อนาคตของงาน

(กรณีศึกผาในภาคการธนาคาร)

สรุปพลการศึกผาและบถเรีฝน
ของคณะถางานพั ฒนานวัตกรรมเชิงนไฝบาฝกลุ่มอาชีพในอนาคต

ส่วนถี่ 1: ไจถฝ์

2

•

ความก้าวหน้า
ถางเถคไนไลฝี
ก่อให้เกิดการ
เปลี่ฝนแปลง
ในตลาดงาน
เป็นอฝ่างมาก
•

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบงานและการทางานไปอย่างมาก
โดยมีปรากฏการณ์ที่ได้ประจักษ์แล้วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของ
อาชีพใหม่ ๆ อาทิ Drone pilot, Data scientist, 3D printer food chefs,
Search engine optimizer ความต้องการแรงงานในสายงานเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นอย่างมาก โดย US Bureau of Labor Statistics ประมาณ
การว่าในปี 2020 จะมีงานที่ต้องใช้ Computer science อีกกว่า 1.4 ล้าน
ตาแหน่ง รวมถึง Cisco ประเมินว่า data science จะเป็นศาสตร์สาคัญ คือ
ความสามารถในการจัดการข้อมูล โดยที่ระหว่างปี 2011 -2013 ความต้องการ
ด้าน data science เพิ่มขึ้นกว่า 40% นอกจากนี้ ยังประมาณการว่าในปี
2022 งานด้าน ICT จะเกิดการขาดแคลนคนกว่า 2 ล้านตาแหน่ง
การเกิดขึ้นของโอกาสใหม่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อประเทศและ
คนบางกลุ่มเช่น กัน ในเรื่องระดับปัจเจก Oxford university และ
Deloitte ประเมินว่างานประมาณ 35% และ 47% ในอังกฤษและอเมริกา
มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การถู ก แทนที่ ด้ ว ยระบบอั ต โนมั ติ งานประเภท
telemarketer, bookkeepers, bank tellers หรืองานทักษะต่าในโรงงาน
จะเสี่ ยงสู ง ต่อ การถู ก ทดแทน ส่ ว นงานที่ยั ง ปลอดภั ยจากการถู ก ทดแทน
เป็ น งานในลั ก ษณะที่ ต้ อ งใช้ ก ารเจรจา ใช้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกายภาพ
(Physical assistance) และงานต้ อ งการทั ก ษะทางสั ง คมสู ง (Social
intelligence)

บทวิเคราะห์ แ ละการคาดการณ์ผลกระทบด้ านตลาดงานส่ วนใหญ่
ถูกจัดทาในบริบทของต่างประเทศ ขณะที่ประเทศไทยยังมีงานวิจัย
ที่ ชี้ ชั ด ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วน้ อ ยมากที่ จ ะน าไปสู่ ก ารก าหนดนโยบาย
ของประเทศ จึ งเป็น ที่ม าของการศึก ษาในครั้ งนี้ ที่มี วัต ถุป ระสงค์
ในการวิเคราะห์อนาคตของงานที่เป็นบริบทของประเทศไทยและเสนอ
แแนวทางรองรับที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ทันท่วงที

อฝ่างโรก็ดี
งานศึ กผาเกี่ฝวกับ
การแปลี่ฝนแปลงถี่
จะเกิดกับตลาดงาน
ในประเถศโถฝฝังมี
โม่มากนัก

ไจถฝ์ในการศึ กผา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะส่งผลต่อแรงงานไทยหรือไม่ อย่างไร?”

นาร่องศึกษาในภาคการธนาคาร เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบชีวิตคนทางานในธนาคารที่อาจได้รับ
ในยุค Digital disruption
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ส่วนถี่ 2: วิธีการศึกผา
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ขอบเขตการศึ กผา

เนื่องด้วยข้อจากัดด้านเวลาการทางาน การศึกษาในครั้งนีจ้ ึงเลือกศึกษานาร่องในภาคการธนาคาร เนื่องจาก
เป็นหนึ่งในภาคการผลิตทีม่ ีบริบทการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีคอ่ นข้างเห็นได้ชัดในปัจจุบนั โดยมีพื้นที่
ในกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่หลักในการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์การศึ กผา

