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” ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

5 ทักษะเด็กไทยปี 2019 สู่การ
เป็นเยาวชนคุณภาพเพื่ออนาคต 

 3.สื่อสารให้ได้อย่างน้อย 3 ภาษา 

1.ทักษะด้านเทคโนโลยีและความรู้เท่าทนัสือ่ 

2.เรียนให้สนุก หมดยุคการเรียนเพื่อสอบ 

4. ทักษะหลากหลาย รู้จักประยุกต์ใช้ให้แพรวพราว 

5. มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ 



5 อาชีพยอดฮิต ครองใจเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล 



ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 2562 
จำกประชำชนที่มีอำยุ 12 ปีข้ึนไป โดย นิด้ำโพล สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

จำกกำรส ำรวจเมื่อถำมถึงอำชีพในฝันทีเ่ด็กและเยาวชนไทยอยำกเป็นในยุคดิจิทัล 5 อันดับแรก   

 อันดับ 1 ร้อยละ 15.83 ระบุว่ำเป็น อาชีพส่วนตัว (ค้ำขำย เสริมสวย ฯลฯ)  

 อันดับ 2 ร้อยละ 12.40 ระบุว่ำเป็น อาชีพครู/อาจารย ์

 อันดับ 3 ร้อยละ 11.87 ระบุว่ำเป็น อาชีพรับราชการ (ไม่ระบุสำขำ) 

 อันดับ 4 ร้อยละ 11.61 ระบุว่ำเป็น อาชีพแพทย/์พยาบาล 

 อันดับ 5 ร้อยละ 6.86 ระบุว่ำเป็น อาชีพวิศวะ/สถาปนิก/นักออกแบบดีไซน ์

 



ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 7 – 9 ม.ค. 2562 
จำกประชำชนที่มีอำยุ 12 ปีข้ึนไป โดย นิด้ำโพล สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

ด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอำชีพทีผู่้ปกครองอยำกให้บุตรหลำนเป็น ในยุคดิจิทัล 5 อันดับแรก 

 อันดับ 1 ร้อยละ 30.08 ระบุว่ำเป็น อาชีพรับราชการ (ไม่ระบุสำขำ) 

 อันดับ 2 ร้อยละ 15.82 ระบุว่ำเป็น อาชีพแพทย/์พยาบาล 

 อันดับ 3 ร้อยละ 13.36 ระบุว่ำเป็น อาชีพอาชีพส่วนตัว (ค้ำขำย เสริมสวย ฯลฯ) 

 อันดับ 4 ร้อยละ 7.30 ระบุว่ำเป็น อาชีพครู/อาจารย ์

 อันดับ 5 ร้อยละ 7.18 ระบุว่ำเป็น อาชีพนักธุรกิจ 

 



Gen Alpha, Gen Z  
และ Gen Y 

เกี่ยวข้องอย่างไรกับเทรนด์อาชีพยุคใหม่ ? 





 Gen Alpha, Gen Z และ Gen Y ถือเป็นเครือข่ำยอันทรงพลังใน community 
เฉพำะที่พวกเขำสนใจเป็นพิเศษ เช่น community ที่ชอบเพลง Rap, เพลง Hip hop, และ
ศิลปินในสำขำอื่นๆ รวมทั้ง โดยในแต่ละ community จะมีผู้เชี่ยวชำญในหลำยรูปแบบที่
กลำยเป็นอำชีพใหม่ที่มีรำยได้ เช่น ผู้ทรงอิทธิพล (Influencer), นักข่ำวหรือนักวิพำกษ์
รูปแบบใหม่ที่มีกำรท ำ Reaction ที่ส่งต่อและแสดงควำมเห็นผ่ำน social media ซึ่ง
คำดกำรณ์ได้ว่ำ social media จะสร้ำงอำชีพใหม่ๆ ที่ในสังคมไม่เคยพบเห็นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อย่ำงมำกมำย เช่น Influencer, YouTuber, celebrity, นักออกแบบ (stylist), ผู้สื่อข่ำว
อิสระเฉพำะด้ำน (ผ่ำนทำง Live streaming), นักดนตรีและนักร้องอิสระ ไปจนถึงดำรำและ
นักแสดงอำยุน้อย ที่เกิดขึ้นด้วยควำมตั้งใจและไม่ตั้งใจ 



5 อาชีพยอดฮิต ครองใจเด็ก
และเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล 

ผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่ 7 – 9 
ม.ค. 2562 จำกประชำชนที่มีอำยุ 12 ปีข้ึนไป โดย นิด้ำโพล สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 



1.วิศวกรรมหุ่นยนต์ 

 ในอุตสาหกรรมธุรกิจเริ่มพัฒนาการใช้หุ่นยนต์หรือ 
AI ท างานแทนมนุษย์ ไม่เว้นกระท่ังธุรกิจทางด้านบริการ 



2.ธุรกิจออนไลน์/E-Bussiness 

 สืบเนื่องจากการที่ยุคนี้ที่มีการเข้าถึง Internet อย่าง
ทั่วถึง รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ 
ท าให้ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้ โดยไม่ต้องใชเงิน
ลงทุนจ านวนมากก็สามารถมีธุรกิจของตัวเอง ประกอบกับ
การท าธุรกรรมทางเงิน ก็สะดวกสบายรวดเร็วเอื้อประโยชน์
ให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บิรโภคเป็นอย่างมาก 



