
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ประจำาเดือนมกราคม 2559

http://lmi.doe.go.th

ครบรอบ 1 ปี

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ



บรรณาธิการ

สารบัญ

	 ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�าเดือนมกราคม	2559	ขอน�าเสนอกลุ่มอาชีพ	“กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ	เครื่องเงินประดับอัญมณี”	ตามด้วย

สายด่วน	1694	ซ่ึงมเีร่ืองราวทีน่่าสนใจดงันี	้กระทรวงแรงงาน	หาแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา	ขานรับแผนการใช้ยางเพือ่สนบัสนนุเกษตรกร

ที่ท�าสวนยางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซ้ือ	 น�าเข้า	 ส่งออก	 น�าผ่าน	 จ�าหน่าย	 

ซึ่งสัตว์น�้า	ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมงผิดกฎหมาย	อีกทั้งกรมการจัดหางาน	เตือน!!	คนหางาน...ระวังถูกหลอกเก็บค่าบริการ

ไปท�างานประเทศอิสราเอล...	

	 ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เร่ิมด้วยภาคเหนือ	 “ความต้องการแรงงาน	 ล�าพูนเน้นจบมัธยมศึกษา”	 ภาคตะวันออก	 จังหวัดระยอง 

แก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร	ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจภาคตะวันตก	ทุ่มงบ	200	ล้าน	ผุดโรงงานแปรรูปสินค้าจาก

มะพร้าวน�า้หอม	และภาคใต้	นายกรัฐมนตรี	ตรวจเยีย่มความก้าวหน้านคิมอตุสาหกรรมเมอืงยาง	ทีจ่งัหวัดสงขลา	หวังสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร

	 นอกจากนีย้ังม	ีEnglish	for	Career	ค�าถามนา่รู้	ตามดว้ยรอบรัว้รอบโลก	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ไอแอลโอ)	เผยรายงาน

อัตราการว่างงานทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	อาชีพมั่นคงเดือนนี้ขอน�าเสนอ	“โปรแกรมเมอร์	ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้งาน”	Smart	Doe		

กรมการจดัหางาน	จดังาน	“ครบรอบ	1	ปี	ศนูย์บริการจดัหางานเพ่ือคนไทย	(Smart	Job	Center)	ก้าวสู่งานทีด่	ีคนมคีณุภาพ”	และปิดท้ายด้วย

ร้อยแปดพันเรื่อง	ในหัวข้อ	“สร้างสมดุลชีวิตและงานให้กับพนักงานในองค์กร	Work	&	Life	Balance”
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ประวัติความเป็นมา

	 กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ	เครื่องเงินประดับอัญมณี	ต.แม่ปะ	อ.แม่สอด	

จ.ตาก	ได้รวมกลุ่มโดยใช้เวลาว่างจากการดแูลครอบครัว	หรือการประกอบ

อาชีพหลักอื่นๆ	วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัว	ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์	 และสร้างความสามัคคีในกลุ่ม	 กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ	

เคร่ืองเงินประดับอัญมณี	 เร่ิมก่อตั้งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2545	 โดยเร่ิมต้นจาก 

การท�าหมอนรูปจนัทร์	และในเวลาต่อมาได้เกิดความคดิทีจ่ะท�าเคร่ืองเงิน

ประดับอัญมณี	 โดยว่าจ้างช่างท�าเคร่ืองเงินภายในท้องถ่ิน	 และ 

จากประเทศเพื่อนบ้าน	(คือ	ประเทศพม่า)	เนื่องจากค่าแรงถูก

ปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินงาน

 ขาดวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ในเร่ืองอญัมณ	ีปัญหาในเร่ือง

ของการตลาด	จะมพ่ีอค้าคนกลางรับสินค้าไปจ�าหน่าย	แต่ไม่ยอมจ่ายเงิน

ให้กลุม่แม่บ้านแม่ปะท�าให้เกิดการขาดทนุ	ส่วนปัญหาภายในกลุ่มแม่บ้าน 

แม่ปะก็มบ้ีาง	เช่น	สมาชิกบางคนต้องการหาประโยชน์ใส่ตวัมากเกินไป	

จนก่อให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม

การประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม

	 จัดท�าใบปลิว	 แผ่นพับ	 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง	 Facebook	 

