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การปิดช่องว่างระหวา่งอุตสาหกรรมและการศึกษาด้วยแนวคดิ Education 4.0 

ชินวุฒ ิเจษฎาญานเมธา 
ท่ีปรกึษา 

ศนูยว์ิจยัและใหป้รกึษา สถาบนับณัฑิตฯ ศศินทร ์

เด็กท่ีเติบโตมาในยคุนีอ้าจจะท างานในอาชีพท่ีไม่เป็นท่ีรูจ้กัมาก่อน เช่น เม่ือ 10 ปีท่ีแลว้หากถาม
ถึงการเป็นนกัพฒันา AI วิศวกรขอ้มลู (Data Engineer) นกัดแูลระบบ Cyber Security หรือยทูบูเบอร ์คง
มีคนจ านวนไมม่ากท่ีรูจ้กัอาชีพเหลา่นี ้และสถาบนัการศกึษาโดยเฉพาะในประเทศไทยเองก็ยงัไมมี่แนวทาง
ในการเตรียมความพรอ้มใหเ้ด็กท่ีสนใจในอาชีพเหล่านัน้เขา้สู่อุตสาหกรรม หรือแมแ้ตใ่นตา่งประเทศก็ยงั
ไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก อีกทัง้ สถานการณโ์ควิด-19 ท าใหก้ารเขา้ถึงสถานศึกษาเป็นไปไดย้าก และ
ช่องว่างระหว่างอตุสาหกรรมท่ีตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะท่ีพรอ้มท่ีจะท างาน กบัระบบการศกึษาปัจจุบนัท่ี
เนน้พฒันาคนตามกรอบทกัษะแบบเดิมๆ จะมีความกวา้งขึน้อย่างต่อเน่ือง1 ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษัท
เทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Google และ Apple มีแนวโนม้ท่ีจะจา้งคนท่ีมีประสบการณต์รงกับต าแหน่ง
หรือมีทกัษะท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากกว่าคนท่ีมีใบปริญญา2 ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยและในหลาย
ประเทศจะตอ้งหาทางออกดา้นการจดัการศกึษาเพ่ือเตรียมความพรอ้มของเดก็รุน่ใหม่ใหส้ามารถแขง่ขนัได้
ในระดบันานาชาตแิละมีความพรอ้มในการเขา้สู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

ในการเช่ือมช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมและการศึกษานัน้ย่อมเกิดจากความร่วมมือของหลาย
ฝ่ายทัง้ภาครฐั ผูป้ระกอบการ และสถาบนัการศกึษาเอง โดยแนวคิดการจดัการศกึษาภายใตค้วามรว่มมือ
นีถู้กนิยามว่า Education 4.0 ซึ่งประกอบดว้ยทักษะ 4 ประการท่ีเด็กรุ่นใหม่ควรจะมีเพ่ือปิดช่องว่าง
ดงักล่าว และแนวทางการจดัการเรียนการสอน 4 รูปแบบท่ีสถาบนัการศกึษาควรน าไปปรบัใช้เพ่ือพฒันา
ทกัษะเหลา่นัน้3 

ทกัษะดงักล่าวประกอบดว้ย (1) ทกัษะการเป็นพลเมืองโลก (2) ทกัษะการพฒันานวตักรรมและ
ความคดิสรา้งสรรค ์(3) ทกัษะเทคโนโลยีดจิิทลั และ (4) ทกัษะมนษุยสมัพนัธ ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) คือ การสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ
เก่ียวกับการอยู่รวมกันและบทบาทของตนในสังคมโลกและความยั่งยืน ตวัอย่างเช่น โรงเรียน  Green 
School ส าหรบัเด็กอายุระหว่าง 3 – 18 ปีในประเทศอินโดนีเซีย ไดจ้ดัพืน้ท่ีใหห้อ้งเรียนมีความใกลช้ิดกับ
ธรรมชาติ และใชก้ารทดลองเก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มเป็นบทเรียน เช่น การปลูกผกัสวนครวั การประยุกตใ์ช้
                                                           
