


อาชีพออนไลน์ อีกหนึ่งอาชีพเสริมที่คุณเอง
ก็ทำาได้เพราะวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมาย หนึ่งในนั้นคือ

พฤติกรรมในการประกอบอาชีพแบบใหม่ โดยคุณต้องทำา
มากกว่า 1 อาชีพ เพราะอาชีพที่สร้างรายได้ก็เหมือนไม้ค้ำายัน

ถ้ามีเยอะ ก็มีโอกาสล้มยากขึ้น ผู้ที่อยู่รอดได้ทุกวิกฤต
จึงมักทำาหลายอาชีพ ดังนั้น คุณจำาเป็นต้องเพิ่มบทบาทให้กับ

ตนเอง และทำาลายขอบเขตในการประกอบอาชีพให้หมดไป
คุณอาจมีได้ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม งานอดิเรก และอาชีพใน

อนาคต ซึ่งผลตอบแทนของการทำาหลายอาชีพ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง
เงินอย่างเดียวเท่านั้น...

“

01 เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วย อาชีพออนไลน์ ที่น่าสนใจ



ทำาหลายอาชีพ ดีอย่างไร?

อยากประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ จะทำาอะไรดี?
เมื่อคุณรู้แล้วว่า แค่อาชีพหลัก
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียง
พอที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิต
ให้คุณได้ SAU จึงจะมาแนะนำา
อาชีพออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
อาชีพที่เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้า

การทำาหลายอาชีพ
จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งอาจ
ทำาให้คุณได้ค้นพบ
สิ่งที่คุณชอบก็ได้

สร้างโอกาสให้คุณ
ได้ค้นหาตัวเอง

ทำาให้คุณกลายเป็น
บุคคลคุณภาพที่อยู่รอดได้

ทุกการเปลี่ยนแปลง

สร้างประสบการณ์
และทักษะใหม ่

เพราะความแน่นอน
คือความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่า

อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น 
เราจึงจำาเป็นต้องสร้าง

ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ให้ตนเอง

เพิ่มหลักประกัน
ให้กับชีวิตของคุณ

และเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินชีวิต
ของคนในปัจจุบัน ทำาให้อาชีพออนไลน์กลายเป็น
อาชีพที่น่าสนใจ และเหมาะกับยุคดิจิทัลมาก ๆ
โดยคุณสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม งานอดิเรก 
หรือจะทำาเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้ แล้วความน่าสนใจ
ของอาชีพประเภทนี้มีอะไรอีกบ้าง มาดูกันเลย!
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อาชีพออนไลน์ เริ่มง่าย ๆ 
ด้วยสิ่งปัจจัยพื้นฐาน

โลกออนไลน์ 
พื้นที่ที่คนเข้าถึงง่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสารสนเทศ 
อย่างเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ ที่ก้าวหน้า สร้างประโยชน์
มากมายหลายด้าน อาทิ การติดต่อสื่อสาร
การศึกษา การประกอบอาชีพ เป็นต้น 
เมื่อผู้คนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สิ่งเหล่านี้จึงเข้ามามีบทบาท
สำาคัญในชีวิตประจำาวันและกลายเป็น
สิ่งจำาเป็นที่ต้องมีไปในที่สุด โดยการ
ประกอบอาชีพออนไลน์นั้นต้องอาศัย
สิ่งสำาคัญ คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และเครื่องมือสารสนเทศ ซึ่งอาจพูดได้ว่า
เป็นสิ่งปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะมี
กันอยู่แล้ว จึงทำาให้อาชีพออนไลน์
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เริ่มต้นทำาได้ง่าย ๆ 
และไม่ว่าใครก็สามารถทำาได้เพียง
รู้วิธีใช้เครื่องมือ

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสารสนเทศ
กลายเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะมี 
โลกออนไลน์จึงเป็นพื้นที่สาธารณะ
ที่กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการ
ศึกษา และทุกสาขาอาชีพสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เพียงมีเครื่องมือสารสนเทศ
ชนิดใดชนิดหนึ่งกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เท่านั้น โลกออนไลน์จึงกลายเป็นพื้นที่
สร้างอาชีพได้จริง และสามารถเข้าถึง
ผู้คนที่มีความหลากหลายได้ทั่วโลก
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อาชีพออนไลน์ เริ่มต้นได้
จากความชอบของคุณ

