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กล่องความรู้...สู่ โอกาส
คงปฏิเสธได้ยากว่าในศตวรรษที่ 21 ความส�ำเร็จของคนเรานัน้
ขึ้ น อยู่กั บ ทั ก ษะและความรอบรู ้ เ ป็ น ส� ำ คั ญ ความก้ า วหน้ า
ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการที่ โ ลกเชื่ อ มโยงกั น ในแทบทุ ก ด้ า น
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย หากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับตัวยกระดับทักษะความรูใ้ ห้ทนั ต่อแนวโน้มและ
ความต้องการใหม่ๆ ของโลก ย่อมจะประสบความส�ำเร็จได้ไม่ยาก
กรณี ข องอู เ บอร์ (Uber) ซึ่ ง เป็น แพลตฟอร์ ม ที่ เ ชื่ อ มต่อ
คนขับรถและผูโ้ ดยสารเข้าด้วยกัน เป็นตัวอย่างของธุรกิจทีไ่ ม่เพียง
เข้าใจถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมคนยุคใหม่ แต่ยังเข้าใจถึง
แนวทางการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเชือ่ มโยงและอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเข้าใจโมเดลการด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่

ที่เน้นการร่วมมือและแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นตัวอูเบอร์เอง พาร์ทเนอร์ท่ีเป็นเจ้าของรถ และผู้ใช้
บริการ
ในยุคทีโ่ อกาสเป็นของทุกคน และคนธรรมดามีโอกาสไม่นอ้ ย
ไปกว่าบริษทั ยักษ์ใหญ่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจโดย
อาศัยทักษะความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความคล่องตัว ท�ำให้มอี าชีพและธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมายและ
หลากหลาย แต่เราจะเห็นโอกาสทางธุรกิจเหล่านั้นได้อย่างไร
และท�ำอย่างไรเราจึงจะมีทักษะความรู้ที่จ�ำเป็นและเพียงพอ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสูก่ ารประกอบอาชีพหรือสร้างสรรค์
ธุรกิจดังกล่าว
SCAN QR CODE

เพื่อรับฟัง Audio text
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กล่องความรู้...สู่ โอกาส

กับ

ด้วยเล็งเห็นความจ�ำเป็นในการพัฒนาทักษะความรู้และ ความรูท้ จี่ ำ� เป็นในการประกอบอาชีพในยุคดิจทิ ลั โดยในระยะแรก
การน�ำเสนอมุมมองที่เป็นโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ จัดท�ำเป็นคลิปวิดีโอจ�ำนวน 135 คลิป เพื่อเสริมสร้างความรู้
เพื่อให้คนรุ่นใหม่และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบ สูโ่ อกาส และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของ OKMD เช่น
อาชีพเสริมได้เรียนรู้ รวมถึงค้นหาความชอบและความถนัด
www.okmd.or.th/knowledgebox
ของตน ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
www.facebook.com/OKMDInspire
หรือ OKMD จึงได้ริเริ่มโครงการ “กล่องความรู้... สูโ่ อกาส” โดย
www.okmd.tv
ท�ำการศึกษาถึงแนวโน้มด้านการประกอบอาชีพใหม่ๆ และทักษะ
www.youtube.com/okmdtv

ส่ องโอกาส...จากเทรนด์โลก

เพื่อติดตาม Clip

โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน ครอบคลุมเกือบทุกมิติของชีวิต ซึ่งล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิต
และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม จนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอาชีพ ธุรกิจ สินค้า และบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ทีห่ ลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึน้
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การเรียนรู้ไร้พรมแดน
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พลังผู้หญิง

AGING SOCIETY
สังคมสูงอายุ
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คนรุ่นใหม่
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เทรนด์โลก...สร้างอาชีพ

ท่ามกลางเทรนด์โลกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่ องคนยุคนี้ เราได้เห็นเทรนด์อาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย
ในหลากหลายสาขาอาชีพ กล่องความรู้...สูโ่ อกาสจึงได้รวบรวมตัวอย่างการสร้างสรรค์อาชีพและไอเดียธุรกิจส�ำหรับผู้ที่ก�ำลัง
ค้นหาอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เช่น

FOOD BUSINESS
อาชีพบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น
สอนท�ำอาหาร
บริการจัดเลี้ยง

ออกแบบและตกแต่งอาหาร
ขายอาหารออนไลน์

ORGANIC FARMING

SERVICE & SOLUTION
อาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการ การอ�ำนวยความสะดวก และการแก้ปัญหา เช่น
โรงแรมแมว
นักจัดระเบียบบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซด์

อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร และการผลิต
สินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผักออร์แกนิก
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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ทักษะสู่ ความส� ำเร็จ
หากต้องการก้าวให้ทนั และแข่งขันได้ในยุคแห่งความเปลีย่ นแปลงนี้ เราไม่อาจเป็นเพียงผูท้ ใี่ ช้ชวี ติ ตามกระแสนิยม แต่ตอ้ งก้าวขึน้ มาเป็น
ผูท้ มี่ ศี กั ยภาพในการต่อยอดสร้างอาชีพ รายได้ และความส�ำเร็จจากโอกาสทีม่ าพร้อมความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยอาศัยทักษะทีส่ ำ� คัญ
ในการใช้ชวี ติ และท�ำงานในศตวรรษที่ 21 เป็นเครือ่ งมือสูค่ วามส�ำเร็จ อันประกอบด้วย ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ
สือ่ เทคโนโลยี และทักษะชีวติ และอาชีพ
ตัวอย่างทักษะความรู้ที่ส�ำคัญในศตวรรษ 21 ในกล่องความรู้... สู่ โอกาส

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

Brain-based Learning

Knowledge Management

ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามพั ฒ นาการของสมองเด็ ก
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย รวมถึงการจัดพื้นที่เล่นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
การพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นของเด็ก โดยเน้นที่การคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบตั จิ ริง ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการพัฒนาเมือ่
เด็กเติบโตขึน้ เป็นผู้ใหญ่

ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การความรู ้ เป็น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ่ ว ยให้
การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�ำเสนอ
องค์ความรูท้ ตี่ อ้ งการ (Right Knowledge) ให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งการใช้
(Right Person) และในเวลาที่เหมาะสม (Right Time)
Design Thinking & Visual Thinking

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือช่วย
ในการออกแบบสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ส่วนการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ช่วย
ในการจัดระเบียบความคิดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ที่
ก้าวข้ามจากแนวคิดเดิม

ทักษะสารสนเทศ สื่ อ เทคโนโลยี

AR & VR

Coding

ความเป็น จริ ง เสริ ม (Augmented Reality: AR) และ
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น ในธุรกิจบันเทิง
และโฆษณามีการน�ำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน ส่ วนใน
ภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้ในการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดีขึ้น

ทั ก ษะความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การโปรแกรม เป็น ทั ก ษะที่ ช ่ ว ยให้
เข้าใจถึงหลักการ เทคนิคการท�ำงาน และความส�ำคัญของ
การสั่ ง งาน/ควบคุ ม ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส มั ย ใหม่ รวมถึ ง
ท�ำให้เห็นถึงกระบวนการและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
โลกธุรกิจในอนาคต และยังสามารถน�ำโปรแกรมต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

SCAN QR CODE
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Artificial Intelligence (AI)

Video Production

ทักษะความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การท�ำให้
คอมพิวเตอร์หรือหุน่ ยนต์คดิ และตัดสินใจได้เองอย่างมีเหตุผล
และด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ได้แบบอัตโนมัติ เป็นทักษะ
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้าและบริการ และสร้าง
ความสะดวกสบายให้แก่ผใู้ ช้งาน รวมทัง้ ยังช่วยลดต้นทุนและ
ประหยัดเวลาในการด�ำเนินงาน

ทั ก ษะความรู ้ ด ้ า นการผลิ ต คลิ ป วิ ดี โ อ ทั้ ง การก� ำ หนด
กรอบแนวคิดของงาน การพัฒนาเนือ้ หา การถ่ายท�ำ การตัดต่อ
การใส่เสียงประกอบ และเทคนิคพิเศษอืน่ ๆ ซึง่ สามารถท�ำเป็น
งานอดิ เ รกหรื อ ต่ อ ยอดเป็น อาชี พ ด้ า นการผลิ ต คลิ ป วิ ดี โ อ
สื่อโฆษณา และรายการออนไลน์

Communication and Persuasion Skills

Branding and Design Thinking

ทั ก ษะการสื่ อ สารและโน้ ม น้ า วใจ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการ
สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่ทั้งลูกค้าและผู้ที่
เกี่ยวข้อง แม้ว่าในปัจจุบันสื่อดิจิทัลมีบทบาทสูงมากในการ
สื่อสารและน�ำเสนอข้อมูล แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับบุคคลก็มีความส�ำคัญมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในแง่การสร้าง
ประสบการณ์การให้บริการทีเ่ ป็นกันเองและน่าประทับใจ

ทักษะความรูใ้ นการสร้างแบรนด์และการคิดเชิงออกแบบ เป็น
ทักษะส�ำคัญส�ำหรับเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่น่าจดจ�ำ และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและ
บริการ โดยมักใช้รว่ มกับทักษะการวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจ เพือ่
ให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการผูบ้ ริโภค

Market and Business Analytics

Digital Marketing

ทักษะการวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจ เป็นทักษะที่จ�ำเป็นใน
โลกแห่งข้อมูล (Big Data) ที่จะช่วยในการวิเคราะห์โอกาส
สภาพความเป็น ไปของตลาด รวมถึ ง พฤติ ก รรมและ
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะ
ใช้ในการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพตัง้ แต่ตน้ จนจบกระบวนการ

ทักษะความรูด้ า้ นการตลาดดิจทิ ลั เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยกระตุน้
ความสนใจ และชีใ้ ห้เห็นคุณค่าและความแตกต่างของสินค้า
และบริการของเรา ผ่านการน�ำเสนอเนื้อหาสาระที่กระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึก รวมถึงเทคนิคและช่องทางการน�ำเสนอ
ทีส่ อดรับกับแนวคิด พฤติกรรมของลูกค้า

