
สมัครงานจะ ลงทะเบียนที่ www.jobsdb.co.th/ce  และ
สามารถไปรับบัตรสมาร์ทการ์ดที่มีบาร์โค้ดอยู่ด้านหลัง แค่
ใบเดียวก็สามารถสมัครงานได้แล้ว  โอกาสแค่ปีละครั้ง
เท่านั้นที่ผู้สมัครงานจะได้พบกับบริษัทจัดหางานกว่า 160 
บริษัทภายในที่เดียวกัน เตรียมตัวไปให้พร้อม พอไปถึงหน้า
งานสามารถเจอหน้าเจอตา และมีงานให้ทำมาก เปิดดูแล้ว
ยิงด้วยบาร์โค้ดสแกนเนอร์ ใบสมัครไหลเข้าไปแล้ว ทันทีที่
บริษัทนั้นกลับไป ภายใน 24 ชั่วโมง  เขาสามารถดาต้า
ไมนิ่งได้เลย  ถ้าบริษัทนั้น ๆ ลงลึกไปในการว่าจ้างเดี๋ยวนั้น
เลย ถามว่าจากสแตนดาร์ดในการหาคนจากที่ใช้เวลา  15-
-45 วัน จะย่นเวลาลงมาเหลือแค่ 3-5 วัน อาจจะได้คนไป
สัมภาษณ์แล้ว ทำให้ขบวนการว่าจ้างเร็วขึ้น  และได้งาน
เร็วขึ้นด้วย  
 ประมาณการณ์ผู้สนใจจะเข้าสมัครงานในปีนี้  เดิม
ตั้งไว้ว่าจะมีคนเข้ามาคลิก 80,000 ราย  จำนวนนี้ไม่นับ
ประเภทที่ไปแล้วมาอีก  ที่ผ่านมาคนที่ไปงานจะรู้แล้วว่า
ควรมาวันไหนและปีที่แล้ว เรามีการสมัครงาน 400,000 
กว่าใบสมัครที่ส่งเข้าไปแต่ละบริษัท ปีนี้เรามองว่าน่าจะถึง 
600,000 ใบหรือมากกว่านั้น   
         เท่าที่ดูงานที่ตลาดงานมีความต้องการสูงคือเซลส์ 
หรือพนักงานขาย  เพราะมีการเข้า-ออกตลอดเวลา โดย
เฉพาะเซลส์ไอที เซลส์แผนกยา เซลส์วิศวะ อย่างเซลส์
แผนกยา  ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ตลาดงานต้องการเป็น
อย่างมาก เพราะต้องติดต่อกับหมอ คุณสมบัติต้องมี
ประสบการณ์มาก่อน  เดี๋ยวนี้เลือกคนที่มาจากเภสัชกร 
ทำให้มีเครดิตเวลาคุยกับหมอ    

