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คํานํา
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกับ ศูนยวิจัยอนาคตศึกษา 

ฟวเจอรเทลส แล็บ ภายใตบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด 

(MQDC) ไดจัดทํารายงานเร�อง “อนาคตของการทํางาน” (Future of Work) เพ�อนําเสนอ

ขอมูลสถิติสําคัญ บทวิเคราะหสถานการณ ปญหา ปจจัยขับเคล�อนที่สําคัญตออนาคตของ 

การทํางาน รวมถึงผลการคาดการณภาพอนาคตของการทํางานในบริบทประเทศไทย เพ�อ

เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงคใหกับตลาดแรงงาน

ในประเทศไทย เพ�อนําเสนอตอภาคสวนที่เก่ียวของตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

แรงงานใหมีสุขภาวะที่ดี และวางกลยุทธเพ�อใหประเทศไทยมีความสามารถตอการแขงขัน

ในระดับโลก พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน

ดานขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย

เลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพ�อใหสามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนด

นโยบาย วางแผน และดําเนินงาน ดานการทํางานของแรงงานในประเทศไทยใหสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป

National Innovation Agency (Public Organization) and FutureTales Lab 

by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) have 

produced the “Future of Work” report to highlight key statistics, the 

current situation, driving forces, and scenarios that will shape the future 

of work in Thailand’s context so people can prepare for any changes 

and design Thailand’s desirable future labor market. The report will be 

presented to relevant sectors to enhance quality of life for employees’ 

well-being and to craft strategy to create competitiveness on the world 

stage, so they can prepare for any future changes and challenges. 

The research team would like to thank experts from various agencies 

who have supported us with information and opinions that have hugely 

assisted the research. We greatly hope that this study will be useful 

to all relevant sectors, as they can apply its information to formulate 

policy and to design and implement an action plan for Thailand’s 

workforce to accommodate any future changes.
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9

สถานการณในปจจุบัน

ทามกลางการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สงผลใหรูปแบบการใชชีวิตของมนุษยตองปรับตัวในดานตางๆ รวมถึงดานการทํางาน
ท่ีมีโอกาสและความทาทายมากมายในอนาคต อนาคตของการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป
จะสงผลกระทบตอชีวิตมนุษยอยางมาก เพราะการทํางานทําใหเกิดรายไดในการ
เล้ียงชีพ หากแรงงานไทยสวนใหญไมสามารถปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลง 
อาจทําใหหลายอาชีพหายไป ขาดรายได สงผลตอเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในภาพรวม โดยเฉพาะในประชากรกลุมเปราะบาง

ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2563 ระบุวา ผูท่ีอยูในกําลังแรงงานมี
จํานวนท้ังส้ิน 38.21 ลานคน แบงออกเปนผูมีงานทํา 37.33 ลานคน ผูวางงาน 
3.92 แสนคน และผูรอฤดูกาล 4.9 แสนคน ประกอบดวยผูทํางานในภาคบริการและ
การคา 17.5 ลานคน ภาคเกษตรกรรม 11.28 ลานคน และภาคการผลิต 8.55 ลานคน 
โดยผูมีงานทํารอยละ 84.3 ทํางานต้ังแต 35 ช่ัวโมงข้ึนไปตอสัปดาห ผู ท่ีทํางาน
นอยกวา 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห มีรอยละ 13.8 และผูท่ีไมไดทํางานในสัปดาห
แหงการสํารวจ มีรอยละ 1.9 งานวิจัยขององคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
คาดการณวาใน 20 ปขางหนา ตําแหนงงานและการจางงานในไทยไมต่ํากวา
รอยละ 44 (กวา 17 ลานตําแหนง) มีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกแทนท่ีโดยระบบอัตโนมัติ 
โดยกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด คือ แรงงานในภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และแรงงานทักษะต่ํา

ผูท่ีอยูในกําลังแรงงานจํานวนท้ังส้ิน

38.21ลานคน
million in the workforce 

0.49
ผูรอฤดูกาล

ลานคน

million 
unemployed

ผูวางงาน
ลานคน0.3

3 .33
million employed

million seasonal workers

ผู มีงานทํา

ลานคน

CURRENT SITUATIONS



In the middle of technological, political, economic, and social 

disruption, people have to adjust to these changes in every 

dimension including work, for which opportunities and challenges 

await. Changing working pattern will significantly affect people, 

since work is what people do to earn a living. If most of Thailand’s 

workforce cannot adjust in time to such changes, many jobs 

may disappear and people will lose income, eventually affecting 

the whole economy and quality of life of people, especially 

vulnerable groups. 

National Statistical Office information in 2020 indicated that 

there were 38.21 million in the workforce, including 37.33 million 

in work, 0.39 million unemployed, and 0.49 million seasonally 

employed. Service and commerce workers totaled 17.5 million, 

agricultural workers 11.28 million, and industrial workers 8.55 

million. Among those in employment, 84.3% worked at least 

35 hours a week and 13.8% less than 35 hours. There were 1.9% 

not working in the survey week. Research by the International 

Labor Organization (ILO) predicts that in the next 2 decades at 

least 44% of jobs (about 17 million positions) risk being replaced 

by automation. The sectors most prone to this impact are 

services and agriculture and roles with low skills. 