ซีรีส์ความรู้ “กล่องความรู้...สู่โอกาส” จึงไม่เพียงน�ำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศในมิติต่างๆ แต่ยังชี้ให้เห็นถึงโอกาสด้านอาชีพที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
รวมถึงทักษะพื้นฐานที่ควรรู้ ท�ำได้ ใช้เป็น ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลความรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สามารถ
สร้างสรรค์อาชีพ ต่อยอดไอเดียธุรกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และเตรียมตัวเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
ทีจ่ ะตามมาในอนาคต
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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เราก�ำลังอยูใ่ นโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงแบบก้าวกระโดด
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนบนโลกอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่ ำ� ให้เกิดการกระจายของข้อมูลข่าวสารและเปิดโลกทัศน์ใหม่
แห่งการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา คนรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของ
ตนเองและกล้าแสดงออกมากขึ้น ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในแทบทุกวงการ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ไปจนถึง
ข้อจ�ำกัดของทรัพยากรธรรมชาติแ่ ละสิ่งแวดล้อม เหล่านี้
ล้ ว นเป็น ปรากฏการณ์ ส� ำ คั ญ ที่ ส งผลให้ ค วามคิ ด และ
พฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป

ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น ความท้ า ทายที่ ทุ ก คนต้ อ งเผชิ ญ และปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มรั บ โอกาสในการ
ประกอบอาชี พ ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น และสามารถน� ำ เทรนด์ ม าคิ ด ต่ อ ยอดสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
อาชีพ และธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคปั จจุบันได้มากขึ้น

7 เทรนด์โลกสู่โอกาส
AGING SOCIETY
โอกาสใหม่จากสังคมสูงอายุ

ปัจจุบันทั่วโลกก�ำลังก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึง่ จะเป็นประเทศแรกในอาเซียนทีเ่ ป็นสังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 โดยจะมีสัดส่ วนผู้มีอายุ 60 ปี
ขึ้ น ไปถึ ง ร้ อ ยละ 20 ของประชากรทั้ ง หมด ขณะที่ สั ด ส่ ว น
คนวัยท�ำงานลดลง อย่างไรก็ดีผู้สูงอายุไม่ใช่ “ภาระ” แต่เป็น
โอกาสและความท้าทายส�ำหรับผูท้ สี่ ามารถท�ำความเข้าใจและ
ตีโจทย์ความต้องการของคนกลุม่ นี้ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
สินค้าและบริการที่เข้าถึงผู้สูงอายุได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการด้านสุขภาพ การเงิน สิง่ อ�ำนวยความสะดวก หรือ
แม้แต่ประสบการณ์ ใหม่ในชีวิต

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
รถยนต์อัตโนมัติส�ำหรับผู้สูงอายุ
ทัวร์ท่องเที่ยวส�ำหรับผู้สูงอายุ
สถานที่ออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุ
หลักสูตรเสริมทักษะส�ำหรับผู้สูงอายุ
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DIGITAL AGE

เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัลแบบไร้พรมแดน
ในยุคประเทศไทย 4.0 เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามา
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คน รวมถึง
รูปแบบการท�ำธุรกิจในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการที่คนยุคดิจิทัล
เรียนรูแ้ ละท�ำงานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อจั ฉริยะ
เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือการทีอ่ งค์กร/ธุรกิจสามารถ
ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เช่น สื่อสังคม (Social Media) คนรุ่นใหม่ รวมถึงภาคธุรกิจ
จึงควรเรียนรู้ที่จะน�ำเทรนด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อยอด
สร้ า งโอกาส สร้ า งอาชี พ และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ที่ จ ะตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้ตรงใจยิ่งขึ้น

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
แอปพลิเคชันช่วยหาที่จอดรถในเมือง
แอปพลิเคชันน�ำเที่ยวด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
เกมจ�ำลองสถานการณ์เอาตัวรอดจากภัยพิบัติ
บริการเทรนเนอร์ออกก�ำลังกายออนไลน์

DIGILEARN

เรียนรู้แบบไร้ขีดจ�ำกัด
ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารได้เข้ามา
เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ พฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้ รวมถึงรูปแบบ
การท�ำงานของคนเราในหลายมิติ เห็นได้จากมีอาชีพใหม่เกิดขึน้
มากมาย ส่วนอาชีพเก่าบางอาชีพก็ลดความส�ำคัญลง การศึกษา
รู ป แบบเดิ ม อาจไม่ร องรั บ การสร้ า งอาชี พ ให้ แ ก่ค นรุ ่ น ใหม่
อย่างเหมาะสมเพี ย งพอ เทรนด์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต และ
การเรียนรู้ไร้พรมแดนจึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการเตรียม
ผูป้ ระกอบอาชีพให้พร้อมปรับตัวและเรียนรูใ้ หม่อยูเ่ สมอ โดยมี
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
รู ป แบบใหม่ ที่ เ หมาะกั บ ยุ ค ดิ จิ ทั ล เช่ น หลั ก สู ต รออนไลน์
แบบเปิดส�ำหรับมวลชน (MOOCs) รวมถึงการบูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ

แอปพลิเคชันสแกนเอกสารและจัดการเอกสาร
เว็บไซต์เรียนภาษาออนไลน์กับเจ้าของภาษาที่เป็นแม่บ้าน
หรือผู้สูงอายุ
เครื่องพิมพ์สามมิติ กล้อง 360 องศา
โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์
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NEW GEN

คนรุ่นใหม่ อนาคตใหม่
เมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ (New Generation) หรือ Gen Y จะ
หมายถึงกลุ่มคนอายุระหว่าง 18-38 ปี ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ต จึงมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งมีความคิด วิถีชีวิต และพฤติกรรมแตกต่างไป
จากคนรุ่นก่อน ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ Gen Y อยู่ในวัยท�ำงาน
บางส่วนก้าวสูต่ ำ� แหน่งบริหาร จึงเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจและสังคม ไม่วา่ จะเป็นในฐานะผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรม
การซือ้ สินค้าและบริการเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน หรือในฐานะ
ผู้ประกอบการ แรงงาน และนักวิชาชีพที่จ�ำเป็นต้องรู้ให้เร็ว
ลงมือท�ำให้ไว คิดต่อยอดไอเดียอาชีพและธุรกิจในแบบทีต่ วั เอง
ต้องการ เพื่อก้าวสู่การเป็น New Gen ที่แข็งแกร่งและสามารถ
แข่งขันได้ทั้งในโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน
่

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ

เว็บไซต์ค้นหาคนท�ำงานอิสระ (ฟรีแลนซ์)
บริการพื้นที่เก็บสินค้าส�ำหรับร้านค้าออนไลน์
ช่องรายการออนไลน์/ออนดีมานด์ (On Demand)
บริการผู้ช่วยเสมือนจริง (Virtual Assistant)

URBANIZATION

ความเป็นเมือง โอกาสทองต้องรีบคว้า
เมื่อความเป็นเมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก กลายเป็นพลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจใหม่
ในศตวรรษที่ 21 และเป็นตัวเร่งการเปลีย่ นผ่านทางเศรษฐกิจ
ในหลายมิ ติ ไม่ ว ่ า จะเป็น การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานจาก
ภาคการเกษตรเข้าสู่เมือง จ�ำนวนแรงงานต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ “คนเมืองเสมือน” หรือคนชนบท
ที่ มี วิ ถี ชี วิ ต และพฤติ ก รรมคล้ า ยคลึ ง กั บ คนเมื อ ง เช่ น
ใช้ ชี วิ ต แบบคนโสดประกอบอาชี พ อิ ส ระ อาศั ย อยูใ่ น
คอนโดมิเนียม ฯลฯ อันน�ำมาซึง่ โอกาสในการประกอบอาชีพ
และไอเดี ย ทางธุ ร กิ จ ที่ จ ะมาตอบสนองความต้ อ งการ
และความหลากหลายของวิถีชีวิตแบบคนเมือง

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ

โรงแรมส�ำหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว
รถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ปลูกผัก
พื้นที่ท�ำงานร่วมกัน (Co-Working Space)
SCAN QR CODE

เพื่อรับชม GIF
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WOMENOMICS

สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง
ภายในศตวรรษที่ 21 ผูห้ ญิงกว่า 1 พันล้านคนทัว่ โลกจะมีบทบาทส�ำคัญ
และเป็นหนึง่ ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมตัง้ แต่ระดับ
ครัวเรือนไปจนถึงระดับโลก ทั้งในด้านการเป็นผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อและ
มีอ�ำนาจตัดสินใจซื้อ ด้านการผลิตที่เป็นได้ทั้งผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ หรือ
ลูกจ้าง ตลอดจนด้านการบริหารและวิชาชีพทีเ่ ราจะได้เห็นผูห้ ญิงมีบทบาท
ส�ำคัญทัง้ ในฐานะผูน้ ำ� ทางการเมือง ผูบ้ ริหารองค์กร ไปจนถึงนักวิชาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อพลังผู้หญิงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจที่จะเข้ามาพัฒนาสินค้าและ
บริการทีต่ อบโจทย์ความต้องการของผูห้ ญิงกลุม่ ต่างๆ เช่น กลุม่ ผูห้ ญิงโสด
กลุ่มผู้หญิงสูงอายุ กลุ่มคุณแม่ลูกอ่อน ฯลฯ รวมทั้งเป็นโอกาสทางอาชีพ
ที่หลากหลายและเปิดกว้างส�ำหรับผู้หญิงมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ

ห้องชุดส�ำหรับผู้หญิง
บริการท�ำงานบ้านครบวงจร
บริการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
ธุรกิจอาหารออร์แกนิกเดลิเวอรี่

WORLD FRIENDLY

ส่องโอกาสมาแรงของคนรักษ์โลก
ความต้ อ งการใช้ ท รั พ ยากรจ� ำ นวนมากเพื่ อ สร้ า งความก้ า วหน้ า
ด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจการค้า ประกอบกับปริมาณการบริโภค
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั น เป็น ผลจากจ� ำ นวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่างต่ อ เนื่ อ ง
การปรับเปลี่ยนบริบททางสังคม และการขยายตัวของเมือง ล้วนเป็น
ปรากฏการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหานานัปการ
ไม่วา่ จะเป็นภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติ ขยะมูลฝอย และมลพิษ ฯลฯ
ในอีกมุมหนึ่ง ความต้องการใช้ชีวิตบนโลกอย่างสมดุลและเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมก็น�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ไม่สร้าง
ผลกระทบหรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมไปถึง
การต่อยอดไอเดียอาชีพ และธุรกิจใหม่เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ระบบนิเวศ และแหล่งทรัพยากร รวมถึงการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ
รูปแบบต่างๆ ในอนาคต

