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(1) 

บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงโลกของการท างาน เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความสามารถ
ในการมีงานท าและการรับรู้ถึงความสามารถในการมีงานท าของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเร
ชันแซด เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่านมุมมองของว่าที่บัณฑิตจบใหม่และ
องค์การ (ซึ่งอาจจะเป็นผู้ว่าจ้างในอนาคต) ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทโลกของการท างานที่เปลี่ยนไป รวมถึง
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและในภาคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสามารถในการมี
งานท าให้กับคนเจเนอเรชันแซด ในการศึกษานี้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัย โดยใช้
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จะใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) กับตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทน
นายจ้าง และผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานและการส่งเสริมความสามารถในการมีงานท า มุ่งหวัง
เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์ไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การออกแบบเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามส าหรับส ารวจข้อคิดเห็นของว่าที่บัณฑิต ส่วนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการมีงานท าและการรับรู้ถึง
ความสามารถในการมีงานท าของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง เป็นคนเจเนอเรชันแซด รวมไปถึงวิเคราะห์
ทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่านมุมมองของว่าที่บัณฑิตจบใหม่และองค์การ (ซึ่งอาจจะเป็น
ผู้ว่าจ้างในอนาคต) ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 ส่วนแรก มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีต่อ

แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงโลกของการท างาน พบว่ามี 4 ประการ กล่าวคือ ประการแรก สถานการณ์

ของตลาดแรงงาน ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและรูปแบบการท างาน ประการที่สาม 

การปรับตัวขององค์การ (ในฐานะนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ไม่ว่าจะเป็น การจ้างง านใน

รูปแบบใหม่  การปรับลดอัตราก าลังคน การออกแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใหม่  

และประการที่สี่ การปรับตัวของแรงงาน (ในฐานะลูกจ้าง) 

 ส่วนที่สอง องค์ประกอบความสามารถในการมีงานท าและทักษะของคนเจเนอเรชันแซด (ว่า

ที่บัณฑิตจบใหม่) ตามมุมมองของผู้ผลิตบัณฑิต นายจ้างจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึง



(2) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานและการส่งเสริมความสามารถในการมีงานท า ผลการศึกษาพบว่า ด้าน

ความรู้ประเด็นนี้มิได้มีข้อกังวลต่อการเรียนรู้ของคนเจเนอร์ชันแซดมากนัก แต่มีความคาดหวังให้เป็น

ผู้ที่รู้ให้รอบและรู้ให้ลึก ในขณะที่มุมมองของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดประเมิน

ตนเองว่ามีความรู้ทางศาสตร์สาขาวิชาในอนาคต และพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ส่วนด้าน

ทักษะและความสามารถ มุมมองระดับองค์การ (ในฐานะนายจ้าง) เห็นสอดคล้องกับมุมมองของว่าที่

บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดว่าทักษะ และมองว่าความสามารถดังต่อไปนี้นับเป็นจุดแข็งที่

ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การมีทักษะทางภาษาที่ดี ทักษะในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร แต่

นายจ้างมีคาดหวังให้มีการพัฒนาทักษะการน าเสนองาน ตลอดจนทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสื่อสารผ่านการเขียนเชิงพรรณาและการใช้วาจา และสุดท้ายด้านคุณลักษณะ นายจ้างมี

ความคาดหวังให้คนเจเนอเรชันแซดมีความอดทนและรอได้ ในขณะที่ว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ

เนอเรชันแซดประเมินว่าตนเองมีความอดทนและรอได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอาจเกิดจากการตีความ

ที่แตกต่างกัน 

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสามารถในการมีงานท าให้กับว่าที่บัณฑิตจบ
ใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ในด้านความสามารถในการได้รับงานท าภายหลังส าเร็จศึกษา พบว่า 
สถาบันการศึกษา (ผู้ผลิตบัณฑิต) มีบทบาทหลักที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การเปิด
โอกาสให้มีการฝึกภาคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจศึกษา การดึงศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือสร้างมูลค่าใน
ตลาดแรงงานให้น่าสนใจ และสุดท้ายเป็นการกระตุ้นและกล่อมเกล่าให้คนเจเนอเรชันแซดต่อยอด
และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนความสามารถในการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในการท างาน 
บทบาทขององค์การ (ในฐานะนายจ้าง)  จะมีบทบาทหลักในการส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา
เพ่ือความก้าวหน้าในการท างานผ่านการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ การบริหารความคาดหวังของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด และการออกแบบ
และก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้วยรูปแบบใหม่ และสุดท้ายในด้านความสามารถในการ
เปลี่ยนงานใหม่ (กรณีหากมีความจ าเป็นต้องเลิกจ้าง) บทบาทของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซด  มีบทบาทหลักและเป็นบทบาทที่ส าคัญต่อความสามารถในการเปลี่ยนงานใหม่ (กรณี
หากมีความจ าเป็นต้องเลิกจ้าง) ผ่านการพัฒนาและสั่งสมความรู้ ทักษะ และความสามารถผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 



(3) 

 ส่วนที่สาม การวิเคราะห์ทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่านมุมมองของว่าที่บัณฑิต

จบใหม่และองค์การ (ซึ่งอาจจะเป็นผู้ว่าจ้างในอนาคต)  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกอาชีพของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน

ทางการเงินในอาชีพ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ปัจจัยด้านความใฝ่ฝันใน

อาชีพและแรงปรารถนาของตนเองอย่างแรงกล้า (Passion and Aspiration) และปัจจัยในการ

มองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่า งานแรกที่

ต้องการท า ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด คือ การได้

เข้าท างานในองค์กรภาคเอกชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ

การท างานในต่างประเทศ ส่วนรูปแบบการจ้างงานของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดที่

ต้องการมากที่สุด คือ การจ้างงานประจ า มีการระบุเวลาการท างานชัดเจน แต่สามารถท างานจากที่

ใดก็ได้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคาดหวังต่อว่าที่นายจ้างในอนาคตของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ

เนอเรชันแซด พบว่า คาดหวังให้ได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เหมาะสมและมีความยุติธรรม  

รองลงมาคือ ได้รับการดูแลทางสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ด้านความปลอดภัยใน

งาน ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เป็นต้น และให้ประสบการณ์และการสอนงานที่ดี เพ่ือพัฒนาต่อ

ยอดเม่ือมีโอกาสก้าวไปสู่งานใหม่  

สุดท้ายแล้วนั้นผลการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบายในการส่งเสริม
ความสามารถในการมีงานท าให้กับคนเจเนอเรชันแซด ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 พบว่า บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและรักษาระดับการจ้างงานให้มี
เสถียรภาพ ภาครัฐต้องก าหนดให้การส่งเสริมความสามารถในการมีงานท าเป็นวาระแห่ งชาติ 
ก าหนดให้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ รวมไปถึงการก าหนดแนวนโยบาย
พัฒนาทักษะของแรงงานให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของแรงงาน ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ตลอดจนเกื้อหนุนเชิงนโยบายให้ทุกภาคส่วนได้มี
บทบาทในการส่งเสริมความสามารถในการมีงานท า  

 

ค ำส ำคัญ: ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ, โลกของกำรท ำงำน, 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ทุนอุดหนุนในการท าวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือ ติดตาม 
ประสานงานเพ่ือการด าเนินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย การยื่นขอพิจารณาการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในคนทางสังคมศาสตร์ และการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพิจารณาคุณภาพของ
งานวิจัยฉบับนี ้

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทั้งตัวแทนนายจ้างจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ
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สัมภาษณ์ และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง (ว่าที่บัณฑิต) ทุกท่านที่สละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามในครั้ง
นี้  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณ ศรัญญา ปานเจริญ ผู้ช่วยวิจัยที่ช่วยประสานงานอย่างแข็งขัน ช่วย
เรียบเรียงข้อมูล แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ตลอดจนตรวจทานและเรียบเรียงพิสูจน์อักษร จนท าให้
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณ ธนทรัพย์ สายบุตร และทีมที่ช่วยประสานงาน ติดตามการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะ 

สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ และ                    
ด.ช. ธนวัตน์ ไล่ประกอบทรัพย์ (น้องนะโม) ก าลังใจดวงน้อย ๆ แต่เป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้วิจัยเสมอ
มา 
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รายงานวิจัยเรื่อง โลกของการท างานหลังโควิด-19 และความสามารถในการมีงานท ากับ
ทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงโลกของการท างาน เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบความสามารถในการมีงานท าและการรับรู้ถึงความสามารถในการมีงานท าของว่าที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกอาชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่าน
มุมมองของว่าที่บัณฑิตจบใหม่และองค์การ (ซึ่งอาจจะเป็นผู้ว่าจ้างในอนาคต) ตลอดจนการให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทโลกของ
การท างานที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและในภาคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมความสามารถในการมีงานท าให้กับคนเจเนอเรชันแซด 

ผู้วิจัยหวังว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่มีความสนใจในประเด็นที่

เกี่ยวข้องในโลกของการท างาน ความสามารถในการมีงานท า และทางเลือกอาชีพ รวมทั้งได้ข้อสังเกต

ที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแนวทางในการก าหนดรูปแบบการจ้าง อาจรวมถึงเส้นทาง

อาชีพในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การและกลุ่มคนเจเนอเรชันแซด การเป็น

แนวทางให้กับหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาบัณฑิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยฉบับนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมที่ช่วยส่วนเสริมความสามารถในการมีงานท าให้กับว่าที่

บัณฑิตจบใหม่ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

เป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐไทย 

 

              สุนิสา ช่อแก้ว 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

ค ำว่ำ “โลกของกำรท ำงำน” หรือที่เรียกเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “World of Work” ยังไม่มี
นักวิชำกำรให้ค ำนิยำมของค ำนี้ แต่ค ำว่ำ “โลกของกำรท ำงำน” เป็นค ำที่ถูกน ำมำกล่ำวถึงอยู่บ่อยครั้ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเวทีระหว่ำงประเทศ เช่น องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International 
Labour Organization หรือ ILO) ได้น ำค ำนี้มำใช้เป็นชื่อแม็กกำซีน “World of Work Magazine”1 
ประเด็นที่ถูกน ำมำเผยแพร่ในแม็กกำซีนนี้เป็นเรื่องของกำรจ้ำงงำน อัตรำกำรมีงำนท ำ บริบทที่มีผล
ต่อกำรท ำงำนของผู้คนในแต่ละประเทศ รวมถึงประเด็นที่ชวนให้สังคมได้ร่วมกันพิจำรณำต่อในด้ำน
แรงงำน อำทิ ควำมเท่ำเทียมและโอกำสของแรงงำนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศและเชื้อชำติ กำร
ยกระดับมำตรฐำนแรงงำน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของแรงงำน รวมไปถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำนและแรงงำน2 ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเลิกจ้ำงที่สูงขึ้น 
โดยในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี ค.ศ. 2020 จ ำนวนผู้ตกงำนซึ่งแต่เดิมเป็นพนักงำนเต็มเวลำ (Full-
Time Worker) มีจ ำนวนสูงถึง 160 ล้ำนคน 495 ล้ำนคน และ 345 ล้ำนคน ตำมล ำดับไตรมำส3 
สะท้อนให้เห็นถึงบริบทของค ำว่ำ “โลกของกำรท ำงำน” ที่ส่งผลกระทบต่อกำรมีงำนท ำของประชำกร
ในแต่ละประเทศอันเนื่องมำจำกปัจจัยที่ทั้งฝั่งผู้จ้ำงและผู้ถูกจ้ำงต่ำงไม่คำดคิดว่ำจะเกิดข้ึน 

                                                        
1 International Labour Organization. 2020. World of Work Magazine. Retrieved on August 12, 2020. 
Available at https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--en/index.htm 
2 แม็กกำซีน World of Work ฉบบัปี ค.ศ. 2020 ยังไม่ได้เผยแพร่ แต่องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศได้ด ำเนินกำร
ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรแพรร่ะบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับผลกระทบต่อโลกของกำรท ำงำนผำ่นหน้ำเว็บไซต์
ของหน่วยงำน ดังแหล่งอ้ำงอิงต่อไปนี้ 
International Labour Organization. 2020. COVID-19 and the World of Work. Retrieved on August 
12, 2020. Available at https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm   
3 International Labour Organization. 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth 
edition. Retrieved on August 12, 2020. Available at 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm   
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นอกจำกอัตรำกำรเลิกจ้ำงที่เพ่ิมขึ้นแล้ว สิ่งที่เป็นข้อค้นพบในช่วงที่ผ่ำนมำยังสะท้อนให้เห็น
ถึงผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจ้ำงงำน 
และกำรลดควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำน4 ในประเด็นเรื่องกำรลดควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำนจะเป็น
ประเด็นที่ถูกกล่ำวถึงโดยนักวิชำกำรหลำยท่ำน 5ที่สนใจแนวคิดในกำรประกอบอำชีพ (Career 
Concepts) ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ำ ในยุคที่องค์กำรอยู่ในสภำพแวดล้อมแบบเปิด (Open 
system) ควำมผันผวนอันเนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมจะส่งผลให้องค์กำรต้องพยำยำมเอำตัวรอด และ
ในบำงครั้งกำรปรับลดขนำดองค์กำรก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยำก ด้วยแนวคิดในกำรประกอบอำชีพ 
(Career Concepts) ที่เปลี่ยนแปลงไป จำกกำรเติบโตแบบล่ำงขึ้นบน (Hierarchical Careers) กำร
จ้ำงงำนแบบตลอดชีวิต (Lifetime Employment) จะกลำยเป็นอำชีพที่มีทำงเลือกหลำกหลำย 
(Multidirectional careers) มีควำมยืดหยุ่น (Flexibility) และกำรจ้ำงงำนเป็นแบบระยะสั้น (Short-
Term Contract) จึงส่งผลให้ปัจเจกบุคคลต้องหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำ (Employability)6 ซึ่งหมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learning Ability)7 
ควำมสำมำรถในกำรท ำให้ตนเองมีมูลค่ำในตลำดแรงงำน (Marketability)8 และควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวต่อกำรโยกย้ำย (Transferability) ซึ่งรวมถึงกำรโยกย้ำยภำยในองค์กำรและกำรโยกย้ำยไป

                                                        
4 Hite, L. & McDonald, K. 2020. Careers after COVID-19: challenges and changes. Human Resource 
Development International. Vol. 23 No.4: 427-437, DOI:10.1080/13678868.2020.1779576 
5 Arthur, M.B. and Rousseau, D.M. 1996. A career lexicon for the 21st century. Academy of 
Management Executive. Vol.10 No.4: 28-39. 
Bagshaw, M. 1997. Employability-creating a contract of mutual investment. Industrial and 
Commercial Training. Vol. 29 No. 6: 187-189. 
Baruch, Y. 2006. Career development in organizations and beyond: balancing traditional and 
contemporary viewpoints. Human Resource Management Review. Vol.16 No.2 : 125-138. 
Garavan, T. 1999. Employability, the emerging new deal? Journal of European Industrial Training. 
Vol. 23 No.1: 1-5. 
6 Baruch, Y. 2006. Career development in organizations and beyond: balancing traditional and 
contemporary viewpoints. Human Resource Management Review. Vol. 16 No. 2: 125-138. 
Garavan, T. 1999. Employability, the emerging new deal? Journal of European Industrial Training. 
Vol. 23 No. 1: 1-5. 
7 Fugate, M., Kinicki, A.J. and Ashforth, B.E. 2004. Employability: a psycho-social construct, its 
dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior. Vol. 65 Iss. 1: 14-38. 
8 Eby, L. T., Butts, M., & Lockwood, A. 2003. Predictors of success in the era of the boundaryless 
career. Journal of Organizational Behavior. Vol. 24 Iss. 6: 689–708. 
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ท ำงำนที่อ่ืน ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเข้ำสู่โลกของกำรท ำงำน
และทำงเลือกอำชีพ (Career Choices) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่ก ำลังจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ หรือคนเจ
เนอเรชันแซด (Generation Z) ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดระหว่ำงปี 1995-2004 จะเป็นกลุ่มคนที่เข้ำสู่แรงงำน
ส ำคัญ9 และคำดว่ำในปี 2020 คนเจเนเรชันแซดจะเป็นบุคลำกรส ำคัญขององค์กำรถึง 1 ใน 5 ของ
ก ำลังแรงงำนทั้งหมด10 ที่เข้ำมำทดแทนก ำลังแรงงำนของกลุ่มคนเจเนอรชันเบบี้บูมเมอร์ที่มีแนวโน้ม
จะเกษียณมำกขึ้น นอกจำกนี้ พบว่ำคนกลุ่มเจเนอเรชันแซดมีควำมเสี่ยงในกำรว่ำงงำนสูงกว่ำคนกลุ่ม
อ่ืน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ ำนวนผู้ว่ำงงำนทั้งหมด11 

 จำกควำมท้ำทำยในกำรเข้ำสู่โลกของกำรท ำงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโลกของกำรท ำงำนที่
ได้รับผลกระทบกำรกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเป็นที่มำของค ำถำมวิจัยสำมค ำถำมว่ำ 
โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 จะมีแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงใด  กำรรับรู้ถึง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดนั้นอยู่ในระดับใด และ
ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดจะมีทำงเลือกใดบ้ำง ประเด็นทั้งหมดจึงเป็นที่มำของกำรวิจัย
ในครั้งนี ้

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีต่อ
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน 

1.2.2 เพ่ือศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

                                                        
9 Deloitte. (2017). Generation Z enters the workforce. Retrieved on March 1, 2022. Available at 
www.deloitte.com/insights. 
10 Sidorcuka, I., & Chesnovicka, A. (2017). Methods of attraction and retention of generation Z 
staff. CBU International Conference on Innovation in Science and Education, 807-814. DOI: 
http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v5.1030 
11 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ. 2563. สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร. Retrieved on August 10, 
2020. Available at https://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้ำนสังคม/สำขำแรงงำน/ภำวะกำรท ำงำน
ของประชำกร 
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 1.2.3 เพื่อวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่
และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

 1.2.4 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ตำมบริบทโลกของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด  

  

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตในด้ำนเนื้อหำ  

กำรวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบที่เชื่อมโยงมุมมองเกี่ยวกับโลกกำรท ำงำน
และบริบทที่เกี่ยวข้องใน 3 ระดับ ระดับแรก มุมมองในระดับมหภำค ซึ่งเป็นกำรมองผลกระทบใน
ภำพรวมของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำร
ท ำงำน โดยกำรทบทวนเนื้อหำที่เกี่ยวข้องจำกเอกสำร บทควำม รำยงำนที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวที่ส่งผลกระทบต่อภำวะกำรมีงำนท ำและกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกำรจ้ำงงำน ระดับที่
สอง มุมมองในระดับองค์กำร ซึ่งมองจำกฝั่งนำยจ้ำง/ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเห็นภำพของตลำดแรงงำนและ
ควำมคำดหวังของนำยจ้ำง และมุมมองในระดับปัจเจกบุคคล โดยในที่นี้หมำยถึง มุมมองของคนรุ่น
ใหม่ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด สะท้อนให้เห็นมุมมองทั้ง 3 ระดับที่อำจจะมีทั้ง
ควำมเหมือน หรือมีควำมแตกต่ำงที่เป็นช่องว่ำงกำรรับรู้  เพ่ือน ำไปสู่กำรให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในระดับนโยบำยและในภำคปฏิบัติ 

 1.3.2 ขอบเขตในด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง  

ผู้ให้ข้อมูลหลักส ำหรับกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพในครั้งนี้ ผู้วิจัยก ำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ ำนวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย (1) ตัวแทนจำกผู้ผลิตบัณฑิต จ ำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ที่เคยด ำรง
ต ำแหน่ง หรือก ำลังด ำรงต ำแหน่งในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำในสำยสังคมศำสตร์ (2) 
ตัวแทนนำยจ้ำง จ ำนวน 2 คน ได้แก่ เป็นนำยจ้ำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ 1 คน และเป็นนำยจ้ำงจำก
หน่วยงำนภำคเอกชน 1 คน  (3) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำ จ ำนวน 2 คน ได้แก่  เป็นผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับตลำดแรงงำนในภำครัฐ 1 คน และเป็น
ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับตลำดแรงงำนในภำคเอกชน 1 คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้ม
ควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่องค์กำรคำดหวัง
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จำกว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด และให้ข้อเสนอแนะบำงประกำรที่เป็น
ประโยชน์ในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติที่ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจ
เนอเรชันแซด  

ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงส ำหรับกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกทั้ง 9 คณะใน
สำยสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์12 โดยมีประชำกรรวมทั้งสิ้น 3,695 คน ดังตำรำงที่ 1.1 

ตำรำงที่ 1.1 แสดงจ ำนวนกลุ่มประชำกรรวมทั้งหมดของนักศึกษำชั้นปีที่ 4  

จำกทั้ง 9 คณะในสำยสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์13 

คณะในสำยสังคมศำสตร์ จ ำนวน (คน) 

คณะนิติศำสตร์ 707 

คณะเศรษฐศำสตร์ 345 

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 189 

คณะรัฐศำสตร์ 315 

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 638 

คณะศิลปศำสตร์ 833 

                                                        
12 เนื่องจำกสำขำสังคมศำสตร์นั้นเปน็สำขำที่มีอัตรำกำรแข่งขันในตลำดแรงงำนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับพ้ืนท่ีของ
กำรวิจัยในครั้งน้ีผู้วจิัยเลือกศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เนื่องจำกเปน็มหำวิทยำลยั
เน้นกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของกำรส่งเสรมิกำรเรียนรู้ในศตวรรษมำตั้งแต่แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นกำรจัดกำรศึกษำแบบมสี่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) และแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยัฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ซึ่งแนวทำงที่ได้กล่ำวมำนี้สอดคล้องกับแนวคิดในกำรศึกษำเกี่ยวกับประเด็นโลกของกำรท ำงำน 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพซึ่งไม่ไดม้ีเพียงรูปแบบเดียว  
13 ส ำนักทะเบียนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร.์ (2563). จ ำนวนนักศึกษำมีสภำพจ ำแนกตำม คณะ โครงกำรรับเข้ำ ปี
เข้ำศึกษำ เพศ ระดับปรญิญำตรี ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 เข้ำถึงเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2563 จำก 
https://www.reg.tu.ac.th/th/Picture/AttFile/8919f009-8e43-41b2-b9bb-445ad535d059 
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คณะในสำยสังคมศำสตร์ จ ำนวน (คน) 

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 289 

คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อมวลชน 289 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 90 

รวมทั้งสิ้น 3,695 

 

จำกจ ำนวนกลุ่มประชำกรรวมทั้งหมด ผู้วิจัยจะน ำจ ำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกทั้ง 9 คณะ
ในสำยสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ดังตำรำงข้ำงต้น มำแบ่งจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง โดย
ค ำนวณขนำดตัวอย่ำงตำมตำรำงส ำเร็จรูปของ ทำโร ยำมำเน่ (Yamane) มำใช้ในกำรคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงนี้ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มอย่ำงไม่เกิน 0.05 ซึ่งผลกำร
ค ำนวณสำมำรถสรุปกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกสำยสังคมศำสตร์ได้ จ ำนวน 361 คน จำก
จ ำนวนทั้งหมด 3,695 คน หลังจำกนั้นผู้วิจัยได้น ำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรค ำนวณมำเฉลี่ยจำก
คณะในสำยสังคมศำสตร์ จ ำนวน 9 คณะ สรุปได้ว่ำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรำยคณะจะอยู่ที่จ ำนวน 
40.11 หรือคิดเป็น 40 คน/คณะ 

 1.3.3 ขอบเขตด้ำนวิธีกำร 

ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนกำรวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูล วิเครำะห์เอกสำรจำกแนวคิดทฤษฎีโลกของกำรท ำงำน (World of 
Work) ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) และทำงเลือกอำชีพ (Career Choices)  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์กำรศึกษำข้อที่ 1 
และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยและกำรออกแบบเครื่องมือกำรวิจัย (แบบ
สัมภำษณ์และแบบสอบถำม) 

ขั้นตอนที่  2 เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำงและ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ในกำรเก็บและรวบรวม
ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผ่ำนแบบ
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สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แนวโน้มควำม
เปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่
องค์กำรคำดหวังจำกว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ ข้อที่ 3 ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด และข้อ 4 
ข้อเสนอแนะบำงประกำรที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติที่ต่อกำรส่งเสริ ม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด   

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 (ซึ่งเป็นว่ำ
ที่บัณฑิตจบใหม่) เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มำจำกมุมมองของคนเจเนอเรชันแซด เกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงโลก
ของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด 
ภำยหลังที่มีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิตเชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) เพ่ือตอบค ำถำมตำมวัตถุประสงค์ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 นอกจำกนี้ ยังใช้กำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified 
(Priority Needs Index Modified) เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพ ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 

ขั้นตอนที่ 4 สรุป อภิปรำยผล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแนวทำงใน
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ตำมบริบทโลกของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบำยและในภำคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจ
เนอเรชันแซด   

 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

โลกของกำรท ำงำน หมำยถึง บริบทของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่
มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน ได้แก่ มิติแรก แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของ
นำยจ้ำง มิติที่สอง แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของแรงงำน และมิติที่สำม แนวโน้มควำมเปลี่ยนของ
ลักษณะงำนและกำรท ำงำน 

คนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) หมำยถึง นักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกทั้ง 9 คณะในสำย
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้แก่ คณะนิติศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ คณะสังคมวิทยำ



8 
 

และมำนุษยวิทยำ คณะรัฐศำสตร์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี คณะศิลปศำสตร์ คณะสังคม
สงเครำะห์ศำสตร์ คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อมวลชน และคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

 ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) หมำยถึง กำรใช้สมรรถนะของบุคคล ไม่ว่ำ
จะเป็น ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)  ควำมสำมำรถพิเศษ (Abilities) และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ของบุคคล (Other Characteristics)  เพ่ือกำรปฏิบัติงำน กำรได้รับกำรต่อสัญญำจ้ำง และกำรก้ำวสู่
งำนใหม่เมือ่ไม่ได้รับกำรต่อสัญญำกำรจ้ำง 

องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability)  หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
ได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จศึกษำ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และ
ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) 

 ทำงเลือกอำชีพกำรประกอบอำชีพแบบดั้งเดิม (Traditional Careers) หมำยถึง อำชีพที่มี
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในงำนตำมโครงสร้ำงแบบล ำดับบังคับบัญชำ ซึ่งควำมก้ำวหน้ำในอำชีพนี้จะ
ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนเป็นส ำคัญ 

ทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบใหม่ (New Careers) หมำยถึง ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับ
กำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) และทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของ
พรมแดน (Boundaryless Careers)  

ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) หมำยถึง 
มุมมองทำงควำมคิดที่บุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวำงแผนและจัดกำรอำชีพด้วยตนเอง รวมไปถึง
เปลี่ยนแปลงตนเองตำมเป้ำประสงค์และควำมชอบของตน จนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนเส้นทำงในอำชีพ 

ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน (Boundaryless Careers) หมำยถึง 
กำรปรับตัวขององค์กำรให้สอดคล้องต่อสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนให้ตอบโจทย์ประชำชนผู้รับบริกำรและสร้ำงขีดควำมสำมำรถแข่งขันกับองค์กำรอ่ืนได้ 
ท ำให้กรอบของพรมแดน (Boundary) ที่เคยมีขีดจ ำกัดค่อย ๆ พร่ำมัวลง อันเป็นผลมำจำกข้อตกลง
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรในกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกรต่ำง ๆ ต่อกัน ดังเช่น กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมหมำยของสัญญำกำรจ้ำงงำน 

ทำงเลือกอำชีพแบบพันธสัญญำใหม่ (New Deals หรือ New Psychological Contract) 
หมำยถึง  ควำมคำดหวังร่วมกันระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงตั้งแต่กำรพัฒนำอำชีพ กำรวำงแผนอำชีพ 
และกำรจัดกำรอำชีพตำมพันธสัญญำใหม่ที่ได้มีกำรก ำหนดข้อตกลงไว้ร่วมกัน 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 หน่วยงำนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำบัณฑิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกงำนวิจัยฉบับนี้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรออกแบบกิจกรรมที่ช่วยส่วนเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ 

 1.5.2 นำยจ้ำงทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรก ำหนดรูปแบบกำรจ้ำง อำจรวมถึงเส้นทำงอำชีพในรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กำรและกลุ่มคนเจเนอเรชันแซด 

 1.5 .3 ได้แนวทำงส ำหรับผู้ที่สนใจศึกษำประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับโลกของกำรท ำงำน 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพ สำมำรถน ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ไปต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทำงนโยบำยและในทำงวิชำกำร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

กำรศึกษำโลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับทำงเลือก
อำชีพของคนเจเนอเรชันแซด ผู้วิจัยได้ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ จำก
เอกสำรทำงวิชำกำร วำรสำร หนังสือ รำยงำนกำรวิจัยและกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐำนข้อมูลในกำรท ำควำมเข้ำใจและประมวลประเด็นที่ส ำคัญในกำรศึกษำ ในหัวข้อที่ 
2.1 เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงโลกของกำรท ำงำน (World of Work) กับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)  ตลอดจนบทเรียนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง: ผลกระทบของกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน ในหัวข้อที่ 2.2 
เป็นกำรทบทวนแนวคิดควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) ตั้งแต่ค ำจ ำกัดควำม 
องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
(Graduate Employability) รวมถึงงำนวิจัยและวรรณกรรมที่กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำ (Employability) ส่วนในหัวข้อที่ 2.3 เป็นกำรทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทำงเลือกอำชีพ 
(Career Choices) ประกอบด้วย ทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบดั้งเดิม (Traditional Careers)  
ทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบใหม่ (New Careers) และทำงเลือกอำชีพแบบพันธสัญญำใหม่ 
(New Deals หรือ New Psychological Contract) ทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้จึงน ำไปสู่กำรก ำหนดกรอบ
แนวคิดในกำรวิจัยในหัวข้อที่ 2.4 ส ำหรับในบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี
รำยละเอียดเรียงตำมล ำดับต่อไปนี้ 

 2.1 โลกของกำรท ำงำน (World of Work) กับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 (COVID-19) 

 2.2 แนวคิดควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทำงเลือกอำชีพ (Career Choices) 

2.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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2.1 โลกของกำรท ำงำน (World of Work) กับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19)  

2.1.2 บริบทของโลกกำรท ำงำน  

ในส่วนนี้เป็นกำรน ำเสนอถึงบริบทโลกของกำรท ำงำนทั้งหมด 3 ช่วง กล่ำวคือ ช่วงที่ 1 โลกของ
กำรท ำงำนจำกยุคดั้งเดิมสู่ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ตั้งแต่ยุคดั้งเดิม ซึ่งเป็นยุคของกำรล่ำสัตว์และ
เกษตรกรรม ไปสู่ยุคกลำง ซึ่งเป็นยุคที่มีระบบกำรผลิตอุตสำหกรรมภำยในครัวเรือน ยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยำกำร  จุดเริ่มต้นของส ำนักงำน  และยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม มีกำรดึ งแรงงำนออกจำก
บ้ำนไปสู่โรงงำนอุตสำหกรรมและส ำนักงำน ช่วงที่ 2 โลกของกำรท ำงำนช่วงปี 1990 ถึงปี 2001 ซึ่ง
เป็นผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำของภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็ว และสุดท้ำยช่วงที่ 3 โลกของกำรท ำงำนหลังกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีล ำดับกำรน ำเสนอดังต่อไปนี้ 

  

ช่วงที่ 1 โลกของกำรท ำงำนจำกยุคดั้งเดิมสู่ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 

ยุคดั้งเดิม: การล่าสัตว์และเกษตรกรรม มนุษย์ใช้วิธีกำรยังชีพด้วยกำรล่ำสัตว์และหำของป่ำ 
หลังจำกนั้นจึงน ำมำปรุงอำหำรยังที่พักอำศัย ระยะเวลำต่อมำมนุษย์เปลี่ยนจำกอำชีพกำรล่ำสัตว์มำสู่
กำรท ำเกษตรกรรมมำกข้ึน รวมถึงมีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งและมีกำรขยำยชุมชมให้มีขนำดใหญ่มำกข้ึน 
กำรท ำเกษตรกรรมในช่วงเวลำนี้มุ่งเน้นไปที่กำรผลิตเพ่ือยังชีพเป็นหลัก ดังนั้น ขอบเขตในที่ท ำงำน
ของยุคนี้จึงเป็นป่ำและที่อยู่อำศัยเป็นส ำคัญ 

ยุคกลาง:  ระบบการผลิตอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  โลกของงำนยังคงมีกำรท ำ
เกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ แต่มีกำรขยำยขอบเขตของงำนออกไปมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรท ำกำรค้ำในเมือง 
กำรเป็นช่ำงฝีมือต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็น ช่ำงเย็บผ้ำ ช่ำงท ำรองเท้ำ เป็นต้น สถำนที่ท ำงำนจึงมักเป็นที่
บ้ำน หรือพ้ืนที่ที่อำศัยร่วมกันในห้องท ำงำนเดียวกัน ในขณะเดียวกันกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเริ่มมีกำร
ขยำยตัวมำกขึ้น อำทิ อุตสำหกรรมเกี่ยวกับเสื้อผ้ำขนสัตว์ น ำไปสู่ระบบกำรผลิตอุตสำหกรรมภำยใน
ครัวเรือน (Domestic System) หรือ ระบบกำรจ่ำยงำนไปท ำงำนที่บ้ำน (Putting – Out System) 
ซึ่งลูกจ้ำงจะรับวัตถุดิบจำกนำยจ้ำงมำท ำที่บ้ำนเป็นหลัก ท ำให้นำยจ้ำงไม่สำมำรถควบคุมกำรผลิต
และคุณภำพของสินค้ำได้  
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ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ: จุดเริ่มต้นของส านักงาน  ในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 18 กำรค้ำจำก
ต่ำงแดนรวมถึงกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีท ำให้เกิดชนชั้นกลำงที่ต้องกำรสินค้ำและบริกำรใหม่มำกขึ้น 
บริบททำงสังคมและชุมชนรวมกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น โดยรัฐมีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลจำกส่วนกลำง 
ท ำให้เกิดที่ท ำกำรของรัฐที่รวมห้องเก็บเอกสำร ศำล และที่ท ำกำรบริหำรไว้ในตึกเดียวกัน ซึ่งเป็นจุด
ก ำเนิดของกำรท ำงำนในส ำนักงำนนั่นเอง  

ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม: การดึงแรงงานออกจากบ้านไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมและ
ส านักงาน ผลพวงจำกกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำและกำรน ำเครื่องจักรสมัยใหม่เข้ำมำปรับใช้ใน
กระบวนกำรผลิต ส่งผลให้เกิดกำรปฏิวัติอุตสำกรรม  ซึ่งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนี้จะเน้นไปที่กำรผลิต
ครั้งละมำก ๆ (mass production) เพ่ือใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ ำกว่ำกำร
ผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กำรในยุคนี้ สำมำรถพิจำรณำออกได้เป็น 3 ประกำร14 กล่ำวคือ 
ประกำรแรก กระบวนกำรผลิตเริ่มถูกแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ซึ่งแรงงำนที่ด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน
กำรผลิตนี้เป็นแรงงำนที่ไร้ทักษะหรือแรงงำนกึ่งไร้ทักษะ ประกำรที่สอง เมื่อกำรผลิตได้ขยำยตัวมำก
ขึ้น ส่งผลให้มีกำรจัดกำรองค์กำรในรูปแบบบังคับบัญชำแบบล ำดับชั้น (hierarchy) เกิดต ำแหน่งงำน
ในระดับหัวหน้ำงำน (supervisors ) และผู้จัดกำร (managers) เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรผลิต 
ประกำรที่สำม ควำมซับซ้อนของงำนที่เพ่ิมขึ้น น ำไปสู่กำรเกิดต ำแหน่งงำนที่หลำกหลำยตำมระดับ
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ฝ่ำยกำรบัญชี ฝ่ำยวิศวกรรม ฝ่ำยกำรวิจัย ฝ่ำยกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยกำรตลำด และฝ่ำยกำรขำย เป็นต้น สิ่งที่น่ำสนใจอีก
ประกำรหนึ่ง คือ กำรผลิตจ ำนวนมำกยังส่งผลแนวโน้มไปสู่ “กำรแบ่งแรงงำนระหว่ำงประเทศ” 
ดังเช่น ประเทศที่มีกำรอุตสำหกรรมขนำดใหญ่จะเลือกน ำเข้ำวัตถุดิบจำกอีกประเทศหนึ่งและท ำกำร
ผลิตในอีกประเทศหนึ่งที่ต้นทุนของค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเอเชียและอเมริกำใต้ที่
มีแรงงำนอยู่ในภำคเกษตรกรรม ส่งผลให้เกิดกำรไหลของแรงงำนภำคเกษตรกรรมไปสู่แรงงำน
ภำคอุตสำหกรรมมำกขึ้น  นอกจำกนี้ ในช่วงระหว่ำงปี 1914 – 1918 เกิดสภำวะกำรขำดแคลน
แรงงำนที่มีทักษะ ส่งผลให้ผู้หญิงเดิมที่ท ำงำนที่บ้ำนออกมำท ำงำนในโรงงำนแทนผู้ชำยที่ต้องไปเป็น
ก ำลังทหำรในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 1   

ต่อมำในช่วงระหว่ำงปี 1920-1930 เริ่มมีกำรน ำวิธีกำรบริหำรจัดกำรเข้ำมำปรับใช้ต่อกำร
ปฏิบัติงำนภำยในองค์กำร 3 ประกำร กล่ำวคือ หนึ่ง รูปแบบ Taylorism มีมุมมองต่อกำรหำเหตุผล

                                                        
14 Michael T. Hannan. (2007). History of the organization of work. Retrieved July 10, 2021 from 
https://www.britannica.com/topic/history-of-work-organization-648000/The-assembly-
line#ref67047 
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ให้แก่มนุษย์ (rationalization) และควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ (human relations movement) 
ในช่วงระหว่ำงสงครำมกำรหำเหตุผลให้แก่มนุษย์ในสหรำชอำณำจักรมีควำมหมำยจ ำกัด โดยเป็นกำร
ควบรวมกิจกำรขนำดใหญ่ของบริษัท มีกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดกำร
และกำรควบคุม นอกจำกนี้ กำรปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบทุนนิยมขององค์กำรเป็นผลให้แผนกบุคคลและ
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสำมำรถรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น สอง 
ระบบ Bedaux (Bedaux system) เป็นระบบในกำรควบคุมกำรท ำงำนด้ำนบุคลำกรภำยใน
องค์กำร15 สาม มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ เป็นผลมำจำกกำรทดลองฮอว์ธอน (Hawthorne 
Studies)16 ของเอลตัน มำโย (Elton Mayo) และทีมวิจัย พบว่ำ เบื้องหลังของพฤติกรรมมนุษย์นั้น
ถูกก ำหนดโดยควำมสัมพันธ์ของกลุ่ม ซึ่งมีควำมสมเหตุสมผลต่อมุมมองในเชิงเศรษฐกิจที่ ว่ำ ปัจจัย
ด้ำนปทัสถำนทำงสังคม เป็นตัวก ำหนดปริมำณผลผลิตไม่ใช้ปัจจัยด้ำนกำยภำพ เช่นเดียวกับเฮิร์
สเบิร์ก (Herzberg) ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำนนั้นถือเป็นแรงจูงใจที่ส ำคัญ
ที่สุด17 ท ำให้ในช่วงหลังพนักงำนมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจมำกขึ้น เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนและ
มิได้มองแรงงำนเหมือนเครื่องจักรดังเช่นที่ผ่ำนมำ  

กำรแข่งขันทำงอุตสำหกรรมในช่วงปี 1980 ถึงปี 1990 ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่ส ำคัญในกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรของกำรด ำเนินกำรธุรกิจ ดังเช่น บริษัทอเมริกำได้ลงทุนทำงเทคโนโลยีในสำยกำร
ประกอบรถยนต์กำรผลิตเฉพำะ ไม่ว่ำจะเป็น ระบบกำรออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่ำ CAD 
เป็นต้น ส่งผลให้เกิดควำมยืดหยุ่นและลดต้นทุนในกำรผลิต จำกผลพวงกำรพัฒนำดังกล่ำวส่งผล
กระทบต่อแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมหลำยประกำร กล่ำวคือ ประกำรแรก แรงงำนที่มีทักษะสูงจะ
ได้รับกำรจ้ำงงำนน้อยลง เนื่องจำกอุตสำหกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติในกำรผลิตกลับต้องกำรแรงำนที่มี
ทักษะในกำรควบคุมอุปกรณ์กำรผลิตเท่ำนั้น ประกำรที่สอง ควำมต้องกำรทักษะแรงงำนใหม่ เช่น 
แรงงำนที่ทักษะทำงช่ำงเชิงเทคนิค แรงงำนที่มีควำมรู้ในกำรใช้งำนอุปกรณ์รุ่นใหม่ เป็นต้น จำกบริบท

                                                        
15 ระบบ Bedaux ได้รับกำรคดิค้นจำก Charles Eugene Bedaux  ซึ่งระบบ Bedaux เป็นระบบกำรให้แรงจูงใจ
ในกำรประเมินอัตรำควำมเร็วของกำรท ำงำน โดยก ำหนดว่ำคนงำนเฉลี่ยท ำงำนอัตรำปกติจะได้ 60 Bs ต่อช่ัวโมง 
ดังนั้น อัตรำเฉลี่ยของคนงำนท่ีไดร้ับเงินรำงวัล เพื่อจ่ำยโบนสัส ำหรบักำรท ำงำนให้ไดผ้ลเท่ำเดมิที่ใช้เวลำน้อยกว่ำ
อัตรำถัวเฉลีย่ โดยจ่ำยให้คนงำนท่ีท ำงำน 70-85 Bs ต่อช่ัวโมง  
16 เป็นกำรวิจัยทดลองโดยกำรศึกษำจำกสภำพห้องท ำงำน (Room Studies) กำรสัมภำษณ์ (Interview Studies) 
และกำรสังเกตกำรณ์ (Observation Studies)  
17 Herzberg, F. I. (1966). Work and nature of man. Cleveland, OH: World. 
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ในโลกของงำนที่เกิดขึ้นในยุคนี้ Hammer and Champy18 ได้ให้มุมมองว่ำ “โลกใหม่ของกำรท ำงำน 
(New World of Work)” จ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรและรูปแบบขององค์กำรให้มี
ลักษณะองค์กำรแนวรำบ (flat) และไม่ใช่รูปแบบล ำดับชั้นบังคับบัญชำ (non-hierarchical) อีกต่อไป 
เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำของข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศจะเป็นแรงขับที่ส่งผลให้กระบวนกำรทำง
ธุรกิจมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรกำรด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว19  

 

ช่วงท่ี 2 โลกของกำรท ำงำนช่วงปี 1990 ถึงปี 2001 

 แนวคิดของโลกกำรท ำงำนในช่วงนี้เปลี่ยนไปอย่ำงมำก ทั้งนี้เป็นผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำของ
ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วส่งผล
ให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิม  

กรณีตัวอย่ำงที่น่ำสนใจในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนท ำงำน ดังเช่น ส ำนักงำนบริหำรงำนบุคคล
ของสหรัฐอเมริกำ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนผ่ำนโครงกำรที่มีชื่อว่ำ “Federal Flexible 
Workplace Pilot Project” เป็นโครงกำรที่เน้นควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนผ่ำนกำรใช้สื่อสำร
โทรคมนำคม หรือที่เรียกว่ำ “Telecommuting” วัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ือประเมินผลลัพธ์จำก
กำรท ำงำนของพนักงำนเมื่อปฏิบัติงำนในสถำนที่ท ำงำนอ่ืนที่มิใช่ส ำนักงำน เรียกว่ำ "พื้นที่กำรท ำงำน
ที่ยืดหยุ่น (flexiplaces)"  ส ำหรับผลลัพธ์จำกโครงกำรที่เกิดขึ้นพบว่ำ พนักงำนมีประสิทธภำพในกำร
ท ำงำนที่สูงขึ้น ลดควำมจ ำเป็นในกำรใช้พ้ืนที่ของส ำนักงำนและลดค่ำใช้จ่ำยขององค์กำร ต่อมำสภำค
องเกสจึงลงมติให้มีกำรออกกฎหมำยที่เหมำะสมกับพ้ืนที่กำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น (flexiplaces) ตลอดจน
กำรสนับสนุนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่อกำรท ำงำนในพ้ืนที่กำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นของพนักงำน20 

 ต่อมำกระบวนกำรท ำงำนผ่ำนกำรใช้สื่อสำรโทรคมนำคม (Telecommuting) ได้ขยำยไปสู่
กำรปรับใช้ในภำคธุรกิจมำกขึ้น ดังเห็นได้จำก งำนศึกษำที่มีชื่อว่ำ “Telecommuting: A New 

                                                        
18 Hammer, M., & Champy, J.A. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business 
Revolution. Ch. 4 & 5. HarperCollins Publishers Inc. ISBN 0-06-662112-7 
19 Hammer and Champy มองว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศจะเป็นตัวท ำลำยกฎ (rule-breaking) ทุกอย่ำงที่เคยมีใน
กระบวนกำรทำงธุรกิจ  
20 Brie Weiler Reynolds and Adrianne Bibby. The Complete History of Working from Home. 
Retrieved July 10, 2021 from https://www.flexjobs.com/blog/post/complete-history-of-working-
from-home/ 



15 
 

Business Work Style” ของ Santosh S. Venkatraman21 ที่ได้ระบุถึงกระบวนกำรในกำรน ำกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมมำใช้ในภำคธุรกิจ อำทิ กำรก ำหนดข้อตกลงร่วมระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำร
ระดับสูง กำรประเมินพนักงำนตำมวัตถุประสงค์ กำรจัดหำอุปกรณ์ในกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
(Telecommuting) อย่ำงเพียงพอ กำรคัดเลือกพนักงำนที่เหมำะสมกับกำรใช้กำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
(Telecommuting) กำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำยโทรคมนำคม (telework center) เป็นต้น  

 นอกจำกแนวคิดใน เรื่ องของกำรใช้วิ ธี กำรท ำงำนผ่ ำนกำร สื่ อสำรโทรคมนำคม 
(Telecommuting) ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วนั้น ยังมีกำรน ำแนวคิดที่หลำกหลำยมำประยุกต์ใช้กับ
กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนและโครงสร้ำงขององค์กำร อำทิ แนวคิดองค์กำรเสมือน (the 
concept of virtual ) แนวคิดองค์กำรไร้ขอบเขต (Boundary-less Organization) แนวคิดกำร
ปฏิบัติ งำนที่มี สมรรถนะสู ง  (High Performance)  แนวคิดควำมร่ วมมือระหว่ำงองค์กำร 
(Collaborative Organizations ) ตลอดจนกำรละทิ้งโครงสร้ำงองค์กำรแบบดั้งเดิม22  

 

ช่วงท่ี 3 โลกของกำรท ำงำนหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

โลกของกำรท ำงำนหลังปี 2000 จนถึงช่วงของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำกงำน
ศึกษำขององค์กำรภำคเอกชนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น งำนศึกษำเรื่อง The Future of Jobs Report ของ 
World Economic Forum งำนศึกษำเรื่อง The future of work after COVID-19 ของ McKinsey 
Global Institute  และงำนศึกษำเรื่อง 9 Future of Work Trends Post-COVID-19 ของ Gartner 
รวมถึงบทวิเครำะห์เรื่อง เปิด 4 เทรนด์กำรท ำงำนของโลกในยุค New Normal ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ต่ำงให้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่ำ แนวโน้มโลกของกำรท ำงำนหลังหลังกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีควำมเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยประเด็น ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปและฉำยภำพให้
เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติแรก แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของนำยจ้ำง 
มิติที่สอง แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของแรงงำน และมิติที่สำม แนวโน้มควำมเปลี่ยนของลักษณะ
งำนและกำรท ำงำน ดังตำรำงที่ 2.1 

                                                        
21 Venkatraman, Santosh S. (1994) "Telecommuting: A new business work style," Journal of 
International Information Management: Vol. 3 : Iss. 2 , Article 5. 
22 Ghoshal, S., & Bartlett, C.A. (1997). The individualized corporation. A fundamentally new 
approach to management. New York, USA: Harper Collins. ISBN 0-88730-806-6. 
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ตำรำงที่ 2.1 งำนวรรณกรรมที่ศึกษำเก่ียวกับแนวโน้มโลกของกำรท ำงำน 

หลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

แนวโน้มโลกของกำรท ำงำนหลังกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

World 
Economic 

Forum 

McKinsey 
Global 

Institute 

Gartner ธนำคำร
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของนำยจ้ำง 

แนวโน้มที่ 1 ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงที่ต้อง
รับผิดรับชอบมำกขึ้น 

  x  

แนวโน้มที่ 2 บทบำทของนำยจ้ำงในฐำนะ
เครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงสังคม 

  x  

แนวโน้มที่ 3 นำยจ้ำงมีกำรจัดเก็บข้อมูลของ
ลูกจ้ำงเพ่ิมมำกขึ้น   

  x  

แนวโน้มที่ 4 นำยจ้ำงสำมำรถเข้ำถึงแหล่งคน
เก่ง (pool of talent) ได้มำกข้ึน 

x    

แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของแรงงำน 

แนวโน้มที่ 1 งำนที่ต้องกำรทักษะใหม่ x    

แนวโน้มที่ 2 กำรเปลี่ยนมำเป็นแรงงำนอิสระ x  x x 

แนวโน้มควำมเปลี่ยนของลักษณะงำนและกำรท ำงำน 

แนวโน้มที่ 1  งำนที่ใช้พื้นท่ีทำงกำยภำพมี
แนวโน้มจะถูกพลิกโฉมได้มำกที่สุด 

x    
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แนวโน้มโลกของกำรท ำงำนหลังกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

World 
Economic 

Forum 

McKinsey 
Global 

Institute 

Gartner ธนำคำร
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

แนวโน้มที่ 2  กำรท ำงำนระยะไกล x x x x 

แนวโน้มที่ 3 กำรปรับใช้ระบบอัตโนมัติและ
ปัญญำประดิษฐ์ 

x x  x 

แนวโน้มที่ 4 กำรเข้ำสู่แพลตฟอร์ม e-

commerce มำกขึ้น 
   x 

แนวโน้มที่ 5 กระบวนกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น     

 

(ท่ีมำ: สังเครำะห์จำก (1) World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report. Retrieved 

July 10, 2021 from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 

 (2) McKinsey Global Institute. (2021). The future of work after COVID-19. Retrieved July 10, 2021 

from https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-
19# 

(3) Gartner. (2020). 9 Future of Work Trends Post-COVID-19. Retrieved July 10, 2021 

fromhttps://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/ 

(4) ธนำคำรแห่งประเทศไทย. (2564). เปิด 4 เทรนด์การท างานของโลกในยุค New Normal. สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยนพ.ศ.2564 เข้ำถึงจำก 
https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256402CoverStory.aspx) 
 

มิติแรก แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของนำยจ้ำง  

 ในงำนศึกษำของ McKinsey Global Institute  และงำนศึกษำของ Gartner ต่ำงชี้ให้เห็นถึง
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของนำยจ้ำงในหลำยประกำรด้วยกัน ได้แก่ ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงที่
ต้องรับผิดรับชอบมำกขึ้น บทบำทของนำยจ้ำงในฐำนะเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงสังคม นำยจ้ำงมี
กำรจัดเก็บข้อมูลของพนักงำนเพ่ิมมำก และงำนส ำหรับทุกคน (work for all) ดังนี้ 
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แนวโน้มที่ 1  ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงท่ีต้องรับผิดรับชอบมำกขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหำและ
ข้อกังวลอันเป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์
ขององค์กำรและกำรจ้ำงงำนขององค์กำร จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นำยจ้ำงต้องสื่อสำรอย่ำงเปิดเผย
ตรงไปตรงมำ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรระดับสูงยังคงสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับพนักงำนในองค์กำรได้ 
หำกเป็นไปได้องค์กำรควรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำรองรับต่อแนวโน้มที่จะมีผลให้พนักงำนต้องออกจำก
งำน ด้วยกำรมองหำโอกำสในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและแบ่งปันคนเก่งกับองค์กำรอ่ืน  

แนวโน้มที่  2 บทบำทของนำยจ้ำงในฐำนะเครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงสังคม 
(Expanded employer role as social safety net) นำยจ้ำงได้ปรับเปลี่ยนบทบำทของตนเอง
ในกำรดูแลสวัสดิภำพและคุณภำพชีวิตของพนักงำนมำกยิ่งขึ้น อำทิ กำรสนับสนุนควำมเป็นอยู่
ทำงกำรเงิน สุขภำพร่ำงกำย และจิตใจของพนักงำน รวมไปถึ งกำรลำป่วยที่เพ่ิมมำกขึ้นและกำร
สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือผลิตสินค้ำและบริกำรที่จะช่วยป้องกันกำรระบำดใหญ่ของวิด 19 ในองค์กำร
บำงแห่งตั้งกองทุนบรรเทำทุกข์ส ำหรับสถำนกำรณ์วิกฤตโควิด-19 โดยเฉพำะ นอกจำกนี้ ผลกระทบ
จำกวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันยังผลักดันให้นำยจ้ำงมองประสบกำรณ์ของพนักงำน ไปที่ปัจจัยส่วน
บุคคลมำกกว่ำปัจจัยภำยนอกอีกด้วย 

แนวโน้มที่ 3 นำยจ้ำงมีกำรจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้ำงเพิ่มมำกขึ้น  ผลจำกกำรวิเครำะห์ของ 
Gartner แสดงให้เห็นว่ำ ร้อยละ 16 ของนำยจ้ำงจะใช้เทคโนโลยีมำกขึ้นในกำรเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของพนักงำน เช่น กำรติดตำมกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรตรวจสอบอีเมล์ กำร
สื่อสำรหรือแชท เป็นต้น นอกจำกนี้ บำงองค์กำรยังเก็บข้อมูลเพ่ือนประเมินถึงควำมผูกพัน ควำม
เป็นอยู่ของพนักงำน เพ่ือให้เข้ำใจประสบกำรณ์ของพนักงำนมำกยิ่งขึ้น23   

นอกจำกนี้ ภำยหลังจำกที่เกิดกำรแพร่ระบำดของสถำนกำรณ์โควิด-19 แนวโน้มกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์จะส่งเสริมให้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประเมินใหม่ที่เหมำสะมกับพนักงำนที่
ท ำงำนระยะไกล รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัยของพนักงำน สุดท้ำย จะมี
กำรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่ำเป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้ได้รับข้อมูลและวิเครำะห์ผล
ข้อมูลของพนักงำนได้อย่ำงถูกต้องมำกท่ีสุด 

 แนวโน้มที่ 4 งำนส ำหรับทุกคน (work for all) ในงำนศึกษำของ McKinsey Global 
Institute ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ท่ำมกลำงสภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกลับเป็นโอกำสที่ท ำให้ นำยจ้ำงสำมำรถ

                                                        
23 Gartner. (2020). 9 Future of Work Trends Post-COVID-19. Retrieved July 10, 2021 
fromhttps://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/ 
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เข้ำถึงแหล่งคนเก่ง (pool of talent) ได้มำกข้ึน แนวโน้มลักษณะกำรจ้ำงงำนจะเปลี่ยนจำก “คนเพื่อ
งำน” (people to work)  ไปสู่ “งำนเพ่ือคน” (work to people) มำกขึ้น24  

 

มิติที่สอง แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของแรงงำน  

แนวโน้มที่ 1 งำนที่ต้องกำรทักษะใหม่ ด้วยศตวรรษที่ 19 เป็นยุคของเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
ศตวรรษที่ 20 เป็นยุคของเศรษฐกิจและควำมรู้ ส่วนศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
แน่นอนว่ำเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำสินค้ำอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งงำนเหล่ำนี้ จะอำศัยเครื่องมือแอปพลิเคชัน 
แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำมีบทบำทในกำรท ำงำนมำกขึ้น ส่งผลให้งำนเหล่ำนี้ต้อง
อำศัยทักษะแรงงำนใหม่ที่ต้องท ำงำนให้ตอบโจทย์และมีประสิทธิภำพรองรับต่องำนใหม่ที่จะเกิด ซึ่ง
ผลกำรส ำรวจ World Economic Forum ในกำรส ำรวจอนำคตของงำน ปี 2020 พบว่ำ ตัวอย่ำง
ทักษะที่ส ำคัญภำยในปี 2025 อำทิ ควำมคิดเชิงวิเครำะห์และนวัตกรรม กำรเรียนรู้เชิงกลยุทธ์และ
กำรเรียนรู้เชิงรุก กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อนกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
ควำมคิดริเริ่ม25  

แนวโน้มที 2  กำรเปลี่ยนมำเป็นแรงงำนอิสระ (Self-employed / Gig Workers) 
แพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบบกิ๊ก อำทิ  UpWork TaskRabbit หรือ Kalido ต้องกำรแรงงำนในระยะสั้น
และเป็นแรงงำนอิสระมำกขึ้น ซึ่งในกำรศึกษำของ The Instuit 2020 Report 26 ได้คำดกำรณ์ว่ำในปี 
2020 แรงงำนในอเมริกันกว่ำร้อยละ 40 ของแรงงำนทั้งหมดเป็นแรงงำนอิสระ ทั้งนี้ เป็นผลมำจำก
แรงงำนต้องกำรควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมำกขึ้น สำมำรถเลือกเวลำกำรท ำงำนได้ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรได้ควบคุมและจัดสรรกำรท ำงำนของตนเอง ในขณะที่นำยจ้ำงก็ได้รับประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน
ของแรงงำนอิสระในบำงครั้งครำวโดยไม่จ ำเป็นต้องจ้ำงพนักงำนแบบประจ ำ เช่นเดียวกับผลกำร

                                                        
24 World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report. Retrieved July 10, 2021 from 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 

25 World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report. Retrieved July 10, 2021 from 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf. Pp 36. 

