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อันดับอาชีพมาแรงปี’65 และอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่ม

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จัดอันดับสายงานและอาชีพมาแรงปี 2565 และทิศทางตลาดงานไทยยุคดิจิทัลดิส
รัปชั่นถึงโควิดดิสรัปชั่น
วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลวิเคราะห์ทิศทาง
ตลาดงานไทยในปี 2565 โดยครอบคลุมถึงการคาดการณ์ธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูง พร้อมจัดอันดับสาย
งานมาแรงแห่งปีด้านตลาดงาน หลังจากที่แต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปชั่นมาจนถึง โควิด-19
ดิสรัปชั่น จนทาให้มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย ซึ่งนับเป็นความท้าทายของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ที่ต้องรับมือกับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
นางสาวลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจาประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายสาคัญ ๆ ทั้งดิจิทัลดิสรัปชั่นและโควิดดิสรัปชั่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถี
การใช้ชีวิต การทางาน และการดาเนินธุรกิจของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น ทิศทางของตลาดงานและแรงงานมีแนวโน้มปรับตัวไปสู่รูปแบบของธุรกิจใหม่ (new economy)
ซึ่งทุกกลุ่มธุรกิจจะต้องมีการวางแผนด้านกาลังคน การสรรหาบุคลากร รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์
การทางานปัจจุบันสู่อนาคต และสร้างความสาเร็จร่วมกันท่ามกลางโลกของการเปลี่ยนแปลง
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สายงานที่ตลาดงานต้องการ
แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ดาเนินการสารวจและจัดอันดับตลาดแรงงานประเทศไทย ประจาปี 2565 สายงาน
ที่ตลาดงานต้องการ 10 อันดับ มีดังนี้
อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด 20.16%
อันดับ 2 สายงานการผลิต 19.03%
อันดับ 3 งานระยะสั้นต่าง ๆ 12.74%
อันดับ 4 สายงานไอที 11.29%
อันดับ 5 สายงานวิศวกร 9.19%
อันดับ 6 สายงานบัญชีและการเงิน 8.71%
อันดับ 7 สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 7.10%
อันดับ 8 สายงานบริการลูกค้า 5.48%
อันดับ 9 สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 3.71%
อันดับ 10 สายงานทรัพยากรบุคคล 2.26%
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“อย่างไรก็ตาม สายงานขายและการตลาดนับว่ามีความสาคัญ และมีความต้องการสูง ต่อเนื่อง 5 ปี
ติดต่อกัน และจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ยิ่งทาให้บทบาทของการขายและการตลาดมีส่วนสาคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
สินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค และงานการผลิตมีความต้องการสูงเพราะแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงาน
สัญญาจ้างมีความต้องการแรงงานสูงขึ้น จากการลดความเสี่ยงด้านบุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19
ทางด้านสายงานด้านไอทียังมีการเติบโตและมีความต้องการสูงมากสอดคล้องทิศทางยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น
และโควิดดิสรัปชั่น ที่ใช้อุปกรณ์ไอทีและนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทางาน และตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่ต้องการรักษาระยะห่างทางกายภาพส่งผลให้มีตาแหน่งงานทางด้านไอทีเกิดขึ้นและเติบโตสูงมากใน
ปัจจุบัน
งานวิศวกรมีความต้องการแปรผันตามทิศทางของภาคการผลิตในหลากหลายสายเพื่อให้การทางานทั้ง
ในส่ว นกระบวนการทางานและการผลิต ดาเนิ นต่อไปได้ อย่างไม่มีส ะดุดในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์กร
อาชีพมาแรงแห่งปี’65
จากผลการสารวจ 10 อันดับ อาชีพมาแรงแห่งปีของประเทศไทย ปี 2565 แบ่งเป็น
– สายงานขายและการตลาด ได้แก่ งานขาย, งานพัฒนาธุรกิจ, งานการตลาดดิจิทัล, งานอีคอมเมิร์ซ และงาน
การตลาด
– สายงานการผลิต ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค งานระยะสั้นต่าง ๆ ได้แก่ งานฝ่ายผลิต , งานขาย, งาน
ไอที, งานวิศวกร, งานโลจิสติกส์, งานบริการลูกค้า และงานก่อสร้าง
– สายงานไอที ได้ แก่ Programmer & Developer, Big Data, Project Management, IT – Technique, IT
Infrastructure, IT Support, Blockchain, IT Management, Software Tester และ Robotics
– สายงานวิศวกร ได้แก่ งานวิศวกรประกันและตรวจสอบคุณภาพ, งานวิศวกรการผลิต, งานวิศวกรรมการวัดคุม
, งานวิศวกรโครงการ, งานวิศวกรวิจัยและพัฒนา
– สายงานบัญชีและการเงิน ได้แก่ งานผู้ตรวจสอบบัญชี และงานที่ปรึกษาทางการเงิน
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– สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานจัดเรียงสินค้า , งานส่งพัสดุ, งานคลังสินค้า, งานจัดซื้อในและ
ต่างประเทศ
– สายงานบริก ารลูกค้ า ได้ แก่ งานบริก ารให้ ข้อ มูล ทางโทรศั พท์ , งานแนะน าสิ นค้ า , งานบริก ารลูก ค้า ทาง
โทรศัพท์, งานขายทางโทรศัพท์ และงานที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง
– สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ พยาบาล, แพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์ และงานบริการ
ทางด้านสุขภาพ
– สายงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานบริหารบุคคลและวางแผนกาลังคน, งานสรรหาบุคลากร, งานบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, งานพัฒนาบุคลากร และงานระบบสารสนเทศ

