไดมหาว�ทยาลัยชั้นน�ามา
เปนผูผลิตเน��อหา มีเง�่อนไขที่ผูเร�ยนจะตองลงเร�ยนใหครบ และเมื่อ
เร�ยนจบแลวผูเ ร�ยนจะไดรบั ประกาศน�ยบัตรทีส่ ามารถน�าไปใช ในการ
สมัครงาน หร�อตอยอดกับนายจางได

การเปลีย่ นผานสูย คุ ดิจท� ลั ทัง้ ในแงของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการที่ประชากรวัยเร�ยนสวนใหญ
เปนกลุมคน Gen Z (ผูที่เกิดระหวางป 2539-2553) ที่เกิดมา
พร อ มกั บ สมาร ท โฟน แวดล อ มด ว ยเทคโนโลยี และใกล ช�ดกับ
สื่อสังคม มีอิทธ�พลตอรูปแบบการเร�ยนรู เกิดเทรนด ใหมๆ เชน
Mobile Learning (การเร�ยนรูผ า นโทรศัพทมอื ถือ) Micro-Learning
(การเร�ยนรูแ บบทีละเล็กละน�อยผานคอนเทนตสนั้ ๆ) Video-Based
Learning (การเร�ยนผานสื่อว�ดิทัศน�) และการเร�ยนรูที่ขับเคลื่อน
ดวยเกม (Gamification) เปนตน
ในแวดวงการศึกษาตางประเทศ มีการสงเสร�มใหน�กเร�ยนใช
อุปกรณ� ไอทีเพือ่ การเร�ยนรู มีแนวปฏิบตั ติ า งๆ เชน โรงเร�ยนในยุโรป
ใชแนวทาง BYOD (Bring Your Own Device) อนุญาตใหน�กเร�ยน
น�าสมารทโฟนหร�อแท็บเล็ตมาใชในหองเร�ยนได หร�อในทว�ปแอฟร�กา
มหาว�ทยาลัย MIT ทําโครงการ OLPC (One Laptop Per Child)
กระจายแล็ปท็อปใหแกเด็กน�กเร�ยนและครูจํานวน 2 ลานคนใน 42
ประเทศ ขณะที่ ในประเทศไทย ในป 2550 มีการร�เร��มโครงการศูนย

การเร�ยนรู ICT ชุมชน 2 ติดตัง้ ศูนยคอมพิวเตอร ในพืน้ ทีห่ า งไกลเพือ่
เปนแหลงเร�ยนรูดาน ICT และสืบคนสารสนเทศ และในป 2555
เคยมี โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย หร�อ OTPC (One
Tablet Per Child)3 มีการแจกแท็บเล็ตใหแกน�กเร�ยนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 คนละเคร�่อง
ปจจัยตางๆ เหลาน��น�าไปสูการพัฒนาหลักสูตร Blended
Learning (การเร�ยนรูแบบผสมผสาน) ที่ผนวกการเร�ยนแบบเผช�ญ
หน�าและการเร�ยนออนไลน�เขาดวยกัน การเร�ยนรูแ บบผสมผสานใน
อุดมคติกค็ อื การดึงเอาจุดเดนของการเร�ยนแบบดัง้ เดิมและการเร�ยน
ออนไลน�มาผนวกกันเพื่อยกระดับประสบการณ�การเร�ยนรู โดยมี
ผลว�จยั ทีย่ นื ยันวาน�กเร�ยนในหลักสูตรการเร�ยนแบบผสมผสานมีผล
การเร�ยนดีกวาน�กเร�ยนในหลักสูตรการเร�ยนแบบเผช�ญหน�า นอก
จากน�� คนรุน ใหมรสู กึ สบายใจกับการเร�ยนรูแ บบผสมผสานมากกวา
และชวยใหพวกเขาเร�ยนไดอยางมีประสิทธ�ภาพมากกวาการเร�ยนแบบ
เผช�ญหน�าหร�อการเร�ยนออนไลน�เพียงอยางใดอยางหน��ง

จ�ดเดนของการเร�ยนรูแ บบออนไลนและการเร�ยนรูแ บบเผชิญหนา
การเร�ยนรูแบบออนไลน
(e-Learning)

การเร�ยนรูแบบเผชิญหนา
(Face-to-Face Learning)

ประหยัดตนทุนในการพัฒนา การเดินทาง และเวลา

เหมาะสําหรับการเร�ยนรูเ นือ้ หาทีม่ คี วามสลับซับซอน

เหมาะสําหรับการเร�ยนรูเ นือ้ หาสัน้ ๆ และเฉพาะทาง

เหมาะกับว�ชาทีต่ อ งการการเร�ยนรูร ว มกัน

นักเร�ยนสามารถเร�ยนรูท ี่ไหนและเมือ่ ไหรก็ ได

นักเร�ยนสามารถตัง้ คําถาม หร�อเร�ยนรู
ผานการแสดงบทบาทสมมติได

ชวยประหยัดเวลาในการเร�ยนไดมากกวา 40-60%

ชวยใหนกั เร�ยนรูส กึ มีกาํ ลังใจมากกวา

เหมาะสําหรับผูเ ร�ยนทางไกล หร�อผูท กี่ าํ ลังเดินทาง

นักเร�ยนสามารถเร�ยนรูจ ากกันและกันได

นักเร�ยนสามารถหยุดพัก ทบทวนเนือ้ หา หร�อ
ทําแบบทดสอบไดอยางงายดาย

ครูทมี่ ที กั ษะสูงสามารถประยุกตเนือ้ หา
ใหเขากับกลุม นักเร�ยนของตนได
ที่มา : edgepoint learning

2
ศูนยการเร�ยนรู ICT ชุมชน เปนโครงการของกระทรวงไอซีที (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�่อสาร) ในชวงเวลา 1 ทศวรรษไดมีการจัดตั้งศูนยการเร�ยนรู ICT ชุมชนไปกวา 2,000 แหง ตอมาในป
2559 กระทรวงไอซีทีไดถูกปรับโครงสราง และมีการจัดตั้งกระทรวงดิจ�ทัล (กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม) ข�้นมาแทนที่ พรอมกับตอยอดโครงการเกา ยกระดับศูนยการเร�ยนรู ICT ชุมชนไปสูศูนย
ดิจ�ทัลชุมชน มีการจัดตั้งศูนยตาม กศน. ตำบลกวา 7,400 แหงทั่วประเทศ
3
โครงการ OTPC (แท็บเล็ตพ�ซีเพ�่อการศึกษาไทย) เร��มตนข�้นภายใตรัฐบาล น.ส.ยิ�งลักษณ ชินวัตร ในชวงป 2555-2556 มีการแจกแท็บเล็ตใหกับนักเร�ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปรวมกวา 2 ลานเคร�่อง
อยางไรก็ดีมีขอว�จารณเกิดข�้นมากมายทั้งในแงของกระบวนการจัดซื้อ คุณภาพของเนื้อหาและตัวเคร�่อง ความไมพรอมของบุคลากรและโครงสรางพ�้นฐาน ทำให ไมสามารถใชงานแท็บเล็ตไดอยางมี
ประส�ทธิภาพ จนกระทั่งโครงการ OTPC ถูกยกเล�กไป ภายหลังในป 2563 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดมีความพยายามที่จะร�้อฟ��นโครงการแท็บเล็ตเพ�่อการศึกษา โดยเปล�่ยนกลุมเปาหมายไปแจก
แท็บเล็ตใหแกนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เพ�่อเปนอุปกรณสนับสนุนการเร�ยนออนไลนในชวงการแพรระบาดไวรัสโคว�ด-19 แตมีกระแสคัดคาน และมีคำชี้แจงวารัฐบาลไมมีงบประมาณสวนนี้
รัฐบาลแกป�ญหาเฉพาะหนาดวยการหันไปแจกกลองทีว�ดิจ�ทัลจำนวน 2 ลานกลองใหแกครอบครัวที่ขาดแคลน
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แผนที่แสดงการ
ปดโรงเร�ยนจากว�กฤต
COVID-19 ทั่วโลก
เปดเร�ยนบางสวน
ปดเร�ยนเนือ่ งจาก
COVID-19

เปดเร�ยนปกติ
ปดภาคเร�ยน

ที่มา : Unesco เดือนเมษายน 2563

ผลกระทบจากสถานการณ� ก ารแพร ร ะบาดของโรค
COVID-19 เปนหน��งในจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทําใหแพลตฟอรม
การเร� ย นออนไลน� มี บ ทบาทสํ า คั ญ มากยิ � ง ข�้ น รายงานของ
UNESCO ในป 2563 ระบุวา มีน�กเร�ยนกวา 1,600 ลานคน
หร�อจํานวน 90% จากทั่วโลก และครูกวา 63 ลานคน ที่ ไดรับ
ผลกระทบจากการปดโรงเร�ยน ในแวดวงการศึกษาไดมีการน�า
แพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�มาใชงานเพื่อสน�บสนุนการเร�ยน
การสอน และทําใหหลายๆ แพลตฟอรมฯ มียอดการใชงาน
เพิ�มข�้นแบบกาวกระโดด ตัวอยางเชน Zoom แพลตฟอรมที่
สรางช�่อ จากบร�การ VDO Conference และ Webinar มีอตั รา
การใช ง านเพิ � ม ข�้ น 67% ในระหว า งเดื อ น ม.ค. – มี . ค.
2563 โดยมี โ รงเร� ย น 90,000 แห ง ใน 20 ประเทศที่ ใช
Zoom เพื่ อ สน� บ สนุ น การเร� ย นทางไกล ในประเทศอิ น เดี ย
แพลตฟอรมฯ ชั้นน�า BYJU ใหบร�การคอรสสอนสดฟร�บน
แอป Think and Learn และพบวามีจํานวนน�กเร�ยนใหมเพิ�มข�้น
ถึง 200% และในประเทศจ�น แพลตฟอรมTencent Classroom
มีสวนในการจัดการสอนออนไลน�ครั้งใหญสุดในประวัติศาสตร
ใหกับน�กเร�ยนจํานวน 730,000 คน หร�อ 81% ของน�กเร�ยน
ทั้งหมดในเมืองอูฮั่น ในระหวางการล็อกดาวน�
ภาคเอกชนเปนอีกหน��งตัวขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหตลาด
การเร�ยนออนไลน�มกี ารเติบโตอยางตอเน�อ� ง ตัง้ แตคร�สตทศวรรษ
ที่ 2000 หลายๆ องคกรไดเร��มหันมาใชแพลตฟอรมการเร�ยนรู
ออนไลน�ในการฝกอบรมพน�กงาน รายงานของ Elearning!
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Magazine ในป 2556 ระบุวา 40% ขององคกรระดับโลกจํานวน
500 แหงไดใช e-Learning เพื่อฝกอบรมพน�กงาน ในประเทศ
สหรัฐอเมร�กา มีองคกรเอกชนจํานวน 77% ใช e-Learning
ในป 2560 และคาดวาจะเพิ�มเปน 98% ในป 2563
ในฝงองคกรน��น 72% เช�่อวา e-Learning ชวยใหบร�ษัท
มีแตมตอทางธุรกิจและตามทันความเปลี่ยนแปลง 42% เช�่อวา
e-Learning ทําใหบร�ษัทมีรายรับเพิ�มข�้น บร�ษัทสารสนเทศ
ชั้นน�า IBM เผยขอมูลสถิติที่น�าทึ่งวา ในการลงทุน e-Learning
ทุกๆ 1 ดอลลารสหรัฐ บร�ษัทจะไดผลิตภาพคืนกลับมาคิดเปน
มูลคา 30 ดอลลารสหรัฐ (หร�อ 30 เทาตัว) เพราะ e-Learning
ชวยใหพน�กงานสามารถทํางานไดคลองแคลวข�้น และน�าทักษะ
มาประยุกตใชไดอยางฉ�บไว นอกจากน�� IBM ยังสามารถประหยัด
คาใชจา ยไดถงึ 200 ลานดอลลารฯ น�บตัง้ แตหนั มาใช e-Learning
โดยบร�ษัทสามารถลดตนทุนตางๆ เชน คาเดินทาง คาที่พัก
คาอุปกรณ� และคาจางครูฝก

ในฝงคนทํางาน e-Learning เปนชองทางที่ชวยสงเสร�ม
ความกาวหน�าทางอาช�พ แพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�ชวยให
พน�กงานสามารถทํางานไปดวยเร�ยนไปดวย ซึ่งผูเร�ยนสามารถ
เร�ยนรูตามอัธยาศัย และจัดแบงตารางการเร�ยนโดยไมกระทบกับ
หน�าที่การงาน สถิติแสดงชัดวาผูใหญตองการหาความรูเพิ�มเติม
โดย 73% ระบุวาตนเปน Lifelong Learner (น�กเร�ยนรูต ลอดช�วต� )
63% ระบุวาตนเปน Professional Learner (ผูเร�ยนที่ทํางาน
ไปดวย) คนทํางาน 75% เร�ยนรูผานบทเร�ยนว�ดีโอ และ 68%
เช�่อมั่นในแพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�ที่ตนเลือก
นอกจากน��ยังมีสถิติตางๆ ที่สน�บสนุนการใช e-Learning
เพื่อการฝกอบรมในองคกร ไดแก e-Learning ชวยใหพน�กงาน
ประหยัดเวลาเร�ยนลงไปได 40-60% เมื่อเทียบกับการเร�ยน
ในหองเร�ยนแบบเดิมๆ e-Learning ชวยใหผูเร�ยนจดจําเน��อหา
ไดดขี น�้ 25-60% (เทียบกับการเร�ยนแบบตัวตอตัว ทีอ่ ตั รา 8-10%)
และ e-Learning ชวยใหผูเร�ยนสามารถเร�ยนรูเน��อหาไดมากกวา
เดิม 5 เทาโดยใชเวลาเทาเดิม
ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ส  ว นในการเร ง เร า การเติ บ โตของตลาด
e-Learning ในภาคเอกชน ไดแก การเขามามีอิทธ�พลของกลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ SMAC (Social - สื่อสังคม, Mobile อุปกรณ�เคลื่อนที่, Analytics – การว�เคราะห, และ Cloud –
การประมวลผลแบบคลาวด) และการที่คน Gen Y (ผูที่เกิด
ระหวางป 2523-2537) เขาทํางานในองคกรเพิ�มข�้น ซึ่งเปนกลุม
ประชากรที่เคยช�นกับเทคโนโลยี องคกรตางๆ จ�งตองมีการปรับ
ตัวโดยน�า Social Learning (เทคโนโลยีเพื่อการเร�ยนรูรวมกัน
ทางสังคม) มาใชงานเพิ�มข�้นในทุกขั้นตอนตั้งแตการรับสมัคร
การฝกอบรม ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

สํ า หรั บ ภาพรวมความเคลื่ อ นไหวในประเทศไทยน� � น
แพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�เร��มปรากฏโฉมในชวงป 25562557 ไลหลังการถือกําเน�ดของแพลตฟอรมฯ ชั้นน�าในประเทศ
สหรัฐอเมร�กาอยางเชน Udacity, Coursera และ edX ในระยะแรก
มีการพัฒนาแบบคูขนานแบบภาคเอกชนน�าหน�าภาครัฐ
ในฝง ของภาคเอกชน มีแนวทางการผลิตเน�อ� หาทีค่ อ นขาง
หลากหลาย โดยแพลตฟอร ม ฯ จํ า นวนมากจะเน� น เร�่ อ ง
การพัฒนาทักษะของกลุมวัยทํางาน อาทิ Conicle, SkillLane,
Skooldio, YourNextU นอกจากน��ยังมีแพลตฟอรมฯ ประเภท
อืน่ ๆ ไดแก แพลตฟอรมฯ ทีเ่ น�นเน�อ� หาความรูส าํ หรับเด็กปฐมวัย
เชน Taamkru แพลตฟอรมฯ ทีเ่ น�นเน�อ� หาความรูส าํ หรับน�กเร�ยน
มัธยม เชน OpenDurian, StartDee แพลตฟอรมฯ สําหรับ
ครูอาจารย เชน Inskru, Starfish Labz แพลตฟอรมฯ ที่เน�น
เร�่ อ งทั ก ษะภาษา เช น Globish และแพลตฟอร ม ฯ ที่ เ น� น
การพัฒนาทักษะดิจ�ทัล เชน DQ World
ทางฝง ภาครัฐ มี TCU หร�อโครงการมหาว�ทยาลัยไซเบอร
ไทย เปนผูบุกเบิกแพลตฟอรมฯ Thai MOOC ข�้นในป 2556
เปนแหลงเร�ยนรูแบบตลาดว�ชาออนไลน�ที่ไดสถาบันอุดมศึกษา
ชัน้ น�ามาชวยกันพัฒนาหลักสูตร และเปนตนแบบใหแก CHULA
MOOC (จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย) CMU MOOC (มหาว�ทยาลัย
เช� ย งใหม ) และ Gen Next Academy (มหาว� ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร) เปนตน นอกจากน��ยังมีแพลตฟอรมฯ อื่นๆ ของ
หน�วยงานภาครัฐ อาทิ แพลตฟอรมฯ ของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ทีน่ า� เสนอบทเร�ยนว�ดทิ ศั น�เพือ่ พัฒนา
ทั ก ษะว� ช าช� พ และแพลตฟอร ม ฯ Digital Skill ของ depa
(สําน�กงานสงเสร�มเศรษฐกิจดิจท� ลั ) ทีเ่ น�นการพัฒนาทักษะดิจท� ลั
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อีกหน��งยางกาวที่น�าจับตามองของภาครัฐ ไดแก การพัฒนา
ระบบดิจ�ทัลแพลตฟอรมเพื่อการเร�ยนรูแหงชาติ (National Digital
Learning Platform) ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
พ.ศ. 2562 นอกจากน� � ผลกระทบจากการแพร ร ะบาดของโรค
COVID-19 กลายเปนปจจัยเรงที่ทําใหภาครัฐตื่นตัวในการผลักดัน
แพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน� โดยในระหวางที่มีการปดโรงเร�ยน
ในป 2563 ไดมีการจัดการเร�ยนผาน 3 ชองทางหลักไดแก On Air
(การเร�ยนผานทีว�ดิจ�ทัล) On Demand (การเร�ยนในระบบ ทางไกล
ผานดาวเทียม) และ Online (การเร�ยนแบบออนไลน�)
ในชองทางหลังสุดไดมีการน�าแพลตฟอรมฯ ของภาคเอกชน
ทีม่ อี ยูแ ลว เชน Google Classroom และ Microsoft Teams มาใช
เพือ่ สน�บสนุนการจัดการเร�ยนออนไลน� และทีส่ าํ คัญไดมกี ารเปดตัว
แพลตฟอรมฯ DEEP (Digital Education Excellence Platform) ที่
ตัง้ เปาวาจะเปนอีกหน�ง� กลไกเพือ่ ขับเคลือ่ นการศึกษาไทยตอบโจทย
การเร�ยนรูตลอดช�ว�ต และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
แพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�มีแนวโน�มที่จะเติบโตอยาง
ตอเน��อง มีการทํานายวาในอีก 5 ปขางหน�าตลาด e-Learning จะมี
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อัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 8% มูลคาตลาดจะเพิ�มข�้นจาก 2 แสน
ลานเหร�ยญสหรัฐ (ป 2562) ไปเปน 3.7 แสนลานเหร�ยญสหรัฐ
(ป 2569) การแพรระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ในป 2563 กลายเปน
ปจจัยเรงที่ทําใหภาคการศึกษาตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเร�ยนรู
ใหสอดคลองกับสถานการณ� มีการน�าเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหน�ง�
ของผูเร�ยนหร�อผูสอน เพิ�มประสิทธ�ภาพใหกับกระบวนการดําเน�น
งาน และเสร�มเน��อหาใหมๆ ใหกับการเร�ยนรูผานระบบดิจ�ทัล
นอกจากน�� มีแนวโน�มที่ Blended Learning (การเร�ยนรูแ บบ
ผสมผสาน) จะกลายเปน New Normal (ฐานว�ถีช�ว�ตใหม) โดยมี
ผลว�จยั จากประเทศอังกฤษทีร่ ะบุวา ในอีก 10 ปขา งหน�าน�� (ระหวางป
2563 – 2573) มหาว� ท ยาลั ย ต า งๆ จะใช ห ลั ก สู ต รการเร� ย นรู 
แบบผสมผสาน) ที่มีสัดสวนเทากันคร�่งๆ ระหวาง ‘การเร�ยนแบบ
เผช�ญหน�า-และ-การเร�ยนออนไลน�’ ดังน��นจ�งคาดวา แพลตฟอรม
การเร�ยนออนไลน�จะยิ�งทว�ความสําคัญมากข�้น และจําเปนตองมี
การพัฒนาแพลตฟอรมฯ ทั้งในเช�งคอนเทนต เทคโนโลยี หร�อ
รูปแบบการน�าเสนอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวอยางแพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน ในประเทศไทย
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ปที่กอตั้ง