26The Instuit 2020 Report. (2010). Twenty Trends That Will Shape The Next Decade. Retrieved 
July 10, 2021 from http://http-
download.intuit.com/http.intuit/CMO/intuit/futureofsmallbusiness/intuit_2020_report.pdf 
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วิเครำะห์ของ Gartner ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ควำมต้องกำรแรงงำนของนำยจ้ำงยังคงขยำยตัวเพ่ิม
มำกขึ้น แต่จะพิจำรณำรูปแบบลักษณะกำรจ้ำงงำนที่แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งผลส ำรวจกว่ำร้อยละ 32 
ขององค์กำร ได้ชี้ชัดว่ำ รูปแบบกำรจ้ำงงำนนั้นจะเป็นไปในลักษณะกำรจ้ำงแรงงำนแบบอิสระมำกกว่ำ
กำรจ้ำงแรงงำนแบบท ำงำนเต็มเวลำ เหตุผลประกำรส ำคัญที่นำยจ้ำงให้ควำมสนใจในกำรจ้ำงแรงงำน
อิสระมำกขึ้น เนื่องจำกแรงงำนแบบกิ๊กมีควำมยืดหยุ่นและท ำให้กำรจัดกำรของนำยจ้ำงเป็นไปได้ง่ำย
มำกขึ้น ทั้งนี้ ในกำรศึกษำของ Gartner  ได้ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์จะต้องพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับแรงงำนอิสระ
เหล่ำนี้ด้วย 

ในขณะเดียวกันบทวิเครำะห์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ กำร
เปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนจำกกำรท ำงำนหลักเพียงอย่ำงเดียวมำเป็นกำรท ำงำนหลำยอย่ำงหรือ
เปลี่ยนเป็นแรงงำนอิสระมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในหลำยประเทศ โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ รวมทั้งอังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และยังเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย ดังเช่น ใน
สหรัฐอเมริกำจ ำนวนแรงงำนอิสระโตขึ้นกว่ำร้อยละ 40 ในปี 2563 มำอยู่ที่ 57.3 ล้ำนคน (จำกก ำลัง
แรงงำนทั้งหมด 164.6 ล้ำนคน) และคำดกำรณ์ว่ำจะเพ่ิมขึ้นไปอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับกำรจ้ำง
งำนลูกจ้ำงแบบเต็มเวลำที่ปรับลดลงมำต่อเนื่อง โดยเฉพำะในปี 2559 - 2563 ที่ลูกจ้ำงเต็มเวลำใน
สหรัฐอเมริกำปรับลดลงกว่ำร้อยละ 3.9 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำอัตรำค่ำจ้ำงได้เพ่ิมจำก 17 ดอลลำร์
สหรัฐฯ เป็น 22 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง10 ซึ่งสะท้อนถึงควำมต้องกำรของนำยจ้ำง เนื่องจำก
แรงงำนกลุ่มนี้มีควำมยืดหยุ่นสูงและนำยจ้ำงยังสำมำรถเลือกแรงงำนศักยภำพสูงให้เหมำะสมกับแต่
ละโปรเจกต์ได้27 

 ดังนั้น  แนวโน้มรูปแบบกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไปในระยะข้ำงหน้ำ ส่งผลให้แรงงำนต้องพัฒนำ
ทักษะใหม่ เพ่ือให้แรงงำนยังคงได้รับกำรจ้ำงงำนจำกนำยจ้ำงมำกยิ่งข้ึน 

 

มิติที่สำม แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงของลักษณะงำนและกระบวนกำรท ำงำน 

 แนวโน้มที่ 1 งำนที่ใช้พื้นที่ทำงกำยภำพมีแนวโน้มจะถูกพลิกโฉมได้มำกที่สุด (Jobs with 
the highest physical proximity are likely to be most disrupted)  ใ น ง ำนศึ กษ ำขอ ง 

                                                        
27 ธนำคำรแห่งประเทศไทย. (2564). เปิด 4 เทรนด์การท างานของโลกในยุค New Normal. สืบค้นเมือ่วันท่ี 10 
มิถุนำยนพ.ศ.2564 เข้ำถึงจำก https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256402CoverStory.aspx 
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McKinsey Global Institute  ได้ชี้ให้เห็นว่ำ งำนที่ใช้พ้ืนที่ทำงกำยภำพมีแนวโน้มจะถูกพลิกโฉมได้
มำกขึ้น อันเป็นผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจมีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น งำนดูแลลูกค้ำและให้บริกำรลูกค้ำ ธนำคำร และไปรษณีย์ จะถูกปรับเปลี่ยนสู่
แพลตฟอร์ม e-commerce มำกขึ้น งำนที่เกี่ยวข้องกับร้ำนอำหำร โรงแรม สถำนบันเทิง สถำนที่
พักผ่อน สนำมบินและสำยกำรบิน จะปรับไปสู่กำรท ำงำนด้วยวิธีระยะไกล กำรลดกำรเดินทำงเพ่ือ
กำรธุรกิจ รวมถึงกำรใช้ระบบอัตโนมัติเพ่ือทดแทนแรงงำนในบำงอำชีพ เช่น พนักงำนบริกำร
ร้ำนอำหำร งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง ที่อยู่อำศัยเชิงพำณิชย์ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเนื่องจำก
มีกำรปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้คนต่ ำ งำนประเภทบริกำรร้ำนอำหำร งำนกำรขำย งำนดูแลและบริกำร
ลูกค้ำ อำจได้รับผลกระทบในเชิงลบต่อกำรจ้ำงงำน ส่วนงำนที่มีทักษะน้อย อำทิ งำนคลังสินค้ำและ
กำรขนส่งกลับมีแนวโน้มในกำรจ้ำงงำนเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจ
แพลตฟอร์ม e-commerce และโลจิสติกส์ รวมไปถึงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพย่อมมี
แนวโน้มเติบโตมำกขึ้น เป็นผลมำจำกประชำชนให้ควำมสนใจในเรื่องสุขภำพมำกข้ึน 

แนวโน้มที่ 2 กำรท ำงำนระยะไกล (Remote Work and Virtual Meetings) แรงงำนใน
หลำยประเทศเปลี่ยนรูปแบบเป็นกำรท ำงำนระยะไกลมำกขึ้น ดังเห็นได้จำกผลส ำรวจของ BCG ใน
งำนศึกษำ Workplace of the Future พบว่ำ กำรเติบโตของกำรท ำงำนระยะไกลจะมีมำกขึ้นกว่ำ
ร้อยละ 4028 โดยที่แนวโน้มกำรท ำงำนระยะไกลยังคงเพ่ิมมำกขึ้นถึงแม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของโควิด-
19 จะลดลง เนื่องจำกมีข้อดีคือ (1) ช่วยประหยัดต้นทุนให้กับบริษัท (2) แรงงำนมีผลิตภำพเพ่ิมขึ้น 
และ (3) แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น ซึ่งในบำงประเทศพบว่ำ แรงงำนที่ท ำงำนที่มีควำมยืดหยุ่นมี
สุขภำพจิตดีกว่ำแรงงำนที่ไม่ได้ท ำงำนในรูปแบบดังกล่ำวถึงสองเท่ำ 3 เนื่องจำกมี work-life balance 
ที่ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อองค์กำรเปลี่ยนไปใช้กำรด ำเนินงำนจำกระยะไกลมำกขึ้นส่งผลให้พนักงำนต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันแบบดิจิทัลและเตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ประสบกำรณ์ของ
ตนเอง ด้วยกำรปรับเปลี่ยนกำรก ำหนดเป้ำหมำย รูปแบบประเมิน และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ตำมไปด้วย   

นอกจำกนี้ จำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรท ำงำนกว่ำ 2,000 งำน พบว่ำ มีกว่ำ 800 
อำชีพที่สำมำรถท ำงำนผ่ำนระยะไกลได้โดยไม่สูญเสียประสิทธิภำพของกำรท ำงำน รวมถึงประมำณ
ร้อยละ 20-25 ของแรงงำนในระบบเศรษฐกิจ สำมำรถท ำงำนได้จำกที่บ้ำน ซึ่งประเด็นดังกล่ำวนี้

                                                        
28Boston Consulting Group (BCG). (2020).  Remote Work Works—Where Do We Go from Here?. 
Retrieved July 10, 2021 from https://www.bcg.com/publications/2020/remote-work-works-so-
where-do-we-go-from-here 
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ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนภูมิทัศน์ของกำรท ำงำนใหม่ตั้งแต่ระดับเมืองใหญ่จนขยำยไปสู่ชำนเมือง และ
เมืองเล็ก29 อย่ำงไรก็ตำม จำกรำยงำนศึกษำต่ำงชี้ให้เห็นว่ำ ไม่ใช่แรงงำนทุกคนหรือลักษณะงำนทุก
งำนจะท ำงำนแบบระยะไกลได้ เนื่องจำกลักษณะงำนบำงอย่ำงจ ำเป็นต้องท ำแบบซึ่งหน้ำหรือใช้
เครื่องมือเฉพำะ อำทิ ผลกำรศึกษำของ World Economic Forum มองว่ำ กำรท ำงำนในที่ท ำงำนก็
ยังนับว่ำมีบทบำทที่ส ำคัญอยู่อย่ำงมำกเพ่ือเป็นกำรแสดงถึงกำรมีตัวตนขององค์กำรให้แก่ลูกค้ำ 
ตลอดจนเป็นสิ่งที่ส ำคัญต่อพนักงำนทั้งในด้ำนสังคม สุขภำพทำงใจ และสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่
พนักงำนในองค์กำรในระยะยำว ดังนั้น ลักษณะกำรท ำงำนที่เกิดขึ้นจึงควรเป็นไปใน“รูปแบบกำร
ท ำงำนแบบไฮบริด”(hybrid) ที่มีกำรท ำงำนทั้งที่บ้ำนและสถำนที่ท ำงำนควบคู่กันไป30 เช่นเดียวกับ
งำนศึกษำของ McKinsey Global Institute ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ กำรท ำงำนระยะไกลในบำง
ลักษณะงำนอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนในระดับต่ ำ ดังเช่น กำรเจรจำต่อรองและกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจที่ส ำคัญ กำรระดมควำมคิดเห็น กำรให้ข้อเสนอแนะที่ส ำคัญ รวมถึงกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม3่1 

แนวโน้มที่ 3 กำรปรับใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญำประดิษฐ์ (Automation and AI) 
ก่อนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 มีควำมกังวลว่ำกำรใช้ระบบอัตโนมัติจะเข้ำมำแทนที่
แรงงำน โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำแรงงำนกว่ำ 400 - 800 ล้ำนคนทั่วโลกจะแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ในปี 
2573 แต่ภำยหลังจำกมีกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 วิกฤตกำรณ์ดังกล่ำวกลับกลำยเป็นแรงขับส ำคัญ
ต่อกำรน ำระบบอัตโนมัติและปัญญำประดิษฐ์ (AI) เข้ำมำใช้ในกำรท ำงำนมำกขึ้น ดังเช่นผลกำรส ำรวจ
ของ World Economic Forum ในกำรส ำรวจอนำคตของงำน 2020 พบว่ำ แนวโน้มของเทคโนโลยี
ที่จะถูกน ำมำใช้ในงำนภำยในปี 2025 อันดับที่ 1 คือ กำรเข้ำรหัสและควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

                                                        
29 McKinsey Global Institute. (2021). The future of work after COVID-19. Retrieved July 10, 2021 
from https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-
19# 

30 World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report. Retrieved July 10, 2021 from 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 

31 McKinsey Global Institute. (2021). The future of work after COVID-19. Retrieved July 10, 2021 
from https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-
19# 
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(Encryption and cybersecurity ) ร้อยละ 29 รองลงมำคือ คลำวด์และคอมพิวเตอร์ (Cloud 
computing) ร้อยละ 1732  

นอกจำกนี้ ยิ่งพ้ืนที่ในกำรท ำงำนใดที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับสูง ยิ่งมีแนวโน้มที่
จะน ำระบบอัตโนมัติและปัญญำประดิษฐ์ (AI) มำใช้มำกขึ้น ดังเห็นได้จำก ผลกำรส ำรวจ global 
survey of 800 senior executives in July 202033 พบว่ำ ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรลงทุนในระบบ
อัตโนมัติและปัญญำประดิษฐ์ (AI) เพ่ิมสูงขึ้น  เช่น กำรน ำระบบอัตโนมัติมำใช้ในคลังสินค้ำ 
โรงงำนผลิต เป็นต้น แม้ระบบอัตโนมัติจะเข้ำมำแทนที่งำนในบำงสำขำ แต่อีกทำงหนึ่งก็ช่วยสร้ำงงำน
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยในขณะที่มีกำรระบำดของโควิด-19 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำกำรใช้ระบบอัตโนมัติจะ
ช่วยสร้ำงงำนกว่ำ 6.1 ล้ำนต ำแหน่งทั่วโลก ตั้งแต่งำนด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล (data and AI) ไปจนถึง
งำนด้ำนกำรตลำด (marketing and content) ตลอดจนระบบอัตโนมัติอำจมำช่วยบรรเทำควำม
รุนแรงจำกกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค หรือแม้แต่ในทำงกำรแพทย์ที่หุ่นยนต์สำมำรถวินิจฉัยโรค
เบื้องต้นได้ ท ำให้ลดควำมเสี่ยงของกำรติดเชื้อของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ สอดคล้องกับที่ในระยะหลัง
เห็นเทรนด์กำรใช้หุ่นยนต์ในทำงกำรแพทย์และภำคบริกำรมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และคำดว่ำจะแตะ 
26,000 ยูนิตในปี 2567 (ปี 2562 มีเพียง 9,000 ยูนิต) จำกในอดีตที่กระจุกตัวเฉพำะในภำคกำรผลิต 

แนวโน้มที่ 4 กำรเข้ำสู่แพลตฟอร์ม e-commerce มำกขึ้น กำรระบำดของโควิด-19 ท ำ
ให้มีกำรบังคับใช้มำตรกำรปิดเมืองและมำตรกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งท ำให้ผู้คนลดกำร
เดินทำง และจ ำนวนกำรใช้บริกำรที่ร้ำนอำหำรทั่วโลกลดลงกว่ำ ร้อยละ 43 ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้กลับ
เข้ำสู่ระดับปกติ สวนทำงกับจ ำนวนผู้ซื้อสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ที่พุ่งทะยำนกว่ำ 2 พันล้ำนคน ในปี 
2563 ที่ผ่ำนมำ และอำจจะสูงถึง 2.1 พันล้ำนคนในปี 2564 แม้แต่ในประเทศไทย ยอดกำรดำวน์
โหลดแอปพลิเคชันส ำหรับซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 60 ในช่วงที่มีกำรปิดเมือง 

          ร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรต่ำงต่ำงมองเห็นโอกำสที่ดีในช่วงวิกฤตเช่นนี้ จึงผันตัวเข้ำสู่แพลตฟอร์ม 
e-commerce มำกขึ้น ตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงบริษัทขนำดใหญ่ แน่นอนว่ำย่อมส่งผลดีไปยังกำรจ้ำง
งำนที่เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ผู้จัดส่งสินค้ำ ผู้ให้บริกำรหลังกำรขำย ตลอดไปจนถึงผู้ ออกแบบเว็บไซต์ โดยใน

                                                        
32 Ibid, pp 27. 
33 McKinsey Global Institute. (2021). What 800 executives envision for the post pandemic 
workforce Retrieved July 10, 2021 from 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-the-
postpandemic-workforce 
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สหรัฐอเมริกำกำรขยำยตัวของ e-commerce ท ำให้ช่วงก่อนโควิด-19 เกิดกำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้นรำว 
ร้อยละ 3 และคำดกำรณ์ว่ำจะเพ่ิมมำกข้ึนในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

แนวโน้มที่ 5 กระบวนกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น ในหลำยประเทศ แนวคิดเรื่องกำรท ำงำนที่
ยืดหยุ่นเป็นเรื่องที่ไปไกลถึงระดับนโยบำยหรือกฎหมำย เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พนักงำนที่มี
อำยุงำนอย่ำงน้อย 1 ปี ที่ท ำงำนในองค์กำรที่มีพนักงำน 10 คนขึ้นไป มีสิทธิที่จะร้องขอกำร
เปลี่ยนแปลง เพ่ิม/ลดชั่วโมงกำรท ำงำน หรือสำมำรถท ำงำนจำกที่อ่ืนได้ ส่วนทำงฝั่งประเทศเบลเยียม
ก็เพ่ิงเห็นชอบพระรำชบัญญัติ Workable and Flexible Work ที่จะมำช่วยควบคุมกำรท ำงำน
ทำงไกล (teleworking) คล้ำยคลึงกับในประเทศออสเตรเลียที่มีกฎหมำยอนุญำตให้นำยจ้ำงและ
ลูกจ้ำงท ำข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับเงื่อนไขกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทั้งสองฝ่ำย 

ในรายงานศึกษาของ The IWG Global Workspace Survey 2019 ได้ชี้ให้เห็นว่า กว่าร้อย
ละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ชัดว่า ผลิตภำพ (productivity) ของตนเพ่ิมขึ้นจำกกำรท ำงำนแบบ
ยืดหยุ่น และจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 5 คน มี 4 คนที่บอกว่ำ หำกต้องเลือกระหว่ำงที่ท ำงำน 2 แห่งที่
ยื่นข้อเสนอที่คล้ำยคลึงกันให้ พวกเขำจะเลือกปฏิเสธที่ท ำงำนที่ไม่มีข้อเสนอเรื่องกำรท ำงำนแบบ
ยืดหยุ่น ในขณะที่ทำงฝั่งนำยจ้ำง ร้อยละ 65 ที่มองว่ำ กำรเปิดพ้ืนที่ท ำงำน (workspace) ให้มีควำม
ยืดหยุ่นจะช่วยให้องค์กำรสำมำรถลดรำยจ่ำยด้ำนกำรลงทุน (capex) รำยจ่ำยด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(opex) และค่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ ทั้งหมดนี้ยังน ำมำสู่ข้อเสนอที่ว่ำ กำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นจะช่วย
ปรับปรุงเรื่องกำรสร้ำงควำมสมดุลในชีวิต (work-life balance) ซึ่งถือเป็นกุญแจส ำคัญในชีวิตกำร
ท ำงำน หำกพนักงำนสำมำรถเลือกที่จะท ำงำนจำกที่ใดก็ได้มีแนวโน้มที่พนักงำนจะสำมำรถจัดกำร
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตกำรท ำงำนได้ดีขึ้น34 

2.1.3 บทเรียนงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง: ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน  

จำกกำรระบำดของโควิดทั่วโลกในปัจจุบัน ประชำชนกว่ำ 170,000 ติดเชื้อ และมำกกว่ำ 
6,500 เสียชีวิต35 ผลกระทบจำกกำรระบำดในครั้งนี้ ส่งผลถึงผู้ประกอบกำรธุรกิจ ขนำดใหญ่ ไปจนถึง

                                                        
34International Workplace Group. (2019).  Welcome to Generation Flex – the employee power 
shift. Retrieved July 10, 2021 from https://assets.regus.com/pdfs/iwg-workplace-survey/iwg-
workplace-survey-2019.pdf 
35 Figures for 16 March; Johns Hopkins University Center for Systems Science Engineering 
Dashboard,  
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ขนำดปำนกลำง และขนำดเล็ก (Small and Medium Enterprises; SMEs) เนื่องจำกกำรระบำด
ส่งผลให้ผู้บริโภคหวำดกลัวต่อกำรใช้บริกำร เช่น กำรบิน และกำรท่องเที่ยว เป็นต้น จำกสถำนกำรณ์
นี้ส่งผลต่อกำรถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลกอย่ำงรวดเร็วในครึ่งปีแรกของปี 2020 และท ำให้เกิดภำวะ
แรงงำนว่ำงงำนจ ำนวนมำกผลกระทบจำกโควิดต่อแรงงำน เกิดขึ้นจำก 3 ประเด็นส ำคัญ ได้แก่ 1) 
ปริมำณงำน  2) คุณภำพของงำน และ 3) กลุ่มแรงงำนเฉพำะที่จะได้รับควำมเสี่ยงมำก กำรเคลื่อนไหว
ทำงเศรษฐกิจที่ลดลงและกำรเฝ้ำระวังของประชำชนมีผลต่อกำรผลิตและกำรบริกำรในแง่ของเจ้ำของ
กิจกำร โรงงำนในประเทศจีนลดกำรผลิตลง 13.5 เปอร์เซ็นต์ในสองเดือนแรกของปี 202036 และ
กระทบถึงรำยได้และเวลำกำรท ำงำนของแรงงำนในทุกระดับ นอกเหนือจำกนั้น แรงงำนที่ยังคง
ท ำงำนอยู่ในช่วงกำรระบำดได้รับผลกระทบเช่นกัน จำกกำรต้องเฝ้ำระวัง ละป้องกันกำรติดเชื้อ หรือ
ป้องกันกำรแพร่กระจำยของผู้ที่ติดเชื้อไปให้ทั้งเจ้ำของกิจกำรหรือกระทั่งคนในครอบครัว นโยบำย
กำรช่วยเหลือถูกพิจำรณำให้ต้องสำมำรถช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน 
 องค์ ก ำ รม ำต ร ฐ ำนแร ง ง ำน ร ะหว่ ำ งป ร ะ เทศ  ห รื อ  ILO (International Labour 
Organization)จึงได้จัดรูปแบบกำรจ้ำงแรงงำนขึ้นมำใหม่เพ่ือให้ตอบสนองและสอดคล้องต่อกำร
ระบำดของโควิด ดังนี้  
 1) กำรเฝ้ ำระวั งกำรติด เชื้ อในพ้ืนที่ กำรท ำงำนตำมมำตรฐำนของ World Health 
Organization (WHO) เช่น กำรเว้นระยะห่ำง, กำรรักษำควำมสะอำด ซึ่งปฏิบัติตำมควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัย (Occupational Safety and Health; OSH) หรือกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนเป็น
กำรท ำงำนระยะไกล เพ่ือลดกำรติดต่อแบบใกล้ชิด เช่น ประเทศอิตำลีและญี่ปุ่น , และกำรลำป่วยที่
ได้รับเงินค่ำจ้ำง มีทั้งประเทศจีน ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ และเกำหลีใต้  
 2) กระตุ้นเศรษฐกิจตำมนโยบำยให้สอดคล้องกับภำระงำนและรำยได้ของแรงงำน เป็ น
นโยบำยเชิงรุกที่จะช่วยแบ่งเบำภำระและคุ้มครองสภำพทำงกำรเงินของธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
เล็ก (Micro, Small, and Medium Enterprises; MSMEs) ธนำคำรกลำงในหลำย ๆ ประเทศ เช่น 
ออสเตรเลีย แคนำดำ นิวซีแลนด์ ปรับลดอัตรำดอกเบี้ย ลดหย่อยภำษี และกำรยกเว้นส ำหรับเงิน
ประกันสังคม รวมถึงกำรขยำยก ำหนดเวลำช ำระเงินกู้ 

                                                        
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b
48e9ecf6 

36 National Bureau of Statistics of China, “National Economy Withstood the Impact of COVID-19 in 
the First Two Months,” (16 March 2020), Accessed July 19, 2021, 
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202003/t20200316_1732244.html 
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 3) สนับสนุนกำรจ้ำงงำนและรำยได้ เป็นกำรปกป้องกำรจ้ำงงำนและรำยได้ส ำหรับองค์กำร
และพนักงำนที่ได้รับผลกระทบ ในประเทศฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, และอิตำลี ลดเวลำกำร
ท ำงำนแต่ยังคงได้รับค่ำจ้ำงเต็มเวลำ โครงกำร Social Security Scheme (SSS) ในประเทศฟิลิปปินส์ 
สนับสนุนเงินให้ผู้คำดว่ำจะว่ำงงำนจำกกำรที่กิจกำรจะปิดตัวลงจำกผลกระทบโรคระบำดโควิด เป็น
ต้น 

นอกจำกนี้ ในงำนศึกษำของ Autin และคณะ37 ระบุว่ำ กำรระบำดใหญ่ของ COVID-19 
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในกำรจ้ำงงำนทั่วโลก ซึ่งเห็นได้อย่ำงชัดเจน 4 ประเด็นปัญหำ
หลักและผู้ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพควรรับรู้ผลกกระทบที่เกิดขึ้น ประการแรก สภำวะ
กำรว่ำงงำน (Unemployment) ผู้เชี่ยวชำญต้องสำมำรถสนับสนุนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ สวัสดิกำร และแนวทำงเลือกส ำหรับกำรเข้ำถึงกำรจ้ำงงำนในแต่ละกลุ่มได้ ประการที่สอง 
สุขภำพจิตของผู้ปฏิบัติงำน (Worker mental health) ผู้ เชี่ยวชำญต้องสำมำรถบูรณำกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพและจิตใจไปพร้อมกัน ก ำหนดเป้ำหมำยกำรอยู่รอดขั้นพ้ืนฐำน สังคม และควำม
ต้องกำรตัดสินใจด้วยตนเอง ประการที่สาม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนและครอบครัว (Work–family 
interface)โดยตระหนักถึงควำมต้องกำรเฉพำะของแต่ละบุคคล/ครอบครัว ประเมินกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและขอบเขตที่กำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ในครอบครัวที่ท ำงำน และ 
ประการที่สี่ ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจ้ำงงำน (Employment disparities) ท ำงำนร่วมกับพันธมิตรใน
ชุมชนเพ่ือประเมินควำมต้องกำร รวมมุมมองที่ส ำคัญเข้ำกับแนวคิดและกำรแทรกแซงกำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ 

ส ำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่ส ำคัญเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ทั้ง 4 ประกำรใน
ข้ำงต้น ประกอบไปด้วย หนึ่ง มีกำรด ำเนินกำรร่วมกันในส่วนขององค์กำรวิชำชีพด้ำนกำรพัฒนำ
อำชีพ ให้กำรสนับสนุนทำงเศรษฐกิจอย่ำงกว้ำงขวำงและยั ่งยืนแก่คนงำนที่ว ่ำงงำน สร้ำง
เครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงสังคมที่มีกำรรับประกันเงินเดือน ด ำเนินกำรแทรกแซงเป้ำหมำย
ส ำหรับกลุ่มคนงำนเฉพำะ (เช่น ผู้สูงอำยุ) สอง ขยำยกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิต โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพทำงไกลในระดับรัฐและท้องถิ่น ขยำยกำรลำพักครอบครัวและ
กำรลำป่วยส ำหรับผู ้ปฏิบัติงำน สำม สร้ำงโอกำสส ำหรับงำนที่ มีคุณค่ำต่อควำมสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ไม่ผูกมัดควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรดูแลสุขภำพแก่
เจ้ำหน้ำที่ดูแลที่ไม่ได้รับค่ำจ้ำง และสี่ ท ำงำนร่วมกับพันธมิตรในชุมชนเพ่ือประเมินควำมต้องกำร 

                                                        
37 Kelsey L. Autin , David L. Blustein2 Saba R. Ali3 , and Patton O. Garriot. (2020). Career 
Development Impacts of COVID-19: Practice and Policy Recommendations. Journal of Career 
Development XX(X) pp. 1-8. DOI: 10.1177/0894845320944486 
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พัฒนำกำรสนับสนุนเป้ำหมำยส ำหรับชุมชนที่มีทรัพยำกรจ ำกัด จัดให้มีศูนย์ตรวจและรักษำ 
COVID-19 ที่เข้ำถึงได้ และเสริมสร้ำงระบบคุ้มครองส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่จ ำเป็น  

อีกกรณีหนึ่งที่น่ำสนใจอย่ำงงำนศึกษำของ Termini และ Traver38 กล่ำวถึง ผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ Covid19 ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบวิชำชีพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
รุ ่นใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ ่งกำรท ำงำนที่ต้องค ำนึงถึงกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม ( social 
distancing) โดยก ำหนดให้นักวิทยำศำสตร์ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
ในห้องปฏิบัติกำร กำรปิดโรงงำน และกิจกรรมในห้องปฏิบัติกำรที่เข้มงวดขึ้น รวมทั้งพิจำรณำทั้ง
สำยงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ต่ำงได้รับผลกระทบเช่นกัน เริ่มตั้งแต่กำรศึกษำวิจัย เช่น นักวิจัย 
นักศึกษำที ่ท ำวิจัย มีกำรระดมผู ้ที ่ม ีควำมรู ้ควำมเชี ่ยวชำญน้อยหรือก ำลังศึกษำอยู ่ไปช่วย
ปฏิบัติงำนจริงในห้องปฏิบัติกำรและงำนอ่ืน ๆ  เพ่ือระดมควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมรู้ที่สั่ งสม
มำให้ประโยชน์อย ่ำง เต็มที ่ ข ้อ เสนอส ำค ัญในกำรเตร ียมควำมพร้อมเข ้ำสู ่อำช ีพส ำหร ับ
นักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่ กำรสร้ำงชุมชนภำยในหมู่นักวิทยำศำสตร์เพื่อให้ค ำปรึกษำและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พยำยำมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ผ่ำนกำรเข้ำร่วมสัมมนำ กำรเข้ำรับกำรปรึกษำ
เสมือนจริง และกำรจัดประขุมทำงวิชำกำรที่ไม่เป็นทำงกำรมำกขึ้น  

ในขณะที่นักวิชำกำรอย่ำง Baert และคณะ (2020)39 ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเชิงส ำรวจถึง
ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับจำกวิกฤตโควิด-19 ต่อผลลัพธ์ในอำชีพและแรงบันดำลใจในอำชีพ
เป็นครั้งแรกของโลก โดยมุ่งเน้นกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่ชำวเบลเยี่ยม พบว่ำ ประมำณร้อยละ 
21 มีควำมกลัวว่ำตัวเองจะตกงำน ประมำณร้อยละ 14 กังวลว่ำพวกเขำจะตกงำนในอนำคต 
ประมำณร้อยละ 26 คิดว่ำว่ำตัวเองเสียโอกำสต่ำง ๆ  ที่ควรได้รับจำกสถำนกำรณ์นี้ สิ่งที่น่ำสนใจ 
ควำมกลัวและวิตกกังวลมีแนวโน้มอยู่ในระดับเข้มข้นขึ้นในกลุ่มผู้เปรำะบำง เช่น ผู้อพยพย้ำยถิ่น 
นอกจำกนี้ กลุ่มประชำกรยังมองตลำดแรงงำนแตกต่ำงกันและจะมีล ำดับควำมส ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับงำนที่แตกต่ำงกันในอนำคต โดยมำกกว่ำร้อยละ 50 ระบุว่ำ ตนเองให้ควำมส ำคัญกับสภำพ
กำรท ำงำนและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำนมำกขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤต Covid-19 

                                                        
38 Christina M. Termini and David Traver. (2020) Impact of COVID-19 on early career scientists: an 
optimistic guide for the future. Termini and Traver BMC Biology (2020) 18:95 
https://doi.org/10.1186/s12915-020-00821-4. 
39 Stijn Baert, Louis Lippens, Eline Moens, Philippe Sterkens และ Johannes Weytjens. (2020). How 
Do We Think the COVID-19 Crisis Will Affect Our Careers (If Any Remain)?. Institute of Labor 
Economics: IZA DP No. 13164. 
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เช่นเดียวกับ Hite และ McDonald (2020)40 มองว่ำ กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 
ท ำให้ผู้คนรู้สึกถึงควำมไม่แน่นอนทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนกำรว่ำงงำนที่
เพ่ิมขึ้นและกำรสูญเสียโอกำสในกำรปฏิสัมพันธ์ของผู้คน แน่นอนว่ำแรงงำนกลุ่มเปรำะบำงได้รับ
ผลกระทบอย่ำงชัดเจนที่สุด คือ แรงงำนนอกระบบ หรือแรงงำนที่ได้ค่ำจ้ำงน้อย หรือง ำนนอก
เวลำ งำนในลักษณะดังกล่ำวยังมีแนวโน้มที่สภำพกำรท ำงำนกลับคืนสู่สภำวะปกติได้ช้ำอีกด้วย 
จำกข้อมูลยังพบอีกว่ำ ดัชนีคุณภำพงำนภำคเอกชน 2020 ได้ประมำณกำรว่ำ ร้อยละ 42% ของ
งำนที่หำยไปทั้งหมดจะไม่กลับมำ อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดสรรงำนใหม่จะช่วยบรรเทำควำมเสียหำย
บำงส่วนได้ และยังพบว่ำมีกำรจ้ำงงำนใหม่เพียง 3 ต ำแหน่งต่อ 10 ต ำแหน่งที่สูญเสียจำกวิกฤต
ในครั้งนี้ แต่สิ่งที่ยังไม่ทรำบคือ ระยะเวลำในกำรฟื้นตัวและตลำดแรงงำนในบำงสำขำเฉพำะจะ
ได้รับผลกระทบอย่ำงไรเมื่อเวลำผ่ำนไป  และมีตัวแปรอื่น ๆ  เข้ำมำเกี่ยวข้องกับปรำกฎกำรณ์
ดังกล่ำวมำกขึ้นอย่ำงไม่หยุดยั้ง หำกเปรียบเทียบกับพัฒนำกำรเศรษฐกิจในอดีตจะพบว่ำ อำชีพ
และกำรท ำงำนมักจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยงำนบำงอย่ำงจะล้ำสมัยและงำนอื่น  ๆ  ก็
เกิดขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของยุคใหม่แต่ละยุค (เช่น กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้ง
แรก ยุคข้อมูลข่ำวสำร และปัจจุบันคือกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่สี่)  ดังนั้น แม้ว่ำ Covid-19 
สร้ำงแรงบีบคั้นต่อกำรท ำงำนและอำชีพให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง แต่ขณะเดียวกันก็ได้ผลักดัน
ทำงเลือกเกี่ยวกับอนำคตของกำรท ำงำนใหม่ ๆ ให้สอดรับกับสภำพแวดล้อมสู่ปัจจุบันมำกขึ้น แม้
อำจต้องใช้ระยะเวลำและควำมพยำยำมพอสมควรก็ตำม ทั้งหมดนี้ ได้กลำยเป็นสิ่งท้ำทำยและ
โอกำสส ำหรับนักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (HRD) ในกำรริเริ ่มและแสดงบทบำทส ำคัญในกำร
ช่วยเหลือบุคคลและองค์กำรให้ปรับตัวภำยใต้สภำพยืดหยุ ่นและปรับตัวได้ง่ำยขึ ้น รวมทั ้ง
สำมำรถจัดกำรกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ลดกำรใช้ทรัพยำกร และสร้ำงวัฒนธรรมแบบมืออำชีพที่
ยั่งยืน ผ่ำนรูปแบบกำรท ำงำนในเชิงรุก อำทิ กำรก ำหนดสถำนที่ท ำงำน กำรปรับรูปแบบกำร
พัฒนำบุคลำกร เป็นต้น 

 

2.2  แนวคิดควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability)  
 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยน ำเสนอตั้งแต่ค ำจ ำกัดควำมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) 

องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำน

                                                        
40 Linda M. Hite & Kimberly S. McDonald. (2020). Careers after COVID-19: challenges and changes. 
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INTERNATIONAL 2020, VOL. 23, NO. 4, 427–437 
https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1779576 
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ท ำของบัณฑิต (Graduate Employability) และงำนวิจัยและวรรณกรรมที่กำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรมีงำนท ำ (Employability) โดยมีล ำดับกำรน ำเสนอดังต่อไปนี้ 

 

2.2.1 ค ำจ ำกัดควำมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability)  

 ค ำว่ำ “ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ” หรือ “Employability” มีผู้ให้ค ำนิยำมค ำนี้ไว้อย่ำง
หลำกหลำย อำทิ Hillage and Pollard นักวิชำกำรที่ได้ศึกษำเรื่องควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำใน
ระดับนโยบำยของประเทศ ได้อธิบำยว่ำ ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ คือ ทักษะ (Skills) และ
ควำมสำมำรถ (Abilities) ที่จ ำเป็นต่อกำรหำงำน กำรได้รับกำรต่อสัญญำกำรจ้ำงงำนและกำรได้งำน
ใหม4่1  เช่นเดียวกับค ำจ ำกัดควำมที่ก ำหนดโดย Confederation of British Industry (CBI) ที่มองว่ำ 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้น เป็นชุดของคุณลักษณะ ทักษะ และควำมรู้ที่ตลำดแรงงำนได้ก ำหนด
ขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อทั้งลูกจ้ำง นำยจ้ำง และเศรษฐกิจของประเทศในระดับวง
กว้ำง42 ดังนั้นสิ่งที่บุคคลพึงมีจึงได้แก่ ทักษะและควำมสำมำรถที่ส่งเสริมกำรท ำงำนในปัจจุบันและ
งำนในอนำคต และทักษะและควำมสำมำรถท่ีส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถปรับตัวได้ในบริบทขององค์กำร
ในปัจจุบันและองค์กำรอื่น ๆ ที่อำจจะเป็นนำยจ้ำงใหม่ในอนำคต  

นอกจำกนี้ นักวิชำกำรท่ำนอ่ืนได้ให้ค ำนิยำมของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำว่ำ คือ 
สมรรถนะของบุคคล เช่น Van der Heijde and Van der Heijden ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชำกำรท่ีได้ศึกษำ
เรื่องนี้ในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กำร ได้ให้ค ำนิยำมค ำว่ำ ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำว่ำ เป็น
กำรใช้สมรรถนะของบุคคลเพ่ือกำรท ำงำนและกำรได้มำซึ่งงำนใหม่  ๆ ในอนำคต  ด้วยเหตุนี้ค ำว่ำ
ควำมสำมำรถในที่นี้ จึงหมำยรวมถึง ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)  ควำมสำมำรถพิเศษ 

                                                        
41 Hillage, J. and Pollard, E. 1998. Employability: Developing a Framework for Policy Analysis. 
Department for Education and Employment. London: Department for Education and 
Employment. 
42 Confederation of British Industry. (2009). Future Fit: Preparing Graduates for the world of work. 
CBI. 
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(Abilities) และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล (Other Characteristics)  ซึ่งเมื่อน ำมำรวมกันจะเรียก
โดยย่อว่ำ KSAOs43  

เมื่ อกลับมำพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรมี งำนท ำมีควำมสัมพันธ์กัน เช่นใดกับ
สถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ จำกรำยงำนศึกษำในระยะแรกของร็อบบินส์ ได้ระบุว่ำ 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้น เป็น 1 ใน 4 วัตถุประสงค์หลักของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่
ก ำหนดตัวชี้วัดให้บัณฑิตเมื่อจบกำรศึกษำไปแล้วสำมำรถมีงำนท ำได้44  เช่นเดียวกับ Harvey ที่มองว่ำ 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้น มักจ ำแนกออกได้เป็น 2  ประกำรส ำคัญ กล่ำวคือ ประกำรแรก เป็น
ควำมสำมำรถของนักศึกษำที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำและธ ำรงรักษำภำยหลักจำกที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประกำรที่สอง เป็นชุดของคุณลักษณะที่ต้องเสริมสร้ำงนักศึกษำทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะ 
ควำมรู้ ทัศนคติ และควำมสำมำรถพิเศษ45  อย่ำงไรก็ตำม ข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้น คือ กำรมุ่งเน้นไปที่
ทักษะและคุณลักษณะของปัจเจกบุคคลให้มีควำมน่ำสนใจต่อนำยจ้ำงนั้น มักเน้นไปที่ผลลัพธ์ของกำร
จ้ำงงำนระยะสั้น ซึ่ง The Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) and the 
Business Council of Australia (BCA) เห็นว่ำ ทักษะควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้นไม่เพียงแต่จะ
ท ำเพ่ือให้ได้งำนเท่ำนั้น แต่ยังหมำยรวมถึงควำมก้ำวหน้ำภำยในขององค์กำรที่พนักงำนจะต้องพัฒนำ
และบรรลุศักยภำพของตนเองให้สอดคล้องกับทิศทำงเชิงกลยุทธ์ขององค์กำรในอีกทำงหนึ่งด้วย46   

 จำกค ำนิยำมเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของนักวิชำกำรหลำยท่ำนทั้งผู้ที่มีควำม
สนใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำในระดับนโยบำยของประเทศ (เช่น Hillage and Pollard; 
Garavan, Morley, Gunnigle and Collins) และผู้ที่สนใจศึกษำเรื่องนี้ไว้ในระดับองค์กำรและระดับ
ปัจเจกบุคคล (เช่น Fugate et al; Van der Heijde and Van der Heijden) สำมำรถสรุปได้ว่ำ 
“ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ” หรือ “Employability” มีควำมหมำยครอบคลุมถึง 

                                                        
43 De Vos, A., Hauw, S.D., and Van der Heijden, B. I. J. M. 2011. Competency development and 
career success: the mediating role of employability. Journal of Vocational Behavior 79(2): 438-
447. 
44 Robbins, L. (1963). Report of the Committee on Higher Education. Retrieved January 29, 2014, 
from http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-129-114-c-173.pdf 
45 Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7(2), 97–
109. 
46 Australian Chamber of Commerce & Industry and the Business Council of Australia. (2002). 
Employability skills for the future. Canberra: Department of Education, Science and Training 
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1) สมรรถนะของบุคคลในการปฏิบัติงาน (Competencies to perform tasks) 
2) สมรรถนะของบุคคลในกำรได้รับการต่อสัญญาจ้าง (Competencies to remain 

employment) 
3) สมรรถนะของบุคคลในกำรที่จะก้าวสู่งานใหม่เมื่อไม่ได้รับกำรต่อสัญญำกำรจ้ำง 

(Competencies to obtain new employment, if required) 

นอกจำกนี้ นิยำมดังกล่ำวยังสะท้อนให้เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่มำพร้อมกับแนวคิด
ทำงด้ำนกำรประกอบอำชีพที่มีควำมไม่แน่นอน ควำมมั่นคงในอำชีพถูกบั่นทอนลง และถูกแทนที่ด้วย
ค ำว่ำ ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) ซึ่งประกอบด้วยควำมรู้ ทักษะ และคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ  หลำยประกำร เช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว เป็นต้น 
แต่ในบรรดำองค์ประกอบเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถหลัก ๆ ที่ส ำคัญอยู่ 3 ประกำรที่จะช่วยส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ได้แก่ 

1) ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning Ability) อธิบำยได้ว่ำ กำรเรียนรู้อย่ำง
ต่ อ เ นื่ อ ง ตลอดชี วิ ต  ( Continuous Lifelong Learning) ถื อหั ว ใ จ ส ำ คั ญขอ งก ำ รมี
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ เพรำะกำรเรียนรู้เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรปรับตัวต่อควำม
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคที่กำรประกอบอำชีพไม่ได้จ ำกัดเพียงกำรท ำงำนให้
องค์กำรใดองค์กำรหนึ่งไปตลอดชีวิตกำรท ำงำน กำรเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อสภำพแวดล้อม
ใหม่และกำรพัฒนำตนเองเพ่ือรองรับต่องำนใหม่ ๆ ในอนำคต47  

2) ความสามารถในการท าให้ตนเองมีมูลค่าในตลาดแรงงาน (Marketability) หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ กำรมีมูลค่ำในสำยตำของนำยจ้ำง (ทั้งนำยจ้ำงในปัจจุบันและนำยจ้ำงใน
อนำคต) ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ หรืออำจเรียกได้ว่ำ ต้องท ำกำรประชำสัมพันธ์ตนเอง (Self-
Promotion) เช่น ในกำรจัดท ำประวัติกำรท ำงำน ก็ควรระบุถึงหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมใน
งำนที่รับผิดชอบ รวมทั้งระบุควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรท ำงำน กำรจัดท ำแฟ้มบันทึก
สะสมผลงำนที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนำกำรทำงควำมสำมำรถในด ำเนินงำนและควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ต่ำง ๆ  ที่สะสมเพ่ิมขึ้นในแต่ละมิติงำน รวมทั้งกำรฝึกฝนกำรน ำเสนอ

                                                        
47 Fugate, M., Kinicki, A.J. and Ashforth, B.E. (2004). Employability: a psycho-social construct, its 
dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior 65: 14-38. 
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ผลงำนของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับทรำบและตระหนักถึงควำมส ำคัญในบทบำททำงอำชีพของ
ตนเอง48  

ใ นบทคว ำมของ  Clarke และ  Patrickson เ รื่ อ ง  “The New Covenant of 
Employability” ได้อธิบำยถึงบทบำทขององค์กำรว่ำ องค์กำรควรที่จะส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรมีงำนท ำให้พนักงำน เพรำะเมื่อองค์กำรไม่สำมำรถให้ควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำนเพ่ือ
เป็นกำรแลกเปลี่ยนให้กับลูกจ้ำงได้แล้ว สิ่งที่องค์กำรควรจะให้คือ กำรท ำให้พนักงำนมี
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ โดยสิ่งหนึ่งที่องค์กำรควรจะท ำให้กับพนักงำนคือกำรช่วยให้
พนักงำนได้ประเมินควำมสำมำรถของตนเอง รู้ว่ำจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองคืออะไร 
เพ่ือที่จะได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองและน ำจุดแข็งของตนเองออกมำให้คนอื่นได้รู้
และตระหนักถึงควำมส ำคัญของตน49 

 นอกจำกแนวทำงดังกล่ำวแล้ว นักวิชำกำรที่มีชื่อเสียงทำงด้ำนกำรจัดกำรและพัฒนำ
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำง Baruch ได้อธิบำยว่ำ วิธีกำรหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมมูลค่ำ
ทำงกำรตลำดของพนักงำน คือ กำรได้ร่วมงำนกับองค์กำรที่มีชื่อเสียงหรือกำรได้ร่วมท ำงำน
ในโครงกำรที่ซับซ้อนและเป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้ำง50  

3) ความสามารถในการปรับตัวต่อการโยกย้าย (Transferability) หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรโยกย้ำยภำยในองค์กำรและกำรโยกย้ำยไปท ำงำนอีกองค์กำรหนึ่ง กำร
โยกย้ำยภำยในองค์กำร51 อำทิ กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (Job Rotation) จำกต ำแหน่ง
งำนที่เคยท ำอยู่เดิมไปท ำงำนในต ำแหน่งใหม่ เช่น กำรย้ำยจำกงำนทำงด้ำนปฏิบัติกำร 
(Operation) ไปท ำ งำนทำงด้ ำนกำรบริ หำรทรัพยำก รมนุษย์  (Human Resource 
Management) ผู้ที่ย้ำยไปสู่ต ำแหน่งใหม่ นอกจำกจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ แล้ว ยังต้องท ำใจยอมรับต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งกำรปรับตัวต่อผู้คนที่แวดล้อม

                                                        
48 Eby, L. T., Butts, M., & Lockwood, A. (2003). Predictors of success in the era of the boundaryless 
career. Journal of Organizational Behavior 24: 689–708. 
49 Clarke, M. and Patrickson, M. (2008). The new covenant of employability. Employee Relations 
30(2): 121-141. 
50 Baruch, Y. (2001). Employability: a substitute for loyalty? Human Resource Development 
International 4(4): 543-566. 
51 Fugate, M., Kinicki, A.J. and Ashforth, B.E. (2004). Employability: a psycho-social construct, its 
dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior 65: 14-38. 
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และกำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนจิตใจในกำรท ำหน้ำที่ใหม่ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จึงจะเรียก
ได้ว่ำมี “Transferability” 

ส่วนในด้ำนควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรโยกย้ำยสู่องค์กำรอ่ืน (External 
Transferability) นั้น นอกจำกจะต้องปรับตัวต่อควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนภำระงำนใหม่
และผู้คนใหม่ ๆ  แล้ว ควำมท้ำทำยประกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งคือ กำรประยุกต์ ใช้ควำมรู้ 
ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำในกำรท ำควำมเข้ำใจในลักษณะและทิศทำงธุรกิจของ
องค์กำร เพ่ือส่งมอบผลลัพธ์ให้กับองค์กำรได้ตำมเป้ำหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่ต้องท ำงำน
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำจ้ำงภำยในระยะเวลำที่จ ำกัด ยิ่งสำมำรถท ำควำมเข้ำใจลักษณะของ
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และควำมสำมำรถหลักขององค์กำรได้เร็วเท่ำไหร่ ยิ่งจะสำมำรถต่อยอดและ
ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จให้กับตนเองและองค์กำรได้เร็วมำกขึ้น 

 

2.2.2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability)  

ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำไม่ใช่ควำมสำมำรถเฉพำะเจำะจงในเชิงเทคนิคทำงวิชำชีพ แต่
เป็นควำมสำมำรถส่วนบุคคลซึ่งในตอนต้นผู้วิจัยได้อธิบำยถึงควำมสำมำรถที่ส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  (Learning Ability) ควำมสำมำรถในกำรท ำให้ตนเองมีมูลค่ำใน
ตลำดแรงงำน (Marketability) และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรโยกย้ำย (Transferability)  

นอกจำกควำมสำมำรถดังกล่ำวแล้ว ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นควำมรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอีกหลำยประกำร เช่น องค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำตำมค ำนิยำมของ
องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labor organization)52 ที่ได้ระบุถึงองค์ประกอบ
ของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำไว้ อำทิเช่น 

 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ (รวมทั้งกำรตีควำม กำรเข้ำใจถึงควำมหมำย
ของค ำ) 

                                                        
52 International Labor Office. 2003. Lifelong learning in Asia and the Pacific. ILO Regional Tripartite 
Meeting Bangkok, Thailand 8-10 December 2003. Retrieved March10, 2013 from 
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/download/event/ 
lll_meeting_bangkok_report.pdf [2005, June 13th]. 



34 
 

 ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 

 ควำมสำมำรถในกำรฟังและกำรสื่อสำร 

 ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว 

 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ 

 ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง 

 ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

 ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 

 กำรมีภำวะผู้น ำ 

 

ตัวอย่ำงถัดไปเป็นกำรระบุถึงองค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่นิยำมโดย
องค์ กำ รแรง งำนของสิ งค โปร์  (Singapore Workforce Development Agency)53 ที่ ไ ด้ ร ะบุ
องค์ประกอบส ำคัญของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำไว้ อำทิ  

 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ 

 ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 

 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ 

 ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 

 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

นอกจำกกำรให้นิยำมดังข้ำงต้นแล้ว นักวิชำกำรและองค์กำรบำงแห่งได้พยำยำมที่จะรวบรวม
และจัดหมวดหมู่ของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำไว้ อำทิ Conference Board of Canada54 
อธิบำยว่ำ หมวดหมู่ของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

                                                        
53 Singapore Workforce Development Agency (WDA). (2012). Employability Skills WSQ. Retrieved 
March13, 2013 from http://www.wda.gov.sg 
54 Conference Board of Canada. (2003). Employability Skills 2000+. 
http://www.conferenceboard.ca/education/learning-tools/pdfs/esp2000.pdf [2005, July 5th]. 
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 ประเภทแรก ควำมสำมำรถที่มองเห็นจับต้องได้ยำก (Soft Skills) ซึ่งทักษะพวกนี้จะ
เป็นควำมสำมำรถในกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Interpersonal Skills) เช่น กำร
สื่อสำร กำรมีทัศนคติเชิงบวก  กำรมีควำมยืดหยุ่นปรับตัวได้ เป็นต้น  

 ประเภทที่สอง ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน (Technical Skills) ซึ่งควำมสำมำรถพวก
นี้ถือเป็นควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำน (Fundamental Skills) ที่จะช่วยส่งเสริมกำร
ท ำงำน เช่น ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี ทักษะ
ในกำรคิดค ำนวณ เป็นต้น 

ส ำหรับงำนวิจัยในประเทศไทย แม้จะมีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่มำกนัก แต่ก็ยังมี
นักวิชำกำรบำงท่ำนที่ให้ควำมสนใจในประเด็นนี้ เช่น ในงำนของ ศำสตรำจำรย์ ดร. นิสดำรก์ เวชยำ
นนท์ นักวิชำกำรผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ที่ได้อธิบำยว่ำ ควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำไม่ใช่ควำมสำมำรถในเชิงเทคนิคเฉพำะด้ำน (Technical or Job-Specific Skills) 
หำกแต่เป็นลักษณะส ำคัญที่แรงงำนพึงมี ไม่ว่ำแรงงำนเหล่ำนั้นจะอยู่ในองค์กำรหรืออุตสำหกรรมใดก็
ตำม โดยกำรจัดหมวดหมู่ของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่  ๆ 55 
ได้แก่   

 ความสามารถทางวิชาการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Academic Skills) ที่จะช่วยให้
แรงงำนตอบสนองต่อเงื่อนไขข้ันพื้นฐำนในกำรท ำงำน(Task-based Skills) สำมำรถ
ปฏิบัติตำมวิธีกำร ข้อก ำหนด และกฎเกณฑ์ในกำรท ำงำนได้ เช่น ควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำนออก เขียนได้ ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ และควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร เป็นต้น 

 ความสามารถในการคิดรวบยอด (Conceptual Thinking Skills) เป็นควำมสำมำรถ
ที่ช่วยให้แรงงำนสำมำรถควบคุม จัดกำรและพัฒนำตนเอง เพ่ือให้กำรท ำงำนและ
ควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งหน้ำที่ (Job Roles) เป็นไปได้ด้วยดีและก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตำมที่องค์กำรปรำรถนำ เช่น ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรให้เหตุผล ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ และควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น 

                                                        
55 Wedchayanon, N. (2011). Enhancing Employability in Challenging Times: The Case of Thailand. 
NIDA Case Research Journal 3(1): 203-225. 



36 
 

 บุคลิกภาพส่วนบุคคล (Personalities) เป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยให้ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตนเองกับบุคคลแวดล้อมในงำนหน้ำที่เป็นไปได้ด้วยดี เช่น กำรมีบุคลิกภำพ
และกำรแต่งกำยที่ดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ควำมสำมำรถในกำรอยู่
ร่วมกันในสังคม กำรมีควำมรับผิดชอบ  และควำมซื่อสัตย์ เป็นต้น 

จำกองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่ระบุโดยนักวิชำกำรและองค์กำรต่ำง  ๆ ที่
กล่ำวมำนี้สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงที่ 2.2  จะเห็นได้ว่ำ ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ
หรือกำรศึกษำด้วยตนเองเป็นพ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำเป็นทักษะที่ต้องอำศัยควำมพยำยำมและควำม
สม่ ำเสมอในกำรฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในระบบกำรศึกษำและต้องท ำอย่ำงต่อเนื่องจึงจะเกิดทักษะ ขณะที่
คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น กำรมีภำวะผู้น ำ เป็นองค์ประกอบที่เกิดจำกกำรหล่อหลอมกล่อมเกลำ
ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่หลำกหลำย เช่น กำรอบรมจำกที่บ้ำน ที่โรงเรียน รวมทั้งสภำพแวดล้อมที่
เผชิญในระหว่ำงกำรท ำงำน  

 

ตำรำงที่ 2.2 สรุปองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของนักวิชำกำรและองค์กำรต่ำง ๆ 

องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
(Employability) 

องค์กำร
แรงงำน
ระหว่ำง
ประเทศ 

องค์กำร
แรงงำนของ

สิงคโปร์ 

Conference 
Board of 
Canada 

ศำสตรำจำรย์ 
ดร. นิสดำรก์ 
เวชยำนนท ์

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได ้ / / / / 
ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ / / / / 

ควำมสำมำรถในกำรฟังและกำรสือ่สำร /    
ควำมสำมำรถในกำรใหเ้หตผุล    / 

ควำมคิดสร้ำงสรรค ์    / 
ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่ / / /  
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว /  /  
ควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำ / /  / 

ควำมสำมำรถในกำรจดักำรควำมสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น 

/   / 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม /   / 

กำรมีภำวะผู้น ำ /    
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ  /  / 
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องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
(Employability) 

องค์กำร
แรงงำน
ระหว่ำง
ประเทศ 

องค์กำร
แรงงำนของ

สิงคโปร์ 

Conference 
Board of 
Canada 

ศำสตรำจำรย์ 
ดร. นิสดำรก์ 
เวชยำนนท ์

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  / / / 

กำรมีทัศนคตเิชิงบวก     /  
กำรมีบุคลิกภำพและกำรแต่งกำยที่ดี    / 

ควำมซื่อสัตย ์    / 

 

2.2.3 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (Graduate 
Employability) 

ในงำนวิจัยหลำยชิ้นต่ำงพัฒนำตัวแบบในกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิต ดังเช่น งำนศึกษำ Knight and Yorke ได้เสนอตัวแบบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิตที่ต้องก ำหนดไว้ ในหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ โดย Knight and Yorke มองว่ำ 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ เป็นชุดของควำมส ำเร็จที่ประกอบไปด้วยทักษะ (Skills) ควำมเข้ำใจ 
(Understandings) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) ที่ท ำให้บุคคลมีแนวโน้มจะ
ได้งำนท ำและประสบควำมส ำเร็จในอำชีพที่เป็นทำงเลือก ส ำหรับองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำได้น ำเสนอในตัวแบบที่มีชื่อว่ำ “The USEM Model”56 ดังภำพที ่2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
56 Knight, P. T., & Yorke, M. (2003). Employability and Good Learning in Higher Education. Teaching 
in Higher Education, 8(1), 3-16. http://dx.doi.org/10.1080/1356251032000052294 
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ภำพที่ 2.1 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำตำมตัวแบบ The USEM Model 

 
( ที่ ม ำ : Knight, P. T., & Yorke, M. (2003). Employability and Good Learning in Higher Education. 
Teaching in Higher Education, 8(1), 3-16.) 

 จำกภำพที่ 2.1 สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ องค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
ประกอบด้วย ความเข้าใจ (Understanding) ไม่ว่ำจะเป็น วิธีกำรท ำงำนขององค์กำร การฝึกฝน
ทักษะ (Skillful Practices) เช่น ทำงวิชำกำร กำรจ้ำงงำน และกำรใช้ชีวิตโดยทั่วไป ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพ (Efficacy beliefs) ผลจำกกำรสะท้อนคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับตนเอง ควำมเชื่อมั่นใน
ตนเอง และควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำและพัฒนำตนเอง อภิปัญญา (Metacognition) ได้แก่ กำร
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ กำรตระหนักในตนเอง วิธีกำรเรียนรู้และกำรไตร่ตรอง กลยุทธ์ในกำรเรียนรู้ 
ควำมคิด และกำรแก้ปัญหำ รวมถึงกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 Knight และ Yorke ได้ พัฒนำโมเดล USEM ขึ้ น  เ พ่ือ เป็นกรอบควำมคิด เกี่ ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำอยู่บนพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์มำกขึ้นโดยกำรอ้ำงถึงหลักฐำนกำรวิจัย
และทฤษฎี ส ำหรับโมเดล USEM นี้จะเป็นตัวแบบที่ท ำให้รับทรำบถึงควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
นำยจ้ำง และผู้มีส่วนได้ส่วนอื่น ๆ รวมไปถึงกำรออกแบบวิธีกำรประเมินและกำรพัฒนำศักยภำพของ
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นักศึกษำ ควำมเชื่อมโยงของโมเดล USEM จำกทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ จะช่วยพัฒนำควำมรู้ในวิชำและ
ทักษะทำงวิชำชีพที่สำมำรถถ่ำยทอดหรือต่อยอดไปสู่บริบทของกำรปฏิบัติงำนจริงได้ 

ในขณะที่อีกงำนศึกษำหนึ่งของ Pool and Sewell57 ได้พัฒนำตัวแบบในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ซึ่งตัวแบบนี้เป็นกำรพัฒนำขึ้นจำกผลกำรวิจั ยในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญของงำนศึกษำนี้เป็นนักศึกษำและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในสหรำชอำณำจักร 

วัตถุประสงค์ส ำคัญของงำนศึกษำชิ้นนี้ เป็นผลมำจำกกำรก ำหนดเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ซึ่งแต่เดิมนั้นจะใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำจำกผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำต้องได้รับงำนที่มีควำมมั่นคงภำยใน 6 เดือน แต่ Pool and Sewell เห็นว่ำ กำรใช้เกณฑ์ชี้
วัดดังกล่ำวอำจขำดควำมชัดเจน ซึ่งภำยในตัวแบบที่พัฒนำขี้นนี้เห็นควรว่ำ กำรจะประเมินว่ำบัณฑิตมี
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำหรือไม่นั้น ควรพิจำรณำจำกกำรที่บัณฑิตได้ใช้ทักษะควำมรู้ และควำม
เข้ำใจที่ได้รับจำกกำรศึกษำในอุดมศึกษำในกำรท ำงำน โดยก ำหนดตัวแบบในกำรพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ดังภำพที่ 2.2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
57 Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of. 
Education + Training, 49, 277-289. 
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ภำพที่ 2.2 ตัวแบบกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ของ Pool และ Sewell  
 

 
 
(ท่ีมำ: Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of. 
Education + Training, 49, 277-289.X 

 
จำกภำพที่ 2.2 สำมำรถอธิบำยให้เห็นถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ ของควำมสำมำรถในกำรมีงำน

ท ำ ซึ่ง Lorraine Dacre Pool and Peter Sewell ได้ชี้ให้เห็นว่ำ องค์ประกอบของควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำของบัณฑิต หรือที่เรียกว่ำ “CareerEDGE” ประกอบด้วย   

1) กำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำอำชีพ (Career Development Learning) ประกอบด้วย 
การเรียนรู้เพ่ือการตัดสินใจ (D-Decision learning)  เช่น ทักษะกำรตัดสินใจกำรรับรู้ถึงโอกำส (O-
Opportunity awareness) คือ รู้ว่ำมีโอกำสในกำรท ำงำนและควำมต้องกำรของพวกเขำคืออะไร 
การเรียนรู้แบบเปลี่ยนผ่าน (T-Transition learning) เช่น กำรค้นหำงำนและทักษะกำรน ำเสนอด้วย
ตนเอง และกำรรับรู้ตนเอง (S-Self-awareness) ในแง่ของควำมสนใจ ควำมสำมำรถ ค่ำนิยม ฯลฯ 
การเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพ (Career development learning) เป็นกำรร่วมกิจกรรมที่ช่วยให้
นักศึกษำมีควำมตระหนักในตนเองมำกขึ้น นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยควรมีบทบำทในกำรให้ค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับกำรน ำเสนอตนเองต่อนำยจ้ำง อำทิ กำรเขียนเรซูเม่ (CV Resume) กำรเตรียมสัมภำษณ์งำน 
เป็นต้น 
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 2) ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรท ำงำนและชีวิต (Experience – work and life) เป็นสิ่งที่
นำยจ้ำงให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อว่ำที่บัณฑิต โดยกำรพิจำรณำบนฐำนประสบกำรณ์และกำร
ประยุกต์ใช้จำกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนั้น สถำบันกำรศึกษำและนำยจ้ำงทั้งจำกทุกภำคส่วนควรท ำควำม
ร่วมมือกันส่งเสริมในกำรฝึกภำคปฏิบัติให้แก่นักศึกษำ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ
ในกำรมีงำนท ำ 

 3) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะจำกระดับปริญญำ (Degree subject knowledge, 
understanding and skills) อีกประกำรหนึ่งคือควำมส ำเร็จจำกกำรศึกษำในระดับปริญญำที่
นำยจ้ำงคำดหวังให้ผู้ที่เข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำได้รับปริญญำ มีวุฒิกำรศึกษำที่ สูงขึ้น ซึ่งสิ่งนี้จะ
เป็นช่องทำงที่เปิดโอกำสในกำรจ้ำงงำน 

 4) ทักษะทั่ วไป (Generic skills) ทักษะทั่ว ไปที่นำยจ้ ำงคำดหวังจำกว่ำที่บัณฑิต 
ประกอบด้วย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรปรับตัวและควำมยืดหยุ่น ควำมตั้งใจในกำรเรียนรู้  
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนทั้งแบบเดี่ยวและทีม ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรต่ำง ๆ  ควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนภำยใต้สภำวะแรงกกดดัน ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรค ำนวณ กำร
จัดกำรเวลำ ควำมรับผิดชอบ กำรตัดสินใจและกำรวำงแผน ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 

5) ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional intelligence) จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันทั้ง
ควำมเปลี่ยนแปลงในโลกของงำนแต่ละช่วงเวลำ ท ำให้เห็นแล้วว่ำควำมม่ันคงของงำนนั้นเป็นเรื่องยำก 
จุดเน้นขององค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ จึงให้ควำมสนใจไปที่ควำมฉลำดทำงอำรณ์ ซึ่ง
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ที่ว่ำนี้เป็นควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลเกี่ยวกับอำรมณ์ กำรใช้อำรมณ์ในกำร
เพ่ิมควำมคิด รวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรรับรู้อำรมณ์อย่ำงถูกต้อง 

ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ องค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
หรือที่เรียกว่ำ “CareerEDGE” หำกนักศึกษำได้พัฒนำทุกองค์ประกอบแล้วนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วย
สะท้อนและประเมินตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้และกำรประเมินถึงประสบกำรณ์ที่ตนเองได้เรียนรู้ว่ำ 
ตนเองนั้นมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำอยู่ในระดับใด สิ่งที่ควรพัฒนำและควรได้รับกำร
สนับสนุนเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำเป็นในเรื่องใด กระบวนกำรที่เกิดขึ้นนี้ Lorraine Dacre Pool and 
Peter Sewell กล่ำวว่ำ เป็นกุญแจส ำคัญที่น ำไปสู่กำรพัฒนำในระดับสูง หรือที่เรียกว่ำ “tree Ss” 
ประกอบด้วย ควำมสำมำรถของตนเอง (Self-efficacy) ควำมเชื่อ ม่ันในตนเอง (Self-
confidence) และกำรตระหนักในคุณค่ำของตนเอง (Self-esteem) โดยกำรรับรู้ควำมสำมำรถ



42 
 

ตนเองที่เพ่ิมข้ึนเป็นส่วนส ำคัญของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ เนื่องจำกเป็นควำมเชื่อที่มีอิทธิพลต่อ
ควำมคิด ควำมรู้สึก และเป็นแรงผลักดันในกำรท ำสิ่งต่ำง ๆ และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองที่
เพ่ิมขึ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงควำมมั่นใจในตนเองที่เพ่ิมขึ้น จนกลำยเป็นควำมภำคภูมิใจในตนเอง และ
สิ่งเหล่ำนี้จะน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำได้ในที่สุด 

อีกตัวอย่ำงหนึ่งในงำนศึกษำของ Ruth Bridgstock58 ได้ชี้ให้เห็นว่ำ กำรพัฒนำทักษะทั่วไป
ของมหำวิทยำลัยอำจไม่ตอบโจทย์ต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิต ด้วยบริบทของโลก
กำรท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นใหม่ ในงำน
ศึกษำชิ้นนี้จึงเห็นว่ำมหำวิทยำลัยจึงควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมสมรรถนะในกำรจัดกำรอำชีพของว่ำ
ที่บัณฑิต ด้วยกำรเสนอตัวแบบองค์ประกอบกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำผ่ำนมุมมอง
ทักษะกำรจัดกำรอำชีพ (career management skills) ดังภำพที ่2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
58 Ruth Bridgstock (2009) The graduate attributes we’ve overlooked: enhancing graduate 
employability through career management skills, Higher Education Research & Development, 
28:1, 31-44  
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ภำพที่ 2.3 ตัวแบบองค์ประกอบกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำผ่ำนมุมมองทักษะกำร
จัดกำรอำชีพ (career management skills) ของ Ruth Bridgstock  

 
( ที่ ม ำ : Ruth Bridgstock (2009) The graduate attributes we’ve overlooked: enhancing graduate 
employability through career management skills, Higher Education Research & Development, 28:1, 
31-44) 
 

จำกภำพที่ 2.3 สำมำรถอธิบำยให้เห็นถึงองค์ประกอบกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำผ่ำนมุมมองทักษะกำรจัดกำรอำชีพ (career management skills) ซึ่ง Ruth Bridgstock ได้
ชี้ให้เห็นว่ำ องค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ประกอบด้วย   

1)กำรพัฒนำคุณลักษณะและอุปนิสัย (Underpinning traits and dispositions)
คุณลักษณะและอุปนิสัยถือเป็นปัจจัยหนุนเสริมที่ช่วยให้ทักษะกำรจัดกำรอำชีพประสบผลส ำเร็จ ใน
วงวิชำกำรต่ำงตั้งประเด็นค ำถำมขึ้นมำว่ำ คุณลักษณะและอุปนิสัยนี้เป็นสิ่งที่สำมำรถพัฒนำได้จริง
หรือไม่ หำกต้องสนับสนุนและพัฒนำแล้วนั้นควรด ำเนินกำรในระหว่ำงที่มีกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
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หรือไม่59 อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือตอบประเด็นค ำถำมที่เกิดขึ้นข้ำงต้นกลับพบว่ำ คุณลักษณะและอุปนิสัย
ต่ำง ๆ นั้นมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ดังเห็นได้จำกงำนศึกษำ  Rethinking 
Human Capital ของ OECD60 ชี้ให้เห็นว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้และคุณลักษณะบำงประกำร
ของบัณฑิต เช่น กำรเปิดรับประสบกำรณ์ กำรยอมรับในข้อตกลง ควำมมั่นใจในตนเอง และกำรคิด
ริเริ่ม นอกจำกนี้ ในงำนศึกษำอ่ืน ๆ ยังชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ นักศึกษำที่มีแรงขับภำยในสูงและรับรู้ใน
ควำมสำมำรถของตนเองมีแนวโน้มที่จะส ำเร็จกำรศึกษำในระดับดี61 และมีประสบกำรณ์ในกำรเปลี่ยน
จำกโลกของสถำบันกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติจริงในโลกของงำนมำกขึ้น 62 เมื่อก้ำวเข้ำสู่โลกของกำร
ท ำงำนแล้วบัณฑิตเหล่ำนี้จะพึงพอใจกับในงำนของตนเองและสำมำรถปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี63  

2) ทักษะท่ัวไป (Generic Skills) เป็นทักษะทั่วไปที่สำมำรถน ำไปต่อยอดได้ (transferable 
skills) อำทิ งำนศึกษำเรื่อง Employability Skills Framework ของ ACCI and BCA (ACCI and 
BCA, 2002) ระบุว่ำทักษะทั่วไป ประกอบด้วย ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรท ำงำนกับ
เทคโนโลยี กำรสื่อสำรทั้งในลักษณะลำยลักษณ์อักษรและด้วยวำจำ กำรท ำงำนเป็นทีม กำรคิด
ค ำนวณ เป็นต้น ส่วน JobDB64 มองว่ำ ทักษะที่สำมำรถน ำไปต่อยอดได้ (Transferable Skills) 
เป็นทักษะที่ไม่มีสอนแต่นำยจ้ำงมีควำมต้องกำรและมีควำมคำดหวังว่ำบัณฑิตจะมีทักษะเหล่ำนี้ ได้แก่ 

                                                        
59 McMahon, M., Patton, W., & Tatham, P. (2003). Managing life, learning and work in the twenty-
first century: Issues informing the design of an Australian Blueprint for Career Development. 
Retrieved July 15, 2020, from http://www.lifework.ca/AUSBP04-03.pdf 
60 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2002b). Rethinking human capital. 
Paris: Autho 
61 Evans, J., & Burck, H. (1992). The effects of career education interventions on academic 
achievement: A meta-analysis. Journal of Counseling and Development, 71(1), 63–68. 
62 Pinquart, M., Juang, L., & Silbereisen, R. (2003). Self-efficacy and successful school-to-work 
transition: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 329–346. 
63 Judge, T., & Bono, J. (2001). Relationship of core self-evaluations traits – self-esteem, 
generalized self-efficacy, locus of control and emotional stability – with job satisfaction and job 
performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86(1), 80–92. 
64 https://th.jobsdb.com/th-
th/articles/%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8
%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81transferable-
skills%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%
E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/ 
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ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรคิดเป็นเหตุเป็นผล ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรสื่อสำร ทักษะ
กำรน ำเสนองำน  ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม  ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ทักษะ
กำรเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เป็นต้น 

3) ทักษะเฉพำะสำขำวิชำ (discipline-specific skills) เป็นทักษะที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรตำมแต่ละสำขำวิชำชีพ อำทิ ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำคณะรัฐศำสตร์ สำขำวิชำบริหำรรัฐกิจ ควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงรัฐศำสตร์ ทั้งทำงด้ำน
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ รู้จักวิธแีสวงหำควำมรู้ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

