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 ว�รส�ร Smart Job Magazine ฉบบันีเ้ปน็ฉบับพเิศษ เน่ืองในโอก�สครบรอบ 1 ปี Smart Job Center ซึง่เปน็ก�ร

ให้บริก�รจัดห�ง�นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในอน�คต ซึ่งน�ยกรัฐมนตรี  

(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอช�) ได้ให้คว�มสำ�คัญโดยได้กล่�วถึงในเวทีเสวน�สหประช�ช�ติ เมื่อวันที่ 25 กันย�ยน 

2558 ว่� ก�รตั้ง Smart Job Center เป็นก�รสร้�งง�นสร้�งร�ยได้ให้ประช�ชนโดยติดต�มคำ�กล่�วทั้งหมดในฉบับนี้ 

 นอกจ�กน้ัน ว�รส�รฉบบันีไ้ดน้ำ�ทศิท�งอกีก�้วหนึง่ของ Smart Job Center  ของกรมก�รจดัห�ง�น  บทวเิคร�ะห์

เศรษฐกจิไทย ป ี2559 ผลง�นครบรอบ 1 ป ีของ Smart Job Center และคว�มคิดเหน็ของผูม้�รับบริก�รจ�กผูส้มคัรง�น 

และน�ยจ�้งทีม่�ใชบ้รกิ�ร Smart Job Center นอกจ�กนัน้ ยงัมบีทคว�มทีน่ำ�เสนอคว�มภมูใิจของกรมก�รจดัห�ง�น

กบัม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใสของหนว่ยง�นภ�ครฐั ตลอดจนบทคว�มทีใ่หค้ว�มรูแ้ละเปน็ประโยชน ์ไดแ้ก ่แรงง�นไทย 

ในบริบทใหม่ : ก�รเรียนส�ยอ�ชีพเพื่อช�ติ และบทคว�มจ�กองค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (ILO) เกี่ยวกับ

สถ�นก�รณ์ของตล�ดแรงง�นในโลกปัจจุบันที่แรงง�นมีก�รศึกษ�สูงแต่ห�ง�นที่เหม�ะสมไม่ได้ 

 คณะผู้จดัทำ�หวงัว�่ส�ระคว�มรูใ้น Smart Job Magazine ฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผู้อ�่นและส�ม�รถตดิต�ม

ฉบับต่อไปใน http://lmi.doe.go.th/

กองวิจัยตลาดแรงงาน

มกราคม 2559



และปัญห�ก�รกระจุกตัวของก�รถือครองที่ดินและ

ทรพัย�กรของประเทศ ทีอ่ยูใ่นกลุม่คนสว่นน้อยเท�่นัน้

 ดังนั้น รัฐบ�ลไทยได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�ง

โอก�สในสังคม และก�รเข้�ถงึแหล่งทรพัย�กรของประเทศ 

อย่�งทัดเทียมกัน เพร�ะไม่ต้องก�รท้ิงใครไว้ข้�งหลัง  

ไมต่อ้งก�รใหสั้งคมไทยมกี�รใชอ้ำ�น�จเพือ่ผลประโยชน ์

ท�งก�รเมือง เบียดบังผลประโยชน์ของประช�ชน 

สว่นใหญข่องประเทศ สร�้งคว�มแตกต�่ง แบง่แยก เอ�รดั 

เอ�เปรียบ จนเกิดคว�มอยุติธรรม และนำ�ไปสู่ก�รทุจริต

คอรร์ปัชัน่ ซึง่เปน็ร�กเหง�้แหง่ปญัห�คว�มขดัแยง้และ

คว�มแตกแยกในสังคมไทยในขณะนี้ น�ยกรัฐมนตรี 

ได้กล่�วถึงก�รบริห�รประเทศว่� ช่วงแรก คือ พลิกฟื้น 

สันติสุข สร้�งคว�มส�มัคคี และแก้ปัญห�เร่งด่วน 

ท�งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันไทยกำ�ลัง

เดนิหน�้ ว�งร�กฐ�นก�รพฒัน�และว�งแผนก�รปฏรูิป

ประเทศไทย อย่�งครบวงจร ทัง้ก�รร�่งรฐัธรรมนญูของ

ประเทศใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และ

เปดิโอก�สก�รมสีว่นรว่มของประช�ชนอย�่งกว้�งขว�ง 

ต�มวิสยัทศันข์องประเทศ 2015 - 2020 “ประเทศมัน่คง 

ในการประชุมระดับผู้น�าเพื่อรับรองวาระการพัฒนา 

ภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (POST 2015 Summit) และ

นายกรฐัมนตร ี(พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา) ได้ร่วมกล่าว 

เสวนาในหัวข้อ “Ending poverty and hunger”  

โดยเห็นว่าเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาท้ังในประเทศและ 

ระดับโลก ต้องสร้างความสมดลุและย่ังยืน โดยขจดัความ

ยากจน ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเท่าเทียมกัน 

ในสังคมเป็นส�าคัญ สรุปสาระส�าคัญค�ากล่าวดังนี้

 น�ยกรฐัมนตรกีล�่วว�่ เปน็เรือ่งทีน่�่ยนิดปีระช�คม

โลกได้หันม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนดว�ระก�ร

พัฒน�โดยเน้นก�รแก้ปัญห�อย่�งสมดุลและยั่งยืน  

ทัง้ก�รขจดัคว�มย�กจน และลดคว�มเหล่ือมล้ำ� ซึง่เปน็

เป้�หม�ยทีท้่�ท�ยสำ�หรบัก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื (SDGs) 

ที่จะต้องเดินหน้�ส�นต่อจ�กเป้�หม�ยก�รพัฒน�แห่ง

สหัสวรรษ (MDGs) ให้บรรลุผลภ�ยใน 15 ปีข้�งหน้� 

สำ�หรับประเทศไทย แม้นว่�สัดส่วนของคนจนจะลดลง 

อย่�งต่อเนื่อง เหลือร้อยละ 10.53 ในปี 2557 จ�ก 

รอ้ยละ 42 ในป ี2543 แตค่ว�มเหลือ่มล้ำ�ยงัคงเป็นปญัห�

สำ�คญัของสังคมไทย จ�กโครงสร�้งเศรษฐกจิทีไ่มส่มดุล  

สรุปคำ�กล่�วของน�ยกรัฐมนตรี 

(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�) 

ในเวทีเสวน�สหประช�ช�ติ 
เมื่อวันที่ 25 กันย�ยน 2558

เรื่อง “Ending poverty and hunger”
 

โดยพลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

2015
summit

Sm
art Job M

agazine

1



 (4) ก�รสร�้งกลไกในก�รบรหิ�รจัดก�รทรพัย�กร

แหล่งน้ำ� ที่ดิน ป่�ไม้ ของประเทศ อย่�งบูรณ�ก�ร 

และยั่งยืน ไม่เสียดุลยภ�พท�งสังคมและสิ่งแวดล้อม 

น�ยกรัฐมนตรียงักล่�วว�่ คว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจของ

ประเทศ ตอ้งเร่ิมจ�กก�รเสริมสร้�งขดีคว�มส�ม�รถของ 

“ชุมชน” นบัตัง้แต ่ก�รสง่เสริมสนิค้�จ�กภมิูปญัญ�ทอ้งถ่ิน

และ OTOP (One Tambon One Product) ก�รสง่เสรมิโอก�ส

ใหผู้้มีร�ยไดน้้อยเข�้ถงึแหลง่เงนิทนุ อ�ท ิกองทุนหมูบ่�้น  

ตำ�บล และสนิเชือ่ “น�โนไฟแนนซ”์ ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ 

ให้ชุมชนเกษตรกรรม ด้วย “ศูนย์เรียนรู้” ประจำ�อำ�เภอ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลติสนิค้�เกษตร ให้ส�ม�รถ

พึ่งพ�ตนเองได้

 นอกจ�กนี ้ก�รบรกิ�รจดัก�รด้�นแรงง�น กม็บีทบ�ท

สำ�คัญในก�รสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ ให้กับประช�ชนผู้มี 

ร�ยได้น้อย โดย “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 

(Smart Job Center)” ทั่วประเทศ ทำ�ให้อัตร�ส่วน 

ก�รมีง�นทำ�ของไทย สูงถึงร้อยละ 98.7 รวมท้ังให้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุนเพื่ออน�คตและเพื่อกระจ�ย

คว�มเจรญิไปสูท่อ้งถิน่ อ�ท ิก�รลงทนุระบบโครงสร�้ง

ก�รคมน�คมพื้นฐ�น และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

 ในตอนท�้ย น�ยกรฐัมนตรเีชือ่มัน่ว�่ ด้วยคว�มรว่มมอื 

กันสร้�งคว�มเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และ

ประเทศ สร�้งคว�มเชือ่มโยง โดยก�รชว่ยเหลอืประเทศ

เพือ่นบ�้นและภมูภิ�ค จะชว่ยลดคว�มเหลือ่มล้ำ�ภ�ยใน

ประเทศ ลดช่องว่�งในก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ และ

ช่วยให้ประเทศกำ�ลังพัฒน� ส�ม�รถขจัดคว�มย�กจน

ได้เร็วขึ้น เพร�ะก�รพัฒน�จะย่ังยืนได้ก็ต่อเมื่อทุกคน 

ทกุประเทศ ก�้วไปข�้งหน�้พรอ้มๆ กนั ไมม่คีนใด หรอื

ประเทศใด ถกูทิง้อยูข่�้งหลงั คว�มย�กจน คว�มหวิโหย 

และคว�มเหลื่อมล้ำ� ถูกขจัดหมดไป มีก�รสร้�งโอก�ส 

สร�้งง�น สร�้งภมูคิุม้กนั สร�้งคว�มพอด ีทัง้ในก�รผลติ 

และบริโภค เพื่อให้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดของโลก 

ใบนี้ ยั่งยืนสำ�หรับชนรุ่นหลังต่อไป

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์/สำ�นักโฆษก 

  http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=95859:id95859&Itemid=339&lang=th