งานที่ gig workers ชื่นชอบ
ทางด้านอาชีพมาแรงในกลุ่มงานระยะสั้น ทั้งงานสัญญาจ้างและงานชั่วคราว ซึ่งมีตาแหน่งงานที่มีความ
ต้องการหลากหลาย ดังนี้
– สายงานการผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพมาแรง ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค

87
– สายงานขาย ได้แก่ งานขาย และงานประจาพื้นที่/อีเวนต์
– สายงานไอที ได้ แ ก่ programmer & developer, IT support, project management และ software
tester
– สายงานวิศวกร ได้แก่ งานวิศวกรประกันและตรวจสอบคุณภาพ งานวิศวกรระบบ งานวิศวกรผลิตภัณฑ์ และ
งานวิศวกรโยธา
– สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานคลังสินค้า งานแพ็กสินค้า และงานจัดเรียงสินค้า
– สายงานบริการลูกค้า ได้แก่ งานแคชเชียร์ งานแนะนาสินค้า และงานติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์
– สายงานก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง

อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่ม
กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูง และน่าจับตา 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
– ธุรกิจบริการ ในกลุ่มขนส่งโลจิสติกส์, การแพทย์ และพาณิชย์
– ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ในกลุ่มยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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– ธุรกิจเทคโนโลยี ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ
ทั้งนี้ มีการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจสาหรับปี 2565 ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ, เทคโนโลยี และสินค้า
อุตสาหกรรม ตามทิศทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว

ภาพรวมความต้องการแรงงานมีทิศทางเติบโตขึ้นจากสถานการณ์โควิดรอบที่ 1 ในปี 2563 องค์กรและ
ผู้ประกอบการเดินหน้าทาการลงทุนประกอบธุรกิจและดาเนินกิจกรรมในส่วนของการผลิตได้ต่อเนื่อง และให้ได้
ตามแผนงานที่วางไว้
ทางด้านความต้องการของนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละ
ภูมิภาค อาทิ สมุทรปราการ, ปทุมธานี, ระยอง, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, นครราชสีมา
และสงขลา เป็นต้น
อาชีพที่คนอยากทามากที่สุด
พร้อมกันนี้ยังทาการสารวจ 10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงาน ดังนี้
อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด 27.26%
อันดับ 2 สายงานวิศวกร 17.31%
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อันดับ 3 สายงานบริการลูกค้า 11.05%
อันดับ 4 สายงานบัญชีและการเงิน 7.39%
อันดับ 5 สายงานไอที 7.36%
อันดับ 6 สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 6.35%
อันดับ 7 สายงานทรัพยากรบุคคล 5.94%
อันดับ 8 สายงานธุรการ 5.45%
อันดับ 9 สายงานการผลิต 4.34%
อันดับ 10 งานระยะสั้นต่าง ๆ 3.97%