4) ทักษะกำรจัดกำรตนเอง (Self-management skills) เป็นทักษะในกำรรับรู้และกำร
ประเมินตนเองของบุคคลทั้งในด้ำนคุณค่ำ (values) ควำมสำมำรถ (abilities) ควำมสนใจ (interests) 
และเป้ำหมำย (goals) ซึ่งควำมสำมำรถเหล่ำนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ว่ำด้วยเรื่องอัตลักษณ์ในอำชีพ 
(the concept of career identity)65 ซึ่งเป็นกำรรับรู้ระหว่ำงมุมมองของแต่ละบุคคลกับบทบำทใน
อำชีพ  เช่นเดียวกับงำนศึกษำของ Eby, Butts and Lockwood66 ชี้ให้เห็นว่ำ นักศึกษำที่มีเป้ำหมำย
ในอำชีพจะมีกำรพัฒนำตนเองเป็นอย่ำงดี มีกำรประเมินควำมสำมำรถและควำมถนัดของตนเองในเชิง
บวก รวมไปถึงมีแนวโน้มที่จะได้รับกำรจ้ำงงำนในระดับสูง 

5) ทักษะกำรสร้ำงอำชีพ (Career building skills) เป็นทักษะที่เกี่ยวกับกำรค้นหำและใช้
ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพ ตลำดแรงงำน และโลกของกำรท ำงำน รวมไปถึงต ำแหน่งงำน ควำมม่ันคงในงำน 
กำรธ ำรงรักษำในกำรท ำงำน กำรค้นหำโอกำสอำชีพและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพนั้น กำรได้มำซึ่งทักษะ
ประเภทนี้ส่งผลให้เกิดควำมคำดหวังที่เป็นจริงมำกขึ้นในตลำดแรงงำน กรณีที่นักศึกษำมีข้อมูลและ
ทรำบถึงอัตรำกำรว่ำงงำนในอำชีพนั้นจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะกำร
จัดกำรตนเอง (self-management) และทักษะกำรสร้ำงอำชีพ (career building skills) เพ่ือสร้ำง
เส้นทำงอำชีพทำงเลือกอ่ืน ๆ รวมไปถึงกำรพัฒนำฝึกอบรมและกระบวนกำรจัดกำรอำชีพในเชิงรุก 

อย่ำงไรก็ตำม Ruth Bridgstock ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ทักษะกำรสร้ำงอำชีพ (Career building 
skills) ยังรวมไปถึง (1) การท าความคุ้นเคยกับอาชีพที่สนใจ ด้วยกำรพิจำรณำถึงโอกำสและภัย
คุกคำมที่มีอยู่ และปัจจัยใดที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ รวมถึงโครงสร้ำงขององค์กำร ควำมเชื่อ บรรทัดฐำน 

                                                        
65 Arthur, M., Inkson, D., & Pringle, J. (1999). The new careers: Individual action and economic 
change. London: Sage 
66 Eby, L., Butts, M., & Lockwood, A. (2003). Predictors of success in the era of the boundaryless 
career. Journal of Organizational Behavior, 24(6), 689–708 
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ค่ำนิยมหรือคุณค่ำ วัฒนธรรม ตลอดจนข้อมูลทำงสถิติเกี่ยวกับตลำดแรงงำน เช่น อัตรำกำรว่ำงงำน
และอัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ (2) สามารถระบุและเลือกโอกาสที่ดีที่สุด โดยพิจำรณำทั้งในด้ำนภูมิศำสตร์ 
(geography) โครงกำร และบทบำทในกำรท ำงำน (3) การรับรู้ว่าต้องอยู่ในบทบาทของงานนั้นนาน
เท่าใด เมื่อใดควรหำแสวงหำโอกำสในงำนใหม่หรือกำรพัฒนำฝึกอบรม รวมถึงต้องรู้จักเท่ำทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเมื่อมีโอกำสเกิดขึ้น (4) การรู้จักวิธีการสมัครและการบรรลุผลส าเร็จในการ
ท างาน โดยต้องแสดงถึงทักษะและควำมสำมำรถของตนในลักษณะที่ดึงดูดใจนำยจ้ำงหรือลูกค้ำ และ 
(5) การสร้างทุนทางสังคม ด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ส่วนบุคคลและทำงวิชำชีพผ่ำนผู้ที่ให้
โอกำสและมีทรัพยำกรที่ส ำคัญ ซึ่งทักษะเหล่ำนี้มีผลโดยตรงต่อกำรรับรู้และควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำ นอกจำกนี้ Saks and Ashforth67 ได้ให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนเพ่ิมเติมว่ำ คุณลักษณะนิสัย ไม่ว่ำจะ
เป็น กำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพที่ตนสนใจ กำรรับรู้ในควำมสำมำรถของตนเอง ควำมเชื่อมั่นใน
ตนเอง และพฤติกรรมกำรหำงำนอย่ำงกระตือรือร้น ย่อมมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลกำรจ้ำงงำนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

2.2.5 งำน วิจัยและวรรณกรรมที่ ก ำรส่ ง เสริ มควำมสำมำรถในกำร มีงำนท ำ  
(Employability)  

กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำมักถูกมองว่ำเป็นเรื่องในระดับนโยบำยของประเทศ 
หรือไม่ก็เป็นควำมรับผิดชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล แต่ในบทควำมนี้ ผู้วิจัยต้องกำรสื่อให้เห็นว่ำ ที่
จริงแล้วองค์กำรควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรงำนท ำให้กับพนักงำนด้วย เพรำะ
อย่ำงที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำ เมื่อพันธะสัญญำกำรจ้ำงงำนเปลี่ยนจำกกำรให้ควำมมั่นคงมำเป็นกำรจ้ำง
ด้วยสัญญำระยะสั้น ดังนั้น สิ่งที่องค์กำรควรจะให้กลับคืนแก่พนักงำนคือ กำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ให้กับพนักงำนเพ่ือให้เขำสำมำรถก้ำวสู่งำนใหม่ได้เมื่อหมดสัญญำกำรจ้ำง  

 บทบำทขององค์กำรในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้น สำมำรถท ำได้ สองระดับ 
ได้แก่ ระดับแรก กำรรวมกลุ่มขององค์กำรเพ่ือด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
และโครงกำรที่องค์กำรด ำเนินโครงกำรเอง 

                                                        
67 Saks, A., & Ashforth, B. (1999). Effects of individual differences and job search behaviors on the 
employment status of recent university graduates. Journal of Vocational Behavior, 54(2), 335–
349. 
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โครงกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำจะพบเห็นได้มำกในสหรำช
อำณำจักรและประเทศแถบยุโรป68 โดยในสหรำชอำณำจักร โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability Program) จะเป็นไปในลักษณะควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำและผู้ประกอบกำร หรือที่เรียกว่ำ Enterprise Education69  นอกจำกนี้ ในสหรำช
อำณำจักรยังมีองค์กำรที่ท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำโดยเฉพำะ 70 เช่น 
Enterprise in Higher Education และ Centers for Excellence in Teaching and Learning  

ในงำนวิจัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและทักษะของแรงงำนของ 
สหรำชอำณำจักร71 เรื่อง “Employability Challenge” ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำกำรด ำเนินโครงกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำขององค์กำรต่ำง ๆ กว่ำ 200 แห่ง โดยองค์กำรเหล่ำนี้ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับส ำนักงำนฯ หลังจำกที่ได้ส ำรวจข้อมูลและประเมินผลในภำพรวมแล้ว ส ำนักงำนได้
คัดเลือกองค์กำรที่มีผลกำรด ำเนินโครงกำรโดดเด่นมำ 20 โครงกำร และโครงกำรที่ได้รับควำมสนใจ
มำกที่สุดคือ โครงการของบริษัท Deloitte ซึ่งในบริษัทแห่งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำ (Deloitte Employability Centers) ทั้งสิ้น 9 ศูนย์ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรอบรมวิทยำกร 
(Train the Trainer Course) ซึ่งวิทยำกรเหล่ำนี้คือ อำจำรย์ในสถำนศึกษำ หลังจำกอบรมเสร็จสิ้น 
วิทยำกรเหล่ำนี้ไปท ำหน้ำที่อบรมเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรท ำงำน กำรให้แนวทำงในกำร
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ โดยที่ผ่ำนมำมี
วิทยำกรที่ผ่ำนกำรอบรมไปแล้วมำกกว่ำ 800 คน และวิทยำกรเหล่ำนี้ได้ออกไปให้ควำมรู้แก่นักศึกษำ
ไปแล้วมำกกว่ำ 40,000 คน  

นอกจำกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวแล้ว กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของ 
สหรำชอำณำจักรยังครอบคลุมถึงกำรให้บริษัทต่ำง ๆ ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดหลักสูตรกำร

                                                        
68 McQuaid, E. and Maguire, T. (2005). Individuals and Their Employability. Journal of European 
Industrial Training 29 (6): 447-456. 
69 Hannon, P. (2005). Philosophies of enterprise and entrepreneurship education and challenges 
for higher education in the UK. International Journal of Entrepreneurship andInnovation 6 (2): 
105-114 
70 Rae, D. (2007). Connecting enterprise and graduate employability Challenges to the higher 
education culture and curriculum? Education + Training 49(8/9): 605-619. 
71 UKCES. (2009). The Employability Challenge: Case Studies. London. 
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เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ กำรให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
นักศึกษำและกำรพัฒนำทักษะแรงงำนที่ตรงตำมควำมต้องกำรขององค์กำรในยุคปัจจุบัน  

ในสหภำพยุโรปเองก็มีโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำอยู่หลำยโครงกำร และมี
หลำยโครงกำรที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก หนึ่งในนั้นคือโครงกำรของบริษัท IBM และโครงกำรของกลุ่ม
องค์กำรที่เรียกตัวเองว่ำ Career Space ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในธุรกิจทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยโครงการของ IBM มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับกลุ่ม
พนักงำนของ IBM ที่ไม่ได้อยู่ในระดับบริหำร พนักงำนเหล่ำนี้ท ำงำนอยู่ในหลำยประเทศท่ัวโลก โดยที่
ผ่ำนมำมีผู้ร่วมโครงกำรมำกกว่ำ 27,000 คน คนเหล่ำนี้ผ่ำนกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถที่ช่วย
ส่งเสริมกำรท ำงำนและกำรปรับตัวต่อกำรก้ำวสู่งำนใหม่72 โดยควำมสำมำรถเหล่ำนี้  ได้แก่  

 ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว  

 ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรลูกค้ำ  

 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ 

 ทักษะกำรสื่อสำร 

 ควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน 

 คุณลักษณะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 

 ทักษะในกำรประสำนงำน และ 

 ควำมน่ำเชื่อถือ 

ส่วนโครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยกลุ่มที่เรียกว่ำ Career-Space เป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นโดยกำร
รวมกลุ่มของบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรในเทศ 9 บริษัท ได้แก่ BT, Cisco Systems, 
IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Philips Semiconductors, Siemens AG และ 
Thales and EICTA ร่ ว ม มื อ กั บ ส ม ำ ค ม  European Information, Communications and 
Consumer Electronics Industry Technology และมหำวิทยำลัยอีกกว่ำ 20 แห่ง  ภำยใต้กำร

                                                        
72 IBM Global Services.  (2001). Communities of Practice: Making the Most of Intellectual Capital. 
New York: IBM Global Services. Retrieved May 20, 2012 from 
http://306.ibm.com/services/learning/solutions/pdfs/intellectual_capital.pdf 
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สนับสนุนของคณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรป (European Commission) โครงกำรนี้จึงเป็นโครงกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำในระดับระหว่ำงประเทศ มีผู้ด ำเนินกำรหลำยองค์กำร โดยสิ่งที่
ได้จำกโครงกำรนี้คือ กรอบสมรรถนะ (Competency Framework) ที่จะน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ส่งเสริมศักยภำพในกำรมีงำนท ำให้กับนักศึกษำและแรงงำนในองค์กำรต่ำง  ๆ ที่อยู่ในธุรกิจทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ รวมทั้งแนวทำงในกำรด ำเนินบทบำท
ของสถำนศึกษำ องค์กำร และรัฐบำลในกำรร่วมกันพัฒนำควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้นักศึกษำ
และแรงงำนในสหภำพยุโรป73 

นอกจำกกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำดังที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น 
องค์กำรยังมีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับพนักงำนได้โดยผ่ำนกิจกรรม
กำรพัฒนำบุคลำกร (Human Resource Development หรือ HRD) เพรำะแนวคิดกำรพัฒนำ
บุคลำกรเป็นแนวคิดที่ค ำนึงถึงผลบวกของทั้งฝ่ำยองค์กำรและพนักงำน  หรือที่เรียกเป็นภำษำอังกฤษ
ว่ำ Win-Win Situation74 กล่ำวคือ ตัวองค์กำรเองก็ได้บุคลำกรที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กำรไปสู่
จุดมุ่งหมำย และบุคลำกรเองก็บรรลุควำมต้องกำรทำงอำชีพของตนเองเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกรนั้นสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ ๆ ได้แก่ กำรฝึกอบรม กำรพัฒนำองค์กำร และกำร
พัฒนำเส้นทำงอำชีพ75 

1) กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำโดยกำรฝึกอบรม 

มีนักวิชำกำรหลำยท่ำน ( เช่น De Grip, et al., 2004; Bagshaw, 1996; Thijssen, et al., 
2008; Hallier and Butts, 1999; McQuaid and Maguire, 2005; Ng, et al., 2005) ให้ควำมเห็น
ว่ำ กำรฝึกอบรม (Training) จะส่งผลต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพให้กับพนักงำน โดยกิจกรรมกำรฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรจัดฝึกอบรม
แบบเป็นทำงกำร (Formal Training) ซึ่งกำรฝึกอบรมประเภทนี้ส่วนมำกจะเป็นกำรจัดฝึกอบรมที่
แยกส่วนจำกกำรท ำงำน (Off-the-Job Training) มีกำรจัดแบ่งเวลำ และสถำนที่อย่ำงเป็นสัดส่วน 
แยกออกจำกกำรท ำงำนอย่ำงเห็นได้ชัด เช่น กำรจัดฝึกอบรมในห้องอบรม กำรเข้ำร่วมอบรมใน

                                                        
73 McQuaid, E. and Maguire, T. (2005). Individuals and Their Employability. Journal of European 
Industrial Training 29 (6): 447-456. 
74 Nadler, L. and Wiggs, C..(1986). Managing Human Resource Development: A Practical Guide. 
San Francisco, CA: Berrett-Koehler. 
75 McLagan, P. and Suhadolnik, D. (1989). Models for HRD Practice: The Research Report.  
Alexandria, VA: American Society for Training and Development.  



50 
 

หลักสูตรที่จัดโดยสถำบันต่ำง ๆ เป็นต้น  ขณะที่กิจกรรมกำรฝึกอบรมอีกประเภท คือ กำรจัดฝึกอบรม
แบบไม่เป็นทำงกำร (Informal Training) ซึ่งกำรฝึกอบรมประเภทนี้ส่วนมำกจะเป็นกำรฝึกอบรมใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (On-the-Job Training) เช่น กำรใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ระบบกำรสอนงำน กำร
มอบหมำยงำนที่ท้ำทำย เป็นต้น76  

กำรฝึกอบรม นอกจำกจะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้กับพนักงำนแล้ว 
(ซึ่งควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ปัจจุบันถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำ) ในหลำยโอกำสยังพบว่ำ กิจกรรมฝึกอบรมยังช่วยส่งเสริมมุมมองและควำมสำมำรถในกำร
รับมือต่องำน ต ำแหน่ง และอำชีพในอนำคตอีกด้วย ทั้งกำรอบรมอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อควำมมั่นใจของพนักงำน เช่น จำกผลกำรศึกษำของ De Vos, Hauw and 
Heijden77 ที่พบว่ำ พนักงำนที่ได้รับโอกำสในกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนจะมีควำมมั่นใจว่ำ ตนเองมี
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและสำมำรถจัดกำรเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเองได้ ทั้งนี้ 
กำรศึกษำที่กล่ำวมำนี้ยังพบอีกว่ำปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จประกำรส ำคัญคือ กำรให้พนักงำนได้มีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม 

อย่ำงไรก็ตำม ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ำ ระหว่ำงกำรฝึกอบรมแบบเป็นทำงกำรและกำรฝึกอบรม
แบบไม่เป็นทำงกำรนั้น แบบใดจะช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำได้มำกกว่ำกัน เช่น 
กำรศึกษำของ Van der Heijden, Boon, Klink and Meijs78 ที่พบว่ำ กำรฝึกอบรมแบบเป็นทำงกำร
จะช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำได้มำกกว่ำ เพรำะช่วงเวลำระหว่ำงกำรอบรมถือเป็น
โอกำสอันดีที่พนักงำนจะได้สร้ำงเครือข่ำย (Network) กับคนที่อยู่ต่ำงแผนกหรือต่ำงองค์กำร  

                                                        
76 Nadler, L. and Wiggs, C. (1986). Managing Human Resource Development: A Practical Guide. 
San Francisco, CA: Berrett-Koehler. 
77 De Vos, A., Hauw, S.D., and Van der Heijden, B. I. J. M. (2011). Competency development and 
career success: the mediating role of employability. Journal of Vocational Behavior 79(2): 438-
447. 
78 Van der Heijde, C. M., and Van der Heijden, B. I. J. M. (2006). A competence-based and 
multidimensional operationalization and measurement of employability. Human Resource 
Management 45(3): 449-476. 
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ขณะที่ กำรศึกษำของ Baruch79 สนับสนุนควำมคิดที่ว่ำ กำรฝึกอบรมแบบไม่เป็นทำงกำรจะ
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำได้มำกกว่ำ เพรำะพนักงำนจะได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ซึ่ง
เท่ำกับว่ำได้ฝึกทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน เช่น กำรได้เรียนรู้ถึงกำรท ำงำนเป็นทีม 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหัวหน้ำและเพ่ือนร่วมงำน และกำรปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

เช่นเดียวกับกำรศึกษำของ Carbery and Garavan80 ที่ได้ท ำกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำของพนักงำนที่ท ำงำนในบริษัทข้ำมชำติในประเทศไอซ์แลนด์ โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ กำร
อบรมแบบไม่เป็นทำงกำรมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ เพรำะกำรอบรม
แบบไม่เป็นทำงกำรจะช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และปรับตัว ที่ส ำคัญผลกำรวิจัยนี้ยังพบอีก
ว่ำ กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรฝึกอบรมแบบทำงกำรยังมีไม่มำกนักและกำรอบรมแบบเป็น
ทำงกำรส่วนมำกจะเป็นกำรอบรมเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนในเชิงเทคนิค กำรอบรมเพ่ือสนับสนุนค
วำมสำมำรถที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำหรือกำรอบรมเรื่องอ่ืน ๆ  ที่นอกเหนือจำก
งำนหน้ำที่ในปัจจุบัน จะมีเฉพำะในต ำแหน่งของพนักงำนระดับสูง ส่วนพนักงำนระดับปฏิบัติกำรจะ
ไม่ได้รับโอกำสเหล่ำนั้นเท่ำที่ควร 

 2) การเพิ่มความสามารถในการมีงานท าผ่านการพัฒนาองค์การ 

 กำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development) หรือที่นิยมเรียกโดยย่อว่ำ OD คือควำม
พยำยำมในกำรจงใจสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง (Planned change) ให้เกิดข้ึนเพื่อขับเคลื่อนควำมส ำเร็จ
องค์กำร81 โดย McLean นักวิชำกำรทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้อธิบำยถึง ผลของ
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำรว่ำ หมำยรวมตั้งแต่ กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมพึง
พอใจ และผลิตภำพ โดยผลประโยชน์เหล่ำนี้จะตกแก่ปัจเจกบุคคล ทีมงำน องค์กำร และสังคม
โดยรวม ซึ่งถ้ำควำมหมำยขององค์กำรพัฒนำองค์กำรเป็นไปตำมนี้ จะหมำยควำมว่ำ กำรพัฒนำ
องค์กำรน่ำจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำไม่มำกก็น้อย 

                                                        
79 Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths: 
Organizational and individual perspectives. Career Development International 9(1): 58 – 73. 
80 Carbery, R. and Garavan,T.N.(2005). Organisational restructuring and downsizing: issues related 
to learning, training and employability of survivors. Journal of European Industrial Training 29 (6): 
488-508 
81Cummings, T.G.  and Worley, C.G. (1997). Organization Development and Change. 6th ed. St. 
Paul, MN: West Publishing Company.  
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 เมื่อกำรพัฒนำองค์กำรเป็นควำมพยำยำมเปลี่ยนแปลงโดยกำรจงใจให้เปลี่ยน ย่อมหมำยถึง 
กำรมีผู้ก ำหนดแผนกำรเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยกำรพัฒนำ
องค์กำรนั้นจะด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรปรับกระบวนกำรท ำงำน 
กระบวนกำรให้ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนแก่พนักงำน กิจกรรมคุณภำพขององค์กำร 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กำร เป็นต้น ซึ่งไม่ว่ำ
จะเป็นกระบวนกำรหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตำม หัวใจหลักของกระบวนกำรและกิจกรรมเหล่ำนี้คือ กำร
เรียนรู้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ทีม และองค์กำร82 และเมื่อกระบวนกำรเรียนรู้เกิดขึ้น นั่นย่อม
หมำยถึง กำรเพ่ิมขึ้นของควำมรู้  ทักษะ และประสบกำรณ์ของพนักงำน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรปรับปรุง
ผลงำนขององค์กำรในภำพรวม83 และกำรเรียนรู้ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรปรับตัวนี้ก็ถือเป็น
องค์ประกอบส ำคัญของควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  

  3) การส่งเสริมความสามารถในการมีงานท าโดยการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Development) ถือเป็นหน้ำที่ของทั้งองค์กำร
และตัวพนักงำนเอง โดยในปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำในอำชีพไม่ได้หมำยถึงเพียงแค่กำรเจริญเติบโตใน
องค์กำรเท่ำนั้น หำกแต่ยังหมำยถึงกำรเจริญเติบโตในวิชำชีพ กำรสั่งสมควำมเป็นมืออำชีพ ที่สำมำรถ
เจริญเติบโตได้ในองค์กำรหรือกำรก้ำวสู่กำรเจริญเติบโตที่ไม่ยึดติดกับองค์กำรใดองค์กำรหนึ่ง84  

ผู้ วิ จั ยขอยกตั วอย่ ำ ง งำนวิ จั ยของ  Barnett and Bradley85 เ รื่ อ ง  “The Impact of 
Organizational Support for Career Development on Career Satisfaction” ง ำน วิ จั ย ชิ้ น นี้
เกี่ยวข้องกับแนวคิดในเรื่องบทบำทขององค์กำรในกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับพนักงำน 
(Organizational Support for Career Development หรือ OSCD) ซ่ึง Barnett and Bradley ได้

                                                        
82 McLean, G. N. (2006). Organization Development: Principles, Processes, Performance. San 
Francisco C.A.: Berrett-Koehler. 
83 Carbery, R. and Garavan,T.N. (2005). Organisational restructuring and downsizing: issues related 
to learning, training and employability of survivors. Journal of European Industrial Training 29 (6): 
488-508. 
84 Ebberwein, C.A., Krieshok, T.S., Ulven, J.C. and Prosser, E.C. (2004). Voices in transition: lessons 
on career adaptability. Career Development Quarterly 52(4): 292-308. 
85 Barnett,R. and Lisa Bradley,L. (2007). The impact of organizational support for career 
development on career satisfaction.  Career Development International 12(7): 617 - 636 
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อธิบำยว่ำ OSCD ถือกำรที่องค์กำรจัดท ำกระบวนกำร กิจกรรม และกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำร
สนับสนุนให้พนักงำนประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ ในงำนวิจัยชิ้นนี้ได้เก็บข้อมูลจำกพนักงำนที่ท ำงำน
ในภำครัฐและภำคเอกชนจ ำนวน 90 คน โดยผลจำกกำรวิจัยสะท้อนให้เห็นว่ำ กำรที่องค์กำรลง
สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับพนักงำนช่วยเพ่ิมควำมพึงพอใจให้กับพนักงำน และกำรลงทุน
สนับสนุนที่ดีคือ กำรท ำให้พนักงำนรู้จัดกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Management) 
ของตนเอง  

โดยกระบวนกำรและกิจกรรมในกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้พนักงำนจะมี
หลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ กำรจัดโครงกำรวำงแผนวำงแผนอำชีพ กำรอบรมฝึกทักษะทำงอำชีพ กำร
จัดตั้งศูนย์ประเมินควำมถนัดทำงอำชีพ กำรจัดท ำคลินิกให้ค ำปรึกษำทำงอำชีพ เป็นต้น ส่วนกิจกรรม
ที่ไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรมีพ่ีเลี้ยงที่ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เป็นต้น86  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทำงเลือกอำชีพ (Career Choices)  

นักวิชำกำรที่ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวคิดในกำรเลือกอำชีพและเป็นที่รู้จักอย่ำง Arthur87 
ได้อธิบำยถึงลักษณะของงำนอำชีพไว้ว่ำ คนรุ่นใหม่มีควำมต้องกำรเติบโตในอำชีพแตกต่ำงจำกอดีต 
กำรให้ค ำมั่นสัญญำผ่ำนสัญญำจ้ำงที่มีควำมมั่นคงสูง (Promised Job Security) อำจไม่ใช่สิ่งที่คนรุ่น
ใหม่ต้องกำรอีกต่อไป คนรุ่นใหม่ต้องกำรเติบโตในอำชีพที่มีทำงเลือกหลำกหลำย (Multidirectional 
careers) และมีควำมยืดหยุ่น (Flexibility) โดยนักวิชำกำรอีกท่ำน คือ Baruch88 ได้เสริมว่ำกำร
ประกอบอำชีพนั้น เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) โปรตีนเหล่ำนี้คือ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และอำจรวมถึงเครือข่ำย ส่งผลให้เกิดกำรเจริญเติบโตในสำย

                                                        
86 Hoekstra, H.A. (2011). A career roles model of career development. Journal of Vocational 
Behavior 78: 159-173.  
87 Arthur, M. (1994). The boundaryless career: a new perspective for organizational enquiry. 
Journal of Organizational Behavior. Vol. 15 No. 4: 295-306. 
Arthur, M.B. and Rousseau, D.M. (1996). A career lexicon for the 21st century. Academy of 
Management Executive. Vol.10 No.4: 28-39. 
88 Baruch, Y. (2004). Transforming careers: from linear to multidirectional career paths: 
Organizational and individual perspectives. Career Development International. Vol. 9 No. 1: 58 – 
73. 
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อำชีพมำกขึ้น เช่นเดียวประสบกำรณ์ที่ได้จำกองค์กำรต่ำง ๆ จึงไม่จ ำเป็นที่ต้องรับโปรตีนจำกท่ีท ำงำน
เดียวตลอดชีวิต นอกจำกนี้ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน  (Boundaryless 
Careers) คนสำมำรถจะท ำงำนที่ใดก็ได้ถ้ำเขำพึงปรำรถนำและมีคุณสมบัติเพียงพอตำมควำมต้องกำร
ขององค์กำร กำรเปลี่ยนสังกัดและกำรเปลี่ยนงำนได้กลำยเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น พันธสัญญำใหม่ (New 
Deals หรือ  New Psychological Contract)89 ระหว่ ำงนำยจ้ ำงและคนท ำงำนจึ ง ไม่ ใช่ กำร
แลกเปลี่ยนระหว่ำงควำมม่ันคงในกำรจ้ำงงำนและกำรค่อย ๆ เติบโตตำมสำยกำรบังคับบัญชำ แต่เป็น
กำรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและควำมสำมำรถ รวมทั้งกำรได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำและได้แสดงศักยภำพ หรือกล่ำวได้ว่ำ คนจะเลือกที่ท ำงำนที่ท ำให้บุคคลเหล่ำนั้นเก่งขึ้น ไม่ใช่ที่
ท ำงำนที่ท ำให้ควำมสำมำรถลดลง เพรำะเมื่อเกิดภำวะวิกฤติและองค์กำรจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง เขำ
เหล่ำนั้นต้องมีควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ พร้อมต่อกำรก้ำวสู่งำนใหม่และที่ท ำงำนใหม่ได้  

 

2.3.1 ทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบดั้งเดิม (Traditional Careers)   

ภำยหลังกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ได้มีกำรริ่เริ่มกำรจัดกำรองค์กำรด้วยกำรน ำรูปแบบระบบ
รำชกำรมำประยุกต์ใช้ ซึ่งลักษณะและแนวควำมคิดของกำรประกอบอำชีพแบบดั้งเดิมนั้น มีรำกฐำน
มำจำกโครงสร้ำงองค์กำรแบบล ำดับกำรบังคับบัญชำ ตัวแบบของทำงเลือกอำชีพที่ ผ่ำนมำนั้นมี
ลักษณะเป็นไปในทิศทำงเดียว หรืออำจเรียกได้ว่ำเป็น “ทิศทางเชิงเส้น” (linear direction) ที่ถูก
ก ำหนดด้วยควำมก้ำวหน้ำในงำนเป็นส ำคัญ ในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำนนั้น
เปรียบเสมือนกำรปีนบันไดขึ้นไปทีละขั้น ซึ่งต้องอำศัยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัด
ภำยนอกที่ก ำหนดควำมส ำเร็จของงำน90  ในแง่มุมหนึ่งนั้นทำงเลือกในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำเช่นนี้
พนักงำนภำยในองค์กำรจะต้องแข่งขันกันเพ่ืองำน รวมไปถึงกำรแข่งขันเพ่ือให้ได้มำซึ่งต ำแหน่งงำนที่
สูงสุดขององค์กำร ดังหลักกำรของของปีเตอร์ (The Peter principle) ที่กล่ำวไว้ว่ำ 

 

                                                        
89 Rousseau, D. (2004).  Psychological contracts in the workplace: understanding the ties that 
motivate. Academy of Management Executive. Vol. 18 No. 1, pp. 120-127. 
90 Rosenbaum,J.L. (1979), “Tournament mobility: career patterns in a corporation”, Administrative 
Science Quarterly, Vol. 24, pp. 221-41. 
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“บุคคลย่อมก้ำวหน้ำในล ำดับชั้นของตนตรำบที่ตนยังปฏิบัติได้.. จนถึงขั้นไร้
ควำมสำมำรถควำมก้ำวหน้ำนั้นก็หยุดลง  
people progress up the hierarchy as long as they perform to rule, until 
reaching their level of incompetence, and there their progress has 
stopped” 
 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมหมำยใหม่ของพันธสัญญำใหม่ (New Deals) และทำงเลือกกำรประกอบอำชีพ
แบบใหม่ (New Careers) นั้น ในกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในงำนจะต้องไม่เป็นเพียง “กำรปีนขึ้น
บันได” ที่มีทิศทำงเดียวเท่ำนั้น ซึ่งในช่วงปลำยทศวรรษที่ 1970 องค์กำรต่ำง ๆ ได้มุ่งแสวงหำวิธีกำร
ใหม่ ๆ ในกำรจัดกำรและกำรพัฒนำบุคคล ในช่วงเวลำดังกล่ำว  Schein ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ
แนวคิดกำรท ำงำนข้ำมสำยงำน (cross- functional) ซึ่งเป็นวิธีกำรใหม่ในกำรพัฒนำอำชีพและ
เส้นทำงอำชีพทีมิใช่ควำมก้ำวหน้ำในงำนแบบเส้นตรงอีกต่อไป แต่กำรท ำงำนข้ำมสำยงำนดังกล่ำวนี้
ยังคงอยู่ภำยในขอบเขตขององค์กำรของผู้ปฏิบัติงำน91 ต่อมำช่วงปลำยทศวรรษ 1990 Peiperl และ 
Baruch เสนอมุมมองทำงเลือกอำชีพและทิศทำงของอำชีพที่บุคคลสำมำรถเลือกได้ โดยที่อยู่นอก
ขอบข่ำยทำงเลือกที่องค์กำรสำมำรถเสนอได้ในฐำนะนำยจ้ำงคนเดียว  เช่น กำรจัดจ้ำงภำยนอก 
(Outsourcing) กำรเป็นหุ้นส่วนมืออำชีพ (Professional Partnership)92 

 ต่อมำในปลำยศตวรรษที่ 20 ลักษณะและควำมคิดเกี่ยวกับอำชีพได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเห็น
ได้ชัด ส่งผลให้องค์กำรหลำย ๆ แห่งต้องตระหนักถึงควำมจริงที่ว่ำ “นำยจ้ำงไม่ใช่เจ้ำของระบบอำชีพ
และกำรวำงแผนเส้นทำงอำชีพเพียงทำงเดียวอีกต่อไป”93 เนื่องจำกมีทำงเลือกกำรประกอบอำชีพอีก
หลำยเส้นทำงได้เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย 
(Protean Careers) ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน  (Boundaryless Careers) 
(ดังจะกล่ำวถึงในล ำดับถัดไป) องค์กำรจะต้องตระหนักรู้และใช้ประโยชน์จำกสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ เช่น 

                                                        
91 Schein, E.H. (1978), Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs, Addison-
Wesley, Reading, MA Schein 
92 Peiperl, M.A. and Baruch, Y. (1997), “Back to square zero: the post-corporate career”, 
Organizational Dynamics, Vol. 25 No. 4, pp. 7-22 
93 Arthur, M.B., Hall, D.T. and Lawrence, B.S. (1989), “Generating new directions in career theory: 
the case for a transdisciplinary approach”, in Arthur, M.B., Hall, D.T. and Lawrence, B.S. (Eds), 
Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 7-25. 
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กำรเลือกที่จะไม่ไล่พนักงำนให้ออกจำกงำนแต่กลับเปลี่ยนรูปแบบกำรจ้ำงงำนด้วยกำรจัดจ้ำง
ภำยนอก (Outsourcing) แทน  กำรจัดจ้ำงพนักงำนที่มีควำมเป็นมืออำชีพเป็นที่ปรึกษำขององค์กำร 
เป็นต้น 

ล ำดับถัดไปจะเป็นกำรอธิบำยให้เห็นถึงทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบใหม่ (New 
Careers) ประกอบด้วย ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean 
Careers) ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน  (Boundaryless Careers) และ
ทำงเลือกอำชีพแบบพันธสัญญำใหม่ (New Deals หรือ New Psychological Contract) 

 

2.3.2 ทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบใหม่ (New Careers) 

นักวิชำกำรที่ศึกษำเกี่ยวกับทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบใหม่ (New Careers) อำทิ  
Briscoe, Hall และ DeMuth ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับ
ร่ ำ งกำย (Protean Careers) และทำง เลื อกอำชีพยั ง ไม่ถู กจ ำกัดด้ วยกรอบของพรมแดน 
(Boundaryless Careers) ปรำกฎเป็นแนวคิดที่คล้ำยกันและบำงครั้งทับซ้อนกัน94 โดยทัศนคติที่
ส ำคัญของทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่ งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) และ
ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน  (Boundaryless Careers) เป็นโครงสร้ำงที่
เป็นอิสระแต่มีควำมเก่ียวข้องกัน กล่ำวคือ บุคคลสำมำรถแสดงเจตคติตำมทำงเลือกอำชีพแบบโปรตีน
ได้ ด้วยกำรให้อิสระในกำรตัดสินใจทำงเลือก แต่อำจจะไม่ชอบกำรท ำงำนร่วมกันข้ำมกรอบของ
พรมแดน เปรียบเสมือนบุคคลยอมรับควำมคิดที่ไร้ขอบเขตได้ แต่เลือกจะพ่ึงพำองค์กำรเดียวในกำร
พัฒนำและส่งเสริมอำชีพของตน  

 

2.3.2.1 ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers)  

ค ำว่ำ “โปรตีน” (protean) มำจำกรำกศัพท์ภำษำกรีก ที่เรียกว่ำ “โพรทูส” (Proteus) ที่มี
ควำมหมำยดังเทพแห่งท้องทะเลของกรีกที่สำมำรถแปลงร่ำงตนเองให้เป็นรูปทรงต่ำง  ๆ  ได้อย่ำง
รวดเร็ว นักวิชำกำรอย่ำง Hall จึงได้ตีควำมหมำยของควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงของคนงำน

                                                        
94 Briscoe, J.P., Hall, D.T., & Frautschy DeMuth, R.L. (2006). Protean and boundaryless careers: An 
empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30-47. 
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เสมือนกับโปรตีน นอกจำกนี้ Hall ได้ให้ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมถึงทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสม
โปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) ไว้ว่ำ 

 

“ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) 
เป็นกระบวนกำรที่ปัจ เจกบุคคลด ำเนินกำรจัดกำรอำชีพของตนเอง ผ่ำน
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำและฝึกอบรม กำรท ำงำน
ในหลำกหลำยองค์กำร กำรเปลี่ยนแปลงในสำขำอำชีพ ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับ
กำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) นี้จะเป็นกำรค้นหำและค่อย ๆ 
เติมเต็มองค์ประกอบต่ำง ๆ ให้รวมเป็นหนึ่งภำยในชีวีตของตนเอง”95 

 

จำกข้อควำมที่กล่ำวไว้ตอนต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับ
ร่ำงกำย (Protean Careers) เป็นมุมมองทำงควำมคิดที่บุคคลมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรวำงแผนและ
จัดกำรอำชีพด้วยตนเอง รวมไปถึงเปลี่ยนแปลงตนเองตำมเป้ำประสงค์และควำมชอบของตน จน
น ำไปสู่กำรเปลี่ยนเส้นทำงในอำชีพ 

 ในงำนศึกษำของ Briscoe and Hall ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ทำงเลือกอำชีพที่เหมือนกับกำรสั่ ง
สมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) จะมีจุดเน้นไปที่ “ทัศนคติกำรขับเคลื่อนด้วยคุณค่ำ” (a 
values-driven attitude) และ “ทัศนคติในกำรก ำกับตนเอง” (a self-directed attitude) กล่ำวคือ 
กำรใช้ทัศนคติกำรขับเคลื่อนด้วยคุณค่ำ มักจะใช้คุณค่ำของตนเองเปรียบเทียบกับคุณค่ำขององค์กำร 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรอำชีพ ส่วนทัศนคติในกำรก ำกับตนเอง มักใช้กำรตัดสินใจอย่ำงอิสระใน
กำรจัดกำรอำชีพ กรณีที่บุคคลนั้นไม่ได้มีทัศนคติดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นก็จะเลือกหยิบยืมมำตรฐำนจำก
ภำยนอกเข้ำมำปรับใช้ รวมไปถึงแสวงหำกำรสนับสนุนจำกภำยนอกในกำรจัดกำรอำชีพ96 

 

                                                        
95 Hall, D. T. (1976). Careers in organizations. Glenview, IL: Scott, Foresman. p. 201 
96 Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2002). The protean orientation: Creating the adaptable workforce 
necessary for flexibility and speed. Paper presented at the annual meeting of the Aca 
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2.3.2 ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน (Boundaryless Careers) 

 ค ำว่ำ “กรอบของพรมแดน” (Boundary) จำกงำนศึกษำของ Arthur and Rousseau97 ได้
อธิบำยว่ำ ในควำมหมำยเดิม หมำยถึง ขีดจ ำกัด กำรแบ่งเขตที่คุ้นเคย แต่ส ำหรับควำมหมำยใหม่นั้น 
หมำยถึง สิ่งที่ต้องก้ำวข้ำมทั้งในพฤติกรรมอำชีพและกำรรับมือต่อควำมสลับซับซ้อน ซึ่ง Arthur and 
Rousseau ได้เปรียบเปรยให้เห็นว่ำ “กรอบของพรมแดน” (Boundary) เป็นเสมือนแหล่งเกรำะ
ก ำบังควำมปลอดภัยของพนักงำน ในขณะเดียวกันพนักงำนถูกคำดหวังให้รักษำมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนตำมส่วนงำนที่ตนเองต้องรับผิดชอบ แต่ท่ำมกลำงบริบทของสภำวแวดล้อมที่ต่ำงมีกำร
แข่งขัน องค์กำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ตอบโจทย์
ประชำชนผู้รับบริกำรและสร้ำงขีดควำมสำมำรถแข่งขันกับองค์กำรอ่ืนได้ ท ำให้กรอบของพรมแดน 
(Boundary) ที่เคยมีขีดจ ำกัดค่อย ๆ พร่ำมัวลง อันเป็นผลมำจำกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กำรในกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกรต่ำง ๆ ต่อกัน ตัวอย่ำงเช่น ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) เป็น
แนวควำมคิดใหม่ในกำรท ำงำนร่วมกันและเข้ำมำแทนที่แนวคิดเก่ำ  ๆ ที่จ ำกัดคนให้อยู่ในเส้นทำง
อำชีพที่แคบลง แต่กลับเปิดกว้ำงในเส้นทำงอำชีพมำกขึ้น 

 ในงำนศึกษำของ Sullivan 98 ได้ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำ ลักษณะอำชีพที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็น
อย่ ำง ไร โดยใช้กรอบกำรวิ เครำะห์ผ่ ำ นทฤษฎี พัฒนำกำรทำงอำชีพของซุป เปอร์  ( the 
developmental stage theories of Super ) และแนวคิดอำชีพที่ ไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของ
พรมแดน  (boundaryless career concept) ผลกำรศึกษำได้ชี้ให้เห็นว่ำ ทำงเลือกอำชีพที่ไม่ถูก
จ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน มีกำรเปลี่ยนผ่ำน 6 รูปแบบ กล่ำวคือ 

กำรเปลี่ยนผ่ำนข้ำมกรอบพรมแดนของอำชีพ มีงำนศึกษำหลำยชิ้นที่ให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ
กำรตัดสินใจในกำรเปลี่ยนผ่ำนข้ำมพรมแดนระหว่ำงอำชีพ อำทิ งำนศึกษำของ Blau and Lunz ได้
ท ำกำรศึกษำผลกระทบของควำมมุ่งมั่น (commitment) ในอำชีพต่อกำรลำออกจำกอำชีพของนัก
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ พบว่ำ นักเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่อำยุน้อยกว่ำ มีควำมพึงพอใจน้อยกว่ำ 
และเป็นผู้ชำย จะมีควำมตั้งใจที่จะเปลี่ยนอำชีพมำกกว่ำ อำจกล่ำวได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนอำยุ ด้ำนควำมพึง

                                                        
97 Arthur, M.B. and Rousseau, D.M. 1996. A career lexicon for the 21st century. Academy of 
Management Executive. Vol.10 No.4: 28-39. 
98 Sullivan, S. E. (1999). The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of 
Management,25, 457–484. Tung, R.L. (1998) American expatriates abroad: From neophytes to 
cosmopolitans. Journal of World Business, 33: 125-144. 
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พอใจ และเพศมีผลต่อกำรเปลี่ยนงำน99 แม้ว่ำที่ผ่ำนมำในกำรศึกษำต่ำง ๆ จะมุ่งเน้นไปที่ควำมมุ่งมั่น
และควำมผูกพันของพนักงำนภำยในองค์กำร 100 แต่ด้วยลักษณะของงำนที่เพ่ิมขึ้นประกอบกับกำร
เปลี่ยนแปลงมุมมองของระดับปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับควำมส ำเร็จในอำชีพและควำมสมดุลของงำนล้วน
แต่เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนข้ำมกรอบพรมแดนของอำชีพ ในอีกตัวอย่ำงงำนศึกษำ
หนึ่งของ Breede ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ผู้ที่ตัดสินใจเปลี่ยนอำชีพนั้นมักพิจำรณำจำกสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนที่มีควำมสอดคล้องกับบุคลิกภำพของตนเอง101 เช่นเดียวกับ Moore and Buttner  มองว่ำ 
ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรตัดสินใจลำออกจำกอำชีพที่มั่นคงมำสู่กำรประกอบอำชีพอิสระนั้น เป็น
ปัจจัยด้ำนเหตุผลและแรงบันดำลใจส่วนตัวที่ต้องกำรเป็นผู้ประกอบกำร ตลอดจนเล็งเห็นว่ำกำร
ประกอบอำชีพอิสระนั้นเป็นแนวทำงที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในชีวิต ท่ำมกลำงที่เรำอยู่ในยุคของอำชีพ
ทีไ่ม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน102   

กำรเปลี่ยนผ่ำนข้ำมกรอบพรมแดนขององค์กำร ในงำนศึกษำหลำยชิ้นต่ำงมุ่งศึกษำไปที่
ผลกระทบของบุคลิกลักษณะส่วนตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงองค์กำร อำทิ งำนศึกษำของ Kilduff 
and Day ได้ชี้ให้เห็นว่ำ พนักงำนที่มีควำมคำดหวังตนเองในระดับสูงย่อมมีแนวโน้มในกำรเปลี่ยน
นำยจ้ำง สถำนที่ท ำงำน และควำมคำดหวังต่อกำรได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกนำยจ้ำงสูง 103 
เช่นเดียวกับ Larwood, Wright, Desrochers, and Dahir มองว่ำ ผู้ที่มีบุคลิกลักษณแบบสำกลนิยม 
(cosmopolitan personalities) จะมีแนวโน้มในกำรเปลี่ยนอำชีพมำกกว่ำผู้ที่มีบุคลิกลักษณะแบบ
ท้องถิ่นนิยม ในขณะที่ Judge and Watanabe ได้กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ บุคคลที่มีประวัติกำรลำออกจำก
งำนบ่อยครั้งย่อมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงำนมำกท่ีสุด 

                                                        
99 Blau, G., & Lunz, M. (1998). Testing the incremental effect of professional commitment on 
intent to leave one’s profession beyond the effects of external, personal and work-related 
variables. Journal of Vocational Behavior, 52: 260–269. 
100 Ornstein, S., & Isabella, L. (1990). Age vs. stage models of career attitudes of women: A partial 
replication and extension. Journal of Vocational Behavior, 36: 1–19. 
101 Breeden, S. A. (1993). Job and occupational change as a function of occupational 
correspondence and job satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 43: 30–45. 
102 Moore, D. P., & Buttner, E. H. (1997). Women entrepreneurs: Moving beyond the glass ceiling. 
Thousand Oaks: Sage. 
103 Kilduff, M., & Day, D. V. (1994). Do chameleons get ahead? The effects of self-monitoring on 
managerial careers. Academy of Management Journal, 37: 1047–1060. 
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นอกจำกปัจจัยด้ำนบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอำชีพดังที่กล่ำวไป
ข้ำงต้นแล้วนั้น ปัจจัยด้ำนควำมกังวลในอำชีพย่อมมีผลต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนของงำน ดังเช่น Stroh, 
Brett, and Reilly ให้ข้อสนับสนุนเพ่ิมเติมว่ำ หำกพนักงำนเห็นว่ำกำรท ำงำนในองค์กำรนั้น หำกขำด
ควำมก้ำวหน้ำในงำน มีควำมไม่พึงพอใจในงำน และไม่จงรักภักดีต่อนำยจ้ำงแล้วย่อมมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนงำนสูง104  

กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำน ส ำหรับ Altman and Post 
(1996) มองว่ำ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำน ควำมสัมพันธ์ของกำรจ้ำงงำนนี้ 
พิจำรณำได้จำก “สัญญำกำรจ้ำงงำน” ที่เปลี่ยนไป สัญญำที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นกำรพิจำรณำถึง
ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของพนักงำนมำกกว่ำกำรค ำนึงถึงควำมมั่นคงในงำน ผลประโยชน์
ของนำยจ้ำงที่จะได้รับจ้ำงกำรเกิดขึ้นของสัญญำใหม่นี้ เช่น ควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน กำรจัดสรร
เวลำระหว่ำงชีวิตส่วนตัวและชีวิตกำรท ำงำน กำรลดค่ำใช้จ่ำยของนำยจ้ำง เป็นต้น105 เช่นเดียวกับ 
Tsui, Pearce, Porter และ Tripoli (1997) ที่ได้ขยำยควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำนว่ำมี 2 รูปแบบ 
กล่ำวคือ รูปแบบที่  1 กำรลงทุนร่วมกัน (mutual investment) โดยองค์กำรจะลงทุนทำงกำรเงิน
และอำชีพในระยะยำวให้แก่พนักงำน ในขณะที่พนักงำนก็ลงทุนในกำรพัฒนำทักษะเฉพำะและปฏิบัติ
หน้ำที่งำนที่ได้รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภำพ รูปแบบที่ 2 กำรลงทุนที่มำกเกินไป (overinvestment) 
โดยองค์กำรให้กำรลงทุนทำงกำรเงินอย่ำงจ ำกัด กำรให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนในระยะสั้น  แต่ไม่มี
ข้อผูกมัดในระยะยำว ซึ่งกำรลงทุนในระดับต่ ำนี้เองอำจต้องแลกกับประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพ่ือให้
ได้มำซึ่งควำมยืดหยุ่นขององค์กำร106 

นอกจำกนี้ ในงำนศึกษำของ Zabusky and Barley ได้ชี้ให้เห็นต่ำงออกไปว่ำ พนักงำนบำง
คนอำจให้คุณค่ำของอำชีพที่ประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ อำทิ ช่ำงเทคนิค
เล็งเห็นควำมเชี่ยวชำญในคุณค่ำของงำนตน กำรได้รับรำงวัลและกำรประสบควำมส ำเร็จในฐำนะ

                                                        
104 Stroh, L. K., Brett, J. M., & Reilly, A. H. (1996). Family, structure, glass ceiling, and traditional 
explanations for the different rate of turnover of female and male managers. Journal of 
Vocational Behavior, 49: 99–118 
105 Altman, B. W., & Post, J. E. (1996). Beyond the social contract: An analysis of the executive 
view at twenty-five larger companies. In D. T. Hall (Ed.), The career is dead – long live the career: 
46–71. San Francisco: Jossey-Bass. 
106 Tsui, A. S., Pearce, J. L., Porter, L. W., & Tripoli, A. M. (1997). Alternative approaches to the 
employee organization relationship: Does investment in employees pay off? Academy of 
Management Journal, 40: 1089–1121. 
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ผู้เชี่ยวชำญมำกกว่ำกำรเลื่อนต ำแหน่งในงำน เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกเป็นกำรเคลื่อนตัวทำง 
“วัฒนธรรมแห่งควำมก้ำวหน้ำในงำน” (ซึ่งเป็นทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบดั้งเดิม) ไปสู่ 
“วัฒนธรรมแห่งกำรให้คุณค่ำที่ควำมส ำเร็จของงำน” (ที่เป็นทำงเลือกกำรประกอบอำชีพไม่ถูกจ ำกัด
ด้วยกรอบของพรมแดน)  อำจกล่ำวได้ว่ำ กลยุทธ์ในแต่ละอำชีพของปัจเจกบุคคลย่อมสอดคล้องไปกับ
บริบทของกลยุทธ์ขององค์กำรอีกด้วย107 

สิ่งที่น่ำสนใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำนที่เปลี่ยนแปลงไปภำยใต้สัญญำแบบใหม่นี้ 
ต่ำงมีผลกระทบทั้งเชิงบวก เช่น โอกำสและควำมเติบโตในงำน ควำมท้ำทำยในงำน เป็นต้น ส่วน
ผลกระทบเชิงลบ เช่น ควำมไม่มั่นคงในงำนของแรงงำน กำรไม่ได้รับกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมจำก
องค์กำร และกำรมีตัวตนของพนักงำนกับองค์กำร 

ควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำย ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน มีจุดเน้น
ไปที่กำรให้ควำมส ำคัญต่อควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำย เนื่องจำกกำรปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่ำงเพ่ือน
ร่วมงำนและองค์กำรอ่ืน ๆ  จะใช้ให้เกิดกำรพัฒนำในอำชีพและน ำไปสู่กำรเปิดโอกำสในเรื่องต่ำง ๆ 
ได้ หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ “ทุนทำงสังคม” ในงำนศึกษำหลำยชิ้นให้ข้อคิดเห็นตรงกันที่ว่ำ  พนักงำนที่
ประสบควำมส ำเร็จและมีโอกำสจะได้รับกำรมีงำนท ำมำกขึ้นต้องเป็นบุคคลที่มีเครือข่ำยขนำดใหญ่
และไม่ซ้ ำซ้อน เช่นเดียวกันหำกพนักงำนต้องกำรข้ำมกรอบพรมแดนขององค์กำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น 
จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำเครือข่ำยให้มีขนำดใหญ่ขึ้น ดังเช่น ในงำนศึกษำ  Saxenian  ได้ท ำกำรศึกษำ
เกี่ยวกับเครือข่ำยทำงสังคมกับกำรสนับสนุนในกำรเรียนรู้ทำงอำชีพและกำรขับเคลื่อนงำน ผล
กำรศึกษำนี้ชี้ให้เห็นว่ำ เครือข่ำยทำงสังคมช่วยสร้ำงบรรทัดฐำนและส่งเสริมควำมภักดีของเครือข่ำย
ทำงวิชำชีพให้แนบแน่นมำกข้ึน108 

กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทในงำน (Intre-role transitions) ในงำนศึกษำของ Bruce and 
Scott ได้ท ำกำรศึกษำกำรเปลี่ยนอำชีพโดยสมัครใจของทหำรเรือ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ทหำรเรือที่
ลำออกโดยสมัครใจจะประสบปัญหำต่อกำรปรับตัวได้ยำกล ำบำกมำกกว่ำทหำรเรือที่ออกจำกงำนด้วย

                                                        
107 Zabusky, S. E., & Barley, S. R. (1996). Redefining success: ethnographic observations on the 
careers of technicians. In P. Osterman (Ed.), Broken ladders: 185–214. New York: Oxford University 
Press. 
108 Saxenian, A. L. (1996). Beyond boundaries: Open labor markets and learning in Silicon Valley. 
In M. B. Arthur & D. M. Rousseau (Eds.), The boundaryless career: 23–39. New York: Oxford 
University Press. 
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กำรเกษียณอำยุ กระนั้นก็ตำม สิ่งที่น่ำสนใจ คือ ระดับควำมเครียดของกำรเปลี่ยนอำชีพนั้นกลับไม่พบ
นัยยะส ำคัญ ทั้งนี้เป็นผลมำจำกทหำรเรือมีระยะเวลำในกำรเตรียมตัวก่อนที่จะลำออกจำกงำน 109 

งำนวรรณกรรมเกี่ยวกับทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน ชี้ให้เห็นว่ำ 
แรงงำนจะเปลี่ยนอำชีพมำกข้ึน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กำรจะต้องมีนโยบำยและวิธีกำรในกำรลดกำร
ลำออกจำกงำนที่หลำกหลำยมำกข้ึน  เช่น Dalton and Todor ให้ข้อเสนอว่ำ เปิดโอกำสให้พนักงำน
หมุนเวียนงำน ย้ำยงำนหรือต ำแหน่งภำยในหน่วยงำนได้ กรณีที่มีปัญหำกับผู้บังคับบัญชำหรือมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องโยกย้ำยด้วยเหตุผลทำงครอบครัว110  

กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทภำยในองค์กำร (Intra-role transitions) มุ่งเน้นไปที่กำรจัดกำรที่
ซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นต่อโครงสร้ำงขององค์กำรที่ไม่ได้ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน โดยทั่วไปแล้วนั้น
นำยจ้ำงต้องกำรผู้จัดกำรที่มีทักษะทั่วไปมำกกว่ำทักษะเฉพำะทำง เนื่องจำกต้องมีควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรทีมงำน ตลอดจนมีทักษะในกำรเจรจำต่อรอง กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเครือข่ำย111 ซ่ึง Batt ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่ำ แนวโน้มกำร
ท ำงำนของผู้จัดกำรนั้นจะต้องท ำงำนข้ำมสำยงำนมำกขึ้นจึงต้องมีกำรจัดกำรในแนวรำบมำกกว่ำกำร
จัดกำรในรูปแบบล ำดับบังคับบัญชำ112  

 

2.3.3 ทำงเลือกอำชีพแบบพันธสัญญำใหม่ (New Deals หรือ New Psychological 
Contract) 

ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน (Boundaryless Careers) ดังที่กล่ำว
ในส่วนก่อนหน้ำนั้นมีควำมเชื่อมโยงกับทำงเลือกอำชีพแบบพันธสัญญำใหม่ (New Deals หรือ New 
Psychological Contract) ระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง ในประเด็นที่ว่ำ เป็นควำมคำดหวังร่วมกัน

                                                        
109 Bruce, R. A., & Scott, S. G. (1994). Varieties and commonalities of career transitions: Louis’ 
typology revisited. Journal of Vocational Behavior, 45: 17–40. 
110 Dalton, G. W. (1989). Developmental views of careers in organizations. In M. B. Arthur, D. T. Hall 
& B. S. Lawrence (Eds.), Handbook of career theory. New York: Cambridge University Press. 
111 Beckman, S. L. (1996). Evolution of management roles in a networked organization. In P. 
Osterman (Ed.), Broken ladders: 155–184. New York: Oxford Press. 
112 Batt, R. (1996). From bureaucracy to enterprise? In P. Osterman (Ed.), Broken ladders: 55–80. 
New York: Oxford Press 
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ระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงตั้งแต่กำรพัฒนำอำชีพ กำรวำงแผนอำชีพ และกำรจัดกำรอำชีพ 113  
นอกจำกนี้ ควำมคำดหวังยังรวมไปถึงควำมรับผิดชอบของนำยจ้ำงที่ต้องสนับสนุนและปรับปรุงพัฒนำ
ลูกจ้ำงแต่ละรำยบุคคล นำยจ้ำงจึงต้องให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและโอกำสในกำรขับเคลื่อน
งำน  กำรก ำหนด Competency Profile กำรอบรมและพัฒนำงำนในอนำคต ในขณะเดียวกันลูกจ้ำง
ย่อมถูกคำดหวังให้มีควำมพร้อมและต้องรับผิดชอบต่อทำงเลือกอำชีพนี้ด้วย ดังนั้น กำรริเริ่มด้วย
ตนเอง (self-initiatives) และกำรมีควำมสำมำรถในกำรรับมือจึงเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของพันธสัญญำ
ใหม1่14 

  ในงำนศึกษำของ Rousseau115 ได้ชี้ให้เห็นว่ำ องค์กำรที่จะเจริญเติบโตได้ดีต้องมีควำมเข้ำใจ
และสำมำรถจัดกำรพันธสัญญำใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิพล ซึ่งคุณสมบัติพ้ืนฐำนของพันธสัญญำใหม่นั้น 
มีองค์ประกอบไปด้วย 6 ประกำร กล่ำวคือ  ประการแรก ทางเลือกโดยสมัครใจ (Voluntary Choice) 
ข้อตกลงของลูกจ้ำงอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรแลกเปลี่ยนค ำสัญญำซึ่งลูกจ้ำงควรได้มีส่วนร่วมอย่ำงอิสระ 
ซึ่งลูกจ้ำงมีแนวโน้มที่จะตกลงท ำงำนให้กับนำยจ้ำงอย่ำงน้อยเป็นเวลำ 1 ปี  ประการที่สอง ความเชื่อ
ในข้อตกลงร่วมกัน (Belief in Mutual Agreement) พันธสัญญำของแต่ละบุคคลสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเข้ำใจในข้อตกลงที่ท ำไว้ร่วมกับนำยจ้ำง วิธีกำรที่ดีสุดคือนำยจ้ำงและลูกจ้ำงจะต้องไตร่ตรอง
และท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงที่ได้ก ำหนดไว้ร่วมกันอย่ำงถ่องแท้  ประการที่สาม ความไม่สมบูรณ์ 
(Incompleteness) พันธสัญญำไม่สำมำรถก ำหนดหรือระบุให้สมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรก แต่ทั้งนำยจ้ำง
และลูกจ้ำงสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดของข้อตกลงร่วมกันเป็นระยะได้ เนื่องจำกเป็นไปได้ยำกที่เรำ
จะคำดหวังให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งยอมรับในข้อตกลงร่วมกันได้ตั้ งแต่แรก ประกอบกับสถำนกำรณ์และ
บริบทต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำจึงเป็นเรื่องยำกท่ีจะคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ ดังนั้น ตลอด
ระยะเวลำในกำรจ้ำงงำนทั้งนำยจ้ำงและลูกจ้ำงสำมำรถร่วมกันก ำหนดข้อตกลงและท ำควำมเข้ำใจใน
พันธสัญญำให้สอดคล้องกับช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งได้  ประการที่สี่  ผู้ท าพันธสัญญามีหลายราย 

                                                        
113 Freese, C. (2007). The dynamics of psychological contracts during organizational change: A 
longitudinal study. Unpublished doctoral dissertation, Tilburg University, Tilburg, Netherlands. 
114 Van der Heijden, B. I. J. M. (2005). No one has ever promised you a rose garden: On shared 
responsibility and employability enhancing strategies throughout careers. Inaugural address 
delivered in abridged form on the occasion of the public acceptance of the professorship in 
strategic HRM, in particular aimed at the dynamics of individuals career development at the Open 
University of the Netherlands. Heerlen: Open University of the Netherlands. Assen: Van Gorcum. 
115 Rousseau, D. (2004).  Psychological contracts in the workplace: understanding the ties that 
motivate. Academy of Management Executive. Vol. 18 No. 1, pp. 120-127. 
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(Multiple Contract Makers) ลูกจ้ำงสำมำรถควำมพันธสัญญำของนำยจ้ำงจำกหลำยแหล่ง ดังเช่น 
ผู้บริหำรระดับสูง ฝ่ำยทรัพยกรมนุษย์ ผู้บังคับบัญชำโดยตรง ย่อมส่งผลต่อควำมชัดเจนเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของพันธสัญญำที่แตกต่ำงกันออกไป ดังเช่น กรณีผู้บังคับบัญชำโดยตรงโยกย้ำยงำนหรือออก
จำกงำน อำจท ำให้ลูกจ้ำงรู้สึกสูญเสียควำมเข้ำใจร่วมกันในพันธสัญญำกับผู้อ่ืน ดังนั้น ฝ่ำยทรัพยำกร
มนุษย์จะต้องก ำแนวทำงกำรปฏิบัติ ไม่ว่ำจะเป็น กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำร
สนับสนุนที่จ ำเป็นของนำยจ้ำง รวมถึงผลประโยชน์ในสัญญำ เพ่ือไม่ให้เกิดกำรน ำเสนอข้อมูลหรือ
ข้อควำมในพันธสัญญำที่แตกต่ำงไปจำกเดิม ประการที่ห้า การจัดการความสูญเสียเมื่อพันธสัญญา
ล้มเหลว (Managing Losses When Contracts Fail) กรณีข้อตกลงที่ผูกพันไว้ไม่เป็นไปตำมพันธ
สัญญำ เช่น ควำมไม่พึงพอใจในผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลิกจ้ำง เป็นต้น โดยพ้ืนฐำนแล้วลูกจ้ำงและ
นำยจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมพันธสัญญำ รวมไปถึงกำรจัดกำรควำมสูญเสียเมื่อพันธสัญญำที่มีอยู่นั้นยำก
ต่อกำรรักษำ ประการสุดท้าย พันธสัญญาที่เป็นตัวแบบความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (The Contract 
as Model of the Employment Relationship) พันธสัญญำเป็นตัวแบบทำงจิตใจที่ท ำหน้ำที่ให้
นำยจ้ำงและลูกจ้ำงได้รับรู้ถึงเจตนำหรือควำมคำดหวังของอีกฝ่ำย แต่กำรตีควำมของพันธสัญญำนั้น
มักมีแนวโน้มจะตีควำมตำมข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งในบำงครั้งพันธสัญญำแบบเดิมนั้นไม่
สอดคล้องกับควำมเป็นจริง จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดข้อตกลงให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

2.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

กำรศึกษำโลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับทำงเลือก
อำชีพของคนเจเนอเรชันแซด เป็นศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด รวม
ไปถึงวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร 
(ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) โดยในกำรศึกษำในครั้งนี้ผู้วิจัยก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย (ตำม
ภำพที่ 2.4) โดยกรอบแนวคิดกำรวิจัยนี้อธิบำยเพ่ิมเติมได้ว่ำ เป็นกำรมองผลกระทบในภำพรวมของ
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน ซึ่งน ำไปสู่
กำรปรับตัวขององค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่
ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ภำยหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำน
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ใหม่ สุดท้ำย น ำไปสู่กำรตัดสินใจในทำงเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 
ทั้งนี ้กรอบแนวคิดกำรวิจัยได้น ำเสนอไว้ในภำพที่ 2.4 

 

ภำพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบกำรกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) 
ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 

 ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ 

 

ทำงเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

กำรเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน  
(World of Work) 

 
 

ld of Work) 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน องค์ประกอบควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซด รวมไปถึงศึกษำวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

ส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบกำรวิจัย  โดยใช้กำรวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed-
Method Research) ซึ่งกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) จะใช้แบบสัมภำษณ์กึ่ ง
โครงสร้ำง (Semi-structured Interview) กับตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำง และผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ มุ่งหวังเพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก (In-
depth Interview) เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้กำรสัมภำษณ์ไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรออกแบบเครื่องมือกำร
วิจัย คือ แบบสอบถำมส ำหรับส ำรวจข้อคิดเห็นของว่ำที่บัณฑิต ส่วน กำรวิจัยเชิ งปริมำณ 
(Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด รวมไปถึงวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจ
เนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) ล ำดับ
ต่อไปผู้วิจัยขอน ำเสนอระเบียบวิธีกำรวิจัยดังต่อไปนี้  