ประช�ชนม่ังคัง่ ประช�คมยัง่ยนื” รัฐบ�ลมคีว�มรับผดิชอบ  

ในก�รสร้�งกรอบ กติก� ที่เอ้ือให้คนทุกคนในสังคม

ได้รับโอก�สอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่ว่�จะด้�นก�รศึกษ� 

บรกิ�รท�งก�รแพทย ์และท�งสังคม ตลอดจนตอ้งไดร้บั 

ก�รคุ้มครองโดยกระบวนก�รยุติธรรม 

 ทัง้นี ้แนวท�งก�รพฒัน�ของประเทศของไทย ได้รบั 

แรงบันด�ลใจ จ�กปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ท่ีเน้นก�รเติบโตอย่�ง

ยั่งยืนและทั่วถึง บนหลักของ “คว�มพอประม�ณ  

มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน” เพ่ือเอ�ชนะคว�มเสี่ยง

และก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ จ�กทั้งภ�ยในและ

ภ�ยนอกประเทศ ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้�งพื้นฐ�น 

ท�งด้�นจิตใจของคนในช�ติในทุกระดับ ให้มีคุณธรรม 

คว�มซื่อสัตย์สุจริต มีคว�มรู้ท่ีเหม�ะสม ดำ�เนินชีวิต

ดว้ยคว�มอดทน และรอบคอบ สำ�หรบัก�รแกไ้ขปญัห�

คว�มย�กจนและก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม  

ต�มหลกัเศรษฐกจิพอเพียงนัน้ มุง่เนน้ก�รพ่ึงพ�ตนเอง 

ดว้ยก�รสร�้งง�น โดยมปีระช�ชนเปน็ศนูยก์ล�ง ไม่เนน้

วตัถนุยิม - บรโิภคนยิม ดว้ยก�รสร�้งร�ยได ้ทีป่ร�ศจ�ก

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้คว�มสำ�คัญกับ 

ก�รหล่อหลอมจิตวิญญ�ณ ปลูกฝังให้คนมีคว�มสมดุล 

ระหว่�งก�รผลิตกับก�รบริโภค มีจิตสำ�นึกที่เอื้ออ�ทร  

และอยู่กับธรรมช�ติอย่�งกลมกลืน

 ดงันัน้ หลักก�รสำ�คญัของก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื กค็อื 

ก�รรกัษ�คว�มสมดุลท�งเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

ไดอ้ย่�งเหม�ะสม ซึง่ตลอด 50 ปทีีผ่�่นม� ประเทศไทย

ส�ม�รถยกระดับก�รพัฒน�ม�เป็นประเทศร�ยได้ 

ป�นกล�ง ระดับสูงได้ ก็ด้วยก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�ร 

 (1) ส่งเสริมก�รทำ�เกษตรกรรมท่ีย่ังยืน เกษตร

อินทรีย์ ลดก�รใช้ส�รเคมี 

 (2) ส่งเสริมตล�ดชุมชน ลดกลไกพ่อค้�คนกล�ง 

สร้�งเครือข่�ยธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)

 (3) พัฒน�ศักยภ�พ SMEs เชื่อมโยงธุรกิจขน�ด

ใหญแ่บบ “พีส่อนนอ้ง” แล้วเช่ือมโยงกับภมูภิ�คและโลก 
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กรมก�รจดัห�ง�นใหค้ว�มสำ�คญัในก�รสง่เสรมิใหป้ระช�ชน 

คนไทยทุกคนมีง�นทำ� มีก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�ร 

ใหบ้รกิ�รจดัห�ง�นอย�่งครบวงจร โดยก�รเปดิศนูยบ์รกิ�รจดัห�ง�น 

เพื่อคนไทย (Smart Job Center) เป็นแห่งแรกในบริเวณ

กระทรวงแรงง�น เมื่อวันที่ 19 มกร�คม 2558 เพื่อบริก�ร 

และอำ�นวยคว�มสะดวกใหป้ระช�ชนคนไทยทกุคนภ�ยใตค้ำ�ว�่  

“บริก�รด้วยใจ เพื่อคนไทยมีง�นทำ�” และได้มีก�รขย�ย 

ศูนย์บริก�รฯ ไปยังภูมิภ�คอีก 11 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 

ระยอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครร�ชสีม� สกลนคร สงขล� 

สตูล ปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�ส

 ในโอก�สครบรอบ 1 ปี ของศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กรมก�รจัดห�ง�นมุ่งหวัง 

จะให้ Smart Job Center เป็นศูนย์รวมของ Smart Worker ผู้ลงทะเบียนสมัครง�นจะเป็นกำ�ลังแรงง�นที่มีคุณภ�พ

และทักษะ นอกจ�กนี้ Smart Job Center จะเป็นหน่วยง�นที่มีจิตวิญญ�ณ ผู้ม�รับบริก�รทุกคนมีคว�มสุข  

ผู้ประกอบก�ร/น�ยจ้�ง ได้รับคว�มสะดวกในก�รคัดเลือกคนไปทำ�ง�นและประทับใจในบริก�ร ผู้สมัครง�นได้รับ

คว�มสุข มีขวัญและกำ�ลังใจในก�รห�ง�นทำ�

 ในปี 2559 กรมก�รจัดห�ง�นได้เตรียมจัดตั้ง Smart Job Center เพิ่มอีก 32 จังหวัด เพื่อให้บริก�รประช�ชน 

ในภูมิภ�ค จึงหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� Smart Job Center จะทำ�ให้ประช�ชนคนไทยทุกคนมีง�นทำ�อย่�งมีคว�มสุข  

มีคว�มมั่นคงและมีอน�คตที่ยั่งยืนต่อไป

 นายอารักษ์  พรหมณี

 อธิบดีกรมการจัดหางาน

Smart Job Center

อีกก้�วหนึ่งของ
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 “เศรษฐกจิฟื้นหรอืยงั?” หรือ “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะได้ผลจริงหรือ?” หรือ 

“ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะฟืน้หรือไม ่และเมือ่ไร” หรอื “ใครๆ กพ็ดูวา่ปหีนา้เผาจรงิปนีีแ้คเ่ผาหลอกๆ ใชม่ัย้” 

เป็นคำ�ถ�มยอดฮิตที่ผมถูกถ�มม�กที่สุดในช่วงนี้เกี่ยวกับภ�วะเศรษฐกิจไทย  

 คนไทยฝ�กคว�มหวงัไวก้บัทีมเศรษฐกจิใหมข่องรฐับ�ลภ�ยใตก้�รนำ�ของ ดร.สมคิด จ�ตศุรพีทิกัษ ์อย่�งม�ก 

เนื่องจ�กตลอดปี 2558 เศรษฐกิจไทยซึมตัวลงอย่�งต่อเนื่อง และยังไม่มีท่�ทีว่�จะฟื้นตัวขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรมใน

มุมมองของประช�ชนและนักธุรกิจโดยส่วนใหญ่ 

 เช่นเดียวกับรัฐบ�ลท่ีฝ�กคว�มหวังไว้กับทีมเศรษฐกิจใหม่ เพร�ะถ้�เศรษฐกิจฟื้น ประช�ชนมีเงินทอง 

เต็มกระเป๋� อะไรๆ ก็จะดูดีไปหมดในส�ยต�ของประช�ชน ก�รดำ�เนินนโยบ�ยด้�นเศรษฐกิจ สังคมและก�รเมือง

ของรัฐบ�ลจะได้รับก�รตอบรับอย่�งสูงจ�กประช�ชน ดังนั้น กลยุทธ์ “เศรษฐกิจนำ�ก�รเมือง” จะมีคว�มสำ�คัญต่อ

คะแนนนิยมของรัฐบ�ลของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นอย่�งยิ่ง จึงทำ�ให้เร�เชื่อได้ว่�รัฐบ�ลจะระดมทุกสรรพกำ�ลังในก�ร

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยใหฟ้ืน้ตวัอย�่งรวดเรว็ และใหฟ้ืน้ตวัอย�่งเปน็รปูธรรมใหป้ระช�ชนคนไทยเหน็ไดช้ดัเจนใน

ปี 2559 

 หลังจ�กเข้�รับตำ�แหน่งหัวหน้�ทีมเศรษฐกิจของ ดร.สมคิด ไม่น�นนัก ในช่วงต้นเดือนกันย�ยนท่ีผ่�นม� 

ดร.สมคิด ไดป้ระก�ศม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิรอบแรกวงเงนิประม�ณ 1.36 แสนล้�นบ�ท ประกอบดว้ยเงนิปลอ่ยกู้

ให้กบัประช�ชนทีม่รี�ยไดน้้อยผ�่นกองทนุหมูบ่�้น เงนิท่ีสนับสนุนใหต้ำ�บลไปลงทุนพฒัน�พืน้ท่ีตำ�บลละ 5 ล้�นบ�ท  

และเงนิงบประม�ณทีใ่หจั้งหวดันำ�ไปลงทุนพฒัน�พืน้ทีใ่นโครงก�รขน�ดเลก็ไมเ่กนิ 1 ล้�นบ�ทตอ่โครงก�ร เพือ่ให ้