37.33
million employed people

ผู มีงานทํา

ลานคน

million

11.28
ภาคเกษตรกรรม

17.5
ภาคบริการและการค้า

ภาคการผลิต
8.55

ล้านคน

million
ล้านคน

million
ล้านคน

in the service
and commercial
sectors 

in agriculture

in industry



รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2020 ไดจัดอันดับ
ความสามารถโดยรวมของประเทศไทยป พ.ศ.2563 อยูในอันดับท่ี 40 จากท้ังหมด 
63 ประเทศท่ัวโลก โดยพบวาปจจัยดานความรู (Knowledge) ของประเทศอยู
อันดับท่ี 43 ปจจัยดานเทคโนโลยีอยูอันดับท่ี 27 สวนปจจัยดานความพรอม
ในอนาคต (Future Readiness) อยูในอันดับท่ี 50 หากพิจารณาระดับการศึกษา
ของคนในประเทศ จะพบวาแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
จํานวน 27 ลานคน คิดเปนรอยละ 48.45 และแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือต่ํากวา มีจํานวน 37 ลานคน คิดเปนรอยละ 66.35 ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต การสรางความรูและทักษะในการทํางาน รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี
และการมีความพรอมในอนาคต ลวนแตเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีประเทศไทยควรพัฒนา
ขีดความสามารถสวนน้ีใหเพ่ิมข้ึน

หากพิจารณาจากการสํารวจความสุขของคนทํางาน (ในองคกร) พ.ศ.2561 พบวา 
คะแนนความสุขของคนทํางานในองคกรระดับประเทศมีคาคะแนนเฉล่ีย 58.62 คะแนน 
ซ่ึงตามเกณฑของเครื�องมือ HAPPINOMETER จัดอยูระดับ “HAPPY” หรือ 
“ระดับความสุขตามเปาหมาย” (ชวงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน) โดยมิติท่ีมีคา
คะแนนสุขสูงท่ีสุดคือ “มิติครอบครัวดี” และมิติท่ีมีคาต่ําสุด คือ “มิติใฝรู ดี” 
ซ่ึงมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 49.46 คะแนน จัดอยูในระดับ “Unhappy” หรือ 
“ระดับความสุขต่ํากวาเปาหมาย” เปนสัญญาณใหตองพัฒนาสนับสนุนอยางจริงจัง 
(ชวงคะแนน 25.00-49.99 คะแนน) จากการพิจารณาจําแนกตามลักษณะท่ัวไป
ของคนทํางานในองคกร พบวาคนทํางานเพศหญิงมีคะแนนความสุขสูงกวาคนทํางาน
เพศชายเล็กนอย คือ 59.42 คะแนน และ 57.91 คะแนนตามลําดับ เมื�อพิจารณา
ตามกลุมอายุพบวาวัยทํางาน (อายุ 25-59 ป) มีคะแนนความสุขสูงสุด 58.99 
คะแนน รองลงมาคือ วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) มีคะแนนความสุข 58.08 
คะแนน และเยาวชน (อายุ 15-24 ป) มีคะแนนความสุข 56.06 คะแนน เมื�อจําแนก
ตามสถานภาพการทํางานพบวา ลูกจางรัฐบาลมีคะแนนความสุขสูงกวาลูกจางเอกชน 
คือ 65.54 คะแนน และ 56.07 คะแนน สําหรับรายภาคพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคะแนนความสุขสูงสุด 60.97 คะแนน ภาคเหนือ 60.85 คะแนน ภาคใต 59.85 
คะแนน ภาคกลาง 57.44 คะแนน และกรุงเทพมหานคร 56.18 คะแนน ตามลําดับ 
การเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีเกิดข้ึนท้ังรูปแบบการทํางานและการใชชีวิต อาจสงผล
ใหแรงงานไทยมีระดับความสุขเปล่ียนแปลงไป หากไมสามารถปรับตัวไดหรือไดรับ
ผลกระทบเชิงลบในอนาคต

84.3
ผูมีงานทํา

ทํางานต้ังแต

35 

%

%

%

ช่ัวโมงข้ึนไปตอสัปดาห
hours a week

of employed people
worked at least

ผูมีงานทํา

ทํางานนอยกวา

35 ช่ัวโมงข้ึนไปตอสัปดาห
hours a week

of employed people
worked less than 

did not work in
the survey week

13.8

1.9
ผูท่ีไมไดทํางาน
ในสัปดาหแหงการสํารวจมี



IMD World Competitiveness Yearbook ranked Thailand’s 

competitiveness in 2020 as 40th among 63 countries around 

the world. The country’s Knowledge Factor came 43th, Technology 

Factor 27th, and Future Readiness 50th. In education, 27 million 

Thais (48.45%) completed primary school and 37 million (66.35%) 

completed junior high school. Thailand should develop its 

competitiveness in working knowledge and skill creation, including 

technology development and preparedness.  

For happiness in the workplace, in 2018 the national average 

working happiness in organization score was 58.62, within the 

HAPPINOMETER’s range for “Happy” or “targeted happiness 

level” (50.00-74.99). The dimension with the highest score was 

“Good Family” and the lowest was for “Learning” (49.46), in 

the “Unhappy” range or “happiness level lower than expected” 

(25.00-49.99). Serious development is therefore needed. In 

other aspects for employees in organizations, it was found that 

female employees (59.42) were slightly happier than their male 

counterparts (57.91). In terms of age, people of working age 

(25-59 years) were the happiest group (58.99) followed by older 

adults of 60 years and over (58.08) and youths of 15-24 (56.06). 

In terms of organization status, government staff (65.54) were 

happier than private employees (56.07). Workers in the northeast 

area were happiest (60.97), followed by the north (60.85), the 

south (59.85), central Thailand (57.44), and Bangkok (56.18). 

Changes in working and living patterns may affect the Thai 

workforce’s happiness level if workers cannot adjust or if they 

receive negative impacts in the future. 

การสํารวจความสุขของคนทํางาน (ในองคกร)
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2561 พบวา

ของคนทํางานในองคกรระดับประเทศ มีคาคะแนนเฉล่ีย

คะแนนความสุข
A survey on happiness in the workplace

in 2018  by the National Statistical Office

found that national average 

in organization score was 

WORKING HAPPINESS

58.62



สัญญาณการเปล่ียนแปลง (Signals of Change) คือ
เหตุการณหรือแนวโนมท่ีกอตัวและเกิดข้ึน โดยกําลังจะสราง
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต

Signals of Change are events or incoming 

and established trends that bring 

significant changes. 

ระบบอัตโนมัติและหุ นยนตกําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานที่มีอยู  ในปจจุบัน

และเพิ่มคุณภาพใหกับงานบางอยางในอนาคต หลายอาชีพจะสูญหายไป 

จํานวนงานของมนุษยที่สามารถทํางานไดอยางสมบูรณนั้นจะแตกตางจาก

ปจจุบันถึงรอยละ 50-70 โดยเม�อระบบอัตโนมัติ หุนยนต และแรงงานมนุษย

มีการทํางานรวมกันจะกอใหเกิดทีมและผลลัพธการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

Automation and robotics are transforming existing 

jobs and adding quality to some of the future. Many 

careers will lost. The number of fully capable human 

jobs varies from 50-70% from today. When automation, 

robotics and human work are working together, there 

will be more efficient teams and work outcomes.