3.1 กำรออกแบบงำนวิจัย (Research Design) 

3.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

3.3 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
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3.1 กำรออกแบบงำนวิจัย (Research Design) 

ส ำหรับกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือด ำเนินประกอบกำรวิจัยในเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) เพ่ือแสวงหำข้อเท็จจริงและข้อสรุปด้วยกำรใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในกำร
ยืนยันควำมถูกต้องของข้อค้นพบเชิงประจักษ์ และกำรวิจัยในเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
เพ่ือท ำควำมเข้ำใจถึงข้อเท็จจริงในเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผล แรงจูงใจ และควำมหมำยของกำรกระท ำ
ดังกล่ำว ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนในกำรอธิบำยและยืนยันข้อมูลที่ได้รับจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ  

กระบวนกำรวิจัยในงำนวิจัยเรื่อง โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำกับทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด มีกระบวนกำรวิจัยดังภำพที่ 3.1  

 

ภำพที่ 3.1 กระบวนกำรวิจัยในงำนวิจัย 
เรื่อง โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  

กับทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด 
 

 

ศึกษำข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ก ำหนดกรอบในกำรวิเครำะห์ และกำร

ออกแบบเครื่องมือกำรวิจัย 

เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ตวัแทนผู้ผลิต
บัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำงและผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนตลำดแรงงำนและกำรสง่เสรมิ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 

เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำมกับกลุม่
ตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 

(ซึ่งเป็นว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) 

สรุปและให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทำงในกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ตำมบรบิทโลกของ

กำรท ำงำนท่ีเปลี่ยนไป  รวมถึง
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยและใน

ภำคปฏิบัติ
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จำกภำพกระบวนกำรวิจัยในงำนวิจัยเรื่อง “โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด -19 และ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด” สำมำรถอธิบำยเพ่ิมเติมได้
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูล วิเครำะห์เอกสำรจำกแนวคิดทฤษฎีโลกของกำรท ำงำน (World of 
Work) ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) และทำงเลือกอำชีพ (Career Choices)  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์กำรศึกษำข้อที่ 1 
และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยและกำรออกแบบเครื่องมือกำรวิจัย (แบบ
สัมภำษณ์และแบบสอบถำม) 

ขั้นตอนที่  2 เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำงและ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  ในกำรเก็บและรวบรวม
ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผ่ำนแบบ
สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แนวโน้มควำม
เปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่
องค์กำรคำดหวังจำกว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ ข้อที่ 3 ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด และข้อที่ 4 
ข้อเสนอแนะบำงประกำรที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติที่ต่อกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด   

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 (ซึ่งเป็นว่ำ
ที่บัณฑิตจบใหม่) เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มำจำกมุมมองของคนเจเนอเรชันแซด เกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงโลก
ของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด 
ภำยหลังที่มีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิตเชิ ง
พรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) เพ่ือตอบค ำถำมตำมวัตถุประสงค์ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 นอกจำกนี้ ยังใช้กำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified 
(Priority Needs Index Modified) เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพ ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
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ขั้นตอนที่ 4 สรุป อภิปรำยผล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแนวทำงใน
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ตำมบริบทโลกของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบำยและในภำคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจ
เนอเรชันแซด   

 

3.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

ผู้วิจัยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) ศึกษำและ
วิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลก
ของกำรท ำงำน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) ศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 
เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่และ
องค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) และวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ตำมบริบทโลกของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป 
รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด  ด้วยกำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้
ได้มำซึ่งข้อมูลและท ำให้ผู้วิจัยเข้ำใจในประเด็นที่ก ำลังศึกษำมำกขึ้น โดยมีรำยละเอียดในกำรน ำเสนอ
ดังต่อไปนี้ 

 

3.2.1 กำรก ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้วิจัยก ำหนดผู้ให้
ข้อมูลหลักโดยจ ำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ตัวแทนจำกผู้ผลิตบัณฑิต จ ำนวน 2 คน 
ได้แก่ ผู้ที่เคยด ำรงต ำแหน่ง หรือก ำลังด ำรงต ำแหน่งในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำในสำย
สังคมศำสตร์  (2) ตัวแทนนำยจ้ำง จ ำนวน 2 คน ได้แก่ เป็นนำยจ้ำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ 1 คน และ
เป็นนำยจ้ำงจำกหน่วยงำนภำคเอกชน 1 คน  (3) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ จ ำนวน 2 คน ได้แก่  เป็นผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับตลำดแรงงำนในภำครัฐ 1 
คน และเป็นผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับตลำดแรงงำนในภำคเอกชน 1 คน จ ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังสิ้น 6 คน 
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3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

กำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured 
Interview) ซึ่งเป็นกำรสัมภำษณ์ที่เป็นระบบมีขั้นตอน มีกำรตั้งข้อค ำถำมและส่งแบบโครงร่ำงให้
ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ทรำบถึงข้อค ำถำมล่วงหน้ำ ผู้ให้สัมภำษณ์จึงมีเวลำในกำรเตรียมตัวและทรำบถึง
ประเด็นที่จะผู้วิจัยต้องกำร ท ำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ค่อนข้ำงละเอียดในประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ 116 
โดยมีข้อค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ดังนี้   

ข้อค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ 

1. ท่ำนคิดว่ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อควำม

เปลี่ยนแปลงในโลกของกำรท ำงำนเรื่องใดบ้ำง และองค์กำรควรมีกำรปรับตัวต่อผลกระทบเหล่ำนั้น

อย่ำงไร  

2. ในฐำนะที่ท่ำนเป็นนำยจ้ำง ท่ำนมีควำมคำดหวังหรือต้องกำรให้คนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่) มคีวำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัย หรือด้ำนอ่ืน ๆ อย่ำงไร 

2.1 ท่ำนคิดว่ำ จุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องกำรพัฒนำคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่) ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัย หรือด้ำนอ่ืน ๆ ควรเป็น
ประเด็นใดบ้ำง 

2.2 ท่ำนคำดหวังหรือต้องกำรให้คนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) มีควำมรู้ 
ทักษะ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัย หรือด้ำนอ่ืน ๆ อย่ำงไร 

3. ในฐำนะที่ท่ำนเป็นนำยจ้ำง ท่ำนจะส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเร
ชันแซด(ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) ในประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 

3.1 ควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จศึกษำ  

3.2 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 

3.3 ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) 

                                                        
116 Campion, M.A., Campion, J.E., & Hudson, J.P., Jr. 1994. “Structured Interviewing: A Note on 
Incremental Validity and Alternative Question Types”, Journal of Applied Psychology, 79, 998 – 
1002. 
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 4. นอกเหนือจำกบทบำทองค์กำรของท่ำนแล้ว ท่ำนคิดว่ำองค์กำรหรือหน่วยงำนใดที่ควรจะ
เข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด และควรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำอย่ำงไร 

5. ท่ำนคิดว่ำ ภำครัฐควรมีแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคน
เจเนอเรซันแซดในประเด็นใดบ้ำง อย่ำงไร 

นอกจำกนี้ ในกำรสัมภำษณ์จะมีข้อค ำถำมแบบปลำยเปิด โดยให้ผู้สัมภำษณ์สำมำรถถำม
ค ำถำมที่กว้ำงและเป็นค ำถำมเชิงลึก เพ่ือกำรได้มำซึ่งข้อมูลเชิงลึก ชัดเจน และสำมำรถตอบ
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย พร้อมทั้งกำรได้มำซึ่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรวิจัยครั้งนี้ 

 

3.2.3 กำรเก็บและรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

กำรเก็บและรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview)  ผ่ำนแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) ในระหว่ำงกำร
สัมภำษณ์ ผู้วิจัยได้เปิดโอกำสแก่ผู้ให้สัมภำษณ์ได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ ผู้วิจัยไม่เบี่ยงเบน
ประเด็นหรือขัดแย้งผู้ให้ข้อมูล เพ่ือผู้วิจัยจะได้ค ำตอบที่ตรงกับประเด็นค ำถำมมำกที่สุด ในกรณีที่
ผู้วิจัยยังได้ค ำตอบที่ไม่ชัดเจนในแต่ละข้อค ำถำม ผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ให้สัมภำษณ์อธิบำยและให้ข้อมูลใน
ประเด็นดังกล่ำวเพ่ิมเติม เพ่ือควำมถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลมำกท่ีสุด  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ออนไลน์ผ่ำนทำงโปรแกรม Zoom117 และพร้อมกับจดบันทึก
ประเด็นส ำคัญขณะสัมภำษณ์ไว้ด้วย ซึ่งในกำรสัมภำษณ์นั้นจะใช้ระยะเวลำตำมควำมเหมำะสมโดย
พิจำรณำจำกกำรได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ชัดเจน และมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยครั้ง
นี้ 

 

3.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

                                                        
117 ด้วยระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลเป็นช่วงที่เกิดกำรแพร่ระบำดจำกสถำนกำรณไ์วรัสโควิด-19 ผู้วจิัยได้ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังตัวอย่ำงเคร่งครดั จึงเลือกใช้วิธีกำรสมัภำษณ์ทำงออนไลน์แทนกำรสมัภำษณ์ที่ต้อง
พบปะซึ่งกันและกัน 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรถอดเทปจำกบันทึกเสียงค ำให้สั มภำษณ์และ
พิจำรณำจำกกำรจดบันทึก และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์โดยสรุปเป็นประเด็นต่ำง ๆ และจ ำแนกข้อมูล
เป็นหมวดหมู่หรือประเภท เพ่ือให้ได้ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักได้มำกที่สุด 

ผู้วิจัยจะใช้กำรวิเครำะห์ผลจำกกำรสัมภำษณ์จำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม น ำผล
ข้อคิดเห็นที่จำกกำรสัมภำษณ์นี้มำประกอบเป็นข้อมูลทั้งในเชิงเนื้อหำ ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือมุ่งตีควำม
และท ำควำมเข้ำใจต่อโลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับทำงเลือก
อำชีพของคนเจเนอเรชันแซด 

ผลที่ได้จำกกำรศึกษำนี้จะน ำไปพัฒนำเป็นข้อค ำถำมส ำหรับกำรออกแบบสอบถำมในกำร
ส ำรวจข้อมูลกับว่ำที่บัณฑิต รวมไปถึงกำรน ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำมำอภิปรำยไว้ในบทสุดท้ำย เพ่ือ
น ำไปสู่ข้อสรุปและกำรให้ข้อเสนอแนะจำกมุมมองเชิงวิชำกำรเกี่ยวกับโลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-
19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด ซึ่งในงำนวิจัยฉบับนี้
มุ่งชี้ให้เห็นถึงแนวปฏิบัติและแนวนโยบำยต่ำง ๆ ซ่ึงหน่วยงำนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำบัณฑิต
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยฉบับนี้ รวมไปถึงนำยจ้ำงทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรก ำหนด
รูปแบบกำรจ้ำง อำจรวมถึงเส้นทำงอำชีพในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กำรและ
กลุ่มคนเจเนอเรชันแซดต่อไป 

 
 

3.3 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

 ผู้วิจัยใช้ด ำเนินกำรเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) ศึกษำองค์ประกอบ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
เป็นคนเจเนอเรชันแซด วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชัน
แซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนดประชำกรเป้ำหมำย กำรสร้ำง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ ดังนี้ 
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3.3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงส ำหรับกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกทั้ง 9 คณะในสำย
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์118 โดยมีประชำกรรวมทั้งสิ้น 3,695 คน ดังตำรำงที่ 3.1 

 

ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ ำนวนกลุ่มประชำกรรวมทั้งหมดของนักศึกษำชั้นปีที่ 4  

จำกทั้ง 9 คณะในสำยสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์119 

 

คณะในสำยสังคมศำสตร์ จ ำนวน (คน) 

คณะนิติศำสตร์ 707 

คณะเศรษฐศำสตร์ 345 

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 189 

คณะรัฐศำสตร์ 315 

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 638 

คณะศิลปศำสตร์ 833 

                                                        
118 เนื่องจำกสำขำสังคมศำสตร์นั้นเปน็สำขำที่มีอัตรำกำรแข่งขันในตลำดแรงงำนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับพ้ืนท่ี
ของกำรวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกศกึษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลยัธรรมศำสตรเ์นื่องจำกเป็น
มหำวิทยำลยัเน้นกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในศตวรรษมำตั้งแต่แผนยทุธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลยัฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมของผู้เรยีน (Active Learning) 
และแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นส่งเสริมให้เกดิกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ซึ่งแนวทำงที่ได้กล่ำวมำนี้สอดคล้องกับแนวคดิในกำรศึกษำเกี่ยวกับประเด็นโลกของกำร
ท ำงำน ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพซึ่งไมไ่ดม้ีเพียงรูปแบบเดียว  
119 ส ำนักทะเบียนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร.์ (2563). จ ำนวนนักศึกษำมีสภำพจ ำแนกตำม คณะ โครงกำรรับเข้ำ ปี
เข้ำศึกษำ เพศ ระดับปรญิญำตรี ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 เข้ำถึงเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2563 จำก 
https://www.reg.tu.ac.th/th/Picture/AttFile/8919f009-8e43-41b2-b9bb-445ad535d059 
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คณะในสำยสังคมศำสตร์ จ ำนวน (คน) 

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 289 

คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อมวลชน 289 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 90 

รวมทั้งสิ้น 3,695 

 

จำกจ ำนวนกลุ่มประชำกรรวมทั้งหมด ผู้วิจัยจะน ำจ ำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกทั้ง 9 คณะ
ในสำยสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ดังตำรำงข้ำงต้น มำแบ่งจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง โดย
ค ำนวณขนำดตัวอย่ำงตำมตำรำงส ำเร็จรูปของ ทำโร ยำมำเน่ (Yamane) มำใช้ในกำรคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงนี้ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มอย่ำงไม่เกิน 0.05 ซึ่งผลกำร
ค ำนวณสำมำรถสรุปกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกสำยสังคมศำสตร์ได้ จ ำนวน 361 คน จำก
จ ำนวนทั้งหมด 3,695 คน หลังจำกนั้นผู้วิจัยได้น ำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรค ำนวณมำเฉลี่ยจำก
คณะในสำยสังคมศำสตร์ จ ำนวน 9 คณะ สรุปได้ว่ำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรำยคณะจะอยู่ที่จ ำนวน 
40.11 หรือคิดเป็น 40 คน/คณะ 

 

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยขออธิบำยรำยละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิเครำะห์เอกสำรจำกแนวคิดทฤษฎี
โลกของกำรท ำงำน (World of Work) ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) และทำงเลือก
อำชีพ (Career Choices)  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของ
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน ตลอดจน
น ำผลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์จำกผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนจำกผู้ผลิตบัณฑิต 
ตัวแทนนำยจ้ำง และผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  มำ
พัฒนำและออกแบบเป็นข้อค ำถำมท่ีใช้เป็นแบบสอบถำมในกำรเก็บข้อมูล 
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2) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล มีจ ำนวนทั้งสิ้น 
19 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด จ ำนวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด จ ำนวน 5 ข้อ 

ผู้วิจัยสร้ำงข้อค ำถำมแต่ละข้อด้วยกำรก ำหนดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำม
แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 4 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่อง เพ่ือเปรียบเทียบสภำพปัจจุบันและ
สภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด รวมไปถึงศึกษำวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของ
คนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

 

3.3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน กล่ำวคือ ส่วนแรก ศึกษำข้อมูล
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ จำกเอกสำรทำงวิชำกำร วำรสำร หนังสือ รำยงำน
กำรวิจัยและกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต  นโยบำย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เอกสำรเผยแพร่ 
ตลอดจนข้อมูลและสถิติ และท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดตัวแบบในกำรวิเครำะห์ 
(Conceptual Framework) รวมทั้งกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในกำรวิจัย 

 ส่วนที่ 2  ผู้วิจัยประสำนควำมร่วมมือไปยังกลุ่มตัวอย่ำงด้วยกำรท ำหนังสือขออนุญำตเก็บ
รวบรวมข้อมูล และด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผ่ำนทำงแบบสอบถำมออนไลน์ด้วยกำร
สแกนคิวอำร์โค้ด (QR Code)  หลังจำกนั้นผู้วิจัยติดตำมกำรตอบกลับแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำง
ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้มำตรวจสอบให้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้และน ำไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป 
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3.3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
(Descriptive statistic) ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) และค่ำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำม
ต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified (Priority Needs Index Modified) เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม รวมถึ เปรียบเทียบสภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
เป็นคนเจเนอเรชันแซด รวมไปถึงศึกษำวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมอง
ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร (ซ่ึงอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

ค่ำมัธยฐำน (Median) เป็นกำรแปลควำมหมำยจำกค ำตอบของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีระดับควำม
คิดเห็นและควำมถี่ ตำมกำรก ำหนดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert 
Scale) ตั้งแต่ระดับค่ำคะแนน 1 หมำยถึง ข้อควำมนั้นมีสภำพปัจจุบันหรือสภำพที่คำดหวัง น้อยที่สุด
ไปถึงระดับค่ำคะแนน 4 หมำยถึง ข้อควำมนั้นมีสภำพปัจจุบันหรือสภำพที่คำดหวังมำกที่สุด ซึ่งผู้วิจัย
ใช้เกณฑ์กำรแปลผลคะแนนโดยใช้สูตรค ำนวณควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น ดังนี้  

ควำมกว้ำงของแต่ละอันตรภำคชั้น = คะแนนสูงสุด- คะแนนต่ ำสุด 
     จ ำนวนชั้น 
 
    = 4-1 = 0.75 
        4 
 
ดังนั้น ควำมกว้ำงของแต่ละอันตรภำคชั้นเท่ำกับ 0.75 ผู้วิจัยจึงแปลควำมหมำยตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนดดังนี้ 
 

ช่วงค่ำน้ ำหนักคะแนน เกณฑ์ที่ก ำหนด 

3.28 - 4.00 ข้อควำมนั้นมีสภำพปัจจุบันหรือสภำพที่คำดหวัง มำกที่สุด 
2.52 - 3.27 ข้อควำมนั้นมีสภำพปัจจุบันหรือสภำพที่คำดหวัง  มำก 

1.76 - 2.51 ข้อควำมนั้นมีสภำพปัจจุบันหรือสภำพที่คำดหวัง น้อย 

1.00 - 1.75 ข้อควำมนั้นมีสภำพปัจจุบันหรือสภำพที่คำดหวัง น้อยที่สุด 
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ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: SD.) เป็นกำรวัดกำรกระจำยตัวของ
ข้อมูลจำกค่ำเฉลี่ย (Mean) เพ่ือดูทิศทำงควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมว่ำเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกกรณีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีกำรกระจำยตัวมำก แสดงว่ำ ข้อมูล
ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่สอดคล้องกัน และกรณีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีกำรกระจำยตัว
น้อย แสดงว่ำ ข้อมูลเป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือสอดคล้องกัน  

ค่ำร้อยละ (Percentage)  ผู้วิจัยแปลควำมหมำยและตีควำมค่ำร้อยละ ด้วยกำรพิจำรณำ
จำกอัตรำส่วนที่เป็นส่วน 100  

ค่ำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified (Priority Needs Index 
Modified) เป็นกำรหำรค่ำผลต่ำงระหว่ำงสภำพที่คำดหวัง (I) กับสภำพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) ด้วย
ค่ำสภำพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) โดยใช้หลักกำรก ำหนดควำมต้องกำรจ ำเป็นจำกระดับของสภำพที่
เป็นจริง เพื่อให้เป็นคะแนนมำตรฐำน ซึ่งมีสูตรในกำรค ำนวณดังนี้  

 

 

 

PNI หมำยถึง ดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น   
(Priority Needs Index Modified) 

I หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของสภำพที่ควรจะเป็น (Importance) 
D หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของสภำพที่เป็นจริง (Degree of 
Success) 
 

 ในงำนวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก ำหนดค่ำ PNI Modified  มำกกว่ำ 0.2 ขึ้นไปถือว่ำ มีควำมต้องกำร
จ ำเป็น ซึ่งในกำรน ำค่ำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified  มำวิเครำะห์ข้อมูล
นี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรจ ำเป็นเร่งด่วนที่ควรได้รับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและ
ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด   

 

 

 

PNI Modified = (I - D) / D 
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บทที่ 4 
โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับ
ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด ตำมมุมมองของตัวแทนผู้ผลิต
บัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำง และผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำร

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
 

ในบทนี้เป็นกำรน ำเสนอให้เห็นถึงมุมมองในระดับมหภำค ซึ่งเป็นกำรมองผลกระทบใน
ภำพรวมของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำร
ท ำงำน โดยกำรทบทวนเนื้อหำที่เกี่ยวข้องจำกเอกสำร บทควำม รำยงำนที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวที่ส่งผลกระทบต่อภำวะกำรมีงำนท ำและกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกำรจ้ำงงำน ระดับที่
สอง มุมมองในระดับองค์กำร ซึ่งมองจำกฝั่งนำยจ้ำง/ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเห็นภำพของตลำดแรงงำนและ
ควำมคำดหวังของนำยจ้ำง 

ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำงและ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  ในกำรเก็บและรวบรวม
ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผ่ำนแบบ
สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แนวโน้มควำม
เปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่
องค์กำรคำดหวังจำกว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ ข้อที่ 3 ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด และข้อที่ 4 
ข้อเสนอแนะบำงประกำรที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติที่ต่อกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด  ซึ่งผลกำรศึกษำนั้นสำมำรถน ำเสนอได้
ดังต่อไปนี้ 

4.1 มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้ม
ควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน 

4.2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทักษะของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่) ตำมมุมมองของผู้ผลิตบัณฑิต นำยจ้ำงจำกภำครัฐและภำคเอกชน รวมไปถึง
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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4.3 มุมมองต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซด 

4.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคน
เจเนอเรชันแซด ภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 

4.5 บทสรุป 

 

4.1 มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีต่อ
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน 

บริบทและสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม 
และโรคระบำดล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลกของท ำงำน ดังนั้ น ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็น แรงงำน นำยจ้ำงทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน แนวนโยบำยต่ำง  
ๆ ของภำครัฐ เป็นต้น จะต้องพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ เรียนรู้วิธีคิด และออกแบบระบบกำร
ท ำงำนให้ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดเดำได้ยำกอยู่เสมอ ดังค ำให้สัมภำษณ ์

 

“…โลกของกำรท ำงำนมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพรำะฉะนั้นสิ่งที่เรำต้อง
คิดคือ covid ..จะอยู่กับเรำไปเรื่อย ๆ แปลว่ำวิธีคิดเรื่องที่ท ำงำนมันก็ต้อง
เปลี่ยนแปลง เรำยังคิดแบบเดิม ออกแบบวิธีกำรท ำงำนแบบเดิม คิดเรื่อง
ออฟฟิศแบบเดิมในอนำคตเรำก็จะถูก interrupt จำกโลก เพรำะฉะนั้นเรำ
ต้องคิดใหม่ ถึงแม้ว่ำ covid มันจะจำงหำยลงแต่แนวโน้มมันจะยังอยู่ แปลว่ำ 
covid เนี่ยไม่ใช่โรคเดียวหรอก อำจจะมีโรคอุบัติใหม่ อ่ืน  ๆ เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลำ นอกจำกนี้ กำร interrupt จะไม่ได้เกิดขึ้นจำกโรคระบำดอย่ำง
เดียว แต่อำจเกิดได้จำกกำรชุมนุมประท้วงทำงกำรเมืองก็ได้ เกิดจำกภัยก่อ
กำรร้ำยก็ได้ เกิดจำกภัยธรรมชำติก็ได้…”120 

                                                        
120ผู้เชี่ยวชำญที่ 1 กลุ่มตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต  
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อย่ำงไรก็ตำม ผู้ เชี่ยวชำญที่ เป็นตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำง และผู้ เชี่ยวชำญด้ำน
ตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ต่ำงให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำร
ท ำงำนไว้ด้วยกัน 4 ประกำร กล่ำวคือ ประกำรแรก สถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำน ประกำรที่สอง กำร
เปลี่ยนแปลงลักษณะงำนและรูปแบบกำรท ำงำน ประกำรที่สำม กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะ
นำยจ้ำงทั้งภำครัฐและภำคเอกชน) และประกำรที่สี่ กำรปรับตัวของแรงงำน (ในฐำนะลูกจ้ำง) 
ดังต่อไปนี้ 

 ประกำรแรก สถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำน ผลพวงจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 จะท ำให้
ตลำดแรงงำนมีควำมผันผวนสูงสำมำรถคำดเดำได้ยำก ส่งผลให้กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และ
อุปทำนของจ ำนวนแรงงำนที่ต้องกำรเป็นไปได้ยำก ในประเด็นดังกล่ำวถือเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งต่อ
ผู้ผลิตบัณฑิต ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“ เวลำเรำพูดถึงตลำดงำนมันไม่ได้หมำยถึงต ำแหน่งงำนเท่ำนั้น มันหมำยถึง
ตัว labor pool ผู้ที่จะไปไปอยู่ในตลำดงำนนั้น ๆ เมื่อคนกลับไปท ำงำนมัน
จะเกิดกำรแย่ งงำนกันท ำให้  supply มีไม่ เ พียงพอ และ demand ก็
คำดกำรณ์ได้ยำก เนื่องจำกบำงกลุ่มจะไม่หันกลับท ำงำนแบบสังกัดองค์กำร…
เรำไม่รู้ว่ำตลำดเป็นยังไง demand ตรงไหนจะอยู่แค่ไหนแล้ว คู่แข่งจะมีมำก
น้อยแค่ไหน ถ้ำในฐำนะคนจ้ำงงำนก็มี pool ให้เรำเลือกเยอะขึ้น แต่เรำใน
ฐำนะผู้ผลิตบัณฑิตก็ไม่แน่ใจว่ำ หำกบัณฑิตที่จบออกไปแล้วนั้นจะมีต ำแหน่ง
งำนที่หลงเหลือให้แก่พวกเขำหรือไม่”121 

 

จำกควำมข้ำงต้นพิจำรณำได้ว่ำ ในขณะที่ด้ำนหนึ่งเป็นควำมท้ำทำยต่อผู้ผลิตบัณฑิตแต่กลับเป็นควำม
ได้เปรียบต่อนำยจ้ำงที่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งคนเก่ง (pool of talent) ได้มำกขึ้น ด้วยประเด็นดังกล่ำว
อำจส่งผลให้ตลำดแรงงำนนั้นมีกำรแข่งขันในแต่ละต ำแหน่งงำนที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่

                                                        
121ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต  
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แรงงำนจ ำต้องพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ เพื่อที่จะสร้ำงและน ำเสนอตนเองให้มีมูลค่ำใน
ตลำดแรงงำน 

ประกำรที่สอง กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะงำนและรูปแบบกำรท ำงำน ในประเด็นนี้
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงให้ข้อคิดเห็นที่แตกต่ำงกันออกไปใน 2 ประเด็นส ำคัญ กล่ำวคือ ประเด็นแรก การ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน พบว่ำ ลักษณะงำนที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะไม่มี
ลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงไปมำกนัก แต่ลักษณะงำนในทำงสังคมศำสตร์ เช่น กำรท่องเที่ยว กำร
บริหำรธุรกิจ กำรตลำดและกำรจัดกำร เป็นต้น จะมีแนวคิดและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่
เปลี่ยนแปลงไป  ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“ คณะบำงคณะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกันไป  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำง social 
science เพรำะ คณะที่เกี่ยวข้องกับกำรเทคโนโลยีเองไม่ค่อยได้ผลกระทบ
เท่ำไหร่ แต่กลุ่ม social science ไม่ว่ำจะเป็น  กำรบริหำรธุรกิจ กำรตลำด 
กำรท่องเที่ยว รัฐศำสตร์ แนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือจะเปลี่ยนไป
พอสมควร เพรำะงั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้ำสมัยก่อนมันเป็นคณะที่เรียนเรียนแบบ
เจำะลึกเฉพำะด้ำนตัวเนื้องำนกับตัวองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันอำจจะไม่สอดรับ
กันทีเดียว 100%...”122 

 

นอกจำกนี้ ผลจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้แต่ละองค์กำรมีกำรน ำ
เทคโนโลยีและปัญญำประดิษฐ์เข้ำมำประยุกต์ใช้ในองค์กำรมำกขึ้น ท ำให้กระทบต่อกำรปรับลด
ต ำแหน่งงำนบำงต ำแหน่งที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทดแทนแรงงำนของคนได้ เช่น งำนธุรกำร
เอกสำร เป็นต้น ในขณะเดียวกันอำจเกิดลักษณะงำนใหม่ที่จ ำต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรมำกขึ้น เช่น ต ำแหน่งนักวิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น ดังค ำให้
สัมภำษณ์  

 

                                                        
122 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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“กำรมีระบบ automation มำกขึ้นมี AI เข้ำมำมำกขึ้น แล้วมันอำจจะ
กระทบกับกำรลดต ำแหน่งในบำงต ำแหน่งลงไป แต่ว่ำบำงต ำแหน่งงำนก็
อำจจะมีกำรจ้ำงงำนมำกขึ้น เหมือนอย่ำงพวก data analytic อะไรพวกนี้ 
มันก็อำจจะต้องมีเรื่องของกำรจัดกำรข้อมูล กำรใช้ฐำนข้อมูลอะไรพวกนี้ 
หรือว่ำเป็นเรื่องของนักกำรตลำด e-commerce อะไรพวกนี้ มันก็อำจจะมี
กำรจ้ำงงำนตรงนี้มำกขึ้น”123 

 

ประเด็นที่สอง การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท างาน จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 ท ำให้รูปแบบกำรท ำงำนนั้นเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนในเชิงกำยภำพไปสู่กำรท ำงำนใน
รูปแบบระยะไกลมำกข้ึน หรืออำจเรียกว่ำ “รูปแบบกำรท ำงำนออนไลน์” ที่พนักงำนหรือบุคลำกรใน
องค์กำรสำมำรถท ำงำนที่ใดก็ได้ผ่ำนกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรประชุมแบบ 
Virtual Meeting กำรจัดกำรข้อมูลผ่ำนแพลตฟอร์ม เป็นต้น จึงเป็นบทบำทหน้ำที่ขององค์กำร (ใน
ฐำนะนำยจ้ำง) ที่จะต้องออกแบบกระบวนกำรท ำงำนใหม่ให้สอดคล้องต่อบริบทและสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่รูปแบบกำรท ำงำนที่สำมำรถจะท ำที่ใดก็ได้ส่งผลให้กระบวนกำรท ำงำนมี
ควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น กรอบระยะเวลำในกำรท ำงำนย่อมยืดหยุ่นตำมไปด้วย ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“วิถีคิดเรื่องกำรท ำงำนในโลกสมัยใหม่จึงต้องคิดอย่ำงนี้ว่ำ เรำต้องออกแบบ
งำนให้คนสำมำรถท ำงำนจำกท่ีไหนก็ได้ อันนี้คือหัวใจส ำคัญหัวใจที่หนึ่ง เรื่อง
ของที่ท ำงำนไม่ได้แปลว่ำทุกคนต้องมำรวมกันอยู่ในที่เดียวอีกต่อไป ต้องท ำให้
คนท ำงำนจะต้องสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูล เข้ำถึง เทคโนโลยี  และมี
แพลตฟอร์มที่ท ำให้เขำร่วมมือกันท ำงำน ประชุมหรือท ำงำนร่วมกัน work 
on project ร่วมกันได”้124 

“รูปแบบกำรท ำงำนในอนำคตมันเปลี่ยนไปเร็วพอสมควร เพรำะฉะนั้นตัว
นำยจ้ำงเองมีควำมรู้สึกว่ำท ำงำนที่บ้ำนก็ดี เพรำะว่ำค่ำน้ ำค่ำไฟที่ท ำงำนที่

                                                        
123 ผู้เชี่ยวชำญที่ 6 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
124 ผู้เชี่ยวชำญที่ 1 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ  
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ออฟฟิศลง แล้วก็ประสิทธิภำพกำรท ำงำนถำมว่ำมันด้อยกว่ำเดิมมำกไหม 
ตอบได้ว่ำไม่มำก กลำยเป็นเรำแทบจะท ำงำน 24 ชั่วโมง…”125 

“สถำนกำรณ์โควิดที่มันมำกระทบต่อกำรท ำงำน มันท ำให้รูปแบบกำรท ำงำน
เปลี่ยนไป เรำก็เห็นได้ชัดเลยนะว่ำจำกกำรที่เรำจะต้องไปนั่งท ำงำนที่ที่ท ำงำน 
เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบกำรท ำงำนแบบ Remote working มำกขึ้น ก็คือ
ท ำงำนที่บ้ำน work from home เยอะขึ้น กำรประชุมก็เป็นแบบ Virtual 
Meeting มำกขึ้น”126 

 

 ในขณะที่ผู้เชี่ยวชำญที่เป็นตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ ในช่วงของ
กำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ภำครัฐได้มีกำรปรับตัวค่อนข้ำงมำกด้วยกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนที่สำมำรถท ำงำนจำกที่บ้ำนได้ (work from home) โดยมีกำรออก
กฎระเบียบที่รองรับต่อกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ เพ่ือมิให้กำรปฏิบัติงำนจำกที่บ้ำนเป็นเรื่องที่ขัด
ระเบียบต่อกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนในภำครัฐที่
เป็นส่วนรำชกำรดังกล่ำวนี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนในเพียงระยะสั้นเท่ำนั้น เพ่ือให้สอดคล้องต่อกำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึ้น ส่วนกำรปรับเปลี่ยนในรูปแบบระยะยำวนั้นอำจเป็นเพียงทำงเลือกหนึ่ง
ของบำงต ำแหน่งงำนที่สำมำรถกระท ำได้เท่ำนั้น ส่วนภำครัฐที่อยู่ในรูปแบบองค์กำรมหำชน หรือ
องค์กำรรูปแบบอ่ืน ๆ อำจเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์รูปแบบใหม่ เช่น 
กำรจัดสรรเวลำในกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นมำกขึ้น กำรท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ เป็นต้น เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมของพนักงำนในองค์กำร ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“ภำครัฐจะแบ่งเป็นสองส่วน ภำครัฐส่วนที่เป็นรำชกำรเลยกับภำครัฐส่วนที่
อำจจะมีควำมเป็น flexible หน่อย ก็คือพวกองค์กำรมหำชนหรือที่เป็น
ลูกจ้ำงรัฐ ช่วงนี้ต้องบอกว่ำภำครัฐเองก็ปรับเปลี่ยนค่อนข้ำงเยอะ อย่ำงเช่น 
พวกกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ออกมำเพ่ือรองรับเพ่ือมำว่ำ กำร work from 
home จะได้ไม่ผิดกฎหมำย ไม่ได้ผิดกฎระเบียบ กพ. แต่โดยพ้ืนฐำนยังไม่คิด

                                                        
125 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ  
126 ผู้เชี่ยวชำญที่ 6 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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ว่ำระเบียบนี้ใช้ในลักษณะ long term แต่ใช้เป็น option กับตัว function 
ใหม่ ๆ หรือว่ำรูปแบบใหม่ ๆ อำจจะเป็นได้ แต่ในภำครัฐที่เป็นอย่ำงเช่น 
flexible อย่ำงตัวพวกองค์กำรรัฐ องค์กำรมหำชน ก็มีโอกำสที่ปรับรูปแบบ
กำรท ำงำน เพ่ือจะเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมกำรท ำงำนอยู่ในระดับหนึ่ง 
อย่ำงเช่นพวก flexible time หรือว่ำเรื่อง work from home มีโอกำสที่จะ
น ำมำเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรพวก HR ได.้.”127 

 

 ประกำรที่สำม กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำงทั้งภำครัฐและภำคเอกชน) ใน
ประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงให้ข้อคิดเห็นว่ำ องค์กำรจะมีแนวโน้มกำรปรับตัวด้วยกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะที่ 1 กำรจ้ำงงำนในรูปแบบสัญญำระยะสั้น ลักษณะที่ 2 กำรปรับลดอัตรำก ำลังคน และ
ลักษณะที่ 3 กำรออกแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในรูปแบบใหม่ ดังนี้ 

 ลักษณะที่ 1 การจ้างงานในรูปแบบใหม่ รูปแบบกำรจ้ำงงำนจะแตกต่ำงไปจำกเดิมอย่ำงมำก 
เนื่องจำกควำมต้องกำรขององค์กำรและแรงงำนเปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ มุมมองควำมต้องกำรของ
องค์กำร ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงที่ต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะเจำะจงตอบโจทย์ต่อลักษณะ
งำนใหม่มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนก ำลังคน ท ำให้งำนในบำงอย่ำงจะใช้ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของคนเป็นส ำคัญ ดังนั้น แนวโน้มกำรจ้ำงงำนในรูปแบบใหม่จะเป็นในลักษณะ
พันธสัญญำที่เกิดขึ้นระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงตำมลักษณะของเนื้องำนที่มอบหมำยให้รับผิดชอบเป็น
ส ำคัญ ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“…อำจจะจ้ำงด้วยควำมที่เฉพำะเจำะจงเหมือนเป็นจ็อบมำกข้ึนแทนที่จะจ้ำง
ในระยะยำว ส ำคัญคือเรื่องของ skill set เพรำะแต่ละจ็อบท ำได้ด้วยคนที่มี 
skill set ซึ่งไม่ใช่ถ้ำเป็นงำนทั่ว ๆ ไปใครท ำก็ได้...”128  

“แนวทำงรูปแบบกำรจ้ำงงำนที่ต่ำงไปจำกเดิม สมัยก่อนงำนโตก็จ้ำงคนเพ่ิม
แต่ปัจจุบันเนี่ยเขำอำจจะได้ผ่ำนประสบกำรณ์อะไรบำงอย่ำงและเขำคิดว่ำ

                                                        
127ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจำ้งจำกภำครัฐ  
128 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ  
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จริง ๆ กำรจ้ำงคนอำจจะไม่ได้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ เพรำะรองรับงำนพวกนี้ได้
ด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคอ่ืน  ๆ ”129 

 

ในขณะที่มุมมองควำมต้องกำรของแรงงำน หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัส โควิด-
19 แรงงำนต้องกำรท ำงำนอิสระมำกข้ึนและมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น เนื่องจำกแรงงำนต้องกำร
ทำงเลือกอำชีพที่หลำกหลำยเพื่อรับมือต่อสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นใน
อนำคต นอกจำกนี้ แรงงำนที่เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชันใหม่มิได้ต้องกำรท ำงำนที่ผูกพันกับองค์กำรใด
องค์กำรหนึ่งในลักษณะของกำรจ้ำงงำนตลอดชีวิต หำกแต่ควำมต้องกำรของกลุ่มคนเหล่ำนี้แสวงหำ
เป้ำหมำยและงำนที่ท้ำทำย เพ่ือให้ได้รับประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ใหม่  ๆ อยู่เสมอ ดังค ำให้
สัมภำษณ์ 

 

“กำรจ้ำงงำนในหลังโควิดเปลี่ยนไปมำก กลุ่มคนที่เรียกว่ำ  gig economy 
จะมีมำกขึ้นหลังโควิด เท่ำที่ผมเคยสัมภำษณ์งำนมำไม่นับเด็กยุคใหม่ แต่เป็น
กลุ่มคนช่วงอำยุ 30-40 ปี พวกเขำต้องกำรท ำงำนให้เรำนะ แต่ก็จะท ำธุรกิจ
ส่วนตัวควบคู่กันไปด้วย ซึ่งคนกลุ่มนี้มักมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนองค์กำร
ขนำดใหญ่มำแล้ว แต่คงไม่คิดอยำกอยู่องค์กำรขนำดใหญ่อีกต่อไป เขำอยำก
กลับมำอยู่องค์กำรทั่วไป แต่ commitment ไม่ยำว 1- 3 ปี จบละ หลังจำก
นั้นแยกทำงกัน แยกทำงกันก็คือ เขำจะท ำอะไรก็เรื่องของเขำ และพอเขำท ำ
ถึงจุดนึง เขำอำจจะกลับมำอีกก็ได้ ตอนแรกเข้ำใจว่ำมันจะเกิดกับเด็กยุคใหม่ 
แต่พอเป็นโควิดปุ๊บเนี่ย ทุกคน ไม่อยำกท ำงำน รู้สึกไม่อยำกท ำงำนที่มันเป็น
ระยะยำว และบอกว่ำอยำกได้ job security แต่ว่ำตัวนี้มันหำยไป กลำยเป็น
ว่ำ กำรท ำงำนมันท ำให้ชีวิตของเขำเสียไป อำจจะเป็นเพรำะว่ำช่วงนี้มันเป็น
ช่วงที่ work from home กันมำก เมื่อได้อยู่กับตัวเองต่อให้งำนมันหนักแต่ก็
ได้รู้สึกใช้ชีวิตของตนเอง ซึ่งแนวโน้มมันจะเป็นเช่นนี้กำรจ้ำงงำนตลอดชีวิต
คิดว่ำหำยไปแน่  ๆ 130 
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 อย่ำงไรก็ตำม ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็นผู้แทนจำกฝ่ำยผลิตบัณฑิต ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมว่ำ ท่ำมกลำง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 นั้น นำยจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐกลับเป็นองค์กำรที่มี
เสถียรภำพที่สุด กระนั้นก็ตำม องค์กำรภำครัฐจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องออกแบบระบบงำนและ
กระบวนกำรท ำงำนให้ตอบโจทย์ต่อคนเจเนอเรชันใหม่ เนื่องจำกหำกกลุ่มแรงงำนเหล่ำนี้ต้องกำร
ควำมมั่นคงในงำนก็จริง แต่หำกออกแบบวิธีกำรท ำงำนที่ไม่ท้ำทำยหรือสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติได้
ย่อมส่งผลต่อกำรลำออกจำกงำนระดับสูง ในขณะที่ฝั่งนำยจ้ำงภำคเอกชน แม้จะมีกำรออกแบบระบบ
กำรท ำงำนที่ดึงดูดคนเจเนอเรชันใหม่ก็ตำม แต่ภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ก็มิ
อำจคำดเดำได้ว่ำองค์กำรภำคเอกชนนั้นจะปรับตัวและอยู่รอดได้มำกน้อยเพียงใด รวมไปถึงกำร
ย้อนกลับมำพิจำรณำถึงกำรลงทุนในมนุษย์ขององค์กำรภำคเอกชนแล้วนั้น ย่อมที่จะมีแนวโน้มในกำร
รับคนเข้ำท ำงำนลดน้อยลง ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“งำนที่เป็นในระบบมำกขึ้นอำจจะกลับมำอีกครั้งหรือเปล่ำ คือ ก่อนหน้ำ 
covid เรำรู้สึกว่ำ Gen Z จะชอบเป็นนำยตัวเอง หรือชอบท ำแบบ Project 
based หวือหวำเปลี่ยนไปเรื่อย แต่สมมติว่ำถ้ำองค์กำรยังไม่เปลี่ยนเพ่ือ
รองรับงำนที่เป็น project ไปเรื่อย ๆ rotate ไปเรื่อย ๆ เพ่ือท ำให้งำนมันมี
หน้ำใหม่และเรียนรู้ตลอดเวลำเหมำะสมกับเจนเนอเรชั่น ไม่แน่ใจว่ำองค์กำร
ท ำได้ ดังนั้น มันจึงมำอยู่ตรงที่ว่ำระบบรำชกำรยังปรับตัวอย่ำงนั้นไม่ได้ แต่
ระบบรำชกำรเป็นที่ที่มีเสถียรภำพที่สุดในวิกฤตที่ผ่ำนมำในแง่ของกำรดูแล
เทคแคร์คนในระบบ ซึ่งก็ไม่แน่ใจอีกว่ำคนจะอยำกไปตรงนั้นมำกน้อยแค่ไหน 
แล้วก็แต่พออยู่ก็อยู่ไม่นำน มันก็จะเกิดภำวะ turn over สูงมำก ในขณะที่
ภำคเอกชนมีระบบแบบนี้ที่รองรับเจเนอเรชันแบบนี้ได้ เช่น กำรท ำงำน 
assign เป็น project ตั้งแต่ก่อนวิกฤต แต่องค์กำรเอกชนจะมีน้อยลง ด้วย 2 
เหตุผล คือ องค์กำรที่เหลือ survive อยู่ก็ไม่มำก แล้วเขำก็จะเริ่มคัดคนที่ไม่รู้
จะคัดครีม หรือค่ำจ้ำงเงินเดือนเยอะ 1 คนหรือจ้ำงเงินเดือนกลำง 2 คนแทน 
หรือจ้ำงเงินเดือนน้อยต่องำนชิ้นหนึ่ง ๆ ที่เขำดีไซน์ใหม่ มันจะมีกำรดีไซน์งำน
ใหม1่31 
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ลักษณะที่ 2 การปรับลดอัตราก าลังคน ภำครัฐจะมีผลกระทบต่อกำรปรับลดอัตรำก ำลังคน
อยู่น้อย เนื่องมำจำกแผนอัตรำก ำลังคนของภำครัฐได้มีกำรก ำหนดตำมระเบียบของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
แต่กำรปรับลดอัตรำก ำลังคนนี้จะส่งผลกระทบอย่ำงยิ่งต่อภำคเอกชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในองค์กำร
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ต้องปรับตัว
เพ่ือควำมอยู่รอด รวมถึงผลพวงจำกกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในองค์กำรทดแทนกำร
ใช้ก ำลังคน ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“องค์กำรที่ในช่วงโควิดที่ถือว่ำมีควำมมั่นคงที่สุด คือ องค์กำรรัฐ เพรำะใน
เรื่องของอัตรำก ำลังคนถูก keep และ fix ไว้อยู่แล้ว รองลงมำก็จะเป็นตัว
องค์กำรขนำดใหญ่ แต่ที่ผลกระทบเยอะ ๆ ก็คือ ขนำดกลำงและขนำดเล็ก..ที่
ต้องกำรปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด โดยเฉพำะอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง เริ่มรู้จัก
กำรปรับตัวด้วยกำรเอำเทคโนโลยีดิจิตัลมำใช้เยอะขึ้น เริ่มที่จะเรียกว่ำ  lean 
process มำกขึ้น ในขณะที่ภำครัฐไม่ปรับเรื่องอัตรำก ำลังคน เนื่องมีควำม
ซับซ้อนในตัวกฎระเบียบและปรับเปลี่ยนได้ยำก”132 

 

ควำมข้ำงต้นสำมำรถพิจำรณำได้เพ่ิมเติมว่ำ ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์วิกฤตองค์กำรภำครัฐกลับเป็น
องค์กำรที่มีควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำนมำกที่สุด ด้วยเหตุผลที่ว่ำ รูปแบบกำรจ้ำงงำนของบุคลำกรนั้น
เป็นสัญญำกำรจ้ำงงำนระยะยำว และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กฎระเบียบ และกำรบริหำรงำน
ภำครัฐนั้นมีควำมซับซ้อนเปลี่ยนแปลงได้ยำก เนื่องจำกบุคลำกรของภำครัฐต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำย
ได้ให้อ ำนำจไว้เท่ำนั้น 

ลักษณะที่ 3 การออกแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใหม่  สิ่งที่จะมีควำม
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 คือ ควำมต้องกำร
ของแรงงำน เนื่องจำกค่ำตอบแทนและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอำจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียว
ในกำรยังคงอยู่กับองค์กำร แต่จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น กำรมีวัน
ลำหยุด กำรมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นทั้งระยะเวลำของกำรท ำงำนและสถำนที่ท ำงำน เป็นต้น 
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ดังนั้น บทบำทหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จึงต้องออกแบบกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือก กำรพัฒนำ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรให้คงอยู่กับองค์กำร  ซึ่งกำรออกแบบที่ว่ำนี้ควรเป็นกำร
ออกแบบที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของแรงงำนในแต่ละเจเนอเรชัน เช่น กำรจ่ำยค่ำตอบแทนใน
รูปแบบใหม่ กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนที่มีควำมยืดหยุ่น ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ในแต่ละเจเนอเรชัน
ต่ำงมีควำมต้องกำรในด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่แตกต่ำงกัน ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“กำรจ้ำงงำนจะเปลี่ยนไปมันต้องไป flexible มำก ๆ  บำงคนไม่ได้ต้องกำร
เติบโตในงำนแบบสมัยก่อน ไม่ได้ต้องกำรเงินเดือนสูง ๆ  แต่สิ่งที่เขำต้องกำร
จะเป็นพวก flexible Benefit อะไรแบบนี้ แบบสำมวันท ำงำน สองวันหยุด
ไหม เพรำะเขำรู้สึกว่ำกำรที่เขำได้อยู่บ้ำนเพ่ิมขึ้นเนี่ยมันท ำให้เขำรู้สึกว่ำ เขำมี
อิสระเพรำะฉะนั้นในกำรท ำงำนในอนำคตอำจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยซ้ ำ 
ดังนั้น องค์กำรหำกต้องกำรปรับตัว ถ้ำคุณยัง fix ในเรื่องของ HRM นับว่ำคุณ
จะไม่เป็นตัวเลือกให้คนรุ่นใหม่แล้ว เพรำะสิ่งที่พวกเขำต้องกำร คือ package 
ในกำรท ำงำน แล้ว package ที่ว่ำนี้คืออะไร เช่น กำรท ำงำนในรูปแบบ 
hybrid คือ ท ำงำนที่บ้ำนได้ ท ำงำนที่ออฟฟิศได้  ไม่ต้องดูว่ำเรำเข้ำงำนกี่โมง 
เพรำะไม่มีใครต้องกำร work from home 100% ฉะนั้น องค์กำรต้องปรับ
อย่ำงมำกในกำรจ้ำงงำนควรถำมเขำตั้งแต่ตอนสัมภำษณ์เลยว่ำ คุณต้องกำร
ท ำงำนแบบไหน”133 

“Gen Z  กลุ่ม out of standing  เป็น talent ที่เขำต้องกำร HR เขำต้อง 
fast track ซึ่ง fast track ในที่นี้อธิบำย 2 แบบนะ ก็คือไม่ใช่แค่โปรโมทขึ้น
เร็ว ๆ อย่ำงเดียวนะ แต่ว่ำ fast track มันคืองำนที่ท้ำทำยที่มันตอบ drive  
ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้เขำมีสิทธิ์ได้ variety of compensation คือถ้ำเรำ
ไปสู้ที่เงินเดือนอย่ำงเดียว มันจะไปโค่นล้มควำมควำมเท่ำเทียมภำยในใช่ไหม 
เพรำะอย่ำงนั้นองค์กำรต้องหำวิธีจ่ำยใหม่ ๆ สรุปแล้วนี่คือต้องมี fast track 
HR134 

                                                        
133 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 
134 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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ประกำรที่สี่ กำรปรับตัวของแรงงำน (ในฐำนะลูกจ้ำง) ดังที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้นแล้วว่ำ 
แนวโน้มของตลำดแรงงำนจะต้องเผชิญกับควำมผันผวนสูง ดังนั้น ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงที่มีต่อ
คุณสมบัติของแรงงำนจึงมิใช่เพียงแต่กำรมีควำมรู้เชิงลึกในสำยอำชีพเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึง
ทักษะและคุณลักษณะนิสัยที่ต้องเผชิญต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่คำดเดำได้ยำกและไม่แน่นอน อำทิ กำร
ปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญต่อสถำนกำรณ์ที่ยำกล ำบำก ( resilience)  ควำมเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น (empathy) กำรควบคุมสภำวะทำงอำรมณ์ได้ เป็นต้น ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“Gen Z คือพี่รู้สึกว่ำในขณะที่ตลำดงำนมันผันผวน ลักษณะงำนมันผันผวน
อย่ำงที่ว่ำ ในตลำดงำนเนี่ยมุมนึงมันอำจจะเหมำะส ำหรับกำร rotate ไปเรื่อย 
ๆ ไม่ได้คิดวำงแผนระยะยำวเพรำะแผนระยะยำววำงไม่ได้ แต่นั่นหมำยควำม
ว่ำหำกกำร rotate งำนจะข้ึนกับ Gen Z คุณสมบัติของเขำในกำรที่จะไป
เปลี่ยนงำนนั้นก็ต้องมี core บำงอย่ำงที่สูง อำทิเช่น เขำสำมำรถท ำงำนกับ
เทคโนโลยี สำมำรถท ำงำนที่มีควำมผันผวนตลอดเวลำได้เสมอ มีภำวะทำง
อำรมณ์มั่นคงสูง”135 

“นำยจ้ำงไม่ต้องกำรควำมรู้ที่ยืดหยุ่นอะไรมำก  ค ำว่ำยืดหยุ่นเนี่ยมันคือ
คุณสมบัติ อำจจะใช้ภำษำอังกฤษค ำใหญ่ qualification ซึ่งค ำว่ำยืดหยุ่นใน 
qualification มันอำจจะมีกลุ่มในเรื่องสกิล ทักษะ แล้วอีกเรื่องมันเรื่องของ
คำแรคเตอร์ เป็นสไตล์ ค ำว่ำควำมยืดหยุ่น impact มันไม่ได้ไปถึงเรื่องควำมรู้ 
แต่เป็นเรื่อง soft skill มำกกว่ำ แรงงำน Gen Z เขำต้องปรับตัวแบบไหน ซึ่ง
คิดว่ำตอนนี้ส ำคัญท่ีสุด คือ resilience กับ empathy ...ก็เลยกลำยเป็น soft 
skill ที่ส ำคัญ136 

 

                                                        
135 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ  
136 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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4.2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทักษะของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่) ตำมมุมมองของผู้ผลิตบัณฑิต นำยจ้ำงจำกภำครัฐและภำคเอกชน รวม
ไปถึงผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 

4.2.1.1 จุดแข็งของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัย 

จุดแข็งในด้ำนควำมรู้  ผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องไปทิศทำงเดียวกันว่ำ 
คนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) เป็นผู้ที่มีกำรแสวงหำควำมรู้อยู่สม่ ำ เสมอ แต่สิ่งที่ต้องเติม
เต็มคือกำรพัฒนำให้ตนเองเป็นผู้ที่จะพร้อมรับกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“กลุ่มของควำมรู้และทักษะ เด็กรุ่นนี้ควำมรู้เขำไม่ค่อยมีปัญหำ เพรำะว่ำ
แสวงหำควำมรู้ได้เสมอ แต่ต้องไม่หยุดพัฒนำตัวเองในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรหำควำมรู้ใหม ่ๆ new knowledge”137 

 

จุดแข็งในด้ำนทักษะและควำมสำมำรถ ได้แก่ ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่น 
ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงวิเครำะห์และนวัตกรรม ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรมีทักษะ
ทำงภำษำที่ดี ทักษะในกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร นับเป็นจุดแข็งที่ส ำคัญของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่) ซึ่งในทักษะของกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำรนั้นเป็นประเด็นส ำคัญที่ผู้เชี่ยวชำญให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ ด้วยยุคแห่งข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยอำจท ำให้กำรรับข่ำวสำรนั้น
มิได้คัดกรอง ซึ่งจะมีผลต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นของคนเจเนอเรชันแซดได้ในปัจจุบัน ดังค ำให้
สัมภำษณ์ 

 

“ถ้ำถำมผมจุดแข็งเบอร์ 1 ของคนที่เป็นคน Gen Z คือ เขำสำมำรถต่อยอด
กำรเรียนรู้ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือจุดแข็งจุดที่ 1 แล้วเขำเกิดมำพร้อม

                                                        
137 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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เทคโนโลยีเขำมีควำมคุ้นเคยก็ท ำให้เขำสำมำรถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ อันที่ 2 
ที่ผมคิดว่ำเป็นจุดได้แข็งของคน Gen Z คือว่ำ คนเหล่ำนี้มีควำมเชื่อในเรื่อง
ควำมเท่ำเทียมกัน เรื่องควำมเป็นประชำธิปไตย เพรำะฉะนั้นเขำจะค่อนข้ำงมี
ใจกว้ำง เปิดรับควำมเห็นที่ต่ำง รับเรื่องของวิธีคิดที่ต่ำง รับกำรท ำงำนที่ต่ำง 
รับเพศควำมหลำกหลำยที่ต่ำง พูดง่ำย ๆ ว่ำคน Gen Z เป็นต้นมำเนี่ยเกิดมำ
พร้อม diversity มันเป็นควำมหลำกหลำยในสังคมในหลำยมิติ หลำกหลำย
ทำงเพศ หลำกหลำยทำงเชื้อชำติ หลำกหลำยทำง Generation คนพวกนี้จะ
ปรับตัวเข้ำกับควำมหลำกหลำยได้ดี”138  

“มีควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยี กำรใช้ข้อมูล คือเหมือนกับว่ำบำงทีเรำ
พูดอะไรไป เด็ก Gen Z ไม่ได้เชื่อนะเขำจะไปเสิร์ชหำข้อมูลก่อนว่ำมันเป็น
จริงไหม เพรำะฉะนั้นเขำจะมีศักยภำพในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่ำคน 
Gen อ่ืน ๆ แล้วก็จริง ๆ คุณลักษณะของ Gen Z พ่ีว่ำเขำน่ำจะชอบเรียนรู้
ด้วยตัวเอง เขำเหมือนเรียนรู้ด้วยตัวเองลงมือท ำด้วยตัวเองอะไรอย่ำงนี้ แล้วก็
เด็ก Gen Z ก็คือเหมือนเขำอยู่ในโลกดิจิทัลมำตลอด”139  

“จุดแข็งของเด็กรุ่นนี้ ควำมสำมำรถในกำร flexibility สูงมำก หนึ่งนะ ควำม
ยืดหยุ่ นมี  กำรปรับตั ว เร็ ว  flexibility ดี  adaptability ดี  creativity ดี  
innovative ดี”140 

“เด็กรุ่นใหม่อย่ำงแรกคือค่อนข้ำงที่จะเก่งในเรื่องของตัวพวกดิจิตอลนะ แต่ก็
ได้รับข่ำวสำรข้อมูลที่ค่อนข้ำงจะกว้ำงกว่ำยุคเรำพอสมควร  แต่พอรับ
ข่ำวสำรเยอะเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย เขำอำจจะมีควำมคิดกล้ำที่จะ
แสดงออกมำกกว่ำเด็กรุ่นอ่ืน ๆ และมีควำมคิดที่ค่อนข้ำงจะสุดโต่ง เพรำะ
ข่ำวสำรเยอะไม่ได้แปลว่ำเขำกรองข่ำวสำรได้ดี อีกข้อดีของเด็กยุคนี้ เนี่ย 
assume ว่ำโดยพื้นฐำนจะมีทักษะทำงด้ำนภำษำอยู่ในระดับที่ด”ี141  

                                                        
138 ผู้เชี่ยวชำญที่ 1 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ  
139 ผู้เชี่ยวชำญที่ 6 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
140 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
141 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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จุดแข็งในด้ำนคุณลักษณะ ได้แก่ มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีกำรเปิดกว้ำงทำงควำม
คิดเห็นที่แตกต่ำงกัน มีควำมทุ่มเทในสิ่งที่ตนเองมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ (Passion) อย่ำงไรก็
ตำม ผู้เชี่ยวชำญได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ เมื่อคนเจเนอเรชันแซดมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำสูง
ย่อมมีควำมคำดหวังมำกและเปรำะบำงได้ง่ำยตำมมำเช่นกัน ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

  

“คนรุ่นนี้มี passion ในกำรท ำงำนเขำไม่มำยด์ที่เมื่อเขำทุ่มเท เขำใส่ใจ เขำ
รักแล้ว เขำพยำยำมหำข้อมูล เขำพยำยำมท ำให้ดี เขำพยำยำมท ำงำนให้
บรรลุในสิ่งที่เขำได้รับมอบหมำย ดังนั้นเขำจึงไม่มำยด์ที่จะโดนต ำหนิถ้ำงำน
เขำไม่ดีจริง แต่ต้องบอกเขำได้ว่ำมันคือตรงไหนและให้เขำไปท ำยังไงเพ่ือแก้
กลับมำ อันนี้พ่ีว่ำเป็นจุดแข็งของเขำทั้งหมด แต่พอ passion มันสูง ควำม
เปรำะบำงจะง่ำยมำกตรงที่ว่ำพอรู้สึกว่ำตัวเองทุ่มเทกับงำนอยำกจะท ำงำนให้
ส ำเร็จ ใดใดอ่ืน ๆ เป็นแรงกดดันหมด”142 

 

4.2.2 ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะ
นิสัย 

ควำมคำดหวังในด้ำนควำมรู้  ในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชำญมิได้มีข้อกังวลต่อกำรเรียนรู้ของคนเจ
เนอเรชันแซดมำกนัก แต่มีควำมคำดหวังให้เป็นผู้ที่รู้ให้รอบและรู้ให้ลึก เนื่องจำกเมื่อลงมือปฏิบัติงำน
นั้นแล้วจะสำมำรถที่จะปฏิบัติได้อย่ำงตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรขององค์กำร อย่ำงไรก็ตำม 
ข้อคิดเห็นอีกแง่มุมหนึ่งเห็นว่ำ ควำมรู้นั้นสำมำรถที่จะพัฒนำและเรียนรู้เพ่ิมได้หำกองค์กำรนั้น  ๆ 
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและเติมเต็มในควำมรู้และสมรรถนะที่ขำดหำยไป  ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“จุดอ่อนส่วนนึงเขำอำจจะรู้กว้ำงแต่เขำอำจจะไม่ได้รู้ลึกเท่ำไหร่ พอไม่ได้รู้
ลึกเนี่ยแล้วเขำก็จะ hands on ไม่ได้ มันเป็นโจทย์ที่หลำย ๆ ที่ไม่ได้สนใจ
มำก แต่สิ่งที่มองคือเด็กพ้ืนฐำนในเชิงนิสัยดี นิสัยเป็น humble ถ่อมตัวเข้ำ

                                                        
142 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
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กับสังคมง่ำยเขำก็รู้สึกว่ำ prefer ที่อยำกจะรับมำกกว่ำเด็กอีโก้แรง ซึ่งมันก็
จะเป็น culture ขององค์กำร”143 

 

ควำมคำดหวังในด้ำนทักษะและควำมสำมำรถ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและมี
ควำมยืดหยุ่น ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
ท ำงำน ทักษะสุนทรียภำพ (เกี่ยวกับควำมรู้สึก อำรมณ์ และจิตใจ) กำรปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อต้อง
เผชิญต่อสถำนกำรณ์ที่ยำกล ำบำก (resilience)  ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ที่มิใช่เป็น
เพียงแต่ผู้น ำแต่เรำสำมำรถเป็นผู้ตำมและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทักษะกำรน ำเสนองำน ตลอดจน
ทักษะในกำรสื่อสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสื่อสำรผ่ำนกำรเขียนเชิงพรรณำและกำรใช้วำจำ 
ผู้เชี่ยวชำญให้เหตุผลว่ำ เป็นผลมำจำกกำรใช้เครื่องมือสื่อสำรทำงเทคโนโลยีท ำให้มีกำรปฏิสัมพันธ์กัน
ในระดับต่ ำ ตลอดจนภำษำเขียนที่ใช้นั้นเป็นภำษำสั้น ๆ กระทัดรัด ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“เขำต้องมี skill ภำษำอังกฤษ  ส่วนเรื่องทักษะ มันไม่ใช่ ability to do the 
job ขอบเขตควำมหมำยของค ำว่ำ skill มันเบลอ และมันไม่ใช่ soft skill กับ 
hard skill แล้วนะ มัน beyond ไปแล้ว เนื่องจำกยุคพวกเขำมันไม่ใช่  
knowledge is power แล้วนะ มันเป็น skill is power”144 

“กำรปรับตัวในเป็นเรื่องส ำคัญ โลกยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเรำก็ยิ่งปรับตัวได้เร็ว 
ใครเปลี่ยนตำมโลกไม่ได้ทันมันก็จะไปยำกอ่ะจะล ำบำกมำก เพรำะฉะนั้น
ทักษะในกำรปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องส ำคัญท่ีสุดเลยที่เด็กควรจะมี”145 

“เปิดรับที่จะเรียนรู้นะครับ เปิดรับ เปิดใจที่จะเรียนรู้นะครับผม เอออันที่สอง
ก็คือว่ำอยำกได้สกิลที่มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ คือ  
แบ่งงำน แตกงำน ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยให้ achieve นะครับผม เออ
อันที่สำมน่ำจะเป็นเรื่องของตัว ถือเป็น extra ละกันนะครับ ผม จริง ๆ ถ้ำมีส
กิลในเรื่องของภำษำ ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำอะไรพวกเนี่ย หรือกำร 

                                                        
143 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
144 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
145 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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communicate กำรพูดรู้เรื่องอะไรพวกเนี่ย จะดีนะครับผม เอออันนึงจะเป็น
เรื่องของตัวกำร กำรน ำเสนอ กำรพูดคุย กำรน ำเสนอค่อนข้ำงจะส ำคัญ” 146 

