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เทคโนโลยสีารสนเทศและการส้�อสาร (ไอซที)ี เป็นภาคสว่นเศรษฐกจิ
สำาค้ญและเป็นต้วสร้างงาน และอาจถ้อได้้ว่าเป็นแกนหล้กของ
เศรษฐกจิด้จิทิล้ อย่างไรกต็ามหลายประเทศกำาลง้ประสบัป้ญหาการ
ขาด้แคลนแรงงานไอซทีทีี�มทีก้ษะสูงซึ�งอาจส่งผู้ลต่อการเตบิัโตทาง
เศรษฐกจิ ท้ �งนี�ด้ว้ยนโยบัายที�เหมาะสม การลงทุนที�มุ่งเน้นด้า้นการ
ศกึษาและการฝึึกอบัรม และธรรมาภบิัาลที�ด้ขี ึ�นในการย้ายถิ�นฐาน
แรงงาน เศรษฐกจิด้จิทิล้กพ็รอ้มที�จะเป็นสว่นสำาคญ้ในการสง่เสรมิงาน
ที�มคีุณค่าและการเตบิัโตทางเศรษฐกจิที�ครอบัคลุมท้ �งในระด้บ้ัช้าติ
ระด้บ้ัภมูภิาค และระด้บ้ัโลก

โครงการ “งานในอนาคตในไอซที”ี ของไอแอลโอได้้ทำางานวจิย้เช้งิ
ลกึเร้�องความตอ้งการที�มุง่หวง้ในแรงงานไอซทีทีี�มทีก้ษะและแนวทาง
การแก้ป้ญหาการขาด้แคลนโด้ยการขยายการลงทุนในการศึกษา
และการฝึึกอบัรบัไอซที ีและมธีรรมาภบิัาลที�ด้ขี ึ�นในการยา้ยถิ�นฐาน
แรงงานระหวา่งประเทศ

รายงานฉบับ้ันี�เป็นรายงานฉบับ้ัสุด้ท้ายในรายงานชุ้ด้ 3 ฉบับ้ั ใน
รายงาน มกีารสรปุขอ้คน้พบัของรายงาน 2 ฉบับ้ัแรกที�มุง่เน้นเร้�องการ
ขาด้แคลนทก้ษะ การพฒ้นาทก้ษะ และการยา้ยถิ�นฐานของแรงงานไอ
ซทีทีี�มทีก้ษะสงูในประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี อนิเด้ยี อนิโด้นีเซยี 
สงิคโปร ์และไทย รายงานเหล่าน้ �นจด้้เตรยีมบันพ้�นฐานทางสถติดิ้า้น
แรงงานและเศรษฐศาสตร ์การทบัทวนวรรณกรรมที�ครอบัคลุม และ
การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ัตว้แทนจากรฐ้บัาล สถาบัน้การฝึึกอบัรม
 มหาวทิยาลย้ องคก์รวจิย้ องคก์รนายจา้ง องคก์รลกูจา้ง บัรษิท้จด้้หา
งาน และบัรษิท้เอกช้นในภาคส่วนไอซทีใีนท้ �ง 7 ประเทศ รายงาน
สง้เคราะหฉ์บับ้ันี�ใช้ป้ระโยช้น์จากการทำาการวเิคราะหใ์นบัรบิัทของ
รายงาน 2 ฉบับ้ัแรก(ILO, 2019; ILO, 2020a)

รายงานฉบับ้ัน้ �นกลา่วถงึภาพรวมของ (ก) แนวโน้มในภาคสว่นไอซที ีตลาด้
แรงงานไอซที ีและการยา้ยถิ�นฐานของแรงงานไอซที ี(ข) ความตอ้งการ 
ที�อาจมขีองแรงงานที�มทีก้ษะและความไมส่อด้คลอ้งของทก้ษะที�มอียู่
ป้จจบุัน้และทก้ษะที�มุง่หวง้ในเศรษฐกจิด้จิทิล้ และ (ค) ยทุธศาสตรใ์นการ

พฒ้นาการศกึษาและการฝึึกอบัรมไอซทีเีน้�องจากมกีารขาด้ขอ้มลูที�เผู้ยแพร่
ต่อสาธารณะและความแตกต่างในนิยามที�ใช้โ้ด้ยสำาน้กงานสถติแิห่ง
ช้าติของแต่ละประเทศ การเปรยีบัเทยีบัแนวโน้มในภาคส่วนไอซทีี
และการจา้งงานใน 7 ประเทศนี�จงึเป็นเร้�องทา้ทาย

รายงานฉบับ้ันี�สรปุขอ้คน้พบังานวจิย้ที�สำาคญ้และกลา่วถงึการตอบัรบ้ั
ทางนโยบัายที�อาจนำาไปใช้ไ้ด้ ้โด้ยมเีป้าหมายในการเพิ�มการรเิริ�มเพ้�อ
สง่เสรมิโอกาสงานที�มคีณุคา่ในเศรษฐกจิด้จิทิล้

บทนำา 



เศรษฐกจิและสง้คมท้ �วโลกกำาลง้เผู้ช้ญิกบ้ัการพลกิโฉมอย่างรุนแรง
จากการพฒ้นาเทคโนโลยทีี�รวด้เรว็และการใช้้ไอซทีทีี�เพิ�มขึ�นอย่าง
ก้าวกระโด้ด้ 

คงเป็นเร้�องยากที�จะจนิตนาการถงึโลกที�ไม่มเีทคโนโลยดี้จิทิล้ การ
แพร่ระบัาด้โรคตดิ้เช้้�อไวรส้โคโรนาสายพน้ธุ์ใหม่ (โควดิ้-19) พสิจูน์
แลว้ถงึความสำาคญ้ของความพรอ้มทางด้จิทิล้การลงทุนในโครงสรา้ง
พ้�นฐานที�จำาเป็นและการด้ำาเนินแนวทางที�ครอบัคลมุและยดึ้มนุษยเ์ป็น
ศนูยก์ลางกบ้ัเร้�องเทคโนโลยเีป็นสิ�งสำาคญ้ในการ “สรา้งสิ�งที�ด้ขี ึ�นกลบ้ั
คน้มา” ในโลกหลง้การแพรร่ะบัาด้

การนำาเทคโนโลยดี้จิทิล้ที�พลกิโฉมและนวต้กรรมเทคโนโลยทีี�เปลี�ยน 
แปลงอยา่งรวด้เรว็มาใช้ไ้ด้ส้รา้งความม้ �งค้ �งมหาศาลเป็นประวต้กิารณ์
และเป็นกุญแจสำาคญ้ในการเร่งความกา้วหน้าสู่เป้าหมายการพฒ้นา 
อย่างย้ �งย้นอย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ระบับัด้ิจิท้ลทำาให้เกิด้การ
เปลี�ยนแปลงคร้ �งใหญ่ในตลาด้แรงงานทุกที�อย่างหลกีเลี�ยงไม่ได้ ้ซึ�ง
ตอ้งมกีารจด้้การเร้�องนี�อยา่งระมด้้ระวง้ เศรษฐกจิด้จิทิล้ที�เตบิัโตอยา่ง
รวด้เรว็จำาเป็นต้องใช้ท้ก้ษะที�ใหม่และแตกต่างซึ�งไม่มอียู่ในป้จจุบัน้ 
ท้ �งในภาคสว่นไอซทีี1 และภาคสว่นอ้�นๆ ในเศรษฐกจิด้จิทิล้2

	X 1.1.  แนวโน้มในภาคส่วนไอซีที

ภาคส่วนไอซทีเีตบิัโตอย่างรวด้เรว็ในหลายปีที�ผู้่านมาในประเทศที� 
ทำาการวเิคราะห์ในการศกึษานี�การเตบิัโตที�รวด้เรว็ที�สุด้เหน็ได้จ้าก 
ภาคส่วนไอซีทีในประเทศอินเด้ีย ซึ�งเพิ�มจากร้อยละ 1.2 ของ
ผู้ลติภณ้ฑ์ม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในปีพ.ศ. 2541 เป็นมากกว่า
รอ้ยละ 7.9 ในปีพ.ศ. 2561 (อนิเด้ยี, กระทรวงอเิลก็ทรอนิกส์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (MEITY), n.d.)ในประเทศแคนาด้าการเตบิัโต
ในภาคส่วนไอซีทแีซงการเติบัโตภาพรวมของเศรษฐกิจระหว่างปี 
พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2561 (แคนาด้า, สภาเทคโนโลยกีารส้�อสารและ
สารสนเทศ (ICTC), 2019).

1 

1   จากขอ้มลูในการจด้้ประเภทธรุกจิตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ Rev.4 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev.4) การจด้้ประเภทในงานภาคสว่นไอซทีปีระกอบัด้ว้ย ประเภท 2610262026302640 

และ 2680 (อุตสาหกรรมการผู้ลติไอซที)ี 4651 และ 4652 (อุตสาหกรรมการคา้ไอซที)ี 5820 (อุตสาหกรรมบัรกิารไอซที)ี 6110 6120 6130 และ 6190 (โทรคมนาคม) 6201 6202 และ6209 (กจิกรรมการจด้้ทำาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การใหค้ำา

ปรกึษาและกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง) 6311 6312 (กจิกกรมการประมวลผู้ลขอ้มลู เวบ็ัทา่ และกจิะกรรมที�เกี�ยวขอ้ง) และ 9511 และ 9512 (การซ่อมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์การส้�อสาร)

2   แมไ้มม่คีำานิยามของคำาวา่เศรษฐกจิด้จิทิล้ที�เหน็ตรงกน้ ใหถ้อ้วา่คำานี�รวมภาคสว่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไอท)ี / ไอซทีแีละรปูแบับัธรุกจิด้จิทิล้เกดิ้ใหมไ่วด้้ว้ย บัางองคก์รหมายรวมวา่การประยกุตใ์ช้เ้ทคโนโลยดี้จิทิล้ภาพกวา้งในธรุกจิที�มอียูแ่ลว้

เป็นสว่นหนึ�งของเศรษฐกจิด้จิทิล้

 X ตารางท่ี 1: สดัส่วนภาคส่วนไอซีทีต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายใน
ประเทศ (ร้อยละ)

ประเทศ (ปี)
สัดส่วนภาคส่วนไอซีที*ต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ)

แคนาด้า (2561) 4.5

จนี (2558) 4.8

เยอรมนี (2560) 4.2

อนิเด้ยี (2561) 7.9**

อนิโด้นีเซยี (2559) 7.2

สงิคโปร ์(2561) 4.1

*ประเทศที่ทำาการวิเคราะห์ใช้้นิยามคำาว่าไอซีทีต่างก้น

**ต้วเลขอ้างอิงถึงภาคส่วนไอทีเท่าน้้น

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลขนาด้ของภาคส่วนไอซีทีของประเทศไทย

ที่มา: ICTC, 2019 (แคนาด้า); OECD, 2019 (จีน); กระทรวงกิจการทางเศรษฐกิจ
และพล้งงาน, 2018 (เยอรมนี); MEITY, n.d. (อินเด้ีย); Agahari, W., 2017  
(อินโด้นีเซีย); กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม, 2018 (สิงคโปร์)

การเตบิัโตในภาคส่วนไอซทีใีนประเทศที�ทำาการวเิคราะห์ส่วนใหญ่
เป็นไปในทางเด้ยีวกบ้ักบ้ัแนวโน้มต่างๆ ของโลก และในป้จจุบัน้ถูก
ขบ้ัเคล้�อนด้้วยการเติบัโตของภาคส่วนย่อยของการบัริการไอซีที
(UNCTAD, 2019)อยา่งไรกด็้กีารผู้ลติไอซทีสีน้บัสนุนการเตบิัโตภาค
สว่นไอซทีใีนประเทศจนีและการสง่ออกสนิคา้ไอซทีรีวมถงึฮารด์้แวร ์
ช้ว่ยผู้ลก้ด้น้การเตบิัโตในภาคสว่นไอซทีใีนประเทศไทย 

1X
ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทลั



	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย12

	X 1.2.  ผูเ้ช่ียวชาญ3 ไอซีทีในโลกแห่งการ

ทำางาน

ขอ้มูลจากงานวจิย้ใน 7 ประเทศที�ทำาการวเิคราะห์ช้ี�ว่าผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญ
ไอซทีมีแีนวโน้มที�จะอายนุ้อยกวา่คนงานท้ �วไปและเป็นผูู้ช้้ายจำานวน
มาก สด้้ส่วนของผูู้ย้า้ยถิ�นเขา้ประเทศที�ทำางานในอาช้พีไอซทีสีงูกว่า
สด้้สว่นของแรงงานขา้มช้าตใินเศรษฐกจิภาพกวา้ง

1.2.1.  สถิติการจ้างงาน

ตามที�แสด้งในรปูที� 1 ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีคีดิ้เป็นอต้รารอ้ยละที�สงูของ
กำาลง้แรงงานในประเทศที�ทำาการวเิคราะห ์

ประเทศแคนาด้ามสีด้้สว่นผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีสีงูที�สุด้ คดิ้เป็นประมาณ
รอ้ยละ 7 ของกำาลง้แรงงานของประเทศ หากด้เูพยีงตว้เลข ประเทศ
อนิเด้ยีมจีำานวนผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีมีากที�สดุ้ แมไ้มส่ามารถหาตว้เลขที�
แน่นอนได้ ้แต่อุตสาหกรรมไอทใีนประเทศมกีารจา้งคนงานประมาณ 
10 ลา้นคนรวมผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีแีลว้ 

3   รายงานฉบับ้ันี�ใช้ค้ำานิยามของ “ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที”ี ที�พฒ้นาโด้ยองคก์ารเพ้�อความรว่มมอ้และการพฒ้นาทางเศรษฐกจิ (OECD) และสำานก้งานสถติยิโุรป (Eurostat)จากขอ้มลูการจด้้ประเภทมาตรฐานอาช้พีสากล (ISCO) – 08 องคก์ารเพ้�อความ

รว่มมอ้และการพฒ้นาทางเศรษฐกจิ (OECD) และสำานก้งานสถติยิโุรป (Eurostat) ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีคีอ้คนงานที�มทีก้ษะสงู และหมายรวมถงึ ผูู้จ้ด้้การการบัรกิารไอซที ีเทคโนโลยไีฟิฟ้ิา วศิวกร ผูู้ม้วีชิ้าช้พีไอซที ีและเจา้หน้าที�เทคนิคด้า้นการ

ส้�อสารและสารสนเทศ

ผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทเีป็นหนึ�งในกลุ่มคนงานที�เป็นที�ต้องการมากที�สุด้
ในหลายประเทศ ในประเทศแคนาด้า การจ้างงานในภาคส่วน 
ไอซทีเีตบิัโตเรว็กว่าการจ้างงานในเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศ
แคนาด้าระหวา่งปี พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2561 แมว้า่ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซี
ทเีป็นเพยีงอต้รารอ้ยละที�คอ่นขา้งตำ�าของกำาลง้แรงงานในประเทศไทย 
แตก่ารจา้งงานในภาคสว่นไอซทีใีนประเทศเตบิัโตที�อต้รารอ้ยละ 7 ตอ่
ปี ระหวา่งปีพ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2560

งานวิจย้เผู้ยว่ากว่าร้อยละ 50 ของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีในประเทศ
แคนาด้า เยอรมนี และสงิคโปรถ์ูกจา้งงานในภาคส่วนที�ไม่เกี�ยวขอ้ง
กบ้ัไอซทีเีช้่น ภาคส่วนการเงนิเป็นต้น คาด้ว่าสด้้ส่วนจะเพิ�มขึ�นใน
อนาคตเม้�อการเขา้สู่ระบับัด้จิทิล้รวด้เรว็ขึ�น ในประเทศอนิโด้นีเซยี 
การเตบิัโตด้า้นการจา้งงานของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีใีนบัางภาคสว่นของ 
เศรษฐกจิ รวมถงึ อ-ีคอมเมริซ์ สงูกวา่ภาคสว่นไอซทีแีมว้า่ไมส่ามารถ
หาข้อมูลเหล่านี�ได้้สำาหรบ้ัประเทศจีน อินเด้ีย และไทย หากแต่ผูู้้
เช้ี�ยวช้าญระด้บ้ัประเทศได้เ้น้นยำ�าวา่ ความตอ้งการผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีี
อยา่งมนีย้สำาคญ้ในภาคสว่นอ้�นของเศรษฐกจิ 

ที�มา: ICTC, ���� (แคนาดา); OECD, ���� (จีน); ILO Labour Force Survey, ���� (เยอรมนี); OECD, ���� (อินเดีย); Statistics Indonesia 

(BPS), ���� (อินโดนีเซีย); Chua, A., ���� (สิงคโปร์); การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ���� (ไทย)

*ไม่สามารถหาจำนวนผู้เชี�ยวชาญไอซีทีในประเทศอินเดียและจีน จึงใช้จำนวนคนที�ทำงานในอุตสาหกรรมไอซีทีแทน

 รูปที� � : สัดส่วนกำลังแรงงานในประเทศที�ถูกจ้างงานเป็นผู้เชี�ยวชาญไอซีทีใน � ประเทศ

ไทย

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

อินเดีย*

เยอรมนี
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แคนาดา
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1.2.2.  การศึกษา

โด้ยท้ �วไปแล้วผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทไีด้้รบ้ัการศึกษาสูงกว่าคนที�ไม่ได้ ้
ทำางานไอซีทีตามที�แสด้งในรูปที� 2ด้้านล่าง อ้ตราร้อยละของผูู้้
เช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�จบัการศกึษาระด้บ้ัมหาวทิยาลย้สูงกว่าของอต้รา
รอ้ยละของคนที�ไมไ่ด้ท้ำางานไอซทีใีน 4 จาก 7 ประเทศ

อย่างไรกด็้ ีควรตคีวามตว้เลขด้า้นบันด้ว้ยความระมด้้ระวง้เม้�อนำาไป
เปรยีบัเทยีบักบ้ัระด้บ้ัคุณวุฒขิองผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีใีนประเทศต่างๆ 
เช้่น สด้้ส่วนผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีจีำานวนมากในประเทศเยอรมนีได้้รบ้ั
คุณวุฒจิากการฝึึกอบัรมวชิ้าช้พีซึ�งมกีารพฒ้นาอย่างด้ตี้ �งแต่อด้ตี ใน
ขณะที�ในประเทศอนิโด้นีเซยี มหาวทิยาลย้ถูกมองว่าใหก้ารศกึษาได้้
ด้กีวา่สถาบัน้การฝึึกอบัรมวชิ้าช้พี อต้รารอ้ยละที�สงูของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอ
ซทีใีนประเทศแคนาด้าได้ร้บ้ัคุณวุฒจิากวทิยาลย้แทนมหาวทิยาลย้ 
เพราะโด้ยท้ �วไปแลว้ วทิยาลย้ใหก้ารฝึึกอบัรมที�เน้นการลงมอ้ปฏิบิัต้ิ
จรงิมากกวา่ 

แมไ้ม่สามารถหาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งของประเทศจนี อนิเด้ยี และไทย
ได้ ้การสม้ภาษณ์และการสำารวจเพ้�องานวจิย้จากกลุ่มเฉพาะในภาค
ส่วนไอซทีชี้ี�ใหเ้หน็ว่าการศกึษาในกลุ่มผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีใีนประเทศ
เหล่าน้ �นอยู่ในระด้บ้ัสูงตว้อย่างเช้่น จากการสำารวจบัรษิท้ 600 แห่ง
ในอุตสาหกรรมสารกึ�งตว้นำาของประเทศจนีพบัว่า บัุคคลที�ถูกจา้งใน
อุตสาหกรรมน้ �นส่วนใหญ่จบัการศึกษาระด้บ้ัปรญิญาตรเีป็นอย่าง
น้อย

งานวจิย้เผู้ยอีกว่าการรบ้ัรองโด้ยบัรษิ้ทเอกช้นและการศกึษานอก
ระบับัรปูแบับัอ้�นๆ เริ�มมคีวามสำาคญ้เพิ�มขึ�น แนวโน้มเหล่านี�อธบิัาย

ได้้จากการขาด้แคลนผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทเีน้�องจากการเปลี�ยนแปลง
เทคโนโลยทีี�รวด้เรว็

1.2.3.  ค่าจ้าง

เน้�องจากมกีารแขง่ขน้รนุแรงเพ้�อแยง่ตว้ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที ีคา่จา้งของ
พวกเขาจงึสงูขึ�นและคาด้วา่จะสงูขึ�นต่อเน้�องการเพิ�มคา่จา้งที�สงูที�สดุ้
เกดิ้ขึ�นในประเทศจนีที�ค่าจา้งในภาคส่วนไอซทีเีพิ�มขึ�นเป็น 2 เท่าใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2559 ในขณะที�คา่จา้งเฉลี�ยในประเทศ
จนีเพิ�มขึ�นเพยีงรอ้ยละ 50 ในช้ว่งเวลาเด้ยีวกน้ คา่จา้งของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญ
ไอซทีใีนประเทศอนิเด้ยีเพิ�มขึ�นอยา่งรนุแรงเพราะภาคการบัรกิารไอที
ของอนิเด้ยีมกีารไต่ขึ�นในหว่งโซ่คณุคา่ ในประเทศสงิคโปรค์า่จา้งของ
ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีเีพิ�มขึ�นที�อต้รารอ้ยละ 6.5 ต่อปีในช้ว่ง 2 ปีที�ผู้า่นมา 

ในท้ �ง 7 ประเทศ ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีไีด้ร้บ้ัค่าจา้งโด้ยเฉลี�ยสงูกว่าคน
งานในอาช้พีอ้�น รปูที� 3 แสด้งถงึรายได้ข้องผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีเีทยีบักบ้ั
คา่เฉลี�ยประเทศในประเทศแคนาด้า เยอรมนี สงิคโปร ์และไทย 

ประเทศไทยมคีวามแตกต่างเร้�องค่าจ้างสูงที�สุด้ ตามด้้วยแคนาด้า
สงิคโปร์ และเยอรมนีในประเทศแคนาด้าและสงิคโปร์ แมแ้ต่กลุ่มผูู้้
เช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�ได้ร้บ้ัคา่จา้งตำ�าที�สดุ้ยง้ได้ร้บ้ัมากกวา่คา่เฉลี�ยของ
ประเทศ ตว้อย่างเช้่น คนที�ทำางานในการผู้ลติไอซทีแีละการบัรกิาร
ด้า้นการส้�อสารในประเทศแคนาด้าเป็นกลุม่คนงานที�ได้ร้บ้ัคา่จา้งตำ�า
ที�สุด้ในภาคสว่นไอซทีขีองแคนาด้า แต่ยง้ได้ร้บ้ัมากกว่าค่าเฉลี�ยของ
ประเทศถงึรอ้ยละ 27 

ที�มา : รัฐบาลแคนาดา, ���� (แคนาดา); Background report, ���� (เยอรมนี); National Labour Force Survey (SAKERNAS), Statistics 

Indonesia (BPS), ���� และไอแอลโอ, ���� (อินโดนีเซีย); Infocomm Media Development Authority (IMDA), ���� (สิงคโปร์) 

หมายเหตุ : ไม่สามารถหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องได้ในจีน อินเดีย และไทย