Artificial Intelligence (AI) system will dramatically 

change knowledge-intensive professions such as 

finance, medicine, leadership, and law. AI will also 

support experts. It will give efficient help and make 

systems of operation more efficient, more precise, 

and faster. 

Artificial & Robots Co-workers

ระบบการทํางานที่ ใช ป ญญาประดิษฐ (Artif icial Intell igence: AI) จะ

เปลี่ยนแปลงการทํางานในสาขาและวิชาชีพที่ เนนดานความรูอยางมาก เชน 

การเงิน การแพทย ความเปนผู นํา กฎหมาย เปนตน โดย AI จะชวยเสริม 

การทํางานของผู  เชี่ยวชาญและระบบปฏิบัติการใหมีความแมนยํา เพิ่ม

ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วใหมากยิ่งข้ึน

AI in Knowledge Work

สัญญาณการเปล่ียนแปลง

SIGNALS
OF CHANGE



Advancement of Artificial Intelligence brings 

questions about technology and new ethics that 

have gained increasing attention. The future will 

bring greater debate and controversy over ethics 

and laws on developing and using AI.

Sectors all over the world have started to develop 

6G networks. These are expected to be 8,000 times 

faster than 5G. 6G networks will enable new 

applications and technologies and totally change 

industry. People will be able to significantly expedite 

AI and machine learning and use intelligent interfaces 

more efficiently.

ภาคีตางๆ ทั่วโลกไดเ ร่ิมพัฒนาเครือขาย 6G มีการคาดการณวา 6G 

จะมีความเร็วมากวา 5G 8,000 เทา โดยความเร็วของเครือขาย 6G 

สามารถเป ดใช งานแอพพลิ เคชั่นเทคโนโลยี ใหม ๆ และปฏิวัติวงการได

ทั้งหมด สามารถเรงการพัฒนาปญญาประดิษฐและการเรียนรู ของเคร�อง 

(Machine Learning) ไดอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งเปดใชงานอินเทอรเฟซ 

อัจฉริยะ สงผลตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

6G Network

ความกาวหนาในปญญาประดิษฐ (AI) ทําใหเกิดคําถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี

และจริยธรรมรูปแบบใหมที่ ไดรับความสนใจเพิ่มข้ึน ในอนาคตจะเกิดการ

ถกเถียงประเด็นทางศีลธรรมและการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา

และการใช AI จะกลายเปนประเด็นที่ถูกกลาวถึงอยางมากในอนาคต

Ethics of AI



Exoskeletons are wearable machines that assist 

and support body movement and enhance physical 

efficiency. They are built for various purposes such 

as in medicine, industry, and the military. Although 

the invention is still in development, but it will have 

a significant effect on the physical performance 

enhancement.

Flexible working hours let people start and finish 

their working day whenever they want. They can 

start their work early or finish later than usual, so 

they can manage their working schedule to suit 

their own needs and work better. Employers also 

gain a wider choice of workforce. 

Online working has been consistently popular. 

Advanced communication technology has changed 

how people work. In many businesses, people can 

work anywhere and don’t have to go to the office. 

Working is more flexible. However, not everyone can 

do remote work. Some jobs still require people to 

go to the workplace.  

ชุดโครงรางภายนอกที่ ใช พลังงานเปนเคร�องจักรที่สวมใสได ซึ่งถูก

สร างข้ึนเพ �อวัตถุประสงคที่ แตกตางกันมากมาย ตั้งแต การแพทย 

อุตสาหกรรม การทหาร การใช ชีวิตของผู พิการและผู สูงอายุ แม 

การประดิษฐจะยังอยู ในระหวางการพัฒนา แตอุปกรณนี้จะสงผลตอ

การเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพตอการทํางานอยางมาก 

Exoskeletons

การทํางานออนไลนไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางตอเน�อง เทคโนโลยี

การส�อสารที่ก าวหนาทําให รูปแบบการทํางานแบบเดิมเปลี่ยนไป หลาย

อาชีพสามารถทํางานจากที่ ไหนก็ได ไมจําเปนตองเขาสํานักงาน การทํางาน

มีความยืดหยุ นมากข้ึน แต  ไม  ใช ทุกอาชีพที่จ ะต องทํางานจากระยะไกล 

งานบางอยางยังมีความจําเป นที่ต องเข าสํานักงาน

Remote Work 

ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ น ชวยใหพนักงานสามารถเร่ิมตนและสิ้นสุด

วันทํางานไดเม�อตองการ ทําใหพนักงานสามารถเขามาทํางานไดเร็วหรือ

ชากวาเวลาที่กําหนด ชวยใหสามารถจัดตารางการทํางานในชวงเวลาที่

เหมาะกับตนเองเพ�อทํางานใหสําเร็จมากข้ึน นายจางก็สามารถเลือกรับ

พนักงานไดหลากหลายมากข้ึน แมจะเป นผู ที่มีภาระผูกพัน 

Flexible Working Hours



A great number of new-generation employees aim 

for early retirement rather than career success. They 

seek to save up to have financial freedom for the 

rest of their lives. Career or work is not the center 

of their lives. And continuous wealth accumulation 

or material improvement is not considered the main 

factor for happiness.

Valuing free time rather than fast career growth 

or pay rises makes employees make their own 

choices in working and living for work-life balance. 

Organizations that need to have inspired and 

determined employees must invest more to give 

work meaning and flexibility. 

Change in technology and the digital world causes 

labor to adapt. Most organizations provide training 

to add new skills needed for future work so employees 

can apply them at work.  

