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ท*+มา : หน�งสือพิมพ์กรุงเ/อพัฒนาแรมพัฒนาแร'กิจ��͛��8���ร0งเทพัฒนาแรธ0รกิจ��͛��8���จ

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต เศรษฐกิจ��͛��8���จไทยในอด*ต : พัฒนาแร.ศ. 2518 ถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\4ง 2549 



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต

ท*+มา : United National Development Program

ทศทางกิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาเศรษฐกิจ��͛��8���จในอนาคต

ในชGวงปH ค.ศ. 2008 United Nation ได�ออกิจ��͛��8���รายงานฉบ�บหน4+งออกิจ��͛��8���
มาช/+อวGา Creative Economy Report 2008 ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดส4+งได�นQาเสือพิมพ์กรุงเนอม0มมอง
ของ UN ในห�วข�อท*+นGาสือพิมพ์กรุงเนใจใหมGค/อ แนวคดในกิจ��͛��8���ารสือพิมพ์กรุงเร�างรายได�และ
สือพิมพ์กรุงเร�างงานด�วยความคดสือพิมพ์กรุงเร�างสือพิมพ์กรุงเรรค' ในขณะเด*ยวกิจ��͛��8����นกิจ��͛��8���Uสือพิมพ์กรุงเGงเสือพิมพ์กรุงเรมให�เกิจ��͛��8���ด
กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาทางสือพิมพ์กรุงเ�งคม ความหลากิจ��͛��8���หลายทางว�ฒนธรรม และกิจ��͛��8���าร
พัฒนาแร�ฒนามน0ษย'ไปพัฒนาแรร�อมๆกิจ��͛��8����น  ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดส4+ง UN เร*ยกิจ��͛��8���แนวคดน*WวGา “Creative 
Economy” 

Creative Economy เน�นถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\4งกิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาเศรษฐกิจ��͛��8���จด�วยอ0ตสือพิมพ์กรุงเาหกิจ��͛��8���รรม
ใหมGท*+ใช�ความคดสือพิมพ์กรุงเร�างสือพิมพ์กรุงเรรค'เปZนหล�กิจ��͛��8��� ทQาให�เกิจ��͛��8���ดกิจ��͛��8���ารปร�บต�วในกิจ��͛��8���าร
พัฒนาแร�ฒนาประเทศในทศทางใหมG ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดส4+งประเทศท�+วโลกิจ��͛��8���ขานร�บแนวคดน*Wและ
นQากิจ��͛��8���ล�บมาวางแผนย0ทธศาสือพิมพ์กรุงเตร'ของแตGละประเทศเพัฒนาแร/+อท*+จะข�บเคล/+อน
เศรษฐกิจ��͛��8���จและสือพิมพ์กรุงเ�งคมเข�าสือพิมพ์กรุงเ\Gกิจ��͛��8���ารเปZน เศรษฐกิจ��͛��8���จสือพิมพ์กรุงเร�างสือพิมพ์กรุงเรรค' อยGางเตUมร\ป
แบบ



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต

ท*+มา : CIO Insight (2007)

 แนวโน�มเศรษฐกิจ��͛��8���จโลกิจ��͛��8��� : IT Global Outsourcing

ในอนาคตองค'กิจ��͛��8���รธ0รกิจ��͛��8���จและหนGวยงาน
ภาคร�ฐจะเร+มวGาจ�างให�ผ\�อ/+นเข�ามา
ดQาเนนกิจ��͛��8���ารด�านระบบสือพิมพ์กรุงเารสือพิมพ์กรุงเนเทศและ
กิจ��͛��8���ารสือพิมพ์กรุงเ/+อสือพิมพ์กรุงเารมากิจ��͛��8���ข4Wน เพัฒนาแร/+อท*+จะลดภาระ
และเพัฒนาแร+มประสือพิมพ์กรุงเทธภาพัฒนาแรในกิจ��͛��8���ารบรหาร
จ�ดกิจ��͛��8���ารทร�พัฒนาแรยากิจ��͛��8���รด�านเทคโนโลย*
สือพิมพ์กรุงเารสือพิมพ์กรุงเนเทศ ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดส4+งประเทศในโลกิจ��͛��8���น*WเชGน 
สือพิมพ์กรุงเหร�ฐอเมรกิจ��͛��8���า อนเด*ย และจ*น กิจ��͛��8���Uได�
วางกิจ��͛��8���ลย0ทธ'ให�ศ\นย'กิจ��͛��8���ลางกิจ��͛��8���ารให�บรกิจ��͛��8���าร
ด�าน ICT แกิจ��͛��8���Gประเทศอ/+นๆ



