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กลุ�มบร�ษัทอเด็คโก�ประเทศไทยเผยผลสำรวจ“อาช�พในฝ�นของเด็กไทย” ครั้งที่ 9 
ป� 2561พบว�าอาช�พครูยังคงมาแรงครองแชมป� อาช�พในฝ�นของเด็กไทย 
2 ป�ซ�อน ตามด�วยแพทย� นักกีฬา ทหาร และตำรวจ ส�วนอาช�พที่เด็ก ๆ 
คิดว�าเท�ที่สุด ยังคงเป�นทหาร ว�ชาอิสระเพื่อทำกิจกรรมต�างๆเป�นว�ชาที่เด็ก 
อยากให�เป�ดสอนเพิ่มข�้น ในขณะที่ GOT7 และ ตูน บอดี้สแลม ติดอันดับ Top 5 
ไอดอลในดวงใจของเด็กไทย

จากการสำรวจเด็กไทยที่มีอายุ 7-14 ป� จำนวน 
2,044 คน พบว�า อาช�พที่เด็ก ๆ ใฝ�ฝ�นมากที่สุด 
คือ อาช�พ “ครู”เพราะอยากถ�ายทอดความรู� 
ให�กับผู�อื่น ปลูกฝ�งให�เด็กไทยเป�นคนเก�งและคนดี 
และ เป�นอาช�พที่สุจร�ตและมั่นคง ส�วนอาช�พ 
ที่มีคะแนนตามติดมาเป�นอันดับสอง คือ “แพทย�” 
ซ�่งในป�นี้น�อง ๆ อยากเป�นแพทย�เฉพาะทางมากข�้น 
เช�น แพทย�ทางด�านสมอง แพทย�ทหาร และแพทย�ผิวหนัง 
ในป�นี้อาช�พนักกีฬาเป�นอาช�พที่มาแรงโดยข�้นมา
อยู�ใน อันดับสาม โดยส�วนใหญ�อยากเป�น 
“นักฟุตบอล” เพราะเป�นกีฬาที่น�อง ๆ ช�่นชอบ 
ช�วยให�สุขภาพ แข็งแรง มีค�าตอบแทนที่ดี 
และสามารถสร�างช�่อเสียง ให�กับประเทศชาติได�

อาช�พในฝ�นอันดับ 2 แพทย�

ติดต�อฝ�ายประชาสัมพันธ�กลุ�มบร�ษัทอเด็คโก� Adecco Corporate Press Office | Press.office@adecco.co.th or +66 (0) 2 832 3399 
เก่ียวกับกลุ�มบร�ษัทอเด็คโก� : กลุ�มบร�ษัทอเด็คโก�มีสำนักงานใหญ�ท่ีเมืองซูร�ค ประเทศสว�สเซอร�แลนด� เป�นผู�นำระดับโลกในการให�บร�การด�านการบร�หารงานทรัพยากรบุคคล โดยมีพนักงานกว�า 32,000 
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อาช�พในฝ�นอันดับ 1 คุณครู

อาช�พในฝ�นอันดับ 3 นักฟุตบอล

เกมเมอร�/นักแคสเกม 
เชฟ ผู�ประกอบการ 
ติดเทรนด�อาช�พใหม�มาแรง
ที่เด็กไทยสนใจ
สำหรับอาช�พใหม� ๆ ที่เด็กไทยให�ความสนใจ 
ในป�นี้มีหลากหลายอาช�พ อาทิ 
เกมเมอร�/นักแคสเกม 
เพราะอยากใช�ความชอบในการเล�นเกม
มาประกอบอาช�พ สร�างรายได�และ 
สร�างช�่อเสียงให�กับประเทศ 
ขณะเดียวกันก็มีเด็กไทยจำนวนไม�น�อย
ที่สนใจอยากเป�นนักธุรกิจและผู�ประกอบการ 
เพราะต�องการอิสระในการทำงาน 
บางส�วนต�องการสืบทอดกิจการของ
ครอบครัว ด�าน “เชฟ” เป�นอีกหนึ่งอาช�พ 
ที่มาแรงในป�นี้ โดยน�อง ๆ ให�เหตุผลว�า 
อยากเป�นเชฟเพราะอยากทำอาหารอร�อย ๆ 
ให�คนที่ทานมีความสุข