การใหคุณคากับเวลาวางมากกวาการเติบโตในสายอาชีพอยางรวดเร็ว

หรือการเพิ่มเงินเดือนทําใหพนักงานมีการเลือกวิถีชีวิตการทํางานและการ

ดําเนินชีวิตประเภทตางๆ เพ�อสรางสมดุลชีวิตการทํางานและชีวิตที่ดี ข้ึน 

องคกรที่ต องการไดรับฐานพนักงานที่มีแรงบันดาลใจและมุ งมั่นจําเป น

ตองเพิ่มการลงทุนในความหมายและความยืดหยุ นในการทํางาน

Valuing Free Time

คนรุ นใหมจํานวนมากตั้งเปาที่จะเกษียณตั้งแตอายุยังนอย แทนที่จะ

ประกอบอาชีพที่ประสบความสําเร็จ พวกเขาพยายามสะสมเงินออมให

เพียงพอเพ�อใหมีอิสระทางการเงินไปตลอดชีวิตงาน หรือการจางงาน

ไมไดเปนสวนสําคัญของชีวิต และไมถือวาการสะสมความมั่งคั่งอยาง

ตอเน�องหรือการปรับปรุงทรัพยสินทางวัตถุเปนปจจัยหลักของความสุข

Young Retirees

เม�อเทคโนโลยีและโลกดิจัทัลเปลี่ยนแปลงไป ทําใหอาชีพตางๆ ตองปรับตัว 

องคกรสวนใหญมีการใชนโยบายการฝกอบรมเพ�อเพิ่มทักษะใหมที่จําเปน

ตออนาคตใหพนักงานสามารถนําความสามารถของพวกเขาไปใชตอยอด

ในงานได

Reskill and Upskill



STEM careers are jobs for which employees use 

knowledge in science, technology, engineering or 

mathematics to understand the world and solve 

problems. STEM work is currently in demand and 

will play an important role in the world’s working 

approaches and economic development.  

Being hired without a degree will be a trend 

since organizations will focus on selecting skills 

and capabilities that match work requirements 

through testing. 

อาชีพดาน STEM เป นอาชีพที่พนักงานใช ความรู ด านวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร เพ�อพยายามทําความเขาใจวา

โลกทํางานอยางไรและแกปญหาอยางไร งาน STEM เปนงานที่ตองการ

ในปจจุบัน และจะเป นงานที่ต องการในอนาคตที่จะมีบทบาทสําคัญตอ

วิธีการทํางานของโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจ

STEM Careers

การทํางานโดยไมจําเปนตองใชใบประกาศนียบัตรการจบการศึกษา องคกร

มุ งเนนการพิจารณาการคัดเลือกเขาทํางานจากทักษะและความสามารถที่มี

และตรงกับความตองการของงานในตําแหนงนั้น โดยองคกรจะทดสอบ

ระดับความสามารถของทักษะตางๆ เพ�อใชในการคัดเลือกรับเขาทํางาน

Non-Degree Jobs 



Swarm work involves dividing up tasks directly 

or through platforms for completion by multi 

subcontractors that the job owners may not know. 

Micro-and macro-tasking is a platform for swarm 

work and fundraising in terms of scope and 

project-based hiring. Many organizations need 

to hire project-based teams for urgent jobs since 

their current staff lack the skills or availability. 

งานรวมกลุ มหมายถึงการแบงงานออกเปนงานเล็กๆ ไมวาจะโดยตรงหรือ

ผานแพลตฟอรมสําหรับผูรับเหมาชวงจํานวนมาก ที่ผู สรางงานอาจไมรูตัว 

Micro- และ Macro-tasking เปนพื้นที่ของงานรวมกลุ มและการระดมทุน

ซึ่งอางถึงขอบเขตและขอกําหนดของงาน (Project-Based Hiring) องคกร 

จํานวนมากตองการทีมทํางานสําหรับโครงการดวนของลูกคาโดยเฉพาะ 

เน�องจากพนักงานที่มีอยู ในองคกรไมมีชุดทักษะหรือเวลาที่ตองการในการ 

ดําเนินโครงการเฉพาะ สิ่งนี้ทําใหเกิดความจําเปนในการจางงานรายโครงการ

Swarm Work

Temporary, part-time, freelance, and contracted

jobs will become common. Employers aim to 

minimize permanent staff for financial reasons 

while employees are more open to these kinds 

of contract and the flexibility they bring. 

Multipotentialite means having a variety of 

capabilities that could each enable a great career. 

High intelligence and enthusiasm bring abilities in 

several fields, opening up diverse career options. 

Such individuals will experience huge pressure 

when choosing their career. 

ระบบเศรษฐกิจแบบงานชั่วคราวและงานพารทไทม ตลอดจนงานอิสระ

หรือสัญญาตามโครงการจะกลายเปนเร �องปกติธรรมดาของตลาดงาน 

นายจางมี เป าหมายที่จะลดจํานวนสัญญาแบบถาวรใหน อยที่สุดดวย

เหตุผลทางการเงิน พนักงานเองก็เต็มใจที่จะพิจารณาสัญญามากข้ึน

ดวยความยืดหยุ นที่ เพิ่มข้ึน

Gig Economy

ผู ที่มีความสามารถพิเศษมากมายซึ่งสามารถสรางอาชีพที่ยอดเยี่ยมให 

กับบุคคลนั้นได ความสามารถทางปญญาข้ันสูงและความกระตือรือรน

ทําใหคนกลุ มนี้ เปนผู ที่มีความสามารถพิเศษในหลายดาน สิ่งนี้ทําใหพวกเขา

มีทางเลือกมากมายสําหรับอาชีพในอนาคต แตในทางกลับกันก็ทําให  เกิด

ความกดดันอยางมากที่จะพยายามตัดสินใจดานการเลือกอาชีพ

Multipotentialite



การทํางานที่สามารถใชชีวิตในรูปแบบที่ตนเองตองการได ทั้งดานระยะเวลา 

สถานที่ จํานวน และรูปแบบการทํางาน ผู คนมีโอกาสใช ชีวิตทํางานตาม

การออกแบบแทนกฎระเบียบและคานิยมเดิมของการทํางาน สงผลใหผู คน

สามารถใชชีวิตทํางานและชีวิตสวนตัวไดอยางสมดุลตามความตองการ

ของตนเอง สงผลตอสุขภาวะที่ดีทั้งทางรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม 

ทําใหผู คนมีมุมมองตอการทํางานในแงดี สามารถเลือกทําสิ่งที่ตนเองรูสึก

มีความสุขและมีความหมายได

Working by design means choosing the period, place, 

volume, and pattern of work. People can work on their 

options instead of following traditional workplace 

rules and values. This approach can enable a desirable 

work-life balance, bringing physical, mental, economic, 

and social well-being. People will have a good 

attitude toward work since they can choose to do 

what makes them happy and holds meaning for them. 

ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ

DRIVERS
OF CHANGE

ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ (Drivers of change) คือ ปจจัยหรือกลุม
สัญญาณการเปล่ียนแปลงท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีสรางการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และเปนแนวขับเคลื�อนไปสูภาพอนาคต

Drivers of Change are factors or groups of major 

signals significantly shaping change and the direction 

of future developments.   

Flexible and Customizable Work Styles
การทํางานท่ีออกแบบเองได



การทํางานรวมกับเทคโนโลยีมีการเช�อมตออยางกลมกลืน มนุษยทํางาน

รวมกับปญญาประดิษฐและระบบอัตโนมัติเพ�อสรางประสิทธิภาพการทํางาน

อยางสูงสุด โดยมีเทคโนโลยีข้ันสูงสงเสริมการทํางาน เชน การพัฒนา

เครือขาย 6G ที่สามารถชวยเรงการพัฒนาปญญาประดิษฐและการเรียนรู

ของเคร�อง (Machine Learning) ไดอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งเปดใชงาน

อินเทอรเฟซอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลตอการเพิ่มข้ึนตอ

ผลผลิต คุณภาพ และระยะเวลาในการสรางผลิตภัณฑหรือบริการได 

อยางแมนยํา ลดขอผิดพลาดของการทํางานในทุกระดับ

Humans will work with technology in highly integrated 

ways. Working with AI and automation will achieve 

optimal efficiency supported by advanced technology 

such as 6G networks. This approach will significantly 

accelerate development of AI and machine learning 

and help launch more efficient intelligent interfaces 

that enhance productivity and quality and reduce 

lead time for products or services as well as reduce 

errors at every level.  

Working with AI and Advanced Technology  
การทํางานรวมกับปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีข้ันสูง

การทํางานที่สนใจทักษะความรูความสามารถที่สงผลตอความสําเร็จของงาน

มากกวาสนใจระดับการศึกษาที่ผ านมา สงผลใหแรงงานทุกวัย ทุกกลุ ม 

สามารถพัฒนาทักษะที่ เหมาะสมตอรูปแบบงานได ทําใหสามารถปรับตัว

ตองานรูปแบบใหมในอนาคตได เชน ทักษะที่จําเปนตองานในอนาคตใน

ศตวรรษที่ 21 องคความรู ด าน STEM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร) ความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจัย เปนตน

Non-graduate jobs require capability for success 

rather than degrees. They will enable people from 

every generation and group to develop skills for work 

and adapt to new forms of work in the future. Future 

working skills in the 21st Century include STEM 

(science, technology, engineering, and mathematics), 

analytical thinking, and research ability.

Work based on Performance and Skills  
การทํางานท่ีเนนทักษะตอความสําเร็จของงาน

การทํางานที่ เนนรูปแบบการทํางานแยกสวนในโครงการตางๆ สมาชิกในทีม

โครงการทํางานแบบแยกสวนตามหนาที่ เฉพาะที่ตนไดรับมอบหมาย สมาชิกมี

สวนสงเสริมตอความสําเร็จของโครงการ แตอาจไมไดรู รายละเอียดหรือ

ไดทํางานรวมกับสวนงานอ�นโดยตรง การจางงานเปนลักษณะชั่วคราว

ตามระยะเวลาของโครงการแทนการจางงานเปนพนักงานประจํา สงผลให

ผูประกอบการสามารถปรับเพิ่มลดขนาดของลูกจางในองคกรไดอยางยืดหยุน 

ลูกจางสามารถเลือกทํางานไดหลากหลายในเวลาเดียวกัน ความจงรักภักดี

ตอองคกรอาจลดลง

Working with a modular style across projects, team 

members fulfil their duties and contribute to the 

project’s success without necessarily knowing its 

details or working directly with other departments. 

Temporary employment will reflect the project’s period, 

replacing permanent hiring and letting entrepreneurs 

flexibly adjust the size of their workforce. Employees 

will be able to do several jobs at the same time but 

their engagement with the organization may decline. 

Swarm Work  
การทํางานเชิงเด่ียว







การทํางานเต็มไปดวยความทุกขยาก หุนยนตและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการทํางาน 
ประชาชนไมมีทักษะแหงอนาคตรองรับจึงไมสามารถปรับตัวได ประชาชนสวนมาก
ตกงาน เศรษฐกิจในเมืองตกต่ํา บานเมืองเต็มไปดวยความวุนวาย

Working is miserable. Robotics and technology play a major role in work. 
People lack skills for the future so cannot adapt. Most people are 
unemployed. Society is chaotic with economic recession. 

GET OUT,
HUMAN!1



สังคม 

กลุมคนท่ีขาดโอกาสอยูแลวย่ิงขาดโอกาสในการไดรับงานทํามากย่ิงข้ึน 
การเปดรับพนักงานใหมนอยลง การทํางานเนนการรวมศูนย องคกร
และผูประกอบการตางๆ พยายามลดขนาดขององคกรลง ประชากรปวย
เปนโรคซึมเศรา เครียด วิตกกังวลเพ่ิมมากข้ึน มีการฆาตัวตายหรือกอ
คดีอาชญากรรมมากย่ิงข้ึน บานเมืองเต็มไปดวยอาชญากรเพื�อแยง
ทรัพยากรทางดานเงินและอาหารกันเพื�อใหอยูรอดในการดํารงชีพ

The underprivileged are deprived of work 
opportunities because there is less hiring. Working 
is centralized. Organizations and entrepreneurs will 
try to downsize their organizations. More people 
suffer from depression, stress, and worry, fueling 
suicide and criminality. Society is crime-ridden as 
people fight over money and food for survival. 