เงนิงบประม�ณกระจ�ยไปสูท่อ้งถิน่ต�่งๆ อย�่งรวดเรว็เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในต�่งจังหวดัใหฟ้ืน้ตวัขึน้ไปพรอ้มๆ กนั 

อย่�งรวดเร็ว 

เศรษฐกิจไทยปี 2559

โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย   

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ธันวาคม 2558
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 นอกจ�กนีย้งัมมี�ตรก�รชดุที ่2 คอืม�ตรก�รกระตุน้ 

SMEs ผ่�นก�รให้สินเช่ือและดอกเบี้ยต่ำ�ผ่�นธน�ค�ร

พ�ณชิยว์งเงนิ 1 แสนล�้นบ�ท และก�รค้ำ�ประกนัเงินกู ้

SMEs อีก 1 แสนล้�นบ�ท เพื่อให้ธุรกิจ SMEs นำ�เงิน 

ที่ได้ไปลงทุนหรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 

ซือ้เครือ่งมือเครือ่งจกัร ซือ้วตัถดุบิเพือ่ใหเ้กดิก�รใชจ้�่ย 

หมุนเวียนในภ�คธุรกิจให้ม�กข้ึนเพ่ือกระตุกกระตุ้น

เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นเร็วที่สุด

 และม�ตรก�รล�่สุดคอื ม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิ

ผ่�นก�รกระตุ้นภ�คอสังห�ริมทรัพย์ ซ่ึงประกอบด้วย 

ม�ตรก�รสินเชื่อของธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ (ธอส.) 

1 หมื่นล้�นบ�ท ม�ตรก�รลดค่�ธรรมเนียมจดจำ�นอง

จ�ก 1% เหลือ 0.01% ของมูลค่�จดจำ�นองกับก�รลด

ค่�ธรรมเนียมก�รโอนจ�ก 2% เหลือ 0.01% เป็นเวล�  

6 เดือน และม�ตรก�รใหส้ทิธิผ์ูท้ีซ่ือ้บ�้นต่ำ�กว�่ 3 ล�้นบ�ท  

ให้ส�ม�รถนำ�เอ� 20% ของมูลค่�บ้�นที่ซื้อไปหักภ�ษี

บคุคลธรรมด�ได้เปน็เวล� 5 ป ีจนถึง 31 ธ.ค.2559 ทัง้นี ้

ม�ตรก�รกระตุน้อสังห�รมิทรพัยล์�่สดุไดรั้บก�รตอบสนอง 

จ�กภ�คธุรกิจและภ�คประช�ชนได้ดีระดับหนึ่ง  

เพร�ะถอืว�่เปน็ก�รกระตุน้กำ�ลงัซือ้ของภ�คประช�ชน

เพร�ะวงเงินกู้ท่ีเหม�ะสมและอตัร�ดอกเบ้ียทีต่่ำ� ซึง่น�่จะ 

เป็นเชื้อฟืนสำ�คัญที่จะช่วยกระตุกภ�คอสังห�ริมทรัพย์

และภ�คอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องฟื้นชีวิตชีว�ขึ้นม�

 ศูนย์พย�กรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มห�วิทย�ลัย

หอก�รค้�ไทย ได้ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มเห็นจ�กประธ�น 

และกรรมก�รหอก�รค�้จงัหวดัทัว่ประเทศจำ�นวน 200 คน  

ในก�รประชุมหอก�รค้�ทั่วประเทศในปล�ยเดือน

พฤศจกิ�ยนท่ีผ�่นม� พบว�่ ม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิ

ที่ผ่�นม�ของรัฐบ�ล ทำ�ให้เศรษฐกิจในจังหวัดต่�งๆ  

ท่ัวประเทศเริม่ฟืน้ตวัขึน้แลว้ และมกี�รบรโิภคตลอดจน 

ก�รลงทุนเพิ่มม�กข้ึนทุกพื้นที่จ�กม�ตรก�รดังกล่�ว  

หรอืเรยีกง�่ยๆ ว�่ “เศรษฐกจิไทยไดผ้า่นจดุต่ำาสุดไปแล้ว  

และกำาลังฟื้นตัวขึ้น”

 ซึ่งสอดคล้องกับก�รสำ�รวจดัชนีคว�มเช่ือมั่นของ 

ผู้บริโภคโดยมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทยในเดือน

พฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� พบว่�คว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

ปรบัตวัดีข้ึนทกุร�ยก�รตอ่เนือ่ง 2 เดือนตดิตอ่กัน สะทอ้นว�่ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่แม้ยังรู้สึกว่�ภ�วะเศรษฐกิจไทยยัง 

ไม่ดีเท่�ที่ควร แต่เห็นว่�เศรษฐกิจไทยกำ�ลังฟื้นตัวขึ้น 

 และย่ิงสอดคล้องกับร�ยง�นตัวเลข GDP ของ

เศรษฐกจิไทยของสภ�พฒัน ์หรอื สศช. ทีร่ะบวุ่� เศรษฐกจิ

ไทยในไตรม�สที ่3 ของปี 2558 ขย�ยตวั 2.9% เทียบกับ

ไตรม�สที ่1 และ2 ทีข่ย�ยตวั 3.0% และ 2.8% ต�มลำ�ดบั 

แสดงว�่เศรษฐกจิฟืน้ตวัแลว้ในไตรม�สที ่3 และเศรษฐกิจ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขย�ยตัว 

ร้อยละ 2.9 ทำ�ให้สถ�บันวิจัยเศรษฐกิจแทบทุกสำ�นัก 

ค�ดก�รณว่์�เศรษฐกจิไทยในปนีีน้�่จะขย�ยตวัได ้3.0% 

 สำ�หรบัเศรษฐกจิไทยในป ี2559 น้ัน ยงัมีคว�มเสีย่ง 

และคว�มผันผวนอยู่ม�กเพร�ะคว�มตึงเครียดท�ง 

ก�รเมืองระหว่�งประเทศภ�ยหลังจ�กก�รก่อก�รร้�ย 

ในฝร่ังเศสและกรณีพิพ�ทระหว่�งรัสเซียกับตุรกี  

อ�จทำ�ใหโ้ลกมีคว�มสุ่มเส่ียงตอ่ก�รฟืน้ตวัท�งเศรษฐกจิ 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กมีก�รก่อก�รร้�ยหรือมีสงคร�ม

ระหว�่งประเทศเกดิขึน้ นอกจ�กนีค้ว�มเสีย่งของภยัแลง้ 

และร�ค�พืชผลท�งก�รเกษตรท่ียังตกต่ำ� ต�มภ�วะ

เศรษฐกิจโลกที่ซึมเซ�และร�ค�น้ำ�มันท่ียังคงทรุดตัว  

ยังเป็นคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของโลก

  อย่�งไรก็ต�ม ศูนย์พย�กรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย ค�ดว่�เศรษฐกิจไทยใน 

ป ี2559 จะขย�ยตวัได ้3.5-4.0% จ�กปจัจยับวกสำ�คัญๆ 

คอื ก�รฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกทีจ่ะทำ�ให้ก�รสง่ออกของ

ไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นต�มโดยจะขย�ยตัวประม�ณ 3-5% 

ก�รทอ่งเทีย่วทีข่ย�ยตวัอย�่งโดดเดน่ตอ่เน่ือง ก�รลงทนุ 

พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่ (mega project)  

ก�รจัดตั้งเขตเศรษฐกิจต�มแนวช�ยแดน ก�รลงทุนใน

ธุรกิจ 4G ก�รเปิด AEC เต็มรูปแบบ และม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบ�ลที่จะออกม�ในอน�คต  

โดยหวังว่�จะไม่มีก�รก่อก�รร้�ยและภ�วะสงคร�ม 

เกิดขึ้นในปีหน้�ครับ
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ภ�ยใตวิ้สยัทศัน ์“เปน็องคก์รหลกัทีม่ปีระสทิธภิ�พในก�รสง่เสรมิก�รมงี�นทำ� คุม้ครองคนห�ง�น และใหบ้รกิ�ร

ข้อมูลข่�วส�รตล�ดแรงง�นที่ทันสมัย” ซึ่งเป็นเป้�หม�ยหลักของกรมก�รจัดห�ง�น  และจ�กข้อสั่งก�รของ 

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ ท่ีให้หน่วยร�ชก�รต่�งๆ เร่งดำ�เนินง�นให้เกิดประโยชน์ต่อประช�ชนอย่�งเป็น 

รูปธรรม กระทรวงแรงง�น จึงได้จัดตั้งศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย (Smart Job Center ) แห่งแรกขึ้นเมื่อ 

วันที่ 19 มกร�คม 2558 ณ อ�ค�ร 3 ชั้น ภ�ยในบริเวณกระทรวงแรงง�น ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมห�นคร 

 และเพ่ือให้ประช�ชนได้รับบริก�รอย่�งท่ัวถึงจึงได้ขย�ยก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย ในพื้นที่ 

จงัหวดัต�่งๆ เพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่จงัหวดันครปฐม จงัหวดัระยอง จังหวดัเชียงใหม ่จังหวัดนครสวรรค ์จังหวดันครร�ชสีม� 

จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัสงขล� จงัหวดัสตลู จงัหวดัปตัต�น ีจงัหวดัยะล� และจงัหวดันร�ธวิ�ส รวมท้ังหมด 12 แหง่  

นอกจ�กนี ้ในปงีบประม�ณ 2559 กรมก�รจัดห�ง�นจะขย�ยศนูยบ์รกิ�รจดัห�ง�นเพือ่คนไทยอกี จำ�นวน 32 แห่ง 

และจะดำ�เนินก�รขย�ยให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในปีงบประม�ณ 2560  