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต ข*ดความสือพิมพ์กรุงเามารถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\ทางกิจ��͛��8���ารแขGงข�นของประเทศไทยในเวท*โลกิจ��͛��8���

ท*+มา : IMD (2011)



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต ต�วอยGางกิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาข*ดความสือพิมพ์กรุงเามารถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\ทางกิจ��͛��8���ารแขGงข�น

ท*+มา : Singapore Economic Development Board



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต โครงสือพิมพ์กรุงเร�างอาย0ของประชากิจ��͛��8���รโลกิจ��͛��8���

ท*+มา : US Census Data

ปlจจ0บ�นม*ประชากิจ��͛��8���รอย\Gในโลกิจ��͛��8���น*Wประมาณ 
เกิจ��͛��8���/อบเจUดพัฒนาแร�นล�านคนท�+วโลกิจ��͛��8��� และม*กิจ��͛��8���าร
คาดกิจ��͛��8���ารณ'ถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\4งโครงสือพิมพ์กรุงเร�างอาย0ของ
ประชากิจ��͛��8���รในโลกิจ��͛��8���น*Wไว�ถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\4งปH ค.ศ. 2025 
ทQาให�เหUนได�วGากิจ��͛��8���Qาล�งคนท*+จะเปZนฐาน
กิจ��͛��8���ารผลตในอนาคตจะอย\Gท*+ทว*ปเอเช*ย 
โดยเฉพัฒนาแราะอยGางย+งในชGวงอาย0ระหวGาง 
30 ถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\4ง 44 ปH



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต LARGEST City Economy in The World

ท*+มา : Talent Mobility 2020, PWC (2010)



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต Global Talent Mobility in The Future

ท*+มา : Talent Mobility 2020, PWC (2010)

ในอนาคตจะม*กิจ��͛��8���ารเคล/+อนย�ายประชากิจ��͛��8���ร
ในโลกิจ��͛��8���ธ0รกิจ��͛��8���จมากิจ��͛��8���ข4Wน โดยเฉพัฒนาแราะอยGางย+ง
คนเกิจ��͛��8���GงจะเปZนท*+ต�องกิจ��͛��8���ารมากิจ��͛��8���ข4Wนในท0กิจ��͛��8���
ภ\มภาคของโลกิจ��͛��8���

กิจ��͛��8���ารขยายต�วของกิจ��͛��8���ารศ4กิจ��͛��8���ษาระหวGาง
ประเทศในย0คกิจ��͛��8���GอนปH ค.ศ. 2000 ทQาให�
เคร/อขGายธ0รกิจ��͛��8���จระหวGางประเทศในท0กิจ��͛��8���
ภ\มภาคของโลกิจ��͛��8���กิจ��͛��8���Uเตบโตมากิจ��͛��8���ข4Wนไปด�วย
และทQาให�ชGองวGางทางว�ฒนธรรมและ
ชาตพัฒนาแร�นธ0'กิจ��͛��8���Uลดลงด�วยเชGนกิจ��͛��8����น

กิจ��͛��8���ระแสือพิมพ์กรุงเของกิจ��͛��8���ารเคล/+อนย�ายคนน*Wมาจากิจ��͛��8���
กิจ��͛��8���ารท*+ประต\กิจ��͛��8���ารค�าระหวGางประเทศเปsด
กิจ��͛��8���ว�างมากิจ��͛��8���ข4Wนโดยเฉพัฒนาแราะบ0คลากิจ��͛��8���รท*+เปZน
ม/ออาช*พัฒนาแรกิจ��͛��8���Uสือพิมพ์กรุงเามารถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\เดนทางข�าม
พัฒนาแรรมแดนได�อยGางสือพิมพ์กรุงเะดวกิจ��͛��8���และรวดเรUว



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต แนวโน�มในอนาคตท*+จะเปล*+ยนแปลงช*วต เศรษฐกิจ��͛��8���จ และสือพิมพ์กรุงเ�งคมโลกิจ��͛��8���

ท*+มา : ปร�บปร0งมากิจ��͛��8���จากิจ��͛��8��� Intuit 2020 Report : Twenty trends that will shape the next decade (2010)

