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ไตรมาสแรกปี’57 จา้งงานในไทยผา่นออนไลนโ์ต 13% ชี ้5 ธุรกจิตอ้งการคนท างานมากทีส่ดุ 

โดย ASTVผูจ้ัดการออนไลน ์ 24 มถินุายน 2557 23:42 น. 
   

 

       จอ๊บสด์บีเีผยไตรมาสแรกปี’57 จา้งงานในไทยผา่นออนไลนโ์ต 13% จากการขยายตวั

ของคา้ปลกี-คา้สง่ กบัการขยายการลงทุนไปยงัหวัเมอืงส าคญั ชี ้5 ธุรกจิทีต่อ้งการ
คนท างานมากทีส่ดุ ม ัน่ใจการเปิดการคา้เสรจีะชว่ยกระตุน้การจา้งงานไดเ้ป็นอยา่งด ีแนะ

เด็กจบใหมย่งัมโีอกาสอกีมากหากไมเ่ลอืกงาน 

        
       นพวรรณ จลุกนษิฐ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท จัดหางาน จ๊อบส ์ดบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด กลา่ว

วา่ขอ้มลูจากเว็บไซต ์jobsDB.com ระบวุา่ ไตรมาสแรกของปี 2557 มกีารเตบิโตของจ านวนการจา้งงานผา่นชอ่งทางออนไลน์
ในเอเชยีสงูถงึ 9% เมือ่เทยีบกับไตรมาส 4 ของปี 2556 

  

 

 

 

       ในขณะทีป่ระเทศไทยโตขึน้ 13% เป็นผลมาจากการขยายตวัของอตุสาหกรรมคา้ปลกีและคา้

สง่ในชว่งกอ่นทีป่ระเทศไทยจะกา้วเขา้ยคุเปิดการคา้เสร ีAEC ทีผู่ป้ระกอบการมกีารขยายการลงทนุ
ออกไปยังประเทศตา่งๆ ในอาเซยีนมากขึน้ ประกอบกบัขยายการลงทนุไปยังหัวเมอืงส าคญัที่

เศรษฐกจิภายในจังหวดัก าลงัเตบิโต และประชากรมกี าลงัซือ้ อาท ิจังหวัดนครราชสมีา อดุรธาน ี
อบุลราชธาน ีขอนแกน่ เชยีงราย เชยีงใหม ่ระยอง ชลบรุ ีสงขลา ภเูก็ต สรุาษฎรธ์าน ีเป็นตน้ 

        

       โดยภาพรวมต าแหนง่งานทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดในปจัจบุนั ไดแ้ก ่1) ฝ่ายขายและ
บรกิารลกูคา้ 2) วศิวกร 3) ไอท ี4) ธุรการและทรพัยากรบุคคล และ 5) การตลาด ท ัง้นี ้ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ประกาศความเชือ่ม ัน่เศรษฐกจิไทยครึง่ปีหลงัเป็นบวก รวมถงึหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย
เปิดเผยวา่จากตวัเลขดชันคีวามเชือ่ม ัน่ของผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัดขี ึน้ แสดงใหเ้ห็นถงึโอกาสการฟ้ืนตวัของภาคธุรกจิ 

 

  

 

 



 

Date: June 24, 2014 Section: Management&HR Page: N/A 
 

WWW.MANAGER.CO.TH   

Language: Thai 
Visitors : 6,078,241 

Col.Inch: 15” Ad Value:1300 USD. PR Value: 5,200 USD. 

URL: http://manager.co.th/iBizchannel/viewNews.aspx?NewsID=9570000071267  

 

Page 2 of 2 
 

PC & Associates Consulting Co., Ltd. 
66/123-125 Phaholyothin Rd., Anusaowaree, Bangkhen, Bangkok 10220 Tel: (+66) 0 2971 3711 Fax: (+66) 0 2521 9030 

       จากขอ้มูลเปรยีบเทยีบความตอ้งการหาคนของ jobsDB.com ชว่งไตรมาสที ่1 ในปี 2556 

และปี 2557 พบวา่ 3 กลุม่ธรุกจิทีม่คีวามตอ้งการบคุลากรเขา้ร่วมท างานอย่างสม า่เสมอ จนตดิ
อนัดบั Top 5 ในเว็บไซตข์อง จ๊อบสด์บี ีไดแ้ก ่ธุรกจิการจดัการทรพัยากรบุคคลและธุรกจิที่