เกมเมอร�/นักแคสเกม

ผู�ประกอบการเชฟ
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เง�นเดือนที่เด็ก ๆ ต�องการ ส�วนใหญ�อยู�ที่

เครดิตภาพ: JYP Entertainment / BEC-Tero Music

เครดิตภาพ: เฟซบุ�กเพจ ก�าว

ขอแค�เพียงพอกับการดำรงช�ว�ตและ เล้ียงดูครอบครัว 
เพราะการได�ทำ สิ่งที่ชอบ นั้นเป�นสิ่งที่มีคุณค�า 
ทางใจที่สุดแล�ว

ส�วนอาช�พท่ีเท�ท่ีสุดในสายตาเด็กไทย 
อันดับหน่ึงคือ “ทหาร” 
รองลงมาคือ “ตำรวจ” “นักกีฬา” 
“ศิลป�น/ดารา” และ “แพทย�” 
ตามลำดับ สำหรับเหตุผลที่เด็ก ๆ 
คิดว�าทหารและตำรวจเป�นอาช�พ
ที่เท�นั้นเพราะเป�นอาช�พที่ได�ปกป�อง
คุ�มครองประเทศ ได�รับใช�ประชาชน 
และประเทศชาติ เช�นเดียวกับอาช�พ 
นักกีฬาที่เป�ดโอกาสให�รับใช�ทีมชาติ
และสร�างช�่อเสียงให�กับประเทศจ�งถูก
มองว�าเป�นอาช�พที่เท�ในความคิด 
ของเด็กไทย อย�างไรก็ตาม 
เป�นที่น�าสังเกตว�า ถึงแม�ว�าครูจะเป�น 
อาช�พในฝ�นของเด็กอันดับต�น ๆ 
แต�กลับไม�ใช�อาช�พที่เท�สำหรับเด็กไทย

เม่ือถามถึงเง�นเดือนท่ีเด็ก ๆ ต�องการ 
ส�วนใหญ�อยู�ท่ี  15,000-30,000 บาท  
โดยเง�นเดือนสูงสุดที่เด็กไทยอยากได� 
คือ มากกว�า 100,000,000 บาท 
ซ�ง่จากการว�เคราะห�พบว�าอาช�พในฝ�น
ที่เด็ก ๆ คิดว�าจะได�เง�นเดือนสูงคือ 
อาช�พนักกีฬา เพราะหากเป�นนักกีฬา 
ที่มีช�่อเสียงก็จะได�รับค�าตอบแทนที่สูง
ตามมาด�วย โดยส�วนใหญ� 
จะนำเง�นเดือนท่ีได�ไปเล้ียงดูครอบครัว
และตนเอง ในขณะที่น�อง ๆ 
บางกลุ�มกลับคิดว�าหากได�ทำอาช�พ 
ที่ชอบแล�วจะได�รับเง�นเดือนเท�าไรก็ได� 

สำหรับคำถามเก่ียวกับส่ิงท่ีเด็ก ๆ 
อยากทำหากได�เป�นนายกรัฐมนตร�น้ันมีคำตอบ
ท่ีหลากหลายมาก แต�ส่ิงท่ีเด็ก ๆ ให�ความสำคัญมากท่ีสุด 
คือ การพัฒนาประเทศให�เจร�ญก�าวหน�า รองลงมาคือ 
การให�ความช�วยเหลือประชาชนท่ีขาดโอกาสในกลุ�มต�าง ๆ 
เช�น คนยากจน คนพิการ คนท่ีอยู�ในถ่ินทุรกันดาร และ 
ผู�ประสบภัยต�าง ๆ ในขณะท่ีประเด็นเร�อ่งการแก�ป�ญหา 
ยาเสพติดและการทุจร�ต คอร�รัปชัน ก็เป�นประเด็นท่ีเด็ก ๆ 
ให�ความสำคัญไม�แพ�กัน