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์รับประทานได้
ตู้รีไซเคิลขยะพลาสติก
ไบโอแฟชั่นจากเส้นใยชีวภาพ
บริการขนส่งสินค้า/ผู้โดยสารคาร์บอนต�่ำ
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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NEW WAY TO LEARN
เครื่ อ งมื อ เรี ย นรู ้ สู ่ โ ลกดิ จิ ทั ล
ในโลกปัจจุบันที่ “ความรู้คือโอกาส” และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
และทุกเรื่องผ่านแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลและโลกออนไลน์ ทั้งยังเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นในทุกด้าน การรู้เท่าทันเทคโนโลยีในวันนี้
จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสทางอาชีพในวันหน้า

AR

รู้ด้วยความจริงเสมือน

AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกแห่งความจริง
เข้ากับโลกเสมือน หรือการซ้อนภาพจินตนาการลงบนโลกความเป็นจริง โดยอาจแสดงผล
ในรูปแบบสองมิตหิ รือสามมิตทิ เี่ ป็นภาพเคลือ่ นไหวหรือภาพนิง่ ก็ได้ ตัวอย่างทีโ่ ด่งดังทีส่ ดุ
ได้ แก่ เกม Pokémon Go ที่ มี ก ารจ� ำ ลองตั ว ละครในเกมให้ ดู เ หมื อ นออกมา
อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมจริงของผูเ้ ล่น ส่วนร้านเฟอร์นเิ จอร์จากสวีเดนอย่าง IKEA ก็มกี ารน�ำ AR
เข้ามาช่วยให้ลกู ค้าทดลองแต่งห้องก่อนตัดสินใจซือ้ จริง ผ่านแอปพลิเคชัน IKEA Place
และทีล่ มื ไม่ได้คอื Google Glass แว่นตา AR ทีช่ ว่ ยให้ผสู้ วมใส่สามารถดูแผนที่ บันทึกภาพ
และวีดีโอ หรือดูข้อมูลอื่นๆ บนกระจกแว่นตาโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่น
ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทที่เชี่ยวชาญและพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยี AR
เช่น Cyberrex Design ที่มีผลงานทางด้าน AR ในแวดวงธุรกิจและการศึกษา
ในประเทศไทย

VR

รู้แบบ 360 องศา

VR หรื อ Virtual Reality เป็น เทคโนโลยี ใ นการจ� ำ ลองการรั บ รู ้ โดยสร้ า ง
สภาพแวดล้อมเสมือนที่สามารถมองไปรอบตัวได้แบบ 360 องศา ในต่างประเทศเริ่มมี
การเรียนการสอนทีใ่ ช้ Google Expeditions และ Google Earth เป็นเครือ่ งมือการสอน
เสมือนจริงด้วยการน�ำเทคโนโลยี VR มาช่วยให้ผเู้ รียนมองเห็นสถานทีแ่ ละสิง่ ของต่างๆ ได้
เสมือนอยู่ในสถานที่จริง ด้านอุตสาหกรรม บริษัทขนส่งสินค้าอย่าง UPS ใช้ VR
ในการฝึกการขับขีป่ ลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถทุกคนก่อนเริม่ งานจริง ทางด้านศิลปะ
มีการใช้ Google Tilt Brush ซึง่ เป็นอุปกรณ์วาดรูปแบบ VR ทีเ่ นรมิตห้องทัง้ ห้องเป็นเสมือน
ผืนผ้าใบและใช้อุปกรณ์ VR แทนแปรงและสีในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็น
ภาพสามมิติในอากาศ ส่วนด้านการแพทย์ VR เข้ามามีส่วนช่วยจ�ำลองภาพเสมือนจริง
ในการบ�ำบัดรักษาผู้ที่มีอาการกลัวแมงมุม กลัวความสูง ฯลฯ
ในประเทศไทยเองมีบริษัทที่เชี่ยวชาญและพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยี VR เช่น
Bit Studio ที่ท�ำงานด้าน Creative Technology ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบอินเตอร์แอ็กทิฟ
(Interactive Media) และงานศิ ล ปะที่ ส ร้ า งขึ้ น จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ VR
(Generative Art)
SCAN QR CODE

เพื่อรับชม GIF
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ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ MACHINE LEARNING
รู้ด้วยสมองกล

ทุกวันนี้ AI หรือ Artificial Intelligence และ Machine Learning เข้ามีบทบาท
และความส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันของเรามากขึ้น เห็นได้จากสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
อย่าง Google RankBrain ระบบ AI ของกูเกิลที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีคนเข้าไป
ค้นหาข้อมูล โดยระบบจะบันทึกและจดจ�ำสิ่งที่เราชอบและน�ำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ให้เราผ่านทางโฆษณาในเฟซบุ๊ก/ยูทูบ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
และท�ำให้สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าได้ตรงกลุม่ เป้าหมายมากขึน้ ส่วน Amazon
Alexa เป็น AI ประจ�ำบ้านทีส่ ามารถเปิดปิดไฟ จัดตารางงาน ตัง้ ปลุก หรือแม้แต่รายงานข่าว
และพยากรณ์อากาศเหมือนเป็นเลขาส่วนตัว ในทางการแพทย์มีการน�ำ AI ที่ชื่อว่า
Butterfly IQ มาใช้ในการวินฉิ ยั โรคพืน้ ฐาน รวมถึงระบบอัลตร้าซาวน์พกพาทีเ่ ชือ่ มต่อกับ
iPhone สามารถสแกนอัลตร้าซาวนได้
์ ด้วยตัวเอง
ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทที่เชี่ยวชาญและพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยี AI
เช่น บริษัท Synapes Thailand (AI Tech) ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
ทางด้าน AI ที่มีชื่อว่า SOMSRi AI น�ำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการเงิน
และการจัดอบรมสัมมนาทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาด้านการน�ำ AI ไปใช้งานวิเคราะห์ขอ้ มูลในองค์กร

VISUAL THINKING
และ DESIGN THINKING
รู้ด้วยภาพ
Visual Thinking คื อ การคิ ด เป็น ภาพ เป็น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้ ส มองคิ ด อย่ า ง
เป็นระบบระเบียบโดยการคิดและวาดภาพไปพร้อมกัน จากนั้นจึงถ่ายทอดเป็นภาพ
เพือ่ ให้ผอู้ นื่ เข้าใจและมองเห็นภาพเดียวกัน ส่วน Design Thinking คือ การคิดเชิงออกแบบ
เป็นการคิดแก้ปญ
ั หาโดยเน้นท�ำความเข้าใจว่าคนต้องการอะไร แทนทีจ่ ะมองว่าปัญหา
คืออะไร จากนัน้ จึงน�ำไปสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าว เช่น บริการ
ของ Digital Roam Inc. ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�ำปรึกษาเพื่อการน�ำเทคนิคการคิดด้วยภาพ
มาใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนขององค์กร โดยมีลูกค้าหลักเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และองค์กร
ระดับชาติ เช่น ท�ำเนียบขาว กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา eBay Google Microsoft
ในต่างประเทศมีผเู้ ชีย่ วชาญด้าน Visual Thinking เช่น Dan Roam นักคิด-นักเขียน
ด้วยภาพ ผูพ้ ฒ
ั นาแนวคิดการน�ำ Vivid Grammar ซึง่ เป็นแผนภาพทีช่ ว่ ยในการแยกแยะ
สิ่งที่ได้ยิน จดบันทึก และวาดเป็นภาพ มาช่วยในการคิดคลี่คลายปัญหาทุกอย่าง
ให้ง่ายขึ้น
เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเรา และเป็นตัวแปรส� ำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ เราจึงต้องเตรียมตัว พั ฒนาศั กยภาพ และท�ำความเข้าใจเครื่องมือใหม่ๆ
ในการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น เทคโนโลยี แ ห่ ง อนาคต และเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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อาชีพน่าสนใจ
ในศตวรรษที่ 21
ความล�้ ำ หน้ า ของเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากนวั ต กรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ
การเรียนรู้ การท�ำงาน การใช้ชวี ต
ิ ไปจนถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม ทัง้ ในระดับท้องถิน
่ ประเทศ และโลก น�ำไปสู่อาชีพใหม่ๆ
ที่ ต้ อ งการทั ก ษะความรู้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เข้ า มาตอบโจทย์
ความต้องการของคนยุคนี้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ดังเช่น
5 อาชีพต่อไปนี้

Data Scientist | นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
็
ส�ำหรับองค์กรในยุคดิจิทัล ความสามารถในการน�ำข้อมูลที่เปน
Big Data มาใช้ประโยชน์ในการสร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
ของลูกค้าได้มากที่สุดนับเป็นสวนส�
่ ำคัญในการสร้างมูลคาตอยอด
่ ่
ไปสู่ ความส�ำเร็จ Data Scientist จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการข้อมูล
จ�ำนวนมาก จากหลากหลายแหล่งทีม่ า โดยน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ หาค�ำตอบ
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและแก้ปัญหาต่างๆ ของบริษัท/หน่วยงาน
คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�ำเป็น
ชอบตัวเลข สามารถแปลค่าตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รักการเขียนโปรแกรม
มีความรู้ด้านธุรกิจ ชอบแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์
มีวิธีน�ำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย
UI/UX Designer | นักออกแบบ UI/UX
UI Designer คือ นักออกแบบสวนตอประสานระหวางผู
่ ่
่ ้ใช้กับระบบ
(User Interface) สวน
่ UX Designer คือ นักออกแบบประสบการณ์ผ้ ใู ช้เว็บไซต์
(User Experience) เป็นหนึ่งในอาชีพด้านการออกแบบที่มีอัตราการเติบโต
สูงสุดเป็นอันดับต้น งาน UI/UX Designer ในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นไปทาง
สินค้าและบริการดิจิทัล รวมถึง Internet of Things (IoT) เพื่อให้อุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่างๆ สงข้
้ รั บ
่ อ มู ล ถึ ง กั น ผ่านอิ น เทอร์ เ น็ ต และผู้ ใ ชได้
ความสะดวกสบายและพึงพอใจในการใช้งาน
คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�ำเป็น
มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มี ทั ก ษะด้ า นการออกแบบเทคโนโลยี ที่ ต อบสนองความต้ อ งการผู ้ ใ ช้
และเป้าหมายธุรกิจ
มีสุนทรียศาสตร์
มีความเข้าใจเทรนด์และการตลาด