ผลการด�าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2558 

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

 ทั้งนี้ ในปีงบประม�ณ 2558 มีประช�ชนม�รับบริก�รที่ศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทยดังนี้

ล�าดับที่ กิจกรรมที่ให้บริการ จ�านวนผู้ที่ ได้รับบริการ

1. บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 289,271 คน

1.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

 - รับขึ้นทะเบียนห�ง�น 25,424 คน

 - รับแจ้งตำ�แหน่งง�นว่�งจ�กสถ�นประกอบก�ร 3,762 แห่ง

10,044/75,199 ตำ�แหน่ง/อัตร�

 - บรรจุง�น 14,208 คน

1.2 การให้บริการผู้ประกันตนขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน

 - รับขึ้นทะเบียน 87,425 คน

 - รับร�ยง�นตัว 131,138 คน

 - บรรจุง�น 124.081 คน

1.3 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

 - ใหค้ำ�ปรกึษ�และรบัลงทะเบยีนผูป้ระสงค์เดินท�งไปทำ�ง�นต�่งประเทศ 21,996 คน

1.4 การให้บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 7,510 คน

1.5 การให้บริการให้คำาปรึกษาและแนะแนวอาชีพประชาชนทั่วไป 12,016 คน

2. บริการจัดหางานผ่านเว็บไซต์ 47,393 คน

 - รับขึ้นทะเบียน 47,393 คน

 - บรรจุ (ผู้ได้ง�นทำ�) 18,398 คน
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พื้นที่ตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
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“กระทรวงแรงงาน บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานท�า”

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 
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กิจกรรมต่�งๆ ที่ให้บริก�ร ณ ศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

ให้ข้อมูลและค�าแนะน�าในการขอรับบริการ

สาธิตอาชีพอิสระ
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แนะแนวอาชีพ

รับสมัครงานผ่านระบบ 

Internet
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 การรบัทราบขา่วการเปดิศนูยบ์รกิารจดัหางาน

เพื่อคนไทย (Smart Job Center)

 ได้รับทร�บข่�วก�รเปิดศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพ่ือ

คนไทย โดยเข้�เว็บไซด์ของกระทรวงแรงง�น ตัวเองมี

คว�มสนใจจึงเดินท�งเข้�ม�สมัครง�นที่ศูนย์ฯ และได ้

พบว่�บริษัท ห้องอ�ห�รสีฟ้� จำ�กัด กำ�ลังเปิดบูท 

รับสมัครง�น

 การใหบ้รกิารสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการ

 ศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทยส�ม�รถตอบ

สนองกับคว�มต้องก�รได้ม�ก เพร�ะว่�นักศึกษ�

ที่เรียนจบม�ใหม่อย่�งเพื่อนๆ ก็ไม่รู้ว่�จะต้องไป

สมัครง�นที่ไหน บ�งคนก็ไปทำ�ง�นใน

โรงง�นในตำ�แหน่งที่ไม่ตรงกับ 

ที่เรียนจบม� ส่วนตัวเองได้ม� 

สมัครง�นที่นี้ก็ได้ง�นในตำ�แหน่ง 

ทีต่รงกับท่ีเรยีนจบม� ศนูยฯ์ ส�ม�รถ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รของ 

ผูส้มคัรง�นไดเ้ปน็อย�่งดี ตำ�แหนง่ง�นทีม่ี

อยูก่เ็พยีงพอสำ�หรบัผูส้มคัรง�น เจ�้หน�้ที่

Smart Job Center

ทีใ่หบ้รกิ�รของศนูยฯ์ กค็อยใหค้ำ�แนะนำ�ตำ�แหนง่ง�นที่

ตรงกบัผู้สมคัรง�น สว่นตวัเองเข�้ม�สมคัรง�นทีศ่นูยเ์พยีง  

1 สัปด�ห์ก็ได้ง�นทำ� ในตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่บัญชีและ 

ก�รเงิน บริษัท ห้องอ�ห�รสีฟ้� จำ�กัด ตอนนี้ทำ�ง�นได้ 

ประม�ณ 4 เดอืนแลว้ ท�งบรษิทับรหิ�รง�นแบบครอบครวั 

รุน่พีจ่ะคอยใหค้ำ�แนะนำ�รุน่นอ้งห�กไมเ่ข�้ใจในง�นทีท่ำ�

 พอใจกับการบรกิารจดัหางานทางอเิล็กทรอนกิส ์

ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

 รูส้กึพอใจกบัก�รบรกิ�รจดัห�ง�นท�งอเิลก็ทรอนกิส ์

ณ ศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย เพร�ะเร�ไม่ต้อง

เสยีเวล�และค่�ใช้จ�่ยในก�รเดนิท�งไป

ห�ง�นและสัมภ�ษณท์ีบ่รษิทั ผูส้มคัร

ง�นและน�ยจ�้งส�ม�รถตดิตอ่กนัได ้

โดยผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ก�รบรกิ�รของศนูยบ์รกิ�รจดัห�ง�น 

เพื่อคนไทยคิดว่�ดีอยู่แล้ว ไม่มี

อะไรท่ีตอ้งปรบัปรงุ ตำ�แหนง่ง�น 

ท่ีเจ้�หน้�ท่ีศูนย์ฯ แนะนำ� 

ให้ก็ดีม�ก

ความเห็นของผู้มารับบริการ

นางสาวดวงใจ  ไชยสิน

อาย ุ23 ป ีเพิง่เรยีนจบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ียงัไมเ่คยทำางาน

มาก่อน และได้สมัครงานผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 

(Smart Job Center) ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

และการเงิน บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำากัด
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 การรับทราบขา่วการเปิดศนูยบ์รกิารจดัหางาน

เพื่อคนไทย (Smart Job Center)

 เข้�ไปห�ง�นโดยดจู�กเวบ็ไซด ์และพบเว็บไซด ์Smart 

Job Center เหน็ว่�มีก�รเปิดรับสมัครง�น จึงเดนิท�งเข�้

ม�สมคัรง�นทีศู่นย์ฯ และไดพ้บว�่บรษิทั หอ้งอ�ห�รสฟ้ี� 

จำ�กดั กำ�ลังเปดิบทูรับสมคัรง�นในตำ�แหนง่ผู้จดัก�รเขต  

ก็เลยสมัครเพร�ะเป็นตำ�แหน่งง�นที่เคยทำ�ม�ก่อน

 การใหบ้รกิารสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการ

 ก�รบริก�รของศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รได้ม�ก เพร�ะอยู่ที่

บ้�นเข้�ไปดูตำ�แหน่งง�นในระบบ ก็ส�ม�รถทร�บว่�มี

ตำ�แหน่งง�นอะไรบ้�ง ซ่ึงตนเองเข้�ไปสมัครง�นเพียง  

นายสาธิต  ธีระสาสน์

อายุ 31 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา สมัครงานผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ 

คนไทย (Smart Job Center) ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่ง 

ผู้จัดการเขต บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำากัด ได้ 7 เดือน  

โดยกอ่นหน้านีเ้คยมปีระสบการณ์ในการทำางานมาแลว้ประมาณ 

10 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7 วัน ก็ได้ง�นทำ� มีบริษัท 4-5 ร�ยติดต่อเข้�ม� แต่

ตนเองเลือกที่จะทำ�ง�นกับห้องอ�ห�รสีฟ้� เพร�ะเป็น

แบรนดท์ีไ่มเ่คยทำ�กอ่น ตำ�แหนง่ง�นทีศ่นูยฯ์ มีม�ก ทำ�ให้

เร�รู้สึกว่�ถ้�เร�มีคุณภ�พเร�ส�ม�รถเลือกน�ยจ้�งได้

 พอใจกบัการบรกิารจัดหางานทางอิเลก็ทรอนกิส ์

ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

 พอใจม�กกบัก�รบรกิ�รจัดห�ง�นท�งอเิลก็ทรอนกิส ์

ณ ศนูยบ์รกิ�รจดัห�ง�นเพือ่คนไทย คอืเมือ่กอ่นทกุคน

จะต้องออกจ�กบ�้นเพือ่ไปห�ง�นทำ� แต่พอมีศนูยฯ์ เข�้

ม�ช่วยทำ�ให้ง่�ยต่อก�รห�ง�นทำ� เพียงแค่ผู้ใช้บริก�ร

ต้องเรียนรู้ก่อนว่�สิ่งที่ต้องก�รทำ�คืออะไร และเมื่อเข้�

ม�ตดิตอ่ทีศ่นูยฯ์ แลว้เร�จะทำ�อะไรตอ่ มันเปน็ระบบที่

ง่�ยม�ก

 ตอนนีเ้ปน็ยคุของ Social Network เราควรใชใ้ห้

เกิดประโยชน์มากที่สุด Smart Job Center เป็นอีก 

หนึ่งหนทางที่ทำาให้เราได้งาน ทำาให้รู้ว่าท่ีไหนเปิด

รบัสมคัรงานตำาแหนง่อะไร มนัตรงกบัเปา้หมายของ 

ผูส้มคัรงาน จงึอยากใหท้กุคนเขา้มาใชบ้รกิาร Smart 

Job Center เพื่อจะได้ตอบสนองโจทย์ของตัวเอง

มากที่สุด
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นางสาวอนงค์ชนก กาละพันธุ์

ผู้จัดการแผนกบุคคล

บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำากัด

 การรับทราบขา่วการเปิดศนูยบ์รกิารจดัหางาน

เพื่อคนไทย (Smart Job Center) 

