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อันดับอาชพีมาแรงปี’65 และอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่ม 

 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จัดอันดับสายงานและอาชีพมาแรงปี 2565 และทิศทางตลาดงานไทยยุคดิจิทัลดิส
รัปช่ันถึงโควิดดิสรัปช่ัน 

วันท่ี 19 มกราคม 2565 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลวิเคราะห์ทิศทาง
ตลาดงานไทยในปี 2565 โดยครอบคลุมถึงการคาดการณ์ธุรกิจท่ีมีความต้องการแรงงานสูง พร้อมจัดอันดับสาย
งานมาแรงแห่งปีด้านตลาดงาน หลังจากท่ีแต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปช่ันมาจนถึงโควิด-19 
ดิสรัปช่ัน จนท าให้มีการเปล่ียนแปลงหลากหลาย ซึ่งนับเป็นความท้าทายของท้ังภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีต้องรับมือกับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ 

นางสาวลิลล่ี งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจ าประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีท่ี
ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายส าคัญ ๆ ท้ังดิจิทัลดิสรัปช่ันและโควิดดิสรัปช่ัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถี
การใช้ชีวิต การท างาน และการด าเนินธุรกิจของท้ังภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

ดังนั้น ทิศทางของตลาดงานและแรงงานมีแนวโน้มปรับตัวไปสู่รูปแบบของธุรกิจใหม่ (new economy) 
ซึ่งทุกกลุ่มธุรกิจจะต้องมีการวางแผนด้านก าลังคน การสรรหาบุคลากร รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์
การท างานปัจจุบันสู่อนาคต และสร้างความส าเร็จร่วมกันท่ามกลางโลกของการเปล่ียนแปลง 
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สายงานที่ตลาดงานต้องการ 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ด าเนินการส ารวจและจัดอันดับตลาดแรงงานประเทศไทย ประจ าปี 2565 สายงาน
ท่ีตลาดงานต้องการ 10 อันดับ มีดังนี้ 

อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด 20.16% 

อันดับ 2 สายงานการผลิต 19.03% 

อันดับ 3 งานระยะส้ันต่าง 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 สายงานขายและการตลาดนับว่ามีความส าคัญและมีความต้องการสูงต่อเนื่อง 5 ปี
ติดต่อกัน และจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งท าให้บทบาทของการขายและการตลาดมีส่วนส าคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

สินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค และงานการผลิตมีความต้องการสูงเพราะแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
โดยการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีและการส่งออกท่ีมีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงงานระยะส้ัน งานช่ัวคราว และงาน
สัญญาจ้างมีความต้องการแรงงานสูงขึ้น จากการลดความเส่ียงด้านบุคลากรในช่วงวิกฤตโควิด-19 

ทางด้านสายงานด้านไอทียังมีการเติบโตและมีความต้องการสูงมากสอดคล้องทิศทางยุคดิจิทัลดิสรัปช่ัน
และโควิดดิสรัปช่ัน ท่ีใช้อุปกรณ์ไอทีและน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน และต้ังแต่ท่ีเกิดการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท่ีต้องการรักษาระยะห่างทางกายภาพส่งผลให้มีต าแหน่งงานทางด้านไอทีเกิดขึ้นและเติบโตสูงมากใน
ปัจจุบัน 

งานวิศวกรมีความต้องการแปรผันตามทิศทางของภาคการผลิตในหลากหลายสายเพื่อให้การท างานท้ัง
ในส่วนกระบวนการท างานและการผลิตด าเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุดในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์กร 

อาชีพมาแรงแห่งปี’65 

จากผลการส ารวจ 10 อันดับ อาชีพมาแรงแห่งปีของประเทศไทย ปี 2565 แบ่งเป็น 

– สายงานขายและการตลาด ได้แก่ งานขาย, งานพัฒนาธุรกิจ, งานการตลาดดิจิทัล, งานอีคอมเมิร์ซ และงาน
การตลาด 

– สายงานการผลิต ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค งานระยะส้ันต่าง ๆ ได้แก่ งานฝ่ายผลิต, งานขาย, งาน
ไอที, งานวิศวกร, งานโลจิสติกส์, งานบริการลูกค้า และงานก่อสร้าง 

