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องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (ไอแอลโอ) เป็็ นหน่่ วยงานชำำ�นาญ
การพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิที่่ทำ� ำ�งานเพื่่�อส่่งเสริิมโอกาสผู้้�หญิิงและ
ผู้้�ชายให้้ได้้ทำ�ำ งานที่่�มีคุี ุณค่่าและประสิิทธิิภาพภายใต้้เสรีีภาพ ความ
เสมอภาค ความมั่่�นคง และศัักดิ์์�ศรีีความเป็็ นมนุุ ษย์์ แผนกนโยบาย
รายภาคของไอแอลโอส่่งเสริิมงานที่่�มีคุี ุณค่่าโดยการสนัับสนุุ นภาค
ส่่วนองค์์กรไตรภาคีีกล่่าวคืือรััฐบาล นายจ้้าง และลููกจ้้าง ในการสร้้าง
โอกาสและแก้้ปัั ญหาใน 22 ภาคส่่วนทางเศรษฐกิิจและสัังคมในระดัับ
ประเทศ ระดัับภููมิภิ าค และระดัับโลก
การเข้้าสู่่�ระบบดิิจิทััิ ลเป็็ นตััวขัับเคลื่่�อนการเปลี่่ย� นแปลงที่่�สำ�คัั
ำ ญ ขณะ
ที่่�เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร (ไอซีีที)ี ก้้าวหน้้าต่่อเนื่่�องและ
เทคโนโลยีีดิจิิ ทััิ ลมีีการผสมรวมในภาคส่่วนต่่างๆ ในเศรษฐกิิจมากขึ้้น�
ทัักษะที่่�เป็็ นที่่�ต้้องการที่่�สุุดก็มี็ กี ารเปลี่่�ยนแปลงต่่อเนื่่�องและมีีความ
ต้้องการเพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจความเชื่่�อมโยงกัับโลกแห่่งการ
ทำำ�งาน โครงการ “งานในอนาคตในไอซีีที”ี ของไอแอลโอได้้ทำ�ำ การ
ศึึกษาวิิจััยเชิิงลึึกเป็็ นเวลา 2.5 ปีี ในเรื่่�องความต้้องการที่่�มุ่่�งหวัังใน
แรงงานไอซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะและการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์เพื่่�อแก้้ปัั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน รวมถึึงการขยายการลงทุุนในการศึึกษาและการ
ฝึึ กอบรมไอซีีทีี และและการมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีขึ้้ี น� ในการย้้ายถิ่่�นฐาน
แรงงานระหว่่างประเทศ
รายงานฉบัับนี้้�เป็็ นฉบัับสุุดท้า้ ยของรายงานชุุด 3 ฉบัับ ในรายงานมีี
การสรุุปข้้อค้้นพบของโครงการซึ่่�งกล่่าวบนพื้้น� ฐานของงานวิิจััยที่่�ทำำ�
ในประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ และ
ไทย ข้้อค้้นพบที่่�นำำ�เสนอในรายงาน 3 ฉบัับนี้้�เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของฐาน
ความรู้้�ของไอแอลโอเรื่่�องงานในอนาคตการพััฒนาทัักษะ และการ
เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ที่่�มีปี ระสิิทธิิผลสำำ�หรัับทุุกคน เพื่่�อสนัับสนุุ นความ
พยายามของภาคส่่วนองค์์กรไตรภาคีีในการส่่งเสริิมงานที่่�มีคุี ุณค่่าใน
เศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล

โครงการนี้้�ตอบรัับกัับความต้้องการในปฏิิญญาหนึ่่�งศตวรรษเพื่่�องาน
ในอนาคต ค.ศ. 2562(ILO Centenary Declaration for the Future
of Work (2019)) เพื่่�อ “ส่่งเสริิมการมีีได้้มาซึ่่�งทัักษะ สมรรถนะ และ
คุุณสมบััติิ สำำ�หรัับแรงงานทุุกคนตลอดชีีวิติ การทำำ�งาน” และเป็็ นส่่วน
ที่่�เล็็กแต่่สำ�คัั
ำ ญในการบรรลุุเป้้ าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนหลายข้้อ โดย
เฉพาะเป้้ าหมายที่่� 4 เรื่่�องการ “รัับรองการศึึกษาที่่�เท่่าเทีียมและทั่่�ว
ถึึง ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ แก่่ทุุกคน” เป้้ าหมายที่่� 5 เรื่่�องการ
“บรรลุุความเท่่าเทีียมทางเพศ พััฒนาบทบาทสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิง” และ
เป้้ าหมายที่่� 8 เรื่่�องการ “ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง
ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน การจ้้างงานที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่า”
สุุดท้า้ ยนี้้� ขอขอบคุุณกระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการของ
ประเทศญี่่�ปุ่่� นสำำ�หรัับการสนัับสนุุนทางการเงิินในโครงการวิิจััยนี้้�

Alette van Leur
ผู้้�อำำ�นวยการ
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บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิ จดิ จิทลั

1.1. แนวโน้ มในภาคส่วนไอซีที
1.2. ผูเ้ ชี่ยวชาญ ไอซีทีในโลกแห่งการทำ�งาน
1.2.1. สถิตกิ ารจ้างงาน
1.2.2. การศึกษา
1.2.3. ค่าจ้าง
1.2.4. การจ้างงานผูห้ ญิงในภาคส่วนไอซีที
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บทนำ�

เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร (ไอซีีที)ี เป็็ นภาคส่่วนเศรษฐกิิจ
สำำ�คััญและเป็็ นตััวสร้้า งงาน และอาจถืือได้้ว่่ า เป็็ นแกนหลัักของ
เศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล อย่่างไรก็็ตามหลายประเทศกำำ�ลัังประสบปััญหาการ
ขาดแคลนแรงงานไอซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะสููงซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจ ทั้้ง� นี้้�ด้ว้ ยนโยบายที่่�เหมาะสม การลงทุุนที่่�มุ่่�งเน้้นด้้านการ
ศึึกษาและการฝึึ กอบรม และธรรมาภิิบาลที่่�ดีขึ้้ี น� ในการย้้ายถิ่่�นฐาน
แรงงาน เศรษฐกิิจดิิจิทััิ ลก็็พร้้อมที่่�จะเป็็ นส่่วนสำำ�คััญในการส่่งเสริิมงาน
ที่่�มีคุี ุณค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ครอบคลุุมทั้้ง� ในระดัับชาติิ
ระดัับภููมิภิ าค และระดัับโลก
โครงการ “งานในอนาคตในไอซีีที”ี ของไอแอลโอได้้ทำ�ำ งานวิิจััยเชิิง
ลึึกเรื่่อ� งความต้้องการที่่�มุ่่�งหวัังในแรงงานไอซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะและแนวทาง
การแก้้ปัั ญหาการขาดแคลนโดยการขยายการลงทุุนในการศึึกษา
และการฝึึ กอบรบไอซีีทีี และมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีขึ้้ี น� ในการย้้ายถิ่่�นฐาน
แรงงานระหว่่างประเทศ
รายงานฉบัับนี้้� เป็็ นรายงานฉบัับสุุดท้้ายในรายงานชุุด 3 ฉบัับ ใน
รายงาน มีีการสรุุปข้้อค้้นพบของรายงาน 2 ฉบัับแรกที่่�มุ่่�งเน้้นเรื่่อ� งการ
ขาดแคลนทัักษะ การพััฒนาทัักษะ และการย้้ายถิ่่�นฐานของแรงงานไอ
ซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะสููงในประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย
สิิงคโปร์์ และไทย รายงานเหล่่านั้้น� จััดเตรีียมบนพื้้น� ฐานทางสถิิติด้ิ า้ น
แรงงานและเศรษฐศาสตร์์ การทบทวนวรรณกรรมที่่�ครอบคลุุม และ
การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับตััวแทนจากรััฐบาล สถาบันั การฝึึกอบรม
มหาวิิทยาลััย องค์์กรวิิจััย องค์์กรนายจ้้าง องค์์กรลููกจ้้าง บริิษััทจััดหา
งาน และบริิษััทเอกชนในภาคส่่วนไอซีีทีใี นทั้้ง� 7 ประเทศ รายงาน
สัังเคราะห์์ฉบัับนี้้� ใช้้ประโยชน์์ จากการทำำ�การวิิเคราะห์์ในบริิบทของ
รายงาน 2 ฉบัับแรก(ILO, 2019; ILO, 2020a)
รายงานฉบัับนั้้น� กล่่าวถึึงภาพรวมของ (ก) แนวโน้้มในภาคส่่วนไอซีีทีี ตลาด
แรงงานไอซีีทีี และการย้้ายถิ่่�นฐานของแรงงานไอซีีทีี (ข) ความต้้องการ
ที่่�อาจมีีของแรงงานที่่�มีทััี กษะและความไม่่สอดคล้้องของทัักษะที่่�มีอี ยู่่�
ปััจจุุบันั และทัักษะที่่�มุ่่�งหวัังในเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล และ (ค) ยุุทธศาสตร์์ในการ

พััฒนาการศึึกษาและการฝึึกอบรมไอซีีทีเี นื่่อ� งจากมีีการขาดข้้อมููลที่่�เผยแพร่่
ต่่อสาธารณะและความแตกต่่างในนิิยามที่่�ใช้้โดยสำำ�นัักงานสถิิติแิ ห่่ง
ชาติิของแต่่ละประเทศ การเปรีียบเทีียบแนวโน้้มในภาคส่่วนไอซีีทีี
และการจ้้างงานใน 7 ประเทศนี้้�จึงึ เป็็ นเรื่่อ� งท้้าทาย
รายงานฉบัับนี้้�สรุุปข้้อค้้นพบงานวิิจััยที่่�สำ�คัั
ำ ญและกล่่าวถึึงการตอบรัับ
ทางนโยบายที่่�อาจนำำ�ไปใช้้ได้้ โดยมีีเป้้ าหมายในการเพิ่่�มการริิเริ่่ม� เพื่่�อ
ส่่งเสริิมโอกาสงานที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าในเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล

�1

ภาพรวมเศรษฐกิิจดิิจิิทัลั

เศรษฐกิิจและสัังคมทั่่�วโลกกำำ�ลัังเผชิิญกัับการพลิิกโฉมอย่่างรุุนแรง
จากการพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็วและการใช้้ไอซีีทีที่่ี �เพิ่่�มขึ้้น� อย่่าง
ก้้าวกระโดด
คงเป็็ นเรื่่�องยากที่่�จะจิินตนาการถึึงโลกที่่�ไม่่มีเี ทคโนโลยีีดิจิิ ทััิ ล การ
แพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (โควิิด-19) พิิสูจู น์์
แล้้วถึึงความสำำ�คััญของความพร้้อมทางดิิจิทััิ ลการลงทุุนในโครงสร้้าง
พื้้น� ฐานที่่�จำ�ำ เป็็ นและการดำำ�เนิินแนวทางที่่�ครอบคลุุมและยึึดมนุุษย์์เป็็ น
ศููนย์์กลางกัับเรื่่อ� งเทคโนโลยีีเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญในการ “สร้้างสิ่่�งที่่�ดีขึ้้ี น� กลัับ
คืืนมา” ในโลกหลัังการแพร่่ระบาด
การนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทััิ ลที่่�พลิิกโฉมและนวััตกรรมเทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่่ย� น
แปลงอย่่างรวดเร็็วมาใช้้ได้้สร้้างความมั่่�งคั่่�งมหาศาลเป็็ นประวััติิการณ์์
และเป็็ นกุุญแจสำำ�คััญในการเร่่งความก้้าวหน้้าสู่่�เป้้ าหมายการพััฒนา
อย่่ า งยั่่�ง ยืืนอย่่ า งไรก็็ ต าม การเข้้า สู่่�ระบบดิิจิิทััลทำำ� ให้้ เ กิิ ด การ
เปลี่่ย� นแปลงครั้้ง� ใหญ่่ในตลาดแรงงานทุุกที่่�อย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ ซึ่่�ง
ต้้องมีีการจััดการเรื่่อ� งนี้้�อย่่างระมััดระวััง เศรษฐกิิจดิิจิทััิ ลที่่�เติิบโตอย่่าง
รวดเร็็วจำำ�เป็็ นต้้องใช้้ทัักษะที่่�ใหม่่และแตกต่่างซึ่่�งไม่่มีอี ยู่่�ในปััจจุุบันั
ทั้้ง� ในภาคส่่วนไอซีีที1ี และภาคส่่วนอื่่น� ๆ ในเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล2

X ตารางที่ 1: สัดส่วนภาคส่วนไอซีทีต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (ร้อยละ)
ประเทศ (ปี)

สัดส่วนภาคส่วนไอซีที*ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ)

แคนาดา (2561)

4.5

จีน (2558)

4.8

เยอรมนี (2560)

4.2

อินเดีย (2561)

7.9**

อินโดนีเซีย (2559)

7.2

สิงคโปร์ (2561)

4.1

*ประเทศที่ทำ�การวิเคราะห์ใช้นิยามคำ�ว่าไอซีทีต่างกัน
**ตัวเลขอ้างอิงถึงภาคส่วนไอทีเท่านั้น
หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลขนาดของภาคส่วนไอซีทีของประเทศไทย

X

1.1. แนวโน้ มในภาคส่วนไอซีที

ภาคส่่วนไอซีีทีเี ติิบโตอย่่างรวดเร็็วในหลายปีี ที่่ผ่� ่านมาในประเทศที่่�
ทำำ�การวิิเคราะห์์ในการศึึกษานี้้�การเติิบโตที่่�รวดเร็็วที่่�สุุดเห็็นได้้จาก
ภาคส่่ ว นไอซีีทีีใ นประเทศอิิน เดีีย ซึ่่� ง เพิ่่�ม จากร้้อ ยละ 1.2 ของ
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปีี พ.ศ. 2541 เป็็ นมากกว่่า
ร้้อยละ 7.9 ในปีี พ.ศ. 2561 (อิินเดีีย, กระทรวงอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (MEITY), n.d.)ในประเทศแคนาดาการเติิบโต
ในภาคส่่วนไอซีีทีแี ซงการเติิบโตภาพรวมของเศรษฐกิิจระหว่่างปีี
พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2561 (แคนาดา, สภาเทคโนโลยีีการสื่่อ� สารและ
สารสนเทศ (ICTC), 2019).

ที่มา: ICTC, 2019 (แคนาดา); OECD, 2019 (จีน); กระทรวงกิจการทางเศรษฐกิจ
และพลังงาน, 2018 (เยอรมนี); MEITY, n.d. (อินเดีย); Agahari, W., 2017
(อินโดนีเซีย); กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม, 2018 (สิงคโปร์)

การเติิบโตในภาคส่่วนไอซีีทีใี นประเทศที่่�ทำำ�การวิิเคราะห์์ส่่วนใหญ่่
เป็็ นไปในทางเดีียวกัับกัับแนวโน้้มต่่างๆ ของโลก และในปััจจุุบันั ถููก
ขัับเคลื่่�อ นด้้ว ยการเติิบ โตของภาคส่่ว นย่่อ ยของการบริิก ารไอซีีทีี
(UNCTAD, 2019)อย่่างไรก็็ดีกี ารผลิิตไอซีีทีสี นัับสนุุ นการเติิบโตภาค
ส่่วนไอซีีทีใี นประเทศจีีนและการส่่งออกสิินค้้าไอซีีทีรี วมถึึงฮาร์์ดแวร์์
ช่่วยผลัักดัันการเติิบโตในภาคส่่วนไอซีีทีใี นประเทศไทย

1
1 จ ากข้อมูลในการจัดประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ Rev.4 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev.4) การจัดประเภทในงานภาคส่วนไอซีทปี ระกอบด้วย ประเภท 2610262026302640
และ 2680 (อุตสาหกรรมการผลิตไอซีท)ี 4651 และ 4652 (อุตสาหกรรมการค้าไอซีท)ี 5820 (อุตสาหกรรมบริการไอซีท)ี 6110 6120 6130 และ 6190 (โทรคมนาคม) 6201 6202 และ6209 (กิจกรรมการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค�ำ
ปรึกษาและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง) 6311 6312 (กิจกกรมการประมวลผลข้อมูล เว็บท่า และกิจะกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง) และ 9511 และ 9512 (การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสอื่ สาร)
2 แม้ไม่มคี �ำ นิยามของคำ�ว่าเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีเ่ ห็นตรงกัน ให้ถอื ว่าคำ�นี้รวมภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) / ไอซีทแี ละรูปแบบธุรกิจดิจทิ ลั เกิดใหม่ไว้ดว้ ย บางองค์กรหมายรวมว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ภาพกว้างในธุรกิจทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
เป็ นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจทิ ลั
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

1.2. ผูเ้ ชี่ยวชาญ3 ไอซีทีในโลกแห่งการ
ทำ�งาน

ข้้อมููลจากงานวิิจััยใน 7 ประเทศที่่�ทำ�ำ การวิิเคราะห์์ชี้้�ว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ไอซีีทีมีี แี นวโน้้มที่่�จะอายุุน้้อยกว่่าคนงานทั่่�วไปและเป็็ นผู้้�ชายจำำ�นวน
มาก สััดส่่วนของผู้้�ย้้ายถิ่่�นเข้้าประเทศที่่�ทำ�ำ งานในอาชีีพไอซีีทีสูี งู กว่่า
สััดส่่วนของแรงงานข้้ามชาติิในเศรษฐกิิจภาพกว้้าง

1.2.1. สถิติการจ้างงาน
ตามที่่�แสดงในรููปที่่� 1 ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีคิี ดิ เป็็ นอััตราร้้อยละที่่�สูงู ของ
กำำ�ลัังแรงงานในประเทศที่่�ทำ�ำ การวิิเคราะห์์
ประเทศแคนาดามีีสััดส่ว่ นผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีสูี งู ที่่�สุุด คิิดเป็็ นประมาณ
ร้้อยละ 7 ของกำำ�ลัังแรงงานของประเทศ หากดููเพีียงตััวเลข ประเทศ
อิินเดีียมีีจำ�ำ นวนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีมี ากที่่�สุดุ แม้้ไม่่สามารถหาตััวเลขที่่�
แน่่ นอนได้้ แต่่อุุตสาหกรรมไอทีีในประเทศมีีการจ้้างคนงานประมาณ
10 ล้้านคนรวมผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีแี ล้้ว



ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี ป็็ นหนึ่่� งในกลุ่่�มคนงานที่่�เป็็ นที่่�ต้้องการมากที่่�สุุด
ในหลายประเทศ ในประเทศแคนาดา การจ้้า งงานในภาคส่่ ว น
ไอซีีทีเี ติิบโตเร็็วกว่่าการจ้้างงานในเศรษฐกิิจภาพรวมของประเทศ
แคนาดาระหว่่างปีี พ.ศ. 2557 ถึึง พ.ศ. 2561 แม้้ว่า่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีี
ทีีเป็็ นเพีียงอััตราร้้อยละที่่�ค่อ่ นข้้างต่ำำ��ของกำำ�ลัังแรงงานในประเทศไทย
แต่่การจ้้างงานในภาคส่่วนไอซีีทีใี นประเทศเติิบโตที่่�อััตราร้้อยละ 7 ต่่อ
ปีี ระหว่่างปีี พ.ศ. 2555 ถึึง พ.ศ. 2560
งานวิิจััยเผยว่่ า กว่่ า ร้้อ ยละ 50 ของผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีใ นประเทศ
แคนาดา เยอรมนีี และสิิงคโปร์์ถููกจ้้างงานในภาคส่่วนที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
กัับไอซีีทีเี ช่่น ภาคส่่วนการเงิินเป็็ นต้้น คาดว่่าสััดส่่วนจะเพิ่่�มขึ้้น� ใน
อนาคตเมื่่�อการเข้้าสู่่�ระบบดิิจิทััิ ลรวดเร็็วขึ้้น� ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
การเติิบโตด้้านการจ้้างงานของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีใี นบางภาคส่่วนของ
เศรษฐกิิจ รวมถึึง อีี-คอมเมิิร์ซ์ สููงกว่่าภาคส่่วนไอซีีทีแี ม้้ว่า่ ไม่่สามารถ
หาข้้อมููลเหล่่านี้้� ได้้สำ�ำ หรัับประเทศจีีน อิินเดีีย และไทย หากแต่่ผู้้�
เชี่่�ยวชาญระดัับประเทศได้้เน้้นย้ำำ�ว่
� า่ ความต้้องการผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญในภาคส่่วนอื่่น� ของเศรษฐกิิจ

รูปที� � : สัดส่วนกำลังแรงงานในประเทศที�ถูกจ้างงานเป็นผู้เชี�ยวชาญไอซีทีใน � ประเทศ
ไทย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
อินเดีย*
เยอรมนี
จีน*
แคนาดา
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
*ไม่สามารถหาจำนวนผู้เชี�ยวชาญไอซีทีในประเทศอินเดียและจีน จึงใช้จำนวนคนที�ทำงานในอุตสาหกรรมไอซีทีแทน

8%

ที�มา: ICTC, ���� (แคนาดา); OECD, ���� (จีน); ILO Labour Force Survey, ���� (เยอรมนี); OECD, ���� (อินเดีย); Statistics Indonesia
(BPS), ���� (อินโดนีเซีย); Chua, A., ���� (สิงคโปร์); การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ���� (ไทย)

3 ร ายงานฉบับนี้ใช้ค�ำ นิยามของ “ผูเ้ ชีย่ วชาญไอซีท”ี ทีพ่ ฒ
ั นาโดยองค์การเพอื่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสํานักงานสถิตยิ โุ รป (Eurostat)จากข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (ISCO) – 08 องค์การเพอื่ ความ
ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสํานักงานสถิตยิ โุ รป (Eurostat) ผูเ้ ชีย่ วชาญไอซีทคี อื คนงานทีม่ ที กั ษะสูง และหมายรวมถึง ผูจ้ ัดการการบริการไอซีที เทคโนโลยีไฟฟ้ า วิศวกร ผูม้ วี ชิ าชีพไอซีที และเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคด้านการ
สอื่ สารและสารสนเทศ

 บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
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รูปที�� : อัตราร้อยละของผูเ้ ชีย� วชาญไอซีทที จ�ี บการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเทียบกับค่าเฉลีย� ประเทศของคนทีไ� ม่ได้ทำงานไอซีที