 บรษิทัไดร้บัก�รประส�นจ�กสำ�นกัจดัห�ง�นกรงุเทพ

เขตพื้นที่ 2 ให้ม�ร่วมง�นนัดพบแรงง�น ณ ศูนย์บริก�ร

จัดห�ง�นเพื่อคนไทย 

 คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการ

 บริษัทมีคว�มต้องก�รตำ�แหน่งง�นท่ีหล�กหล�ย 

เช่น ผู้จัดก�รส�ข� เจ้�หน้�ที่บัญชี ก�รเงิน ก�รตล�ด 

แคชเชียร์ ทั้งในส่วนของส�ข� และสำ�นักง�นใหญ่  

บ�งตำ�แหนง่ตอ้งมีทกัษะเฉพ�ะ เช่น ดไีซนเ์นอรส์�ม�รถ

ออกแบบได้ หรือดิสเพลต้องมีคว�มรู้เรื่องกร�ฟฟิก

ดีไซน์ ส่วนตำ�แหน่งแคชเชียร์ ก�รเงิน บัญชี ต้องมี

ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ บริษัทกำ�ลังจะขย�ยกิจก�ร

เพ่ิมอีกหล�ยส�ข� ต้องก�รพนักง�นเพิ่มจำ�นวนม�ก 

ส่วนคนที่ทำ�ง�นกับบริษัทอยู่แล้วก็ผลักดันให้เติบโต

ขึ้น สำ�หรับผู้สมัครง�นท่ีเพิ่งเรียนจบม�ใหม่บริษัท 

ก็รับม�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถฝึก โดยบริษัทจะมี

ก�รฝึกอบรม ปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถเรียน

รู้และทำ�ง�นได้อย่�งมั่นใจ

 ผูส้มัครงานท่ีคดัเลอืกจากศนูย์บรกิารจดัหางาน

เพื่อคนไทย มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

 ผูส้มคัรง�นท่ีคดัเลอืกจ�กศนูย์ฯ ส่วนใหญม่คีณุสมบตัิ

ตรงต�มท่ีบริษัทต้องก�ร เพร�ะว่� ผู้ท่ีม�สมัครง�น

ท่ีศูนย์ฯ จะมีทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ ก�รเปิดศูนย์ฯ 

เพ่ิมในต่�งจังหวัดถือเป็นก�รดีสำ�หรับผู้สมัครง�นและ

น�ยจ้�ง เพร�ะช่องท�งนี้ไม่ต้องลงทุน น�ยจ้�งได้พบ

กบัผูส้มัครง�นโดยตรง ผูส้มัครง�นเข�้ม�สมัภ�ษณแ์บบ 

สบ�ยใจไม่ต้องกลัวโดนหลอก เพร�ะมีเจ้�หน้�ท่ี 

ตรวจสอบให้ในเบื้องต้นก่อนแล้ว ผู้สมัครง�นมีโอก�ส

เลือกน�ยจ้�ง และน�ยจ้�งก็มีโอก�สเลือกบุคล�กร 

ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร 

 ความประทับใจการบริการของศูนย์บริการ 

จัดหางานเพื่อคนไทย

 ประทบัใจในก�รบรกิ�ร สถ�นที ่และบรรย�ก�ศ ระบบ 

เทคโนโลยีส�ม�รถรองรับผู้ม�ใช้บริก�รได้ ขอขอบคุณ 

ศนูยบ์รกิ�รจดัห�ง�นเพือ่คนไทยทีเ่ชญิบรษิทัม�ออกบทูท่ีนี ้ 

ได้พบกับผู้สมัครง�นโดยตรง เป็นก�รเปิดโอก�สให้ 

คนมงี�นทำ� มอี�ชีพ โดยไมต่อ้งเสยีเวล�ม�กท้ังน�ยจ้�ง

และผู้สมัครง�น
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 การรับทราบข่าวการเปิดศูนย์บริการจัดหางาน

เพื่อคนไทย (Smart Job Center)

 บริษัทเคยติดต่อใช้บริก�รจ�กสำ�นักจัดห�ง�น

กรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ในก�รคัดเลือกบุคล�กรและได้รับ

ทร�บว่�มีก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รจัดห�ง�นเพื่อคนไทย 

ในบริเวณกระทรวงแรงง�น จึงม�ใช้บริก�รตั้งแต่เริ่ม 

จดัตัง้ โดยเข�้ม�ติดต่อใชบ้ริก�รทกุเดอืน เนือ่งจ�กบรษัิท

มรี�้นอ�ห�รหล�ยส�ข� นอกจ�กนัน้กย็งัมกีจิก�รโรงแรม

ในเครือบริษัท จึงมีคว�มต้องก�รบุคล�กรจำ�นวนม�ก

 ตำาแหน่งงานที่ต้องการ

 บรษิทัมรี�้นอ�ห�รทัง้หมด 18 ส�ข� ตำ�แหนง่ง�น 

ทีต่อ้งก�รมีตัง้แต่ระดบัปฏบัิติก�รถึงระดับผูบ้รหิ�ร สำ�หรบั

ตำ�แหนง่ง�นทีม่คีว�มตอ้งก�รในขณะนี ้ไดแ้ก ่เจ�้หน้�ที่

บัญชี เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบุคคล ผู้จัดก�รส�ข�ฝึกหัด 

 ผู้สมคัรงานทีค่ดัเลือกจากศนูย์บริการจดัหางาน

เพื่อคนไทย มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

 ผูส้มคัรง�นท่ีคัดเลอืกจ�กศูนย์ฯ สว่นใหญม่คีณุสมบตัิ

ตรงต�มทีบ่รษิทัตอ้งก�ร เพร�ะเจ้�หน้�ทีศู่นย์ฯ ได้มีก�ร

คัดเลือกผู้สมัครง�นในเบื้องต้นต�มคุณสมบัติที่บริษัท 

แจง้ไว้ โดยเจ�้หน�้ทีศ่นูยฯ์ จะโทรศพัท์ประส�นแจง้บรษิทั

นายภูเบศร์ อยู่ญาติมาก

Head of Recruitment Department

บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำากัด

เมือ่มผีูส้มคัรง�นทีม่คีณุสมบตัติ�มทีบ่รษิทัตอ้งก�ร ดงันัน้ 

เมื่อบริษัทได้สัมภ�ษณ์ ก็ส�ม�รถรับเข้�ทำ�ง�นได้เลย

 คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการ

 สำ�หรับคุณสมบัติของผู้สมัครง�นที่บริษัทต้องก�ร  

ถ�้เปน็ระดบับรหิ�ร คอื ผูจ้ดัก�รร�้น กต็อ้งจบปรญิญ�ตร ี 

ในด้�นวิทย�ศ�สตร์ ด้�นบริห�ร หรือด้�นโภชน�ก�ร

เพร�ะเป็นร้�นอ�ห�ร ส่วนตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่บัญชี  

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบุคคล ก็ต้องจบปริญญ�ตรี เช่นกัน  

โดยทกุตำ�แหน่งไมจ่ำ�เปน็ตอ้งมปีระสบก�รณ ์เนือ่งจ�ก

ท�งบริษัทจะมีเทรนเนอร์อบรมพนักง�นก่อน 

 ความประทับใจการบริการของศูนย์บริการ 

จัดหางานเพื่อคนไทย

 ระบบออนไลน์ของศูนย์ฯ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  

โดยผู้สมัครง�นไม่ต้องเสียเวล�เดินท�งไปสมัครง�น

ที่บริษัท ส่วนของบริษัทก็ไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งม� 

ท่ีศูนยฯ์ กส็�ม�รถคัดเลือกผูส้มคัรง�นไดโ้ดยผ�่นระบบ

ออนไลน ์ทำ�ให้ประหยดัเวล�และค�่ใชจ้�่ย ศนูยฯ์ จงึเป็น 

ท�งเลือกทีดี่อย�่งหนึง่สำ�หรบัผูใ้ชบ้รกิ�รทัง้ฝ�่ยน�ยจ�้ง

และผู้สมัครง�น ส่วนเจ้�หน้�ที่ที่ให้บริก�รของศูนย์ฯ  

กใ็หบ้รกิ�รดมี�ก ยิม้แยม้ และเตม็ใจใหค้ว�มรว่มมือใน

ก�รจัดห�บุคล�กร
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ในยุคที่สังคมให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นที่โปร่งใส 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งหน่วยง�นภ�ครัฐ ซึ่งมีคว�ม

เกี่ยวข้องกับภ�คประช�ชนเป็นอย่�งม�ก จึงจำ�เป็น

ที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

ต่�งๆ ที่มีประสิทธิภ�พ เชื่อถือได้ เพื่อเป็นก�รกำ�หนด

ขัน้ตอนและแนวท�งในก�รดำ�เนนิง�นใหม้คีว�มชดัเจน 

รวมทัง้ทำ�ให้ก�รบรหิ�รง�นเปน็ไปอย�่งมปีระสทิธภิ�พ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน และประช�ชน

ส�ม�รถตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงถึงภ�พลักษณ์ท่ีดีให้

กับหน่วยง�นภ�ครัฐ

 ม�ตรฐ�นคว�มโปรง่ใสของหนว่ยง�นภ�ครฐั เปน็สว่น

หนึง่ของก�รบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิโดยใชห้ลกัธรรม�ภบิ�ล 

ที่ดำ�เนินก�รภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร 

ของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 โดยเป็นก�รบูรณ�ก�รก�ร

ดำ�เนนิง�นรว่มกนัระหว่�งสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รขอ้มลู

ข�่วส�รของร�ชก�ร สำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ี

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทจุรติแหง่ช�ต ิ(ป.ป.ช.) ซึง่ได้จดัทำ�โครงก�รพัฒน�ดัชนี 