3.อาชีพทางด้านสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม 

 ปัจจัยมาจากการที่คนในปัจจุบันนั้นใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จน
กลายเป็นเทรนด์ด้านสุขภาพ ท าให้เกิดธุรกิจท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดด้านสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย ตลอดจนเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
จากภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เราจะพบว่าผลิตภัณฑ์สินค้าในปัจจุบันนั้น 
มีความพิถีพิถันมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ศูนย์บิรการด้านสุขภาพ
และความงาม การใชสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



4.อาชีพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

 ในปัจจุบันสัดส่วนของผู้สูงอายุไทยอยู่ที่ 15 % และคาดการณ์กันว่าภายใน
ปี 2564 ประเทศไทยจะมีประชากรณ์สูงวัยเพิ่มขึ้นเป็น 20 % และมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ในอนาคตไม่ไกลโลกของเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged 
Society) ท าให้ในภาคธุรกิจนั้นหันมาใส่ใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
มากขึ้น 



5.Content - editor 

 เป็นรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไปจากอดีต ผลจากการใช้ Social Netwok 
กันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดอาชีพการสร้าง Content รายการ , อาชีพการเขียน 
Content หรืออาชีพออกแบบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อ Social 



ปัจจัยที่ท าให้อาชีพ
เหล่านี้น่าสนใจ 

1. ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น/อัตราการเกิดลดลง 
2. ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน 
3. อิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก 
4. ทั่วโลกจับมือกันเพื่อความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 

 



ส่วนต าแหน่งงานที่จะ
เข้าสู่ช่วงขาลง 10 
อันดับ ได้แก ่

1.พนักงานคีย์ข้อมูล (Data Entry Clerks) 

2.คนท าบัญชี เอกสารการเงิน และเงินเดือน (Accounting, 

Bookkeeping & Payroll Clerks) 

3.เลขานุการผู้บริหาร (Administrative & Executive 

Secretaries) 

4.พนักงานสายการผลิตในโรงงาน (Assembly & Factory 

Workers) 

5.พนักงานบริการและให้ข้อมูลลูกค้า (Client Information & 

Customer Services Workers) 

 
 



ส่วนต าแหน่งงานที่จะ
เข้าสู่ช่วงขาลง 10 
อันดับ ได้แก่ (ต่อ) 

6.ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบริการด้านธุรกิจ (  Business Services & 

Administration Managers) 

7.นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี (Accountants & Auditors) 

8.พนักงานดูแลและบันทึกสต๊อกสินค้า (Material-Recording & 

Stock-Keeping Clerks) 

9.ผู้จัดการด้านปฏิบัติการและงานทั่วไป (General & Operation 

Managers) 

10.พนักงานบริการส่งพัสดุ (Postal Service Clerks) 

 
 



สรุปปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพเทรนด์แห่งอนาคต 



คือ กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผล
กระทบที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ (เช่นการแปลง

กระบวนการท างานไปเป็นดิจิทัล) 

1. การเปลี่ยนจากระบบ
อนาล็อก ( Analog ) 
เป็นระบบดิจิทัล
(Digitization)  

 

 



2.แนวโน้มการจ้างงาน
ที่จะเกิดขึ้นภายในปี 
2022 คือ อาชีพใหม่ที่
ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น 

 

 

 ตามฐานข้อมูลลูกจ้างในองค์กร
ระดับโลก มีการประเมินว่าอาชีพที่
เกิดขึ้นใหม่จะเติบโตเพิ่มจาก 16% 
เป็น 27% ส่วนงานในปัจจุบันทีย่ังใช้
เทคโนโลยีล้าสมัยจะลดลงจาก 31% 
เป็น 21%  



3.เกิดต าแหน่งงานใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วย ทักษะใหม ่

 

 

 ภำยในปี 2022 ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนจะเปลี่ยนไปมำก ค่ำเฉลี่ยทั่วโลก สัดส่วนของทักษะหลักที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนที่

ยังคงเดิมคำดว่ำจะมีประมำณ 58%  นั่นหมำยควำมว่ำ คนท างานจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านทักษะการท างานที่จ าเป็นโดยเฉลี่ย 42% 

ภายในปี 2022 โดยทักษะที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องกำรเพิ่มขึ้นคือ การคิดวิเคราะห์ ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การออกแบบเทคโนโลยี 

รวมถึงความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีได้หลายรูปแบบ  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะที่ต้องกำรในปี 2022 แต่ในควำมเป็นมนุษย์เองนั้น ยังมีทักษะด้ำน 

ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิพากษ์ การชักชวน ไปจนถึงการเจรจาต่อรอง ที่จะมีคุณค่ำเพิ่มขึ้น ใส่ใจในรำยละเอียดมำกขึ้น 

ยืดหยุ่นขึ้น และสำมำรถแก้ปัญหำที่ซับซ้อนขึ้นได้ นอกจำกนี้ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ภำวะผู้น ำ กำรมีอิทธิพลทำงสังคม และกำรวำงแนวทำง

เพื่อให้บริกำร จะมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน 



4. การเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 

 

 

 หมายถึง การที่คนเรานั้นตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนใจและใฝ่หาความรู้อย่างสม่ าเสมอ ผู้คนสามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและใช้ความรู้และ
ทั กษะความสามารถ ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมโดยรวม มีกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริม
ให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อ เนื่ องโดยอาศัยสื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ 
สะดวกรวดเร็วและมีการให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง 

 



ขอบพระคุณครับ 

ผู้บรรยาย อาจารยพ์ชร วังม ี
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


