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” ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

5 ทักษะเด็กไทยป 2019 สูการ

เปนเยาวชนคุณภาพเพื่ออนาคต 

 3.สื่อสารใหไดอยางนอย 3 ภาษา 

1.ทักษะดานเทคโนโลยีและความรูเทาทนัสือ่ 

2.เรียนใหสนุก หมดยุคการเรียนเพือ่สอบ 

4. ทักษะหลากหลาย รูจักประยุกตใชใหแพรวพราว 

5. มีจิตอาสา สํานึกสาธารณะ 



5 อาชีพยอดฮิต ครองใจเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล 



ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรือ่ง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 7 – 9 ม.ค. 2562 

จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปข้ึนไป โดย นิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

จากการสํารวจเมื่อถามถึงอาชีพในฝนที่เด็กและเยาวชนไทยอยากเปนในยุคดิจิทัล 5 อันดับแรก   

 อันดับ 1 รอยละ 15.83 ระบุวาเปน อาชีพสวนตัว (คาขาย เสริมสวย ฯลฯ)  

 อันดับ 2 รอยละ 12.40 ระบุวาเปน อาชีพครู/อาจารย 

 อันดับ 3 รอยละ 11.87 ระบุวาเปน อาชีพรับราชการ (ไมระบุสาขา) 

 อันดับ 4 รอยละ 11.61 ระบุวาเปน อาชีพแพทย/พยาบาล 

 อันดับ 5 รอยละ 6.86 ระบุวาเปน อาชีพวิศวะ/สถาปนกิ/นักออกแบบดีไซน 

 



ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรือ่ง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 7 – 9 ม.ค. 2562 

จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปข้ึนไป โดย นิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพที่ผูปกครองอยากใหบุตรหลานเปน ในยุคดิจิทัล 5 อันดับแรก 

 อันดับ 1 รอยละ 30.08 ระบุวาเปน อาชีพรับราชการ (ไมระบุสาขา) 

 อันดับ 2 รอยละ 15.82 ระบุวาเปน อาชีพแพทย/พยาบาล 

 อันดับ 3 รอยละ 13.36 ระบุวาเปน อาชีพอาชีพสวนตัว (คาขาย เสริมสวย ฯลฯ) 

 อันดับ 4 รอยละ 7.30 ระบุวาเปน อาชีพคร/ูอาจารย 

 อันดับ 5 รอยละ 7.18 ระบุวาเปน อาชีพนักธุรกิจ 

 



Gen Alpha, Gen Z  
และ Gen Y 

เก่ียวของอยางไรกับเทรนดอาชีพยุคใหม ? 





 Gen Alpha, Gen Z และ Gen Y ถือเปนเครือขายอันทรงพลังใน community 

เฉพาะที่พวกเขาสนใจเปนพิเศษ เชน community ที่ชอบเพลง Rap, เพลง Hip hop, และ

ศิลปนในสาขาอ่ืนๆ รวมทั้ง โดยในแตละ community จะมีผูเช่ียวชาญในหลายรูปแบบที่

กลายเปนอาชีพใหมที่มีรายได เชน ผูทรงอิทธิพล (Influencer), นักขาวหรือนักวิพากษ

รูปแบบใหมที่มีการทํา Reaction ที่สงตอและแสดงความเห็นผาน social media ซึ่ง

คาดการณไดวา social media จะสรางอาชีพใหมๆ ที่ในสังคมไมเคยพบเห็นเมื่อ 10 ปที่แลว

อยางมากมาย เชน Influencer, YouTuber, celebrity, นักออกแบบ (stylist), ผูสื่อขาว

อิสระเฉพาะดาน (ผานทาง Live streaming), นักดนตรีและนักรองอิสระ ไปจนถึงดาราและ

นักแสดงอายุนอย ที่เกิดขึ้นดวยความต้ังใจและไมต้ังใจ 



5 อาชีพยอดฮิต ครองใจเด็ก
และเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล 

ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรือ่ง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 7 – 9 

ม.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปข้ึนไป โดย นิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



1.วิศวกรรมหุนยนต 
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2.ธุรกิจออนไลน/E-Bussiness 

 สืบเนื่องจากการท่ียุคนี้ท่ีมีการเขาถึง Internet อยาง

ท่ัวถึง รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในธุรกิจ 

ทําใหลดตนทุนในการประกอบธุรกิจได โดยไมตองใชเงิน

ลงทุนจํานวนมากก็สามารถมีธุรกิจของตัวเอง ประกอบกับ

การทําธุรกรรมทางเงิน ก็สะดวกสบายรวดเร็วเอ้ือประโยชน

ใหกับท้ังผูประกอบการและผูบิรโภคเปนอยางมาก 



3.อาชีพทางดานสุขภาพ/ส่ิงแวดลอม 

 ปจจัยมาจากการท่ีคนในปจจุบันนั้นใสใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จน

กลายเปนเทรนดดานสุขภาพ ทําใหเกิดธุรกิจท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของตลาดดานสขุภาพเกิดขึ้นมากมาย ตลอดจนเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม 

จากภาวะสิ่งแวดลอมในปจจุบนั เราจะพบวาผลิตภัณฑสินคาในปจจบุันนั้น 

มีความพิถีพิถันมากขึ้น เชน ผลิตภัณฑออรแกนิค ศูนยบิรการดานสุขภาพ

และความงาม การใชสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 



4.อาชีพเก่ียวกับผูสูงอายุ 

 ในปจจุบันสัดสวนของผูสูงอายุไทยอยูท่ี 15 % และคาดการณกันวาภายใน

ป 2564 ประเทศไทยจะมีประชากรณสูงวัยเพิ่มขึ้นเปน 20 % และมีแนวโนมท่ีจะ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหในอนาคตไมไกลโลกของเราจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aged 

