7 กลุ่มอาชีพมาแรงในยุค Digital
Disruption จนถึงป 2022 หลัง
วิกฤตมีงานแน่นอน

Reskill สู COVID เปลี่ยนวิกฤติ เปน โอกาส
จากสถานการณ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำใหหลายคนตองเปลี่ยนมา work from home
ทำงานที่บาน มีเวลาเพิ่มขึ้น ทีมงาน Disrupt ขอเชิญชวนทุกทานใชโอกาสนี้ในการใชเวลาวางมาเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ พัฒนาทักษะใหมที่ตอบโจทยยุคอนาคตกัน
ปจจุบันมีคอรสเรียนออนไลนใหเลือกเรียนหลากหลายมากมาย ทั้งแบบที่ฟรีและแบบเสียเงิน ได
ใบรับรองไวใชสมัครงานดวย แตหลายคนอาจยังไมแนใจ หรือ สงสัยวาจะเรียนอะไรดี? พัฒนาทักษะดาน
ไหนสำหรับอาชีพไหนดี?
เราจึงไดรวบรวม 7 กลุมอาชีพมาแรง ที่คาดวาจะเปนที่ตองการไปจนถึงป 2022 เลย มาดูกันเลย
วามีอาชีพอะไรบาง!

งานวิจัยลาสุดของ World Economic Forum เผย 7 สายงานที่จะมีอาชีพเกิดใหมและมีการ
คาดการณวาจำนวนตำแหนงงานในอาชีพใหมจะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับกับความตองการของตลาดและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
มีบางอาชีพที่ถูกเทคโนโลยี disrupt เสี่ยงตกงาน บางอาชีพจะหายไป บางอาชีพจะยังมีอยูแตเนื้อ
งานและทั ก ษะที่ ต อ งการจะเปลี่ ย นแปลงไป World Economic Forum ประมาณการณ ว า จะมี ง าน
ประมาณ 75 ลานตำแหนงที่จะถูกทดแทน แตในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสใหม ๆ เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน
เชนกันคาดวาจะมีอาชีพใหม ๆ เพิ่มขึ้น 133 ลานตำแหนงงานทั่วโลกภายในป 2022 ซึ่งจะเปนตำแหนง
งานประมาณ 27% ของตลาดโดยรวม
งาน 133 ล านตำแหน งทั่ ว โลกนี้ ส ว นมากจะอยู ใน 7 สายงานต อ ไปนี้ที่ World Economic
Forum มองวาเปนอาชีพแหงอนาคต ผสมผสานทักษะ digital + human ซึ่งเทคโนโลยีไมสามารถทำได
1. Care Economy
อาชีพที่จะเปนที่ตองการ: Medical Transcriptionists, Physical Therapist Aides, Radiation
Therapists, Athletic Trainers, Medical Equipment Preparers
งานบริการที่ตองใชความรูความสามารถควบคูไปกับ ความใสใจดูแล นี่คือกลุมงานที่หุน ยนตไม
สามารถทดแทนได เพราะตองใชทักษะความสัมพันธระหวางมนุษย อยางงานในกลุมดูแลรักษาพยาบาล
บริก ารเพื่ อสุขภาพ จริงอยู วาหุ น ยนตสามารถชวยวินิจ ฉัย โรคได แตขั้น ตอนการสื่อ สารผลการวินิจฉั ย
โดยเฉพาะในกรณีที่ผลออกมารายแรง การใหกำลังใจ การใหคำแนะนำดวยความใสใจเปนเรื่องสำคัญมาก
เปนทักษะที่หุนยนตไมมีแนนอน เพราะหุนยนตเพียงแคทำตามคำสั่ง การทำกายภาพก็เชนกัน ตองมีความ
ระมัดระวังสูง การเคลื่อนไหวสัมผัสผูปวยตองคอยเปนคอยไป