และทาง	website	แต่ก็ยงัไปไม่ทัว่ถึง	ส่วนใหญ่จะรู้จกักันภายในจงัหวัด

ข้อเสนอแนะ

	 กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ	เครื่องเงินประดับอัญมณี	ฝากถึงหน่วยงาน

ภาครัฐ	และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	ขอความกรุณาช่วยส่งเสริมและให้การ

สนบัสนนุวิทยากร	มาเพ่ิมความรู้ในเร่ืองการตลาด	แก่กลุม่แม่บ้านแม่ปะ

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อจะได้ยังคงรักษาวัฒนธรรม	 หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของบ้านแม่ปะ	สืบต่อไป

“กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ เคร่ืองเงินประดับอัญมณี”

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง

Special Report

 กลุ่มแม่บ้านแม่ปะ	 ได้เล็งเห็นถึงการใช้เวลาว่างหลังจากการท�างาน	 จึงได้เร่ิมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านแม่ปะ	 เคร่ืองเงินประดับอัญมณี	 

เมือ่ปี	2545	โดยมนีางจริพรรณ	ศรีนวล	ได้รับคดัเลอืกให้เป็นประธานกลุม่ในปัจจบุนั	“กลุม่แม่บ้านแม่ปะ”	สถานทีต่ัง้เลขที	่86	ร่วมใจพัฒนา	

หมู่ที่	10	ต�าบลแม่ปะ	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม	จ�านวน	10	คน

จุดเด่นของเครื่องเงินประดับอัญมณี

	 จดุเด่นของเคร่ืองเงินประดบัอญัมณ	ีคอื	มเีอกลกัษณ์ของความ

เป็นไทย	ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านแมป่ะได้ผลิตมี	ก�าไล	แหวน	สร้อยคอ	

ต่างหู	 และจี้รูปต่างๆ	 ส่วนผลิตภัณฑ์เคร่ืองเงินประดับอัญมณ	ี 

ทีเ่คยได้รับรางวัลระดบั	5	ดาว	จากการน�าเข้าประกวดผลิตภณัฑ์	OTOP	

คือ	ก�าไลอเมทิสต์	 (ตามรูป)	นับว่าเป็นการใช้ทักษะความช�านาญและ

ความฉลาดของช่างฝีมือไทยภูมิปัญญาไทย	ที่สามารถน�าเอาทรัพยากร

อัญมณีจากพม่ามาประยุกต์ผสมผสานกลมกลืน	 กับเอกลักษณ์ไทย 

ได้เป็นอย่างดี	 กลุ่มแม่บ้านแม่ปะจะหาซ้ืออัญมณีจากตลาดอัญมณ ี

แถวชายแดนพม่าทีต่ดิกับฝ่ังไทย	สีของอญัมณมีทีัง้หมด	9	สี	คอื	สีขาว	

สีเหลือง	สีเขียว	สีแดง	สีม่วง	สีส้ม	สีด�า	สีน�้าเงิน	และสีม่วง	จากนั้น

ได้จ้างช่างท�าเคร่ืองเงนิจากประเทศพม่า	ส่วนการออกแบบผลติภณัฑ์นัน้	

กลุม่แม่บ้านแม่ปะจะเป็นผูอ้อกแบบเอง	โดยหาข้อมลูจากหนงัสอื	โทรทศัน์	

และการไปดงูานในต่างประเทศโดยส่วนตวั	เงนิรายได้จากการจ�าหน่าย

อัญมณีหักทุนแล้วจะน�าไปฝากธนาคาร	 และจะแบ่งปันผลให้สมาชิก	

เป็นคร้ังคราวประมาณ	 6	 เดือนหรือ	 1	 ปีต่อคร้ัง	 รายได้ต่อเดือน 

จะอยู่ที่ประมาณ	20,000	บาท	หน่วยงานของรัฐโดยกรมพัฒนาชุมชน

จังหวัดตาก	 เห็นถึงความส�าคัญจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนโดย 

การจัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านแม่ปะ
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กระทรวงแรงงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา

ขานรับแผนการใช้ยาง เพื่อสนับสนุนเกษตรกร

ที่ท�าสวนยางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

พร้อมส่งเสรมิ สนบัสนนุ ดูแลและคุม้ครองแรงงาน 

นอกระบบ ภายใต้ “กองทนุผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน”

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการไม่ซื้อ น�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน จ�าหน่าย ซึ่งสัตว์น�้า 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ได้จากการท�าการประมงผิดกฎหมาย