วัดคว�มโปร่งใสในสังคมไทยเฉพ�ะหน่วยง�นของรัฐ  

โดยไดมี้ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มโปรง่ใสของหนว่ยง�น

ภ�ครัฐ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ม�ตรฐ�น 7 ด้�น ได้แก่ 

 1. ดา้นการจัดหาพัสด ุ(ก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง) โดยก�ร

เผยแพรก่ฎหม�ย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัห�พสัด ุ 

จัดทำ�แผนก�รจัดห�พัสดุและดำ�เนินก�รต�มแผนฯ 

กำ�หนดและประก�ศหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�รวมท้ัง

ก�รตัดสินผลก�รจัดห�พัสดุ ฯลฯ

 2. ดา้นการบรหิารงาน โดยก�รจดัทำ�และเผยแพร ่

โครงสร้�งและอำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยง�น ก�รจัดทำ� 

แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และ

ข้ันตอนก�รปฏิบัติง�น ก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของ

ประช�ชนในก�รบริห�รจัดก�รของหน่วยง�น ฯลฯ

กรมการจัดหางาน

กับม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใสของหน่วยง�นภ�ครัฐ
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 3. ด้านการให้บริการแก่ประชาชน โดยก�ร

กำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในก�รใหบ้รกิ�รประช�ชน 

รวมทั้งก�รให้บริก�รโดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ ก�รจัดให้

มีชอ่งท�งและกลไกในก�รแกไ้ขปัญห�เร่ืองร้องเรยีนของ

ประช�ชน ก�รประเมนิผลคว�มพงึพอใจของประช�ชน ฯลฯ

 4. ด้านการบริหารงานบุคคล โดยก�รกำ�หนด

หลักเกณฑ์ในก�รสรรห�และคัดเลือกบุคล�กร กำ�หนด

ม�ตรฐ�นท�งจรยิธรรมและจรรย�บรรณท�งวชิ�ชพีของ

บุคล�กร ก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร ก�รพัฒน�

ระบบก�รใหค้ณุใหโ้ทษและก�รสร�้งขวญักำ�ลงัใจในก�ร

ปฏิบัติง�น ฯลฯ

 5. ด้านการบริหารงบประมาณ โดยก�รจัดทำ�

และเผยแพร่แผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณประจำ�ปีของ

หน่วยง�น ก�รจัดให้มีกลไกก�รติดต�มและตรวจสอบ

แผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณประจำ�ปี ก�รสุ่มตรวจก�ร

ใชจ่้�ยงบประม�ณต�มระยะเวล�ทีก่ำ�หนด ก�รประเมนิ

ผลก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ ฯลฯ

 6. ด้านการติดตามและประเมินผล โดยก�ร 

จัดทำ�หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดก�รติดต�มประเมินผล 

ก�รปฏบัิตงิ�น ก�รจัดใหม้รีะบบและกลไกก�รตรวจสอบ 

ภ�ยในที่เหม�ะสม ก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของ

ประช�ชนในก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

ของหนว่ยง�น ก�รร�ยง�นผลก�รประเมนิก�รปฏิบัติง�น 

ของหน่วยง�นต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี ฯลฯ

 7. ดา้นการเปิดเผยและการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ของราชการ โดยก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� 7 ของ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ.2540 (ก�รจัดส่ง

ข้อมูลข่�วส�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ประช�ชนเข้�

ตรวจดูได้) ม�ตร� 9 (ก�รจัดให้มีข้อมูลข่�วส�รต�มท่ี

กฎหม�ยกำ�หนดให้ประช�ชนเข้�ตรวจดูได้) ม�ตร� 11 

(ก�รจัดห�ขอ้มลูข�่วส�รใหต้�มคำ�ขอเฉพ�ะร�ย) ก�รจดั

ระบบและช่องท�งก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร 

ก�รประเมนิผลก�รรบัรูแ้ละก�รเข�้ถงึขอ้มลูข�่วส�รของ

ภ�คประช�ชน ฯลฯ

 ทั้งนี้ หน่วยง�นประเมินจะมีก�รประเมินดูว่� 

หน่วยง�นภ�ครัฐมีก�รดำ�เนินง�นต�มเกณฑ์ตัวช้ีวัด 

ที่กำ�หนดครบถ้วนหรือไม่ โดยพิจ�รณ�ให้คะแนนจ�ก

ก�รแสดงหลักฐ�นอ้�งอิงที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น 

ที่ชัดเจนและส�ม�รถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้ 

หนว่ยง�นภ�ครฐัตอ้งกำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนนิง�น

อย่�งมีขั้นตอนและเป็นระบบม�กยิ่งขึ้น 

 กรมก�รจดัห�ง�น เปน็หนว่ยง�นหนึง่ทีม่กี�รดำ�เนนิ

ง�นต�มเกณฑม์�ตรฐ�นและตวัชีว้ดัคว�มโปร่งใส ซ่ึงได้

เริ่มดำ�เนินง�นม�ตั้งแต่ปี 2554 โดยเป็นหน่วยง�นที่ได้

รบัก�รคดัเลือกให้ดำ�เนนิก�รในโครงก�รนำ�รอ่ง กลุม่ท่ี 1  

หน่วยง�นนำ�ร่องของสำ�นักง�น ป.ป.ช. และกรมได้ม ี

ก�รแตง่ตัง้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รต�มเกณฑม์�ตรฐ�น

และตวัชีว้ดัคว�มโปร่งใส และคณะทำ�ง�นดำ�เนนิก�รต�ม
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เกณฑม์�ตรฐ�นและตัวช้ีวดัคว�มโปรง่ใส 7 ด�้น พรอ้มทัง้ 

มีก�รจัดประชุมเพ่ือกำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น 

ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ซึ่งนับว่�เป็น 

ก�รดำ�เนินง�นท่ีท้�ท�ยเป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�ก 

กรมก�รจัดห�ง�นได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นหน่วยง�น

นำ�ร่องในก�รดำ�เนินง�นในปีแรกของก�รเริ่มโครงก�ร 

และตอ้งดำ�เนนิก�รให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิต�มตวัช้ีวดัทัง้หมด 

จำ�นวน 40 ตัวชี้วัด 

 อย�่งไรกต็�ม ในปงีบประม�ณ 2554 กรมก�รจดัห�ง�น 

ไดร้บัคะแนนประเมนิเปน็ลำ�ดับท่ี 1 คิดเปน็ร้อยละ 86.10 

ในโครงก�รนำ�รอ่ง กลุม่ที ่1 หนว่ยง�นนำ�รอ่งของสำ�นักง�น 

ป.ป.ช. จ�กหน่วยง�นต�มโครงก�รนำ�ร่องทั้งหมด 

จำ�นวน 49 หน่วยง�น และในปงีบประม�ณ 2555-2556  

ไดร้บัคะแนนประเมนิเปน็ลำ�ดับท่ี 1 คดิเป็นรอ้ยละ 100  

(ปี 2557-2558 งดก�รร�ยง�นผลเป็นก�รชั่วคร�ว 

เนื่องจ�กสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีจะต้อง

ประมวลผลก�รดำ�เนินง�นท่ีผ่�นม�เพื่อเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรี) 

 นอกจ�กนี ้ในปงีบประม�ณ 2557 กรมก�รจดัห�ง�น 

ไดร้บัก�รคัดเลือกใหเ้ปน็หนว่ยง�นตน้แบบในก�รจดัตัง้

ศนูยข์อ้มูลข�่วส�รของร�ชก�รในสว่นกล�งระดับกระทรวง 

โดยไดร้ว่มลงน�มบนัทึกขอ้ตกลงกับสำ�นกัง�นปลดัสำ�นกั

น�ยกรัฐมนตรี ในก�รเป็นเครือข่�ยคว�มร่วมมือใน 

ก�รพฒัน�ศนูยข์อ้มลูข�่วส�รของหนว่ยง�นของรฐัระดับ

กระทรวง ให้เป็นหน่วยง�นต้นแบบในก�รจัดตั้งศูนย์

ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูล

ข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 อย�่งตอ่เนือ่งเปน็เวล� 

3 ป ีตัง้แตปี่งบประม�ณ พ.ศ. 2558-2560 และเมือ่วนัที ่ 

13 กุมภ�พันธ์ 2558 กรมก�รจัดห�ง�นได้เข้�รับมอบ

โล่ประก�ศเกียรติคุณ จำ�นวน 2 ร�งวัล คือ โล่ประก�ศ

เกยีรติคุณ หน่วยง�นของรฐัทีป่ฏบัิตติ�มเกณฑม์�ตรฐ�น

ตวัช้ีวดัคว�มโปรง่ใสของหนว่ยง�นภ�ครฐัทีก่ำ�หนดภ�ยใต ้

พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร พ.ศ. 2540 ระดับดีเด่น 

และโล่ประก�ศเกียรตคิณุ หนว่ยง�นตน้แบบในก�รจดัตัง้  

ศนูยข์อ้มลูข่�วส�รของร�ชก�รประจำ�ปงีบประม�ณ 2557 

ระดบัด ีณ ตกึสนัตไิมตรหีลังนอก ทำ�เนยีบรฐับ�ล โดยมี

น�ยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอช�) ไดใ้หเ้กยีรติ 

ม�เป็นประธ�นในพิธีเปิดและกล่�วป�ฐกถ�พิเศษ 

 จ�กก�รได้รับร�งวัลเกียรติยศดังกล่�ว  

กรมก�รจัดห�ง�นมีคว�มภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่งและ

มีคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไป

ต�มม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใสของหน่วยง�นภ�ครัฐ

ที่กำ�หนดภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของ

ร�ชก�ร พ.ศ. 2540 โดยเน้นก�รให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รดำ�เนินง�นที่โปร่งใส อำ�นวยคว�มสะดวกรวดเร็ว 

