


คํานํา

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์วิจัยฟวิเจอร์เทลส์ แล็บ
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี 
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยฟวิเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี      
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน
เร่ือง “อนาคตของการทํางาน” (Future of Work) เพ่ือนําเสนอ
ข้อมูลสถิติสําคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ปัจจัย
ขับเคล่ือนท่ีสําคัญต่ออนาคตของการทํางาน รวมถึงผลการ
คาดการณ์ภาพอนาคตของการทํางานในบริบทประเทศไทย 
เพ่ือเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคต
ท่ีพึงประสงค์ ให้กับตลาดแรงงานในประเทศไทย เพ่ือนําเสนอ
ต่อภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานให้มี สุขภาวะที่ดีและวางกลยุทธ์เพ่ือให้ประเทศไทย
มีความสามารถต่อการแข่งขันในระดับโลก พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและความคิดเห็น
อันเปน็ประโยชน์ต่องานวิจัย  และหวังเปน็อย่างย่ิงว่างานวิจัย  
เล่มน้ีจะเปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ
นําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงาน
ด้านการทํางานของแรงงานในประเทศไทยให้สอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตต่อไป
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 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของ
มนุษย์ต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการทํางานท่ีมี
โอกาสและความท้าทายมากมายในอนาคต อนาคตของ
การทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์            
อย่างมาก เพราะการทํางานทําให้เกิดรายได้ในการเล้ียงชีพ      
หากแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง อาจทําให้หลายอาชีพหายไป ขาดรายได้ ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในภาพรวม โดย
เฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบาง

 ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติป ีพ.ศ. 2563 ระบุว่า
ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนท้ังส้ิน 38.21 ล้านคน แบ่งออก
เปน็ผู้มีงานทํา 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน  และ
ผู้รอฤดูกาล 4.9 แสนคน ประกอบด้วยผู้ทํางานในภาคบริการ
และการค้า 17.5 ล้านคน ภาคเกษตรกรรม 11.28 ล้านคน และ
ภาคการผลิต 8.55 ล้านคน โดยผู้มีงานทําร้อยละ 84.3 
ทํางานต้ังแต่ 35 ช่ัวโมงข้ึนไปต่อสัปดาห์ ผู้ท่ีทํางานน้อยกว่า 
35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีร้อยละ 13.8 และผู้ท่ีไม่ได้ทํางานใน
สัปดาห์แห่งการสํารวจ มีร้อยละ 1.9

 งานวิจัยขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
คาดการณ์ว่า ในสองทศวรรษข้างหน้า ตําแหน่งงานและ    
การจ้างงานในไทยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 44 (กว่า 17 ล้าน        
ตําแหน่ง)  มีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกแทนท่ีโดยระบบอัตโนมัติ 
โดยกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือ แรงงานในภาค    
บริการ ภาคเกษตรกรรม และแรงงานทักษะตํ่า 

สถานการณ์
ในปจัจุบัน

8.55 ล้านคน

ผู้ท่ีอยู่ในกําลังแรงงาน
มีจํานวนท้ังส้ิน
38.21 ล้านคน

ผู้มีงานทํา
37.33 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
4.9 แสนคน

ผู้ว่างงาน
3.92 แสนคน

ผู้มีงานทํา
37.33
ล้านคน

ภาคบริการ
17.5 ล้านคน 

ภาคเกษตรกรรม
11.28 ล้านคน

ภาคการผลิต

และการค้า
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 รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 
2017 ได้จัดอันดับความสามารถโดยรวมของประเทศไทย
ปี พ.ศ.2563 อยู่ในอันดับท่ี 40 จากท้ังหมด 63 ประเทศ
ท่ัวโลก โดยพบว่าปัจจัยด้านความรู้ (Knowledge) ของประเทศ
อยู่อันดับท่ี 43 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีอยู่อันดับท่ี 27 ส่วน
ปจัจัยด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) อยู่ใน
อันดับท่ี 50 หากพิจารณาระดับการศึกษาของคนในประเทศ
จะพบว่าแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า 
จํานวน 27 ล้านคน คิดเปน็ร้อยละ 48.45 และแรงงานท่ีมี  
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ํากว่ามีจํานวน
37 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.35 ซ่ึงการเปล่ียนแปลง     
ในอนาคต การสร้างความรู้และทักษะในการทํางาน รวมถึง
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการมีความพร้อมในอนาคต
ล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีประเทศไทยควรพัฒนา  ขีด
ความสามารถส่วนน้ีให้เพ่ิมข้ึน