ถ้าอยากทำาอาชีพออนไลน์เป็นอาชีพเสริมเพื่อ
หารายได้เพิ่ม แต่ไม่รู้จะทำาอะไรดี เราอยากให้คุณ
เริ่มต้นหาจาก งานอดิเรกที่คุณชอบทำา นอกจากสร้าง
ความสุขให้คุณแล้ว มันอาจสร้างอาชีพและรายได้
ให้คุณได้ด้วย โดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก เพราะเป็นสิ่งที่คุณ
มีอยู่แล้ว เช่น คุณชอบการค้าขาย มีงานอดิเรกที่ชอบทำา
คือ การปลูกต้นไม้ โดยสามารถขยายพันธ์ุต้นไม้ได้เอง 
ทั้งสองสิ่งที่คุณชอบสามารถสร้างเป็นอาชีพออนไลน์
ที่ลงทุนไม่มากให้คุณได้ นั่นคือ ขายต้นไม้ออนไลน์ 
หรือถ้าหากคุณไม่ชอบค้าขาย แต่ชอบรีวิว 
อยากให้ความรู้ และคำาแนะนำาแก่ผู้อื่น คุณก็สามารถ
ทำาอาชีพ Blogger ได้โดยอาจจะเขียนเป็นบทความ
ลงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรืออาจทำาเป็นวิดีโอลง 
YouTube ก็ได้ เช่น การสร้างเพจให้คำาแนะนำา
การปลูกต้นไม้ในบ้านใน Facebook 

เมื่อเห็นความน่าสนใจของอาชีพนี้กันไปแล้ว คงมีหลาย ๆ
คนอยากลองหาอาชีพออนไลน์ที่เหมาะกับตนเองทำาเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมกันแล้ว ลำาดับต่อไปเราจึง
จะพาคุณไปทำาความรู้จักกับอาชีพออนไลน์ที่น่าสนใจ 
ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างรายได้ให้คุณ
ได้มากกว่าที่คิด

อาชีพออนไลน์ที่น่าสนใจ
มีอะไรบ้าง?

ใครกำาลังมองหาหนทางการสร้างรายได้ 
วันนี้เราได้คัดเลือก 7 อาชีพออนไลน์ที่น่าสนใจ
มาแนะนำา อย่ารอช้า ไปเริ่มต้นทำาความรู้จัก
กับอาชีพแรกกันเลย!
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ข้อดีที่สำาคัญ
ของการประกอบอาชีพนี้ คือ

ขายออนไลน์และตัวแทนขาย
อาชีพที่น่าสนใจ
สำาหรับคนชอบค้าขาย

คุณไม่ต้องลงทุนกับการสร้างหน้าร้าน เพราะไม่ต้อง
มีหน้าร้านก็สามารถค้าขายได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบ
ส่วนนี้ไปได้ 

ระบบออนไลน์ ทำาให้ฐานลูกค้าของคุณมีไม่จำากัด

สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้ตลอดเวลา เพียงแค่คุณ
พร้อมให้บริการและตอบคำาถามลูกค้าอยู่เสมอโดยคุณ
จะต้องสร้างการรับรู้ที่ดี อัปเดต และทำาการโปรโมต
อย่างสม่ำาเสมอ

แต่ถ้าคุณอยากลงทุนไม่มาก ไม่อยากลงทุน Stock
สินค้าเอง อาชีพตัวเเทนขายก็เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ 
เพียงแค่คุณมีเว็บไซต์ หรือสร้างช่องทางในการ
จัดจำาหน่ายตาม Platform ต่าง ๆ เพื่อให้คนมาซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางที่คุณสร้างขึ้น เมื่อมีออเดอร์เข้ามาก็ส่งข้อมูล
ออเดอร์ให้เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์จัดส่งสินค้า
ไปให้ลูกค้าโดยตรงไม่ต้องผ่านคุณ รายได้ของคุณ
จะมาจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันตามที่ตกลงเอาไว้ 
หรืออาจมาจากส่วนต่างระหว่างราคาปลีกที่เราตั้งไว้
กับราคาขายส่งที่เราต้องจ่ายให้เจ้าของสินค้า