นอกจากนี้ ผลสารวจยัง ระบุว่าแรงงานส่วนใหญ่มีความสนใจทางานในกรุงเทพฯ และหมุนเวียนตาม
พื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ในกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้แก่ จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งจากการสารวจมุมมองผู้ประกอบการในพื้นที่ มีการรับมือและปรับเพื่ อขับเคลื่อน
ธุรกิจให้พลิกฟื้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างดี สามารถรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
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EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2565 เศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้า เป็นผลมาจาก Omicron แต่คาดว่ากระทบ
น้อยกว่า Delta
เศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอลงจากปีก่อน แต่ยังเผชิญปัจจัย
เสี่ยงสาคัญโดยเฉพาะจาก COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ (เช่น Omicron) และปัญ หาการขาดแคลนด้านอุปทานที่
อาจทาให้เงินเฟ้อและการตึงตัวของภาวะการเงินโลกสูงขึ้นมากกว่าคาด EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2565
ขยายตัว 4.1% ชะลอลงจาก 5.8% ในปี 2564 แต่ถือเป็นการฟื้นตัวในเกณฑ์ดีที่สูง กว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยมี
ปัจ จั ย สนั บ สนุ น จากการฟื้ น ตั ว ของการบริ โ ภคตามการทยอยเปิ ด เมื อ งสะท้อ นอั ต ราการฉีด วั ค ซี น ที่ สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (EMs) ซึ่งจะนาไปสู่การเร่ง บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ในช่วงต้น
(pent-up demand) และการขยายตัวของการลงทุนทั้งการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังที่ลดลงไปมากในช่วงก่อน
หน้า (inventory restocking) และการลงทุนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในภาพรวม ความแตกต่างของการฟื้นตัวในปีหน้าระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนาจะลดลงจากปีก่อนหน้า จากการที่ประเทศกาลังพัฒนาจะเร่งฉีดวัคซีนได้มากขึ้นและจะเป็นแรงส่ง
การเติบโตตามหลังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่การฉีดวัคซีน ทาได้ครอบคลุมไปแล้วในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี
การฟื้ นตัว ของเศรษฐกิ จเพื่ อกลั บไปสู่ระดับการเติบโตตามศักยภาพของประเทศต่าง ๆ จะยั ง มีค วามเร็ว ที่
แตกต่างกัน (multispeed) ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านวัคซีน ยา และระบบสาธารณสุข ความสามารถของการใช้
มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศ โดยสหรัฐฯ จะกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพได้
เร็วจากมาตรการการคลังขนาดใหญ่ ขณะที่สหราชอาณาจักรจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากผลกระทบของ Brexit และ
จีนจะเผชิญความท้าทายจากนโยบาย zero-COVID และปัญหาระดับหนี้ที่สูงในภาคอสังหาริมทรัพย์ สาหรับ
กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จะได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานและ
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นมาก
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อย่างไรก็ดี ต้องจับตาความเสี่ยงสาคัญ 2 ปัจจัยที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ได้แก่
การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ “Omicron” ที่การศึกษาเบื้องต้นชี้ว่า
สามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น และอาจลดประสิทธิผลของวัคซีนในปัจจุบันต่อการป้องกันการติดโรค ถึงแม้
อาการของผู้ป่วยจะรุนแรงน้อยกว่า ก็อาจส่งผลกระทบให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกสะดุดลงได้ โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้น ปีหน้า หลังหลายประเทศเริ่มจากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศบางส่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนั้น หากยังมีหลายภูมิภาคของโลกที่ยังฉีดวัคซีนได้
ล่าช้าก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่อาจรุนแรงกว่าเดิมขึ้นได้อีก
ปัญหา supply chain disruption ที่อาจยืดเยื้อกว่าที่คาด ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจน
กระทบต่อกาลังซื้อของผู้บริโภค ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหา supply chain disruption ปรับรุนแรงขึ้น ไม่สามารถ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เร่งตัวขึ้นมามาก จนทาให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้น โดยเป็นผลจาก 4 ช่องทาง คือ
การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้มีการประกาศล็อกดาวน์และปิดโรงงานในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก จนเกิดการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบ
การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส และมาตรการสนับสนุนรายได้
จากภาครัฐ ที่ลดแรงจูงใจในการกลับมาทางานของแรงงาน
ความล่าช้าในการขนส่งและความแออัดของท่าเรือ ซึ่งส่งผลรุนแรงต่อกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะกลุ่มที่
ขนส่งทางน้า
การลงทุนใหม่ในการขยายกาลังการผลิตของสินค้าพื้นฐาน เช่น พลังงาน และเซมิคอนดักเตอร์ ในช่วงที่
ผ่านมาอยู่ในระดับต่า จึงทาให้เกิดการขาดแคลน
อย่างไรก็ดี EIC ประเมินว่าปัญหา supply chain disruption จะทยอยคลี่คลายลงได้ในปี 2565 โดย
ราคาสินค้าอาจยังอยู่ในระดับสูง แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหรือเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลง หลังจากที่โรงงาน
อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกกลับมาเปิดทาการได้ และภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตาม
อัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็มีแนวโน้มปรับดีขึ้นหลังเม็ดเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐในประเทศหลักทยอยหมดอายุลง ประกอบกับความกังวลต่อการแพร่ระบาดที่ลดลง รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของค่าแรงในบางอุตสาหกรรม ทาให้แรงงานมีแนวโน้มทยอยกลับเข้าตลาดแรงงานมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้
ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนชิปที่ถึงแม้ล่าสุดจะเริ่มเห็นสัญ ญาณการลงทุนเพิ่ม แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่าง
น้อยช่วงปี 2566 กว่าที่อุปทานใหม่จะออกมาเพียงพอต่อความต้องการในตลาดโลก ในภาพรวม ปัญหา supply
chain disruption น่าจะทยอยคลี่คลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทาให้อัตราเงินเฟ้อโลกในปีหน้ามีแนวโน้ ม
ชะลอลงแต่จะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนเกิด COVID-19
ทั้งนี้แรงกดดันเงินเฟ้อได้ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่งทยอยลดการผ่อนคลายการดาเนินนโยบาย
การเงินลง โดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่งสัญญาณลดปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE
tapering) ในอัตราที่เร็วขึ้น จากความกัง วลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทาให้คาดว่า QE Tapering
อาจสิ้นสุดลงในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้เดิม และอาจทาให้ Fed สามารถปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายได้อย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2565 โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกอาจทาได้อย่างเร็วในช่วงกลาง
ปี ส าหรั บ ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB) นั้ น ได้ ด าเนิ น การท า QE Tapering ไปแล้ ว เช่ น กั น อย่ า งไรก็ ดี ด้ ว ย
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ตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวช้ากว่า และแรงกดดันเงิ นเฟ้อที่ยังต่ากว่าสหรัฐฯ ทาให้คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับปัจจุบันจนถึงปี 2567
ด้านเศรษฐกิจไทย EIC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจปี 2564 เป็น 1.1% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 0.7%
จากโมเมนตัมการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นของเศรษฐกิจภายในประเทศหลังการเปิดเมืองและเปิดประเทศ สะท้อนจาก
ข้อมูลเร็ว (high frequency data) ที่สะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนจาก
สถานการณ์การระบาดในประเทศที่ดีขึ้น และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน โดยช่วงต้นเดือนธันวาคม จานวนผู้
ได้รับวัคซีนครบโดสอยู่ที่ประมาณ 60% ของประชากร และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 68-70% ของประชากร ณ สิ้น
ปีนี้ จึงทาให้ภาครัฐมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคเป็นระยะ ๆ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภท
กลับมาดาเนินการได้อีกครั้งโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นอกจากนี้ ภาครัฐยังมี
การอัดฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิ การเพิ่มเงินโครงการ
คนละครึ่งเฟส 3 การให้เงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม และโครงการคงการจ้างงานในภาค SMEs เป็นต้น
ซึ่ง จะมีผลสนับสนุนการใช้จ่ายในช่วงปลายปีนี้จนถึง ต้นปีหน้า นอกจากนี้ ภาคส่งออกของไทยยัง คงขยายตัว
ต่อเนื่องตามการเติบโตของการค้าโลก แม้จะมีการชะลอตัวในบางช่วงจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
คู่ค้าและปัญหาคอขวดอุปทานที่กระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิต ในภาพรวม EIC ประเมินว่าการส่งออก
สินค้าของไทยในปี 2564 จะเติบโตได้ถึง 16.3%