 หากพิจารณาจากการสํารวจความสุขของคนทํางาน 
(ในองค์กร) พ.ศ.2561 พบว่า คะแนนความสุขของคนทํางาน
ในองค์กรระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉล่ีย 58.62 คะแนน 
ซ่ึงตามเกณฑ์ของเคร่ืองมือ HAPPINOMETER จัดอยู่ระดับ 
”HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 
50.00-74.99 คะแนน) โดยมิติท่ีมีค่าคะแนนสุขสูงท่ีสุดคือ 
“มิติครอบครัวดี” และมิติท่ีมีค่าตํา่สุด คือ “มิติใฝรู้่ดี” ซ่ึงมี
ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 49.46 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “Unhappy” 
หรือ “ระดับความสุขตํ่ากว่าเป้าหมายเป็นสัญญาณให้ต้อง
พัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจัง (ช่วงคะแนน 25.00-49.99 
คะแนน) จากการพิจารณาจําแนกตามลักษณะท่ัวไปของ
คนทํางานในองค์กร พบว่าคนทํางานเพศหญิงมีคะแนน    ความ
สุขสูงกว่าคนทํางานเพศชายเล็กน้อย คือ 59.42 คะแนน และ 
57.91 คะแนนตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า   
วัยทํางาน (อายุ 25-59 ปี) มีคะแนนความสุขสูงสุด 58.99 
คะแนน รองลงมาวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) มีคะแนน        
ความสุข 58.08 คะแนน และเยาวชน (อายุ 15-24 ป)ี มีคะแนน
ความสุข 56.06 คะแนน เม่ือจําแนกตามสถานภาพการทํางาน
พบว่า ลูกจ้างรัฐบาลมีคะแนนความสุขสูงกว่าลูกจ้างเอกชน
คือ 65.54 คะแนน และ 56.07 คะแนน สําหรับรายภาคพบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนความสุขสูงสุด 60.97 คะแนน
ภาคเหนือ 60.85 คะแนน ภาคใต้ 59 .85 คะแนน          
ภาคกลาง 57.44 คะแนน และ กทม. 56.18 คะแนน            
ตามลําดับ การเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีเกิดข้ึนท้ังรูปแบบ
การทํางานและการใช้ชีวิต อาจส่งผลให้แรงงานไทยมีระดับ
ความสุขเปล่ียนแปลงไป หากไม่สามารถปรับตัวได้หรือได้รับ
ผลกระทบเชิงลบในอนาคต 

มีร้อยละ 1.9

58.62 คะแนน

ผู้มีงานทํา ร้อยละ 84.3
ทํางานต้ังแต่
35 ช่ัวโมงข้ึนไป

ต่อสัปดาห์

ช่ัวโมงข้ึนไป
ต่อสัปดาห์

ผู้ท่ีทํางานน้อยกว่า

มีร้อยละ 13.8
ผู้ท่ีไม่ได้ทํางานในสัปดาห์แห่งการสํารวจ

การสํารวจ

ของคนทํางาน
ความสุข

โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
(ในองค์กร) พ.ศ.2561

ระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉล่ีย

คะแนนความสุข
ของคนทํางานในองค์กร
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Artificial & Robots Co-workers
 ระบบอัตโนมัติมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนงานท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน  และ
เพ่ิมคุณภาพให้กับงานบางอย่าง ในอนาคต จํานวนงานของมนุษย์
ท่ีสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์น้ัน จะแตกต่างจากปจัจุบันถึง    
ร้อยละ 50-70 มีความเป็นไปได้มากท่ีสุดว่าระบบอัตโนมัติและ
แรงงานมนุษย์ก่อให้ เ กิดทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
หลายอาชีพจะสูญหายไปและมีการใช้แรงงานมนุษย์ในรูปแบบใหม่ 

