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ธุรกิจดาวรุง่ธุรกิจดาวรุง่ธุรกิจดาวรุง่
ธุรกิจดาวรว่งธุรกิจดาวรว่งธุรกิจดาวรว่ง



จากสถานการณโ์ควดิ -19 ระบาดนานกวา่ 2 ป� ทําใหเ้กิดความเปลี�ยนแปลงอยา่งมากในการใชช้วีติ
ที�ต้องปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมในยุค New Normal และเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็        
ส่งผลต่ออาชพีการทํางาน กลายเป�นเทรนด์ใหม่ที�น่าจับตาในป�  2565  อาชพีหรอืธุรกิจที�เคยรุง่
ไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกั ไมว่า่จะเป�นกลุม่ธุรกิจ คนทํางานประจาํ และงานฟรแีลนซ ์ที�ปรบัตัวไมทั่น
ในการพฒันาทักษะ ทําใหเ้กิดการหายไปของธุรกิจหรอืกิจการที�ไมม่กีารปรบัตัวใหทั้นต่อสภาพสงัคม
ในป�จจุบัน เพราะธุรกิจ หรอือาชพีใหม่เป�นที�ต้องการของตลาดจะเข้ามาแทนที� กลายเป�นดาวรุง่
ก้าวกระโดดควา้โอกาสทองในป� 2565 นี�ได้



ธนวรรธน ์พลวชิยั ประธานที�ปรกึษาศูนยพ์ยากรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย
กล่าวว่า ธุรกิจที�เป�นดาวรุง่ในป� 2565 ส่วนมากจะเป�นธุรกิจที�มีความสัมพันธ์กับโลกยุคใหม่
หรอืยุคดิจิทัล เป�นสินค้าหรอืบรกิารที�เข้ามาตอบโจทย์การใชช้วีติของผู้บรโิภคยุคใหม่ได้มากขึ�น
ไมว่า่เป�นการซื�อขายสนิค้าออนไลน ์ธุรกิจดา้นคอนเทนต์ บรกิารเดลิเวอรี� ธุรกิจ Fintech รวมไปถึง
ธุรกิจเกี�ยวข้องกับโลกในยุคโควิด เช่น ธุรกิจการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ อาหารเสรมิสุขภาพ 
และสนิค้าที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม

 

ธนวรรธน ์พลวชิยั 
ประธานที�ปรกึษาศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย



ในยุคโควิด และหลังโควิดได้เกิดกระแส Cashless เพิ�มมากขึ�น ธุรกิจ เช่น ครปิโตเคอรเ์รนซี
มีมูลค่าเพิ�มมากขึ�น ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สนับสนุน แต่เชื� อว่าต่อไปจะมีบทบาท     
ในเชิงธุรกิจมากขึ�น ประกอบกับ Fintech เข้ามาในยุคของดิจิทัลมากขึ�น  และมองว่า
ป� 2565 สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้มากขึ�นจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ 
 ธุรกิจอะไรที�ไม่ใช่  modern ไม่ใช่ digital    จะเริ�มหายไป เช่น หนังสือ สิ�งพิมพ์ ที�
ป�จจุบันได้เข้าสู่ในโลกอินเทอร์เน็ตที�อยู่ในโทรศัพท์มือถือ 

นยิามของคําวา่ FUREC

F = Fast U = Urbanization R = Real time C = ConvenientE = Environment



การแพทย ์ความงาม และE-commerce

ธุรกิจแพลตฟอรม์

ธุรกิจการแพทย ์และความงาม กําลังมาแรงเป�นสว่นสาํคัญในการขบัเคลื�อน
การวจิยั และรกัษาโรคโควดิ19 ทั�งการผลิตวคัซนีป�องกัน และยารกัษา 
สว่นธุรกิจ e-commerce เหน็ไดว้า่ผูบ้รโิภคมพีฤติกรรมซื�อของออนไลนม์ากขึ�น 
เพราะสามารถเลือกซื�อไดห้ลากหลาย ทําการซื�อขายไดท้กุที�ทกุเวลาไมจ่าํเป�น
ต้องไปถึงหนา้รา้น และสามารถเปรยีบเทียบราคาหลาย ๆ รา้นไดอี้กดว้ย
ทําใหธุ้รกิจนี�เติบโตขึ�นไปในอนาคตอยา่งแนน่อน

ธุรกิจแพลตฟอรม์ เรยีกง่ายๆวา่เป�นแอพพลิเคชั�นต่าง ๆ ที�พอ่ค้าแมค้่าออนไลน์
ใชข้ายของ เชน่Facebook IG Tweeter TikTok และอีกมากมาย แพลตฟอรม์
เหล่านี�เป�นตัวลางในการขายสนิค้าไปยงัผูบ้รโิภค ซึ�งธุรกิจนี�เติบโตมาจากการค้าขาย
ออนไลนน์ั�นเอง

