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โควิด 19 เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างตลาดแรงงานไทย ภาคธุรกิจได้นาเทคโนโลยีมา
ใช้ทั้งการผลิตและการทางานหลายรูปแบบทั้งทางานที่ออฟฟิศ (Onsite) และทาที่บ้าน (WFH) โดยแรงงาน
ที่ได้รับผลกระทบต้องหาทางรอดเปลี่ยนอาชีพ บทความนี้[1] น าเสนอผลส ารวจว่าแรงงานยุคโควิด -19
สนใจเส้นทางอาชีพอะไร และการพัฒนาทักษะแรงงานให้ไปถึงเป้าหมายควรมีรูปแบบอย่างไร

แรงงานยุคโควิด 19 กับทางเลือกสู่เทรนด์ “อาชีพอิสระ” ใน Gig economy
ก่อนวิกฤตโควิด 19 เทรนด์การทางานแบบฟรีแลนซ์ (Freelance) ในยุค Gig economy ทีท
่ างานไม่
ประจา ทางานหลายจ๊อบ มีอิสระ ในสหรัฐฯ เริ่มนิยมมานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อตั้ง Freelancers Union ใน
ปี 1995[2] ส่วนใหญ่ทางานผ่านแพลตฟอร์ม (Platform economy) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ธุ รกิจจับคู่
ระหว่างผู้เสนอขายกับผูเ้ สนอซื้อในสินค้าและบริการ ผ่านกลไกช่องทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ โดย
ในปี 2015 สหรัฐฯ มีแรงงานฟรีแลนซ์อยู่ประมาณ 53 ล้านคน หรือหนึ่งในสามของแรงงานทั้งหมด

การประกอบอาชีพอิสระนั บเป็ นทางเลือ กทางรอดหนึ ่งของแรงงานยุคโควิ ด 19 สะท้อนจากผล
สารวจภาวการณ์ทางานของประชากรล่าสุด Q4-2021[3] ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้โครงสร้างการ
จ้ า งงานของไทยเปลี ่ ยนแปลงไปมาก ธุ ร กิ จ ลดการจ้ า งแรงงานลง และผลั กดั น ให้ เกิ ดการปฏิ ว ั ติ
อุ ต สาหกรรมครั ้ ง ใหม่ ผู ้ ผลิ ต เร่ ง การใช้ เทคโนโลยี หุ ่ น ยนต์ และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) เข้ า มาแทนที่
แรงงานคน[4] เพื่อให้กระบวนการผลิตไม่หยุดชะงักในช่วงของมาตรการ Social distancing
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นอกจากนี้ เรายังเห็นเทรนด์ที่แรงงานจบใหม่มีแนวโน้ มที ่จะประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ผู้เขียน
สังเคราะห์ข้อมูลระดับลึกจากผลสารวจความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) [5]
ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ขึ้นทะเบียนขอรั บประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานจ านวน 1,425 คน พบว่าจาก
ผู ้ ตอบข้ อนี้ 1,381 คน เกือบ 60% ต้ องการประกอบอาชี พอิ สระ โดย 4 อันดับแรกของอาชี พที ่ สนใจ คือ
เกษตรกร Smart farmer 26% รองลงมาคือ ร้านขายอาหาร/ขายกาแฟ 24% ขายของออนไลน์ 19% และ
ขับรถส่งของเดลิเวอรี 10% (รูป F.1)
ในมิ ติ ด้ านการศึ กษา พบว่ าแรงงานที ่ จบปริ ญญาตรี สนใจประกอบอาชี พอิ สระเป็ นผู้ ประกอบการ
รายย่อยขายของออนไลน์มากสุด น่าจะมาจากมีทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล และใช้ทุนตั้งต้นไม่มากนัก ส่วน
แรงงานที่จบมัธยมศึกษา/ปวช. สนใจเป็นเกษตรกร Smart Farmer มากกว่า ขณะที่ทั้งสองกลุ่มสนใจ
เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเปิดร้านขายอาหารและขายกาแฟในจานวนที่ใกล้เคียงกัน

ติดอาวุธทางปัญญา: Reskill/Upskill และความสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่
งานศึกษาในอดีต [6] พบว่าแรงงานตอนต้น (อายุ 15-29 ปี) ได้รับผลกระทบการถูกเลิกจ้ าง/
ลดชั ่ วโมงท างานจากวิ กฤตโควิ ด -19 มากกว่ าแรงงานผู ้ใหญ่ (อายุ 30 ปี ข ึ ้ นไป) เนื ่ อ งจากมี สั ด ส่วน
แรงงานในกลุ ่ ม นี้ ท างานในธุ ร กิ จ บริ ก ารท่ อ งเที ่ ย ว ร้ า นอาหารและธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง มากกว่ า
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นทั่วโลก สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานฯ กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบกลุ่มใหญ่สุดคือ แรงงานอายุ 26-35 ปี (39%) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี (26%)
สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานกลุ่มนี้ไม่ว่าจะทาอาชีพเดิม
หรือเลือกอาชีพใหม่เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการหารายได้ในระยะยาว