แคนาดา
เยอรมนี
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
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ผูเ้ ชีย� วชาญไอซีที
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ค่าเฉลีย� ประเทศ

หมายเหตุ : ไม่สามารถหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องได้ในจีน อินเดีย และไทย
ที�มา : รัฐบาลแคนาดา, ���� (แคนาดา); Background report, ���� (เยอรมนี); National Labour Force Survey (SAKERNAS), Statistics
Indonesia (BPS), ���� และไอแอลโอ, ���� (อินโดนีเซีย); Infocomm Media Development Authority (IMDA), ���� (สิงคโปร์)

1.2.2. การศึกษา
โดยทั่่�วไปแล้้วผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีไี ด้้รัับการศึึกษาสููงกว่่าคนที่่�ไม่่ได้้
ทำำ� งานไอซีีทีีต ามที่่�แ สดงในรูู ป ที่่� 2ด้้า นล่่ า ง อััตราร้้อ ยละของผู้้�
เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี จ� บการศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััยสููงกว่่าของอััตรา
ร้้อยละของคนที่่�ไม่่ได้้ทำ�ำ งานไอซีีทีใี น 4 จาก 7 ประเทศ
อย่่างไรก็็ดีี ควรตีีความตััวเลขด้้านบนด้้วยความระมััดระวัังเมื่่�อนำำ�ไป
เปรีียบเทีียบกัับระดัับคุุณวุุฒิขิ องผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีใี นประเทศต่่างๆ
เช่่น สััดส่่วนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีจำี �ำ นวนมากในประเทศเยอรมนีีได้้รัับ
คุุณวุุฒิจิ ากการฝึึ กอบรมวิิชาชีีพซึ่่�งมีีการพััฒนาอย่่างดีีตั้ง้ � แต่่อดีีต ใน
ขณะที่่�ในประเทศอิินโดนีีเซีีย มหาวิิทยาลััยถููกมองว่่าให้้การศึึกษาได้้
ดีีกว่่าสถาบันั การฝึึกอบรมวิิชาชีีพ อััตราร้้อยละที่่�สูงู ของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอ
ซีีทีใี นประเทศแคนาดาได้้รัับคุุณวุุฒิจิ ากวิิทยาลััยแทนมหาวิิทยาลััย
เพราะโดยทั่่�วไปแล้้ว วิิทยาลััยให้้การฝึึ กอบรมที่่�เน้้นการลงมืือปฏิิบั ัติิ
จริิงมากกว่่า
แม้้ไม่่สามารถหาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องของประเทศจีีน อิินเดีีย และไทย
ได้้ การสััมภาษณ์์และการสำำ�รวจเพื่่�องานวิิจััยจากกลุ่่�มเฉพาะในภาค
ส่่วนไอซีีทีชี้้ี ใ� ห้้เห็็นว่่าการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีใี นประเทศ
เหล่่านั้้น� อยู่่�ในระดัับสููงตััวอย่่างเช่่น จากการสำำ�รวจบริิษััท 600 แห่่ง
ในอุุตสาหกรรมสารกึ่่�งตััวนำำ�ของประเทศจีีนพบว่่า บุุคคลที่่�ถููกจ้้างใน
อุุ ตสาหกรรมนั้้น� ส่่วนใหญ่่ จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีเป็็ นอย่่าง
น้้อย
งานวิิจััยเผยอีีกว่่าการรัับรองโดยบริิษััทเอกชนและการศึึกษานอก
ระบบรููปแบบอื่่�นๆ เริ่่ม� มีีความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้น� แนวโน้้มเหล่่านี้้�อธิิบาย

ได้้จากการขาดแคลนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี นื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลง
เทคโนโลยีีที่่ร� วดเร็็ว

1.2.3. ค่าจ้าง
เนื่่�องจากมีีการแข่่งขัันรุุนแรงเพื่่�อแย่่งตััวผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี ค่่าจ้้างของ
พวกเขาจึึงสููงขึ้้น� และคาดว่่าจะสููงขึ้้น� ต่่อเนื่่�องการเพิ่่�มค่่าจ้้างที่่�สูงู ที่่�สุดุ
เกิิดขึ้้น� ในประเทศจีีนที่่�ค่่าจ้้างในภาคส่่วนไอซีีทีเี พิ่่�มขึ้้น� เป็็ น 2 เท่่าใน
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2555 ถึึง พ.ศ. 2559 ในขณะที่่�ค่า่ จ้้างเฉลี่่ย� ในประเทศ
จีีนเพิ่่�มขึ้้น� เพีียงร้้อยละ 50 ในช่่วงเวลาเดีียวกััน ค่่าจ้้างของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ไอซีีทีใี นประเทศอิินเดีียเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรุุนแรงเพราะภาคการบริิการไอทีี
ของอิินเดีียมีีการไต่่ขึ้้น� ในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า ในประเทศสิิงคโปร์์ค่า่ จ้้างของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี พิ่่�มขึ้้น� ที่่�อััตราร้้อยละ 6.5 ต่่อปีี ในช่่วง 2 ปีี ที่่ผ่� า่ นมา
ในทั้้ง� 7 ประเทศ ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีไี ด้้รัับค่่าจ้้างโดยเฉลี่่ย� สููงกว่่าคน
งานในอาชีีพอื่่น� รููปที่่� 3 แสดงถึึงรายได้้ของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี ทีียบกัับ
ค่่าเฉลี่่ย� ประเทศในประเทศแคนาดา เยอรมนีี สิิงคโปร์์ และไทย
ประเทศไทยมีีความแตกต่่างเรื่่�องค่่าจ้้างสููงที่่�สุุด ตามด้้วยแคนาดา
สิิงคโปร์์ และเยอรมนีีในประเทศแคนาดาและสิิงคโปร์์ แม้้แต่่กลุ่่�มผู้้�
เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี ไ� ด้้รัับค่า่ จ้้างต่ำำ��ที่่สุ� ดยัั
ุ งได้้รัับมากกว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของ
ประเทศ ตััวอย่่างเช่่น คนที่่�ทำ�ำ งานในการผลิิตไอซีีทีแี ละการบริิการ
ด้้านการสื่่อ� สารในประเทศแคนาดาเป็็ นกลุ่่�มคนงานที่่�ได้้รัับค่า่ จ้้างต่ำำ��
ที่่�สุุดในภาคส่่วนไอซีีทีขี องแคนาดา แต่่ยัังได้้รัับมากกว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของ
ประเทศถึึงร้้อยละ 27
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รูปที�� : รายได้ของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีเทียบกับค่าเฉลี�ยภาพรวมของประเทศ
แคนาดา
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หมายเหตุ : ไม่สามารถหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องได้สำหรับประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ความแตกต่างในนิยามของอาชีพและขอบเขตของ
ค่าจ้างทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบได้
ที�มา : รัฐบาลแคนาดา, ���� (แคนาดา); Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media
(Bitkom), ���� (เยอรมนี); กระทรวงแรงงาน, ���� (สิงคโปร์); สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI), ���� (ไทย)

ในประเทศส่่วนใหญ่่ คนที่่�ทำ�ำ งานในการผลิิตไอซีีทีไี ด้้รัับค่า่ จ้้างต่ำำ��กว่่า
คนที่่�ทำ�ำ งานในการบริิการไอซีีทีี ภาคส่่วนย่่อยที่่�จ่่ายค่่าจ้้างมากที่่�สุุด
แตกต่่างกัันในแต่่ละประเทศ คนที่่�ได้้รัับค่า่ จ้้างสููงที่่�สุดุ ในอุุตสาหกรรม
แผงวงจรไฟฟ้้ าในประเทศจีีนทำำ�งานด้้านการออกแบบไอซีีทีใี นขณะ
ที่่�คนที่่�ได้้รัับค่า่ จ้้างสููงที่่�สุดุ ในภาคส่่วนไอซีีทีใี นประเทศอิินโดนีีเซีีย
ทำำ�งานด้้านโทรคมนาคม
การสััมภาษณ์์ เ พื่่� อ งานวิิจััยเน้้ น ว่่ า ค่่ า จ้้ า งที่่� สูู ง ทำำ � ให้้ ก ารสรรหา
ผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีเ ข้้า ทำำ � งานเป็็ นเรื่่�อ งยากมากสำำ � หรัับวิิส าหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็็ก
นอกจากค่่าจ้้างที่่�แข่่งขัันในตลาดได้้ บริิษััทไอซีีทีทั้ี ง้ � ขนาดใหญ่่และ
ขนาดเล็็ก ใน 7 ประเทศพยายามสรรหาคนเข้้า ทำำ� งานโดยเสนอ
ผลประโยชน์์ แ ละสิ่่�ง จููง ใจอื่่�น ๆ เช่่น การฝึึ ก อบรมต่่ อ เนื่่� อ ง สภาพ
แวดล้้อมที่่�น่่าทำำ�งาน เป็็ นต้้น

1.2.4. การจ้างงานผู้หญิงใน
ภาคส่วนไอซี ที
ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี ป็็ นผู้้�หญิิง และสััดส่่วนผู้้�
หญิิงที่่�ทำ�ำ งานในไอซีีทีต่ำี ��ำ กว่่าค่่าเฉลี่่ย� ในเศรษฐกิิจภาพรวมมากในทุุก
ประเทศยกเว้้นประเทศอิินเดีีย (รููปที่่� 4)การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยที่่�
เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของโครงการนี้้�ชี้้ว่� า่ สััดส่่วนของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีหี ญิิงต่ำำ��
กว่่าค่่าเฉลี่่ย� โดยรวมของประเทศในประเทศจีีนแต่่ไม่่สามารถหาข้้อมููล
สาธารณะที่่�เกี่่�ยวข้้องในประเด็็นนี้้�ได้้
ความแตกต่่างที่่�มากที่่�สุดุ ระหว่่างค่่าเฉลี่่ย� ของประเทศและอััตราการมีี
ส่่วนร่่วมของผู้้�หญิิงในไอซีีทีเี ห็็นได้้ในประเทศเยอรมนีีและแคนาดา ใน
ประเทศอิินเดีีย สััดส่่วนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีหี ญิิงสููงกว่่าสััดส่่วนผู้้�หญิิงใน
กำำ�ลัังแรงงานของประเทศ อย่่างไรก็็ดีี สััดส่่วนผู้้�หญิิงในกำำ�ลัังแรงงาน
ต่ำำ��เป็็ นพิิเศษเนื่่�องจากหลายปััจจััย รวมถึึงการเลืือกปฏิิบั ัติิ ทััศนคติิ
เหมารวมเรื่่�องเพศ (gender stereotypes) การแบ่่งแยกทางอาชีีพ
(occupational segregation) และการขาดแคลนโอกาสการทำำ�งาน

สำำ�หรัับผู้้�หญิิง มีีความจำำ�เป็็ นต้้องทำำ�งานวิิจััยเพิ่่�มเติิมเพื่่�อทำำ�ความ
เข้้าใจสาเหตุุว่า่ ทำำ�ไมสััดส่่วนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีหี ญิิงในประเทศอิินเดีีย
ถึึงสููงกว่่าสััดส่่วนผู้้�หญิิงโดยเฉลี่่ย� ในตลาดแรงงาน แม้้ว่า่ สััดส่่วนผู้้�หญิิง
ที่่�ทำ�ำ งานในไอซีีทีเี พิ่่�มขึ้้น� ในทุุกประเทศ แต่่ยัังคงต้้องดำำ�เนิินการอีีก
มากเพื่่�อเพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�หญิิงในภาคส่่วนนั้้น�
นอกจากนี้้� สััดส่่วนผู้้�หญิิงมีีความต่่างกัันมากในกลุ่่�มอาชีีพย่่อย เช่่น
ในประเทศแคนาดา เยอรมนีี และสิิงคโปร์์ มีีผู้ห้� ญิิงที่่�ทำ�ำ งานเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาซอฟต์์แวร์์และการเขีียนโปรแกรมจำำ�นวนน้้อยมากสััดส่่วน
ของผู้้�หญิิงที่่�ทำ�ำ งานเกี่่�ยวกัับสื่่�อ สุุขภาพ การบริิหารธุุรกิิจ และเลขน
ศิิลป์์ สููงกว่่ามาก
สััดส่่ว นผู้้�ห ญิิง ในตำำ� แหน่่ ง งานระดัับพนัักงานทั่่�วไป (entry-level)
สููง กว่่า ตำำ� แหน่่ ง ระดัับบริิห าร (managerial positions) มากรููป ที่่�
5 ด้้านล่่างแสดงถึึงสััดส่่วนผู้้�หญิิงในระดัับพนัักงานทั่่�วไป(entry-level)
บริิหารระดัับกลาง (middle management)และบริิหารระดัับสููง (senior
management) ในภาคส่่วนไอซีีทีใี นประเทศอิินเดีีย
ในประเทศเยอรมนีีและแคนาดาพบว่่า มีีแนวโน้้ มที่่�คล้้ายกััน การ
สำำ�รวจประสบการณ์์ของผู้้�หญิิงในอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีในประเทศ
แคนาดาเน้้ น ย้ำำ� �ว่่ า ผู้้� ห ญิิ ง มัักรู้้�สึึก ว่่ า ถูู ก กีี ดกัันจากกระบวนการ
การตััดสิินใจและเสีียงของพวกเธอแทบไม่่ได้้ถููกรัับฟััง (Brookfield
Institute, 2019).

1.2.5. การจ้างงานของคนงาน
สูงอายุและคนงานกลาง
อาชี พ(mid-career)
น้้ อ ยกว่่ า ร้้ อ ยละ 10 ของผู้้� เ ชี่่� ย วชาญไอซีี ทีีใ นประเทศอิิ น เดีีย
อิินโดนีีเซีีย ไทย และสิิงคโปร์์อายุุสููงกว่่า 50 ปีี การสำำ�รวจระดัับ
บริิษััทในหลายประเทศที่่�ทำำ�การวิิเคราะห์์บ่่งชี้้�ว่่าบริิษััทต้้องการจ้้าง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีอี ายุุน้้อยมากกว่่า บางบริิษััทเห็็นว่่าคนงานสููงอายุุมี ี
ความชำำ�นาญด้้านเทคโนโลยีีน้้อยกว่่าและปรัับตััวเข้้ากัับวััฒนธรรม

 บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิจดิจทิ ลั



รูปที� � : อัตราร้อยละของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีหญิงเทียบกับสัดส่วนคนงานหญิงในกำลังแรงงานของประเทศ ในประเทศที�เลือก

แคนาดา
เยอรมนี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ไทย
�%

��%

��%

��%

��%

��%

��%

ร้อยละของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีหญิง
สัดส่วนคนงานหญิงในกำลังแรงงานของประเทศ
ที�มา : ICTC, ���� (แคนาดา); การคำนวณของผู้เขียนโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรจัดหางานรัฐบาลกลาง (BA) (เยอรมนี); รายงานทักษะของ
ประเทศอินเดีย, ����-���� (อินเดีย); BPS, ���� (อินโดนีเซีย); IMDA, ���� (สิงคโปร์); การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, ���� (ไทย)



รูปที� � : สัดส่วนผู้หญิงในระดับพนักงานทั�วไป บริหารระดับกลาง และบริหารระดับสูงในภาคส่วนย่อยไอทีในประเทศอินเดีย
(ร้อยละ)
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หมายเหตุ: ITeS ย่อมาจาก Information technology-enabled services หรือการให้บริการเกี�ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ BPO ย่อมาจาก
business process outsourcing หรือการให้บุคคลอื�นดำเนินธุรกิจบางส่วนขององค์กรแทน
ที�มา : Indian National Association of Software and Service Companies (NASSCOM), ����; Harvard Kennedy School, Evidence for
Policy Design Initiative, ����.
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

บริิษััทใหม่่ได้้ช้า้ กว่่า บริิษััทอื่่�นๆ กล่่าวว่่า แม้้คนงานสููงอายุุสามารถ
ปรัับตััวได้้แต่่การพััฒนาเพิ่่�มทัักษะใหม่่ให้้พวกเขามีีค่่าใช้้จ่่ายสููงกว่่า
อย่่างไรก็็ดีี งานวิิจััยชี้้ว่� า่ บริิษััทไอซีีทีสี ามารถใช้้ศัักยภาพที่่�ยัังไม่่ได้้ดึงึ
มาใช้้ของคนงานสููงอายุุเมื่่อ� กล่่าวถึึงเรื่่อ� งนี้้� มีีการเริ่่ม� โครงการมากมาย
ในประเทศสิิงคโปร์์เพื่่�อมุ่่�งเป้้ าไปที่่�การเพิ่่�มทัักษะให้้กัับคนงานสููงอายุุ
หรืือคนงานกลางอาชีีพ(mid-career)เพื่่�อให้้พวกเขาเข้้าทำำ�งานในภาค
ส่่วนไอซีีทีี

ประเทศเหล่่านั้้น� ผู้้�ย้้ายถิ่่�นเข้้าประเทศคิิดเป็็ นกว่่าร้้อยละ 50 ของ
ลููกจ้้างในภาคส่่วนย่่อยไอซีีทีบี างภาคส่่วนในประเทศแคนาดา

1.2.6. ผู้เชี่ ยวชาญไอซี ทีย้ายถิ่น

X

โดยทั่่�วไปแล้้ว ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี ป็็ นแรงงานเคลื่่�อนที่่�สููง การย้้าย
ถิ่่�นระหว่่างประเทศของแรงงานไอซีีทีมีี กี ารเพิ่่�มขึ้้น� ตลอด 3 ทศวรรษ
ที่่�ผ่า่ นมา ซึ่่�งได้้รัับแรงขัับเคลื่่�อนจากการแข่่งขัันรุุนแรงในระดัับสากล
เพื่่�อดึึงดููดพวกเขา ด้้วยเหตุุนี้้� หลายประเทศเช่่น แคนาดา จีีน และ
เยอรมนีีได้้ดำ�ำ เนิินนโยบายด้้านวีีซ่่าที่่�เอื้้อ� ต่่อการดึึงดููดแรงงานไอซีีทีที่่ี �
มีีทัักษะสููง(ILO, 2020a)
ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีชี าวอิินเดีียจำำ�นวนมากทำำ�งานในต่่างประเทศ หนึ่่�ง
ในสาเหตุุอาจเป็็ นเพราะมีีผู้เ้� ชี่่�ยวชาญไอซีีทีใี นประเทศอิินเดีียจำำ�นวน
มากที่่�ต้้องการย้้ายถิ่่�นฐาน นอกจากคนงานชาวอิินเดีียทัักษะสููงที่่�
ย้้ายถิ่่�นฐานเพราะโอกาสด้้านการทำำ�งานจำำ�นวนคนอิินเดีียที่่�มีทััี กษะ
ที่่�ย้า้ ยถิ่่�นฐานผ่่านสายวิิชาการยัังเพิ่่�มขึ้้น� อีีกด้้วย แม้้ว่่าข้้อมููลเกี่่�ยว
กัับประเทศปลายทางของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีชี าวอิินเดีียมีีจำ�กััด
ำ
แต่่
ฐานข้้อมููลจากมหาวิิทยาลััยในอิินเดีียแต่่ละแห่่งชี้้ว่� า่ อััตราร้้อยละที่่�สูงู
ของผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหางานในต่่างประเทศประเทศปลายทางสำำ�คััญ
ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร ประเทศยุุโรปบางประเทศที่่�ไม่่
ใช้้ภาษาอัังกฤษรวมถึึงเยอรมนีี
การย้้า ยถิ่่�น ระหว่่ า งประเทศของผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีไ ปยัังประเทศ
แคนาดา จีีน เยอรมนีี และสิิงคโปร์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วในหลายที่่�ผ่า่ น
มา เพราะมีีความต้้องการแรงงานสููงและมีีการขาดแคลนทัักษะใน


ในประเทศแคนาดาและเยอรมนีี สััดส่่วนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี เ� ป็็ นชาว
ต่่างชาติิสูงู กว่่าค่่าเฉลี่่ย� ในเศรษฐกิิจภาพรวม และในประเทศสิิงคโปร์์
อยู่่�ประมาณค่่าเฉลี่่ย� ในประเทศจีีนอััตราร้้อยละของคนงานต่่างชาติิที่่�
มีีทัักษะสููงและมีีทัักษะรวมถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทียััี งคงต่ำำ��อยู่่�

1.3. การทำ�งานส่วนตัว (Selfemployment) และการทำ�งานผ่าน
แพลตฟอร์ม (platform work)

การทำำ�งานส่่วนตััวและสััญญาจ้้างอิิสระหรืือสััญญาจ้้างชั่่�วคราวมีีอยู่่�ใน
สาขาไอซีีทีเี ช่่นกััน การขาดข้้อมููลสถิิติเิ รื่่อ� งสััดส่่วนการทำำ�งานส่่วนตััว
การทำำ�งานชั่่�วคราว และการทำำ�งานอิิสระในกลุ่่�มคนงานที่่�มีทััี กษะสููง
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถประเมิินได้้ว่า่ การทำำ�งานลัักษณะนี้้�เห็็นได้้ชััดเจนกว่่า
ในกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีหี รืือไม่่รูปู ที่่� 6 ด้้านล่่างแสดงถึึงอััตราร้้อยละ
ของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี ทำ� �ำ งานส่่วนตััวใน 6 จาก 7 ประเทศ ข้้อมููลการ
ทำำ�งานส่่วนตััวของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีใี นประเทศจีีนไม่่มีกี ารเผยแพร่่ต่อ่
สาธารณะ
การทำำ�งานผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เป็็ นรููปแบบการทำำ�งานส่่วนตััว
ที่่�แพร่่หลายที่่�สุุดสำ�ำ หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี ข้้อมููลระดัับภููมิภิ าคจาก
เอเชีียและข้้อมููลระดัับประเทศจากประเทศเยอรมนีีและแคนาดาชี้้ใ� ห้้
เห็็นว่่า นัักพััฒนาซอฟต์์แวร์์คิดิ เป็็ นสััดส่่วนที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ไอซีีทีที่่ี ทำ� �ำ งานผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์

รูปที� �: อัตราร้อยละของผู้เชี�ยวชาญไอซีทีที�ทำงานส่วนตัว
ไทย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
อินเดีย
เยอรมนี
แคนาดา
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
หมายเหตุ: ตัวเลขสำหรับประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และไทยอ้างอิงถึงคนงานเฉพาะในภาคส่วนไอซีที และไม่รวมถึงผู้เชี�ยวชาญไอซีที
ที�ทำงานในภาคส่วนอื�นของเศรษฐกิจ
ที�มา : Statistics Canada, ���� Population Census (แคนาดา); Labour Force Survey data, ���� (เยอรมนี); national background report
(สิงคโปร์); ฐานข้อมูลไอแอลโอ (อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไทย).

 บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิจดิจทิ ลั

การทำำ�งานผ่่านแพลตฟอร์์มมีีประโยชน์์และความท้้าทายหลายอย่่าง
ความรุุนแรงของความท้้าทายอาจต่่างออกไปตามประเทศ ขนาดของ
แพลตฟอร์์มที่่�คนงานทำำ�งาน และระดัับทัักษะของคนงาน มีีความ
จำำ�เป็็ นต้้องวิิจััยเพิ่่�มเติิมเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจถึึงความแตกต่่างเหล่่านี้้�
บริิษััทสามารถใช้้การทำำ�งานผ่่านแพลตฟอร์์มเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการในทัักษะเฉพาะสำำ�หรัับโครงการต่่างๆ และเพื่่�อแก้้ปัั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคส่่วนที่่�ยากในการสรรหาคนเข้้าทำำ�งานให้้
เพีียงพอในขณะเดีียวกััน การทำำ�งานผ่่านแพลตฟอร์์มทำำ�ให้้คนงานได้้
รัับรายได้้เพิ่่�มและได้้รัับโอกาสที่่�จะเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานในระหว่่างที่่�
ดููแ ลครอบครััวและจััดการความรัับผิิดช อบอื่่� น ๆ และยัังให้้โ อกาส
การจ้้า งงานที่่�ยืืด หยุ่่�นกัับบุุ ค คลทุุ พ พลภาพด้้ว ย (ILO, 2020a)
สหภาพแรงงานในประเทศสิิงคโปร์์เชื่่อ� ว่่า การทำำ�งานผ่่านแพลตฟอร์์ม
จะเป็็ นสะพานที่่�เชื่่�อมถึึงตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่่�มคนงานสููง
อายุุหรืือคนงานกลางอาชีีพ (mid-career)และทำำ�ให้้พวกเขาได้้รัับ
ประสบการณ์์ทำ�ำ งานที่่�มีค่ี ่าในสาขาไอซีีทีอีี กี ด้้วย (การสััมภาษณ์์เพื่่�อ
งานวิิจััยกัับ National Trades Union Congress (NTUC), สิิงคโปร์์)
แม้้จะมีีประโยชน์์ ต่่างๆ ตามที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น แต่่การทำำ�งานผ่่าน
แพลตฟอร์์มก็็สร้้างความท้้าทายหลายอย่่างให้้กัับคนงาน ตััวอย่่างเช่่น
คนที่่�ทำ�ำ งานผ่่านแพลตฟอร์์มมีีแนวโน้้มที่่�จะทำำ�งานเป็็ นเวลายาวนาน
มัักได้้รัับค่า่ ตอบแทนที่่�ไม่่ดีแี ละไม่่มีคี วามมั่่�นคงในงานและการขาดเข้้า
ถึึงระบบประกัันสัังคม และทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย� งด้้านการพััฒนาทัักษะ
เพราะความรัับผิิดชอบในการพััฒนาและเพิ่่�มทัักษะใหม่่อยู่่�ที่่ค� นงาน
แต่่เพีียงผู้้�เดีียว (ILO, 2019; ILO, 2020a) แม้้จะผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี
บางคนที่่�ทำ�ำ งานผ่่านแพลตฟอร์์มเลืือกการจ้้างงานรููปแบบนี้้�โดยสมััคร
ใจ แต่่ก็มี็ ผู้ี เ้� ชี่่�ยวชาญไอซีีทีคี นอื่่�นๆ ที่่�จำ�ต้
ำ อ้ งยอมรัับการทำำ�งานผ่่าน
แพลตฟอร์์มเพราะพวกเขาไม่่ได้้ข้อ้ เสนอสััญญาจ้้างงานประจำำ�
X

1.4. สภาพการทำ�งานและอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โดยทั่่�วไปผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี ผชิิญความเสี่่ย� งด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยต่ำำ��กว่่าคนงานในอาชีีพอื่่น� ถึึงแม้้ว่า่ ความเสี่่ย� งทางกาย
มีีน้้อย แต่่หลายคนที่่�ทำ�ำ งานกัับเครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ล4 ต้้องเผชิิญกัับโรคทาง
ระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อและอาการตาล้้า การทำำ�งานกัับเครื่่�องมืือ
ดิิจิทััิ ลก็็ทำ�ำ ให้้เกิิดปัั ญหาทางสุุขภาพจิิตได้้เช่่นกััน
ในประเทศเยอรมนีี การสำำ�รวจลููกจ้้าง 9,600 คนที่่�ทำ�ำ โดย German
Trade Union Confederation (DGB) ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าลููกจ้้างที่่�ทำ�ำ งานอย่่าง
มากด้้วยเครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ลรู้้�สึึกเครีียดและถููกกดดัันด้้วยเวลาบ่่อยกว่่าคน
ที่่�ไม่่ได้้ทำ�ำ งานด้้วยเครื่่อ� งมืือดิิจิทััิ ล (Institut DGB, 2017)
ข้้อมููลจากประเทศแคนาดา จีีน และเยอรมนีีชี้้�ว่่า ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีี
ทีีมีแี นวโน้้ มที่่�จะทำำ�งานหลายชั่่�วโมงกว่่าคนงานในสาขาอื่่�น อย่่าง
เช่่น ในประเทศเยอรมนีีผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีกี ล่่าวว่่า พวกเขาทำำ�งาน
ล่่วงเวลาที่่�ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนนานกว่่าคนที่่�ทำำ�งานในภาคการผลิิต
ผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีบ างคนที่่�ทำำ� งานในบริิษััทเอกชนในประเทศจีีน
ทำำ�งานตามวััฒนธรรม “996” ซึ่่�งคืือการทำำ�งานตั้้ง� แต่่ 9.00 นาฬิิกา
4 หมายรวมถึงทุกเทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ทค่ี นใช้ในการทำ�งาน
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ถึึง 21.00 นาฬิิกา 6 วัันต่่อสััปดาห์์(การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับสมา
พัันธ์์วิสิ าหกิิจจีีน (China Enterprise Confederation) / สมาคมคณะ
กรรมการวิิสาหกิิจจีีน (China Enterprise Directors Association)
(CEC/CEDA))การทำำ�งานยาวนานหลายชั่่�วโมงของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีี
ทีีและความเครีียดจากวัันกำำ�หนดส่่งโครงการไอซีีทีรััดตัั
ี วมัักทำำ�ให้้เกิิด
อาการทางสรีีรวิิทยา รวมถึึงอาการปวดหััว ความกัังวลใจ และความ
ฉุุนเฉีียว
การรัับรองว่่ า ผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีที่่�ไ ด้้รัับ การว่่ า จ้้า งให้้ทำำ � งานผ่่ า น
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ จะไม่่ถููกบีีบให้้ทำำ�งานยาวนานเกิินไปเป็็ นเรื่่�อง
ยาก (Lehdonvirta, 2018)นอกจากนี้้�การขาดความมั่่�นคงในงานของ
การทำำ�งานผ่่านแพลตฟอร์์มอาจทำำ�ให้้เกิิดความทุุกข์์ใจเพิ่่�มขึ้้น� โดย
เฉพาะคนที่่�ไม่่ได้้เลืือกทำำ�งานรููปแบบนี้้�โดยสมััครใจ
การเลืือกปฏิิบั ัติิ ความรุุ น แรง และการคุุ ก คามต่่ อ ผู้้�ห ญิิง ก็็เ ป็็ น
ความกัังวลในอาชีีพไอซีีทีเี ช่่นกััน งานวิิจััยจากประเทศอิินเดีียชี้้�ว่่า
แม้้ว่า่ บางบริิษััทมีีการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ที่่มุ่่�� งเน้้นเรื่่อ� งเพศภาพ แต่่ความ
ตระหนัักรู้้�เรื่่�องการเลืือกปฏิิบั ัติิทางเพศ การคุุกคามทางเพศ และ
สภาพการทำำ�งานเฉพาะของผู้้�หญิิงอาจยัังขาดอยู่่�ตััวอย่่างเช่่น การ
สำำ�รวจที่่�ไม่่มีจุี ุดประสงค์์หาข้้อสรุุปเกี่่�ยวกัับประชากรที่่�ทำ�ำ โดย Ernst
and Young Forensic & Integrity Services กัับนายจ้้าง 120 ราย
ในประเทศอิินเดีีย ซึ่่�งร้้อยละ 17 อยู่่�ในภาคส่่วนไอทีีหรืือITeS พบว่่า
ร้้อยละ 27 ของบริิษััทขนาดใหญ่่และร้้อยละ 50 ของบริิษััทขนาดกลาง
และขนาดเล็็กไม่่ปฏิิบั ัติิตามระเบีียบข้้อบัังคัับของรััฐบาลกลางในการ
ป้้ องกัันการคุุกคามทางเพศต่่อผู้้�หญิิงในสถานที่่�ทำ�ำ งาน (Ernst and
Young, 2015)
X

1.5. ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสำ�คัญใน
เศรษฐกิจดิจิทลั – รัฐบาล
องค์กรนายจ้าง และ
องค์กรลูกจ้าง

กระทรวงที่่�รัับผิดช
ิ อบด้้านแรงงาน การศึึกษา เทคโนโลยีี และการ
เข้้าเมืืองในทั้้ง� 7 ประเทศสนัับสนุุ นการพััฒนาเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล หลาย
ประเทศมีีการตั้้ง� หน่่ วยงานที่่�มุ่่�งเน้้นเฉพาะเรื่่อ� งการพััฒนาทัักษะ เช่่น
กระทรวงพััฒนาทัักษะและการประกอบการในประเทศอิินเดีีย และ
สกิิลส์์ฟิิวเจอร์์ (SkillsFuture) ในประเทศสิิงคโปร์์
กระทรวงและหน่่ วยงานรััฐต่่างๆ ใน 7 ประเทศ รวมถึึงกระทรวง
แรงงาน การศึึกษา และอุุตสาหกรรม ส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะและ
ช่่ว ยกำำ� หนดนโยบายการย้้า ยถิ่่�น ฐานแรงงานระหว่่า งประเทศและ
ยุุทธศาสตร์์เพื่่�อให้้คนงานในอาชีีพไอซีีทีไี ด้้ทำ�ำ งานที่่�มีคุี ุณค่่า อย่่างไร
ก็็ดีี การประสานงานในกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมัักยัังไม่่เข้้มแข็็งในระดัับ
ท้้องถิ่่�น ประเทศ และภููมิภิ าค ควรเน้้นย้ำำ�ว่
� า่ การประสานงานที่่�ดีขึ้้ี น� ใน
กลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียจะช่่วยยกระดัับการกำำ�หนดและการดำำ�เนิินนโยบาย
ต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดความสอดคล้้องและประสิิทธิิผลที่่�ดีขึ้้ี น� และสามารถส่่ง
เสริิมงานที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าในเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ลต่่อไป
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

การเจรจาทางสัังคมเชิิงสร้้างสรรค์์ในภาคส่่วนองค์์กรไตรภาคีี กล่่าว
คืือ รััฐบาล องค์์กรนายจ้้าง และองค์์กรลููกจ้้าง เป็็ นส่่วนสำำ�คััญในการ
จััดการความท้้าทายในสาขาไอซีีทีี จากปฏิิญญาว่่าด้้วยหลัักการและ
สิิทธิิขั้น้ � พื้้น� ฐานในการทํํางานของไอแอลโอและตราสารที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�
เกิิดขึ้้น� ภายหลััง ประเทศสมาชิิกของไอแอลโอทุุกประเทศมีีหน้้าที่่�ต้อ้ ง
เคารพ ส่่งเสริิม และทำำ�ให้้หลัักการเกี่่�ยวกัับสิิทธิิขั้น้ � พื้้น� ฐานเป็็ นจริิง
กล่่าวคืือการขจััดการใช้้แรงงานบัังคัับหรืือการเกณฑ์์แรงงานทุุกรููป
แบบ การขจััดการใช้้แรงงานเด็็กการขจััดการเลืือกปฏิิบั ัติิในการจ้้าง
งานและอาชีีพ และสิิทธิิในเสรีีภาพการสมาคม และการยอมรัับสิิทธิิ
ในการเจรจาต่่อรองร่่วม อนุุ สััญญาไอแอลโอที่่�ครอบคลุุมเรื่่อ� งสิิทธิิใน
เสรีีภาพการสมาคมและการยอมรัับสิิทธิิในการเจรจาต่่อรองร่่วมคืือ
อนุุ สััญญาว่่าด้้วยเสรีีภาพในการสมาคมและการคุ้้�มครองสิิทธิิในการ
รวมตััวกััน ค.ศ. 1948 (ฉบัับที่่� 87) และอนุุ สััญญาว่่าด้้วยการปฏิิบั ัติิ
ตามหลัักการแห่่งสิิท ธิิในการรวมตััวกัันและการเจรจาต่่ อ รองร่่ว ม
ค.ศ. 1949 (ฉบัับที่่� 98) การปฏิิบั ัติิต ามอนุุ สััญญาเหล่่า นี้้� เ ป็็ น ข้้อ

กำำ�หนดเบื้้อ� งต้้นของการบรรลุุ 4 วััตถุุประสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในปฏิิญญา
ว่่าด้้วยความยุุติธิ รรมทางสัังคมเพื่่�อโลกาภิิวััฒน์์ที่่เ� ป็็ นธรรม ค.ศ.2008
ในภาคส่่วนไอซีีทีภี าคส่่วนองค์์กรไตรภาคีีพยายามแก้้ไขปััญหาต่่างๆ
เช่่น การพััฒนาทัักษะ การสร้้างเครืือข่่าย การเคลื่่�อนที่่� ความเสมอ
ภาคทางเพศและการไม่่เลืือกปฏิิบั ัติิ การสููงวััย การจััดเวลาการทำำ�งาน
การทำำ�งานผ่่านแพลตฟอร์์ม และสุุขภาพจิิต
แม้้ว่่าสมาคมนายจ้้างในภาคส่่วนไอซีีทีจี ะทำำ�งานอย่่างแข็็งขัันในทั้้ง�
7 ประเทศ แต่่มีสี หภาพแรงงานที่่�เป็็ นตััวแทนคนงานในภาคส่่วนไอ
ซีีทีเี พีียงไม่่กี่่�กลุ่่�ม อาจเป็็ นเพราะสภาพการทำำ�งานของแรงงานไอ
ซีีทีค่ี ่อนข้้างดีี รวมถึึงค่่าจ้้างที่่�ค่่อนข้้างสููง และรููปแบบใหม่่ของการ
จััดระบบงานในกลุ่่�มแรงงานไอซีีทีี เป็็ นต้้น ไม่่นานมานี้้�มีกี ารจััดตั้้ง�
สหภาพแรงงานภาคส่่วนไอซีีทีใี นประเทศอิินเดีียและอิินโดนีีเซีียหลััง
จากที่่�เกิิดความขััดแย้้งในภาคส่่วนนั้้น� ตััวแทน องค์์กรนายจ้้าง และ
องค์์กรลููกจ้้างที่่�เข้้มแข็็งเป็็ นส่่วนสำำ�คััญในการส่่งเสริิมงานที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าให้้
กัับทั้้ง� หญิิงและชายในภาคส่่วนไอซีีทีี

�2

ความต้้องการทัักษะที่่�มุ่่�งหวัังใน
เศรษฐกิิจดิิจิิทัลั

ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วจะเปลี่่ย� นลัักษณะ
งานและทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็ นในการทำำ�งานโดยสิ้้น� เชิิง งานวิิจััยที่่�เป็็ นส่่วน
หนึ่่� งของโครงการเผยว่่า ทั้้ง� 7 ประเทศเผชิิญกัับการขาดแคลนผู้้�
เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะเฉพาะ ความไม่่สอดคล้้องของทัักษะ1 อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพและชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าคนงานเองและสัังคม
โดยรวมลงทุุนกัับการพััฒนาทัักษะที่่�ไม่่มีคี วามจำำ�เป็็ นในตลาดแรงงาน
ในขณะที่่�บริิษััทก็็ไม่่สามารถหาคนงานที่่�มีทััี กษะเฉพาะที่่�พ วกเขา
ต้้องการได้้ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนทางตรงและทางอ้้อมที่่�รััฐบาล บริิษััท
และบุุคคลต้้องแบกรัับเพิ่่�มขึ้้น� ฉะนั้้น� การจััดการความไม่่สอดคล้้อง
ของทัักษะจึึงเป็็ นเรื่่�องใหญ่่ที่่�น่่ากัังวลสำำ�หรัับรััฐบาล นายจ้้าง และ
ลููกจ้้างในทั้้ง� 7 ประเทศ
X

2.1. การขาดแคลนและความต้องการผู้
เชีย่ วชาญไอซีทีในอนาคต

ตามที่่�กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น ทั้้ง� 7 ประเทศกำำ�ลัังเผชิิญปััญหาการขาดแคลน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีอี ย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การสำำ�รวจที่่�ทำ�ำ ในประเทศเยอรมนีี
โดยสมาคมอุุตสาหกรรมบิิตคอม (Bitkom) คาดว่่าประเทศเยอรมนีี
ประสบปััญหาการขาดแคลนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอทีี 124,000 คน ในเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2560 สำำ�นัักงานสถิิติแิ ห่่งชาติิของประเทศไทยทำำ�การ
สำำ�รวจในปีี พ.ศ. 2560 และได้้ข้อ้ สรุุปว่่ามีีการขาดแคลนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอ
ซีีทีี 450,000 คนในประเทศ ในประเทศอิินเดีียสมาคมอุุตสาหกรรม
NASSCOM สรุุ ป ว่่ า อุุ ต สาหกรรมการจััดการกระบวนการธุุ ร กิิจ
(business-process management) และไอทีีของประเทศต้้องการผู้้�
เชี่่�ยวชาญไอซีีทีเี พิ่่�ม 140,000 คนในพ.ศ. 2561 (Akella, 2019)

นอกจากการขาดแคลนในปััจจุุ บั นั แล้้ว ข้้อ มููล การคาดการณ์์ ด้้า น
ทัักษะจากประเทศแคนาดา เยอรมนีี และสิิงคโปร์์ชี้้ว่� ่าความต้้องการ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีีคาดว่่าจะสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในอนาคต จาก
ข้้อมููลของ Canadian Occupational Projection System (COPS)
ที่่�จััดการโดย Economic and Social Development Canada (ESDC)
จำำ�นวนตำำ�แหน่่ งที่่�เปิิ ดรัับสมััครสำำ�หรัับอาชีีพไอซีีทีหี ลัักคาดว่่าจะเพิ่่�ม
ขึ้้น� ร้้อยละ 40 ระหว่่างปีี พ.ศ. 2561 ถึึง พ.ศ. 2571 การคาดการณ์์
ตลาดแรงงานโดยกระทรวงแรงงานและกิิจการทางสัังคมแห่่งเยอรมนีี
(BMAS) ประเมิินว่่าความต้้องการผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีจี ะเพิ่่�มร้้อยละ
26.3 ภายในปีี พ.ศ. 2578 การคาดการณ์์ ตลาดแรงงานที่่�ทำ�ำ โดย
กระทรวงแรงงานและกิิจ การทางสัังคมประเทศเยอรมนีี (BMAS)
ประเมิินว่่า ความต้้องการผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีจี ะเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 26.3
ภายใน พ.ศ. 2578การสำำ�รวจประจำำ�ปีี Infocomm Media Manpower
2019 ของประเทศสิิงคโปร์์ รายงานช่่วงระยะเวลาสั้้น� กว่่าของประเทศ
เยอรมนีีและแคนาดา ประเมิินว่่าความต้้องการอาชีีพไอซีีทีจี ะเพิ่่�ม
ร้้อยละ 28 ระหว่่างปีี พ.ศ. 2562 ถึึง พ.ศ. 2564 ความต้้องการผู้้�
เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี เ� พิ่่�มขึ้้น� แสดงถึึงความสำำ�คััญของการลงมืือแก้้ปัั ญหา
การขาดแคลนในปััจจุุบันั และลงทุุนในการพััฒนาผู้้�มีีความสามารถที่่�มี ี
ทัักษะสููงเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ในบางประเทศ ความรุุนแรงของการขาดแคลนแตกต่่างกัันขึ้้น� อยู่่�กัับ
ระดัับคุุณวุุฒิขิ องแรงงานไอซีีทีที่่ี เ� กี่่�ยวข้้อง กระทรวงการสื่่�อสารและ
สารสนเทศ (KOMINFO)ประเทศอิินโดนีีเซีียกล่่าวว่่ามีีการขาดแคลน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี มี� วุี ุฒิปิ ริิญญาโทหรืือสููงกว่่า ในประเทศจีีนก็็เกิิด
กรณีีเดีียวกััน โดยเฉพาะในอุุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้้ าที่่�ขาดแคลน
ผู้้�มีีความสามารถขั้้น� สููงอย่่างรุุนแรง (Boston Consulting Group,
2017; Chinese Academy of Personnel Science, n.d.)ในประเทศ
เยอรมนีี การขาดแคลนพบได้้ใ นกลุ่่�มผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีทุุ ก ระดัับ
คุุณวุุฒิ ิ (Federal Employment Agency (BA), 2019)