 วันท่ี 15 มกราคม 2559 นายอารักษ์ พรหมณ ี

อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงาน 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ	น�าเข้า	ส่งออก	

น�าผ่าน	 จ�าหน่าย	 ซ่ึงสัตว์น�้า	ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ได้จากการท�า 

การประมงผิดกฎหมาย	 การใช้แรงงานผิดกฎหมาย	 การค้ามนุษย	์

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการ	 ณ	 ศูนย์บัญชาการ 

แก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	 (ศปมผ.)	กองทัพเรือ 

แขวงวัดช่างหล่อ	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ

สายด่วน 1694

	 ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน	มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน	 ดูแล	 และคุ้มครองแรงงาน 

นอกระบบโดยเฉพาะผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ทั่วประเทศเพ่ือให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ประกอบกับ 

กรมการจัดหางานมีภารกิจส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 

และกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 กู้ยืมเพ่ือเป็นทุนซ้ือวัตถุดิบ	 

อปุกรณ์การผลติหรือขยายการผลติ	และเตรียมการช่วยเหลอืประชาชน

ทีป่ระสบภยัแล้งตามนโยบายของรัฐบาล	โดยด�าเนนิการขอความร่วมมอื 

จงัหวัด/เขตพ้ืนที	่ประชาสมัพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทนุเพ่ือผูรั้บงาน

ไปท�าทีบ้่าน	เพ่ือให้มกีารใช้ประโยชน์จากเงินกองทนุฯ	ในการสร้างอาชีพ	

สร้างรายได้	ส่งเสริมการรวมกลุม่ผูรั้บงานไปท�าทีบ้่านและรับจดทะเบยีน

กลุ่มผู ้รับงานไปท�าที่บ้าน	 รวมถึงเร่งรัดการปล่อยกู้เงินกองทุน 

เพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านแก่กลุ่มผู้รับงานฯ	 อย่างน้อยหน่วยงานละ	 

1	กลุ่ม	

ที่มา : www.mol.go.th

	 โดยที่ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	ไร้การควบคุม	และปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย	

รวมทั้งการค้ามนุษย์	ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าทะเล	อาหารทะเลของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ	

และได้ตระหนักถึงความส�าคัญ	และเห็นชอบร่วมกันในการที่จะปฏิบัติและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานการประชุมส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	 ว่า	 วันนี้	 

(19	 มกราคม	 2559)	พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อขอให้ทุกกระทรวง 

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่า	โดยให้จัดเตรียมน�าแผนการใช้ยางพารา	ผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้แต่ละกระทรวงที่มีภารกิจ

ที่จะสนับสนุนได้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ท�าสวนยางให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	โดยต้องบูรณาการให้ได้ทั้งระบบ	ทั้งต้นทาง	กลางทาง	

และปลายทาง	 พร้อมมอบให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่สามารถสนับสนุนแผนงานของรัฐบาล	 ในการใช้ยางพารา	 ผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้เร่ง 

ด�าเนินการโดยเร่งด่วน
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เตือน!! คนหางาน... ระวังถูกหลอกเก็บค่าบริการ

ไปท�างานประเทศอิสราเอล ...แนะตรวจสอบข้อมูล

กับกรมการจัดหางานก่อน

	 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท�าบันทึกข้อตกลงกัน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติไม่ว่าจะโดยล�าพังหรือร่วมมือกันตาม

อ�านาจหน้าที่ให้ถึงท่ีสุด	 เพื่อรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ทกุข้ันตอน	และให้มกีารท�าประมงอย่างยัง่ยนืโดยผูป้ระกอบ 

กิจการจะไม่ท�าการประมง	 ซ้ือ	 น�าเข้า	 ส่งออก	 น�าผ่าน	 จ�าหน่าย	 

ซ่ึงสัตว์น�้า	 และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ได้จากการท�าประมงผิดกฎหมาย	 

การใช้แรงงานผิดกฎหมาย	และการค้ามนุษย์	มาผลิตในอุตสาหกรรม

แปรรูปสัตว์น�้าและจ�าหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล	 รวมทั้งจะปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายที่เก่ียวกับการประมง	 แรงงาน	 และการค้ามนุษย ์