ให้แก่ประช�ชนในก�รรับบริก�รข้อมูลข่�วส�รของ

ร�ชก�ร รวมทั้งส่งเสริมให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมใน

ก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�น สิ่งเหล่�นี้ถือเป็นนิมิตหม�ย

อันดีที่จะพัฒน�รูปแบบก�รดำ�เนินง�นของภ�ครัฐและ

พฒัน�ประสทิธภิ�พก�รดำ�เนนิง�นใหด้ยีิง่ขึน้อย�่งเป็น

รปูธรรม เพือ่ประโยชนข์องประช�ชนและสงัคมสบืตอ่ไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
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ในชว่ง 5 ปท่ีีผ่�นม�เศรษฐกจิของไทยมลีกัษณะท่ีผันผวนม�โดยตลอดมีส�เหตุหล�ยประก�ร อ�ทิ ปญัห�จ�กเศรษฐกิจ

ในยโุรปและอเมริก�ตกต่ำ�จ�กปญัห�วิกฤต ิSub-prime หรอืแฮมเบอรเ์กอร ์สง่ผลกระทบตอ่ก�รสง่ออกของไทยเปน็

อย�่งม�ก ปญัห�น้ำ�ทว่มใหญ่ป ี2554 ซ่ึงกระทบอุตส�หกรรมในภ�คกล�งอย�่งหนกั ปญัห�ท�งก�รเมอืงภ�ยในประเทศ

อย�่งรนุแรงในชว่งป ี2555-2557 สง่ผลกระทบรุนแรงต่อภ�คเศรษฐกจิและตล�ดแรงง�นของไทย อย�่งไรกต็�มผลกระทบ 

ดงักล�่ว น�่จะทำ�ให้ตล�ดแรงง�นของไทย ซึง่มีปญัห�อปุสงคส่์วนเกนิจนอยู่ในภ�วะข�ดแคลนแรงง�นตอ่เนือ่งกนั

ม�ย�วน�นน�่จะดขีึน้แตเ่หตกุ�รณก์ลบัไมไ่ดเ้ป็นเช่นน้ัน เน่ืองจ�กภ�คเศรษฐกจิของไทยใช้แรงง�นเกนิกว�่ขดีคว�ม

ส�ม�รถในก�รเพ่ิมของกำ�ลงัแรงง�นของไทย (Over-employment) ตอ่เน่ืองกนัม�น�น ดัชนีชีว้ดัทีส่ำ�คญัส�ม�รถดไูด้ 

จ�กจำ�นวนก�รจ้�งง�นที่สูงอย่�งต่อเนื่องจนอัตร�ก�รว่�งง�นของไทยถึงจะผันผวนเป็นร�ยไตรม�สไปบ้�งแต ่

ก็มีอัตร�ค่อนข้�งต่ำ�อยู่ในช่วง 0.5-2.0% ของกำ�ลังแรงง�น 

เข้�เรียนจนจบก�รศึกษ�ภ�คบังคับได้ซึ่งเด็กกลุ่มนี้

คงไม่ใช่เป้�หม�ยหลักที่สถ�นประกอบก�รต้องก�ร

เนื่องจ�กเป็นกำ�ลังแรงง�น (อ�ยุ 15 ปี) อ�ยุน้อยและ

ข�ดทักษะซ่ึงสอดคลอ้งกับผลก�รสำ�รวจของ Economic 

Intelligence Center (EIC) ของธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 

(2557) พบว�่กลุม่แรงง�นส�ยอ�ชวีศกึษ�กำ�ลงัข�ดตล�ด 

ม�กท่ีสุด โดยมีก�รข�ดแคลนกลุ่มดังกล่�วเฉล่ีย

ร้อยละ 23 ของจำ�นวนแรงง�นท่ีจบอ�ชีวศึกษ�และ

รุนแรงกว่�ก�รข�ดแคลนแรงง�นระดับปริญญ�ตรี  

ซึง่ข�ดแคลนอยู่ทีร่อ้ยละ 14 และระดับมธัยมศกึษ�ลงม�  

ร้อยละ 11 และผลสำ�รวจดังกล่�วสอดคล้องกับท่ีได้

สัมภ�ษณ์โดยตรงกับผู้ประกอบก�รธุรกิจ ซึ่งพบว่� 

ก�รข�ดแคลนแรงง�นอ�ชีวศึกษ�เป็นก�รข�ดแคลน 

ในแง่จำ�นวนแรงง�น ในขณะท่ีก�รข�ดแคลนแรงง�น

ปริญญ�ตรีจะเป็นเรื่องระยะเวล�ที่ใช้ในก�รคัดกรอง

ให้ได้แรงง�นที่มีทักษะสอดคล้องกับคว�มต้องก�ร 

นอกจ�กนี้ ผู้ประกอบก�รยังเลือกท่ีจะรับผู้สมัครที่จบ 

ปวส. ม�กกว่�ปริญญ�ตรี โดยเฉพ�ะตำ�แหน่งง�นที่

แรงงานไทยในบริบทใหม่ : 

การเรียนสายอาชีพเพื่อชาติ

 ปญัห�ท่ีพบในตล�ดแรงง�นกค็อืมีก�รผลติบคุล�กรที่

ไมส่อดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รในส�ข�ข�ดแคลนโดยดจู�ก

จำ�นวนผู้ว่�งง�นทีม่สีดัสว่นม�กกว�่จำ�นวนทีข่�ดแคลน

ในทกุระดบัก�รศึกษ� โดยผลก�รศกึษ�ของ TDRI พบว�่ 

ผูท่ี้จบ ปวช. เรียนตอ่ ปวส.ม�กกว�่รอ้ยละ 70 ถงึกระนัน้

ก็ต�มก็ยังมีจำ�นวนผู้จบ ปวส.เข้�สู่ตล�ดแรงง�นเพียง 

รอ้ยละ 13.6 เท�่นัน้ถ�้จะรวมผูจ้บส�ยอ�ชพีทัง้ 2 ระดบั 

เข้�ด้วยกันก็ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17.8 ของผู้ที่เข้� 

สูต่ล�ดแรงง�นทัง้หมดเท�่นัน้เทียบกบัผูจ้บระดบัปรญิญ�ตร ี

ซึง่มสีดัสว่นของผูเ้ข�้สูต่ล�ดแรงง�นสงูถงึรอ้ยละ 61.5 ของ

ผูท้ีเ่ข�้สูต่ล�ดแรงง�นทัง้หมดและเมือ่เทยีบกับสัดสว่นของ 

ก�รจ�้งแรง�นในตล�ดแรงง�นจะพบว่�มสัีดส่วนตรงกันข�้ม 

กับผู้จบก�รศึกษ�และเข้�สู่ตล�ดแรงง�นโดยสิ้นเชิง 

จึงทำ�ให้ประเทศไทยข�ดแคลนแรงง�นระดับล่�ง 

และระดับกล�งอย่�งหนักตลอดม�ถ้�จะแก้ปัญห�

ข�ดแคลนแรงง�นระดับล่�งคงจะเป็นไปได้ย�ก 

เนือ่งจ�กเปน็เด็กนกัเรยีนทีเ่ข�้สูต่ล�ดแรงง�นท่ีกระทรวง

ศึกษ�ธกิ�ร ยังไมส่�ม�รถนำ�ผูอ้อกจ�กระบบก�รศกึษ�
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ทดแทนกนัได้ เช่น ช�่งคมุในไลน์ก�รผลติ หรอื พนักง�น