1 Bukkapatnam, M. (2020). How we bridge the gap between education and employment so we can be fit for the future. Retrieved August 20, 2020, from 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/how-we-bridge-gap-between-education-employment-so-can-bukkapatnam 
2 Eadicicco, L. (October 9, 2020). Apple and Google are looking for new ways to hire people without college degrees — but experts say college might 
still be your best bet for landing a high-paying tech job. Retrieved August 6, 2021, from Business Insider: https://www.businessinsider.com/apple-
google-hire-jobs-without-degree-experts-say-college-important-2020-10 
3 World Economic Forum. (2020). Education 4.0. Retrieved August 20, 2020, from https://www.weforum.org/projects/learning-4-0 
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พลงังานทดแทน และการก่อสรา้ง เพ่ือใหเ้ด็กไดเ้ขา้ใจว่าแหล่งอาหาร วตัถุดิบ และพลงังานมาจากไหน 
ไปสูจ่ดุหมายใด และเช่ือมโยงอยา่งไรกบัประเทศอ่ืนๆ ประกอบกบัใหเ้ดก็แลกเปล่ียนความรูก้บัสถานศึกษา
ในประเทศอ่ืนผ่านระบบออนไลน ์เพ่ือใหเ้ด็กไดเ้รียนรูถ้ึงแนวคิดของความยั่งยืนและการแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรม โดยโครงการเหลา่นัน้สามารถผลิตอาหารไดม้ากถึง 150 กิโลกรมัตอ่เดือน และลดคารบ์อนฟุตพ
ริน้ทข์องโรงเรียนไดม้ากถึง 40% 

(2) ทักษะการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ การส่งเสริมนวัตกรรม การ
แก้ปัญหา การวิเคราะห ์ความคิดสรา้งสรรค ์และการคิดแบบเป็นระบบ ตวัอย่างเช่น The Knowledge 
Society ในประเทศแคนาดาเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนท่ีสรา้งจากความร่วมมือกับบริษัทชั้นน า เช่น 
Walmart, Airbnb และ TD Bank โดยท่ีบริษัทจะเป็นผู้ให้โจทย์ทางธุรกิจ และให้นักเรียนอายุระหว่าง 
13 - 17 ปีเป็นผูค้ดิคน้และปฏิบตักิารหาทางแกปั้ญหาตา่งๆ ซึ่งการเรียนรูว้ิธีนีย้งัเป็นการสรา้งความคุน้เคย
ใหก้ับนกัเรียนต่อสภาพแวดลอ้มการท างานจริง โดยนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้โครงการไม่จ  าเป็นตอ้งมีพืน้ฐาน
ดา้นนัน้ๆ มาก่อนแต่ตอ้งมีความหลงใหลในการเรียนรู้และพรอ้มท่ีจะรบัเรื่องใหม่ๆ และจากการส ารวจ
พบว่านกัเรียนท่ีจบจากโครงการประสบความส าเร็จทางธุรกิจ เช่น สามารถตัง้บริษัทของตนเองได ้ไดร้บั
การเขา้ฝึกงานท่ีบริษัทชัน้น าอย่าง Microsoft, Deloitte และ IBM หรือไดร้บัเชิญเป็นผูบ้รรยายในงานตา่งๆ 
เชน่ Web Summit, SXSW, TEDx และ Consumer Electronics Show เป็นตน้ 

(3) ทักษะเทคโนโลยีดจิิทัล การสรา้งทกัษะนีไ้มใ่ชเ่พียงความรูพื้น้ฐานดา้นเทคโนโลยี แตร่วมถึง
การเขียนโปรแกรมและการใชง้านเทคโนโลยีแบบมีความรบัผิดชอบ ตวัอย่างเช่น โครงการ TEKY STEAM 
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเสมือนหลกัสตูรนอกเวลาดา้นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรท่ี์ใหเ้ดก็อายรุะหว่าง 
6 – 18 ปีสามารถเลือกเขา้รว่มบทเรียนท่ีน่าสนใจไดอ้ย่างอิสระและเรียนผ่านการแกปั้ญหาต่างๆ ซึ่งเด็กท่ี
เขา้รว่มโครงการดงักล่าวสามารถน าไปตอ่ยอดแลว้ชนะการแข่งขนั  รวมถึงไดเ้หรียญเงินใน World Robot 
Olympiad ดว้ย 