“อีกอันนึงที่จะเป็นจุดอ่อนส ำคัญมำกเลยคน Gen Z จะมีปัญหำนิดหน่อยว่ำ
ด้วยเรื่องของกำรสื่อสำร ด้วยเหตุผลอย่ำงนี้นะครับ พอดีเครื่องมือที่ใช้ในกำร
สื่อสำรส่วนใหญ่มันเป็น mobile technology คนเหล่ำนี้คือคุ้นเคยกับกำร
สื่อสำรแบบสั้น ๆ เป็น short ไป ไม่ได้เขียนอะไรที่เป็นพรรณนำ  เพรำะฉะนั้น
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรในด้ำนกำรเขียนเชิงพรรณนำจะหำยไปเกือบ
หมด”147  

 

ควำมคำดหวังด้ำนคุณลักษณะ ประเด็นส ำคัญที่ผู้เชี่ยวชำญให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ 
มีควำมคำดหวังให้มีควำมอดทนและรอได้ ซึ่งควำมอดทนและรอได้ที่ว่ำนี้หมำยถึง ประกำรแรก ควำม
อดทนต่อกฎระเบียบ เนื่องจำกวิธีคิดในกำรท ำงำนของคนเจเนอเรชันแซดจะมุ่งเป้ำไปที่ผลลัพธ์ของ
งำนมำกกว่ำกำรท ำงำนที่ยึดตำมกฎระเบียบเป็นส ำคัญ  ประกำรที่สอง ควำมอดทนต่อกำรพัฒนำ 
ควำมอดทนต่อกำรแก้ไขปัญหำ ควำมอดทนต่อสถำนกำรณ์ที่ต้องเผชิญต่อควำมกดดันต่ำง  ๆ  
ประกำรที่สำม ควำมอดทนต่อกำรท ำงำนที่มองถึงระยะยำวมำกกว่ำเป้ำหมำยระยะสั้น เนื่องจำกคนเจ
เนอเรชันแซดมักมีควำมปรำรถแรงกล้ำและมุ่งมั่นในสิ่งที่ท ำเพ่ือให้ได้ควำมส ำเร็จมำอย่ำงรวดเร็ว แต่
ควำมส ำเร็จที่ได้มำอย่ำงรวดเร็วอำจท ำให้เกิดควำมเปรำะบำงและมีแรงจูงใจที่ลดน้อยลง นอกจำกนี้ 
ควำมคำดหวังในด้ำนคุณลักษณะอ่ืน ๆ อำทิ  กำรมีส ำนึกรับผิดชอบต่อโลก (global mindset) ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะส ำคัญที่จะเป็นพ้ืนฐำนในกำรท ำควำมเข้ำใจผู้คนต่ำงวัฒนธรรมและต่ำงพ้ืนที่ในบริบท
ของโลก ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน ควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (empathy) กำรเปิดรับประสบกำรณ์ใหม่ 
ทักษะด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง โดยเฉพำะ
ในเรื่องของกำรควบคุมอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเอง ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“ จุดอ่อนของคน Gen Z  คือเรื่องของควำมอดทน หมำยควำมว่ำด้วยควำม
ที่เขำท ำอะไรได้รวดเร็ว พอเขำต้องไปเจออะไรที่มันเป็นเรื่องกฎระเบียบ 

                                                        
146 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
147 ผู้เชี่ยวชำญที่ 1 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
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อะไรที่มันไม่ยืดหยุ่น มีอะไรที่มันจะต้อง Follow ตำม protocol คนกลุ่มจะ
รู้สึกว่ำไม่ค่อย make sense”148   

“อยำกให้เขำรอได้ พอมันเป็นค ำว่ำรอได้น่ะมันกุมหลำยควำมหมำยนะ เช่น 
รอเวลำในกำรพัฒนำ รอคนช่วยแก้ไข รอด้วยควำมอดทนต่อควำมกดดัน
บำงอย่ำง คือค ำว่ำรอมันมีควำมหมำยกว้ำงมำก”149 

“ควำมสำมำรถในกำรไม่รู้ว่ำมันใช้ analytical thinking หรือเปล่ำ คือกำรชั่ง
น้ ำหนัก คิดวิเครำะห์เหตุผลอะไรอย่ำงนี้ คือมีนะ แต่ค่อนข้ำงมีน้อย เขำจะ
พร้อมปะทะไวแบบสวนเร็ว เรื่องของกำรควบคุมตัวเอง มันเลยสะท้อนสิ่งนี้ว่ำ
เขำเพร้อมที่จะ... ควำมอดทนมันเหมือนจะเต็มอยู่แล้วพออะไรลงมำแล้วเขำ
พร้อมจะปะทะแรง นี่แหละคือมันต้องพึงระวัง ” 

“จุดนึงที่เขำเขำอันนี้น่ำจะเป็นจุด จริง ๆ มันก็ต่อเนื่องแหละ จุดแข็งของเขำ
คือเขำมี passion แหละในระยะสั้น แต่เขำไม่มี motivation”150 

“กำรมีมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจำกคนรุ่นใหม่อำจจะไม่ได้ค่อยคุยกัน ชอบอยู่กับ
หน้ำจอคอมพิวเตอร์ ท ำงำนเสร็จก็ส่งอีเมล มนุษย์สัมพันธ์มันก็รวมถึงกำร
สื่อสำรด้วย สื่อสำรยังไงให้คนรับสำรได้รับทรำบจริง ๆ และเขำอยำกจะท ำ
อย่ำงที่เรำได้สื่อออกไปอย่ำงงี้ ซึ่งกำรสื่อสำรเรื่องมนุษยสัมพันธ์เป็นอีกทักษะ
หนึ่งที่ส ำคัญ”151 

“คำดหวังให้เขำเป็นมีควำมเป็นคน  คือวันเนี้ยเรำเด็กรุ่นใหม่จะเป็นหุ่นยนต์ที่
ไม่มีจิตใจหุ่นยนต์แทบจะไม่ได้มีควำมรู้สึกอะไรเลย”152 

“ถ้ำเด็กมี global mindset รู้รอบจริง ๆ ไปท ำงำนที่ไหนในโลกก็ได้ อันนี้เป็น
ที่ต้องกำรของผู้คน เข้ำใจประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละที่ เข้ำใจพ้ืนฐำนของ
ผู้คน เขำต้องมีส ำนึกรับผิดชอบต่อเรื่องของโลกหรือเรื่องต่ำง ๆ aesthetic มี

                                                        
148 ผู้เชี่ยวชำญที่ 1 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
149 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
150 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 
151 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
152 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 



96 
 

สุนทรียภำพนิดหน่อยไม่ใช่ว่ำท ำงำนอย่ำงเดียวเป็นหุ่นยนต์เนี้ย พอจะพูดคุย
กับผู้คนรู้เรื่อง เรื่องของ team leader ไม่ได้แปลว่ำเป็นต้องเป็นผู้น ำอย่ำง
เดียว เป็นผู้ตำมด้วย คือท ำงำนเป็นทีมได้”153 

 

4.3 มุมมองต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
เป็นคนเจเนอเรชันแซด 

3.1 ควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จศึกษำ  

ในประเด็นเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำนั้น ผู้เชี่ยวชำญ
แต่ละท่ำนให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่ำ บทบำทของสถำบันกำรศึกษำ (ผู้ผลิตบัณฑิต) นับว่ำมี
บทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำของบัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด โดยผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนได้ชี้ให้เห็นถึง
บทบำทของสถำบันกำรศึกษำ 3 ประกำร กล่ำวคือ ประกำรแรก สถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมอำชีพ ประกำรที่สอง สถำบันกำรศึกษำ
ควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำด้วยกำรเปิดโอกำสให้มีกำรฝึกภำคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจ
ศึกษำ ประกำรที่สำม กำรดึงศักยภำพของผู้เรียนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำในตลำดแรงงำนให้น่ำสนใจ และ
ประกำรที่สี่ บทบำทของสถำบันกำรศึกษำในกำรกล่อมเกลำให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเร
ชันแซดได้ต่อยอดและพัฒนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้  

ประกำรแรก สถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำผ่ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรส่งเสริมอำชีพ โดยสถำบันกำรศึกษำจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
เช่น กำรจัดงำน Job fair  กำรเชิญผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ในสำขำอำชีพทั้งจำกภำครัฐและ
ภำคเอกชนมำให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับตลำดแรงงำนโดยอำศัยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชน  ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

                                                        
153 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ  
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“คิดว่ำเรำก็พยำมสร้ำงทักษะที่จ ำเป็นนะครับเป็นเหมือนอำวุธติดตัวเขำไป 
เรำพยำยำมจะมีเรื่องกิจกรรมนักศึกษำ แทนที่จะให้นักศึกษำอยู่แต่หน้ำจอ 
หรืออะไรต่ำง ๆ  ให้มำเจอกันมีงำนท ำร่วมกัน มำลอง จริง ๆ โลกในมหำลัย
มันเหมือนโลกจ ำลองเลย…ในเรื่องของกำรจ้ำงงำนมันก็มีอีกอัน คือเรำมี
หน่วยพัฒนำเรื่องของงำน เป็น job fair อยู่ตลอดเวลำ ล่ำสุดก็เพ่ิงจะร่วมมือ
กับโลตัส โลตัสเขำก็จะให้ควำมรู้อะไรต่ำง ๆ ใครที่สนใจเข้ำร่วมงำนกับเขำ
สำมำรถท ำงำนได้เลย มีอัตรำว่ำงอีกหลำยอัตรำ”154 

 

ประกำรที่สอง สถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำด้วยกำรเปิด
โอกำสให้มีกำรฝึกภำคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจศึกษำ ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงระหว่ำงห้องเรียนกับโลก
ของกำรท ำงำนจริง เพ่ือให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้มีประสบกำรณ์และเรียนรู้
จำกกำรลงมือปฏิบัติงำนจริง นอกจำกนี้ ผู้เชี่ยวชำญที่เป็นผู้แทนจำกผู้ผลิตบัณฑิตได้สะท้อนให้เห็น
เพ่ิมเติมว่ำ บทบำทของสถำบันกำรศึกษำนั้น มุ่งเน้นไปที่กำรถอดบทเรียนจำกกรณีศึกษำทั้งในแนว
ปฏิบัติที่ดี (best practice)  และแนวปฏิบัติบัติที่ไม่ดี (worst practice) ด้วยเหตุผลที่ว่ำ กรณีศึกษำ
เหล่ำนี้จะเป็นแนวทำงให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดสำมำรถปรับตัวและรับมือต่อ
สถำนกำรณ์ท่ีต้องเผชิญในโลกของกำรท ำงำนจริง ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“คณะวิชำ ต้องมี internship เรำต้องมีสิ่งที่ท ำให้เขำรู้ว่ำข้ำงนอกนั่นมีงำน
อะไรรออยู่ที่ตรงไหนที่เขำขนขวำยได้ เพรำะฉะนั้นหนทำงเดียวก็คือมีกำร
ฝึกงำน มีสหกิจ แล้วมี Network ของ Organization ที่เรำท ำอยู่ให้เด็กได้ 
expose มันก็ย้อนกลับไปที่ว่ำท ำยังไงที่เด็กจะ expose ได้ถ้ำไม่ใช่แค่ฝึกงำน
ไม่ใช่แค่สหกิจ อำจำรย์เวลำสอนก็ควรต้องเลิกสอนแต่ทฤษฎี หลักกำร และ 
best practice ควรจะเอำ worst practice มำสอนด้วยว่ำเขำก ำลังจะไปเจอ
อะไร ซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะส่งผลในเรื่องของควำมก้ำวหน้ำกับกำรเลิกจ้ำง worst 
practice มันจะเจออะไร ซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไปอีกว่ำถ้ำจะให้ก้ำวหน้ำเร็ว 
ๆ ให้กำรเลิกจ้ำงมันสะเทือนน้อย คณะต้องให้เขำได้มีโอกำสทดลองงำน มี

                                                        
154 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
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พ้ืนที่ทดลองงำน พวกเรำท ำได้หมดอยู่แล้วในสหกิจถูกไหม พ้ืนที่ทดลองใด ๆ 
ก็ตำมก็เปรียบเสมือนผลักเขำออกไปข้ำงหน้ำนิดนึง เขำถึงจะได้งำนดังที่
ต้องกำร155  

 

ประกำรที่สำม กำรดึงศักยภำพของผู้เรียนเพื่อสร้ำงมูลค่ำในตลำดแรงงำนให้น่ำสนใจ เป็น
บทบำทของสถำบันกำรศึกษำในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำได้ดึงศักยภำพที่เป็นจุดแข็งของตนเองมำ
น ำเสนอให้แก่นำยจ้ำงอย่ำงน่ำสนใจ รวมถึงกำรได้สอนเทคนิคในกำรสัมภำษณ์งำน กำรท ำจัดท ำ
ประวัติกำรท ำงำน และแนวทำงในกำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งของงำน ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“กำรที่จะท ำให้เขำพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะได้งำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ พ่ี
รู้สึกว่ำกำรที่เรำสอนเขำแต่แค่ในรำยวิชำแล้วก็เรียนจบตำมหน่วยกิตมันยังไม่
เ พี ย งพอที่ จ ะท ำ ให้ เ ข ำพร้ อมจะ ไปสู้ กั บคน อ่ืน  เป็ นบทบำทของ
สถำบันกำรศึกษำที่จะท ำให้เด็ก ๆ พร้อมหลังจำกที่เขำส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนได้ เช่น เขำอำจจะต้องจี้จุดเขำว่ำ skill ที่เขำมีอยู่แล้วดีเขำ
ออกมำใช้ แล้วท ำให้เป็น shining stars ตอนที่สัมภำษณ์งำนได้อย่ำงไร เขำ
ควรจะเอำตัวเองไป situate หรือไปวำงไว้ที่ตรงไหนที่ท ำให้นำยจ้ำงหรือ
องค์กำรที่เขำอยำกท ำเห็นเขำแล้วก็เลือกเขำเข้ำไปสัมภำษณ์ มันเป็นหน้ำที่
ของเรำ ถ้ำมหำวิทยำลัยท ำแค่สอนตำมหน่วยกิตจบแล้วมีปัจฉิมที่ว่ำมันมัน
น้อยไปนะ156 

 

ประกำรที่สี่ บทบำทของสถำบันกำรศึกษำในกำรกล่อมเกลำให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซดได้ต่อยอดและพัฒนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลที่ว่ำ สถำบันกำรศึกษำควร
ฝึกทักษะกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมแต่ละบริบทของโลก กำรเรียนรู้ในที่นี้มิใช่
กำรเรียนรู้ในทำงทฤษฎีหรือวิชำกำร แต่เป็นกำรเรียนรู้ โลกของควำมเป็นจริง กำรได้มีโอกำสร่วม
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156 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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ท ำงำนกับผู้อ่ืนจริง ๆ กำรรู้จักตั้งค ำถำมจำกสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้  ซึ่งกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องนี้จะมิได้ส่งผลต่อกำรพัฒนำตนเองเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำสังคม ประเทศชำติ 
และระดับโลกต่อไป ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“ต้องท ำให้เขำสำมำรถที่จะต่อยอดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ คุณต้องปรับตัวได้ 
เรียนรู้ของใหม่ได้เร็ว คุณต้องเรียนรู้ทักษะที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยนไปกับ
โลกอนำคตและต่อยอดกำรเรียนรู้เองได้ ซึ่งกำรจะท ำให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้
แปลว่ำกำรเรียนรู้ในปัจจุบันต้องออกนอกห้องเรียนเป็นหลัก ให้เขำเจอกับ 
complex environment ที่ไม่ได้เรียนศำสตร์ แยกเป็นศำสตร์เดี่ยว ๆ แต่
เป็นศำสตร์ที่ต้องบูรณำกำรหลำยควำมรู้ หลำยควำมเชี่ยวชำญเข้ำด้วยกัน 
ต้องให้เขำท ำงำนร่วมกับคนอ่ืนตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในมหำวิทยำลัย และต้องเอำ
ปัญหำจริงให้เขำเห็นตั้งแต่ก้ำวเข้ำสู่ในมหำลัยปีแรก เรำจะต้องเกิน What 
และ How ไปสู่  Why ว่ำท ำไมมันต้องเป็นอย่ำงนั้น กำรฝึกให้เขำเข้ำใจ
เรื่อง Why หรือหัดตั้งค ำถำมเรื่อง Why มันจะท ำให้เขำเข้ำถึงแก่นแท้ของ
เรื่อง แล้วเมื่อต่อให้รูปแบบมันเปลี่ยนไป ต่อให้ What มันเปลี่ยนไปต่อ ให้ 
How มันเปลี่ยนไปแต่ Why มันยังคงอยู่ เพรำะว่ำกำรที่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยู่เนี่ยเป็นเพรำะว่ำมันมีฟังก์ชันของมัน และตรำบใดที่มันมีฟังก์ชันที่ตอบ
โจทย์ได้ เด็กก็จะสำมำรถคิดทำงเลือกอ่ืนที่มำตอบโจทย์เขำได้ ท ำอย่ำงไรที่
จะให้เขำเรียนรู้จำกโลกจริงใช่ไหม ท ำอย่ำงไรเขำเกิน What และ How 
ไปสู่ Why สุดท้ำยเลยท ำอย่ำงไรจะท ำให้เขำเรียนรู้ด้วยกำร Contribute 
ให้กับคนอื่น อันนี้คือสิ่งที่เรำต้องปลูกฝังตั้งแต่แรกว่ำกำรเรียนรู้และควำมรู้
ใด ๆ ไม่มีประโยชน์เลยถ้ำมันไม่ถูกใช้เพ่ือสร้ำงควำมดีงำมและงอกเงย
ให้กับสังคม”157 
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อย่ำงไรก็ตำม บทบำทของภำคส่วนอ่ืน ๆ อำทิ บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) และ
บทบำทของภำครัฐ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลัง
ส ำเร็จศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดด้วยกันทั้งสิ้น กล่ำวคือ  

บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) จะต้องเข้ำใจพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซด 
ในประเด็นดังกล่ำวนี้ผู้เชี่ยวชำญที่เป็นนำยจ้ำงจำกภำคเอกชนได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำ องค์กำรจ ำต้องเข้ำใจ
ถึงพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซด ซึ่งข้อเสนอส ำคัญที่ได้นั้นคือ ควรมีต ำแหน่งงำนผู้อ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนเจเนอเรชันแซด (Gen Z facilitator pool) โดยต้องเป็นบุคคลที่มีควำมเข้ำใจใน
พฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซดและมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นตัวกลำงประสำนระหว่ำงคนเจเนอเร
ชันแซดกับเจเนอเรชันอื่น ๆ ภำยในองค์กำรทั้งในเรื่องของเนื้องำนและเรื่องอ่ืน ๆ ดังค ำให้สัมภำษณ์  

  

“ถ้ำเป็นไปได้องค์กำรต้องหำคนที่เข้ำใจเข้ำใจพฤติกรรมของของเด็ก gen z 
คือ องค์กำรต้องเทรน facilitator ที่เป็นคนที่สำมำรถดูแลเด็ก gen z ได้ 
ไม่ใช่หัวหน้ำงำนนะ เพรำะเรำไม่สำมำรถเทรนหัวหน้ำงำนทุกคนได้ ควรจะ
เป็นคนที่สำมำรถที่จะคุยเข้ำใจสนับสนุนเด็กgen z ได้ ว่ำต้องพัฒนำ
อย่ำงไร ถำมว่ำท ำไมไม่มีแนวคิดให้คนเข้ำใจเด็ก gen z บอกว่ำเป็นไปไม่ได้
ครับ หัวหน้ำงำนทุกคนไม่สำมำรถเข้ำใจเด็ก gen z ได้ เรำต้องมีคัดคนกลุ่ม
หนึ่งเป็น pool เหมือน talent pool แต่นี่คือ gen z pool หมำยถึงว่ำ 
gen z facilitator pool ว่ำเขำต้องเข้ำใจทุกอย่ำงของเด็ก gen z แล้วเสร็จ 
เรำไม่ได้บอกว่ำเป็นพี่เลี้ยงแต่มันเหมือนว่ำมันเป็นจุดที่คอยสังเกตว่ำเด็กแต่
ละคนเนี่ยเป็นยังไง  เด็กแต่ละคนมีลักษณะกำรท ำงำนอย่ำงไร เขำเจอ
หัวหน้ำแล้วเขำเป็นยังไง แล้วเสร็จเนี่ยก็ค่อยมำหำกิจกรรมเพ่ือรองรับเด็ก
พวกนี้ไห้ได้”158 

  

บทบำทของภำครัฐต้องส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำด้วยกำรแนะแนวอำชีพและ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต ซึ่งเป็น
บทบำทของภำครัฐที่ต้องท ำงำนเชิงรุกด้วยกำรเข้ำไปยังสถำบันกำรศึกษำในกำรแนะแนวอำชีพและให้

                                                        
158 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 
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ข้อมูลที่ส ำคัญส ำหรับสถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำน รวมไปถึงกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถที่
จ ำเป็นต่อกำรมีโอกำสได้รับงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคน เจเนอเรชันแซด ดังค ำให้
สัมภำษณ์ 

 

“หน่วยงำนภำครัฐที่ต้องเข้ำมำส่งเสริมด้วย เพรำะว่ำจริง ๆ แล้วบัณฑิตจบ
ใหม่อำจจะต้องอำศัยกำรแนะแนวอำชีพ หรือว่ำกำรสื่อสำรพวกเรื่องของ
ตลำดแรงงำนให้เด็กเขำรู้ แล้วก็จริง ๆ หน่วยงำนภำครัฐเองก็อำจจะต้อง 
Active คือท ำงำนเชิงรุกวิ่งเข้ำไปในสถำนศึกษำเพ่ือที่จะดึงเด็ก Gen Z 
เหล่ำนี้เข้ำมำไม่ว่ำจะเป็นในหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน มันก็จะส่งเสริม
ควำมสำมำรถเขำ แล้วก็รวมไปถึงกำรเทรนนิ่งทักษะต่ำง ๆ ให้กับเด็กพวกนี้ 
ซึ่งมันก็จะไปผูกติดกับกระทรวงศึกษำฯ ด้วยว่ำสกิลที่เขำมีให้ตอนกำรเรียน
กำรสอนสอดรับกับตลำดแรงงำนมำกน้อยแค่ไหน เพรำะจริง ๆ แล้วตอนนี้ที่
โควิดมำมันกลำยเป็นว่ำเด็กจบใหม่ที่มีกำรศึกษำสูงมีอัตรำกำรว่ำงงำนที่สูง 
นั่นแปลว่ำทักษะเขำไม่สอดคล้องกับตลำดแรงงำนมี หรือไม่ตลำดแรงงำนมัน
ก็มีระบบ AI เข้ำมำใช้มำกเกินไป”159 

 

3.2 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 

ผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่ำ บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) 
มีบทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำงำนของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด โดยผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนได้ชี้ให้เห็นถึง
บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง)  3 ประกำร กล่ำวคือ ประกำรแรก องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) 
ควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนผ่ำนกำรพัฒนำทักษะและ
ประสบกำรณ์ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ประกำรที่สอง องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ควร
บริหำรควำมคำดหวังของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด และประกำรที่สำม องค์กำร 
(ในฐำนะนำยจ้ำง) ควรออกแบบและก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพด้วยรูปแบบใหม่ ดังนี้  

                                                        
159 ผู้เชี่ยวชำญที่ 6 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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ประกำรแรก องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนผ่ำนกำรพัฒนำทักษะและประสบกำรณ์ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ  ซึ่งองค์ควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้จำกกำรพัฒนำในงำนระหว่ำงอยู่ภำยใน
องค์กำรนั้น นำยจ้ำงจะมีส่วนส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำนด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย 
ดังเช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (rotation) กำรฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงำน (on the job 
training) เป็นต้น นอกจำกนี้ องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) จะต้องมีกำรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพที่ชัดเจน มีกำรเปิดพ้ืนที่และโอกำสให้คนเจเนอเรชันแซดได้แสดงศักยภำพทั้งในด้ำนควำมรู้
และทักษะควำมสำมำรถด้วยเช่นกัน ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“เรำจะคำดหวังว่ำในมุมของรำชกำร เอออยู่ถึงสี่ห้ำปีก็ต้องเลื่อนขั้นไปเรื่อย ๆ 
สิ่งที่คุณน่ำจะได้หรือโอกำสที่คุณน่ำจะได้จำกกำรท ำงำนที่นี้เนี่ยมันจะเป็น
เรื่องของตัวประสบกำรณ์แล้วก็พวกสกิลใหม่ ๆ หรือองค์ควำมรู้ใหม่ที่คุณจะ
ได้เรียนรู้  เช่น  job rotation แต่ระหว่ำงทำงท่ีเขำได้เติบโต ได้ประสบกำรณ์
ก็มีกำรพัฒนำเขำใน practice ของกำรท ำงำนอยู่แล้วละว่ำเป็นรูปแบบของ 
practice เพ่ือ performance”160 

“ต้องเป็นบทบำทของหน่วยงำนนั้น ๆ เลยว่ำจะวำง career path อย่ำงไร 
เพรำะว่ำจริง ๆ แล้วก่อนที่เด็กเขำจะเข้ำไปท ำงำน เด็ก Gen Z เขำต้องกำร
เหมือน career ที่ชัดเจน เพรำะฉะนั้นเวลำเขำเข้ำไปท ำงำน เขำต้องรู้ว่ำเขำ
เติบโตได้ถึงไหน แล้วก็มีควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมำกน้อยแค่ไหน 
ผลตอบแทน คือผลตอบแทนเขำก็คงต้องกำร แต่ก็คงไม่เท่ำกับสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน เพรำะฉะนั้นมันก็คงเป็นหน่วยงำนที่เขำท ำงำนเป็นหลักเลยว่ำ
จะสำมำรถปรับสภำพแวดล้อม ปรับในเรื่องของ Career path คือกำรเติบโต
ในสำยงำนมีควำมชัดเจนมำกน้อยแค่ไหน แล้วก็ควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมี
แค่ไหน แล้วก็รวมไปถึงมี Training หรือว่ำกำรพัฒนำศักยภำพของคน Gen 
Z มำกน้อยแค่ไหน คือ Gen Z คงไม่ได้ชอบกำรอบรมมำกเท่ำไหร่หรอก 

                                                        
160 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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นอกจำกว่ำกำรพัฒนำตัวเองที่เขำอำจจะอยำกเสนอควำมคิดเห็น เปิดโลก
ทัศน์ หรือกำรพัฒนำตนเองของเขำคือเปิดโอกำสให้เขำมำกแค่ไหน…”161 

 

ประกำรที่สอง องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ควรบริหำรควำมคำดหวังของว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ ได้เน้นย้ ำว่ำ ควำม
คำดหวังต่อองค์กำรของคนแต่ละเจเนอเรชันนั้นมีควำมแตกต่ำงกัน ดังเช่น เจเนอเรชันของรุ่นก่อน ๆ 
จะมีควำมคำดหวังว่ำองค์กำรจะรับประกันและสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพให้ได้ ในขณะที่คนเจเนอเร
ชันแซดนั้นกลับมีควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน เมื่อมีควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกันย่อมมีวิธีกำรจัดกำร
เป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน ควำมในข้อนี้หมำยควำมว่ำ คนเจเนอเรชันแซดจะมีควำมคำดหวังต่อ
ผลตอบแทนในงำนเป็นส ำคัญมำกกว่ำมองเรื่องควำมม่ันคงของงำน ส่งผลให้ในยุคหลังควำมจงรักภักดี
ต่อองค์กำรกับคนเจเนอเรชันแซดนั้นลดน้อยถอยลง ดังนั้น บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) จึง
ต้องบริหำรควำมคำดหวังให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละเจเนอเรชัน ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“ในฐำนะที่เป็นเจ้ำนำย หรือเป็นนำยจ้ำง สิ่งส ำคัญคือต้องมี management 
expectation ให้ได้ ต้องบอกว่ำคนรุ่นเก่ำ ๆ expectation ไม่มีอะไรมำกเลย
ขอแค่ job secure  แต่ปัจจุบันเด็ก ๆ จะมีแนวคิดท่ีต่ำงกันไป อย่ำงเช่น  เขำ
ก็จะมีวิธีกำรจัดกำรกับเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน กำรพยำมหำเงินให้ได้เยอะ ๆ 
ช่วงนี้ หรือพยำยำมท ำอะไรบำงอย่ำงเพ่ือที่จะหำโอกำสในอนำคตอีกครั้ง ซึ่ง
จริง ๆ expectation ของคนท ำงำนก็จะมีหลำกหลำย แต่เพียงกลุ่มพวกเนี่ย
มันจะโตขึ้นเรื่อย ๆ  กลุ่มที่เรียกว่ำจะเป็น loyal มี loyalty กับองค์กำรเนี่ยก็
จะถูกลดลงเรื่อย ๆ ถ้ำเทียบกับสมัยก่อน...แต่ปัจจุบันเป็นยุคที่เป็นค่อนข้ำง
จะเด็ก millennium เด็กดิจิตอล ก็จะมีวัฒนธรรมหรือแนวคิดอะไรบำงอย่ำง 
เพรำะนั้นถ้ำในประเด็นนี้ก็เลยจะเป็นว่ำเรื่องของ expectation มำกกว่ำ 
ต้องบอกว่ำเด็กในควำมคิดผม เด็กไม่ได้มีควำมอดทนน้อยกว่ำเรำหรอก เรำ
เองก็น่ำจะมีควำมอดทนเท่ำ  ๆ กันแหละ แต่เพียงแต่เรำมีเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน ส่วนใหญ่คนเรำมักมีควำมอดทนสูงกับ goal เป้ำหมำยที่เรำตั้งไว้

                                                        
161 ผู้เชี่ยวชำญที่ 6 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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ครับ เพียงแต่เป้ำหมำยมันเปลี่ยนไปมันก็เลยท ำให้เด็ก มันเลยดูเหมือนว่ำเด็ก
มีควำมอนทนน้อยลงครับผม”162 

 

 ข้อพิจำรณำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมคำดหวังของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซดภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 พบว่ำ จำกสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น
นั้นไม่ได้มีผลต่อควำมคำดหวังในเรื่องกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กำร
ภำครัฐนั้น เนื่องจำกบุคลำกรในกลุ่มนี้มีควำมคำดหวังในประเด็นเรื่องควำมมั่นคงในอำชีพและ
เส้นทำงกำรเติบโตสำยอำชีพยังคงเป็นกำรไต่เต้ำจำกต ำแหน่งในระดับล่ำงไปสู่ระดับสูง  ในขณะที่
บุคลำกรในภำคเอกชนมีแนวโน้มที่จะมีข้อเรียกร้องให้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบของกำรท ำงำนและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับในด้ำนสวัสดิกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนคุณภำพและสุขภำพอนำมัยมำกยิ่งขึ้น 
ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“คนท ำงำนภำครัฐส่วนใหญ่ ทุกคนมี character หรือเป้ำหมำยชัดเจนอยู่แล้ว 
เขำก็พร้อมที่จะไต่เต้ำและรู้จักปรับตัวอยู่แล้ว กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่
ท ำงำนเพรำะว่ำคำดหวังบ ำเหน็จมันนำน เพรำะถือว่ำเป็นควำมปลูกฝังมำว่ำ
จะเป็นรำชกำร เมื่อจะท ำไปจนถึงจุดนั้นในส่วนรำชกำรเนี่ยไม่น่ำจะมีผลที่จะ
มีกำรลำออกขนำดใหญ่”163 

“ถ้ำเป็นเอกชนที่กลับมำแล้ว ต้องเป็นเอกชนที่มีควำมมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่ง
นะครับผม กลุ่มพวกนี้เนี่ย คนที่ท ำงำนเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่สอง
แบบอย่ำงแรกคือถ้ำไม่รักงำนก็ เออเป็นเรื่องของตัวผลตอบแทน อย่ำงเช่นถ้ำ
เกิดในตัวรักงำนเองเนี่ย เขำจะสำมำรถเตรียมขยำยไปท ำอ่ืนได้ไหม มันก็จะมี 
Benefit ในเรื่องของตัวนอกเหนือจำกงำนแล้วเนี่ย ยังมีในตัวประโยชน์ ในตัว
ของครอบครัวที่เรำไปสัมผัสมำก่อนช่วงนั้นช่วงที่เขำ work from home เขำ
อำจจะมีมุมนั้นเพ่ิมมำให้คิด แต่โดยส่วนใหญ่เอกชนเนี่ยมีแนวโน้มว่ำจะมีกำร
ปรับตัวอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว อย่ำงเช่น รื้อ partition ออกเลยนะ กำรรื้อที่

                                                        
162 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
163 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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ท ำงำนออกเพรำะเนื่องจำกว่ำ digitalization เอำมำใช้ในจังหวะนี้พอดี แล้ว
ทุก ๆ คนก็ Adopt ไปใช้อยู่ในระดับนึง  กำรลดต้นทุนบำงอย่ำงที่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับออฟฟิศ”164  

 

ประกำรที่สำม องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ควรออกแบบและก ำหนดเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพด้วยรูปแบบใหม่ ควรมีกำรออกแบบกำรก ำหนดต ำแหน่งที่จ ำแนกตำม
ประเภท สำยงำน และระดับต ำแหน่งเพ่ิมเติมที่นอกเหนือไปจำกปัจจุบัน ดังเช่น ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็น
ผู้แทนจำกนำยจ้ำงภำคเอกชนให้ข้อคิดเห็นว่ำ คนเจเนอเรชันแซดไม่ได้มีควำมคำดหวังจะปฏิบัติงำน
กับองค์กำรในระยะยำว สิ่งที่เป็นแรงจูงใจส ำคัญนั่นคือกำรแสดงให้เห็นว่ำ องค์กำรสำมำรถให้
ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งและสำยงำนที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรกับคนเจเนอเรชันแซดได้อย่ำงไร 
ตัวอย่ำงเช่น ผู้เชี่ยวชำญได้เสนอว่ำ ควรมีรูปแบบกำรก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน 
(Project based) สำมำรถอธิบำยเพ่ิมได้ว่ำ เป็นกำรมอบหมำยงำนในลักษณะโครงกำร เมื่อ
ด ำเนินงำนเกิดผลส ำเร็จจะได้มีกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งตำมสำยงำนโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project 
based) หรือกำรได้รับผลตอบแทนตำมระดับควำมส ำเร็จของงำนนั้น ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“คิดว่ำมันต้องมี track พิเศษ เดิมเรำมี track เดียว แล้วก็มี duo track 
ถูกมั้ย duo track ส ำหรับอะไร 1.สำย technical กับสำยบริหำร duo track 
หลำยองค์กำรมีอยู่แล้ว คิดว่ำอำจจะต้องมี third track อะ คือเด็กอะไม่ใช่ 
technical ไม่ใช่บริหำร แต่เป็นสำย สำย project base อะ เป็นสำย project 
แล้วสำมำรถขึ้นต ำแหน่งไปได้เรื่อย ๆ บอกเขำว่ำโอเค ถ้ำคุณท ำเสร็จ 1 
project คุณจะเป็นจูเนียร์ ถ้ำคุณท ำเสร็จ 3 project คุณอำจจะเป็นซีเนียร์ 
หลังจำกถ้ำคุณท ำ 5 project คุณได้เป็น manager เลย พอเป็น manager 
เสร็จเงินขึ้น คุณปลดล็อคได้10project ครำวเนี่ยคุณอำจจะเป็น director 
เลยนะ ซึ่งนี่คือ track ของเขำนะ ซึ่ง director ปกติอำจจะใช้เวลำ 10 ปี แต่ 
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director ของ track เนี่ย เรำไม่ได้สนใจว่ำกี่ปี เรำสนใจว่ำเขำปลดได้กี่  
project”165 

 

นอกจำกนี้ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ได้ชี้ให้เห็น
เพ่ิมเติมว่ำ ควำมก้ำวหน้ำตำมเส้นทำงอำชีพนั้นอำจมิใช่สิ่งที่คนเจเนอเรชันแซดจะต้องกำรเสมอไป 
ดังนั้น องค์กำรจึงจ ำเป็นที่จะต้องออกแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของคนรุ่นนี้ ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“career development อำจจะต้องเปลี่ยนด้วยมันไม่ใช่เรื่องของกำรขึ้น
ต ำแหน่งเสมอไป เพรำะว่ำถ้ำต ำแหน่งเต็มจะให้ขึ้นไปไหน อย่ำงเมื่อวันก่อน
เนี่ยอบรมให้วิเทศสัมพันธ์ของธรรมศำสตร์ กำรที่จะให้เขำขึ้นเป็นหัวหน้ำงำน
แต่เขำเพ่ิงมำใหม่ เขำไม่เห็นควำมจ ำเป็นแล้วเขำก็รู้สึกว่ำเขำไม่เห็นภำพรวม
ทั้งองค์กำร แล้วเขำไม่มี motivation จะขึ้น เพรำะฉะนั้นตอบว่ำในข้อ 2 มัน
เป็นหน้ำที่ขององค์กำร แต่ตัวเขำอำจจะต้องสะสมอะไรบำงอย่ำง”166 

 

  นอกจำกนี้ บทบำทของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ควรพัฒนำควำมรู้ 
ทักษะควำมสำมำรถด้วยตนเอง ผู้เชี่ยวชำญหลำยท่ำนต่ำงให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่ำ กำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในงำนนั้นจะขึ้นอยู่กับบทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) แต่เพียงบทบำทเดียวมิได้ 
หำกแต่ปัจเจกบุคคล (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด) จ ำต้องต่อยอดกำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองผ่ำนโครงกำรพัฒนำฝึกอบรม หรือรูปแบบกำรพัฒนำอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน ดังค ำให้
สัมภำษณ์ 

 

                                                        
165 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 
166 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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“คนเรำมันจะก้ำวหน้ำได้เรื่องกำรต่อยอดเรียนรู้ด้วยตัวเองในเนื้องำนอันนี้
สอนกันไม่ได้ ฉะนั้นมันไม่ใช่หน้ำที่เรำที่จะท ำให้เขำรู้ว่ำเขำจะก้ำวหน้ำได้
อย่ำงไร แต่มี skill set บำงอย่ำง มีวิธีกำรบำงอย่ำง ที่เรำจะวำงไว้ก่อนเขำจบ
เพ่ือเขำได้และหรือเขำกลับมำได้ โครงกำร re-skill up-skill อะไรทั้งหลำยที่
ใช้โควตำ เช่น เป็นศิษย์เก่ำ บำงวิชำเรำสอนแล้วน่ำสนใจก็คนที่ลงทะเบียน
จ่ำยตังค์ก็เรียนในห้อง re-skill up-skill เรียนจำกเทปหลังจำกท่ีเรำสอนเสร็จ 
ในขณะเดียวกันพ่ี กระทรวงแรงงำน กระทรวงพัฒนำสังคมฯ และกระทรวง
ศึกษำฯ อว. ด้วย ควรท ำงำนร่วมกันในกำรท ำให้คอร์สที่เป็น competency 
บำงอย่ำงที่เหมำะส ำหรับกำรจะดีลกับบำงเรื่องร่วมกันมัน Available แล้วก็
ไม่ท ำให้กำร re-skill up-skill กลำยเป็นเรื่องน่ำเบื่อ ท ำอะไรกันก็ไม่รู้ คือท ำ
แล้วมันก็แตกระแหงกันไป สังคมมันเหลื่อมล้ ำมำก ๆ บำงทีมันก็เข้ำไม่ถึง คิด
ว่ำควรจะมี module กลำงที่ท ำได้”167 

 

จำกควำมข้ำงต้น ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็นผู้แทนจำกผู้ผลิตบัณฑิต ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ  บทบำทของ
สถำบันกำรศึกษำสำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซดได้ผ่ำนกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำร re-skill up-skill เป็นต้น ในขณะเดียวกันอำจ
ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงแรงงำน กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกำรร่วมกันก ำหนดสมรรถนะ (competency) ที่เป็นแกนกลำง
หรือตัวแบบระดับชำติ เพ่ือให้กำรพัฒนำสมรรถนะของแรงงำนนั้นได้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

 

3.3 ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) 

ในโลกยุคใหม่จะเป็นยุคแห่งอำชีพที่ไร้พรมแดน (boundaryless career) มำกขึ้น ดังนั้น 
คุณวุฒิที่จบกำรศึกษำในบำงสำยอำชีพนั้น หำกมีควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับ
ต ำแหน่งงำนนั้นย่อมสำมำรถท่ีจะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้น ๆ  ได้ ดังค ำให้สัมภำษณ์ 
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“ถ้ำเปลี่ยนงำนแล้วเนี่ยอำจสำมำรถจะไปท ำงำนใหม่ได้เร็ว อันนี้ผมคิดว่ำ
มหำวิทยำลัยอันนี้ก็สร้ำงผลิตอะไรต่ำง  ๆ ติดตัวเขำไป ซึ่งท ำให้เขำมี
คุณลักษณะอยู่แล้ว เพรำะฉะนั้นอำจจะเป็นตัวช่วย  อันนึงที่เห็นอุปสรรค ก็
คือ แนวคิดที่ว่ำจบทำงด้ำนไหนต้องท ำงำนให้ตรงสำยนี้ มันอำจจะใช้กับโลก
ยุคใหม่ไม่ได้ เพรำะตอนนี้ตัวชี้วัดบำงตัว จบมำแล้วเนี่ยท ำงำนไม่ตรงสำย
เหมือนกับว่ำเป็นกำร waste งบประมำณไปแทนที่สร้ำงคนนี้มำเพ่ือท ำอันนี้
แล้วไปท ำอย่ำงอ่ืน อันนี้มันต้องเลิกคิดในโลกอนำคตมันจะท ำอย่ำงงั้นไม่ได้ท ำ
อย่ำงนั้นไม่ได้ละ เพรำะว่ำหนึ่งก็คือ boundary ของแต่ละอำชีพมันแทบจะ
กลืนกันหมดเลย มัน multi หมด มัน gray หมดเลย มันไม่มีแบ่ง อ่ออันนี้คุณ
เป็นทนำยปุ๊บ คุณเป็นหมอไม่ได้ หมอชันสูตรก็มี อะไรยังเงี้ย เพรำะงั้นคิดว่ำ
มันไร้พรมแดนแล้ว”168  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่ำ บทบำทของว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  มีบทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำร
เปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) ดังนี้ 

บทบำทของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดในกำรพัฒนำและสั่งสมควำมรู้ 
ทักษะ และควำมสำมำรถผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นสำมำรถด ำเนินกำร
ได้หลำยรูปแบบ อำทิ กำรเรียนรู้จำกแพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรพัฒนำทักษะจำกสถำบันต่ำง  ๆ ที่มี
ใบรับรองในทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถภำยหลังจำกที่มีกำรอบรมเสร็จสิ้น กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ำนกำรแสวงหำข้อมูล เป็นต้น ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“โอเค ถ้ำจริง ๆ แล้วเนี่ยเขำย้ำยงำนใหม่ โดยส่วนตัวไม่ค่อยห่วงเรื่องกำร
เปลี่ยนงำนของเด็กรุ่นใหม่นะ แต่ถ้ำบอกว่ำเรำจะช่วยอะไรเขำได้ เขำสำมำรถ
สะสมควำมรู้ได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนที่ต่ำง ๆ ซึ่งที่นั้นมีกำรออกใบ certificate 
ให้แก่พวกเขำได้ คล้ำย ๆ กำรสะสมโปรไฟล์เขำอีกด้วย”169 

                                                        
168 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
169 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 
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อย่ำงไรก็ตำม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ได้
ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ กำรสั่งสมควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถนั้นเรียนรู้ได้จำกกำรพัฒนำในงำน
ปัจจุบันที่ปฏิบัติงำนอยู่ เช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (rotation) ด้วยเหตุที่ว่ำ ถึงแม้คนเจเนอเร
ชันแซดจะต้องเผชิญต่อลักษณะงำนที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่ถนัด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้นจะเป็นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้และทักษะควำมสำมำรถที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“อันที่ตัวเองต้องท ำ ตัวแรงงำนเอง ตัวนักศึกษำต้องโฟกัสว่ำเขำ สะสม skill 
อะไรไว้บ้ำง ซึ่งตรงนี้พี่ว่ำมันมีปัญหำเยอะ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำน
ใหม่ของมันน่ะ เขำก็รู้สึกว่ำเขำโดนสับงำนบ่อย เหมือนกับ rotate บ่อยให้ไป
ท ำนู่นท ำนี่ แต่ประเด็นคือเขำบอกว่ำเขำไม่อยำกท ำ เขำไม่ชอบงำนงำนหนัก
งำนยำก พ่ีก็บอกเขำว่ำแต่ในทุกงำนหนักงำนยำกที่เขำสู้อยู่ทุกวันนี้มันจะไป
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำน เพรำะฉะนั้นเมื่อใดก็ตำมที่คนท ำงำนใน
ระยะเวลำหนึ่ง เด็กต้องฝืนท ำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบ ไม่ถนัด ข้อดีมันคือเขำจะ
มี skill อันนึงที่มันก ำลังเติบโตโดยที่เขำไม่รู้ตัว แล้ว skill พวกนี้มันจะท ำให้
เขำเปลี่ยนงำนใหม่ได้”170 

 

 ส่วนบทบำทของภำคส่วนอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น บทบำทของสถำบันกำรศึกษำ บทบำทของ
องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) และบทบำทของภำครัฐ จ ำต้องมีบทบำทในกำรสนับสนุนและกำรพัฒนำ 
กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้เกิดกำรพัฒนำและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กล่ำวคือ ประกำรแรก บทบำทของสถำบันกำรศึกษำให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรเปลี่ยนงำนใหม่ผ่ำนกำรเรียนรู้แบบคู่ขนำน  ประกำรที่สอง บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะ
นำยจ้ำง) ให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ผ่ำนกำรสั่งสมเครือข่ำยกำรท ำงำนซึ่งเป็น
หุ้นส่วนขององค์กำร และประกำรที่สำม บทบำทของภำครัฐควรมีบทบำทในกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
กำรให้ข้อมูลด้ำนกำรตลำดแรงงำน และกำรสนับสนุนงบประมำณ ดังนี้ 

                                                        
170 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 



110 
 

ประกำรแรก บทบำทของสถำบันกำรศึกษำให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำน
ใหม่ผ่ำนกำรเรียนรู้แบบคู่ขนำน  ซึ่งผู้เชี่ยวชำญที่เป็นผู้แทนจำกฝ่ำยผลิตบัณฑิตให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ว่ำ กำรเรียนรู้แบบคู่ขนำนในที่นี้ไม่ใช่กำรเรียนรู้ใน 2 สำขำวิชำขึ้นไป หำกแต่เป็นกำรเรียนรู้ทั้งที่อยู่ใน
หลักสูตรซึ่งเป็นคณะ/หรือสำขำวิชำของผู้ เรียนไปพร้อม ๆ กับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะและ
ควำมสำมำรถที่ตลำดแรงงำนต้องกำร ด้วยเหตุที่ว่ำ กำรเรียนรู้แบบคู่ขนำนนี้จะช่วยให้กำรเผชิญต่อ
สภำพปัญหำในเรื่องควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่มิได้มีผลกระทบมำกนัก ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“ถ้ำเรำท ำให้ เขำเป็น Hybrid ได้ตั้ งแต่ต้น หมำยควำมว่ำเรำประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรบอกเขำว่ำ Hybrid คืออะไร ในที่นี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำ
เรียนได้ 2 เมเจอร์อย่ำงที่พ่ีว่ำ แต่เรำสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้คู่ขนำน
ให้เขำได้ เขำก็จะเรียนรู้คู่ขนำนได้ทุกเรื่อง นั่นหมำยควำมว่ำเขำไปเริ่มต้นใหม่
ได้ทุกอย่ำง ควำมไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ได้จำกควำมสำมำรถในกำรคิดเรื่อง
ของกำรเรียนคู่ขนำน เรียนออกนอกจำกเซฟโซนเนี่ยมันท ำให้เขำไปไหนก็ได้ 
แล้วภำวะเลิกจ้ำงจะไม่กระทบใจเขำมำกนัก แต่อำจจะกระทบควำมเป็นอยู่
สักพักหนึ่งในเรื่องรำยได้ มันก็พอจะอดทนกันไปได้นะ คือพ่ีคิดว่ำอันนี้เป็น
อันนึงละที่ท ำได้ อันที่สองถ้ำเมื่อสักครู่นี้กำรก้ำวหน้ำ สกิลแบบไหน ต ำแหน่ง
งำนแบบไหน require สกิลใหม่ ๆ แบบไหน แล้วมีกำรจัดจำกส่วนกลำง 
available ไว้ได้ ไม่ต้องไปถึงขนำดจัดคอร์สฟรี available ไว้ได้หรอก แค่จัด
คุณสมบัติไว้ได้ อย่ำงเช่น บอกเรำได้ว่ำ post covid จะมีต ำแหน่งงำนใน
ลักษณะไหนเป็น Research available เป็น open data ต ำแหน่งงำนแบบ
ไหนจะ required ทักษะแบบไหน และทักษะแบบนั้น pick up ได้จำกที่ไหน
บ้ำงเหมือน directory น่ะ คนมันวิ่งแสวงหำได้นะ ซึ่งอันนี้พ่ีก็เห็นออนไลน์
คอร์สหลำยอันก็พยำยำมตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่ ถ้ำท ำให้มัน  available ได้ 
เข้ำถึงคนทุกกลุ่มได้ทั้งในแง่ของโซนต่อเนื่องหมำยควำมว่ำ กระเถิบจำกงำนนี้
เป็นงำนนั้นที่ใกล้เคียง กระเถิบไปงำนที่ totally difference พ่ีว่ำถ้ำมันมีอัน
นี้ provide ไว้ให้ด้วย ประกอบกับเขำถูกเทรนให้รู้จักเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่ 
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ซึ่งอันนี้มันก็จะไปพันกับที่บอกไว้เมื่อกี้ตอนต้นที่บอกว่ำบำงทีมันก็ต้องสร้ำง
...”171 

 

ประกำรที่สอง บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรเปลี่ยนงำนใหม่ผ่ำนกำรสั่งสมเครือข่ำยกำรท ำงำนซึ่งเป็นหุ้นส่วนขององค์กำร ในระหว่ำงกำร
ท ำงำนนอกเหนือไปจำกกำรได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ระหว่ำงกำร
ท ำงำนนั้น สิ่งหนึ่งที่ตัวแรงงำนจะได้รับไปด้วยนั้นคือ กำรมีเครือข่ำยกำรท ำงำนที่เป็นหุ้นส่วนของ
องค์กำรที่ได้ท ำงำนอยู่เดิม ในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็นนำยจ้ำงจำกภำครัฐ ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ 
หำกแรงงำนมีศักยภำพและมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนแน่นอนว่ำย่อมมีโอกำสที่องค์กำรอ่ืน  ๆ ให้
ควำมสนใจและสร้ำงแรงจูงใจต่ำง ๆ เช่น ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตต่ำง ๆ 
เป็นต้น เพ่ือให้มำท ำงำนร่วมกับองค์กำรของตนเองได้ในที่สุด ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“ต้องบอกว่ำจำกประสบกำรณ์ที่สัมผัสโดยตรง คนที่ออกจำกหน่วยงำนของ
เรำไปเนี่ย ส่วนใหญ่ได้ดีทุกคน ก็มีหลำย ๆ ครั้งเหมือนกันที่เขำออกไปแล้วก็
ไปท ำกับตัวบริษัทที่เป็นเครือข่ำย ที่ท ำงำนด้วยอยู่ เนื่องจำกบำงทีเป็นลูกจ้ำง
แล้วก็จะไม่ได้ secure เท่ำไหร่ แล้วพอไปท ำได้มีโอกำสท ำงำนกับที่อ่ืน กับ
เอกชนหรือ partner ข้ำงนอกเนี่ยถ้ำเห็นหน่วยก้ำนดีเนี่ย ได้ไปเจอสิ่งที่น่ำจะ
ถูกใจก็มีเหมือนกัน อย่ำงเช่นไปท ำงำนร่วมกับเอกชน”172 

 

ประกำรที่สำม บทบำทของภำครัฐควรมีบทบำทในกำรพัฒนำทักษะแรงงำน กำรให้ข้อมูล
ด้ำนกำรตลำดแรงงำน และกำรสนับสนุนงบประมำณ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ทันสมัย ซึ่งภำครัฐ
แต่ละส่วนรำชกำรต่ำงต้องร่วมมือกันในกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถของว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด อำทิ บทบำทของกระทรวงอุตสำหกรรมในกำรสนับสนุนทั้งทำงด้ำน
ควำมรู้และงบประมำณในเรื่องของสตำร์ทอัพ บทบำทของกระทรวงแรงงำนในกำรสนับสนุนกำร

                                                        
171 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
172 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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พัฒนำทักษะแรงงำนและกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลำดแรงงำน และบทบำทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมในกำรพัฒนำทักษะทำงดิจิทัล เพ่ือให้ตอบโจทย์ต่อสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“อำจจะต้องท ำงำนร่วมกันหลำย ๆ ภำคส่วนเหมือนกันนะ อย่ำงเช่น
กระทรวงอุตสำหกรรมถ้ำจะมองในเรื่องของสตำร์ทอัพอย่ำงที่บอก คือกำร
เปลี่ยนงำนถ้ำเกิดเขำไปท ำธุรกิจของตัวเองมำกขึ้น กระทรวงอุตสำหกรรมก็
จะเข้ำมำมีบทบำท แล้วก็กระทรวงแรงงำนที่อำจจะต้องมีกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำน กำรแนะแนวอำชีพ หรือว่ำกำรสื่อสำรเรื่องของตลำดแรงงำนเข้ำไป
ให้กับเด็กพวกนี้มำกขึ้น ผ่ำนช่องทำงที่ทันสมัย กระทรวงศึกษำฯ คงไม่เกี่ยว
แล้ว DE อำจจะเป็นเรื่องของกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล”173 

 

4.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ
ให้กับคนเจเนอเรชันแซด ภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 

ประกำรแรก บทบำทของภำครัฐในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและรักษำระดับกำรจ้ำงงำน
ให้มีเสถียรภำพ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจและ
ภำคอุตสำหกรรมบำงประเภท เช่น กำรท่องเที่ยว โรงแรม ร้ำนอำหำร และอ่ืน ๆ ต้องชะลอตัวและมี
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ตกต่ ำ หรือผู้ประกอบกำรบำงรำยปิดกิจกำรลง ด้วยประเด็นดังกล่ำวนี้ย่อม
ส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนของแรงงำนภำยในสถำนประกอบกำรเหล่ำนั้นมำกยิ่งขึ้น ประเด็นส ำคัญที่
ผู้เชี่ยวชำญจำกตัวแทนนำยจ้ำงภำครัฐได้ให้ข้อคิดเห็นไว้นั้นคือ ภำครัฐจะใช้เครื่องมือนโยบำยอย่ำงไร
ในกำรพัฒนำและฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจให้กลับมำจ้ำงงำนมำกยิ่งขึ้น สิ่งส ำคัญไม่ใช่เป็นเพียงระดับกำร
จ้ำงงำนในภำพรวมของประเทศเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจในเชิงพ้ืนที่ท้องถิ่นอีก
ด้วย  ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

                                                        
173 ผู้เชี่ยวชำญที่ 6 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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“ผลักดันเรื่องของตัวเศรษฐกิจก่อนนะครับผม เพรำะว่ำตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะ
เป็นตัวสร้ำงงำนนะครับผม โดยเฉพำะเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ครับผม เพรำะ
ง่ำย ๆ คือในระดับพ้ืนที่ ไม่ว่ำจะเป็นพ้ืนที่ที่เขำเรียนก็ตำม หรือเป็นพ้ืนที่ที่
เป็นบ้ำนเกิดของเขำเองก็ตำมเนี่ย เขำจะมีต้นทุนที่ถูกลงกว่ำ ใช่พยำมอย่ำ 
เพรำะจริง ๆ พอเรำไม่มีงำนเนอะ ส่วนใหญ่แล้วเรำก็จะวิ่งไปหำโอกำส คนก็
จะชื่อว่ำกรุงเทพหรือเมืองใหญ่เนี่ยมีโอกำสในกำรท ำงำนมำกกว่ำ เพรำะนั้นก็
จะเกิดกำร migrate ตอนช่วงแรก ๆ ส่วนหนึ่งครับผม แต่ถ้ำเกิดเรำสำมำรถ
สร้ำงงำนในช่วงในพ้ืนที่ได้นะครับผม มันก็จะลดประเด็นนี้ได้ไปพอสมควร174  

นอกจำกนี้ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ได้
ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพนั้นภำครัฐเองจ ำต้องประคับประคองและรักษำ
ระดับของกำรจ้ำงงำนด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่จ ำต้องอำศัย
แรงงำนงำนที่มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งผู้เชี่ยวชำญได้เน้นย้ ำว่ำ 
กลุ่มคนเจเนอเรชันแซดนี้ไม่ใช่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น แต่
ภำครัฐจะต้องตระหนักไปถึงกลุ่มคนเจเนอเรชันแซดที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันอำชีวศึกษำ ซึ่งกลุ่มนี้
จะเป็นก ำลังแรงงำนที่ภำคอุตสำหกรรมต้องกำรและเป็นกลุ่มที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้แนวนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจของภำครัฐจ ำเป็นที่จะต้องผูกโยงไป
ถึงแนวนโยบำยแรงงำนด้วยเช่นกัน เช่น กำรยกระดับค่ำจ้ำงแรงงำนให้ดึงดูดใจแก่แรงงำนที่มีทักษะ
และตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม กำรสนับสนุนกำรแก่สถำบันกำรศึกษำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มอำชีวศึกษำ เป็นต้น ดังค ำให้สัมภำษณ์   

 

“เขำต้องประคับประคองและพยุงกำรจ้ำงงำนไว้ให้ได้ คุณจะต้องท ำให้ภำวะ
เศรษฐกิจมันดีมำกพอที่จะมีกำรจ้ำงงำนอย่ำงสม่ ำเสมอตลอด อันนี้บทบำทรัฐ
เรื่องของกำรรักษำกำรจ้ำงงำน ต่อมำยังเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรจ้ำงงำนอยู่ 
ไม่ใช่ในมิติเรื่องของเศรษฐกิจอย่ำงเดียว แต่ในมิติเรื่องของระดับค่ำจ้ำง คุณ
อย่ำลืมว่ำ Gen Z ไม่ได้อยู่ที่มหำลัยที่เดียว Gen Z อยู่ที่พวกอำชีวะก็มี แล้ว
ถ้ำเกิดคุณคิดว่ำถ้ำคุณยังจะเป็น Thailand 4.0 อยู่แล้วกลับไปที่อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยที่เซ็ตไว้ก่อนที่จะมีโควิด คุณต้องกำรแรงงำนกลุ่มที่มำจำกสำย

                                                        
174 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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อำชีพเยอะมำกนะ คือ 4.0 ไม่ได้เอำวิศวกรนะ กลุ่มช่ำงน่ะ เพรำะฉะนั้นคุณ
จะท ำยังไงให้กำรจ้ำงงำนฝั่งอำชีวศึกษำมันยังคงอยู่แล้วมันดึงดูดคนเข้ำไปใน
นั้น อันนี้ประเด็นที่หนึ่งในเรื่องกำรจ้ำงงำน มองมิติเศรษฐกิจกับท ำให้มัน
ครอบคลุมประเภทกำรจ้ำง เรื่องนโยบำยแรงงำนไม่ว่ำจะเป็นค่ำจ้ำง นโยบำย
กำรสนับสนุนกำรเรียนสำยอำชีพพวกนี้ คือ อยำกจะบอกว่ำพวกนี้มันก็มีอยู่
แล้วในนโยบำย แต่ก็ไม่เข้ำใจว่ำท ำไมมันไม่เกิดข้ึนจริงได้175 

 

ประกำรที่สอง ภำครัฐต้องก ำหนดให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำเป็นวำระ
แห่งชำติ ในประเด็นดังกล่ำวผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำ นโยบำยกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้นควรมีควำมต่อเนื่อง 
เนื่องจำกในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของประเทศนั้นจ ำเป็นที่จะต้องอำศัยระยะเวลำในกำรพัฒนำจึงจะ
เห็นผลทั้งในองค์ควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถที่สอดรับต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
เช่นเดียวกับตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชนที่ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ภำครัฐจะต้องตระหนักถึงกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและควรจะก ำหนดให้เป็นวำระแห่งชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดที่เป็นก ำลังแรงงำนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนำคต 
ภำครัฐจึงต้องมีแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์ส ำคัญ เพื่อให้ทั้งสถำบันกำรศึกษำ ส่วนรำชกำร และภำค
ส่วนอื่น ๆ ได้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“นโยบำยภำครัฐอย่ำเปลี่ยนบ่อย ให้มันมี consistency อันนี้ไม่ใช่เรื่องของ
กำรสร้ำง employability อย่ำงเดียวนะ หำกนโยบำยเปลี่ยนบ่อยตำมองค์
คณะที่เข้ำมำบริหำรจัดกำร อำจจะต้องคงตัวอะไรบำงอย่ำงไว้ คือกำรพัฒนำ
ทุนมนุษย์มัน take time น่ะ ไม่ใช่แบบบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูปที่ปึ่งออกมำแล้ว
เสร็จ เพรำะทุกอย่ำงมัน take time176 

“ภำครัฐต้องตั้งตัวนี้เป็น agendaใหญ่ของประเทศว่ำ เรำก ำลังมองเด็กที่
ก ำลังจะจบอย่ำงไร เรำไม่ได้มองแค่ว่ำเขำต้องมีงำนท ำเนอะ คือ วันนี้เรำพูด

                                                        
175 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
176 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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ถึงอัตรำกำรว่ำงงำน เรำก ำลังพูดถึงเด็กต้องเข้ำไปอยู่ในในองค์กำรได้ ต้องมี
งำนท ำ  ภำครัฐต้องเป็นคนที่ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนมี agenda เรื่องเด็ก 
gen z กับกำรมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ให้ได้ ถ้ำมันมี agenda…หน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องก็แล้วแต่กระทรวงแรงงำน สมำคม หรือมหำวิทยำลัยหรืออะไรต่ำง 
ๆ เนี่ย แล้วบอกว่ำต่อไปคุณต้องทุกมหำลัยต้องคิดกิจกรรมหรือออกแบบ
หลักสูตร รูปแบบมำน ำเสนอ เรำถึงจะให้ผ่ำน หมำยถึงว่ำให้ผ่ำนหลักสูตรนี้
อันนี้คือหน้ำที่ของรัฐเนำะ มหำลัยเป็นแค่คน implement  ถ้ำรัฐมีนโยบำย
ยังงี้ออกมำ มหำลัยจะท ำได้เร็วแล้วไม่ใช่แค่มหำลัย ภำครัฐอ่ืน ๆ ก็จะท ำเร็ว
ขึ้น177 

 

 ประกำรที่สำม ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรระดับประเทศ รวมไปถึง
กำรก ำหนดแนวนโยบำยพัฒนำทักษะของแรงงำนให้ตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรของแรงงำน โดย
กำรริเริ่มกำรวำงแผนพัฒนำทักษะของบุคลำกรระดับประเทศตั้งแต่ระบบกำรศึกษำจนไปสู่โลกของ
กำรท ำงำนจริง  ดังเช่น ตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิตได้ยกตัวอย่ำงให้เห็นถึงกระบวนกำรบ่มเพำะและกำร
พัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดไว้ว่ำ ใน
ระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันกำรศึกษำจะบ่มเพำะและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในรูปแบบโครงกำร 
(project-based) ซึ่งจะสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกให้นักศึกษำได้ทดลองและลงมือ
ปฏิบัติจริงตำมโจทย์ที่ภำครัฐหรือภำคเอกชนได้ก ำหนดไว้ในกำรแก้ไขปัญหำสังคม รวมทั้งได้พัฒนำ
ทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถ และเรียนรู้ถึงสภำพควำมเป็นจริงของโลกท ำงำนที่ต้องเผชิญด้วย 
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำได้เน้นย้ ำ
เพ่ิมเติมว่ำ เมื่อว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วนั้น ภำครัฐจะต้องมีบทบำทหน้ำที่ในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำนที่มิใช่แต่ทักษะ
ควำมรู้ (Hard Skills) เท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำทักษะทำงสังคมหรือทักษะทำงด้ำนอำรมณ์ 
(Soft Skills) อีกด้วย นอกจำกนี้ ยังต้องมีบทบำทในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลำดแรงงำนและกำรแนะ
แนวอำชีพให้แก่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

                                                        
177 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 
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“ภำรกิจหนึ่งที่รัฐต้องท ำคือกำรวำงแผนบุคลกรของประเทศตั้งแต่เด็กน้อยมำ
จนโต ตกลงคุณจะเอำอย่ำงไร ล่ำสุดก็คือจะปฏิรูปกำรศึกษำอีกแล้วใช่ไหม 
คือระบบตรงนี้มันช่วยสนับสนุนให้เกิดสมรรถนะที่มันจ ำเป็นจริง ๆ หรือเปล่ำ 
. . .สิ่งที่รัฐควรจะท ำคือ ในระบบกำรศึกษำต้องมีสิ่งที่  groom เด็กให้มี
คำแรคเตอร์ เหมือนเด็กสิงคโปร์วันนี้มันจะแบบสนับสนุนให้รู้ควำมชอบ
ตัวเองเด็กแค่นั้นก็พอ ท ำได้ดีในควำมชอบของตัวเอง แต่ว่ำอย่ำไปอัดอะไรให้
เด็กว่ำต้องเป็นอย่ำงนั้นเป็นอย่ำงนี้178 