 รูปที�� : อัตราร้อยละของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีที�จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเทียบกับค่าเฉลี�ยประเทศของคนที�ไม่ได้ทำงานไอซีที 
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ในประเทศสว่นใหญ่ คนที�ทำางานในการผู้ลติไอซทีไีด้ร้บ้ัคา่จา้งตำ�ากวา่
คนที�ทำางานในการบัรกิารไอซที ีภาคส่วนย่อยที�จ่ายค่าจา้งมากที�สุด้
แตกต่างกน้ในแต่ละประเทศ คนที�ได้ร้บ้ัคา่จา้งสงูที�สดุ้ในอุตสาหกรรม
แผู้งวงจรไฟิฟ้ิาในประเทศจนีทำางานด้า้นการออกแบับัไอซทีใีนขณะ
ที�คนที�ได้ร้บ้ัคา่จา้งสงูที�สดุ้ในภาคสว่นไอซทีใีนประเทศอนิโด้นีเซยี
ทำางานด้า้นโทรคมนาคม 

การส้มภาษณ์เพ้�องานวิจ้ยเน้นว่าค่าจ้างที�สูงทำาให้การสรรหา
ผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีเข้าทำางานเป็นเร้�องยากมากสำาหร้บัวิสาหกิจ
ขนาด้กลางและขนาด้เล็ก 

นอกจากค่าจา้งที�แข่งขน้ในตลาด้ได้ ้บัรษิท้ไอซทีที้ �งขนาด้ใหญ่และ
ขนาด้เล็กใน 7 ประเทศพยายามสรรหาคนเข้าทำางานโด้ยเสนอ
ผู้ลประโยช้น์และสิ�งจูงใจอ้�นๆ เช้่น การฝึึกอบัรมต่อเน้�อง สภาพ
แวด้ลอ้มที�น่าทำางาน เป็นตน้

1.2.4.  การจ้างงานผู้หญิงใน

ภาคส่วนไอซีที

ประมาณ 1 ใน 3 ของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทเีป็นผูู้้หญิง และสด้้ส่วนผูู้้
หญงิที�ทำางานในไอซทีตีำ�ากวา่คา่เฉลี�ยในเศรษฐกจิภาพรวมมากในทุก
ประเทศยกเวน้ประเทศอนิเด้ยี (รปูที� 4)การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้ที�
เป็นสว่นหนึ�งของโครงการนี�ช้ี�วา่สด้้สว่นของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีหีญงิตำ�า
กวา่คา่เฉลี�ยโด้ยรวมของประเทศในประเทศจนีแต่ไมส่ามารถหาขอ้มลู
สาธารณะที�เกี�ยวขอ้งในประเด้น็นี�ได้ ้

ความแตกต่างที�มากที�สดุ้ระหวา่งคา่เฉลี�ยของประเทศและอต้ราการมี
สว่นรว่มของผูู้ห้ญงิในไอซทีเีหน็ได้ใ้นประเทศเยอรมนีและแคนาด้า ใน
ประเทศอนิเด้ยี สด้้สว่นผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีหีญงิสงูกวา่สด้้สว่นผูู้ห้ญงิใน
กำาลง้แรงงานของประเทศ อยา่งไรกด็้ ีสด้้สว่นผูู้ห้ญงิในกำาลง้แรงงาน
ตำ�าเป็นพเิศษเน้�องจากหลายป้จจย้ รวมถงึการเลอ้กปฏิบิัต้ ิทศ้นคติ
เหมารวมเร้�องเพศ (gender stereotypes) การแบั่งแยกทางอาช้พี
 (occupational segregation) และการขาด้แคลนโอกาสการทำางาน

สำาหรบ้ัผูู้้หญิง มคีวามจำาเป็นต้องทำางานวจิย้เพิ�มเติมเพ้�อทำาความ
เขา้ใจสาเหตุวา่ทำาไมสด้้สว่นผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีหีญงิในประเทศอนิเด้ยี
ถงึสงูกวา่สด้้สว่นผูู้ห้ญงิโด้ยเฉลี�ยในตลาด้แรงงาน แมว้า่สด้้สว่นผูู้ห้ญงิ
ที�ทำางานในไอซทีเีพิ�มขึ�นในทุกประเทศ แต่ยง้คงต้องด้ำาเนินการอกี
มากเพ้�อเพิ�มการมสีว่นรว่มของผูู้ห้ญงิในภาคสว่นน้ �น

นอกจากนี� สด้้ส่วนผูู้ห้ญงิมคีวามต่างกน้มากในกลุ่มอาช้พีย่อย เช้่น 
ในประเทศแคนาด้า เยอรมนี และสงิคโปร ์มผีูู้ห้ญงิที�ทำางานเกี�ยวกบ้ั
การพฒ้นาซอฟิตแ์วรแ์ละการเขยีนโปรแกรมจำานวนน้อยมากสด้้สว่น
ของผูู้ห้ญงิที�ทำางานเกี�ยวกบ้ัส้�อ สุขภาพ การบัรหิารธุรกจิ และเลขน
ศลิป์สงูกวา่มาก 

สด้้ส่วนผูู้้หญิงในตำาแหน่งงานระด้บ้ัพน้กงานท้ �วไป (entry-level) 
สูงกว่าตำาแหน่งระด้บ้ับัริหาร (managerial positions) มากรูปที� 
5 ด้า้นลา่งแสด้งถงึสด้้สว่นผูู้ห้ญงิในระด้บ้ัพนก้งานท้ �วไป(entry-level) 
บัรหิารระด้บ้ักลาง (middle management)และบัรหิารระด้บ้ัสงู (senior 
management) ในภาคสว่นไอซทีใีนประเทศอนิเด้ยี 

ในประเทศเยอรมนีและแคนาด้าพบัว่า มแีนวโน้มที�คล้ายกน้ การ
สำารวจประสบัการณ์ของผูู้ห้ญงิในอุตสาหกรรมเทคโนโลยใีนประเทศ
แคนาด้าเน้นยำ�าว่าผูู้้หญิงม้กรู้สึกว่าถูกกีด้ก้นจากกระบัวนการ
การตด้้สนิใจและเสยีงของพวกเธอแทบัไม่ได้ถู้กรบ้ัฟ้ิง (Brookfield 
Institute, 2019).

1.2.5.  การจ้างงานของคนงาน
สูงอายุและคนงานกลาง

อาชีพ(mid-career)

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีในประเทศอินเด้ีย
อนิโด้นีเซยี ไทย และสงิคโปร์อายุสูงกว่า 50 ปี  การสำารวจระด้บ้ั
บัรษิท้ในหลายประเทศที�ทำาการวเิคราะห์บั่งช้ี�ว่าบัรษิท้ต้องการจ้าง
ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีอีายนุ้อยมากกวา่  บัางบัรษิท้เหน็วา่คนงานสงูอายมุี
ความช้ำานาญด้้านเทคโนโลยน้ีอยกว่าและปรบ้ัตว้เขา้กบ้ัวฒ้นธรรม

ที�มา : รัฐบาลแคนาดา, ���� (แคนาดา); Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media 

(Bitkom), ���� (เยอรมนี); กระทรวงแรงงาน, ���� (สิงคโปร์); สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI), ���� (ไทย)

หมายเหตุ : ไม่สามารถหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องได้สำหรับประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ความแตกต่างในนิยามของอาชีพและขอบเขตของ

ค่าจ้างทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบได้

 รูปที�� : รายได้ของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีเทียบกับค่าเฉลี�ยภาพรวมของประเทศ

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
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ที�มา : ICTC, ���� (แคนาดา); การคำนวณของผู้เขียนโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรจัดหางานรัฐบาลกลาง (BA) (เยอรมนี); รายงานทักษะของ

ประเทศอินเดีย, ����-���� (อินเดีย); BPS, ���� (อินโดนีเซีย); IMDA, ���� (สิงคโปร์); การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงาน

สถิติแห่งชาติ, ���� (ไทย)

 รูปที� � : อัตราร้อยละของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีหญิงเทียบกับสัดส่วนคนงานหญิงในกำลังแรงงานของประเทศ ในประเทศที�เลือก

ร้อยละของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีหญิง

สัดส่วนคนงานหญิงในกำลังแรงงานของประเทศ

แคนาดา

เยอรมนี

อินเดีย

อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

ไทย

�% ��% ��% ��% ��% ��% ��%

 รูปที� � : สัดส่วนผู้หญิงในระดับพนักงานทั�วไป บริหารระดับกลาง และบริหารระดับสูงในภาคส่วนย่อยไอทีในประเทศอินเดีย  

 (ร้อยละ) 

ที�มา : Indian National Association of Software and Service Companies (NASSCOM), ����; Harvard Kennedy School, Evidence for 

Policy Design Initiative, ����.

หมายเหตุ: ITeS ย่อมาจาก Information technology-enabled services หรือการให้บริการเกี�ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ BPO ย่อมาจาก 

business process outsourcing หรือการให้บุคคลอื�นดำเนินธุรกิจบางส่วนขององค์กรแทน

Senior level

Middle management

Entry level

Telecommunications

ITeS/BPO

Software and IT services
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	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย16

บัรษิท้ใหมไ่ด้ช้้า้กวา่  บัรษิท้อ้�นๆ กล่าววา่ แมค้นงานสงูอายสุามารถ
ปรบ้ัตว้ได้แ้ต่การพฒ้นาเพิ�มทก้ษะใหม่ใหพ้วกเขามคี่าใช้จ้่ายสงูกว่า 
อยา่งไรกด็้ ีงานวจิย้ช้ี�วา่บัรษิท้ไอซทีสีามารถใช้ศ้ก้ยภาพที�ยง้ไมไ่ด้ด้้งึ
มาใช้ข้องคนงานสงูอายเุม้�อกลา่วถงึเร้�องนี� มกีารเริ�มโครงการมากมาย
ในประเทศสงิคโปรเ์พ้�อมุง่เป้าไปที�การเพิ�มทก้ษะใหก้บ้ัคนงานสงูอายุ
หรอ้คนงานกลางอาช้พี(mid-career)เพ้�อใหพ้วกเขาเขา้ทำางานในภาค
สว่นไอซทีี

1.2.6.  ผู้เช่ียวชาญไอซีทีย้ายถ่ิน

โด้ยท้ �วไปแล้ว ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีเีป็นแรงงานเคล้�อนที�สูง  การยา้ย
ถิ�นระหว่างประเทศของแรงงานไอซทีมีกีารเพิ�มขึ�นตลอด้ 3 ทศวรรษ
ที�ผู้า่นมา ซึ�งได้ร้บ้ัแรงขบ้ัเคล้�อนจากการแขง่ขน้รุนแรงในระด้บ้ัสากล
เพ้�อด้งึด้ดู้พวกเขา  ด้ว้ยเหตุนี� หลายประเทศเช้่น แคนาด้า จนี และ
เยอรมนีได้ด้้ำาเนินนโยบัายด้า้นวซ่ีาที�เอ้�อต่อการด้งึด้ดู้แรงงานไอซทีทีี�
มทีก้ษะสงู(ILO, 2020a) 

ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีชี้าวอนิเด้ยีจำานวนมากทำางานในต่างประเทศ หนึ�ง
ในสาเหตุอาจเป็นเพราะมผีูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีใีนประเทศอนิเด้ยีจำานวน
มากที�ต้องการยา้ยถิ�นฐาน  นอกจากคนงานช้าวอนิเด้ยีทก้ษะสูงที�
ยา้ยถิ�นฐานเพราะโอกาสด้า้นการทำางานจำานวนคนอนิเด้ยีที�มทีก้ษะ
ที�ยา้ยถิ�นฐานผู้่านสายวชิ้าการยง้เพิ�มขึ�นอกีด้ว้ย  แมว้่าขอ้มูลเกี�ยว
กบ้ัประเทศปลายทางของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทชี้าวอนิเด้ยีมจีำากด้้ แต่
ฐานขอ้มลูจากมหาวทิยาลย้ในอนิเด้ยีแต่ละแหง่ช้ี�วา่ อต้รารอ้ยละที�สงู
ของผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาหางานในต่างประเทศประเทศปลายทางสำาคญ้
ได้แ้ก่ สหรฐ้อเมรกิา สหราช้อาณาจก้ร ประเทศยโุรปบัางประเทศที�ไม่
ใช้ภ้าษาอง้กฤษรวมถงึเยอรมนี 

การย้ายถิ�นระหว่างประเทศของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีไปยง้ประเทศ
แคนาด้า จนี เยอรมนี และสงิคโปรเ์พิ�มขึ�นอยา่งรวด้เรว็ในหลายที�ผู้า่น
มา เพราะมคีวามต้องการแรงงานสูงและมกีารขาด้แคลนทก้ษะใน

ประเทศเหล่าน้ �น  ผูู้ย้า้ยถิ�นเขา้ประเทศคดิ้เป็นกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ลกูจา้งในภาคสว่นยอ่ยไอซทีบีัางภาคสว่นในประเทศแคนาด้า 

ในประเทศแคนาด้าและเยอรมนี สด้้ส่วนผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�เป็นช้าว
ต่างช้าตสิงูกวา่คา่เฉลี�ยในเศรษฐกจิภาพรวม และในประเทศสงิคโปร์
อยูป่ระมาณคา่เฉลี�ย  ในประเทศจนีอต้รารอ้ยละของคนงานต่างช้าตทิี�
มทีก้ษะสงูและมทีก้ษะรวมถงึผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทียีง้คงตำ�าอยู่

	X 1.3.  การทำางานส่วนตวั (Self-

employment) และการทำางานผา่น

แพลตฟอรม์ (platform work)

การทำางานสว่นตว้และสญ้ญาจา้งอสิระหรอ้สญ้ญาจา้งช้้ �วคราวมอียูใ่น
สาขาไอซทีเีช้น่กน้  การขาด้ขอ้มลูสถติเิร้�องสด้้สว่นการทำางานสว่นตว้ 
การทำางานช้้ �วคราว และการทำางานอสิระในกลุ่มคนงานที�มทีก้ษะสงู
ทำาใหไ้มส่ามารถประเมนิได้ว้า่การทำางานลก้ษณะนี�เหน็ได้ช้้ด้้เจนกวา่
ในกลุ่มผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีหีรอ้ไมร่ปูที� 6 ด้า้นล่างแสด้งถงึอต้รารอ้ยละ
ของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�ทำางานสว่นตว้ใน 6 จาก 7 ประเทศ  ขอ้มลูการ
ทำางานสว่นตว้ของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีใีนประเทศจนีไมม่กีารเผู้ยแพรต่อ่
สาธารณะ

การทำางานผู้่านแพลตฟิอรม์ออนไลน์เป็นรูปแบับัการทำางานส่วนตว้
ที�แพร่หลายที�สุด้สำาหรบ้ัผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที ี ขอ้มูลระด้บ้ัภูมภิาคจาก
เอเช้ยีและขอ้มลูระด้บ้ัประเทศจากประเทศเยอรมนีและแคนาด้าช้ี�ให้
เหน็วา่ นก้พฒ้นาซอฟิตแ์วรค์ดิ้เป็นสด้้สว่นที�ใหญ่ที�สดุ้ของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญ
ไอซทีทีี�ทำางานผู้า่นแพลตฟิอรม์ออนไลน์ 

 รูปที� �: อัตราร้อยละของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีที�ทำงานส่วนตัว

ที�มา : Statistics Canada, ���� Population Census (แคนาดา); Labour Force Survey data, ���� (เยอรมนี); national background report 

(สิงคโปร์); ฐานข้อมูลไอแอลโอ (อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไทย).

หมายเหตุ: ตัวเลขสำหรับประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และไทยอ้างอิงถึงคนงานเฉพาะในภาคส่วนไอซีที และไม่รวมถึงผู้เชี�ยวชาญไอซีที

ที�ทำงานในภาคส่วนอื�นของเศรษฐกิจ
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การทำางานผู้่านแพลตฟิอรม์มปีระโยช้น์และความทา้ทายหลายอย่าง
ความรุนแรงของความทา้ทายอาจต่างออกไปตามประเทศ ขนาด้ของ
แพลตฟิอร์มที�คนงานทำางาน และระด้บ้ัทก้ษะของคนงาน มคีวาม
จำาเป็นตอ้งวจิย้เพิ�มเตมิเพ้�อทำาความเขา้ใจถงึความแตกต่างเหลา่นี�

บัรษิท้สามารถใช้้การทำางานผู้่านแพลตฟิอร์มเพ้�อตอบัสนองความ
ตอ้งการในทก้ษะเฉพาะสำาหรบ้ัโครงการต่างๆ และเพ้�อแกป้้ญหาการ
ขาด้แคลนแรงงานในภาคส่วนที�ยากในการสรรหาคนเขา้ทำางานให ้
เพยีงพอในขณะเด้ยีวกน้ การทำางานผู้า่นแพลตฟิอรม์ทำาใหค้นงานได้้
รบ้ัรายได้้เพิ�มและได้้รบ้ัโอกาสที�จะเขา้สู่ตลาด้แรงงานในระหว่างที� 
ดู้แลครอบัครว้และจด้้การความรบ้ัผู้ิด้ช้อบัอ้�นๆ และยง้ให้โอกาส
การจ้างงานที�ย้ด้หยุ่นก้บับัุคคลทุพพลภาพด้้วย (ILO, 2020a)  
สหภาพแรงงานในประเทศสงิคโปรเ์ช้้�อวา่ การทำางานผู้า่นแพลตฟิอรม์
จะเป็นสะพานที�เช้้�อมถงึตลาด้แรงงาน โด้ยเฉพาะในกลุ่มคนงานสูง
อายุหรอ้คนงานกลางอาช้พี (mid-career)และทำาให้พวกเขาได้้รบ้ั
ประสบัการณ์ทำางานที�มคี่าในสาขาไอซทีอีกีด้ว้ย (การสม้ภาษณ์เพ้�อ
งานวจิย้กบ้ั National Trades Union Congress (NTUC), สงิคโปร)์ 

แม้จะมปีระโยช้น์ต่างๆ ตามที�กล่าวไว้ข้างต้น แต่การทำางานผู้่าน
แพลตฟิอรม์กส็รา้งความทา้ทายหลายอยา่งใหก้บ้ัคนงาน ตว้อยา่งเช้น่
คนที�ทำางานผู้า่นแพลตฟิอรม์มแีนวโน้มที�จะทำางานเป็นเวลายาวนาน 
มก้ได้ร้บ้ัคา่ตอบัแทนที�ไมด่้แีละไมม่คีวามม้ �นคงในงานและการขาด้เขา้
ถงึระบับัประกน้สง้คม  และทำาใหเ้กดิ้ความเสี�ยงด้า้นการพฒ้นาทก้ษะ
เพราะความรบ้ัผู้ดิ้ช้อบัในการพฒ้นาและเพิ�มทก้ษะใหม่อยู่ที�คนงาน
แต่เพยีงผูู้เ้ด้ยีว (ILO, 2019; ILO, 2020a) แมจ้ะผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีี
บัางคนที�ทำางานผู้า่นแพลตฟิอรม์เลอ้กการจา้งงานรปูแบับันี�โด้ยสมค้ร
ใจ แต่กม็ผีูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีคีนอ้�นๆ ที�จำาตอ้งยอมรบ้ัการทำางานผู้่าน
แพลตฟิอรม์เพราะพวกเขาไมไ่ด้ข้อ้เสนอสญ้ญาจา้งงานประจำา 

	X 1.4.  สภาพการทำางานและอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั

โด้ยท้ �วไปผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีเีผู้ช้ญิความเสี�ยงด้้านอาช้วีอนามย้และ
ความปลอด้ภย้ตำ�ากวา่คนงานในอาช้พีอ้�น ถงึแมว้า่ความเสี�ยงทางกาย
มน้ีอย แต่หลายคนที�ทำางานกบ้ัเคร้�องมอ้ด้จิทิล้4 ตอ้งเผู้ช้ญิกบ้ัโรคทาง
ระบับักระดู้กและกลา้มเน้�อและอาการตาลา้ การทำางานกบ้ัเคร้�องมอ้
ด้จิทิล้กท็ำาใหเ้กดิ้ป้ญหาทางสขุภาพจติได้เ้ช้น่กน้

ในประเทศเยอรมนี การสำารวจลูกจา้ง 9,600 คนที�ทำาโด้ย German 
Trade Union Confederation (DGB) ช้ี�ใหเ้หน็วา่ลกูจา้งที�ทำางานอยา่ง
มากด้ว้ยเคร้�องมอ้ด้จิทิล้รูส้กึเครยีด้และถกูกด้ด้น้ด้ว้ยเวลาบัอ่ยกวา่คน
ที�ไมไ่ด้ท้ำางานด้ว้ยเคร้�องมอ้ด้จิทิล้ (Institut DGB, 2017)

ขอ้มูลจากประเทศแคนาด้า จนี และเยอรมนีช้ี�ว่า ผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซี
ทมีแีนวโน้มที�จะทำางานหลายช้้ �วโมงกว่าคนงานในสาขาอ้�น  อย่าง
เช้่น ในประเทศเยอรมนีผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีกีล่าวว่า พวกเขาทำางาน 
ล่วงเวลาที�ไม่ได้ร้บ้ัค่าตอบัแทนนานกว่าคนที�ทำางานในภาคการผู้ลติ 
ผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีบัางคนที�ทำางานในบัริษ้ทเอกช้นในประเทศจีน
ทำางานตามวฒ้นธรรม “996” ซึ�งคอ้การทำางานต้ �งแต่ 9.00 นาฬิกิา  

4   หมายรวมถงึทกุเทคโนโลย ีเช้น่ แอพพลเิคช้้ �นและเวบ็ัไซตท์ี�คนใช้ใ้นการทำางาน

ถงึ 21.00 นาฬิกิา 6 วน้ต่อสป้ด้าห(์การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ัสมา
พน้ธว์สิาหกจิจนี (China Enterprise Confederation) / สมาคมคณะ
กรรมการวสิาหกจิจนี (China Enterprise Directors Association) 
(CEC/CEDA))การทำางานยาวนานหลายช้้ �วโมงของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซี
ทแีละความเครยีด้จากวน้กำาหนด้สง่โครงการไอซทีรีด้้ตว้มก้ทำาใหเ้กดิ้
อาการทางสรรีวทิยา รวมถงึอาการปวด้หว้ ความกง้วลใจ และความ
ฉุนเฉยีว

การร้บัรองว่าผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีที�ได้้ร ้บัการว่าจ้างให้ทำางานผู้่าน
แพลตฟิอรม์ออนไลน์จะไม่ถูกบับีัใหท้ำางานยาวนานเกนิไปเป็นเร้�อง
ยาก (Lehdonvirta, 2018)นอกจากนี�การขาด้ความม้ �นคงในงานของ
การทำางานผู้่านแพลตฟิอร์มอาจทำาใหเ้กดิ้ความทุกขใ์จเพิ�มขึ�น โด้ย
เฉพาะคนที�ไมไ่ด้เ้ลอ้กทำางานรปูแบับันี�โด้ยสมค้รใจ