ศึกษารูปแบบงานในภาคการธนาคารในช่วงประมาณ 5 - 10 ปีข้างหน้า
สารวจ “ความหวัง/ความกลัว/ความฝัน” (Hope-Fear-Dream) ของคนทางานต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงานภาครัฐ
พัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการรองรับทีเ่ หมาะสมให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างทันท่วงที
•

•

•

เครื่องมือในการศึ กผา

Foresight Analysis

สารวจ “ความหวัง/ความกลัว/ความฝัน”
(Hope-Fear-Dream) ของคนทางาน
ในภาคการธนาคาร

ศึกษารูปแบบงานในภาคการธนาคาร
ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า
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แนะนาเครื่องมือ (1/2)

Foresight
การมองอนาคต (Foresight) หมายถึ ง การคาดการณ์ แ ละอธิ บ ายภาพอนาคตที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หรือ
ออกแบบภาพอนาคตที่ปรารถนา ทั้งนี้ การมองอนาคตเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ จาเป็นต้องใช้
ความคิด เชิงวิ พากษ์ ความคิ ด สร้ างสรรค์ และจินตนาการ จากผู้มีส่ วนได้ ส่วนเสีย ในการสร้า ง
ทางเลือกอนาคตที่หลากหลาย โดยที่ไม่มองเฉพาะภาพอนาคตจากการคาดการณ์จากแนวโน้มที่เกิด
ในปัจจุบัน (Trend extrapolation) เท่านั้น แต่ยังรวมความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบด้วย
ซึ่ ง เป็ น จุ ด ส าคั ญ ที่ ท าให้ foresight แตกต่ า งจาก forecast/projection เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารของ
forecast หรือ prediction มักคาดการณ์จากอดีตและปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดยให้ความสาคัญกับ
อนาคตที่คาดไม่ถึงมากนัก ทาให้การคาดการณ์ในบางเหตุการณ์คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
อย่างมาก อีกทั้ง ยังเน้นที่การผลิตภาพอนาคตเพียงภาพเดียว ทาให้ไม่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
เท่าที่ควร
กรวฝอนาคต

ที่มา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2562). ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึกษา. หน้า 65.

บถเรีฝนเพิ่ มเติม

การศึกษาชิ้นนี้เป็นทาภาพอนาคตในงานชิ้นนี้ เป็นเพียงการจัด ทาในระดับ mini-foresight คือสังเคราะห์เอกสาร
ทิศทางภาคการธนาคารที่ได้มีการจัดทาไว้ในต่างประเทศ มาประกอบกับผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในภาคธนาคาร
ทั้งผู้บริหารของธนาคารและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฟิน เทค อย่างไรก็ดี การศึกษาจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากได้มี การ
อภิปรายภาพความเป็น ไปได้กับผู้เชี่ยวชาญลักษณะกลุ่ม รวมถึงการรวมผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่อยู่ นอกเหนือ
จากภาคการธนาคาร เพื่อให้ภาพความเป็นไปได้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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แนะนาเครื่องมือ (2/2)

Design Thinking หรือ การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการที่เน้นการทาความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา (pain points) หรือความต้องการในเบื้องลึก (deep needs) อย่างถ่องแท้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรม (Innovative Solutions) โดยอาจเป็น
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย หรือโครงการ ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง จากการให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มคนหลากหลายสาขาที่มีความรู้
ประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย มาใช้ในการระดมสมองและกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
ความคิด (Ideate) นาไปสู่การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
นวัตกรรม ซึ่งจะนามาทาการทดสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานจริง
เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับสถานการณ์
ขั๊นตอนสาคัญ

Understand

• ทาความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
เข้าถึงและถ่องแท้ โดยมี
เครื่องมือหลักคือ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
และกระบวนการฟัง
อย่างลึกซึ้ง ประกอบกับ
การสังเกตอากัปกิริยา
ในการรับรู้ถึงความทุกข์
ความคาดหวัง คุณค่า
ความต้องการของผู้ถูก
สัมภาษณ์