ปรกึษาทรพัยากรบุคคล ธุรกจิดา้นไอท ีและธุรกจิบรกิารดา้นการเงนิ 

        
       สว่นอกี 2 ธรุกจิทีม่คีวามเปลีย่นแปลงไปจากปีทีแ่ลว้ โดยขึน้อนัดับ Top 5 แทนในปี 2557 

คอื ธุรกจิสายการผลติ และธุรกจิโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์การตลาด เนือ่งจากเป็นกลุม่ธุรกจิ
ทีช่ว่ยขบัเคลือ่นองคก์รใหม้คีวามเตบิโตสงู โดยเฉพาะดา้นการตลาดทีจ่ะชว่ยปรับกลยุทธใ์นการ

สือ่สารแบรนดห์รอืผลติภัณฑใ์หเ้ป็นทีรู่จั้กแกส่าธารณะจนเกดิก าลงัซือ้ในทีส่ดุ สว่นสายการผลติ

นัน้ ตลาดแรงงานไทยยังคงเป็นทีต่อ้งการในทกุอตุสาหกรรมทีม่กีารผลติทัง้ส ิน้ โดยเฉพาะ
ต าแหน่งชา่งตา่งๆ ทีก่ าลงัขาดแคลนอยา่งหนักในชว่งนี้ 

  

 

 

 

       ขอ้มลูจากสถาบนัวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย หรอื TDRI ระบวุา่ ปัญหาหนึง่ของ
ตลาดแรงงานไทยคอื ความไม่สมดลุของโครงสรา้งแรงงานทีเ่กดิขึน้ทัง้ระดบัลา่งและระดับบน ทัง้

ในดา้นปรมิาณและคณุภาพ หมายถงึ ขาดแคลนแรงงานระดับลา่ง แตม่แีรงงานสว่นเกนิ
ระดบัอดุมศกึษาอยูม่าก และมปัีญหาคณุภาพแรงงานไมต่รงกับความตอ้งการของตลาด 

        

       จอ๊บสด์บีมีองวา่ เพือ่ป้องกนัปัญหาการวา่งงานในยคุทีต่ลาดแรงงานก าลงัตอ้งการ
บุคลากรสงู นกัศกึษาจบใหมท่ีต่อ้งการหางานควรมคีวามรูใ้นเรือ่งภาษา โดยเฉพาะตอ้งช านาญภาษาองักฤษและมี

ความสามารถในภาษาที ่3 ควบคูไ่ปดว้ย อาท ิจนี ญีปุ่่ น เกาหล ีหรอืภาษาอาเซยีน เป็นตน้  
        

       นอกจากนี ้ควรมคีวามรูด้า้นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และโซเชยีลมเีดยี มคีวามอดทน ต ัง้ใจท างาน มบีุคลกิภาพด ี

ใฝ่รู ้และพรอ้มเปิดใจเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ทีน่ายจา้งหยบิยืน่ให ้ขณะทีผู่ท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งควรศกึษาขอ้มูลความตอ้งการแรงงาน 
และแนะน าใหเ้ด็กเลอืกเรยีนในสายทีม่คีวามตอ้งการดา้นแรงงานสงู เพือ่ป้องกนัปญัหาการวา่งงานในอนาคต 

        
       ทัง้นี ้จ๊อบสด์บีมีโีซลชูัน่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหท้ัง้ฝ่ายนายจา้งและผูห้างาน ไดแ้ก ่ฟังกช์ัน่ “การคน้หางานดว้ย

เงนิเดอืน” เพือ่ตอบโจทยผ์ูห้างานใหพ้บกับงานในชว่งเงนิเดอืนทีเ่ขาตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในขณะทีผู่ป้ระกอบการก็สามารถ

ระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิเดอืนทีต่อ้งการสือ่สารได ้แมไ้มร่ะบเุงนิเดอืนโดยตรง เชน่ สามารถตอ่รองได ้หรอืเงนิเดอืนรวมคา่
คอมมชิชัน่ นอกจากนี ้จ๊อบสด์บียัีงมแีอพพลเิคชัน่หางานบนสมารท์โฟน รองรับการใชง้านทัง้บนระบบปฏบิตักิาร iOS และ 

Android ชว่ยใหผู้ห้างานสมัครงานไดจ้ากทกุทีท่กุเวลา 

 

  

 

 

 

 