2. Data and AI
อาชีพที่จะเปนที่ตองการ: AI Specialists, Data Scientists, Data Engineer, Big Data
Developer, Data Analyst
แนนอนวาถาเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตกาวไกล นี่คือกลุมอาชีพที่ขาดไมได ผลสำรวจบน LinkedIn
ชี้ใหเห็นวามีตำแหนงงานสายนี้เพิ่มขึ้นหลายเทาตัวเทียบกับปกอน ๆ ยิ่งเวลาผานไป เทคโนโลยียิ่งเขามามี
บทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น เกิดขอมูลเปนหลายแสนลานจุดและจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากการใช
Internet of Things เป น ที่ นิ ย มมากขึ้น ข อ มูล ที่ เคยเป น offline กลายมาเป น online แทบทั้ งหมด
แตไมใชขอ มูลทุ กข อมู ลที่ มี ประโยชน อาชี พเหล านี้มีหน าที่คัดกรอง จัดการดึ งเฉพาะขอ มูลที่ นำมาใช
ประโยชน สรางคุณคาตอได พัฒนาโมเดล machine learning ใหแมนยำมากขึ้น
3. Engineering and Cloud Computing
อาชีพที่จะเปนที่ตองการ: Site Reliability Engineer / DevOps / Cloud Computing,
Python Developer, Full Stack Engineers, Javascript Developer
ดังที่ไดกลาวไปแลววาจะมีจุ ดข อมูลเกิดขึ้นอี กมากมาย สงผลใหตองมีการจัดเก็บขอมูลที่ดีและ
ปลอดภัย ซึ่งวิธีที่นิยมก็คือการเก็บขอมูลบนระบบ cloud ตำแหนงงานที่เกี่ยวของกับการจัดการโครงสราง
พื้นฐานดานไอทีจะมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในองคกรใหญที่ยิ่งมีผูใชจำนวนมาก ระบบยิ่งตองเสถียร
ใชงานได และมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล วางระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอรมให
ทำงานบน cloud ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ทำหนาที่เปนทั้งนักพัฒนาและผูดูแลการปฏิบัติการ
สวน python และ javascript นั้น เป น ภาษาที่ไดรับความนิย มมากที่สุดในโลกเพราะสามารถใชท ำได
หลายอยาง ครอบคลุมตั้งแตงานพัฒนาผลิตภัณฑ งานที่เกี่ยวกับ AI ไปจนถึงการทำงานกับขอมูลสำหรับ
data scientist

4. Green Economy
อาชีพที่จะเปนที่ตองการ: Green Marketers, Methane/Landfill Gas Generation System
Technicians, Wind Turbine Service Technicians, Biofuels Processing Technicians, Solar
Energy Installation Managers, Water Resource Specialists
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มองขามไมได ในป 2019 ที่ผานมา มีปญหามากมายสงผลกระทบ
ทั่ วโลก การพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรมตา ง ๆ ก าวหน า ไปมาก แต ในทางกลั บ กั น กลั บ สง ผลให ป ญ หา
สิ่งแวดลอมรุนแรงขึ้นทุกเมื่อ นี่ เป นเรื่องที่ทุกฝายตองรวมมือกันแกไขอยางเรงดวน เกิดเปนเทรนดการ
รณรงคใหคิดคน ใหใชพลังงานทางเลือกรูปแบบอื่น ๆ ที่ไมเปนภัยตอธรรมชาติ มีการสงเสริมใหปรับใช
แนวคิด sustainbility อยางกวางขวาง ลดปริมาณคารบอน อาชีพกลุมที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง
พลังงานสีเขียวนี้จึงถูกคาดวาจะเปนที่ตองการมากขึ้น อีกอาชีพหนึ่งที่เปนอาชีพใหมที่นาสนใจคือ นักการ
ตลาดสีเขียว ซึ่งมีหนาที่โปรโมทสงเสริมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5. People and Culture
อาชีพที่จะเปนที่ตองการ: Information Technology Recruiter, Human Resources
Partner, Talent Acquisition Specialist, Business Partner, Human Resources Business
Partner
บทบาทของ HR จะเปลี่ยนแปลงไป จากสายงาน support หลังบานกลายมาเปน partner คูคิด
สายงานธุรกิจ บุคลากรเปนทรัพยากรที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจใหกาวไปขางหนา หากวา HR
มีความรูความเขาใจในลักษณะของธุรกิจ และทำงานอยางใกลชิดกับแผนกอื่น ๆ จะชวยให HR สามารถ
เปน partner จัดสรร talent ตามความสามารถใหตรงตามเปาหมายทางธุรกิจ
งาน recruit สรรหาบุคลากรจะยังมีความสำคัญ เพราะเปนตำแหนงงานที่ตองใช human touch
สูง เป น เรื่ อ งการติ ด ตอ สื่ อ สารระหว างคน ประกอบกั บ ตำแหน งงานสาย IT จะเป น ที่ ตอ งการมากขึ้ น
จึงตองมีคนทำหนาที่สราง culture การทำงานที่ดึงดูดให talent อยากมารวมงานดวย

6. Product Development
อาชีพที่จะเปนที่ตองการ: Product Owner, Quality Assurance Tester/Engineer, Agile Coach,
Software Quality Assurance Engineer, Product Analyst, Scrum Master
ยิ่งเทคโนโลยีก าวหนา ยิ่งเปน โอกาสสำคัญ ของธุรกิจที่จะนำมาตอยอดพัฒ นาผลิตภัณฑใหม ๆ
ออกสู ต ลาด ดั งนั้ น ผู ที่มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญเรื่อ งการพั ฒ นา tech product จึงมี ความสำคั ญ มาก
มี ห น า ที่ บ ริ ห ารจั ด การโปรเจค ต อ งใช ก ารทำงานที่ ร วดเร็ ว และยื ด หยุ น วิ ธี ก ารทำงานแบบ agile
มีก ระบวนการทดสอบ เก็บ ขอมู ล และปรับเปลี่ยนตาม feedback อยูเสมอ เป น การแตกงานชิ้ นใหญ
ออกเปน sprint ยอย วางแผนระยะสั้น ทำทีละสวน ประเมิน แลวปรับ ทำใหผลิตภัณฑที่ออกสูตลาดได
เร็วและตรงตามความตองการของผูใช ตำแหนงงานเหลานี้ตองใชทักษะการสื่อสารในทีมสูงมาก รวมถึง
การ coach และชวยสนับสนุนคนในทีมอื่น ๆ ใหสามารถทำงานแบบ agile ได