Society) ทําใหในภาคธุรกิจนั้นหันมาใสใจเก่ียวกับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูสูงอายุ

มากขึ้น 



5.Content - editor 

 เปนรูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนไปจากอดีต ผลจากการใช Social Netwok 

กันมากขึ้น สงผลใหเกิดอาชีพการสราง Content รายการ , อาชพีการเขียน 

Content หรืออาชีพออกแบบตางๆท่ีเก่ียวของกับสื่อ Social 



ปจจัยที่ทําใหอาชพี

เหลานี้นาสนใจ 

1. ผูสูงอายุเพิ่มข้ึน/อัตราการเกิดลดลง 

2. ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน 

3. อิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก 

4. ทั่วโลกจับมือกันเพื่อความยั่งยืนทาง

สิ่งแวดลอมและสังคม 
 
 



สวนตําแหนงงานท่ีจะ

เขาสูชวงขาลง 10 

อันดับ ไดแก 

1.พนักงานคียขอมูล (Data Entry Clerks) 

2.คนทําบัญชี เอกสารการเงิน และเงินเดือน (Accounting, 

Bookkeeping & Payroll Clerks) 

3.เลขานุการผูบริหาร (Administrative & Executive 

Secretaries) 

4.พนักงานสายการผลิตในโรงงาน (Assembly & Factory 

Workers) 

5.พนักงานบริการและใหขอมูลลูกคา (Client Information & 

Customer Services Workers) 

 

 



สวนตําแหนงงานท่ีจะ

เขาสูชวงขาลง 10 

อันดับ ไดแก (ตอ) 

6.ผูจัดการฝายบริหารและบริการดานธุรกิจ ( ฺBusiness Services & 

Administration Managers) 

7.นักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชี (Accountants & Auditors) 

8.พนักงานดูแลและบันทึกสตอกสินคา (Material-Recording & 

Stock-Keeping Clerks) 

9.ผูจัดการดานปฏิบัติการและงานทั่วไป (General & Operation 

Managers) 

10.พนักงานบริการสงพัสดุ (Postal Service Clerks) 

 

 



สรุปปจจัยที่มีผลตออาชีพเทรนดแหงอนาคต 



คือ กระบวนการในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สงผล

กระทบที่มีตอการดําเนินธุรกิจ (เชนการแปลง

กระบวนการทํางานไปเปนดิจิทัล) 

1. การเปลี่ยนจากระบบ

อนาล็อก ( Analog ) 

เปนระบบดิจิทัล

(Digitization)  

 
 



2.แนวโนมการจางงาน

ท่ีจะเกิดขึ้นภายในป 

2022 คือ อาชีพใหมท่ี

ตองใชเทคโนโลยีเปน 

 
 

 ตามฐานขอมูลลูกจางในองคกร

ระดับโลก มีการประเมินวาอาชีพที่

เกิดข้ึนใหมจะเติบโตเพิ่มจาก 16% 

เปน 27% สวนงานในปจจุบันทีย่ังใช

เทคโนโลยีลาสมัยจะลดลงจาก 31% 

เปน 21%  



3.เกิดตําแหนงงานใหมท่ีตองขับเคลื่อนดวย ทักษะใหม 

 
 

 ภายในป 2022 ทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานจะเปล่ียนไปมาก คาเฉล่ียทั่วโลก สัดสวนของทักษะหลักที่จําเปนตอการทํางานที่

ยังคงเดิมคาดวาจะมีประมาณ 58%  นั่นหมายความวา คนทํางานจะเห็นความเปลี่ยนแปลงดานทักษะการทํางานที่จําเปนโดยเฉลี่ย 42% 

ภายในป 2022 โดยทักษะที่โดดเดนและเปนที่ตองการเพ่ิมขึ้นคือ การคิดวิเคราะห ความกระตือรือรนที่จะเรียนรู การออกแบบเทคโนโลยี 

รวมถึงความสามารถในดานการใชเทคโนโลยีไดหลายรูปแบบ  

 อยางไรก็ตาม การใชเทคโนโลยีใหมเปนเพียงสวนหนึ่งของทักษะที่ตองการในป 2022 แตในความเปนมนุษยเองนั้น ยังมีทักษะดาน 

ความคิดสรางสรรค ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิพากษ การชักชวน ไปจนถึงการเจรจาตอรอง ที่จะมีคุณคาเพ่ิมขึ้น ใสใจในรายละเอียดมากขึ้น 

ยืดหยุนขึ้น และสามารถแกปญหาที่ซับซอนขึ้นได นอกจากนี้ ความฉลาดทางอารมณ ภาวะผูนํา การมีอิทธิพลทางสังคม และการวางแนวทาง

เพ่ือใหบริการ จะมีความตองการเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน 



4. การเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 
 

 หมายถึง การที่คนเรานั้นตระหนักถึงคุณคาและ

ความสําคัญของการเรียนรู มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต 

สนใจและใฝหาความรูอยางสมํ่าเสมอ ผูคนสามารถ

เรียนรูจากประสบการณที่หลากหลายและใชความรูและ

ทั กษะความสามารถ ในการป ฏิบั ติ หน าที่ ใ ห เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุด ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคมโดยรวม มีกระบวนการทางสังคมที่เก้ือหนุนสงเสริม

ใหบุคคล กลุมบุคคล และชุมชนเกิดการเรียนรูและพัฒนา

อยางตอ เนื่ องโดยอาศัยสื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรัพยากรและแหลงการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการ 

สะดวกรวดเร็วและมีการใหบริการอยางครอบคลุมทั่วถึง 

 



ขอบพระคุณครับ 
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