คำแนะนำสำหรบัคนทีจ่ะมารว่มงาน 
 ทุกปีที่เราเห็นจะใช้เวลามากมายหลายชั่วโมง กว่า
จะเข้าไปสู่การสมัครงานภายในงาน เพราะว่า ต้องมารอก
รอกใบสมัครงาน แต่ตอนนี้มีการลงทะเบียนออนไลน์ ขอให้
ลงทะเบียนมาก่อน อยากให้ศึกษาว่ามีบริษัทไหนเข้าร่วม 
ถ้ามีบริษัทในดวงใจอย่าไปเดินเล่นแบบช็อปปิ้ง ตรงไปที่
บริษัทนั้นก่อน หลังจากนั้นจึงไปศึกษาบริษัทอื่น เรา
พยายามสื่อตลอดว่า ผู้สมัครงานออนไลน์ ขอให้เขียนใบ
สมัครให้สมบูรณ์แบบ อยากให้มีเทคนิคในการเขียนใบ
สมัครเยอะๆ เช่นมี คำพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดในใบสมัครบ้าง 
งานนี้บอกไว้ก่อนว่า ไม่มีกระดาษ ถ้าไปช้า ให้เอาทัมไดร์ฟ
ไปด้วย  จริงๆ ควรเดินไปแบบตัวปลิว เพราะลงทะเบียน
ออนไลน์ไว้แล้ว  เข้าไปโดยมีแผนและเป้าหมายชัดเจน  
        เรียกว่า งานนี้เป็นโอกาสทองที่จะได้เจอ HR ให้ถาม
เลยว่า บริษัทนี้นโยบายเป็นอย่างไร ใช้เวลาตรงนี้ให้มาก 
เรื่องของการแต่งตัวก็สำคัญ น้องๆ บางคนลืมคำว่า ออน
ไลน์ กับออฟไลน์ คุณสามารถทำให้ HR สะดุดตาได้ ถ้า
คุณแต่งตัวแบบไปสมัครงาน ให้แต่งตัวแบบเตรียมพร้อมที่
จะเขา้ไปในหอ้งสมัภาษณข์องเขาได ้ อยา่ใสร่องเทา้แตะไป   
          สำหรับน้องๆ ที่ไม่เคยสมัครงาน ให้ใช้เวลาในช่วงที่
ยงัไมถ่งึวันงาน ศึกษาบรษิทัตา่งๆ ใหล้ะเอยีด อยา่ไปดเูลน่ๆ 
มีบางคนไม่เตรียมตัวไปสมัครวันที่งานเลิกแล้ว ในขณะที่

บริษัทต่างๆ มีใบสมัครในมือเป็นหมื่นๆ ฉบับ โอกาสที่เขา
จะมองคุณเป็นไปไม่ได้  

 
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้คนตาม
เป้าหมายหรือไม่  
        ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า  บริษัท จ๊อบส์ ดีบี 
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นสื่อกลาง ไม่ใช่บริษัทจัดหางาน 
ดังนั้นไม่สามารถติดตามผลไปได้ว่า ลูกค้ารายนี้ได้คนดี
ตามที่ตนเองต้องการครบทุกตำแหน่งตามต้องการหรือไม่ 
แต่จากที่เราดำเนินงานมา 10 ปี ประกอบกับฐานลูกค้าเรา
มีกว่า 30,000 ราย และกลุ่มนี้ก็ใช้บริการอยู่ตลอด 
นอกจากนั้นเรามีพนักงานดูแลเป็นกลุ่มอย่างใกล้ชิด จะ
เห็นว่าการโฆษณาของเขาเป็นการลงโฆษณาเพื่อหา
ตำแหน่งใหม่ตลอด แสดงว่า ได้ผล เหมือนการซื้อของถ้า
ไม่ถูกใจก็คงไม่กลับมาซื้ออีก รายได้ของเราแต่ละเดือนจึง
อยู่ที่ลูกค้าเก่า 80-90 % ตราบใดที่ลูกค้ายังใช้บริการเรา
อยู่แสดงว่ายังมีความพึงพอใจเราในระดับที่สูง  
    