AI in Knowledge Work
 ระบบและหุ่นยนต์ท่ีใช้ AI จะเปล่ียนสาขาและวิชาชีพท่ีเน้น
ด้านความรู้อย่างมาก เช่น การเงิน การแพทย์ ความเป็นผู้นํา และ
กฎหมาย โดย AI จะช่วยเสริมการทํางานของผู้เช่ียวชาญด้วย
การให้ความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบปฏิบัติการให้แม่นยําและรวดเร็วย่ิงข้ึน

6G Network
 ภาคีต่างๆ ท่ัวโลกได้เร่ิมพัฒนาเครือข่าย 6G มีการคาดการณ์
ว่า 6G จะมีความเร็วมากว่า 5G 8,000 เท่า โดยความเร็วของ  
เครือข่าย 6G สามารถเปิดใช้งานแอพพลิเคช่ันเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และปฏิวัติวงการได้ท้ังหมด สามารถเร่งการพัฒนาปัญญา
ประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ืองได้อย่างมีนัยสําคัญ รวมท้ัง
เปิดใช้งานอินเทอร์เฟซอัจฉริยะท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Ethics of AI
 ความก้าวหน้าในปัญญาประดิษฐ์ทําให้เกิดคําถามเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและจริยธรรมรูปแบบใหม่ท่ีได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึน
ในอนาคตจะเกิดการถกเถียงประเด็นทางศีลธรรมและการออก
กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาและการใช้ AI จะกลายเปน็ประเด็นท่ี
ถูกกล่าวถึงอย่างมากในอนาคต

Exoskeleton
 ชุดโครงร่างภายนอกท่ีใช้พลังงานเป็นเคร่ืองจักรท่ีสวมใส่
ได้ซ่ึงเสริมสร้างและสนับสนุนการเคล่ือนไหวของร่างกายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางกายภาพ Exoskeleton ถูกสร้างข้ึนเพ่ือ
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันมากมายต้ังแต่การแพทย์ ไปจนถึง
อุตสาหกรรม การทหาร และการประดิษฐ์ยังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนา 
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Remote Work 
 การทํางานออนไลน์ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีก้าวหน้าทําให้รูปแบบการทํางานแบบเดิม
เปล่ียนไป หลายอาชีพสามารถ ทํางานจากท่ีไหนก็ได้ ไม่จําเปน็ต้อง
เข้าสํานักงาน การทํางานมีความยืดหยุ่นมากข้ึน แต่ไม่ใช่ทุกอาชีพ
ท่ีจะต้องทํางานจากระยะไกล งานบางอย่างยังมีความจําเป็นท่ี
ต้องเข้าสํานักงาน

Flexible Working Hour
 ช่ัวโมงการทํางานท่ียืดหยุ่น ช่วยให้พนักงานสามารถเร่ิมต้น
และส้ินสุดวันทํางานได้เม่ือต้องการ ทําให้พนักงานสามารถเข้ามา
ทํางานได้เร็วหรือช้ากว่าเวลาท่ีกําหนด ช่วยให้สามารถจัดตารางการ
ทํางานในช่วงเวลาท่ีเหมาะกับตนเอง เพ่ือทํางานให้สําเร็จมากข้ึน 
นายจ้างก็สามารถเลือกรับพนักงานได้หลากหลายมากข้ึน  แม้จะ
เปน็ผู้ท่ีมีภาระผูกพัน 

Valuing Free Time
 การให้คุณค่ากับเวลาว่างมากกว่าการเติบโตในสายอาชีพอย่าง
รวดเร็วหรือการเพ่ิมเงินเดือนทําให้พนักงานมีการเลือกวิถีชีวิตการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตประเภทต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสมดุลชีวิต
การทํางานและชีวิตท่ีดีข้ึน องค์กรท่ีต้องการได้รับฐานพนักงาน
ท่ีมีแรงบันดาลใจและมุ่งม่ันจําเปน็ต้องเพ่ิมการลงทุนในความหมาย
และความยืดหยุ่นในการทํางาน