การเล้อกปฏิิบั้ติ ความรุนแรง และการคุกคามต่อผูู้้หญิงก็เป็น
ความกง้วลในอาช้พีไอซทีเีช้่นกน้ งานวจิย้จากประเทศอนิเด้ยีช้ี�ว่า
 แมว้า่บัางบัรษิท้มกีารด้ำาเนินกลยทุธท์ี�มุง่เน้นเร้�องเพศภาพ แต่ความ
ตระหน้กรู้เร้�องการเลอ้กปฏิิบัต้ิทางเพศ การคุกคามทางเพศ และ
สภาพการทำางานเฉพาะของผูู้ห้ญิงอาจยง้ขาด้อยู่ตว้อย่างเช้่น การ
สำารวจที�ไม่มจีุด้ประสงคห์าขอ้สรุปเกี�ยวกบ้ัประช้ากรที�ทำาโด้ย Ernst 
and Young Forensic & Integrity Services กบ้ันายจา้ง 120 ราย
ในประเทศอนิเด้ยี ซึ�งรอ้ยละ 17 อยู่ในภาคสว่นไอทหีรอ้ITeS พบัว่า
รอ้ยละ 27 ของบัรษิท้ขนาด้ใหญ่และรอ้ยละ 50 ของบัรษิท้ขนาด้กลาง
และขนาด้เลก็ไมป่ฏิบิัต้ติามระเบัยีบัขอ้บัง้คบ้ัของรฐ้บัาลกลางในการ
ป้องกน้การคุกคามทางเพศต่อผูู้ห้ญงิในสถานที�ทำางาน (Ernst and 
Young, 2015)

	X 1.5.  ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องสำาคญัใน

เศรษฐกิจดิจิทลั – รฐับาล 

องคก์รนายจ้าง และ 

องคก์รลกูจ้าง 

กระทรวงที�รบ้ัผู้ดิ้ช้อบัด้้านแรงงาน การศกึษา เทคโนโลย ีและการ
เขา้เมอ้งในท้ �ง 7 ประเทศสนบ้ัสนุนการพฒ้นาเศรษฐกจิด้จิทิล้ หลาย
ประเทศมกีารต้ �งหน่วยงานที�มุง่เน้นเฉพาะเร้�องการพฒ้นาทก้ษะ เช้น่
 กระทรวงพฒ้นาทก้ษะและการประกอบัการในประเทศอนิเด้ยี และ
สกลิสฟิ์ิวเจอร ์(SkillsFuture) ในประเทศสงิคโปร ์

กระทรวงและหน่วยงานรฐ้ต่างๆ ใน 7 ประเทศ รวมถึงกระทรวง
แรงงาน การศกึษา และอุตสาหกรรม ส่งเสรมิการพฒ้นาทก้ษะและ
ช้่วยกำาหนด้นโยบัายการย้ายถิ�นฐานแรงงานระหว่างประเทศและ
ยุทธศาสตรเ์พ้�อใหค้นงานในอาช้พีไอซทีไีด้ท้ำางานที�มคีุณคา่ อยา่งไร
กด็้ ีการประสานงานในกลุ่มผูู้ม้สี่วนได้เ้สยีมก้ยง้ไม่เขม้แขง็ในระด้บ้ั
ทอ้งถิ�น ประเทศ และภมูภิาค  ควรเน้นยำ�าวา่การประสานงานที�ด้ขี ึ�นใน
กลุม่ผูู้ม้สีว่นได้เ้สยีจะช้ว่ยยกระด้บ้ัการกำาหนด้และการด้ำาเนินนโยบัาย
ตา่งๆ ทำาใหเ้กดิ้ความสอด้คลอ้งและประสทิธผิู้ลที�ด้ขี ึ�น และสามารถสง่
เสรมิงานที�มคีณุคา่ในเศรษฐกจิด้จิทิล้ต่อไป 



	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย18

การเจรจาทางสง้คมเช้งิสรา้งสรรคใ์นภาคส่วนองคก์รไตรภาค ีกล่าว
คอ้ รฐ้บัาล องคก์รนายจา้ง และองคก์รลกูจา้ง เป็นสว่นสำาคญ้ในการ
จด้้การความทา้ทายในสาขาไอซที ี จากปฏิญิญาวา่ด้ว้ยหลก้การและ
สทิธขิ ้ �นพ้�นฐานในการทำางานของไอแอลโอและตราสารที�เกี�ยวขอ้งที�
เกดิ้ขึ�นภายหลง้ ประเทศสมาช้กิของไอแอลโอทกุประเทศมหีน้าที�ตอ้ง
เคารพ ส่งเสรมิ และทำาใหห้ลก้การเกี�ยวกบ้ัสทิธขิ ้ �นพ้�นฐานเป็นจรงิ
กล่าวคอ้การขจด้้การใช้แ้รงงานบัง้คบ้ัหรอ้การเกณฑ์แ์รงงานทุกรูป
แบับั การขจด้้การใช้แ้รงงานเด้ก็การขจด้้การเลอ้กปฏิบิัต้ใินการจา้ง
งานและอาช้พี และสทิธใินเสรภีาพการสมาคม และการยอมรบ้ัสทิธิ
ในการเจรจาต่อรองรว่ม  อนุสญ้ญาไอแอลโอที�ครอบัคลุมเร้�องสทิธใิน
เสรภีาพการสมาคมและการยอมรบ้ัสทิธใินการเจรจาต่อรองร่วมคอ้
อนุสญ้ญาว่าด้ว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการ
รวมตว้กน้ ค.ศ. 1948 (ฉบับ้ัที� 87) และอนุสญ้ญาว่าด้ว้ยการปฏิบิัต้ิ
ตามหลก้การแห่งสทิธิในการรวมตว้กน้และการเจรจาต่อรองร่วม 
ค.ศ. 1949 (ฉบับ้ัที� 98) การปฏิิบัต้ิตามอนุสญ้ญาเหล่านี�เป็นข้อ 

กำาหนด้เบั้�องตน้ของการบัรรลุ 4 วต้ถุประสงคท์ี�กำาหนด้ไวใ้นปฏิญิญา
วา่ด้ว้ยความยตุธิรรมทางสง้คมเพ้�อโลกาภวิฒ้น์ที�เป็นธรรม ค.ศ.2008  
ในภาคสว่นไอซทีภีาคสว่นองคก์รไตรภาคพียายามแกไ้ขป้ญหาต่างๆ
เช้่น การพฒ้นาทก้ษะ การสรา้งเครอ้ข่าย การเคล้�อนที� ความเสมอ
ภาคทางเพศและการไมเ่ลอ้กปฏิบิัต้ ิการสงูวย้ การจด้้เวลาการทำางาน 
การทำางานผู้า่นแพลตฟิอรม์ และสขุภาพจติ 

แมว้่าสมาคมนายจา้งในภาคส่วนไอซทีจีะทำางานอย่างแขง็ขน้ในท้ �ง 
7 ประเทศ แต่มสีหภาพแรงงานที�เป็นตว้แทนคนงานในภาคส่วนไอ
ซีทเีพยีงไม่กี�กลุ่ม อาจเป็นเพราะสภาพการทำางานของแรงงานไอ
ซทีคี่อนขา้งด้ ีรวมถงึค่าจ้างที�ค่อนขา้งสูง และรูปแบับัใหม่ของการ
จด้้ระบับังานในกลุ่มแรงงานไอซที ี เป็นต้น ไม่นานมานี�มกีารจด้้ต้ �ง
สหภาพแรงงานภาคสว่นไอซทีใีนประเทศอนิเด้ยีและอนิโด้นีเซยีหลง้
จากที�เกดิ้ความขด้้แยง้ในภาคส่วนน้ �น ตว้แทน องคก์รนายจา้ง และ
องคก์รลกูจา้งที�เขม้แขง็เป็นสว่นสำาคญ้ในการสง่เสรมิงานที�มคีณุคา่ให้
กบ้ัท้ �งหญงิและช้ายในภาคสว่นไอซทีี



ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีี�เกดิ้ขึ�นอยา่งรวด้เรว็จะเปลี�ยนลก้ษณะ
งานและทก้ษะที�จำาเป็นในการทำางานโด้ยสิ�นเช้งิ งานวจิย้ที�เป็นส่วน
หนึ�งของโครงการเผู้ยว่า ท้ �ง 7 ประเทศเผู้ช้ญิกบ้ัการขาด้แคลนผูู้้
เช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�มทีก้ษะเฉพาะ ความไม่สอด้คลอ้งของทก้ษะ1 อาจ
ทำาใหเ้กดิ้ความไมม่ปีระสทิธภิาพและช้ี�ใหเ้หน็วา่คนงานเองและสง้คม
โด้ยรวมลงทนุกบ้ัการพฒ้นาทก้ษะที�ไมม่คีวามจำาเป็นในตลาด้แรงงาน
ในขณะที�บัริษ้ทก็ไม่สามารถหาคนงานที�มทีก้ษะเฉพาะที�พวกเขา
ตอ้งการได้ ้ ซึ�งอาจทำาใหต้น้ทุนทางตรงและทางออ้มที�รฐ้บัาล บัรษิท้
และบุัคคลตอ้งแบักรบ้ัเพิ�มขึ�น  ฉะน้ �น การจด้้การความไม่สอด้คลอ้ง
ของทก้ษะจงึเป็นเร้�องใหญ่ที�น่ากง้วลสำาหรบ้ัรฐ้บัาล นายจ้าง และ
ลกูจา้งในท้ �ง 7 ประเทศ

	X 2.1.  การขาดแคลนและความต้องการผู้

เช่ียวชาญไอซีทีในอนาคต 

ตามที�กลา่วไวข้า้งตน้ ท้ �ง 7 ประเทศกำาลง้เผู้ช้ญิป้ญหาการขาด้แคลน
ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีอียา่งมนีย้สำาคญ้  การสำารวจที�ทำาในประเทศเยอรมนี
โด้ยสมาคมอุตสาหกรรมบัติคอม (Bitkom) คาด้ว่าประเทศเยอรมนี
ประสบัป้ญหาการขาด้แคลนผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอท ี124,000 คน ในเด้อ้น
กน้ยายน พ.ศ. 2560  สำานก้งานสถติแิหง่ช้าตขิองประเทศไทยทำาการ
สำารวจในปี พ.ศ. 2560 และได้ข้อ้สรปุวา่มกีารขาด้แคลนผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอ
ซที ี450,000 คนในประเทศ  ในประเทศอนิเด้ยีสมาคมอุตสาหกรรม 
NASSCOM สรุปว่าอุตสาหกรรมการจ้ด้การกระบัวนการธุรกิจ
(business-process management) และไอทขีองประเทศตอ้งการผูู้้
เช้ี�ยวช้าญไอซทีเีพิ�ม 140,000 คนในพ.ศ. 2561 (Akella, 2019) 

1   ความไมส่อด้คลอ้งของทก้ษะเป็นคำากวา้งๆ ที�กลา่วถงึช้อ่งวา่งทางทก้ษะและความไมส่มด้ลุประเภทต่างๆ รวมถงึการทำางานต่ำากวา่ระด้บ้ัการศกึษา (over-education) การทำางานสงูกวา่ระด้บ้ัการศกึษา (under-education) การมคีณุสมบัต้เิกนิกวา่

งานที�ทำา (over-qualification)การมคีณุสมบัต้ติ่ำากวา่งานที�ทำา (under-qualification) การมทีก้ษะเกนิกวา่งานที�ทำา (over-skilling)การขาด้แคลนทก้ษะ (skills shortages) การมสีว่นเกนิของทก้ษะ (skills surpluses) การมทีก้ษะที�ลา้สมย้ (skills 

obsolescence)ความไมส่อด้คลอ้งของทก้ษะอาจเป็นท้ �งเช้งิคณุภาพและปรมิาณและกลา่วถงึสถานการณ์ที�บัุคคลไมม่คีณุสมบัต้ติรงตามขอ้กำาหนด้ของงานและในสถานการณ์ที�มกีารขาด้แคลนหรอ้สว่นเกนิของบัุคคลที�มทีก้ษะเฉพาะ  ความไม่

สอด้คลอ้งของทก้ษะอาจพบัได้ใ้นระด้บ้ับัุคคลหรอ้ระด้บ้ันายจา้ง หรอ้ในภาคสว่นเศรษฐกจิเฉพาะหรอ้ในเศรษฐกจิภาพกวา้ง  อาจเกดิ้ความไมส่อด้คลอ้งของทก้ษะหลายประเภทพรอ้มกน้

นอกจากการขาด้แคลนในป้จจุบัน้แล้ว ข้อมูลการคาด้การณ์ด้้าน
ทก้ษะจากประเทศแคนาด้า เยอรมนี และสงิคโปรช์้ี�ว่าความตอ้งการ
ผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีคาด้ว่าจะสูงขึ�นอย่างมนี้ยสำาคญ้ในอนาคต จาก
ขอ้มูลของ Canadian Occupational Projection System (COPS) 
ที�จด้้การโด้ย Economic and Social Development Canada (ESDC) 
จำานวนตำาแหน่งที�เปิด้รบ้ัสมค้รสำาหรบ้ัอาช้พีไอซทีหีลก้คาด้วา่จะเพิ�ม
ขึ�นรอ้ยละ 40 ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2571  การคาด้การณ์
ตลาด้แรงงานโด้ยกระทรวงแรงงานและกจิการทางสง้คมแหง่เยอรมนี 
(BMAS) ประเมนิว่าความต้องการผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทจีะเพิ�มร้อยละ 
26.3 ภายในปี พ.ศ. 2578 การคาด้การณ์ตลาด้แรงงานที�ทำาโด้ย
กระทรวงแรงงานและกิจการทางสง้คมประเทศเยอรมนี (BMAS) 
ประเมนิว่า ความต้องการผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีจีะเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 26.3 
ภายใน พ.ศ. 2578การสำารวจประจำาปี Infocomm Media Manpower 
2019 ของประเทศสงิคโปร ์รายงานช้ว่งระยะเวลาส้ �นกวา่ของประเทศ
เยอรมนีและแคนาด้า ประเมนิว่าความต้องการอาช้พีไอซีทจีะเพิ�ม
รอ้ยละ 28 ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถงึ พ.ศ. 2564 ความต้องการผูู้้
เช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�เพิ�มขึ�นแสด้งถงึความสำาคญ้ของการลงมอ้แกป้้ญหา
การขาด้แคลนในป้จจบุัน้และลงทนุในการพฒ้นาผูู้ม้คีวามสามารถที�มี
ทก้ษะสงูเพ้�อตอบัสนองความตอ้งการของตลาด้แรงงานในอนาคต 

ในบัางประเทศ ความรุนแรงของการขาด้แคลนแตกต่างกน้ขึ�นอยู่กบ้ั
ระด้บ้ัคุณวุฒขิองแรงงานไอซทีทีี�เกี�ยวขอ้ง กระทรวงการส้�อสารและ
สารสนเทศ (KOMINFO)ประเทศอนิโด้นีเซยีกล่าววา่มกีารขาด้แคลน
ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�มวีุฒปิรญิญาโทหรอ้สูงกว่า ในประเทศจนีกเ็กดิ้
กรณีเด้ยีวกน้ โด้ยเฉพาะในอุตสาหกรรมแผู้งวงจรไฟิฟ้ิาที�ขาด้แคลน
ผูู้ม้คีวามสามารถข้ �นสูงอย่างรุนแรง (Boston Consulting Group, 
2017; Chinese Academy of Personnel Science, n.d.)ในประเทศ
เยอรมนี การขาด้แคลนพบัได้้ในกลุ่มผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีทุกระด้บ้ั
คณุวฒุ ิ(Federal Employment Agency (BA), 2019)
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2.1.1.  แบ่งตามภาคส่วนและอาชีพ

ตำาแหน่งว่าสำาหรบ้ับัางอาช้พีในไอซทีหีาคนงานได้ย้ากกว่าตำาแหน่ง
อ้�น ตารางที� 2 ด้้านล่างแสด้งรายการตำาแหน่งไอซีททีี�หาบัุคลากร
มาเข้าทำางานได้้ยากเป็นพเิศษในประเทศแคนาด้า เยอรมนี และ
อนิโด้นีเซยี  ผูู้เ้ขยีนไมส่ามารถหาขอ้มลูที�เกี�ยวของสำาหรบ้ัประเทศจนี
 อนิเด้ยี สงิคโปร ์และไทย

ในประเทศจีน ภาคส่วนที�ได้้รบ้ัผู้ลกระทบัจากการขาด้แคลนผูู้้มี
ความสามารถมากที�สุด้คอ้ อคีอมเมริซ์ ซอฟิตแ์วรค์อมพวิเตอร ์และ
บัรกิารไอท ี(การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ับัรษิท้Zhaopin Ltd., จนี) 
ในระด้บ้ัภาคส่วน ภาคส่วนแอนิเมช้น้ในประเทศอนิโด้นีเซยีประสบั
ป้ญหาขาด้แคลนผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีอย่างมีน้ยสำาคญ้ เป็นจำานวน
ระหวา่ง15,000 ถงึ 20,000 คน

ตว้อยา่งเหลา่นี�แสด้งใหเ้หน็ถงึความสำาคญ้ของความเขา้ใจเร้�องความ
ขาด้แคลนผูู้ม้คีวามสามารถในระด้บ้ัอาช้พีและภาคสว่นขนาด้เลก็การ
ระบัุทก้ษะเฉพาะที�เป็นที�ตอ้งการจงึเป็นสิ�งสำาคญ้มากในการแกป้้ญหา
ที�เกดิ้ใหมด่้า้นการขาด้แคลนผูู้ม้คีวามสามารถในภาคสว่นไอซทีี

	X 2.2.  ความต้องการและช่องว่างด้าน

ทกัษะ 

เทคโนโลยเีกิด้ใหม่และการพฒ้นาอาช้พีใหม่ที�เกี�ยวข้องจะเปลี�ยน
ขอ้กำาหนด้ด้้านทก้ษะของคนงานอย่างมนี้ยสำาคญ้ ทำาให้เกิด้ความ
ทา้ทายอยา่งมากในภาคสว่นไอซที ีสถาบัน้อุด้มศกึษา และแรงงานใน
วงกวา้ง

2   ด้สูว่นที� 2.2.3 เร้�องทก้ษะเช้งิสหวทิยาการ

3    รูจ้ก้กน้อกีช้้�อคอ้ “ทก้ษะหลก้” สำาหรบ้ัขอ้มลูเพิ�มเตมิ ด้ทูี� Enhancing youth employability: What? Why? and How? Guide to core work skills (ILO, 2013), และ Regional Model Competency Standards: Core competencies (ILO, 2015). 

สามารถด้ขูอ้มลูเพิ�มเตมิเร้�องทก้ษะหลก้ในกรอกทก้ษะของไอแอลโอ

2.2.1.  ทกัษะทางเทคนิค

ทก้ษะด้า้นคลาวด้ค์อมพวิติ�ง (cloud computing)และป้ญญาประด้ษิฐ์
 (AI) อยูใ่นกลุม่ทก้ษะที�เป็นที�ตอ้งการมากที�สดุ้จาก 5 ใน 7 ประเทศ (
แคนาด้า จนี เยอรมนี อนิเด้ยี และสงิคโปร)์ (ILO, 2019; ILO, 2020a)
บัรษิ้ทพบัว่าการสรรหาคนที�มชีุ้ด้ทก้ษะเช้่น การพฒ้นาซอฟิต์แวร ์
เทคโนโลยสีรปุภาพรวมขอ้มลูธรุกจิ (business Intelligence) และการ
สรา้งโมเด้ลเพ้�อคาด้การณ์อนาคต (advanced analytics) เป็นเร้�อง
ทา้ทายอยา่งมาก

ความตอ้งการทก้ษะทางเทคนิคต่างกน้ไปในแต่ละประเทศ ในประเทศ
อนิเด้ยี สมาพน้ธส์ภาหอการคา้และอุตสาหกรรมอนิเด้ยี (Federation 
of Indian Chambers of Commerce and Industry) ประเมนิวา่รอ้ย
ละ 60 ถึง 70 ของกำาลง้แรงงานไอทจีำาเป็นต้องเพิ�มทก้ษะใหม่ใน
ด้า้นต่างๆ เช้่น เทคโนโลยชี้วีภาพ2 นาโนเทคโนโลย ีเทคโนโลยกีาร
รายงาน วเิคราะห ์และตรวจสอบัตนเอง (SMART) และการวเิคราะห์
ข ้ �นสงู (advancedanalysis)

2.2.2.  ทกัษะทางสงัคม3 

งานวจิย้และการสม้ภาษณ์ในท้ �ง 7 ประเทศเผู้ยวา่ ทก้ษะทางเทคนิค
เพียงอย่างเด้ียวไม่เพียงพอต่อการทำางานในสถานที�ทำางาน การ
เปลี�ยนแปลงเทคโนโลยทีี�รวด้เรว็บัง้คบ้ัใหค้นงานต้องปรบ้ัตว้อย่าง
รวด้เรว็ ซึ�งทำาให้เกิด้นโยบัายการเรยีนรู้ตลอด้ช้วีติที�มปีระสทิธผิู้ล 
ที�ช้่วยเตรยีมความพร้อมคนงานให้มทีก้ษะทางสง้คมที�สำาคญ้ที�จะ 
ช้่วยพวกเขาให้สามารถปร้บัต้วก้บัการพฒ้นาอย่างรวด้เร็วนี�ได้ ้
(ด้ตูารางที� 3) ทก้ษะทางสง้คมจงึมคีวามสำาคญ้เพิ�มขึ�น

นายจา้งใน 7 ประเทศกลา่ววา่ การสรรหาผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�มทีก้ษะ
ทางสง้คมที�จำาเป็นเขา้ทำางานเป็นเร้�องยาก  ตว้อย่างเช้่น ในประเทศ
แคนาด้า รอ้ยละ 23 ของนายจา้งที�มสีว่นรว่มในการสำารวจนางจา้งใน

 X ตารางท่ี 2: ตำาแหน่งงานไอซีทีท่ีหาคนงานยากเป็นพิเศษ ในประเทศท่ีเลือก

ประเทศ ตำาแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการที่หาคนเข้ามาทำายากเป็นพิเศษ

แคนาด้า

นก้พฒ้นาซอฟิตแ์วร ์นก้วทิยาศาสตรข์อ้มลู นก้วเิคราะหข์อ้มลู นก้ออกแบับัประสบัการณ์ผูู้ใ้ช้ ้/ สว่นต่อประสานกบ้ัผูู้ใ้ช้ ้นก้พฒ้นาแบับั

ฟูิลสแตก็นก้วเิคราะหค์วามม้ �นคงปลอด้ภย้ทางไซเบัอร ์วศิวกรปฏิบิัต้กิารพฒ้นา วศิวกรแมช้นีเลริน์นิ�งผูู้จ้ด้้การฐานขอ้มลูผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญ

สนบ้ัสนุนด้า้นไอที

เยอรมนี ช้า่งไฟิฟ้ิา, นก้พฒ้นาซอฟิตแ์วรท์ี�ปรกึษาด้า้นแอพพลเิคช้้ �น-ไอที

อินโด้นีเซีย
นก้พฒ้นาเวบ็ัไซตน์ก้เขยีนโปรแกรมเมอรเ์วบ็ัไซต ์นก้ออกแบับักราฟิิก นก้เขยีนโปรแกรมและนก้พฒ้นาสว่นหน้านก้พฒ้นาแอนด้รอยด้ ์

นก้เขยีนโปรแกรมและนก้พฒ้นาภาษาจาวา

หมายเหตุ : ระด้บ้ัความยากต่างออกไปในแต่ละประเทศ อาช้พีที�มชี้้�อเรยีกเด้ยีวกน้อาจเทยีบักน้อยา่งสมบัรูณ์กบ้ัประเทศอ้�นๆ ไมไ่ด้้

