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 เปิดศักราชใหม่ในปีกระต่ายน้อยแบบนี้ บรรดานายจ้างและหนุ่มสาวชาวออฟฟิศทั ้งหลาย         
มีเป้าหมายอะไรกันเป็นพิเศษในปีนี้กันบ้างไหมในเรื่องของงาน? ตั้งใจไว้ว่าจะรันวงการไปในทิศทางไหน 
หรือใครที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ยังไม่มีอะไรให้ยึดโยง เน้นความตั้งใจอย่างเต็มที่เป็นส าคัญก็ไม่ใช่เรื่องผิด    
แต่อย่างใด 

JobsDB รวมเอาเทรนด์การท างานที่น่าสนใจในปี 2023 มาฝากกัน เผื ่อใครเจออะไรที่ก าลัง     
ตามหาอยู่ ลองดูพวกเทรนด์เหล่านี้เป็นไกด์ไลน์ดูก่อนได้ว่ามีอะไร Fix กับคุณบ้าง ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของ
อนาคต การลงมือท าต่างหากคือปัจจุบันที่ส าคัญสุด 

อัปเดต 9 เทรนด์การท างานปี 2023!  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง 2-3 ปีที่โควิดอยู่กับเรานั้น ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กระจายตัวไปเยี่ยมเยียน

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั ่ วทั ้งโลก เรียกว่ารัดเข็มขัดประหยัดกันสุด ๆ       
ทั้งผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจ นอกจากนี้ระบบการท างานต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป องค์กรต่าง ๆ ปรับให้เวลา
การท างานยืดหยุ่น ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตามผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระลอกนั้น ยังหลงเหลือร่องรอยเอาไว้ใน  
เทรนด์การท างานในปีนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
 



1. Quiet hiring 
กลางปีที่แล้วในแวดวงองค์กร ค าศัพท์นี้เรียกได้ว่ามาแรงกว่าใคร โดย Quiet hiring คือการให้

คนท างานท ามากกว่าบทบาทเดิมที่ได้รับ โดยไม่จ้างพนักงาน Full Time เข้ามาช่วย ว่ากันตรง ๆ คือ
เสมือนการบีบให้ออกทางอ้อม ใครทนได้ก็ทน หรือใครสามารถพัฒนาตัวเองให้โตไปในทางอ่ืนได้ ก็ไม่เป็น
ปัญหา ซึ่งวิธีนี้เริ่มเห็นมากขึ้นในช่วงหลังมานี้ 

2. Hybrid flexibility 
เชื ่อว ่าค านี ้ได ้ย ินกันบ่อยขึ ้นในช่วงหลัง ทั ้งระบบการท างานที ่อาจจะไม่ต ้องเข ้าออฟฟิ ศ          

เต็มรูปแบบ เข้าบ้างบางวัน ระยะเวลาการท างานที่ไม่ Stick มากขึ้น งานเสร็จ กลับบ้านได้ ไม่จ าเป็นต้อง
นั่งอยู่โต๊ะทั้งวัน เน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ รวมถึงวันลาที่ให้อิสระมากขึ้นโดยไม่หักเงินเดือน  

3. Managers need support 
ระบบการท างานในปัจจุบัน ค่อนข้างเอื้อประโยชน์ต่อกันมากขึ้น มุ ่งเน้นความเป็นทีมเวิร์ก

กว่าเดิม ไม่ว ่าคุณจะอยู ่ในต าแหน่งไหน เหนือกว่าใครหรือล่างกว่าใคร ทุกหน้าที ่ต ้องเกื ้อกูลกัน          
เอื้อประโยชน์และซัพพอร์ตกัน รวมถึงต้องลดช่องว่างและความกดดันต่าง ๆ ออกให้มากที่สุด อย่างทีม 
Managers ก็ต้องการคนท างานที่ใส่ใจวางรากฐานดีมาตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้การท างานในขั้นตอนท้าย   
ง่ายขึ้น   

4. Pursuit of nontraditional candidates 
เทรนด์นี้น่าสนใจส าหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนสายงาน ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีทัศนคติเปิดกว้าง   

ในเรื่องนี้มากขึ้น ไม่จ าเป็นที่คุณต้องจบหรือท างานก่อนหน้ามาตรงสายกับสิ่งที่สมัคร ความคิด ทัศนคติ
และความสามารถคือสิ ่งที ่องค์กรมองว่า “ส าคัญ” และนั ่นคือสิ ่งพิสูจน์ได้ว ่าคุณท างานตอบโจทย์      
ความต้องการของเขาได้จริงไหม ประสบการณ์เดิมไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ส าคัญอีกต่อไป  

