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บทความที่น่าสนใจ 
4 ขั้นตอน 
ขายของออนไลน์ให้โคตรปัง!!! 



 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (เมษายน-มิถุนายน) มีประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 5,271,328 คน ผู้มีงานท า จ านวน 3,704,420 คน ผู้ว่างงาน จ านวน 28,421 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 
จ านวน 9,265 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานท าเพิ่มขึ้น จ านวน 160,503 คน ผู้ว่างงานลดลง จ านวน 
17,409 คน 
 ความต้องการแรงงาน จ านวน 13,692 อัตรา ผู้สมัครงาน จ านวน 8,658 คน และการบรรจุงาน จ านวน 
5,692 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จ านวน 1,564 อัตรา ผู้สมัครงานลดลง 
จ านวน 3,848 คน และการบรรจุงานลดลง จ านวน 3,399 คน 
 การเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 569 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ านวน 
359 คน Re-entry จ านวน 183 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ านวน 87 คน 
 การท างานของคนต่างด้าวมีจ านวนคนต่างด้าวคงเหลือ ณ เดือนมิถุนายน 2565 จ านวน 344,210 คน 
มาตรา 59 จ านวน 80,936 คน (ทั่วไป จ านวน 10,173 คน และน าเข้าตาม MOU จ านวน 70,763 คน) มาตรา 62 
ส่งเสริมการลงทุน จ านวน 4,150 คน มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย จ านวน 2,422 คน มาตรา 63/2 จ านวน 144,376 คน    
(มติ ครม. 13 ก.ค. 64 จ านวน 99,745 คน และมติ ครม. 28 ก.ย. 64 จ านวน 44,631 คน) มาตรา 64 คนต่างด้าวท างาน
ไป-กลับหรือตามฤดูกาล จ านวน 10,878 คน และมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 จ านวน 91,448 คน  

บทบรรณาธิการ 
สารบัญ               หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร      ก 
ภาวะการท างานของประชากร    1 
ภาวะความต้องการแรงงาน     6 
การเดินทางไปท างานต่างประเทศ             10 
การท างานของคนต่างด้าว              11  
บทความที่น่าสนใจ : 4 ขั้นตอน ขายของออนไลน์ให้โคตรปัง       12 
                          
       
       
 

สารบญั 

บทบรรณาธิการ 



      หน้า 
 
ตารางที่ 1 ประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและก าลงัแรงงาน    1 
ตารางที่ 2 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอาชีพ     2 
ตารางที่ 3 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม    3 
ตารางที่ 4 จ านวนผู้มีงานท า  จ าแนกตามสถานภาพการท างาน    3 
ตารางที่ 5 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วโมงการท างานตอ่สัปดาห์    4 
ตารางที่ 6 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา    4 
 
 

      หน้า 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานของภาคตะวันออก   5 
                 จ าแนกตามรายจังหวัด 
แผนภูมิที่ 2 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน    6 
แผนภูมิที่ 3 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม   6  
 เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กับปี 2565 
แผนภูมิที่ 4 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ   7  
                  เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กับปี 2565 
แผนภูมิที่ 5 ความต้องการแรงงาน จ าแนกตามรายจังหวัด    7 
แผนภูมิที่ 6 ผู้สมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา     7 
แผนภูมิที่ 7 ผู้สมัครงาน จ าแนกตามรายจังหวัด     8 
แผนภูมิที่ 8 การบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา     8 
แผนภูมิที่ 9 การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม   8 
                  เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กับปี 2565 
แผนภูมิที่ 10 การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ    9 
                  เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กับปี 2565 
แผนภูมิที่ 11 การบรรจุงาน จ าแนกตามรายจังหวัด     9 
 
 
 
 
 

สารบญัแผนภมิู 

สารบญัตาราง 



ประชากร  จ านวน 6,346,592 คน 

ต่ ากว่า 15 ปี   1,075,264 คน ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 5,271,328 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 
3,742,106 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
1,529,223 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
 3,732,841 คน 

ผู้รอฤดูกาล 
 9,265 คน 

ผู้มีงานท า 
 3,704,420 คน 

ผู้ว่างงาน 
 28,421 คน 

ท างานบ้าน 
 472,668 คน 

เรียนหนังสือ 
 353,147 คน 

ยังเด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ 
490,218 คน 

อื่น ๆ 
 213,189 คน 

ความต้องการแรงงาน 13,692 อัตรา 
ชาย 3,572 อัตรา หญิง 1,518 อัตรา 
ไม่ระบุ 8,602 อัตรา 
  
               

ผู้สมัครงาน 8,658 คน 
ชาย 3,626 คน หญิง 5,032 คน 
 
  
               

การบรรจุงาน 5,692 คน 
ชาย 2,376 คน หญิง 3,316 คน 
 
  
               

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน ก 

บทสรปุผ ูบ้รหิาร 

ภาวะการท างานของประชากร 

ความตอ้งการแรงงาน 



จ านวนคนเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวิธีการเดินทาง และจ าแนกรายจงัหวดั 