1 ค วามไม่สอดคล้องของทักษะเป็ นคำ�กว้างๆ ทีก่ ล่าวถึงช่องว่างทางทักษะและความไม่สมดุลประเภทต่างๆ รวมถึงการทำ�งานต่�ำ กว่าระดับการศึกษา (over-education) การทำ�งานสูงกว่าระดับการศึกษา (under-education) การมีคณ
ุ สมบัติเกินกว่า
งานทีท่ �ำ (over-qualification)การมีคณ
ุ สมบัติต่�ำ กว่างานทีท่ �ำ (under-qualification) การมีทกั ษะเกินกว่างานทีท่ �ำ (over-skilling)การขาดแคลนทักษะ (skills shortages) การมีสว่ นเกินของทักษะ (skills surpluses) การมีทกั ษะทีล่ า้ สมัย (skills
obsolescence)ความไม่สอดคล้องของทักษะอาจเป็ นทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและกล่าวถึงสถานการณ์ท่บี ุคคลไม่มคี ณ
ุ สมบัติตรงตามข้อกำ�หนดของงานและในสถานการณ์ทม่ี กี ารขาดแคลนหรือส่วนเกินของบุคคลทีม่ ที กั ษะเฉพาะ ความไม่
สอดคล้องของทักษะอาจพบได้ในระดับบุคคลหรือระดับนายจ้าง หรือในภาคส่วนเศรษฐกิจเฉพาะหรือในเศรษฐกิจภาพกว้าง อาจเกิดความไม่สอดคล้องของทักษะหลายประเภทพร้อมกัน
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

2.1.1. แบ่งตามภาคส่วนและอาชี พ

2.2.1. ทักษะทางเทคนิค

ตำำ�แหน่่ งว่่าสำำ�หรัับบางอาชีีพในไอซีีทีหี าคนงานได้้ยากกว่่าตำำ�แหน่่ ง
อื่่�น ตารางที่่� 2 ด้้านล่่างแสดงรายการตำำ�แหน่่ งไอซีีทีที่่ี �หาบุุคลากร
มาเข้้าทำำ�งานได้้ยากเป็็ นพิิเศษในประเทศแคนาดา เยอรมนีี และ
อิินโดนีีเซีีย ผู้้�เขีียนไม่่สามารถหาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวของสำำ�หรัับประเทศจีีน
อิินเดีีย สิิงคโปร์์ และไทย

ทัักษะด้้านคลาวด์์คอมพิิวติ้้ง� (cloud computing)และปััญญาประดิิษฐ์์
(AI) อยู่่�ในกลุ่่�มทัักษะที่่�เป็็ นที่่�ต้อ้ งการมากที่่�สุดุ จาก 5 ใน 7 ประเทศ (
แคนาดา จีีน เยอรมนีี อิินเดีีย และสิิงคโปร์์) (ILO, 2019; ILO, 2020a)
บริิษััทพบว่่าการสรรหาคนที่่�มีชุี ุดทัักษะเช่่น การพััฒนาซอฟต์์แวร์์
เทคโนโลยีีสรุุปภาพรวมข้้อมููลธุุรกิิจ (business Intelligence) และการ
สร้้างโมเดลเพื่่�อคาดการณ์์อนาคต (advanced analytics) เป็็ นเรื่่�อง
ท้้าทายอย่่างมาก

X ตารางที่ 2: ตำ�แหน่ งงานไอซีทีที่หาคนงานยากเป็ นพิ เศษ ในประเทศที่เลือก
ประเทศ

ตำ�แหน่งงานที่เป็นที่ต้องการที่หาคนเข้ามาทำ�ยากเป็นพิเศษ

แคนาดา

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล นักวิเคราะห์ขอ้ มูล นักออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้ / ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ นักพัฒนาแบบ
ฟูลสแต็กนักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิศวกรปฏิบัติการพัฒนา วิศวกรแมชีนเลิรน์ นิ่งผูจ้ ัดการฐานข้อมูลผูเ้ ชีย่ วชาญ
สนับสนุนด้านไอที

เยอรมนี

ช่างไฟฟ้ า, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทป่ี รึกษาด้านแอพพลิเคชั่น-ไอที

อินโดนีเซีย

นักพัฒนาเว็บไซต์นกั เขียนโปรแกรมเมอร์เว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิ ก นักเขียนโปรแกรมและนักพัฒนาส่วนหน้านักพัฒนาแอนดรอยด์
นักเขียนโปรแกรมและนักพัฒนาภาษาจาวา

หมายเหตุ : ระดับความยากต่างออกไปในแต่ละประเทศ อาชีพทีม่ ชื่ี อเรียกเดียวกันอาจเทียบกันอย่างสมบูรณ์ก ับประเทศอนื่ ๆ ไม่ได้
ทีม่ า : ICTC, 2019; หน่วยงานการจ้างงานรัฐบาลกลางเยอรมนี (BA), 2019; ILO, 2018

ในประเทศจีน ภาคส่ว นที่ไ ด้ร ับผลกระทบจากการขาดแคลนผู้ม ี
ความสามารถมากทีส่ ุดคือ อีคอมเมิรซ์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ
บริการไอที (การสัมภาษณ์เพอื่ งานวิจยั กับบริษทั Zhaopin Ltd., จีน)
ในระดัับภาคส่่วน ภาคส่่วนแอนิิเมชัันในประเทศอิินโดนีีเซีียประสบ
ปััญหาขาดแคลนผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีอ ย่่ า งมีีนััยสำำ�คััญ เป็็ น จำำ� นวน
ระหว่่าง15,000 ถึึง 20,000 คน
ตััวอย่่างเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของความเข้้าใจเรื่่อ� งความ
ขาดแคลนผู้้�มีีความสามารถในระดัับอาชีีพและภาคส่่วนขนาดเล็็กการ
ระบุุทัักษะเฉพาะที่่�เป็็ นที่่�ต้อ้ งการจึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญมากในการแก้้ปัั ญหา
ที่่�เกิิดใหม่่ด้า้ นการขาดแคลนผู้้�มีีความสามารถในภาคส่่วนไอซีีทีี
X

2.2. ความต้องการและช่องว่างด้าน
ทักษะ

เทคโนโลยีีเกิิดใหม่่และการพััฒนาอาชีีพใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะเปลี่่�ยน
ข้้อกำำ�หนดด้้านทัักษะของคนงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทำำ�ให้้เกิิดความ
ท้้าทายอย่่างมากในภาคส่่วนไอซีีทีี สถาบัันอุุดมศึึกษา และแรงงานใน
วงกว้้าง

ความต้้องการทัักษะทางเทคนิิคต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ ในประเทศ
อิินเดีีย สมาพัันธ์์สภาหอการค้้าและอุุตสาหกรรมอิินเดีีย (Federation
of Indian Chambers of Commerce and Industry) ประเมิินว่่าร้้อย
ละ 60 ถึึง 70 ของกำำ�ลัังแรงงานไอทีีจำ�ำ เป็็ นต้้องเพิ่่�มทัักษะใหม่่ใน
ด้้านต่่างๆ เช่่น เทคโนโลยีีชีวี ภาพ2 นาโนเทคโนโลยีี เทคโนโลยีีการ
รายงาน วิิเคราะห์์ และตรวจสอบตนเอง (SMART) และการวิิเคราะห์์
ขั้้น� สููง (advancedanalysis)

2.2.2. ทักษะทางสังคม3
งานวิิจััยและการสััมภาษณ์์ในทั้้ง� 7 ประเทศเผยว่่า ทัักษะทางเทคนิิค
เพีีย งอย่่า งเดีีย วไม่่เ พีีย งพอต่่ อ การทำำ� งานในสถานที่่�ทำ�ำ งาน การ
เปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็วบัังคัับให้้คนงานต้้องปรัับตััวอย่่าง
รวดเร็็ว ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดนโยบายการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ที่่�มีปี ระสิิทธิิผล
ที่่�ช่่วยเตรีียมความพร้้อมคนงานให้้มีทััี กษะทางสัังคมที่่�สำำ�คััญที่่�จะ
ช่่ ว ยพวกเขาให้้ส ามารถปรัับตััวกัับการพััฒนาอย่่ า งรวดเร็็ว นี้้� ไ ด้้
(ดููตารางที่่� 3) ทัักษะทางสัังคมจึึงมีีความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้น�
นายจ้้างใน 7 ประเทศกล่่าวว่่า การสรรหาผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะ
ทางสัังคมที่่�จำ�ำ เป็็ นเข้้าทำำ�งานเป็็ นเรื่่�องยาก ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศ
แคนาดา ร้้อยละ 23 ของนายจ้้างที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมในการสำำ�รวจนางจ้้างใน

2 ดูสว่ นที่ 2.2.3 เรอื่ งทักษะเชิงสหวิทยาการ
3 รูจ้ กั กันอีกชื่อคือ “ทักษะหลัก” สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูท่ี Enhancing youth employability: What? Why? and How? Guide to core work skills (ILO, 2013), และ Regional Model Competency Standards: Core competencies (ILO, 2015).
สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเรอื่ งทักษะหลักในกรอกทักษะของไอแอลโอ

 บทที่ 2
ความต้องการทักษะทีม่ งุ่ หวังในเศรษฐกิจดิจทิ ลั

21

X ตารางที่ 3: ทักษะทางสังคมที่จ�ำ เป็ นในสภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีเข้มข้น
ข้อกำ�หนดทั่วไปในอาชีพไอซีที

ทักษะทางสังคมที่จำ�เป็น

การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี

การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไข
ปั ญหา

การจัดการกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี

ความสามารถในการเรียนรู้ ความยืดหยุน่

เข้าใจการจัดระบบงานและรักษาความสัมพันธ์ลกู ค้า

การทำ�งานเป็ นทีม ความเป็ นผูน้ ำ� การสอื่ สาร การมุง่ เน้นด้านการบริการ
ทักษะด้านธุรกิจและการจัดการ

ทีม่ า : การวิเคราะห์ของผูเ้ ขียน

เศรษฐกิิจดิิจิทััิ ลเห็็นพ้้องว่่า “การหาลููกจ้้างที่่�มีทั้ี ง้ � ทัักษะทางเทคนิิค
และทัักษะด้้า นความสััมพัันธ์์ท างธุุ ร กิิจ ” เป็็ น ความท้้า ทายหลัักที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับทัักษะสำำ�หรัับบริิษััทพวกเขา (Cameron and Faisal,
2016) นอกจากนี้้� ร้้อยละ 41 ของผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจภาคบริิการไอซีี
ทีีในประเทศสิิงคโปร์์ที่่ทำ� �ำ โดยสมาคมอุุตสาหกรรม SGTech รายงาน
ว่่ า ทัักษะทางสัังคมเป็็ น ช่่ อ งว่่ า งทางทัักษะหลัักในอุุ ต สาหกรรม
(SGTech, 2019) อีีกการสำำ�รวจที่่�ทำ�กัับบริ
ำ
ษััิ ทไอซีีทีี 856 แห่่ง ใน
ประเทศเยอรมนีีเผยว่่า เกืือบ 1 ใน 3 ของบริิษััทพบว่่าผู้้�สมััครงานขาด
ทัักษะทางสัังคม (Bitkom 2019)
การขาดทัักษะทางสัังคมเห็็นได้้ชััดเจนเป็็ นอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาใหม่่ สมาคมอุุตสาหกรรมในประเทศสิิงคโปร์์และแคนานดา
รัับรู้้�ถึึง ความกัังวลเกี่่�ย วกัับความพร้้อ มในการทำำ� งานของผู้้�สำำ� เร็็จ
การศึึกษาใหม่่สืืบเนื่่�องจากการขาดทัักษะทางสัังคม (SGTech, n.d.;
ICTC, 2016) อีีกเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ต้้องกล่่าวถึึงคืือ การฝึึ กฝนจากการ
ปฏิิบั ัติิงานจริิง (on-the-job training) สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาใหม่่
อาจมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ดัังนั้้น� การขาดทัักษะทางสัังคมในกลุ่่�มผู้้�สำำ�เร็็จการ
ศึึกษาจะส่่งผลกระทบที่่�ต่่างระดัับกัันในวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาด
เล็็ก

2.2.3. ทักษะเชิงสหวิทยาการ
บทบาทของเทคโนโลยีีที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ในทุุกภาคส่่วนของเศรษฐกิิจเป็็ นตััว
ผลัักดัันความต้้องการทัักษะเชิิงสหวิิทยาการ ตััวอย่่างเช่่น มีีความ
ต้้องการเพิ่่�มขึ้้น� ในทัักษะด้้านต่่างๆ เช่่น ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) คลาวด์์
คอมพิิวติ้้�ง (cloud computing) บิิกดาต้้า (big data)ความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางไซเบอร์์ (cyber Security) และเทคโนโลยีีสรุุปภาพรวม
ข้้อมููลธุุรกิิจ (business Intelligence) ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี �มีคี วามรู้้�
ในภาษาเขีีย นโปรแกรมเฉพาะก็็เ ป็็ น ที่่�ต้้อ งการอย่่า งมากเช่่ น กััน
ความสามารถในการทำำ�งานในสาขาสหวิิทยาการและความรู้้�ในสาขา
อื่่น� มีีความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ในขณะที่่�ความซัับซ้้อนทางเทคโนโลยีี
เพิ่่�ม ขึ้้�น และมีีก ารนำำ � เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�มี ีน วััตกรรมไปใช้้ใ นหลาย
ภาคส่่วนและสาขา รวมถึึงการเกษตร ยาและสุุขภาพ การศึึกษา
และการธนาคาร จึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สถาบัันอุุดมศึึกษานำำ�แนวทางเชิิง
สหวิิทยาการไปใช้้ เช่่น ผ่่านการสร้้างวิิชาเรีียนแบบผสมผสานและ
ส่่งเสริิมการเรีียนการสอนระหว่่างคณะและการแลกเปลี่่ย� นงานวิิจััย
ความสำำ�คััญของทัักษะเชิิงสหวิิทยาการถููกเน้้ นย้ำำ��ในผลการสำำ�รวจ
บริิ ษัั ท 220 แห่่ ง ที่่� ทำ�ำ โดย Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften (acatech) เมื่่อ� ไม่่นานนี้้� บริิษััทถููกถามเกี่่�ยว
กัับทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม 4.0 จากการสำำ�รวจพบว่่าการ
คิิดและการลงมืือทำำ�เชิิงสหวิิทยาการถืือเป็็ นหนึ่่� งในข้้อกำำ�หนดด้้าน
ทัักษะที่่�สำ�คัั
ำ ญที่่�สุดสำ
ุ �ำ หรัับบริิษััท (acatech, 2016)

�3

ยุุทธศาสตร์์ในการเตรีียมคนให้้มีี
ทัักษะที่่�เป็็ นที่่�ต้้องการ

การร่่วมมืือและการประสานงานที่่�มีปี ระสิิทธิิผลในกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
เป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญหากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต้้องกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ที่่แ� ข็็งแกร่่ง
ในการพััฒนาทัักษะ ข้้อแนะว่่าด้้วยการพััฒนาทรััพยากรมนุุ ษย์์ ค.ศ.
2004 (ฉบัับที่่� 195) ย้ำำ�ถึ
� ึงบทบาทของการเจรจาทางสัังคมในการ
กำำ�หนด การประยุุกต์์ใช้้ และการทบทวนนโยบายด้้านการพััฒนา
ทรััพยากรบุุคคล การศึึกษา การฝึึ กอบรม และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ
และระบุุว่่า ประเทศสมาชิิกควรจะ “ยอมรัับว่่าการศึึกษาและการฝึึ ก
อบรมเป็็ นสิิทธิิของทุุกคน และควรทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีทางสัังคมเพื่่�อ
รัับรองว่่าทุุกคนสามารถเข้้าถึึงการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ได้้”
X

3.1. การเรียนรูต้ ลอดชีวิตในสาขาไอซีที

ตามที่่�กล่่าวไว้้ในกล่่องที่่� 1 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ด้้วยวิิธีที่่ี ค� ลอบคลุุม
และยึึดมนุุ ษย์์เป็็ นศููนย์์กลางเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญ หากคนงานต้้องปรัับตััว
กัับความเปลี่่ย� นแปลงที่่�รวดเร็็ว ในขณะที่่�ความต้้องการทัักษะดิิจิทััิ ล
เปลี่่ย� นไป

เกิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงด้้านประชากร และทำำ�ให้้เกิิดการเข้้าถึึงการ
พััฒนาทัักษะอย่่างเท่่าเทีียม
จาก 7 ประเทศที่่�ทำ�ำ การวิิเคราะห์์ ประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี และ
สิิงคโปร์์ได้้ดำ�ำ เนิินโยบายเกี่่�ยวกัับการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ตััวอย่่างเช่่น
แผน “การทำำ�การศึึกษาให้้ทัันสมััยของประเทศจีีน 2035 (China
Education Modernization 2035)” ส่่งเสริิมการสร้้างสภาพแวดล้้อมของ
สถาบันั สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ โดยให้้ผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องทั้้ง� ในภาค
การศึึกษาและอุุตสาหกรรมมีีส่ว่ นร่่วม
อย่่างไรก็็ดีี ให้้สัังเกตว่่าในหลายปีี ที่่ผ่� า่ นมาคำำ�ว่า่ การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ
เป็็ นคำำ�ที่่ถู� ูกใช้้แทนการศึึกษาและการฝึึ กอบรบผู้้�ใหญ่่มากขึ้้น� (ILO,
2019) เนื่่�องจากการเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีีเกิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว
การนำำ �นโยบายการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ที่่�ครอบคลุุมไปใช้้ในการเตรีียม
คนงานให้้มีทััี กษะพื้้�นฐานที่่�แข็็งแกร่่งจึึงเป็็ นเรื่่�องสำำ�คััญโดยเริ่่ม� จาก
การศึึกษาระดัับปฐมวััยเพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ

ในสาขาไอซีีทีี การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ สามารถที่่�จะส่่งเสริิมและเร่่งการ
พลิิกโฉมทางดิิจิทััิ ล สนัับสนุุ นขีีดความสามารถด้้านนวััตกรรมของ
ประเทศ ช่่ ว ยการเคลื่่�อ นที่่�ท างอาชีีพ ตอบรัับกัับความท้้า ทายที่่�

กล่องที่ 1: การเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไร?

แม้้ว่า่ คำำ�นิิยามของการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ อาจต่่างกัันในระดัับประเทศและระดัับสากล โดยทั่่�วไป คำำ�นี้้�นิิยามได้้ว่า่ “กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ทั้้ง� หมดที่่�ทำ�ำ ตลอดชีีวิติ เพื่่�อการพััฒนาสมรรถนะและคุุณสมบััติิ (ข้้อแนะว่่าด้้วยการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ค.ศ. 2004 (ฉบัับที่่� 195))
เพื่่�อเป็็ นสััญลัักษณ์์การครบรอบ 100 ปีี ไอแอลโอรัับรองปฏิิญญาหนึ่่�งศตวรรษเพื่่�องานในอนาคตในการประชุุมใหญ่่ประจำำ�ปีีไอแอลโอ
สมััยที่่� 108 ที่่�จััดขึ้้น� เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2562 ปฏิิญญาที่่�มองการณ์์ไกลฉบัับนี้้�ขอให้้ประเทศสมาชิิกทุุกประเทศให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัับ
“การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ที่่�มีปี ระสิิทธิิผลและการศึึกษาที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพสำำ�หรัับทุุกคน”
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

3.2. การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา
(มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา และ
สถาบันการฝึ กอบรม)

การเสริิมสร้้างขีีดความสามารถของการศึึกษาหลัังระดัับมััธยมศึึกษา
เป็็ น เรื่่�อ งสำำ�คััญมากหากประเทศต้้อ งจััดการกัับปััญหาขาดแคลน
ทัักษะในสาขาไอซีีทีี ในทั้้ง� 7 ประเทศ ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาสาขาไอซีีทีี
มัักขาดทัักษะทางเทคนิิคเฉพาะด้้านหรืือทัักษะทางสัังคมที่่�จำำ�เป็็ น
ต่่อการประสบความสำำ�เร็็จในสถานที่่�ทำ�ำ งาน ตามที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในบท
ที่่� 2แม้้จำ�ำ นวนผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาไอซีีทีจี ะเพีียงพอในประเทศอิินเดีีย
อิินโดนีีเซีีย และไทย แต่่ยัังมีีการขาดแคลนผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาไอซีี
ทีีอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี และสิิง คโปร์์
นอกจากนี้้� แม้้ว่า่ จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ศึกึ ษาสาขาไอซีีทีใี น 4 ประเทศหลััง
จะเพิ่่�มขึ้้น� แต่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาไอซีีทีที่่ี เ� พิ่่�มขึ้้น� นี้้�ก็ยัั็ งไม่่สามารถตาม
ทัันกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน
ช่่องว่่างและการขาดแคลนทัักษะหลัังระดัับมััธยมศึึกษาอาจมีีสาเหตุุ
จาก
X ความสามารถในการเพิม่ จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาที่จำ�กัดของ
สถาบัน
X หล ัก สู ต รไม่ ส ามารถสะท้ อ นถึง การพ ัฒ นาการเปลี่ย นแปลง
เทคโนโลยีทร่ี วดเร็วและการนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรม
X หลกั สูตรและวิธกี ารสอนขาดการเน้นย้�ำ ทีเ่ พียงพอเรอื่ งการพฒ
ั นา
ทักษะทางสังคม
X จำ�นวนคณาจารย์ทม่ี คี วามสามารถในการสอนทักษะทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่เพียงพอ รวมถึงทักษะทางเทคนิค ทักษะทางสังคม และทักษะ
เฉพาะเขต (domain)และอุตสาหกรรม
X การขาดแคลนแนวทางเชิงสหวิทยาการ
X การเรียนรูจ้ ากการทำ�งาน (work-based learning) ไม่เพียงพอ
X การร่วมมอื กนั ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคีทางสังคมไม่
เพียงพอ
X ความไม่สอดคล้องระหว่างทัศนะระยะสั้นและระยะยาวด้านการ
ศึกษา กล่าวคอื การไม่สามารถหาสมดุลทีเ่ หมาะสมระหว่างทกั ษะ
ทีจ่ ำ�เป็ นต่อการจ้างงานและทักษะทีจ่ ะยกระดับความสามารถใน
การปรับตัวของผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในอนาคต
การฝึึกอบรมคณาจารย์์ต่่อเนื่่�องจะช่่วยให้้อาจารย์์ปรัับวิิธีกี ารสอนและ
ทัักษะให้้ทัันสมััยเพื่่�อเตรีียมนัักเรีียนให้้พร้้อมต่่อความต้้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต ตััวอย่่างของการเรีียนรู้้�ต่่อเนื่่�องของอาจารย์์
เห็็นได้้จาก Beuth University of Applied Science ในประเทศเยอรมนีี
ซึ่่�งมีีการออกแบบคอร์์สออนไลน์์สำ�ำ หรัับคณาจารย์์สาขาวิิทยาศาสตร์์
คอมพิิวเตอร์์ อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งคืือ Beijing Information Technology
College ซึ่่�งมีีการตั้้ง� ศููนย์์การสอนเพื่่�อให้้การฝึึ กอบรมต่่อเนื่่�องแก่่
อาจารย์์ในโรงเรีียนอาชีีวศึึกษาทั่่�วประเทศ

ภาคีีทางสัังคมมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการสร้้างการศึึกษาระดัับ
หลัังมััธยมศึึกษา อย่่างไรก็็ดีี กระบวนการที่่�ให้้ลููกจ้้างและนายจ้้างมีี
ส่่วนร่่วมไม่่ได้้มีกี ารนำำ�ไปใช้้ในสถาบัันเสมอไป และการทำำ�งานร่่วม
กัันขึ้้น� อยู่่�กัับหลายปััจจััย เช่่น วััฒนธรรมการสนทนา ผลประโยชน์์
ร่่วม องค์์กรนายจ้้างและลููกจ้้างที่่�อิสิ ระและแข็็งแกร่่ง และนโยบายและ
สถาบันั ที่่�สนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างแข็็งขััน แม้้ว่า่ สถาบันั การศึึกษา
ระดัับหลัังมััธยมศึึกษาในประเทศส่่วนมากในการศึึกษานี้้�มีส่ี ว่ นร่่วมใน
การพููดคุุยกัับองค์์กรนายจ้้างและองค์์กรลููกจ้้าง แต่่ระดัับความมีีส่ว่ น
ร่่วมต่่างกัันมากระหว่่างสถาบััน ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศแคนดา จีีน
เยอรมนีี และสิิง คโปร์์มี ีก ารปรึึก ษาบริิษััท สมาคมอุุ ต สาหกรรม
และสภาภาคส่่วนซึ่่�งเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการพััฒนาหลัักสููตร
ข้้อค้้นพบจากทุุกประเทศยัังชี้้ใ� ห้้เห็็นอีีกว่่า แม้้จะมีีช่อ่ งทางการสื่่อ� สาร
มากมาย แต่่หลัักสููตรต่่างๆ ก็็ยัังไม่่ได้้รัับการปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยได้้
รวดเร็็วเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็ น

3.2.1. การเรียนรู้จากการทำ�งาน
(Work-based learning)
สำ�หรับนักเรียนและผู้ที่
สำ�เร็จการศึกษาใหม่
ช่่องว่่างทางทัักษะในกลุ่่�มผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาอาจทำำ�ให้้การเปลี่่ย� นผ่่าน
จากการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาไปยัังสถานที่่�ทำ�ำ งานเป็็ นไปได้้ยากมาก
และผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลายคนจำำ�ต้อ้ งได้้รัับการฝึึ กฝนจากการปฏิิบั ัติิ
งานจริิง (on-the-job training) เพื่่�อจััดการกัับช่่องว่่างเหล่่านั้้น� ตอนนี้้�
การเรีียนรู้้�ในสถานที่่�ทำำ�งานได้้รัับการยอมรัับว่่าเป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คััญ
ที่่�จะทำำ�ให้้บุุคคลได้้รัับทัักษะทางเทคนิิคหลััก และที่่�สำ�คัั
ำ ญกว่่านั้้น� คืือ
ทัักษะทางสัังคมณ ปััจจุุบันั มีีการสนัับสนุุ นให้้มีกี ารฝึึ กงาน (internsships) และการเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน (work-based learning) รููปแบบ
อื่่น� ในทั้้ง� 7 ประเทศเพื่่�อสนัับสนุุนกระบวนการนั้้น�
อีีกรููปแบบของการเรีียนรู้้�จากการปฏิิบั ัติิจริิงคืือการสร้้างโครงการ
ที่่�นัักเรีียนสามารถทำำ�ได้้และมีีการพััฒนาและดำำ�เนิินการโดยองค์์กร
ภาครััฐหรืือเอกชนในที่่�สุุดการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงการเป็็ นฐาน (projeect-based learning) ช่่วยในการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�พื้้น� ฐานและภาค
ปฏิิบั ัติิกัับ “โครงการในโลกแห่่งความเป็็ นจริิง” ตััวอย่่างเช่่น Indian
Institute of Information Technology and Management (IIITM)
Gwalior เปิิ ดสอนหลัักสููตรปริิญญาโทที่่�กำ�ำ หนดเวลา 1 ปีี สำ�ำ หรัับการ
ทำำ�โครงการ ซึ่่�งนัักเรีียนต้้องพััฒนาโครงการ เช่่น ทำำ�รายงานวิิจััย
แอพพลิิเคชััน หรืือซอฟต์์แวร์์อื่่�นๆ หลัักฐานชี้้ชััดว่
� า่ งานโครงการเพิ่่�ม
โอกาสในการได้้รัับว่า่ จ้้างในอุุตสาหกรรมไอซีีทีใี ห้้กัับนัักเรีียนเมื่่อ� จบ
การศึึกษาแล้้วอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับ IIITM
Gwalior)1
ในทั้้ง� 7 ประเทศ ส่่วนใหญ่่การเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน (work-based
learning) อยู่่�ในรููปแบบของการฝึึ กงาน (internship) ในขณะที่่�การ
ฝึึกหััดฝีีมืือ (apprenticeship) ก็็เป็็ นรููปแบบการเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน
(work-based learning) ที่่�เป็็ นที่่�นิิยมในประเทศอิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย

1 สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาดูท่ี www.iiitm.ac.in/index.php/en/academics-final/academic-programs/integrated-post-graduate-ipg/65-post-graduate-m-tech
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ยุทธศาสตร์ในการเตรียมคนให้มที กั ษะทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการ

และไทย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ มีไี ว้้สำ�ำ หรัับอาชีีพใช้้ระดัับทัักษะทางเทคนิิ ค
ค่่อนข้้างต่ำำ�� ในประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี และสิิงคโปร์์ มีีการนำำ�
การฝึึ กงาน (internship) มาผสมผสานกัับหลัักสููตรมหาวิิทยาลััยใน
การศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาและมัักเป็็ นภาคบัังคัับ บริิษััทต่่างๆ มััก
ใช้้การฝึึ กงาน (internship) เป็็ นเครื่่�องมืือการสรรหาคนเข้้าทำำ�งาน
ใน 4 ประเทศนี้้� ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศจีีน มหาวิิทยาลััยTsinghua
University หลัักสููตรมีีการฝึึ กงาน (internships) กัับบริิษััทเป็็ นเวลา
ประมาณ 3 เดืือน ซึ่่�งช่่วยนัักเรีียนให้้ได้้มาซึ่่�งทัักษะที่่�นำำ�ไปปฏิิบั ัติิงาน
จริิงได้้ หลายบริิษััทมองโครงการฝึึ กงานเหล่่านี้้�ว่่าเป็็ นช่่องทางการ
สรรหาคนเข้้าทำำ�งานที่่�มีปี ระสิิทธิิผล (การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับ
มหาวิิทยาลััย Tsinghua University, จีีน)
ในประเทศเยอรมนีี มหาวิิทยาลััยจำำ�นวนมากใช้้ระบบการเรีียนรู้้�แบบ
ทวีีภาคีี (dual approach) ที่่�ผสมผสารการศึึกษาในมหาวิิทยาลััย
กัับการฝึึ กฝนจากการปฏิิบั ัติิงานจริิง (on-the-job training) บริิษััท
ที่่�เข้้าร่่วม เช่่น Siemens Deutsche Telekom และ Volkswagen
มัักต้้องการจ้้างงานผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากหลัักสููตรแบบทวิิภาคีีนี้้�เป็็ น
อย่่างมาก
นอกจากจะเพิ่่�มความสามารถในการจ้้างงานของผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
แล้้ว การเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน (work-based learning) ยัังช่่วยสถาบันั
การศึึกษาในการแก้้ไขปรัับปรุุงหลัักสููตรให้้ทัันสมััย รวมถึึงจากการ
ตอบรัับจากบริิษััทที่่�ให้้ประสบการณ์์ทำ�ำ งานแก่่นัักเรีียนอีีกด้้วย (การ
สััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับ IIITM Gwalior, อิินเดีีย และSkillsFuture,
สิิงคโปร์์) แม้้จะมีีความก้้าวหน้้าในด้้านนั้้น� แต่่นายจ้้างในหลายประเทศ
ที่่�ทำำ � การสำำ� รวจเน้้ น ย้ำำ��ว่่ า มีีค วามจำำ � เป็็ น ต้้อ งดำำ � เนิิ น การมากกว่่ า
นี้้�เพื่่�อเตรีียมผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาให้้พร้้อมสำำ�หรัับตลาดแรงงาน

3.2.2. ทักษะทางสังคม
สถาบัันอุุดมศึึกษามีีการเริ่่ม� นำำ �ทัักษะทางสัังคมไปรวมไว้้ในหลัักสููตร
อย่่างไรก็็ดีี เรื่่�องนี้้�ยัังสามารถพยายามดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ ตััวอย่่าง
เช่่น British Columbia Institute of Technology (BCIT) ใช้้การเรีียนรู้้�
โดยใช้้โครงการเป็็ นฐาน (project-based learning) ในการสอนทัักษะ
การแก้้ไขปััญหาและความคิิดสร้้างสรรค์์ (การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััย
กัับ BCIT, แคนาดา).
คณะวิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์และคณิิตศาสตร์์ที่่� Munich University
of Applied Sciences (MUAS) ใช้้แนวทางที่่�แตกต่่างออกไป มีีการ
พััฒนาวิิธีีก ารทดสอบของตััวเองในการประเมิิน ทัักษะทางปััญญา
(cognitive skill) ของนัักเรีียนไอซีีทีใี นด้้านตรรกะและการคิิดเชิิง
นามธรรมและการคิิดวิเิ คราะห์์ ตอนต้้นปีี แรกของการศึึกษา นัักเรีียน
จะได้้รัับผลสอบของตนเองและนำำ �ผลนั้้น� มาเทีียบกัับเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�คาดหวัังได้้ มีีวิชิ าเตรีียมความพร้้อมให้้เลืือกเรีียนเพื่่�อปิิ ดช่่องว่่าง
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ทางทัักษะนั้้น� คณาจารย์์ได้้รัับผลสอบที่่�เป็็ นค่่าเฉลี่่ย� ของกลุ่่�มนัักเรีียน
เพื่่�อช่่วยให้้เข้้าใจความจำำ�เป็็ นในการพััฒนาทัักษะและการฝึึ กฝนของ
นัักเรีียนและปรัับหลัักสููตรให้้สอดคล้้องเหมาะสม (สััมภาษณ์์เพื่่�องาน
วิิจััยกัับ MUAS, เยอรมนีี)

3.2.3. แนวทางเชิงสหวิทยาการ
ดัังที่่�กล่่าวไว้้ในบทก่่อน ความซัับซ้้อนของเทคโนโยลีีดิจิิ ทััิ ลใหม่่และ
การประยุุกต์์ใช้้ที่่ห� ลากหลายในหลายภาคส่่วนเศรษฐกิิจแสดงว่่าการ
เรีียนรู้้�เชิิงสหวิิทยาการเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญมาก หลัักสููตรเชิิงสหวิิทยาการ
เป็็ นหลัักสููตรที่่�สามััญขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ในหลายประเทศที่่�ทำ�ำ การวิิเคราะห์์ใน
การศึึกษานี้้�
ตััวอย่่างเช่่น ประเทศเยอรมนีีมีปี ระเพณีีอัันยาวนานของการศึึกษา
หลัักสููตรเชิิงสหวิิทยาการ วิิชาเรีียนที่่�ผสมผสานเรื่่อ� งสารสนเทศธุุรกิิจ
(business informatics) ถููกสอนตั้้ง� แต่่ช่่วงปีี พ.ศ. 2533โดยมีีการมุ่่�ง
เน้้ น ไปที่่�ก ารฝึึ ก อบรมผู้้�เ ชี่่�ย วชาญไอซีีทีีที่่�ส ามารถสนัับสนุุ น การ
พลิิกโฉมทางดิิจิทััิ ลของบริิษััท มีีการเริ่่ม� ใช้้หลัักสููตรการเรีียนแบบ
ผสมผสานจำำ�นวนมาก หลัักๆ แล้้วจะร่่วมกัับคณะสื่่�อ สุุขภาพ และ
วิิศวกรรม ของมหาวิิทยาลััย ในประเทศแคนาดา สาขาที่่�คาดว่่าความ
ต้้องการผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีจี ะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คััญประกอบด้้วย
สุุขภาพและเทคโนโลยีีชีวี ภาพ เทคโนโลยีีการเกษตร (agritech) และ
เทคโนโลยีีทางการเงิิน (fintech) ในประเทศสิิงคโปร์์ มีีการนำำ�แนวทาง
การข้้ามสาขาวิิชา (cross-disciplinary approach) ที่่�ให้้นัักเรีียนได้้
พััฒนาทัักษะทางดิิจิทััิ ลที่่�สำ�คัั
ำ ญไปใช้้เพิ่่�มขึ้้น� เรื่่อ� ยในสาขาการเงิินและ
กฎหมาย
การพััฒนาปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ก็็ส่่งเสริิมความต้้องการแนวทางเชิิง
สหวิิทยาการ (การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับมหาวิิทยาลััย Tsinghua
University) AI Singapore หลัักสููตรระดัับชาติิเพื่่�อกระตุ้้�นขีีดความ
สามารถด้้า นปััญญาประดิิษ ฐ์์ข องสิิง คโปร์์ได้้จััดตั้ ง้ � หลัักสููตรฝึึ ก หััด
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI Apprenticeship Programme) ขึ้้น� มา เป้้ าหมาย
ของหลัักสููตรนี้้�คืือ การมุ่่�งเป้้ า ฝึึ กอบรม และเตรีียมความพร้้อมให้้
กัับชาวสิิงคโปร์์ท้อ้ งถิ่่�นผู้้�มีีความสามารถด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ให้้เข้้า
ทำำ�งานในตลาดแรงงานหลัักสููตรนี้้�เป็็ นหลัักสููตรเต็็มเวลาและมีีระยะ
เวลา 9 เดืือน นัักเรีียนในหลัักสููตรนี้้�มาจากพื้้น� ฐานทางวิิชาการที่่�หลาก
หลายและทุุกคนมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับปััญญาประดิิษฐ์์และแมชชีีนเลิิร์น์ นิิง
มาก่่อนหน้้าบ้้างแล้้ว (การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับ AI Singapore)
ตััวอย่่า งข้้า งต้้น แสดงให้้เ ห็็น ว่่า มีีค วามพยายามส่่ง เสริิม แนวทาง
เชิิงสหวิิทยาการในการศึึกษาไอซีีทีใี นระดัับหลัังระดัับมััธยมศึึกษา
อย่่างไรก็็ดีี มีีแนวทางที่่�มีกี ารประสานงานมากขึ้้�นและการลงทุุนเพิ่่�ม
เติิมมีีความจำำ�เป็็ นในการพััฒนาแนวทางเหล่่านี้้�และเสริิมสร้้างทัักษะ
เชิิงสหวิิทยาการของนัักเรีียนต่่อไป
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

3.3. การฝึ กอบรมต่อเนื่อง

การพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็วทำำ�ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีต้ี ้องเข้้าร่่วม
การฝึึ กอบรมต่่อเนื่่�องบ่่อยกว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขาอื่่�นๆ ตััวอย่่างเช่่น
ในประเทศเยอรมนีี บริิษััทจััดการฝึึ กอบรมต่่อเนื่่�องแก่่ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญไอ
ซีีทีมี ากกว่่าผู้้�ที่่ทำ� �ำ อาชีีพอื่่�น และแรงงานไอซีีทีใี ช้้เวลามากไปกัับการ
เรีียนคอร์์สออนไลน์์ ที่่ไ� ม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย การฝึึ กอบรมต่่อเนื่่�องเป็็ นได้้
หลายรููปแบบและระยะเวลาที่่�ใช้้อาจต่่างกัันไป รวมถึึงการเรีียนรู้้�ใน
สถานที่่�ทำ�ำ งานตามอััธยาศััย การฝึึ กอบรมออนไลน์์ แบบชี้้�นำำ�ตนเอง
การฝึึกอบรมในบริิษััทที่่�มีแี บบแผน และการฝึึกอบรมเพื่่�อได้้ใบรัับรอง
ต่่างๆ เป็็ นต้้น
ตามที่่�กล่่าวไว้้ในส่่วนต้้นเรื่่�องการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ประเทศแคนาดา
จีีน เยอรมนีี และสิิงคโปร์์ได้้ดำ�ำ เนิินนโยบายส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�ใหญ่่ และการเรีียนรู้้�ต่่อเนื่่�อง ตััวอย่่างเช่่น รััฐบาลสิิงคโปร์์มีกี าร
ดำำ�เนิินนโยบายส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะสำำ�หรัับแรงงานชาวสิิงคโปร์์
และลงทุุนในทรััพยากรจำำ�นวนมากในการศึึกษาต่่อเนื่่�องและการฝึึ ก
อบรม (การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับ Institute for Adult Learning,
สิิงคโปร์์) การริิเริ่่ม� หลัักรวมถึึงหลัักสููตรการฝึึ กฝนจากการปฏิิบั ัติิงาน
จริิง (on-the-job training) หลัักสููตรเข้้มข้้น (immersive programmes)
สำำ�หรัับคนงานสููงอายุุและหลัักสููตรที่่�มุ่่�งเน้้นทัักษะที่่�คนงานต้้องใช้้ใน
การทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิผลกัับเทคโนโลยีีใหม่่

นอกจากการริิเริ่่ม� ของรััฐบาล ภาคีีทางสัังคมก็็สนัับสนุุ นการจััดการ
ฝึึ กอบรมต่่อเนื่่�อง ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศสิิงคโปร์์และจีีน องค์์กร
ลููกจ้้างจััดวิิชาการฝึึกอบรมต่่อเนื่่�องให้้แก่่คนงาน ในประเทศแคนาดา
ICTC ร่่วมกัับ Microsoft Canada สร้้างหลัักสููตรขึ้้น� มาเพื่่�อเชื่่อ� มความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ทางดิิจิทััิ ล (digital divide) ให้้กัับคนหางานที่่�มองหาโอกาส
ในการสร้้างประสบการณ์์ด้า้ นวิิชาชีีพที่่�หลากหลาย
แม้้โครงการฝึึ กอบรมต่่อเนื่่�องจะมีีอยู่่�ในบริิษััทขนาดใหญ่่หลายแห่่ง
แต่่การจััดและการจััดหาทุุนเพื่่�อการฝึึ กอบรมต่่อเรื่่อ� งเป็็ นเรื่่อ� งท้้าทาย
สำำ�หรัับวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดเล็็กที่่�อาจไม่่มีแี ผนกทรััพยากร
บุุคคลโดยเฉพาะหรืือแผนยุุทธศาสตร์์ระยะยาวในการพััฒนาทัักษะ
(การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััย)
ในภาพรวม ความรัับผิิดช อบของลููก จ้้า ง นายจ้้า ง และรััฐบาลใน
เรื่่�องการฝึึ กอบรมต่่อเนื่่�องแตกต่่างกัันไปใน 7 ประเทศ งานวิิจััยจาก
ประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี และสิิงคโปร์์พบว่่าบุุคคลที่่�ได้้รัับการ
ฝึึ กอบรมและบริิษััทมีีแนวโน้้มที่่�จะแบกรัับต้้นทุุนการฝึึ กอบรม แม้้ว่่า
รััฐบาลมีีการออกนโยบายส่่งเสริิมการพััฒนาและเพิ่่�มทัักษะให้้คนงาน
แต่่นโยบายเหล่่านี้้�มีแี นวโน้้มที่่�จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�กลุ่่�มคนหรืือบริิษััทเฉพาะ

�4

การส่่งเสริิมการสร้้างอาชีีพไอซีีทีีที่่�ทั่่�ว
ถึึงและหลากหลาย

X

4.1. ความเสมอภาคทางเพศ

ดัังที่่�กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น ผู้้�หญิิงคิิดเป็็ นประมาณ 1 ใน 3 ของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ไอซีีทีทั้ี ง้ � หมดเท่่านั้้น� ใน 7 ประเทศที่่�วิเิ คราะห์์ในการศึึกษานี้้� การส่่ง
เสริิมผู้้�หญิิงให้้ทำำ�งานด้้านไอซีีทีแี ละการลงทุุนในมาตรการที่่�รัับรอง
โอกาสการจ้้างงานที่่�ทั่่ �วถึึงและสถานที่่�ทำ�ำ งานที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงมิิติเิ พศสภาพ
จะทำำ�ให้้เกิิดผลดีีมาก ตััวอย่่างเช่่น จำำ�นวนผู้้�หญิิงที่่�ได้้รัับการจ้้างงาน
ในภาคส่่วนไอซีีทีที่่ี เ� พิ่่�มขึ้้น� จะช่่วยลดช่่องว่่างรายได้้ระหว่่างเพศ1
สถาบัันความเสมอภาคทางเพศแห่่งยุุโรป (The European Institute
of Gender Equality) คาดว่่าการส่่งเสริิมผู้้�หญิิงให้้ทำ�ำ งานในสาขา
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และคณิิตศาสตร์์ (หรืือที่่�เรีียกว่่าวิิชา STEM)
มากขึ้้น� “จะนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ งานที่่�มากขึ้้น� (สููงถึึง 1.2
ล้้านตำำ�แหน่่งภายใน พ.ศ. 2593) และผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศที่่�
สููงขึ้้น� ในระยะยาว (สููงถึึง 8.2 แสนยููโรภายใน พ.ศ. 2593)”
สััดส่่วนผู้้�หญิิงที่่�ต่ำ��ำ ในอาชีีพไอซีีทีสืืบ
ี เนื่่�องจากปััจจััยที่่�สนัับสนุุนกััน
หลายอย่่าง รวมถึึงปััจจััยต่่อไปนี้้�
X ทัศนคติเหมารวมเรอื่ งเพศ(gender stereotypes) และบรรทัดฐาน
ทางสงั คมเรอื่ งบทบาทของผูห้ ญิงในสงั คม ซึง่ อาจส่งผลด้านลบต่อ
เด็กหญิงในช่วงอายุน้อย รวมถึงในช่วงทีอ่ ยูโ่ รงเรียนก่อนวัยเรียน
ทำ�ให้มผี หู้ ญิงจำ�นวนน้อยลงเรียนในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับไอซีที
X การมีตวั แทนผูห้ ญิงในหลักสูตรไอซีทใี นสถาบันอุดมศึกษาและใน
อาชีพไอซีทนี ้อยเกินไป
X คล้ายกับอาชีพในภาคส่วนอื่น ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่ทำ�อาชีพไอซี
ทีประสบปั ญหาการขาดความยืดหยุ่นในการจัดการชีวติ และการ
ทำ�งานและขาดสิง่ อำ�นวยสะดวกในการดูแลบุตร