7. Sales, Marketing and Content
อาชีพที่จะเปนที่ตองการ: Social Media Assistant / Content Production, Growth Hacker,
Customer Success, Sales Development Representative, Specialist Digital Marketing
Specialist
ตำแหนงงานยังคงคลายเดิม แตรายละเอียดเนื้องานจะเปลี่ยนแปลงไป ผันมาทาง digital มากขึ้น
แมบางบริษัทที่เปนธุรกิจแบบดั้งเดิมอาจจะหดหายไป แตบริษัทเทคโนโลยียังคงตองการสายงานนี้ คนใน
สายงานนี้ ค วรพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล ติ ด ตามเทรนด เทคโนโลยี การใช ค วามคิด สรา งสรรค หาวิ ธี สรา ง
ความสัมพันธที่แนนแฟนกับกลุมลูกคาในโลกธุรกิจออนไลนแ ละออฟไลน จะมีชองทางการเขาถึงลูกคา
รูปแบบใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย
การทำโฆษณาออนไลนมีแนวโนมที่จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหการทำ content ใหนาสนใจและ
สรางฐานผูติดตามกลายมาเปนทักษะที่สำคัญ ตางจากยุคกอนอยางมากที่ทำโฆษณาสื่อสารจาก แบรนด
ผลักออกสูลูกคา ในยุคนี้ตองทำตามความสนใจและพฤติกรรมของลูกคาเปนหลัก จะยึด แบรนดเปนหลัก

ไม ไดอีกตอไป เพราะในเมื่ อทุกคนสามารถเขาถึ งขอมูลไดหลากหลาย สามารถสรางแบรนดอ อนไลนได
เหมือน ๆ กัน การแขงขันจึงสูงขึ้นมาก ตองมีจุดแข็งที่แตกตางจึงจะอยูรอด
Reskill เตรียมพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง งานดี ๆ รอคุณอยู
และนี่ คือ 7 กลุ ม อาชี พ ที่ ท าง World Economic Forum ไดคาดการณ วาจะเปน ที่ ตอ งการไปจนถึ งป
2022 มีอาชี พไหนบางที่คุณคิดวานาสนใจ? อาชีพไหนบางที่นาจะเหมาะกับคุณ? ถาเจออาชีพที่เขาตา
แล ว มาใช เวลาว างเรี ย นรู เพิ่ ม เติ ม หาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาชี พ นั้ น พั ฒ นาทั ก ษะใหม ที่ ต อบโจทย อ าชี พ
ตั้งเปาหมายที่ทาทายตัวเอง
การเรียนออนไลน ณ ปจจุบันกาวไกลไปมาก มีหลายคนที่สามารถ reskill เปลี่ยนอาชีพไดสำเร็จ
ผานการเรียนออนไลน และทำโปรเจ็คตามที่คอรสกำหนด หลายคนไดงานที่บริษัทชั้นนำอยาง Google,
Facebook, Amazon ทั้งที่ไมมีใบปริญญา reskill ตัวเองโดยเรียนจบจาก online bootcamp มีตัวอยาง
ใหเห็นมากมาย
การ reskill ไมใชเรื่องที่เปนไปไมได แตเปนเรื่องของความขยันหมั่นเพียร ขอเพียงแคมีความตั้งใจ
ก็สามารถทำไดอยางแนนอน ถาเริ่มเรียน ๆ ไปแลวปรากฎวาไมชอบ ก็สามารถเปลี่ยนไปเรียนอยางอื่นก็ได
ตนทุนต่ำมาก จะเปลี่ยนเมื่อไรก็ได ไมเหมือนกับการเรียนตอปริญญาที่ตองทุมเททั้งเงินและเวลา เปลี่ยน
สาขายากกวา เราขอเปนกำลังใจใหทุกทานและรวมสงเสริมใหทุกคนเห็นความสำคัญของการ reskill และ
ลงมือทำไดสำเร็จมารวมหาคำตอบการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาไทยไดในงาน Education Disruption
Conference 2020: Reimagine Thailand’s Education 2030, Virtual Conference ที่ จ ะพาทุ ก
คนมาเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญของการศึกษาไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น พบกับ
Content สุด exclusive จากนวัตกรระดับโลกมากมาย พรอมทั้งฟง Pitch จาก EdTech Startups และ
Social Entrepreneurs มากกวา 10+ ทีม
ที่มา : https://www.disruptignite.com/blog/7-jobs-of-2022