Create

• นาข้อมูลที่รวบรวมได้
• การระดม
มาวิเคราะห์และระบุถงึ
สมองเพื่อหา
ประเด็นปัญหาที่แท้จริง
แนวทาง
ให้ชัดเจน โดยการ
แก้ปัญหา
แบ่งกลุ่มข้อมูล (Data
ใหม่ๆ
Clustering) การสร้าง
ที่แตกต่างกัน
บุคคลสมมติเพื่อเป็น
อย่างไม่มี
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย
ขีดจากัด
(Persona) และการระบุ
ความต้องการเบื้องลึก
(Deep needs/ Insights)

Deliver

• การสร้างแบบจาลอง
หรือชิ้นงานต้นแบบ
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
ทดสอบและตั้งคาถาม
โดยกระตุ้นให้เกิดการ
วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อหา
ข้อผิดพลาด และเรียนรู้
เกี่ยวกับการปรับปรุง
แนวคิดให้ดียิ่งขึ้น

• การนา
แบบจาลอง
ที่สร้างขึ้นมา
ทดสอบกับผู้ใช้
กลุ่มเป้าหมาย

ที่มา: สศช. (2561). สังเคราะห์บทเรียนกระบวนการ Design Thinking. TRAINING WORKSHOP at Singapore Polytechnic 13 – 16 ส.ค. 61.
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วิธีการดาเนินการศึ กผา

เดือนที่ 5 - 6
ที ม ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ 2 ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น
สาคัญ (drivers) และนามาสร้างฉากทัศน์

เดือนที่ 3 - 5

เดือนที่ 3 - 4
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
เอกสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในภาค
การธนาคารไทย พร้ อ มทั้ ง สั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในภาคการธนาคาร และผู้ทางาน
ในวงการเทคโนโลยี / ฟินเทค

2. Design thinking

เดือนที่ 6 - 7

เดือนที่ 1 - 2
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
เอกสารงานวิชาการต่างๆ เรื่องงานในอนาคต
ในภาพรวมและการเปลี่ ย นแปลงภาคการ
ธนาคารของต่างประเทศ เพื่อศึกษามุมมอง
และการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของงาน

เดือนที่ 1 - 2

1. Foresight

เดือนที่ 3 - 5
สั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประมาณ 27 คน (แบ่งเป็น (1) คนที่ ทางาน
ในธนาคาร (สานักงานใหญ่ /สาขา) (2) คนที่
ก าลั ง จะเรี ย นจบ/หางาน (3) คนที่ เ คยท า
ธนาคารและออก (4) สหภาพแรงงาน
เดือนที่ 6 - 7
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ โดยการถอดบทสนทนา
/ คลัสเตอร์ข้อมูล / จัดทา persona* /
วิเคราะห์ pain points

เดือนที่ 8
วิเคราะห์ช่องว่างการดาเนินงานในปัจจุบนั
และจัดทา policy principle พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

* Persona เป็นตัวละคร/บุคคลสมมติเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายแต่ละแบบ โดยการสร้าง Persona นั้น เกิดจากการ
รวบรวมข้อมูลและข้อสังเกตที่น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายแต่ละแบบที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และจาแนกคนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามคุณลักษณะร่วมกัน
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ส่วนถี่ 3: พลการศึกผา
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The Scenarios
งานในภาคการธนาคาร
ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า



พลการศึ กผาจากการใช้
Design thinking



ช่องว่างการดาเนินงานถี่สาคัญ



ข้อเสนอแนะเชิงนไฝบาฝ
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The Scenarios
งานในภาคการธนาคารในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า

• จากการทบทวน
วรรณกรรมและสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการธนาคาร พบปัจจัย
สาคัญทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ที่อาจส่งผลต่อการดาเนิน
กิจการธนาคารได้ดงั ภาพ

• คณะทางานได้เลือก 2 ปัจจัยที่มี
ผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูง
2 ปัจจัยสาคัญ ได้แก่ (1) ความเท่า
ทันของการออกกฎระเบียบ และ
(2) ความสามารถในการรับเทคโนโลยี
ขั้นแนวหน้าของธนาคารไทย มาเป็น
สองปัจจัยหลักในการสร้าง 4
Scenarios ดังนี้