นายจา้งพาไปท างาน 

160 คน 

บรษิทัจดัหางานจดัสง่ 

221 คน 

เดินทางไปท างานดว้ยตนเอง 

70 คน 

กรมการจดัหางานจดัสง่   

52 คน 

นายจา้งพาไปฝึกงาน 

66 คน 

ชลบรุ ี

 194 คน 

ระยอง 

133 คน 

จนัทบรุ ี

 20 คน 

ตราด 

10 คน 

ฉะเชิงเทรา 

 58 คน 

ปราจีนบรุ ี

56 คน 

นครนายก 

8 คน 

สระแกว้ 

90 คน 

ชลบรุ ี128,443 คน 

ระยอง 65,790 คน 

จนัทบรุ ี42,780 คน 

ตราด 19,247 คน 

ฉะเชิงเทรา 41,130 คน 

ปราจีนบรุ ี17,621 คน 

นครนายก 8,641 คน 

สระแกว้ 10,558 คน 

ทัว่ไป 10,173 คน 

น าเขา้ตาม MOU 70,763 คน 

ชนกล ุม่นอ้ย 2,422 คน 

มติ ครม. 13 ก.ค. 64  99,745 คน 

สง่เสรมิการลงทนุ 4,150 คน 

มติ ครม. 28 ก.ย. 64  44,631 คน 

มติ ครม. 29 ธ.ค. 63  91,448 คน 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประทศ 

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ข 

การเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

การท างานของคนต่างดา้ว 

คนต่างดา้วท างานไป-กลบั หรอืตามฤดกูาล  10,878 คน 



         ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุผลการส ารวจ ภาวะการมีงานท าของประชากรภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2          
ปี 2565 (เมษายน–มิถุนายน) พบว่า มีประชากรวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 5,271,328 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
จ านวน 3,742,106 คน ประกอบด้วย  ผู้มีงานท า จ านวน 3,704,420 คน  (ร้อยละ 98.99) และผู้ว่างงาน จ านวน 28,421 คน 
(ร้อยละ 0.76) และผู้ที่รอฤดูกาล จ านวน 9,265 คน (ร้อยละ 0.25) ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 1,529,223 คน 
ประกอบด้วยแม่บ้านท างานบ้าน จ านวน 472,668 คน (ร้อยละ 30.91) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 353,147 คน            
(ร้อยละ 223.09) ยังเด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ จ านวน 490,218 คน (ร้อยละ 32.06) และอ่ืนๆ จ านวน 213,189 คน (ร้อยละ 
13.94) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีประชากรเพิ่มขึ้นจ านวน 364,097 คน (ร้อยละ 6.09) ผู้มีงานท า
เพิ่มขึ้น จ านวน 160,503 คน (ร้อยละ 4.53) และผู้ว่างงานลดลง จ านวน 17,409 คน (ร้อยละ 37.99) 

     การเปลี่ยนแปลง      

   ปี 2564 (คน)    ปี 2565 (คน)     (ร้อยละ) 

ประชากรรวม 5,982,495 6,346,592              6.09 
ผู้มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 984,108 1,075,264              9.26 
ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 4,998,387 5,271,328              5.46 

1. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 3,589,945 3,742,106              4.24 
     1.1 ผู้มีงานท า 3,543,917 3,704,420              4.53 

     1.2 ผู้ว่างงาน 45,830 28,421           -37.99 
     1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 198 9,265        4,579.29 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 1,408,442 1,529,223              8.58 
     2.1 ท างานบ้าน 471,844 472,668              0.17 
     2.2 เรียนหนังสือ 302,106 353,147             16.90 
     2.3 ยังเด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ             - 490,218           100.00 
     2.4 อื่นๆ 634,491 213,189            -66.40 

ตารางท่ี 1 ประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและก าลงัแรงงาน 

สถานภาพแรงงาน 
 ไตรมาสที่ 2 

1 

ภาวะการท างานของประชากร 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



         ผู้ท างานในอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด     
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 792,133 คน (ร้อยละ 21.38) รองลงมาอาชีพ     
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ านวน 
683,897 คน (ร้อยละ 18.46) และอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง จ านวน 670,629 คน (ร้อยละ 18.10)            
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
สาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้องมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาอาชีพ
คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น และอาชีพเสมียน  

ตารางท่ี 2 จ านวนผ ูมี้งานท า จ าแนกตามประเภทอาชีพ  

ประเภทอาชีพ  
     ไตรมาสที ่2 การเปลี่ยนแปลง     

(ร้อยละ)      ปี 2564  (คน)   ปี 2565 (คน)  
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 101,960 111,184          9.05 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 166,342 164,277         -1.24 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 154,746 233,213         50.71 
เสมียน 147,616 175,668         19.00 
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 732,932 792,133          8.08 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 700,536 670,629          -4.27 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าทีเ่กี่ยวข้อง 485,072 481,594          -0.72 
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 637,287 683,897           7.31 
อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 414,523 388,047          -6.39 
คนงานซ่ึงมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น 2,905 3,777         30.02 