ที�มา : ICTC, 2019; หน่วยงานการจา้งงานรฐ้บัาลกลางเยอรมนี (BA), 2019; ILO, 2018
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เศรษฐกจิด้จิทิล้เหน็พอ้งว่า “การหาลูกจา้งที�มที ้ �งทก้ษะทางเทคนิค
และทก้ษะด้้านความสม้พน้ธ์ทางธุรกิจ” เป็นความท้าทายหลก้ที�
เกี�ยวขอ้งกบ้ัทก้ษะสำาหรบ้ับัรษิท้พวกเขา (Cameron and Faisal, 
2016) นอกจากนี� รอ้ยละ 41 ของผูู้ต้อบัแบับัสำารวจภาคบัรกิารไอซี
ทใีนประเทศสงิคโปรท์ี�ทำาโด้ยสมาคมอุตสาหกรรม SGTech รายงาน
ว่า ท้กษะทางสง้คมเป็นช้่องว่างทางท้กษะหล้กในอุตสาหกรรม 
(SGTech, 2019)  อกีการสำารวจที�ทำากบ้ับัรษิท้ไอซที ี856 แห่ง ใน
ประเทศเยอรมนีเผู้ยวา่ เกอ้บั 1 ใน 3 ของบัรษิท้พบัวา่ผูู้ส้มค้รงานขาด้
ทก้ษะทางสง้คม (Bitkom 2019)

การขาด้ทก้ษะทางสง้คมเหน็ได้้ช้ด้้เจนเป็นอย่างยิ�งในกลุ่มผูู้้สำาเรจ็
การศกึษาใหม ่สมาคมอุตสาหกรรมในประเทศสงิคโปรแ์ละแคนานด้า 
รบ้ัรู้ถึงความก้งวลเกี�ยวกบ้ัความพร้อมในการทำางานของผูู้้สำาเร็จ
การศกึษาใหมส่บ้ัเน้�องจากการขาด้ทก้ษะทางสง้คม (SGTech, n.d.; 
ICTC, 2016) อกีเร้�องสำาคญ้ที�ต้องกล่าวถึงคอ้ การฝึึกฝึนจากการ
ปฏิบิัต้งิานจรงิ (on-the-job training) สำาหรบ้ัผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาใหม่
อาจมคี่าใช้จ้่ายสงู ด้ง้น้ �นการขาด้ทก้ษะทางสง้คมในกลุ่มผูู้ส้ำาเรจ็การ
ศกึษาจะสง่ผู้ลกระทบัที�ต่างระด้บ้ักน้ในวสิาหกจิขนาด้กลางและขนาด้
เลก็ 

2.2.3.  ทกัษะเชิงสหวิทยาการ

บัทบัาทของเทคโนโลยทีี�เพิ�มขึ�นในทุกภาคส่วนของเศรษฐกจิเป็นตว้
ผู้ลก้ด้น้ความตอ้งการทก้ษะเช้งิสหวทิยาการ  ตว้อย่างเช้่น มคีวาม
ตอ้งการเพิ�มขึ�นในทก้ษะด้า้นต่างๆ เช้น่ ป้ญญาประด้ษิฐ ์(AI) คลาวด้ ์
คอมพวิติ�ง (cloud computing) บักิด้าต้า (big data)ความม้ �นคง
ปลอด้ภย้ทางไซเบัอร ์(cyber Security) และเทคโนโลยสีรุปภาพรวม
ขอ้มูลธุรกจิ (business Intelligence) ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�มคีวามรู ้
ในภาษาเขยีนโปรแกรมเฉพาะก็เป็นที�ต้องการอย่างมากเช้่นก้น 
ความสามารถในการทำางานในสาขาสหวทิยาการและความรูใ้นสาขา
อ้�นมคีวามสำาคญ้เพิ�มขึ�นเร้�อยๆ ในขณะที�ความซบ้ัซอ้นทางเทคโนโลยี
เพิ�มขึ�นและมีการนำาเทคโนโลยีด้ิจิทล้ที�มีนวต้กรรมไปใช้้ในหลาย
ภาคส่วนและสาขา รวมถึงการเกษตร ยาและสุขภาพ การศึกษา 
และการธนาคาร จงึเป็นสิ�งสำาคญ้ที�สถาบัน้อุด้มศกึษานำาแนวทางเช้งิ 
สหวทิยาการไปใช้ ้เช้่น ผู้่านการสรา้งวชิ้าเรยีนแบับัผู้สมผู้สานและ 
สง่เสรมิการเรยีนการสอนระหวา่งคณะและการแลกเปลี�ยนงานวจิย้

ความสำาคญ้ของทก้ษะเช้งิสหวทิยาการถูกเน้นยำ�าในผู้ลการสำารวจ 
บัริษ้ท  220  แห่ งที�ทำา โด้ย Deu tsche  Akademie  de r 
Technikwissenschaften (acatech) เม้�อไมน่านนี� บัรษิท้ถกูถามเกี�ยว
กบ้ัทก้ษะที�จำาเป็นสำาหรบ้ัอุตสาหกรรม 4.0 จากการสำารวจพบัว่าการ
คดิ้และการลงมอ้ทำาเช้งิสหวทิยาการถอ้เป็นหนึ�งในขอ้กำาหนด้ด้้าน
ทก้ษะที�สำาคญ้ที�สดุ้สำาหรบ้ับัรษิท้ (acatech, 2016)

 X ตารางท่ี 3: ทกัษะทางสงัคมท่ีจำาเป็นในสภาพแวดล้อมท่ีมีเทคโนโลยีเข้มข้น

ข้อกำาหนดทั่วไปในอาชีพไอซีที ทักษะทางสังคมที่จำาเป็น

การพฒ้นาและการใช้เ้ทคโนโลยี
การคดิ้เช้งิวพิากษ ์ การคดิ้เช้งิวเิคราะห ์ ความคดิ้สรา้งสรรค ์ การแกไ้ข

ป้ญหา

การจด้้การกบ้ัการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความสามารถในการเรยีนรู ้ ความยด้้หยุน่

เขา้ใจการจด้้ระบับังานและรก้ษาความสม้พน้ธล์กูคา้
การทำางานเป็นทมี  ความเป็นผูู้น้ำา  การส้�อสาร  การมุง่เน้นด้า้นการบัรกิาร 

ทก้ษะด้า้นธรุกจิและการจด้้การ

ที�มา : การวเิคราะหข์องผูู้เ้ขยีน



3X
ยทุธศาสตรใ์นการเตรียมคนให้มี
ทกัษะท่ีเป็นท่ีต้องการ

กล่องท่ี 1: การเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไร?

แมว้า่คำานิยามของการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติอาจต่างกน้ในระด้บ้ัประเทศและระด้บ้ัสากล โด้ยท้ �วไป คำานี�นิยามได้ว้า่ “กจิกรรมการเรยีนรู้
ท้ �งหมด้ที�ทำาตลอด้ช้วีติเพ้�อการพฒ้นาสมรรถนะและคณุสมบัต้ ิ(ขอ้แนะวา่ด้ว้ยการพฒ้นาทรพ้ยากรมนุษย ์ค.ศ. 2004 (ฉบับ้ัที� 195))

เพ้�อเป็นสญ้ลก้ษณ์การครบัรอบั 100 ปี ไอแอลโอรบ้ัรองปฏิญิญาหนึ�งศตวรรษเพ้�องานในอนาคตในการประช้มุใหญ่ประจำาปีไอแอลโอ 
สมย้ที� 108 ที�จด้้ขึ�นเด้อ้นมถุินายน พ.ศ. 2562  ปฏิญิญาที�มองการณ์ไกลฉบับ้ันี�ขอใหป้ระเทศสมาช้กิทกุประเทศใหค้วามสำาคญ้อยา่งยิ�งกบ้ั 
“การเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติที�มปีระสทิธผิู้ลและการศกึษาที�มคีณุภาพสำาหรบ้ัทกุคน”

 

การร่วมมอ้และการประสานงานที�มปีระสทิธผิู้ลในกลุ่มผูู้ม้สีว่นได้เ้สยี
เป็นสิ�งสำาคญ้หากผูู้ม้สี่วนได้เ้สยีต้องกำาหนด้ยุทธศาสตรท์ี�แขง็แกร่ง
ในการพฒ้นาทก้ษะ ขอ้แนะว่าด้ว้ยการพฒ้นาทรพ้ยากรมนุษย ์ค.ศ. 
2004 (ฉบับ้ัที� 195) ยำ�าถึงบัทบัาทของการเจรจาทางสง้คมในการ
กำาหนด้ การประยุกต์ใช้้ และการทบัทวนนโยบัายด้้านการพฒ้นา
ทรพ้ยากรบุัคคล การศกึษา การฝึึกอบัรม และการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติ
และระบัุว่า ประเทศสมาช้กิควรจะ “ยอมรบ้ัว่าการศกึษาและการฝึึก
อบัรมเป็นสทิธขิองทุกคน และควรทำางานร่วมกบ้ัภาคทีางสง้คมเพ้�อ
รบ้ัรองวา่ทกุคนสามารถเขา้ถงึการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติได้”้

	X 3.1.  การเรียนรูต้ลอดชีวิตในสาขาไอซีที 

ตามที�กล่าวไวใ้นกล่องที� 1 การเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติด้ว้ยวธิทีี�คลอบัคลุม
และยดึ้มนุษย์เป็นศูนย์กลางเป็นสิ�งสำาคญ้ หากคนงานต้องปรบ้ัตว้
กบ้ัความเปลี�ยนแปลงที�รวด้เรว็ ในขณะที�ความตอ้งการทก้ษะด้จิทิล้
เปลี�ยนไป 

ในสาขาไอซที ีการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติสามารถที�จะส่งเสรมิและเร่งการ
พลกิโฉมทางด้จิทิล้ สน้บัสนุนขดี้ความสามารถด้้านนวต้กรรมของ
ประเทศ ช้่วยการเคล้�อนที�ทางอาช้ีพ ตอบัรบ้ัก้บัความท้าทายที�

เกดิ้จากการเปลี�ยนแปลงด้า้นประช้ากร และทำาใหเ้กดิ้การเขา้ถงึการ
พฒ้นาทก้ษะอยา่งเทา่เทยีม 

จาก 7 ประเทศที�ทำาการวเิคราะห ์ประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี และ
สงิคโปรไ์ด้ด้้ำาเนินโยบัายเกี�ยวกบ้ัการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติ ตว้อย่างเช้่น 
แผู้น “การทำาการศึกษาให้ทน้สมย้ของประเทศจีน 2035 (China 
Education Modernization 2035)” สง่เสรมิการสรา้งสภาพแวด้ลอ้มของ
สถาบัน้สำาหรบ้ัการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติ โด้ยใหผูู้้ม้สีว่นเกี�ยวขอ้งท้ �งในภาค
การศกึษาและอุตสาหกรรมมสีว่นรว่ม 

อยา่งไรกด็้ ีใหส้ง้เกตวา่ในหลายปีที�ผู้า่นมาคำาวา่การเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติ
เป็นคำาที�ถูกใช้แ้ทนการศกึษาและการฝึึกอบัรบัผูู้ใ้หญ่มากขึ�น (ILO, 
2019) เน้�องจากการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยเีกดิ้ขึ�นอย่างรวด้เรว็ 
การนำานโยบัายการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติที�ครอบัคลุมไปใช้ใ้นการเตรยีม
คนงานใหม้ทีก้ษะพ้�นฐานที�แขง็แกร่งจงึเป็นเร้�องสำาคญ้โด้ยเริ�มจาก
การศกึษาระด้บ้ัปฐมวย้เพ้�อเตรยีมพรอ้มสำาหรบ้ัการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติ



	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย24

	X 3.2.  การศึกษาหลงัระดบัมธัยมศึกษา

 (มหาวิทยาลยั อาชีวศึกษา และ

สถาบนัการฝึกอบรม)

การเสรมิสรา้งขดี้ความสามารถของการศกึษาหลง้ระด้บ้ัมธ้ยมศกึษา
เป็นเร้�องสำาคญ้มากหากประเทศต้องจด้้การก้บัป้ญหาขาด้แคลน
ทก้ษะในสาขาไอซที ีในท้ �ง 7 ประเทศ ผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาสาขาไอซทีี
มก้ขาด้ทก้ษะทางเทคนิคเฉพาะด้้านหรอ้ทก้ษะทางสง้คมที�จำาเป็น
ต่อการประสบัความสำาเรจ็ในสถานที�ทำางาน ตามที�ได้ก้ล่าวไวใ้นบัท
ที� 2แมจ้ำานวนผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาไอซทีจีะเพยีงพอในประเทศอนิเด้ยี 
อนิโด้นีเซีย และไทย แต่ยง้มกีารขาด้แคลนผูู้้สำาเรจ็การศกึษาไอซี
ทีอย่างมนี้ยสำาคญ้ในประเทศแคนาด้า จีน เยอรมนี และสงิคโปร ์
นอกจากนี� แมว้า่จำานวนนก้เรยีนที�ศกึษาสาขาไอซทีใีน 4 ประเทศหลง้
จะเพิ�มขึ�น แต่ผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาไอซทีทีี�เพิ�มขึ�นนี�กย็ง้ไม่สามารถตาม
ทน้กบ้ัความตอ้งการของตลาด้แรงงาน

ช้่องว่างและการขาด้แคลนทก้ษะหลง้ระด้บ้ัมธ้ยมศกึษาอาจมสีาเหตุ
จาก

 X ความสามารถในการเพิ�มจำานวนผูู้้สำาเรจ็การศกึษาที�จำากด้้ของ
สถาบัน้

 X หล้กสูตรไม่สามารถสะท้อนถึงการพ้ฒนาการเปลี�ยนแปลง
เทคโนโลยทีี�รวด้เรว็และการนำาไปใช้ใ้นอุตสาหกรรม

 X หลก้สตูรและวธิกีารสอนขาด้การเน้นย้ำาที�เพยีงพอเร้�องการพฒ้นา
ทก้ษะทางสง้คม

 X จำานวนคณาจารยท์ี�มคีวามสามารถในการสอนทก้ษะที�เกี�ยวขอ้ง
ไมเ่พยีงพอ รวมถงึทก้ษะทางเทคนิค ทก้ษะทางสง้คม และทก้ษะ
เฉพาะเขต (domain)และอุตสาหกรรม

 X การขาด้แคลนแนวทางเช้งิสหวทิยาการ

 X การเรยีนรูจ้ากการทำางาน (work-based learning) ไมเ่พยีงพอ

 X การร่วมมอ้กน้ระหว่างสถาบัน้การศกึษาและภาคทีางสง้คมไม่
เพยีงพอ

 X ความไม่สอด้คลอ้งระหว่างทศ้นะระยะส้ �นและระยะยาวด้า้นการ
ศกึษา กลา่วคอ้ การไมส่ามารถหาสมด้ลุที�เหมาะสมระหวา่งทก้ษะ
ที�จำาเป็นต่อการจา้งงานและทก้ษะที�จะยกระด้บ้ัความสามารถใน
การปรบ้ัตว้ของผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาในอนาคต

การฝึึกอบัรมคณาจารยต์่อเน้�องจะช้ว่ยใหอ้าจารยป์รบ้ัวธิกีารสอนและ
ทก้ษะให้ทน้สมย้เพ้�อเตรยีมน้กเรยีนใหพ้รอ้มต่อความต้องการของ
ตลาด้แรงงานในอนาคต ตว้อย่างของการเรยีนรูต้่อเน้�องของอาจารย์
เหน็ได้จ้าก Beuth University of Applied Science ในประเทศเยอรมนี
 ซึ�งมกีารออกแบับัคอรส์ออนไลน์สำาหรบ้ัคณาจารยส์าขาวทิยาศาสตร์
คอมพวิเตอร ์ อกีตว้อยา่งหนึ�งคอ้ Beijing Information Technology 
College ซึ�งมกีารต้ �งศูนย์การสอนเพ้�อให้การฝึึกอบัรมต่อเน้�องแก่
อาจารยใ์นโรงเรยีนอาช้วีศกึษาท้ �วประเทศ

1    สำาหรบ้ัขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรณุาด้ทูี� www.iiitm.ac.in/index.php/en/academics-final/academic-programs/integrated-post-graduate-ipg/65-post-graduate-m-tech

ภาคทีางสง้คมมบีัทบัาทสำาคญ้อย่างยิ�งในการสรา้งการศกึษาระด้บ้ั
หลง้มธ้ยมศกึษา  อย่างไรกด็้ ีกระบัวนการที�ใหลู้กจา้งและนายจา้งมี
ส่วนร่วมไม่ได้ม้กีารนำาไปใช้ใ้นสถาบัน้เสมอไป และการทำางานร่วม
กน้ขึ�นอยู่กบ้ัหลายป้จจย้ เช้่น วฒ้นธรรมการสนทนา ผู้ลประโยช้น์
รว่ม องคก์รนายจา้งและลกูจา้งที�อสิระและแขง็แกรง่ และนโยบัายและ
สถาบัน้ที�สนบ้ัสนุนการมสีว่นรว่มอยา่งแขง็ขน้ แมว้า่สถาบัน้การศกึษา
ระด้บ้ัหลง้มธ้ยมศกึษาในประเทศสว่นมากในการศกึษานี�มสีว่นรว่มใน
การพดู้คุยกบ้ัองคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้ง แต่ระด้บ้ัความมสีว่น
รว่มต่างกน้มากระหวา่งสถาบัน้  ตว้อยา่งเช้น่ ในประเทศแคนด้า จนี 
เยอรมนี และสิงคโปร์มีการปรึกษาบัริษ้ท สมาคมอุตสาหกรรม 
และสภาภาคส่วนซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของกระบัวนการพฒ้นาหลก้สูตร 
ขอ้คน้พบัจากทกุประเทศยง้ช้ี�ใหเ้หน็อกีวา่ แมจ้ะมชี้อ่งทางการส้�อสาร
มากมาย แต่หลก้สูตรต่างๆ กย็ง้ไม่ได้ร้บ้ัการปรบ้ัปรุงใหท้น้สมย้ได้้
รวด้เรว็เทา่ที�จำาเป็น 

3.2.1.  การเรียนรู้จากการทำางาน
(Work-based learning) 
สำาหรบันักเรียนและผู้ท่ี

สำาเรจ็การศึกษาใหม่ 

ช้อ่งวา่งทางทก้ษะในกลุ่มผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาอาจทำาใหก้ารเปลี�ยนผู้า่น
จากการศกึษาระด้บ้ัอุด้มศกึษาไปยง้สถานที�ทำางานเป็นไปได้ย้ากมาก 
และผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาหลายคนจำาตอ้งได้ร้บ้ัการฝึึกฝึนจากการปฏิบิัต้ิ
งานจรงิ (on-the-job training) เพ้�อจด้้การกบ้ัช้อ่งวา่งเหลา่น้ �น ตอนนี�
การเรยีนรูใ้นสถานที�ทำางานได้ร้บ้ัการยอมรบ้ัว่าเป็นเคร้�องมอ้สำาคญ้
ที�จะทำาใหบ้ัุคคลได้ร้บ้ัทก้ษะทางเทคนิคหลก้ และที�สำาคญ้กว่าน้ �นคอ้
ทก้ษะทางสง้คมณ ป้จจุบัน้ มกีารสน้บัสนุนใหม้กีารฝึึกงาน (intern-
ships) และการเรยีนรูจ้ากการทำางาน (work-based learning) รปูแบับั
อ้�นในท้ �ง 7 ประเทศเพ้�อสนบ้ัสนุนกระบัวนการน้ �น

อีกรูปแบับัของการเรยีนรู้จากการปฏิิบัต้ิจรงิคอ้การสร้างโครงการ
ที�น้กเรยีนสามารถทำาได้แ้ละมกีารพฒ้นาและด้ำาเนินการโด้ยองค์กร
ภาครฐ้หรอ้เอกช้นในที�สุด้การเรยีนรูโ้ด้ยใช้โ้ครงการเป็นฐาน (proj-
ect-based learning) ช้่วยในการประยุกต์ใช้ค้วามรูพ้ ้�นฐานและภาค
ปฏิบิัต้กิบ้ั “โครงการในโลกแห่งความเป็นจรงิ” ตว้อย่างเช้่น Indian 
Institute of Information Technology and Management (IIITM) 
Gwalior เปิด้สอนหลก้สตูรปรญิญาโทที�กำาหนด้เวลา 1 ปีสำาหรบ้ัการ
ทำาโครงการ ซึ�งน้กเรยีนต้องพฒ้นาโครงการ เช้่น ทำารายงานวจิย้ 
แอพพลเิคช้น้ หรอ้ซอฟิตแ์วรอ์้�นๆ หลก้ฐานช้ี�ช้ด้้วา่งานโครงการเพิ�ม
โอกาสในการได้ร้บ้ัวา่จา้งในอุตสาหกรรมไอซทีใีหก้บ้ันก้เรยีนเม้�อจบั
การศกึษาแลว้อยา่งมนีย้สำาคญ้ (การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ั IIITM 
Gwalior)1

ในท้ �ง 7 ประเทศ ส่วนใหญ่การเรยีนรูจ้ากการทำางาน (work-based 
learning) อยู่ในรูปแบับัของการฝึึกงาน (internship) ในขณะที�การ
ฝึึกหด้้ฝีึมอ้ (apprenticeship) กเ็ป็นรปูแบับัการเรยีนรูจ้ากการทำางาน
(work-based learning) ที�เป็นที�นิยมในประเทศอนิเด้ยี อนิโด้นีเซยี
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และไทย ซึ�งส่วนใหญ่มไีว้สำาหรบ้ัอาช้พีใช้้ระด้บ้ัทก้ษะทางเทคนิค
ค่อนขา้งตำ�า ในประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี และสงิคโปร ์มกีารนำา
การฝึึกงาน (internship) มาผู้สมผู้สานกบ้ัหลก้สูตรมหาวทิยาลย้ใน
การศกึษาระด้บ้ัอุด้มศกึษาและมก้เป็นภาคบัง้คบ้ั บัรษิท้ต่างๆ มก้
ใช้ก้ารฝึึกงาน (internship) เป็นเคร้�องมอ้การสรรหาคนเขา้ทำางาน
ใน 4 ประเทศนี� ตว้อย่างเช้่น ในประเทศจนี มหาวทิยาลย้Tsinghua
 University หลก้สตูรมกีารฝึึกงาน (internships) กบ้ับัรษิท้เป็นเวลา
ประมาณ 3 เด้อ้น ซึ�งช้ว่ยนก้เรยีนใหไ้ด้ม้าซึ�งทก้ษะที�นำาไปปฏิบิัต้งิาน
จรงิได้ ้ หลายบัรษิท้มองโครงการฝึึกงานเหล่านี�ว่าเป็นช้่องทางการ
สรรหาคนเขา้ทำางานที�มปีระสทิธผิู้ล (การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ั
มหาวทิยาลย้ Tsinghua University, จนี) 

ในประเทศเยอรมนี มหาวทิยาลย้จำานวนมากใช้ร้ะบับัการเรยีนรูแ้บับั
ทวภีาค ี (dual approach) ที�ผู้สมผู้สารการศกึษาในมหาวทิยาลย้
กบ้ัการฝึึกฝึนจากการปฏิบิัต้งิานจรงิ (on-the-job training) บัรษิท้
ที�เขา้ร่วม เช้่น Siemens Deutsche Telekom และ Volkswagen 
มก้ตอ้งการจา้งงานผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาจากหลก้สตูรแบับัทวภิาคนีี�เป็น
อยา่งมาก

นอกจากจะเพิ�มความสามารถในการจ้างงานของผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษา
แลว้ การเรยีนรูจ้ากการทำางาน (work-based learning) ยง้ช้ว่ยสถาบัน้
การศกึษาในการแก้ไขปรบ้ัปรุงหลก้สูตรใหท้น้สมย้ รวมถงึจากการ
ตอบัรบ้ัจากบัรษิท้ที�ใหป้ระสบัการณ์ทำางานแก่น้กเรยีนอกีด้ว้ย (การ
สม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ั IIITM Gwalior, อนิเด้ยี และSkillsFuture,
สงิคโปร)์ แมจ้ะมคีวามกา้วหน้าในด้า้นน้ �น แต่นายจา้งในหลายประเทศ
ที�ทำาการสำารวจเน้นยำ�าว่ามีความจำาเป็นต้องด้ำาเนินการมากกว่า 
นี�เพ้�อเตรยีมผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาใหพ้รอ้มสำาหรบ้ัตลาด้แรงงาน

3.2.2.  ทกัษะทางสงัคม

สถาบัน้อุด้มศกึษามกีารเริ�มนำาทก้ษะทางสง้คมไปรวมไวใ้นหลก้สตูร
อย่างไรกด็้ ีเร้�องนี�ยง้สามารถพยายามด้ำาเนินการต่อไปได้ ้ตว้อย่าง
เช้น่ British Columbia Institute of Technology (BCIT) ใช้ก้ารเรยีนรู้
โด้ยใช้โ้ครงการเป็นฐาน (project-based learning) ในการสอนทก้ษะ
การแกไ้ขป้ญหาและความคดิ้สรา้งสรรค ์(การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้
กบ้ั BCIT, แคนาด้า).

คณะวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอรแ์ละคณติศาสตรท์ี� Munich University 
of Applied Sciences (MUAS) ใช้แ้นวทางที�แตกต่างออกไป มกีาร
พฒ้นาวิธีการทด้สอบัของต้วเองในการประเมินทก้ษะทางป้ญญา
(cognitive skill) ของน้กเรยีนไอซีทใีนด้้านตรรกะและการคดิ้เช้งิ
นามธรรมและการคดิ้วเิคราะห ์ตอนตน้ปีแรกของการศกึษา นก้เรยีน
จะได้ร้บ้ัผู้ลสอบัของตนเองและนำาผู้ลน้ �นมาเทยีบักบ้ัเกณฑ์ม์าตรฐาน
ที�คาด้หวง้ได้ ้มวีชิ้าเตรยีมความพรอ้มใหเ้ลอ้กเรยีนเพ้�อปิด้ช้่องว่าง

ทางทก้ษะน้ �น คณาจารยไ์ด้ร้บ้ัผู้ลสอบัที�เป็นคา่เฉลี�ยของกลุม่นก้เรยีน
เพ้�อช้่วยใหเ้ขา้ใจความจำาเป็นในการพฒ้นาทก้ษะและการฝึึกฝึนของ
นก้เรยีนและปรบ้ัหลก้สตูรใหส้อด้คลอ้งเหมาะสม (สม้ภาษณ์เพ้�องาน
วจิย้กบ้ั MUAS, เยอรมนี) 

3.2.3.   แนวทางเชิงสหวิทยาการ

ด้ง้ที�กล่าวไวใ้นบัทก่อน ความซบ้ัซ้อนของเทคโนโยลดี้จิทิล้ใหม่และ
การประยุกตใ์ช้ท้ี�หลากหลายในหลายภาคสว่นเศรษฐกจิแสด้งว่าการ
เรยีนรูเ้ช้งิสหวทิยาการเป็นสิ�งสำาคญ้มาก  หลก้สตูรเช้งิสหวทิยาการ
เป็นหลก้สตูรที�สามญ้ขึ�นเร้�อยๆ ในหลายประเทศที�ทำาการวเิคราะหใ์น
การศกึษานี�

ตว้อย่างเช้่น ประเทศเยอรมนีมปีระเพณีอน้ยาวนานของการศกึษา
หลก้สตูรเช้งิสหวทิยาการ วชิ้าเรยีนที�ผู้สมผู้สานเร้�องสารสนเทศธุรกจิ
(business informatics) ถูกสอนต้ �งแต่ช้่วงปี พ.ศ. 2533โด้ยมกีารมุ่ง
เน้นไปที�การฝึึกอบัรมผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีที�สามารถสน้บัสนุนการ 
พลกิโฉมทางด้จิทิล้ของบัรษิท้ มกีารเริ�มใช้้หลก้สูตรการเรยีนแบับั
ผู้สมผู้สานจำานวนมาก หลก้ๆ แล้วจะร่วมกบ้ัคณะส้�อ สุขภาพ และ
วศิวกรรม ของมหาวทิยาลย้ ในประเทศแคนาด้า สาขาที�คาด้วา่ความ
ต้องการผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีจีะเพิ�มขึ�นอย่างมนี้ยสำาคญ้ประกอบัด้้วย 
สขุภาพและเทคโนโลยชี้วีภาพ เทคโนโลยกีารเกษตร (agritech) และ
เทคโนโลยทีางการเงนิ (fintech) ในประเทศสงิคโปร ์มกีารนำาแนวทาง
การขา้มสาขาวชิ้า (cross-disciplinary approach) ที�ใหน้้กเรยีนได้้
พฒ้นาทก้ษะทางด้จิทิล้ที�สำาคญ้ไปใช้เ้พิ�มขึ�นเร้�อยในสาขาการเงนิและ
กฎหมาย

การพฒ้นาป้ญญาประด้ษิฐ ์(AI) กส็่งเสรมิความตอ้งการแนวทางเช้งิ
สหวทิยาการ (การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ัมหาวทิยาลย้ Tsinghua 
University) AI Singapore หลก้สูตรระด้บ้ัช้าตเิพ้�อกระตุ้นขดี้ความ
สามารถด้้านป้ญญาประด้ิษฐ์ของสงิคโปร์ได้้จด้้ต้ �งหลก้สูตรฝึึกหด้้
ป้ญญาประด้ษิฐ ์(AI Apprenticeship Programme) ขึ�นมา เป้าหมาย
ของหลก้สูตรนี�คอ้ การมุ่งเป้า ฝึึกอบัรม และเตรยีมความพร้อมให ้
กบ้ัช้าวสงิคโปรท์อ้งถิ�นผูู้ม้คีวามสามารถด้า้นป้ญญาประด้ษิฐ์ใหเ้ขา้
ทำางานในตลาด้แรงงานหลก้สูตรนี�เป็นหลก้สูตรเตม็เวลาและมรีะยะ
เวลา 9 เด้อ้น นก้เรยีนในหลก้สตูรนี�มาจากพ้�นฐานทางวชิ้าการที�หลาก
หลายและทกุคนมคีวามรูเ้กี�ยวกบ้ัป้ญญาประด้ษิฐแ์ละแมช้ช้นีเลริน์นิง
มาก่อนหน้าบัา้งแลว้ (การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ั AI Singapore) 

ตว้อย่างข้างต้นแสด้งให้เห็นว่า มคีวามพยายามส่งเสริมแนวทาง 
เช้งิสหวทิยาการในการศกึษาไอซทีใีนระด้บ้ัหลง้ระด้บ้ัมธ้ยมศกึษา 
อย่างไรกด็้ ีมแีนวทางที�มกีารประสานงานมากขึ�นและการลงทุนเพิ�ม
เตมิมคีวามจำาเป็นในการพฒ้นาแนวทางเหลา่นี�และเสรมิสรา้งทก้ษะ
เช้งิสหวทิยาการของนก้เรยีนต่อไป 
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การพฒ้นาเทคโนโลยทีี�รวด้เรว็ทำาใหผูู้้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีตี้องเขา้ร่วม
การฝึึกอบัรมต่อเน้�องบั่อยกว่าผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญในสาขาอ้�นๆ ตว้อย่างเช้่น
ในประเทศเยอรมนี บัรษิท้จด้้การฝึึกอบัรมต่อเน้�องแก่ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอ
ซทีมีากกว่าผูู้ท้ี�ทำาอาช้พีอ้�น และแรงงานไอซทีใีช้เ้วลามากไปกบ้ัการ
เรยีนคอร์สออนไลน์ที�ไม่เสยีค่าใช้จ้่าย การฝึึกอบัรมต่อเน้�องเป็นได้้
หลายรูปแบับัและระยะเวลาที�ใช้อ้าจต่างกน้ไป รวมถงึการเรยีนรูใ้น
สถานที�ทำางานตามอธ้ยาศย้ การฝึึกอบัรมออนไลน์แบับัช้ี�นำาตนเอง 
การฝึึกอบัรมในบัรษิท้ที�มแีบับัแผู้น และการฝึึกอบัรมเพ้�อได้ใ้บัรบ้ัรอง
ต่างๆ เป็นตน้ 

ตามที�กล่าวไวใ้นส่วนตน้เร้�องการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติ ประเทศแคนาด้า
จนี เยอรมนี และสงิคโปร์ได้้ด้ำาเนินนโยบัายส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
ผูู้้ใหญ่และการเรยีนรู้ต่อเน้�อง  ตว้อย่างเช้่น รฐ้บัาลสงิคโปร์มกีาร
ด้ำาเนินนโยบัายส่งเสรมิการพฒ้นาทก้ษะสำาหรบ้ัแรงงานช้าวสงิคโปร์
และลงทุนในทรพ้ยากรจำานวนมากในการศกึษาต่อเน้�องและการฝึึก
อบัรม (การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ั Institute for Adult Learning, 
สงิคโปร)์ การรเิริ�มหลก้รวมถงึหลก้สตูรการฝึึกฝึนจากการปฏิบิัต้งิาน
จรงิ (on-the-job training) หลก้สตูรเขม้ขน้ (immersive programmes) 
สำาหรบ้ัคนงานสงูอายุและหลก้สตูรที�มุ่งเน้นทก้ษะที�คนงานตอ้งใช้ใ้น
การทำางานอยา่งมปีระสทิธผิู้ลกบ้ัเทคโนโลยใีหม่

นอกจากการรเิริ�มของรฐ้บัาล ภาคทีางสง้คมกส็น้บัสนุนการจด้้การ
ฝึึกอบัรมต่อเน้�อง  ตว้อย่างเช้่น ในประเทศสงิคโปร์และจนี องค์กร
ลกูจา้งจด้้วชิ้าการฝึึกอบัรมต่อเน้�องใหแ้ก่คนงาน  ในประเทศแคนาด้า 
ICTC รว่มกบ้ั Microsoft Canada สรา้งหลก้สตูรขึ�นมาเพ้�อเช้้�อมความ
เหล้�อมลำ�าทางด้จิทิล้ (digital divide) ใหก้บ้ัคนหางานที�มองหาโอกาส
ในการสรา้งประสบัการณ์ด้า้นวชิ้าช้พีที�หลากหลาย

แมโ้ครงการฝึึกอบัรมต่อเน้�องจะมอียู่ในบัรษิท้ขนาด้ใหญ่หลายแห่ง

แต่การจด้้และการจด้้หาทุนเพ้�อการฝึึกอบัรมต่อเร้�องเป็นเร้�องทา้ทาย

สำาหรบ้ัวสิาหกจิขนาด้กลางและขนาด้เลก็ที�อาจไม่มแีผู้นกทรพ้ยากร

บัุคคลโด้ยเฉพาะหรอ้แผู้นยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒ้นาทก้ษะ 

(การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้)

ในภาพรวม ความรบ้ัผู้ดิ้ช้อบัของลูกจ้าง นายจ้าง และรฐ้บัาลใน

เร้�องการฝึึกอบัรมต่อเน้�องแตกต่างกน้ไปใน 7 ประเทศ งานวจิย้จาก

ประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี และสงิคโปรพ์บัว่าบุัคคลที�ได้ร้บ้ัการ

ฝึึกอบัรมและบัรษิท้มแีนวโน้มที�จะแบักรบ้ัตน้ทุนการฝึึกอบัรม แมว้่า

รฐ้บัาลมกีารออกนโยบัายสง่เสรมิการพฒ้นาและเพิ�มทก้ษะใหค้นงาน 

แตน่โยบัายเหลา่นี�มแีนวโน้มที�จะมุง่เน้นไปที�กลุม่คนหรอ้บัรษิท้เฉพาะ



	X 4.1. ความเสมอภาคทางเพศ

ด้ง้ที�กล่าวไวข้า้งตน้ ผูู้ห้ญงิคดิ้เป็นประมาณ 1 ใน 3 ของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญ
ไอซทีที้ �งหมด้เท่าน้ �นใน 7 ประเทศที�วเิคราะหใ์นการศกึษานี� การส่ง
เสรมิผูู้ห้ญงิใหท้ำางานด้า้นไอซทีแีละการลงทุนในมาตรการที�รบ้ัรอง
โอกาสการจา้งงานที�ท้ �วถงึและสถานที�ทำางานที�คำานึงถงึมติเิพศสภาพ
จะทำาใหเ้กดิ้ผู้ลด้มีาก ตว้อย่างเช้่น จำานวนผูู้ห้ญงิที�ได้ร้บ้ัการจา้งงาน
ในภาคสว่นไอซทีทีี�เพิ�มขึ�นจะช้ว่ยลด้ช้อ่งวา่งรายได้ร้ะหวา่งเพศ1 

สถาบัน้ความเสมอภาคทางเพศแห่งยุโรป (The European Institute 
of Gender Equality) คาด้ว่าการส่งเสรมิผูู้ห้ญิงให้ทำางานในสาขา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและคณติศาสตร ์(หรอ้ที�เรยีกวา่วชิ้า STEM) 
มากขึ�น “จะนำาไปสูก่ารเตบิัโตทางเศรษฐกจิ งานที�มากขึ�น (สงูถงึ 1.2 
ลา้นตำาแหน่งภายใน พ.ศ. 2593) และผู้ลติภณ้ฑ์ม์วลรวมในประเทศที�
สงูขึ�นในระยะยาว (สงูถงึ 8.2 แสนยโูรภายใน พ.ศ. 2593)”

สด้้สว่นผูู้ห้ญงิที�ตำ�าในอาช้พีไอซทีสีบ้ัเน้�องจากป้จจย้ที�สนบ้ัสนุนกน้
หลายอยา่ง รวมถงึป้จจย้ต่อไปนี�

 X  ทศ้นคตเิหมารวมเร้�องเพศ(gender stereotypes) และบัรรทด้้ฐาน
ทางสง้คมเร้�องบัทบัาทของผูู้ห้ญงิในสง้คม ซึ�งอาจสง่ผู้ลด้า้นลบัต่อ
เด้ก็หญงิในช้ว่งอายนุ้อย รวมถงึในช้ว่งที�อยูโ่รงเรยีนก่อนวย้เรยีน  
ทำาใหม้ผีูู้ห้ญงิจำานวนน้อยลงเรยีนในสาขาที�เกี�ยวขอ้งกบ้ัไอซทีี

 X  การมตีว้แทนผูู้ห้ญงิในหลก้สตูรไอซทีใีนสถาบัน้อุด้มศกึษาและใน
อาช้พีไอซทีน้ีอยเกนิไป

 X  คล้ายกบ้ัอาช้พีในภาคส่วนอ้�น ผูู้ห้ญงิและผูู้ช้้ายที�ทำาอาช้พีไอซี
ทปีระสบัป้ญหาการขาด้ความยด้้หยุ่นในการจด้้การช้วีติและการ
ทำางานและขาด้สิ�งอำานวยสะด้วกในการด้แูลบัุตร

1   ตามที�ได้ร้บ้ัการยน้ยน้โด้ยสถาบัน้ความเสมอภาคทางเพศแหง่ยโุรป (European Institute of Gender Equality)

อคตเิร้�องเพศที�มอียูโ่ด้ยไมรู่ต้ว้ กลา่วคอ้ การเช้้�อมโยงในใจที�เกดิ้โด้ย
อต้โนมต้แิละไมไ่ด้ต้้ �งใจจากเพศสภาพที�เกดิ้จากประเพณ ีบัรรทด้้ฐาน
คา่นิยม วฒ้นธรรม และ/หรอ้ ประสบัการณ์อาจขด้้ขวางการมสีว่นรว่ม
ของผูู้ห้ญงิในอาช้พีไอซที ีเช้่น เกดิ้จากอคตใินการรบ้ัเขา้ทำางานและ
การเล้�อนตำาแหน่ง(ILO, 2017)

4.1.1.  ผู้หญิงในการศึกษาไอซีที

เน้�องจากบัรรทด้้ฐานทางสง้คมและทศ้นคตเิหมารวมบัางอย่างอาจ
ส่งผู้ลด้้านลบัต่อเด้็กหญิงในช้่วงอายุน้อยมากเช้่นว้ยก่อนเรียน 
การด้ำาเนินการเพ้�อส่งเสริมให้เด้็กหญิงพิจารณาที�จะทำางานใน
สาขาไอซทีตี้ �งแต่อายุน้อยจงึเป็นเร้�องสำาคญ้ หลก้ฐานจากประเทศ
เยอรมนีช้ี�วา่ ความสนใจในไอซทีขีองเด้ก็หญงิลด้ลงตามอาย ุตว้อยา่ง
เช้่น อต้ราส่วนของเด้ก็หญงิต่อเด้ก็ช้ายที�เขา้ร่วมการแข่งขน้สนเทศ
ศาสตรเ์ยาวช้นเกอ้บัเท่ากน้ในช้่วงช้้ �นประถมศกึษาปีที� 1 ถงึ 4แต่ลด้
ลงเร้�อยๆ เม้�อผู้่านการศกึษาไประด้บ้ัต่อไป กระท้ �งสด้้ส่วนของเด้ก็
หญงิที�เขา้รว่มในการแขง่ขน้เหลา่น้ �นในระด้บ้ัมธ้ยมศกึษาตอนปลาย
เหลอ้เพยีงรอ้ยละ 28 (Bundestag, 2018) นอกจากนี� เด้ก็หญงิอาจ
หมด้กำาลง้ใจและความสนใจที�มอียูแ่ต่ตน้อาจลด้ลงเพราะจำานวนของ
เด้ก็ช้ายที�มมีากกว่าในวชิ้าคอมพวิเตอร์ การแข่งขน้ วชิ้าเรยีนและ
กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ประเทศส่วนใหญ่ที�ทำาการวิเคราะห์ในการศึกษานี�มีการเริ�มต้น
การรเิริ�มที�ส่งเสรมิใหผูู้้ห้ญงิอายุน้อยเรยีนวชิ้าที�เกี�ยวขอ้งกบ้ัไอซที ี
ตว้อย่างเช้่น โครงการ MINT-Mädchen (เด้ก็หญิงใน STEM) ใน
ประเทศเยอรมนีมขี ้ �นตอนการคน้หาและระบัุเด้ก็หญงิที�มคีวามสนใจ
ในวชิ้า STEM ที�โรงเรยีน เด้ก็หญงิเหลา่น้ �นจะได้ร้บ้ัการฝึึกสอนขอ้มลู
ด้า้นเทคนิคและเกี�ยวกบ้ัแนวคดิ้เร้�องบัทบัาทปกตทิางเพศภาพและ
แบับัแผู้นด้า้นพฤตกิรรม ในขณะเด้ยีวกน้อาจารยแ์ละศาสตราจารยใ์น
มหาวทิยาลย้ได้ร้บ้ัการสนบ้ัสนุนเร้�องการสอน STEM ที�คำานึงถงึเพศ

4X
การส่งเสริมการสร้างอาชีพไอซีทีท่ีทัว่
ถึงและหลากหลาย



	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย28

สภาพ ในประเทศอนิเด้ยี รฐ้บัาลเริ�มใหโ้ควตาน้กเรยีนหญงิที�สถาน
บัน้เทคโนโลยอีนิเด้ยีทุกแห่ง โควตาถูกต้ �งไวท้ี�รอ้ยละ 14 ในปี พ.ศ. 
2560-2561 และเพิ�มเป็นรอ้ยละ 20 ในปี พ.ศ. 2563 การเริ�มใช้โ้ควตา
ช้ว่ยเพิ�มสด้้สว่นผูู้ห้ญงิที�เรยีนในสถาบัน้เทคโนโลยอีนิเด้ยีจากรอ้ยละ 
8 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นรอ้ยละ 18 ในปี พ.ศ. 2561

ตว้อยา่งหลก้สตูรที�สง่เสรมิความรูด้้จิทิล้ (digital literacy) ในกลุม่ผูู้ห้ญงิ
อายนุ้อยและเพิ�มความม้ �นใจใหก้บ้ัพวกเธอคอ้ โครงการ CanadaLearning 
Codeสถติเิผู้ยวา่รอ้ยละ 67 ของผูู้ห้ญงิและเด้ก็หญงิที�เขา้รว่มในหลก้สตูร 
Learning Code รูส้กึม้ �นใจกบ้ัการเขยีนโคด้้และเทคโนโลยมีากขึ�น และรอ้ย
ละ 81 ของคนอายนุ้อยที�จบัหลก้สตูร Canada Learning Code ตอ้งการ
เรยีนรูว้ชิ้าเหลา่น้ �นเพิ�มเตมิ2

4.1.2.  อปุสรรคต่อการพฒันาอาชีพ

ของผู้เช่ียวชาญไอซีทีหญิง

การเลอ้กปฏิบิัต้ทิางเพศ (gender discrimination) อาจขด้้ขวางเสน้
ทางอาช้พีของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทหีญิง แม้ว่างานวจิย้เร้�องผูู้้หญิงที�
ทำางานในสาขา STEM เผู้ยว่ามชี้่องว่างรายได้ร้ะหว่างเพศ (gender 
pay gaps) อยูใ่นสาขา STEM อยา่งมนีย้สำาคญ้ และผูู้ช้้ายในตำาแหน่ง
อาวุโสในภาคส่วนนี�มแีนวโน้มที�จะอายุน้อยกว่าผูู้้หญิงในตำาแหล่ง
คลา้ยกน้ และโด้ยปกตผิูู้ห้ญงิออกจากภาคส่วนนี�หลง้ทำางานได้ ้5 ปี 
(Gupta, 2019) ในประเทศแคนาด้าและเยอรมนี สด้้สว่นตว้แทนหญงิ
ตำ�าเกนิไปในตำาแหน่งอาวุโสทุกระด้บ้ั และสด้้ส่วนผูู้ห้ญงิในตำาแหน่ง
บัรหิารยง้คงตำ�าเป็นพเิศษ(Brookfield Institute, 2019; Bitkom, 
2019a) อยา่งไรกด็้ยีง้มคีวามกา้วหน้าอยูบ่ัา้ง ตว้อยา่งเช้น่ ขอ้มลูเผู้ย
วา่ในประเทศสงิคโปรส์ด้้สว่นผูู้ห้ญงิที�เป็นสมาช้กิคณะกรรมการเพิ�ม
ขึ�นในทกุอุตสาหกรรม รวมถงึภาคสว่นไอซทีดี้ว้ย 