บถเรีฝนเพิ่ มเติม

• งาน foresight จะมีความลึกซึง้ ยิ่งขึน้ หากสามารถเข้าใจวิถีการตีความ/ความคิด (mental models) รวมถึง
สมมติฐานของผู้เชี่ยวชาญได้ ตลอดจนเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกัน
ซึ่งทาให้การสร้างฉากทัศน์มคี วามเป็นระบบยิ่งขึน้
• กรอบระยะเวลาที่เลือกทาฉากทัศน์ขนึ้ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยในภาคการธนาคารเลือกช่วงเวลาประมาณ
5 – 10 ปี เนื่องจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าภาคการธนาคารมีรอบการปรับทางเทคโนโลยีที่คอ่ นข้างเร็ว
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The Scenarios (ต่อ)

“สนามเดิม เพิ่ มเติมคือคู่แข่ง”

“ธนาคารถีโ่ ร้ขีดจากัด”

12

The Scenarios (ต่อ)

“Business as usual”

“ประสบการณ์รูปแบบใหม่จากธนาคาร”

13

สรุปฉากถัศน์ของถั๊ง 4 scenarios

ภาพตัวอฝ่างใน Scenario 2

ที่มา: Mark Schofield, Nikola Glusac and Peter Stumbles (2019). Reimagining the Digital Bank Branch of the Future: Let’s Get Practical.
Bain & Company. สืบค้นจาก https://www.bain.com/insights/reimagining-the-digital-branch-of-the-future-lets-get-practical/

14



พลการศึ กผาจากการใช้ Design thinking
2.1 The persona

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
27 คน ผู้วิเคราะห์คัด
บทสัมภาษณ์ที่มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ Hope/
Fear/Dream ของคนทางาน
ธนาคาร 20 คน และได้นามาจัด
กลุ่มคนที่มลี ักษณะคล้ายคลึง
กันและสร้างบุคคลสมมติ
(Persona) ขึ้นมาใหม่
ในชื่อต่าง ๆ เพื่อให้การ
ออกแบบนโยบายในขั้นถัดไป
อยูบ่ นฐานของการคานึงถึง
ความแตกต่างของคนกลุ่มต่าง ๆ
และนาไปสู่การออกแบบ
นโยบายที่มิใช่ลักษณะ onesize-fit-all นาไปสู่การ
แก้ปัญหาทีต่ รงจุดและเกิด
ประสิทฺธิผลยิ่งขึ้น

“สักวันต้องโด้ดี”

“คนธรรมดา”

• ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างต่า (พื้นฐาน
ครอบครัว สังคมที่เติบโตมา สถาบันการศึกษา)
• ไม่พอใจกับกับสถานะปัจจุบนั อยากเปลี่ยนแปลง
อาทิ ทาธุรกิจเป็นของตนเองแต่มคี วามกลัวที่จะ
เริ่มต้น เพราะถ้าไม่เป็นไปตามทีห่ วังอาจย่าแย่กว่าเดิม
อีกทั้ง มีข้อจากัดบางอย่าง อาทิ เงินทุน เวลา ความรู้
• ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
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• ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมปานกลาง
มีความมั่นใจ
• มีเป้าหมายในชีวิตที่คอ่ นข้างชัดเจน
• ลงมือทา เพื่อเลื่อนสถานะประกอบกับ
โอกาสและจังหวะดี ทาให้ไปสู่เป้าหมาย
ได้มากกว่า

Persona (ต่อ)

“สบาฝๆ”

• ต้นทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคมปานกลางค่อนข้างดี
อาทิ การมีผู้คอยสนับสนุน
• อยู่ใน comfort zone และ
พอใจกับ status quo
• อยากทาอาชีพเสริมจาก
ความชอบ

“ฟ๋าส่งฉันมา”

“(กลัวเป็น)
คนโม่สาคัญ”

• ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูง
• ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูง
(สถาบันการศึกษาชั้นนา ฐานะ
(สถาบันการศึกษาชั้นนา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดี
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดี
เครือข่ายทางสังคมกว้างขวาง)
เครือข่ายทางสังคมกว้างขวาง)
• ชอบทางานลักษณะคิดวิเคราะห์
• กลัวว่าทักษะที่มใี นปัจจุบนั จะตอบ
• ค่อนข้างพึงพอใจกับงานในปัจจุบัน
โจทย์งานที่ยากขึน้ ในอนาคตไม่ได้
มีเป้าหมายทางการเงินทีช่ ัดเจน
• อยากเปลี่ยนงาน/ย้าย
• อยากมีรายได้ทเี่ กิดขึน้ จากการลงทุน อุตสาหกรรม แต่รู้สึกยังขาด
ด้วยเงินทุน โดยการลงทุนดังกล่าวให้ ทักษะ/ความรู้ที่จะย้ายสายงาน
ผลตอบแทนโดยทีผ่ ู้ลงทุนแทบจะ
ไม่ต้องทาอะไร (Passive Income)

2.2 ประเด็นสาคัญอี่นๆ ถี่พบจากการสัมภาผณ์กลุ่มตัวอฝ่าง

สิ่งที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ Pain point ของคนทางานในภาคการธนาคารต่อการกลัวถูกทดแทนเรื่องเทคโนโลยี
กลับพบว่าแทบไม่มี แต่ทุกกลุ่มกลับมีขอ้ กังวลร่วมกันในประเด็นพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องรายได้เสริมและค่ารักษาพยาบาล

1
2
3
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2.3 มุมมองจากพู้มีส่วนโด้ส่วนเสีฝอื่น ๆ

สหภาพแรงงานธนาคาร
•
•

•

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

ปรับลดสาขา แต่ไม่ไล่คนออก (แต่ มีกดดันให้ออก)
การปิดสาขาของธนาคารกระทาอย่างกระชั้นชิด
ส่งผลให้พนักงานบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัว/
เตรียมตัวได้ทันส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านัน้ ออกจาก
ภาคธนาคาร
หลายคนถูกย้ายไปส่วนทีส่ ร้างรายได้ อาทิ การขาย
ประกัน ซึ่งทาให้เกิดความกดดันในการทายอดขาย
ให้ได้ตามเป้า หรือกลุ่มงานที่ไม่ได้ตอ้ งใช้ทักษะสูง

•
•

ทรัพยากรในการพัฒนาบุคลากร
มุ่งให้กลุ่มพนักงานที่มศี กั ยภาพสูง
ทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ง คือ การคิดอย่าง
เป็นระบบ การคาดคะเนอนาคต การคิด
เป็นภาพ มนุษยสัมพันธ์ แต่หลายคนก็
ไม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะ
เหล่านี้อย่างจริงจัง

บถเรีฝนเพิ่ มเติม

• ความชัดเจนในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากกระบวนการ Design thinking
เป็นกระบวนการที่เน้นเชิงคุณภาพและต้องใช้เวลาในเก็บและประมวลผลข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ขั้นตอน
ของการ Literature review ในช่วงต้นอย่างเข้มข้นเกีย่ วกับภาคธนาคารจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ อาทิ ในกรณีนี้หากทางานประมวลจากเอกสารและข่าวจะทราบว่ากลุ่มที่จะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือคนทางานในสาขา หรือกลุ่มงานทีม่ ี AI เข้ามาทดแทนได้แล้ว ก็อาจมุ่งกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์เฉพาะไปที่คนสองกลุ่มดังกล่าวเลย และขยายขอบเขตการสัมภาษณ์ไปทั้งที่
ตัวกลุ่มเป้าหมายและคนรอบข้างต่อไป อาทิ สมาชิกครอบครัว เพื่อให้ได้ข้อมูลในมิตทิ ี่ครอบคลุมขึน้
• ในการหาคุณลักษณะร่วม ควรมีจานวนคนที่มคี ณ
ุ ลักษณะคล้ายคลึงกันกลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน ซึ่งจะทา
ให้การวิเคราะห์ persona ง่ายยิ่งขึ้น
• ความหลากหลายของกลุ่ ม ตัว อย่ าง กลุ่มตั ว อย่า งในการศึก ษาครั้ง นี้มี จานวนน้ อยและกระจุ กตั วอยู่ใ น
สานักงานใหญ่ ทาให้ผลจากการศึกษาอาจยังไม่สะท้อนคนทางานภาคธนาคารส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงควรมีการ
ขยายกลุ่มตัวอย่างทัง้ ในแง่ของปริมาณและคนทางานในสาขาให้มากขึ้น รวมถึงการขยายความหลากหลายของ
กลุ่มอายุ ตลอดจนสัมภาษณ์กลุ่มที่เคยทางานธนาคารแต่ถูกปลดหรือเลือกที่จะออก
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2.4 ข้อวิเคราะห์เพิ่ มเติมอื่น ๆ