93
โรเบิร์ต วอลเทอร์สเผย 10 เรื่องน่ารู้ แนวโน้มตลาดแรงงาน - เงินเดือนไทยปี 65

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย เผยผลสารวจเงินเดือน - แนวโน้มการจ้างงานปี 2565 เผย 10 ข้อน่ารู้
แนวโน้มตลาดงานในประเทศไทย ค่าตอบแทนการย้ายงานขยับ 10 - 30% ในสาขาดิจิทัลเรียกเงินเดือนเพิ่ม
สูงสุด 30% หากย้ายงานใหม่ วัฒนธรรมองค์กรยืดหยุ่น การสื่อสารช่วยดึงดูดการทางาน
ปี 2565 เป็น ปีที่ภาคธุรกิจมีค วามหวั ง ว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวขึ้น ชัดเจนหลัง จากที่ในปี 2563 2564 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายระลอกทาให้เศรษฐกิจและภาคธุรกิจโดยรวมได้รับ
ผลกระทบ
โดยตลาดแรงงานถือว่าเริ่มมีสัญญาณในการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นตั้ง แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีเมื่อการ
ควบคุมการระบาดในประเทศและในภาคการผลิตทาได้ดีขึ้น มีการเร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีนที่ช่วยให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ ช่วยให้ตลาดแรงงานฟื้นตัว ความต้องการจ้างงานของภาคเอกชนมีมากขึ้น
"กรุงเทพธุรกิจ" สัมภาษณ์ "ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา" ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจาประเทศไทย
ที่ป รึ ก ษาด้ านการจั ด หางานระดั บ โลกซึ่ ง มี ส านัก งานใหญ่ ที่ก รุ ง ลอนดอนและ ส านัก งานในภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงาน ตาแหน่งงานที่ได้รับความสนใจ รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มเงินเดือน
ในสาขางานที่น่าสนใจใน ในปี 2565
ปุณยนุช กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2563
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2564 การจ้างงานในหลายประเทศในภูมิภาคได้มีการฟื้น
ตัวอย่างรวดเร็ว แต่ในประเทศไทยการฟื้นตัวยังค่อนข้างช้าเนื่องจากการระบาดในช่วงแรกยังส่งผลกระทบอย่าง
หนักต่อภาคการผลิต ขณะที่ในภาคเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้มีการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมและพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล
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ผลการสารวจเงินเดือนในปี 2565 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์สสาหรับประเทศไทย มีสาระสาคัญ
น่าสนใจ 10 ข้อ ได้แก่
1.อัต ราเงิ นเดื อนจะเพิ่ มขึ้ น ประมาณ 10-30% ส าหรับ ผู้ที่ ห างานใหม่ ในปี 2565 โดยสาขาที่ เป็ น ที่
ต้องการของตลาดมากเช่น ตาแหน่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ การควบคุมไลน์การผลิตให้มีความต่อเนื่อง
รวมทั้งผู้ที่มีความรู้เรื่องวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สามารถปรับเพิ่มเงินเดือนได้กว่า 30% กรณีที่มีการย้ายงานไป
ที่ใหม่
2.ความต้องการในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร
สืบเนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม
3.พนักงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงด้วยข้อเสนอที่น่าจูงใจ ในขณะที่บริษัท
จะต้องปรับค่ าตอบแทนและสวัส ดิการเพื่อให้ สามารถรัก ษาบุค ลากรด้ านเทคโนโลยี ด้า นระบบการจัดการ
อัตโนมัติและการวิเคราะห์ผล ซึ่งมีอยู่อย่างจากัดไว้ได้
ในขณะที่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถภายในประเทศยังคงดาเนินต่อไป ตาแหน่งที่สามารถ
ทางานจากระยะไกลได้ (remote working) จะดึงดูดผู้สมัครจากต่างประเทศที่ไม่จาเป็นต้องย้ายมาประเทศไทย
4.ภาคการผลิตของไทยจะฟื้นตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับความต้องการที่มาจากทั่วโลก โดยการผลิตในไทย
จะได้รับอานิสงค์จากการกระจายฐานการผลิตจากประเทศอุตสาหกรรมมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5.ผู้สมัครงานต้องการการทางานที่ยืดหยุ่น และแผนการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