ทหาร ตำรวจ นักกีฬา ดารา แพทย� 
ครองแชมป�อาช�พสุดเท�ในสายตาเด็กไทย

อาช�พท่ีเท�ท่ีสุดใน
สายตาเด็กไทย
คือ ทหาร

พ�อแม� ไอดอลอันดับหน่ึงในใจเด็กไทย
พร�อมยึดในหลวง รัชกาลที่ 9 เป�นต�นแบบในการดำรงช�ว�ต 
ด�าน GOT7 ตูน บอดี้สแลม แป�ง Zbing Z ติดโผด�วย

ด�านไอดอลในดวงใจของเด็กไทยอัน
ดับหน่ึงยังคงเป�น “คุณพ�อ-คุณแม�” 
เพราะเป�นผู�มีพระคุณท่ีให�กำเนิด 
คอยสั่งสอนและเลี้ยงดูมาตั้งแต�เด็ก 
ทั้งยังแก�ป�ญหาและเป�นกำลังใจให�กับ
น�องๆ อยู�เสมอ จ�งเป�นฮีโร�ของน�อง ๆ 
ในทุก ๆ ด�าน อันดับสอง ได�แก� 
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช” โดยให�เหตุผลว�า 
พระองค�ทรงอุทิศตนเพ่ือ
ช�วยเหลือประชาชน เป�นแบบอย�าง
ท่ีดีให�กับพสกนิกร ช�้แนะแนวทาง 
การดำเนินช�ว�ตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

รวมถึงพระปร�ชาสามารถของพระองค�ท�านในการจัดทำ 
โครงการต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของประชาชน 
ชาวไทย ส�วนไอดอลในดวงใจเด็กไทยอันดับสามคือ 
ศิลป�นจากแดนกิมจ�วง “GOT7” โดยให�เหตุผลว�า 
เป�นกลุ�มศิลป�นท่ีมีความสามารถท้ัง การร�องและการเต�น 
และมีสมาช�กในวงท่ีเป�นคนไทย คือ แบมแบม กันต�พิมุก 
อีกด�วย ตามมาด�วยอันดับส่ี คือ พ่ีแป�ง “Zbing Z” 
นักแคสเกมส�ขวัญใจเด็ก ๆ โดยมองว�าพ่ีแป�ง 
เป�นตัวอย�างท่ีดี ให�ท้ังความสนุกสนาน และความรู� 

ส�วนไอดอลขวัญใจเด็ก ๆ อันดับห�า ในป�น้ี คือ “ตูน 
บอด้ีสแลม” ซ�ง่เด็ก ๆ ไม�เพียงช�น่ชอบในผลงานเพลงเท�าน้ัน 
แต�ยังช�น่ชมถึงความเสียสละ อดทน และการทำประโยชน� 
เพ่ือส�วนรวมในการว�ง่ระดมทุนซ�อ้อุปกรณ�ให�กับโรงพยาบาล
ท่ีขาดแคลนและเป�นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย
ของเด็ก ๆ อีกด�วย

฿15,000-30,000

เด็กไทยเลือกอาช�พในฝ�นจาก…

ได�ทำในสิ่งที่ชอบ 
ได�ช�วยเหลือผู�อื่น 
รายได�ดี
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เด็กไทยหวังโรงเร�ยน 

ลดเวลาเร�ยน
เพิ่มเวลาเล�น 
เสร�มว�ชา ว�ายน�ำ-ภาษาจ�น

นอกจากน้ันยังมีน�อง ๆ บางกลุ�มใช�เวลาในการดู     
.     YouTube เพ่ือเป�นแหล�งในการหาความรู�ท่ีสนใจ 
เช�น น�องท่ีอยากเป�นเชฟจะสนใจดูรายการสอน 
ทำอาหาร หร�อ น�องท่ีอยากเป�นพยาบาลก็จะเลือก 
ดูคลิปเก่ียวกับการสอนการปฐมพยาบาล เป�นต�น 