Young Retirees
 คนรุ่นใหม่จํานวนมากต้ังเป้าท่ีจะเกษียณต้ังแต่อายุยังน้อย 
แทนท่ีจะประกอบอาชีพท่ีประสบความสําเร็จ พวกเขาพยายามสะสม
เงินออมให้เพียงพอ เพ่ือให้มีอิสระทางการเงินไปตลอดชีวิต งาน
หรือการจ้างงานไม่ได้เปน็ส่วนสําคัญของชีวิต และไม่ถือว่าการสะสม
ความ ม่ัง ค่ังอ ย่าง ต่อ เ น่ืองห รือการป รับป รุงท รัพย์ สิน
ทางวัตถุเปน็ปจัจัยหลักของความสุข

Reskill and Upskill
 เม่ือเทคโนโลยีและโลกดิจัทัลเปล่ียนแปลงไป ทําให้อาชีพต่างๆ
ต้องปรับตัว องค์กรส่วนใหญ่มีการใช้นโยบายการฝกึอบรมเพ่ือ
เ พ่ิม ทักษะ ให ม่ ท่ี จํ า เป็ น ต่ออนาคตใ ห้พนักงานสามารถ
นําความสามารถของพวกเขาไปใช้ต่อยอดในงานได้
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STEM Careers
 งาน STEM เป็นอาชีพท่ีพนักงาน STEM ใช้ความรู้        
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร์เพ่ือพยายาม
ทําความเข้าใจว่าโลกทํางานอย่างไรและแก้ปัญหาอย่างไร       
งาน STEM เป็นงานท่ีต้องการในปัจจุบัน และจะเป็นงานท่ี        
ต้อง การในอนาคตช่องขนาดใหญ่น้ีจะมีบทบาทสําคัญต่อวิธีการ
ทํางานของโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจ

Non-Degree Jobs
 การทํางานโดยไม่จําเป็นต้องใช้ใบประกาศนียบัตรการจบ
การศึกษา องค์กรมุ่งเน้นการพิจารณาการคัดเลือกเข้าทํางาน
จากทักษะและความสามารถท่ีมีและตรงกับความต้องการของงาน
ในตําแหน่งน้ันๆ โดยมีองค์กรทดสอบระดับความสามารถของ
ทักษะต่างๆ เพ่ือใช้ในการย่ืนสมัครงาน

Swarm Work
 งานจับกลุ่มหมายถึงการแบ่งงานออกเปน็งานเล็ก ๆ ไม่ว่า
จะโดยตรงหรือผ่านแพลตฟอร์มสําหรับผู้รับเหมาช่วงจํานวนมาก
ท่ีผู้สร้างงานอาจไม่รู้ตัว Micro- และ macro-tasking เป็น
พ้ืนท่ีของงานฝูงและการระดมทุนซ่ึงอ้างถึงขอบเขตและ
ข้อกําหนดของงาน

Project-Based Hiring
 องค์กรจํานวนมากต้องการทีมทํางานสําหรับโครงการด่วนของ
ลูกค้าโดยเฉพาะ เน่ืองจากพนักงานท่ีมีอยู่ในองค์กรไม่มีชุดทักษะ
หรือเวลาท่ีต้องการในการดําเนินโครงการเฉพาะ ส่ิงน้ีทําให้เกิด
ความจําเป็นในการจ้างงานรายโครงการ

Gig Economy
      ระบบเศรษฐกิจแบบงานช่ัวคราวและงานพาร์ทไทม์ตลอดจน
งานอิสระหรือสัญญาตามโครงการจะกลายเปน็เร่ืองปกติธรรมดา
ของตลาดงาน นายจ้างมีเป้าหมายท่ีจะลดจํานวนสัญญาถาวรแบบ
ถาวรให้น้อยท่ีสุดด้วยเหตุผลทางการเงิน พนักงานเอง
ก็เต็มใจท่ีจะพิจารณาสัญญามากข้ึนด้วยความยืดหยุ่นท่ีเพ่ิมข้ึน 