“ในเมื่อเขำชอบ project-based กันนักใช่ไหม เอำแบบ NUS ไหม โดยเป็น
กำรท ำโครงกำรที่อยู่บนควำมต้องกำรของรัฐว่ำรัฐต้องกำร Project แบบไหน 
ต้องกำร Research แบบไหน รัฐต้องกำร skill แบบไหน บอกมำเลยแล้วเอำ
โจทย์มำ แล้วรัฐให้ทุนด้วยซ้ ำ คนพวกนี้ก็ผลิตงำนแบบที่แก้โจทย์สังคมไปด้วย
ในตัว พอมันต้องแก้โจทย์สังคม มันจะเริ่มรู้แล้วว่ำข้อจ ำกัดเยอะ มีแรงกดดัน 
บำงอย่ำงมันต้องรอ ก็สอนเขำไปในตัว งำนที่เขำท ำเสร็จมันทิ้ง product ไว้
ให้กับชุมชน สังคม รัฐบำล รัฐบำลก็ได้ test ฝีมือ พูดกันตรง ๆ นี่คือสหกิจ
แบบเบ้อเริ่มเทิ่มถูกไหม เปิดพ้ืนที่ซะถ้ำมหำวิทยำลัยถอยมำทำงนี้ได้ตั้งแต่ต้น 
มันก็จะไปเชื่อมกับกำรที่ผลผลิตออกไปแล้วมีโปรเจคกำรจ้ำงงำนเพ่ือ
ช่วยเหลือ แต่โปรเจคกำรจ้ำงงำนถูกดีไซน์บนควำมต้องกำรของหน่วยงำนรัฐ
ด้วยไม่ใช่บนบนฐำนของกำรศึกษำแต่ละคณะอย่ำงเดียวถูกไหม และในที่สุด
มันจะท ำให้เรำสร้ำงหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์สังคมได้มำกขึ้น เขำก็ไม่ต้อง
มำเสียเวลำเรียนอะไรที่มันใช้ไม่ได้ แล้วเขำก็จะสำมำรถรู้ตัวเองได้เร็วขึ้น
เพรำะว่ำมันได้ test ผ่ำน term project มันได้ test ผ่ำนสถำนะกำรท ำงำน
มำตลอดจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ำยที่ออกไปทดลองจ้ำงงำน179  

“นโยบำยของภำครัฐจะต้องพัฒนำทักษะให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำนให้ได้ 
ทักษะที่เด็ก Gen Z มี ที่เป็นทักษะที่เป็นเรื่องเป็นรำวอำจจะยังไม่สอดคล้อง
กับตลำดแรงงำนที่เป็นระบบ อีกอย่ำงนึงคือเหมือนเด็กออกมำมันก็ไม่รู้ว่ำจะ
ไปไหน บำงทีถ้ำไม่มีระบบกำรแนะแนวอำชีพที่ชัดเจน หรือไม่มีช่องทำงกำร
เข้ำไปหำงำนที่ชัดเจน ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เด็ก Gen Z เข้ำถึง... ในภำครัฐ

                                                        
178 ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
179 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
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ตรงนี้มันก็ไม่ชัดเจนในหน่วยงำนภำครัฐ แล้วก็มันอำจจะต้องเป็นอย่ำงที่
บอกอะว่ำถ้ำในระดับอุดมศึกษำ สิ่งที่ส ำคัญนโยบำยตรงนี้ต้องให้ชัดเรื่องของ
กำรพัฒนำ Soft skill อันนี้ค่อนข้ำงส ำคัญกับเด็กเด็กรุ่นใหม่ที่จะท ำให้พอเขำ
เข้ำไปในตลำดแรงงำนแล้วจะท ำให้เขำสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน แล้วก็อยู่ใน
องค์กำรได้ในระยะยำว180 

 

ในขณะที่ผู้แทนจำกนำยจ้ำงภำครัฐเห็นและผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำสอดคล้องกันว่ำ บทบำทหน้ำที่ที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งเพ่ือรองรับ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดในยุคหลังสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 นั่นคือ กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำผ่ำนกำรจัดท ำ
โครงกำรต่ำง  ๆ เช่น โครงกำร U2T จำกมหำวิทยำลัยสู่ต ำบลเปลี่ยนอนำคตคนและชุมชนไทย เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจของต ำบล จำกต ำบลสู่อ ำเภอ 
สู่จังหวัด และสู่ภูมิภำค ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“อย่ำงเช่น ตัวกระทรวง อว. โครงกำร U2T ก็คือพยำยำมให้เกิดกำรจ้ำงงำน
ในพ้ืนที่ ก็เลยคิดว่ำโดยตัวของภำครัฐในวงกว้ำงมันก็ต้องใช้กลไกพวกเนี่ย คือ 
หำโปรแกรมมำ feed ให้เกิดกำรสร้ำงงำนในระบบ และยังมีส่วนช่วยให้เด็กที่
เพ่ิงจบมำใหม่มีงำนรองรับตั้งแต่ตอนเขำจบเลยในบำงโปรแกรมเนอะ ให้เขำ
ได้มีโอกำสได้คิด หรือได้ลองหำงำนช่วงนั้นเนี่ย ก็จะช่วยท ำให้เขำไม่ค่อยเคว้ง
เท่ำไหร่181 

“ชอบมำกนะ อว. มีช่วงนึงจ ำได้ไหมที่เขำออกโควต้ำให้จ้ำงงำนบัณฑิตช่วง 
covid ช่วง Post service ที่หำงำนไม่ได้ 15,000 ปริญญำตรีน่ะ แต่ว่ำให้
ท ำงำนอยู่ในพ้ืนที่ตัวเอง อย่ำงน้อยกำรท ำงำนตรงนี้มีส่วนช่วยให้เขำสำมำรถ
เข้ำสู่ระบบกำรท ำงำนปกติเม่ือสถำนกำรณ์พอคลี่คลำยได้บ้ำง 182 

                                                        
180 ผู้เชี่ยวชำญที่ 6 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
181 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
182 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
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ประกำรที่สี่ ภำครัฐควรสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งสถำบันกำรศึกษำและ
ภำคเอกชน ตลอดจนเกื้อหนุนเชิงนโยบำยให้ทุกภำคส่วนได้มีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรมีงำนท ำ ดังเช่น ผู้เชี่ยวชำญที่เป็นตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิตให้ข้อคิดเห็นว่ำ ภำครัฐควรลด
กฎเกณฑ์ข้อบังคับในกำรก ำกับดูแลและให้อิสระแก่สถำบันกำรศึกษำในกำรพัฒนำและผลิตบัณฑิต
มำกขึ้น โดยหน่วยงำนก ำกับดูแลในด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพทำงกำรศึกษำนั้น ควรมุ่งเน้นไปที่กำร
ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) มำกกว่ำกำรประเมินไปที่ผลผลิต (Output) เช่นเดียวกับตัวแทน
นำยจ้ำงจำกภำครัฐได้เน้นย้ ำเพ่ิมเติมว่ำ ควรมีกำรแก้ไขกฎเกณฑ์ในกำรใช้วุฒิกำรศึกษำเป็นเกณฑ์
ส ำคัญในกำรรับเข้ำท ำงำนเป็นหลัก เนื่องจำกปัจจุบันรูปแบบกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มักจะเป็นแบบผสมผสำน (hybrid) มำกกว่ำจะเป็นทั่วไป (generalist ) หรือเฉพำะเจำะจง 
(specialist) ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“ภำครัฐต้องจับมือกับภำคเอกชนให้ดี ต้องเป็น public private partnership 
ที่ต้องเหมือนเอำใจกับใจมำเดินไปด้วยกันจริง ๆ เพ่ือจะเห็นว่ำภำคเอกชนเนี่ย
ก็อยำกจะช่วยภำครัฐใช่ไหมครับให้เดินไปให้ถูกทำง ภำครัฐเองก็ต้องมีอะไรก็
ต้องดูคิดถึงภำคเอกชนด้วยว่ำเวลำเขำคิดเนี่ยคิดยังไง มุ่งผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติเป็นหลักนะครับ แล้วถ้ำสองคนนี้เดินด้วยกันได้เนี่ย ผมคิดว่ำเออ
ก ำลังคนหรืออะไรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำนะครับมันก็จะไปในทำงเดียวกัน”183  

“ผมเรียนว่ำสถำบันกำรศึกษำทุกระดับก็ต้องปรับตัวเร็ว แล้วกำรปรับตัวได้
เร็วได้ช้ำเงื่อนไขที่ส ำคัญอยู่ที่ภำครัฐ คือหน่วยงำนก ำกับดูแล วิธีคิดที่ส ำคัญ
คือหน่วยงำนก ำกับดูแลเนี่ยอย่ำออกกฎเกณฑ์เยอะ เพรำะว่ำกลไกในทำงกำร
ควบคุมคุณภำพมันอยู่ที่ผลผลิต ปัจจุบันและวิธีคิดของหน่วยงำนกลไกรัฐ
ตั้งอยู่บนควำมไม่เชื่อใจสถำบันกำรศึกษำ ฉันจะต้องเข้ำมำควบคุมในทุก ๆ 
จุดแต่ว่ำโดยหลักคิดที่จริง ๆ แล้วถ้ำเรำเชื่อในกลไกตลำด เชื่อในกลไกทำง
เศรษฐศำสตร์ ผลผลิตที่ไม่ดีก็ไม่มีใครรับ แล้วก็มันก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ
แล้วตัวสถำบันที่ผลิตผลผลิตไม่ดีมันอยู่ไม่ได้เองโดยอัตโนมัติ เพรำะฉะนั้นถ้ำ
อยำกให้เรำปรับเปลี่ยนเร็ว สู้กับเวทีโลกได้ สร้ำงคนให้มีควำมสำมำรถระดับ
โลกได้ หน่วยงำนก ำกับดูแลด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนของรัฐให้มุ่งไปที่กำร

                                                        
183 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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ประเมิน outcome เป็นหลัก ลดกฎระเบียบจุกจิกลงไปให้หมด แล้วก็เชื่อใน
สถำบันกำรศึกษำ เปลี่ยนจำกระบบก ำกับดูแลเป็นระบบ incentive ถ้ำคุณ
ท ำได้ผลตำมที่นโยบำยของรัฐ คุณผลิตคนได้คุณภำพ คุณเอำงบประมำณไป 
แต่ต้องไปให้เขำมำขอตั้งแต่แรก แล้วก็ไม่ต้องไปก ำกับดูแลเขำมำกเกินไป ผม
คิดว่ำเงื่อนไขของ deregulation ในระบกำรศึกษำเป็นเรื่องส ำคัญ แล้วก็ท ำ
ให้มหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำทุกระดับจะปรับตัวได้เร็วได้ช้ำขึ้นอยู่กับ
ตรงนี้เลยครับ184  

“บำงครั้งเรำต้องไปจัดกำรกับต้นตอที่ท ำให้มันยำกก็คือกำรเอำวุฒิเป็นตัวรับ
เด็กเข้ำท ำงำนนี่ในที่สุดพ่ีคิดว่ำต้องแก้เรื่องนี้ด้วย คือในเมื่อเรำสนับสนุน 
hybrid ในเมื่อเรำสนับสนุน generalist หรือ specialist ยุคนี้มันก็ fuzzy นะ 
อย่ำงรู้ใช่ไหมคณะแพทย์รับคนที่ไม่ได้จบสำยวิทย์ได้แล้ว ก็คือเรียนอีกแบบนึง
ไป ล่ำสุดนี้แพทย์ธรรมศำสตร์เพ่ิงร่วมมือกับคณะบัญชีและคณะกฎหมำย
จัดท ำหลักสูตรกำรบริหำรโรงพยำบำล กำรบริหำรธุรกิจสุขภำพกำรแพทย์
อะไรแบบนี้ เพรำะฉะนั้นพ่ีคิดว่ำในเมื่อมันเป็นอย่ำงนี้ก็อย่ำไปล็อกเขำ คือ
ธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยล็อกคนพวกนี้หรอก หรือต่อให้ล็อกก็ยืดหยุ่นเพรำะกำร
ตัดสินใจอยู่ที่แผนกบุคคล และกำรตัดสินใจอยู่ที่แผนก Marketing ของ
หน่วยงำน แต่คนที่ท ำไม่ได้ก็คือรัฐ เมื่อรัฐท ำไม่ได้ รัฐก็ต้อง flexible ในกำร
เปิดต ำแหน่งงำนบำงอย่ำง ในทำงกลับกันต ำแหน่งงำนบำงอย่ำงก็ไม่ควรใช้ 
general แล้ว ก็ต้องหมุนกลับ พูดง่ำย ๆ bottom line เลย185 

 

 ประกำรที่ห้ำ บทบำทของภำคเอกชนในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ เพื่อ
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้ตอบโจทย์กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ด้วยเหตุ
ที่ว่ำ ปัจจุบันนี้ภำคเอกชนเข้ำมำมีบทบำทมำกยิ่งขึ้นในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถกำรมีงำนท ำทั้งใน
รูปแบบของกำรเปิดสถำบันกำรศึกษำเองและกำรสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ทั้งนี้เป็น
ผลมำจำกสภำพปัญหำของผู้ผลิตบัณฑิตที่ไม่สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรได้ ดังนั้น สถำบันกำรศึกษำกับภำคเอกชนจึงควรมีควำมร่วมมือกันตั้งแต่กำร

                                                        
184 ผู้เชี่ยวชำญที่ 1 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
185 ผู้เชี่ยวชำญที่ 3 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำครัฐ 
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พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำจนไปสู่กำรฝึกภำคปฏิบัติแก่ผู้เรียน เพ่ือให้กำรผลิตบัณฑิตนั้นตอบโจทย์ทั้ง
ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถตำมที่ตลำดแรงงำนต้องกำรมำกขึ้น รวมไปถึงกำรถอด
บทเรียนควำมส ำเร็จแก่บุคลำกรที่เป็นคนเก่งภำยในองค์กำรภำคเอกชนอีกด้วย ดังค ำให้สัมภำษณ์  

 

“corporate ต่ำง ๆ ก็เลือกที่จะเปิดมหำวิทยำลัย หรือเปิด institute ของ
ตัวเอง เพรำะว่ำเขำรู้สึกว่ำถ้ำมหำวิทยำลัยสอนอะไรแบบกลำง ๆ เนี่ยแล้วถึง
เวลำเด็กจบอะไรก็ท ำงำนไม่ได้ทันที เขำรู้สึกว่ำมันต้องไปสอนซ้ ำ เพรำะฉะนั้น
ท ำอย่ำงไรให้เด็กมำเรียนรู้กับเขำเลย แล้วก็ท ำงำนกับเขำได้เลย ตอนนี้เรำจะ
เห็นโมเดลส ำคัญก็คือว่ำตัวบริษัทต่ำง  ๆ เริ่มเปิดอะไรที่ เกี่ยวข้องกับ
สถำบันกำรศึกษำของตัวเองใช่ไหม แล้วก็เข้ำมำเทรนคนเพ่ือให้ท ำงำนกับเขำ
ได้เลย ส่วนอีกกลุ่มนึงคือพวกนี้ที่เป็นตระกูล EdTech โดยเฉพำะ หมำยควำม
ว่ำเป็นตระกูลที่ว่ำด้วยกำรสร้ำงกำรศึกษำแบบออนไลน์ เพ่ือให้คนเรียนรู้จำก
ที่ไหนก็ได้ เรียนรู้ด้วยเวลำไหนก็ได้ ด้วยวิธีกำรใดก็ได้ EdTech พวกนี้มันก็จะ
ไปท ำหน้ำที่ในกำรรวมเอำควำมรู้ เอำแนวคิด เอำทักษะแนวต่ำง ๆ เอำไว้บน
แพลตฟอร์มของเขำ แล้วก็คนก็สำมำรถจะเข้ำไปเรียนรู้ได้ เพรำะฉะนั้นใน
อนำคตปริญญำจริง ๆ ไม่ได้มีควำมหมำยเท่ำกับว่ำเขำท ำอะไรเป็น ปกติและ
แทนที่จะถำมว่ำคุณจบอะไรมำเรำไม่ถำมแล้ว เรำถำมคุณท ำอะไรเป็นบ้ำง 
แล้วจะพิสูจน์อย่ำงไรว่ำคุณท ำอะไรเป็นบ้ำงก็ไม่ได้ใช้สัมภำษณ์ ก็ให้ลองท ำ 
กำรคัดคนเข้ำท ำงำนในอนำคตเนี่ยคือคัดด้วยโปรเจค ส่งงำนไปให้ลองท ำดูสิ 
ส่งเคสไปให้ลองแก้เคสดูสิ ส่งสถำนกำรณ์ไปให้ลองวิเครำะห์สิจะท ำอย่ำงไร 
เพรำะฉะนั้นมันจะเป็นคนละแนวกับกำรคิดแบบดั้งเดิม186 

 

“ภำคเอกชนเองเขำก็ปรับตัวของเขำไปพอสมควร จะต้องร่วมมือกับเอกชนใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลำยเนี่ยอำจจะไม่ได้ว่ำ บรรดำศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ทั้งหลำยมำดู จริง ๆ ตรงเนี้ยอำจต้องมำเริ่มดูละว่ำ ภำคเอกชน
เขำไปในอนำคต ต้องให้เขำมำมองให้เรำว่ำในอนำคตเขำมองไปยังไง เพรำะเขำ
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ก็มีสำยตำในกำรมองไม่เหมือนเรำซึ่งเป็นรำชกำร แม้ว่ำเรำจะออกนอกระบบ
แล้วก็เถอะ แต่วิธีกำรมองแบบศำสตรำจำรย์ แบบรองศำสตรจำรย์ก็อำจจะแบบ
หนึ่ง เพรำะมันเป็นเชิง academic แต่คนที่จะต้องรับบัณฑิตเนี่ยไปท ำงำนเขำ
อำจจะมีมุมมองอีกอย่ำงหนึ่ง จึงคิดว่ำ partner ส ำคัญเนี่ยน่ำจะเป็นด้ำน
ภำคเอกชน เรำอำจจะดูภำคเอกชนที่ปรับตัวได้เร็ว รวมทั้งอำจจะเป็นคนที่
ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนด้วยตัวเขำเองคนเดียว ไม่ได้อยู่ในองค์กำร
อะไร เรำอำจจะต้องมำเรียนรู้จำกเขำว่ำท ำอย่ำงไรเขำถึงจะประสบควำมส ำเร็จ
อะไรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เขำใช้ทักษะอะไรบ้ำง เขำก้ำวเดินเป็นยังไงบ้ำง เขำเคย
พลำดตรงไหน เรียนรู้จำกสิ่งผิดพลำดของเขำเนี่ยแล้วมำท ำของเรำ187  

 

  ประกำรที่หก บทบำทของสถำบันกำรศึกษำเป็นเสมือนพื้นที่บ่มเพำะกำรเรียนรู้ทั้งว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดและบุคคลทั่วไป นอกเหนือไปจำกภำคเอกชนที่มีกำรสร้ำง
แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วนั้น สถำบันกำรศึกษำยังให้ควำมสนใจและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมิใช่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของนักศึกษำเท่ำนั้นแต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำทักษะและ
ควำมรู้ของบุคลำกรทั่วไป และวิชำชีพอ่ืน ๆ ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำทักษะเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

  

“อำจำรย์คิดเหมือนกันว่ำมันเป็นไปได้ไหมที่ก่อนเขำจบให้เขำกลับมำ re-
skill, up-skill ถ้ำเรำให้สิทธิ์นั้นเขำได้ เขำก็จะ access ต่อเรำได้ เรำจะมีคอร์
สบำงอย่ำง แต่ทีนี้คอร์สบำงอย่ำงมันก็จะไป require เรื่องของเวลำ 
เพรำะฉะนั้นมันอำจจะหมำยถึงกำรที่เรำเนี่ยซื้อคอร์สออนไลน์บำงอย่ำงทิ้งไว้
ที่คณะหรือมันอำจจะหมำยถึงเรำ provide บำงอย่ำงในเชิงคลิป คือเขำมำ 
access เมื่อไหร่ก็ได้เพ่ือให้มันรู้สึกดีขึ้น หรือแม้แต่กระทั่งให้เขำกลับมำจอย
ในคลำสได้เลยด้วยซ้ ำ ในอนำคตไม่แน่นะเรำอำจจะมีคลำสแบบภำคกลำงคืน 
เพรำะเด็กสมัยนี้ตื่นเที่ยง คือคลำสเช้ำอำจจะหำยไปเลยในอนำคตแล้ว
เปลี่ยนเป็นคลำสเริ่มระมำณสำมทุ่มเลิกเที่ยงคืนแทนเลย ท้ำยที่สุดมันต้องมี
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อะไรที่รัฐวำงมำเรื่อง re-skill อำจำรย์เห็นด้วยเลย up-skill เป็นเรื่องปกติ  
แต่ไอ้ค ำว่ำ re-skill มันน่ำสนใจมำกตรงที่ว่ำมันต้องไม่ใช่กำรมำเรียนซ้ ำ แต่
มันเหมือน fresh up มำ refresh อะไรแบบนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิดท ำ
ให้พวกเขำไม่สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มที่จะกลับกลำยเป็นปัญหำสะสม
หน่วยงำนที่เขำไปท ำแทนเสียมำกกว่ำ188  

“เรำมีเป็นแพลตฟอร์มเรื่องปริญญำโทออนไลน์แล้วก็จะขยำยไปหลำกหลำย 
นอกจำกนี้จะมีเรื่องของ innovative education เพ่ือเทรนครูทั่วประเทศ 
เพรำะว่ำผมคิดว่ำเรื่องใหญ่คือครูที่สอนเด็กในระดับมัธยมและประถมนี่แหละ 
ถ้ำหำกว่ำท่ำนเหล่ำนั้นมีวิธีคิดเรื่องของกำรเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ก็จะท ำให้
คุณภำพเด็กเหล่ำนี้ดีตั้งแต่ประถมมัธยม189  

 

อย่ำงไรก็ตำม บทบำทของสถำบันกำรศึกษำนั้นมิได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในเชิง
วิชำกำรเท่ำนั้น หำกแต่เป็นกำรพัฒนำในเชิงวิชำชีพที่ท ำให้นักศึกษำได้มีกำรเรียนรู้ทักษะทำงวิชำชีพ
ที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ดังเช่น กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำด้วยกำรพัฒนำ
นักศึกษำให้เป็นผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำที่ว่ำนี้ทำงสถำบันกำรศึกษำจะท ำโครงกำรที่เป็นควำม
ร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ พร้อมทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกในทำงกำยภำพและกำรสนับสนุนเงินทุน
ในรูปแบบของกำรท ำสตำร์ทอัพ เพ่ือให้เกิด Ecosystem ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

“ เช่นโครงกำร 88 Sand Box นี่จะเป็นแพลตฟอร์มที่มี 5 สเต็ป เป็นกำร
สร้ำงกำรศึกษำให้กับคน สเต็ปแรกเป็น skill space เรำเอำเรื่องของกำร
เรียนรู้จ ำนวนมำกไปไว้ใน Online platform แล้วก็ไม่ได้มีเฉพำะของเรำนะ
ครับ เรำร่วมกับตลำดหลักทรัพย์ อะไรที่เขำท ำได้ดีแล้วเรำก็มัดรวมกันเอำมำ
ไว้บนแพลตฟอร์มแล้วก็เชื่อมโยงกัน แล้วก็จะมีเครือข่ำยส ำคัญก็คือเรำ
เรียกว่ำ 8.8 minutes ก็คือเป็นตระกูลเรียนรู้ที่ในหัวข้อที่คุณไม่มีวันได้เรียน
ในห้องเรียนทั่วไป เรำก็จะไประดมเอำบรรดำนักธุรกิจ ศิษย์เก่ำ ผู้เชี่ยวชำญ
ในสำขำต่ำง ๆ ที่เขำมีประสบกำรณ์ มีควำมเชี่ยวชำญ เพรำะฉะนั้นเรำจ ำกัด
ไว้ที่ประมำณ 8.8 นำที พอเขำผ่ำนตรงนี้เสร็จเรำก็จะไปสู่งำน expo มีงำน 
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expo ที่คนมำค้นหำท ำ Speed dating คือค้นหำคนที่มีควำมสนใจในเรื่อง
คล้ำย ๆ มำร่วมทีมกันเพ่ือจะไปสมัครแข่งขันประกวดอะไรอย่ำงนี้ เรำจะมี
เรื่อง Training เพ่ือให้คนไปเป็น startup แล้วพอถึงเวลำไปสู่ hackathon 
ซึ่งถึงขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 เลยนี่เรำสร้ำง 8.8Forest เพรำะว่ำคนที่จะเป็นยูนิ
คอร์น เรำก็จะเปลี่ยนอำคำรสถำนที่กลำยเป็นป่ำส ำหรับสร้ำงยูนิคอร์นหรื
อบ่มเพำะยูนิคอร์น เพรำะฉะนั้นกำรเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดใน 88  เป็นกำร
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะถูกน ำไปเทียบโอนหน่วยกิตได้ทุกอัน เพรำะฉะนั้น 
startup เขำมีพ่ีเลี้ยง พ่ีเลี้ยงจะทุ่มเทกับเขำตลอดเพรำะอะไร เพรำะเมื่อ 
startup เติบโต พ่ีเลี้ยงก็ถือหุ้นอยู่ใน startup ด้วย สถำบันกำรศึกษำให้
สถำนที่ provide resource แล้ว mentor เข้ำมำท ำงำนร่วมกับ startup 
เมื่อ startup เติบโตสถำบันกำรศึกษำก็ได้ประโยชน์จำกกำรที่ถือหุ้นของ 
startup เหล่ำนั้นด้วย190 

 

นอกจำกนี้ ผู้เชี่ยวชำญต่ำงให้ข้อถกเถียงเพ่ิมเติมที่ส ำคัญว่ำ หน่วยงำนที่สำมำรถให้กำรดูแลคนเจ
เนอเรชันแซดได้ดีที่สุดนั้นควรเป็นหน่วยงำนใด ในแง่มุมแรก เห็นว่ำ สถำบันกำรศึกษำเป็นหน่วยงำน
ที่ เหมำะสมในกำรบ่มเพำะและพัฒนำ ทักษะของคนเจเนอเรชันแซด ด้ วยเหตุผลที่ ว่ ำ 
สถำบันกำรศึกษำจะต้องเป็นหน่วยงำนส ำคัญที่ตระหนักและพัฒนำควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถ และ
คุณลักษณะอุปนิสัยของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดที่มิใช่เพียงสอดคล้องและตอบ
โจทย์ต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงต้องมีควำมสำมำรถในกำรมีท ำงำนให้
สอดคล้องต่อทักษะที่เป็นควำมต้องกำรระดับสำกล หรือสอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  ให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำ นอกเหนือไปจำกที่สถำบันกำรศึกษำจะเชื่อมโยงกับภำคเอกชนในกำรส่งเสริมให้
นักศึกษำได้ฝึกภำคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจศึกษำแล้วนั้น สถำบันกำรศึกษำควรมีบทบำทในกำรเป็น
เสมือนศูนย์บ่มเพำะควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่คนเจเนอเรชันแซดอย่ำงครบวงจร 
ดังค ำให้สัมภำษณ์  
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“มหำลัยเป็นเป็นหน่วยงำนที่ดีในกำรท ำเรื่อง เด็ก gen z ถำมว่ำสมำคม 
มูลนิธิ ภำครัฐ นึกไม่ออกจริง… ยกเว้นเรำจะตั้งองค์กำรมหำชนขั้นมำดูแลเด็ก 
gen z ที่เป็นศูนย์กลำงของประเทศ แต่คนที่ท ำได้ดีที่สุดคือมหำวิทยำลัย และ
มหำลัยต้องกลับมำมองแล้วว่ำ วันนี้คุณผลิตบัณฑิตไม่ใช่ไม่ใช่แค่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด แต่ต้องให้เขำมีคุณลักษณะที่
ตรงตำมควำมตำมโลกที่เขำก ำลังจะออกไปด้วย191 

“เรำมองแค่ว่ำเรำเป็นมหำวิทยำลัยที่ให้ควำมรู้เด็ก และคิดว่ำทักษะหรือกำร
ท ำกิจกรรมในมหำวิทยำลัยมันน่ำจะเพียงพอส ำหรับเด็ก แต่มหำลัยท ำได้
ดีกว่ำนั้นในเรื่องของ employability คือค ำว่ำฝึกงำนในแต่ละคณะตอนนี้มัน
เบี้ยหัวแตก คิดว่ำมันน่ำจะต้องมีศูนย์บ่มเพำะ employability ถ้ำเป็นไปได้ 
เหมือนกับฟักไข่ เรียก “Thammasat incubator center อย่ำงนี้ได้ไหม คือ
พ่ีว่ำเรำมีอำจำรย์ดี ๆ เยอะแยะเลยที่จะสำมำรถคำยตะขำบให้เด็กได้ คือ
มหำวิทยำลัยควรจะเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ที่
นอกจำกสหกิจศึกษำแล้วเรำสำมำรถพัฒนำคุณสมบัติของเด็กให้พร้อม
อย่ำงไร”192  

 ในขณะที่มุมมองที่สอง เห็นว่ำ ในกำรด ำเนินกำรระยะสั้นไม่จ ำเป็นต้องให้มีกำรจัดตั้งองค์กำร
ใหม่ขึ้น หำกแต่เรำสำมำรถส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ไม่ว่ำจะเป็น กำรสนับสนุน
งบประมำณ กำรสนับสนุนด้ำนองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ ไปยังสมำคม/วิชำชีพ
ของสำขำอำชีพนั้น ๆ ได้ เนื่องจำกสมำคมวิชำชีพเหล่ำนั้นจะผูกติดกับอำชีพไปตลอดจนเกษียณอำยุ
ของแรงงำน ดังค ำให้สัมภำษณ์ 

 

“คิดว่ำในระยะสั้นไม่จ ำเป็นต้องมีองค์กำรแบบนี้ แต่อำจำรย์ไป strengthen 
บรรดำสมำคมวิชำชีพก่อน เพรำะว่ำเรำจบจำกโรงเรียน เรียนมัธยม เรียน
มหำวิทยำลัยเนี่ย พอจบไปท ำงำนเนี่ยคนที่ดูแลเวลำเรำท ำงำนเนี่ย คือสมำคม
วิชำชีพทั้งหลำย สภำวิชำชีพสำธำรณสุข สภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์ แต่เรำไม่
เคย strengthen เลย ทั้ง ๆ ที่คนเหล่ำเนี่ยดูแลประชำกรตั้งแต่อำยุเริ่มท ำงำน

                                                        
191 ผู้เชี่ยวชำญที่ 4 กลุ่มตัวแทนนำยจ้ำงจำกภำคเอกชน 
192  ผู้เชี่ยวชำญที่ 5 กลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
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จนเกษียณอะ 30 กว่ำปีแต่ไม่มีใครสนใจองค์กำรเหล่ำนี้ เรำก็ให้เด็กกำรศึกษำ
ซึ่งมันก็ส ำคัญนะครับ แต่อย่ำลืมว่ำองค์กำรเหล่ำนี้ก็เป็นเรื่องส ำคัญเหมือนกัน 
เพรำะคิดว่ำในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นเนี่ยอำจจะยังไม่จ ำเป็นต้องไป
สร้ำงองค์กำรอะไรขึ้นมำ แต่ถ้ำระหว่ำงนี้ก็สร้ำงไปก็ได้ ระหว่ำงนี้ก็เอำ
งบประมำณอำจจะมำ strengthen สมำคมเหล่ำนี้ ว่ำเออคุณยกระดับวิชำชีพ
ได้ไหม คุณยกระดับเรื่องมำตรฐำนหน่อยได้ไหม ท ำไงให้เขำท ำงำนได้มำก
ขึ้น193 

 

4.5 บทสรุป 

กำรน ำเสนอในบทที่ 4 โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับ
ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด ตำมมุมมองของตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำง และ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  สำมำรถสรุปได้ 4 
ประเด็นส ำคัญ ดังต่อไปนี้  

ประเด็นแรก มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อ
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน พบว่ำมี 4 ประกำร กล่ำวคือ ประกำรแรก สถำนกำรณ์
ของตลำดแรงงำน ประกำรที่สอง กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะงำนและรูปแบบกำรท ำงำน ประกำรที่สำม 
กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำงทั้งภำครัฐและภำคเอกชน) ไม่ว่ำจะเป็น กำรจ้ำงงำนใน
รูปแบบใหม่  กำรปรับลดอัตรำก ำลังคน กำรออกแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในรูปแบบใหม่  
และประกำรที่สี่ กำรปรับตัวของแรงงำน (ในฐำนะลูกจ้ำง) 

ประเด็นที่สอง องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทักษะของคนเจเนอเรชันแซด 
(ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) ตำมมุมมองของผู้ผลิตบัณฑิต นำยจ้ำงจำกภำครัฐและภำคเอกชน รวมไปถึง
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้าน
ความรู้ประเด็นนี้มิได้มีข้อกังวลต่อกำรเรียนรู้ของคนเจเนอเรชันแซดมำกนัก แต่มีควำมคำดหวังให้เป็น
ผู้ที่รู้ให้รอบและรู้ให้ลึก ส่วนด้านทักษะและความสามารถ คำดหวังให้มีกำรพัฒนำทักษะกำรน ำเสนอ

                                                        
193 ผู้เชี่ยวชำญที่ 2 กลุ่มตัวแทนผูผ้ลติบัณฑติ 
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งำน ตลอดจนทักษะในกำรสื่อสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสื่อสำรผ่ำนกำรเขียนเชิงพรรณำและกำรใช้
วำจำ และสุดท้ำยด้านคุณลักษณะ มีควำมคำดหวังให้คนเจเนอเรชันแซดมีควำมอดทนและรอได้ 

ประเด็นที่สำม มุมมองต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่
ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จศึกษำ พบว่ำ 
สถำบันกำรศึกษำ (ผู้ผลิตบัณฑิต) มีบทบำทหลักที่จะต้องมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ กำรเปิด
โอกำสให้มีกำรฝึกภำคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจศึกษำ กำรดึงศักยภำพของผู้เรียนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำใน
ตลำดแรงงำนให้น่ำสนใจ และสุดท้ำยเป็นกำรกระตุ้นและกล่อมเกล่ำให้คนเจเนอเรชันแซดต่อยอด
และพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 
บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง)  จะมีบทบำทหลักในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนผ่ำนกำรพัฒนำทักษะและประสบกำรณ์ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ กำรบริหำรควำมคำดหวังของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด และกำรออกแบบ
และก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพด้วยรูปแบบใหม่ และสุดท้ำยในด้ำนควำมสำมำรถในกำร
เปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) บทบำทของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซด  มีบทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ (กรณี
หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) ผ่ำนกำรพัฒนำและสั่งสมควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถผ่ำนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง  

ประเด็นที่สี่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบำยในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ
ให้กับคนเจเนอเรชันแซด ภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ไม่ว่ำจะเป็น 
บทบำทของภำครัฐในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและรักษำระดับกำรจ้ำงงำนให้มีเสถียรภำพ ภำครัฐต้อง
ก ำหนดให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำเป็นวำระแห่งชำติ ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนในกำร
พัฒนำบุคลำกรระดับประเทศ รวมไปถึงกำรก ำหนดแนวนโยบำยพัฒนำทักษะของแรงงำนให้ตอบ
โจทย์ต่อควำมต้องกำรของแรงงำน ภำครัฐควรสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งสถำบันกำรศึกษำ
และภำคเอกชน ตลอดจนเกื้อหนุนเชิงนโยบำยให้ทุกภำคส่วนได้มีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรมีงำนท ำ เป็นต้น 
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บทที่ 5 
กำรเปรียบเทียบสภำพปัจจุบันและควำมคำดหวัง 

ต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทำงเลือกอำชีพ 

ของว่ำท่ีบัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

  

ในบทนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูล
ที่มำจำกมุมมองของคนเจเนอเรชันแซด เกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงโลกของกำรท ำงำนหลัง โควิด-19 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีกำรวิจัย
เชิงปริมำณด้วยกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) ผ่ำนกำรใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) 
กับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 (ซึ่งเป็นว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) และท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
สถิตเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) 
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) รวมถึงค่ำดัชนีล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified (Priority Needs Index Modified) ซึ่งผู้วิจัยขอ
น ำเสนอผลกำรศึกษำดังล ำดับหัวข้อต่อไปนี้ 

5.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

5.2 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด รวมถึงควำมท้ำ
ทำยที่ส ำคัญต่อกำรได้รับกำรมีงำนท ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

5.3 บทสรุป 
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5.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่ำควำมถี่  (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) เพ่ือศึกษำถึงสถำนภำพ
โดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกสำยสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำนวน 304 คน จำกจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 361 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 84.21 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด โดยจ ำแนกตำมเพศ คณะที่ก ำลังศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรฝึก
ภำคปฏิบัติ ควำมประสงค์ในกำรศึกษำต่อหรือท ำงำน เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษำต่อ และเหตุผลที่
ตัดสินใจท ำงำน ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นไปดังตำรำงท่ี 5.1 

 

ตำรำงที่ 5.1 ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 

 1) ชำย  77 25.33 

 2) หญิง 220 72.37 

 3) LGBTQ 7 2.30 

 รวม 304 100.00 

คณะที่ก ำลังศึกษำ 

 1) คณะนิติศำสตร์ 40 13.16 

 2) คณะเศรษฐศำสตร์ 21 6.91 

 3) คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 26 8.55 

 4) คณะรัฐศำสตร์ 71 23.36 

 5) คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 33 10.86 

 6) คณะศิลปศำสตร์ 56 18.42 

 7) คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 26 8.55 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

 8) คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อมวลชน 29 9.54 

 9) คณะศิลปกรรมศำสตร์ 2 0.66 

 รวม 304 100.00 

ประสบกำรณ์ในกำรฝึกภำคปฏิบัติ 

 1) เคยฝึกภำคปฏิบัติ 144 47.36 

 2) ไม่เคยฝึกภำคปฏิบัติ 160 52.63 

 รวม 304 100.00 

ควำมประสงค์ในกำรศึกษำต่อหรือท ำงำน 

 1) ต้องกำรศึกษำต่อ 81 26.64 

 2) ต้องกำรท ำงำน 207 68.09 

 3) อ่ืน ๆ  16 5.26 

 รวม 304 100.00 

เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษำต่อ 

 1) ไม่สำมำรถตัดสินใจได้ว่ำต้องกำรประกอบอำชีพใด 14 14.43 

 2) เป็นควำมต้องกำรของตนเอง ผู้ปกครองหรือคน
รอบตัว 

11 11.34 

 3) เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรท ำงำน 25 25.77 

 4) งำนที่ต้องกำรท ำใช้วุฒิกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำ
ตรี 

9 9.28 

 5) เพ่ือเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 21 21.65 

 6) สิ่งที่เรียนรู้มำในระดับปริญญำตรีไม่ตอบโจทย์ต่อ
อำชีพที่ต้องกำรท ำ 

15 15.46 

 7) อ่ืน ๆ  2 2.06 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

 รวม 304 100.00 

เหตุผลที่ตัดสินใจท ำงำน 

 1) ต้องกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำร
ท ำงำน 

13 6.28 

 2) ต้องกำรหำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 72 34.78 

 3) เป็นควำมต้องกำรของตนเอง ผู้ปกครองหรือคน
รอบตัว 

28 13.53 

 4) ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัว 49 23.67 

 5) เพ่ือส ำรวจและค้นหำตนเองว่ำชอบในงำนที่ท ำ
หรือไม ่

41 19.81 

 6) อ่ืน ๆ  4 1.93 

 รวม 304 100.00 

 

จำกตำรำงที่ 5.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเป็น
นักศึกษำชั้นปีที่ 4 จำกสำยสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำนวน 304 คน จำกจ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งหมด 361 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.21 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด โดยจ ำแนกตำมเพศ 
คณะที่ก ำลังศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรฝึกภำคปฏิบัติ  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.37) มำกกว่ำเพศชำย (ร้อยละ 25.33)  โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำม
ก ำลังศึกษำในคณะรัฐศำสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 23.36   รองลงมำ คือ คณะศิลปศำสตร์ ร้อยละ 18.42 
และคณะนิติศำสตร์ ร้อยละ 13.16 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่ไม่เคยฝึก
ภำคปฏิบัติ อยู่ที่ร้อยละ 52.63  

เมื่อพิจำรณำควำมประสงค์ในกำรศึกษำต่อหรือท ำงำน เหตุผลที่ตัดสินใจศึกษำต่อ และ
เหตุผลที่ตัดสินใจท ำงำน พบว่ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้แบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่มีควำม
ต้องกำรท ำงำน (ร้อยละ 68.09) มำกกว่ำควำมต้องกำรศึกษำต่อ (ร้อยละ 26.64) อย่ำงไรก็ตำม ข้อพึง
สังเกตเพ่ิมเติม ชี้ให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ร้อยละ 5.26 ยังไม่ได้มีกำรตัดสินใจอย่ำงแน่ชัดว่ำ
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ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำจะท ำงำนหรือศึกษำต่อ ส่วนเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือก
ท ำงำน ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำนั้น โดยส่วนใหญ่ต้องกำรหำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน อยู่ที่ร้อยละ 
34.78 รองลงมำคือ เหตุผลเกี่ยวกับฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัว อยู่ที่ร้อยละ 23.67 และเพ่ือ
ส ำรวจและค้นหำตนเองว่ำชอบในงำนที่ท ำหรือไม่ อยู่ที่ร้อยละ 19.81 ตำมล ำดับ ในขณะที่เหตุผลของ
ผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกศึกษำต่อ โดยส่วนใหญ่ต้องกำรเพ่ิมโอกำสในกำรท ำงำน ที่ร้อยละ 
25.77 รองลงมำคือ เพ่ือเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ร้อยละ 21.65 และไม่สำมำรถตัดสินใจได้ว่ำ
ต้องกำรประกอบอำชีพใด ร้อยละ 14.43 ตำมล ำดับ 

 

5.2 ผลกำรวิ เครำะห์องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ กำรรับรู้ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซด รวมถึงควำมท้ำทำยที่ส ำคัญต่อกำรได้รับกำรมีงำนท ำ จำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผลกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิเครำะห์ว่ำ องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด
เป็นอย่ำงไร ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดจะมีทำงเลือกใดบ้ำง รวมไปถึงประเด็นใดเป็น
ควำมต้องกำรจ ำเป็นเร่งด่วนที่ควรได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำ ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่ำร้อยละ 
(Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) และ
ค่ำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified (Priority Needs Index Modified) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรจ ำเป็นเร่งด่วนที่ควรได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 

 5.2.1 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด พิจำรณำ 4 ด้ำนส ำคัญ ประกอบด้วย กำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ 
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ 
จำกกำรส ำรวจสภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและ
กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด มีดังนี้ 
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ตำรำงที่ 5.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  

ด้ำนกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง 

 

กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำของตนเอง 

สภำพปัจจุบัน สภำพที่คำดหวัง 
PNI 

Modified 

ล ำดับ 

ควำม 

ส ำคัญ 
x ̄ 

(S.D) 
แปล
ผล 

ล ำดบั
ค่ำเฉลีย่ 

x ̄ 
(S.D) 

แปล
ผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

ด้ำนควำมรู้ 

1) มีควำมรู้เชิงลึกในเนื้อหำสำขำวิชำที่
ศึกษำ 

2.53 

(0.65) 

มำก 2 3.50 

(0.63) 

มำก
ที่สุด 

3 0.38 3 

2) มีควำมรู้มำกกว่ำ 2 สำขำวิชำ 2.53 

(0.75) 

มำก 2 3.53 

(0.63) 

มำก
ที่สุด 

2 0.39 2 

3) มีควำมรู้ ทำงศำสตร์สำขำวิ ชำ ใน
อนำคต 

2.62 

(0.70) 

มำก 1 3.71 

(0.50) 

มำก
ที่สุด 

1 0.42 1 

ด้ำนทักษะ 

4) ควำมสำมำรถในกำรสรุปควำมและ
ตีควำม  

3.07 

(0.64) 

มำก 6 3.68 

(0.52) 

มำก
ที่สุด 

12 0.20 14 

5) ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 2.35 

(0.85) 

น้อย 19 3.19 

(0.77) 

มำก 19 0.36 3 

6) ควำมสำมำรถในกำรฟังและกำรสื่อสำร 3.07 

(0.66) 

มำก 6 3.75 

(0.48) 

มำก
ที่สุด 

3 0.22 11 

7) ควำมสำมำรถกำร ใช้ เทคโน โลยี
สมัยใหม่ 

3.04 

(0.75) 

มำก 9 3.66 

(0.53) 

มำก
ที่สุด 

14 0.20 14 

8) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 3.20 

(0.68) 

มำก 2 3.70 

(0.51) 

มำก
ที่สุด 

9 0.16 19 

9) ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 3.06 

(0.67) 

มำก 8 3.74 

(0.47) 

มำก
ที่สุด 

4 0.22 11 
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กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำของตนเอง 

สภำพปัจจุบัน สภำพที่คำดหวัง 
PNI 

Modified 

ล ำดับ 

ควำม 

ส ำคัญ 
x ̄ 

(S.D) 
แปล
ผล 

ล ำดบั
ค่ำเฉลีย่ 

x ̄ 
(S.D) 

แปล
ผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

10) ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ 2.84 

(0.78) 

มำก 11 3.65 

(0.54) 

มำก
ที่สุด 

15 0.28 10 

11) ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

3.15 

(0.68) 

มำก 

 

4 3.69 

(0.50) 

มำก
ที่สุด 

10 0.17 16 

12) ทักษะกำรน ำเสนองำน 2.85 

(0.78) 

มำก 10 3.69 

(0.53) 

มำก
ที่สุด 

10 0.30 9 

13)  มี ค ว ำมส ำมำ รถ ในกำ รคิ ด เ ชิ ง
วิเครำะห์และนวัตกรรม 

2.64 

(0.80) 

มำก 16 3.55 

(0.60) 

มำก
ที่สุด 

17 0.34 
 

4 

14) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่
สลับซับซ้อน 

2.79 

(0.73) 

มำก 14 3.67 

(0.55) 

มำก
ที่สุด 

13 0.32 
 

5 

15) ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
ท ำงำน 

2.52 

(0.80) 

มำก 17 3.77 

(0.49) 

มำก
ที่สุด 

2 0.49 1 

16) ทักษะในกำรโน้มน้ำวใจและกำร
เจรจำต่อรอง 

2.83 

(0.76) 

มำก 12 3.72 

(0.48) 

มำก
ที่สุด 

8 0.32 5 

17) ทักษะในกำรมองกำรณ์ไกลและมอง
ในระดับมหภำค 

2.76 

(0.79) 

มำก 15 3.62 

(0.56) 

มำก
ที่สุด 

16 0.31 8 

18) ทักษะในกำรบริหำรเวลำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.83 

(0.79) 

มำก 12 3.74 

(0.50) 

มำก
ที่สุด 

4 0.32 5 

19) ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 2.46 

(0.81) 

น้อย 18 3.47 

(0.68) 

มำก
ที่สุด 

18 0.41 2 

20) ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและมี
ควำมยืดหยุ่น 

3.20 

(0.63) 

มำก 2 3.74 

(0.47) 

มำก
ที่สุด 

4 0.17 16 

21) ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง 3.23 

(0.65) 

มำก 1 3.78 

(0.44) 

มำก
ที่สุด 

1 0.17 16 
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กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำของตนเอง 

สภำพปัจจุบัน สภำพที่คำดหวัง 
PNI 

Modified 

ล ำดับ 

ควำม 

ส ำคัญ 
x ̄ 

(S.D) 
แปล
ผล 

ล ำดบั
ค่ำเฉลีย่ 

x ̄ 
(S.D) 

แปล
ผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

22) ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร
ควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น 

3.08 

(0.73) 

มำก 5 3.73 

(0.49) 

มำก
ที่สุด 

7 0.21 13 

ด้ำนคุณลักษณะอุปนิสัย 

23) ควำมตรงต่อเวลำ 3.32 

(0.70) 

มำก
ที่สุด 

4 3.79 

(0.47) 

มำก
ที่สุด 

4 0.14 6 

24) กำรมีภำวะผู้น ำ 2.88 

(0.75) 

มำก 9 3.64 

(0.54) 

มำก
ที่สุด 

9 0.26 1 

25) ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล 3.26 

(0.60) 

มำก 5 3.81 

(0.40) 

มำก
ที่สุด 

2 0.17 5 

26) มีควำมรับผิดชอบ 3.36 

(0.65) 

มำก
ที่สุด 

2 3.83 

(0.41) 

มำก
ที่สุด 

1 0.14 6 

27) มีควำมอดทนและรอได้ 3.34 

(0.64) 

มำก
ที่สุด 

3 3.67 

(0.54) 

มำก
ที่สุด 

7 0.10 9 

28) มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 3.08 

(0.73) 

มำก 7 3.76 

(0.46) 

มำก
ที่สุด 

4 0.22 3 

29) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนภำยใต้
สภำวะแรงกดดัน 

2.90 

(0.77) 

มำก 8 3.65 

(0.59) 

มำก
ที่สุด 

8 0.26 1 

30) กำรเปิดรับประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้
ใหม ่ๆ  

3.43 

(0.60) 

มำก
ที่สุด 

1 3.80 

(0.42) 

มำก
ที่สุด 

3 0.11 8 

31) ทักษะด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ 3.15 

(0.80) 

มำก 6 3.76 

(0.47) 

มำก
ที่สุด 

4 0.19 4 

 

จำกตำรำงที่ 5.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
เป็นคนเจเนอเรชันแซด  ด้ำนกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง เมื่อพิจำรณำสภำพ
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ปัจจุบันในรำยด้ำน พบว่ำ ด้านความรู้ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดประเมินตนเองว่ำ 
มีควำมรู้ทำงศำสตร์สำขำวิชำในอนำคต ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2.62 รองลงมำ คือ มี
ควำมรู้เชิงลึกในเนื้อหำสำขำวิชำที่ศึกษำ ในระดับมำก และมีควำมรู้มำกกว่ำ 2 สำขำวิชำ ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.53 ด้านทักษะ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดประเมินตนเองว่ำ 
มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.23 รองลงมำ คือ 
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่น ในระดับมำก และมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็น
ทีม ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 ด้านคุณลักษณะอุปนิสัย ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเร
ชันแซดประเมินตนเองว่ำ มีกำรเปิดรับประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ในระดับมำกที่สุด  โดยมี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.43 รองลงมำ คือ มีควำมรับผิดชอบ ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 และ
มีควำมอดทนและรอได้ ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20 ตำมล ำดับ 

 สภำพที่คำดหวังด้ำนกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง พบว่ำ ด้านความรู้ 
ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดคำดหวังว่ำ มีควำมรู้ทำงศำสตร์สำขำวิชำในอนำคต ใน
ระดับมำกท่ีสุด โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.71 รองลงมำ คือ มีควำมรู้เชิงลึกในเนื้อหำสำขำวิชำที่ศึกษำ 
ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 และมีควำมรู้มำกกว่ำ 2 สำขำวิชำ ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.50 ด้านทักษะ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดคำดหวังว่ำ มีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรตนเอง ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่  3.73 รองลงมำ คือ ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 และมีควำมสำมำรถในกำรฟัง
และกำรสื่อสำร ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 ด้านคุณลักษณะอุปนิสัย ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
เป็นคนเจเนอเรชันแซดคำดหวังว่ำ มีควำมรับผิดชอบ ในระดับมำกที่สุด  โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 
3.83 รองลงมำ คือ มีควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 และมีกำร
เปิดรับประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ  ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified ในด้ำนกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง กลับพบว่ำ ด้านความรู้  กำรมีควำมรู้ทำงศำสตร์สำขำวิชำใน
อนำคตเป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด ล ำดับที่ 1 (PNI Modified = 0.42 ) 
รองลงมำ คือ  กำรมีควำมรู้มำกกว่ำ 2 สำขำวิชำ เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำ ใน
ล ำดับที่ 2 (PNI Modified = 0.39) ด้านทักษะ  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด ล ำดับที่ 1 (PNI Modified = 0.49) รองลงมำ คือ ทักษะกำร
เป็นผู้ประกอบกำร เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำ ในล ำดับที่ 2 (PNI Modified = 0.41) 
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ด้านคุณลักษณะอุปนิสัย กำรมีภำวะผู้น ำ  และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนภำยใต้สภำวะแรงกดดัน
เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด ล ำดับที่ 1 (PNI Modified = 0.26)  

 

ตำรำงที่ 5.3 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ 

 

ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  

หลังจำกจบกำรศึกษำ 

สภำพปัจจุบัน สภำพที่คำดหวัง 
PNI 

Modified 

ล ำดับ 

ควำม 

ส ำคัญ 
x ̄ 

(S.D) 
แปล
ผล 

ล ำดบั
ค่ำเฉลีย่ 

x ̄ 
(S.D) 

แปล
ผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

1) มีกำรค้นหำและรับรู้ข้อมูลทำงด้ำน
อำชีพ ตลำดแรงงำนและโลกของกำร
ท ำงำนที่ตนเองสนใจ 

2.77 

(0.67) 

มำก 3 3.64 

(0.51) 

มำก
ที่สุด 

3 0.31 3 

2) มีกำรท ำควำมเข้ำใจกับอำชีพที่ตนเอง
สนใจ เช่น ศึกษำโครงสร้ำงองค์กำร 
วัฒนธรรมกำรท ำงำน เงินเดือน และ
สวัสดิกำร 

2.86 

(0.74) 

มำก 1 3.66 

(0.52) 

มำก
ที่สุด 

2 0.28 4 

3) รู้จักวิธีกำรสมัครงำนจำกแหล่งต่ำง ๆ  
2.84 

(0.84) 

มำก 2 3.64 

(0.52) 

มำก
ที่สุด 

3 0.28 4 

4) มีทักษะในกำรน ำเสนอตนเองให้
นำยจ้ำงสนใจ 

2.43 

(0.83) 

น้อย 5 3.69 

(0.51) 

มำก
ที่สุด 

1 0.52 1 

5) มีกำรสร้ำงทุนทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
อำชีพที่เรำสนใจ เช่น กำรมีเครือข่ำย
สัมพันธ์ทำงสังคมและคนรู้จักในอำชีพที่
สนใจ  

2.46 

(0.91) 

น้อย 4 3.63 

(0.59) 

มำก
ที่สุด 

5 0.47 2 
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จำกตำรำงที่ 5.3 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
เป็นคนเจเนอเรชันแซด  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ เมื่อพิจำรณำสภำพ
ปัจจุบัน  พบว่ำ มีกำรท ำควำมเข้ำใจกับอำชีพที่ตนเองสนใจ เช่น ศึกษำโครงสร้ำงองค์กำร วัฒนธรรม
กำรท ำงำน เงินเดือน และสวัสดิกำร ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2.86 รองลงมำ คือ รู้จัก
วิธีกำรสมัครงำนจำกแหล่งต่ำง ๆ ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84และมีกำรค้นหำและรับรู้ข้อมูล
ทำงด้ำนอำชีพ ตลำดแรงงำนและโลกของกำรท ำงำนที่ตนเองสนใจ ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.77 
ตำมล ำดับ 

 สภำพที่คำดหวังด้ำนควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  หลังจำกจบกำรศึกษำ พบว่ำ มีควำม
คำดหวังให้ตนเองมีทักษะในกำรน ำเสนอตนเองให้นำยจ้ำงสนใจ ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ ำเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ 3.69 รองลงมำ คือ มีกำรท ำควำมเข้ำใจกับอำชีพที่ตนเองสนใจ เช่น ศึกษำโครงสร้ำง
องค์กำร วัฒนธรรมกำรท ำงำน เงินเดือน และสวัสดิกำร ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 
รวมถึงมีกำรค้นหำและรับรู้ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพ ตลำดแรงงำนและโลกของกำรท ำงำนที่ ตนเองสนใจ 
และรู้จักวิธีกำรสมัครงำนจำกแหล่งต่ำง ๆ ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 ตำมล ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified ในด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ กลับพบว่ำ กำรมีทักษะในกำรน ำเสนอตนเองให้
นำยจ้ำงสนใจ เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด ล ำดับที่ 1 (PNI Modified = 0.52) 
รองลงมำ คือ กำรสร้ำงทุนทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับอำชีพที่เรำสนใจ เช่น กำรมีเครือข่ำยสัมพันธ์ทำง
สังคมและคนรู้จักในอำชีพที่สนใจ เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำ  ในล ำดับที่ 2 (PNI 

Modified = 0.47)  

 อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทำงในกำรหำงำนท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด สำมำรถพิจำรณำได้จำกตำรำงที่ 5.4 
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ตำรำงที่ 5.4 ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงในกำรหำงำนท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 

ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 

แนวทำงในกำรหำงำนท ำ  
ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 

ล ำดับควำมส ำคัญ 

จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับที่ 

 1) ส่ง CV หรือสมัครสอบไปยังหน่วยงำนที่ต้องกำรสมัครงำน
โดยตรง (ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 

258 84.87 1 

 2) กำรเดินเข้ำไปสมัครงำนโดยตรง (Walk-in) 85 27.96 7 

 3) ฝำกประวัติตนเองไว้กับเว็ปไซต์หำงำน  146 48.03 4 

 4) กำรหำงำนผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook Instagram 

Twitter Linkedin 

155 50.99 3 

 5) เข้ำร่วม Job Fair  122 40.13 5 

 6) กำรรับค ำปรึกษำแนะน ำจำกมหำวิทยำลัย 122 40.13 5 

 7) กำรใช้ควำมสัมพันธ์เครือข่ำย หรือค ำแนะน ำจำกคนรู้จัก   187 61.51 2 

 8) ยังไม่ตัดสินใจหำงำนท ำ 32 10.53 8 

 9) ไม่มีค ำตอบ 13 4.28 9 

 

จำกตำรำงที่ 5.4 ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงในกำรหำงำนท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของ
ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ได้แก่ ล ำดับที่ 1  ส่ง CV หรือสมัครสอบไปยังหน่วยงำน
ที่ต้องกำรสมัครงำนโดยตรง (ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน) อยู่ที่ร้อยละ 84.87 ล ำดับที่ 2  กำรใช้
ควำมสัมพันธ์เครือข่ำย หรือค ำแนะน ำจำกคนรู้จัก  อยู่ร้อยละ 61.51 และล ำดับที่ 3 กำรหำงำนผ่ำน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook Instagram Twitter Linkedin  อยู่ที่ร้อย 50.99 

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำภำย
หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด สำมำรถพิจำรณำได้จำก
ตำรำงที่ 5.5 
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ตำรำงที่ 5.5 ผลกำรวิเครำะห์กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ  
ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 

 

จำกตำรำงที่ 5.5 ผลกำรวิเครำะห์กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ภำยหลังจำก
ส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด พบว่ำ ในประเด็นดังต่อไปนี้จะช่วย
ส่งเสริมให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมีโอกำสได้รับงำนในระดับมำกท่ีสุด ได้แก่ กำร
มีโอกำสในกำรฝึกภำคปฏิบัติ (สหกิจศึกษำ) มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.66 รองลงมำคือ กำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงห้องเรียนกับโลกของกำรท ำงำนจริง (เน้นกำรกำรศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน) มีค่ ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.56 และกำรพัฒนำและฝึกฝนทักษะของตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง  ๆ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 
ตำมล ำดับ 

 อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ
ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  สำมำรถพิจำรณำได้จำกตำรำงที่ 5.6 

กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ภำยหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ระดับควำมคิดเห็น 

x ̄  

(S.D) 
แปลผล ล ำดบัคำ่เฉลีย่ 

1) กำรเชิญผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ในสำขำอำชีพทั้ง
จำกภำครัฐและภำคเอกชนมำให้ค ำแนะน ำหรือสร้ำงแรง
บันดำลใจ 

2.93 

(0.81) 

มำก 5 

2) กำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมอำชีพในมหำวิทยำลัย เพ่ือ
สร้ำงเครือข่ำยกับผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ที่ท ำงำนอยู่ในสำขำอำชีพนั้น 

3.31 

(0.74) 

มำกที่สุด 4 

3) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงห้องเรียนกับโลกของกำรท ำงำนจริง 
(เน้นกำรกำรศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน) 

3.56 

(0.61) 

มำกที่สุด 2 

4) กำรมีโอกำสในกำรฝึกภำคปฏิบัติ (สหกิจศึกษำ) 
3.66 

(0.52) 

มำกที่สุด 1 

5) กำรพัฒนำและฝึกฝนทักษะของตนเองจำกแหล่งเรียนรู้
ต่ำง ๆ  

3.53 

(0.60) 

มำกที่สุด 3 
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ตำรำงที่ 5.6 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ 

ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 
ล ำดับควำมส ำคัญ 

จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับที่ 

 1) ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะของตนเอง 287 94.41 1 

 2) ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและเครือข่ำยคนรู้จัก 164 53.95 4 

 3) ภำพลักษณ์และชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยที่ศึกษำ 102 33.55 5 

 4) ปัจจัยด้ำนตลำดแรงงำน เช่น อัตรำต ำแหน่งงำน ระดับกำร
แข่งขันในต ำแหน่งงำน 

196 64.47 2 

 5) บริบทและสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และโรคระบำด 

178 58.55 3 

 

จำกตำรำงที่ 5.6 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  พบว่ำ ล ำดับที่ 1  ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และ
คุณลักษณะของตนเอง อยู่ที่ร้อยละ 94.41 ล ำดับที่ 2  ปัจจัยด้ำนตลำดแรงงำน เช่น อัตรำต ำแหน่ง
งำน ระดับกำรแข่งขันในต ำแหน่งงำน อยู่ร้อยละ 64.47 และล ำดับที่ 3 บริบทและสถำนกำรณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และโรคระบำด อยู่ที่ร้อย 58.55 
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ตำรำงที่ 5.7 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 

 

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ 

เพื่อควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 

สภำพปัจจุบัน สภำพที่คำดหวัง 
PNI 

Modified 

ล ำดับ 

ควำม 

ส ำคัญ 
x ̄ 

(S.D) 
แปล
ผล 

ล ำดบั
ค่ำเฉลีย่ 

x ̄ 
(S.D) 

แปล
ผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

1) กำรได้ร่วมงำนกับองค์กำรที่มีชื่อเสียง
หรือกำรได้ร่วมท ำงำนในโครงกำรที่
ซับซ้อนและเป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้ำง 

2.44 

(0.79) 

น้อย 7 3.61 

(0.56) 

มำก
ที่สุด 

6 0.48 1 

2) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในบริบท
วัฒนธรรมที่มีควำมหลำกหลำย 

2.94 

(0.75) 

มำก 4 3.69 

(0.49) 

มำก
ที่สุด 

4 0.26 4 

3) ควำมตระหนักในควำมก้ำวหน้ำในงำน 
3.02 

(0.72) 

มำก 3 3.64 

(0.55) 

มำก
ที่สุด 

5 0.21 6 

4) มีกำรประเมินว่ำตนเองต้องอยู่ ใน
ระดับต ำแหน่งของงำนนั้นนำนเท่ำใด 

2.71 

(0.79) 

มำก 6 3.55 

(0.60) 

มำก
ที่สุด 

7 0.31 2 

5) มีควำมรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จและ
ควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน 

3.14 

(0.66) 

มำก 1 3.78 

(0.44) 

มำก
ที่สุด 

1 0.20 7 

6) มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ
กำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
ตนเอง 

2.89 

(0.75) 

มำก 5 3.75 

(0.46) 

มำก
ที่สุด 

2 0.30 3 

7) เรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ เสมอ 
แม้ ว่ ำจะไม่ ได้ รั บกำรสนับสนุนจำก
องค์กำร 

3.04 

(0.74) 

มำก 2 3.74 

(0.50) 

มำก
ที่สุด 

3 0.23 5 

 

จำกตำรำงที่ 5.7 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
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เป็นคนเจเนอเรชันแซด  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน  เมื่อ
พิจำรณำสภำพปัจจุบัน  ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ประเมินตนเองว่ำ มีควำม
รับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.14 
รองลงมำ คือ เรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ แม้ว่ำจะไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร  ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.04 และมีควำมตระหนักในควำมก้ำวหน้ำในงำน ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.02 ตำมล ำดับ 

สภำพที่คำดหวังด้ำนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน พบว่ำ มี
ควำมคำดหวังให้ตนเองมีควำมรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน ในระดับ
มำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.78 รองลงมำ คือ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและกำรจัดกำร
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเอง ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 และเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอยู่เสมอ แม้ว่ำจะไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 
ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified ในด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน กลับพบว่ำ กำรได้ร่วมงำนกับองค์กำรที่มี
ชื่อเสียงหรือกำรได้ร่วมท ำงำนในโครงกำรที่ซับซ้อนและเป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้ำง เป็นควำมต้องกำร
จ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด ล ำดับที่ 1 (PNI Modified = 0.48) รองลงมำ คือ กำรประเมินได้
ว่ำตนเองต้องอยู่ในระดับต ำแหน่งของงำนนั้นนำนเท่ำใด เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ ควรได้รับกำร
พัฒนำ ในล ำดับที่ 2 (PNI Modified = 0.31) 