ผลส ารวจฯ (รูป F2) พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 935 คน มีความต้องการรับ
การฝึ กอบรมและการสนั บสนุ นเพิ ่ มเติ ม และอี ก 50% ไม่ ต้ อ งการฝึ กทั กษะ ที ่ น่ าสนใจคื อ ข้ อค้ นพบนี้
สอดคล้องกับผลสารวจของ WEF กรณีของไทยที่จัดทาในปี 2018[7] (รูป F3) โดยระบุเพิ่มเติมว่า 30%
ของคนทางานทั้งหมดต้องพัฒนาทักษะ 1-6 เดือน และ 20% ต้องพัฒนาทักษะ 6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ ใน
กลุ ่ มแรงงานที่ ต้ องการฝึ กอบรมพบว่ า 60% ต้ อ งการพั ฒนาทั กษะในงานเดิ มเมื ่ อสถานประกอบการ
กลั บมาเปิ ด ด าเนิ น การ และ 40% เพื ่ อ หางานใหม่ สะท้ อนถึ ง ดี มานด์ การฝึ กอบรมของลู กจ้ างอย่ า ง
ขนานใหญ่ในระยะข้างหน้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ New skill sets .ในการทางานรูปแบบใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นขึ้น รวมถึงการทางานทางไกลด้วย
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ทักษะสาคัญที่แรงงานต้องการเพิ่มเติม คือ (1) ด้านการบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด (2) ทักษะการ
พัฒนาตนเอง (3) ภาษา (4) การขายสินค้าออนไลน์ และ (5) คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ตามลาดับ ขณะที่
ด้านนายจ้างต้องการให้แรงงานพัฒนาทักษะระดับงานในหน้าที่ทั้ง Hard skill และ Soft skill (แก้ปัญหา
เชิงซับซ้อนและการสื่อสาร) ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ภาษา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม การ
ทางานได้รอบด้าน และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

การยกระดับทักษะของฟรีแลนซ์ และสร้าง Fair Work Ecosystem
ปั จจุ บั นภาครั ฐกั บภาคเอกชน[8] ตระหนั กถึ งความส าคั ญของการพั ฒนาทั กษะแรงงานเพื่อ
เตรียมพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้จัดตั้ง 3 สถาบันที่ได้ดาเนินการแล้ว
ด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ คือ สถาบัน AHRDA และ สถาบัน MARA และ ด้านทักษะดิจิทัล คือ
สถาบัน DISDA และอีก 2 สถาบันด้านการเกษตร Smart Farmer ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการจัดตั้งเพื่อพัฒนา
อุปกรณ์ด้านการเกษตรให้มีต้นทุนถูกลง
ในระยะข้างหน้า ยังมีความท้าทายด้านการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระ 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มทางานฟรีแลนซ์ ที่มีแนวโน้มเติบโตครอบคลุมทั่วโลกไม่เฉพาะในอียูและสหรัฐฯ ในไทยงาน
ฟรีแลนซ์ที่ใช้ทักษะระดับกลางและสูงรวมถึงทักษะดิจิทัลยังขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้อยู่มาก แตกต่างจาก
ในต่างประเทศทีแ่ รงงานฟรีแลนซ์กระจายในหลากหลายอาชีพและมีรายได้สูงกว่าของไทย เช่น ด้าน Web &
Graphic Design มีสัดส่วน30% ด้าน Programming (19%) และ ด้าน IT (10%) (ข้อมูลรายงาน 2020
Freelancer Income Report)[9] (รู ป F4) นอกจากนี ้ ยั ง มี ค วามท้ า ทายของการสร้ า งระบบนิ เ วศน์ ก าร
ทางานที่เป็นธรรม (Fair work ecosystem)[10] 5 ด้านหลักให้เกิดขึ้นด้วย คือ ค่าจ้าง สภาพการทางาน (การป้องกัน
จากโรคระบาด) สภาพการทางาน (กรณีเจ็บป่วย) สัญญาการว่าจ้าง และการบริหารจัดการ (Fair management)

2) กลุ่มผู้ประกอบรายย่อยทั้งด้านเกษตรและธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และ
การตลาดผ่านระบบออนไลน์ และการขาดเงินทุนเริ่มต้นและการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยี เป็นต้น
เทรนด์อาชีพและความต้องการพัฒนาทักษะแรงงานย่อมปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีและรูปแบบ
การใช้ชีวิตของผูค
้ น โดยได้สร้างความท้าทายต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะแห่งอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็นแรงงาน หรือจะเป็นผู้ประกอบการ ย่อมส่งผลต่อการออกแบบระบบการศึกษาให้สอดคล้องกัน และ
สิ่งสาคัญคือ “การมีทักษะการเรียนรูซ
้ ึ่งเป็นทักษะที่สาคัญที่สุดในชีวิตในยุคนี”้
----------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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