ข�ยต่�งๆ เนื่องจ�กผู้สมัครที่จบ ปวส.จะมีทักษะที่

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับก�รทำ�ง�นจริง โดยไม่ต้อง 

ผ่�นกระบวนก�รฝึกใหม่เท่�กับผู้สมัครที่จบปริญญ�ตรี

 จากสาเหตดุงักลา่วสถาบันเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้

 มาตรการจูงใจ 

 1. ตอ้งปรบัทัศนคตขิองพ่อแม่ เนือ่งจ�กบตุรหล�น

ส�ม�รถเรียนและทำ�ง�นห�ร�ยได้สลับกันไปได้จนจบ

ปริญญ�ตรีในเวล�ท่ีเหม�ะสม และไม่ต้องเป็นหนี้เป็น

สนิกูเ้งนิจ�กรฐัเพ่ือใหล้กูเรยีน ก�รใชก้�รแนะแนวเชงิรกุ 

เสรมิดว้ย Social Media เป็นเรือ่งทีจ่ำ�เปน็ ซึง่น�่จะชว่ย

ในก�รทำ�คว�มเข�้ใจกับพอ่แมผู่ป้กครองได้อีกท�งหนึง่  

นอกเหนือจ�กทุกฝ่�ยต้องช่วยกันพูดโดยเฉพ�ะครู/

อ�จ�รย์

 2. ต้องสร้�งสถ�นศึกษ�พิเศษ สำ�หรับเด็กพิเศษที่

ตอ้งก�รเรยีนใน Smart TVET School เพือ่เปน็ก�รสร�้ง 

“เด็กอ�ชีวะรุ่นใหม่” โดยก�รคัดเลือกสถ�นศึกษ� 

ตน้แบบในทกุจงัหวดัใหญห่รอืภมูภิ�คของประเทศเพือ่ให้

เป็นสถ�นศึกษ�ที่มีครูดี สถ�นที่ฝึก (เครื่องมืออุปกรณ์

พร้อม) สำ�หรบัเดก็เกง่เข�้ม�เรยีนอ�ชีวศกึษ�โดยเฉพ�ะใน

ส�ยช�่ง (อตุส�หกรรม) ได้รบัทนุก�รศึกษ� ว�งหลกัสตูร

รว่มกบัสถ�นประกอบกจิก�รหรือผูใ้ชน้กัศกึษ�ทีจ่บ เพ่ือ

ก�รันตีผู้จบเหล่�นี้ว่�มีง�นทำ�และมีร�ยได้ดี

 3. สำ�หรบัผูเ้รยีนอ�ชีวศกึษ�ในส�ยช่�งอ่ืนๆ อ�จ

จะเน้นต่�งจ�กนักศึกษ�กลุ่มท่ีกล่�วม�คือ เน้นในท�ง

ปฏบิตัริว่มกบัผูใ้ช้หรอืสถ�นประกอบกจิก�รใหม้�กทีส่ดุ 

อ�จจะปรับลดหลักสูตรให้เหลือระยะเวล�เรียนภ�ค

วชิ�ก�รและฝึกง�นจรงิ (ระบบทวภิ�ค)ี อย�่งละเท�่ๆ กนั  

โดยสถ�นศึกษ�พิจ�รณ�จัดหลักสูตรให้ชัดเจนว่�  

จะใหเ้ดก็ทีจ่บไปทำ�ง�นกบัใครท่ีไหนโดยดูตล�ดเป็นหลกั

 4. กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) ร่วมกับ สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.) และสม�คมวิช�ชีพ 

สภ�วิช�ชพีตอ้งรว่มกนักำ�หนดอตัร�ค�่จ�้งทีเ่หม�ะสม 

(สงูกว�่ผูจ้บส�ยส�มญั) และจะตอ้งไมแ่ตกต�่งจ�กผูจ้บ

ระดับปริญญ�ตรีส�ยอ�ชีพม�กนัก อ�ทิ ผู้จบ ปวช. ได้

เงนิเดอืน 1 หมืน่บ�ทขึน้ไป จบ ปวส. 1.2-1.3 หมืน่บ�ท

ขึ้นไป เป็นต้น และสำ�หรับเด็กจบ Smart ปวช. อ�จจะ

ให้เงินเดือนที่สูงกว่�เช่นเริ่มต้น 1.2 หมื่นบ�ท เป็นต้น

 5. ควบคุมดูแลอ�ชวีศึกษ�เอกชน เพือ่ให้อ�ชวีศึกษ�

เอกชนส�ม�รถผลิตบุคล�กรตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของตล�ดแรงง�นได้ดีและมีประสิทธิภ�พ

 มาตรการเชิงบังคับ 

 1. เพ่ิมสัดส่วนของผูเ้รยีนตอ่ส�ยอ�ชีพปจัจบุนั เช่น 

มกี�รคดักรองนกัเรยีนในระดบั ม. 3 ทีจ่ะจบว�่สมควรจะ

เรยีนตอ่ส�ยส�มญั หรอืตอ่ส�ยอ�ชพี อ�จใชม้�ตรก�ร

งบประม�ณ (Unit Cost) ม�ใช้แตกต่�งกันอย่�งชัดเจน 

จำ�กัดจำ�นวนนักเรียนส�ยส�มัญต่อชั้นเรียน เป็นต้น

 2. เน้นผู้เรียนส�ยมัธยมศึกษ�ฐ�นวิทย�ศ�สตร์

ให้ม�กขึ้นเพื่อให้มีจำ�นวนผู้จบ ม. 3 ที่จะเข้�เรียนส�ย

วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยมี�กข้ึน โดยอ�จจะใช้ม�ตรก�ร

อดุหนนุหรอืก�รกูย้มืเงนิเปน็เครือ่งมอืในก�รสนบัสนนุ

ผู้เรียนส�ยวิทย�ศ�สตร์ม�กขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อเข้�สู่

มัธยมศึกษ�ส�ยอ�ชีพฐ�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีควร

จะได้รับก�รอุดหนุนร�ยหัวท่ีสูงกว่�ก�รเรียนส�ยอื่นๆ 

ถ้�ทำ�ได้จริงจะเป็นแนวท�งในก�รสนับสนุนให้มีผู้จบ

มัธยมศึกษ�ส�ยอ�ชีพโดยเฉพ�ะมัธยมส�ยอ�ชีพด้�น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอและมีคุณภ�พ

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นในระยะ

เวล�ไม่เกิน 10 ปี ถ้�ทุกฝ่�ยมีคว�มจริงใจและจริงจัง

ในที่สุดอ�ชีวศึกษ�ก็จะกลับม�สร้�งช�ติได้อย่�งเต็ม 

ภ�คภูมิ

ที่มา : 1. ยงยุทธ แฉลม้วงษ์ สถ�บันเพ่ือก�รพัฒน�ประเทศไทย, http://tdri.or.th/priority-research/thai-labour- force

  2. Economic Intelligence Center ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์.

   https://www.scbeic.com/th/detail/.../Thai_labor_insight_Q1_2015_v3.pdf
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Workers are becoming more educated,

although not always finding suitable jobs

Where are educated workers at greatest risk of being  

unemployed? 

 GENEVA (ILO News) – The educational level of the labour 

force is improving worldwide but access to a higher education is 

not leading to lower unemployment at the global level, says the 

9th edition of the ILO’s “Key Indicators of the Labour Market” 

(KILM). 

 According to the latest edition of the KILM, which is part of the broader ILO statistical database 

(ILOSTAT), all but two of 64 countries with available data have registered an increase in the share of the 

labour force with a tertiary education over the past 15 years. The biggest increases were seen in Canada, 

Luxembourg and Russia. 

 At the same time, there has been a drop in the share of labour market participants with only a  

primary-level education or less. 

 This is a positive development for these individuals, as more educated workers tend to benefit from 

higher earnings and better working conditions,” says Steven Kapsos, head of the ILO’s Data Production 

and Analysis Unit in the ILO Department of Statistics. “But it is 

also a positive development at the national and global levels, as 

there is a strong correlation between educational levels of the 

workforce and national levels of labour productivity.” 

 However, this does not mean that workers with tertiary-level 

education automatically have a better chance of finding a job. 

While they are less likely to be unemployed in most high-income 

economies, tertiary graduates in low- and lower-middle-income 

economies are actually more likely to be among the unemployed than workers with lower educational levels.

Where does higher education translate into higher productivity?

 “This reflects a mismatch between skilled persons and the number of available jobs matching their  

competencies and expectations, and unless addressed may work to put a limit on economic growth and  

development,” says Rosina Gammarano, from the ILO  

Department of Statistics.

Youth employment and gender gap

 The KILM also provides data on the share of youth who 

are not in education, employment or training (NEET), one of 

the proposed indicators that will be used for monitoring the 

2030 Sustainable Development Agenda under its goal 8 and 

its particular target onto monitor Goal 8 of the 2030 Sustainable Development Agenda , and in particular, 

a targeted reduction in NEETs. 
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 The KILM finds that the countries where the number of NEETs has increased in recent years are all  

high-income economies that were badly hit by the global financial crisis, such as Cyprus, Ireland, Italy, 

Greece and Spain.

 On the other hand, the countries in which the share of NEETs decreased the most are either upper- 

middle-income economies, like Bulgaria, or low-income countries, like Cambodia.

 There is also a persistent gender gap in the majority of developing countries with available data, with 

the percentage of young women NEETs reaching more than 40 per cent in Egypt, for example, compared 

to 17.3 per cent for young men. 

 The current edition includes four indicators that directly examine the link between education and labour 

markets. 

 The KILM is a multi-functional research tool of the ILO produced by its Department of Statistics,  

consisting of country-level data on 17 key indicators of the labour market from 1980 to the latest available 

year (See “Other key findings”). It was first released in 1999 and it is continuously reviewed and enhanced.

 “This edition of the KILM – part of ILOSTAT – is particularly relevant now as national statisticians and 

the international organizations are in the process of establishing a statistical system to monitor the recently  

adopted Sustainable Development Goals. Many KILM indicators are strong candidates to become part of the set of  

indicators that will be used to measure the SDGs. Enhancing them will surely help to provide reliable 

benchmarks to monitor progress,” says Rafael Diez de Medina, Director of the ILO Department of Statistics. 

Other key KILM findings

 The median unemployment rate across 112 countries with comparable KILM unemployment rate data 

increased from 6.4 per cent in 2007 to 7.2 per cent in 2014.

 ❍ The average worker in a high-income country currently produces 62 times the annual output of 

an average worker in a low-income economy and 10 times that of an average worker in a middle-income 

economy.

 ❍ However, middle-income economies have registered the fastest productivity growth over the past 

15 years.

 ❍ Manufacturing employment in high-income economies has declined by 5.2 million since 2000, 

while it grew by 195 million in middle-income economies.

 ❍ As of 2015, 72 per cent of workers in the world are employed in middle-income economies, 20 

per cent in high-income economies and 8 per cent in low-income countries.

 ❍ The number of working poor (living on less than US$2 per person, per day) declined by 479 million 

between 2000 and 2015. Virtually all of the decline was in middle-income countries.

 ❍ The 9th edition of the KILM includes the first-ever estimates of the size of the labour force (employed 

+ unemployed) across different income classifications, making it possible to determine the percentage of  

workers throughout the world that are in high-income, low-income, lower-middle income and upper-middle 

income economies.

source : http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_423596/lang--en/index.htm
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