ชื่อแพลตฟอรม

กลุมเปาหมาย

แพลตฟอรมสำหรับเด็กอายุ 2-7 ขวบ ที่ ไดฉายาวาคลังขอสอบอนุบาล
ที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีคอนเทนทที่ผลิตโดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
ปฐมวัย เหมาะสำหรับพอแมผูปกครองที่ตองการเตร�ยมความพรอม
ใหกับบุตรหลานสำหรับการเร�ยนในชั้นอนุบาล และการสอบเขาเร�ยนตอ
ในชั้นประถม

Taamkru

เด็กปฐมวัย

OpenDurian

นักเร�ยนมัธยม
นักศึกษา

แพลตฟอรมที่เร��มตนจากการติวสอบเขามหาว�ทยาลัย เนนรูปแบบ
การเร�ยนที่สนุก ปจจ�บันมีคอนเทนทหลากหลาย เพ��มหลักสูตรใหมๆ
เชน Pro-degrees เพ�่อเสร�มสรางทักษะดิจ�ทัล

Thai MOOC

วัยทำงาน
ประชาชนทั่วไป

แพลตฟอรมการศึกษาระบบเปดของภาครัฐ ภายใตโครงการมหาว�ทยาลัย
ไซเบอร ไทย มีว�ชาเร�ยนกวา 140 ว�ชา เปนรายว�ชาที่ทางมหาว�ทยาลัย
ผูเขารวมโครงการ Thai MOOC เปนผูสอนโดยใชสื่อว�ดีโอเปนหลัก
มีกิจกรรมการเร�ยนที่เหมือนกับในหองเร�ยนจร�งๆ เนนในเร�่องของการจัด
ฐานขอมูลผูเร�ยนที่เขามาเร�ยนในระบบ

Conicle

พนักงานองคกร

แพลตฟอรม LMS (บร�หารจัดการการเร�ยนรู) เพ�่อพัฒนาทักษะสำหรับ
พนักงานในองคกร มีผูใชงานกวา 500,000 ราย และมีลูกคาองคกร
ชั้นนำมากกวา 30 ราย

วัยทำงาน

แพลตฟอรมการเร�ยนภาษา เจาของ Live English Classroom รายแรก
และรายใหญที่สุดในประเทศไทย ผูเร�ยนสามารถเร�ยนสดแบบตัวตอตัวกับ
อาจารยชาวตางชาติกวา 500 คน และยังมีการเร�ยนรูรูปแบบอื่นๆ เชน
VDO Podcast, Discussion Class (ฝกสนทนาแบบกลุมกับเพ�่อนๆ
ในระดับเดียวกัน)

วัยทำงาน

แพลตฟอรมที่มุงเนนพัฒนาทักษะคนทำงาน รวบรวมผูเชี่ยวชาญ
ในแตละสาขามาสอนในรูปแบบของว�ดีโอ เนื้อหาของคอรสเร�ยนจะเนนเปน
Practical Skills เชน การวางแผนเง�นออม หร�อแนวคิดการสรางธุรกิจ
สตารทอัป นอกจากนี้ SkillLane ไดรวมมือกับมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
เพ�่อพัฒนาหลักสูตรปร�ญญาโทออนไลน 100% ภายใตชื่อโครงการ
TUXSA โดยมี 3 หลักสูตรดานดิจ�ทัลเปนตัวนำรอง ไดแก Business
Innovation, Data Science และ Applied AI
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Globish

SkillLane

2558

ขอมูลทั่วไป

OER

ครูและนักเร�ยน

OER หร�อ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ถูกจัดทำข�้นเพ�่อเปน
แพลตฟอรมสงเสร�มการเร�ยนรูตลอดชีว�ต ในคลังทรัพยากรจะประกอบดวย
คลังสื่อมัลติมีเดีย และคลังเก็บบทเร�ยน ซึ่งครูสามารถนำคอนเทนต
ไปใชเปนสื่อประกอบการสอนได
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ตัวอยางแพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน ในประเทศไทย

ปที่กอตั้ง

ชื่อแพลตฟอรม

นักเร�ยน นักศึกษา
ครูอาจารย

แพลตฟอรมของ Google ประเทศไทย ที่ใชระบบไอทีแบบครบวงจรเพ�่อ
พัฒนาการเร�ยนการสอนใหกลายเปน Smart Classroom ที่ตอบโจทย
การใชงานของสถานศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมหาว�ทยาลัย
มีเคร�่องมือตางๆ ที่ใหบร�การแบบไมคิดคาใชจาย ไดแก G Suite,
Google Assignments, Google Meets, และ Google Classroom

วัยทำงาน
นักศึกษา

แพลตฟอรมที่มุงเนนการพัฒนาทักษะสมัยใหม มีเนื้อหา 3 สาขาหลัก ไดแก
เทคโนโลยี การออกแบบ และธุรกิจ คอรสเร�ยนตางๆ ถูกออกแบบมาเพ�่อ
สงเสร�มการเร�ยนรูผานการลงมือทำ จัดการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ และมี
ลูกคาองคกรกวา 400 บร�ษัท ตัวอยางหลักสูตรที่โดดเดนของ
แพลตฟอรมนี้ ไดแก Data Science และ Design Thinking

วัยทำงาน
นักศึกษา

แพลตฟอรมที่กอตั้งโดยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย เปนตลาดว�ชาออนไลน
ที่เนนการเร�ยนรูตามอัธยาศัย บทเร�ยนถูกออกแบบโดยภาคว�ชาตางๆ
ของมหาว�ทยาลัย ปจจ�บันมี 5 หมวดว�ชาหลัก ไดแก การจัดการธุรกิจ
ว�ทยาการคอมพ�วเตอร ภาษา ศิลปะและการพัฒนาตนเอง และหมวด
สุขภาพ เมื่อเร�ยนจบในแตละบทเร�ยนผูเร�ยนจะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
มีคอรสเร�ยนที่สอดคลองกับยุคสมัย เชน กฎหมายพ�้นฐานสำหรับธุรกิจ
หร�อ ระบบประกันสุขภาพ

YourNextU

วัยทำงาน
นักศึกษา

แพลตฟอรมการเร�ยนรูตลอดชีว�ตโดย SEAC (ศูนยพัฒนาและสงเสร�ม
การเร�ยนรูตลอดชีว�ตแหงภูมิภาคอาเซียน) มีการเก็บคาสมาชิกรายป
เนนการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทยตลาดแรงงานยุคใหม นำเสนอคอรส
การเร�ยนมากกวา 1,500 หลักสูตร ผูเร�ยนสามารถเร�ยนรูตามอัธยาศัย
ผานว�ธีการเร�ยนรู 4 รูปแบบ ไดแก Classroom เร�ยนรูกับผูเชี่ยวชาญ
ในหองเร�ยน Social Learning การจับกลุมแลกเปลี่ยนความรูกับเพ�่อน
Online เร�ยนออนไลนดวยตัวเองทุกที่ทุกเวลา และ Library คลังความรู
ที่ดาวนโหลดได ไมจำกัด

Starfish Labz

ครู
ผูปกครอง

ชุมชนออนไลนสำหรับครูและผูปกครอง นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ
ในเร�่องการจัดการศึกษาแนวใหม การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ�่อการศึกษา

2560

Skooldio
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ครู

แพลตฟอรมที่เปดพ�้นที่ใหครูไทยไดแลกเปลี่ยนความคิด เทคนิคการสอน
และสื่อการสอน เพ�่อขยายไอเดียการสอนดีๆ สูหองเร�ยนทั้งประเทศ นอกจาก
นี้ยังมีการตอยอดกิจกรรมจากโลกออนไลน ไปสูออฟไลน มีการจัดเว�รกช็อป
ใหครูไดมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกันออกแบบหองเร�ยน
สรางสรรค
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Google For
Education

ขอมูลทั่วไป

2562

2559

Inskru

กลุมเปาหมาย

Chula MOOC

ตัวอยางแพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน ในประเทศไทย

ชื่อแพลตฟอรม

กลุมเปาหมาย

DQ World

เด็กประถม

แพลตฟอรมภายใตการสนับสนุนของบร�ษัทเอไอเอส เนนการเสร�มสราง
ทักษะดิจ�ทัลใหแกเด็กอายุ 8-12 ป มีชุดการเร�ยนรู 360 องศา ที่พัฒนา
โดยนักว�ชาการจากมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร

Digital Skill

วัยทำงาน

แพลตฟอรมของ depa (สำนักงานสงเสร�มเศรษฐกิจดิจ�ทัล) ที่มุงสูการ
เปนศูนยกลางเร�ยนรูและพัฒนาทักษะดิจ�ทัล มีเนื้อหาหลัก 5 ดาน ไดแก
Data Science, Internet of Things (IoT), Cyber Security,
Blockchain และ Digital Literacy

DEEP

นักเร�ยนมัธยม
ครู

แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ�่อความเปนเลิศภายใตการดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการ ผูเร�ยนสามารถเลือกหัวขอเร�ยนตามสมรรถนะที่ตองการ
พัฒนาได เปาหมายในระยะแรกของ DEEP จะเนนที่การพัฒนาทักษะ
ดานภาษาอังกฤษ และทักษะดานดิจ�ทัล

Saphan Digital

SME
วัยทำงาน

แพลตฟอรมเร�ยนฟร�ที่เกิดจากความรวมมือของ Google กับกระทรวง
พาณิชย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดคอรสออนไลนสำหรับ
ผูประกอบการ SME ใหความรูเกี่ยวกับการทำธุรกิจเบื้องตน เทคนิค
การใชเคร�่องมือดิจ�ทัล ตัวอยางเนื้อหา เชน หลักสูตรการสรางรานคา
ออนไลน (e-Commerce), การเร��มทำเว็บไซต, การทำโฆษณาเพ�่อองคกร
ไมแสวงหาผลกำไร เปนตน

True Virtual
World

วัยทำงาน
นักเร�ยน
นักศึกษา

แพลตฟอรมของกลุมบร�ษัททรู มีสวน VLEARN ที่สนับสนุนการเร�ยน
ออนไลนของสถาบันการศึกษา เอื้อใหนักเร�ยนนักศึกษาสามารถเร�ยน
จากที่บานหร�อที่อื่นๆ ได ภายในระบบยังมีคลังความรูและคลังขอสอบ
ตามหลักสูตรของภาครัฐ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเร�ยน

StartDee

วัยทำงาน
นักศึกษา

แพลตฟอรมที่นิยามตัวเองวาเปน Netflix ทางการศึกษา รวบรวมบทเร�ยน
ออนไลนฉบับสนุก เขาใจงาย มีเนื้อหาการเร�ยนรูตามหลักสูตร ม.ปลาย และ
ทักษะนอกหองเร�ยน ในรูปแบบว�ดีโอกวา 2,000 เร�่อง

Future Skill
X
New Career

วัยทำงาน
บัณฑิตจบใหม

แพลตฟอรมของภาครัฐ เพ�่อใหผูเร�ยนไดเตร�ยมพรอมทักษะเพ��มโอกาส
ในการทำงาน หลักสูตรในแพลตฟอรมนี้จำนวนมากกวา 800 หลักสูตร จะ
เนนการเสร�ม เพ��ม และพัฒนาทักษะใน 8 กลุมอุตสาหกรรมสำคัญ
ของอนาคต พรอมดวยสวนของการสมัครงานเพ�่อเปนชองทาง
ในการหางานสำหรับเด็กจบใหม

2563

2563

2562

ปที่กอตั้ง

ขอมูลทั่วไป
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8 เทรนดแหงอนาคต
ของแพลตฟอรมการเร�ยนออนไลนที่นาจับตามอง ไดแก
ที่มา : https://www.ctrl.blog/media/hero/pocket-casts-macos-screenshot.png

Micro Learning (การเร�ยนรูแ บบทีละเล็กละนอยผานคอนเทนตสน้ั ๆ)

Mobile Learning (การเร�ยนรูผ า นโทรศัพทมอื ถือ)
มีแนวโน�มที่จะกลายเปนมาตรฐานในแวดวง e-Learning
สอดรับกับไลฟสไตลของคนยุคใหมที่สมารทโฟนสามารถเช�่อมตอ
กับทุกกิจกรรมในช�ว�ตประจําวัน ชวยใหผูเร�ยนมีความคลองตัวมาก
ข�้น สามารถเขาถึงการเร�ยนรูไดทุกหนแหง น�าไปสูการพัฒนา
แพลตฟอรมฯ แบบ Mobile-First ที่เน�นการออกแบบหน�าตาและ
การใชงานโดยใหความสําคัญกับสมารทโฟนเปนลําดับแรก

Social Learning (การเร�ยนรูร ว มกันผานสือ่ สังคมออนไลน)
เพื่อสงเสร�มใหเกิดการแลกเปลี่ยนเร�ยนรูทั้งแบบทางการ
และไมเปนทางการ ผานทางเคร�่องมือตางๆ เชน กระดานเสวนา
(forum) การแช็ต ระบบแชรไฟล ไปจนถึงการสรางกลุม แลกเปลีย่ น
เร�ยนรู (Learning Circle)
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ที่มา : https://foto.wuestenigel.com/wp-content/uploads/api2/clubhouse
-next-step-in-development-of-new-social-media-platforms.jpeg (2)

โดยเฉพาะในภาคเอกชน จะมีการน�าเสนอคอนเทนตเพือ่ พัฒนา
ทักษะทางว�ชาช�พ ใหสั้นกระชับเพื่อตอบโจทยคนทํางานที่มีเวลา
จํากัด โดยจะมีการแบงซอยเน��อหาการเร�ยนรูออกเปนตอนๆ ใช
เวลาในการเร�ยนแตละครั้งไมเกิน 2-7 นาที เน��อหาที่ยอยงายและ
กระชับเอื้อใหผูเร�ยนสามารถน�าความรูไปประยุกตใชไดงายข�้นและ
รวดเร็วข�้น นอกจากน�� ผูพัฒนายังสามารถน�าเสนอคอนเทนตได
หลากหลายรูปแบบ เชน ว�ดีโอ เกม คว�ซ พอดแคสต

LXP - Learning Experience Platform

(แพลตฟอรมสรางเสร�มประสบการณการเร�ยนรู)
มีแนวโน�มที่วงการ e-Learning จะปรับเปลี่ยนจากการใช
ระบบการจัดการเร�ยนรูดั้งเดิมอยาง LMS – Learning Manage
ment System ไปสูระบบใหม LXP ที่ขับเคลื่อนการเร�ยนรูโดยยึด
‘ผูเร�ยน’ เปนตัวตั้ง (learner-driven) แพลตฟอรมฯ LXP จะทํา
หน�าที่เปนตัวกลางที่สรรหาคอนเทนตใหผูเร�ยน (content aggre
gator) สรางเสนทางการเร�ยน (learning pathway) และติดตาม
กิจกรรมหร�อความคืบหน�าในการเร�ยน นอกจากน�� LXP ยังสงเสร�ม
ประสบการณ�การเร�ยนรูข องผูใ ช มีเคร�อ่ งมือชวยผูส อนในการวางแผน
การสอน การแนะน�าใหผูเร�ยนไดเร�ยนรูตามอัธยาศัยและตั้งเปา
หมายการเร�ยนใหเหมาะกับระดับความสามารถของตน ไปจนถึงเปด
โอกาสใหผูเร�ยนไดแลกเปลี่ยนเร�ยนรูกับผูเร�ยนคนอื่นๆ

AI (ปญญาประดิษฐ)
จะมีการน�า AI เขามาใชในแพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�
มากข�้น AI จะมีบทบาทเปนผูชวยในการจัดการเร�ยน อาทิ ชวยลด
ภาระของครูในการจัดการบทเร�ยน เน�อ� หา และการตรวจแบบฝกหัด
หร�อชวยจับคูผูสอนกับผูเร�ยนที่เหมาะสม ดังเชน แพลตฟอรมฯ
VIPKid ของประเทศจ�น ที่จับคูน�กเร�ยนกับครูเจาของภาษาจาก
ประเทศสหรัฐอเมร�กา และการใช AI Chatbot (ระบบตอบกลับ
อัตโนมัติ) เพื่อตอบคําถามพื้นๆ หร�อแนะน�าขอมูลความรู บทความ
ว�ชาการ ใหแกผูเร�ยน

ที่มา : https://live.staticflickr.com/
5453/30113797863_c3c6526485_o_d.png

Gamification (การเร�ยนรูท ข่ี บั เคลือ่ นดวยเกม)
จะมีการน�าเกมมาใชเปนกุศโลบายเพื่อดึงดูดความสนใจ
ผู  เ ร� ย น การน� า คอนเทนต ค วามรู  ม าถ า ยทอดในรู ป ของเกมจะ
ทําใหผูเร�ยนรูสึกสนุกสนาน ลดแรงกดดัน และเพิ�มประสิทธ�ภาพ
ในการจดจําเน��อหา ตัวอยางเชน พิพิธภัณฑในเกาหลีใต 2 แหงได
น�าเกมออนไลน� Minecraft 4 มาใชเปนแพลตฟอรมการเร�ยนรู
สํ า หรั บ เด็ ก ๆ ในช ว งที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ต  อ งป ด ให บ ร� ก ารเน� � อ งจาก
สถานการณ�การแพรระบาดของไวรัสโคว�ด-19