แน้มโน้มตลาดแรงงานปีหน้า  
 ตลาดแรงงานปีหน้ามองว่า น่าจะสดใส  ถ้าไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง  เราเห็นทุกคนลุกขึ้นมา เอาจริงเอาจัง
กับเรื่องนี้ เพราะ 3 ปีที่แล้ว ทุกบริษัท ทุกองค์กรจะรัดตัว
เองเต็มที่ มีการตัดคอร์สรายจ่ายต่าง ๆ ทำให้ทุกคนต้อง
ขยับให้อยู่ต่อให้ได้ ทุกคนมองว่า จาก 2 เดือนที่แล้วธุรกิจ
เรื่องคนหางานน่าจะตกงาน งานน่าจะไม่มี ปรากฏว่ามัน
กระเด้งขึ้นอย่างผิดหูผิดตา  ที่กล่าวมาเป็นคาดการณ์เอง
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนรอใคร
ไม่ได้แล้ว ทุกบริษัทต้องเดินต่อไปทำในสิ่งที่มีอยู่ เรื่อง
ธุรกิจในประเทศ ทุกธุรกิจต้องหันมาฟาดฟันกันให้อยู่รอด    
เรื่องการลงทุนจากต่างประเทศลืมไปเลย  
         ผลสืบเนื่องจากการแข่งขันทางการค้า ประเด็นการ
ว่าจ้างจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะต้องได้คนที่มีความ
สามารถ ไม่มีเวลาต้องมาฝึกงาน ต้องจ้างคนที่มี
ประสิทธิภาพ  มีประสบการณ์มาก่อน  ปีหน้าเรามองว่า 
เป็นปีแห่งการแย่งตัวของผู้สมัครงานและ HR ต้องลุกขึ้น
ทำงานด้านการตลาดด้วย ไม่ใช่มีตำแหน่งว่างแล้วหาคน
มาลงอย่างเดียว ต้องหาคนที่ดีที่สุด เพราะผลงานของผู้
จัดการฝ่าย HR วัดผลงานที่ได้ใครมาดีจริงหรือไม่  
       ปัญหาคือว่า จำนวนของผู้ว่างงาน หรือผู้ต้องการ
เปลี่ยนงานบ่อย ๆ มันมีเยอะจนล้นตลาด ซึ่งเป็นผลจาก
การพอกพูนมาหลายปี ที่ไม่มีตำแหน่ง ทำให้บุคลากรด้าน
แรงงานของประเทศขาดประสบการณ์ในวัยเดียวกัน  เมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และ เมื่อเทียบกับสมัยก่อน
ความสามารถหรือวุฒิภาวะต่ำลงไปกว่าเกณฑ์ที่ควรจะ
เป็น บริษัทจึงลุกขึ้นแย่งคนดีในปีหน้า ในแง่ปริมาณล้น
ตลาด แต่การที่จะหาคุณภาพงานที่จะได้ต้องหากันพอ
สมควร  
         สรุปว่า 3 ปีที่ผ่าน ทั้งผู้ที่อยู่ในขบวนการทำงาน 
และผู้ว่างงาน ยังไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ขาด
ศักยภาพไปเยอะ เมื่อกิจการต่าง ๆ จะเปิดลุยกันแล้ว 
ต้องหาคนที่ใช่ให้ได้ เพราะฉะนั้นฝ่ายที่มีหน้าที่หาคน
จะทำงานหนักที่สุด   
 

         
 นางสาธินี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) 
จำกัด  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของ
การจัดงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการสมัคร
งานโดยมีระบบ E-Recruitment Solution และ 
Barcode เข้ามาช่วยในการคัดสรรพนักงานให้มี
คุณภาพให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
 