สำหรับประเทศที่น�อง ๆ อยากอยู�มากที่สุดในโลก 
รองจากประเทศไทย คือ ประเทศญ่ีปุ�น ตามมาด�วย 
ประเทศเกาหลีใต� อังกฤษ สหรัฐอเมร�กา และ จ�น สำหรับว�ชาเร�ยนที่เด็ก ๆ ช�่นชอบมากที่สุด 

ยังคงเป�นว�ชา “คณิตศาสตร�” ได�คะแนนสูงสุด 
เป�นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือว�ชา“พลศึกษา” 
“ภาษาไทย” “ภาษาอังกฤษ” และ “ว�ทยาศาสตร�” 
ตามลำดับ 
 

ส�วนว�ชาที่น�อง ๆ อยากให�โรงเร�ยน 
สอนเพิ่มมากที่สุดคือ “ว�ายน�ำ” 
รองลงมาคือ “ภาษาจ�น” “พลศึกษา” 
ท่ีเน�นกีฬาเฉพาะด�านมากข�น้ เช�น ฟุตบอล 
เทควันโด วอลเล�ย�บอล ว�ชาภาษาอังกฤษ และ 
ว�ชาอิสระที่ให�เด็ก ๆ ได�ทำกิจกรรมที่สนใจ 
เพราะเห็นว�าควรลดเวลาเร�ยนและเพิ่มเวลาเร�ยนรู� 
ในเร�่องอื่น ๆ เพิ่มมากข�้น 

สิ่งที่สนุกที่สุดในวันหยุดของเด็ก ๆ คือ “การเล�น” 
โดยคะแนนเฉลี่ยของการเล�นเกมนั้นมีคะแนนที่สูง
มาก ถึง 19.71% เมื่อเปร�ยบเทียบกับการเล�นอื่น ๆ 
รวมกันคือ เล�นโทรศัพท� เล�นกับเพื่อน 
และเล�นฟุตบอล ที่มีคะแนนรวมกันไม�ถึง 10% 
ส�วนกิจกรรมที่ชอบทำรองลงมาคือ การไปเที่ยว 
ดูทีว� ฟ�งเพลง และ อ�านหนังสือตามลำดับ

ในป�น้ีได�มีคำถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดูว�ดีโอใน 
YouTube ของเด็กไทย พบว�าเด็ก ๆ มากกว�า 94% 
ดู         YouTube โดยรายการท่ีได�รับความนิยม 
มาเป�นอันดับแรก คือ รายการเพลง ท้ังเพลงไทย 
และเพลง  K-Pop รองลงมาคือ เกม การ�ตูน 
รายการบันเทิง และ รายการทำอาหาร 

และทำประโยชน�ให�กับสังคมโดยไม�หวังสิ่งตอบแทน 
สอดคล�องกับไอดอลในดวงใจของเด็ก ๆ 
ที่เป�นบุคคลที่ทำประโยชน�ให�กับสังคม 
ซ�่งถือเป�นเร�่องน�าช�่นใจที่เด็กไทยมีจ�ตสาธารณะ 
เพราะพวกเขาคือแรงสำคัญในการขับเคลื่อน 
ประเทศชาติต�อไป 

ผลสำรวจนี้ยังสอดคล�องกับเทรนด�โลกในป�จจ�บัน
ที่คนรุ�นใหม�มีความตื่นตัว และหันมาให�ความสำคัญ 
กับคุณค�าทางสังคมมากข�้น งานว�จัยหลายช�้น 
สนับสนุนว�า ไม�เพียงที่คนรุ�นใหม�จะสนับสนุนสินค�า 
ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมและธุรกิจท่ีสร�างประโยชน�
ให�สังคมเท�านั้น แต�พวกเขายังสนใจที่จะทำงาน                                                                                                     
.           ในองค�กรท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม       
.             อีกด�วย ดังน้ันหากองค�กรต�องการ         
.              ที่จะดึงดูด คนดี คนเก�งเข�ามาทำงาน   
.               ก็จำเป�นที่จะต�องปรับว�สัยทัศน�ของ                  
.                องค�กร โดยหันมาทำธุรกิจที่สร�าง   
.                คุณค�าทางเศรษฐกิจไปพร�อม ๆ     
.                   กับการสร�างคุณค�าทางสังคม             
.                    หร�อที่เร�ยกว�า Create Shared  
.                        Value เพื่อการพัฒนา        
.                             อย�างยั่งยืนขององค�กร 