เศรษฐกิจ 
มนุษยเร่ิมตกงานมากข้ึน โดยเร่ิมจากกลุมอาชีพท่ีใชทักษะต่ําจนถึง
ทักษะระดับกลาง เศรษฐกิจตกต่ําย่ําแย ตองหาวิถีทางรอดชีวิต
ในการทํางาน ไมมีใครสามารถรักษาสมดุลของการใชชีวิตไวได 
ผูคนในเมืองไมมีโอกาสหางานทําได สงผลใหคนมีหน้ีสินมากข้ึน 
ครอบครัวเปล่ียนสถานะ มีคุณภาพชีวิตท่ีลําบาก

Unemployment rises, starting among those with 
low- to mid-level skills. Recession strikes and 
people have to find how to survive at work. No 
one can maintain a work-life balance. Urban 
people cannot find work so become more 
indebted. Families have lost significance and 
quality of life is poor. 

คุณคา 

ผูคนมองเรื �องการทํางานเปนหนทางมีชีวิตรอด เต็มไปดวย
ความทุกข ผูคนมีเวลาใหครอบครัวนอยลง มีศีลธรรมนอยลง 
มีผูดําเนินธุรกิจหรืออาชีพผิดกฎหมายมากข้ึน สงผลใหคานิยมและ
วัฒนธรรมอันดีงามท่ีรักษาสืบตอกันมาไดหายสาบสูญไปจนหมด

People see working as a means of survival that 
is full of misery. They have less time for their 
families, become less ethical, and do illegal 
business or jobs more. Longstanding values 
and ethics will eventually vanish. 

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีทันสมัยตางๆ ไมไดเกิดการนําไปใชกับงานเทาท่ีควร ทําให 
การทํางานยังคงลาชา เต็มไปดวยปญหาและความผิดพลาด การใช
ปญญาประดิษฐท่ีมากข้ึนแตขาดการตรวจสอบอยางดีต้ังแตตน ทําให
มีผูปลูกฝงจริยธรรมและคานิยมท่ีผิดใหกับโปรแกรม ทําใหปญญา
ประดิษฐสามารถทํางานแทนมนุษยไดท้ังหมด และมีการจัดต้ังสมาคม
แรงงานโดยปญญาประดิษฐท่ีมีการบงการโดยผูมีอํานาจท่ีตองการ
ผลประโยชนจากการควบคุมใหปญญาประดิษฐทํางานแทนมนุษย 

Advanced technology is not applied to work as 
much as it should be, so working is slow and full of 
problems and mistakes. AI is used more but lack of 
thorough consideration leads to AI abuse such as 
programming in bad ethics. AI takes over all human 
jobs and an AI labor union is founded by individuals 
who want to control AI to displace humans.
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ผูคนทํางานประจําดวยความจําเปนในการหาเล้ียงชีพใหกับตนเองและ
ครอบครัว เกิดความเหลื�อมล้ําในสังคม ท้ังโอกาสในการพัฒนาทักษะ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน และการขยายธุรกิจ

People do full-time work because they must earn a living for 
themselves and their families. Social inequality limits opportunity
to develop skills, increase work efficiency, and expand business. 



สังคม 

การทํางานมีความยืดหยุนมากข้ึนเล็กนอยในบางองคกร องคกร
สวนใหญยังคงมีกฎระเบียบท่ีเขมงวดในการวัดผลพนักงานจากระยะ
เวลาการทํางาน มีการพิจารณาการรับเขาทํางานจากระดับการศึกษา 
คณะท่ีจบ และมหาวิทยาลัยท่ีเรียน แรงงานทักษะต่ํามีการถูกแทนท่ี
ดวยเครื�องจักรและปญญาประดิษฐมากข้ึน ผูคนท่ีไมไดรับการพัฒนา 
ทักษะแรงงานใหตอบรับอนาคตของการทํางาน จําเปนตองออกจาก
องคกรและหางานรูปแบบอื�นทํา เชน รับจาง อาชีพภาคบริการ 
เกิดความเหลื�อมล้ําในสังคมเพ่ิมมากข้ึน

Working becomes slightly more flexible in some 
organizations. Most organizations still have strict 
performance appraisal from time attendance. They 
consider degree, faculty, and university to select new 
employees. Low-skilled labor is increasingly replaced 
by machines and AI. Those who fail to develop 
skills for future work will have to leave and find 
new jobs such as contracted jobs or jobs in the 
service sector. There is increased social inequality. 

เศรษฐกิจ 
ผูคนท่ีมีรายไดนอยจะย่ิงมีรายไดนอยลง เพราะไมมีโอกาสในการ
พัฒนาทักษะตนเอง แตผูท่ีมีรายไดสูงจะย่ิงมีรายไดสูงข้ึน เพราะ
ทักษะท่ีศึกษามาไดรับการตอยอดและตอบโจทยกับความตองการ
ของงานในอนาคต ทําใหมีโอกาสเพ่ิมมากข้ึน เศรษฐกิจมีการดําเนิน
ไปในรูปแบบ Gig Economy มากข้ึน คนสวนใหญตองหางาน
รายไดเสริมเพื�อใหตนเองมีอาชีพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาชีพหลักกับอาชีพ
เสริมอาจเปนรูปแบบงานคนละประเภทกันก็เปนได

People on low incomes will get even less because 
they lack opportunities for self-development. 
People on high incomes, however, will gain, as 
they have skills that can meet the challenge of 
future work. The gig economy will expand. Most 
people will find a second job, which might be in 
a totally different field.  

คุณคา 

คนสวนใหญยังตองทํางานอยางหนัก ไมมีเวลาไดใชชีวิตในอยาง 
ท่ีตนตองการเนื�องดวยการทํางาน สงผลใหการทํางานเปนส่ิงบังคับ
ใหคนสวนใหญตองทําดวยความจําเปนในการใชชีวิต โดยไมมี
โอกาสไดทํางานตามส่ิงท่ีตนเองชอบหรือสนใจอยางแทจริง

Most people work hard and cannot spend time 
as they want because they lack free time. People 
work out of necessity and cannot do what they 
like or what really interests them. 