 (4) ทักษะมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) เป็นการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) เชน่ ความเห็นใจผูอ่ื้น การท างานรว่มกนั การเจรจาตอ่รอง การเป็นผูน้  า และการอยู่
ในสงัคม ตวัอย่างเช่น โครงการ iEARN ในประเทศสเปนท่ีใหน้กัเรียนอายรุะหว่าง 5 – 18 แลกเปล่ียนการ
เรียนรูผ้่านทางออนไลนก์ับนกัศกึษาในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือท าโครงการท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิตใหดี้ขึน้ เช่น 
โครงการ Future Citizen Project ท่ีเด็กไดห้าข้อมูลเก่ียวกับการเลือกตัง้และการเมืองและออกไปเป็น
อาสาสมคัรในวนัเลือกตัง้ ไดส้อนใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น การออกความคดิเห็น และ
การยอมรบัในระบบประชาธิปไตย 

ทกัษะทัง้หลายเหล่านีถ้ึงแมว้่าจะไม่ไดถ้กูนิยามในกรอบดัง้เดิมว่าเป็นคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์
หรือสงัคมศาสตรใ์นรูปแบบท่ีเราคุน้เคย แตเ่ป็นทกัษะท่ีตอ่ยอดขึน้มาและใชแ้ขนงวิชาตา่งๆ แบบบรูณาการ
เพ่ือน ามาแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับโจทย์ท างธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีบริษัทและ
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ผูป้ระกอบการตอ้งการ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือแทนท่ีจะแกปั้ญหาเป็นเรื่องๆ หรือท างานเป็นกิจวตัรในแต่
ละวนั เปล่ียนเป็นการแกปั้ญหาแบบองคร์วม (Holistic Approach) ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และการท างานกนัเป็นทีมดว้ยความเขา้ใจผูอ่ื้น ซึ่งเดก็ท่ีมีทกัษาะเหลา่นีจ้ะเติบโตเป็นผูข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ท่ีส าคญัและเป็นพลเมืองโลกท่ีมีความรบัผิดชอบในอนาคต 

ทั้งนี ้ การพัฒนาทักษะเหล่านั้นไม่สามารถท าได้ด้วยโมเดลการสอนแบบเดิมๆ แต่จะต้อง
เปล่ียนเป็นโมเดลท่ีสรา้งเสรมิทกัษะและประสบการณใ์หก้บัผูเ้รียน และเตรียมความพรอ้มในการท างานใน
สิ่งแวดล้อมท่ีเสมือนการท างานจริง โดย Education 4.0 ได้กล่าวถึงโมเดลการสอนรูปแบบใหม่ท่ี
สถาบนัการศกึษาควรปรบัใช ้คือ (1) การเรียนรูส้ว่นบคุคลและการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (2) การเรียนรูท่ี้ทกุคน
เขา้ถึงได ้(3) การเรียนรูเ้ชิงแกปั้ญหาและสรา้งความร่วมมือ และ (4) การเรียนรูต้ลอดชีพท่ีผูเ้รียนเป็นตวั
ขบัเคล่ือน โดยมีรายละเอียดแตล่ะแนวทางดงันี ้

(1) การเรียนรู้ส่วนบุคคลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากในอดีตท่ีการเรียนรูค้่อนขา้งมีกรอบ
มาตรฐานชดัเจน เปล่ียนเป็นการเรียนรูต้ามความถนดัและความสนใจสว่นบคุคลดว้ยบทเรียนท่ีปรบัเปล่ียน
ได้ตามจังหวะของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) มีโครงการ 
I-Design ท่ีลดวิชาภาคบงัคบัและใหน้กัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอิสระไดม้ากขึน้ในเวลาท่ีตนพรอ้มท่ี
จะเรียนจากในและนอกมหาวิทยาลยัมหิดลทัง้ในไทยและต่างประเทศท่ีเป็นพนัธมิตรกัน4 หรือท่ีประเทศ
อินเดียท่ีองคก์รเพ่ือการศึกษา Pratham ไดจ้ัดท าโครงการเรียนนอกเวลา Hybrid Learning Program ท่ี
เป็นการดงึชมุชนเขา้มามีส่วนรว่ม เช่น ใหค้นในชมุชนอาสามาเป็นผูด้แูลและเป็น Facilitator ใหก้บัการท า
โครงการของนกัเรียน หรือการเล่นสวมบทบาทในการสอนภาษาองักฤษ ซึ่งผลลพัธพ์บว่านกัเรียนท่ีเขา้รว่ม
โครงการไดค้ะแนน 12% มากกวา่นกัเรียนทั่วไป 