 

ตำรำงที่ 5.8 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำร
มีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ 

 

ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ 

สภำพปัจจุบัน สภำพที่คำดหวัง 
PNI 

Modified 

ล ำดับ 

ควำม 

ส ำคัญ 
x ̄ 

(S.D) 
แปล
ผล 

ล ำดบั
ค่ำเฉลีย่ 

x ̄ 
(S.D) 

แปล
ผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

1) มีควำมสำมำรถในกำรสับเปลี่ยน
ห มุ น เ วี ย น ง ำ น  (Job Rotation) จ ำ ก

2.48 

(0.79) 

น้อย 5 3.53 

(0.60) 

มำก
ที่สุด 

5 0.42 1 
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ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ 

สภำพปัจจุบัน สภำพที่คำดหวัง 
PNI 

Modified 

ล ำดับ 

ควำม 

ส ำคัญ 
x ̄ 

(S.D) 
แปล
ผล 

ล ำดบั
ค่ำเฉลีย่ 

x ̄ 
(S.D) 

แปล
ผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

ต ำแหน่งงำนที่เคยท ำอยู่เดิมไปท ำงำนใน
ต ำแหน่งใหม ่

2) มีควำมสำมำรถในกำรยอมรับต่อควำม
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

2.90 

(0.76) 

มำก 1 3.64 

(0.53) 

มำก
ที่สุด 

1 0.25 5 

3) มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำร
โยกย้ำยสู่องค์กำรอ่ืน 

2.86 

(0.73) 

มำก 2 3.63 

(0.55) 

มำก
ที่สุด 

2 0.27 4 

4)  มีควำมสำมำรถในกำรประ เมิน
ทำงเลือกและคำดกำรณ์ถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นได ้

2.82 

(0.71) 

มำก 3 3.63 

(0.52) 

มำก
ที่สุด 

2 0.29 3 

5) กำรรู้จักแสวงหำโอกำสในกำรท ำงำน
หลำกหลำยองค์กำร 

2.75 

(0.81) 

มำก 4 3.63 

(0.54) 

มำก
ที่สุด 

2 0.32 2 

 

จำกตำรำงที่ 5.8 ผลกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อองค์ประกอบ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ง
เป็นคนเจเนอเรชันแซด  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ เมื่อพิจำรณำสภำพปัจจุบัน  ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ประเมินตนเองว่ำ มีควำมสำมำรถในกำรยอมรับต่อควำม
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2.90 รองลงมำ คือ มีควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวต่อกำรโยกย้ำยสู่องค์กำรอ่ืน ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.86และมีควำมสำมำรถในกำร
ประเมินทำงเลือกและคำดกำรณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2.82 
ตำมล ำดับ 

 สภำพที่คำดหวังด้ำนควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ พบว่ำ มีควำมคำดหวังให้ตนเอง
ควำมสำมำรถในกำรยอมรับต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ที่ 3.64รองลงมำ คือ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรโยกย้ำยสู่องค์กำรอ่ืน ควำมสำมำรถใน
กำรประเมินทำงเลือกและคำดกำรณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงกำรรู้จักแสวงหำโอกำสในกำร
ท ำงำนหลำกหลำยองค์กำร ในระดบัมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63  
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 เมื่อพิจำรณำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified ในด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ กลับพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน ( Job 
Rotation) จำกต ำแหน่งงำนที่เคยท ำอยู่เดิมไปท ำงำนในต ำแหน่งใหม่ เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควร
ได้รับกำรพัฒนำสูงสุด ล ำดับที่ 1 (PNI Modified = 0.42) รองลงมำ คือ กำรรู้จักแสวงหำโอกำสใน
กำรท ำงำนหลำกหลำยองค์กำร เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำ ในล ำดับที่ 2 (PNI 
Modified = 0.32) 

 

5.2.2 ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด 

 

ตำรำงที่ 5.9 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกอำชีพ 

ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกอำชีพ 
ล ำดับควำมส ำคัญ 

จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับที่ 

 1) ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม เช่น ครอบครัว เพ่ือน สื่อ คนรู้จักแนะน ำ เป็น
ต้น 

89 29.28 5 

 2) ควำมใฝ่ฝันในอำชีพและแรงปรำรถนำของตนเองอย่ำงแรงกล้ำ 
(Passion and Aspiration) 

183 60.20 2 

 3) ผลตอบแทนทำงกำรเงินในอำชีพ เช่น เงิน เดือน สวัสดิกำร 
ค่ำตอบแทนพิเศษ เป็นต้น 

255 83.88 1 

 4) กำรมองเห็นโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  130 42.76 3 

 5) กำรประเมินตนเองจำกควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่จะท ำงำน
นั้นได ้

120 39.47 4 

 6) โอกำสที่เป็นไปได้ โชคชะตำ หรือสถำนกำรณ์ท่ีเข้ำมำในช่วงเวลำนั้น 57 18.75 7 

 7) ชื่อเสียงของหน่วยงำนหรือนำยจ้ำงที่ต้องกำรร่วมงำนด้วย 32 10.53 10 

 8) ฐำนะทำงเศรษฐกิจนของตนเองและครอบครัว 54 17.76 8 

 9) ควำมง่ำยในกำรเข้ำสู่อำชีพนี้ 19 6.25 11 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกอำชีพ 
ล ำดับควำมส ำคัญ 

จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับที่ 

 10) โอกำสในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ในอำชีพ 76 25.00 6 

11) มีกระบวนกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น สำมำรถเลือกเวลำและสถำนที่กำร
ท ำงำนได้ 

45 14.80 9 

 

จำกตำรำงที่ 5.9 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกอำชีพของว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ล ำดับที่ 1  ผลตอบแทนทำง
กำรเงินในอำชีพ เช่น เงินเดือน สวัสดิกำร ค่ำตอบแทนพิเศษ เป็นต้น  อยู่ที่ร้อยละ 83.88 ล ำดับที่ 2 
ควำมใฝ่ฝันในอำชีพและแรงปรำรถนำของตนเองอย่ำงแรงกล้ำ (Passion and Aspiration) อยู่ร้อย
ละ 60.20 และล ำดับที่ 3 กำรมองเห็นโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ อยู่ที่ร้อย 42.76  

ส่วนงำนแรกที่นักศึกษำต้องกำรท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำมำกที่สุดนั้น สำมำรถ
พิจำรณษได้จำกตำรำงที่ 5.10  

 

ตำรำงที่ 5.10 ผลกำรวิเครำะห์งำนแรกที่ต้องกำรท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 

ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 

งำนแรกที่ต้องกำรท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 
ล ำดับควำมส ำคัญ 

จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับที่ 

1) รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 57 18.75 2 

2) ท ำงำนในองค์กำรภำคเอกชน 145 47.70 1 

3) ท ำงำนในต่ำงประเทศ 56 18.42 3 

4) ท ำธุรกิจส่วนตัว 27 8.88 4 

5) ท ำงำนอิสระ (ฟรีแลนซ์) 11 3.62 5 

6) รับช่วงธุรกิจจำกครอบครัว 2 0.66 6 

7) งำนอำสำสมัครต่ำง ๆ  2 0.66 6 
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งำนแรกที่ต้องกำรท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 
ล ำดับควำมส ำคัญ 

จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับที่ 

8) อ่ืน ๆ  4 1.32 8 

 

จำกตำรำงที่ 5.10 ผลกำรวิเครำะห์งำนแรกท่ีต้องกำรท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำ
ที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ได้แก่ ล ำดับที่ 1  ท ำงำนในองค์กำรภำคเอกชน อยู่ที่ร้อย
ละ 47.70ล ำดับที่ 2 รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ อยู่ร้อยละ 18.75 และล ำดับที่ 3 ท ำงำนในต่ำงประเทศ 
อยู่ที่ร้อย 18.42 

 

ตำรำงที่ 5.11 ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรจ้ำงงำนของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 

รูปแบบกำรจ้ำงงำน 
ล ำดับควำมส ำคัญ 

จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับที่ 

1) กำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำรท ำงำนชัดเจน ท ำงำนใน
สถำนที่ท ำงำน 

66 21.71 3 

2) กำรจ้ำงงำนประจ ำ ตำรำงเวลำกำรท ำงำนยืดหยุ่น ท ำงำนใน
สถำนที่ท ำงำน 

46 15.13 4 

3) กำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำรท ำงำนชัดเจน แต่
สำมำรถท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ 

88 28.95 1 

4) กำรจ้ำงงำนประจ ำ ตำรำงเวลำกำรท ำงำนยืดหยุ่น สำมำรถ
ท ำงำนจำกท่ีใดก็ได้ 

67 22.04 2 

5) กำรจ้ำงงำนชั่วครำว จ่ำยค่ำตอบแทนตำมชั่วโมงกำรท ำงำน ต้อง
ระบุตำรำงกำรท ำงำน ท ำงำนในสถำนที่ท ำงำน 

4 1.32 6 

6) กำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง ท ำงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำ มองผลลัพธ์ของงำนเป็นส ำคัญ ท ำงำนในสถำนที่ท ำงำน
หรือท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ 

30 9.87 5 

7) อ่ืน ๆ  2 0.66 7 
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จำกตำรำงที่ 5.11 ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรจ้ำงงำนของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซดที่สนใจมำกท่ีสุด ได้แก่ ล ำดับที่ 1  กำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำรท ำงำนชัดเจน 
แต่สำมำรถท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ อยู่ที่ร้อยละ 28.95 ล ำดับที่ 2 กำรจ้ำงงำนประจ ำ ตำรำงเวลำกำร
ท ำงำนยืดหยุ่น สำมำรถท ำงำนจำกที่ใดก็ได้  อยู่ร้อยละ 22.04 และล ำดับที่ 3 กำรจ้ำงงำนประจ ำ มี
กำรระบุเวลำกำรท ำงำนชัดเจน ท ำงำนในสถำนที่ท ำงำน อยู่ที่ร้อย 21.71  

ตำรำงที่ 5.12 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังต่อว่ำที่นำยจ้ำงในอนำคตของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซด 

ควำมคำดหวังต่อว่ำที่นำยจ้ำงในอนำคต 

ระดับควำมคิดเห็น 

x ̄  

(S.D) 
แปลผล 

ล ำดับ
ค่ำเฉลี่ย 

1) ได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนท่ีเหมำะสมและมีควำมยุติธรรม 3.87 

(0.35) 

มำกที่สุด 1 

2) ได้รับกำรดูแลทำงสวัสดิกำรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี เช่น 
ด้ำนควำมปลอดภัยในงำน ด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ เป็นต้น 

3.81 

(0.41) 

มำกที่สุด 2 

3) มีรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น เช่น สำมำรถเลือกเวลำท ำงำนได้ 
สำมำรถเลือกสถำนท่ีในกำรท ำงำนได้ เป็นต้น 

3.50 

(0.69) 

มำกที่สุด 6 

4) คำดหวังให้นำยจ้ำงมอบหมำยงำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ มีอิสระ
ในกำรตัดสินใจ และเปิดโอกำสให้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

3.38 

(0.72) 

มำกที่สุด 7 

5) มีกำรสนับสนุนและพัฒนำให้มีควำมก้ำวหน้ำในงำน 3.68 

(0.49) 

มำกที่สุด 5 

6) ให้ประสบกำรณ์และกำรสอนงำนที่ดี เพื่อพัฒนำต่อยอดเมื่อมี
โอกำสก้ำวไปสู่งำนใหม่ 

3.78 

(0.45) 

มำกที่สุด 3 

7) มีควำมต้องกำรงำนที่มั่นคง ไม่ต้องกำรเผชิญกับควำมเสี่ยง และ
ควำมไม่แน่นอนในกำรด ำรงชีวิต 

3.69 

(0.52) 

มำกที่สุด 4 
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จำกตำรำงที่ 5.12 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังต่อว่ำที่นำยจ้ำงในอนำคตของว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด พบว่ำ คำดหวังให้ได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนที่เหมำะสมและมี
ควำมยุติธรรม ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.87 รองลงมำคือ ได้รับกำรดูแลทำงสวัสดิกำร
และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี เช่น ด้ำนควำมปลอดภัยในงำน ด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ เป็นต้น 
ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 และให้ประสบกำรณ์และกำรสอนงำนที่ดี เพ่ือพัฒนำต่อยอด
เมื่อมีโอกำสก้ำวไปสู่งำนใหม่ ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 ตำมล ำดับ 

 

5.2.3 ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญต่อกำรได้รับกำรมีงำนท ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 

ด้วยข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับควำมท้ำทำยที่ส ำคัญต่อกำรได้รับกำรมีงำนท ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 สำมำรถสรุปข้อคิดเห็นได้ออกเป็น 3 ประเด็นส ำคัญ กล่ำวคือ บริบทและสภำวกำรณ์
ทั่วไป  กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) และกำรปรับตัวของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซด ดังต่อไปนี้ 

บริบทและสภำวกำรณ์ทั่วไป  ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม กล่ำวคือ สภำพเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรได้รับกำรมีงำนท ำ เช่น เศรษฐกิจที่ซบเซำส่งผลให้
องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ปรับลดอัตรำต ำแหน่งงำนมำกข้ึน เป็นต้น กำรแข่งขันของตลำดแรงงำนที่
สูงขึ้น เช่น ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่ค่อนข้ำงผันผวน อัตรำกำรแข่งขันในต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้น 
เป็นต้น กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของงำนและส่งผล
ให้ต ำแหน่งงำนลดลง เป็นต้น 

กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ส่งผลให้องค์กำรปรับตัวในประเด็นดังต่อไปนี้ กล่ำวคือ รูปแบบของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป 
ค่ำตอบแทนที่ผกผันกับปริมำณงำนที่ต้องปฏิบัติ กำรลดจ ำนวนบุคลำกรในองค์กำร ควำมคำดหวังของ
องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ต้องกำรบุคคลำกรที่มีทักษะหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น  คุณสมบัติของผู้สมัคร
งำนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

กำรปรับตัวของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคน
เจเนอเรชันแซดได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำ ผลพวงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
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ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับตัวมำกยิ่งขึ้นเพ่ือให้ตนเองได้มีงำนท ำ อำทิ กำรมีทักษะในกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก่อน ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรเวลำ กำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ กำรน ำเสนอตนเองต่อนำยจ้ำงให้น่ำสนใจ กำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ มีควำมยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูง มีทักษะทำงด้ำนควำมคิดและสติปัญญำ กำรมีทักษะที่
หลำกหลำยและรอบด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนภำยใต้สภำวะควำมกดดัน กำรพัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถของตนในกำรมองกำรณ์ไกล ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน เป็นต้น 

 

5.3 บทสรุป 

กำรศึกษำในบทนี้เป็นกำรศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูล
ที่มำจำกมุมมองของคนเจเนอเรชันแซดเกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงโลกของกำรท ำงำนหลัง โควิด-19 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด  โดยผลกำรศึกษำที่ได้
สำมำรถสรุปได้เป็น 2 ประเด็นส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 ประเด็นแรก สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและ
ทำงเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด สำมำรถพิจำรณำออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ กำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำ พิจำรณำ 4 ด้ำนส ำคัญ ประกอบด้วย กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำงำน และควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง 
พบว่ำ ด้ำนควำมรู้ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในรำยประเด็น แต่ในด้ำนทักษะ มีควำมคำดหวังให้ตนเองมี
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำนและมีควำมสำมำรถในกำรฟังและกำรสื่อสำรมำกยิ่งขึ้น ส่วน
ด้ำนคุณลักษณะอุปนิสัย ประเมินว่ำตนเองมีควำมพร้อมที่จะเปิดรับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใหม่  ๆ 
เสมอ แต่ยังคงคำดหวังให้ตนเองมีควำมรับผิดชอบและมีควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลเพ่ิมมำกขึ้น  

 สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ 
พบว่ำ ตนเองมีกำรท ำควำมเข้ำใจกับอำชีพที่ตนเองสนใจ เช่น ศึกษำโครงสร้ำงองค์กำร วัฒนธรรมกำร
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ท ำงำน เงินเดือน และสวัสดิกำร  มีกำรค้นหำและรับรู้ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพ ตลำดแรงงำนและโลกของ
กำรท ำงำนที่ตนเองสนใจ  รวมถึงรู้จักวิธีกำรสมัครงำนจำกแหล่งต่ำง ๆ แม้ว่ำสภำพปัจจุบันตนเองจะ
มีควำมสำมำรถในประเด็นดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น แต่ยังมีควำมคำดหวังว่ำให้ได้รับกำรพัฒนำที่เพ่ิมมำก
ขึ้น 

ส ำหรับแนวทำงในกำรหำงำนท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซด มักเลือกใช้แนวทำงในกำรส่ง CV หรือสมัครสอบไปยังหน่วยงำนที่ต้องกำรสมัคร
งำนโดยตรง (ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน)  กำรใช้ควำมสัมพันธ์เครือข่ำย หรือค ำแนะน ำจำกคนรู้ จัก  
และกำรหำงำนผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook Instagram Twitter Linkedin เป็นแนวทำง
ล ำดับต้น ๆ ในกำรหำงำนท ำ 

นอกจำกนี้ ผลกำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ในประเด็นดังต่อไปนี้จะช่วยส่งเสริมให้ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมีโอกำสได้รับงำนในระดับมำกที่สุด ได้แก่ กำรมีโอกำสในกำร
ฝึกภำคปฏิบัติ (สหกิจศึกษำ) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงห้องเรียนกับโลกของกำรท ำงำนจริง (เน้นกำร
กำรศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน) รวมถึงกำรพัฒนำและฝึกฝนทักษะของตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ  

ในขณะที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ประเมินว่ำ ควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะของตนเอง ปัจจัยด้ำนตลำดแรงงำน เช่น อัตรำต ำแหน่งงำน ระดับกำร
แข่งขันในต ำแหน่งงำน รวมทั้งบริบทและสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และโรคระบำด ถือว่ำเป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน พบว่ำ  ในปัจจุบันตนเองมีควำมรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน แต่
มีควำมคำดหวังเพ่ิมมำกข้ึนในประเด็นดังกล่ำว นอกจำกนี้ มีควำมคำดหวังให้ตนเองมีควำมสำมำรถใน
กำรวำงแผนและกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเอง รวมถึงเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
แม้ว่ำจะไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร  

 สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่  พบว่ำ ในปัจจุบัน
ตนเองมีมีควำมสำมำรถในกำรยอมรับต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่มีควำมคำดหวังเพ่ิมมำก
ขึ้นในประเด็นดังกล่ำว นอกจำกนี้ มีควำมคำดหวังให้ตนเองมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำร
โยกย้ำยสู่องค์กำรอ่ืน ควำมสำมำรถในกำรประเมินทำงเลือกและคำดกำรณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ได้ รวมถึงกำรรู้จักแสวงหำโอกำสในกำรท ำงำนหลำกหลำยองค์กำรเพ่ิมมำกข้ึน 
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 ส่วนที่ 2 ทำงเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  พบว่ำ ปัจจัย
ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมำกที่สุด 
ได้แก่ ปัจจัยด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงินในอำชีพ เช่น เงินเดือน สวัสดิกำร ค่ำตอบแทนพิเศษ เป็น
ต้น ปัจจัยด้ำนควำมใฝ่ฝันในอำชีพและแรงปรำรถนำของตนเองอย่ำงแรงกล้ำ (Passion and 
Aspiration) และปัจจัยในกำรมองเห็นโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ นอกจำกนี้ จำกผลกำรศึกษำได้
ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ งำนแรกท่ีต้องกำรท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซด คือ กำรได้เข้ำท ำงำนในองค์กำรภำคเอกชนมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรรับ
รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ และกำรท ำงำนในต่ำงประเทศ ส่วนรูปแบบกำรจ้ำงงำนของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่
ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดที่ต้องกำรมำกที่สุด คือ กำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำรท ำงำน
ชัดเจน แต่สำมำรถท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ รองลงมำเป็นกำรจ้ำงงำนประจ ำ ตำรำงเวลำกำรท ำงำน
ยืดหยุ่น สำมำรถท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ รวมถึงกำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำรท ำงำนชัดเจน 
ท ำงำนในสถำนที่ท ำงำน ตำมล ำดับ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำดหวังต่อว่ำที่นำยจ้ำงในอนำคตของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคน
เจเนอเรชันแซด พบว่ำ คำดหวังให้ได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนที่เหมำะสมและมีควำมยุติธรรม  
รองลงมำคือ ได้รับกำรดูแลทำงสวัสดิกำรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี เช่น ด้ำนควำมปลอดภัยใน
งำน ด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ เป็นต้น และให้ประสบกำรณ์และกำรสอนงำนที่ดี เพ่ือพัฒนำต่อ
ยอดเม่ือมีโอกำสก้ำวไปสู่งำนใหม่  

 ประเด็นที่สอง ควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดควร
ได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำมำกที่สุด มีดังต่อไปนี้  

ด้ำนกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของตนเอง ได้แก่ ด้ำนควำมรู้  ล ำดับที่ 1 กำร
มีควำมรู้ทำงศำสตร์สำขำวิชำในอนำคตเป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด และ
ล ำดับที่ 2 กำรมีควำมรู้มำกกว่ำ 2 สำขำวิชำ ด้ำนทักษะ ล ำดับที่ 1 ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
ท ำงำน เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด และล ำดับที่ 2 ทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร ด้ำนคุณลักษณะอุปนิสัย ล ำดับที่ 1 กำรมีภำวะผู้น ำ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ภำยใต้สภำวะแรงกดดัน เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด  

 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ ได้แก่ ล ำดับที่ 1 กำรมีทักษะใน
กำรน ำเสนอตนเองให้นำยจ้ำงสนใจ เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด และล ำดับที่ 
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2 กำรสร้ำงทุนทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับอำชีพที่เรำสนใจ เช่น กำรมีเครือข่ำยสัมพันธ์ทำงสังคมและคน
รู้จักในอำชีพที่สนใจ เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำ 

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ได้แก่ ล ำดับที่ 1 กำรได้
ร่วมงำนกับองค์กำรที่มีชื่อเสียงหรือกำรได้ร่วมท ำงำนในโครงกำรที่ซับซ้อนและเป็นที่รู้จักกันดีในวง
กว้ำง เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด และล ำดับที่ 2 กำรประเมินได้ว่ำตนเอง
ต้องอยู่ในระดับต ำแหน่งของงำนนั้นนำนเท่ำใด เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำ 

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ ได้แก่ ล ำดับที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงำน (Job Rotation) จำกต ำแหน่งงำนที่เคยท ำอยู่เดิมไปท ำงำนในต ำแหน่งใหม่ เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด ล ำดับที่ 2 กำรรู้จักแสวงหำโอกำสในกำรท ำงำน
หลำกหลำยองค์กำร เป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำ 

สุดท้ำยแล้วนั้น ผลกำรศึกษำในบทนี้ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญต่อกำรได้รับ
กำรมีงำนท ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มี 3 ประเด็นส ำคัญ กล่ำวคือ 
ประเด็นแรก บริบทและสภำวกำรณ์ทั่วไป อำทิ สภำพเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรได้รับกำรมีงำนท ำกำร
แข่งขันของตลำดแรงงำนที่สูงขึ้น และกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ประเด็นที่สอง กำร
ปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) เช่น รูปแบบของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป ค่ำตอบแทนที่ผกผัน
กับปริมำณงำนที่ต้องปฏิบัติ กำรลดจ ำนวนบุคลำกรในองค์กำร ควำมคำดหวังขององค์กำร (ในฐำนะ
นำยจ้ำง) ต้องกำรบุคคลำกรที่มีทักษะหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น  คุณสมบัติของผู้สมัครงำนที่เปลี่ยนแปลง
ไป ประเด็นที่สำม กำรปรับตัวของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เช่น กำรมีทักษะใน
กำรแก้ไขปัญหำ ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก่อน ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรเวลำ กำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ กำรน ำเสนอตนเองต่อนำยจ้ำงให้น่ำสนใจ กำร
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นต้น
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บทที่ 6 

สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

บทนี้เป็นสรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลกำรวิจัย และให้ข้อเสนอแนะต่อกำรศึกษำวิจัยเรื่อง 
โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเร
ชันแซดเริ่มจำกวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยและวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย เป็นล ำดับแรกของกำรน ำเสนอไว้
ในบทนี ้

ล ำดับถัดมำเป็นกำรสรุปผลกำรศึกษำที่ผู้วิจัยได้น ำเสนอไว้ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 5  ในบทก่อน
หน้ำ ซึ่งผู้วิจัยขอล ำดับสรุปผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก 
สรุปผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อ
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน กำรน ำเสนอในส่วนนี้เป็นกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำที่ได้
กำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก ( In-depth Interview) ผ่ำนแบบสัมภำษณ์กึ่ งโครงสร้ำง (Semi-
structured Interview) จำกตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำงและผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำน
และกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 

ส่วนที่สอง สรุปผลกำรศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด โดยกำรศึกษำในส่วนนี้
เป็นกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำที่ได้ทั้งที่ได้กำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) ผ่ำนแบบ
สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) จำกตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำง
และผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และกำรเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 (ซึ่งเป็นว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ข้อมูลที่มำจำกมุมมองของคนเจเนอเรชันแซด เกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงโลกของกำรท ำงำนหลัง โควิด-19 
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 

ส่วนที่สาม สรุปผลกำรวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำที่ได้ทั้งที่ได้
กำรสัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก ( In-depth Interview) ผ่ำนแบบสัมภำษณ์กึ่ งโครงสร้ำง (Semi-
structured Interview) จำกตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำงและผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำน
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และกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และกำรเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่ง
เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 (ซึ่งเป็นว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มำจำกมุมมองของคนเจ
เนอเรชันแซด เกี่ยวกับทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด 

ล ำดับสุดท้ำย เป็นกำรอภิปรำยผลกำรวิจัยและให้ข้อเสนอแนะต่อกำรก ำหนดแนวทำงในกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ตำมบริบทโลกของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย
และในภำคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชัน
แซด เพ่ือเป็นแนวทำงให้แก่นำยจ้ำงทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรก ำหนดรูปแบบกำรจ้ำง อำจรวมถึงเส้นทำงอำชีพ
ในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กำรและกลุ่มคนเจเนอเรชันแซด รวมถึงหน่วยงำน
ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำบัณฑิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยฉบับนี้
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรออกแบบ
กิจกรรมที่ช่วยส่วนเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่  และเป็นแนวทำง
ส ำหรับผู้ที่สนใจศึกษำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกของกำรท ำงำน ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และ
ทำงเลือกอำชีพ สำมำรถน ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งในทำงนโยบำย
และในทำงวิชำกำร ซึ่งผู้วิจัยได้วำงล ำดับกำรน ำเสนอไว้ ดังต่อไปนี้ 

  6.1 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

  6.2 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

  6.3 บทสรุปผลกำรวิจัย  

   6.3.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน 

   6.3.2 สรุปผลกำรศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำร
รับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

   6.3.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำน
มุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

  6.4 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

  6.5 ข้อเสนอแนะต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด 

  6.6 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
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6.1 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

6.2.1 เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีต่อ
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน 

6.2.2 เพ่ือศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 6.2.3 เพื่อวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่
และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

 6.2.4 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ตำมบริบทโลกของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด  

 

6.2 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

กำรศึกษำวิจัย เรื่อง โลกของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 และควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำกับ
ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด มีข้ันตอนกำรด ำเนินกำร โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูล วิเครำะห์เอกสำรจำกแนวคิดทฤษฎีโลกของกำรท ำงำน (World of 
Work) ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ (Employability) และทำงเลือกอำชีพ (Career Choices)  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์กำรศึกษำข้อที่ 1 
และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยและกำรออกแบบเครื่องมือกำรวิจัย (แบบ
สัมภำษณ์และแบบสอบถำม) 

ขั้นตอนที่  2 เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนนำยจ้ำงและ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ ในกำรเก็บและรวบรวม
ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผ่ำนแบบ
สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง (Semi-structured Interview) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แนวโน้มควำม
เปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำที่
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องค์กำรคำดหวังจำกว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ ข้อที่ 3 ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด และข้อ 4 
ข้อเสนอแนะบำงประกำรที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบำยและในภำคปฏิบัติที่ต่อกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด   

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 (ซึ่งเป็นว่ำ
ที่บัณฑิตจบใหม่) เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มำจำกมุมมองของคนเจเนอเรชันแซด เกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงโลก
ของกำรท ำงำนหลังโควิด-19 ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซด 
ภำยหลังที่มีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิตเชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) เพ่ือตอบค ำถำมตำมวัตถุประสงค์ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 นอกจำกนี้ ยังใช้กำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำรจ ำเป็น PNI Modified 
(Priority Needs Index Modified) เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และทำงเลือกอำชีพ ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 

ขั้นตอนที่ 4 สรุป อภิปรำยผล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแนวทำงใน
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ตำมบริบทโลกของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบำยและในภำคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจ
เนอเรชันแซด   

 

6.3 บทสรุปผลกำรวิจัย 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยขอน ำเสนอกำรสรุปผลกำรศึกษำออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อแนวโน้มควำม
เปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน ส่วนที่สอง สรุปผลกำรศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ส่วน
ที่สำม สรุปผลกำรวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่
และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) ซึ่งมีล ำดับกำรน ำเสนอดังต่อไปนี้  
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 6.3.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อ
แนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน 

 บริบทและสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม 
และโรคระบำดล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลกของท ำงำน ดังนั้น ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็น แรงงำน นำยจ้ำงทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน แนวนโยบำยต่ำง  
ๆ ของภำครัฐ เป็นต้น จะต้องพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ เรียนรู้วิธีคิด และออกแบบระบบกำร
ท ำงำนให้ตอบสนองต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดเดำได้ยำกอยู่เสมอ  ซึ่งผลกระทบของกำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำนไว้ด้วยกัน 4 
ประกำร กล่ำวคือ ประกำรแรก ประกำรแรก สถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำน ประกำรที่สอง กำร
เปลี่ยนแปลงลักษณะงำนและรูปแบบกำรท ำงำน ประกำรที่สำม กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะ
นำยจ้ำงทั้งภำครัฐและภำคเอกชน) และประกำรที่สี่ กำรปรับตัวของแรงงำน (ในฐำนะลูกจ้ำง) 
ดังต่อไปนี้ 

 ประกำรแรก สถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำน ผลพวงจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 จะท ำให้
ตลำดแรงงำนมีควำมผันผวนสูงสำมำรถคำดเดำได้ยำก ส่งผลให้กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และ
อุปทำนของจ ำนวนแรงงำนที่ต้องกำรเป็นไปได้ยำก ในประเด็นดังกล่ำวถือเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งต่อ
ผู้ผลิตบัณฑิตแต่กลับเป็นควำมได้เปรียบต่อนำยจ้ำงที่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งคนเก่ง (pool of talent) 
ได้มำกขึ้น ด้วยประเด็นดังกล่ำวอำจส่งผลให้ตลำดแรงงำนนั้นมีกำรแข่งขันในแต่ละต ำแหน่งงำนที่เพ่ิม
สูงขึ้น จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่แรงงำนจ ำต้องพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ เพ่ือที่จะสร้ำงและ
น ำเสนอตนเองให้มีมูลค่ำในตลำดแรงงำน 

 ประกำรที่สอง กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะงำนและรูปแบบกำรท ำงำน ประเด็นแรก การ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน พบว่ำ ลักษณะงำนที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะไม่มี
ลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงไปมำกนัก แต่ลักษณะงำนในทำงสังคมศำสตร์ เช่น กำรท่องเที่ยว กำร
บริหำรธุรกิจ กำรตลำดและกำรจัดกำร เป็นต้น จะมีแนวคิดและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี้ ผลจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้แต่ละองค์กำรมีกำรน ำ
เทคโนโลยีและปัญญำประดิษฐ์เข้ำมำประยุกต์ใช้ในองค์กำรมำกขึ้น ท ำให้กระทบต่อกำรปรับลด
ต ำแหน่งงำนบำงต ำแหน่งที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทดแทนแรงงำนของคนได้ เช่น งำนธุรกำร
เอกสำร เป็นต้น ในขณะเดียวกันอำจเกิดลักษณะงำนใหม่ที่จ ำต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรมำกข้ึน เช่น ต ำแหน่งนักวิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น 
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 ประเด็นที่สอง การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท างาน จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 ท ำให้รูปแบบกำรท ำงำนนั้นเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนในเชิงกำยภำพไปสู่กำรท ำงำนใน
รูปแบบระยะไกลมำกข้ึน หรืออำจเรียกว่ำ “รูปแบบกำรท ำงำนออนไลน์” ที่พนักงำนหรือบุคลำกรใน
องค์กำรสำมำรถท ำงำนที่ใดก็ได้ผ่ำนกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรประชุมแบบ 
Virtual Meeting กำรจัดกำรข้อมูลผ่ำนแพลตฟอร์ม เป็นต้น จึงเป็นบทบำทหน้ำที่ขององค์กำร (ใน
ฐำนะนำยจ้ำง) ที่จะต้องออกแบบกระบวนกำรท ำงำนใหม่ให้สอดคล้องต่อบริบทและสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่รูปแบบกำรท ำงำนที่สำมำรถจะท ำที่ใดก็ได้ส่งผลให้กระบวนกำรท ำงำนมี
ควำมยืดหยุ่นมำกข้ึน กรอบระยะเวลำในกำรท ำงำนย่อมยืดหยุ่นตำมไปด้วย 

 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงของกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ภำครัฐได้มี
กำรปรับตัวค่อนข้ำงมำกด้วยกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนที่สำมำรถท ำงำนจำกที่บ้ำนได้ (work 
from home) โดยมีกำรออกกฎระเบียบที่รองรับต่อกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ เพ่ือมิให้กำรปฏิบัติงำน
จำกที่บ้ำนเป็นเรื่องที่ขัดระเบียบต่อกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ กำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรท ำงำนในภำครัฐที่เป็นส่วนรำชกำรดังกล่ำวนี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนในเพียงระยะสั้นเท่ำนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกำรเผชิญสถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึ้น ส่วนกำรปรับเปลี่ยนในรูปแบบระยะยำวนั้น
อำจเป็นเพียงทำงเลือกหนึ่งของบำงต ำแหน่งงำนที่สำมำรถกระท ำได้เท่ำนั้น ส่วนภำครัฐที่อยู่ใน
รูปแบบองค์กำรมหำชน หรือองค์กำรรูปแบบอ่ืน ๆ อำจเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์รูปแบบใหม่ เช่น กำรจัดสรรเวลำในกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นมำกขึ้น กำรท ำงำนจำกท่ีใด
ก็ได้ เป็นต้น เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงำนในองค์กำร 

ประกำรที่สำม กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำงทั้งภำครัฐและภำคเอกชน) ใน
ประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงให้ข้อคิดเห็นว่ำ องค์กำรจะมีแนวโน้มกำรปรับตัวด้วยกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะที่ 1 กำรจ้ำงงำนในรูปแบบสัญญำระยะสั้น ลักษณะที่ 2 กำรปรับลดอัตรำก ำลังคน และ
ลักษณะที่ 3 กำรออกแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในรูปแบบใหม่ ดังนี้ 

  ลักษณะที่ 1 การจ้างงานในรูปแบบใหม่ รูปแบบกำรจ้ำงงำนจะแตกต่ำงไปจำกเดิม
อย่ำงมำก เนื่องจำกควำมต้องกำรขององค์กำรและแรงงำนเปลี่ยนแปลงไป กล่ำวคือ มุมมองควำม
ต้องกำรขององค์กำร ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงที่ต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะเจำะจงตอบโจทย์
ต่อลักษณะงำนใหม่มำกยิ่งข้ึน ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนก ำลังคน ท ำให้งำนในบำงอย่ำง
จะใช้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของคนเป็นส ำคัญ ดังนั้น แนวโน้มกำรจ้ำงงำนในรูปแบบใหม่จะเป็น
ในลักษณะพันธสัญญำที่เกิดขึ้นระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงตำมลักษณะของเนื้องำนที่มอบหมำยให้
รับผิดชอบเป็นส ำคัญ 
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  ในขณะที่มุมมองควำมต้องกำรของแรงงำน หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ไวรัสโควิด-19 แรงงำนต้องกำรท ำงำนอิสระมำกขึ้นและมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น เนื่องจำก
แรงงำนต้องกำรทำงเลือกอำชีพที่หลำกหลำยเพ่ือรับมือต่อสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำง  ๆ ที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนำคต นอกจำกนี้ แรงงำนที่เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชันใหม่มิได้ต้องกำรท ำงำนที่
ผูกพันกับองค์กำรใดองค์กำรหนึ่งในลักษณะของกำรจ้ำงงำนตลอดชีวิต หำกแต่ควำมต้องกำรของกลุ่ม
คนเหล่ำนี้แสวงหำเป้ำหมำยและงำนที่ท้ำทำย เพ่ือให้ได้รับประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ใหม่  ๆ อยู่
เสมอ 

  ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 นั้น นำยจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐ
กลับเป็นองค์กำรที่มีเสถียรภำพที่สุด กระนั้นก็ตำม องค์กำรภำครัฐจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ออกแบบระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนให้ตอบโจทย์ต่อคนเจเนอเรชันใหม่ เนื่องจำกหำกกลุ่ม
แรงงำนเหล่ำนี้ต้องกำรควำมมั่นคงในงำนก็จริง แต่หำกออกแบบวิธีกำรท ำงำนที่ไม่ท้ำทำยหรือสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติได้ย่อมส่งผลต่อกำรลำออกจำกงำนระดับสูง ในขณะที่ฝั่งนำยจ้ำงภำคเอกชน 
แม้จะมีกำรออกแบบระบบกำรท ำงำนที่ดึงดูดคนเจเนอเรชันใหม่ก็ตำม แต่ภำยหลังสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควิด-19 ก็มิอำจคำดเดำได้ว่ำองค์กำรภำคเอกชนนั้นจะปรับตัวและอยู่รอดได้มำก
น้อยเพียงใด รวมไปถึงกำรย้อนกลับมำพิจำรณำถึงกำรลงทุนในมนุษย์ขององค์กำรภำคเอกชนแล้วนั้น 
ย่อมที่จะมีแนวโน้มในกำรรับคนเข้ำท ำงำนลดน้อยลง 

  ลักษณะท่ี 2 การปรับลดอัตราก าลังคน ภำครัฐจะมีผลกระทบต่อกำรปรับลดอัตรำ
ก ำลังคนอยู่น้อย เนื่องมำจำกแผนอัตรำก ำลังคนของภำครัฐได้มีกำรก ำหนดตำมระเบียบของส่วน
รำชกำรต่ำง ๆ แต่กำรปรับลดอัตรำก ำลังคนนี้จะส่งผลกระทบอย่ำงยิ่งต่อภำคเอกชนโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในองค์กำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 
ที่ต้องปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด รวมถึงผลพวงจำกกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ใน
องค์กำรทดแทนกำรใช้ก ำลังคน แต่องค์กำรภำครัฐกลับเป็นองค์กำรที่มีควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำนมำก
ที่สุด ด้วยเหตุผลที่ว่ำ รูปแบบกำรจ้ำงงำนของบุคลำกรนั้นเป็นสัญญำกำรจ้ำงงำนระยะยำว และกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย กฎระเบียบ และกำรบริหำรงำนภำครัฐนั้นมีควำมซับซ้อนเปลี่ยนแปลงได้ยำก 
เนื่องจำกบุคลำกรของภำครัฐต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยได้ให้อ ำนำจไว้เท่ำนั้น 

  ลักษณะที่ 3 การออกแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใหม่  สิ่งที่จะมี
ควำมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด-19 คือ ควำม
ต้องกำรของแรงงำน เนื่องจำกค่ำตอบแทนและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอำจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียง
ปัจจัยเดียวในกำรยังคงอยู่กับองค์กำร แต่จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน  ๆ 
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เช่น กำรมีวันลำหยุด กำรมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นทั้งระยะเวลำของกำรท ำงำนและสถำนที่
ท ำงำน เป็นต้น ดังนั้น บทบำทหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จึงต้องออกแบบกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำมนุษย์ในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือก กำรพัฒนำ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรให้คงอยู่กับองค์กำร  ซึ่งกำรออกแบบที่ว่ำนี้
ควรเป็นกำรออกแบบที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของแรงงำนในแต่ละเจเนอเรชัน เช่น กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนในรูปแบบใหม่ กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนที่มีควำมยืดหยุ่น ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ในแต่
ละเจเนอเรชันต่ำงมีควำมต้องกำรในด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่แตกต่ำงกัน 

 ประกำรที่สี่ กำรปรับตัวของแรงงำน (ในฐำนะลูกจ้ำง) ดังที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้นแล้วว่ำ 
แนวโน้มของตลำดแรงงำนจะต้องเผชิญกับควำมผันผวนสูง ดังนั้น ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงที่มีต่อ
คุณสมบัติของแรงงำนจึงมิใช่เพียงแต่กำรมีควำมรู้เชิงลึกในสำยอำชีพเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึง
ทักษะและคุณลักษณะนิสัยที่ต้องเผชิญต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่คำดเดำได้ยำกและไม่แน่นอน อำทิ กำร
ปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญต่อสถำนกำรณ์ที่ยำกล ำบำก ( resilience)  ควำมเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น (empathy) กำรควบคุมสภำวะทำงอำรมณ์ได้ เป็นต้น 

สุดท้ำยแล้วนั้น ผลกำรศึกษำในบทนี้ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญต่อกำรได้รับ
กำรมีงำนท ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตำมมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด มี 3 ประเด็นส ำคัญ กล่ำวคือ ประเด็นแรก บริบทและสภำวกำรณ์
ทั่วไป อำทิ สภำพเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรได้รับกำรมีงำนท ำกำรแข่งขันของตลำดแรงงำนที่ สูงขึ้น และ
กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ประเด็นที่สอง กำรปรับตัวขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) เช่น 
รูปแบบของกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไป ค่ำตอบแทนที่ผกผันกับปริมำณงำนที่ต้องปฏิบัติ กำรลดจ ำนวน
บุคลำกรในองค์กำร ควำมคำดหวังขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ต้องกำรบุคคลำกรที่ มีทักษะ
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น  คุณสมบัติของผู้สมัครงำนที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นที่สำม กำรปรับตัวของว่ำ
ที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เช่น กำรมีทักษะในกำรแก้ไขปัญหำ ควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยี กำรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก่อน ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเวลำ  กำร
แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ กำรน ำเสนอตนเองต่อนำยจ้ำงให้น่ำสนใจ กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เป็น
ต้น 
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 6.3.2 สรุปผลกำรศึกษำองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 กำรน ำเสนอในส่วนนี้จะเป็นแสดงให้เห็นถึงมุมมอง 2 ระดับ กล่ำวคือ ระดับองค์กำร มุมมอง
ของผู้ผลิตบัณฑิต นำยจ้ำงจำกภำครัฐและภำคเอกชน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ และระดับปัจเจกบุคคล มุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซด ดังต่อไปนี้ 

ส่วนแรก องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและทักษะของคนเจเนอเรชันแซด 
(ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) ตำมมุมมองของผู้ผลิตบัณฑิต นำยจ้ำงจำกภำครัฐและภำคเอกชน รวมไปถึง
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตลำดแรงงำนและกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ เป็นกำรพิจำรณำถึง
จุดแข็งและควำมคำดหวังของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัย  รวมถึงมุมมองต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

1. จุดแข็งของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) ทั้งในด้ำนควำมรู้  ทักษะ 
ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัย พบว่ำ ด้านความรู้ คนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่) เป็นผู้ที่
มีกำรแสวงหำควำมรู้อยู่สม่ ำเสมอ แต่สิ่งที่ต้องเติมเต็มคือกำรพัฒนำให้ตนเองเป็นผู้ที่จะพร้อมรับกำร
เรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้านทักษะและความสามารถ ได้แก่ ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่น 
ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงวิเครำะห์และนวัตกรรม ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรมีทักษะ
ทำงภำษำที่ดี ทักษะในกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร นับเป็นจุดแข็งที่ส ำคัญของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่) ซึ่งในทักษะของกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำรนั้นเป็นประเด็นส ำคัญที่ผู้เชี่ยวชำญให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ ด้วยยุคแห่งข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยอำจท ำให้กำรรับข่ำวสำรนั้น
มิได้คัดกรอง ซึ่งจะมีผลต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นของคนเจเนอเรชันแซดได้ในปัจจุบัน ด้าน
คุณลักษณะ ได้แก่ มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีกำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน มีควำม
ทุ่มเทในสิ่งที่ตนเองมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ (Passion) อย่ำงไรก็ตำม ผู้เชี่ยวชำญได้ให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ เมื่อคนเจเนอเรชันแซดมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำสูงย่อมมีควำมคำดหวัง
มำกและเปรำะบำงได้ง่ำยตำมมำเช่นกัน 

2. ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัย ใน
ด้านความรู้ พบว่ำ ประเด็นนี้มิได้มีข้อกังวลต่อกำรเรียนรู้ของคนเจเนอเรชันแซดมำกนัก แต่มีควำม
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คำดหวังให้เป็นผู้ที่รู้ให้รอบและรู้ให้ลึก เนื่องจำกเมื่อลงมือปฏิบัติงำนนั้นแล้วจะสำมำรถที่จะปฏิบัติได้
อย่ำงตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรขององค์กำร อย่ำงไรก็ตำม ควำมรู้นั้นสำมำรถท่ีจะพัฒนำและเรียนรู้
เพ่ิมได้หำกองค์กำรนั้น ๆ สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและเติมเต็มในควำมรู้และสมรรถนะที่ขำดหำยไป 
ด้านทักษะและความสามารถ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่น ทักษะในกำร
บริหำรจัดกำรงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน ทักษะสุนทรียภำพ 
(เกี่ยวกับควำมรู้สึก อำรมณ์ และจิตใจ) กำรปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญต่อสถำนกำรณ์ที่
ยำกล ำบำก (resilience)  ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ผู้น ำแต่เรำสำมำรถ
เป็นผู้ตำมและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ทักษะกำรน ำเสนองำน ตลอดจนทักษะในกำรสื่อสำร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรสื่อสำรผ่ำนกำรเขียนเชิงพรรณำและกำรใช้วำจำ ผู้เชี่ยวชำญให้เหตุผลว่ำ เป็นผลมำจำก
กำรใช้เครื่องมือสื่อสำรทำงเทคโนโลยีท ำให้มีกำรปฏิสัมพันธ์กันในระดับต่ ำ ตลอดจนภำษำเขียนที่ใช้
นั้นเป็นภำษำสั้น ๆ กระทัดรัด ด้านคุณลักษณะ มีควำมคำดหวังให้มีควำมอดทนและรอได้ ซึ่งควำม
อดทนและรอได้ที่ว่ำนี้หมำยถึง ประกำรแรก ควำมอดทนต่อกฎระเบียบ เนื่องจำกวิธีคิดในกำรท ำงำน
ของคนเจเนอเรชันแซดจะมุ่งเป้ำไปที่ผลลัพธ์ของงำนมำกกว่ำกำรท ำงำนที่ยึดตำมกฎระเบียบเป็น
ส ำคัญ  ประกำรที่สอง ควำมอดทนต่อกำรพัฒนำ ควำมอดทนต่อกำรแก้ไขปัญหำ ควำมอดทนต่อ
สถำนกำรณ์ที่ต้องเผชิญต่อควำมกดดันต่ำง ๆ  ประกำรที่สำม ควำมอดทนต่อกำรท ำงำนที่มองถึง
ระยะยำวมำกกว่ำเป้ำหมำยระยะสั้น เนื่องจำกคนเจเนอเรชันแซดมักมีควำมปรำรถนำแรงกล้ำและ
มุ่งม่ันในสิ่งที่ท ำเพ่ือให้ได้ควำมส ำเร็จมำอย่ำงรวดเร็ว แต่ควำมส ำเร็จที่ได้มำอย่ำงรวดเร็วอำจท ำให้เกิด
ควำมเปรำะบำงและมีแรงจูงใจที่ลดน้อยลง นอกจำกนี้ ควำมคำดหวังในด้ำนคุณลักษณะอ่ืน  ๆ อำทิ  
กำรมีส ำนึกรับผิดชอบต่อโลก (global mindset) ซึ่งเป็นคุณลักษณะส ำคัญที่จะเป็นพ้ืนฐำนในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจผู้คนต่ำงวัฒนธรรมและต่ำงพ้ืนที่ในบริบทของโลก ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน ควำมเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น (empathy) กำรเปิดรับประสบกำรณ์ใหม่ ทักษะด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำร
ให้เหตุผลควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง โดยเฉพำะในเรื่องของกำรควบคุมอำรมณ์และควำมรู้สึก
ของตนเอง 

3 มุมมองต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคน
เจเนอเรชันแซด โดยครอบคลุมกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 3 ด้ำน กล่ำวคือ  

ควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จศึกษำ ในประเด็นนี้บทบำทของ
สถำบันกำรศึกษำ (ผู้ผลิตบัณฑิต) นับว่ำมีบทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำของบัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซด โดยผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนได้ชี้ให้เห็นถึงบทบำทของสถำบันกำรศึกษำ 3 ประกำร กล่ำวคือ 
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ประกำรแรก สถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำผ่ ำนกำรจัดกิจกรรมกำร
ส่งเสริมอำชีพ ประกำรที่สอง สถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำด้วยกำรเปิด
โอกำสให้มีกำรฝึกภำคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจศึกษำ ประกำรที่สำม กำรดึงศักยภำพของผู้เรียนเพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำในตลำดแรงงำนให้น่ำสนใจ และประกำรที่สี่ บทบำทของสถำบันกำรศึกษำในกำรกล่อม
เกลำใหว้่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ต่อยอดและพัฒนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ส่วนบทบำทของภำคส่วนอ่ืน ๆ อำทิ บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) และบทบำท
ของภำครัฐ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จศึกษำ
ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดด้วยกันทั้งสิ้น กล่ำวคือ  บทบำทขององค์กำร (ใน
ฐำนะนำยจ้ำง) จะต้องเข้ำใจพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซด ซึ่งข้อเสนอส ำคัญที่ได้นั้นคือ ควรมี
ต ำแหน่งงำนผู้อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนเจเนอเรชันแซด (Gen Z facilitator pool) โดยต้องเป็น
บุคคลที่มีควำมเข้ำใจในพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซดและมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นตัวกลำง
ประสำนระหว่ำงคนเจเนอเรชันแซดกับเจเนอเรชันอ่ืน ๆ ภำยในองค์กำรทั้งในเรื่องของเนื้องำนและ
เรื่องอ่ืน ๆ บทบำทของภำครัฐต้องส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำด้วยกำรแนะแนวอำชีพและให้
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต 

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ในประเด็นนี้บทบำทของ
องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) มีบทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด โดย
ผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนได้ชี้ให้เห็นถึงบทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง)  3 ประกำร กล่ำวคือ 
ประกำรแรก องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำงำนผ่ำนกำรพัฒนำทักษะและประสบกำรณ์ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ประกำรที่สอง 
องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ควรบริหำรควำมคำดหวังของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซด และประกำรที่สำม องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ควรออกแบบและก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพด้วยรูปแบบใหม่ 

ในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในงำนนั้นจะขึ้นอยู่กับบทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) แต่
เพียงบทบำทเดียวมิได้ หำกแต่ปัจเจกบุคคล (ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด) จ ำต้องต่อ
ยอดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองผ่ำนโครงกำรพัฒนำฝึกอบรม หรือรูปแบบกำรพัฒนำอ่ืน ๆ ด้วย
เช่นกัน ตลอดจนบทบำทของสถำบันกำรศึกษำสำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้กับว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ผ่ำนกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำร re-skill up-skill 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันอำจต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ควำมร่วมมือระหว่ำง
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กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  และ
กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ในกำรร่ วมกันก ำหนดสมรรถนะ 
(competency) ที่เป็นแกนกลำงหรือตัวแบบระดับชำติ เพ่ือให้กำรพัฒนำสมรรถนะของแรงงำนนั้นได้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) ซึ่งบทบำทของ
ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่ ง เป็นคนเจเนอเรชันแซด  มีบทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อ
ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง) ผ่ำนกำรพัฒนำและสั่งสม
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบ อำทิ กำรเรียนรู้จำกแพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรพัฒนำทักษะจำกสถำบัน
ต่ำง ๆ ที่มีใบรับรองในทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถภำยหลังจำกที่มีกำรอบรมเสร็จสิ้น กำรเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่ำนกำรแสวงหำข้อมูล เป็นต้น 

ส่วนบทบำทของภำคส่วนอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น บทบำทของสถำบันกำรศึกษำ บทบำทของ
องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) และบทบำทของภำครัฐ จ ำต้องมีบทบำทในกำรสนับสนุนและกำรพัฒนำ 
กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้เกิดกำรพัฒนำและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กล่ำวคือ ประกำรแรก บทบำทของสถำบันกำรศึกษำให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรเปลี่ยนงำนใหม่ผ่ำนกำรเรียนรู้แบบคู่ขนำน  ประกำรที่สอง บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะ
นำยจ้ำง) ให้กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ผ่ำนกำรสั่งสมเครือข่ำยกำรท ำงำนซึ่งเป็น
หุ้นส่วนขององค์กำร และประกำรที่สำม บทบำทของภำครัฐควรมีบทบำทในกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
กำรให้ข้อมูลด้ำนกำรตลำดแรงงำน และกำรสนับสนุนงบประมำณ 

 ส่วนที่สอง  องค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ถึงสภำพ
ปัจจุบันและควำมคำดหวัง พิจำรณำ 4 ด้ำนส ำคัญ ประกอบด้วย กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำของตนเอง ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบกำรศึกษำ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 1.สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของ
ตนเอง พบว่ำ ในสภำพปัจจุบันด้ำนควำมรู้ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดประเมิน
ตนเองว่ำ มีควำมรู้ทำงศำสตร์สำขำวิชำในอนำคต  และมีควำมคำดหวังที่ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ส่วน
ในด้ำนทักษะ ประเมินว่ำปัจจุบันตนเองมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง มีควำมสำมำรถในกำร
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ปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่น และมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม แต่มีควำมคำดหวังให้ตนเองมี
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำนและมีควำมสำมำรถในกำรฟังและกำรสื่อสำรมำกยิ่งขึ้น ส่วน
ด้ำนคุณลักษณะอุปนิสัย ประเมินว่ำตนเองมีควำมพร้อมที่จะเปิดรับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใหม่  ๆ 
เสมอ มีควำมรับผิดชอบ รวมถึงมีควำมอดทนและรอได้ แต่ยังคงคำดหวังให้ตนเองมีควำมรับผิดชอบ
และมีควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลเพิ่มมำกข้ึน  

 2. สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ หลังจำกจบ
กำรศึกษำ พบว่ำ ตนเองมีกำรท ำควำมเข้ำใจกับอำชีพที่ตนเองสนใจ เช่น ศึกษำโครงสร้ำงองค์กำร 
วัฒนธรรมกำรท ำงำน เงินเดือน และสวัสดิกำร  มีกำรค้นหำและรับรู้ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพ 
ตลำดแรงงำนและโลกของกำรท ำงำนที่ตนเองสนใจ รวมถึงรู้จักวิธีกำรสมัครงำนจำกแหล่งต่ำง  ๆ 
แม้ว่ำสภำพปัจจุบันตนเองจะมีควำมสำมำรถในประเด็นดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น แต่ยังมีควำมคำดหวังว่ำ
ให้ได้รับกำรพัฒนำที่เพ่ิมมำกข้ึน 

ส ำหรับแนวทำงในกำรหำงำนท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซด มักเลือกใช้แนวทำงในกำรส่ง CV หรือสมัครสอบไปยังหน่วยงำนที่ต้องกำรสมัคร
งำนโดยตรง (ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน)  กำรใช้ควำมสัมพันธ์เครือข่ำย หรือค ำแนะน ำจำกคนรู้จัก  
และกำรหำงำนผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook Instagram Twitter Linkedin เป็นแนวทำง
ล ำดับต้น ๆ ในกำรหำงำนท ำ 

นอกจำกนี้ ผลกำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ในประเด็นดังต่อไปนี้จะช่วยส่งเสริมให้ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมีโอกำสได้รับงำนในระดับมำกที่สุด ได้แก่ กำรมีโอกำสในกำร
ฝึกภำคปฏิบัติ (สหกิจศึกษำ) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงห้องเรียนกับโลกของกำรท ำงำนจริง (เน้นกำร
กำรศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน) รวมถึงกำรพัฒนำและฝึกฝนทักษะของตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ  

ในขณะที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ประเมินว่ำ ควำมรู้  ทักษะ 
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะของตนเอง ปัจจัยด้ำนตลำดแรงงำน เช่น อัตรำต ำแหน่งงำน ระดับกำร
แข่งขันในต ำแหน่งงำน รวมทั้งบริบทและสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และโรคระบำด ถือว่ำเป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

3.สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำงำน พบว่ำ ในปัจจุบันตนเองมีควำมรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน 
แต่มีควำมคำดหวังเพ่ิมมำกขึ้นในประเด็นดังกล่ำว นอกจำกนี้  มี ควำมคำดหวังให้ตนเองมี
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ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเอง รวมถึงเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอยู่เสมอ แม้ว่ำจะไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร  

 4. สภำพปัจจุบันและสภำพที่คำดหวังต่อควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ พบว่ำ ใน
ปัจจุบันตนเองมีควำมสำมำรถในกำรยอมรับต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่มีควำมคำดหวังเพ่ิม
มำกขึ้นในประเด็นดังกล่ำว นอกจำกนี้ มีควำมคำดหวังให้ตนเองมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำร
โยกย้ำยสู่องค์กำรอ่ืน ควำมสำมำรถในกำรประเมินทำงเลือกและคำดกำรณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ได้ รวมถึงกำรรู้จักแสวงหำโอกำสในกำรท ำงำนหลำกหลำยองค์กำรเพ่ิมมำกข้ึน 

 

 6.3.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์ทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกอำชีพของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซดมำกที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงินในอำชีพ เช่น เงินเดือน สวัสดิกำร 
ค่ำตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ปัจจัยด้ำนควำมใฝ่ฝันในอำชีพและแรงปรำรถนำของตนเองอย่ำงแรงกล้ำ 
(Passion and Aspiration) และปัจจัยในกำรมองเห็นโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ นอกจำกนี้ จำก
ผลกำรศึกษำได้ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่ำ งำนแรกท่ีต้องกำรท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด คือ กำรได้เข้ำท ำงำนในองค์กำรภำคเอกชนมำกที่สุด รองลงมำคือ 
กำรรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ และกำรท ำงำนในต่ำงประเทศ ส่วนรูปแบบกำรจ้ำงงำนของว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดที่ต้องกำรมำกที่สุด คือ กำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำร
ท ำงำนชัดเจน แต่สำมำรถท ำงำนจำกท่ีใดก็ได้ รองลงมำเป็นกำรจ้ำงงำนประจ ำ ตำรำงเวลำกำรท ำงำน
ยืดหยุ่น สำมำรถท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ รวมถึงกำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำรท ำงำนชัดเจน 
ท ำงำนในสถำนที่ท ำงำน ตำมล ำดับ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำดหวังต่อว่ำที่นำยจ้ำงในอนำคตของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคน
เจเนอเรชันแซด พบว่ำ คำดหวังให้ได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนที่เหมำะสมและมีควำมยุติธรรม  
รองลงมำคือ ได้รับกำรดูแลทำงสวัสดิกำรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี เช่น ด้ำนควำมปลอดภัยใน
งำน ด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ เป็นต้น และให้ประสบกำรณ์และกำรสอนงำนที่ดี เพ่ือพัฒนำต่อ
ยอดเม่ือมีโอกำสก้ำวไปสู่งำนใหม่  
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 สุดท้ำยนี้ ผู้วิจัยขอทิ้งท้ำยถึงควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซดควรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำมำกที่สุด เพ่ือพิจำรณำเป็นข้อเสนอ
และแนวทำงอันเป็นประโยชน์ต่อไปในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ มีดังตำรำงที ่6.1 

ตำรำงที่ 6.1 สรุปควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

ควรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำมำกที่สุด 

 

ประเด็น ควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซด 

ควรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำมำกที่สุด 

ควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำของว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซด 

ด้ำนควำมรู้   

ล ำดับที่ 1 กำรมีควำมรู้ทำงศำสตร์สำขำวิชำในอนำคตเป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด 

ล ำดับที่ 2 กำรมีควำมรู้มำกกว่ำ 2 สำขำวิชำ  

ด้ำนทักษะและควำมสำมำรถ  

ล ำดับที่ 1 ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นที่ควรได้รับกำรพัฒนำสูงสุด  

ล ำดับที่ 2 ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร  

ด้ำนคุณลักษณะอุปนิสัย 

 ล ำดับที่ 1 กำรมีภำวะผู้น ำ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนภำยใต้
สภำวะแรงกดดัน  

ควำมสำมำรถในกำรมี
งำนท ำ หลังจำกจบ
กำรศึกษำ 

ล ำดับที่ 1 กำรมีทักษะในกำรน ำเสนอตนเองให้นำยจ้ำงสนใจ 

ล ำดับที่ 2 กำรสร้ำงทุนทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับอำชีพที่เรำสนใจ เช่น 
กำรมีเครือข่ำยสัมพันธ์ทำงสังคมและคนรู้จักในอำชีพที่สนใจ 

ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเพื่อ

ล ำดับที่ 1 กำรได้ร่วมงำนกับองค์กำรที่มีชื่อเสียงหรือกำรได้ร่วมท ำงำน
ในโครงกำรที่ซับซ้อนและเป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้ำง 
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ประเด็น ควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซด 

ควรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำมำกที่สุด 

ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน 

ล ำดับที่ 2 กำรประเมินได้ว่ำตนเองต้องอยู่ในระดับต ำแหน่งของงำน
นั้นนำนเท่ำใด 

ควำมสำมำรถในกำร
เปลี่ยนงำนใหม่ 

ล ำดับที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (Job 

Rotation) จำกต ำแหน่งงำนที่เคยท ำอยู่เดิมไปท ำงำนในต ำแหน่งใหม่ 

ล ำดับที่ 2 กำรรู้จักแสวงหำโอกำสในกำรท ำงำนหลำกหลำยองค์กำร 

 
 

6.4 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 6.4.1 อภิปรำยผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำม
เปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน  

 หำกพิจำรณำจำกผลกำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่มีต่อแนวโน้มควำมเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำนไว้ด้วยกัน 4 ประกำร กล่ำวคือ ประการ
แรก สถานการณ์ของตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ผลพวงจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 จะ
ท ำให้ตลำดแรงงำนมีควำมผันผวนสูงสำมำรถคำดเดำได้ยำก ส่งผลให้กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์
และอุปทำนของจ ำนวนแรงงำนที่ต้องกำรเป็นไปได้ยำก ในขณะที่งำนศึกษำของ McKinsey Global 
Institute ได้ชี้ให้เห็นว่ำ ท่ำมกลำงสภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นท่ำมกลำงสภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกลับเป็น
โอกำสที่ท ำให้ นำยจ้ำงสำมำรถเข้ำถึงแหล่งคนเก่ง (pool of talent) ได้มำกข้ึน แนวโน้มลักษณะกำร
จ้ำงงำนจะเปลี่ยนจำก “คนเพ่ืองำน” (people to work)  ไปสู่ “งำนเพ่ือคน” (work to people) 
มำกขึ้น194 ด้วยประเด็นดังกล่ำวอำจส่งผลให้ตลำดแรงงำนนั้นมีกำรแข่งขันในแต่ละต ำแหน่งงำนที่เพ่ิม
สูงขึ้น  

                                                        
194 World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report. Retrieved July 10, 2021 from 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf 
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 ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและรูปแบบการท างาน ผลจำกสถำนกำรณ์ไวรัส
โควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้แต่ละองค์กำรมีกำรน ำเทคโนโลยีและปัญญำประดิษฐ์เข้ำมำประยุกต์ใช้ใน
องค์กำรมำกขึ้น ท ำให้กระทบต่อกำรปรับลดต ำแหน่งงำนบำงต ำแหน่งที่สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศทดแทนแรงงำนของคนได้ เช่น งำนธุรกำรเอกสำร เป็นต้น ในขณะเดียวกันอำจเกิด
ลักษณะงำนใหม่ที่จ ำต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนในองค์กำรมำกขึ้น 
เช่น ต ำแหน่งนักวิเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น ยิ่งพ้ืนที่ในกำรท ำงำนใดที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ใน
ระดับสูง ยิ่งมีแนวโน้มที่จะน ำระบบอัตโนมัติและปัญญำประดิษฐ์ (AI) มำใช้มำกขึ้น  