Multipotentialite
 ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษมากมายซ่ึงส่ิงเหล่าน้ันสามารถสร้าง
อาชีพท่ียอดเย่ียมให้กับบุคคลน้ันได้  ความสามารถทางปัญญา
ข้ันสูงและความกระตือรือร้นทําให้คนกลุ่มน้ีเปน็ผู้ท่ีมีความสามารถ
พิเศษในหลายด้าน ส่ิงน้ีทําให้พวกเขามีทางเลือกมากมาย
สําหรับอาชีพในอนาคต แต่ในทางกลับกัน ก็ทําให้เกิดความกดดัน
อย่างมากท่ีจะพยายามตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใด
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แนวโน้มการเปล่ียนแปลง
การทํางานท่ีออกแบบเองได้
 การทํางานท่ีสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบท่ีตนเองต้องการได้ ท้ังด้านระยะเวลา 
สถานท่ี จํานวน และรูปแบบการทํางาน ผู้คนมีโอกาสใช้ชีวิตทํางานตามการ
ออกแบบแทนกฎระเบียบและค่านิยมเดิมของการทํางาน ส่งผลให้ผู้คนสามารถ
ใช้ชีวิตทํางานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลตามความต้องการของตนเอง ส่งผล
ต่อสุขภาวะท่ีดีท้ังทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ทําให้ผู้คนมีมุมมองต่อ
การทํางานในแง่ดี สามารถเลือกทําส่ิงท่ีตนเองรู้สึกมีความสุขและมีความหมายได้

การทํางานร่วมกับปญัญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีข้ันสูง
 การทํางานร่วมกับเทคโนโลยีมีการเช่ือมต่ออย่างกลมกลืน มนุษย์ทํางาน
ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพ่ือสร้างประสิทธิภาพการทํางานอย่าง
สูงสุด โดยมีเทคโนโลยีข้ันสูงส่งเสริมการทํางาน เช่น การพัฒนาเครือข่าย 6G 
ท่ีสามารถช่วยเร่งการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ืองได้อย่าง
มีนัยสําคัญ รวมท้ังเปดิใช้งานอินเทอร์เฟซอัจฉริยะท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผล
ต่อการเพ่ิมข้ึนต่อผลผลิต คุณภาพ และระยะเวลาในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
บริการได้อย่างแม่นยํา ลดข้อผิดพลาดของการทํางานในทุกระดับ

การทํางานท่ีเน้นทักษะต่อความสําเร็จของงาน
 การทํางานท่ีสนใจทักษะความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของงาน 
มากกว่าสนใจระดับการศึกษาท่ีผ่านมา ส่งผลให้แรงงานทุกวัย ทุกกลุ่ม สามารถ
พัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมต่อรูปแบบงานได้ ทําให้สามารถปรับตัวต่องานรูปแบบใหม่
ในอนาคตได้ เช่น ทักษะท่ีจําเป็นต่องานในอนาคตในศตวรรษท่ี 21 องค์ความรู้
ด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์) ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ วิจัย เปน็ต้น  

การทํางานเชิงเด่ียว
 การทํางานท่ีเน้นรูปแบบการทํางานแยกส่วนในโครงการต่าง ๆ  สมาชิกในทีม
โครงการทํางานแบบแยกส่วนตามหน้าท่ีเฉพาะท่ีตนได้รับมอบหมาย สมาชิกมี
ส่วนส่งเสริมต่อความสําเร็จของโครงการ แต่อาจไม่ได้รู้รายละเอียดหรือได้ทํางาน
ร่วมกับส่วนงานอ่ืนโดยตรง การจ้างงานเปน็ลักษณะช่ัวคราวตามระยะเวลาของ
โครงการแทนการจ้างงานเป็นพนักงานประจํา ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถ
ปรับเพ่ิมลดขนาดของลูกจ้างในองค์กรได้อย่างยืนหยุ่น ลูกจ้างสามารถเลือก
ทํางานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน ความจงรักภักดีต่อองค์กรอาจลดลง
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การทำงานของประชาชนในทุก ๆ วันเต็มไปด้วยความสุข ทุกคนสามารถออกแบบชีวิตการทำงานของตนเองได้ ทำงาน    
จากท่ีไหนก็ได้ มีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับการทำงาน เช่ือมต่อข้อมูลรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจ
เติบโต