นอกจากนี� มีการเริ�มต้นการริเริ�มจำานวนมากเพ้�อยกระด้้บัความ
สมดุ้ลด้า้นเพศสภาพในสถานที�ทำางาน ตว้อยา่งหนึ�งคอ้กลุ่ม Women 
in Technology Special Interest Group (WiT@SG)ที�จด้้ต้ �งโด้ย
สมาคมคอมพวิเตอรแ์ห่งสงิคโปร ์(Singapore Computer Society)  
มเีป้าหมายในการเพิ�มจำานวนผูู้ห้ญงิในภาคเทคโนโลยผีู้่านการสรา้ง
แพลตฟิอรม์สำาหรบ้ัผูู้ม้วีชิ้าช้พีหญงิเพ้�อเช้้�อมต่อ เรยีนรู ้และเป็นผูู้น้ำา
ในอุตสาหกรรม 

อยา่งไรกด็้ ีแมจ้ะมโีปรแกรมมากมายในการเพิ�มการมสีว่นร่วมของผูู้้
หญงิในการศกึษาและอาช้พีไอซที ีสด้้สว่นตว้แทนผูู้ห้ญงิยง้คงตำ�าเกนิ

2   ด้ขูอ้มลูเพิ�มเตมิที� www.canadalearningcode.ca/about-us

3   ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเพ้�อการโยกยา้ยถิ�นฐานที�ปลอด้ภย้ เป็นระเบัยีบั และปกต ิ(The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ครอบัคลุมทกุแงม่มุของการยา้ยถิ�นระหวา่งประเทศรวมถงึการยา้ยถิ�นฐานแรงงาน  นอกจาก

นี�อนุสญ้ญาวา่ด้ว้ยการอพยพเพ้�อการหางานทำา (ฉบับ้ัแกไ้ข) ค.ศ. 1949 (ฉบับ้ัที� 97) (the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97))และขอ้แนะวา่ด้ว้ยการยา้ยถิ�นเพ้�อการทำางาน(ฉบับ้ัแกไ้ข)ค.ศ. 1949(ฉบับ้ัที� 86) 

(Migration for Employment Recommendation (Revised), 1949 (No. 86))และอนุสญ้ญาวา่ด้ว้ยแรงงานขา้มช้าต ิ(บัทบัญ้ญต้เิพิ�มเตมิ) ค.ศ.1975 (ฉบับ้ัที� 143) (Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143))

และขอ้แนะวา่ด้ว้ยแรงงานอพยพ ค.ศ. 1975 (ฉบับ้ัที� 151) (Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 151))มบีัทบัญ้ญต้ทิี�รบ้ัรองการคุม้ครองพ้�นฐานใหก้บ้ัแรงงานขา้มช้าติ

ไปในภาคส่วนนี� แนวทางที�มุ่งเป้าและมกีารประสานกน้มากขึ�นเป็น
สิ�งจำาเป็นในการสง่เสรมิการจา้งงานที�ท้ �วถงึและสถานที�ทำางานที�คำานึง
ถงึมติเิพศสภาพ ซึ�งอาจรวมถงึ เช้่น การแกท้ศ้นคตเิหมารวมเช้งิลบั
(negative stereotypes) ในการศกึษาปฐมวย้ การส่งเสรมิมาตรการ
ที�สนบ้ัสนุนใหผูู้้ห้ญงิมากขึ�นเรยีนวชิ้า STEM และทำางานในอาช้พีไอ
ซที ีโด้ยการเพิ�มการตระหนก้รูเ้กี�ยวกบ้ัอาช้พีไอซทีทีี�อาจเป็นได้ ้การ
พฒ้นาสภาพแวด้ลอ้มการทำางานไอซทีสีำาหรบ้ัผูู้ห้ญงิในภาคสว่นไอซี
ทกีารแกอ้คตใินอุตสาหกรรมที�มโีด้ยไมรู่ต้ว้ และการสง่เสรมิเครอ้ขา่ย
บัุคคลตว้อยา่งและมอ้อาช้พี

	X 4.2.  คนงานสูงอายุและคนงานกลางอาชีพ

 (mid-career) 

จากการขาด้แคลนและช้่องว่างที�คาด้การณ์ไว ้คนงานสงูอายุและคน
งานกลางอาช้พี (Mid-career) ถอ้เป็นกลุ่มคนจำานวนมากที�มคีวาม
สามารถที�ยง้ไมไ่ด้ใ้ช้ป้ระโยช้น์และสามารถเพิ�มและพฒ้นาทก้ษะได้ ้

ประเทศส่วนใหญ่ใน 7 ประเทศ ยกเว้นประเทศสงิคโปร์ ยง้ไม่ได้ ้
เริ�มโปรแกรมที�มุ่งเน้นไปที�คนงานสูงอายุหร้อคนงานกลางอาช้ีพ
ในสาขาไอซีท ีการรเิริ�มเช้่น โปรแกรมการเปลี�ยนวชิ้าช้พีสงิคโปร์
(Singaporean Professional Conversion Programmes)ใหโ้อกาสผูู้้
ทำางานสงูอายทุ้ �งที�มพี้�นฐานและไมม่พี้�นฐานในไอซที ี(ด้กูลอ่งที� 2) 

	X 4.3.  แรงงานข้ามชาติ

การย้ายถิ�นของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทีเพิ�มขึ�นใน 3 ทศวรรษที�ผู้่านมา
ท้ �วโลก  การแข่งขน้ระหว่างประเทศเพ้�อด้งึดู้ด้ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�มี
ทก้ษะสงูเขา้ทำางานเพิ�มขึ�นเพราะการเขา้สูร่ะบับัด้จิทิล้ (digitalization) 
ของเศรษฐกจิด้จิทิล้และการใช้ง้านไอซทีทีี�เพิ�มขึ�น ผูู้ย้า้ยถิ�นช้่วยแก้
ป้ญหาการขาด้แคลนทก้ษะในระยะส้ �นได้แ้ละสามารถสรา้งประโยช้น์
ใหก้บ้ัประเทศปลายทางได้อ้ยา่งมากการเคารพสทิธขิองแรงงานขา้ม
ช้าตแิละครอบัครว้และรบ้ัรองวา่มาตรฐานแรงงานสากลยง้คงอยูเ่ป็น
สิ�งสำาคญ้มากในการจด้้การการยา้ยถิ�นฐานแรงงาน3

กล่องท่ี 2: การริเร่ิมด้านทกัษะสำาหรบัคนงานสงูอายหุรือคนงานกลางอาชีพในประเทศสิงคโปร์

โปรแกรมเปลี�ยนวชิ้าช้พี (Professional Conversion Programmes)ออกแบับัมาเพ้�อช้ว่ยคนงานที�มปีระสบัการณ์ใหย้า้ยไปในอุตสาหกรรม
ที�มคีวามตอ้งการสงู โครงการนี�จด้้การฝึึกอบัรมทก้ษะใหก้บ้ัมอ้อาช้พีในอุตสาหกรรม ผูู้จ้ด้้การ ผูู้บ้ัรหิาร เพ้�อช้ว่ยใหพ้วกเขาเปลี�ยนอาช้พี
ได้ง้านในสาขาใหมแ่ละกา้วหน้าในอาช้พีต่อไป โปรแกรมเปลี�ยนวชิ้าช้พีหลายโปรแกรม รวมถงึ โปรแกรมเปลี�ยนวชิ้าช้พีสำาหรบ้ันก้
วเิคราะหข์อ้มลู (Professional Conversion Programme for Data Analysts)และโปรแกรมเปลี�ยนวชิ้าช้พีสำาหรบ้ันก้พฒ้นาซอฟิตแ์วร ์
ฟูิลสแตก็ (Professional Conversion Programme for Full Stack Software Developers) ใหค้วามสำาคญ้ในทก้ษะไอซทีเีป็นอยา่งยิ�ง ผูู้เ้ขา้
รว่มโปรแกรมเปลี�ยนวชิ้าช้พีได้ร้บ้ัสงูสดุ้รอ้ยละ 90 ของเงนิเด้อ้นและได้ร้บ้ัการสนบ้ัสนุนคา่ธรรมเนียมหลก้สตูร

ที�มา: IMDA and Workforce Singapore



 บทที ่4

การสง่เสรมิการสรา้งอาชพีไอซทีทีีท่ ัว่ถงึและหลากหลาย
29

ในการแก้ไขป้ญหาช้่องว่างและการขาด้แคลนท้กษะในภาคส่วน
ไอซีทปีระเทศแคนาด้า จนี และเยอรมนี ได้เ้ริ�มโปรแกรมวซ่ีาพเิศษ
(special visa programmes) เพ้�อส่งเสรมิการยา้ยถิ�นฐานแรงงาน
ระหวา่งประเทศของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที ี(กลอ่งที� 3) 

การขอวซ่ีาอาจต้องใช้เ้งนิจำานวนมากและใช้เ้วลานานในการด้ำาเนิน
การ ต้นทุนและเวลาในการด้ำาเนินการอาจกดี้กน้คนจากการขอวซ่ีา
และบัรษิท้จากการสรรหาคนทำางานจากต่างประเทศ อุปสรรคอ้�นๆ 
ที�ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทียีา้ยถิ�นตอ้งเผู้ช้ญิอาจรวมถงึการที�ประเทศปลาย
ทางไม่ยอมรบ้ัคุณวุฒทิี�พวกเขาได้้มาจากต่างประเทศและอุปสรรค
ด้า้นภาษา จากการสำารวจผูู้ย้า้ยถิ�นช้าวอนิเด้ยีที�มทีก้ษะสงูที�ทำางานใน 
4 ประเทศในยโุรปพบัวา่ กวา่ 1 ใน 5 ของผูู้ต้อบัการสำารวจมคีณุสมบัต้ิ
เกนิกวา่งานที�ทำาอยูใ่นป้จจบุัน้ เหตุผู้ลที�พบับัอ่ยที�สดุ้สำาหรบ้ัความรูส้กึ
ว่าตนมคีุณสมบัต้เิกนิกว่างานรวมถงึ การไม่ได้ท้ำางานในสาขาหรอ้
ความเช้ี�ยวช้าญของตนเองและการที�ไมส่ามารถเทยีบัโอนวฒุอินิเด้ยี
และประสบัการณ์ทำางานไปยโุรปได้้4 

ขอ้ตกลงร่วมว่าด้ว้ยการยอมรบ้ัหลก้สตูรการศกึษาเป็นกุญแจสำาคญ้
สู่การส่งเสรมิการยา้ยถิ�นกรอบัการยอมรบ้ัร่วมที�สำาคญ้ต่อภาคส่วน
ไอซทีคีอ้ International Engineering Alliance Washington Accord 
ซึ�งมกีารลงนามโด้ย 20 ประเทศ รวมถงึประเทศแคนาด้า จนี อนิเด้ยี
ญี�ปุ่ น สงิคโปร์ และสหรฐ้อเมรกิา ขอ้ตกลงนี�สน้บัสนุนการเคล้�อนที�
ของวศิวกรมอ้อาช้พี รวมถงึผูู้ท้ี�อยู่ในสาขาไอซที ีประเทศต่างๆ มก้

4   ภาคสว่นถกูเลอ้กในการทำาการสำารวจคอ้ไอซที ีการเงนิและการจด้้การ เทคโนโลยชี้วีภาพและเภสช้้กรรม และภาควชิ้าการสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ภาคสว่นเหลา่นี�ประสบักบ้ัการขาด้แคลนทก้ษะใน 4 ประเทศที�เลอ้ก (ฝึร้ �งเศส เยอรมนี

 เนเธอรแ์ลนด้ ์และสวสิเซอแลนด้)์ิ

จะเขา้ร่วมขอ้ตกลงทวภิาควี่าด้ว้ยการยา้ยถิ�นฐานแรงงาน ไม่เพยีง
เพ้�อยกระด้บ้ัธรรมาภบิัาลเร้�องการยา้ยถิ�น แต่เพ้�อจด้้การป้ญหาช้่อง
วา่งและการขาด้แคลนทก้ษะด้ว้ย แนวทางสำาหรบ้ัหน่วยทก้ษะ (skills 
modules) ในขอ้ตกลงทวภิาควี่าด้ว้ยการยา้ยถิ�นฐานแรงงานถูกเผู้ย
แพรโ่ด้ยไอแอลโอในปี พ.ศ. 2563 เพ้�อสนบ้ัสนุนกระบัวนการน้ �น

การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้ในประเทศอนิโด้นีเซยีและไทยเน้นวา่ การ
ขาด้แคลนทก้ษะภาษาอง้กฤษเป็นอุปสรรคสำาคญ้สำาหรบ้ัผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญ
ไอซทีทีี�ตอ้งการยา้ยถิ�นไปต่างประเทศ นอกจากทก้ษะภาษาอง้กฤษ
แล้ว การรู้ภาษาท้องถิ�นของประเทศปลายทางมก้มปีระโยช้น์มาก
ตว้อย่างเช้่น ในประเทศเยอรมนี แม้ว่าสถานที�ทำางานไม่ต้องให้ผูู้้
เช้ี�ยวช้าญไอซทีพีดู้และเขา้ใจภาษาเยอรมน้ แต่ความรูภ้าษาเยอรมน้
จะช้ว่ยเร้�องการปรบ้ัตว้เขา้สูส่ง้คมเยอรมน้ของผูู้ย้า้ยถิ�น

การบัรกิารก่อนและหลง้การไปถงึสำาหรบ้ัผูู้ย้า้ยถิ�นก็สำาคญ้มากเช้่น
กน้ การปรบ้ัตว้เขา้สูต่ลาด้แรงงานอาจใช้เ้วลาหลายเด้อ้นหลง้การไป
ถึงการบัริการก่อนไปถึงและการต้ �งถิ�นฐานช้่วยย่นระยะเวลาและ
ทำาใหผูู้้ย้า้ยถิ�นสามารถเสรมิสรา้งทก้ษะในการจ้างงานในขณะที�อยู่
ที�ประเทศตน้ทาง  บัรกิารก่อนไปถงึประกอบัด้ว้ยการประเมนิความ
พรอ้มในการทำางาน หลก้สตูรพฒ้นาทก้ษะ และการใหค้ำาปรกึษาด้า้น
การหางาน อย่างเช้่น ประเทศแคนาด้ามกีารใหบ้ัรกิารสน้บัสนุนและ
โปรแกรมสำาหรบ้ัผูู้ย้า้ยถิ�นเขา้ประเทศและผูู้ล้ี�ภย้มากมายเพ้�อสง่เสรมิ
ใหพ้วกเขามสี่วนร่วมอย่างเต็มที�ในช้วีติด้้านวฒ้นธรรม สง้คม และ

 กล่องท่ี 3: โครงการวีซ่าพิเศษสำาหรบัผูเ้ช่ียวชาญไอซีทีต่างชาติท่ีมีทกัษะสงู

(a) แคนาด้า

การรเิริ�มโปรแกรมGlobal Talent Streamมุง่ที�จะด้งึด้ดู้บัุคคลที�มทีก้ษะสงูใหเ้ขา้มาทำางานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยขีองประเทศโด้ยการ
อนุมต้ใิบัอนุญาตทำางานเรว็ขึ�น ซึ�งทำาใหร้ฐ้บัาลกลางออกใบัอนุญาตทำางานได้ภ้ายใน 2 สป้ด้าห ์บัรษิท้แคนาด้ากวา่ 1,000 แหง่ใช้ ้Global 
Talent Stream ในการจา้งงานคนงานต่างช้าตทิี�มทีก้ษะสงูกวา่ 4,000 คน เพ้�อตอบัรบ้ัความตอ้งการด้า้นทก้ษะระยะส้ �น โปรแกรมนี�ได้้
รบ้ัการตอบัรบ้ัที�ด้มีากจากท้ �งนายจา้งและผูู้ส้มค้รและใช้เ้ป็นการถาวรในเด้อ้นมนีาคม พ.ศ. 2562 ต้ �งแต่น้ �นมา ผูู้จ้ด้้หางานใหก้บ้ับัรษิท้
ไฮเทคของแคนาด้ากส็ง้เกตถงึความสนใจที�เพิ�มขึ�นจากคนงานไฮเทคต่างช้าติ

(b) จนี

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศจนีเริ�มใช้แ้ผู้น National High-end Foreign Expert Recruitment Planเพ้�อด้งึด้ดู้ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญระด้บ้ัสงูต่างช้าตใิน
สาขาสำาคญ้เพ้�อสง่เสรมินวต้กรรมในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีผู้นนี�ไมเ่พยีงมุง่เน้นที�ผูู้จ้ด้้การอาวโุสหรอ้ผูู้ป้ระกอบัการ แต่ยง้มุง่
ไปที�บัุคคลอายนุ้อยที�มทีก้ษะสงูในภาคสว่นเศรษฐกจิที�ได้ร้บ้ัผู้ลกระทบัจากการขาด้แคลนทก้ษะ ผูู้ท้ี�ได้ร้บ้ัการคด้้เลอ้กเขา้ทำางานภายใต้
แผู้นนี�จะได้ร้บ้ัการสนบ้ัสนุนใหอ้ยูใ่นประเทศจนีต่อในระยะยาว

(c) เยอรมนี

รฐ้สภาเยอรมนีมกีารรบ้ัรองกฎหมายการเขา้เมอ้งของแรงงานที�มทีก้ษะ (Skilled Labour Immigration Act) เม้�อไมน่านมานี�มผีู้ลบัง้คบ้ั
ใช้ใ้นวน้ที� 1 มนีาคม พ.ศ. 2563 กฎหมายใหมฉ่บับ้ันี�ผู้อ่นปรนการเขา้เมอ้งของแรงงานที�มทีก้ษะผูู้ม้คีณุวฒุกิารศกึษาระด้บ้ัอาช้วีศกึษา
หรอ้อุด้มศกึษาที�เยอรมนียอมรบ้ั อยา่งไรกด็้ ีมขีอ้ยกเวน้ใหก้บ้ัผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�ได้ร้บ้ัการจา้งงานแต่ไมม่คีณุวฒุอิยา่งเป็นทางการ
หากพวกเขามปีระสบัการณ์การทำางานอยา่งน้อย 3 ปีและมรีายได้เ้ฉลี�ยอยา่งน้อย 4,020 ยโูร (4,468 เหรยีญสหรฐ้) และมขีอ้ตกลงการ
ประนีประนอมกบ้ักระทรวงแรงงานและกจิการทางสง้คม (BMAS)

ที�มา : ESDC, 2019; China Innovation Funding, 2019; German Federal Ministry of the Interior, n.d.



	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย30

เศรษฐกจิ ในประเทศเยอรมนีหน่วยงานการจา้งงานรฐ้บัาลกลาง (the 
Federal Employment Agency (BA)) ได้จ้ด้้ต้ �ง ZentraleAuslands- 
und Fachvermittlung(ZAV) หรอ้ การบัรกิารการเป็นตว้กลางระหวา่ง
ประเทศที�ให้คำาปรกึษาและให้บัรกิารจด้้หางานให้กบ้ัผูู้้ย้ายถิ�นที�มี
ทก้ษะรวมถงึผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที ี

สุด้ท้ายนี�  การระบัาด้ของโรคติด้เช้้�อไวร้สโคโรนาสายพ้นธุ์ใหม ่
(โควิด้-19) ส่งผู้ลต่อการย้ายถิ�นของแรงงานที�มีทก้ษะสูงอย่างมี
น้ยสำาคญ้ แน่นอนว่าการขาด้แคลนแรงงานที�มทีก้ษะสูงอาจแย่ลง
เน้�องจากการจำากด้้การเด้นิทางระหว่างประเทศที�ยง้คงมอียู่ ในขณะ
เด้ยีวกน้ งานวจิย้จากประเทศเยอรมนีเผู้ยวา่ ภาคสว่นสารสนเทศและ
ขอ้มูลอยู่ในกลุ่มภาคส่วนเศรษฐกจิที�ได้ร้บ้ัผู้ลกระทบัจากวกิฤตเป็น
พเิศษ (KfW, 2020) 

4.3.1.  การย้ายถ่ินกลบั 

โด้ยปกติ การเขา้เมอ้งของผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทถีูกมองในเช้งิบัวกใน
ประเทศปลายทาง เพราะนำาไปสู ่“การได้ม้น้สมอง (Brain Gain)” และ
ช้่วยแก้ป้ญหาการขาด้แคลนทก้ษะ จากมุมมองของประเทศต้นทาง
การ “สมองไหล (brain drain)” อาจเป็นประเด้น็น่าเป็นห่วง อย่างไร
กด็้ ีการถกเถยีงได้เ้ปลี�ยนเป็นไปในเร้�องที�เรยีกวา่ “การหมนุเวยีนของ
สมอง (brain circulation)” ซึ�งคอ้สถานการณ์ที�ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�เคย
ทำางานต่างประเทศนำาทก้ษะเช้งินวต้กรรมกลบ้ัมาที�ประเทศต้นทาง
เม้�อพวกเขากลบ้ัอาศย้ที�น้ �นอกีคร้ �ง ตว้อย่างเช้่น การเตบิัโตของภาค
ส่วนไอซีทีในอินเด้ียถูกขบ้ัเคล้�อนโด้ยการกลบ้ัมาของผูู้้เช้ี�ยวช้าญ
ไอซทีชี้าวอนิเด้ยีจากต่างประเทศจำานวนมากด้ว้ยส่วนหนึ�ง สญ้ญา
จ้างลก้ษณะช้้ �วคราวที�ถูกเสนอใหค้นงานในต่างประเทศส่งเสรมิให้
เกดิ้ปรากฏิการณ์การยา้ยถิ�นกลบ้ั บัรษิท้หลายแหง่ในประเทศอนิเด้ยี
ต้องการจ้างผูู้้ย้ายถิ�นกลบ้ัเพราะประสบัการณ์การทำางานระหว่าง
ประเทศของพวกเขา เพ้�อสน้บัสนุนการยา้ยถิ�นกลบ้ั กระทรวงต่าง
ประเทศ กองกจิการคนอนิเด้ยีในต่างประเทศมกีารจด้้ต้ �งศูนย์เพ้�อ
ช้าวอนิเด้ยีในต่างประเทศ(Overseas Indian Centres Abroad)ในอา
บัูด้าบั ีกว้ลาลม้เปอร ์และวอช้งิตน้ด้ซี ีเพ้�อเขา้ถงึประช้าช้นอนิเด้ยีที�
กระจด้้กระจายและมสีว่นรว่มกบ้ัพวกเขาในการสรา้งเครอ้ขา่ยความรู ้
(Testaverde and others, 2017)

การย้ายถิ�นกล้บัเป็นเร้�องสำาค้ญสำาหร้บัประเทศจีนและสิงคโปร์
ตว้อย่างเช้่น บัรษิ้ท Zhaopin Ltd.,เป็นหนึ�งในบัรษิ้ทจด้้หางานที�
ใหญ่ที�สุด้ในประเทศจีน บัริษ้ทจะติด้ต่อน้กเรียนจีนที�เรียนในต่าง
ประเทศเพ้�อใหพ้วกเขารบ้ัทราบัถงึขอ้เสนองานในประเทศจนี เพราะ
ประสบัการณ์ในต่างประเทศและความสามารถในการปรบ้ัตว้ของพวก
เขาถูกมองว่าเป็นขอ้ได้เ้ปรยีบัในอุตสาหกรรมไอซทีทีี�เปลี�ยนแปลง
อยา่งรวด้เรว็ (การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้กบ้ับัรษิท้ Zhaopin Ltd., จนี)

ในการจงูใจผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�มทีก้ษะสงู บัรษิท้มก้จะเสนอเงนิเด้อ้น
ที�สูงและให้ผู้ลประโยช้น์พน้กงานที�น่าสนใจเพิ�มจากเงินโบัน้ส 
และตราสารสทิธซิ้�อขายหุน้ (stock options) (การสม้ภาษณ์เพ้�องาน
วจิย้กบ้ั TAOLE, จนี) หน่วยงานรฐ้บัาลในประเทศสงิคโปรม์กีารเพิ�ม
ความพยายามเขา้ถึงในหลายปีที�ผู้่านมาเช้่นกน้ เพ้�อสน้บัสนุนให้
ช้าวสิงคโปร์ที�อาศ้ยอยู่ ต่างประเทศกล้บัมาทำางานในประเทศ
บั้านเกดิ้ นอกจากการเขา้ถึง พลเมอ้งช้าวสงิคโปร์ที�อาศย้อยู่นอก
ประเทศสงิคโปรม์สีทิธทิี�จะเขา้ร่วมใน Tech Immersion Placement 
Programme เพ้�อเป็นแรงจงูใจในการเขา้รว่มผูู้เ้ขา้รว่มในต่างประเทศ

จะได้้รบ้ัเงนิคน้สำาหรบ้ัค่าธรรมเนียมรายวชิ้าที�จ่ายให้กบ้ัโปรแกรม
หากมกีารสง่เอกสารที�แสด้งวา่พวกเขามกีารทำางานหลง้การฝึึกอบัรม
ในประเทศสงิคโปรเ์สรจ็สิ�น

อย่างไรก็ด้ี มีความจำาเป็นที�ต้องทำางานวิจย้เพิ�มเติมเพ้�อประเมิน
ประสทิธผิู้ลของมาตรการที�กล่าวถงึขา้งตน้และเพ้�อระบุัการผู้สมรวม
ของนโยบัายที�มปีระสทิธผิู้ลที�สดุ้เพ้�อด้งึด้ดู้และรก้ษาผูู้ย้า้ยถิ�นกลบ้ัไว้

4.3.2.  การรกัษานักเรียนต่างชาติ

ให้อยู่ในประเทศต่อไป 

การยา้ยถิ�นของน้กเรยีนเป็นเสน้ทางหลก้ในการเขา้ถงึตลาด้แรงงาน
ของประเทศเพราะมน้ช้่วยให้เขา้ถึงการฝึึกงานระหว่างเรยีน และ
เตรยีมความพรอ้มน้กเรยีนด้ว้ยการศกึษาในระบับัที�นายจา้งสามารถ
พสิูจน์และเช้้�อม้ �นได้้ง่าย และให้ความรู้เช้ิงลึกแก่น้กเรยีนเร้�องวิธี
การทำางานของตลาด้แรงงานในประเทศ ตว้อย่างเช้่น จากข้อมูล
สำามะโนครว้ประช้ากรของประเทศแคนาด้าพ.ศ. 2559 (Canadian 
2016 Census of Population) รอ้ยละ 43 ของผูู้ย้า้ยถิ�นเขา้ประเทศ
ที�ทำางานในภาคสว่นไอซทีเีคยเรยีนที�ประเทศแคนาด้า  ประเทศปลาย
ทางมคีวามสนใจในการรก้ษาน้กเรยีนต่างช้าตใิหอ้ยู่ในประเทศหลง้
การจบัการศกึษาเพ้�อรบ้ัมอ้กบ้ัป้ญหาการขาด้แคลนทก้ษะ

จำานวนน้กเรยีนต่างช้าติที�เรยีนวชิ้าที�เกี�ยวกบ้ัไอซีทสีูงกว่าจำานวน
น้กเรยีนที�เรยีนวชิ้าอ้�น ในปีการศกึษา 2559-2560 มนี้กเรยีนจาก
ประเทศอินเด้ยี 186,267 คนที�ลงทะเบัยีนเรยีนที�มหาวทิยาลย้ใน
สหรฐ้อเมรกิา กวา่ 1 ใน 3 ของนก้เรยีนเหลา่น้ �น เรยีนคณติศาสตรแ์ละ
/หรอ้วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์(Institute of International Education, 
2018) ในประเทศเยอรมนี สด้้สว่นของนก้เรยีนต่างช้าตทิี�เรยีนวชิ้าที�
เกี�ยวกบ้ัไอซทีมีจีำานวนเป็น 2 เท่าของตว้เลขน้กเรยีนในวชิ้าอ้�นส่วน
ใหญ่ 

สถาบัน้ระด้บ้ัอุด้มศกึษาในประเทศอนิเด้ยี อนิโด้นีเซยี และไทยร่ วม

ม้อก้บัพ้นธมิตร ในต่ า งประ เทศเพ้� อ ให้แ น่ ใจว่ าน้ก เ รียนได้้

ร ้บัประสบัการณ์ในต่างประเทศ ตว้อย่างเช้่น มหาวทิยาลย้ Swiss 

German University (SGU) ของประเทศอนิโด้นีเซยีเริ�มโปรแกรม

การฝึึกงานพเิศษซึ�งนก้เรยีน SGU ตอ้งฝึึกงานภาคบัง้คบ้ั 2 คร้ �ง คร้ �ง

หนึ�งในประเทศและอกีคร้ �งหนึ�งในต่างประเทศ โปรแกรมนี�สง่เสรมิการ

รว่มมอ้อย่างใกล้ช้ดิ้ระหว่างผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาและบัรษิท้ต่างช้าตทิี�

พวกเขาไปฝึึกงาน นอกจากนี� นก้เรยีนบัางคนอาจมคีณุสมบัต้ทิี�จะได้้

รบ้ัปรญิญาจากมหาวทิยาลย้พน้ธมติรของ SGU ในประเทศเยอรมนี

หรอ้สวสิเซอรแ์ลนด้์



ข้อค้นพบัจาก 7 ประเทศที�ทำาการวิเคราะห์ในการศึกษานี�ได้้แก่
ประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี อนิเด้ยี อนิโด้นีเซยี สงิคโปร ์และไทย
ช้ี�วา่ภาคสว่นไอซทีแีละภาคสว่นอ้�นของเศรษฐกจิกำาลง้ประสบัป้ญหา
การขาด้แคลนคนงานไอซทีทีี�มทีก้ษะทางเทคนิคและทก้ษะทางสง้คม
ที�ลงตว้ นอกจากนี� ภาคส่วนไอซทีใีน 7 ประเทศเตบิัโตรวด้เรว็กว่า
ภาคส่วนอ้�นของเศรษฐกจิ หมายความว่า ความต้องการคนงานที�มี
ทก้ษะจะเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเน้�อง

ผูู้้เช้ี�ยวช้าญไอซีทคีดิ้เป็นสด้้ส่วนที�เพิ�มขึ�นและมนี้ยสำาคญ้ต่อกำาลง้
แรงงาน ตว้อยา่งเช้น่ ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีคีดิ้เป็นรอ้ยละ 7 ของการจา้ง
งานท้ �งหมด้ในประเทศแคนาด้า พวกเขามรีะด้บ้ัการศกึษาสงูกว่าคน
งานท้ �วไป ได้ร้บ้ัค่าจา้งสูงกว่าค่าเฉลี�ย และมแีนวโน้มที�จะอายุน้อย
และเป็นเพศช้าย การแข่งขน้เพ้�อด้ึงตว้ผูู้้เช้ี�ยวช้าญเหล่านี�นำาไปสู่
การยา้ยถิ�นที�เพิ�มขึ�น สด้้ส่วนผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีตี่างช้าตเิพิ�มขึ�นอย่าง
ต่อเน้�องในประเทศแคนาด้า เยอรมนี และสงิคโปรอ์นิเด้ยีเป็นหนึ�งใน
ประเทศที�มกีารยา้ยถิ�นออกของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�สำาคญ้ที�สดุ้ในโลก

แมก้ารยา้ยถิ�นออกจำานวนมากทำาใหเ้กดิ้ความกง้วลเร้�อง“สมองไหล 
(brain drain)” ที�อาจเกดิ้ขึ�น แต่มหีลก้ฐานการ “หมนุเวยีนสมอง(brain 
circulation)” มากขึ�น การยา้ยถิ�นกลบ้ัที�มนีย้สำาคญ้สง่ผู้ลด้า้นบัวกต่อ
ท้ �งประเทศตน้ทางและประเทศปลายทาง

จากหลก้ฐานที�แสด้งในบัทขา้งต้น กล่องที� 4 กล่าวสรุปการตอบัรบ้ั
ทางนโยบัายที�เป็นไปได้ ้10 ขอ้ที�สามารถช้ว่ยเร้�องการเจรจาระหวา่ง
รฐ้บัาล องคก์รนายจา้ง และองคก์รลูกจา้ง และช้่วยเร้�องการกำาหนด้
นโยบัายที�มปีระสทิธผิู้ลเพ้�อส่งเสรมิโอกาสงานที�มคีุณค่าใหก้บ้ัหญงิ
และช้ายในเศรษฐกจิด้จิทิล้

 

ข้อค้นพบสำาคญัและการตอบรบัทางนโยบาย
ท่ีเป็นไปได้

กล่องท่ี 4: การตอบรบัทางนโยบายท่ีเป็นไปได้10 ข้อ

1.  ลงทนุในระบบคาดการณ์ทกัษะเพ่ือยกระดบัความเข้าใจเก่ียวกบัความต้องการทกัษะในปัจจบุนัและอนาคต

การขาด้แคลนทก้ษะและความไมส่อด้คลอ้งของทก้ษะอ้�นๆ ถกูพบัในเศรษฐกจิด้จิทิล้ในท้ �ง 7 ประเทศ หมายความวา่ทก้ษะของคนทำางานใน
ป้จจบุัน้กบ้ัผูู้ท้ี�กำาลง้หางานไมต่รงกบ้ัทก้ษะที�นายจา้งตอ้งการ ปรากฏิการณ์ลก้ษณะนี�จะทำาลายการเตบิัโตทางเศรษฐกจิและสรา้งความไร้
ประสทิธภิาพเพราะตว้คนงานเองหรอ้สง้คมในภาพกวา้งได้ล้งทนุกบ้ัการพฒ้นาทก้ษะที�ไมเ่ป็นที�ตอ้งการของตลาด้แรงงาน ขณะที�บัรษิท้ 
ตอ้งพยายามหาคนงานที�มทีก้ษะเฉพาะที�ตอ้งการต่อไป

ฉะน้ �น จงึเป็นเร้�องสำาคญ้ที�ตอ้งมกีารจด้้ต้ �งระบับัการคาด้การณ์ทก้ษะที�สามารถช้ว่ยผูู้ม้สีว่นได้เ้สยีในการประเมนิวา่ การศกึษาและระบับั
การฝึึกอบัรมในประเทศทำาใหเ้กดิ้ทก้ษะที�บัรษิท้ตอ้งการหรอ้ไม ่คนงานมทีก้ษะที�จะทำาใหพ้วกเขาสามารถปรบ้ัตว้ต่อการเปลี�ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและองคก์รในอนาคตหรอ้ไม ่และนายจา้งมกีารพฒ้นาและเพิ�มทก้ษะใหล้กูจา้งอยา่งเหมาะสมหรอ้ไม่

2.  เพ่ิมการลงทนุในสถานบนัการศึกษาระดบัหลงัมธัยมศึกษาและคณาจารย์

แมว้า่จำานวนนก้เรยีนที�เรยีนวชิ้าที�เกี�ยวขอ้งกบ้ัไอทซีใีนประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี และสงิคโปรจ์ะเพิ�มขึ�นแต่จำานวนผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษา
ไอซทีี�ยง้คงไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด้แรงงานที�เพิ�มขึ�น ในประเทศอนิเด้ยี อนิโด้นีเซยี และไทย จำานวนผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษา
ระด้บ้ัปรญิญาตรเีพยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด้แรงงาน ณ ป้จจบุัน้ แมว้า่ผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาหลายคนยง้ขาด้ทก้ษะการคดิ้เช้งิวพิากษ์
ที�นายจา้งตอ้งการ นอกจากนี� สถาบัน้การศกึษาและการฝึึกอบัรมในประเทศเหลา่นี�ไมส่ามารถสรา้งผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาระด้บ้ัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอกในวชิ้าที�เกี�ยวขอ้งกบ้ัไอซทีไีด้เ้พยีงพอ ด้ง้น้ �นจงึควรมกีารด้ำาเนินการเพ้�อเพิ�มการลงทนุในการศกึษาหลง้ระด้บ้ัมธ้ยมศกึษา
เพ้�อใหร้บ้ัรองวา่การมผีูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาด้า้นไอซทีใีนทกุระด้บ้ัปรญิญาที�เพยีงพอ

อกีหนึ�งความท้าทายในการขยายการศกึษาด้้านไอซทีใีนสถาบัน้อุด้มศกึษาและโรงเรยีนอาช้วีศกึษาคอ้การขาด้แคลนคณาจารย์ด้้าน
วชิ้าการที�มคีณุสมบัต้เิหมาะสม ควรมกีารฝึึกอบัรมคณาจารยต์่อเน้�องเพ้�อใหแ้น่ใจวา่วธิกีารสอนและประมวลรายวชิ้าทน้ต่อการเปลี�ยน 
แปลงเทคโนโลยทีี�รวด้เรว็เพ้�อใหน้ก้เรยีนมคีวามพรอ้มสำาหรบ้ังานในอนาคต



	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย32

กล่องท่ี 4: การตอบรบัทางนโยบายท่ีเป็นไปได้10 ข้อ (ต่อ)

3.  ส่งเสริมให้ผูห้ญิงมากขึ�นเรียนวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์(หรอืท่ีเรียกว่า วิชา STEM) และทำางานในสาขาไอซีที

ผูู้ห้ญงิประกอบัเป็น 1 ใน 3 ของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีที้ �งหมด้โด้ยประมาณ ใน 7 ประเทศที�ทำาการวเิคราะหใ์นการศกึษานี� สด้้สว่นที�ตำ�าของ
ผูู้ห้ญงิในอาช้พีไอซทีอีาจมสีาเหตุจากหลายป้จจย้ที�เสรมิกน้รวมถงึ (ก) ทศ้นคตเิหมารวมเร้�องเพศและบัรรทด้้ฐานทางสง้คมเกี�ยวกบ้ับัท 
บัาทของผูู้ห้ญงิในสง้คม ซึ�งอาจสง่ผู้ลด้า้นลบัต่อเด้ก็หญงิในช้ว่งอายนุ้อย รวมถงึในช้ว่งที�อยูโ่รงเรยีนก่อนวย้เรยีน ทำาใหม้ผีูู้ห้ญงิจำานวน
น้อยลงเรยีนในสาขาที�เกี�ยวขอ้งกบ้ัไอซที ี (ข) การมตีว้แทนผูู้ห้ญงิในหลก้สตูรไอซทีใีนสถาบัน้อุด้มศกึษาและในอาช้พีไอซทีน้ีอยเกนิไป 
(ค) ผูู้ห้ญงิและผูู้ช้้ายที�ทำาอาช้พีไอซทีปีระสบัป้ญหาการขาด้ความยด้้หยุน่ในการจด้้การช้วีติและการทำางานและขาด้สิ�งอำานวยสะด้วกใน
การด้แูลบัุตร 

มาตรการทางนโยบัายที�ประเทศต่างๆ นำามาใช้ร้วมถงึการกำาหนด้ทศิทางและแนวทางด้า้นอาช้พี การแขง่ขน้การเขยีนโคด้้ รางวล้สำาหรบ้ั
ผูู้ห้ญงิ การระบัุผูู้ห้ญงิที�เป็นแบับัอยา่ง และการจด้้ต้ �งและเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของเครอ้ขา่ยวชิ้าช้พีของผูู้ห้ญงิ อยา่งไรกด็้ ี อต้ราการ
เขา้รว่มของผูู้ห้ญงิในสาขาไอซทีทีี�ตำ�าในป้จจุบัน้ช้ี�วา่มคีวามจำาเป็นตอ้งมคีวามพยายามแบับัมุง่เป้าและสอด้ประสานเพิ�มขึ�นเพ้�อสง่เสรมิให้
ผูู้ห้ญงิมากขึ�นศกึษาวชิ้าที�เกี�ยวขอ้งกบ้ั STEM และไอซที ี และพจิารณาการทำางานในอาช้พีไอซที ี และจด้้การอุปสรรคต่างๆ ที�เกี�ยวกบ้ั
การพฒ้นาด้า้นอาช้พี 

4.  จดัการช่องว่างทางทกัษะระหว่างทกัษะท่ีได้มาจากมหาวิทยาลยัหรอืสถาบนัฝึกอบรมวิชาชีพและทกัษะท่ีเป็นท่ีต้องการในอตุสาหกรรม

ช้อ่งวา่งทางทก้ษะพบัได้บ้ัอ่ยในภาคสว่นไอซที ี รวมถงึในกลุม่ผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษาใหม ่ ทำาใหก้ารเปลี�ยนผู้า่นจากการศกึษาระด้บ้ัอุด้มศกึษา
ไปยง้สถานที�ทำางานเป็นเร้�องยากและผูู้ส้ำาเรจ็การศกึษามก้จะใช้เ้วลาหลายเด้อ้นในการฝึึกฝึนจากการปฏิบิัต้งิานจรงิ (on-the-job training) 
ในการจด้้การช้อ่งวา่งเหลา่นี� มก้มกีารปรกึษากบ้ัสมาคมอุตสาหกรรมและสภาภาคสว่นในระหวา่งกระบัวนการการพฒ้นาหลก้สตูร อยา่งไร
กด็้ ีตอ้งมกีารด้ำาเนินการอกีมากเพ้�อปิด้ช้อ่งวา่งที�มอียูนี่�

ในป้จจบุัน้การเรยีนรูจ้ากการทำางาน (work-based learning) เป็นที�ยอมรบ้ัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นเคร้�องมอ้สำาคญ้ในการสอนท้ �งทก้ษะทาง
เทคนิคและทก้ษะทางสง้คม การฝึึกงาน (internships) ถกูรวมอยูใ่นหลก้สตูรมหาวทิยาลย้ในการศกึษาระด้บ้ัอุด้มศกึษาและมก้เป็นภาค
บัง้คบ้ัในสถาบัน้อุด้มศกึษาในประเทศแคนาด้า จนี และเยอรมนี สถาบัน้อุด้มศกึษาในประเทศสงิคโปรไ์มม่อีงคป์ระกอบัของการเรยีนรู้
จากการทำางาน (work-based learning) ที�เป็นภาคบัง้คบ้ัในทกุหลก้สตูร แต่นก้เรยีนมโีอกาสเขา้รว่มการฝึึกงาน (internships) ในประเทศ
อนิเด้ยี อนิโด้นีเซยี และไทย การฝึึกงานถกูมองวา่เป็นวธิกีารพ้�นฐานที�นก้เรยีนจะได้ร้บ้ัประสบัการณ์เช้งิปฏิบิัต้ ิ อยา่งไรกด็้ ีนายจา้งและ
องคก์รนางจา้งกลา่วไวว้า่ การเรยีนรูจ้ากการทำางาน (work-based learning) เพิ�มเตมิยง้เป็นสิ�งจำาเป็น

5.  เพ่ิมความสนใจในการศึกษาและการฝึกอบรมทกัษะทางสงัคม

เป็นที�ยอมรบ้ักน้อยา่งกวา้งขวางวา่ทก้ษะทางสง้คมมคีวามสำาคญ้เพิ�มขึ�นเร้�อยๆ สำาหรบ้ัผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที ี ตว้อยา่งเช้น่ การพฒ้นาและ
การใช้เ้ทคโนโลยตีอ้งใช้ค้วามคดิ้เช้งิวพิากษ ์ ความคดิ้เช้งิวเิคราะห ์ ความคดิ้สรา้งสรรค ์ และการแกป้้ญหา ในขณะที�การรบ้ัมอ้กบ้ัการ
เปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยตีอ้งใช้ค้วามสามารถในการเรยีนรูแ้ละความยด้้หยุน่ นอกจากนี� การทำางานในบัรษิท้ไอซทีตีอ้งเขา้ใจการจด้้
ระบับังานและรก้ษาความสม้พน้ธล์กูคา้ ซึ�งตอ้งใช้ท้ก้ษะทางสง้คมเช้น่ ความเป็นผูู้น้ำา การส้�อสาร และการทำางานเป็นทมี 

จากการสำารวจที�ทำาในหลายประเทศจาก 7 ประเทศช้ี�วา่ นายจา้งมก้พบัวา่การสรรหาคนที�มที ้ �งทก้ษะทางเทคนิคและทก้ษะทางสง้คมเขา้
ทำางานเป็นเร้�องยาก 

ในการรบ้ัมอ้กบ้ัความตอ้งการทก้ษะทางสง้คมที�เพิ�มขึ�น สถาบัน้อุด้มศกึษามกีารเริ�มนำาทก้ษะทางสง้คมไปรวมไวใ้นหลก้สตูร อยา่งไรกด็้ ี
เร้�องนี�ยง้สามารถพยายามด้ำาเนินการต่อไปได้ ้รวมถงึการศกึษาในช้ว่งตน้

6.  ส่งเสริมแนวทางเชิงสหวิทยาการเพ่ือพฒันาทกัษะ

เทคโนโลยดี้จิทิล้กำาลง้พลกิโฉมทกุภาคสว่นของเศรษฐกจิ ในหลายประเทศ กวา่ครึ�งของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีใีนเศรษฐกจิด้จิทิล้ทำางานใน
ภาคสว่นอ้�นที�ไมใ่ช้ภ่าคสว่นไอซที ี ตว้อยา่งเช้น่ ในประเทศแคนาด้า สาขาที�คาด้วา่ความตอ้งการผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีจีะเพิ�มขึ�นมากที�สดุ้
ประกอบัด้ว้ยสขุภาพ เทคโนโลยชี้วีภาพ เทคโนโลยกีารเกษตร และเทคโนโลยดี้า้นการเงนิ

มคีวามตอ้งการทก้ษะที�เพิ�มขึ�นในภาคสว่นอ้�นของเศรษฐกจิในด้า้นต่างๆ เช้น่ ป้ญญาประด้ษิฐ ์ คลาวด้ค์อมพวิติ�ง บักิด้าตา้ และความ
ม้ �นคงปลอด้ภย้ทางไซเบัอร ์ และเทคโนโลยสีรปุภาพรวมขอ้มลูธรุกจิคนงานที�มคีวามรูด้้า้นภาษาเขยีนโปรแกรมเฉพาะกเ็ป็นที�ตอ้งการ
มากเช้น่กน้ ความสามารถในการทำางานในสาขาสหวทิยาการและความรูใ้นสาขาอ้�นมคีวามสำาคญ้เพิ�มขึ�นเร้�อยๆ ในขณะที�ความซบ้ัซอ้น
ทางเทคโนโลยเีพิ�มขึ�นและมกีารนำาเทคโนโลยดี้จิทิล้ที�มนีวต้กรรมไปใช้ใ้นหลายภาคส่วนและสาขาจงึเป็นสิ�งสำาคญ้ที�สถาบัน้อุด้มศกึษา
นำาแนวทางเช้งิสหวทิยาการไปใช้ ้ เช้น่ ผู้า่นการสรา้งวชิ้าเรยีนแบับัผู้สมผู้สานและสง่เสรมิการเรยีนการสอนระหวา่งคณะ และการแลก
เปลี�ยนงานวจิย้