ปัจจุบันมี Platform มากมายที่สร้างพื้นที่ให้คุณ
สามารถทำาการค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น Shopee, 
Lazada, Facebook, Instagram เป็นต้น 
เราจึงเริ่มต้นทำาอาชีพขายออนไลน์ ได้ ไม่ยาก 
เมื่อคุณมีช่องทางในการจัดจำาหน่ายแล้ว ลำาดับต่อ
ไปก็คือ คุณจะขายอะไรดี? เราอยากให้คุณเริ่มต้น
ง่าย ๆ ด้วยการขายสิ่งที่คุณชอบ หรือคุณอาจต้อง
ทำาการสำารวจความนิยมของตลาดเสียก่อน 
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จมากขึ้น
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ชอบวาดภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ งานด้านกราฟิก
สร้างรายได้ให้คุณได้

งานด้านกราฟิกในยุคสมัยนี้ เป็นอีกหนึ่งอาชีพ
ที่เป็นที่ต้องการ และสามารถทำาเป็นอาชีพเสริม
ออนไลน์ได้ โดยอาศัยทักษะด้านการออกแบบ
การใช้เครื่องมือ และความคิดสร้างสรรค์ 
เช่น ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เพียงคุณมีไอเดีย
เจ๋ง ๆ บวกกับการทำาการตลาดที่ดี ผลงาน
ของคุณก็จะเป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้คุณ
ได้เรื่อย ๆ โดยเริ่มต้นคุณจะต้องออกแบบ
สติ๊กเกอร์ 1 ชุด เพื่อใช้ในการสมัคร
Line Creator จากนั้นรอให้ผลงานของคุณ
ได้รับการอนุมัติให้ขายได้ ก็เตรียมรับเงินได้เลย 
หากคุณส่งผลงานมาเรื่อย ๆ สติ๊กเกอร์ของคุณ
จะติดอันดับมาใหม่และอาจติดอันดับมาแรง 
ซึ่งจะเพิ่มโอกาสทำาเงินให้คุณได้มากขึ้น
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ชอบรีวิว ต้อง YouTuber 
และ Blogger อาชีพออนไลน์
ที่นิยมมากในยุคนี้

สำาหรับคนชอบรีวิว เล่าประสบการณ์ แนะนำา
สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สายกิน สายท่องเที่ยว 
สายสุขภาพและความงาม หรือจะเป็นสาย IT 
อีกทั้งยังกล้าแสดงออกและมีทักษะการพูดที่ดี 
คุณก็สามารถเป็น YouTuber ได้ โดยอาชีพนี้
สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้คุณจาก 
2 ช่องทางคือ จากทาง YouTube เอง โดยมา
จากเมื่อผู้เข้าชมวิดีโอมีจำานวนมาก พอติด
โฆษณา ก็จะได้เงินตามยอดวิว และอีกช่องทาง 
ได้แก่ Sponsor ที่ติดต่อเข้ามาร่วมงานกับคุณ 
เช่น การให้ให้รีวิวสินค้าเป็นต้น ยิ่งคนชอบวิดีโอ
ของคุณมากเท่าไหร่ ยอดวิวก็ยิ่งเยอะ รายได้
ของคุณก็จะเพิ่มตามไปด้วย 
 แต่ถ้าคุณชอบการเขียนเล่าเรื่องมากกว่า
การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ อาชีพ Blogger ก็น่าจะ
เหมาะกับคุณ โดยคุณสามารถเขียน Content 
ที่เป็นบทความรีวิวหรือเล่าเรื่องต่าง ๆ ลงเว็บไซต์ 
หรือจะเขียนเป็นโพสต์ลงโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
อย่างเช่น Facebook, Instagram, Twitter 
เป็นต้น ซึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ของอาชีพ
Blogger ก็เหมือนกับ YouTuber ดังนั้น หากคุณ
ต้องการประสบความสำาเร็จในอาชีพเหล่านี้ 
คุณจะต้องนำาเอกลักษณ์และความชอบของคุณ
มาสร้างสรรค์เป็น Content ที่ดีและแตกต่าง
จากคนอื่นให้ ได้ เพื่อสร้างภาพจำาให้คนสนใจ 
และติดตามผลงานของคุณให้ ได้มากที่สุด