– สายงานไอที ได้แก่ 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 และงานท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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– สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานจัดเรียงสินค้า, งานส่งพัสดุ, งานคลังสินค้า, งานจัดซื้อในและ
ต่างประเทศ 

– สายงานบริการลูกค้า ได้แก่ งานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ , งานแนะน าสินค้า, งานบริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์, งานขายทางโทรศัพท์ และงานท่ีปรึกษาด้านความคุ้มครอง 

– สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ พยาบาล , แพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์ และงานบริการ
ทางด้านสุขภาพ 

– สายงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานบริหารบุคคลและวางแผนก าลังคน , งานสรรหาบุคลากร, งานบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, งานพัฒนาบุคลากร และงานระบบสารสนเทศ 

 

งานที่ gig workers ชื่นชอบ 

ทางด้านอาชีพมาแรงในกลุ่มงานระยะส้ัน ท้ังงานสัญญาจ้างและงานช่ัวคราว ซึ่งมีต าแหน่งงานท่ีมีความ
ต้องการหลากหลาย ดังนี้ 

– สายงานการผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพมาแรง ได้แก่ งานฝ่ายผลิต และช่างเทคนิค 
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– สายงานขาย ได้แก่ งานขาย และงานประจ าพื้นท่ี/อีเวนต์ 

– สายงานไอที ไ ด้แก่  programmer & developer, IT support, project management และ software 
tester 

– สายงานวิศวกร ได้แก่ งานวิศวกรประกันและตรวจสอบคุณภาพ งานวิศวกรระบบ งานวิศวกรผลิตภัณฑ์ และ
งานวิศวกรโยธา 

– สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ งานคลังสินค้า งานแพ็กสินค้า และงานจัดเรียงสินค้า 

– สายงานบริการลูกค้า ได้แก่ งานแคชเชียร์ งานแนะน าสินค้า และงานติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ 

– สายงานก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง 

 

อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่ม 

กลุ่มธุรกิจท่ีมีความต้องการแรงงานสูง และน่าจับตา 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

– ธุรกิจบริการ ในกลุ่มขนส่งโลจิสติกส์, การแพทย์ และพาณิชย์ 

– ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ในกลุ่มยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
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– ธุรกิจเทคโนโลยี ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามล าดับ 

ท้ังนี้ มีการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจส าหรับปี 2565 ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ, เทคโนโลยี และสินค้า
อุตสาหกรรม ตามทิศทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีอยู่ในช่วงฟื้นตัว 

 

ภาพรวมความต้องการแรงงานมีทิศทางเติบโตขึ้นจากสถานการณ์โควิดรอบท่ี 1 ในปี 2563 องค์กรและ
ผู้ประกอบการเดินหน้าท าการลงทุนประกอบธุรกิจและด าเนินกิจกรรมในส่วนของการผลิตได้ต่อเนื่อง และให้ได้
ตามแผนงานท่ีวางไว้ 

ทางด้านความต้องการของนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่ีเป็นหัวเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละ
ภูมิภาค อาทิ สมุทรปราการ, ปทุมธานี, ระยอง, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, นครราชสีมา 
และสงขลา เป็นต้น 

อาชีพที่คนอยากท ามากที่สุด 

พร้อมกันนี้ยังท าการส ารวจ 10 อันดับสายงานท่ีเป็นท่ีต้องการของแรงงาน 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 งานระยะส้ันต่าง ๆ 3.97% 

 

นอกจากนี้ ผลส ารวจยังระบุว่าแรงงานส่วนใหญ่มีความสนใจท างานในกรุงเทพฯ และหมุนเวียนตาม
พื้นท่ีในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นท่ีในกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้แก่ จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจากการส ารวจมุมมองผู้ประกอบการในพื้นท่ี มีการรับมือและปรับเพื่อขับเคล่ือน
ธุรกิจให้พลิกฟื้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างดี สามารถรับมือได้ทันกับการเปล่ียนแปลง 
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EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2565 เศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้า เป็นผลมาจาก Omicron แต่คาดว่ากระทบ
น้อยกว่า Delta 

เศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอลงจากปีก่อน แต่ยังเผชิญปัจจัย
เส่ียงส าคัญโดยเฉพาะจาก COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ (เช่น Omicron) และปัญหาการขาดแคลนด้านอุปทานท่ี
อาจท าให้เงินเฟ้อและการตึงตัวของภาวะการเงินโลกสูงขึ้นมากกว่าคาด  EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2565 
ขยายตัว 4.1% ชะลอลงจาก 5.8% ในปี 2564 แต่ถือเป็นการฟื้นตัวในเกณฑ์ดีท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียในอดีต โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคตามการทยอยเปิดเมืองสะท้อนอัตราการฉีดวัคซีนท่ีสูงขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา (EMs) ซึ่งจะน าไปสู่การเร่งบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ในช่วงต้น 
(pent-up demand) และการขยายตัวของการลงทุนท้ังการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังท่ีลดลงไปมากในช่วงก่อน
หน้า (inventory restocking) และการลงทุนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ
ท่ีขยายตัวต่อเนื่อง 

 

ท้ังนี้ในภาพรวม ความแตกต่างของการฟื้นตัวในปีหน้าระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาจะลดลงจากปีก่อนหน้า จากการท่ีประเทศก าลังพัฒนาจะเร่งฉีดวัคซีนได้มากขึ้นและจะเป็นแรงส่ง
การเติบโตตามหลังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วท่ีการฉีดวัคซีน ท าได้ครอบคลุมไปแล้วในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพื่อกลับไปสู่ระดับการเติบโตตามศักยภาพของประเทศต่าง ๆ จะยังมีความเร็วท่ี
แตกต่างกัน (multispeed) ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านวัคซีน ยา และระบบสาธารณสุข ความสามารถของการใช้
มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศ โดยสหรัฐฯ จะกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพได้
เร็วจากมาตรการการคลังขนาดใหญ่ ขณะท่ีสหราชอาณาจักรจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากผลกระทบของ Brexit และ
จีนจะเผชิญความท้าทายจากนโยบาย zero-COVID และปัญหาระดับหนี้ท่ีสูงในภาคอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา เศรษฐกิจท่ีพึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จะได้รับประโยชน์จากราคาพลังงานและ
สินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับสูงขึ้นมาก 
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อย่างไรก็ดี ต้องจับตาความเสี่ยงส าคัญ 2 ปัจจัยที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ได้แก่  

การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ “Omicron” ท่ีการศึกษาเบื้องต้นช้ีว่า
สามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น และอาจลดประสิทธิผลของวัคซีนในปัจจุบันต่อการป้องกันการติดโรค ถึงแม้
อาการของผู้ป่วยจะรุนแรงน้อยกว่า ก็อาจส่งผลกระทบให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกสะดุดลงได้ โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า หลังหลายประเทศเริ่มจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศบางส่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนั้น หากยังมีหลายภูมิภาคของโลกท่ียังฉีดวัคซีนได้
ล่าช้าก็จะมีความเส่ียงของการเกิดสายพันธุ์ใหม่ท่ีอาจรุนแรงกว่าเดิมข้ึนได้อีก  

ปัญหา supply chain disruption ท่ีอาจยืดเยื้อกว่าท่ีคาด ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจน
กระทบต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค ในช่วงท่ีผ่านมา ปัญหา supply chain disruption ปรับรุนแรงขึ้น ไม่สามารถ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ท่ีเร่งตัวขึ้นมามาก จนท าให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้น โดยเป็นผลจาก 4 ช่องทาง คือ  

การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้มีการประกาศล็อกดาวน์และปิดโรงงานในหลายพื้นท่ี 
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก จนเกิดการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบ  

การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส และมาตรการสนับสนุนรายได้
จากภาครัฐ ท่ีลดแรงจูงใจในการกลับมาท างานของแรงงาน 

ความล่าช้าในการขนส่งและความแออัดของท่าเรือ ซึ่งส่งผลรุนแรงต่อกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะกลุ่มท่ี
ขนส่งทางน้ า  