ส่วนรูปแบบกำรท ำงำนนั้นเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนในเชิงกำยภำพไปสู่กำรท ำงำนในรูปแบบ
ระยะไกลมำกขึ้น หรืออำจเรียกว่ำ “รูปแบบกำรท ำงำนออนไลน์” จึงเป็นบทบำทหน้ำที่ขององค์กำร 
(ในฐำนะนำยจ้ำง) ที่จะต้องออกแบบกระบวนกำรท ำงำนใหม่ให้สอดคล้องต่อบริบทและสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่รูปแบบกำรท ำงำนที่สำมำรถจะท ำที่ใดก็ได้ส่งผลให้กระบวนกำรท ำงำนมี
ควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น กรอบระยะเวลำในกำรท ำงำนย่อมยืดหยุ่นตำมไปด้วย ดังเห็นได้จำกผลส ำรวจ
ของ BCG ในงำนศึกษำ Workplace of the Future พบว่ำ กำรเติบโตของกำรท ำงำนระยะไกลจะมี
มำกขึ้นกว่ำร้อยละ 40195 โดยที่แนวโน้มกำรท ำงำนระยะไกลยังคงเพ่ิมมำกข้ึนถึงแม้ว่ำกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 จะลดลง เนื่องจำกมีข้อดีคือ (1) ช่วยประหยัดต้นทุนให้กับบริษัท (2) แรงงำนมีผลิตภำพ
เพ่ิมขึ้น และ (3) แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น ซึ่งในบำงประเทศพบว่ำ แรงงำนที่ท ำงำนที่มีควำม
ยืดหยุ่นมีสุขภำพจิตดีกว่ำแรงงำนที่ไม่ได้ท ำงำนในรูปแบบดังกล่ำวถึงสองเท่ำ 3 เนื่องจำกมี work-life 
balance ที่ดีข้ึน196 

ผลกำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมอีกว่ำ ภำครัฐได้มีกำรปรับตัวค่อนข้ำงมำกด้วยกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนที่สำมำรถท ำงำนจำกที่บ้ำนได้ (work from home) โดยมีกำรออก
กฎระเบียบที่รองรับต่อกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ แต่เป็นกำรปรับเปลี่ยนในเพียงระยะสั้นเท่ำนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องต่อกำรเผชิญสถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึ้น ส่วนกำรปรับเปลี่ยนในรูปแบบระยะยำวนั้นอำจ
เป็นเพียงทำงเลือกหนึ่งของบำงต ำแหน่งงำนที่สำมำรถกระท ำได้เท่ำนั้น เพ่ือให้ภำครัฐของไทย

                                                        
195Boston Consulting Group (BCG). (2020).  Remote Work Works—Where Do We Go from Here?. 
Retrieved July 10, 2021 from https://www.bcg.com/publications/2020/remote-work-works-so-
where-do-we-go-from-here 
196 Boston Consulting Group (BCG). (2020).  Remote Work Works—Where Do We Go from Here?. 
Retrieved July 10, 2021 from https://www.bcg.com/publications/2020/remote-work-works-so-
where-do-we-go-from-here 
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สำมำรถดึงดูดคนเก่งซึ่งเป็นว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดให้เข้ำมำท ำงำนกับภำครัฐได้
นั้น ภำครัฐจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนใหม่ให้มีควำมยืดหยุ่นมำก
ยิ่งขึ้น ในหลำยประเทศ แนวคิดเรื่องกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นเป็นเรื่องที่ไปไกลถึงระดับนโยบำยหรือ
กฎหมำย เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พนักงำนที่มีอำยุงำนอย่ำงน้อย 1 ปี ที่ท ำงำนในองค์กำรที่มี
พนักงำน 10 คนขึ้นไป มีสิทธิที่จะร้องขอกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ิม/ลดชั่วโมงกำรท ำงำน หรือสำมำรถ
ท ำงำนจำกที่อ่ืนได้ ส่วนทำงฝั่งประเทศเบลเยียมก็เพ่ิงเห็นชอบพระรำชบัญญัติ Workable and 
Flexible Work ที่จะมำช่วยควบคุมกำรท ำงำนทำงไกล (teleworking) คล้ำยคลึงกับในประเทศ
ออสเตรเลียที่มีกฎหมำยอนุญำตให้นำยจ้ำงและลูกจ้ำงท ำข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับเงื่อนไขกำรท ำงำน
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทั้งสองฝ่ำย ในขณะที่ส ำนักงำนบริหำรงำนบุคคลของสหรัฐอเมริกำ 
ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนผ่ำนโครงกำรที่มีชื่อว่ำ “Federal Flexible Workplace Pilot Project” 
เป็นโครงกำรที่เน้นควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนผ่ำนกำรใช้สื่อสำรโทรคมนำคม หรือที่เรียกว่ำ 
“Telecommuting” วัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ือประเมินผลลัพธ์จำกกำรท ำงำนของพนักงำนเมื่อ
ปฏิบัติงำนในสถำนที่ท ำงำนอ่ืนที่มิใช่ส ำนักงำน เรียกว่ำ "พ้ืนที่กำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น (flexiplaces)"  
และต่อมำสภำคองเกสจึงลงมติให้มีกำรออกกฎหมำยที่เหมำะสมกับพ้ืนที่กำรท ำงำนที่ แต่กระนั้นก็
ตำม ผู้วิจัยเห็นว่ำไม่ใช่แรงงำนทุกคนหรือลักษณะงำนทุกงำนจะท ำงำนแบบระยะไกลได้ เนื่องจำก
ลักษณะงำนบำงอย่ำงจ ำเป็นต้องท ำแบบซึ่งหน้ำหรือใช้เครื่องมือเฉพำะ ซึ่งผลกำรศึกษำของ World 
Economic Forum197 มองว่ำ กำรท ำงำนในที่ท ำงำนก็ยังนับว่ำมีบทบำทที่ส ำคัญอยู่อย่ำงมำกเพ่ือ
เป็นกำรแสดงถึงกำรมีตัวตนขององค์กำรให้แก่ลูกค้ำ ตลอดจนเป็นสิ่งที่ส ำคัญต่อพนักงำนทั้งในด้ำน
สังคม สุขภำพทำงใจ และสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่พนักงำนในองค์กำรในระยะยำว ดังนั้น ลักษณะกำร
ท ำงำนที่เกิดขึ้นจึงควรเป็นไปใน“รูปแบบกำรท ำงำนแบบไฮบริด”(hybrid) ที่มีกำรท ำงำนทั้งที่บ้ำน
และสถำนที่ท ำงำนควบคู่กันไป198 กำรออกแบบรูปแบบกำรท ำงำนของภำครัฐไทยนั้นจึงควร
ปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ค่อยเป็นไปค่อยไปและเป็นไปตำมรูปแบบกำรท ำงำนแบบไฮบริดให้มำกยิ่งขึ้น 

 ประการที่สาม การปรับตัวขององค์การ (ในฐานะนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ผล
กำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นว่ำ องค์กำรจะมีแนวโน้มกำรปรับตัวด้วยกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 กำร
จ้ำงงำนในรูปแบบสัญญำระยะสั้น ทั้งนี้เป็นผลมำจำกมุมมองควำมต้องกำรขององค์กำร ควำมคำดหวัง
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ของนำยจ้ำงที่ต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะเจำะจงตอบโจทย์ต่อลักษณะงำนใหม่มำกยิ่งขึ้น 
ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนก ำลังคน ดังเห็นได้จำก ผลกำรส ำรวจ global survey of 
800 senior executives in July 2020199 พบว่ำ ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรลงทุนในระบบอัตโนมัติและ
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) เพ่ิมสูงขึ้น  จึงน ำไปสู่ลักษณะที่ 2 กำรปรับลดอัตรำก ำลังคน ซึ่งกำรปรับลดอัตรำ
ก ำลังคนนี้จะส่งผลกระทบอย่ำงยิ่งต่อภำคเอกชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในองค์กำรขนำดกลำงและขนำด
เล็ก แต่ภำครัฐจะมีผลกระทบต่อกำรปรับลดอัตรำก ำลังคนอยู่น้อย เนื่องมำจำกแผนอัตรำก ำลังคน
ของภำครัฐได้มีกำรก ำหนดตำมระเบียบของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ อำจกล่ำวได้ว่ำ องค์กำรภำครัฐกลับ
เป็นองค์กำรที่มีควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำนมำกที่สุดท่ำมกลำงสถำนกำรณ์วิกฤตของกำรแพร่ระบำด
ไวรัสโควิด -19 ลักษณะที่ 3 กำรออกแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในรูปแบบใหม่ สิ่งที่จะมีควำม
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 คือ ควำมต้องกำร
ของแรงงำน เนื่องจำกค่ำตอบแทนและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพอำจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียว
ในกำรยังคงอยู่กับองค์กำร แต่จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น กำรมีวัน
ลำหยุด กำรมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นทั้งระยะเวลำของกำรท ำงำนและสถำนที่ท ำงำน เป็นต้น ซึ่ง
งำนศึกษำเรื่อง 9 Future of Work Trends Post-COVID-19 ของ Gartner ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ 
นำยจ้ำงจะต้องปรับเปลี่ยนบทบำทของตนเองในกำรดูแลสวัสดิภำพและคุณภำพชีวิตของพนักงำนมำก
ยิ่งขึ้น เช่น กำรสนับสนุนควำมเป็นอยู่ทำงกำรเงิน สุขภำพร่ำงกำย และจิตใจของพนักงำนเก็บรวบรวม
ข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัยของพนักงำน 

 ประการที่สี่ การปรับตัวของแรงงาน (ในฐานะลูกจ้าง) ท่ำมกลำงแนวโน้มของตลำดแรงงำนที่
มีควำมผันผวนสูง กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่มีบทบำทในกำรท ำงำนมำกขึ้น รวมไปถึงควำม
คำดหวังของนำยจ้ำงที่มีต่อคุณสมบัติของแรงงำนมำกที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้งำนเหล่ำนี้ต้องอำศัย
ทักษะแรงงำนใหม่ที่ต้องท ำงำนให้ตอบโจทย์และมีประสิทธิภำพรองรับต่องำนใหม่ที่จะเกิดขึ้น จำกผล
กำรส ำรวจ World Economic Forum ในกำรส ำรวจอนำคตของงำน ปี 2020 พบว่ำ ตัวอย่ำงทักษะ
ที่ส ำคัญภำยในปี 2025 อำทิ ควำมคิดเชิงวิเครำะห์และนวัตกรรม กำรเรียนรู้เชิงกลยุทธ์และกำร
เรียนรู้เชิงรุก กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อนกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
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ควำมคิดริเริ่ม200 อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นว่ำเพ่ิมเติมว่ำ คุณสมบัติของแรงงำนมิใช่
เพียงแต่กำรมีควำมรู้เชิงลึกในสำยอำชีพเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึงทักษะและคุณลักษณะนิสัยที่ต้อง
เผชิญต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่คำดเดำได้ยำกและไม่แน่นอน อำทิ กำรปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อต้อง
เผชิญต่อสถำนกำรณ์ที่ยำกล ำบำก (resilience)  ควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (empathy) กำรควบคุม
สภำวะทำงอำรมณ์ได้ เป็นต้น เช่นเดียวกับมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 
ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำ ซึ่งได้ประเมินตนเองว่ำกำรปรับตัวและพัฒนำตนเองให้มีทักษะในกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี กำรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก่อน ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรเวลำ กำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ กำรน ำเสนอตนเองต่อนำยจ้ำงให้น่ำสนใจ กำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นต้น ถือเป็นสิ่งส ำคัญที่จะน ำเสนอตนเองให้นำยจ้ำงมีควำมสนใจมำกขึ้น 

6.4.2 อภิปรำยผลองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและกำรรับรู้ ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

 1.กำรรับรู้ถึงควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะนิสัยของคนเจเนอเรชันแซด (ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่) จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวนี้ได้แสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงมุมมองระดับองค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) กับมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเร
ชันแซด ดังต่อไปนี้ 

 ด้านความรู้  พบว่ำ มุมมองระดับองค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) มิได้มีข้อกังวลต่อกำรเรียนรู้ของ
คนเจเนอเรชันแซดมำกนัก แต่มีควำมคำดหวังให้เป็นผู้ที่รู้ให้รอบและรู้ให้ลึก เนื่องจำกเมื่อลงมือ
ปฏิบัติงำนนั้นแล้วจะสำมำรถที่จะปฏิบัติได้อย่ำงตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรขององค์กำร อย่ำงไรก็
ตำม ควำมรู้นั้นสำมำรถที่จะพัฒนำและเรียนรู้เพ่ิมได้หำกองค์กำรนั้น ๆ สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและ
เติมเต็มในควำมรู้และสมรรถนะที่ขำดหำยไป ในขณะที่มุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซดประเมินตนเองมีควำมรู้ทำงศำสตร์สำขำวิชำในอนำคต และพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ใหม่  
ๆ อยู่เสมอ 

 ด้านทักษะและความสามารถ มุมมองระดับองค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) เห็นสอดคล้องกับ
มุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดว่ำทักษะและควำมสำมำรถดังต่อไปนี้นับเป็น
จุดแข็งที่ส ำคัญ ได้แก่ ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อย่ำง

                                                        
200 World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report. Retrieved July 10, 2021 from 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf. Pp 36. 



173 
 

ต่อเนื่อง ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและมีควำมยืดหยุ่น ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงวิเครำะห์และ
นวัตกรรม ควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรมีทักษะทำงภำษำที่ดี ทักษะในกำรค้นหำข้อมูล
ข่ำวสำร  อย่ำงไรก็ตำม มุมมองระดับองค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ สิ่งที่
คำดหวังให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้พัฒนำเพ่ิมเติม นั่นคือ ทักษะในกำรสื่อสำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสื่อสำรผ่ำนกำรเขียนเชิงพรรณำและกำรใช้วำจำ กำรปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว
เมื่อต้องเผชิญต่อสถำนกำรณ์ที่ยำกล ำบำก (resilience)  ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ที่มิใช่
เป็นเพียงแต่ผู้น ำแต่เรำสำมำรถเป็นผู้ตำมและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทักษะกำรน ำเสนองำน รวมไปถึง
กำรรู้จักวิเครำะห์ข้อมูลและคัดกรองข่ำวสำรก่อนแสดงควำมคิดเห็นของตนเองผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย  

 ด้านคุณลักษณะนิสัย ตำมมุมมองระดับองค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) เห็นว่ำ จุดแข็งของว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ได้แก่ มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีกำรเปิดกว้ำงทำงควำม
คิดเห็นที่แตกต่ำงกัน มีควำมทุ่มเทในสิ่งที่ตนเองมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ (Passion) แต่
ผู้เชี่ยวชำญกลับมีข้อกังวลในประเด็นดังกล่ำวที่ว่ำ เมื่อคนเจเนอเรชันแซดมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรง
กล้ำสูงย่อมมีควำมคำดหวังมำกและเปรำะบำงได้ง่ำยตำมมำเช่นกัน ในขณะที่มุมมองของว่ำที่บัณฑิต
จบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เห็นว่ำ ตนเองมีควำมพร้อมที่จะเปิดรับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใหม่ 
ๆ เสมอ มีควำมรับผิดชอบ แต่ยังคงคำดหวังให้ตนเองมีควำมรับผิดชอบและมีควำมสำมำรถในกำรให้
เหตุผลเพิ่มมำกข้ึน   

 อย่ำงไรก็ตำม ข้อค้นพบส ำคัญที่ได้จำกกำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
มุมมองระดับองค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) กับมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด
ที่ว่ำ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดประเมินว่ำตนเองมีควำมอดทนและรอได้ ในขณะ
มุมมองระดับองค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) เห็นว่ำ เป็นทักษะที่ยังเป็นจุดอ่อนและคำดหวังให้คนเจ
เนอเรชันแซดต้องพัฒนำ ควำมข้อนี้สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำอำจเกิดจำกกำรตีควำมของควำมอดทน
และรอได้ที่แตกต่ำงกัน ดังเช่น ประกำรแรก ควำมอดทนต่อกฎระเบียบ เนื่องจำกวิธีคิดในกำรท ำงำน
ของคนเจเนอเรชันแซดจะมุ่งเป้ำไปที่ผลลัพธ์ของงำนมำกกว่ำกำรท ำงำนที่ยึดตำมกฎระเบียบเป็น
ส ำคัญ ประกำรที่สอง ควำมอดทนต่อกำรพัฒนำ ควำมอดทนต่อกำรแก้ไขปัญหำ ควำมอดทนต่อ
สถำนกำรณ์ที่ต้องเผชิญต่อควำมกดดันต่ำง ๆ  ประกำรที่สำม ควำมอดทนต่อกำรท ำงำนที่มองถึง
ระยะยำวมำกกว่ำเป้ำหมำยระยะสั้น เนื่องจำกคนเจเนอเรชันแซดมักมีควำมปรำรถแรงกล้ำและมุ่งมั่น
ในสิ่งที่ท ำเพ่ือให้ได้ควำมส ำเร็จมำอย่ำงรวดเร็ว แต่ควำมส ำเร็จที่ได้มำอย่ำงรวดเร็วอำจท ำให้เกิดควำม
เปรำะบำงและมีแรงจูงใจที่ลดน้อยลง 
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2.อภิปรำยผลองค์ประกอบควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซด โดยครอบคลุมกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ 3 ด้ำน กล่ำวคือ  

ควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จศึกษำ พบว่ำ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคน
เจเนอเรชันแซดมีกำรท ำควำมเข้ำใจกับอำชีพที่ตนเองสนใจ เช่น ศึกษำโครงสร้ำงองค์กำร วัฒนธรรม
กำรท ำงำน เงินเดือน และสวัสดิกำร มีกำรค้นหำและรับรู้ข้อมูลทำงด้ำนอำชีพ ตลำดแรงงำนและโลก
ของกำรท ำงำนที่ตนเองสนใจ รวมถึงรู้จักวิธีกำรสมัครงำนจำกแหล่งต่ำง  ๆ  หรืออำจเรียกได้ว่ำมี 
“ทักษะกำรสร้ำงอำชีพ (Career building skills)” กรณีที่นักศึกษำมีข้อมูลและทรำบถึงอัตรำกำร
ว่ำงงำนในอำชีพนั้นจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะกำรจัดกำรตนเอง ( self-
management) และทักษะกำรสร้ำงอำชีพ (career building skills) เพ่ือสร้ำงเส้นทำงอำชีพ
ทำงเลือกอ่ืน ๆ รวมไปถึงกำรพัฒนำฝึกอบรมและกระบวนกำรจัดกำรอำชีพในเชิงรุก201 

 ประเด็นหนึ่งที่ส ำคัญต่อทักษะกำรสร้ำงอำชีพ (Career building skills) นั่นคือ กำรรู้จัก
วิธีกำรสมัครงำนและกำรสร้ำงทุนทำงสังคม สอดคล้องกับผลกำรศึกษำนี้ที่ว่ำ แนวทำงในกำรหำงำน
ท ำ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด มักเลือกใช้
แนวทำงในกำรส่ง CV หรือสมัครสอบไปยังหน่วยงำนที่ต้องกำรสมัครงำนโดยตรง (ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน)  และยังรวมไปถึงกำรใช้ควำมสัมพันธ์เครือข่ำย หรือค ำแนะน ำจำกคนรู้จัก  และกำรหำ
งำนผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook Instagram Twitter Linkedin เป็นแนวทำงล ำดับต้น ๆ 
ในกำรหำงำนท ำ ซึ่งมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดนั้น เห็นว่ำ ปัจจัยที่มีผล
ต่อควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของบัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยส ำคัญ 
ได้แก่ ปัจจัยด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะของตนเอง ปัจจัยด้ำนตลำดแรงงำน 
เช่น อัตรำต ำแหน่งงำน ระดับกำรแข่งขันในต ำแหน่งงำน รวมทั้งปัจจัยบริบทและสถำนกำรณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และโรคระบำด  

นอกจำกนี้ ผลกำรศึกษำนี้ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ในประเด็นดังต่อไปนี้จะช่วยส่งเสริมให้ว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมีโอกำสได้รับงำนในระดับมำกที่สุด ได้แก่ กำรมีโอกำสในกำร
ฝึกภำคปฏิบัติ (สหกิจศึกษำ) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงห้องเรียนกับโลกของกำรท ำงำนจริง (เน้นกำร
กำรศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน) รวมถึงกำรพัฒนำและฝึกฝนทักษะของตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง  ๆ 

                                                        
201 Ruth Bridgstock (2009) The graduate attributes we’ve overlooked: enhancing graduate 
employability through career management skills, Higher Education Research & Development, 
28:1, 31-44) 
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ซึ่งบทบำทของสถำบันกำรศึกษำ (ผู้ผลิตบัณฑิต) นับว่ำมีบทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อกำร
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรได้รับงำนท ำภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำของบัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเร
ชันแซดมำกที่สุด  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบำทของสถำบันกำรศึกษำต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรมีงำนท ำ กล่ำวคือ (1) สถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำผ่ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรส่งเสริมอำชีพ เช่น กำรจัดงำน Job fair  กำรเชิญผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ใน
สำขำอำชีพทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชนมำให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับตลำดแรงงำนโดย
อำศัยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน  (2)  สถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ
ด้วยกำรเปิดโอกำสให้มีกำรฝึกภำคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจศึกษำ  ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงระหว่ำง
ห้องเรียนกับโลกของกำรท ำงำนจริง เพ่ือให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้มี
ประสบกำรณ์และเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติงำนจริง (3) กำรดึงศักยภำพของผู้เรียนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำ
ในตลำดแรงงำนให้น่ำสนใจ เป็นบทบำทของสถำบันกำรศึกษำในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำได้ดึง
ศักยภำพที่เป็นจุดแข็งของตนเองมำน ำเสนอให้แก่นำยจ้ำงอย่ำงน่ำสนใจ รวมถึงกำรได้สอนเทคนิคใน
กำรสัมภำษณ์งำน กำรท ำจัดท ำประวัติกำรท ำงำน และแนวทำงในกำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งของ
งำน (4) บทบำทของสถำบันกำรศึกษำในกำรกล่อมเกลำให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชัน
แซดได้ต่อยอดและพัฒนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลที่ว่ำ สถำบันกำรศึกษำควรฝึกทักษะกำร
เรียนรู้ให้สอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมแต่ละบริบทของโลก กำรเรียนรู้ในที่นี้มิใช่กำรเรียนรู้
ในทำงทฤษฎีหรือวิชำกำร แต่เป็นกำรเรียนรู้โลกของควำมเป็นจริง กำรได้มีโอกำสร่วมท ำงำนกับผู้อ่ืน
จริง ๆ กำรรู้จักตั้งค ำถำมจำกสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้  ซึ่งกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องนี้จะมิได้
ส่งผลต่อกำรพัฒนำตนเองเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำสังคม ประเทศชำติ และระดับโลก
ต่อไป 

ส่วนบทบำทของภำคส่วนอ่ืน ๆ อำทิ บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ) จะต้องเข้ำใจ
พฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซด ซึ่งข้อเสนอส ำคัญที่ได้นั้นคือ ควรมีต ำแหน่งงำนผู้อ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนเจเนอเรชันแซด (Gen Z facilitator pool) โดยต้องเป็นบุคคลที่มีควำมเข้ำใจใน
พฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซดและมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นตัวกลำงประสำนระหว่ำงคนเจเนอเร
ชันแซดกับเจเนอเรชันอ่ืน ๆ ภำยในองค์กำรทั้งในเรื่องของเนื้องำนและเรื่องอ่ืน ๆ บทบำทของภำครัฐ
ต้องส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำด้วยกำรแนะแนวอำชีพและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต ซึ่งเป็นบทบำทของภำครัฐที่ต้อง
ท ำงำนเชิงรุกด้วยกำรเข้ำไปยังสถำบันกำรศึกษำในกำรแนะแนวอำชีพและให้ข้อมูลที่ส ำคัญส ำหรับ
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สถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำน รวมไปถึงกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อกำรมีโอกำส
ได้รับงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด 

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ในปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพไม่ได้หมำยถึงเพียงแค่กำรเจริญเติบโตในองค์กำรเท่ำนั้น หำกแต่ยังหมำยถึงกำรเจริญเติบโตใน
วิชำชีพ กำรสั่งสมควำมเป็นมืออำชีพ ที่สำมำรถเจริญเติบโตได้ในองค์กำรหรือกำรก้ำวสู่ กำร
เจริญเติบโตที่ไม่ยึดติดกับองค์กำรใดองค์กำรหนึ่ง202 จำกมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจ
เนอเรชันแซดเห็นว่ำ ตนเองมีควำมรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในกำรท ำงำน และมี
ควำมคำดหวังให้ตนเองมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
ตนเอง รวมถึงเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ แม้ว่ำจะไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรมำกข้ึน ใน
ประเด็นดังกล่ำวนี้ถือว่ำเป็นกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำอำชีพ (Career Development Learning) ซึ่ง 
Lorraine Dacre Pool and Peter Sewell203 มองว่ำ กำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำอำชีพเป็นสิ่งที่ช่วย
สะท้อนและประเมินตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้และกำรประเมินถึงประสบกำรณ์ที่ตนเองได้เรียนรู้ว่ำ 
ตนเองนั้นมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำอยู่ในระดับใด สิ่งที่ควรพัฒนำและควรได้รับกำร
สนับสนุนเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำเป็นในเรื่ องใด เช่นเดียวกับนักวิชำกำรอย่ำง Hall204 ที่มองว่ำ 
กระบวนกำรที่ปัจเจกบุคคลด ำเนินกำรจัดกำรอำชีพของตนเอง กำรพัฒนำและฝึกอบรม 
เปรียบเสมือนกับกำรสั่งสมโปรตีนให้กับร่ำงกำย (Protean Careers) นี้จะเป็นกำรค้นหำและค่อย ๆ 
เติมเต็มองค์ประกอบต่ำง ๆ ให้รวมเป็นหนึ่งภำยในชีวีตของตนเอง 

ข้อเสนอที่ส ำคัญของงำนวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้เห็นว่ำ บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) มี
บทบำทหลักและเป็นบทบำทที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำงำนของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด กล่ำวคือ (1) ควรส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนผ่ำนกำรพัฒนำทักษะและประสบกำรณ์ตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  ดังเช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน ( rotation) กำรฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงำน (on the job training) เป็นต้น นอกจำกนี้ องค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) จะต้องมีกำร
ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่ชัดเจน มีกำรเปิดพ้ืนที่และโอกำสให้คนเจเนอเรชันแซดได้

                                                        
202 Ebberwein, C.A., Krieshok, T.S., Ulven, J.C. and Prosser, E.C. 2004. Voices in transition: lessons 
on career adaptability. Career Development Quarterly 52(4): 292-308. 
203 Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of. 
Education + Training, 49, 277-289. 
204 Hall, D. T. (1976). Careers in organizations. Glenview, IL: Scott, Foresman. p. 201 
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แสดงศักยภำพทั้งในด้ำนควำมรู้และทักษะควำมสำมำรถด้วยเช่นกัน (2) ควรบริหำรควำมคำดหวังของ
ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด คนเจเนอเรชันแซดจะมีควำมคำดหวังต่อผลตอบแทนใน
งำนเป็นส ำคัญมำกกว่ำมองเรื่องควำมม่ันคงของงำน ส่งผลให้ในยุคหลังควำมจงรักภักดีต่อองค์กำรกับ
คนเจเนอเรชันแซดนั้นลดน้อยถอยลง ข้อพิจำรณำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมคำดหวังของว่ำที่
บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 พบว่ำ 
จำกสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลต่อควำมคำดหวังในเรื่องกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนของ
บุคลำกรในองค์กำรภำครัฐนั้น เนื่องจำกบุคลำกรในกลุ่มนี้มีควำมคำดหวังในประเด็นเรื่องควำมมั่นคง
ในอำชีพและเส้นทำงกำรเติบโตสำยอำชีพยังคงเป็นกำรไต่เต้ำจำกต ำแหน่งในระดับล่ำงไปสู่ระดับสูง  
ในขณะที่บุคลำกรในภำคเอกชนมีแนวโน้มที่จะมีข้อเรียกร้องให้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบของกำร
ท ำงำนและผลประโยชน์ที่ได้รับในด้ำนสวัสดิกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนคุณภำพและสุขภำพ
อนำมัยมำกยิ่งขึ้น (3) ควรออกแบบและก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพด้วยรูปแบบใหม่ ควรมี
กำรออกแบบกำรก ำหนดต ำแหน่งที่จ ำแนกตำมประเภท สำยงำน และระดับต ำแหน่งเพ่ิมเติมที่
นอกเหนือไปจำกปัจจุบัน เนื่องจำกคนเจเนอเรชันแซดไม่ได้มีควำมคำดหวังจะปฏิบัติงำนกับองค์กำร
ในระยะยำวแต่ชอบกำรท ำงำนที่มีลักษณะท้ำทำยเช่นเดียวกับ ในงำนศึกษำของ Zabusky and 
Barley ได้ชี้ให้ เห็นว่ำ พนักงำนบำงคนอำจให้คุณค่ำของอำชีพที่ประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ205 ส ำหรับตัวอย่ำงที่น่ำสนใจของกำรออกแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
รูปแบบใหม่นั้น อำจก ำหนดให้มีรูปแบบกำรก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project 
based) ซึ่งเป็นกำรมอบหมำยงำนในลักษณะโครงกำร เมื่อด ำเนินงำนเกิดผลส ำเร็จจะได้มีกำรเลื่อน
ระดับต ำแหน่งตำมสำยงำนโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project based) หรือกำรได้รับผลตอบแทนตำม
ระดับควำมส ำเร็จของงำนนั้น  

นอกจำกนี้ บทบำทของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด ควรพัฒนำควำมรู้  
ทักษะควำมสำมำรถด้วยตนเอง ผ่ำนกำรต่อยอดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองผ่ำนโครงกำรพัฒนำ
ฝึกอบรม หรือรูปแบบกำรพัฒนำอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน ตลอดจนบทบำทของสถำบันกำรศึกษำสำมำรถ
ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้กับว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ผ่ำนกิจกรรมหรือ
โครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำร re-skill up-skill เป็นต้น ในขณะเดียวกันอำจต้องอำศัยควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน กระทรวง

                                                        
205 Zabusky, S. E., & Barley, S. R. 1996. Redefining success: ethnographic observations on the 
careers of technicians. In P. Osterman (Ed.), Broken ladders: 185–214. New York: Oxford University 
Press. 
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พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน
กำรร่วมกันก ำหนดสมรรถนะ (competency) ที่เป็นแกนกลำงหรือตัวแบบระดับชำติ เพ่ือให้กำร
พัฒนำสมรรถนะของแรงงำนนั้นได้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ (กรณีหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเลิกจ้ำง)  ในโลกยุคใหม่
จะเป็นยุคแห่งอำชีพที่ไร้พรมแดน (boundaryless career) มำกขึ้น ในงำนศึกษำของ Sullivan206 

พบว่ำ รูปแบบของกำรเปลี่ยนงำนใหม่นั้นมีหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น กำรเปลี่ยนงำนข้ำมพรมแดนของ
อำชีพ กำรเปลี่ยนงำนข้ำมพรมแดนขององค์กำร กำรเปลี่ยนแปลงที่ข้ำมข่ำยควำมหมำยของ
ควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำน กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทภำยในองค์กำร ซึ่งในกำรศึกษำนี้จะกล่ำวถึงกำร
เปลี่ยนงำนข้ำมพรมแดนขององค์กำรเป็นส ำคัญ ดังนั้น ในกำรศึกษำนี้ผู้วิจัยเห็นว่ำ คุณวุฒิที่จบ
กำรศึกษำในบำงสำยอำชีพนั้นไม่ควรถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดนอำชีพ ( Boundaryless 
Careers) หำกแต่ต้องพิจำรณำถึงกำรมีควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน
นั้นเป็นส ำคัญ ซึ่งหำกแรงงำนมีทักษะเหล่ำนี้ย่อมสำมำรถท่ีจะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้น ๆ  ได ้

 ผลกำรศึกษำนี้ได้พบว่ำ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดมีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรยอมรับต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่มีควำมคำดหวังให้ตนเองมีควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวต่อกำรโยกย้ำยสู่องค์กำรอ่ืน ควำมสำมำรถในกำรประเมินทำงเลือกและคำดกำรณ์ถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงกำรรู้จักแสวงหำโอกำสในกำรท ำงำนหลำกหลำยองค์กำรเพ่ิมมำกขึ้น 
ทั้งนี้ จ ำเป็นที่จะต้องอำศัยกำรพัฒนำและสั่งสมควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบ อำทิ กำรเรียนรู้จำก
แพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรพัฒนำทักษะจำกสถำบันต่ำง  ๆ ที่มีใบรับรองในทักษะควำมรู้และ
ควำมสำมำรถภำยหลังจำกท่ีมีกำรอบรมเสร็จสิ้น กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรแสวงหำข้อมูล เป็นต้น 
ซึ่งกำรสั่งสมควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถนั้นเรียนรู้ได้จำกกำรพัฒนำในงำนปัจจุบันที่ปฏิบัติงำน
อยู่ เช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (rotation) ด้วยเหตุที่ว่ำ ถึงแม้คนเจเนอเรชันแซดจะต้องเผชิญ
ต่อลักษณะงำนที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่ถนัด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้นจะเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และ
ทักษะควำมสำมำรถที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 

                                                        
206 Sullivan, S. E. (1999). The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of 
Management,25, 457–484. Tung, R.L. (1998) American expatriates abroad: From neophytes to 
cosmopolitans. Journal of World Business, 33: 125-144. 
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นอกจำกนี้ ข้อเสนอที่ส ำคัญต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ พบว่ำ บทบำท
ของภำคส่วนอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น (1) บทบำทของสถำบันกำรศึกษำที่จะต้องให้กำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ผ่ำนกำรเรียนรู้แบบคู่ขนำน  โดยเป็นกำรเรียนรู้ทั้งที่อยู่ใน
หลักสูตรซึ่งเป็นคณะ/หรือสำขำวิชำของผู้ เรียนไปพร้อม ๆ กับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะและ
ควำมสำมำรถที่ตลำดแรงงำนต้องกำร (2) บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) ให้กำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนงำนใหม่ผ่ำนกำรสั่งสมเครือข่ำยกำรท ำงำนซึ่งเป็นหุ้นส่วนขององค์กำร 
ทั้งนี้ หำกแรงงำนมีศักยภำพและมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนแน่นอนว่ำย่อมมีโอกำสที่องค์กำรอื่น ๆ 
ให้ควำมสนใจและสร้ำงแรงจูงใจต่ำง ๆ เช่น ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตต่ำง ๆ 
เป็นต้น เพ่ือให้มำท ำงำนร่วมกับองค์กำรของตนเองได้ในที่สุด (3) บทบำทของภำครัฐควรมีบทบำทใน
กำรพัฒนำทักษะแรงงำน กำรให้ข้อมูลด้ำนกำรตลำดแรงงำน และกำรสนับสนุนงบประมำณ ผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 

 3.อภิปรำยผลทำงเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดผ่ำนมุมมองของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่
และองค์กำร (ซึ่งอำจจะเป็นผู้ว่ำจ้ำงในอนำคต) 

 ที่ผ่ำนมำทำงเลือกอำชีพนั้นมักเป็นเรื่องควำมจ ำเป็นในทำงด้ำนเศรษฐกิจและควำมจ ำเป็น
ในทำงรอดขององค์กำรเป็นส ำคัญ ดังเช่น Arthur207 ได้อธิบำยถึงลักษณะของงำนอำชีพไว้ว่ำ คนรุ่น
ใหม่มีควำมต้องกำรเติบโตในอำชีพแตกต่ำงจำกอดีต กำรให้ค ำมั่นสัญญำผ่ำนสัญญำจ้ำงที่มีควำม
มั่นคงสูง (Promised Job Security) อำจไม่ใช่สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องกำรอีกต่อไป คนรุ่นใหม่ต้องกำร
เติบโตในอำชีพที่มีทำงเลือกหลำกหลำย (Multidirectional careers) และมีควำมยืดหยุ่น 
(Flexibility)  เมื่อกลับมำพิจำรณำถึงผลกำรศึกษำในงำนวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นว่ำ งำนแรกที่ว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดต้องกำรท ำมำกที่สุด ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ คือ  ล ำดับที่ 1 กำร
ได้เข้ำท ำงำนในองค์กำรภำคเอกชน รองลงมำคือ กำรรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ และกำรท ำงำนใน
ต่ำงประเทศ ตำมล ำดับ ซึ่งเหตุผลในกำรตัดสินใจเลือกอำชีพของคนเจเนอเรชันแซดนั้นพิจำรณำจำก 
(1) ปัจจัยด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงินในอำชีพ เช่น เงินเดือน สวัสดิกำร ค่ำตอบแทนพิเศษ เป็นต้น 
(2) ปัจจัยด้ำนควำมใฝ่ฝันในอำชีพและแรงปรำรถนำของตนเองอย่ำงแรงกล้ำ  (Passion and 
Aspiration) และ (3) ปัจจัยในกำรมองเห็นโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ในประเด็นดังกล่ำวผู้วิจัยตั้ง

                                                        
207 Arthur, M. 1994. The boundaryless career: a new perspective for organizational enquiry. 
Journal of Organizational Behavior. Vol. 15 No. 4: 295-306. 
Arthur, M.B. and Rousseau, D.M. 1996. A career lexicon for the 21st century. Academy of 
Management Executive. Vol.10 No.4: 28-39. 
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ข้อสังเกตได้ว่ำ นำยจ้ำงภำครัฐอำจไม่ใช่ทำงเลือกของคนเจเนอเรชันแซดอีกต่อไป ประเด็นดังกล่ำวจึง
เป็นประเด็นที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ภำครัฐไทยต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรออกแบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ในรูปแบบใหม่ที่จะต้องสร้ำงแรงจูงใจในกำรดึงดูดคนเจเนอเรชันแซดให้มีควำมสนใจ
ในกำรท ำงำนกับภำครัฐมำกยิ่งขึ้น ดังเช่น อัตรำค่ำตอบแทนที่คนรุ่นใหม่มักมองว่ำค่ำตอบแทนของ
ข้ำรำชกำรนั้นน้อยกว่ำภำคเอกชน โอกำสในกำรเติบโตจำกกำรท ำงำนที่ข้ำรำชกำรจะเป็นกำรเลื่อน
ขั้นแบบล ำดับชั้นสำยบังคับบัญชำ แต่ของภำคเอกชนจะเน้นไปท่ีควำมสำมำรถเป็นส ำคัญและประเด็น
ด้ำนควำมใฝ่ฝันในอำชีพและแรงปรำรถนำของตนเองอย่ำงแรงกล้ำ (Passion and Aspiration) คนเจ
เนอเรชันแซดนั้นมักชอบกำรท ำงำนที่ได้รับควำมท้ำทำยและมีควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนอย่ำงมำกหำก
ได้รับมอบหมำยงำนที่ส ำคัญหรือเป็นงำนที่ตนเองชอบและสนใจ เนื่องจำกคนเจเนอเรชันแซดไม่ได้
ต้องกำรควำมมั่นคงอีกต่อไปแล้ว แต่มอง “เป้ำหมำยที่ควำมส ำเร็จของงำน” เป็นส ำคัญ เหตุที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจำกเป็นกำรเคลื่อนตัวทำง “วัฒนธรรมแห่งควำมก้ำวหน้ำในงำน” (ซึ่งเป็นทำงเลือกกำร
ประกอบอำชีพแบบดั้งเดิม) ไปสู่ “วัฒนธรรมแห่งกำรให้คุณค่ำที่ควำมส ำเร็จของงำน” (ที่เป็น
ทำงเลือกกำรประกอบอำชีพไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของพรมแดน)208  รวมถึงควำมต้องกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และอำจรวมถึงเครือข่ำยที่ได้จำกองค์กำรต่ำง ๆ ซึ่งคนเจเนอเร
ชันแซดไม่จ ำเป็นที่ต้องรับโปรตีนจำกท่ีท ำงำนเดียวตลอดชีวิต  

ดังนั้น บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) จึงต้องออกแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในงำน
ที่ตอบโจทย์ต่อคนเจเนอเรชันแซดด้วยอีกทำงหนึ่ง  ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Careers)  ที่เป็นกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำนปรียบเสมือนกำรปีน
บันไดขึ้นไปทีละขั้น ซึ่งต้องอำศัยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดภำยนอกที่ก ำหนด
ควำมส ำเร็จของงำน209นั้นอำจไม่ใช่สิ่งที่คนเจเนอเรชันแซดต้องกำรอีกต่อไป ดังนั้น กำรพัฒนำและ
ควำมก้ำวหน้ำในงำนจะต้องไม่เป็นเพียง “กำรปีนขึ้นบันได” ที่มีทิศทำงเดียวเท่ำนั้น หำกแต่ต้อง
พิจำรณำไปถึงพันธสัญญำใหม่ (New Deals) และทำงเลือกกำรประกอบอำชีพแบบใหม่ (New 
Careers) ที่องค์กำรจะต้องตระหนักมำกขึ้น เช่น กำรเลือกที่จะไม่ไล่พนักงำนให้ออกจำกงำนแต่กลับ
เปลี่ยนรูปแบบกำรจ้ำงงำนด้วยกำรจัดจ้ำงภำยนอก (Outsourcing) แทน  กำรจัดจ้ำงพนักงำนที่มี
ควำมเป็นมืออำชีพในรูปแบบโครงกำร เป็นต้น ในขณะเดียวกันเรำต้องยอมรับต่อบริบทกำร

                                                        
208 Zabusky, S. E., & Barley, S. R. 1996. Redefining success: ethnographic observations on the 
careers of technicians. In P. Osterman (Ed.), Broken ladders: 185–214. New York: Oxford University 
Press. 
209 Rosenbaum,J.L. (1979), “Tournament mobility: career patterns in a corporation”, 
Administrative Science Quarterly, Vol. 24, pp. 221-41. 
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เปลี่ยนแปลงของทำงเลือกอำชีพในปัจจุบันด้วยว่ำ ทำงเลือกอำชีพยังไม่ถูกจ ำกัดด้วยกรอบของ
พรมแดน  (Boundaryless Careers) คนสำมำรถจะท ำงำนที่ใดก็ได้ถ้ำเขำพึงปรำรถนำและมี
คุณสมบัติเพียงพอตำมควำมต้องกำรขององค์กำร กำรเปลี่ยนสังกัดและกำรเปลี่ยนงำนได้กลำยเป็น
เรื่องปกติ ดังนั้น พันธสัญญำใหม่ (New Deals หรือ New Psychological Contract)210 ระหว่ำง
นำยจ้ำงและคนท ำงำนจึงไม่ใช่กำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำนและกำรค่อย  ๆ 
เติบโตตำมสำยกำรบังคับบัญชำ แต่เป็นกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งกำรได้รับโอกำสในกำรพัฒนำและได้แสดงศักยภำพด้วยเช่นกัน 

ส่วนรูปแบบกำรจ้ำงงำนของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดที่ต้องกำรมำกที่สุด 
คือ กำรจ้ำงงำนประจ ำ มีกำรระบุเวลำกำรท ำงำนชัดเจน แต่สำมำรถท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ ที่
นอกเหนือไปจำกกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม กำรมีโอกำสเติบโตในอำชีพแล้วนั้น ควำมยืดหยุ่น
ในกำรท ำงำนนับว่ำเป็นควำมต้องกำรที่ส ำคัญของคนเจเนอเรชันแซด จำกควำมข้อนี้ท ำให้ผู้วิจัยตั้ง
ข้อสังเกตว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 นั้นมิได้เป็นปัจจัยส ำคัญที่เป็นตัวแปรแต่
เป็นปัจจัยเร่งในกำรท ำให้ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดนั้นมีควำมต้องกำรท ำงำนที่
ยืดหยุ่นมำกขึ้น หำกแต่ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีนั้นที่เป็นปัจจัยตัวแปร
ส ำคัญ ส่งผลให้ควำมคำดหวังของนำยจ้ำงและแรงงำนมีควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังเห็นได้จำก
ก่อนเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 นั้น ที่แนวโน้มแรงงำนประจ ำเปลี่ยนมำเป็น
แรงงำนอิสระมำกขึ้นและต้องกำรท ำงำนระยะสั้นมำกขึ้น หรือที่เรียกว่ำ “แรงงำนเศรษฐกิจแบบกิ๊ก” 
(Gig Worker)  ในกำรศึกษำของ The Instuit 2020 Report 211 ได้คำดกำรณ์ว่ำในปี 2020 แรงงำน
ในอเมริกันกว่ำร้อยละ 40 ของแรงงำนทั้งหมดเป็นแรงงำนอิสระ ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกแรงงำนต้องกำร
ควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมำกข้ึน สำมำรถเลือกเวลำกำรท ำงำนได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรได้ควบคุม
และจัดสรรกำรท ำงำนของตนเอง ในขณะที่นำยจ้ำงก็ได้รับประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนของแรงงำน
อิสระในบำงครั้งครำวโดยไม่จ ำเป็นต้องจ้ำงพนักงำนแบบประจ ำ เช่นเดียวกับผลกำรวิเครำะห์ของ 
Gartner212 ได้ชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมว่ำ ควำมต้องกำรแรงงำนของนำยจ้ำงยังคงขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น แต่จะ

                                                        
210 Rousseau, D. 2004.  Psychological contracts in the workplace: understanding the ties that 
motivate. Academy of Management Executive. Vol. 18 No. 1, pp. 120-127. 
211The Instuit 2020 Report. (2010). Twenty Trends That Will Shape The Next Decade. Retrieved 
July 10, 2021 from http://http-
download.intuit.com/http.intuit/CMO/intuit/futureofsmallbusiness/intuit_2020_report.pdf 
212 Gartner. (2020). 9 Future of Work Trends Post-COVID-19. Retrieved July 10, 2021 
fromhttps://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/ 
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พิจำรณำรูปแบบลักษณะกำรจ้ำงงำนที่แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งผลส ำรวจกว่ำร้อยละ 32 ขององค์กำร 
ได้ชี้ชัดว่ำ รูปแบบกำรจ้ำงงำนนั้นจะเป็นไปในลักษณะกำรจ้ำงแรงงำนแบบอิสระมำกกว่ำกำรจ้ำง
แรงงำนแบบท ำงำนเต็มเวลำ เหตุผลประกำรส ำคัญที่นำยจ้ำงให้ควำมสนใจในกำรจ้ำงแรงงำนอิสระ
มำกขึ้น เนื่องจำกแรงงำนแบบกิ๊กมีควำมยืดหยุ่นและท ำให้กำรจัดกำรของนำยจ้ำงเป็นไปได้ง่ำยมำก
ขึ้น ทั้งนี้ ในกำรศึกษำของ Gartner  ได้ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์จะต้องพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับแรงงำนอิสระ
เหล่ำนี้ด้วย 

ในล ำดับสุดท้ำยนี้ ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้คำดหวังต่อว่ำที่นำยจ้ำงใน
อนำคตของไว้ 3 ประกำรส ำคัญ คือ ประกำรแรก คำดหวังให้ได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำงำนที่
เหมำะสมและมีควำมยุติธรรม  ประกำรที่สอง กำรได้รับกำรดูแลทำงสวัสดิกำรและกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดี เช่น ด้ำนควำมปลอดภัยในงำน ด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ เป็นต้น และประกำรที่สำม 
กำรให้ประสบกำรณ์และกำรสอนงำนที่ดี เพ่ือพัฒนำต่อยอดเมื่อมีโอกำสก้ำวไปสู่งำนใหม่ สิ่งเหล่ำนี้
เป็นประเด็นส ำคัญที่นำยจ้ำงจะต้องบริหำรควำมคำดหวังของคนทุกเจเนอเรชัน รวมไปถึงกำร
ออกแบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ให้ตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรของคนเจเนอเรชันแซดให้ได้มำก
ที่สุด  

 

6.5 ข้อเสนอแนะต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด  

 6.5.1 ก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้กับคนเจเนอเรชันแซด
ให้เป็นวำระแห่งชำติ นโยบำยกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำนั้นควรมีควำมต่อเนื่อง 
เนื่องจำกในกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของประเทศนั้นจ ำเป็นที่จะต้องอำศัยระยะเวลำในกำรพัฒนำจึงจะ
เห็นผลทั้งในองค์ควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถที่สอดรับต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ดังนั้น 
ภำครัฐจะต้องตระหนักถึงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำและควรจะก ำหนดให้เป็นวำระ
แห่งชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดที่เป็นก ำลังแรงงำนในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนำคต ตลอดจนต้องมีแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์ส ำคัญ เพ่ือให้ทั้ง
สถำบันกำรศึกษำ ส่วนรำชกำร และภำคส่วนอื่น ๆ ได้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
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 6.5.2 ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรระดับประเทศ รวมไปถึงกำรก ำหนด
แนวนโยบำยพัฒนำทักษะของแรงงำนให้ตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรของแรงงำน โดยกำรริเริ่มกำร
วำงแผนพัฒนำทักษะของบุคลำกรระดับประเทศตั้งแต่ระบบกำรศึกษำจนไปสู่โลกของกำรท ำงำนจริง  
กรณีตัวอย่ำงที่น่ำสนใจต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำตั้งแต่ระบบกำรศึกษำนั่นคือ 
กระบวนกำรบ่มเพำะและกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็น
คนเจเนอเรชันแซดที่เกิดขึ้นในสถำบันกำรศึกษำ ในระหว่ำงกำรศึกษำในสถำบันกำรศึกษำจะบ่มเพำะ
และส่งเสริมให้นักศึกษำได้เรียนรู้ในรูปแบบโครงกำร (project-based) ซึ่งจะสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกให้นักศึกษำได้ทดลองและลงมือปฏิบัติจริงตำมโจทย์ที่ภำครัฐหรือภำคเอกชนได้
ก ำหนดไว้ในกำรแก้ไขปัญหำสังคม รวมทั้งได้พัฒนำทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถ และเรียนรู้ถึง
สภำพควำมเป็นจริงของโลกท ำงำนที่ต้องเผชิญด้วย เมื่อว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วนั้น 
ภำครัฐจะต้องมีบทบำทหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถให้สอดคล้อง
กับตลำดแรงงำนที่มิใช่แต่ทักษะควำมรู้ (Hard Skills) เท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำทักษะทำง
สังคมหรือทักษะทำงด้ำนอำรมณ์ (Soft Skills) อีกด้วย นอกจำกนี้ ยังต้องมีบทบำทในกำรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตลำดแรงงำนและกำรแนะแนวอำชีพให้แก่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด อำทิ 
บทบำทของกระทรวงอุตสำหกรรมในกำรสนับสนุนทั้งทำงด้ำนควำมรู้และงบประมำณในเรื่องของ
สตำร์ทอัพ บทบำทของกระทรวงแรงงำนในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนและกำรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตลำดแรงงำน และบทบำทของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในกำรพัฒนำทักษะ
ทำงดิจิทัล เพ่ือให้ตอบโจทย์ต่อสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

 อย่ำงไรก็ตำม มิใช่แต่เพียงกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถเท่ำนั้น แต่จำกผลกำรศึกษำ
นี้ได้ชี้ให้เห็นว่ำ หำกภำครัฐได้มีกำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือประคับประคองกำรจ้ำงงำนให้เกิดไม่ว่ำจะ
อยู่ในบริบทของสภำวกำรณ์ที่ตกอยู่ในภำวะวิกฤตหรือในสภำวะปกติก็ตำม กำรมีโครงกำรจัดหำงำน
รองรับย่อมเป็นกำรประคับประคองกำรจ้ำงงำนให้มีเสถียรภำพมำกขึ้น กรณีตัวอย่ำงโครงกำรที่
น่ำสนใจที่ผู้เชี่ยวชำญได้ให้ข้อเสนอ ดังเช่น โครงกำร U2T จำกมหำวิทยำลัยสู่ต ำบลเปลี่ยนอนำคตคน
และชุมชนไทย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจของต ำบล 
จำกต ำบลสู่อ ำเภอ สู่จังหวัด และสู่ภูมิภำค 

 6.5.3 ภำครัฐควรสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งสถำบันกำรศึกษำและภำคเอกชน 
ตลอดจนเกื้อหนุนเชิงนโยบำยให้ทุกภำคส่วนได้มีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำ ดังเช่น ภำครัฐควรลดกฎเกณฑ์ข้อบังคับในกำรก ำกับดูแลและให้อิสระแก่สถำบันกำรศึกษำในกำร
พัฒนำและผลิตบัณฑิตมำกขึ้น โดยหน่วยงำนก ำกับดูแลในด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพทำงกำรศึกษำ
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นั้น ควรมุ่งเน้นไปที่กำรประเมินผลลัพธ์ (Outcome) มำกกว่ำกำรประเมินไปที่ผลผลิต (Output) 
ตลอดจนควรมีกำรแก้ไขกฎเกณฑ์ในกำรใช้วุฒิกำรศึกษำเป็นเกณฑส ำคัญในกำรรับเข้ำท ำงำนเป็นหลัก 
เนื่องจำกปัจจุบันรูปแบบกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถมักจะเป็นแบบผสมผสำน (hybrid) 
มำกกว่ำจะเป็นทั่วไป (generalist ) หรือเฉพำะเจำะจง (specialist) 

แม้ว่ำบทบำทของสถำบันกำรศึกษำสำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้กับว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดได้ผ่ำนกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำร re-skill up-skill 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันอำจต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ควำมร่วมมือระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  และ
กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัย และนวัตกรรม ในกำรร่ วมกันก ำหนดสมรรถนะ 
(competency) ที่เป็นแกนกลำงหรือตัวแบบระดับชำติ เพ่ือให้กำรพัฒนำสมรรถนะของแรงงำนนั้นได้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

 6.5.4 บทบำทของภำคเอกชนในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำให้ตอบโจทย์กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ด้วยเหตุที่ว่ำ 
ปัจจุบันนี้ภำคเอกชนเข้ำมำมีบทบำทมำกยิ่งขึ้นในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถกำรมีงำนท ำทั้งในรูปแบบ
ของกำรเปิดสถำบันกำรศึกษำเองและกำรสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ ทั้งนี้เป็นผลมำ
จำกสภำพปัญหำของผู้ผลิตบัณฑิตที่ไม่สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถให้เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรได้ ดังนั้น สถำบันกำรศึกษำกับภำคเอกชนจึงควรมีควำมร่วมมือกันตั้งแต่กำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำจนไปสู่กำรฝึกภำคปฏิบัติแก่ผู้เรียน เพ่ือให้กำรผลิตบัณฑิตนั้นตอบโจทย์ทั้งในด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถตำมที่ตลำดแรงงำนต้องกำรมำกขึ้น รวมไปถึงกำรถอดบทเรียน
ควำมส ำเร็จแก่บุคลำกรที่เป็นคนเก่งภำยในองค์กำรภำคเอกชนอีกด้วย 

 6.5.5 บทบำทของสถำบันกำรศึกษำเป็นเสมือนพื้นที่บ่มเพำะกำรเรียนรู้ทั้งว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซดและบุคคลทั่วไป นอกเหนือไปจำกภำคเอกชนที่มีกำรสร้ำง
แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วนั้น สถำบันกำรศึกษำยังให้ควำมสนใจและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมิใช่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของนักศึกษำเท่ำนั้นแต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำทักษะและ
ควำมรู้ของบุคลำกรทั่วไป และวิชำชีพอ่ืน ๆ ที่มีควำมสนใจในกำรพัฒนำทักษะเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อย่ำงไรก็ตำม บทบำทของสถำบันกำรศึกษำนั้นมิได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะ 
และควำมสำมำรถในเชิงวิชำกำรเท่ำนั้น หำกแต่เป็นกำรพัฒนำในเชิงวิชำชีพที่ท ำให้นักศึกษำได้มีกำร
เรียนรู้ทักษะทำงวิชำชีพที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ดังเช่น กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำน
ท ำด้วยกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำที่ว่ำนี้ทำงสถำบันกำรศึกษำจะท ำ
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โครงกำรที่เป็นควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ พร้อมทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกในทำงกำยภำพและ
กำรสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของกำรท ำสตำร์ทอัพ เพ่ือให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ 

 6.5.6 ข้อเสนอในกำรขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติต่อกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำ
ของว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด สำมำรถจ ำแนกข้อเสนอแนะบทบำทของแต่ละ
ภำคส่วนได้ออกเป็นดังต่อไปนี้  

 บทบาทของผู้ผลิตบัณฑิต เพ่ือกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของว่ำที่บัณฑิตจบ
ใหม่ของคนเจเนอเรชันแซดนั้น สถำบันกำรศึกษำต้องมีกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมอำชีพ เช่น กำรจัด
งำน Job fair  กำรเชิญผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ในสำขำอำชีพทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน
มำให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับตลำดแรงงำนโดยอำศัยควำมร่วมมือกับภำคเอกชนผ่ำนกำร
เรียนรู้จำกกำรลงมือกำรปฏิบัติงำนจริงผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติในรูปแบบสหกิจศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม 
บทบำทของสถำบันกำรศึกษำที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งอีกประกำรหนึ่งนั่นคือ กำรกะตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงควำมสำมำรถและศักยภำพของตนเอง พร้อมทั้งแนะแนวอำชีพที่น่ำสนใจและกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรสร้ำงมูลค่ำของผู้เรียนให้ดึงดูดใจแก่นำยจ้ำง ดังเช่น กำรเขียน CV  อย่ำงไรให้น่ำสนใจ 
กำรสอนเทคนิคในกำรสัมภำษณ์งำน เป็นต้น  

 บทบาทขององค์การ (ในฐานะนายจ้าง) ประกำรแรก จะต้องเข้ำใจพฤติกรรมของคนเจเนอเร
ชันแซดอย่ำงแท้จริง ข้อเสนอหนึ่งของผู้เชี่ยวชำญที่น่ำสนใจนั่นคือ ควรมีต ำแหน่งงำนผู้อ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับคนเจเนอเรชันแซด (Gen Z facilitator pool) โดยต้องเป็นบุคคลที่มีควำมเข้ำใจใน
พฤติกรรมของคนเจเนอเรชันแซดและมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นตัวกลำงประสำนระหว่ำงคนเจเนอเร
ชันแซดกับเจเนอเรชันอื่น ๆ ภำยในองค์กำรทั้งในเรื่องของเนื้องำนและเรื่องอ่ืน ๆ  ประกำรที่สอง ควร
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนผ่ำนกำรพัฒนำทักษะและ
ประสบกำรณ์ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  ซึ่งองค์ควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้
จำกกำรพัฒนำในงำนระหว่ำงอยู่ภำยในองค์กำรนั้น นำยจ้ำงจะมีส่วนส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำงำนด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย ดังเช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (rotation) กำร
ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงำน (on the job training) เป็นต้น นอกจำกนี้ จะต้องมีกำรก ำหนดเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่ชัดเจน มีกำรเปิดพ้ืนที่และโอกำสให้คนเจเนอเรชันแซดได้แสดงศักยภำพทั้ง
ในด้ำนควำมรู้และทักษะควำมสำมำรถด้วยเช่นกัน ประกำรที่สำม ควรบริหำรควำมคำดหวังของคน
ทุกเจเนอเรชันภำยในองค์กำร เนื่องจำกควำมคำดหวังต่อองค์กำรของคนแต่ละเจเนอเรชันนั้นมีควำม
แตกต่ำงกัน ดังเช่น เจเนอเรชันของรุ่นก่อน ๆ จะมีควำมคำดหวังว่ำองค์กำรจะรับประกันและสร้ำง
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ควำมมั่นคงในอำชีพให้ได้ ในขณะที่คนเจเนอเรชันแซดนั้นกลับมีควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน เมื่อมี
ควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกันย่อมมีวิธีกำรจัดกำรเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน ควำมในข้อนี้หมำยควำมว่ำ 
คนเจเนอเรชันแซดจะมีควำมคำดหวังต่อผลตอบแทนในงำนเป็นส ำคัญมำกกว่ำมองเรื่องควำมมั่นคง
ของงำน ส่งผลให้ในยุคหลังควำมจงรักภักดีต่อองค์กำรกับคนเจเนอเรชันแซดนั้นลดน้อยถอยลง ดังนั้น 
บทบำทขององค์กำร (ในฐำนะนำยจ้ำง) จึงต้องบริหำรควำมคำดหวังให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของแต่ละเจเนอเรชัน ประกำรที่สี่ ควรออกแบบและก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพด้วย
รูปแบบใหม่ ควรมีกำรออกแบบกำรก ำหนดต ำแหน่งที่จ ำแนกตำมประเภท สำยงำน และระดับ
ต ำแหน่งเพ่ิมเติมที่นอกเหนือไปจำกปัจจุบัน ดังเช่น คนเจเนอเรชันแซดไม่ได้มีควำมคำดหวังจะ
ปฏิบัติงำนกับองค์กำรในระยะยำว สิ่งที่เป็นแรงจูงใจส ำคัญนั่นคือกำรแสดงให้เห็นว่ำ องค์กำรสำมำรถ
ให้ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งและสำยงำนที่สอดคล้องต่อควำมต้องกำรกับคนเจเนอเรชันแซดได้
อย่ำงไร ตัวอย่ำงเช่น ควรมีรูปแบบกำรก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project 
based) สำมำรถอธิบำยเพ่ิมได้ว่ำ เป็นกำรมอบหมำยงำนในลักษณะโครงกำร เมื่อด ำเนินงำนเกิดผล
ส ำเร็จจะได้มีกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งตำมสำยงำนโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project based) หรือกำร
ได้รับผลตอบแทนตำมระดับควำมส ำเร็จของงำนนั้น 

 บทบาทของว่าที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด  ซึ่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น
สำมำรถด ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบ อำทิ กำรเรียนรู้จำกแพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรพัฒนำทักษะจำก
สถำบันต่ำง ๆ ที่มีใบรับรองในทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถภำยหลังจำกที่มีกำรอบรมเสร็จสิ้น กำร
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรแสวงหำข้อมูล เป็นต้น ซึ่งกำรสั่งสมควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถนั้น
เรียนรู้ได้จำกกำรพัฒนำในงำนปัจจุบันที่ปฏิบัติงำนอยู่ เช่น กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (rotation) 
ด้วยเหตุที่ว่ำ ถึงแม้คนเจเนอเรชันแซดจะต้องเผชิญต่อลักษณะงำนที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่ถนัด แต่ใน
อีกแง่มุมหนึ่งนั้นจะเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และทักษะควำมสำมำรถที่หลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน 

 

6.6 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ที่สนใจท ำวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกของกำรท ำงำนกับ
คนเจเนอเรชันแซด ดังต่อไปนี้ 

ประกำรแรก ควรมีกำรศึกษำทบทวนผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 หรือ
บริบทอ่ืน ๆ ที่น่ำสนใจและเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโลกของกำรท ำงำน
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โดยมุ่งกำรศึกษำไปที่คนในทุกเจเนอเรชัน เพ่ือให้องค์กำรสำมำรถออกแบบกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ให้ตอบโจทย์ต่อควำมต้องกำรของแต่ละเจเนอเรชันได้  

ประกำรที่สอง ควรขยำยขอบเขตของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เช่น กำรก ำหนดกลุ่ม
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นที่ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ในสำยวิทยำศำสตร์ กำรก ำหนดพ้ืนที่กำรศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ กำรก ำหนดระดับชั้นปีอ่ืน ๆ (ปี 1-3) เพ่ือให้เห็นถึง
มุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำท่ีอำจจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไป  

ประกำรที่สำม ควรท ำกำรศึกษำวิจัยเชิงปริมำณท่ีเกี่ยวข้องต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถ
ในกำรมีงำนท ำ ซึ่งปัจจัยที่ว่ำนี้อำจเป็นตัวแปรที่หลำกหลำย เช่น ปัจจัยบริบทสภำพแวดล้อม ไม่ว่ำจะ
เป็น สภำพเศรษฐกิจกำรเมือง สิ่งแวดล้อม โรคระบำด เป็นต้น ปัจจัยด้ำนสถำนภำพส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้ำนค่ำตอบแทน และอ่ืน ๆ เ พ่ือที่จะได้ท ำควำมเข้ำใจว่ำปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรมีงำนท ำของคนเจเนอเรชันแซดมำกท่ีสุด 

ประกำรที่สี่ ด้วยงำนศึกษำนี้มีข้อจ ำกัดในกำรใช้แบบสอบถำมในกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
นักศึกษำชั้นปีที่ 4 หำกมีกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไปควรมีกำรสัมภำษณ์หรือกำรประชุมกลุ่มย่อย (focus 
group) ว่ำที่บัณฑิตจบใหม่ซึ่งเป็นคนเจเนอเรชันแซด เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและสำมำรถอธิบำย
ปรำกฎกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 
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