Happy Work, Happy Life 
Scenario 1

สังคม ผู้คนได้รับการศึกษาท่ีเสริมสร้างทักษะท่ีตอบโจทย์ต่องานแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเปน็ STEM Careers หรืออาชีพใหม่ท่ีเกิดข้ึน
ตามยุคสมัย โดยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีคนทุกวัยสามารถเรียนรู้เพ่ิมได้ การจ้างงานจะให้ความสําคัญกับการดูระดับการศึกษา
น้อยลง แต่เน้นเร่ืองการดูระดับความสามารถหรือประเภทของทักษะท่ีตอบสนองต่องาน

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจในเมืองมีการขยายตัวมากข้ึน ผู้ประกอบการดําเนินกิจการในรูปแบบท่ียืดหยุ่นข้ึน ลดการรวมศูนย์อํานาจ แต่มี
การกระจายงานออกเปน็โปรเจ็คเล็กๆ อย่างมีคุณภาพ  ทุกคนมีความสุขท่ีสามารถทํางานท่ีตรงกับความชอบความต้องการได้หลายอย่าง
ในเวลาเดียวกัน สามารถเพ่ิมรายได้ของตนเองได้ตามความต้องการ

เทคโนโลยี มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากด้วยเครือข่ายสัญญาณ
อิน เทอ ร์ เ น็ต  6G  การ ทํ าง าน ในร ะบบออน ไล น์ ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ นภาค ส่ วน ใด  เ ช่ น  ภาค รัฐบาล  ภาค เอกชน  สถา บัน
การศึกษา สามารถเช่ือมต่อข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีปญัญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทํางานและการประมวลผล
มีส่วนทําให้โครงการขนาดต่างๆประสบความสําเร็จในการขับเคล่ือนประเทศ ผู้คนสามารถออกแบบการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของส่ิงมีชีวิตในทุกส่วนของสังคมได้ดีมากข้ึน แม้เพ่ือนร่วมงานจะอยู่ในรูปแบบของหุ่นยนต์เพ่ิมมากข้ึน แต่
ประชากรส่วนมากจะไม่ตกงาน เพราะสามารถขยับรูปแบบของงานเป็นงานท่ีมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน ได้รับรายได้เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้รายได้
ต่อหัวประชากรเพ่ิมมากข้ึน 

คุณค่า ผู้คนมองว่างานเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตท่ีไม่ทําให้เกิดความทุกข์  เพราะสามารถปรับสมดุลในชีวิตได้อย่างท่ีต้องการ ผู้คนเคารพซ่ึง
กันและกันในแง่ของเวลาส่วนตัวมากข้ึน ทุกคนสามารถทํางานจากท่ีไหนก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมีการบังคับให้เข้าสํานักงานเท่าน้ัน จะมีการ
ประเมินผลจากความสามารถและผลงานท่ีจัดทําได้จริงให้กับองค์กรเท่าน้ัน เม่ือทุกคนมีความสุขมากข้ึนก็จะมีประสิทธิภาพการทํางาน
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ทุกครอบครัวและสังคมมีความสุขมากข้ึน 
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การทํางานเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก หุ่นยนต์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทํางาน ประชาชนไม่มีทักษะแห่งอนาคต
รองรับจึงไม่สามารถปรับตัวได้ ประชาชนส่วนมากตกงาน เศรษฐกิจในเมืองตกตํ่า บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวาย

สังคม กลุ่มคนท่ีขาดโอกาสอยู่แล้วย่ิงขาดโอกาสในการได้รับงานทํามากย่ิงข้ึน การเปิดรับพนักงานใหม่น้อยลง การทํางานเน้นการ
รวมศูนย์ องค์กรและผู้ประกอบการต่างๆพยายามลดขนาดขององค์กรลง มีประชากรป่วยเปน็โรคซึมเศร้า เครียด วิตกกังวลเพ่ิมมากข้ึน 
มีการฆ่าตัวตายหรือก่อคดีอาชญากรรมมากย่ิงข้ึน บ้านเมืองเต็มไปด้วยอาชญากร เพ่ือแย่งทรัพยากรทางด้านเงินและอาหารกันเพ่ือให้เกิด
การดํารงชีพ 

เศรษฐกิจ มนุษย์เร่ิมตกงานมากข้ึน โดยเร่ิมจากกลุ่มอาชีพท่ีใช้ทักษะตํา่ จนถึงทักษะระดับกลาง เศรษฐกิจตกตํา่ยํา่แย่ ต้องหาวิถีทาง
รอดชีวิตในการทํางาน ไม่มีใครสามารถรักษาสมดุลของการใช้ชีวิตไว้ได้ ผู้คนในเมืองไม่มีโอกาสหางานทําได้ ส่งผลให้คนมีหน้ีสินมากข้ึน 
ครอบครัวเปล่ียนสถานะ มีคุณภาพชีวิตท่ีลําบาก 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ ไม่ได้เกิดการนําไปใช้กับงานเท่าท่ีควร ทําให้การทํางานยังคงล่าช้า เต็มไปด้วยปัญหาและความ
ผิดพลาด การใช้ปัญญาประดิษฐ์ท่ีมากข้ึนแต่ขาดการตรวจสอบอย่างดีต้ังแต่ต้นทําให้มีผู้ปลูกฝงัจริยธรรมและค่านิยมท่ีผิดให้กับโปรแกรม 
ทําให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ท้ังหมด และมีการจัดต้ังสมาคมแรงงานโดยปัญญาประดิษฐ์ท่ีมีการบงการโดยผู้มี
อํานาจท่ีต้องการผลประโยชน์จากการควบคุมให้ปัญญาประดิษฐ์ทํางานแทนมนุษย์

คุณค่า ผู้คนมองเร่ืองการทํางานเป็นหนทางมีชีวิตรอด เต็มไปด้วยความทุกข์ ผู้คนมีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง มีศีลธรรมน้อยลง 
มีผู้ดําเนินธุรกิจหรืออาชีพผิดกฎหมายมากข้ึน ส่งผลให้ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามท่ีรักษาสืบต่อกันมาได้หายสาบสูญไปจนหมด

Get out, Human!
Scenario 2
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ผู้คนทํางานประจําด้วยความจําเป็นในการหาเล้ียงชีพให้กับตนเองและครอบครัว เกิดความเหล่ือมลํ้าในสังคมทั้งโอกาสใน
การพัฒนาทักษะ การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน และการขยายธุรกิจ  

สังคม การทํางานมีความยืดหยุ่นมากข้ึนเล็กน้อยในบางองค์กร องค์กรส่วนใหญ่ยังคนมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดในการวัดผลพนักงานจาก
ระยะเวลาการทํางาน มีการพิจารณาการรับเข้าทํางานจากระดับการศึกษา คณะท่ีจบ และมหาวิทยาลัยท่ีเรียน แรงงานทักษะตํา่มีการถูก
แทนท่ีด้วยเคร่ืองจักรและปัญญาประดิษฐ์มากข้ึน ผู้คนท่ีไม่ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตอบรับอนาคตของการทํางานจําเป็น
ต้องออกจากองค์กรและหางานรูปแบบอ่ืนทํา เช่น รับจ้าง อาชีพภาคบริการ เกิดความเหล่ือมลํา้ในการสังคมเพ่ิมมากข้ึน