การลงทุนใหม่ในการขยายก าลังการผลิตของสินค้าพื้นฐาน เช่น พลังงาน และเซมิคอนดักเตอร์ ในช่วงท่ี
ผ่านมาอยู่ในระดับต่ า จึงท าให้เกิดการขาดแคลน  

อย่างไรก็ดี EIC ประเมินว่าปัญหา supply chain disruption จะทยอยคล่ีคลายลงได้ในปี 2565 โดย
ราคาสินค้าอาจยังอยู่ในระดับสูง แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาหรือเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลง หลังจากท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกกลับมาเปิดท าการได้ และภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตาม
อัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็มีแนวโน้มปรับดีขึ้นหลังเม็ดเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐในประเทศหลักทยอยหมดอายุลง ประกอบกับความกังวลต่อการแพร่ระบาดท่ีลดลง รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของค่าแรงในบางอุตสาหกรรม ท าให้แรงงานมีแนวโน้มทยอยกลับเข้าตลาดแรงงานมากขึ้นต้ังแต่ช่วงปลายปีนี้ 
ขณะท่ีปัญหาการขาดแคลนชิปท่ีถึงแม้ล่าสุดจะเริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนเพิ่ม แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่าง
น้อยช่วงปี 2566 กว่าท่ีอุปทานใหม่จะออกมาเพียงพอต่อความต้องการในตลาดโลก ในภาพรวม ปัญหา supply 
chain disruption น่าจะทยอยคล่ีคลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าให้อัตราเงินเฟ้อโลกในปีหน้ามีแนวโน้ม
ชะลอลงแต่จะยังสูงกว่าค่าเฉล่ียในช่วงก่อนเกิด COVID-19  

ท้ังนี้แรงกดดันเงินเฟ้อได้ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่งทยอยลดการผ่อนคลายการด าเนินนโยบาย
การเงินลง โดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่งสัญญาณลดปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE 
tapering) ในอัตราท่ีเร็วขึ้น จากความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ท าให้คาดว่า QE Tapering 
อาจส้ินสุดลงในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเร็วขึ้นกว่าท่ีคาดไว้เดิม และอาจท าให้ Fed สามารถปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายได้อย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2565 โดยการปรับข้ึนดอกเบ้ียครั้งแรกอาจท าได้อย่างเร็วในช่วงกลาง
ปี ส าหรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) นั้น ได้ด าเนินการท า QE Tapering ไปแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ดี ด้วย
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ตลาดแรงงานท่ีฟื้นตัวช้ากว่า และแรงกดดันเงินเฟ้อท่ียังต่ ากว่าสหรัฐฯ ท าให้คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายท่ีระดับปัจจุบันจนถึงปี 2567 

ด้านเศรษฐกิจไทย EIC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจปี 2564 เป็น 1.1% จากเดิมท่ีคาดไว้ท่ี 0.7% 
จากโมเมนตัมการฟื้นตัวท่ีเร็วขึ้นของเศรษฐกิจภายในประเทศหลังการเปิดเมืองและเปิดประเทศ สะท้อนจาก
ข้อมูลเร็ว (high frequency data) ท่ีสะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนจาก
สถานการณ์การระบาดในประเทศท่ีดีขึ้น และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน โดยช่วงต้นเดือนธันวาคม จ านวนผู้
ได้รับวัคซีนครบโดสอยู่ท่ีประมาณ 60% ของประชากร และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 68-70% ของประชากร ณ ส้ิน
ปีนี้ จึงท าให้ภาครัฐมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคเป็นระยะ ๆ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภท
กลับมาด าเนินการได้อีกครั้งโดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียวจากท้ังคนไทยและคนต่างชาติ นอกจากนี้ ภาครัฐยังมี
การอัดฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิ การเพิ่มเงินโครงการ
คนละครึ่งเฟส 3 การให้เงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม และโครงการคงการจ้างงานในภาค SMEs เป็นต้น 
ซึ่งจะมีผลสนับสนุนการใช้จ่ายในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้า นอกจากนี้ ภาคส่งออกของไทยยังคงขยายตัว
ต่อเนื่องตามการเติบโตของการค้าโลก แม้จะมีการชะลอตัวในบางช่วงจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศ
คู่ค้าและปัญหาคอขวดอุปทานท่ีกระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิต ในภาพรวม EIC ประเมินว่าการส่งออก
สินค้าของไทยในปี 2564 จะเติบโตได้ถึง 16.3% 
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โรเบิร์ต วอลเทอร์สเผย 10 เร่ืองน่ารู้ แนวโน้มตลาดแรงงาน - เงินเดือนไทยปี 65 