แนวโน�ม 10 เร/+องสือพิมพ์กรุงเQาค�ญ์ จินดาประในอนาคตท*+จะเปล*+ยนแปลงร\ปแบบกิจ��͛��8���ารใช�
ช*วต เศรษฐกิจ��͛��8���จ และสือพิมพ์กรุงเ�งคมโลกิจ��͛��8���
1. เดUกิจ��͛��8���ย0คใหมGในโลกิจ��͛��8���ดจตอล (Digital savvy kids)
2. คนแกิจ��͛��8���Gท*+ไมGยอมหย0ดทQางาน (Unretirement)
3. เศรษฐกิจ��͛��8���จท*+ผ\�หญ์ จินดาประงเปZนใหญ์ จินดาประG (She-conomy)
4. เคร/อขGายสือพิมพ์กรุงเ�งคมออนไลน' (Web grid & Social Network)
5. เม/องย�กิจ��͛��8���ษ' (Mega Cities)
6. ธ0รกิจ��͛��8���จขนาดจzว (Micro & Less Investment Businesses)
7. ความใสือพิมพ์กรุงเGใจในสือพิมพ์กรุงเ0ขภาพัฒนาแร (Health & Wellness Interests)
8. งานอสือพิมพ์กรุงเระ (Free Agents Employment)
9. ตลาดเฉพัฒนาแราะกิจ��͛��8���ล0Gม (Niche Market)
10. เคร/อขGายเคล/+อนท*+เตUมร\ปแบบ (Cloud Technology / Mobility



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต

ท*+มา : United National Development Program

ทศทางกิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาเศรษฐกิจ��͛��8���จของไทยในอนาคต

ประเทศไทยกิจ��͛��8���Uได�นQาแนวคดเกิจ��͛��8���*+ยวกิจ��͛��8����บ 
Creative Economy มากิจ��͛��8���QาหนดเปZน
แนวทางกิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาประเทศในอนาคต
ไว�อยGางช�ดเจนแล�ววGา จะเดนหน�ากิจ��͛��8����าว
เข�าสือพิมพ์กรุงเ\Gกิจ��͛��8���ารเปZน “เศรษฐกิจ��͛��8���จสือพิมพ์กรุงเร�างสือพิมพ์กรุงเรรค'” 
ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดส4+งหมายถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\4ง กิจ��͛��8���ารข�บเคล/+อนเศรษฐกิจ��͛��8���จบน
พัฒนาแร/Wนฐานของกิจ��͛��8���ารใช�องค'ความร\� กิจ��͛��8���าร
ศ4กิจ��͛��8���ษา กิจ��͛��8���ารสือพิมพ์กรุงเร�างสือพิมพ์กรุงเรรค'ผลงาน และกิจ��͛��8���าร
ใช�ทร�พัฒนาแรย'สือพิมพ์กรุงเนทางปlญ์ จินดาประญ์ จินดาประา ท*+เช/+อมโยงกิจ��͛��8����บ
พัฒนาแร/Wนฐานทางว�ฒนธรรม กิจ��͛��8���ารสือพิมพ์กรุงเ�+งสือพิมพ์กรุงเมความ
ร\�ของสือพิมพ์กรุงเ�งคม และเทคโนโลย*/นว�ตกิจ��͛��8���รรม
สือพิมพ์กรุงเม�ยใหมG

ท�Wงน*Wกิจ��͛��8���ารท*+จะกิจ��͛��8����าวข�ามไปสือพิมพ์กรุงเ\Gเศรษฐกิจ��͛��8���จใหมG
ได�น�Wนจะต�องม*อ0ตสือพิมพ์กรุงเาหกิจ��͛��8���รรมท*+ข�บเคล/+อน
ด�วย กิจ��͛��8���ารวจ�ยและพัฒนาแร�ฒนา (R&D) 
เทคโนโลย*สือพิมพ์กรุงเารสือพิมพ์กรุงเนเทศและกิจ��͛��8���ารสือพิมพ์กรุงเ/+อสือพิมพ์กรุงเาร 
(ICT)



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต เศรษฐกิจ��͛��8���จสือพิมพ์กรุงเร�างสือพิมพ์กรุงเรรค'ของประเทศไทยในอนาคต

สือพิมพ์กรุงเหราชอาณาจ�กิจ��͛��8���ร
1. โฆษณา
2. สือพิมพ์กรุงเถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\าปlตยกิจ��͛��8���รรม
3. ศลปะและว�ตถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\0โบราณ
4. ห�ตถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\กิจ��͛��8���รรม
5. งานออกิจ��͛��8���แบบ
6. แฟช�+น
7. ภาพัฒนาแรยนตร'และว*ดโอ
8. ดนตร*
9. ศลปกิจ��͛��8���ารแสือพิมพ์กรุงเดง
10.คอมพัฒนาแรวเตอร'และว*ดโอ