เทคโนโลยี 

องคกรขนาดใหญมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน 6G Network 
หรือปญญาประดิษฐมาใชในการทํางาน สงผลใหงานดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีผลสําเร็จขององคกรมากข้ึนเรื�อยๆ แตผูประกอบการ 
ขนาดเล็กและขนาดยอมสวนใหญไมสามารถปรับตัวตามทันเทคโนโลยี 
ตางๆ ได เนื�องดวยขอจํากัดของงบประมาณและบุคลากร

Large-scale organizations make use of new 
technology such as 6G networks or AI to enhance 
efficiency and boost their performance. Small and 
medium-sized entrepreneurs will generally be 
unable to adjust to new technology because of 
limited financial and personnel resources. 
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การทํางานของประชาชนในทุกๆ วันเต็มไปดวยความสุข ทุกคนสามารถออกแบบชีวิต
การทํางานของตนเองได ทํางานจากท่ีไหนก็ได มีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับการทํางาน 
เชือมตอขอมูลรวดเร็ว สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจเติบโต

Every working day is full of happiness because people can design 
their own work life. They can work anywhere through technology 
that helps transfer data faster. Working will be more efficient and 
economic growth will accelerate. 

HAPPY WORK,
HAPPY LIFE3



สังคม 

ผูคนไดรับการศึกษาท่ีเสริมสรางทักษะท่ีตอบโจทยตองานแหง
อนาคต ไมวาจะเปน STEM Careers หรืออาชีพใหมท่ีเกิดข้ึน
ตามยุคสมัย โดยเปนการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีคนทุกวัยสามารถ
เรียนรูเพ่ิมได การจางงานจะใหความสําคัญกับการดูระดับการศึกษา
นอยลง แตเนนเรื �องการดูระดับความสามารถหรือประเภทของ
ทักษะท่ีตอบสนองตองาน

People are trained in future work skills for STEM 
careers and other new jobs. Learning will be 
lifelong so every age group can learn as they 
want. Employers will pay less attention to 
degrees but consider skill sets for roles.

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจในเมืองมีการขยายตัวมากข้ึน ผูประกอบการดําเนิน
กิจการในรูปแบบท่ียืดหยุนข้ึน ลดการรวมศูนยอํานาจ แตมีการ 
กระจายงานออกเปนโปรเจ็คเล็กๆ อยางมีคุณภาพ ทุกคนมีความสุข 
ท่ีสามารถทํางานท่ีตรงกับความชอบความตองการไดหลายอยางใน 
เวลาเดียวกัน สามารถเพ่ิมรายไดของตนเองไดตามความตองการ

The urban economy has grown. Entrepreneurs 
run business more flexibly with less centralization. 
They will divide jobs into small projects with 
quality. Everyone is happy to do several jobs 
that they like at the same time. They can also 
earn as much money as they want. 

คุณคา 

ผูคนมองวางานเปนสวนเติมเต็มในชีวิตท่ีไมทําใหเกิดความทุกข 
เพราะสามารถปรับสมดุลในชีวิตไดอยางท่ีตองการ ผูคนเคารพ
ซ่ึงกันและกันในแงของเวลาสวนตัวมากข้ึน ทุกคนสามารถทํางาน
จากท่ีไหนก็ได ไมจําเปนตองมีการบังคับใหเขาสํานักงานเทาน้ัน 
จะมีการประเมินผลจากความสามารถและผลงานท่ีจัดทําไดจริง
ใหกับองคกรเทาน้ัน เมื�อทุกคนมีความสุขมากข้ึนก็จะมีประสิทธิภาพ
การทํางานท่ีเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหทุกครอบครัวและสังคมมี
ความสุขมากข้ึน

People consider working fulfills their lives without 
causing discomfort since they can balance their 
lives as they please. People respect each other’s 
private time. Everyone can work anywhere and 
there is no need to be forced to go to the office. 
Performance appraisal will be based solely on 
capability and contribution to the organization. 
When everyone is happier, work efficiency will 
rise, so families and society are happier. 

เทคโนโลยี 

มีการใชเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต 6G การทํางานระบบออนไลนไมวาจะเปน
ภาคสวนใด เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สามารถเชื�อมตอขอมูล 
ถึงกันไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีปญญาประดิษฐชวยในการทํางานและ
ประมวลผลทําใหโครงการขนาดตางๆ ประสบความสําเร็จในการขับเคลื�อนประเทศ  
ผูคนสามารถออกแบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใน
ทุกสวนของสังคมไดมากข้ึน แมเพื�อนรวมงานจะอยูในรูปแบบของหุนยนต
เพ่ิมข้ึน แตประชากรสวนมากจะไมตกงานเพราะสามารถขยับรูปแบบงานเปนงาน
ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึน ไดรับรายไดเพ่ิมข้ึน สงผลใหรายไดตอหัวประชากรเพ่ิมข้ึน 

Advanced technology like 6G networks will help enhance 
working efficiency. Online working features in all sectors. 
Government, private, and educational institutions can 
share and transfer data faster and more efficiently. AI will 
assist work and data processing for projects of all scales 
that help drive the country. People can design their own 
work with the aid of technology to elevate everyone’s 
quality of life. Although there are more robotic co-workers, 
most people will stay in work, upskilling to earn more 
and raising per capita income. 
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4UBI AS A
LIFE FUNDER

รัฐบาลประกาศใชนโยบาย Universal Basic Income เพื�อใหประชาชนทุกคนมีหลักประกัน
ดานรายไดข้ันพ้ืนฐาน ทําใหทุกคนสามารถเลือกรูปแบบการทํางานท่ีตอบโจทยตอความสนใจ
และวิถีชีวิตของตนเองไดมากข้ึนโดยไมจําเปนตองกังวลถึงการไดรับรายไดข้ันพ้ืนฐาน

Government launches a Universal Basic Income (UBI) so everyone has 
a basic income and can choose a job that interests them and suits their 
lifestyle without worrying about a basic wage. 