 

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย เผยผลส ารวจเงินเดือน - แนวโน้มการจ้างงานปี 2565 เผย 10 ข้อน่ารู้ 
แนวโน้มตลาดงานในประเทศไทย ค่าตอบแทนการย้ายงานขยับ 10 - 30% ในสาขาดิจิทัลเรียกเงินเดือนเพิ่ม
สูงสุด 30% หากย้ายงานใหม่ วัฒนธรรมองค์กรยืดหยุ่น การส่ือสารช่วยดึงดูดการท างาน 

ปี 2565 เป็นปีท่ีภาคธุรกิจมีความหวังว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นชัดเจนหลังจากท่ีในปี 2563 - 
2564 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายระลอกท าให้เศรษฐกิจและภาคธุรกิจโดยรวมได้รับ
ผลกระทบ  

โดยตลาดแรงงานถือว่าเริ่มมีสัญญาณในการฟื้นตัวท่ีชัดเจนขึ้นต้ังแต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีเมื่อการ
ควบคุมการระบาดในประเทศและในภาคการผลิตท าได้ดีขึ้น มีการเร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีนท่ีช่วยให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาขับเคล่ือนได้ ช่วยให้ตลาดแรงงานฟื้นตัว ความต้องการจ้างงานของภาคเอกชนมีมากขึ้น  

"กรุงเทพธุรกิจ" สัมภาษณ์ "ปุณยนุช ศิริสวัสด์ิวัฒนา"   ผู้จัดการโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจ าประเทศไทย 
ท่ีปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลกซึ่งมีส านักงานใหญ่ท่ีกรุงลอนดอนและ ส านักงานในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   เกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงาน ต าแหน่งงานท่ีได้รับความสนใจ รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มเงินเดือน
ในสาขางานท่ีน่าสนใจใน ในปี 2565  

ปุณยนุช กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2563   

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2564 การจ้างงานในหลายประเทศในภูมิภาคได้มีการฟื้น
ตัวอย่างรวดเร็ว แต่ในประเทศไทยการฟื้นตัวยังค่อนข้างช้าเนื่องจากการระบาดในช่วงแรกยังส่งผลกระทบอย่าง
หนักต่อภาคการผลิต  ขณะท่ีในภาคเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้มีการจ้างงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมและพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงแนวความคิดและน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล 
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ผลการส ารวจเงินเดือนในปี 2565 ของโรเบิร์ต วอลเทอร์สส าหรับประเทศไทย มีสาระส าคัญ
น่าสนใจ 10 ข้อ ได้แก่  

1.อัตราเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-30% ส าหรับผู้ท่ีหางานใหม่ในปี 2565 โดยสาขาท่ีเป็นท่ี
ต้องการของตลาดมากเช่น ต าแหน่งท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ การควบคุมไลน์การผลิตให้มีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งผู้ท่ีมีความรู้เรื่องวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สามารถปรับเพิ่มเงินเดือนได้กว่า 30% กรณีท่ีมีการย้ายงานไป
ท่ีใหม ่

2.ความต้องการในต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร 
สืบเนื่องมาจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม 

3.พนักงานท่ีมีทักษะทางเทคโนโลยีจะเป็นท่ีต้องการอย่างสูงด้วยข้อเสนอท่ีน่าจูงใจ ในขณะท่ีบริษัท
จะต้องปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ด้านระบบการจัดการ
อัตโนมัติและการวิเคราะห์ผล ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดไว้ได้ 

ในขณะท่ีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถภายในประเทศยังคงด าเนินต่อไป  ต าแหน่งท่ีสามารถ
ท างานจากระยะไกลได้ (remote working) จะดึงดูดผู้สมัครจากต่างประเทศท่ีไม่จ าเป็นต้องย้ายมาประเทศไทย 