รวม 3,543,917 3,704,420          4.53 

         ผู้มีงานท า จ านวน 3,704,420 คน ท างานในภาคการบริการมากที่สุด จ านวน 1,652,503 คน (ร้อยละ 44.61) 
รองลงมาภาคการผลิต จ านวน 1,276,446 คน (ร้อยละ 34.46) และภาคเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 
จ านวน 775,471 คน (ร้อยละ 20.93) เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท าภาคบริการและ
การค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.33 และภาคการผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.82 ส่วนภาคการเกษตรลดลง ร้อยละ 4.18  

2 

ผ ูมี้งานท า จ าแนกตามอาชีพ 

ผ ูมี้งานท า จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



ตารางท่ี 3 จ านวนผ ูมี้งานท า จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 

            ประเภทอุตสาหกรรม 
 ไตรมาสที ่2 การเปลี่ยนแปลง       

(ร้อยละ)       ปี 2564 (คน) ปี 2565 (คน) 
ภาคเกษตร   809,301   775,471    -4.18 
ภาคการผลิต 1,194,917 1,276,446     6.82 
ภาคบริการและการค้า 1,539,699 1,652,503      7.33 
รวม 3,543,917 3,704,420      4.53 

       ผู้มีงานท าเป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ านวน 
1,828,954 คน (ร้อยละ 49.37) รองลงมาประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง จ านวน 1,014,304 คน 
(ร้อยละ 27.38) และช่วยธุรกิจในครัวเรือน โดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง จ านวน 452,633 คน (ร้อยละ 12.22) 

เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า 
ผู้มีงานท าสถานภาพลูกจ้างรัฐบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น
มากที่สุด รองลงมาสถานภาพประกอบธุรกิจส่วนตัว
โดยไม่มีลูกจ้างและสถานภาพช่วยธุรกิจครัวเรือน 

ตารางท่ี 4 จ านวนผ ูมี้งานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน   

สถานภาพ 
                 ไตรมาสที ่2 การเปลี่ยนแปลง         

(ร้อยละ)  ปี 2564 (คน) ปี 2565 (คน) 
นายจ้าง 133,100 109,767              -17.53 
ลูกจ้างรัฐบาล 272,454 298,762                9.66 
ลูกจ้างเอกชน 1,790,912 1,828,954                2.12 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 928,637 1,014,304                9.23 
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 417,754 452,633                8.35 
การรวมกลุ่ม 1,060 -            -100.00 

รวม 3,543,917 3,704,420                4.53 

       ผู้มีงานท า ท างานระหว่าง 40-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์     
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 2,104,542 คน (ร้อยละ 56.81) 
รองลงมาท างาน 50 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวน 846,683 คน    
(ร้อยละ 22.86) และผู้ มีงานท า ท างานระหว่าง 35-39   
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 418,366 คน (ร้อยละ 11.29)  

เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท า
ที่จ าแนกตามชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ 35-39 ชั่วโมง         
มีอัตราเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาท างาน 50 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และ 30-34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนผู้ มีงานท า
จ าแนกตามชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์อ่ืน ๆ มีอัตราลดลง 
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ผ ูมี้งานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

ผ ูมี้งานท า จ าแนกตามชัว่โมงการท างานต่อสปัดาห ์

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



ตารางท่ี 5 จ านวนผ ูมี้งานท า จ าแนกตามชัว่โมงการท างานต่อสปัดาห ์ 

ชั่วโมงการท างาน 
             ไตรมาสที่ 2 การเปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) ปี 2564 (คน) ปี 2565 (คน) 

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 35,235 23,344             -33.75 
1 – 9 ชั่วโมง 5,043 2,789             -44.70 
10 – 19 ชั่วโมง 47,005 41,191             -12.37 
20 – 29 ชั่วโมง 140,003 136,824               -2.27 
30 – 34 ชั่วโมง 124,143 130,679                5.26 
35 – 39 ชั่วโมง 344,447 418,366              21.46 
40 – 49 ชั่วโมง 2,105,161 2,104,542               -0.03 
50 ชั่วโมงขึ้นไป 742,880 846,683              13.97 

รวม   3,543,917   3,704,420                4.53   

     ผู้มีงานท าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด จ านวน 
990,821 คน (ร้อยละ 26.75) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
822,162 คน (ร้อยละ 22.19) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
744,664 คน (ร้อยละ 20.10) เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า ผู้มีงานท าที่ไม่มีการศึกษา ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาอ่ืนๆ มีอัตราลดลง ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาที่ไม่ทราบระดับมีอัตราเพิ่มขึ้น 

ตารางท่ี 6 จ านวนผ ูมี้งานท า จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
            ไตรมาสที ่2 

การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) 
ปี 2564 (คน) ปี 2565 (คน) 

ไม่มีการศึกษา 79,527 57,634             -27.53 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 471,117 372,404             -20.59 
ประถมศึกษา 681,446 634,388               -6.91 
มัธยมศึกษาตอนต้น 717,312 744,664                3.81 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 706,275 822,162               16.41 
อุดมศึกษา 819,643 990,821               20.88 
อื่นๆ 29,431 13,071              -55.59 
ไม่ทราบ 39,166 69,277               76.88 

รวม 3,543,917 3,704,420                 4.53 
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ผ ูมี้งานท า จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



       ภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีจ านวนผู้ว่างงานประมาณ 
28,421 คน ลดลงจากไตรมาสที่ 2  ปี 2564 จ านวน 17,409 คน ร้อยละ 
37.99 จังหวัดฉะเชิงเทรามีอัตราการว่างงานมากที่สุด ร้อยละ 1.02 
รองลงมาจังหวัดปราจีนบุรี ร้อยละ 0.96 และจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 0.91 
ส่วนจังหวัดตราดมีอัตราการว่างงานน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.45  
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 แผนภมิูท่ี 1 แสดงจ านวนผ ูว่้างงานและอตัราการว่างงานของภาคตะวนัออก จ าแนกตามรายจงัหวดั      

การว่างงานและอตัราการว่างงาน 
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 

จ านวนคนว่างงาน 
อัตราคนว่างงาน 

หน่วย : คน ร้อยละ 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 



6 
     การให้บริการจัดหางานของส านักงานจัดหางานจังหวัด 
8 จังหวัดภาคตะวันออก ไตรมาสที่  2 ปี 2565 พบว่า
นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน 
(ต าแหน่งงานว่าง) 13,692 อัตรา (โดยแบ่งเป็น เพศชาย 
3,572 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 26.09 เพศหญิง 1,518 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 11.09 และไม่ระบุเพศ 8,602 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 62.82)  ผู้รับบริการ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
ลงทะเบียนสมัครงาน 8,658 คน (โดยแบ่งเป็น เพศชาย 
3,626 คน คิดเป็นร้อยละ 41.88 เพศหญิง 5,032 คน      
คิดเป็นร้อยละ 58.12) ผลการบรรจุงาน 5,692 คน       
(โดยแบ่งเป็นเพศชาย 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74    
เพศหญิง 3,316 คน คิดเป็นร้อยละ 58.26) 

                                 แผนภมิูท่ี 2 ความตอ้งการแรงงาน  ผ ูส้มคัรงาน  และการบรรจงุาน      
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ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

     เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 พบว่า ความต้องการ
แรงงานเพิ่มขึ้น 1,564 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 (จาก12,128 อัตรา 
เป็น13,692 อัตรา) ผู้สมัครงานลดลง 3,848 คน คิดเป็น ร้อยละ 
30.77 (จาก12,506 คน เป็น 8,658 คน) และการบรรจุงานลดลง 
3,399 คน คิดเป็นร้อยละ 37.39 (จาก 9,091 คน เป็น 5,692 คน) 

แผนภมิูท่ี 3 ความตอ้งการแรงงาน 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม  

เปรยีบเทียบไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 กบัปี 2565      

     ความต้องการแรงงาน จ าแนก  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
คือ การผลิต รองลงมาการบริหาร
ราชการการป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจั ก รยานยนต์   กา รก่ อสร้ า ง     
และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน 
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ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน 

ผา่นบรกิารจดัหางานโดยภาครฐั 



แผนภมิูท่ี 4 ความตอ้งการ 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ เปรยีบเทียบไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 กบัปี 2565      

     ความต้องการแรงงานจ าแนกตามประเภท
อาชีพ 5 อันดับแรก คือ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ แม่บ้าน         
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย และช่างสุขภัณฑ์
และช่างวางระบบท่อน้ า 
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แผนภมิูท่ี 5 ความตอ้งการแรงงาน จ าแนกตามรายจงัหวดั      

ชลบุรี,3,461  

ระยอง,5,724  ฉะเชิงเทรา,1,819    

สระแก้ว,223  

จันทบุรี,532  ตราด,373  นครนายก,483  ปราจีนบุรี,1077    

     ความต้องการแรงงาน จ าแนกตาม
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดระยองมีความ
ต้องการแรงงานมากที่สุด 5,724 คน   
คิดเป็นร้อยละ 41.80 รองลงมา คือ
จังหวัดชลบุรี 3,461 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.28 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,819 คน     
คิดเป็นร้อยละ 13.28  

แผนภมิูท่ี 6 ผ ูส้มคัรงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา      
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     ผู้สมัครงาน จ าแนกเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
มากที่สุด 4,145 คน คิดเป็นร้อยละ 47.87 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 1,514 คน คิดเป็นร้อยละ 17.49 และระดับ
ปวส. 1,273 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 

7 ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน 



   

แผนภมิูท่ี 7 ผ ูส้มคัรงาน จ าแนกตามรายจงัหวดั      

ชลบุรี, 3,215 

ระยอง, 1,301 ฉะเชิงเทรา, 
1,011 

ปราจีนบุรี, 1523 

นครนายก, 509 

จันทบุรี, 452 สระแก้ว, 293 ตราด, 354 
     ผู้สมัครงาน จ าแนกตามรายจังหวัด พบว่า จังหวัดชลบุรี       
มีผู้สมัครงานมากที่สุด 3,215 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 
รองลงมาจังหวัดปราจีนบุรี 1,523 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59    
และจังหวัดระยอง 1,301 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03 