5IVE

5

3D Styling Data Designer | นักออกแบบภาพ 3 มิติ
อาชีพที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing)
ท�ำหน้าที่ออกแบบวัตถุ 3 มิติบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต
กอนน�
่ ำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในอาชีพ
หรือธุรกิจต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น การแพทย์ สถาปัตยกรรม แฟชั่น ศิลปะ
อาหาร แอนิเมชัน
คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�ำเป็น
มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์
มีทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ
มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปกรรม
มีความเข้าใจในธุรกิจที่ท�ำ

Home Organizer | นักจัดระเบียบบ้าน
ผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำและสอนเทคนิคการจัดบ้านให้เป็นระเบียบและมีพนื้ ทีใ่ ช้สอย
เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ งั เป็นผู้ ให้คำ� ปรึกษาทีช่ ใี้ ห้เห็นปัญหาต่างๆ ทีส่ ะท้อนออกมา
ทางพฤติกรรมการเก็บสะสมสิ่งของต่างๆ และบอกแนวทางการแก้ปัญหา
ผ่านการจัดเก็บบ้าน เพือ่ สร้างทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชวี ติ
คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�ำเป็น
ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีทกั ษะการสือ่ สารทางวาจาและเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี
ขยัน ทุม่ เท ใส่ใจในรายละเอียด
มีความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์

Food Therapist | นักโภชนาการบ�ำบัด
อาชีพที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์กระแสการใส่ใจสุขภาพและความงามของ
คนรุน่ ใหม่โดย Food Therapist คือ ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านอาหาร รู้ถึงข้อดี
ข้อเสียของวัตถุดิบ รู้จักเลือกส่วนผสมที่ท�ำให้เกิดสมดุลต่อร่างกาย รู้ขั้นตอน
วิธีการปรุงเพื่อให้ได้อาหารหน้าตาดีรสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ส�ำหรับผู้บริโภค โดยท�ำหน้าที่จัดโปรแกรมอาหารส�ำหรับการดูแลสุขภาพและ
การบ�ำบัดรักษาโรค
คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�ำเป็น
ชอบท�ำอาหาร
รู้ถึงประโยชน์/โทษของวัตถุดิบแต่ละชนิด
รู้จักเลือกสวนผสมและวิ
ธีการปรุงที่ท�ำให้เกิดสมดุลต่อร่างกาย
่
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ
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ทักษะส� ำคัญในศตวรรษที่ 21
ส� ำหรับการเป็น Youtuber อย่างมืออาชีพ

ในบรรดาอาชีพยอดนิยมของคนรุน่ ใหม่ หนึง่ ในนัน้ คือ “ยูทบู เบอร์” (Youtuber) หรือผูท้ ำ� คอนเทนต์หรือเนือ้ หาเผยแพร่บนช่องยูทบู
็
ซึ่ ง เปนอาชี
พ ที่ ส ามารถสร้ า งชื่ อ เสี ย งและรายได้ ม ากมายอยางไมนาเชื
่
่ ่ ่ อ ปั จ จุ บั น ในประเทศไทยมี ผู ้ ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
็ ทูบเบอร์จ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกอย่าง iHere TV เสือร้องไห้ VRZO Pearypie ไปจนถึงหน้าใหม่
ในการเปนยู
มาแรงอย่าง Softpomz เกไก๋
๋ สไลด์เดอร์ นักผจญเพลง ฯลฯ
การเป็นยูทบู เบอร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝน โดยเฉพาะทักษะส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 ในสวนของ
่
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสือ่ สาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดให้ทันสมัย
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตรงความต้องการของผู้ชม

ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นส� ำหรับยูทูบเบอร์มืออาชีพ
ด้านเนื้อหา
และรูปแบบ

เทรนด์ของเนื้อหาที่นิยมในปัจจุบัน
ความรู้เกี่ยวกับยูทูบ เช่น ขั้นตอนและ
เงื่อนไขการเผยแพร่วิดีโอ รายได้จากยูทูบ
ความรูเ้ กีย่ วกับ Multi-channel Networks
(MCN) ซึ่งเป็นตัวกลางดูแลเครือข่ายของ
ยูทูบเบอร์เพื่อให้เกิดการเติบโตและสร้าง
รายได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์และ
รูปแบบการน�ำเสนอ
ทักษะการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสร้าง
รายได้
SCAN QR CODE

เพื่อรับฟัง Audio text

ด้านภาพ

ความรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กล้ อ งวิ ดี โ อ
การใช้กล้อง ชนิดของไฟล์วดิ โี อ ความละเอียด
ของภาพ (Resolution)
ทั ก ษะการถ่ า ยวิ ดี โ อแบบมื อ อาชี พ
เช่น การวางองค์ประกอบภาพ การจัดฉาก
การจัดแสง และเทคนิคการถ่ายท�ำ เช่น
เอฟเฟกต์ภาพชนิดต่างๆ
ทักษะการตัดต่อวิดีโอ
ทักษะการออกแบบกราฟิก เช่น มาสคอต
หรือตัวการ์ตูน โลโก้ของช่อง ฯลฯ

ด้านเสี ยง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์บันทึก
เสียง ตั้งแต่ชนิดของไมโครโฟน การเลือก
ไมโครโฟนให้เหมาะกับงาน ชนิดของไฟล์
เสียง
ทักษะการตัดต่อเสียง ตั้งแต่การปรับ
ความดัง-เบาของเสียง การลดเสียงรบกวน
การเลือกใช้ดนตรี/เพลงประกอบ การตัดต่อ
เสียง การปรับแต่งท่อนดนตรีให้เหมาะสม
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ปรั บ โทนเสี ย งตามที่
ต้องการ

Nextpert

ถอดรหัสการสร้างคอนเทนต์วิดีโอออนไลน์ให้โดนใจ
ในการจะเปนยู
็ ทูบเบอร์ที่ประสบความส�ำเร็จนั้น ทีมงาน
รายการ Ihere TV ซึง่ ถือเป็นผูผ้ ลิตวิดโี อออนไลน์รายแรกๆ ของไทย
ได้แนะน�ำว่า “คอนเทนต์ คือ หัวใจส�ำคัญ” ดังนั้น สิ่งที่ยูทูบเบอร์
หน้าใหม่ควรจะต้องมีคือกระบวนการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาและ
รูปแบบการน�ำเสนอให้นา่ สนใจ ไม่หยุดนิง่ อยูก่ บั ที่ และหมัน่ สร้าง
ความแปลกใหมและดึ
ง ดู ด ใจผู ้ ช มด้ ว ยการใช้ ฟ ั ง ก์ ชั น ตางๆ
่
่
ที่มีบนยูทูบ
นอกจากนี้ ยูทบู เบอร์จะต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

วิดโี อให้คงที่ วิดโี อทุกเรือ่ งควรมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าวิดโี อ
แรกที่เราผลิตเพื่อเผยแพร่บนยูทูบ และมีการพัฒนาตอนเทนต์
ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับเทรนด์อยูเ่ สมอ ทีส่ ำ� คัญต้องรักษาความถี่
และความต่อเนือ่ งของการผลิตคอนเทนต์ไม่ให้ขาดตอน อย่างน้อย
ควรผลิตวิดโี อใหม่สปั ดาห์ละ 1 คลิป หรือเดือนละ 4 คลิป รวมถึง
การใส่คยี เ์ วิรด์ หรือแท็กเพือ่ ช่วยในการค้นหา และการพัฒนาข้อมูล
SEO ซึง่ เป็นการท�ำให้ชอ่ งยูทบู หรือวิดโี อของเราอยูใ่ นอันดับต้นๆ
หรืออยู่หน้าแรกของผลการค้นหาบน Google Search

คงเห็นแล้วว่าโลกยุคดิจท
ิ ล
ั เป็นโลกแห่งโอกาส ทุกคนสามารถเป็นยูทบ
ู เบอร์ได้หากหมั่นเรียนรู้
ฝึกฝน และพัฒนาทักษะด้านการผลิตวิดโี อออนไลน์ และยังสามารถน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานอืน
่ ๆ
ให้เหมาะสมกับสิ นค้า บริการ หรือเนือ
่ ้องการน�ำเสนออีกด้วย
้ หาของงานทีต
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SKILL PLUS

ทักษะสร้างโอกาส
กล่าวกันว่ายุคดิจทิ ลั เป็นช่วงเวลาของการเปลีย่ นแปลง ไม่วา่
จะเป็นด้านรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุค สมัย รวมถึงแนวโน้ม อาชีพและรู ปแบบ
การท�ำงานที่เปลี่ยนไป คนยุคนี้จึงต้องรู้ให้เร็วว่าตนเองต้องการ
ท�ำอะไร มีความรู้และทักษะพิเศษด้านใดบ้าง และท�ำอย่างไร
จึงจะน�ำทักษะนั้นไปต่อยอดสร้างรายไดให้
้ งอกเงยไม่รู้จบ

The Knowledge ขอแนะน�ำ 6 อาชีพ 6 ทักษะ จากชุดองค์ความรู้
“กล่องความรู.้ .. สูโ่ อกาส” ซึง่ เป็นอาชีพสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ
และเพิ่งเกิดขึ้นในยุคดิจิทัล เพื่อให้คนรุ่นใหมมองเห็
นโอกาส
่
สร้างรายได้จากทักษะทีม่ ี หรือสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเพิม่ พูน
ความรูใ้ นเรือ่ งทีต่ นสนใจจนสามารถ “ต่อยอดความชอบเป็นอาชีพ”
ในอนาคต