1 ตามทีไ่ ด้ร ับการยืนยันโดยสถาบันความเสมอภาคทางเพศแห่งยุโรป (European Institute of Gender Equality)

อคติิเรื่่อ� งเพศที่่�มีอี ยู่่�โดยไม่่รู้้�ตััว กล่่าวคืือ การเชื่่อ� มโยงในใจที่่�เกิิดโดย
อััตโนมััติิและไม่่ได้้ตั้ง้ � ใจจากเพศสภาพที่่�เกิิดจากประเพณีี บรรทััดฐาน
ค่่านิิยม วััฒนธรรม และ/หรืือ ประสบการณ์์อาจขััดขวางการมีีส่ว่ นร่่วม
ของผู้้�หญิิงในอาชีีพไอซีีทีี เช่่น เกิิดจากอคติิในการรัับเข้้าทำำ�งานและ
การเลื่่อ� นตำำ�แหน่่ง(ILO, 2017)

4.1.1. ผู้หญิงในการศึกษาไอซี ที
เนื่่�องจากบรรทััดฐานทางสัังคมและทััศนคติิเหมารวมบางอย่่างอาจ
ส่่ ง ผลด้้า นลบต่่ อ เด็็ก หญิิง ในช่่ ว งอายุุ น้้ อ ยมากเช่่ น วััยก่่ อ นเรีีย น
การดำำ � เนิิ น การเพื่่� อ ส่่ ง เสริิม ให้้เ ด็็ก หญิิง พิิจ ารณาที่่�จ ะทำำ � งานใน
สาขาไอซีีทีตั้ี ง้ � แต่่อายุุน้้อยจึึงเป็็ นเรื่่�องสำำ�คััญ หลัักฐานจากประเทศ
เยอรมนีีชี้้ว่� า่ ความสนใจในไอซีีทีขี องเด็็กหญิิงลดลงตามอายุุ ตััวอย่่าง
เช่่น อััตราส่่วนของเด็็กหญิิงต่่อเด็็กชายที่่�เข้้าร่่วมการแข่่งขัันสนเทศ
ศาสตร์์เยาวชนเกืือบเท่่ากัันในช่่วงชั้้น� ประถมศึึกษาปีี ที่่� 1 ถึึง 4แต่่ลด
ลงเรื่่�อยๆ เมื่่�อผ่่านการศึึกษาไประดัับต่่อไป กระทั่่�งสััดส่่วนของเด็็ก
หญิิงที่่�เข้้าร่่วมในการแข่่งขัันเหล่่านั้้น� ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
เหลืือเพีียงร้้อยละ 28 (Bundestag, 2018) นอกจากนี้้� เด็็กหญิิงอาจ
หมดกำำ�ลัังใจและความสนใจที่่�มีอี ยู่่�แต่่ต้น้ อาจลดลงเพราะจำำ�นวนของ
เด็็กชายที่่�มีมี ากกว่่าในวิิชาคอมพิิวเตอร์์ การแข่่งขััน วิิชาเรีียนและ
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ประเทศส่่ ว นใหญ่่ ที่่�ทำำ � การวิิเ คราะห์์ใ นการศึึก ษานี้้� มี ีก ารเริ่่�ม ต้้ น
การริิเริ่่ม� ที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�หญิิงอายุุน้้อยเรีียนวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไอซีีทีี
ตััวอย่่างเช่่น โครงการ MINT-Mädchen (เด็็กหญิิงใน STEM) ใน
ประเทศเยอรมนีีมีขั้ี น้ � ตอนการค้้นหาและระบุุเด็็กหญิิงที่่�มีคี วามสนใจ
ในวิิชา STEM ที่่�โรงเรีียน เด็็กหญิิงเหล่่านั้้น� จะได้้รัับการฝึึกสอนข้้อมููล
ด้้านเทคนิิคและเกี่่�ยวกัับแนวคิิดเรื่่�องบทบาทปกติิทางเพศภาพและ
แบบแผนด้้านพฤติิกรรม ในขณะเดีียวกัันอาจารย์์และศาสตราจารย์์ใน
มหาวิิทยาลััยได้้รัับการสนัับสนุุ นเรื่่อ� งการสอน STEM ที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงเพศ
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

สภาพ ในประเทศอิินเดีีย รััฐบาลเริ่่ม� ให้้โควตานัักเรีียนหญิิงที่่�สถาน
บัันเทคโนโลยีีอินิ เดีียทุุกแห่่ง โควตาถููกตั้้ง� ไว้้ที่่ร้� อ้ ยละ 14 ในปีี พ.ศ.
2560-2561 และเพิ่่�มเป็็ นร้้อยละ 20 ในปีี พ.ศ. 2563 การเริ่่ม� ใช้้โควตา
ช่่วยเพิ่่�มสััดส่่วนผู้้�หญิิงที่่�เรีียนในสถาบัันเทคโนโลยีีอินิ เดีียจากร้้อยละ
8 ในปีี พ.ศ. 2559 เป็็ นร้้อยละ 18 ในปีี พ.ศ. 2561
ตััวอย่่างหลัักสููตรที่่�ส่ง่ เสริิมความรู้้�ดิิจิทััิ ล (digital literacy) ในกลุ่่�มผู้้�หญิิง
อายุุน้อ้ ยและเพิ่่�มความมั่่�นใจให้้กัับพวกเธอคืือ โครงการ CanadaLearning
Codeสถิิติเิ ผยว่่าร้้อยละ 67 ของผู้้�หญิิงและเด็็กหญิิงที่่�เข้้าร่่วมในหลัักสููตร
Learning Code รู้้�สึึกมั่่�นใจกัับการเขีียนโค้้ดและเทคโนโลยีีมากขึ้้น� และร้้อย
ละ 81 ของคนอายุุน้อ้ ยที่่�จบหลัักสููตร Canada Learning Code ต้้องการ
เรีียนรู้้�วิิชาเหล่่านั้้น� เพิ่่�มเติิม2

4.1.2. อุปสรรคต่อการพัฒนาอาชี พ
ของผู้เชี่ ยวชาญไอซี ทีหญิง
การเลืือกปฏิิบั ัติิทางเพศ (gender discrimination) อาจขััดขวางเส้้น
ทางอาชีีพของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีหี ญิิง แม้้ว่่างานวิิจััยเรื่่�องผู้้�หญิิงที่่�
ทำำ�งานในสาขา STEM เผยว่่ามีีช่่องว่่างรายได้้ระหว่่างเพศ (gender
pay gaps) อยู่่�ในสาขา STEM อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และผู้้�ชายในตำำ�แหน่่ง
อาวุุโสในภาคส่่วนนี้้�มีแี นวโน้้ มที่่�จะอายุุน้้อยกว่่าผู้้�หญิิงในตำำ�แหล่่ง
คล้้ายกััน และโดยปกติิผู้ห้� ญิิงออกจากภาคส่่วนนี้้�หลัังทำำ�งานได้้ 5 ปีี
(Gupta, 2019) ในประเทศแคนาดาและเยอรมนีี สััดส่่วนตััวแทนหญิิง
ต่ำำ��เกิินไปในตำำ�แหน่่ งอาวุุโสทุุกระดัับ และสััดส่่วนผู้้�หญิิงในตำำ�แหน่่ ง
บริิหารยัังคงต่ำำ��เป็็ น พิิเ ศษ(Brookfield Institute, 2019; Bitkom,
2019a) อย่่างไรก็็ดียััี งมีีความก้้าวหน้้าอยู่่�บ้้าง ตััวอย่่างเช่่น ข้้อมููลเผย
ว่่าในประเทศสิิงคโปร์์สััดส่ว่ นผู้้�หญิิงที่่�เป็็ นสมาชิิกคณะกรรมการเพิ่่�ม
ขึ้้น� ในทุุกอุุตสาหกรรม รวมถึึงภาคส่่วนไอซีีทีด้ี ว้ ย
นอกจากนี้้� มีีก ารเริ่่�ม ต้้น การริิเ ริ่่�ม จำำ� นวนมากเพื่่� อ ยกระดัับความ
สมดุุลด้้านเพศสภาพในสถานที่่�ทำ�ำ งาน ตััวอย่่างหนึ่่�งคืือกลุ่่�ม Women
in Technology Special Interest Group (WiT@SG)ที่่�จััดตั้ง้ � โดย
สมาคมคอมพิิวเตอร์์แห่่งสิิงคโปร์์ (Singapore Computer Society)
มีีเป้้ าหมายในการเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�หญิิงในภาคเทคโนโลยีีผ่่านการสร้้าง
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับผู้้�มีีวิชิ าชีีพหญิิงเพื่่�อเชื่่อ� มต่่อ เรีียนรู้้� และเป็็ นผู้้�นำำ�
ในอุุตสาหกรรม
อย่่างไรก็็ดีี แม้้จะมีีโปรแกรมมากมายในการเพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�
หญิิงในการศึึกษาและอาชีีพไอซีีทีี สััดส่่วนตััวแทนผู้้�หญิิงยัังคงต่ำำ��เกิิน

ไปในภาคส่่วนนี้้� แนวทางที่่�มุ่่�งเป้้ าและมีีการประสานกัันมากขึ้้น� เป็็ น
สิ่่�งจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมการจ้้างงานที่่�ทั่่ �วถึึงและสถานที่่�ทำ�ำ งานที่่�คำ�นึ
ำ ึง
ถึึงมิิติเิ พศสภาพ ซึ่่�งอาจรวมถึึง เช่่น การแก้้ทััศนคติิเหมารวมเชิิงลบ
(negative stereotypes) ในการศึึกษาปฐมวััย การส่่งเสริิมมาตรการ
ที่่�สนัับสนุุ นให้้ผู้ห้� ญิิงมากขึ้้น� เรีียนวิิชา STEM และทำำ�งานในอาชีีพไอ
ซีีทีี โดยการเพิ่่�มการตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับอาชีีพไอซีีทีที่่ี อ� าจเป็็ นได้้ การ
พััฒนาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานไอซีีทีสำี �ำ หรัับผู้้�หญิิงในภาคส่่วนไอซีี
ทีีการแก้้อคติิในอุุตสาหกรรมที่่�มีโี ดยไม่่รู้้�ตััว และการส่่งเสริิมเครืือข่่าย
บุุคคลตััวอย่่างและมืืออาชีีพ
X

4.2. คนงานสูงอายุและคนงานกลางอาชีพ
(mid-career)

จากการขาดแคลนและช่่องว่่างที่่�คาดการณ์์ไว้้ คนงานสููงอายุุและคน
งานกลางอาชีีพ (Mid-career) ถืือเป็็ นกลุ่่�มคนจำำ�นวนมากที่่�มีคี วาม
สามารถที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์และสามารถเพิ่่�มและพััฒนาทัักษะได้้
ประเทศส่่วนใหญ่่ ใน 7 ประเทศ ยกเว้้นประเทศสิิงคโปร์์ ยัังไม่่ได้้
เริ่่�ม โปรแกรมที่่�มุ่่�งเน้้ น ไปที่่�ค นงานสููง อายุุ ห รืือคนงานกลางอาชีีพ
ในสาขาไอซีีทีี การริิเริ่่ม� เช่่น โปรแกรมการเปลี่่�ยนวิิชาชีีพสิิงคโปร์์
(Singaporean Professional Conversion Programmes)ให้้โอกาสผู้้�
ทำำ�งานสููงอายุุทั้ง้ � ที่่�มีพื้ี น�้ ฐานและไม่่มีพื้ี น�้ ฐานในไอซีีทีี (ดููกล่่องที่่� 2)
X

4.3. แรงงานข้ามชาติ

การย้้ายถิ่่�นของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีีเพิ่่�มขึ้้�นใน 3 ทศวรรษที่่�ผ่่านมา
ทั่่�วโลก การแข่่งขัันระหว่่างประเทศเพื่่�อดึึงดููดผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี มี� ี
ทัักษะสููงเข้้าทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้น� เพราะการเข้้าสู่่�ระบบดิิจิทััิ ล (digitalization)
ของเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ลและการใช้้งานไอซีีทีที่่ี เ� พิ่่�มขึ้้น� ผู้้�ย้้ายถิ่่�นช่่วยแก้้
ปััญหาการขาดแคลนทัักษะในระยะสั้้น� ได้้และสามารถสร้้างประโยชน์์
ให้้กัับประเทศปลายทางได้้อย่่างมากการเคารพสิิทธิิของแรงงานข้้าม
ชาติิและครอบครััวและรัับรองว่่ามาตรฐานแรงงานสากลยัังคงอยู่่�เป็็ น
สิ่่�งสำำ�คััญมากในการจััดการการย้้ายถิ่่�นฐานแรงงาน3

กล่องที่ 2: การริ เริ่ มด้านทักษะสำ�หรับคนงานสูงอายุหรือคนงานกลางอาชีพในประเทศสิ งคโปร์

โปรแกรมเปลี่่ย� นวิิชาชีีพ (Professional Conversion Programmes)ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยคนงานที่่�มีปี ระสบการณ์์ให้้ย้า้ ยไปในอุุตสาหกรรม
ที่่�มีคี วามต้้องการสููง โครงการนี้้�จััดการฝึึกอบรมทัักษะให้้กัับมืืออาชีีพในอุุตสาหกรรม ผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหาร เพื่่�อช่่วยให้้พวกเขาเปลี่่ย� นอาชีีพ
ได้้งานในสาขาใหม่่และก้้าวหน้้าในอาชีีพต่่อไป โปรแกรมเปลี่่ย� นวิิชาชีีพหลายโปรแกรม รวมถึึง โปรแกรมเปลี่่ย� นวิิชาชีีพสำำ�หรัับนััก
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Professional Conversion Programme for Data Analysts)และโปรแกรมเปลี่่ย� นวิิชาชีีพสำำ�หรัับนัักพััฒนาซอฟต์์แวร์์
ฟููลสแต็็ก (Professional Conversion Programme for Full Stack Software Developers) ให้้ความสำำ�คััญในทัักษะไอซีีทีเี ป็็ นอย่่างยิ่่�ง ผู้้�เข้้า
ร่่วมโปรแกรมเปลี่่ย� นวิิชาชีีพได้้รัับสูงู สุุดร้อ้ ยละ 90 ของเงิินเดืือนและได้้รัับการสนัับสนุุนค่่าธรรมเนีียมหลัักสููตร
ทีม่ า: IMDA and Workforce Singapore
2 ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.canadalearningcode.ca/about-us
3 ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศเพอื่ การโยกย้ายถิน่ ฐานทีป่ ลอดภัย เป็ นระเบียบ และปกติ (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ครอบคลุมทุกแง่มมุ ของการย้ายถิน่ ระหว่างประเทศรวมถึงการย้ายถิน่ ฐานแรงงาน นอกจาก
นี้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการอพยพเพอื่ การหางานทำ� (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 97) (the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97))และข้อแนะว่าด้วยการย้ายถิน่ เพอื่ การทำ�งาน(ฉบับแก้ไข)ค.ศ. 1949(ฉบับที่ 86)
(Migration for Employment Recommendation (Revised), 1949 (No. 86))และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (บทบัญญัตเิ พิม่ เติม) ค.ศ.1975 (ฉบับที่ 143) (Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143))
และข้อแนะว่าด้วยแรงงานอพยพ ค.ศ. 1975 (ฉบับที่ 151) (Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 151))มีบทบัญญัตทิ ร่ี ับรองการคุม้ ครองพนื้ ฐานให้ก ับแรงงานข้ามชาติ

 บทที่ 4
การส่งเสริมการสร้างอาชีพไอซีทที ท่ี วถึ
ั ่ งและหลากหลาย

ในการแก้้ไ ขปััญหาช่่ อ งว่่ า งและการขาดแคลนทัักษะในภาคส่่ ว น
ไอซีีทีปี ระเทศแคนาดา จีีน และเยอรมนีี ได้้เริ่่ม� โปรแกรมวีีซ่่าพิิเศษ
(special visa programmes) เพื่่�อส่่งเสริิมการย้้ายถิ่่�นฐานแรงงาน
ระหว่่างประเทศของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี (กล่่องที่่� 3)
การขอวีีซ่่าอาจต้้องใช้้เงิินจำำ�นวนมากและใช้้เวลานานในการดำำ�เนิิน
การ ต้้นทุุนและเวลาในการดำำ�เนิินการอาจกีีดกัันคนจากการขอวีีซ่่า
และบริิษััทจากการสรรหาคนทำำ�งานจากต่่างประเทศ อุุปสรรคอื่่�นๆ
ที่่�ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญไอซีีทีย้ี า้ ยถิ่่�นต้้องเผชิิญอาจรวมถึึงการที่่�ประเทศปลาย
ทางไม่่ยอมรัับคุุณวุุฒิที่่ิ �พวกเขาได้้มาจากต่่างประเทศและอุุปสรรค
ด้้านภาษา จากการสำำ�รวจผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวอิินเดีียที่่�มีทััี กษะสููงที่่�ทำ�ำ งานใน
4 ประเทศในยุุโรปพบว่่า กว่่า 1 ใน 5 ของผู้้�ตอบการสำำ�รวจมีีคุณ
ุ สมบััติิ
เกิินกว่่างานที่่�ทำ�ำ อยู่่�ในปััจจุุบันั เหตุุผลที่่�พบบ่่อยที่่�สุดสำ
ุ �ำ หรัับความรู้้�สึึก
ว่่าตนมีีคุุณสมบััติิเกิินกว่่างานรวมถึึง การไม่่ได้้ทำ�ำ งานในสาขาหรืือ
ความเชี่่�ยวชาญของตนเองและการที่่�ไม่่สามารถเทีียบโอนวุุฒิอิิ นิ เดีีย
และประสบการณ์์ทำ�ำ งานไปยุุโรปได้้4
ข้้อตกลงร่่วมว่่าด้้วยการยอมรัับหลัักสููตรการศึึกษาเป็็ นกุุญแจสำำ�คััญ
สู่่�การส่่งเสริิมการย้้ายถิ่่�นกรอบการยอมรัับร่่วมที่่�สำำ�คััญต่่อภาคส่่วน
ไอซีีทีคืืี อ International Engineering Alliance Washington Accord
ซึ่่�งมีีการลงนามโดย 20 ประเทศ รวมถึึงประเทศแคนาดา จีีน อิินเดีีย
ญี่่�ปุ่่� น สิิงคโปร์์ และสหรััฐอเมริิกา ข้้อตกลงนี้้�สนัับสนุุ นการเคลื่่�อนที่่�
ของวิิศวกรมืืออาชีีพ รวมถึึงผู้้�ที่่อ� ยู่่�ในสาขาไอซีีทีี ประเทศต่่างๆ มััก
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จะเข้้าร่่วมข้้อตกลงทวิิภาคีีว่่าด้้วยการย้้ายถิ่่�นฐานแรงงาน ไม่่เพีียง
เพื่่�อยกระดัับธรรมาภิิบาลเรื่่�องการย้้ายถิ่่�น แต่่เพื่่�อจััดการปััญหาช่่อง
ว่่างและการขาดแคลนทัักษะด้้วย แนวทางสำำ�หรัับหน่่วยทัักษะ (skills
modules) ในข้้อตกลงทวิิภาคีีว่่าด้้วยการย้้ายถิ่่�นฐานแรงงานถููกเผย
แพร่่โดยไอแอลโอในปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อสนัับสนุุนกระบวนการนั้้น�
การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยในประเทศอิินโดนีีเซีียและไทยเน้้นว่่า การ
ขาดแคลนทัักษะภาษาอัังกฤษเป็็ นอุุปสรรคสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ไอซีีทีที่่ี ต้� อ้ งการย้้ายถิ่่�นไปต่่างประเทศ นอกจากทัักษะภาษาอัังกฤษ
แล้้ว การรู้้�ภาษาท้้องถิ่่�นของประเทศปลายทางมัักมีีประโยชน์์ มาก
ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศเยอรมนีี แม้้ว่่าสถานที่่�ทำ�ำ งานไม่่ต้้องให้้ผู้้�
เชี่่�ยวชาญไอซีีทีพูี ดู และเข้้าใจภาษาเยอรมััน แต่่ความรู้้�ภาษาเยอรมััน
จะช่่วยเรื่่อ� งการปรัับตััวเข้้าสู่่�สัังคมเยอรมัันของผู้้�ย้้ายถิ่่�น
การบริิการก่่อนและหลัังการไปถึึงสำำ�หรัับผู้้�ย้้ายถิ่่�นก็็สำำ�คััญมากเช่่น
กััน การปรัับตััวเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานอาจใช้้เวลาหลายเดืือนหลัังการไป
ถึึง การบริิก ารก่่ อ นไปถึึง และการตั้้ง� ถิ่่�น ฐานช่่ว ยย่่น ระยะเวลาและ
ทำำ�ให้้ผู้้�ย้้ายถิ่่�นสามารถเสริิมสร้้างทัักษะในการจ้้างงานในขณะที่่�อยู่่�
ที่่�ประเทศต้้นทาง บริิการก่่อนไปถึึงประกอบด้้วยการประเมิินความ
พร้้อมในการทำำ�งาน หลัักสููตรพััฒนาทัักษะ และการให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้าน
การหางาน อย่่างเช่่น ประเทศแคนาดามีีการให้้บริกิ ารสนัับสนุุ นและ
โปรแกรมสำำ�หรัับผู้้�ย้้ายถิ่่�นเข้้าประเทศและผู้้�ลี้้ภัั� ยมากมายเพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้พวกเขามีีส่่วนร่่วมอย่่างเต็็มที่่�ในชีีวิติ ด้้านวััฒนธรรม สัังคม และ

กล่องที่ 3: โครงการวีซ่าพิ เศษสำ�หรับผูเ้ ชี่ยวชาญไอซีทีต่างชาติ ที่มีทกั ษะสูง

(a) แคนาดา
การริเริม่ โปรแกรมGlobal Talent Streamมุง่ ทีจ่ ะดึงดูดบุคคลทีม่ ที กั ษะสูงให้เข้ามาทำ�งานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศโดยการ
อนุมตั ใิ บอนุญาตทำ�งานเร็วขึน้ ซึง่ ทำ�ให้รฐั บาลกลางออกใบอนุญาตทำ�งานได้ภายใน 2 สัปดาห์ บริษทั แคนาดากว่า 1,000 แห่งใช้ Global
Talent Stream ในการจ้างงานคนงานต่างชาติทม่ี ที กั ษะสูงกว่า 4,000 คน เพอื่ ตอบรับความต้องการด้านทักษะระยะสั้น โปรแกรมนี้ได้
รับการตอบรับที่ดมี ากจากทั้งนายจ้างและผูส้ มัครและใช้เป็ นการถาวรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่นนั้ มา ผูจ้ ัดหางานให้ก ับบริษทั
ไฮเทคของแคนาดาก็สงั เกตถึงความสนใจทีเ่ พิม่ ขึน้ จากคนงานไฮเทคต่างชาติ
(b) จีน
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศจีนเริม่ ใช้แผน National High-end Foreign Expert Recruitment Planเพอื่ ดึงดูดผเู้ ชีย่ วชาญระดับสูงต่างชาติใน
สาขาสำ�คัญเพอื่ ส่งเสริมนวัตกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแผนนี้ไม่เพียงมุง่ เน้นที่ผจู้ ัดการอาวุโสหรือผูป้ ระกอบการ แต่ยงั มุง่
ไปที่บุคคลอายุน้อยทีม่ ที กั ษะสูงในภาคส่วนเศรษฐกิจทีไ่ ด้ร ับผลกระทบจากการขาดแคลนทักษะ ผูท้ ไ่ี ด้ร ับการคัดเลือกเข้าทำ�งานภายใต้
แผนนี้จะได้ร ับการสนับสนุนให้อยูใ่ นประเทศจีนต่อในระยะยาว
(c) เยอรมนี
รัฐสภาเยอรมนีมกี ารรับรองกฎหมายการเข้าเมืองของแรงงานทีม่ ที กั ษะ (Skilled Labour Immigration Act) เมอื่ ไม่นานมานี้มผี ลบังคับ
ใช้ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 กฎหมายใหม่ฉบับนี้ผอ่ นปรนการเข้าเมืองของแรงงานทีม่ ที กั ษะผูม้ คี ณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาระดับอาชีวศึกษา
หรืออุดมศึกษาทีเ่ ยอรมนียอมรับ อย่างไรก็ดี มีขอ้ ยกเว้นให้ก ับผูเ้ ชีย่ วชาญไอซีทที ไ่ี ด้ร ับการจ้างงานแต่ไม่มคี ณ
ุ วุฒอิ ย่างเป็ นทางการ
หากพวกเขามีประสบการณ์การทำ�งานอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้เฉลีย่ อย่างน้อย 4,020 ยูโร (4,468 เหรียญสหรัฐ) และมีขอ้ ตกลงการ
ประนีประนอมกับกระทรวงแรงงานและกิจการทางสังคม (BMAS)
ทีม่ า : ESDC, 2019; China Innovation Funding, 2019; German Federal Ministry of the Interior, n.d.