อย่างเคร่งครัด

 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน  

เปิดเผยว่า	จากกรณคีนหางานไทยถูกหลอกลวงจากมจิฉาชีพว่า	สามารถ

หางานให้ท�าและส่งไปท�างานที่ประเทศอิสราเอลได้	 โดยเรียกเก็บ 

ค่าบริการในจ�านวนเงินกว่า	350,000	บาท	แต่ไม่สามารถส่งไปท�างาน

ได้ตามทีก่ล่าวอ้างนัน้	เพ่ือป้องกันมใิห้คนหางานถูกหลอกลวงไปท�างาน

ต่างประเทศ	 กรมการจัดหางานจึงขอเตือนคนหางานที่ประสงค ์

จะเดินทางไปท�างานประเทศอิสราเอลว่า	 อย่าหลงเช่ือผู้ที่แอบอ้าง 

หรือมาชักชวนว่าสามารถจัดส่งไปท�างานได้โดยเรียกเก็บค่าบริการสูง 

เกินจริง	ทั้งนี้	การไปท�างานประเทศอิสราเอล	รัฐบาลไทยโดยกระทรวง

แรงงานและรัฐบาลอสิราเอล		โดยสถานเอกอคัรราชทตูอสิราเอลประจ�า

ประเทศไทยได้ลงนามความตกลงด้านแรงงานเพ่ือจัดส่งแรงงานไทย 

ไปท�างานภาคเกษตร	ณ	ประเทศอิสราเอลด้วยวิธีด�าเนินการที่ยุติธรรม	

และโปร่งใส	 โดยกรมการจัดหางาน	 มีหน้าที่ในการรับสมัครเพ่ือสุ่ม 

คัดเลือกและจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานภาคเกษตรที่อิสราเอล	 

โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็นจ�านวนคนละประมาณ	 79,000	 บาท	

หากคนหางานใดถูกหลอกลวงจากการหางานท�าขอให้รีบแจ้งที่ 

กรมการจัดหางาน	 หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพ่ือจะได้ด�าเนินคดีกับ 

 กรมการจดัหางาน	เตอืนคนหางานทีป่ระสงค์

จะเดินทางไปท�างานในประเทศอิสราเอลอย่าหลงเช่ือ 

ผู้แอบอ้างเรียกเก็บค่าบริการเพื่อด�าเนินการเดินทาง 

ไปท�างานในประเทศอสิราเอล	แนะไตร่ตรองให้รอบคอบ

ก่อนตัดสินใจเดินทางและตรวจสอบข้อมูลกับ 

กรมการจัดหางานก่อน

	 2.	 ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนความรู้	

ประชุมสัมมนา	 จัดกิจกรรม	 จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ	 การฝึก

อบรม	 และการศึกษาวิจัยในหัวข้อและโครงการที่เหมาะสมรวมทั้ง 

จะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐ

	 3.	 บันทึกข้อตกลงนี้อาจแก้ไข	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	เพิ่มเติม

หรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย	

โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	

30	(สามสิบ)วัน	เพ่ือพิจารณาร่วมกันและจดัท�าเป็นบนัทกึข้อตกลงแก้ไข

เพ่ิมเติมหรือยกเลิกแนบท้ายบันทึกข้อตกลง	 และให้ถือเป็นส่วนหน่ึง 

ของบันทึกข้อตกลงนี้

ที่มา : http://www.doe.go.th

ผูห้ลอกลวงต่อไป	อย่างไรก็ตามขอให้คนหางานระมดัระวังกลุม่มจิฉาชีพ

ทีจ่ะมาหลอกลวงโดยเบือ้งต้นขอให้ตรวจสอบและไตร่ตรองให้รอบคอบ 

ก่อนตัดสินใจ

 นายอารักษ์ฯ	 กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 การไปท�างานต่างประเทศ 

โดยถูกต้องตามกฎหมายมี	 5	 วิธี	 คือ	 1.	 บริษัทจัดหางานจัดส่ง	 

2.	กรมการจัดหางานจดัส่ง	3.	เดนิทางไปท�างานด้วยตนเอง	4.	นายจา้ง

ในประเทศไทยพาลกูจา้งไปท�างาน	5.	นายจา้งในประเทศไทยส่งลกูจา้ง

ไปฝึกงาน	ทั้งนี้	การไปท�างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง	

มีอยู่หลายประเทศ	 เช่น	 โครงการจ้างตรง	 :	 ไต้หวัน	 โครงการ	 IM	 :	

ประเทศญี่ปุ่น	 โครงการ	 EPS	 :	 สาธารณรัฐเกาหลี	 โครงการ	 TIC	 :	