Immersive Learning (การเร�ยนรูผ า นเทคโนโลยีเสมือนจร�ง)
VR/AR/MR 5 จะถูกน�ามาใชในแพลตฟอรมฯ ตางๆ มากข�้น
VR จะช ว ยให ผู  เ ร� ย นมี ส  ว นร ว มและจดจ อ กั บ สิ � ง ที่ อ ยู  ต รงหน� า
ได เ ร� ย นรู  จ ากประสบการณ� ต รงในสภาพแวดล อ มเสมื อ นจร� ง
การไดใชประสาทสัมผัสตางๆ จะชวยกระตุนใหผูเร�ยนรูสึกเพลิด
เพลินไปกับการเร�ยนรู และจดจําเน��อหาไดดียิ�งข�้น
VR สามารถน�ามาใชในการทดลองว�ทยาศาสตรเสมือนจร�ง
การเร�ยนรูทักษะที่มีตนทุนสูง เชน การบิน หร�อการโตตอบตอ
สถานการณ�ฉุกเฉ�น เชน ไฟไหม พายุ อีกทั้งยังสามารถเปดมิติ
ใหมในการเร�ยนรู เชน การใชระบบ 360° VR Video (ว�ดีโอ 360
องศา) ในการเร�ยนรูทางการแพทย และการใช AR เพื่อการเร�ยนรู
ของคนตาบอด

Video Learning (การเร�ยนผานสือ่ ว�ดทิ ศั น)
เป น เทรนด ที่ ม าแรงอย า งต อ เน� � อ งแพลตฟอร ม ว� ดี โ อ
อยางเชน Youtube เปนเว็บสังคมที่ไดรับความน�ยมสูงสุดเปน
อันดับ 2 ของโลก และมีการคาดการณ�วาในป 2565 ปร�มาณการ
ใชงานอินเทอรเน็ตกวา 82% จะถูกขับเคลื่อนดวยว�ดีโอคอนเทนต
การใชสื่อว�ดิทัศน�เพื่อถายทอดความรูหร�อทักษะมีแนวโน�มที่
จะถูกปรับเน��อหาใหสั้นลง และตอบโจทยเฉพาะบุคคลมากข�้น มี
การน�าเสนอแผนภาพขอมูล (Data Visualization) เพื่อชวยเสร�ม
ในการอธ�บายเน��อหา นอกจากน��จะมีการผนวกเทคโนโลยีตางๆ
เชน Interactive หร�อ VR เพื่อกระตุนความสนใจของผูเร�ยน

4
Minecraft คือว�ดีโอเกมสัญชาติสว�เดนที่ไดรับความนิยมในหมูเด็กอายุ 5-15 ป ทำยอดขายสูงสุดถึง 200 ลานกอบป จ�ดเดนของเกมคือผูเลนสามารถเขาไปผจญภัยในโลกบล็อกส�่เหล�่ยมไดอยางอิสระ และ
สามารถสรางสรรคส�งกอสรางและโปรเจคใหญๆ ได
5
VR – Virtual Reality (ความเปนจร�งเสมือน) / AR- Augmented Reality (ความเปนจร�งเสร�ม) / MR – Mixed Reality (ความจร�งผสม)
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ร�้อสรางทักษะใหม
ในโลกยุคพลิกผัน
สภาเศรษฐกิจโลก หร�อ World Economic Forum (WEF) ไดจัดทํารายงาน Future of Jobs Report
2020 ระบุวาในอีก 5 ปขางหน�า (พ.ศ.2568) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ โดยมี 10 ตําแหน�งงาน
ที่จะหายไป ซึ่งสงผลกระทบกับประชากรราว 85 ลานคนทั่วโลก แตก็มี 10 ตําแหน�งงานใหมกําลังเปน
ที่ตองการ (เปนแรงงานที่มีทักษะใหม) อีกกวา 97 ลานคน ซึ่งแปลวาภาคธุรกิจยังตองการคนทํางาน
มากข�้น แตเปนตําแหน�งงานใหมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ�มข�้น

10 อาชีพที่รุงเร�องและรวงโรยในป 2025 (พ.ศ.2568)
10 อาชีพ
ที่คาดวาจะตองการเพ��มข�้น
( 97 ลานตำแหนง )

นักว�เคราะหขอ มูลและ
นักว�ทยาศาสตรขอ มูล

ผูเ ชีย่ วชาญดาน
การพัฒนาธุรกิจ

ผูเ ชีย่ วชาญดานปญญา
ประดิษฐและจักรกลเร�ยนรู
(Machine Learning)

ผูเ ชีย่ วชาญดาน
การเปลีย่ นแปลงดิจท� ลั

ผูเ ชีย่ วชาญดาน
Big Data

นักว�เคราะห
ความปลอดภัยของขอมูล

นักการตลาดดิจท� ลั
และนักวางแผนกลยุทธ

นักพัฒนาและนักว�เคราะห
ซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน

ผูเ ชีย่ วชาญดาน
ระบบอัตโนมัติ

ผูเ ชีย่ วชาญดาน
Internet of Things

พนักงาน
กรอกขอมูล

ผูจ ดั การ
ฝายบร�หารธุรกิจ

เลขานุการฝาย
บร�หารและผูบ ร�หาร

พนักงาน
บร�การลูกคา

พนักงานบัญชี
ผูท ำบัญชีเง�นเดือน

ผูจ ดั การทัว่ ไป
และฝายปฏิบตั กิ าร

นักบัญชีและ
ผูต รวจสอบบัญชี

ชางกลและ
ชางซอมเคร�อ่ งจักร

พนักงานประกอบ
ชิน� สวนในโรงงาน

พนักงาน
สต็อกสินคา

10 อาชีพที่คาดวาจะหายไป
( 85 ลานตำแหนง )

ที่มา : Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum
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WEF ยังคาดการณ�วาอีก 5 ปขางหน�า สัดสวนของระบบ
กลไกอัตโนมัติ (Automation) ในการทํางานจะเพิ�มข�้นจากป 2533
ที่มีอยูราว 33% ของงาน กลายเปน 47% ของงาน หมายความวา
งานเดิมที่เคยใชคนทําจะหายไป และทดแทนดวย Automation
ซึ่ ง ไม ใช ห มายถึ ง การทดแทนแรงงานคนด ว ยหุ  นยนต (robot)
ในการผลิตเทาน��น แตจะรวมถึงเทคโนโลยีที่เขามาทํางานแทนคน
เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการตรวจสอบ ในการทํางานดวย

2561

71
29

สัดสวนการใชแรงงานมนุษยกับเคร�่องจักร
2563

67
33

58

2565

53

2568

47

42

งานสวนใหญ ในโลกกำลังจะ
ถูกแทนที่ดวยเคร�่องจักร
สัดสวนของระบบกลไกอัตโนมัติ
(AUTOMATION) ในการทำงาน
จะเพ��มข�้นจากป 2533

33% ของงาน
กลายเปน

47% ของงาน

ที่มา : World Economic Forum, ขอมูลป 2561 และ 2565 จาก Future of Jobs Report 2018 ขอมูลป 2563 และ 2568
จาก Future of Jobs Report 2020

ดานสถาบันแมคคินซียโกลบอล (McKinsey Global Institute)
สํารวจพบวา 60% ของอาช�พในปจจุบนั มีการน�าระบบอัตโนมัตมิ าใช
ในงานเช�งเทคน�คแลวมากกวาหน�ง� ในสาม ในอนาคตจะมีคนจํานวน
มากที่ตองทํางานกับเคร�่องจักรกล หุนยนต หร�อระบบอัตโนมัติ
ตางๆ แรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีสูงจะไดเปร�ยบในการทํางาน
ในขณะทีแ่ รงงานทีม่ ที กั ษะเทคโนโลยีตาํ่ จะเผช�ญแรงกดดันในการจาง
งานมากกวา
อยางไรก็ดี เคร�่องจักรและระบบอัตโนมัติมีสวนกระตุนให
มนุษยออกจากระบบงานแบบดั้งเดิมหร�อรูปแบบงานที่ซํ้าซากจําเจ
และกระทบตอคนทํางานที่มีลักษณะเปนกิจวัตร (routine) แตยัง
มีการใชทักษะที่เหน�อกวาเคร�่องจักรกลหร�อปญญาประดิษฐ เชน
ความสามารถในการตัดสินใจทีซ่ บั ซอน ความฉลาดทางสังคมในการ
สื่อสารและมีปฏิสัมพันธอยางลึกซึ้ง ความเขาใจขามวัฒนธรรม
ซึ่งทักษะเหลาน��เปนเร�่องละเอียดออนที่เคร�่องจักรทดแทนไม ได

ขอสังเกตอีกประการหน��งคือ ทักษะที่เร�ยกวา Hard Skill หร�อ
ที่เปนความรู (Knowledge) ซึ่งมาจากการศึกษาเลาเร�ยนฝกอบรม
แบบเดิมน��นจะมีความสําคัญลดลง ยกเวนเน��อหาสาระว�ชาใหมๆ
ทีส่ อดคลองกับความเปลีย่ นแปลง ขณะทีท่ กั ษะแบบ Soft Skill และ
Meta Skill ซึง่ เกิดจากการสัง่ สมบมเพาะประสบการณ� ในการเร�ยนรู
และปรับเปลีย่ นทัศนคติจนกลายเปนพฤติกรรม กลับเปนทักษะการ
ทํางานซึง่ เปนทีต่ อ งการมากข�น้ 1 สวนทักษะความรูท ที่ ว�ความสําคัญ
เพิ�มข�้นอยางชัดเจนคือ ทักษะที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีและทักษะการจัดการเช�งลึก รายงานการสํารวจกลุม
ผูบ ร�หารระดับสูงในองคกรธุรกิจทัว่ โลกเกีย่ วกับความตองการแรงงาน
ที่มีคุณลักษณะหร�อทักษะแบบใดในอนาคตของ WEF พบแนวโน�ม
เชนน��อยางชัดเจน

1
ทักษะอนาคต 3 กลุม แบงเปน กลุมที่ 1 Hard Skill เชน Product Management, Big Data Analysis, Lean Management กลุมที่ 2 Soft Skill เชน Creativity, Critical Thinking and Problem
Solving, Social Intelligence และกลุมที่ 3 Meta Skill เชน Growth Mindset, Lifelong Learning Aspiration, Self-direction, Comfort with Change
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ของอาชีพในปจจ�บันมีการนำ
ระบบอัตโนมัติมาใชในงานเชิง
เทคนิคแลวมากกวาหนึ่งในสาม

HARD SKILL

หร�อที่เปนความรู (KNOWLEDGE) ซึ่งมาจากการศึกษาเลาเร�ยน
ฝกอบรมแบบเดิมนั้น จะมีความสำคัญลดลง ยกเวนเนื้อหาสาระ
ว�ชาใหมๆ ที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง

ทักษะจำเปน 10 อันดับแรกซึ่งตลาดแรงงานมีความตองการ
ทักษะที่ตองการในป 2561
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ความคิดร�เร��ม
และสรางสรรค
การใสใจในรายละเอียด
และความนาเชื่อถือ
ความฉลาด
ทางอารมณ
ความมีเหตุผล
รูจักใชความคิดแกปญหา
ความเปนผูนำและ
มีอิทธิพลตอสังคม
การรวมมือ
และบร�หารเวลา
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การออกแบบเทคโนโลยี
และการเข�ยนโปรแกรม
การคิดเชิงว�พากษ
และว�เคราะห
การแก ไขปญหา
ที่ซับซอน
ความเปนผูนำและ
มีอิทธิพลตอสังคม
ความฉลาด
ทางอารมณ
ความมีเหตุผล รูจักใช
ความคิดแกปญหา
การว�เคราะหระบบ
และการประเมินคา
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การคิดว�เคราะห
และสรางนวัตกรรม
ความกระตือร�อรน
ในการเร�ยนรูแ ละมี
กลยุทธการเร�ยนรู
การแก ไขปญหา
ที่ซับซอน
การคิดเชิงว�พากษ
และว�เคราะห
ความคิดร�เร��ม
และสรางสรรค
ความเปนผูนำและ
มีอิทธิพลตอสังคม
การใชเทคโนโลยีในการ
ติดตามและควบคุมงาน
การออกแบบเทคโนโลยี
และการเข�ยนโปรแกรม
การปรับตัวไดรวดเร็ว
ยืดหยุน และรับมือ
ความเคร�ยดไดดี
ความมีเหตุผล
รูจักใชความคิดแกปญหา

ที่มา : World Economic Forum, ขอมูลป 2561 และ 2565 จาก Future of Jobs Report 2018 ขอมูลป 2568 จาก Future of Jobs Report 2020
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WEF ประเมินวา คนทํางานทั่วโลกประมาณคร�่งหน��งจะตอง
สรางทักษะใหม (reskill) เน��องจากทักษะเดิมที่ตองใช ในการทํางาน
เปลี่ยนไปมากกวา 40% คนทํางานทุกคนจําเปนตองแสวงหาความ
รูและฝกฝนทักษะการเร�ยนรู ใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ประเทศสิงคโปร เปนหน��งในประเทศที่ ใหความสําคัญกับ
reskill และ upskill2 ไดสรางกลไกหร�อมาตรการสน�บสนุนอยาง
เปนรูปธรรม โดยร�เร��มโครงการ SkillsFuture Singapore (SSG)
ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสภาเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในอนาคต
(The Future Economy Council : FEC) มีเปาหมายเพื่อมุงสราง
พลเมืองที่มีคุณภาพ (Smart Citizens) สงเสร�มพัฒนาใหประชาชน
เกิดทักษะใหมที่จําเปนสําหรับอนาคตและการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต
ดวยการใช Skill Future Credit เปนเคร�่องมืออุดชองวางทักษะ
อาช�พ (Skill Gap) เสมือนเง�นใหเปลาเพื่อใหประชาชนเขาคอรส
ฝ ก อบรมทั ก ษะอาช� พ ที่ ส อดคล อ งกั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลง
ของโลกและทิศทางการพัฒนาหลักของประเทศ
2

มากกวา 40%
คนทำงานทุกคนจำเปนตองแสวงหาความรูและฝกฝน
ทักษะการเร�ยนรูใหม ๆ เพ�่อพัฒนาตนเองใหสามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง

reskill หมายถึงการสรางทักษะใหมที่ยังไมเคยมี upskill หมายถึงการพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยูใหกาวหนากวาเดิม
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การดำเนินงาน
Skills Future Singapore

เปาหมาย

สรางพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพดวยการ
เร�ยนรูต ลอดชีวต� ( SMART CITIZENS )

Skill Future Credit

ชาวสิงคโปรทุกคนที่มีอายุ 25 ปข�้นไป จะไดรับเครดิต 500 ดอลลารสิงคโปร
ตอป (12,500 บาท) ซึ่งสะสมได 5 ป เพ�่อนำไปใชเร�ยนในหลักสูตรที่รัฐ
สนับสนุนกวา 26,000 หลักสูตรทั้งจากมหาว�ทยาลัยและองคกรเอกชน
หลักสูตรที่โดดเดนคือหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมใหม
หร�อ Skill Future Series เนน 8 หมวดหมูทักษะแหงอนาคต คือ การว�เคราะห
ขอมูล เทคโนโลยีการเง�น บร�การดานเทคโนโลยี สื่อดิจ�ทัล ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร การเปนผูประกอบการ การผลิตขั้นสูง และการแกปญหาเมืองใหญ

ตั้งแตป 2016-2019
มีผู ใชเครดิตไปแลว
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533,000 คน

แพลตฟอรมออนไลน “ SkillFuture ”
มีผูใชงาน
4.5 ลานคน

33 รายว�ชา

มีผเู ขารวมเว�รก ชอป
54,000 คน

ใหทุนสนับสนุน
แรงงานระดับกลาง
และ SME
124,000 ราย

ใหรางวัลแกบุคคลและบร�ษัท

Skill Future Credit
533,000 ราย

914 รางวัล

มีผูเขารวมศึกษาการทำงาน (Work Study)

2,200 คน
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กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม
ของไทย ไดพัฒนาแพลตฟอรมที่มีช�่อคลายคลึงกับสิงคโปรคือ
Future Skill มีแนวคิดและรายละเอียดในการจูงใจพัฒนาทักษะ
คนดวยเคร�่องมือและกิจกรรมที่แทบจะเหมือนกับสิงคโปร จ�งเช�่อ
ไดวาทิศทางการสงเสร�มทักษะใหมของภาครัฐคงเลือกแนวทาง
ในลักษณะของการสรางสภาพแวดลอมใหเกิดแรงจูงใจในการปรับ
เปลี่ยนทักษะ แตสิ�งที่ยังมองเห็นไมชัดเทาไรน�กคือการบูรณาการ
ยุ ท ธศาสตร แ ละการทํ า งานร ว มกั บ กระทรวงหร� อ หน� ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ศึกษาธ�การ
นอกจากการขยั บ ตั ว ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษาฯ แล ว
ปรากฏการณ�ที่น�าจับตามองคือบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาหร�อ
มหาว� ท ยาลั ย ในฐานะที่ เ ป นแหล ง ผลิ ตและป อนแรงงานทั ก ษะ
เขาสูระบบ เมื่อครั้งเขาสูศตวรรษที่ 21 มหาว�ทยาลัยไทยตอบรับ
ตอกระแสความเปลีย่ นแปลงของโลกาภิวตั น� ไดอยางรวดเร็ว เปดรับ
ความกาวหน�าทางเทคโนโลยี น�ามาปรับใช ในการสงเสร�มคุณภาพ
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การศึกษา การสรางองคความรูทางว�ชาการและการว�จัย แตแลว
ในชวงทายของทศวรรษที่สอง ราวกับไมทันตั้งตัว มหาว�ทยาลัย
ได รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากรของ
ประเทศ จํานวนผูที่เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาไดลดลงอยาง
มีน�ยสําคัญ สาเหตุหลักมาจากจํานวนเด็กเกิดใหมลดลงมาโดย
ตลอดเฉลี่ยประมาณหน��งแสนคนทุก 1-2 ป ขณะที่ผูคนอายุยืนยาว
ข�้น สัดสวนผูสูงอายุเพิ�มข�้น สังคมไทยขยับเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
ชั ด เจน และประมาณการว า ประเทศไทยจะเข า สู  สั ง คมผู  สู ง อายุ
โดยสมบูรณ� ในป 2564