แผนภมิูท่ี 8 การบรรจงุาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา      

     การบรรจุงาน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 
3 ,115  คน คิ ด เป็นร้ อยละ  54 .73 
รองลงมาระดับปวส. 772 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.56 และระดับประถมศึกษา
และต่ ากว่า 717 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.60  
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แผนภมิูท่ี 9 การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม เปรยีบเทียบไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 กบัปี 2565      
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     การบรรจุงาน จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ได้แก่ การผลิต 
รองลงมาการขายส่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์ และจั กรยานยนต์  
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรม
ทางวิชาการ กิจกรรมการบริหารและ
บริการสนับสนุน และการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

8 
ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน 
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แผนภมิูท่ี  10 การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ เปรยีบเทียบไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 กบัปี 2565      
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     การบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ แรงงานด้านการประกอบ ผู้ให้บริการ      
ด้านการป้องกันภัย  เจ้าหน้าที่ส านักงาน และพนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า  

แผนภมิูท่ี  11 การบรรจงุาน จ าแนกตามรายจงัหวดั      

ชลบุรี, 1,942 

ระยอง, 699 

ฉะเชิงเทรา, 786 

ปราจีนบุรี, 1,137 

นครนายก, 355 

จันทบุรี, 289 

สระแก้ว, 225 ตราด, 259 

     การบรรจุงาน จ าแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดชลบุรี มีการบรรจุงานมากที่สุด 1,942 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.12 รองลงมา คือ จังหวัด
ปราจีนบุรี 1,137 คิดเป็นร้อยละ 19.97 และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 786 คน คิดเป็นร้อยละ 13.81  

 

9 
ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน 



การเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

ของผู้มีภูมิล าเนาในภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2   
ปี 2565 จ านวน 569 คน เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ านวน 359 คน 
ประมาณ 1.71 เท่า Re-entry จ านวน 183 คน    
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มข้ึน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 

พบว่าการเดินทางไปท างานโดยบริษัทจัดหางานมีมาก

ที่สุด จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 38.84 รองลงมา คือ เดินทาง
โดยนายจ้างพาไปท างาน จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 28.11 
อันดับสามเดินทางไปท างานด้วยตนเอง จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.30  อันดับสี่นายจ้างพาไปฝึกงาน จ านวน 66 คน     
คิดเป็นร้อยละ 11.59 และอันดับห้ากรมการจัดหางานจัดส่ง 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13  

                        การเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวิธีการเดินทาง                 วิธี        

บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ านวน 221 คน 

นายจ้างพาไปท างาน จ านวน 160 คน 

เดินทางไปท างานด้วยตนเอง จ านวน 70 คน 

นายจ้างพาไปฝึกงาน จ านวน 66 คน 

กรมการจัดหางานจัดส่ง จ านวน 52 คน 

ภาคตะวันออก 569 คน 

                              จ านวนคนงานท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ              จงัหวดัภาคตะวนัออก 

ชลบุรี 194 คน ระยอง 133 คน จันทบุรี 20 คน ตราด 10 คน 

ฉะเชิงเทรา 58 คน ปราจีนบุรี 56 คน นครนายก 8 คน สระแก้ว 90 คน 

     การเดินทางไปท างานต่างประเทศ พบว่า จังหวัดชลบุรี      

มีผู้เดินทางไปท างานต่างประเทศมากที่สุด รองลงมา จังหวัดระยอง     
และจังหวัดสระแก้วตามล าดับ และจังหวัดที่มีคนหางานเดินทางไป
ท างานในกรณี Re-entry มากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาจังหวัด
ระยอง และจังหวัดสระแก้ว 

ภาคตะวนัออก     

569 คน 
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การเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
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คนงานท่ีท างานในต่างประเทศ กลบัมาพกัชัว่คราวและเดินทางกลบัไปท างาน (Re–entry) 

หน่วย : คน 

ที่มา : กองบริหารแรงงไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



     ข้อมูลจากส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
ภาคตะวันออก 8 จังหวัด มีจ านวนคนต่างด้าวคงเหลือ ณ เดือน
มิถุนายน 2565 จ านวน 334,210 คน เป็นคนต่างด้าวมาตรา 59 
(จ าแนกเป็นประเภททั่วไป 10,173 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 
ประเภทน าเข้าตาม MOU 70,763 คน คิดเป็นร้อยละ 21.17 ) 
มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน จ านวน 4,150 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.24 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย จ านวน 2,422 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 0.72 มาตรา 63/2 (มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564 
99,745 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85 มติ ครม. 28 กันยายน 2564 
44,631 คน คิดเป็นร้อยละ 13.35) มาตรา 64 คนต่างด้าว
ท างานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จ านวน 10,878 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.24 มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 จ านวน 91,448 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.36 
     เ ม่ือเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนของปีก่อน พบว่า        
คนต่างด้าวลดลง จ านวน 16,222 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63          
(จาก 350,432 คน เป็น 334,210 คน) 
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หน่วย : คน 