เศรษฐกิจ ผู้คนท่ีมีรายได้น้อย จะย่ิงมีรายได้น้อยลง เพราะไม่มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตนเอง แต่ผู้ท่ีมีรายได้สูงจะย่ิงมีรายได้
สูงข้ึน เพราะทักษะท่ีศึกษามาได้รับการต่อยอดและตอบโจทย์กับความต้องการของงานในอนาคต ทําให้มีโอกาสเพ่ิมมากข้ึน เศรษฐกิจมี
การดําเนินไปในรูปแบบ GIG Economy มากข้ึน คนส่วนใหญ่ต้องหางานรายได้เสริมเพ่ือให้ตนเองมีอาชีพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาชีพหลักกับ
อาชีพเสริมอาจเปน็รูปแบบงานคนละประเภทกันก็เปน็ได้ 

เทคโนโลยี องค์กรขนาดใหญ่มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 6G Network หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทํางาน ส่งผลให้งาน
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสําเร็จขององค์กรมากข้ึนเร่ือยๆ แต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมส่วนใหญ่ ไม่สามารถปรับ
ตัวตามทันเทคโนโลยีต่างๆได้ เน่ืองด้วยข้อจํากัดของงบประมาณและบุคลากร

คุณค่า คนส่วนใหญ่ยังต้องทํางานอย่างหนัก ไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตในอย่างท่ีตนต้องการ เน่ืองด้วยการทํางาน ส่งผลให้การทํางานเปน็
ส่ิงบังคับให้คนส่วนใหญ่ต้องทําด้วยความจําเปน็ในการใช้ชีวิต โดยไม่มีโอกาสได้ทํางานตามส่ิงท่ีตนเองชอบหรือสนใจอย่างแท้จริง

Monday again?? 
Scenario 3
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รัฐบาลประกาศใช้นโยบาย Universal Basic Income เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันด้านรายได้ข้ันพ้ืนฐาน ทําให้
ทุกคนสามารถเลือกรูปแบบการทํางานท่ีตอบโจทย์ต่อความสนใจและวิถีชีวิตของตนเองได้มากข้ึน โดยไม่จําเป็นต้องกังวล
ถึงการได้รับรายได้ข้ันพ้ืนฐาน

สังคม การทํางานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และเทคโลยีต่างๆทําให้การทํางานทุกอย่างราบร่ืนสําหรับผู้คนส่วนใหญ่ ผู้คนทํางานด้วย
ความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีแรงกดดันในชีวิต ผู้คนท่ีสนใจการทําโครงการเพ่ือสังคมหรือเพ่ือช่วยเหลือโลกมากข้ึน เพ่ือตอบแทนสังคม
และดูแลโลกน้ีให้ดีมากย่ิงข้ึน โลกใบน้ีก็จะเต็มไปด้วยธุรกิจหรือโครงการท่ีมีการดูแลส่ิงแวดล้อม หากผู้คนบางส่วนมีความประสงค์ท่ีจะ
ไม่ทํางานก็สามารถใช้ชีวิตด้วยเงินอุดหนุนของรัฐบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว ในรูปแบบของการจ้างงานรายโปรเจ็ค และมีการทํางานหลายงานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 
ทําให้ผู้คนสามารถมีรายได้เพ่ิมอย่างท่ีตนเองต้องการ ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Startups สามารถนํารายได้ข้ันพ้ืนฐานของตนเอง
เก็บรวบรวมเพ่ือนําไปต่อยอดธุรกิจได้มากข้ึน

การเมือง รัฐบาลประกาศใช้นโยบาย Universal Basic Income และมีการส่งเสริมเร่ืองการพัฒนาทักษะท่ีตอบโจทย์ต่องานของ
อนาคต ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถหางานทําได้หลากหลายมากข้ึน

คุณค่า รูปแบบการทํางานมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ทุกคนให้ความสําคัญกับการเคารพเวลาส่วนตัวของผู้อ่ืนและการหาเวลาให้กับ
ตนเองและครอบครัว

UBI as a Life Funder 
Scenario 4
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