สิงคโปรเปนตัวอยางที่ดีอีกเชนกันในกรณ�น� มหาว�ทยาลัย
แหงชาติสิงคโปร (National University of Singapore) ซึ่งเปน
มหาว�ทยาลัยอันดับหน��งของเอเช�ยและติดอันดับตนๆ ของโลกได
ปรับบทบาทตัวเองใหเปน ‘มหาว�ทยาลัยสําหรับทุกชวงวัยของช�ว�ต’
โดยศิษยเกาสามารถกลับมาเร�ยนฟร�เพื่อเพิ�มทักษะใหกับตัวเองได
เปนการอัปเกรดทักษะและความรู ใหทนั สมัยตลอดเวลา เชน ภายใน
3 ปสามารถกลับเขาไปเร�ยนเพิ�มทักษะไดฟร� 2 โมดูล และหากสะสม
คอรสไดตามที่กําหนดจนครบตามมาตรฐาน สามารถเปลี่ยนเปน
ใบปร�ญญาเพิม� ไดอกี ดวย นอกจากน�น� ยังออกแบบหลักสูตรการปรับ
ทักษะความรูส าํ หรับประชาชนทัว่ ไป จ�งทําใหลกู คาของมหาว�ทยาลัย
เพิ�มจํานวนข�้น เพราะมีทั้งลูกคาเกา (ศิษยเกา) และลูกคาใหม
(ประชาชน) หมุนเว�ยนเขามาใชบร�การตลอดเวลา
ในการบรรยายที่ จุ ฬ าลงกรณ� ม หาว� ท ยาลั ย ดร.ประสาร
ไตรรัตน�วรกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
เศรษฐกิจและอดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ผูซึ่งติดตาม
และให ค วามสนใจเร�่ อ งการพั ฒ นาการศึ ก ษาของไทย ได ก ล า ว
ช�้น�ากลายๆ ถึงบทบาทที่ควรจะเปนของมหาว�ทยาลัยในการตอบ
สนองตอแรงกดดันจากความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานวา
“มองไปขางหน�า การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทํางานและ
ทักษะที่ตองใชในการทํางาน ทําใหการฝกฝนและพัฒนาความรู
และทักษะใหมๆ หร�อ reskilling จะเปนเร�่องที่มีความสําคัญมาก
ในอนาคต เร�่องน��เปนอีกมิติสําคัญที่ผูที่เกี่ยวของทั้งในวงการ
ศึ ก ษาหร� อ ในภาคธุ ร กิ จ ต อ งช ว ยกั น เป น เร�่ อ งใหญ ที่ สํ า คั ญ
เกินกวาจะเปนภาระขององคกรใดองคกรหน��ง”
อาจกลาวไดวาในชวงไมเกิน 5 ปที่ผานมา มหาว�ทยาลัยไทย
กําลังปรับบทบาทตัวเองจากเดิม แมจะดูเช�อ่ งชาแตกม็ องเห็นความ
เปลี่ยนแปลงอยูบาง โดยเฉพาะอยางยิ�งการหันมาใหความสนใจ
และใหความสําคัญกับบทบาทหน�าที่ reskill และ upskill แรงงาน
ในระบบ โดยมีกลุมเปาหมายคือคนที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไปแลว 5-10 ป ที่จําเปนตองเพิ�มทักษะและความรู ใหม ไปจนถึง
ผูสูงวัยที่ยังสามารถทํางานได
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ควรกลาวไวดว ยวา ทักษะแหงอนาคตทีจ่ าํ เปนและการงาน
อาช�พในอนาคตสัมพันธอยางแยกไมออกกับเทคโนโลยีดิจ�ทัล
สถาบันแมคคินซีย โกลบอลระบุวา เทคโนโลยีดิจ�ทัลถูกน�ามา
ใชเปนเคร�่องมือสืบคนที่ชวยคัดสรรคน (หร�อทักษะ) ใหตรง
กับงาน ผานอัลกอร�ทึมคัดกรองซึ่งทําใหกระบวนการจางงานมี
ประสิทธ�ภาพยิ�งข�้นและมีผลตอการลดอัตราการวางงาน ในอีก
ดานหน��ง แพลตฟอรมดิจ�ทัลยังเอื้อใหเกิดผูประกอบอาช�พอิสระ
มีแนวโน�มเติบโตข�้นอยางรวดเร็ว จากปจจุบันที่มีอยูประมาณ
15% คาดวาจะเพิ�มข�้นเปนทว�คูณภายในเวลาไมกี่ป

ในขณะทีท่ วั่ โลกตางก็ตนื่ ตัวกับการเปลีย่ นแปลงของทักษะ
ที่จําเปนสําหรับอนาคต และความสามารถในการปรับตัวไปสู
แรงงานทักษะใหม แตเปนทีน่ า� เสียดายวาเยาวชนไทยซึง่ จะกลาย
เปนพลังผลักดันการพัฒนาสังคมในอนาคตกลับมี Growth
Mindset3 ตอเร�อ่ งของความรูแ ละทักษะคอนขางตํา่ อยางน�าตกใจ
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานอาเซียน ซึ่งอาจเปนอุปสรรค
ตอการปรับตัวเพือ่ เร�ยนรูท กั ษะใหมทจี่ าํ เปนและฉุดรัง้ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจใหตํ่ากวาศักยภาพ

ทัศนคติที่มีตอการใชความรู และทักษะการเร�ยนรู
ของเยาวชนไทยเปร�ยบเทียบกับอาเซียน
100
80
60

20.7%
6.6%

14.8%

40

49.9%

13.9%
6.2%
16.2%

52.6%

19.2%
7.2%
17.3%

11.2%
7.8%
19.8%

8.0%

อินโดนีเซีย

4.9%
14.3%

18.5%

ความรูแ ละทักษะปจจ�บนั
จะใชไดไปตลอดชีวต�

5.8%
14.2%

ความรูแ ละทักษะจะ
เพ�ยงพอไปอีก 10 ป
กอนทีจ่ ะตองพัฒนาใหม
ความรูแ ละทักษะจะ
เพ�ยงพอไปอีก 5 ป
กอนทีจ่ ะตองพัฒนาใหม

69.3%
43.7%

51.9%

20
0

31.0%

9.7%
3.8%
8.4%

11.1%

12.5%

9.3%

มาเลเซีย

ฟ�ลปิ ปนส

สิงคโปร

52.4%

43%
6.8%
ไทย

8.7%

9.2%

เว�ยดนาม

อาเซียน

ความรูแ ละทักษะ
ควรจะพัฒนาตอเนือ่ ง
ความรูแ ละทักษะ
ของตนเองลาสมัย

เยาวชนไทย 31% เช�่อวาความรูและทักษะที่มีอยู ในปจจุบันสามารถจะใช ได ไปตลอดช�ว�ตสูงที่สุดในอาเซียน
สะทอนถึงการมี Growth Mindset น�อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน
ที่มา : ASEAN Youth Technology, Skills and the Future of Work 2019, World Economic Forum
Growth Mindset คือ ความคิดหร�อทัศนคติที่เชื่อวาคนเราสามารถพัฒนาตัวเองข�้นไดผานการฝกฝน เร�ยนรู ทำงานหนัก ทุมเทและมุงมั่นพยายามทำสิ�งใดก็ตามใหสำเร็จ ไมยอทอตออุปสรรค
และชอบสรางโอกาส เปนคนรักในการเร�ยนรู ไมเชื่อวาความรูที่มีอยูเพ�ยงพอหร�อสามารถนำไปใช ไดตลอด สนใจและเปดรับความรูใหม พรอมปรับตัวหร�อพัฒนาตนเองอยูเสมอ

3
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หลักสูตร
RESKILL / UPSKILL
ของมหาว�ทยาลัยไทย
ที่มา : www.facebook.com/FutureSkillNewCareerThailand

ดานหุนยนต คอมพ�วเตอร IT
มหาว�ทยาลัย

ชือ่ หลักสูตร

กลุม เปาหมาย

รายละเอียด

มหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร

Robotics for EEC,
Robotics Innovation

ว�ศวกร

สรางผูนำทางดานหุนยนต
และว�ศวกรที่เช่ียวชาญในเวลาอันสั้น

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

การบังคับและควบคุม
การบินโดรนเพ�่อการเกษตร
เชิงพาณิชย

เกษตรกร, นักว�ชาการ
ทางการเกษตร

ทักษะการบังคับและควบคุมการบินเพ�่อการเกษตรเชิงการ
พาณิชยแบบครบวงจร และการวางแผนการผลิตดวย
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางเกษตร

จ�ฬาลงกรณ
มหาว�ทยาลัย

Think Like
a Programmer

บุคคลทั่วไปและนักเร�ยน

การฝกกระบวนการคิดอยางเปนขั้นตอนและคิดแบบใช
ตรรกะ เพ�่อโคดผานภาษาโปรแกรม Python

มหาว�ทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมกับ
SkillLane

Data Science for Digital
Business Transformation

ว�ศวกรหร�อผูเชี่ยวชาญ
ดานว�ทยาศาสตรขอมูล

การนำขอมูลมาใชเปนเคร�่องมือในการตัดสินใจ เพ�่อสราง
แตมตอและสรางความไดเปร�ยบทางการแขงขัน

มหาว�ทยาลัยพะเยา

การประยุกตใชสมองกลฝงตัวเพ�่อ ครู อาจารย และบุคลากร
สรางนวัตกรรมทางการศึกษา
ทางการศึกษา

มหาว�ทยาลัย
ธรรมศาสตร

การประยุกตใชเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ

นักเร�ยน นักศึกษา และ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

นวัตกรรมทางการศึกษา โดยใช Arduino และ KidBright
การเข�ยนโปรแกรมเพ�่อพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมยานยนต
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การเง�น ธุรกิจ การตลาด
มหาว�ทยาลัย

ชือ่ หลักสูตร

กลุม เปาหมาย

รายละเอียด

มหาว�ทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย

Geeks on
The Block (Chain)

Developer

เพ��มศักยภาพ Developer ใหมีความพรอมดาน Block Chain
โดยเร�ยนรูดานพ�้นฐาน และเข�ยนโคดจากโจทยจร�ง

มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร Business Innovation
รวมกับ SkillLane

ผูจัดการ / ผูบร�หารทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจ

การวางกลยุทธ การบร�หารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการ
ดำเนินการทางธุรกิจ และการสรางภาวะผูนำ

มหาว�ทยาลัยมหิดล

Contemporary
Spirituality and Marketing

คนทำงาน
ภาคธุรกิจ

การบูรณาการความรูดานศาสนาและความเชื่อ เพ�่อทำความ
เขาใจพฤติกรรมผูบร�โภค และกำหนดกลยุทธการตลาด

มหาว�ทยาลัย
หอการคาไทย

การนำธุรกิจรอดอยางมือ
อาชีพในสถานการณว�กฤต

นักธุรกิจ
และผูประกอบการ

ทักษะทางดานดิจ�ทัล กระบวนการคิด
การบร�หารจัดการการขาย และการสื่อสาร

มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม

Customs broker
for EEC

นักธุรกิจ
และผูประกอบการ

ทักษะการคิด วางแผน เจรจาตอรองสำหรับธุรกิจ
การคาสงออกและนำเขา

มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ

Digital Marketing
Communications

ผูสนใจทั่วไป

การทำความเขาใจลูกคาเชิงลึก การบร�หารโซเชียลมีเดีย การทำ
การตลาดผานเคร�่องมือคนหาบนอินเตอรเน็ต เว็บไซตและยูทูบ
customer insight, social media management, search
marketing, performance marketing, website and Youtube

เกษตรกรรม และ อาหาร
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มหาว�ทยาลัย

ชือ่ หลักสูตร

กลุม เปาหมาย

รายละเอียด

มหาว�ทยาลัยมหิดล

Food Safety and Food Hygiene
for Food Service Professionals

ผูส นใจทัว่ ไป

ความรูแ ละทักษะเกีย่ วกับอนามัยดานอาหาร
และการเปนพ�ษของอาหาร

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

ว�ทยาศาสตรการปรุงและการแปรรูป
อาหารเพ�่อธุรกิจฟ�ดเดลิเวอร�และ
การใชสมารทโฟนถายภาพอาหาร
เพ�่อการโฆษณา

เจาของธุรกิจอาหาร
influencer ทีเ่ กีย่ วของ
กับการร�วว� อาหาร

การเลือกใชสว นผสมของอาหารและอุปกรณและกระบวนการ
ในการประกอบอาหาร รวมไปถึงการพัฒนารูปลักษณอาหาร
ทัง้ ทางดานสี กลิน� รส และเนือ้ สัมผัส ทีต่ อบสนองความตองการ
ของผูบ ร�โภค

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

การผลิตและ การแปรรูป
สมุนไพรไทย

ผูผ ลิตสินคาหร�อ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

การเลือกวัตถุดบิ การสกัดสารจากสมุนไพร การแปรรูป
เปนอาหาร เคร�อ่ งดืม่ เคร�อ่ งสำอาง

มหาว�ทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย

Design Cooking

ผูส นใจทัว่ ไปที่ไมจำเปน
ตองทำอาหารเปน

พ�น้ ฐานประสาทการรับรู การพัฒนาไอเดีย และสราง
คอนเซ็ปตอาหาร ตามแนวคิด Design Thinking

มหาว�ทยาลัยแมโจ

นักนวัตกรรมเกษตร
สมัยใหมครบวงจร

ผูไดรบั ผลกระทบจาก
สถานการณ COVID-19

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาประยุกตใชใน
กระบวนการเกษตรตลอดหวงโซมลู คา (value chain)

สุขภาพ
มหาว�ทยาลัย ชือ่ หลักสูตร

กลุม เปาหมาย

รายละเอียด

มหาว�ทยาลัย
ขอนแกน

หลักสูตรประกาศนียบัตร
แรงงานในระบบที่ถูก
ผูดูแลผูสูงอายุ (Certificate เลิกจางและแรงงานคืนถิ�น
for Care Giver)

การดูแลผูส งู อาย หุ ร�อผูป ว ยโรคเร�อ้ รัง

มหาว�ทยาลัยมหิดล

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

พัฒนาการเด็ก การจัดกิจรรมเพ�อ่ สงเสร�มพัฒนาการใน
ดานตางๆ หลักโภชนาการสมวัย การประเมินพัฒนาการ
เบือ้ งตน โรคและปญหาทีพ
่ บบอยในเด็ก

การทองเที่ยว

แรงงานในระบบที่ถูก
เลิกจางและแรงงานคืนถิ�น

มหาว�ทยาลัย

ชือ่ หลักสูตร

กลุม เปาหมาย รายละเอียด

มหาว�ทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร�

Smart
Communty-Based
Tourism

Developer

การพัฒนาผลิตภัณฑและบร�การโดยใชเทคโนโลยี
Augmented Reality (AR) ทำใหเกิดคอนเทนตและแอปพลิเคชัน
แบบ Creative Content เพ�่อกระตุนภาคการทองเที่ยวไทย

มหาว�ทยาลัย
ศิลปากร

Digital Content
Marketing for
Smart Tourism

Content Writer

การเข�ยน Content เพ�่อประชาสัมพันธสินคา
หร�อบร�การใหตรงใจกลุมเปาหมาย
และโดดเดนกวาคูแขง

อื่นๆ

มหาว�ทยาลัย

ชือ่ หลักสูตร

กลุม เปาหมาย

รายละเอียด

จ�ฬาลงกรณ
มหาว�ทยาลัย

Persuasive Presentation
and Negotiation

ผูบร�หาร เจาของธุรกิจ
สตารทอัป ผูสนใจทั่วไป

กลยุทธการเจรจาตอรอง กระบวนการและเทคนิค
เพ�อ่ สรางผลประโยชนสดู สุดสําหรับทุกฝาย

มหาว�ทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

พ�้นที่จ�ดประกาย
(Start up Space)

ผูนำชุมชนหร�อบุคคล
ทั่วไปที่สนใจสราง
ศูนยการเร�ยนรู

การพัฒนาพ�้นที่ใหบร�การรูปแบบ Co-Working
Space ในชุมชนเพ�่อกระจายรายไดและกระตุน
เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงตอยอดสูแนวทางการ
บร�หารแบบพ�่งพาตนเอง

มหาว�ทยาลัยเชียงใหม

การสราง
ความรูสึกดีใหตนเอง

ประชาชนทั่วไป

การคิดในทางบวก การสรางความเขมแข็งในตนเอง
และการพ�จารณาชีวต� ตามความเปนจร�ง

มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม

ความปลอดภัย
อุตสาหกรรมการบิน

บุคลากรดาน
อุตสาหกรรมการบิน

องคความรูในอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจร
ทัง้ ทักษะการสือ่ สาร การตัดสินใจและแกไขปญหา
ความรูแ ละเขาใจธุรกิจและหลักการจัดการสมัยใหม
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EDTECH STARTUP
ผูบุกเบิกการเร�ยนรูรูปแบบใหม
สภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงและความกาวหน�าทางเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหรปู แบบการเร�ยนรู
ของมนุษยมีการว�วัตน� และน�าไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ในเมื่อการเร�ยนรู ในหองเร�ยนแบบเดิมๆ
ไมสามารถตอบโจทยเด็กรุน ใหมทเี่ ติบโตมาในยุคดิจท� ลั และการเร�ยนในมหาว�ทยาลัยภายใตกรอบเดิมๆ เพือ่
ใบปร�ญญาไมตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดอีกตอไป
นอกจากน�� สถานการณ�การแพรระบาดของโรคโคว�ด-19
ที่บีบบังคับใหตองมีการเปลี่ยนรูปแบบการเร�ยนการสอนจากใน
ชั้นเร�ยน ไปสูการเร�ยนทางไกลหร�อเร�ยนจากที่บาน เปนจุดเปลี่ยน
ที่ทําใหทั่วโลกเล็งเห็นความสําคัญของสตารทอัปดานการศึกษา
มากยิ�งข�้น มีความคาดหวังวาเอ็ดเทค สตารทอัปที่เปนผูน�าดาน
นวั ต กรรมการศึ ก ษา จะเข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น
การเปลี่ยนแปลง สงเสร�มใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชัน
เพื่อลดชองวางความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
เอ็ดเทค (EdTech) คือ เทคโนโลยีดานการศึกษาที่ชวยให
ผูเร�ยนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางสะดวก งายดาย และมี
ประสิทธ�ภาพยิ�งข�้น หร�อการแปลงบร�การและโมเดลธุรกิจดานการ
ศึกษาใหเปนดิจ�ทัล เพื่อสงเสร�มใหเกิดรูปแบบการเร�ยนรู ใหมๆ
ที่สามารถตอบโจทยการเร�ยนรูของผูเร�ยนทุกชวงวัย โดยมีตัวแสดง
สํ า คั ญ อย า ง เอ็ ด เทค สตาร ท อั ป (Edtech Startup) ซึ่ ง เป น
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ผูประกอบการที่มีความสนใจในดานการศึกษา และน�าเทคโนโลยี
หร�อนวัตกรรมมาใชเพื่อยกระดับการศึกษา ตัวอยางเชน การสราง
แพลตฟอรมการเร�ยนออนไลน�ที่สามารถจัดการสอนแกผูเร�ยน
จํานวนมาก และเปนชองทางในการเพิ�มพูนทักษะใหแกคนทํางาน
การพัฒนาซอฟตแวรหร�อระบบจัดการเร�ยนการสอน การน�าองค
ประกอบของเกมมาใช เ พื่ อ สร า งความเพลิ ด เพลิ น ให แ ก ผู  เ ร� ย น
และการน�าเทคโนโลยี AI หร�อ VR มาใชเพื่อพัฒนาประสบการณ�
การเร�ยนรู