เมื่อนา

Foresight

มาร่วมวิเคราะห์กับ

Design thinking

Design thinking สะท้อนความคิดความรู้สึกของคนที่ทางานในธนาคารว่ามิได้กลัว
การถูกทดแทนเท่าใดนัก บนฐานคิดจากการคาดการณ์จากบริบทและนโยบายใน
ปัจจุบัน ขณะที่ Foresight ฉายภาพเหตุการณ์บางอย่างเพิ่มเติม บนฐานคิดที่ว่า
อนาคตมีความเป็นไปได้มากกว่าความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า

คนทางานในภาคธนาคารมีวิธีการคิด
ในลักษณะ Trend extrapolation
คนทางานกลุ่มปัจจุบันเสมือนกบ
ในนาอุ่น เนื่องจากอยู่บนภาพการ
คาดการณ์อนาคตของตนเองบนฐาน
นโยบายธนาคาร และการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน
ยังไม่กลัวเรื่องการถูกทดแทน เพราะเชื่อว่าระบบ
อัตโนมัติยังไม่สามารถมาแทนงานภาคธนาคารได้มากนัก
อีกทั้งยังต้องมีคนในฐานะสะพานเชื่อมกับลูกค้า จึงยังไม่
ค่อยห่วงเรื่องการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง
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ขณะที่ ภาพอนาคต
ของภาคการธนาคาร
มีโอกาสที่จะถูก disrupt อีกครั้ง
จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
และความสัมพันธ์ของผู้เล่นที่เป็น
nonbank และความสามารถของ
เทคโนโลยีในอีกขัน ซึ่งจะส่งผลต่อ
นโยบายการดาเนินงาน จานวนคน
และประเภททักษะ อย่างที่ไม่อาจ
คาดเดาได้ในปัจจุบัน

…ใครคือคนกลุ่มแรก ๆ ถี่รัฐต้องให้ความช่วฝเหลือ/สนับสนุน
จากการประมวล Persona ทั้ง 5 แบบ
จะพบว่ากลุ่มคนที่มีต้นทุนชีวิตในทุกมิติต่า อีก
ทั้งยังขาดเป้าหมายและความมั่นใจ ประกอบ
กับประเภทงานทีม่ คี วามเสี่ยงต่อการถูกทดแทน
ได้ง่ายที่สุด คือ ‘กลุ่มคนธรรมดา’

ขั้นตอนการคิดนโยบายในชั้น ideation จึงมุ่งไปที่คนกลุ่ม
ดังกล่าวเป็นลาดับแรกว่า

“•

ทาอย่างไรให้คนกลุ่มนี้มคี วามมัน่ ใจ
รู้ความต้องการของตนเอง
• ทาอย่างไรให้คนกลุ่มนี้มที กั ษะ
ในการประกอบอาชีพที่ตนสนใจ
• ทาอย่างไรให้คนกลุ่มนี้ไม่กลายเป็น
คนว่างงาน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
กับอาชีพปัจจุบัน

...สิ่ ง ที่น่ า สนใจอี ก อย่ า งคื อ นอกเหนื อ จาก
จุด เน้นด้านทัก ษะแล้ ว การช่วยเหลื อกลุ่ ม
คนธรรมดา อาจต้ อ งเริ่ ม จากกระตุ้ น เชิ ง
ความคิ ด ในเรื่องการตั้ง เป้าหมายและการ
เห็นศักยภาพของตนเอง.

”


ช่องว่างการดาเนินงานถี่สาคัญ

อย่างไรก็ดี มีช่องว่างในการดาเนินงานทัง้ ฝั่งรัฐ
และเอกชนที่ควรคานึงถึงก่อนนาไปสู่การ
ออกแบบเชิงนโยบายทีส่ าคัญ ดังนี้

...กลไกภาครัฐ
ในปัจจุบัน
มีข้อจัดกัด
ในหลายส่วน...