                                 จ านวนคนต่างดา้ว จ าแนกตามประเภทการอนญุาตใหท้ างาน      

มาตรา 59 ตลอดชีพ - คน 

ทั่วไป 10,173 คน 

น าเข้าตาม MOU 70,763 คน 

มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน 4,150 คน 

มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย 2,422 คน 

มาตรา 63/2 มติ ครม. 13 ก.ค. 64  99,745 คน 

มติ ครม. 28 ก.ย. 64  44,631 คน 

มาตรา 64 คนต่างด้าวท างานไป–กลับ หรือตามฤดูกาล 10,878 คน 

มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 91,448 คน 

มาตรา 59 ประเภทตลอดชีพ คือ คนต่างด้าวท่ีได้ รับอนุญาตให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรและท างานตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
-ประเภทท่ัวไป คือ คนต่างด้าวท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
-ประเภทน าเข้าตาม MOU คือ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา    
ท่ีเข้ามาท างานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง 
-ประเภทน าเข้าตาม Name List คือ แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 ส.ค. 62 
มาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน คือ คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย คือ คนต่างด้าวท่ีไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอ
ใบอนุญาตท างาน 
มาตรา 64 คือ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเข้ามาท างาน
บริเวณชายแดนไป–กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ตกลง 
-มติครม. 4 ส.ค. 63 เนื่องจากสถานการณ์โควิด–19 มีมาตรการปิดจุดผ่านแดน
ท าให้ไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรให้ท างานกรณีพิเศษ 
     ตามแบบ บต. 23 คือ 1. แรงงาน MOU ครบวาระการจ้างงาน 2. แรงงานท่ี
ไม่ได้ด าเนินการตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62 3. แรงงาน MOU ท่ีการขออนุญาต
ท างานสิ้นสุดด้วยผลของกฎหมาย ม.50,ม.53 และ ม.55 แห่ง พรก.การบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว 
     ตามแบบ บต. 24 คือ แรงงานไป-กลับ หรือตามฤดูกาลบริเวณชายแดนท่ี   
ยังอยู่ในประเทศ 
-มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 คือ แนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตาม มติครม. กรณีคนต่างด้าวไม่มี
นายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวยังไม่มีงานท า 
-มติ ครม. 28 ก.ย. 64 คือ แนวทางการบริหารจัดการการท างานคนต่างด้าว        
3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และเพื่อสนับสนุนและป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด-19 มี 2 กลุ่ม คือ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมายไม่ได้ขอ
อนุญาตท างานให้ถูกต้อง และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติท่ีด าเนินการขอ
อนุญาตตาม มติ 29 ธ.ค. 63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ 
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การท างานของคนต่างดา้ว 

หมายเหตุ : การคิดร้อยละ โดยคิดจากฐานจ านวนคนต่างด้าวทั้งหมด คือ 334,210 คน 

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
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4 ขัน้ตอน ขายของออนไลน ์ใหโ้คตรปัง! 

     นาทีน้ีเทรนดธ์รุกิจท่ีก าลงัมาแรงคงหนีไม่พน้การขายของออนไลนแ์น่นอน โดยเฉพาะหลงัจากผ่านช่วง

วิกฤตโควิด-19 มีธรุกิจหลายเจา้ท่ีผนัตวัมาท าออนไลนก์นัมากข้ึน 

     แต่การจะท าใหร้า้นคา้ของเราแจง้เกิดบนโลกออนไลนไ์ด ้มนัก็ไม่ใช่เรือ่งง่ายเหมือนกนั มีทัง้คนท่ีท าแลว้ร ุง่ 

และคนท่ีท าแลว้ร่วง หากคณุอยากใหร้า้นคา้ของคณุประสบความส าเร็จ น่ีคือ 4 ขัน้ตอน ขายของออนไลน ์   

ท่ีคณุตอ้งร ู ้

     แน่นอนว่าการจะท าธุรกิจ หากเราคิดปุ๊บ ท าป๊ับ ไม่มีการวางแผน ก็มีความเสี่ยงสูงท่ีธุรกิจของเราจะไปไม่รอด 
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกท่ีเราควรจะท าก็คือ “การวางแผน” 