4 ภาคส่วนถูกเลือกในการทำ�การสำ�รวจคือไอซีที การเงินและการจัดการ เทคโนโลยีชวี ภาพและเภสัชกรรม และภาควิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคส่วนเหล่านี้ประสบกับการขาดแคลนทักษะใน 4 ประเทศทีเ่ ลือก (ฝรั่งเศส เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์ และสวิสเซอแลนด์)ิ
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

เศรษฐกิิจ ในประเทศเยอรมนีีหน่่วยงานการจ้้างงานรััฐบาลกลาง (the
Federal Employment Agency (BA)) ได้้จััดตั้ง้ � ZentraleAuslandsund Fachvermittlung(ZAV) หรืือ การบริิการการเป็็ นตััวกลางระหว่่าง
ประเทศที่่�ให้้คำำ�ปรึึก ษาและให้้บริกิ ารจััดหางานให้้กัับผู้้�ย้้า ยถิ่่�น ที่่�มี ี
ทัักษะรวมถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี
สุุ ดท้้า ยนี้้� การระบาดของโรคติิด เชื้้�อ ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
(โควิิด -19) ส่่ง ผลต่่ อ การย้้า ยถิ่่�น ของแรงงานที่่�มี ีทัักษะสููง อย่่ า งมีี
นััยสำำ�คััญ แน่่ นอนว่่าการขาดแคลนแรงงานที่่�มีทััี กษะสููงอาจแย่่ลง
เนื่่�องจากการจำำ�กััดการเดิินทางระหว่่างประเทศที่่�ยัังคงมีีอยู่่� ในขณะ
เดีียวกััน งานวิิจััยจากประเทศเยอรมนีีเผยว่่า ภาคส่่วนสารสนเทศและ
ข้้อมููลอยู่่�ในกลุ่่�มภาคส่่วนเศรษฐกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤตเป็็ น
พิิเศษ (KfW, 2020)

4.3.1. การย้ายถิ่นกลับ
โดยปกติิ การเข้้าเมืืองของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีถูี ูกมองในเชิิงบวกใน
ประเทศปลายทาง เพราะนำำ�ไปสู่่� “การได้้มัันสมอง (Brain Gain)” และ
ช่่วยแก้้ปัั ญหาการขาดแคลนทัักษะ จากมุุมมองของประเทศต้้นทาง
การ “สมองไหล (brain drain)” อาจเป็็ นประเด็็นน่่ าเป็็ นห่่วง อย่่างไร
ก็็ดีี การถกเถีียงได้้เปลี่่ย� นเป็็ นไปในเรื่่อ� งที่่�เรีียกว่่า “การหมุุนเวีียนของ
สมอง (brain circulation)” ซึ่่�งคืือสถานการณ์์ที่่ผู้� เ้� ชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี เ� คย
ทำำ�งานต่่างประเทศนำำ �ทัักษะเชิิงนวััตกรรมกลัับมาที่่�ประเทศต้้นทาง
เมื่่�อพวกเขากลัับอาศััยที่่�นั่่น� อีีกครั้้ง� ตััวอย่่างเช่่น การเติิบโตของภาค
ส่่วนไอซีีทีีในอิินเดีีย ถููกขัับเคลื่่�อนโดยการกลัับมาของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ไอซีีทีชี าวอิินเดีียจากต่่างประเทศจำำ�นวนมากด้้วยส่่วนหนึ่่�ง สััญญา
จ้้างลัักษณะชั่่�วคราวที่่�ถููกเสนอให้้คนงานในต่่างประเทศส่่งเสริิมให้้
เกิิดปรากฏการณ์์การย้้ายถิ่่�นกลัับ บริิษััทหลายแห่่งในประเทศอิินเดีีย
ต้้องการจ้้างผู้้�ย้้ายถิ่่�นกลัับเพราะประสบการณ์์ ก ารทำำ� งานระหว่่า ง
ประเทศของพวกเขา เพื่่�อสนัับสนุุ นการย้้ายถิ่่�นกลัับ กระทรวงต่่าง
ประเทศ กองกิิจการคนอิินเดีียในต่่างประเทศมีีการจััดตั้้ง� ศููนย์์เพื่่�อ
ชาวอิินเดีียในต่่างประเทศ(Overseas Indian Centres Abroad)ในอา
บููดาบีี กััวลาลััมเปอร์์ และวอชิิงตัันดีีซีี เพื่่�อเข้้าถึึงประชาชนอิินเดีียที่่�
กระจััดกระจายและมีีส่ว่ นร่่วมกัับพวกเขาในการสร้้างเครืือข่่ายความรู้้�
(Testaverde and others, 2017)
การย้้า ยถิ่่�น กลัับเป็็ นเรื่่�อ งสำำ �คััญสำำ � หรัับประเทศจีีน และสิิง คโปร์์
ตััวอย่่างเช่่น บริิษััท Zhaopin Ltd.,เป็็ นหนึ่่� งในบริิษััทจััดหางานที่่�
ใหญ่่ ที่่�สุุดในประเทศจีีน บริิษััทจะติิดต่่ อ นัักเรีีย นจีีน ที่่�เ รีีย นในต่่ า ง
ประเทศเพื่่�อให้้พวกเขารัับทราบถึึงข้้อเสนองานในประเทศจีีน เพราะ
ประสบการณ์์ในต่่างประเทศและความสามารถในการปรัับตััวของพวก
เขาถููกมองว่่าเป็็ นข้้อได้้เปรีียบในอุุตสาหกรรมไอซีีทีที่่ี เ� ปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็ว (การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยกัับบริิษััท Zhaopin Ltd., จีีน)
ในการจููงใจผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะสููง บริิษััทมัักจะเสนอเงิินเดืือน
ที่่� สูู ง และให้้ผ ลประโยชน์์ พ นัักงานที่่� น่่ า สนใจเพิ่่�ม จากเงิิน โบนััส
และตราสารสิิทธิิซื้อ�้ ขายหุ้้�น (stock options) (การสััมภาษณ์์เพื่่�องาน
วิิจััยกัับ TAOLE, จีีน) หน่่ วยงานรััฐบาลในประเทศสิิงคโปร์์มีกี ารเพิ่่�ม
ความพยายามเข้้าถึึงในหลายปีี ที่่�ผ่่านมาเช่่นกััน เพื่่�อสนัับสนุุ นให้้
ชาวสิิง คโปร์์ ที่่� อ าศััยอยู่่�ต่่ า งประเทศกลัับมาทำำ � งานในประเทศ
บ้้านเกิิด นอกจากการเข้้าถึึง พลเมืืองชาวสิิงคโปร์์ที่่�อาศััยอยู่่�นอก
ประเทศสิิงคโปร์์มีสิี ทิ ธิิที่่จ� ะเข้้าร่่วมใน Tech Immersion Placement
Programme เพื่่�อเป็็ นแรงจููงใจในการเข้้าร่่วมผู้้�เข้้าร่่วมในต่่างประเทศ

จะได้้รัับเงิินคืืนสำำ�หรัับค่่าธรรมเนีียมรายวิิชาที่่�จ่่ายให้้กัับโปรแกรม
หากมีีการส่่งเอกสารที่่�แสดงว่่าพวกเขามีีการทำำ�งานหลัังการฝึึกอบรม
ในประเทศสิิงคโปร์์เสร็็จสิ้้น�
อย่่า งไรก็็ดีี มีีค วามจำำ� เป็็ น ที่่�ต้้อ งทำำ� งานวิิจััยเพิ่่�ม เติิม เพื่่�อ ประเมิิน
ประสิิทธิิผลของมาตรการที่่�กล่่าวถึึงข้้างต้้นและเพื่่�อระบุุการผสมรวม
ของนโยบายที่่�มีปี ระสิิทธิิผลที่่�สุดุ เพื่่�อดึึงดููดและรัักษาผู้้�ย้้ายถิ่่�นกลัับไว้้

4.3.2. การรักษานักเรียนต่างชาติ
ให้อยู่ในประเทศต่อไป
การย้้ายถิ่่�นของนัักเรีียนเป็็ นเส้้นทางหลัักในการเข้้าถึึงตลาดแรงงาน
ของประเทศเพราะมัันช่่วยให้้เข้้าถึึงการฝึึ กงานระหว่่างเรีียน และ
เตรีียมความพร้้อมนัักเรีียนด้้วยการศึึกษาในระบบที่่�นายจ้้างสามารถ
พิิสููจ น์์ แ ละเชื่่�อ มั่่�นได้้ง่่า ย และให้้ความรู้้�เ ชิิง ลึึกแก่่ นัักเรีียนเรื่่�อ งวิิธีี
การทำำ� งานของตลาดแรงงานในประเทศ ตััวอย่่า งเช่่น จากข้้อ มููล
สำำ�มะโนครััวประชากรของประเทศแคนาดาพ.ศ. 2559 (Canadian
2016 Census of Population) ร้้อยละ 43 ของผู้้�ย้้ายถิ่่�นเข้้าประเทศ
ที่่�ทำ�ำ งานในภาคส่่วนไอซีีทีเี คยเรีียนที่่�ประเทศแคนาดา ประเทศปลาย
ทางมีีความสนใจในการรัักษานัักเรีียนต่่างชาติิให้้อยู่่�ในประเทศหลััง
การจบการศึึกษาเพื่่�อรัับมืือกัับปััญหาการขาดแคลนทัักษะ
จำำ�นวนนัักเรีียนต่่างชาติิที่่�เรีียนวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับไอซีีทีสูี ูงกว่่าจำำ�นวน
นัักเรีียนที่่�เรีียนวิิชาอื่่�น ในปีี การศึึกษา 2559-2560 มีีนัักเรีียนจาก
ประเทศอิินเดีีย 186,267 คนที่่�ลงทะเบีียนเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยใน
สหรััฐอเมริิกา กว่่า 1 ใน 3 ของนัักเรีียนเหล่่านั้้น� เรีียนคณิิตศาสตร์์และ
/หรืือวิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์ (Institute of International Education,
2018) ในประเทศเยอรมนีี สััดส่่วนของนัักเรีียนต่่างชาติิที่่เ� รีียนวิิชาที่่�
เกี่่�ยวกัับไอซีีทีมีี จำี �ำ นวนเป็็ น 2 เท่่าของตััวเลขนัักเรีียนในวิิชาอื่่�นส่่วน
ใหญ่่
สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษาในประเทศอิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย และไทยร่่ ว ม
มืือกัับพัันธมิิ ต รในต่่ า งประเทศเพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใจว่่ า นัักเรีี ย นได้้
รัับ ประสบการณ์์ในต่่างประเทศ ตััวอย่่างเช่่น มหาวิิทยาลััย Swiss
German University (SGU) ของประเทศอิินโดนีีเซีียเริ่่ม� โปรแกรม
การฝึึกงานพิิเศษซึ่่�งนัักเรีียน SGU ต้้องฝึึกงานภาคบัังคัับ 2 ครั้้ง� ครั้้ง�
หนึ่่�งในประเทศและอีีกครั้้ง� หนึ่่�งในต่่างประเทศ โปรแกรมนี้้�ส่ง่ เสริิมการ
ร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิดิ ระหว่่างผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาและบริิษััทต่่างชาติิที่่�
พวกเขาไปฝึึกงาน นอกจากนี้้� นัักเรีียนบางคนอาจมีีคุณ
ุ สมบััติิที่่จ� ะได้้
รัับปริิญญาจากมหาวิิทยาลััยพัันธมิิตรของ SGU ในประเทศเยอรมนีี
หรืือสวิิสเซอร์์แลนด์์

ข้้อค้้นพบสำำ�คัญ
ั และการตอบรัับทางนโยบาย
ที่่�เป็็ นไปได้้
ข้้อ ค้้น พบจาก 7 ประเทศที่่�ทำ�ำ การวิิเ คราะห์์ใ นการศึึก ษานี้้� ไ ด้้แ ก่่
ประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ และไทย
ชี้้ว่� า่ ภาคส่่วนไอซีีทีแี ละภาคส่่วนอื่่�นของเศรษฐกิิจกำำ�ลัังประสบปััญหา
การขาดแคลนคนงานไอซีีทีที่่ี มี� ทััี กษะทางเทคนิิคและทัักษะทางสัังคม
ที่่�ลงตััว นอกจากนี้้� ภาคส่่วนไอซีีทีใี น 7 ประเทศเติิบโตรวดเร็็วกว่่า
ภาคส่่วนอื่่�นของเศรษฐกิิจ หมายความว่่า ความต้้องการคนงานที่่�มี ี
ทัักษะจะเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีคิี ดิ เป็็ นสััดส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและมีีนััยสำำ�คััญต่่อกำำ�ลััง
แรงงาน ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีคิี ดิ เป็็ นร้้อยละ 7 ของการจ้้าง
งานทั้้ง� หมดในประเทศแคนาดา พวกเขามีีระดัับการศึึกษาสููงกว่่าคน
งานทั่่�วไป ได้้รัับค่่าจ้้างสููงกว่่าค่่าเฉลี่่ย� และมีีแนวโน้้มที่่�จะอายุุน้้อย
และเป็็ นเพศชาย การแข่่งขัันเพื่่�อดึึงตััวผู้้�เ ชี่่�ย วชาญเหล่่านี้้� นำำ� ไปสู่่�
การย้้ายถิ่่�นที่่�เพิ่่�มขึ้้น� สััดส่่วนผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีต่ี ่างชาติิเพิ่่�มขึ้้น� อย่่าง
ต่่อเนื่่�องในประเทศแคนาดา เยอรมนีี และสิิงคโปร์์อินิ เดีียเป็็ นหนึ่่�งใน
ประเทศที่่�มีกี ารย้้ายถิ่่�นออกของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี สำ� �คัั
ำ ญที่่�สุดุ ในโลก

แม้้การย้้ายถิ่่�นออกจำำ�นวนมากทำำ�ให้้เกิิดความกัังวลเรื่่�อง“สมองไหล
(brain drain)” ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� แต่่มีหี ลัักฐานการ “หมุุนเวีียนสมอง(brain
circulation)” มากขึ้้น� การย้้ายถิ่่�นกลัับที่่�มีนััี ยสำำ�คััญส่่งผลด้้านบวกต่่อ
ทั้้ง� ประเทศต้้นทางและประเทศปลายทาง
จากหลัักฐานที่่�แสดงในบทข้้างต้้น กล่่องที่่� 4 กล่่าวสรุุปการตอบรัับ
ทางนโยบายที่่�เป็็ นไปได้้ 10 ข้้อที่่�สามารถช่่วยเรื่่อ� งการเจรจาระหว่่าง
รััฐบาล องค์์กรนายจ้้าง และองค์์กรลููกจ้้าง และช่่วยเรื่่�องการกำำ�หนด
นโยบายที่่�มีปี ระสิิทธิิผลเพื่่�อส่่งเสริิมโอกาสงานที่่�มีคุี ุณค่่าให้้กัับหญิิง
และชายในเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล

กล่องที่ 4: การตอบรับทางนโยบายที่เป็ นไปได้10 ข้อ
1. ลงทุนในระบบคาดการณ์ทกั ษะเพือ่ ยกระดับความเข้าใจเกีย่ วกับความต้องการทักษะในปัจจุบนั และอนาคต

การขาดแคลนทัักษะและความไม่่สอดคล้้องของทัักษะอื่่น� ๆ ถููกพบในเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ลในทั้้ง� 7 ประเทศ หมายความว่่าทัักษะของคนทำำ�งานใน
ปััจจุุบันั กัับผู้้�ที่่กำ� �ลัั
ำ งหางานไม่่ตรงกัับทัักษะที่่�นายจ้้างต้้องการ ปรากฏการณ์์ลัักษณะนี้้�จะทำำ�ลายการเติิบโตทางเศรษฐกิิจและสร้้างความไร้้
ประสิิทธิิภาพเพราะตััวคนงานเองหรืือสัังคมในภาพกว้้างได้้ลงทุุนกัับการพััฒนาทัักษะที่่�ไม่่เป็็ นที่่�ต้อ้ งการของตลาดแรงงาน ขณะที่่�บริษััิ ท
ต้้องพยายามหาคนงานที่่�มีทััี กษะเฉพาะที่่�ต้อ้ งการต่่อไป
ฉะนั้้น� จึึงเป็็ นเรื่่อ� งสำำ�คััญที่่�ต้อ้ งมีีการจััดตั้้ง� ระบบการคาดการณ์์ทัักษะที่่�สามารถช่่วยผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในการประเมิินว่่า การศึึกษาและระบบ
การฝึึกอบรมในประเทศทำำ�ให้้เกิิดทัักษะที่่�บริษััิ ทต้้องการหรืือไม่่ คนงานมีีทัักษะที่่�จะทำำ�ให้้พวกเขาสามารถปรัับตััวต่่อการเปลี่่ย� นแปลงทาง
เศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี และองค์์กรในอนาคตหรืือไม่่ และนายจ้้างมีีการพััฒนาและเพิ่่�มทัักษะให้้ลูกู จ้้างอย่่างเหมาะสมหรืือไม่่
2. เพิ่มการลงทุนในสถานบันการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาและคณาจารย์

แม้้ว่า่ จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�เรีียนวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไอทีีซีใี นประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี และสิิงคโปร์์จะเพิ่่�มขึ้้น� แต่่จำ�ำ นวนผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ไอซีีที่่ยัั� งคงไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดแรงงานที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในประเทศอิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย และไทย จำำ�นวนผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีีเพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดแรงงาน ณ ปััจจุุบันั แม้้ว่า่ ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลายคนยัังขาดทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์์
ที่่�นายจ้้างต้้องการ นอกจากนี้้� สถาบัันการศึึกษาและการฝึึกอบรมในประเทศเหล่่านี้้�ไม่่สามารถสร้้างผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโทและ
ปริิญญาเอกในวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไอซีีทีไี ด้้เพีียงพอ ดัังนั้้น� จึึงควรมีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อเพิ่่�มการลงทุุนในการศึึกษาหลัังระดัับมััธยมศึึกษา
เพื่่�อให้้รัับรองว่่าการมีีผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาด้้านไอซีีทีใี นทุุกระดัับปริิญญาที่่�เพีียงพอ
อีีกหนึ่่� งความท้้าทายในการขยายการศึึกษาด้้านไอซีีทีใี นสถาบัันอุุดมศึึกษาและโรงเรีียนอาชีีวศึึกษาคืือการขาดแคลนคณาจารย์์ด้้าน
วิิชาการที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิเหมาะสม ควรมีีการฝึึกอบรมคณาจารย์์ต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าวิิธีกี ารสอนและประมวลรายวิิชาทัันต่่อการเปลี่่ย� น
แปลงเทคโนโลยีีที่่ร� วดเร็็วเพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความพร้้อมสำำ�หรัับงานในอนาคต
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

กล่องที่ 4: การตอบรับทางนโยบายที่เป็ นไปได้10 ข้อ (ต่อ)