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจากัด
อุปกรณ์ฝึกไม่ทันสมัย และถึงแม้มี
กลไกภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน
แต่ก็ยังมีพนักงานจานวนมากที่ยังไม่
อยู่ในระบบพัฒนาฝีมือ

สิทธิประโยชน์ด้านการ
ส่งเสริมการฝึกอบรม target
ไปที่ผู้ประกอบการมากกว่าตัว
แรงงานเอง

มีกฎหมายรองรับการว่างงาน
แต่ผลประโยชน์จากัด อีกทั้งยังเป็นการให้แบบไม่มี
เงื่อนไข ไม่มีกลไก reskill/upskill ที่จะนาไปสู่การ
สร้างโอกาส/พัฒนาตนเองเพื่อให้ได้งานใหม่*
*ประกันสังคมมีค่าชดเชยตกงาน ซึ่งจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละ
ไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคานวณจากฐานเงิน
สมทบขั้นต่าเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
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ช่องว่างการดาเนินงานถี่สาคัญ (ต่อ)

ทักษะที่นายจ้างคิดว่ากาลังมีปัญหาสาหรับแรงงานไทย
เป็นทักษะ soft skills จานวนมาก (อาทิ การทางานเป็นทีม
การสื่อสาร ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การ
จัดการองค์กร) ซึ่งเป็นปัญหาทีม่ ีมาอย่างต่อเนือ่ ง ยังมิได้รับการ
แก้ไขให้เกิดประสิทธิผลในวงกว้าง

มี Training providers
หลากหลาย / ยังไม่มีระบบ
ประกันคุณภาพ

ที่มา: รายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2560

ยังไม่มีระบบสนับสนุนที่จะ reskill/upskill
ที่เชื่อมต่ออย่างครบวงจร และนาไปสู่โอกาส
การได้งานใหม่ในที่สุด (ทุกวันนี้การให้ขอ้ มูล
ด้านอาชีพ การฝึกอบรม ระบบ matching
งานยังอยู่แยกส่วนกัน)

คอร์สในบริษัทไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ครบถ้วน*
*คนในภาคธนาคารสะท้อนมาเช่นกัน

บถเรีฝนเพิ่ มเติม

• ข้อวิเคราะห์ในส่วนของช่องว่าง เกิดจากการรวบรวมจากการสัมภาษณ์ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาแรงงาน รวมถึงการวิเคราะห์จากข้อมูลทุตยิ ภูมิอื่น ๆ ประกอบกัน
• การ review ข้อมูลในส่วนนี้ ควรทาทั้งก่อนและหลังกระบวนการสัมภาษณ์ในขั้นตอนของ Design thinking
โดยข้อมูลที่ได้ก่อนจะเป็นประโยชน์ตอ่ การตัง้ ประเด็นคาถามตอนไปสัมภาษณ์ที่เฉพาะเจาะจงและได้ข้อมูล
ในเชิงลึกขึ้น นาไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะที่อาจได้ผลยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลที่ได้ภายหลังจากการสัมภาษณ์อาจทา
ให้เห็นช่องว่างการพัฒนาได้เพิ่มเติม
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ข้อเสนอแนะเชิงนไฝบาฝ
The Principle

การคานึงถึงทุน
ในทุกมิติ

“Policy principle”
มีกลไกการพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อเติมเต็มทักษะให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดงานได้ทันท่วงที หรือนาไปสู่การทาอาชีพเสริมในฝันที่ตั้งไว้
องค์ประกอบเชิงนไฝบาฝถี่สาคัญ


กลไกก่อนเข้าตลาดงาน
(โดยเฉพาะการรู้ความ
ต้องการของตัวเอง
ตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต)


พัฒนาระบบพัฒนา
ทักษะและการจัดหา
งานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยจับคู่ให้คนได้
ทางานในสิ่งที่ตนถนัด


ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน /สิทธิประโยชน์
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สร้างระบบรับรอง
คุณภาพหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
และสามารถนาวุฒิ
ที่ได้รับ มาขอปรับ
เงินเดือนจากสถาน
ประกอบการได้
(ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง)