DECODE

1

Stock Photo Contributor
ขายภาพออนไลน์ รายได้ไม่รู้จบ

จะดีไหมถ้าภาพสวยๆ ทีเ่ ราถ่ายสามารถสร้างรายได้อย่างไม่รจู้ บ
แถมยังเป็นลิขสิทธิ์ของเรานานถึง 50 ปี โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
ช่างภาพมืออาชีพ เพียงมีทกั ษะด้านการถ่ายภาพ มีความคิดสร้างสรรค์
และมองตลาดเป็น แม้แต่มอื สมัครเล่นก็มโี อกาสขายภาพออนไลน์
ได้ เ หมื อ นมื อ อาชี พ โดยจะท� ำ เพื่ อ หารายได้ เ สริ ม หรื อ เป็น
อาชีพหลักก็ได้ที่ส�ำคัญคือจะท�ำงานที่ไหนและเมื่อไรก็ได้

2

หากอยากเข้าสู่ ธุรกิจ Stock Photo นอกจากความชอบ
และทักษะด้านการถ่ายภาพแล้ว ยังควรเพิม่ เติมความรูแ้ ละทักษะ
ด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งไฟล์
ดิจทิ ลั การท�ำธุรกรรมการเงินออนไลน์ รวมถึงพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับการท�ำธุรกิจกับเว็บไซต์ตวั กลางซือ้ ขายภาพ (Microstock)
ซึ่งสวนใหญ่
เป็นบริษัทในต่างประเทศ
่

Drone Photographer
ใช้โดรนสร้างเงิน

ทุกวันนีเ้ ราได้เห็นภาพวิดโี อสวยๆ ทีถ่ า่ ยจากมุมสูงเหนือพืน้ ดิน
อยู่บ่อ ยครั้ ง ทราบไหมว่าภาพวิ ดี โ อเหล่านั้ น เป็น ฝีมื อ ของ
ช่างภาพโดรนชาวไทย ซึ่งไม่เพียงใช้ในงานภาพยนตร์ ละคร หรือ
โฆษณา แต่ปจั จุบนั ยังนิยมใช้ในงานข่าว อีเวนต์ คอนเสิรต์ กีฬา
งานเทศกาลระดับประเทศ และงานอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ในการเตรียมตัวสูก่ ารเป็นช่างภาพโดรนทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
และสร้างรายได้จากโดรน สิ่งที่ควรรู้และทักษะที่ควรฝึกฝน
คือ การบังคับโดรน การหาเอกลักษณ์ของมุมกล้อง การตกแต่ง
และตัดต่อวิดีโอที่ถ่ายจากโดรน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ผู้บังคับอากาศยานโดรนอย่างถูกต้อง
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Cat Hotel

ธุรกิจโรงแรมแมว

ปัจจุบันนี้ยังมีบ้าน ตึกแถว และอาคารพาณิชย์ว่างเปล่า
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ในฐานะเจ้าของสิง่ ปลูกสร้าง
เหล่านัน้ เราจะสร้างรายได้จากทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างไร หลายคนอาจ
อยากลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจที่แปลกใหม่ไปกว่าร้านสะดวกซื้อ
ร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร ซึง่ ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ คือ เริม่ ต้นจากสิง่ ทีร่ กั
ชอบ สนใจ หรือเชีย่ วชาญ
ในบรรดาสิง่ ทีค่ นรักหรือชืน่ ชอบ หนึง่ ในนัน้ คงหนีไม่พน้ แมว ยุคนี้
มีคนที่เรียกตัวเองว่า “ทาสแมว” อยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทาสแมว

หลายคนต้องการสถานทีร่ บั ดูแลแมวชัว่ คราวในเวลาทีไ่ ม่อยูบ่ า้ น
จึงเป็นโอกาสของคนรักแมวที่มีพื้นที่ว่างมากพอที่จะเริ่มต้น
ท�ำธุรกิจโรงแรมแมว รับฝากเลี้ยงแมวทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ไปจนถึงรับอาบน�้ำตัดขนแมว และขายสินค้าเกี่ยวกับแมว โดย
ทักษะเบื้องต้นที่จ�ำเป็นต้องมี ได้แก่ การดูแลแมว การรักษา
สุ ข อนามั ย ของสถานที่ ร ะบบจองห้ อ งพั ก การท� ำ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การบัญชี เป็นต้น

44

LINE Sticker Creator
นักออกแบบสติกเกอร์ไลน์

คนไทยหลายล้ า นคนใช้ แ อปพลิ เ คชั น ไลน์ (LINE)
ในการติดต่อสื่อสารทั้งในเรื่องงาน ธุรกิจค้าขาย ไปจนถึงเรื่อง
ส่วนตัว จนกลายเป็นช่องทางการสื่อสารหลักของคนไทยยุคนี้
โดยเฉพาะการส่งสติกเกอร์แทนการพิมพ์ข้อความสั้นๆ ซึ่งเป็น
ที่ นิ ย มอย่ า งมาก และยั ง เป็ น ช่ อ งทางสร้ า งรายได้ เ สริ ม ที่ มี
ค่าตอบแทนสูงเกินคาด และยังน�ำไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าอื่น
ได้อีกมากมาย
อาชีพ LINE Sticker Creator เริม่ จากการใช้เวลาว่างคว้าโอกาส
จากสิ่งที่ชอบ ดัดแปลงแรงบันดาลใจให้ออกมาเป็นสติกเกอร์
แทนความหมาย และสร้างสรรค์คำ� พูดสัน้ ๆ เป็นตัวแทนความรูส้ กึ
ในการสื่ อ สารผ่ า นสมาร์ ต โฟน โดยทั ก ษะที่ จ� ำ เป็น ต้ อ งมี
และความรู้ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม อาทิ การวาดภาพ การสร้าง
สติกเกอร์แอนิเมชัน ขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็นนักออกแบบ
สติกเกอร์ไลน์ กฎหมายลิขสิทธิเบื้องต้น ฯลฯ
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Video Footage Online
ขายฟุ ตเทจวิดีโอออนไลน์

เมือ่ คนไทยเริม่ ตืน่ ตัวกับการถ่ายวิดโี อสัน้ ๆ เก็บไว้ดหู รือแบ่งปัน
กับเพือ่ น จึงกลายเป็นโอกาสสร้างรายได้จากความชอบ โดยเฉพาะ
ส�ำหรับผู้ที่มีทักษะทางด้านการถ่ายวิดีโอหรือสร้างแอนิเมชัน
็
สามารถน�ำมาใช้สร้างสรรค์ฟุตเทจวิดีโอที่เปนภาพเคลื
่อนไหว
โมชัน่ กราฟิก หรือแอนิเมชันในหัวข้อต่างๆ ทีม่ คี วามยาว 5 วินาที
ขึ้นไป แล้วน�ำไปลงขายตามเว็บไซต์ตัวกลางซื้อขายภาพสต็อก
และวิดโี อ เช่น Shutterstock เพือ่ สงต่
่ อให้แก่ลกู ค้าน�ำไปใช้งาน
ตามความต้องการ ไม่วา่ จะเป็นงานสารคดี รายการโทรทัศน์ วีดทิ ศั น์
โฆษณา ฯลฯ
ปัจจุบันการขายฟุตเทจวิดีโอออนไลน์เป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่
ให้ความสนใจ เพราะเป็นงานอิสระ สามารถท�ำงานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
และท�ำได้ตลอดชีวติ ทีส่ ำ� คัญยังเป็นงานทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการสูงจึงให้
ผลตอบแทนเป็นทีน่ า่ พอใจ

Stock Illustration

ขายภาพประกอบออนไลน์

6

ทุกวันนีโ้ ลกธุรกิจมีการปรับตัว ขยับขยายกิจกรรมการค้าขาย
มาอยู ่ บ นโลกออนไลน์ ม ากขึ้ น ความต้ อ งการสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล รวมถึงความต้องการใช้ภาพประกอบ
เพื่ อ สื่ อ ความหมายต่ า งๆ ก็ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตามไปด้ ว ย อาชี พ
Stock Illustrator จึ ง เป็น อาชี พ ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มารองรั บ
ความต้องการดังกล่าว และเป็นโอกาสส�ำหรับผู้ที่มีทักษะด้าน
การวาดภาพด้วยมือ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบ

กราฟิ ก การออกแบบปุม่ ไอคอน การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
การออกแบบลายแพทเทิร์น การวาดการ์ตูน การสร้างภาพ
สามมิติ ฯลฯ
ผู้ที่มีทักษะและความช�ำนาญเหล่านี้ บวกกับมีไอเดียและ
สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร สามารถสร้างรายได้เสริมจากอาชีพนี้
ได้ไม่ยาก เพียงสร้างสรรค์ภาพประกอบแล้วน�ำไปลงขายผ่าน
เว็บไซต์ตัวกลางซื้อขายภาพสต็อกที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน

โลกของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ยั ง คงเปิ ด กว้ า งส� ำหรั บ ทุ ก คนที่ รั ก การเรี ย นรู้ แ บบไม่ จ� ำ กั ด
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานประจ�ำ หรือเป็นนายตัวเองอยู่ในขณะนี้ จงแปลงทักษะที่มี
ให้เป็นรายได้และเปิดรับโอกาสด้านอาชีพใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับยุคดิจิทัล
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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ถอดรหัสความรู้ สูอ่ าชีพ
องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการท� ำ อาชี พ ที่ ถ ่ า ยทอด
ต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ นัน้ เคยถูกมองว่าล้าสมัย ไม่สร้างรายได้มากพอ
และไม่ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการของคนยุ ค ดิ จิ ทั ล แต่ ป ั จ จุ บั น
มี ค นรุ ่ น ใหม่ จ� ำ นวนหนึ่ ง ที่ ม องเห็ น โอกาสและความท้ า ทาย
จากองค์ความรู้การท�ำมาหากินที่มีอยู่ และสามารถน�ำไปต่อยอด
ให้กลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ดังเช่น 4 กลุ่มอาชีพต่อไปนี้

ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ

ปัจจุบันกระแสรักษ์โลก รักสุขภาพ ท�ำให้การสวมใส่
เสื้ อ ผ้ า จากเส้ น ใยธรรมชาติ รวมถึ ง เสื้ อ ผ้ า ที่ ย ้ อ มด้ ว ย
สีธรรมชาติกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง น�ำไปสู่โอกาสใหม่ๆ
ด้านอาชีพจากภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม

ผ้าย้อมสีจากวัสดุในครัว

ผ้าย้อมคราม

การย้อมผ้าด้วยวัสดุทหี่ าได้ในครัว เช่น ชาเขียว เปลือกมังคุด
เหมาะส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้นเพราะมีขนั้ ตอนไม่ยงุ่ ยาก ต้นทุนไม่สงู