ธุรกิจดาวรุง่ธุรกิจดาวรุง่ธุรกิจดาวรุง่



 
คลังสนิค้าธุรกิจ Fintech 
การชาํระเงินผา่นเทคโนโลยี

สมยัก่อนเวลาจา่ยเงินโอนเงินแต่ละครั�งต้องโอนผา่นตู้ 
หรอืธนาคารเท่านั�น ในป�จจุบนันี�มเีทคโนโลยเีขา้มาทําให้
สามารถโอนเงินผา่นแอพพลิเคชั�นของธนาคารได ้ใชไ้ดท้กุที�ทกุเวลา ธุรกิจนี�เติบโตขึ�นเรื�อย ๆ ไมห่ยุดยั�ง เพราะเป�นตัวชว่ย
ใหค้นใชช้วีติง่ายขึ�น และประหยดัเวลามากขึ�น สามารถอํานวยความสะดวกเป�นอยา่งมาก     

ธุรกิจโลจสิติกส ์เดลิเวอรี�
และคลังสนิค้า

กระแสการขายของออนไลนม์าแรงมากในยุคนี� เพราะโควดิ19 ทําใหว้ถีิชวีติ
ของคนเปลี�ยนไป จากที�ต้องเดนิทางไปซื�อของเอง แต่ตอนนี�ผูบ้รโิภคหนัมา
ซื�อของออนไลนเ์ป�นสว่นใหญ ่ทําใหธุ้รกิจโลจสิติกสเ์ติบโตไปพรอ้มกัน โดยเหน็ไดว้า่
มบีรษัิทขนสง่สนิค้าเป�ดใหมม่ากขึ�น และบางบรษัิทเป�ดเป�นแฟรนไชสอี์กดว้ย

ดา้นเดลิเวอรี�เป�นธุรกิจที�เติบโตอยา่งรวดเรว็เพราะเป�นธุรกิจ
ที�ใหบ้รกิารจดัสง่อาหาร อํานวยความสะดวกใหกั้บผูบ้รโิภค นอกจาก
เป�นผลดต่ีอผูบ้รโิภคแล้วยงัเป�นผลดกัีบตัวธุรกิจเดลิเวอรี�เองดว้ย
เพราะเป�นการดงึดดูใหผู้ป้ระกอบการ หรอืรา้นค้าใหมม่าเขา้รว่มธุรกิจ
เดลิเวอรี�มากขึ�น การเป�ดรา้นขายแบบเดลิเวอรี�นั �นผูป้ระกอบการ
ไมจ่าํเป�นต้องมหีนา้รา้นก็ได ้จงึเป�นอีกธุรกิจที�นา่จบัตามองอยา่งยิ�ง



ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา

ธุรกิจอาหารเสรมิและสขุภาพ

ธุรกิจจดัทําคอนเทนต์ youtuber และการรวีวิสนิค้า

เวชภัณฑ์ยายงัเป�นสิ�งจาํเป�นต่อการดาํเนนิชวีติอยา่งยิ�งโดยเฉพาะในยุคที�มโีรคระบาด ทําใหย้าเป�นสิ�งสาํคัญ
ที�ขาดไมไ่ดเ้พราะต้องใชใ้นการรกัษาโรค เมื�อมโีรคเพิ�มขึ�นยาก็ต้องพฒันามากขึ�นไปอีก

ธุรกิจอาหารเสรมิหมายถึง กลุ่มอาหารเสรมิพรอ้มดื�ม อาหารเสรมิคมุนํ�าหนกั อาหารเสรมิพวกวติามนิต่าง ๆ ธุรกิจอาหารเสรมิของไทย
เป�นธุรกิจที�เติบโตอยา่งต่อเนื�อง เหน็ไดว้า่มผีูป้ระกอบการขายอาหารเสรมิเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ ในป�จจุบนัมทัี�งวยัรุน่ วยัเรยีน และวยัทํางานหนั
มาขายอาหารเสรมิเพื�อเป�นชอ่งทางหารายไดเ้สรมิ จงึเป�นอีกอาชพีที�เป�นดาวรุง่ในป� 2565

เมื�อก่อนอาชพีเหล่านี�ผูค้นไมค่่อยนยิมเพราะมองวา่เป�นอาชพีที�ไมม่ั �นคง แต่ในป�จจุบนั
หลายคนหนัมาทําอาชพีสรา้งคอนเทนต์ เป�น youtuber และ Influencer รวีวิสนิค้ามากมาย 
เพราะไมต้่องลงทนุไมม่คีวามเสี�ยง ใชแ้ค่ความสามารถของตัวเองหยบิเอาเอกลักษณ์ของ
ตัวเองออกมาแสดงใหค้นดเูหน็ก็จะมผีูติ้ดตามมากขึ�นและมรีายไดเ้ขา้มาอีกมากมาย



ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ธุรกิจอิเล็กทรอนกิสแ์ละชิ�นสว่น

ไมว่า่จะเป�นบรรจุภัณฑ์ใสอ่าหาร ใสน่ํ�า หรอืแมแ้ต่แพคเกจจิ�งใสข่นมหรอืเครื�องสาํอางต่าง ๆ ต้องเป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม และต้องปลอดภัย
ต่อสขุภาพของผูค้นดว้ย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กําลังมาแรง และเติบโตขึ�นเรื�อย ๆ เพราะผูค้นใหค้วามสนใจกับกระแสรกัษ์โลก และรกัสขุภาพมากขึ�น

ธุรกิจอิเล็กทรอนกิสคื์อธุรกิจเกี�ยวกับอุปกรณค์อมพวิเตอร ์โทรศัพท์มอืถือ และอื�น ๆ อีกมายมาย ซึ�งเป�นธุรกิจที�นา่สนใจมากในป� 2565
และต่อไปในอนาคต เพราะเมื�อเทคโนโลยมีกีารพฒันาอยา่งไมห่ยุดยั�ง ต้องพฒันาอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิสเ์พื�อรองรบัเทคโนโลยต่ีาง ๆ
เหน็ไดช้ดัในป�นี� คือ การพฒันาอิเล็กทรอนกิสใ์หร้องรบัเทคโนโลย ี5G โนต้บุค๊ แท็บเล็ตเป�นป�จจยัสาํคัญในการศึกษา และการทํางาน 
ทกุอยา่งในอนาคตต้องพึ�งพาเทคโนโลยมีากขึ�น เพื�ออํานวยความสะดวกใหกั้บผูค้น จงึเป�นอีกหนึ�งธุรกิจที�นา่จบัตามอง

ธุรกิจบนัเทิง                                       เมื�อเกิดโรคระบาดเขา้มาทําใหธุ้รกิจบนัเทิงไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกัเชน่กัน แต่เมื�อมกีารคลายล็อกดาวน์
                                       และเป�ดประเทศธุรกิจบนัเทิงฟ�� นตัวไดอ้ยา่งรวดเรว็ แต่ถึงต้องมกีารล็อคดาวนอี์กครั�งธุรกิจบนัเทิงเริ�มปรบัตัว
ตามสถานการณไ์ดเ้พราะใชช้อ่งทางออนไลนใ์นการถ่ายทอดกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ งานคอนเสริต์ออนไลน ์ละคร และภาพยนตรร์บัชมไดจ้าก
แพลตฟอรม์ออนไลนต่์าง ๆ และในยุคที�สถานการณตึ์งเครยีดแบบนี�ผูบ้รโิภคยิ�งต้องการเสพความบนัเทิงกันเป�นอยา่งมาก เพราะการ
ปรบัตัวจงึทําใหธุ้รกิจไปต่อได้



ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื�นฐานและเครื�องโทรสาร

ธุรกิจฟอกยอ้ม

 ธุรกิจสื�อสิ�งพมิพแ์ละวารสาร 

ธุรกิจดาวรว่งธุรกิจดาวรว่งธุรกิจดาวรว่ง
ดว้ยสมยันี�ที�โทรศัพท์พื�นฐาน หรอืโทรศัพท์บา้นมบีทบาทนอ้ยลง หรอืแทบไมใ่ชกั้นเลยบางบา้นมติีดบา้นไวน้านแล้ว
ในป�จจุบนัไมไ่ดใ้ชเ้ลย รวมไปถึงโทรสารหรอืแฟกซซ์ึ�งไมเ่ป�นที�นยิมใชแ้ล้ว เพราะมเีทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มาแทนที�

ธุรกิจฟอกยอ้ม หรอือุตสาหกรรมสิ�งทอ เครื�องนุง่หม่ต่าง ๆ ผูผ้ลิต และผูจ้าํหนา่ยต้องป�ดกิจการไปจาํนวนมาก
บางรายลดการผลิตลง เนื�องจากมาตรการป�องกันโควดิ 19 และการแพรร่ะบาดของโรคที�เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ ตอนนี�
แบรนดส์นิค้าเสื�อผา้เครื�องนุง่หม่ต่างต้องป�ดหนา้รา้น หรอืรา้นค้าในหา้งสรรพสนิค้าไปหลายรายทําใหต้้องยกเลิก
การผลิตสนิค้า ซึ�งสง่ผลกระทบต่อธุรกิจฟอกยอ้มหรอือุตสากรรมสิ�งทอทั�วโลก