ปจจัยที่สงผลใหเอ็ดเทคกลายเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต
ไดแก การเติบโตของอุปสงคตอการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต อัตราการ
เขาถึงอินเทอรเน็ตทั่วโลกที่เพิ�มข�้นเปนเกือบ 10 เทาตัวในรอบ 2
ทศวรรษ ควบคูกับแนวทางการศึกษาที่กําลังเปลี่ยนผานไปสูการ
เร�ยนรูแ บบผสมผสาน (Blended Learning)1 มีการสรางแพลตฟอรม
การเร�ยนออนไลน� หร�อการผลิตคอนเทนตสําหรับการเร�ยนรูบน
สมารทโฟนหร�อคอมพิวเตอรมากข�น้ และในบางประเทศไดมกี ารน�า
อุปกรณ�ไอทีมาใชสง เสร�มการเร�ยนรูจ นเกิดแนวทาง น�กเร�ยน 1 คน ตอ
อุปกรณ� 1 เคร�่อง (One Student, One Personal Device)2
นอกจากน�� ในชวง 3-4 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมเอ็ดเทค
ทั่วโลกมีความเคลื่อนไหวคึกคัก เปนที่น�าจับตา ตัวอยางเชน การ
ที่ ByteDance บร�ษทั แมของ TikTok มีแผนทีจ่ ะลงทุนเพิม� ในตลาด
เอ็ดเทค หร�อ มูลคากิจการที่เพิ�มข�้น 10 เทาตัวของสตารทอัป
สัญชาติอินเดีย ByJu เปน 1 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ภายใน
ระยะเวลาไมถึง 2 ป และการที่ เพลง ‘Baby Shark’3 ผลงานของ
สตารทอัปสัญชาติเกาหลี ใต SmartStudy ผูผลิตสื่อสาระบันเทิง
(Edutainment) สําหรับเด็กเล็ก สามารถทํายอดว�วสูงสุดบนแพลต
ฟอรม Youtube กวา 7 พันลานว�ว และทําใหบร�ษัทสรางรายได
เฉพาะจากการสตร�ม4 ไปราวๆ 5 ลานดอลลารฯ
ปรากฏการณ�เหลาน��เปนแรงดึงดูดใหเอ็ดเทค สตารทอัป
กระโจนเขาสูวงการ และกลุมทุน VC (ธุรกิจเง�นรวมลงทุน) เอง
ก็มองเห็นชองทางโอกาสในอุตสาหกรรมเอ็ดเทค ซึ่งเปนตลาด
ที่ ยั ง มี ก ารแข ง ขั น ค อ นข า งตํ่ า และมี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตสู ง
น�บตั้งแตป 2553 (คร�สตทศวรรษ 2010) มูลคาการรวมลงทุนใน
เอ็ดเทค สตารทอัป มีการขยายตัวอยางตอเน��อง จากมูลคา 500
ลานดอลลารฯ ในป 2553 ขยับมาเปน 4.2 พันลานดอลลารฯ ในป
2558 และเพิ�มสู 7 พันลานดอลลารฯ ในป 2562

จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก
(ป 2543 – 2561)
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จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
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1
การเร�ยนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง แนวทางการเร�ยนรูที่มีการผสมผสานระหวางการเร�ยนในชั้นเร�ยน (Face-to-Face) และ การเร�ยนออนไลน (Online Learning) ตัวอยาง
ของการเร�ยนรูแบบผสมผสานที่นาสนใจ ไดแก กรณีศึกษาของประเทศเลบานอน มีการนำเทคโนโลยี SHARED ที่สามารถใชคอมพ�วเตอรและโปรเจกเตอรเพ�ยงอยางละหนึ่งเคร�่องเพ�่อดัดแปลงโตะเร�ยน
ใหเปนหนาจออินเตอรแอคทีฟ ไดสำหรับนักเร�ยน 15 คนในชั้นเร�ยน
2
ตัวอยางเดนของแนวทาง นักเร�ยน 1 คน ตออุปกรณ 1 เคร�่องไดแก โครงการ OLPC (One Laptop Per Child) ที่กระจายทรัพยากรดานการศึกษาใหแกประเทศกำลังพัฒนา ดวยการแจกคอมพ�วเตอร
พกพาใหแกเด็กและครู 2 ลานคนใน 42 ประเทศ ซึ่งมีการประเมินผลวาการใชอุปกรณ ไอทีชวยใหเด็กๆ มีความกระตือร�อรนในการเร�ยนรูมากข�้นและยังชวยพัฒนาทักษะในการเขาถึงขอมูล
3
Baby Shark เปนเพลงที่ออกแบบมาเพ�่อเสร�มสรางประสบการณการเร�ยนรูของเด็กเล็ก โดยในว�ดีโอคอนเทนทความยาว 2 นาที เด็กๆจะไดเร�ยนรูคำศัพทภาษาอังกฤษพ�้นๆ ผานบทเพลงติดหู
การไดรองและเตนไปดวยทำใหพวกเขารูสึกเพลิดเพลินไปกับการเร�ยนรู
4
การสตร�ม (Streaming) คือ การรับสงสัญญาณ ถายทอดไฟลมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงผานเคร�อขายระบบอินเทอรเน็ต ในการสตร�มผานแพลตฟอรมว�ดีโอออนไลนอยางเชน Youtube
จะมีการจายสวนแบงรายไดจากคาโฆษณาและอื่นๆ ใหแกชองรายการหร�อ Youtuber ตามยอดว�ว หร�อจำนวนการรับชม มีการคำนวณไววาทุกๆ ยอดว�ว 1 ลานครั้ง ชองรายการจะไดสวนแบง
เฉลี่ย 300 ดอลลารฯ หร�อประมาณ 10,000 บาท
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แผนที่โลกผูประกอบการเอ็ดเทค

ไมมีขอมูล
ผูประกอบการเอ็ดเทค
1

1,400

ที่มา : RS Components

เมื่อพิจารณาในแงการลงทุนของอุตสาหกรรมเอ็ดเทค
ทั่วโลก แมจะมีสตารทอัปดานการศึกษาเพิ�มข�้นเปนจํานวนมาก
แตพบวาตลาดยังมีการกระจุกตัวสูง รายงานของ RS Components
ในป 2563 ระบุวา 43% ของเอ็ดเทค สตารทอัปมีสําน�กงาน
อยู ในประเทศสหรัฐอเมร�กา จํานวน 1,385 แหง รองลงมาไดแก
อินเดีย 327 แหง บราซิล 275 แหง สหราชอาณาจักร 245 แหง
และอิ น เดี ย 101 แห ง โดยมี เ อ็ ด เทค สตาร ท อั ป เพี ย ง
1 ใน 3 (1,019 แหง) เทาน��น ที่ ไดรับเง�นลงทุนจาก VC ไปตอ
ยอดธุรกิจ
ขณะที่รายงานของ Holon IQ แสดงใหเห็นวาเง�นลงทุน
VC ในอุตสาหกรรมเอ็ดเทคเพิ�มข�้น 2 เทาตัว จาก 8.2 พันลาน
ดอลลารฯ ในป 2561 เปน 16 พันลานดอลลารฯ ในป 2563
แตเม็ดเง�นลงทุนสวนใหญจะกระจุกตัวอยูในประเทศทีม่ กี ารระดม
ทุนในรอบลึก Mega-round5 ไดแก จ�น (60%) สหรัฐอเมร�กา
(15%) อินเดีย (14%) และทว�ปยุโรป (5%)

เมื่อยอนดูภาพรวมของอุตสาหกรรมเอ็ดเทคในประเทศไทย
เคยมีสตารทอัปดานการศึกษาเกิดข�้นราว 60 ราย แตปจจุบัน
มีเพียง 15 รายทีย่ งั คงมีความเคลือ่ นไหว ในแงการลงทุน มีสตารทอัป
ที่อยู ในระดับ Seed Fund (เง�นลงทุนขั้นตํ่า 8 ลานบาท) จํานวน
4 ราย ไดแก Globish, OpenDurian, SkillLane, Vonder และใน
ระดับ Series A (เง�นลงทุนขั้นตํ่า 66 ลานบาท) เพียง 1 ราย ไดแก
Conicle
หากแบ ง ประเภทตามกลุ  ม เป า หมาย ในประเทศไทยมี ผู 
ประกอบการเอ็ดเทคอยู ใน 2 กลุมหลัก ไดแก 1. กลุมที่เน�นการ
พัฒนาน�กเร�ยน ทัง้ รูปแบบของการเปนเว็บทาความรู (Knowledge
Portal) อยางเชน OpenDurian และชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยน
เร�ยนรู (Community) อยางเชน Inskru และ 2. กลุมที่เน�นการ
พัฒนาทักษะของคนทํางาน (Job Upskilling & Reskilling) อยาง
เชน SkillLane, Skooldio และ Vonder
หน��งในหมุดหมายสําคัญของสตารทอัปดานการศึกษาใน
ประเทศไทย ไดแก การเกิดข�น้ ของโครงการบมเพาะ StormBreaker
Venture เมื่อป 2561 ซึ่งถือเปน Edtech Accelerator แหงแรกใน
ภูมิภาคอาเซียน จนถึงปจจุบันมีการดําเน�นโครงการตอเน��องเปน
ปที่ 3 (Batch3) และมีการตั้งเปาหมายวาจะเปลีย่ นแปลงการศึกษา
ของคนไทย 1 ลานคน ภายในป 2563 นอกจากน��ยังมีองคกร
ภาครัฐอยางเชน สําน�กงานสงเสร�มเศรษฐกิจดิจ�ทัล (depa) ที่ ให
การสน�บสนุนแกสตารทอัปดานการศึกษาโดยเฉพาะ
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จำนวนการเกิดของ Edtech Startups
ในภูมิภาคอาเซียน
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5
ในการระดมทุนเพ�่อตอยอดธุรกิจของสตารทอัปจะมีการแบงรอบ (Round) ตามระดับเง�นลงทุน ไดแก Angel Round (20,000-50,000 ดอลลารฯ) Seed Round (50,000 -2,000,000 ดอลลารฯ)
Series A ( 2-15 ลานดอลลารฯ) Series B (2-15 ลานดอลลารฯ) Series C (15-30 ลานดอลลารฯ) สำหรับ Mega-round คือรอบการลงทุนที่มีการระดมทุนสูงกวา 100 ลานดอลลารฯ

อีกหน��งปจจัยช�้วัดการอยูรอดของเอ็ดเทค สตารทอัป ไดแก
ระบบน�เวศว�สาหกิจเร��มตน หร�อระบบน�เวศสตารทอัป (Startup
Ecosystem)6 บทว�เคราะหของ xEdu ระบุวา 70-90% ของเอ็ดเทค
สตารทอัปมีแนวโน�มทีจ่ ะลมเหลว กุญแจสําคัญทีจ่ ะทําใหสตารทอัป
มี โอกาสประสบความสําเร็จมากข�้น ไดแก ไอเดียตั้งตนที่เกิดจาก
เคร�อขายตัวแสดงตางๆ เชน น�กเร�ยนน�กศึกษา น�กการศึกษา
ผูประกอบการ ผูเช�่ยวชาญดานเทคโนโลยี และในการตอยอดโมเดล
ธุรกิจดานการศึกษา จะตองมีเคร�อขายสน�บสนุนที่คอยเปนพี่เลี้ยง
ประคับประคองสตารทอัป ผานกิจกรรมการบมเพาะ (Incubation
activities) และกิจกรรมเรงเคร�่องธุรกิจ (Acceleration activities)
ประเทศที่ มี ร ะบบน� เ วศเข ม แข็ ง เอื้ อ ต อ การเติ บ โตของ
สตารทอัป มีลักษณะเดนคือ เปนประเทศที่มีความไดเปร�ยบทั้ง
ในแงของจํานวนประชากร ขนาดเศรษฐกิจ และเปนศูนยกลางของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการจัดอันดับระบบน�เวศสตารทอัป

ชัน้ น�าทัว่ โลก (Global Startup Ecosystem Ranking) ของ Startup
Genome ป 2563 เมืองที่มีคะแนนน�า ไดแก ซิลิคอนวัลเลย (สหรัฐ
อเมร�กา) น�วยอรก (สหรัฐอเมร�กา) ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)
ปกกิ�ง (จ�น) บอสตัน (สหรัฐอเมร�กา)
ขณะที่ ร ะบบน� เ วศสตาร ท อั ป ในประเทศไทยยั ง อยู  ใ นระยะ
เร��มตน (Activation Stage) มีผูประกอบการสตารทอัปทั้งหมดราว
800 ราย และในการจัดอันดับระบบน�เวศเมืองเกิดใหม (Emerging
Ecosystem Ranking) น�น� ‘กรุงเทพฯ’ ติดอันดับที่ 56 (จากทัง้ หมด
100 อันดับ) ไดคะแนนผลประกอบการ (Performance) 3/10
การระดมทุน (Funding) 5/10 การเขาถึงตลาด (Market Reach)
3/10 และบุคลากรทักษะสูง (Talent) 8/107
หน�วยว�จัย Startup Meter ระบุคาดัชน�เมืองที่มีระบบน�เวศ
เปนมิตรตอสตารทอัป (Startup Friendliness Index) ‘กรุงเทพ’
ไดคะแนนระดับปานกลาง (53.5 เต็ม 100) มีจุดแข็งคือทุนมนุษย
(Human Capital) และโครงสรางพืน้ ฐานดานไอซีที (Infrastructure)

ระบบนิเวศเมืองเกิดใหม (Emerging Ecosystem Ranking)
อันดับ

เมือง

ประเทศ

ผลประกอบการ

การระดมทุน

การเขาถึงตลาด

บุคลากรทักษะสูง

1
2
3
4
5
11
31
56
78

มุมไบ
จาการตา
ซูร�ค
เฮลซิงกิ
กวางโจว
กัวลาลัมเปอร
มะนิลา
กรุงเทพฯ
โฮจ�มินห

อินเดีย
อินโดนีเซีย
สว�ตเซอรแลนด
ฟ�นแลนด
จ�น
มาเลเซีย
ฟ�ลิปปนส
ไทย
เว�ยดนาม

10
10
9
8
10
10
5
3
2

10
10
10
10
9
8
3
5
1

10
10
10
10
4
10
10
3
7

10
9
8
9
10
9
7
8
3
ที่มา : Startup Genome (2563)

6
ระบบนิเวศว�สาหกิจเร��มตน (Startup Ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธของเคร�อขายที่เอื้ออำนวยตอการเกิดและการเจร�ญเติบโตของบร�ษัทสตารทอัป ในระบบนิเวศนี้จะประกอบดวยตัวแสดงตางๆ
อาทิ บร�ษัทสตารทอัป มหาว�ทยาลัย แหลงเง�นทุน ศูนยบมเพาะ โคเว�รกกิงสเปซ องคกรภาครัฐ อีเวนต และส�่อ
7
ในการจัดอันดับ Global Startup Ecosystem Ranking ของ Startup Genome มีการระบุถึง 6 ป�จจัยหลักที่เอื้อตอการเติบโตของบร�ษัทสตารทอัป ไดแก ผลประกอบการ (Performance) การระดมทุน
(Funding) ความเชื่อมโยงระหวางประเทศ (Connectedness) การเขาถึงตลาด (Market Reach) องคความรู (Knowledge) และบุคลากรทักษะสูง (Talent)
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โลกจะมีผูเร�ยนเพ��มข�้นถึง 2 พันลานคนในระหวางป 2563 – 2593
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของประชากรโลก (ป 2533 – 2593)
อุดมศึกษา

มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
ไม ไดรับการศึกษา
อายุตํ่ากวา 15 ป

2533

2543

2553

2563

2573

2583

แนวโน�มในอนาคตของเอ็ดเทคสตารทอัป พบวามีปจจัยเรง
ตางๆ ที่ขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมเดินหน�าอยางตอเน��อง ไดแก
การเพิ�มจํานวนของผูเร�ยนรูตลอดช�ว�ต ตามรายงานของ Holon IQ
มีการคาดการณ�วาในป 2593 (คร�สตทศวรรษ 2050) ทั่วโลกจะมี
ผูเ ร�ยนทัง้ ในและนอกระบบเพิม� ข�น้ อีกกวา 2,000 ลานคน นอกจากน��
การขยายตัวของชนชัน้ กลางทําใหอปุ สงคตอ การศึกษาเพิม� ข�น้ เปนเงา
ตามตัว โดยมีการคาดการณ�วาในป 2573 (คร�สตทศวรรษ 2030)
เฉพาะในเอเช�ยจะมีชนชั้นกลางเพิ�มข�้นเปน 3,000 ลานคน ภูมิภาค
เอเช�ยแปซิฟคจะมีการเติบโตสูงเปนพิเศษเน��องจากมีสตารทอัป
ดานการศึกษาเกิดใหมจํานวนมาก และอุปสงคของตลาดการเร�ยน
ออนไลน� (e-Learning) มีการขยายตัวสูง นอกจากน��ยังมีปจจัยบวก
อื่นๆ ไดแก อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตและสมารทโฟนที่เพิ�มข�้น
อยางตอเน��อง และการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมๆ ที่ผนวกเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ (AI) ซึ่งจะเปนชองทางสรางรายไดสําหรับเอ็ดเทค
สตารทอัป
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2533-2563

2563-2593

+640 ลานคน

+970 ลานคน

+1,500 ลานคน

+1,200 ลานคน

+130 ลานคน
-70 ลานคน

-180 ลานคน
-250 ลานคน

2593

ที่มา : Holon IQ

ภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมเอ็ดเทคในระยะเวลา 5
ป Holon IQ คาดการณ�วาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 12.2%
และมูลคาตลาดเพิ�มข�้นเกือบ 2 เทาตัว จาก 2.2 แสนลานดอลลารฯ
ในป 2563 ไปสู 4 แสนลานดอลลารฯ ในป 2568 โดย Startup
Genome ระบุวา เม็ดเง�นลงทุนจํานวน 30% จะถูกใช ในการศึกษา
ระดับประถม-มัธยม 20% ถูกใช ในระดับอุดมศึกษา และ 10% ถูกใช
ในการฝกอบรมขององคกร

227
404

พันลานดอลลาร
ป 2563
พันลานดอลลาร
ป 2568

อัตราการเติบโต

12.2%

มีการคาดการณวาตลาดเอ็ดเทค
จะมีมูลคาเพ��มข�้น เกือบ 2 เทาตัว
เปน 404 พันลานดอลลารสหรัฐ
ในป 2568 และจะมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ปละ 12.2%

สําหรับภาพรวมของในประเทศไทยน��น อุตสาหกรรมเอ็ดเทค
ยังเปนตลาดที่ ใหม และมีศักยภาพในการเติบโต อยางไรก็ดี จํานวน
ผูประกอบการเอ็ดเทคในไทยยังคงมีน�อย อุปสรรคที่สําคัญ ไดแก
การที่ระบบน�เวศสตารทอัป ในไทยเพิ�งเกิดข�้นได ไมนาน โครงสราง
พื้ น ฐานที่ มี ยั ง ไม เ อื้ อ ต อ การเติ บ โตของผู  ป ระกอบการหน� า ใหม
ขาดการสน�บสนุนและความเขาใจจากภาครัฐ ซึง่ หน�วยว�จยั Startup
Meter ใหขอเสนอแนะวาประเทศไทยควรมีการปรับปรุงดานตางๆ
เพื่อสงเสร�มใหระบบน�เวศสตารทอัปมีความเขมแข็ง เชน สงเสร�ม
ความเคลื่อนไหวในวงการสตารทอัป (Startup Scene) เพิ�มจํานวน
โครงการบมเพาะและเรงเคร�อ่ งธุรกิจ (Incubators & Accelerators)
สงเสร�มการลงทุนและใหคําปร�กษาดานการลงทุน (VCs & Smart
Money) สรางเคร�อขายพัฒนาองคความรูแ ละแบงปนประสบการณ�
(Knowledge/-how to Scale)