สังคม 

การทํางานรวมกับปญญาประดิษฐและเทคโลยีตางๆ ทําใหการทํางาน
ทุกอยางราบรื�นสําหรับผูคนสวนใหญ ผูคนทํางานดวยความรูสึก
ผอนคลาย ไมมีแรงกดดันในชีวิต ผูคนท่ีสนใจการทําโครงการเพื�อ
สังคมหรือเพื�อชวยเหลือโลกมากข้ึน เพื�อตอบแทนสังคมและดูแล
โลกน้ีใหดีมากย่ิงข้ึน โลกใบน้ีก็จะเต็มไปดวยธุรกิจหรือโครงการท่ีมี
การดูแลส่ิงแวดลอม หากผูคนบางสวนมีความประสงคท่ีจะไมทํางาน
ก็สามารถใชชีวิตดวยเงินอุดหนุนของรัฐบาล ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูคนในสังคมไดอยางย่ังยืนในระยะยาว

Working with AI and technologies makes every 
task smooth for most people. People feel relaxed 
and free from pressure at work. They pay more 
attention to activities for society or the world. 
Environmental protection businesses or projects 
will increase in number. People who prefer not to 
work can get government subsidies, enhancing 
quality of life in the long run. 

เศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในรูปแบบของการจางงานรายโปรเจ็ค 
และมีการทํางานหลายงานพรอมกันในเวลาเดียวกัน ทําใหผู คน
สามารถมีรายไดเพ่ิมอยางท่ีตนเองตองการ ผู ประกอบการ
รายยอยหรือ Startups สามารถนํารายไดข้ันพ้ืนฐานของตนเอง
เก็บรวบรวมเพื�อนําไปตอยอดธุรกิจไดมากข้ึน

The economy expands in a form of project-based 
hiring. Employees can take several jobs at the 
same time and increase their income as they 
choose. Small entrepreneurs or startups can 
combine basic income to expand their business. 

คุณคา 

รูปแบบการทํางานมีความยืดหยุนมากข้ึน ทุกคนใหความสําคัญ
กับการเคารพเวลาสวนตัวของผูอื �น และการหาเวลาใหกับตนเอง
และครอบครัว

Working styles are more flexible. Everyone 
respects other people’s private time and spends 
quality time on their own and with family. 

การเมือง 

รัฐบาลประกาศใชนโยบาย Universal Basic Income และมีการ
สงเสริมเรื�องการพัฒนาทักษะท่ีตอบโจทยตองานของอนาคต 
ทําใหผู คนสวนใหญสามารถหางานทําไดหลากหลายมากข้ึน

Government launches a Universal Basic Income 
policy and promotes skill enhancement that 
enables most people to find more diverse work. 

SOCIETY ECONOMY

POLITICS VALUES



• ผลของความกาวหนาเทคโนโลยีตอตลาดแรงงาน การจางงานและภาคธุรกิจ. ผศ.ดร.อนุสรณ ธรรมใจ. กรุงเทพธุรกิจ. 

 ออนไลน. เขาถึงไดจาก https:// www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643743

• สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร. เดือนมีนาคม 2563 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจและสังคม

• พัฒนาฝมือแรงงาน ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจไทย 2561. สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย.

• World Competitiveness Yearbook 2020. IMD Business School

• ปรับตัวรับโลกการทํางานรวมกับ AI ในอนาคต. ณัฐสิฏ รักษเกียรติวงศ. กชกร ความเจริญ. สถาบันเพ�อการพัฒนาประเทศไทย. 

 ออนไลน. เขาถึงไดจาก https:// tdri.or.th/2018/07/career-with-ai/

• ผลการสํารวจความสุขของคนทํางาน (ในองคกร) พ.ศ.2561 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจและสังคม

• โครงการศึกษาวิเคราะหเร�อง แนวทางขับเคล�อนการพัฒนาแรงงานเพ�อกาวผานเศรษฐกิจแหงอนาคต กรณีศึกษาแรงงานใน

 ภาคการผลิต ภาคบริการทองเที่ยว ภาคเกษตร และแรงงานสูงอายุ โดยกระทรวงแรงงาน. ดร.ธนิต โสรัตน.

• Technology Advancement Impacts on Labor Market, Hiring and Business Sector. 

 Asst. Prof. Dr. Anusorn Tamajai. BangkokBizNews. Online. Accessing via 

 https:// www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643743

• Summary on Population Working Situation Study. March 2020 National Statistical Office,  

 Ministry of Digital Technology and Economy.

• Labor Skill Enhancement, Solution to Thai Economic Crisis in 2018. 

 Future Innovative Thailand Institute

• World Competitiveness Yearbook 2020. IMD Business School

• Adaptation to Working with AI in the Future. Nattasit Rakkiatwong. Kotchakorn Kwamcharoen.  

 Thailand Development Research Institute. Online. Accessing via 

 https:// tdri.or.th/2018/07/career-with-ai/

• Survey on Happiness in Working (at workplace) in 2018 by National Statistical Office, 

 Ministry of Digital Technology and Economy.

• Study on Labor Development Driving Direction for Future Economy; 

 Case Study of Labor in Manufacturing, Tourism Service, and Agriculture Sectors 

 and Senior Labor by Ministry of Labor. Dr. Thanit Sorat.

บรรณานุกรม
REFERENCES



ACKNOWLEDGEMENTS

•  Dr.Pun-Arj Chairatana

•  Dr.Karndee Leopairote

Executives

•  DTGO Corporation Limited

•  Magnolia Quality Development 

   Corporation Limited

Contributors

•  Dr.Chaiyatorn Limapornvanich

•  Dr.Pannin Sumanasrethakul 

•  Dr.Pongsakorn Kanjanatanin

•  Kritsapas Kanjanamekanant

•  Wipattra Totemchokchaikarn

•  Deunchalerm Khiewpun

•  Siyada Witoon

•  Austina Karma Gurung

 

Research Team

•  Wittaya Wonglor

•  Piers Grimley Evans

•  Nattajak Meesawat

•  Panu Limpasa

 

Production Team



ศูนยวิจัยอนาคตศึกษา ฟวเจอรเทลส แล็บ 
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี 
ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรช่ัน จํากัด

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(องคการมหาชน)