6.การทางานระยะไกล (remote working) กาลัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับทักษะการสื่อสารที่
จาเป็นเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7.อัตราการลาออกของพนักงานจะสูงขึ้นเนื่องจากพนักงานกาลังมองหางานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิดจะยังคงเป็นปัจจัยที่ทาให้ พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงในการเปลี่ยน
งาน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะในบางด้านเท่านั้น

8.การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการในตัว
ผู้สมัครควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้และการทางานเชิงรุก

9.การเพิ่มขึ้ น ของทางานจากระยะไกล (remote working) ส่ง ผลต่อ การเพิ่มความหลากหลายของ
พนักงาน น าไปสู่พนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น พนักงานให้ ความสาคัญ กับเรื่องของ
วัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น และบางองค์กรต้องการการทางานแบบไฮบริดที่มีการทางานทั้ง
10.สิ่งที่ถูกให้ความสาคัญเพิ่มขึ้น คือ การที่นายจ้างจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนแก่พนักงานในกรณีที่ต้องมี
การเรียกมาทางานที่หน้างานโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง
ปุ ณ ยนุ ช กล่ า วต่ อ ว่ า ส าหรั บ ทิ ศ ทางการจ้ า งงานในปี 2565 การท างานแบบในออฟฟิ ศ จะถู ก ให้
ความส าคั ญน้ อ ยลง แต่จ ะเน้ น รู ป แบบการท างานจากระยะไกล (remote working) ที่ ช่ว ยให้ผู้ ป ฏิ บัติ ง าน
สามารถทางานจากที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้มากขึ้น
รวมไปถึงความต้องการในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลจะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีในด้ านเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การขาย และการตลาด รวมไปถึง ต าแหน่ง ที่ผู้สมัค ร
สามารถใช้ทักษะของตนได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมใดๆ จะสามารถเรียกเงินเดือนที่สูง ได้ การปรับตัวของ
เงินเดือนในปี 2565 ยังคงสอดคล้องกับปีก่อนหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ จะอิงตามความสามารถใน
การแข่งขัน
ทั้งนี้ในปี 2565 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความต้องการจ้าง
งานในหลายตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น บริการทางการเงิน ตาแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่าย 5G การ
วิเคราะห์ข้อมูล และบล็อกเชน รวมถึงการบริการลูกค้า การบริการทางธนาคารแบบเสมือนจริง นอกเหนือจาก
นี้ ในปี 2565 เทคโนโลยีจะยังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ควบคู่ไป
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การทางานจากที่ บ้านทาให้เกิดการขยายขอบเขตการสรรหาบุคลากรซึ่งมุ่งเน้น
ที่ความหลากหลายและการทางานร่วมกันมากขึ้น ทักษะด้านการจัดการ (soft skills) และการสื่อสารถือว่ามี
ความจาเป็น
"ในปี 2565 ในทุ ก อุต สาหกรรมพนัก งานมี ความมั่ นใจในโอกาสการจ้า งงานใหม่แ ละส่ ว นใหญ่
คาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมแล้ว ผลสารวจยัง
แสดงให้ เห็นว่า นโยบายการทางานที่ยื ดหยุ่น เพื่อนร่ วมงาน และวัฒ นธรรมองค์กรที่ สร้างแรงบันดาลใจให้
พนั ก งานท างานอย่ า งดีที่ สุ ด รวมถึง การท างานที่ ท้ า ทายและน่ า สนใจมากขึ้ น ถื อเป็ น ปั จ จั ย ที่พ นั ก งานให้
ความสาคัญสูงที่สุดในลาดับแรก" ปุณยนุช กล่าว