1.วางแผนการตลาด 

ชื่อร้าน/แบรนด ์
     การตั้งชื่อร้านค้า หรือแบรนด์ ควรใช้ชื่อท่ีกระชับ จดจ าได้ง่าย เป็นเอกลักษณ์ และไม่ซ้ ากับคนอื่น วิธีการ
ตรวจสอบชื่อแบรนด์ว่าซ้ ากับคนอื่นหรือไม่ เราอาจน าชื่อท่ีคิดได้มาลองค้นหาบน Google Search, Facebook 
หรือ Instragram ดูก่อนก็ได้ว่า มีใครตั้งชื่อเพจ ร้านค้า และเว็บไซต์นี้แล้วหรือยัง 
ค้นหากลุ่มลูกค้าที่ใช่ 
     การขายของออนไลน์ หากเรารู้จักกลุ่มเป้าหมาย หรือรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร จะช่วยให้เราสามารถท า
การตลาดออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังในด้านของการท าคอนเทนต์ ท าโฆษณา รวมถึงแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ โดยสิ่งท่ีคุณต้องค้นหาก็คือ 
     ลูกค้าของเราเป็นใคร : เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
     ลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน : ประเทศ จังหวัด หรือพื้นที่ ที่มีความเฉพาะเจาะจง 
     ลูกค้าของเรามีพฤติกรรมแบบไหน ก าลงัสนใจเร่ืองอะไรอยู่ 
คุณอาจเคยเห็นคอนเทนต์บน Facebook แล้วรู้สึกว่าค ามันโดน สินค้าชิ้นนี้ ตรงกับท่ีเราก าลังสนใจอยู่ ร้านนี้      
อยูไ่ม่ไกลด้วย นั่นเพราะว่าเขาค้นหาคุณเจอแล้วนั่นเอง 
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน วัดผลได้ 
     หลายคนมีความคิดท่ีจะเริ่มต้นท าธุรกิจออนไลน์เพราะคิดว่ามันดูง่าย ใคร ๆ ก็ท ากัน แต่ความจริงถ้าคุณแค่ท า
ตามคนอื่น ไม่มีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ก็มักจะเริ่มท้อ ขี้เกียจ และล้มเลิกไป  ส าหรับการขายของออนไลน์     
คุณอาจจะเริ่มตั้งเป้าหมายจากง่าย ๆ ก่อนก็ได้ เช่น 
     มีจ านวนการสั่งซื้อ 10 ออเดอร ์ต่อวัน หรือ 30 ออเดอร์ ต่อเดือน 
     มียอดขาย 50,000 บาท ต่อเดือน 
     มีคนติดตาม Facebook 10,000 คน (ท่ีเป็นคนจริง ๆ ไม่ใช่การซื้อ Like) 
     มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์ 10,000 คนต่อเดือน 
เมื่อธุรกิจของคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การหาเส้นทางเพื่อท่ีจะไปถึงเป้าหมายนั้น 

บทความท่ีน่าสนใจ 
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2.เลือกช่องทางโปรโมทสินคา้ 

     เมื่อเราได้ชื่อแบรนด์ และรู้แล้วว่าลูกค้าของเรา
คือใคร สเต็ปถัดไปคือการเลือกช่องทางการขาย
สินค้า ซึ่งความจริงแล้วเราไม่จ าเป็นต้องเลือกว่า  
จะขายเฉพาะช่องทางไหน เพราะแต่ละช่องทางก็มี
จุดเด่นแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น 

Social Media 
     Facebook และ Instagram คนท่ีคิดจะขายของออนไลน์ต้องมีช่องทางนี้อยู่ในหัวด้วยอย่างแน่นอน โดยจุดเด่น
ของ Social Media จะอยู่ท่ีการเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย สามารถพูดคุย จัดกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี   
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ 
     ร้านค้าท่ีขายของผ่าน Facebook ไม่จ าเป็นต้องแข่งขันในเรื่องของราคา แถมยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้
ด้วยผ่านการท าคอนเทนต์ท่ีดี ส าหรับร้านค้าท่ีพึ่งเปิดเพจใหม่ ๆ อาจช่วยให้คนรอบตัวกด Like เพจ หรือช่วยกัน
แชร์ให้ร้านค้าเป็นท่ีรู้จักได้ หากมีต้นทุนก็สามารถลงโฆษณาเพื่อโปรโมทร้านค้าได้เช่นกัน 
Marketplace 
     หรือท่ีเรารู้จักกันชื่อของ Shopee หรือ LAZADA เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีให้เราสามารถเข้าไปสร้างโปรไฟล์
ร้านค้า และน าสินค้าไปลงขายได้ เป็นช่องทางท่ีนักช้อปมากมายเข้ามาค้นหาสินค้าท่ีตัวเองต้องการ และ
เปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ ร้านก่อนซื้อ ท าให้ Marketplace มีการแข่งขันเรื่องราคาค่อนข้างมาก 
     แต่พฤติกรรมของนักช้อปก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน นอกจากการเปรียบเทียบราคา ยังมีการหา
ข้อมูลรีวิว เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกด้วย ร้านไหนท่ีมีรีวิวเยอะ และดี ก็สามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
     ส าหรับร้านค้าท่ีพึ่งเข้ามาใหม่ รีวิวยังไม่ค่อยมี หากขายสินค้าเหมือนกับร้านอื่น ๆ ก็ยังต้องแข่งในเรื่องของ
ราคา ท าให้ร้านค้าอาจจะต้องหาช่องทางอื่น ๆ มาช่วยโปรโมทในช่วงแรกอีกด้วย 
Website 
หากร้านค้าของคุณมีเว็บไซต์ด้วย ก็จะช่วยให้ร้านสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมาจาก Google Search ได้     
ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะมีคุณภาพค่อนข้างมากเพราะคนที่ค้นหาข้อมูลหรือสินค้าบางอย่างบน Google โดยส่วนใหญ่
จะมีความต้องการสินค้านั้นอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเราสามารถท าเว็บไซต์ให้ติดอันดับในหน้าแรกของ Google          
ได้ ร้านค้าของคุณก็จะมีคนเข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องและระยะยาว 
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     นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังช่วยต่อยอดการตลาด
ออนไลน์ในช่องทางอื่น ๆ ได้อีกมากเลย ยกตัวอย่าง
เช่น การเก็บข้อมูลของคนท่ีเข้ามาดูเว็บไซต์เพื่อน าไป
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับการท าโฆษณาใน
ช่องทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook,Instagram 
หรือ Google Ads 