(2) การเรียนรู้ทีทุ่กคนเข้าถึงได้ (Inclusivity) จากท่ีการเรียนถกูจ ากดัอยูเ่ฉพาะลุ่มคนท่ีสามารถ
สอบเขา้และเขา้ถึงการศกึษาได ้เปล่ียนเป็นการศกึษาท่ีใครก็เขา้ถึงไดแ้ละตอ้นรบัทกุคน ตวัอย่างเช่น กลุ่ม
โรงเรียน Prospect Charter School ในรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา ก าหนดเกณฑใ์หมี้การเปิดรบันกัศึกษา
หลายเชือ้ชาต ิการใชอ้าจารย ์บทเรียน และตวัละครท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เชือ้ชาต ิและสงัคม และ
การใหเ้ด็กทุกคนสามารถเขา้เรียนในระดบัยากพิเศษได ้(Honors Courses) โดยไม่มีการแบง่ชัน้เรียน ท า
ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูอ้ย่างเต็มท่ีและประสบความส าเร็จมากกว่า ซึ่งผลลพัธคื์อนักเรียนมากถึง 73% สอบได้
ระดบัท่ีดีในขอ้สอบวิชาคณิตศาสตรม์ากกวา่คา่เฉล่ียของรฐัท่ี 43% 

(3) การเรียนรู้เชิงแก้ปัญหาและสร้างความร่วมมือ จากในอดีตท่ีการเรียนจะเป็นแบบทีละ
กระบวนการ เปล่ียนเป็นการเรียนในรูปแบบโครงการและการแก้ปัญหา ซึ่งตอ้งใช้ความร่วมมือและ
ความสามารถของแตล่ะคนในทีม และเป็นการเตรียมความพรอ้มในการท างานจริงในอนาคต ตวัอย่างเชน่ 

                                                           
4 MUIC. (2020). MUIC’s Science Division to Add I-Design Next Academic Year, Giving Students More Options. Retrieved August 21, 2021, from 
https://muic.mahidol.ac.th/eng/muics-science-division-to-add-i-design-next-academic-year-giving-students-more-options/ 
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กลุ่มโรงเรียน Innova School ในประเทศเปรูท่ีน าเอาโจทยใ์นสงัคมมาใหน้กัเรียนระดบัประถมและมัธยม 
(K-12) หาวิธีแกปั้ญหาผ่านการท างานเป็นทีม เช่น การหาแนวทางในการลดขยะในชมุชน ซึ่งผลจากการ
น าความรูม้าประยุกตใ์ช้จริงนั้นท าให้นักเรียนสามารถสอบผ่านวิชาคณิตศาสตรไ์ดถ้ึง 61% มากกว่า
คา่เฉล่ียของประเทศท่ี 17% และน าแนวคดิการท างานรว่มกนัไปใชไ้ดจ้รงิตอนเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

(4) การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong learning) ที่ผู้เรียนเป็นตัวขับเคล่ือน จากในอดีตท่ีการ
เรียนรูส้ิ่งใหมจ่ะลดนอ้ยลงเม่ือเขา้วยัท างานและหา่งออกจากสถานศกึษา เปล่ียนเป็นการเรียนรูต้ลอดชีพท่ี
ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ตัวอย่างเช่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมแ่ละมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไม่ตอ้งเรียนตอ่เน่ืองครบ 4 ปี หาก
ตอ้งการหยดุเรียนเพ่ือออกไปท าธุรกิจส่วนตวั ท างาน หรือเรียนเพียงเพราะตอ้งการความรูเ้ฉพาะทางเพียง
บางเรื่องก็สามารถหยดุการเรียนได ้โดยมหาวิทยาลยัจะเก็บหน่วยกิตไวใ้หแ้ละจะกลบัมาเรียนในภายหลงั
หรือไมก็่ได้5 

เม่ืออตุสาหกรรมเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะดว้ยปัญหาสิ่งแวดลอ้มโลกท่ีมีความซบัซอ้นมากขึน้ การ
เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุท่ีตอ้งการนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ หรือวิถีชีวิตแบบ New Normal 
ความตอ้งการแรงงานก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย ซึ่งระบบการศกึษาในยคุปัจจุบนั ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเขา้หอ้งเรียน
เพ่ือเรียนกับอาจารย ์ดว้ยหนังสือ สมุด และการเขียนกระดานไม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
อตุสาหกรรมได ้จงึเป็นตน้ก าเนิดของแนวคดิ Education 4.0 ท่ีไมไ่ดจ้  ากดัการเรียนรูอ้ยูใ่นหอ้งเรียน แตเ่นน้
การสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์การแกไ้ขปัญหา และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น  

ทัง้นี ้หากภาคการศกึษาของประเทศไทยหรือประเทศตา่งๆ ไมส่ามารถปรบัตวัในการจดัการศกึษา
เพ่ือใหเ้ด็กมีความพรอ้มจะส่งผลกระทบต่อทัง้ตวัเด็กเองท่ีไม่ไดโ้อกาสพัฒนาในสิ่งท่ีตนสนใจและไม่มี
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหา ประเทศก็จะขาดนวตักรรมและความสามารถในการแข่งขนั และไม่
สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจไดเ้ท่าเทียมประเทศอ่ืน อย่างไรก็ดี การจะเปล่ียนรูปแบบการศึกษาได้นั้น
จ าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากทัง้ภาครฐัผูก้  าหนดนโยบาย ภาคการศกึษาผูจ้ดัการเรียนการสอน และ
ภาคอุตสาหกรรมหรือผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูก้  าหนดความตอ้งการของแรงงาน ท างานร่วมกันเพ่ือสรา้ง
ระบบแวดลอ้มของการศกึษาใหเ้ด็กรุน่ใหม่มีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัอนาคต ซึ่งหากประสบความส าเร็จจะ
เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจว่าภายใน 10 – 20 ปีขา้งหนา้นีจ้ะไดเ้ห็นนวัตกรรมท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีเป็นผลผลิตจากการ
เรียนรูรู้ปแบบใหมท่ี่จะน ามาพฒันาคณุภาพชีวิตของทกุคนใหดี้ขึน้ 
 

 
 
 

                                                           
5 CMU. (2021). CMU Lifelong Education. Retrieved August 21, 2021, from https://www.lifelong.cmu.ac.th/ 
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เกี่ยวกับผู้เขียน : คณุชินวฒุิ เจษฎาญานเมธา ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ที่ปรกึษาประจ าศนูยว์ิจยัและใหค้  าปรกึษา สถาบนั
บณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร ์แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั คณุชินวฒุิ มีความเช่ียวชาญการใหค้  าปรกึษาดา้นการวางแผน
ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธอ์งคก์ร การบรหิารทรพัยากรบคุคล และการออกแบบนโยบายภาครฐั นอกเหนือจากนี ้ยงัมีผลงาน
วิชาการท่ีไดน้ าเสนอและตีพิมพใ์นการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ และการตีพิมพบ์ทความในนิตยสารทางธุรกิจดว้ย 
อีเมล ์: chinnawut.jedsadayanmeta@sasin.edu 
ค ำสงวนสทิธิ ์: เอกสำรฉบบันีจ้ดัท ำขึน้จำกแหล่งขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนทีน่ำ่เชือ่ถอื อย่ำงไรก็ตำม ผูเ้ขียนและสถำบนับณัฑติฯ ศศนิทร์ มอิำจ
รบัรองควำมถูกตอ้งและควำมสมบูรณข์องขอ้มูลดงักล่ำวได ้และสถำบนับณัฑติฯ ศศนิทร์ ตวัแทน หรือบคุลำกร จะไม่รบัผดิต่อควำมเสยีหำยใดๆ รวมถงึ 
ควำมเสยีหำย สญูเสยี และค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม ซ่ึงรวมถงึกำรตดัสนิใจหรือกำรกระท ำใดๆ ทีเ่ป็นผลหรือสบืเนือ่งจำกกำรใชห้รือไม่
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