3

07 เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วย อาชีพออนไลน์ ที่น่าสนใจ



สร้างอาชีพจากความชอบ
เล่นเกมของคุณ ด้วยอาชีพ
เกมแคสเตอร์และสตรีมเมอร์

นอกจากความสนุกแล้ว การเล่นเกมยังสร้าง
อาชีพให้คุณได้ด้วย นั่นคือ อาชีพเกมแคสเตอร์
และสตรีมเมอร์ นั่นเอง ซึ่งเกมแคสเตอร์ 
เป็นคนที่เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกม Online 
หรือว่าเกม Offline แล้วอัดวิดีโอที่มีการพากย์
เสียงให้สนุกสนาน และตื่นเต้น ซึ่งบางคน
จะถ่ายหน้าตาให้ดูสีหน้าท่าทางของเขาขณะ
เล่นเกมด้วย หรือบางคนก็เล่นให้ดูโดยที่
ไม่พูดคุยอะไรเลยก็มี โดยส่วนมากจะมี
การตัดต่อก่อนเผยแพร่ลงใน YouTube 
ซึ่งรายได้ที่คุณจะได้รับจากการประกอบอาชีพนี้
ก็ไม่ต่างอะไรกับอาชีพ YouTuber และ Blogger 
ส่วนอีกหนึ่งอาชีพสายเกมที่มาแรงไม่แพ้กัน 
คือ สตรีมเมอร์ ซึ่งเป็นการ Live ขณะเล่นเกม
โดยมีการพูดคุยกับผู้ชมอย่างสนุกสนาน
และเป็นกันเอง ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น 
Facebook Live ช่องทางการสร้างรายได้
ก็เหมือนกับเกมแคสเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่
ก็จะมาจาก Sponsor โดยข้อแตกต่างสำาคัญ
ระหว่างเกมแคสเตอร์และสตรีมเมอร์ 
คือเกมแคสเตอร์อัดวิดีโอขณะเล่นเกมไว้ 
โดยอาจนำาไปตัดต่อก่อนเผยแพร่ลง
ในโลกออนไลน์ เช่น YouTube ไม่ใช่
การถ่ายทอดสดการเล่นเกมให้คนดู
เหมือนกับสตรีมเมอร์
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มีพื้นฐานความรู้แน่น
และชอบการสอน 
อาชีพติวเตอร์ออนไลน์ 
น่าจะเหมาะกับคุณ

ชอบเข้าครัว ทำาอาหารอร่อย 
คุณสามารถขายอาหาร
ออนไลน์ได้

เพราะความสะดวกรวดเร็ว ทำาให้คนสนใจระบบ
การเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่ชอบหรือมีประสบการณ์การสอน
และมีพื้นฐานความรู้แน่น เช่น ครูสอนภาษา
อังกฤษ ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนชีววิทยา
เป็นต้น สามารถผันตัวมาประกอบอาชีพ
ติวเตอร์ออนไลน์ได้ โดยเปลี่ยนจากการรับจ้าง
สอนตามสถานที่ต่าง ๆ มาเป็นการถ่ายทอด
ความรู้เป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์ 
ซึ่งมีทั้งสอนสดและสามารถดูย้อนหลังได้ 