LINE Official Account 
     จริง ๆ แล้ว LINE OA นับว่าเป็น Social Media อีกช่องทางหนึ่ง แต่ท่ีผมแยกมันออกมาเพราะว่า เราใช้
มันโดยวัตถุประสงค์ท่ีแตกตา่งกันออกไป เราไม่ได้ใช้เพื่อโปรโมท แต่เราใช้ LINE OA เพื่อพูดคุยให้ข้อมูลกับ
ลูกค้าโดยเฉพาะ 
     หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วท าไมไม่ใช้ Facebook Messenger ล่ะ ก็ไม่ผิดครับ แต่จากประสบการณ์   
ท่ีผ่านมาพบว่า ลูกค้าท่ีแอด LINE OA เพื่อเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า มีโอกาสปิดการขายได้มากกว่า 
Facebook Messenger ถึง 70% และตอนนี้เราก็สามารถลงสินค้าผ่าน LINE My Shop ได้อีกด้วย        
เมื่อลูกค้าสนใจสินค้าเราสามารถส่งลิงกน์ี้ให้ลูกค้ากดซื้อ และช าระเงินได้ทันที 

3.เลือกช่องทางการช าระเงิน 

     สิ่งส าคัญที่ร้านค้าออนไลน์จะขาดไปไม่ได้เลยคือ ช่องทางการรับ
ช าระเงินออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์หลายแบรนด์อาจเริ่มต้นจากการ
จากใช้บัญชีธนาคารในการรับเงิน แต่ถ้าจะให้ดี หากร้านค้าสามารถรับ
ช าระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตได้ ร้านของคุณจะมีโอกาสปิดการ
ขาดเพิ่มขึ้นอีก 30% เลยทีเดียว 

     การรับช าระด้วยบัตรเครดิตนั้นสามารถท าได้โดยใช้บริการ Payment Gateway ซึ่งแบ่งออกเป็น      
2 ประเภท คือ 
     • ของธนาคาร : K-Payment Gateway ของธนาคารกสิกร 
     • ไม่ใช่ของธนาคาร : Paypal, GB Prime Pay 
แน่นอนว่าหลายคนพอเห็นว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยเลยไม่อยากใช้งาน แต่ผมแนะน าว่า ควรใช้ครับ 
เพราะสิ่งท่ีคุณจะได้กลับมาคือ โอกาสปิดการขาย และจ านวนลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น 
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4.วดัผลลพัธผ์ลการตลาดออนไลน ์

     ไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์ แต่การท าธุรกิจทุกประเภทหากต้องการให้ประสบความส าเร็จ คุณต้องรู้จัก
การวัดผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้เรารู้ว่าเป้าหมายท่ีเราวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนั้น เราท าส าเร็จ หรือใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ท่ีวางไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
     • เป้าหมายคือ มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์ 5,000 คนต่อเดือน 
     • ผลลัพธ์คือ เดือนทีแล้วมีคนเข้ามาดู 50 คน 
     • แนวทางการปรับปรุง ลองเขียนคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจ โดยใช้ Keyword ท่ีมีปริมาณการค้นหา หรือ โฟกัส 
ท่ีการท า SEO ให้มากขึ้น 
การวัดผลลัพธ์นั้นช่วยให้เรารู้ว่าจุดไหนบ้างท่ีเราควรปรับปรุง เพื่อท่ีจะท าให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ 
แต่ถ้าผลลัพธ์ท่ีคุณได้ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สิ่งท่ีคุณต้องท าต่อไปก็คือ ตั้งเป้าหมายให้ให้สูงขึ้น เพื่อธุรกิจ
ของคุณโตขึ้นไปตามเป้าหมายท่ีคุณตั้งไว้ 

Tips 
     ส าหรับร้านค้าท่ีมองไม่เห็นทางว่าเราควรจะพัฒนายังไงต่อไป แนะน าให้ “ศึกษาจากคู่แข่ง” คู่แข่งของเรา
ขายสินค้าช่องทางไหนบ้าง มีวิธีการโปรโมทยังไงให้น่าสนใจ รูปภาพ การเขียนแคปชั่น กิจกรรมทางการตลาด 
การตลาดของคู่แข่งในแต่ละช่องทางเขาท ายังไง การศึกษาจาก Case Study จากคู่แข่ง จะช่วยให้เรามีแนวทาง
ในการพัฒนาร้านค้าได้อย่างแน่นอน 
Get Start ! 
     หากคุณอยากให้ร้านค้าประสบความส าเร็จบนโลกออนไลน์ เริ่มต้นท าตั้งแต่วันนี้ 
1. เร่ิมวางแผน ตั้งชื่อร้านให้แตกต่าง หากลุ่มเป้าหมายให้เจอ และที่ส าคัญตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 
2. เลือกช่องทางการโปรโมทสินค้าให้ครอบคลุม เข้าถึงลูกค้าทุกช่องทาง 
3. เลือกช่องทางการช าระเงิน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสปิดการขาย 
4. สุดท้ายที่คุณท ามาทั้งหมด ต้องวัดผลได้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ให้ไปถึงไปหมายที่ตั้งไว้ 

https://www.makewebeasy.com/th/blog/ขายของออนไลน ์
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