Edtech Startups ที่โดดเดน

2553

2551

ปที่กอตั้ง

ชือ่ แพลตฟอรม

ประเทศ

กลุม เปาหมาย

ขอมูลทัว่ ไป

XSEED

สิงคโปร

ประถม-มัธยม

เนนการพัฒนาทักษะของผูสอนและผูเร�ยนดวยหลัก
Experiential Learning มีระบบประเมินผลแบบ real-time
ปจจ�บันมีผูใชทั่วเอเชียกวา 1 ลานคน

Topica

เว�ยดนาม

วัยทำงาน

แพลตฟอรมที่ใหบร�การคอรสเร�ยนตางๆ กวา 3,000 คอรส
เพ�่อเสร�มสรางทักษะใหคนทำงานวัยหนุมสาว มีผูเร�ยนใน
เว�ยดนามและไทยกวา 1.5 ลานคน

EasyUni

มาเลเซีย

อุดมศึกษา

เว็บทาที่รวบรวมขอมูลการศึกษาระดับสูงจาก
มหาว�ทยาลัยทั่วโลก มีผูใชงานกวา 13 ลานคน

Arcterus

ญี่ปุน

มัธยม
อุดมศึกษา

ผูพัฒนาแอป Clear ที่เอื้อใหผูใชสามารถแบงปนเลกเชอร
จากการเร�ยนได ปจจ�บันมีผูใชทั่วเอเชียกวา 2 ลานคน

SamartStudy

เกาหลี ใต

อนุบาล-ประถม

ผูผลิตคอนเทนตสำหรับเด็กเล็ก เผยแพรผานทางชอง
Youtube และแอป มีผลงานฮิตเชน 'Baby Shark' ที่มียอดว�ว
สูงกวา 4 พันลานว�ว บร�ษัทตั้งเปาจะเปน Pixar แหงเกาหลีใต
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Edtech Startups ที่โดดเดน

2556

2555

2554

ปที่กอตั้ง

ชือ่ แพลตฟอรม

8

กลุม เปาหมาย

ขอมูลทัว่ ไป

Byju

อินเดีย

ประถม-มัธยม

ยูนิคอรน8 อันดับ 1 ของอินเดีย แพลตฟอรม Virtual
Classroom ที่เนนกลุมเปาหมายเด็กนักเร�ยนในตลาด
ที่ใชภาษาอังกฤษ

Yuanfudao

จ�น

ประถม-มัธยม

เว็บสอนทำการบานที่มียอดผูใช
ทั่วประเทศจ�นกวา 400 ลานคน

Udacity

สหรัฐ
อเมร�กา

วัยทำงาน

ใหบร�การคอรสเร�ยนออนไลนสำหรับคนวัยทำงาน เพ��มพ�น
ทักษะทีต่ ลาดตองการ เชน Data Science, Digital Marketing
เมื่อเร�ยนจบคอรสแลวสามารถนำวุฒิไปใชสมัครงานไดจร�ง

Coursera

สหรัฐ
อเมร�กา

นักศึกษา
วัยทำงาน

ใหบร�การคอรสเร�ยนออนไลนแบบฟร�เปนสวนใหญ มีคอรส
เร�ยนหลากหลาย เปนพันธมิตรกับมหาว�ทยาลัยและ
องคกรธุรกิจกวา 200 แหง มีจำนวนนักเร�ยนกวา 40 ลานคน

Labster

เดนมารก

มัธยม
อุดมศึกษา

ผูพัฒนาที่นำเทคโนโลยี VR มาใชสงเสร�มการเร�ยนรู STEM
เอื้อใหนักเร�ยนสามารถทำการทดลองทางว�ทยาศาสตร ในหอง
แล็บ 3 มิติได

VIPKid

จ�น

ประถม-มัธยม

เว็บสอนภาษาอังกฤษ ใชระบบ Virtual Classroom เร�ยน
ออนไลนตัวตอตัว โดยการจับคูนักเร�ยนจากประเทศจ�น
กับครูเจาของภาษาจากสหรัฐอเมร�กาและแคนาดา

Kahoot!

นอรเวย

ประถม-มัธยม

แพลตฟอรมที่ทำใหการเร�ยนรูสนุกดวยเกมออนไลนและคว�ซ
ฝกสมอง เปดโอกาสใหเด็กๆ สามารถสรางสรรคเกมไดเอง

HarukaEDU

อินโดนีเซีย

นักศึกษา
วัยทำงาน

เสนอหลักสูตรเร�ยนออนไลนทั้งสำหรับนักศึกษาและคน
ทำงาน จ�ดแข็งคือเปนพันธมิตรกับมหาว�ทยาลัย 30 แหง
และผูใชสามารถเขาถึงคอรสเร�ยนคุณภาพไดในราคาประหยัด

Taamkru

ไทย

อนุบาล

ไทย

มัธยม
อุดมศึกษา

OpenDurian

80

ประเทศ

ยูนิคอรน (Unicorn) คือ ธุรกิจสตารทอัปที่มีมูลคาบร�ษัทมากกวา 1 พันลานเหร�ยญดอลลารสหรัฐ

แอปฝกทักษะสำหรับเด็กอายุ 2-7 ขวบ ที่ ไดฉายา
วาคลังขอสอบอนุบาลที่ใหญที่สุดในเอเชีย
แพลตฟอรมที่เร��มตนจากการติวสอบเขามหาว�ทยาลัย
เนนรูปแบบการเร�ยนที่สนุก ปจจ�บันมีคอนเทนตหลากหลาย
เพ��มหลักสูตรใหมๆ เชน Pro-degrees เพ�่อเสร�มสราง
ทักษะดิจ�ทัล

2559

2558

2557

ปที่กอตั้ง

ชือ่ แพลตฟอรม

ประเทศ

กลุม เปาหมาย

Ornikar

ฝรั่งเศส

วัยทำงาน

โรงเร�ยนสอนขับรถออนไลน เปนสื่อกลางที่เชื่อมโยง
ผูเร�ยน-ผูสอนโดยตรง และชวยลดตนทุนในการสอบใบขับข�่

Conicle

ไทย

วัยทำงาน

แพลตฟอรม LMS (บร�หารจัดการการเร�ยนรู)
เพ�่อพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานในองคกร

Globish

ไทย

วัยทำงาน

ผูพัฒนาแพลตฟอรมการเร�ยน Live English Classroom
รายใหญที่สุดในประเทศไทย

ขอมูลทัว่ ไป

SkillLane

ไทย

วัยทำงาน

แพลตฟอรมที่มุงเนนพัฒนาทักษะคนทำงาน รวบรวม
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขามาสอนในรูปแบบของว�ดีโอ เนื้อหา
ของคอรสเร�ยนจะเนนเปน Practical Skills เชน การวางแผน
เง�นออม หร�อแนวคิดการสรางธุรกิจสตารทอัป

Unacademy

อินเดีย

นักศึกษา
วัยทำงาน

เนนการติวสอบเพ�่อการหางาน มีคลาสเร�ยนสดและมีว�ดีโอ
เพ�่อการศึกษากวา 1 ลานรายการ จ�ดแข็งอยูที่การมีผูสอน
ชื่อดัง ปจจ�บันมีผูเร�ยน 30 ลานราย และผูสอน 18,000 ราย

Applyboard

แคนาดา

นักศึกษา

เปน Digital Hub ในการสมัครเร�ยนตางประเทศของนักศึกษา
นานาชาติและชวยใหนกั ศึกษากวา 120,000 คนหาทีเ่ ร�ยนไดสำเร็จ

Edukasyon.ph

ฟ�ลิปปนส

วัยรุน

Immersive Labs

อังกฤษ

วัยรุน
วัยทำงาน

Inskru

ไทย

ครู

Vonder

Skooldio

แพลตฟอรมสำหรับวัยรุน ที่เนนใหความรูเร�่อง
โอกาสทางการศึกษา และการแนะแนวอาชีพ
แพลตฟอรมที่ใหความรูเร�่องความปลอดภัยทางไซเบอร
ผานการเร�ยนรูแบบอินเตอรแอคทีฟ และมีการใชเกม
เพ�่อกระตุนความสนุก
แพลตฟอรมที่เปดพ�้นที่ใหครูไทยไดแลกเปลี่ยนไอเดีย
เทคนิคการสอน และสื่อการสอน

ไทย

มัธยม
วัยทำงาน

ผูพัฒนาแช็ตบอทเพ�่อการศึกษาที่สอนตามระดับความรู
(Personalized learning) นอกจากนีย้ งั ใหบร�การแพลตฟอรม
HRD (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) สำหรับองคกร และสื่อ
การเร�ยนรูแบบ Microlearning แปลงเนื้อหาที่ยากและนาเบื่อ
ใหมีขนาดสั้นและเร�ยนสนุกเหมือนเลนเกม

ไทย

วัยทำงาน
นักศึกษา

แพลตฟอรมที่มุงเนนการพัฒนาทักษะสมัยใหมใหกับลูกคา
บุคคลหร�อองคกร มีธุรกิจหลัก 2 สวน ไดแก ธุรกิจโรงเร�ยน
เปดสอนหลักสูตรดานเทคโนโลยีและดิจ�ทัล และธุรกิจเทคโนโลยี
สรางซอฟตแวรเพ�่อการศึกษา
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ชือ่ แพลตฟอรม

2563

ปที่กอตั้ง

StartDee

ประเทศ

ไทย

กลุม เปาหมาย

ประถม-มัธยม

ขอมูลทัว่ ไป
สตารทอัปดาวรุง ตั้งเปาพัฒนาแอปใหเปน Netflix ทาง
การศึกษา รวบรวมบทเร�ยนออนไลนฉบับสนุก เขาใจงาย
มีเนื้อหาการเร�ยนรูตามหลักสูตร และทักษะนอกหองเร�ยน
ในรูปแบบว�ดีโอกวา 2,000 เร�่อง โมเดลธุรกิจมีการคิดคา
บร�การตอเดือนในราคายอมเยา ที่ผูเร�ยนสามารถเขาถึง
เนื้อหาทุกว�ชาไดแบบไมจำกัด

สรุปเทรนดอนาคตของแวดวงเอ็ดเทค
China

Asia Pacific
Edtech Unicorn

India

ที่มา : MasterClass.com

1) การพั ฒ นาเปลี่ ย นแกนจากตะวั น ตกมาสู  เ อเช� ย
การลงทุนของ VC ในตลาดเอ็ดเทค และการเกิดใหมของสตารทอัป
ดานการศึกษาในภูมิภาคเอเช�ยแปซิฟค มีการเติบโตอยางตอเน��อง
โดยเฉพาะประเทศจ�นและอินเดีย (ในโผยูน�คอรนของอุตสาหกรรม
เอ็ดเทคทั่วโลก จากทั้งหมด 19 ราย มียูน�คอรนจากจ�น 8 ราย และ
จากอินเดีย 2 ราย) ในอาเซียนเองก็มปี ระเทศทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโต
สูง เชน สิงคโปร อินโดน�เซีย และเว�ยดนาม นอกจากในแงการลงทุน
แล ว คาดว า จะได เห็ นพั ฒนาการที่ เด นชั ดในเช� ง เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมดวย
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2) กลุม แพลตฟอรมพัฒนาทักษะมีอนาคตสดใส เอ็ดเทค
สตารทอัป สายพัฒนาแพลตฟอรม reskill/upskill มี โอกาสเติบโต
สูง เพราะสามารถน�าเสนอหลักสูตรที่ตอบโจทยผูเร�ยนหลายชวง
วัย และสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบัน ซึ่งผูเร�ยนสามารถ
เลือกพัฒนาทักษะเฉพาะดาน เชน ทักษะว�ชาช�พ หร�อทักษะดิจ�ทัล
ดวยตนทุนที่ถูกลงและใชเวลาสั้นลง นอกจากน�� ตลาดว�ชาออนไลน�
จะมีความหลากหลาย มีคอนเทนตแปลกใหมมากข�น้ มีโอกาสไดเห็น
เอ็ดเทค สตารทอัป ทีน่ า� เสนอแพลตฟอรมการเร�ยนรูเ ช�งสรางสรรค
หร�องานอดิเรก อยางเชน Masterclass (สหรัฐอเมร�กา) หร�อ Front
Row (อินเดีย) เพิ�มมากข�้น

3) AR/VR มาแรงแซงทุกเทคโนโลยี ในอีก 5 ปการลงทุน
ในเทคโนโลยีตางๆ เชน AI, Robotics, Blockchain จะเพิม� ข�น้ แบบ
กาวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยีเสมือนจร�ง (AR/VR) ที่คาดวา
จะมีการลงทุนสูงถึง 12.6 พันลานดอลลารฯ ในป 2568 นอกจากน��
ตนทุนอุปกรณ�ตางๆ เชน ชุดแวน 3 มิติ (VR Headset) จะมีราคา
ถูกลง ทําใหโรงเร�ยนตางๆ สามารถเขาถึงไดงา ยข�น้ ตัวอยางเอ็ดเทค
สตารทอัปสายน��ที่ โดดเดน ไดแก Labster จากเดนมารก ที่พัฒนา
แพลตฟอรมใหครูและน�กเร�ยนสายว�ทยฯ สามารถทําการทดลอง
ในหองแล็บเสมือนจร�งได

4) เติมเต็มการเร�ยนรู ในโรงเร�ยน เคยมี
คํากลาววา เอ็ดเทคไม ไดมาแทนที่ แตจะมาชวย
แบงเบาครู ในโรงเร�ยนตา งๆ จะมีการยอมรับ
เทคโนโลยีการศึกษามากข�้น ทั้งการเปดรับแพลต
ฟอรมการเร�ยนออนไลน� และระบบจัดการเร�ยน
การสอน (LMS) เพื่อรองรับการเร�ยนทางไกล
หร�อการเร�ยนแบบผสมผสาน มีการน�า AI มาใช
เพื่อจัดสรรบทเร�ยนเฉพาะบุคคลใหกับน�กเร�ยน
หร�อแมแต ใหเกรดอัตโนมัติ

เทรนดอื่นๆ เชน

การพัฒนาแพลตฟอรม
การเร�ยนรูคูบันเทิงทั้งในรูปแบบ
Edutainment หร�อ Gamification

สตารทอัปเกิดใหมเจาะตลาด
โฮมสคูล เชน Prisma (เยอรมนี) หร�อ
Outschool (สหรัฐอเมร�กา)

การนําเทคโนโลยี IoT (อินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ�ง) หร�อ Big Data (ฐานขอมูล
ขนาดใหญ) มาใชเพ�่อพัฒนาการศึกษา

ที่มา : www.facebook.com/joinprisma
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เปลี่ยนโลกการเร�ยนรู
ของไทยใหทันโลก
เปนเวลา 20 ปแลวที่โลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 น�บเปนหวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้นอยาง
รวดเร็วมากมาย เกิดนวัตกรรมจํานวนมากที่ผูคนในศตวรรษกอนเพียงแค ไดจ�นตนาการ ในขณะที่หลายสิ�ง
ซึ่งเคยดํารงอยูมายาวนานกลับสูญสิ�นสลายหายไป
แน�นอนวาโลกของเราน�น� ไมเหมือนเดิม เราตางก็มชี ว� ต� อยู ในโลกทีแ่ วดลอมไปดวยความเปลีย่ นแปลง
ซึ่งมีคนเร�ยกสั้นๆ วา VUCA คือ ผันผวน (Volatile) ไมแน�นอน (Uncertain) ซับซอน (Complex) และ
คลุมเคร�อไมชัดเจน (Ambiguous)
VOLATILE

UNCERTAIN

โลกของการเร� ย นรู  ก็ ต กอยู  ใ นกระแสการเปลี่ ย นแปลง
ดังกลาวน��เชนกัน การคนหาคําตอบในทามกลางความเปลี่ยน
แปลงที่เลื่อนไหลไปมาไมชัดเจนเปนความยากลําบาก
คําถามสําคัญเร�่องการเร�ยนรูก็คือ เราเร�ยนรู ไปเพื่ออะไร?
ในระดับปจเจก อาจตอบวาเพื่อใหดํารงช�ว�ตอยู ไดอยางมี
ความสุข รูจักการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ไดประกอบอาช�พที่ตนรัก
และมีรายไดเพียงพอ จุดมุงหมายในระดับปจเจกเชนน��ยอมสงผล
กระทบตอการยกระดับคุณภาพสังคมใหดีข�้น
แตเราควรปลอยใหการเร�ยนรูเ ปนเร�อ่ งของปจเจกบุคคล หร�อ
วาแทจร�งแลว ‘การเร�ยนรู’ ควรจะเปนประเด็นเช�งยุทธศาสตรทตี่ อ ง
มีทิศทางและแนวนโยบายในระดับชาติ
เพื่อนบานใกลประเทศไทยอยางเชนสิงคโปร เปนตัวอยาง
ที่ ดี ข องการใช น โยบายส ง เสร� ม การเร� ย นรู  เ พื่ อ พั ฒ นาประเทศ
เน��องจากทรัพยากรที่มีคาที่สุดของสิงคโปรคือ ‘คน’
COMPLEX
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AMBIGUOUS

การปรับว�ธค� ดิ และว�ธท� าํ งานเพือ่ รับมือกับยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ครั้งที่ 41 ถูกวางแผนและดําเน�นการอยางตอเน��องเปนระบบ ตั้งแต
ระดับยุทธศาสตรซึ่งวางตําแหน�งประเทศใหเปน Smart Nation
Singapore ในระดับนโยบายมีการวางแผนยกระดับหร�อเปลี่ยน
ทักษะแรงงาน (Upskill/Reskill) อยางครอบคลุมทั่วถึง ดวยการ
จัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาใหม และการปรับบทบาทสถาบันอุดมศึกษา

ทีม่ อี ยูเ ดิม เน�นการสรางทักษะเช�งลึก (Deep Skill) และเพิม� ศักยภาพ
คนในดานทักษะดิจ�ทัล รวมถึงเปลี่ยนว�ธ�การจัดการเร�ยนการสอน
ตั้งแตการศึกษาระดับพื้นฐาน สงเสร�มใหเด็กๆ รูจักคิดสรางสรรค
กลาแสดงออก เน�นการเร�ยนรูเ ช�งประสบการณ�และการแกไขปญหา
(Problem-based Learning and Experiential Learning)