เมื�อมเีทคโนโลยเีขา้มาสื�อสิ�งพมิพม์คีวามจาํเป�นนอ้ยลง เพราะทกุอยา่งสามารถอัพโหลดลงแพลตฟอรม์ออนไลนไ์ด้
ผู้คนนิยมอ่านข่าวสารจากเว็บข่าวออนไลน์มากกว่าหนังสือพิมพ์ และในยุคนี�มี youtuber มาทําช่องเล่าข่าว 
บทความต่างๆหาอ่านไดใ้นเวบ็ไซต์ เราอาจต้องบอกลาธุรกิจสื�อสิ�งพมิพกั์นเรว็ ๆ นี�



ธุรกิจโรงพมิพ์

 ธุรกิจผลิตเสื�อผ้าสาํเรจ็รูปหรอืเสื�อผา้โหล

 อาชพีพนกังานโรงงานชั�นต้น

แนน่อนวา่ถ้าสื�อสิ�งพมิพไ์ปต่อไมไ่ด ้ธุรกิจโรงพมิพค์งลําบากไปดว้ยเพราะไดร้บัผลกระทบจากความนยิม
ในการใชส้ื�อออนไลนข์องผูค้นเชน่กัน ธุรกิจโรงพมิพอ์าจจะต้องปรบัตัวปรบัรปูแบบใหเ้ขา้กับความต้องการ
ของลกูค้ามากขึ�นเพื�อความรูร้อด

ยุคเศรษฐกิจแบบนี�การซื�อเสื�อผา้ใสค่งต้องคํานงึถึงความเหมาะสม ความจาํเป�น และระยะเวลาการใชง้าน
ที�ยาวนาน ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที�เปลี�ยนไปทําใหธุ้รกิจเสื�อผา้สาํเรจ็รปูต้องปรบัเปลี�ยนไปดว้ยถึงอยูร่อด
ถ้าเลือกขายเสื�อผา้คงต้องดเูทรนด ์ดกูระแส และความต้องการของลกูค้าใหด้ี

อาชพีนี�ไดร้บัผลกระทบอยา่งแนน่อนในอนาคต จากการที�เทคโนโลยเีอไอเขา้มาแทนที� ทําใหน้ายจา้งไมจ่าํเป�น
ต้องจา้งพนกังานหลาย ๆ คนอีกต่อไป



ธุรกิจรา้นถ่ายรูป

ธุรกิจนาํเที�ยว

 ธุรกิจ Call Center หรอืพนกังาน Call Center

 อาชพีพนกังาน PC ประจาํห้าง

เป�นที�รูกั้นอยูแ่ล้ววา่ตอนนี�โทรศัพท์มอืถือ หรอืสมาทโฟนสามารถถ่ายภาพได ้หลายยี�หอ้ตอนนี�ถ่ายรปูได้
ความชดัระดบัเดยีวกับกล้องดจิทัิล และมลีกูเล่นมากมายใชง้านง่ายอีกดว้ย เป�นสาเหตใุหร้า้นถ่ายรปูลดลง

เป�นอีกหนึ�งอาชพีที�นา่เป�นหว่งเชน่กัน เพราะดว้ยสถานการณ์ที�มโีรคระบาดอยา่งต่อเนื�องแบบนี�ทําใหธุ้รกิจ
นี�ต้องหยุดพกัไปในระยะยาวและอาจฟ�� นตัวไดย้าก

อาชพีนี�หลายคนอาจคิดไมถึ่งวา่กลายเป�นอาชพีดาวรว่งในป� 2565 ได ้แต่ดว้ยเทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มา 
และมเีทคโนโลยเีอไอที�สามารถทํางาน พูดคยุ แทนคนได ้อาชพีนี�ไมจ่าํเป�นอีกต่อไป

เนื�องจากสถานการณโ์ควดิ19 ระบาดต่อเนื�อง ทําใหผู้ค้นเลือกซื�อของออนไลน ์หรอืสั�งสนิค้าในหา้งสรรพสนิค้า
จากที�บา้นโดยสั�งซื�อผา่นแอพพลิเคชั�นของหา้งแทน อาชพีพนกังาน PC อาจจะหมดไปในอนาคตเพราะผูค้นไมไ่ป
ซื�อของในหา้ง



https://smethailandclub.com/index.php/startup-digitalmarketing/7741.html

https://www.infoquest.co.th/2021/156105

www.smethailandclub.com

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/promptpay-gateway-to-cashless-society

ขอขอบคณุ


