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แนะเทคนคิหางานใหไ้ดง้าน! หลงัพบเด็กจบใหมเ่ตะฝุ่ นนับแสนรายตอ่ปี 
 

โดย ไทยรฐัออนไลน  ์1 เม.ย. 2557 08:00 
 

 

 

จ๊อบส ์ดบี ีวเิคราะห ์5 สาเหตทุีท่ าใหเ้ด็กจบใหมไ่มไ่ดง้าน ชีแ้หส่มัครธรุการ/ทรัพยากรบคุคล และการตลาด/ประชาสมัพันธ์

สงูสดุ ขณะทีต่ลาดตอ้งการก าลงัคนในสายพนักงานขาย การบรกิารลกูคา้ และพัฒนาธรุกจิ จ านวนมาก … 

 

นางนพวรรณ จลุกนษิฐ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท จัดหางาน จ๊อบส ์ดบี ี (ประเทศไทย) จ ากดั เปิดเผยวา่ ปัจจบุนันักศกึษาจบ

ใหมใ่นประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาการวา่งงานเป็นจ านวนมาก เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั โดยขอ้มลูจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิระบวุา่ในไตรมาสที ่4 ของปี 2556 ประเทศไทยมผีูว้า่งงานทีไ่มเ่คย

ท างานมากอ่นถงึกวา่ 114,606 ราย ซึง่ปัญหาเหลา่นีเ้กดิไดจ้ากหลายประเด็น อาท ินักศกึษาไมศ่กึษาความตอ้งการ ของตลาด

วา่ตอ้งการต าแหน่งงานอะไร จงึท าใหส้มัครงานแบบไรท้ศิทาง , นักศกึษานยิมเลอืกเรยีนกระแสนยิม โดยไมรู่ค้วามตอ้งการที่

แทจ้รงิของตวัเอง, ปัญหาการเลอืกงานและองคก์รตามทีต่นตอ้งการ , มทีกัษะไมต่รงกบัต าแหน่งงานทีส่นใจ, ขาดการเตรยีมตวั

ทีด่ ีซึง่สะทอ้นออกทางบคุลกิภาพ ท าใหเ้สยีเปรยีบผูส้มัครรายอืน่ทีแ่สดงถงึความพรอ้มและความมั่นใจทีด่กีวา่  
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กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท จัดหางาน จ๊อบส ์ดบี ี(ประเทศไทย) กลา่วอกีวา่ ขอ้มลูจากจ๊อบสด์บีรีะบวุา่สายงานทีเ่ด็กจบใหมน่ยิม

หางานมากทีส่ดุ 2 อนัดบัแรก คอื ต าแหน่งธรุการ ทรัพยากรบคุคล การตลาดและประชาสมัพันธ ์เนือ่งจากเป็นต าแหน่งทีม่ี

วธิกีารท างานตรงกบัพฤตกิรรมของเด็กจบใหมท่ีช่อบความทา้ทาย ชอบพบปะผูค้น สนุกสนาน ไดรู้จ้ักเรยีนรูก้ารวางแผนงาน ได ้

แสดงความคดิเห็นกบังาน และไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีท าใหเ้ด็กจบใหมรู่ส้กึวา่ไดใ้ชศ้กัยภาพ ความรูค้วามสามารถอย่ างเต็มที ่

รองลงมาคอื การธนาคาร/การเงนิ บญัช ีวศิวกร และไอท ีเนือ่งจากเป็นต าแหน่งงานทีต่อ้งอาศยัความรูแ้ละทกัษะเฉพาะทางใน

สายวชิาทีเ่รยีน 

 

นางนพวรรณ กลา่วอกีวา่ ต าแหน่งงานทีต่ลาดตอ้งการมากทีส่ดุในปัจจบุนั คอื ต าแหน่งพนักงานขาย การบรกิารลกูคา้ และ

พัฒนาธรุกจิ ซึง่ถอืเป็นฟันเฟืองส าคญัทีจ่ะชว่ยใหธ้รุกจิขององคก์รขบัเคลือ่นและเตบิโตตามเป้าหมาย ทัง้ยังเป็นต าแหน่งทีม่ี

การหมนุเวยีนบคุลากรคอ่นขา้งสงู รองลงมาคอืต าแหน่ง วศิวกรและไอท ีถอืเป็นต าแหน่งงานทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัของทกุ

อตุสาหกรรมทีอ่งคก์รขาดไมไ่ด ้รวมทัง้ตอ้งอาศยัผู ท้ีม่ทีกัษะความช านาญเฉพาะทางมาเป็นผูค้วบคมุดแูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่