1
รูปธรรมที่ชัดที่สุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือ ระบบเศรษฐกิจอัตโนมัติ (Automation Economy) ซึ่งมีพ�้นฐานของหุนยนตและสมองกล จากผลพวงของการพัฒนาปญญาประดิษฐ (Artificial
Intelligence) หร�อ AI เทคโนโลยีจักรกลเร�ยนรู (Machine Learning) และความกาวหนาของ Big Data ผูสนใจโปรดอาน เคลาส ชวาบ, แปลโดย ศรรวร�ศา เมฆไพบูลย. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่. 2561.
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มีการตัง้ หน�วยงานใหม เชน Skill Future Singapore ทําหน�าที่
สงเสร�มการฝกอบรมเพื่อปรับทักษะแรงงานใหม ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณและการชวยเหลือดานภาษีสาํ หรับบร�ษทั หร�อธุรกิจตางๆ
ใหเปลีย่ นผานไปสูร ะบบการผลิตและบร�การอัตโนมัติ แผนงานใหญ
ที่รัฐบาลประกาศออกมา คือ Industry Transformation Map ใช
วงเง�นงบประมาณถึง 4,500 ลานเหร�ยญ เปนโรดแมปเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นผานทัง้ นายจางและลูกจางเขาสูย คุ ของการเปลีย่ นแปลง
เปนดิจ�ทัล กําหนดขั้นตอนเปนรายอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ�น 23
อุตสาหกรรม โดยเน�นประเด็นสําคัญที่ทุกฝายตองเห็นพองกันวา
‘การศึกษากับการกําหนดยุทธศาสตรแรงงาน เปนลูทางสําคัญ
สําหรับความสําเร็จในอนาคต’2
กรณ�สิงคโปร คือตัวอยางที่ทําใหการเร�ยนรูตลอดช�ว�ตเปน
เร�่องจับตองได มีความสําคัญเฉกเชนเดียวกับการศึกษา ที่ตอง
วางนโยบายอยางเปนระบบ มีความสอดคลองทั้งเปาหมายและ
ว�ธ�การมิ ใชการสงเสร�มการเร�ยนรูแบบพูดลอยๆ หร�อคิดเอาเอง
วาทําแลวดี

ไพรัตน พงศพานิชย. แรงงาน 4.0 กรณีศึกษาจากสิงคโปร. มติชนรายวัน, 2 ธันวาคม 2562. จาก
https://www.matichon.co.th/article/news_1776264 และควรอานบทความกอนหนา
จากคอลัมนิสตคนเดียวกันนี้ ใน แรงงาน 4.0 มติชนรายวัน, 25 พฤศจ�กายน 2562. จาก
https://www.matichon.co.th/article/news_1765636
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ระบบนิเวศการเร�ยนรู

คิดเปน
รักในความรู
รักการเร�ยนรู
Growth
Mindset
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ความตองการเร�ยนรูน�นมีจุดเร��มตนจากทัศนคติหร�อว�ธ�คิด
(Mindset) ซึ่ ง จะไปกํ า หนดพฤติ ก รรมการเร� ย นรู  อี ก ทอดหน� � ง
Mindset สําคัญทีก่ ระตุน ใหเกิดความตองการเร�ยนรู3 เชน Growth
Mindset คือแนวคิดที่มองวาทุกสิ�งสามารถพัฒนาข�้นได เปลี่ยน
แปลงเติบโตได มองอุปสรรคเปนโอกาส รักที่จะเร�ยนรูอะไรใหมๆ
ตลอดเวลา ไมกลัวที่จะผิดพลาด มองการลมเหลวเปนเร�่องปกติ
Agile Mindset คือแนวคิดทีเ่ น�นความยืดหยุน และการปรับตัว เช�อ่
วาถาปรับตัวไดเร็วก็จะอยูรอดและพัฒนาตอไปได เร��มจากเปลี่ยน
แปลงความคิดความเช�่อเดิมหร�อการกระทําแบบเดิม หาทางใหมๆ
หร�อปรับปรุงแกไขว�ธก� ารเดิมเพือ่ ใหไดคาํ ตอบหร�อว�ธก� ารทีด่ กี วาเดิม
และเปนผูสรางการเปลี่ยนแปลง Resilient Mindset คือความไม
ยอทอตอปญหา อุปสรรคคือความทาทาย เมื่อผิดพลาดแลวลมลง
ตองลุกข�น้ ใหม ไดเสมอ ดวยการสรุปบทเร�ยนและปรับตัวใหแตกตาง
เพื่อที่จะกลับมายืนไดอีกครั้ง Learning and Curious Mindset
กลาเผช�ญความทาทายและกระตือร�อรนที่จะเร�ยนรูเพื่อผลักดันตัว
เองใหดีข�้นกวาเดิม
การสงเสร�มการเร�ยนรู ไมอาจแยกออกจากกรอบคิดเร�อ่ ง ระบบ
น�เวศการเร�ยนรู4 ซึ่งประกอบดวย 5 สวนที่สําคัญ ไดแก (1) ความ
ตองการเร�ยนรู พฤติกรรมการเร�ยนรู (2) เน��อหาและสื่อการเร�ยนรู
(3) แหลงหร�อพืน้ ทีก่ ารเร�ยนรู ทัง้ กายภาพและออนไลน� (4) เทคโนโลยี
(5) กฎหมาย โครงสรางทางสังคม ปจจัยดานวัฒนธรรม
การสรางระบบน�เวศการเร�ยนรูท คี่ รอบคลุมเหมาะสม จะกระตุน
ใหเกิดความอยากรู อยากแสวงหาและตองการเร�ยนรู มีแหลงความ
รูท สี่ ามารถคนพบความรูท ตี่ อ งการ ไดรบั ประสบการณ� ใหมและเกิด
แรงบันดาลใจ มีสง�ิ แวดลอมหร�อบรรยากาศของการแลกเปลีย่ นแบง
ปนความรู เกิดการไหลเว�ยนของความรู และมีการน�าความรูไปทดลอง
ปฏิบัติหร�อใชประโยชน�

การสรางระบบน�เวศการเร�ยนรูที่ดี ตองคําน�งถึงพฤติกรรม
การเร�ยนรูข องคนรุน ใหม (ซึง่ เปนผูเ ร�ยนรูก ลุม ใหญทสี่ ดุ ) 3 ประการ
ไดแก (1) Just-in-time อยากรูทันที เอาไปใชทันที (2) Purposed
-driven Learning เปนการเร�ยนรูท เี่ กิดข�น้ จากความชอบหร�อความ
สนใจเฉพาะของตนเอง (Personalized) มีจุดประสงคหร�อเข็มมุง
ชัดเจน (3) Blended Learning ตองการเร�ยนรูแบบผสมผสาน
ไม ใชแบบใดแบบหน��ง เพราะเน��อหาที่จะเร�ยนรูตางก็เหมาะสมกับ
ว�ธ�การเร�ยนรูที่ ไมเหมือนกัน จ�งผสมผสานการเร�ยนรูหลายแบบ
อาทิ Face-to-face Training, Virtual Classroom, Webinar,
Links, Simulation, Test and Assessment, Coaching เปนตน 5

ควา

Mindset - Skillset

แ

เ ท ค โ น โ ล ยี

3
https://www.facebook.com/AgendaPlatform/photos/4133687169994532 อางถึง thegrowthmaster, jobdst, marketthink, brightsidepeople, linkedin, blogpom, blacksheeprunbusiness,
ahead และอานสัมภาษณ อร�ญญา เถลิงศร�. SEAC ชู 3 เคล็ดลับ ออกแบบชีว�ต-อาชีพในโลกยุคใหม. ประชาชาติธุรกิจ จาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-423831
4
ผูเข�ยนขอทดลองเสนอองคประกอบของ ระบบนิเวศการเร�ยนรู ไวเบื้องตน เพ�่อใชเปนกรอบในการอภิปรายถกเถียงแลกเปลี่ยนกันตอไปแตยังไมขยายความไวในบทความนี้ เนื่องจากไมใชประเด็นหลักที่ตองการนำเสนอ
5
จากการบรรยายของ อร�ญญา เถลิงศร� กรรมการผูจัดการ SEAC ศูนยพัฒนาและสงสร�มการเร�ยนรูตลอดชีว�ตแหงภูมิภาคอาเซียน หัวขอ “เร�ยนรูแบบคนรุนใหม ทำอยางไร หลังโคว�ด-19” ในงานออนไลนทอลก
Re: Learning for the Future, 15 พฤษภาคม 2563. ผูสนใจอานเพ��มเติมไดที่ “โรคใหม” สราง “การเร�ยนรูแบบใหม”. 18 มิถุนายน 2563. จาก https://www.tkpark.or.th/tha/blog_detail/159245303561
6/โรคใหม-สราง-การเร�ยนรูแบบใหม
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เน��อหาสาระ สื่อการเร�ยนรู และกิจกรรมการเร�ยนรู สําหรับ
สรางระบบน�เวศการเร�ยนรู ควรมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
การสรางเสร�มทักษะจําเปนในศตวรรษที่ 216 และคําน�งถึงประสบ
การณ�หร�อรูปแบบการเร�ยนรูที่ผูเร�ยนจะไดรับ7ควรปรับใหเหมาะ
กับความสามารถเฉพาะบุคคล (Personalized and Self-paced
Learning) เขาถึงงายและครอบคลุม (Accessible and Inclusive
Learning) และเปนการเร�ยนรูแบบปลายเปด เน�นการทดลองทํา
หาว�ธ�การแกปญหา รวมมือกันเพื่อแบงปนความรูและขยาย หร�อ
ปรับปรุงแนวคิดของกันและกัน (Problem-based and Collaborative
Learning) จ�งจะเร�ยกไดวาเปนการเร�ยนรูที่มีผูเร�ยนเปนศูนยกลาง
และเปนการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต (Lifelong and Learner-driven
Learning)
ทั ก ษะแห ง อนาคตที่ โ ดดเด น มากในยุ ค สมั ย ที่ ส ารสนเทศ
ทวมทน และผูน า� ตองตัดสินใจโดยใชขอ มูลทีถ่ กู ตองแมนยํา คือทักษะ

ความรูพ�้นฐาน

เพ�่อการดำเนินชีว�ตประจำวัน

การอานออกเข�ยนได
การคำนวณ
การใชว�ทยาศาสตร
กับเร�่องรอบตัว
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การว�เคราะหขอมูล (Data Analytic Skill) ซึ่งครอบคลุมการรูจัก
สืบคน เลือกสรร ประเมินคา ตีความ และการน�าขอมูลไปใช เพราะ
ขอมูลโดยลําพังน��นไมมีความหมาย หากปราศจากความสามารถใน
การว�เคราะห จ�งเกิดอาช�พดาวรุงที่เร�ยกวา ‘น�กว�ทยาศาสตร ขอมูล’
หร�อ Data Scientist เปนหน�ง� ในอาช�พทีม่ คี วามตองการสูงในตลาด
แรงงาน สะทอนผานเง�นเดือนผลตอบแทนติดอันดับตนๆ ของอาช�พ
ที่ ไดรับเง�นเดือนสูงที่สุด8
ทักษะดาน Soft Skill ที่มีแนวโน�มจะกลายเปนทักษะจําเปน
คือความเขาใจดานอารมณ�และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy and
Emotion Understanding) ทักษะน�น� า� ไปใชกบั การคิดและออกแบบ
ทีม่ คี นเปนศูนยกลาง (Human-centered) อันเปนทักษะและกระบวน
การคิดที่ฝกฝนได และยังพิสูจน�แลววาเปนจุดเร��มตนของนวัตกรรม
และการพัฒนาสิ�งใหมๆ ที่สงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จํานวนมากในรอบ 20 ปที่ผานมา

ทักษะศตวรรษที่ 21
ข�ดความสามารถ
เพ�่อรับมือความทาทาย

คุณลักษณะพ�งประสงค

เพ�่อปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

การคิดเชิงว�พากษ
และแก ไขปญหา
การคิดสรางสรรค
และการคิดนอกกรอบ

ความสนใจใฝรู

การสื่อสาร

ความมุงมั่น

การทำงาน
รวมกับผูอื่น

ความสามารถ
ในการปรับตัว

การจัดการดานการเง�น
ความเขาใจดานวัฒนธรรม
และความเปนพลเมือง

ความร�เร��ม
สรางสรรค

ความเปนผูนำ
ความตระหนักรูทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม

การเร�ยนรูต ลอดชีวต�
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6
ในที่นี้หมายถึง ทักษะดานการเร�ยนรูและนวัตกรรม ไดแก ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอยางมีว�จารณญาณและการคิดแกปญหา (Critical Thinking and Problem
Solving Thinking) การสื่อสารและความรวมมือ (Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดแก ทักษะดานสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะดานสื่อ (Media Literacy)
ทักษะดานไอซีที (Information, Communication and Technology Literacy
7
กระบวนการเร�ยนรูที่สอดคลองกับการเสร�มสรางทักษะศตวรรษที่ 21 ควรมีองคประกอบ 4 ประการไดแก 1. การคนหาความสนใจ การแสวงหาความรู การคนพบตนเอง (Exploring) 2. การทดลองลงมือทำหร�อ
ปฏิบัติจร�ง (Experiment) 3. การเชื่อมตอประสบการณเดิม การสรางเสร�มประสบการณ ใหม (Experience) และ 4. การแบงปนความรู การแลกเปลี่ยนความคิด (Exchange)
8
จากผลการสำรวจป 2564 อาชีพสายไอทีเปนอาชีพดาวรุงที่ ไดรับเง�นเดือนสูงที่สุด ไดแก Software Engineer, Data Scientist และ Data Engineer รองลงไปไดแก Programmer และ IT Application Support
ดู เปดเง�นเดือน เด็กจบใหม สาย IT สูงสุดถึง 6 หมื่นบาท จาก https://www.youtube.com/watch?v=HfuZtNNeP4s

Learning Space

ไมตองสงสัยอีกเลยวา พื้นที่กายภาพ (Physical Space)
ของหองสมุดประชาชนจะยังคงมีความสําคัญเพื่อตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายยิ�งข�้น เชน การพบปะแลกเปลี่ยนความคิด
ประสบการณ� และการเร�ยนรูผานการลงมือปฏิบัติ ทําใหพื้นที่หอง
สมุดยุคใหมมิ ไดถูกยึดครองดวยชั้นหน�งสือและหน�งสือปร�มาณ
มหาศาลอีกตอไป แตจะเปดโลงมากข�้นและสามารถปรับเปลี่ยนได
อยางยืดหยุน ข�้นอยูกับลักษณะการใชงานตามความตองการของ
ผู ใช เปดรับผูคนในชุมชนเขามาพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ�

ถึงแมวาเทคโนโลยีดิจ�ทัลจะเขามาทดแทนและสงผลใหผูคน
เปลีย่ นพฤติกรรมการเร�ยนรู ลดความตองการสืบคนขอมูลและการ
เขามาคนควาในหองสมุด แตหองสมุดจะยังเปนประโยชน�ตอชุมชน
และสังคมโดยปรับการจัดการพื้นที่ ใหสอดคลองกับความตองการ
ใหมๆ ของผู ใช องคความรู ในเร�่องการออกแบบจัดการใชงานพื้นที่
(Redesign Learning Space) จะมีความสําคัญและแพรหลาย
มากข�้น ตัวอยางเชน แบบจําลองจัตวากาศ (Four Spaces Model)
ซึ่งมีการน�าไปใชกับการพัฒนาหองสมุดหลายแหง ในประเทศแถบ
สแกนดิเนเว�ย9
ห อ งสมุ ด ประชาชนจะมี บ ทบาทในเช� ง บร� ก ารสาธารณะ
มากข�้น ไมเพียงแคการใหบร�การดานหน�งสือ สื่อ และการสืบคน
สารสนเทศ (ซึ่งจะลดความสําคัญลงมากน�อยแตกตางกันไปแตละ
พื้นที่บร�การ ยกเวนหองสมุดมหาว�ทยาลัยหร�อหองสมุดเพื่อการ
ว�จัย) แตจะกลายเปนพื้นที่สาธารณะเพื่อการเร�ยนรูหร�อแหลงเร�ยน
รู  ที่ ต อบสนองตามความต อ งการของชุ ม ชน อาทิ การอบรมใช
คอมพิวเตอรเบื้องตน การแนะน�าใชแอปพลิเคชันที่จําเปน การให
ความรูส ขุ ภาพแมและเด็ก การใหความรูด า นกฎหมายในช�วต� ประจํา
วัน การเร�ม� ตนธุรกิจ การฝกอบรมทักษะอาช�พ การหางานหร�อตลาด
น�ดแรงงาน เปนตน
อยางไรก็ตาม แมวาการเร�ยนรู ในยุคดิจ�ทัลจะเปนการผสม
ผสานการใชพนื้ ทีก่ ายภาพและพืน้ ทีอ่ อนไลน� เน�อ� งจากพืน้ ทีท่ งั้ สอง
แบบตางก็มีจุดแข็งแตกตางกัน แตถึงที่สุดแลวมีความเปนไปไดสูง
วาแพลตฟอรมออนไลน�จะเปนรูปการณ�หลักของการเร�ยนรู เน�อ� งจาก
ความสะดวกในการเข า ถึ ง โครงสร า งพื้ น ฐานไอที ที่ ค รอบคลุ ม
เทคโนโลยีการเร�ยนรูและอุปกรณ� ไรสายที่มีราคาถูกลง พฤติกรรม
ของผูเ ร�ยน เน�อ� หาสาระทีห่ ลากหลายและสามารถเขาถึงหร�อสืบคน
ไดอยางงายดาย ในกรณ�ของไทย ยิ�งมีแรงหนุนจากธุรกิจเง�นรวม
ลงทุน (Venture Capital) ที่เขามาสน�บสนุน EdTech Startup
หน� า ใหม จ นมี จํ า นวนเพิ � ม มากข�้ น ก็ ยิ � ง สร า งความคึ ก คั ก ให กั บ
อุตสาหกรรม EdTech และการพัฒนาแพลตฟอรมการเร�ยนรู
ออนไลน� ใหมีคุณภาพและตอบโจทยความตองการมากยิ�งข�้น

9
คือการออกแบบพ�้นที่ 4 ลักษณะภายในหองสมุด ไดแก พ�้นที่การเร�ยนรู (Learning Space) พ�้นที่พบปะ (Meeting Space) พ�้นที่แสดงออก (Performative Space) และพ�้นที่สรางแรงบันดาลใจ (Inspiration
Space) ครอบคลุมทุกพฤติกรรมความตองการของผูเขามาใชงานหองสมุด และบรรลุเปาหมายตามจ�ดประสงคของผูออกแบบ คือการสนับสนุนใหผูใชบร�การเกิดประสบการณ (Experience) สรางการมีสวนรวม
(Involvement) การเสร�มพลัง (Empowerment) และเกิดนวัตกรรม (Innovation) ผูสนใจสามารถอานเพ��มเติมในหนังสือ 2 เลม คือ คิดทันโลก (หนา 22-39) https://www.tkpark.or.th/stocks/library_book/o0x0/00/57/0057ca/คิดทันโลก2.pdf และ โหล (หนา 107-116) https://www.tkpark.or.th/tha/book_detail/academic/842/โหล