การย้ อ มผ้ า ด้ ว ยสี จ ากต้ น คราม หรื อ ครามธรรมชาติ
กึ่งส�ำเร็จรูป (Kram Kit) โดยอาจเพิ่มเทคนิคการสร้าง
ลวดลายบนผ้าเพื่อให้ถูกใจคนรุ่นใหม่

ผ้าย้อมสีจากวัสดุจากธรรมชาติ

ผ้ามัดย้อมสไตล์ญปี่ นุ่

การย้ อ มผ้ า โดยใช้ วั ส ดุ ธ รรมชาติ ที่ ใ ห้ สี สั น สวยงาม
เช่น ดอกดาวเรือง หรือแก่นฝาง โดยอาจน�ำเทคนิคการย้อม
ไล่เฉดสีมาใช้เพือ่ เพิม่ ความสวยงาม

การน� ำ เทคนิ ค มั ด ย้ อ มแบบญี่ปุ่น (Shibori) มาสร้าง
ลวดลายทีแ่ ปลกตา เพือ่ เพิม่ มูลค่าและความน่าสนใจให้แก่
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

Hip Herbs

สมุ น ไพรเป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ม ายาวนาน
การน� ำ สมุ น ไพรมาพั ฒ นาเป็ น สิ น ค้ า และบริ ก าร
ในรูปแบบต่างๆ ทีส่ อดรับกับยุคสมัยทีผ่ คู้ นมีความตืน่ ตัว
เรื่องสุขภาพและการกินดีอยู่ดีจะสามารถสร้างโอกาส
ทางอาชีพได้

เซ็ตเครือ่ งอาบน�ำ้
สมุนไพร

การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าจาก
สมุนไพร เช่น สบู่ ยาสระผม
โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ ทัน สมั ย รวมถึ งการจัด เซ็ต
สินค้าเพื่อเป็นของขวัญ ของ
ทีร่ ะลึก

Home Spa Set

การเลื อ กใช้ สว่ นผสมและ
กลิ่นหอมอโรมาจากธรรมชาติ
เพื่ อ ผลิ ต เป็น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ปา
เช่ น เกลื อ ขั ด ผิ ว ครี ม ทาผิ ว
น�้ำมันนวด

Herbal Balm

ผลิตภัณฑ์จากขีผ้ งึ้ เพือ่ สุขภาพ
ในหลายรูปแบบ โดยน�ำคุณค่า
ของสมุ น ไพรต่ า งๆ มาผสม
ผสานกั บ วั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ เพื่ิ อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รูปลักษณ์ใหม่

การเพิม่ มูลค่า
สินค้าสมุนไพร

แนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าให้สนิ ค้าสมุนไพรมีหลาย
วิ ธี เช่ น พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์
พัฒนาสูตรและส่วนผสม หรือ
เล่าเรื่อง (Story) ไปพร้อมกับ
สินค้า

Decode

เกษตรออร์แกนิก
สินค้าและอาหารออร์แกนิกทีเ่ พาะปลูกและผลิตด้วยวิถธี รรมชาติ
ก�ำลังเป็นตลาดที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด แม้แต่กระแสการปลูกผัก
กินเองก็มแี นวโน้มขยายตัวมากขึน้ อันเป็นผลมาจากเทรนด์รกั สุขภาพ
ที่ท�ำให้สารเคมีและการตัดต่อพันธุกรรมไม่ใช่ค�ำตอบของผู้บริโภคที่
รักสุขภาพอีกต่อไป

ต้นอ่อนออร์แกนิก

สวนผักคนเมือง

ทานตะวัน ถั่วลันเตา และข้าว
สาลี คือ พืช ที่ นิยมน�ำมาเพาะ
เป็นต้นอ่อน เพราะมีกรรมวิธี
ไม่ยุ่งยาก ไม่นานก็ให้ผลผลิต
เพื่ อ บริ โ ภค หรื อ จะขายก็ ไ ด้
ราคาดี

พื้ น ที่ ป ลู ก ผั ก ที่ ป รั บ ให้ เ ข้ า กั บ
พื้นที่อยู่อาศัยในตัวเมือง เช่น
สวนผั ก บนดาดฟ้ า สวนครั ว
กระถาง เพือ่ ให้คนเมืองได้ปลูก
ผักปลอดสารพิษไว้รบั ประทาน

สวนผักแนวตัง้

สินค้าออร์แกนิกแปรรูป

สวนผั ก ส� ำ หรั บ ผู ้ มี พื้ น ที่ น ้ อ ย
หรื อ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด เรื่ อ งแสงแดด
โดยการคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ พื ช และ
การจั ด วางพื ช แต่ ล ะชนิ ด ให้
เหมาะกับพื้นที่

การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ วั ต ถุ ดิ บ
ออร์แกนิกด้วยการแปรรูปเป็น
ผลิต ภัณฑ์ต ่างๆ เช่ น อาหาร
เครื่องดื่มพร้อมทาน ผักอบแห้ง
เครื่องปรุงรส

Cool Crafts

สินค้าประเภทงานฝีมือ (Crafts) ที่น�ำเสนอ
ไอเดียการใช้งานและรูปลักษณ์แปลกใหม่ก�ำลัง
เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาส
ส�ำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้าน
งานฝีมือที่จะต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้จาก
องค์ความรูท้ มี่ อี ยู่

กระเป๋าผ้าสกรีนลาย

เทคนิคทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสวยงาม
และราคาขายให้แก่กระเป๋าผ้า
โดยอาศั ย เพี ย งวั ส ดุ อุ ป กรณ์
พื้นฐานกับไอเดียการออกแบบ
ที่ไม่เหมือนใคร

กระถางต้นไม้จาก
ปูนซีเมนต์

เครือ่ งหนังไร้รอยเย็บ

การเพิม่ มูลค่างาน

การน� ำ เทคนิ ค การสานขั ด มา การเพิ่ มมู ลค่ า ให้ แ ก่ง านฝีมือ
ไอเดียการสร้างสินค้าจากวัสดุที่ ประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ งานหัตถกรรม หรือสินค้าท�ำมือ
แปลกใหม่ เพือ่ สร้างความแตกต่าง สินค้าเครื่องหนังที่มีเอกลักษณ์ ด้วยการน�ำเสนอความเป็นไทย
หรือการประยุกต์ใช้สไตล์และ
และเพิม่ มูลค่าให้แก่ชนิ้ งาน เช่น
เทคนิคจากต่างประเทศ
กระถางต้นไม้ ที่ใส่ของ
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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DECODE

Creative
Food
ธุรกิจอาหาร
อินเทรนด์

ทุกวันนี้พฤติกรรมการบริโภค รวมถึงความต้องการด้านอาหารของคนรุ่นใหม่
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายขึ้น ธุรกิจสร้างสรรค์สาขา
“อาหาร” จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเพราะ
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก และสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและต่อยอด
สร้างโอกาสไม่รู้จบ
ลองเรียนรูแ้ ละหาแรงบันดาลใจได้จาก 4 ไอเดียอาชีพ/ธุรกิจต่อไปนี้

Cooking Studio

สิ่ งที่ต้องมี
ธุรกิจบริการสอนท�ำอาหาร
ธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ มาเพือ่ ตอบโจทย์คนยุคใหม่
ความรูแ้ ละทักษะในการท�ำอาหาร
ที่ ส นใจเรี ย นรู ้ แ ละชอบท� ำ อะไรในแบบ
การสร้างสรรค์หลักสูตรที่น่าสนใจ
ของตั ว เอง โดยมี ตั้ ง แต่ ห ลั ก สู ต รสอน
และเป็นไปตามเทรนด์
ท�ำอาหารระยะสัน้ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ชวี ติ
เทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย สร้าง
เร่งด่วน ไปจนถึงหลักสูตรระยะยาวที่เน้น
ความประทับใจ
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทั้งนี้
อุปกรณ์ท�ำครัวและสถานที่สอน
ขึ้ น อยู ่ กั บ ความพร้ อ มในด้ า นเงิ น ทุ น
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าถึง
หลั ก สู ต ร ที ม งานผู ้ ส อน อุ ป กรณ์ และ
ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย และเนือ้ หา/
สถานที่
รูปภาพ/วิดีโอที่ดึงดูดใจ

Food Stylist

นักออกแบบและตกแต่งอาหาร
เคยสงสัยหรือไม่วา่ ท�ำไมภาพถ่ายอาหาร ความรู้/ทักษะที่ต้องมี
บางภาพจึงดูสวยงามน่าอร่อยเป็นพิเศษ
ความรู ้ พื้ น ฐานเรื่ อ งอาหารและ
นั่นเป็นเพราะฝีมือของ Food Stylist ที่ใช้
ส่วนประกอบของอาหาร
ทักษะความรูด้ า้ นศิลปะ อาหาร และความคิด
ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ
สร้างสรรค์มาดึงจุดเด่นและสร้างความแตกต่าง
และการคิดสร้างสรรค์
ให้อาหารแต่ละจาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ แ ก่
ความรู ้ ด ้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
อาหารจานนัน้ ในประเทศไทยยังมี Food Stylist
ผลงานผ่านโซเชียลมีเดีย
ไม่มากนัก ทั้งที่ก�ำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูง
ทักษะด้านการวางแผนงานและ
ในหมูเ่ จ้าของร้านอาหาร ผู้ผลิตสื่อ เอเจนซี่
บริหารจัดการงบประมาณ
โฆษณา ผูจ้ ดั อีเวนต์ ไปจนถึงเจ้าของเว็บไซต์
และเพจต่างๆ

อุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องใช้

อุปกรณ์ท่ีใช้ในฉาก เช่น จาน ชาม
ถาด มี ด ช้ อ น ส้ อ ม ของตกแต่ ง
ทั้งแบบสดและแห้ง
เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานจ� ำ พวกอุ ป กรณ์
ตกแต่งอาหาร เช่น ที่คีบ มีด กรรไกร
กาว ไม้จิ้มฟัน พู่กัน และอุปกรณ์
ท� ำ ความสะอาด เช่ น คั ต ตั้ น บั ด
กระดาษทิชชู