เกิจ��͛��8���มสือพิมพ์กรุงเ'
11.ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดสอฟแวร'
12.โทรท�ศน'และวทย0
13.สือพิมพ์กรุงเ+งพัฒนาแรมพัฒนาแร'

ฮGองกิจ��͛��8���ง
1. โฆษณา
2. สือพิมพ์กรุงเถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\าปlตยกิจ��͛��8���รรมและ

บรกิจ��͛��8���ารทางวศวกิจ��͛��8���รรม
3. กิจ��͛��8���ารตลาดของเกิจ��͛��8���Gา
4. เคร/+องเคล/อบ
5. งานออกิจ��͛��8���แบบ
6. ภาพัฒนาแรยนตร'และว*ดท�ศน'
7. สือพิมพ์กรุงเ/+อบ�นท4กิจ��͛��8���ภาพัฒนาแรและเสือพิมพ์กรุงเ*ยง
8. ดนตร*และศลปะกิจ��͛��8���าร

แสือพิมพ์กรุงเดง
9. กิจ��͛��8���ารพัฒนาแรมพัฒนาแร'
10.ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดสอฟแวร'คอมพัฒนาแรวเคอร'
11. โทรท�ศน'และวทย0
12.ศลปsน องค'กิจ��͛��8���ารทางกิจ��͛��8���าร

ศ4กิจ��͛��8���ษาและว�ฒนธรรม

ไทย
1. งานออกิจ��͛��8���แบบ
2. แฟช�+น
3. ธ0รกิจ��͛��8���จโฆษณา
4. ภาพัฒนาแรยนตร'และวดท�ศน'
5. กิจ��͛��8���ารกิจ��͛��8���ระจายเสือพิมพ์กรุงเ*ยง
6. ธ0รกิจ��͛��8���จกิจ��͛��8���ารพัฒนาแรมพัฒนาแร'
7. สือพิมพ์กรุงเถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\าปlตยกิจ��͛��8���รรม
8. ศลปกิจ��͛��8���ารแสือพิมพ์กรุงเดง
9. ท�ศนศลป�
10.งานฝีมืHม/อและห�ตถึง 2549 �����rs��p���C:\Users\กิจ��͛��8���รรม
11.กิจ��͛��8���ารทGองเท*+ยวเชง

ว�ฒนธรรม
12.กิจ��͛��8���ารแพัฒนาแรทย'แผนไทย
13.อาหารไทย
14.ดนตร*
15.ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดสอฟแวร'

ท*+มา : สือพิมพ์กรุงเQาน�กิจ��͛��8���งานคณะกิจ��͛��8���รรมกิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนากิจ��͛��8���ารเศรษฐกิจ��͛��8���จและสือพิมพ์กรุงเ�งคมแหGงชาต



  

กิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงานไทยในอนาคต อนาคตในกิจ��͛��8���ารพัฒนาแร�ฒนาแรงงาน

ความร\�
● ประเทศเพัฒนาแร/+อนบ�าน / ประเทศค\Gค�าสือพิมพ์กรุงเQาค�ญ์ จินดาประ / ประเทศเศรษฐกิจ��͛��8���จใหมG
● ข�อตกิจ��͛��8���ลงทางกิจ��͛��8���ารค�าระหวGางประเทศ
● มาตรฐานสือพิมพ์กรุงเากิจ��͛��8���ล (ISO / COSO)
● ประเดUนความสือพิมพ์กรุงเนใจระหวGางประเทศ (โลกิจ��͛��8���ร�อน สือพิมพ์กรุงเทธสือพิมพ์กรุงเตร*)
 

ท�กิจ��͛��8���ษะ
● ภาษา (อ�งกิจ��͛��8���ฤษ เยอรม�น จ*น เกิจ��͛��8���าหล* ญ์ จินดาประ*+ป0�น)
● เทคโนโลย*สือพิมพ์กรุงเารสือพิมพ์กรุงเนเทศและกิจ��͛��8���ารสือพิมพ์กรุงเ/+อสือพิมพ์กรุงเาร
● กิจ��͛��8���ารค�นหาข�อม\ล
● กิจ��͛��8���ารดQาเนนช*วตข�ามว�ฒนธรรม

จตใจ
● เปsดใจกิจ��͛��8���ว�างร�บความแตกิจ��͛��8���ตGางทางว�ฒนธรรม
● ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของ UN ในหัวข้อที่น่าสนใจใหม่คือ แนวคิดในการสร้างรายได้และสร้างงานด้วยความคิดส/+อสือพิมพ์กรุงเ�ตย' สือพิมพ์กรุงเ0จรต
● หน�กิจ��͛��8���เอาเบาสือพิมพ์กรุงเ\�
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