33 ขอ้คน้พบสำ�คญัและก�รตอบรบัท�งนโยบ�ยทีเ่ป็นไปได้

กล่องท่ี 4: การตอบรบัทางนโยบายท่ีเป็นไปได้10 ข้อ (ต่อ)

7.  ลงทนุในระบบการเรียนรูต้ลอดชีวิตท่ีมีประสิทธิผลและการฝึกอบรมต่อเน่ืองในสาขาไอซีที

ขณะที�ความตอ้งการทก้ษะเปลี�ยนไป แนวทางการการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติที�ยดึ้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางที�ครอบัคลุมจะเป็นสิ�งสำาคญ้ในการช้ว่ย
คนงานปรบ้ัตว้กบ้ัการเปลี�ยนแปลงที�รวด้เรว็ ตอ้งมคีวามพยายามในการจด้้การตน้ทนุทางสง้คมที�สงูของการเปลี�ยนแปลงที�รวด้เรว็สรา้ง
ประโยช้น์สงูสดุ้ในเวลาเด้ยีวกน้ การเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติในด้า้นไอซทีมีโีอกาสที�จะสง่เสรมิและเรง่การพลกิโฉมทางด้จิทิล้ สนบ้ัสนุนขดี้ความ
สามารถด้า้นนวต้กรรมของช้าต ิสง่เสรมิการเคล้�อนที�ของอาช้พี และตอบัรบ้ักบ้ัความทา้ทายที�เกดิ้จากการเปลี�ยนแปลงด้า้นประช้ากร และ
ใหเ้กดิ้การเขา้ถงึการพฒ้นาทก้ษะอยา่งเทา่เทยีม แมว้า่ประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี และสงิคโปรจ์ะกำาหนด้นโยบัายและยทุธศาสตรเ์ร้�อง
การเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติไวแ้ลว้แต่ประเทศเหลา่นี�มุง่เน้นไปที�การฝึึกอบัรมต่อเน้�อง การรบ้ันโยบัายการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติที�ครอบัคลุมที�เตรยีม
คนงานใหพ้รอ้มด้ว้ยทก้ษะพ้�นฐานที�แขง็แกรง่ และเตรยีมท้ �งผูู้ใ้หญ่และเด้ก็ รวมถงึผูู้ท้ี�อยูใ่นการศกึษาระด้บ้ัตน้ ใหพ้รอ้มสำาหรบ้ัการเรยีน
รูต้ลอด้ช้วีติ เป็นสิ�งสำาคญ้

ความจำาเป็นในการฝึึกอบัรมต่อเน้�องมมีากในคนงานที�ทำางานในอาช้พีไอซทีอียูแ่ลว้ ตว้อยา่งเช้น่ ในประเทศอนิเด้ยี สมาพน้ธส์ภาหอ 
การคา้และอุตสาหกรรมอนิเด้ยี (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) ประเมนิวา่รอ้ยละ 60 ถงึ 70 ของคน
งานไอทป้ีจจบุัน้จะตอ้งเพิ�มทก้ษะในด้า้นต่างๆ เพราะขอ้กำาหนด้ด้า้นทก้ษะของตลาด้เปลี�ยนไป ผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีสีามารถมสีว่นในการ
ฝึึกอบัรมต่อเน้�องโด้ยการเรยีนรูจ้ากเพ้�อนรว่มงาน การเรยีนรูโ้ด้ยการลงมอ้ทำา และการปรบ้ัความรูเ้ร้�องแนวโน้มอุตสาหกรรมใหท้น้สมย้ 
นอกจากนี� บัรษิท้ควรเพิ�มการสนบ้ัสนุนการเรยีนรูต้ลอด้ช้วีติและการฝึึกอบัรมต่อเน้�อง เช้น่ โด้ยการสรา้งสิ�งจงูใจด้า้นการศกึษาที�เกี�ยวขอ้ง
กบ้ังาน การใหค้วามสนใจการวางแผู้นเสน้ทางอาช้พีมากขึ�น และการเริ�มการเรยีนรูจ้ากการปฏิบิัต้งิานจรงิ (on-the-job learning) ผู้า่นการ
ตดิ้ตามเรยีนรูจ้ากผูู้ม้ปีระสบัการณ์ (job shadowing) และการหมนุเวยีนงาน (job rotation) เป็นตน้

8.  สนับสนุนการยอมรบัคณุวฒิุในระบบของต่างชาติและการประสบการณ์ทำางาน

ความทา้ทายที�เกี�ยวกบ้ัการยอมรบ้ัคณุวฒุติ่างช้าตมิก้เป็นอุปสรรคช้ิ�นใหญ่สำาหรบ้ัการยา้ยถิ�นของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที ี จากการสำารวจผูู้ย้า้ย
ถิ�นช้าวอนิเด้ยีที�มทีก้ษะสงูที�ทำางานใน 4 ประเทศในยโุรปพบัวา่ กวา่ 1 ใน 5 ของผูู้ต้อบัการสำารวจมคีณุสมบัต้เิกนิกวา่งานที�ทำาอยูใ่น
ป้จจบุัน้ เหตุผู้ลที�พบับัอ่ยที�สดุ้สำาหรบ้ัความรูส้กึวา่ตนมคีณุสมบัต้เิกนิกวา่งานรวมถงึ การไมไ่ด้ท้ำางานในสาขาหรอ้ความเช้ี�ยวช้าญของ
ตนเองและการที�ไมส่ามารถเทยีบัโอนวฒุอินิเด้ยีและประสบัการณ์ทำางานไปยโุรปได้ ้

การเขา้ถงึตลาด้แรงงานบัางแหง่ขึ�นอยูก่บ้ัการยอมรบ้ัทางกฎหมายในทก้ษะและคณุวฒุ ิ และกระบัวนการที�ผูู้ย้า้ยถิ�นตอ้งปฏิบิัต้ติามเพ้�อ
ได้ก้ารยอมรบ้ัในคณุวฒุทิี�ได้ม้าก่อนการมาถงึประเทศปลายทางมก้จะยากลำาบัากและใช้เ้วลานาน แมก้ารยอมรบ้ัคณุวฒุไิมม่คีวามจำาเป็น
ทางกฎหมาย แต่บัางคร้ �งอาจเป็นประโยช้น์หากผูู้ท้ี�อาจเป็นนายจา้งเช้้�อม้ �นในคณุวฒุทิี�ได้ม้าจากต่างประเทศมากขึ�น ขอ้ตกลงรว่มในการ
ยอมรบ้ัหลก้สตูรการศกึษาและยทุธศาสตรใ์นการด้งึด้ดู้นก้เรยีนต่างช้าตอิาจช้ว่ยจด้้การความทา้ทา้ยน้ �นได้แ้ละช้ว่ยสง่เสรมิการยา้ยถิ�น 

9.  ทำากระบวนการการขอวีซ่าให้ง่ายขึ�นและให้การสนับสนุนกบัผูเ้ช่ียวชาญไอซีทีย้ายถ่ินเพ่ือช่วยเรือ่งการปรบัตวัเข้าสู่สภาพแวดล้อมการ
ทำางานและความเป็นอยูใ่หม่

การขอวซ่ีาอาจตอ้งใช้เ้งนิจำานวนมากและใช้เ้วลานานในการด้ำาเนินการ ตน้ทนุเหลา่นี�อาจกดี้กน้คนจากการขอวซ่ีาและบัรษิท้จากการสรร 
หาคนจากต่างประเทศเขา้ทำางานไมน่านมานี� ประเทศแคนาด้า จนี เยอรมนี และสงิคโปรม์กีารเริ�มใช้ม้าตรการในการอำานวยความ
สะด้วกการยา้ยถิ�นเขา้ประเทศของผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซที ี อยา่งไรกด็้ ี มคีวามจำาเป็นตอ้งด้ำาเนินการเพิ�มเตมิเพ้�อปรบ้ัปรงุกระบัวนการใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึ�น

หลง้จากการมาถงึประเทศปลายทาง ผูู้ย้า้ยถิ�นอาจใช้เ้วลาหลายเด้อ้นในการปรบ้ัตว้เขา้สูต่ลาด้แรงงาน การบัรกิารก่อนไปถงึและการ
ต้ �งถิ�นฐานช้ว่ยยน่ระยะเวลาและทำาใหผูู้้ย้า้ยถิ�นสามารถเสรมิสรา้งทก้ษะในการจา้งงานในขณะที�อยูท่ี�ประเทศตน้ทาง บัรกิารก่อนไปถงึ
ประกอบัด้ว้ย การประเมนิความพรอ้มในการทำางาน หลก้สตูรพฒ้นาทก้ษะ และการใหค้ำาปรกึษาด้า้นการหางาน 

ทก้ษะภาษาที�ออ่นแออาจเป็นอุปสรรคตอ่การยา้ยถิ�นได้เ้ช้น่กน้ ตว้อยา่งเช้น่ การสม้ภาษณ์เพ้�องานวจิย้ในประเทศอนิโด้นีเซยีและไทยเน้นวา่ การ
ขาด้แคลนทก้ษะภาษาอง้กฤษเป็นอุปสรรคสำาคญ้สำาหรบ้ัผูู้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีทีี�ตอ้งการยา้ยถิ�นไปต่างประเทศ ในประเทศปลายทางที�ภาษาทอ้งถิ�น
ไมใ่ช้ภ่าษาที�ใช้ท้ำางานความรูภ้าษาทอ้งถิ�นอาจมปีระโยช้น์มาก ตว้อยา่งเช้น่ ในประเทศเยอรมนี แมว้า่สถานที�ทำางานไมต่อ้งใหผูู้้เ้ช้ี�ยวช้าญไอซทีี
พดู้หรอ้เขา้ใจภาษาเยอรมน้ แตค่วามรูภ้าษาเยอรมน้จะช้ว่ยเร้�องการปรบ้ัตว้เขา้สูส่ง้คมเยอรมน้ของผูู้ย้า้ยถิ�น 

10.  ส่งเสริมการประสานงานระหว่างกระทรวงและผูมี้อำานาจท่ีเก่ียวข้องและเสริมสรา้งความแขง็แกรง่ของการเจรจาทางสงัคม 

กระทรวงและหน่วยงานรฐ้ต่างๆ รวมถงึกระทรวงแรงงานและการจา้งงาน กระทรวงการศกึษาและอุตสาหกรรม มสีว่นรว่มในการกำาหนด้
นโยบัายการพฒ้นาทก้ษะและการย้ายถิ�นฐานแรงงานระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์เพ้�อให้เกดิ้งานที�มคีุณค่าแก่ลูกจ้างในอาช้พีที�
เกี�ยวขอ้งกบ้ัไอซที ี โด้ยสว่นใหญ่ การรว่มมอ้และประสานงานในกลุม่ผูู้ม้สีว่นได้เ้สยีไมเ่ขม้แขง็ในระด้บ้ัทอ้งถิ�น ระด้บ้ัประเทศ และระด้บ้ั
ภมูภิาค การเสรมิสรา้งการประสานงานในกลุม่ผูู้ม้สีว่นได้เ้สยีอาจยกระด้บ้ัการกำาหนด้ การด้ำาเนินการ และประสทิธผิู้ลของนโยบัายและ
พฒ้นาความพยายามในการสง่เสรมิงานที�มคีณุคา่ในเศรษฐกจิด้จิทิล้ 
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กล่องท่ี 4: การตอบรบัทางนโยบายท่ีเป็นไปได้10 ข้อ (จบ)

การเจรจาทางสง้คมที�สรา้งสรรคใ์นภาคสว่นองคก์รไตรภาค ี กลา่วคอ้รฐ้บัาล องคก์รนายจา้ง องคก์รลกูจา้ง เป็นสว่นสำาคญ้ในการจด้้การ
ความทา้ทายต่างๆ และใช้ป้ระโยช้น์จากโอกาสในสาขาไอซที ี องคก์รนายจา้งและลกูจา้งในภาคสว่นไอซทีเีป็นกง้วลในประเด้น็ที�เกี�ยวขอ้ง
กบ้ัการพฒ้นาอาช้พี ช้้ �วโมงการทำางาน และสขุภาพจติเป็นพเิศษ 

แมว้า่สมาคมนายจา้งในภาคสว่นไอซทีจีะทำางานอยา่งแขง็ขน้ในท้ �ง 7 ประเทศ แต่มสีหภาพแรงงานที�เป็นตว้แทนคนงานในภาคสว่นไอ
ซทีเีพยีงไมก่ี�กลุม่ อาจเป็นเพราะสภาพการทำางานของแรงงานไอซทีคีอ่นขา้งด้ ี รวมถงึคา่จา้งที�คอ่นขา้งสงู และรปูแบับัใหมข่องการจด้้
ระบับังานในกลุม่แรงงานไอซที ีเป็นตน้ ไมน่านมานี�มกีารจด้้ต้ �งสหภาพแรงงานภาคสว่นไอซทีใีนประเทศอนิเด้ยีและอนิโด้นีเซยีหลง้จากที�
เกดิ้ความขด้้แยง้ในภาคสว่นน้ �น ตว้แทน องคก์รนายจา้ง และองคก์รลกูจา้งที�เขม้แขง็เป็นสว่นสำาคญ้ในการสง่เสรมิงานที�มคีณุคา่ใหก้บ้ัท้ �ง
หญงิและช้ายในภาคสว่นไอซที ี



เอกสารอ้างอิง

ผูู้้เขียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลในว้นที่ 17 ก้นยายน พ.ศ. 2563 เว้นแต่จะกล่าวไว้เป็นอย่างอ้่น

acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) (2016). Kompetenzen für Industrie 4.0. Qualifizierungsbedarfe und 
Lösungsansätze/Skills for industrie 4.0: Training requirements and solutions. acatech Position Paper. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.acatech.de/
publikation/kompetenzen-fuer-industrie-4-0-qualifizierungsbedarfe-und-loesungsansaetze/

Agahari, Wirawan (2017). Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia.Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance 
(CIPG). ดู้ข้อมูลได้้ที่ cipg.or.id/tantangan-ekonomi-digital-indonesia/ 

Akella, Bhavana (2019). Shortage of skilled IT workforce looms over India: NASSCOM. Indo-Asian News Service (IANS), 18 February. 
ดู้ข้อมูลได้้ที่www.sify.com/finance/shortage-of-skilled-it-workforce-looms-over-india-nasscom-news-corporate-tcsqV1hchicec.html

Bitkome.V. (2019a). IT-Fachkräfte: Nur jedersiebteBewerberistweiblich[IT specialists: only one in seven applicants is female] Press 
release, 6 March. ดู้ข้อมูลได้้ที่ www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/IT-Fachkraefte-siebte-Bewerber-weiblich

— (2019b). Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte. Achim Berg, Bitkom-Präsident , Berlin, 28. November. ดู้ข้อมูลได้้ที่ www.bitkom.org/sites/
default/files/2019-11/bitkom-charts-it-fachkrafte-28-11-2019_final.pdf

— (n.d.). Frauen in der IT [Women in IT]. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.bitkom.org/Themen/Bildung-Arbeit/Frauen-in-der-Digitalwirtschaft

Brookfield Institute (2019). Who are Canada’s Tech Workers? Toronto, Canada. ดู้ข้อมูลได้้ที่brookfieldinstitute.ca/wp-content/uploads/
FINAL-Tech-Workers-ONLINE.pdf

Bundestag (2018). Drucksache 19/5057:Frauen in der Informatik – Ein Blick in die Bildungskette: Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Anna Christmann, Ulle Schauws, Beate Walter-Rosenheimer, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 19/4426 [Vol. 19/5057: Women in computing – a look into the training track. 
Response of the Federal Government to the written question from members of parliament Dr. Anna Christmann, UlleSchauws, 
Beate Walter-Rosenheimer, further members of parliament and the Bündnis 90/Green faction. Vol. 19/4426]. 12 October. ดู้ข้อมูล
ได้้ที่dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/050/1905057.pdf

Cameron, Alicia and S. Faisal (2016). Digital Economy Talent Supply: Immigration Stream. Ottawa: Information and Communications 
Technology Council. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2016/09/Digital-Economy-Supply_The-Immigration-Stream.
pdf

Cutean, Alexandra and others (2019). Canada’s Growth Currency: Digital Talent Outlook 2023. Ottawa: ICTC. ดู้ข้อมูลได้้ที่saskchamber
.com/isl/uploads/2020/05/ICTC-Canada-Growth-Currency-2019-Report1.pdf

Ernst and Young (2015). Reining in sexual harassment at the workplace in India. A survey by Forensic & Integrity Services.

Gupta, Namrata (2019). Women in Science and Technology: Confronting Inequalities. New Delhi: Sage Publishing.

ICTC (2016). Digital Talent: Road to 2020 and beyond: A national strategy to develop Canada’s talent in a global digital economy. 
Ottawa.

— (2019a). The next talent wave: Navigating the digital shift – Outlook 2021. Ottawa.

— (2019b). Digital Economy Annual Review 2018. Ottawa.

ILO(2017).Breaking barriers: Unconscious gender bias in the workplace. Geneva

ILO (2019). Skills shortages and labour migration in the field of information and communication technology in India, Indonesia and 
Thailand. Geneva. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_710031.
pdf



	การขาดแคลนทกัษะและการยา้ยถิน่ฐานแรงงานในสาขาไอซทีใีนประเทศแคนาดา จนี เยอรมนี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และไทย36

— (2020a). Skills shortages and labour migration in the field of information and communication technology in Canada, China, Germany 
and Singapore. Geneva.

— (2020b). Guidelines for skills modules in bilateral labour migration agreements. Geneva. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748723.pdf

India, Ministry of Electronics & Information Technology (MEITY) (2017). Fact Sheet of IT & BPM Industry. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.meity.gov.in/
content/fact-sheet-it-bpm-industry

Infocomm Media Development Authority (2018). Annual Survey on Infocomm Manpower for 2017. Singapore. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.imda.gov.
sg/-/media/imda/files/industry-development/fact-and-figures/infocomm-survey-reports/infocomm-media-manpower-survey-2017-
public-report.pdf?la=en

— (2019). Annual Survey on Infocomm Manpower 2018. Singapore. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/industry-
development/fact-and-figures/infocomm-survey-reports/20190208-infocomm-media-manpower-survey-2018-public-report.pdf

Innovation, Science and Economic Development Canada (2019). 2018 Canadian ICT Sector Profile: Automotive, Transportation and 
Digital Technologies Branch. Ottawa. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/vwapj/ICT_Sector_Profile2018_eng.pdf/$file/ICT_
Sector_Profile2018_eng.pdf

International Engineering Alliance. (n.d.). 25 Years of the Washington Accord.ดู้ข้อมูลได้้ที่ www.ieagreements.org/accords/washington/

KfW (2020). Corona-Krise und Fachkräftemangelbremsen das Wachstum. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/
Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2020/Fokus-Nr.-293-Juni-2020-Corona-Krise-und-Fachkraeftemangel.pdf

Lehdonvirta, Vili (2018). Flexibility in the gig economy: managing time on three online piecework platforms. In New Technology, Work 
and Employment, vol. 33(1), pp. 1-93. ดู้ข้อมูลได้้ที่onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ntwe.12102

National Skill Development Corporation (NSDC) (2011). Human Resource and Skill Requirements in the IT and ITES Industry Sector: 
study on mapping of human resource skills gaps in India until 2022. ดู้ข้อมูลได้้ที่glpc.guj.nic.in/pride/ADMINUI/Resourcefiles/
Res220IT%20ITES%20Industry.pdf

OECD (2016). Education in China. A snapshot. Paris: OECD Publishing. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.oecd.org/china/Education-in-China-a-snapshot.
pdf

— (2019). OECD Economic Surveys: China 2019. Paris: OECD Publishing. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-
surveys-china-2019_eco_surveys-chn-2019-en

SGTech (2019). Annual Business Survey 2018/19. Singapore.

Singapore, Ministry of Education (2018). Education Statistics Digest 2018.ดู้ข้อมูลได้้ที่www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/
publications/education-statistics-digest/esd_2018.pdf

Singapore, Ministry of Manpower (n.d.). What the gender pay gap is not telling you. Online tool. ดู้ข้อมูลได้้ที่stats.mom.gov.sg/
genderpaygap/index.aspx

— (2018). Summary Table:Income. Web page. ดู้ข้อมูลได้้ที่stats.mom.gov.sg/Pages/Income-Summary-Table.aspx

— (2019). Distribution of Resident Population by Labour Force Status, Age and Sex, 2008 – 2018” (June) in Labour Force in Singapore 
2018. ดู้ข้อมูลได้้ที่ stats.mom.gov.sg/Pages/Labour-Force-In-Singapore-2018.aspx

Singapore, Ministry of Manpower Research and Statistics Department (n.d.). Labour Force Survey. ดู้ข้อมูลได้้ที่ stats.mom.gov.sg/lfs/
index.aspx

Singapore, Ministry of Trade and Industry (2019). Economic Survey of Singapore 2018. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.mti.gov.sg/-/media/MTI/
Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2018/Economic-Survey-of-Singapore-2018/FullReport_AES2018.pdf

Statistics Canada (2016). Census data table 98-400-X2016251.ดู้ข้อมูลได้้ที่ www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/98-400-X2016251



 เอกสารอา้งองิ 37

Statistics Canada (2020). StatCan Covid-19: Data for insights for a better Canada. ดู้ข้อมูลได้้ที่www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-
0001/452800012020001-eng.htm

Testaverde, Mauro and others (2017). Migrating to Opportunity Overcoming Barriers to Labor Mobility in Southeast Asia. Washington, 
D.C.: World Bank. ดู้ข้อมูลได้้ที่ openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28342

Thailand Board of Investment (2017) Thailand’s Digital Economy & Software Industry. ดู้ข้อมูลได้้ที่cebitasean.com/downloads/BOI-
Brochure2017-DigitalEconomy-20170821.pdf

UNCTAD (2019). Digital Economy Report 2019 - Value creation and capture: implications for developing countries. New York. ดู้ข้อมูล
ได้้ที่unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2466

Vogler-Ludwig, Kurt, Nicola Düll and Ben Kriechel (2016). Arbeitsmarkt 2030 – Wirtschaft und Arbeitsmarkt im digitalen Zeitalter: 
Prognose 2016. Bielefeld, Germany:W. Bertelsmann Verlag. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/52096/
ssoar-2016-kriechel_et_al-Arbeitsmarkt_2030_-_Wirtschaft_und.pdf?sequence=1

Wheebox (2018). India skills report 2018. ดู้ข้อมูลได้้ที่ wheebox.com/india-skills-report-2018.htm

World Economic Forum (2020). 10 technology trends to watch in the COVID-19 pandemic. Geneva. 27 April. ดู้ข้อมูลได้้ที่www.weforum.
org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/

Zika, Gerd and others (2019). BMAS-Prognose "Digitalisierte Arbeitswelt" - Kurzbericht. Forschungsbericht, 526/1K. Berlin: 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). ดู้ข้อมูลได้้ที่www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/
Forschungsberichte-Arbeitsmarkt/fb526-1k-bmas-prognose-digitalisierte-arbeitswelt.html