Decode

Food online
ธุรกิจขายอาหารออนไลน์

อีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงเพราะเข้าถึง
ลูกค้าได้งา่ ยและรวดเร็วทีส่ ดุ หากลูกค้ารูส้ กึ หิว
เมื่อใด เพียงใช้ปลายนิ้วกดสั่ง อาหารก็จะมา
บริการให้ถึงที่
สามารถเริ่มต้นเล็กๆ ได้โดยไม่ต้องมีเงิน
ลงทุ น มาก สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ ต้ อ งรู ้ จั ก วิ ธี ก ารจั ด
หน้าร้านออนไลน์ ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม ไลน์ให้ดูน่าสนใจ ใช้งานง่าย
มีรายละเอียดครบถ้วน ทัง้ ปริมาณอาหาร ราคา
การช�ำระเงิน การจัดส่ง โปรโมชัน่ ต่างๆ รวมถึง
การคิดเมนูพิเศษส�ำหรับเทศกาลส�ำคัญ และ
การถ่ายภาพหรือคลิปวิดโี อทีส่ วยงาม ดึงดูดใจ
จนคนอยากแชร์ต่อในโลกออนไลน์

ค�ำถามพื้นฐานส� ำหรับการเริม
่ ต้น

ใช้บรรจุภัณฑ์แบบใด

กลุ่มลูกค้าหลักคือใคร

คุณภาพดี คงทน สวยงาม
ต้นทุนต�่ำ
รักษ์โลก

สายสุขภาพ กินอาหารคลีน
สายแฟชั่น กินอาหารตามเทรนด์
สายทดลอง ชอบอาหารแปลกใหม่
สายพิเศษ เน้นอาหารเฉพาะกลุ่ม 		
เช่น อาหารเด็กเล็ก อาหารผู้ป่วย
อาหาร/เครื่องดื่มมาจากไหน

ท�ำอาหารเอง
แสวงหาของอร่อยมาขาย
จัดส่ งด้วยวิธีใด

จัดส่งเอง
ใช้บริการธุรกิจจัดส่ง

Food Catering

ธุรกิจบริการจัดเลี้ยง
ไม่วา่ จะผ่านไปกีย่ คุ สมัย ธุรกิจ Food Catering คือ ตัวช่วยส�ำคัญในการ
จัดงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษส�ำหรับของคนไม่สามารถจัดเตรียมอาหาร
และสถานที่ด้วยตัวเอง
หัวใจของความส� ำเร็จ

อาหาร

ความอร่อย
คุณค่าทางโภชนาการ

การบริการ

ความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมืออาชีพ
ความพร้อมของทีมงาน

ราคา

ราคาสมเหตุสมผล

ความสะอาด
ความสวยงาม
ความสามารถในการ
ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า
การมีโปรโมชั่น/สิทธิพิเศษ

จุดขายอื่นๆ

การรักษามาตรฐาน
ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย ทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซต์
โซเชียลมีเดีย และเนื้อหา/รูปภาพ/วิดีโอที่ดึงดูดใจ
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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26 ค ความรู้กินได้

องค์ความรู้ชุมชน...ของดี ต้องบอกต่อ!
ในการก้าวสู่ การเปนสั
็ งคมฐานความรู้ การบริหารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
เนื่องจากเป็นกระบวนการสรรหา รวบรวมความรู้ เพื่อถ่ายทอด
แบ่งปัน และน�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ท้องถิ่น องค์กร และสังคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง KM หลายคนยังรู้สึกว่าเป็นเรื่อง
ทีไ่ กลตัวและเข้าใจยาก ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงทุกกลุม่ ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าใจ เข้าถึง และน�ำไปปรับใช้กับบริบทของตนเอง
ได้ไม่ยาก หากยังนึกภาพไม่ออก ลองศึกษาจากกระบวนการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ท� ำ มาหากิ น เป็ น แหล่ง เรี ย นรู ้ และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใครๆ ก็ท�ำได้

การพัฒนาพื้นที่ท�ำมาหากินเป็นแหล่งเรียนรู้
การถ่ายทอดความรูท้ ไี่ ม่มกี ระบวนการจัดการความรูไ้ ม่ใช่เรือ่ งง่าย บ่อยครัง้ ทีไ่ ม่สามารถตอบโจทย์กลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการเรียนรู้
เนื่องจากการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวขาดการเรียบเรียง จัดล�ำดับ จนท�ำให้ความรู้ตกหล่น เกิดความสับสน และไม่ตรงตาม
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ทั้งที่การจัดการความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ท�ำมาหากินเป็นแหล่งเรียนรู้นั้นมีกระบวนการง่ายๆ
ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้ด้วย 4 ขั้นตอนต่อไปนี้

1

3

ส�ำรวจและรวบรวม
องค์ความรูท
้ ม
ี่ อี ยูใ่ น
พืน
้ ที่

เรียบเรียงเนือ้ หา และ
เส้นทางถ่ายทอดความรู้

การสังเกต ซักถาม จดบันทึก
เพื่ อ ส� ำ รวจว่ า พื้ น ที่ ข องเรามี
ความรู ้ อ ะไรบ้ า งที่ ค วรน� ำไป
ถ่ายทอด และรวบรวมข้อมูล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการถ่ายทอด
ความรู้

SCAN QR CODE

เพื่อรับชม CLIP

2

4

การจัดล�ำดับเนื้อหาว่าความรู้
ใดควรถ่ายทอดก่อนหรือหลัง ถ่ายทอดความรู้และ
วิเคราะห์ คัดเลือก
ประเมินผล
ควรเริม่ จากเรือ่ งทีเ่ รียนรูไ้ ด้งา่ ย
ประเด็น และออกแบบ
่
ไม่ซับซ้อน ไปสูเรื่องที่ซับซ้อน ภายหลังการถ่ายทอดความรู้
วิธก
ี ารถ่ายทอดความรู้
ขึ้น เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอด กลุ ่ ม เป้ า หมายต้ อ งสรุ ป และ
การคัดเลือกประเด็นทีต่ อ้ งการ สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้อง
ว่าสามารถเข้าใจเนื้อหามาก
กั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย พร้ อ มทั้ ง
น้อยเพียงใด เพื่อน�ำมาพัฒนา
จัดท�ำรายละเอียดของเนื้อหา
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้
ก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม และ
ต่อไป
ออกแบบวิธกี ารถ่ายทอดความรู้
สู่กลุ่มเป้าหมาย

ความรู้กินได้ ค 27

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยทักษะความรู้ขั้นสูง แต่ในความเป็นจริง
กลับไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่จ�ำเป็นต้องท�ำอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
และตรงใจลูกค้ามากที่สุด โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้
1

ส� ำรวจตลาด
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมการซื้อสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ ราคาที่เหมาะสม สถานที่วางจ�ำหน่าย ฯลฯ

2 ระดมความคิด
การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพือ่ ช่วยหาแนวคิดและ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

3

จัดท�ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
การทดลองท�ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวคิดที่วางไว้ โดยใช้
วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่างจากเดิ ม เช่ น ปรั บ ส่ว นผสมหรื อ วั ส ดุ
โดยค�ำนึงถึงรูปลักษณ์ ขนาด การใช้ประโยชน์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่
4

ทดสอบตลาด
การน�ำผลิตภัณ ฑ์ต้นแบบไปทดลองวางจ�ำหน่ายหรือ
น�ำเสนอให้กลุม่ เป้าหมายทดลองใช้ เพือ่ หาผลตอบรับและ
น�ำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์กอ่ นที่จะวางจ�ำหน่ายจริง

5
จ�ำหน่ายจริง
การวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ จุดจ�ำหน่ายจริง และการรวบรวม
ข้ อ มู ล ผลตอบรั บ จากลู ก ค้ า เพื่ อ น� ำ มาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อย่างต่อเนื่อง
คงเห็นภาพแล้วว่ากระบวนการจัดการความรูน้ นั้ ท�ำได้ไม่ยาก ทัง้ ยังเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับทุกคนในแง่ใดแง่หนึง่ ไม่วา่
จะเป็นในฐานะผู้มีองค์ความรู้ที่พร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ท�ำมาหากินเป็นแหล่งเรียนรู้
หรือแม้แต่คนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากองค์ความรูเ้ ดิมของท้องถิน่ /ชุมชน หากทุกฝ่ายเห็นคุณค่าของ
องค์ความรู้ที่มีอยูแ่ ละพร้อมให้ความร่วมมือในการรวบรวม เรียบเรียง และบอกต่อ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง
ตนเอง ท้องถิ่น องค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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BRAIN-BASED
LEARNING
สู่ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่

21

เด็กประถมวัย : การเล่นคือการเรียนรู้
เด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี ถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมส�ำหรับเด็กวัยนีจ้ งึ มีความส�ำคัญ พ่อแม่ผปู้ กครองเองนอกจาก
มีหน้าที่เลี้ยงดู อบรม และส่งเสริมเด็กในทุกด้าน เพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ยังจ�ำเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้เล่น
เพราะการเล่น คื อ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ สิ่ ง ต่างๆ และกระตุ ้ น พั ฒ นาการของเด็ ก ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ และสั ง คม ทั้ ง ยั ง เป็น การ
เตรียมความพร้อมไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ที่จ�ำเป็นในอนาคต
พัฒนาการเด็กกับการเล่น

สนามเด็กเล่น OKMD

การเล่นเป็นการเตรียมสมองและร่างกายให้พร้อมใช้งาน
ผ่านการท�ำซ�้ำๆ และการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เพือ่ สร้างสมองทุกส่วนให้พร้อมส�ำหรับการใช้งานในวัยถัดไป

สนามเด็กเล่นที่สร้างขึ้นภายใต้หลักการ BBL ซึ่งมีการจัด
สภาพแวดล้อมทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ ออกแบบการจัดพืน้ ทีแ่ ละ
กิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย เพือ่ ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ สร้างสรรค์
และปลอดภัย

เล่นอย่างไรให้สนุก

BBL สู่การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

การเล่น คือกระบวนการเรียนรูข้ องสมองโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทัง้ ห้าในการดู ฟัง หยิบจับ สัมผัส และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ รอบตัว
จนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ ความสุข ความสนุกจาก
การเล่นจะท�ำให้เด็กเกิดความเข้าใจตนเอง ผูอ้ นื่ และสิง่ รอบตัว