5. Healing pandemic trauma 
สุขภาพกายและใจของพนักงานเป็นสิ่งส าคัญ ยิ่งในสภาวะรอบโลกช่วงนี้มองไปทางไหนก็น่าหดหู่

ไปหมด ทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน สงคราม โรคระบาด ฯลฯ เรียกได้ว่ามีแต่เรื่องชวนเครียด ซึ่งหลาย ๆ 
องค์กรเข้าใจถึงปัญหาอาการป่วยใจเหล่านี้ดี จึงได้พยายามออกนโยบายต่าง ๆ ให้ลูกจ้างออกไปใช้ชีวิต
พักผ่อน เติมเต็มแรงบันดาลใจมากขึ้น อย่างการเพิ่มวันลา เพิ่มงบให้กับงานอดิเรก หรือออกค่าใช้จ่าย    
ในส่วนของสตรีมมิงและเอนเตอร์เมนต์ต่าง ๆ มากขึ้น ดูแลจิตใจกัน  

6. Organizations bolster DEI 
เริ ่มต้นด้วยการอธิบายค าว่า DEI กันเป็นอันดับแรก โดยค าย่อนี ้ประกอบไปด้วย Diversity 

(ความหลากหลาย) , Equity (ความเท่าเทียม) and Inclusion (การอยู่ร่วมกัน) ซึ่งทั้งหมดสามเรื ่องนี้   
เป ็นสิ ่งที ่องค ์กรใหม่ ๆ ให ้ผล ักด ันและพยายามท าให ้เป ็นร ูป เป ็นร ่างมากขึ ้น  อย ่างการยอ มร ับ           
ความแตกต่างทางเพศอย่างไม่แบ่งแยก ทุกวิชาชีพไม่มีเรื่องเพศเป็นข้อจ ากัด หากคุณมีความสามารถ 
รวมถึงการอยู่ร่วมกันแบบรับฟังความคิดเห็น  

 



7. Collect data by technologies  
จากความเชื่อที่มองคนท างานเป็นมนุษย์มากขึ้น บริษัทต่าง ๆ เริ่มให้ความส าคัญกับพนักงาน    

มากขึ้น ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ สถานภาพความเป็นอยู่ 
ครอบครัว ฯลฯ ผ่านระบบ AI หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อความเป็นส่วนตัว แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์ ช่วยเหลือ แนะน าข้อมูลต่าง ๆ ให้พวกเขาแฮปปี้ที่จะท างาน  

8. Organizations use AI  
การใช้ AI เก็บข้อมูลหรือช่วยสกรีนคนตั ้งแต่การสมัครงาน มีทั ้งข้อดีและข้อเสีย ดีตรงที ่คน

ค่าใช้จ่ายเรื่องคน ประหยัดเวลา สะดวกง่าย แต่เสียตรงที่ว่าบางครั้ง AI ก็เถรตรงเกินไป อาจจะท าให้คุณ
เสียโอกาสจ้างพนักงานที่มีความสามารถผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้การใช้ AI ใน
ระบบการท างานที่มากขึ้น หลาย ๆ คนยังค่อนข้าง Concern ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล กลัวไม่
ปลอดภัยจริง ๆ  

9. Gen Z skills gaps reveal  
เทรนด์ร้อนแรงของการท างานในช่วงนี ้ที ่ไม่พูดถึงไม่ได้ ช่องว่างระหว่าง Gen ที่ทุกองค์ต้อง    

พบเจอ โดยเฉพาะการท างานในบริษัทขนาดใหญ่ เอาจริง ๆ การจัดการเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์
นั ้นบอกเลยว่าไม่มีค าตอบที่ตายตัว เน้นความเข้าใจกึ ่งท าใจ ถือเป็นศิลปะการสื ่อสารเฉพาะบุคคล      
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทุกคนในองค์กรต้องพบเจอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน หนีไม่ พ้น
แน่นอน 

จากข้อมูลด้านบนจะเห็นได้ว่าการท างานในยุคนี้ เทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คุณเอง
ไม่ว่าจะอยู ่ในบทบาทไหน ทั ้งคนท างานหรือผู้ว่าจ้าง ต่างก็ต้องเรียนรู้ที ่จะปรับตัวและพัฒนาตัวเอง        
ให้ทันโลกอยู่เสมอ พอจะเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็ท า แต่ถ้าท าแล้วไม่ใช่ ก็อย่าฝนน เปลี่ยนหาสิ่งที่
เหมาะกับเราไปได้เรื่อย ๆ 
 

 
ที่มา : https://th.jobsdb.com/ 