เมือ่ใกลเ้ขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ต าแหน่งงานดงักลา่วจงึยิง่เป็นทีต่อ้งการของตลาด และสดุทา้ยต าแหน่งธรุการ ทรัพยากรบคุคล 

การตลาดและประชาสมัพันธ ์ซึง่เป็นต าแหน่งทีช่ว่ยสนับสนุนการเตบิโตขององคก์ร เ รยีกไดว้า่เป็นต าแหน่งทีค่อยบรหิารจัดการ

องคก์รทัง้เรือ่งภาพลกัษณ์และความน่าเชือ่ถอืแกอ่งคก์ร  

 

กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท จัดหางาน จ๊อบส ์ดบี ี(ประเทศไทย) กลา่วดว้ยวา่ ไมเ่พยีงแตค่วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ และ

คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานทีจ่ะชว่ยเพิม่โอกาสในการหางาน แตเ่ด็กจบใหมค่วรมปีระสบการณ์ฝึกงานตามสายงานทีต่อ้งการ เพือ่ฝึก

ทกัษะการท างานและความรับผดิชอบกอ่นจะเริม่งานจรงิ ควรมคีวามเชีย่วชาญ ควรเรยีนรูภ้าษาที ่ 3 ทีน่อกเหนอืจาก

ภาษาองักฤษ มคีวามรูด้า้นโซเชยีลมเีดยี ควรมบีคุลกิภาพด ีใฝ่รู ้และมมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ี 

 

ทัง้นี ้จ๊อบส ์ดบี ีไดแ้นะน าเทคนคิแกนั่กศกึษาจบใหม ่ทีต่อ้งการไดท้ างานตามทีต่นเองตอ้งการ ไดแ้ก่   

1. ถามตวัเองกอ่นวา่ตนนัน้ “ชอบ” งานอะไร หรอื “ถนัด” งานแบบไหน เพราะการทีเ่รารูจั้กตวัเองก็จะท าใหเ้รามุง่ไปสูก่ารคน้หา

ต าแหน่งทีช่อบ หรอืไมว่า่จะไปสมัครงานกบัองคก์รไหนก็ยอ่มทีจ่ะมคีวามสขุในการท างานและประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งไม่

ยากนัก 2. ลงมอืคน้หางานทีช่อบหรอืถนัด โดยพจิารณาดจูากคณุสมบตัทิีป่รากฏในประกาศโฆษณาต าแหน่งงานวา่ตรงกบั

ความรูค้วามสามารถของเราหรอืไม ่โดยปัจจบุนัเว็บไซตห์างานทีม่คีณุภาพและเชือ่ถอืได ้ตา่งอ านวยความสะดวกใ หแ้กผู่ห้างาน

ไดเ้ลอืกสรรงานทีช่อบไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ทกุทีท่กุเวลา ไมว่า่จะเป็นจากเครือ่งคอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื หรอืแท็บเล็ต 

ซึง่ผูส้มัครงานสามารถสมัครงานกบับรษัิทนัน้ๆ ไดท้นัที 

 

นอกจากนี ้ผูส้มัครงานยังตอ้งเตรยีมความพรอ้มในการสมัครงานอยา่งมอือาชพี โดยเริม่จากการเตรยีมเรซเูม ่ซึง่ถอืเป็นดา่นแรก

ทีจ่ะท าใหบ้รษัิททีเ่ราตอ้งการไปสมัครไดรู้จั้กตวัตนของเรามากทีส่ดุ ซึง่ผูส้มัครงานสมควรอยา่งยิง่ทีต่อ้งใหค้วามส าคญัเป็น

พเิศษ ทัง้เรือ่งการใชภ้าษา ตรวจสอบตวัสะกดใหถ้กูตอ้ง การเขยีนใหต้รงประเด็น ไมย่ดืเยือ้ และเนน้ จดุแข็งของเราใหช้ดัเจน

การใชรู้ปถา่ยทีเ่หมาะสม ถกูกาลเทศะ เตรยีมเอกสารประกอบการสมัครงานตอ้งครบถว้น สมบรูณ์ เชน่ ใบรับรองผลการศกึษา 

ส าเนาบตัรประชาชน ทะเบยีนบา้น หนังสอืรับรองการฝึกงาน ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษัิททีเ่ราสมัครงาน และเตรยีมตวัเพือ่

การสมัภาษณ์งาน ทัง้เรือ่งเครือ่งแตง่กาย บคุลกิโดยรวมทีถ่กูกาลเทศะ เป็นตน้ . 
 