เมื่อผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต้องการความสะดวก
สบาย ไม่ต้องเดินทางไปทานที่ร้าน คุณก็
สามารถทานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม
อร่อย ๆ ได้ที่บ้าน ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจขายอาหาร
ออนไลน์ ทั้งแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน
จึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในช่วง
โควิด-19 ซึ่งมีมาตรการ Social Distancing 
ก็ยิ่งทำาให้ธุรกิจนี้เติบโตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
หากคุณมีความสามารถด้านการทำาอาหาร
ขนมหวาน หรือเครื่องดื่มได้อร่อย ก็สามารถ
ทำาอาชีพนี้ได้ โดยมีช่องทางออนไลน์
ในการทำาการตลาดและขายอาหารให้เลือก
อย่างหลากหลาย ทั้ง Facebook Instagram 
เป็นต้น รวมทั้งยังมีช่องทางขายอาหาร
ที่ให้บริการจัดส่งแบบ Delivery ที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน อย่าง LINE MAN, GrabFood, 
Foodpanda เป็นต้น 
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สร้างรายได้ด้วยการเขียนกับอาชีพนักเขียนออนไลน์
เมื่อคนเปลี่ยนมาเสพสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดอีกหนึ่งอาชีพ นั่นคือ นักเขียน
ออนไลน์ ซึ่งเป็นหนทาง การสร้างรายได้
สำาหรับคนชอบการเขียน หรือมีทักษะด้านนี้
โดยที่ไม่ต้องลงทุน ใช้แค่เพียงทักษะด้าน
การเขียนภาษา และการค้นคว้า รวมทั้ง
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน คุณก็
สามารถ เริ่มต้นทำาอาชีพนี้ได้ทันที ซึ่งงาน
เขียนออนไลน์ก็มีหลายแบบ ที่เราน่าจะเห็น
ตามเว็บไซต์กันบ่อย ๆ ก็คงเป็น โพสต์ 
บทความ และนิยาย
 สำาหรับคนที่ชอบเขียนนิยาย ช่องทาง
ออนไลน์ก็ถือเป็นก้าวแรกที่จะช่วยเพิ่มพูน
ทักษะด้านการเขียนและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณ

เพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำาคุณไปสู่การเป็น
นักเขียนเต็มตัวในอนาคตเนื่องจาก คนนิยมอ่าน
นิยายออนไลน์กันมากข้ึน โดยนิยายท่ีโพสต์ตาม
เว็บไซต์ เช่น Dek-D.com หากเป็นที่นิยมของ
นักอ่าน คุณก็มีโอกาสที่จะขายเล่มได้โดยมีทั้ง
ลงทุนเองและขายให้สำานักพิมพ์ 
 แต่ถ้าใครไม่ได้ชอบเขียนนิยาย ก็ยังมี
บทความที่คุณทำาได้ ซึ่งมีหลายเว็บไซต์เปิดโอกาส
ให้เหล่านักเขียนส่งบทความมาที่เว็บไซต ์
โดยบทความของใครที่น่าสนใจจะได้รับอนุมัติ
ให้โพสต์ลงเว็บไซต์ และได้รับค่าตอบแทนตามที่
แต่ละเว็บไซต์กำาหนดได้ ส่งผลงานมาเยอะ 
ก็มีโอกาสได้เงินเพิ่มขึ้นซึ่งก็เหมือนกับ
การจ้างให้เขียนบทความออนไลน์นั่นเอง
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ทั้ง 7 อาชีพออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจ
ตรงที่คุณสามารถนำาความชอบหรืองานอดิเรกบวกกับทักษะด้านต่าง ๆ 

มาสร้างเป็นอาชีพได้ รวมทั้งเป็นอาชีพมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง
ในยุคปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ใครกำาลังมองหางานดี ๆ ทำาเพิ่มเป็นอาชีพเสริม

ควบคู่กับอาชีพหลักได้ ลงทุนไม่มาก เริ่มต้นทำาได้ง่าย ๆ 
เรามั่นใจว่าอาชีพออนไลน์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำาหรับคุณ
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ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นสอนให้เราต้องปรับตัวและพร้อมตั้งรับ
อยู่เสมอ เมื่อคุณรู้แล้วว่าการทำาเพียงอาชีพเดียวอาจไม่เพียงพอให้คุณ

อยู่รอดในทุกสถานการณ์ได้ ผนวกกับคุณสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ ทำาให้โลกออนไลน์กลายเป็น

อีกหนึ่งพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้ อาชีพออนไลน์จึงเหมาะอย่างมาก
ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำาลังเสริมหรืออาจเป็นกำาลังหลักที่ดีที่จะช่วย

เสริมความมั่นคงให้คุณพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง 
และเป็นอีกหนึ่งหนทางที่อาจนำาคุณไปสู่ความสำาเร็จก็เป็นได้ 

เพราะทำาเพียงอาชีพเดียวอาจไม่พอ เตรียมรับทุกการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการเพิ่มพูนทักษะที่จำาเป็นที่ SAU เพื่อให้คุณทำาได้หลายอาชีพ

เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และความมั่นคงในอนาคต 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน www.sau.ac.th/
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