ข้อเสนอแนะเชิงนไฝบาฝ
ต้นแบบข้อเสนอในราฝละเอีฝด – The prototype





(1) ส่งเสริมการ
เพื่อเสริมสร้าง
อานาจการต่อรองที่เข้มแข็ง
ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ และ
ผลประโยชน์ให้กับแรงงาน


ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน /สิทธิประโยชน์
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(2)
โดยได้รับค่าจ้างอย่างน้อย
5 วันทางานต่อปี

ส่วนถี่ 4: บถเรีฝนสาคัญ

ต่อการพั ฒนาห้องถดลองนวัตกรรม
เชิงนไฝบาฝ (policy lab) ในระฝะต่อโป
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Policy Lab ถี่จะสามารถดาเนินการโด้อฝ่างมีประสิถธิภาพและประสิถธิพล
จาเป็นต้องมีองค์ประกอบถี่ลงตัว

นอกจากบทเรียนเพิ่มเติมในเชิงกระบวนการแล้ว ทางทีมพบว่าสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีเป็นปัจจัยที่จาเป็น
และสาคัญอย่างยิ่งต่อการทาให้ policy lab เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี 3
องค์ประกอบที่เป็นเสมือนหัวใจของการทางาน ได้แก่ ‘Team leader, Team members และ Time’ และอีก 3
องค์ประกอบที่หากขาดไปก็อาจทาให้เกิดการสะดุดระหว่างทางได้ อันได้แก่ ระบบพี่เลี้ยง องค์ความรู้ด้านระเบียบ
วิธีวิจัย และระบบสนับสนุนการทางาน สรุปดังนี้

เปิดกว้างทางความคิด
มีความกระตือรือร้น
วิจารณ์อย่าสร้างสรรค์
เป็นกาลังใจให้กันละกัน
ยอมรับความผิดพลาดและ
เรียนรู้ที่จะแก้ไข
มีความรับผิดชอบ

- มีความสามารถในการกาหนดทิศทาง และ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานการทางานของทีมย่อย และแบ่ง
หน้าที่ให้สมาชิกให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
Team leader ได้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด
- มีภาวะผู้นา สามารถตัดสินใจได้อย่าง
เด็ดขาด
หากมีทีมงานกลุ่มเล็ก (3-4 คน)
ที่สามารถทางานได้เต็มเวลา
จะดีกว่ามีสมาชิกหลายคนซึง่
สามารถเจียดเวลามาทางานได้ก็
Team members
Time ต่อเมื่อว่างจากงานประจาแล้ว

3T

ระบบสนับสนุนการถางาน

พี่ เลี๊ฝง

มีผู้เชี่ยวชาญประกบทีมทา
หน้าที่เสมือนพี่เลี้ยง
ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้ไปใน
ทิศทางที่ถกู ต้อง
โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น

องค์ความรู้
ด้านระเบีฝบวิธีวิจัฝ
ถางสังคมขั๊นพื๊ นฐาน
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- พัฒนากลไกการทางานเพื่อให้
บุคลากรต่างกอง/สานักของ สศช.
สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
และมีระบบการเบิกจ่ายทีย่ ืดหยุ่น
รวมถึงมีระบบการสร้างแรงจูงใจ
ที่ชัดเจน

ถี่ ป รึ ก ผา
นางสาววรวรรณ พลิคามิน ถี่ปรึกผาด้านนไฝบาฝและแพนงาน

คณะพู้ จั ด ถา

1
3
5
7
9
11

น.ส.ภัถรพร เล้าวงค์

นางสาวบุญถวี เถีฝมวัน

นางสาวปาถิตตา พุ ่ มเอี่ฝม

นาฝณัฐสุชน อินถราวุธ

นาฝวิถฝารัฐ พวงงาม

นาฝวิชญ์พล เตชะวิวัฒนาการ

2
4
6
8
10

น.ส.พจนาพร กริชติถาฝาวุธ

นางสาวสาลินี บุญตน

นางสาวภัสวรรณ ไพธิ์เพื่อนน้อฝ

นาฝฐานิศร์ เหาราบัตฝ์

นาฝวรวิช ลิ๊มมณีวิจิตร

www.nesdc.go.th