3. ส่่งเสริิมให้้ผู้้�หญิิ งมากขึ้้�นเรีียนวิิ ทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิ ศวกรรม และคณิิ ตศาสตร์์ (หรืือที่่�เรีียกว่่า วิิ ชา STEM) และทำำ�งานในสาขาไอซีีทีี
ผู้้�หญิิงประกอบเป็็ น 1 ใน 3 ของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีทั้ี ง้ � หมดโดยประมาณ ใน 7 ประเทศที่่�ทำ�ำ การวิิเคราะห์์ในการศึึกษานี้้� สััดส่่วนที่่�ต่ำ��ำ ของ
ผู้้�หญิิงในอาชีีพไอซีีทีอี าจมีีสาเหตุุจากหลายปััจจััยที่่�เสริิมกัันรวมถึึง (ก) ทััศนคติิเหมารวมเรื่่อ� งเพศและบรรทััดฐานทางสัังคมเกี่่�ยวกัับบท
บาทของผู้้�หญิิงในสัังคม ซึ่่�งอาจส่่งผลด้้านลบต่่อเด็็กหญิิงในช่่วงอายุุน้้อย รวมถึึงในช่่วงที่่�อยู่่�โรงเรีียนก่่อนวััยเรีียน ทำำ�ให้้มีผู้ี ห้� ญิิงจำำ�นวน
น้้อยลงเรีียนในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไอซีีทีี (ข) การมีีตััวแทนผู้้�หญิิงในหลัักสููตรไอซีีทีใี นสถาบัันอุุดมศึึกษาและในอาชีีพไอซีีทีน้ี ้อยเกิินไป
(ค) ผู้้�หญิิงและผู้้�ชายที่่�ทำ�ำ อาชีีพไอซีีทีปี ระสบปััญหาการขาดความยืืดหยุ่่�นในการจััดการชีีวิติ และการทำำ�งานและขาดสิ่่�งอำำ�นวยสะดวกใน
การดููแลบุุตร
มาตรการทางนโยบายที่่�ประเทศต่่างๆ นำำ�มาใช้้รวมถึึงการกำำ�หนดทิิศทางและแนวทางด้้านอาชีีพ การแข่่งขัันการเขีียนโค้้ด รางวััลสำำ�หรัับ
ผู้้�หญิิง การระบุุผู้ห้� ญิิงที่่�เป็็ นแบบอย่่าง และการจััดตั้้ง� และเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของเครืือข่่ายวิิชาชีีพของผู้้�หญิิง อย่่างไรก็็ดีี อััตราการ
เข้้าร่่วมของผู้้�หญิิงในสาขาไอซีีทีที่่ี ต่ำ� ��ำ ในปััจจุุบันั ชี้้ว่� า่ มีีความจำำ�เป็็ นต้้องมีีความพยายามแบบมุ่่�งเป้้ าและสอดประสานเพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
ผู้้�หญิิงมากขึ้้น� ศึึกษาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ STEM และไอซีีทีี และพิิจารณาการทำำ�งานในอาชีีพไอซีีทีี และจััดการอุุปสรรคต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาด้้านอาชีีพ
4. จัดการช่องว่างทางทักษะระหว่างทักษะที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพและทักษะที่เป็ นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

ช่่องว่่างทางทัักษะพบได้้บ่อ่ ยในภาคส่่วนไอซีีทีี รวมถึึงในกลุ่่�มผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาใหม่่ ทำำ�ให้้การเปลี่่ย� นผ่่านจากการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา
ไปยัังสถานที่่�ทำ�ำ งานเป็็ นเรื่่อ� งยากและผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามัักจะใช้้เวลาหลายเดืือนในการฝึึกฝนจากการปฏิิบั ัติิงานจริิง (on-the-job training)
ในการจััดการช่่องว่่างเหล่่านี้้� มัักมีีการปรึึกษากัับสมาคมอุุตสาหกรรมและสภาภาคส่่วนในระหว่่างกระบวนการการพััฒนาหลัักสููตร อย่่างไร
ก็็ดีี ต้้องมีีการดำำ�เนิินการอีีกมากเพื่่�อปิิ ดช่อ่ งว่่างที่่�มีอี ยู่่�นี้้�
ในปััจจุุบันั การเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน (work-based learning) เป็็ นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวางว่่าเป็็ นเครื่่อ� งมืือสำำ�คััญในการสอนทั้้ง� ทัักษะทาง
เทคนิิคและทัักษะทางสัังคม การฝึึกงาน (internships) ถููกรวมอยู่่�ในหลัักสููตรมหาวิิทยาลััยในการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาและมัักเป็็ นภาค
บัังคัับในสถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศแคนาดา จีีน และเยอรมนีี สถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศสิิงคโปร์์ไม่่มีอี งค์์ประกอบของการเรีียนรู้้�
จากการทำำ�งาน (work-based learning) ที่่�เป็็ นภาคบัังคัับในทุุกหลัักสููตร แต่่นัักเรีียนมีีโอกาสเข้้าร่่วมการฝึึกงาน (internships) ในประเทศ
อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย และไทย การฝึึกงานถููกมองว่่าเป็็ นวิิธีกี ารพื้้น� ฐานที่่�นัักเรีียนจะได้้รัับประสบการณ์์เชิิงปฏิิบั ัติิ อย่่างไรก็็ดีี นายจ้้างและ
องค์์กรนางจ้้างกล่่าวไว้้ว่า่ การเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน (work-based learning) เพิ่่�มเติิมยัังเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ น
5. เพิ่มความสนใจในการศึกษาและการฝึ กอบรมทักษะทางสังคม

เป็็ นที่่�ยอมรัับกัันอย่่างกว้้างขวางว่่าทัักษะทางสัังคมมีีความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ สำำ�หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี ตััวอย่่างเช่่น การพััฒนาและ
การใช้้เทคโนโลยีีต้อ้ งใช้้ความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ความคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ ความคิิดสร้้างสรรค์์ และการแก้้ปัั ญหา ในขณะที่่�การรัับมืือกัับการ
เปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีีต้อ้ งใช้้ความสามารถในการเรีียนรู้้�และความยืืดหยุ่่�น นอกจากนี้้� การทำำ�งานในบริิษััทไอซีีทีต้ี อ้ งเข้้าใจการจััด
ระบบงานและรัักษาความสััมพัันธ์์ลูกู ค้้า ซึ่่�งต้้องใช้้ทัักษะทางสัังคมเช่่น ความเป็็ นผู้้�นำำ� การสื่่อ� สาร และการทำำ�งานเป็็ นทีีม
จากการสำำ�รวจที่่�ทำ�ำ ในหลายประเทศจาก 7 ประเทศชี้้ว่� า่ นายจ้้างมัักพบว่่าการสรรหาคนที่่�มีทั้ี ง้ � ทัักษะทางเทคนิิคและทัักษะทางสัังคมเข้้า
ทำำ�งานเป็็ นเรื่่อ� งยาก
ในการรัับมืือกัับความต้้องการทัักษะทางสัังคมที่่�เพิ่่�มขึ้้น� สถาบัันอุุดมศึึกษามีีการเริ่่ม� นำำ�ทัักษะทางสัังคมไปรวมไว้้ในหลัักสููตร อย่่างไรก็็ดีี
เรื่่อ� งนี้้�ยัังสามารถพยายามดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ รวมถึึงการศึึกษาในช่่วงต้้น
6. ส่งเสริมแนวทางเชิ งสหวิทยาการเพือ่ พัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีีดิจิิ ทััิ ลกำำ�ลัังพลิิกโฉมทุุกภาคส่่วนของเศรษฐกิิจ ในหลายประเทศ กว่่าครึ่่ง� ของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีใี นเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ลทำำ�งานใน
ภาคส่่วนอื่่น� ที่่�ไม่่ใช่่ภาคส่่วนไอซีีทีี ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศแคนาดา สาขาที่่�คาดว่่าความต้้องการผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีจี ะเพิ่่�มขึ้้น� มากที่่�สุดุ
ประกอบด้้วยสุุขภาพ เทคโนโลยีีชีวี ภาพ เทคโนโลยีีการเกษตร และเทคโนโลยีีด้า้ นการเงิิน
มีีความต้้องการทัักษะที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในภาคส่่วนอื่่น� ของเศรษฐกิิจในด้้านต่่างๆ เช่่น ปััญญาประดิิษฐ์์ คลาวด์์คอมพิิวติ้้ง� บิิกดาต้้า และความ
มั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ และเทคโนโลยีีสรุุปภาพรวมข้้อมููลธุุรกิิจคนงานที่่�มีคี วามรู้้�ด้า้ นภาษาเขีียนโปรแกรมเฉพาะก็็เป็็ นที่่�ต้อ้ งการ
มากเช่่นกััน ความสามารถในการทำำ�งานในสาขาสหวิิทยาการและความรู้้�ในสาขาอื่่น� มีีความสำำ�คััญเพิ่่�มขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ ในขณะที่่�ความซัับซ้้อน
ทางเทคโนโลยีีเพิ่่�มขึ้้น� และมีีการนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทััิ ลที่่�มีนี วััตกรรมไปใช้้ในหลายภาคส่่วนและสาขาจึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สถาบัันอุุดมศึึกษา
นำำ�แนวทางเชิิงสหวิิทยาการไปใช้้ เช่่น ผ่่านการสร้้างวิิชาเรีียนแบบผสมผสานและส่่งเสริิมการเรีียนการสอนระหว่่างคณะ และการแลก
เปลี่่ย� นงานวิิจััย

 ข้อค้นพบสำ�คัญและการตอบรับทางนโยบายทีเ่ ป็ นไปได้

กล่องที่ 4: การตอบรับทางนโยบายที่เป็ นไปได้10 ข้อ (ต่อ)
7. ลงทุนในระบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มปี ระสิ ทธิ ผลและการฝึ กอบรมต่อเนื่ องในสาขาไอซีที

ขณะที่่�ความต้้องการทัักษะเปลี่่ย� นไป แนวทางการการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ที่่�ยึดึ มนุุษย์์เป็็ นศููนย์์กลางที่่�ครอบคลุุมจะเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญในการช่่วย
คนงานปรัับตััวกัับการเปลี่่ย� นแปลงที่่�รวดเร็็ว ต้้องมีีความพยายามในการจััดการต้้นทุุนทางสัังคมที่่�สูงู ของการเปลี่่ย� นแปลงที่่�รวดเร็็วสร้้าง
ประโยชน์์สูงู สุุดในเวลาเดีียวกััน การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ในด้้านไอซีีทีมีี โี อกาสที่่�จะส่่งเสริิมและเร่่งการพลิิกโฉมทางดิิจิทััิ ล สนัับสนุุนขีีดความ
สามารถด้้านนวััตกรรมของชาติิ ส่่งเสริิมการเคลื่่อ� นที่่�ของอาชีีพ และตอบรัับกัับความท้้าทายที่่�เกิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงด้้านประชากร และ
ให้้เกิิดการเข้้าถึึงการพััฒนาทัักษะอย่่างเท่่าเทีียม แม้้ว่า่ ประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี และสิิงคโปร์์จะกำำ�หนดนโยบายและยุุทธศาสตร์์เรื่่อ� ง
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ไว้้แล้้วแต่่ประเทศเหล่่านี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การฝึึกอบรมต่่อเนื่่�อง การรัับนโยบายการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ ที่่�ครอบคลุุมที่่�เตรีียม
คนงานให้้พร้้อมด้้วยทัักษะพื้้น� ฐานที่่�แข็็งแกร่่ง และเตรีียมทั้้ง� ผู้้�ใหญ่่และเด็็ก รวมถึึงผู้้�ที่่อ� ยู่่�ในการศึึกษาระดัับต้้น ให้้พร้้อมสำำ�หรัับการเรีียน
รู้้�ตลอดชีีวิติ เป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญ
ความจำำ�เป็็ นในการฝึึกอบรมต่่อเนื่่�องมีีมากในคนงานที่่�ทำ�ำ งานในอาชีีพไอซีีทีอี ยู่่�แล้้ว ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศอิินเดีีย สมาพัันธ์์สภาหอ
การค้้าและอุุตสาหกรรมอิินเดีีย (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) ประเมิินว่่าร้้อยละ 60 ถึึง 70 ของคน
งานไอทีีปัั จจุุบันั จะต้้องเพิ่่�มทัักษะในด้้านต่่างๆ เพราะข้้อกำำ�หนดด้้านทัักษะของตลาดเปลี่่ย� นไป ผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีสี ามารถมีีส่ว่ นในการ
ฝึึกอบรมต่่อเนื่่�องโดยการเรีียนรู้้�จากเพื่่�อนร่่วมงาน การเรีียนรู้้�โดยการลงมืือทำำ� และการปรัับความรู้้�เรื่่อ� งแนวโน้้มอุุตสาหกรรมให้้ทัันสมััย
นอกจากนี้้� บริิษััทควรเพิ่่�มการสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ และการฝึึกอบรมต่่อเนื่่�อง เช่่น โดยการสร้้างสิ่่�งจููงใจด้้านการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับงาน การให้้ความสนใจการวางแผนเส้้นทางอาชีีพมากขึ้้น� และการเริ่่ม� การเรีียนรู้้�จากการปฏิิบั ัติิงานจริิง (on-the-job learning) ผ่่านการ
ติิดตามเรีียนรู้้�จากผู้้�มีีประสบการณ์์ (job shadowing) และการหมุุนเวีียนงาน (job rotation) เป็็ นต้้น
8. สนับสนุนการยอมรับคุณวุฒิในระบบของต่างชาติ และการประสบการณ์ท�ำ งาน

ความท้้าทายที่่�เกี่่�ยวกัับการยอมรัับคุุณวุุฒิต่ิ ่างชาติิมัักเป็็ นอุุปสรรคชิ้้น� ใหญ่่สำ�ำ หรัับการย้้ายถิ่่�นของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี จากการสำำ�รวจผู้้�ย้้าย
ถิ่่�นชาวอิินเดีียที่่�มีทััี กษะสููงที่่�ทำ�ำ งานใน 4 ประเทศในยุุโรปพบว่่า กว่่า 1 ใน 5 ของผู้้�ตอบการสำำ�รวจมีีคุณ
ุ สมบััติิเกิินกว่่างานที่่�ทำ�ำ อยู่่�ใน
ปััจจุุบันั เหตุุผลที่่�พบบ่่อยที่่�สุดสำ
ุ �ำ หรัับความรู้้�สึึกว่่าตนมีีคุณ
ุ สมบััติิเกิินกว่่างานรวมถึึง การไม่่ได้้ทำ�ำ งานในสาขาหรืือความเชี่่�ยวชาญของ
ตนเองและการที่่�ไม่่สามารถเทีียบโอนวุุฒิอิิ นิ เดีียและประสบการณ์์ทำ�ำ งานไปยุุโรปได้้
การเข้้าถึึงตลาดแรงงานบางแห่่งขึ้้น� อยู่่�กัับการยอมรัับทางกฎหมายในทัักษะและคุุณวุุฒิ ิ และกระบวนการที่่�ผู้้�ย้้ายถิ่่�นต้้องปฏิิบั ัติิตามเพื่่�อ
ได้้การยอมรัับในคุุณวุุฒิที่่ิ ไ� ด้้มาก่่อนการมาถึึงประเทศปลายทางมัักจะยากลำำ�บากและใช้้เวลานาน แม้้การยอมรัับคุุณวุุฒิไิ ม่่มีคี วามจำำ�เป็็ น
ทางกฎหมาย แต่่บางครั้้ง� อาจเป็็ นประโยชน์์หากผู้้�ที่่อ� าจเป็็ นนายจ้้างเชื่่อ� มั่่�นในคุุณวุุฒิที่่ิ ไ� ด้้มาจากต่่างประเทศมากขึ้้น� ข้้อตกลงร่่วมในการ
ยอมรัับหลัักสููตรการศึึกษาและยุุทธศาสตร์์ในการดึึงดููดนัักเรีียนต่่างชาติิอาจช่่วยจััดการความท้้าท้้ายนั้้น� ได้้และช่่วยส่่งเสริิมการย้้ายถิ่่�น
9. ทำ�กระบวนการการขอวีซ่าให้งา่ ยขึน้ และให้การสนับสนุนกับผูเ้ ชี่ยวชาญไอซีทียา้ ยถิ่นเพือ่ ช่วยเรือ่ งการปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมการ
ทำ�งานและความเป็ นอยูใ่ หม่

การขอวีีซ่่าอาจต้้องใช้้เงิินจำำ�นวนมากและใช้้เวลานานในการดำำ�เนิินการ ต้้นทุุนเหล่่านี้้�อาจกีีดกัันคนจากการขอวีีซ่่าและบริิษััทจากการสรร
หาคนจากต่่างประเทศเข้้าทำำ�งานไม่่นานมานี้้� ประเทศแคนาดา จีีน เยอรมนีี และสิิงคโปร์์มีกี ารเริ่่ม� ใช้้มาตรการในการอำำ�นวยความ
สะดวกการย้้ายถิ่่�นเข้้าประเทศของผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีี อย่่างไรก็็ดีี มีีความจำำ�เป็็ นต้้องดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการให้้มี ี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
หลัังจากการมาถึึงประเทศปลายทาง ผู้้�ย้้ายถิ่่�นอาจใช้้เวลาหลายเดืือนในการปรัับตััวเข้้าสู่่�ตลาดแรงงาน การบริิการก่่อนไปถึึงและการ
ตั้้ง� ถิ่่�นฐานช่่วยย่่นระยะเวลาและทำำ�ให้้ผู้้�ย้้ายถิ่่�นสามารถเสริิมสร้้างทัักษะในการจ้้างงานในขณะที่่�อยู่่�ที่่ป� ระเทศต้้นทาง บริิการก่่อนไปถึึง
ประกอบด้้วย การประเมิินความพร้้อมในการทำำ�งาน หลัักสููตรพััฒนาทัักษะ และการให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านการหางาน
ทัักษะภาษาที่่�อ่อ่ นแออาจเป็็ นอุุปสรรคต่่อการย้้ายถิ่่�นได้้เช่่นกััน ตััวอย่่างเช่่น การสััมภาษณ์์เพื่่�องานวิิจััยในประเทศอิินโดนีีเซีียและไทยเน้้นว่่า การ
ขาดแคลนทัักษะภาษาอัังกฤษเป็็ นอุุปสรรคสำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญไอซีีทีที่่ี ต้� อ้ งการย้้ายถิ่่�นไปต่่างประเทศ ในประเทศปลายทางที่่�ภาษาท้้องถิ่่�น
ไม่่ใช่่ภาษาที่่�ใช้้ทำ�ำ งานความรู้้�ภาษาท้้องถิ่่�นอาจมีีประโยชน์์มาก ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศเยอรมนีี แม้้ว่า่ สถานที่่�ทำ�ำ งานไม่่ต้อ้ งให้้ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญไอซีีทีี
พููดหรืือเข้้าใจภาษาเยอรมััน แต่่ความรู้้�ภาษาเยอรมัันจะช่่วยเรื่่อ� งการปรัับตััวเข้้าสู่่�สัังคมเยอรมัันของผู้้�ย้้ายถิ่่�น
10. ส่งเสริมการประสานงานระหว่างกระทรวงและผูม้ อี �ำ นาจที่เกีย่ วข้องและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการเจรจาทางสังคม

กระทรวงและหน่่วยงานรััฐต่่างๆ รวมถึึงกระทรวงแรงงานและการจ้้างงาน กระทรวงการศึึกษาและอุุตสาหกรรม มีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนด
นโยบายการพััฒนาทัักษะและการย้้ายถิ่่�นฐานแรงงานระหว่่างประเทศและยุุทธศาสตร์์เพื่่�อให้้เกิิดงานที่่�มีคุี ุณค่่าแก่่ลููกจ้้างในอาชีีพที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับไอซีีทีี โดยส่่วนใหญ่่ การร่่วมมืือและประสานงานในกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียไม่่เข้้มแข็็งในระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศ และระดัับ
ภููมิภิ าค การเสริิมสร้้างการประสานงานในกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอาจยกระดัับการกำำ�หนด การดำำ�เนิินการ และประสิิทธิิผลของนโยบายและ
พััฒนาความพยายามในการส่่งเสริิมงานที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าในเศรษฐกิิจดิิจิทััิ ล
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การขาดแคลนทักษะและการย้ายถิน่ ฐานแรงงานในสาขาไอซีทใี นประเทศแคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

กล่องที่ 4: การตอบรับทางนโยบายที่เป็ นไปได้10 ข้อ (จบ)

การเจรจาทางสัังคมที่่�สร้้างสรรค์์ในภาคส่่วนองค์์กรไตรภาคีี กล่่าวคืือรััฐบาล องค์์กรนายจ้้าง องค์์กรลููกจ้้าง เป็็ นส่่วนสำำ�คััญในการจััดการ
ความท้้าทายต่่างๆ และใช้้ประโยชน์์จากโอกาสในสาขาไอซีีทีี องค์์กรนายจ้้างและลููกจ้้างในภาคส่่วนไอซีีทีเี ป็็ นกัังวลในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการพััฒนาอาชีีพ ชั่่�วโมงการทำำ�งาน และสุุขภาพจิิตเป็็ นพิิเศษ
แม้้ว่า่ สมาคมนายจ้้างในภาคส่่วนไอซีีทีจี ะทำำ�งานอย่่างแข็็งขัันในทั้้ง� 7 ประเทศ แต่่มีสี หภาพแรงงานที่่�เป็็ นตััวแทนคนงานในภาคส่่วนไอ
ซีีทีเี พีียงไม่่กี่่ก� ลุ่่�ม อาจเป็็ นเพราะสภาพการทำำ�งานของแรงงานไอซีีทีค่ี อ่ นข้้างดีี รวมถึึงค่่าจ้้างที่่�ค่อ่ นข้้างสููง และรููปแบบใหม่่ของการจััด
ระบบงานในกลุ่่�มแรงงานไอซีีทีี เป็็ นต้้น ไม่่นานมานี้้�มีกี ารจััดตั้้ง� สหภาพแรงงานภาคส่่วนไอซีีทีใี นประเทศอิินเดีียและอิินโดนีีเซีียหลัังจากที่่�
เกิิดความขััดแย้้งในภาคส่่วนนั้้น� ตััวแทน องค์์กรนายจ้้าง และองค์์กรลููกจ้้างที่่�เข้้มแข็็งเป็็ นส่่วนสำำ�คััญในการส่่งเสริิมงานที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าให้้กัับทั้ง้ �
หญิิงและชายในภาคส่่วนไอซีีทีี
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