กลุ�มบร�ษัทอเด็คโก�ประเทศไทย กล�าวว�า 
“จากผลสำรวจอาช�พในฝ�น ของเด็กไทยป� 2561 
ถึงแม�ว�า อาช�พท่ีเด็ก ๆ ใฝ�ฝ�นอยากจะเป�นในป�น้ี 
จะยังคงเป�นกลุ�มอาช�พท่ีมีความคล�ายคลึงกับป�ที่ 
ผ�านมา คือ ครู แพทย� นักกีฬา แต�ในป�น้ีเด็ก ๆ 
มีความสนใจท่ีเฉพาะทาง ในสาขาอาช�พต�าง ๆ 
เพิ่มมากข�้น เช�น อยากเป�นครูสอนดนตร� 
ครูสอนคอมพิวเตอร� หร�อกรณีที่อยาก
เป�น แพทย� ก็ระบุชัดเจนว�าสนใจท่ีจะเป�น
แพทย�ด�านใด เช�น แพทย�ด�านสมอง 
แพทย�ทหาร หร�อแม�กระท่ัง แพทย�อาสา
ที่จะไปรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 

อีกทั้งเด็กมีความสนใจที่จะทำอาช�พ
ที่ได�ช�วยเหลือผู�อ่ืนเพ่ิมข�น้โดยเฉพาะ
อาช�พด�านการบร�การสาธารณะ 
เช�น นักสังคมสงเคราะห� จ�ตอาสา 
และกู�ภัยสะท�อนให�เห็นว�าเด็กไทย
เร�่มเห็นความสำคัญของ
การช�วยเหลือผู�อื่น

ผู�บร�หารอเด็คโก�ช�้
ผลสำรวจอาช�พในฝ�น
สะท�อนการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงาน 

นอกจากนี้ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีและ 
การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารในป�จจ�บันยังช�วยเป�ดโลก
ให�เด็ก ๆ ได�รู�จักอาช�พที่หลากหลายมากข�้น 
ไม�จำกัดอยู�ที่งานประจำเท�านั้น จากผลสำรวจ 
เด็กไทยจำนวนมากอยากเป�นเจ�าของธุรกิจ 
บางส�วนอยากทำอาช�พอิสระ เช�น นักเข�ยน 
นักแคสเกม ช�างแต�งหน�า เป�นต�น ซ�่งสะท�อน 
ให�เห็นถึงทิศทางการจ�างงานในอนาคตที่ระบบ
เศรษฐกิจแบบ Gig Economy จะเข�ามามีอิทธ�พล 
ต�อตลาดแรงงานทั่วโลก

งานว�จัยท่ีเราได�ร�วมมือกับ LinkedIn เม่ือป�ท่ีผ�านมา 
ก็พบข�อมูลที่สอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันโดย
พบว�าคนรุ�นใหม�มีทัศนคติที่ดีต�องานอิสระ และ 
การเป�นผู�ประกอบการ เน่ืองจากสามารถสร�าง 
เส�นทางอาช�พและไลฟ�สไตล�ที่ลงตัวและสามารถ 
เป�นเจ�านายตัวเอง ดังนั้นในแง�การเร�ยนการสอน 
สถาบันการศึกษาจ�งควรปลูกฝ�งให�นักเร�ยน 
นักศึกษา มีความคิดแบบผู�ประกอบการ 
เน�นเร�ยนรู�ทักษะแก�ไขป�ญหา ทักษะทางสังคม 
ส�งเสร�มการเร�ยนรู�จากประสบการณ�จร�งมากกว�า
การเร�ยนแบบท�องจำเพื่อรองรับตลาดแรงงาน 
ที่เปลี่ยนไป”

คุณธ�ดารัตน� กาญจนวัฒน� 
ผู�อำนวยการส�วนภูมิภาค – ไทยและเว�ยดนาม