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นต้องบูรณาการความรู้
ทั้งศาสตร์ (STEM: Science, Technology, Engineering,
Mathematics) และศิลป์ (A: Art) เข้าด้วยกันโดยส่งเสริมให้เด็ก
ค้นคว้า ทดลอง และหาค�ำตอบผ่านการลงมือท�ำและการเล่น เพือ่
เพิม่ พูนทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์

จะเห็นได้ว่าการเล่นเป็นกระบวนการส� ำคัญที่จะท�ำให้เด็กได้เรียนรู้และมีปฎิสัมพั นธ์กับโลกภายนอก
ซึ่งจะมีบทบาทส� ำคัญส� ำหรับพัฒนาการในช่วงต่อไปของชีวิต
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สร้างสิ่ งแวดล้อมอย่างไรให้วัยรุ่นรักการเรียนรู้
วัยรุ่นเป็นช่วงอายุที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านฮอร์โมนและสมอง ซึ่งมีผลต่อสรีระ อารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่น
อย่างมาก การจัดการเรียนรู้ส�ำหรับวัยนี้จึงต้องค�ำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้
S.T.E.P U.P.
เด็กสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
Set up
กายพรอมใจเปด

Tie - in

เกิดวงจรการเรียนรูเ ชือ่ มโยงความรูใ หมเขากับ
ความรูเ ดิม

Engage

จดจอสนใจสรางสรรคทา ทายใหลองทำ

Perform

ลงมือทำหาคำตอบในสิง่ ทีส่ นใจ

8 แนวทางการจัดการเรียนรูส
้ �ำหรับวัยรุน
่
1

เข้าใจหลักการเรียนรูข้ องสมอง 6 ประการ
(ฺฺBBL Key Principles)

Use

Pack
สมองต้องการอาหารกายและอาหารใจ
สมองเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
สมองเรียนรู้และจดจ�ำได้ดีเมื่อสมองส่วนอารมณ์เปิด
สมองมี 2 วงจรในการเรียนรู้ คือ ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
สมองเรียนรู้จากง่ายไปหายาก และจากความเข้าใจ
มากกว่าความจ�ำ
สมองเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

4

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตื่นตัว (Active
Learning) ที่ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย นลงมื อ ท� ำ และมี
ประสบการณ์ตรง และได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กั บ เพื่ อ นที่ มี ค วามสนใจใกล้ เ คี ย งกั น
ท�ำให้รู้สึกตื่นตัวและสนุกกับการเรียนรู้
ยิ่งขึ้นผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน
ที่เรียกว่า S.T.E.P. U.P.

กายพรอม
ใจเปด
Set up

5

จัดกิจกรรมที่มีระดับความยากง่ายคละกัน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับรู้ระดับความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง และเปิดโอกาสให้แต่ละคนผลัดกันเป็นผู้น�ำ
และผู้ตาม

7

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจะตอบสนองความต้องการ
การยอมรับจากสังคม และส่งเสริมให้วยั รุน่ ได้ใช้เวลาว่าง
อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

2

จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สมอง สไตล์การเรียนรู้ เพศ วัย ความสนใจ และ
บอกเลาไดประยุกตใความถนั
ชพรอมตอยอดดทีแ
่ ตกต่างกัน
ฝกฝนจนเกินทักษะความชำนาญ

3

จัดกิจกรรมท้าทายความสามารถอย่างหลากหลาย
เพื่อให้วัยรุ่นมีโอกาสได้ค้นพบตนเอง

ฝกฝนจนเกิดทักษะ
จดจอสนใจ ลงมือทำหา คำตอบ ความชำนาญ
เกิดวงจรการเรียนรู สรางสรรค
ในสิง่ ทีส่ นใจ
เชือ่ มโยงความรูใ หม ทาทายใหลองทำ
Use
เขากับความรูเ ดิม
Tie - in

Engage

เขาใจลึกซึง้
บอกเลาได
ประยุกตใช
พรอมตอยอด
Pack

Perform

6

จั ด กิ จ กรรมท้ า ทายและคลายเครี ย ดอย่ า งสมดุ ล
เพราะความท้าทายจะกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมน
คอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งช่วยผลักดันศักยภาพของ
สมอง ส่วนการคลายเครียดจะช่วยลดการสะสมของ
ฮอร์โมนดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์สมองถูก
ท�ำลาย

8

จัดกิจกรรมชืน่ ชมความส�ำเร็จร่วมกันระหว่างครูผสู้ อน
และผู้เรียนเป็นครั้งคราว

เห็นได้วา่ การจัดการเรียนรูต
้ ามหลักการพัฒนาสมองของเด็กและวัยรุน
่ ไม่ใช่เรือ
่ งของครูเพียงฝ่ ายเดียว
พ่ อแม่ ผู้ปกครองเองก็ควรมีความเข้าใจถึงพั ฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสมองของเด็ก
เพื่ อจะได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุ ข พร้อมกับค้นพบ
และพัฒนาศั กยภาพของตนเอง จนน�ำไปสู่ ความช�ำนาญและการเลือกประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
ในอนาคต
สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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พั ฒนาความชอบและความถนัดให้เป็นทางเลือกอาชีพในอนาคต
เมื่อเด็กเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่ต้องเริ่มวางแผน
อนาคตและเตรี ย มตั ว เองให้ พ ร้ อ มเข้ า สู ่ โ ลกแห่ ง การท� ำ งาน
แต่ก่อนจะตัดสินใจว่าพวกเขาเหมาะกับอาชีพอะไร เด็กจ�ำเป็น
ต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจความชอบและความถนั ด ของตั ว เอง

ให้ ถ ่ อ งแท้ ผ่ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การท�ำงานของสมองและธรรมชาติของวัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ค้นพบตัวตนและอาชีพที่เหมาะกับศักยภาพของตัวเองได้อย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
ศักยภาพด้าน
ร่างกายและ
การเคลื่อนไหว

การควบคุมร่างกายให้
เคลื่อนไหวอย่าง
คล่องแคล่วแม่นยำ

ศัลยแพทย
นักมวย

ศักยภาพด้าน
ดนตรี

ศักยภาพด้าน
ความสัมพันธ์
ภายในตนเอง

การฟังและถ่ายทอดอารมณ์
ความรูส
้ ก
ึ ผ่านเนื้อหาและ
ท่วงทำนองเพลง/ดนตรี

การเข้าใจความรูส
้ ก
ึ เป้าหมาย
และความต้องการของตนเอง

นักดนตรี
นักแตงเพลง

ศักยภาพด้าน
ภาษา

การถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์
ความรูส
้ กึ ผ่านภาษาพูด/เขียน

ศักยภาพด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่น
ื

การเข้าใจความรูส
้ ก
ึ และ
ความต้องการ

นักเขียน
ผูสื่อขาว

fresh
ORANGE

2$

RED
APPLE

1$

fresh
lettuce

ศักยภาพด้าน
ธรรมชาติ

ความถนัดในการดูแลรักษาพืช
สัตว์และธรรมชาติแวดล้อม

เกษตรกร
เจาหนาที่อนุรักษปา

นักจิตวิทยา
พนักงานขาย

FRESH
LEMON

เจาของกิจการ
อาชีพอิสระ

1$

3$

ศักยภาพด้าน
ศิลปะและมิติสัมพันธ์

การมองและถ่ายทอดสิ่งที่เห็น
ออกมาในมิตท
ิ ี่สอดสัมพันธ์กน
ั

นักออกแบบ
นักตกแตงภายใน

ศักยภาพด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์

การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล
แก้โจทย์ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ

นักวิทยาศาสตร
นักคณิตศาสตร

ศักยภาพด้าน
การคิดใคร่ครวญ

การคิดใคร่ครวญเรื่องสำคัญ
ที่เกิดขึ้นกับโลกและจักรวาล

นักปรัชญา
ผูสอนศาสนา

Special Feature

ห้องเรียนเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมใหม่ มีอะไรบ้าง?

ห้องเรียนเทคโนโลยี เป็นการเตรียมเด็กระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ครู และเยาวชนทัว่ ไปในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เกิดความสนใจเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีส�ำหรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve
Industries) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว
ในอนาคตอันใกล้

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics )
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics)
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเทคโนโลยีเป็นไปตามหลักการพัฒนาสมองร่วมกับสะเต็มศึกษา
เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และน�ำไปสู่
ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ โดยประกอบ
ไปด้วย 4 ห้องเรียน ได้แก่

อินเทอร์เน็ตออฟติงส์

เทคโนโลยีหุ่นยนต์

(Internet of Things: IoT)

Robotics

หลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
การประกอบหุ่นยนต์
และระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์
รูปแบบการท�ำงานของเซนเซอร์ เรดาร์ มอเตอร์
พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและทฤษฎีวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และเครื่องมือควบคุมอัจฉริยะ
การค�ำนวณการเคลื่อนที่ การก�ำหนดบุคลิกท่าทางและภาระ
การเขียนโปรแกรม
หน้าที่ให้แก่หุ่นยนต์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
Aviation and Aerospace

เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน
Game and Animation

พื้นฐานด้านกลศาสตร์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
การก�ำหนดธีมหรือเนื้อเรื่องของเกม
การออกแบบเครื่องร่อนและเครื่องบิน
การสร้างฉากและตัวละคร
การควบคุมอากาศยานด้วยซอฟต์แวร์จ�ำลองการบินและ
การวางเงื่อนไขของเกม เช่น อุปสรรคในแต่ละด่าน รางวัล
อากาศยานต้นแบบ
ที่จะได้รับ
การออกแบบอากาศยาน การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ
องค์ประกอบศิลปะ เช่น ทฤษฎีสี กายวิภาค การตกกระทบ
การบิน
ของแสง
สเปเชียลเอฟเฟกต์ เช่น เสียง การสั่นสะเทือน
อี ก ไม่ น านเกิ น รอ เด็ ก เหล่ า นี้ ส่ ว นหนึ่ งจะเติ บ โตขึ้ นเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก คิ ด นั ก สร้ า งสรรค์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบิน โลจิสติกส์ หุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ ฯลฯ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแห่งอนาคตที่จะน�ำพาประเทศให้แข่งขันได้ในระดับโลก

คุณเห็นโอกาสทีม
่ าพร้อมกับห้องเรียนเทคโนโลยีหรือยัง?

สแกนเพื่อรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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