4.ภาคการผลิตของไทยจะฟื้นตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับความต้องการท่ีมาจากท่ัวโลก โดยการผลิตในไทย
จะได้รับอานิสงค์จากการกระจายฐานการผลิตจากประเทศอุตสาหกรรมมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

5.ผู้สมัครงานต้องการการท างานท่ียืดหยุ่น และแผนการดูแลสุขภาพท่ีครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น  

 

6.การท างานระยะไกล (remote working) ก าลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับทักษะการส่ือสารท่ี
จ าเป็นเพื่อให้สามารถเช่ือมต่อกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.อัตราการลาออกของพนักงานจะสูงขึ้นเนื่องจากพนักงานก าลังมองหางานใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิดจะยังคงเป็นปัจจัยท่ีท าให้พนักงานตระหนักถึงความเส่ียงในการเปล่ียน
งาน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะในบางด้านเท่านั้น 

 

8.การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจะเป็นทักษะท่ีนายจ้างต้องการในตัว
ผู้สมัครควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้และการท างานเชิงรุก 

 

9.การเพิ่มขึ้นของท างานจากระยะไกล (remote working) ส่งผลต่อการเพิ่มความหลากหลายของ
พนักงาน น าไปสู่พนักงานท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น พนักงานให้ความส าคัญกับเรื่องของ
วัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น และบางองค์กรต้องการการท างานแบบไฮบริดท่ีมีการท างานท้ัง 

10.ส่ิงท่ีถูกให้ความส าคัญเพิ่มขึ้น คือ การท่ีนายจ้างจะต้องมีเหตุผลท่ีชัดเจนแก่พนักงานในกรณีท่ีต้องมี
การเรียกมาท างานท่ีหน้างานโดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง  

ปุณยนุชกล่าวต่อว่าส าหรับทิศทางการจ้างงานในปี 2565 การท างานแบบในออฟฟิศจะถูกให้
ความส าคัญน้อยลง แต่จะเน้นรูปแบบการท างานจากระยะไกล (remote working) ท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างานจากท่ีไหนก็ได้ในโลกใบนี้มากข้ึน 

รวมไปถึงความต้องการในต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัลจะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน   ต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีในด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การขาย และการตลาด รวมไปถึงต าแหน่งท่ีผู้สมัคร
สามารถใช้ทักษะของตนได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมใดๆ จะสามารถเรียกเงินเดือนท่ีสูงได้  การปรับตัวของ
เงินเดือนในปี 2565 ยังคงสอดคล้องกับปีก่อนหน้าท่ีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ จะอิงตามความสามารถใน
การแข่งขัน 

ท้ังนี้ในปี 2565  การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความต้องการจ้าง
งานในหลายต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น บริการทางการเงิน ต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่าย 5G  การ
วิเคราะห์ข้อมูล และบล็อกเชน รวมถึงการบริการลูกค้า การบริการทางธนาคารแบบเสมือนจริง   นอกเหนือจาก
นี้ ในปี 2565  เทคโนโลยีจะยังมีบทบาทเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมแบบด้ังเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา  เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ  จะเป็นท่ีต้องการอย่างมาก ควบคู่ไป
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การท างานจากท่ีบ้านท าให้เกิดการขยายขอบเขตการสรรหาบุคลากรซึ่งมุ่งเน้น
ท่ีความหลากหลายและการท างานร่วมกันมากขึ้น  ทักษะด้านการจัดการ (soft skills)  และการส่ือสารถือว่ามี
ความจ าเป็น 

"ในปี 2565      ในทุกอุตสาหกรรมพนักงานมีความมั่นใจในโอกาสการจ้างงานใหม่และส่วนใหญ่
คาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ียอดเยี่ยมแล้ว ผลส ารวจยัง
แสดงให้เห็นว่านโยบายการท างานท่ียืดหยุ่น เพื่อนร่วมงาน และวัฒนธรรมองค์กรท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้
พนักงานท างานอย่างดีท่ีสุด รวมถึงการท างานท่ีท้าทายและน่าสนใจมากขึ้น ถือเป็นปั จจัยท่ีพนักงานให้
ความส าคัญสูงท่ีสุดในล าดับแรก" ปุณยนุช กล่าว 