30,000 ตำแหน่งงานรออยู่  
 นางสาธินี  เปิดเผยว่า ปกติทุกปีจะจัดงาน มหกรรม
สมัครงานออนไลน์ในเดือน มีนาคม แต่ปีนี้ขลุกขลักด้วย
สถานการณ์หลายอย่าง ทำให้มาจัดในเดือนกันยายน   
แรก ๆ คิดว่าการจัดงานนี้น่าจะลำบาก เกรงจะไม่มีคนมา
ออกงาน แต่ผิดคาด ปีนี้มีบริษัทมาร่วมมากเป็น
ประวัติการณ์ และคิดว่าปีนี้น่าจะคึกคักที่สุด  เพราะว่าเมื่อ
มีบริษัทมาเยอะ มีตำแหน่งงานมรวมกว่า 30,000 ตำแหน่ง  
จากเดิมเรามีการเก็บข้อมูลจากลูกค้า คิดว่ามีตำแหน่งงาน
ว่าง 10,000-20,000 ตำแหน่ง ปรากฏว่ามากเกินคาด 
แม้แต่บริษัทเซ็นทรัล ซึ่งมาพร้อมกับ 10,000 ตำแหน่งงาน
ที่มีความต้องการ จึงกลายเป็น 30,000 ตำแหน่ง  
 นอกจากนี้ยังมี เครือธนาคารกสิกรไทย ที่มี
ตำแหน่งงานให้เลือกมากที่สุด และมาทุกปี จากการสังเกต 
ตลอด 5 ปีที่จัดงาน เครือธนาคารกสิกรไทย ไม่เคยมี
ตำแหน่งลดลง แต่เพิ่มขึ้นทุกปี  อาจเป็นผลมาจากการ
ขยายของธนาคาร และทุกปีมีคนเกษียณจำนวนมาก 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็มา แม้แต่ธุรกิจอสังหาฯ 
ยักษ์ใหญ่ในขณะนี้ อย่าง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จำกัด (มหาชน) นอกนั้นมีบริษัท ปูนซิเมนต์ นครหลวง 
จำกัด (มหาชน) บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด  เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ต้องการคนมาก จึงมารับ
สมัครงานตั้งแต่ร้อยถึงหมื่นตำแหน่ง 
            เมื่อมีบริษัทให้เลือกเยอะที่สุด ขณะเดียวกันก็มีคน
หางานจำนวนมากทั้งที่มีงานทำแต่ต้องการมองหางานใหม่ 
กับคนที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานก็มี
อีกมาก เราจึงมองว่า ห้องเพลนารี ฮอลล์ คงจะแตก เพราะ
ปีที่ผ่านมามากันร่วม 60,000 คน ปีนี้น่าจะมีปริมาณคนที่
ให้ความสนใจมากขึ้น  และคึกคักมากขึ้น 
            ปรากฏการณ์ในปีนี้ ต่างจากปีที่ผ่านมาซึ่งคนมา
หางานทำไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่ แต่ปีนี้เป้า
หมายเพื่อหางานทำค่อนข้างชัดเจน ที่สำคัญลูกค้าที่ไป
ออกบูธแย่งลูกค้ากันเอง  เขาจะลุกขึ้นพรีเซนต์โชว์
ศักยภาพ และเชื่อว่าจะเป็นปีที่เราจัดงานได้สวยที่สุดไม่ว่า
จะเป็นงานตกแต่งบูธ เพราะว่า ชื่อและการตกแต่ง ตลอด
จนฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่ไปเลือกพนักงานใหม่เอง 
จะเป็นเครื่องบ่งบอกศักยภาพของบริษัทนั้นๆ ว่าฉันแน่
ขนาดไหน ตั้งข้อสังเกตว่า คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลือกงานอย่าง
เดียวแต่จะเลือกบริษัทด้วย เช่น ถ้าชอบงานด้านเท
เลคอมพ์ ก็จะเลือกบริษัทที่ดีที่สุด ชอบบริษัทเกี่ยวกับ
รถยนต์ก็จะคลิกแบรนด์รถยนต์ที่ดีที่สุด    

 
สมัครงานเสร็จภายใน 1 นาที 
           ไฮไลต์ของงานคือ ความรวดเร็วในการสมัครงาน 
แค่ 1 นาทีก็เสร็จแล้ว  ผู้ไปในงานจะได้เห็นเทคโนโลยีที่นำ
มาใช้ในงานนี้ทันสมัยมาก  ก่อนเข้าไปในงานผู้ต้องการ
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ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายนนี้ ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้การผนึกกำลังระหว่าง 

บริษัท จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงไอซีที และองค์กรพันธมิตร 
เป็นอีกงานใหญ่ในรอบปีที่ผู้ประกอบการและผู้กำลังหางาน จะได้พบปะกัน 

 

นางสาธินี โมกขะเวส  
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด 

จ๊อบส์ ดีบี เตรียมจัด  

มหกรรม 
สมัครงานออนไลน์ 

แค่รับบาร์โค้ด สมัครงานเสร็จภายใน 1 นาที 