89

Digital Matter

ตนป 2563 ผลการสํารวจ DigitalThailand 202010 ระบุวา
ประเทศไทยมีเลขหมายโทรศัพทมอื ถือจํานวน 93.39 ลานเลขหมาย
คิดเปนรอยละ 134 ของจํานวนประชากร หร�อเฉลี่ยแลวคนไทย
มี โทรศัพทมือถือมากกวาคนละ 1 เคร�่อง โดยสามในสี่เปนมือถือ
ระบบเติมเง�น
ในบรรดาผูถือครองเคร�่องโทรศัพทมือถือ ใชงานสําหรับตอ
อินเทอรเน็ตถึงรอยละ 97 ระยะเวลาที่ ใชนานเกือบ 5 ชั่วโมงตอวัน
และเปนการใช ไปกับโซเช�ยลมีเดียถึงวันละประมาณ 3 ชั่วโมง
ในภาพรวม คนไทยรูจักใชงานอินเทอรเน็ตและโซเช�ยลมีเดีย
มากถึงกวา 52 ลานคนแลว จากจํานวนประชากรทั้งหมด 69.71
ลานคน โดยเปนการใชงานอินเทอรเน็ตประมาณวันละ 9 ชั่วโมง
ใชดูทีว�ประมาณ 3 ชั่วโมงคร�่ง และใช โซเช�ยลมีเดียเกือบ 3 ชั่วโมง
โซเช�ยลมีเดียยอดน�ยม 3 อันดับแรกคือ เฟซบุก ยูทูบ และไลน�
แตที่น�าสนใจคือสถิติผู ใชงานเฟซบุกเร��มคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงจาก
ปกอน (ป 2562) มีจํานวนผู ใชงานอยูที่ 47 ลานคน ขณะที่การใช
อินเทอรเน็ตเพื่อฟงพอดแคสตเพิ�มสูงข�้นมาก คิดเปนรอยละ 44
ของผู ใชอินเทอรเน็ต (เปร�ยบเทียบกับการฟงเพลงสตร�มมิ�งรอยละ
68 และการฟงว�ทยุออนไลน�รอยละ 52 ถือวาการฟงคอนเทนต
จากพอดแคสตพุงข�้นมาในสัดสวนไลจ�้คอนเทนตการฟงประเภท
อื่นอยางน�าจับตา)
เน��อหาสาระในโซเช�ยลมีเดียน��นมีทั้งความรูและความบันเทิง
บางแอปพลิเคชันเน�นการติดตอสื่อสาร ก็มี ไมน�อยที่ผูสงแนบ
เน��อหา ความรูมายังผูรับดวย จ�งไมควรสรุปวาการใชงานโซเช�ยล
มีเดียไมเกี่ยวของกับการเร�ยนรู ไปเสียทั้งหมด อยางไรก็ตาม หาก
พิจารณาสถิตเิ ว็บไซตทคี่ นไทยน�ยมเขาใชนอกเหน�อจากโซเช�ยลมีเดีย
ตางๆ แลว จะพบวาเว็บไซตเพื่อการสืบคนหร�อ Search Engine
อยาง กูเกิล ไดแก Google.com และ Google.co.th ก็ยงั มียอดผูเ ขา
ใชสงู เปนอันดับ 1 และอันดับ 5 และมีทราฟฟกตอเดือนรวมกันแลว
สูงใกลเคียงกับเว็บอันดับ 2, 3 และ 4 รวมกัน (เว็บไซตที่มี จํานวน
ผูเขาใชงานอันดับ 2 คือเฟซบุก อันดับ 3 คือยูทูบ อันดับ 4 คือ
พันทิป) สถิติน�ก็อาจบงช�้ถึงการใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควา
หาความรู ไดอยูบาง
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ผลสํารวจน��ยังพบความเปลี่ยนแปลงที่น�าสนใจอีกประการ
หน��งคือ คนไทยเขาไปอานเว็บไซตทางโทรศัพทมือถือลดลงถึงรอย
ละ 30 อานผานแท็บเล็ตลดลงรอยละ 20 แตหันกลับมาอานผาน
พีซีคอมพิวเตอรและโน�ตบุคเพิ�มข�้นรอยละ 56 เมื่อเทียบกับปกอน
หน�า หากแนวโน�มในปตอๆ ไปยังคงเปนเชนน��ก็สมควรว�เคราะห
สาเหตุปจจัยของการปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) กําลังเปนพระเอกในโลก
การเร� ย นรู  แ ละเทคโนโลยี กล า วกั น ว า ช ว งที่ ย ากที่ สุ ด ของ AI
ไดผานไปแลวน��นคือการว�จัยและพัฒนา (R&D) และกําลังเขาสูยุค
ของการลงมือทํา ซึ่งเปนขั้นตอนของการน�าอัลกอร�ทึมมาปรับใช
กับธุรกิจ ทําใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีความตองการว�ศวกร AI
เพิ�มมากข�้น11
ข อ เท็ จ จร� ง น� � อ าจทํ า ให ห ลายคนกั ง วลว า แรงงานมนุ ษ ย
จะถูกกลืนหายไปโดยระบบหุนยนตและปญญาประดิษฐ แตหาเปน
เชนน��นไม เพราะสุดทายแลวทักษะที่มนุษยแขงขันไดและไมมีทาง
ที่ AI จะเขามาแทนที่ ก็คือ Soft Skill ทั้งหลาย ไมวาจะเปนความคิด
สรางสรรค ทักษะดานอารมณ�และการเขาใจความรูส กึ รวมไปถึงทักษะ
ที่ ใช ในการควบคุมสั่งการระบบอัตโนมัติ เชน การเข�ยนโปรแกรม
หร�อการเขารหัสภาษาคอมพิวเตอร (Coding)

INTERNET
OF THINGS

ธุรกิจอุตสาหกรรมทีม่ กี ารผสมผสานรสน�ยมความรูส กึ เขากับ
ความกาวหน�าของเทคโนโลยี จะมีความโดดเดนเปนธุรกิจสําคัญอีก
แขนงหน�ง� ดังปรากฏรองรอยใหเห็นบางแลวในสายธุรกิจสตารทอัป
ที่เร�ยกตัวเองวาเปน MAR Tech (Music, Art and Recreation
Technology)12 น�บเปนตัวอยางของเสนทางสายใหม ในธุรกิจ
และอาช�พที่รูจักเร�ยนรูและปรับตัวไปกับกระแสคลื่นแหงความ
เปลี่ยนแปลงของโลก
สภาพแวดลอมที่กลายเปนดิจ�ทัลมากข�้นเร�่อยๆ จนแทบจะ
เปนเร�่องปกติ ในช�ว�ต ไมวาจะเปนเทคโนโลยี Internet of Things,
Face Recognition, Machine Learning-based Personalization
ฯลฯ ทําให ในชวงทายทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21 มีการพูดถึง
เร�่องของ Digital Transformation หร�อการน�าเทคโนโลยีเขามา
ปรับใชกับการทํางานมากข�้น สรางความตื่นตัวในองคกรธุรกิจ
ของประเทศไทยจํานวนมาก (รวมทั้งหน�วยงานภาครัฐจํานวนหน��ง)
แตที่ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสําเร็จมีเพียงประมาณหน��งในสาม
เทาน��น โดยมีกลุมสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี การเง�นและการ
ธนาคาร เปนธุรกิจที่มีการน�ารองไปกอน13 ขอสังเกตตออุปสรรค
ในการทํา Digital Transformation ดูเหมือนวายังคงขมวดอยูที่
เร�่องของ (คุณภาพ) การศึกษา และการพัฒนาคนที่มีทักษะตรงกับ
ความตองการหร�อสอดคลองความเปลี่ยนแปลง

“ชัชชาติ” ชวนอานหนังสือ AI Superpowers ระบุจะทำใหเขาใจอนาคตดีข�้น จาก https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_1731104 และในเฟซบุกชัชชาติ สิทธิพันธุ,
28 ตุลาคม 2562 จาก https://www.facebook.com/chadchartofficial
ดูความหมายโดยละเอียดและเขาใจงาย ไดที่ ทำความรูจัก MARTECH: สตารทอัปพันธุ ใหมที่ทั่วโลกกำลังจับตา จาก https://www.nia.or.th/MARTech
13
บร�ษัท ดีลอยท ประเทศไทย จัดทำรายงานขอสังเกตจากผลการสำรวจโดยระบุวา การเปลี่ยนแปลงสูการเปนดิจ�ทัลของหลายองคกรไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวหร�อตามที่คาดหวัง และเสนอให
“จัดรูปแบบการบร�หารจัดการแบบใหม โดยยุบกระบวนการทำงานที่เปนแบบแยกสวน (Silo) สราง Digital mindset และการมีบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม” และ “รัฐบาลไทยควรตองพัฒนาสภาพแวดลอม
ดานดิจ�ทัลใหแกธุรกิจตางๆ โดยเนนความสำคัญของประเด็นการปฏิรูประบบการศึกษา และการพัฒนาทักษะดานว�ทยาศาสตรขอมูลเปนหลัก” ดู ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงสูดิจ�ทัลของประเทศไทย ประจำป 2020
จาก https://www2.deloitte.com/th/en/pages/technology/articles/the-thailand-digital-transformation-survey-report-2020-th.html
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สังคมไทยเคลื่อนตัวสูศตวรรษที่ 21 พรอมกับปญหาสิ�ง
แวดลอมและผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ซึง่ ทุกประเทศ
ทัว่ โลกตางเผช�ญหน�าและตระหน�กถึงหายนะมากน�อยแตกตางกันไป
แตน�าสังเกตวาความเคลื่อนไหวของคนรุนดิจ�ทัลซึ่งคุนเคยกับ
การใชเทคโนโลยีและรับรูขอมูลสารสนเทศจากหลากหลายแหลง
จะเปนกลุมซึ่งตอบสนองตอปญหาระดับโลกน��อยางชัดเจนและ
เอาการเอางานยิ�งกวาคนรุนกอนโดยเปร�ยบเทียบ
น��คือหน��งในปรากฏการณ� Youthquake14 ซึ่งเกิดข�้นและ
เติบใหญขยายตัวในหลายประเทศ ที่ โดดเดนเปนที่รูจักในระดับ
สากลคือกรณ�ของเกรตา ทุนเบิรก (Greta Thunberg) และขบวนการ
วันศุกรเพื่ออนาคต (Fridays for Future movement) ซึ่งเร��มตน
จากการประทวงของเด็กผูหญิงเพียงคนเดียว จุดประกายสราง
แรงบันดาลใจใหเยาวชนน�บหมื่นน�บแสนในหลายประเทศออกมา
รณรงคกดดันใหผู ใหญรวมถึงรัฐบาลหันมาใส ใจและรวมมือกัน
แกปญหาโลกรอน สวนในประเทศไทยน��นมวลชนน�กเร�ยนปรากฏ
ตัวเร�ยกรองในประเด็นเร�่องการศึกษา สิทธ� ในรางกาย กฎระเบียบ
ลาสมัย และความปลอดภัยในโรงเร�ยน
ไมวาจะเปนเร�่องสิ�งแวดลอมหร�อการศึกษา การรวมตัวและ
เคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุนใหมคือปฏิกิร�ยาตอบโตบรรดาผู ใหญ
(หร�อคนรุน กอนหน�าพวกเขา) ซึง่ เปนผูผ กู ขาดการออกแบบอนาคต
ที่จะสงมอบใหกับคนรุนตอไป ในขณะที่พวกเขาคือผูแบกรับมรดก
ของปจจุบันโดยที่ตัวเองไม ไดมีสิทธ�มีสวนในการเลือกหร�อแมแต
รวมสะทอนความคิดความเห็น เมื่อเปนเชนน��มันจ�งไม ใชเพียงแค
ประเด็นปญหาชองวางระหวางวัย (Generation Gap) หากแตเปนการ
ปะทะกันระหวางคลื่นวัฒนธรรม 2 ชุดที่มีระบบว�ธ�คิด มุมมอง และ
เปาหมายการใชช�ว�ต ซึ่งแตกตางขัดแยงกันในระดับรากฐาน
เมื่อป 2560 องคการอ็อกแฟม (OXFAM) เปดเผยวาไทย
ติดอันดับ 3 ประเทศที่เหลื่อมลํ้ามากที่สุดในโลก รองจากรัสเซีย
และอินเดีย15 ถัดมาอีกเพียงปเดียวรายงานของอ็อกแฟมระบุวา
ประเทศไทยติ ด อั น ดั บ หน� � ง ของโลกด า นความเหลื่ อ มลํ้ า ของ

คือการที่เยาวชนคนรุนใหมออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกทางการเมืองและสังคม อานที่มาและความหมายไดที่ https://www.matichon.co.th/foreign/news_768630 และ https://thestandard.co/youthquake-2017s-word-year-jeremy-corbyns-election-campaign/ มุมมองที่นาสนใจ ดู https://www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=2168
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ทรัพยสนิ โดยคนไทยที่รวยที่สุด 1% ถือครอง 66.9% ของทรัพยสิน
ทั้งประเทศ16 เปนไปไดวา ปญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจสังคม
น�าจะสงผลตออันดับข�ดความสามารถในการแขงขันของไทย ซึ่งลด
ลงจากอันดับที่ 38 (ป 2561) เปนอันดับที่ 40 (ป 2562) จาก 141
ประเทศ โดยดัชน�ยอ ยทีป่ รับลดลงจนมีผลกระทบตออันดับข�ดความ
สามารถในการแขงขันคือดัชน�ดา นทักษะแรงงาน (ทักษะของผูส าํ เร็จ
การศึกษาแยลง และการคิดเช�งว�พากษว�จารณ�คอนขางตํ่า)
เชนเดียวกับการประเมินคุณภาพแรงงานในอนาคต ผานดัชน�
ทุนมนุษย (Human Capital Index) ของธนาคารโลก ซึ่งไทยไดคา
ดัชน�ที่ 0.61 จาก 174 ประเทศ (ป 2563) ถือวาอยู ในลําดับกลางๆ
แมวาคาดัชน�จะสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกและของภูมิภาค แตคะแนน
ตัวแปรดานการศึกษา (การทดสอบเช�งเหตุผล) กลับตํ่ากวาคะแนน
เฉลี่ยของอาเซียน
ความเหลือ่ มลํา้ เปนปญหาเช�งโครงสราง และเปนสาเหตุหน�ง�
ของความเปราะบางของไทยในเร�อ่ งการศึกษาและการเร�ยนรู เพราะ
การเขาถึงคุณภาพการศึกษาที่ดีกลับข�้นอยูกับเศรษฐฐานะ ดังน��น
ศักยภาพคนจ�งถูกกดทับไวดวยเง�่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม รวมถึง
แรงเฉ�อ� ยทางวัฒนธรรม17 จนไมสามารถระเบิดพลังสรางสรรคออก
มาใชไดอยางเต็มที่ สะทอนใหเห็นผานขอมูลดานข�ดความสามารถ
ทักษะ และคุณภาพคน ซึง่ สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพแรงงาน
ลาสโล บ็อก (Laszlo Bock)เมือ่ ครัง้ ทีด่ าํ รงตําแหน�งรองประธาน
อาวุโสดานบร�หารบุคคลของกูเกิล เคยกลาวไววา talent สรางได
หลายทางและเปน non-traditional ways บร�ษัทตองการคนแบบ
ใหม ไม ใชเลือกจากคะแนนสอบหร�อเกรด เชน ความเปนผูน�า
(leadership) ความเปนมนุษย (humanity) การทํางานรวมกัน
(collaboration) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) รักใน
การเร�ยนรูและแสวงหาความรู (love to learn and re-learn)18

กลาวไดวา ยุคของการเร�ยนเพื่อมุงแสวงหาใบปร�ญญาเปน
เคร�่องมือบุกเบิกการทํางานไดสิ�นสุดลงไปแลว การประเมินคุณคา
แรงงานในโลกยุคใหมทกี่ ารเร�ยนเกงเพียงอยางเดียวไมเพียงพออีก
ตอไป เชนเดียวกับทักษะการเร�ยนรูแบบเดิมที่มุงผลิตคนเพื่อปอน
โรงงาน ใหคิดและทําเหมือนๆ กัน เช�่อฟงโดยไมมีการตั้งคําถาม
ทักษะที่จําเปนตอการทํางานในศตวรรษที่ 21 ไดปลี่ยนไป
อยางสิน� เช�งจากศตวรรษกอนหน�า การเร�ยนรูร ปู แบบใหม การพัฒนา
ทักษะใหม คือความจําเปนเรงดวนของไทยในขณะน��
ณ จุดเร��มตนของทศวรรษที่สามในศตวรรษที่ 21 น��คือหวง
เวลาของการรวมสรางระบบน�เวศการเร�ยนรูที่จะสงเสร�มใหผูเร�ยน
คนหาความสามารถเฉพาะ คนพบความชอบความหลงใหล กลาคิด
กลาทํา เปนคนคุณภาพสูง และสนุกกับการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดอื่นที่นาสนใจ นอกจากอันดับความเหลื่อมล้ำ อาทิเชน 1. ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา มีคนรวยในไทยเพ��มข�้นกวาเทาตัว ในขณะที่ความมั่งคั่งของคนรวย 1 คนสามารถกระจายรายไดใหคนจนทั่ว
ประเทศไดเกือบทั้งประเทศ 2. ตั้งแตป 2551–2558 มีจำนวนเศรษฐีระดับพันลานในไทยเพ��มเปน 28 คน 3. ทรัพยสินรวมกันของเศรษฐี ไทยเทากับ 91.42 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 4. โฉนดที่ดินกวา 61% ใน
ประเทศไทยอยูในมือประชากร 10% ที่รวยที่สุด และในกลุมคน 10% นั้นเปนเจาของทรัพยสิน 79% ของประเทศ 5. คนที่รวยที่สุดรอยละ 1 มีทรัพยสินเพ��มข�้นจากรอยละ 38.5 เปนรอยละ 56 6. ในบรรดากลุมคน
ที่จนที่สุดในประเทศ 10% แรก มีทรัพยสินรวมกันเพ�ยง 0.1% ของทั้งประเทศ 7. กวา 3 ใน 4 ของคนไทยไมไดเปนเจาของที่ดินใดๆ เลย แมแตตารางนิ�วเดียว 8. กวา 10% ของประชากรไทย (ประมาณ 7 ลานคน) ยังตอง
ใชชีว�ตอยูภายใตเสนความยากจน 9. ผูมีรายไดนอยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาในระดับมหาว�ทยาลัยนอยกวาผูมีรายไดสูงถึง 19 เทา “ว�ระ เผย อ็อกแฟมเปดเหลื่อมล้ำในไทย ชี้ คน 7 ลานคนยังใชชีว�ตใตเสนความ
ยากจน” จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_581804 “อ็อกแฟมเปดเหลื่อมล้ำในไทย คนรวยสุด 10% เปนเจาของทรัพยสิน 79% ของประเทศ” จาก https://prchatai.com/
journal/2017/02/69913 “เปดรายงานความเหลื่อมล้ำในไทยคนรวย-จนหางกัน35เทา” จาก https://www.posttoday.com/social/general/480051
16
“‘รวยกระจ�ก จนกระจาย’ ระดับสาหัส: ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไทยในศตวรรษที่ 21” จาก https://www.the101.world/inequality-in-the-21st-century/
17
เชน ระบบอุปถัมภ สังคมลำดับชั้น การใชอำนาจแบบจาร�ต
18
ดูเพ��มเติมใน Google เผยความลับในการบร�หารจัดการคน จาก https://www.ftpi.or.th/2016/9975 และ บร�ษัทนวัตกรรมระดับโลกอยาง Google เขาเลือกคนประเภทไหนเขาทำงาน?
จาก https://www.prosoft.co.th/Article/Detail/108342
15
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