ประเทศอิสราเอล	 เป็นต้น	 ซ่ึงคนหางานที่สนใจสามารถสอบถามได้ที	่

ส�านกังานจดัหางานจงัหวัดทกุจงัหวัด	ส�านกัจดัหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที	่

1-10	 ส�านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	กรมการจัดหางาน	

อาคารส�านักงานประกันสังคมเขตพื้นที่	 3	 ถนนมิตรไมตรี	เขตดินแดง	

กรุงเทพฯ	โทรศัพท์	0	2245	6708-9	หรือ	สายด่วนกรมการจัดหางาน	

โทร	1694

ที่มา : http://www.doe.go.th
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	 ภาวะการลงทุน	 จังหวัดล�าพูน	 มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให ้

ประกอบกิจการ	(สะสม)	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2558	จ�านวนทั้งสิ้น	

934	 โรงงาน	 มูลค่าการลงทุนรวม	 108,005.809	 ล้านบาท	 จ�านวน

แรงงานรวม	75,304	คน	จ�าแนกเป็น	โรงงานนอกเขตนคิมอตุสาหกรรม

ภาคเหนอื	จ�านวน	856	โรงงาน	มมีลูค่าเงนิลงทนุประมาณ	35,578.809	

ล้านบาท	จ�านวนแรงงาน	30,642	คน	และโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ	ที่เปิดด�าเนินการ	78	โรงงาน	มีมูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ	 72,427	 ล้านบาท	 มีจ�านวนแรงงานประมาณ	 44,662	 คน	

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ในจังหวัด	 

พบว่า	มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่	จ�านวน	2	แห่ง	

เงินลงทุน	 39,300,000	 ล้านบาท	 และมีการจ้างงาน	 11	 คน	 ได้แก	่

อุตสาหกรรมผลิตน�้าแข็งก้อนเล็ก	และโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	

ส�าหรับเดือนนี้ไม่พบการเลิกกิจการ

	 สถานการณ์ด้านแรงงาน	ในเดือนพฤศจิกายน	2558	ภาพรวม

ความต้องการแรงงาน	ผูส้มคัรงาน	บรรจงุาน	เมือ่เทยีบกับเดอืนตลุาคม	

2558	มีความต้องการด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	57.88	ผู้สมัครงาน

เพ่ิมข้ึน	 ร้อยละ	 14.11	 และการบรรจุงานเพ่ิมข้ึน	 ร้อยละ	 99.75	 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี	 2557	 มีความต้องการแรงงาน	 

ผูส้มคัรงานและการบรรจงุานทีเ่พิม่ข้ึน	โดยอตุสาหกรรมทีม่คีวามต้องการ

แรงงานมากที่สุด	คือ	อุตสาหกรรมการผลิต	744	อัตรา	และอาชีพที่มี

ความต้องการมากที่สุด	คือ	อาชีพพื้นฐาน	735	อัตรา	ซึ่งอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด

	 การท�างานของคนต่างด้าว	มคีนต่างด้าวทีไ่ด้รับอนญุาตท�างาน

ในจงัหวัดล�าพูน	ณ	เดอืนพฤศจกิายน	2558	รวมทัง้สิน้จ�านวน	11,401	คน 

โดยแยกเป็นประเภทการขออนุญาตท�างาน	 ดังนี้	 ส่งเสริมการลงทุน	

จ�านวน	524	คน	ประเภทชั่วคราว	จ�านวน	400	คน	คนต่างด้าวภายใต้

การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย	 จ�านวน	 2,310	 คน	 แรงงานที ่

ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ	 (สัญชาติพม่า)	 จ�านวน	 8,133	 คน	 แรงงาน 

ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ	 (สัญชาติลาว)	จ�านวน	16	คน	และแรงงาน 

น�าเข้าสัญชาติลาว	จ�านวน	18	คน

	 การไปท�างานต่างประเทศจงัหวัดล�าพูน	มคีนงานจงัหวัดล�าพนู	

ที่ได้รับอนุญาตให้ไปท�างานต่างประเทศ	ณ	 เดือนพฤศจิกายน	 2558	

จ�านวน	27	คน	เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น	มีจ�านวน

เพิม่ข้ึน	ร้อยละ	107.69	แรงงานส่วนใหญ่จะเดนิทางไปท�างานในประเทศ

เกาหลีใต้มากที่สุด	รองลงมาเป็น	ไต้หวัน	สิงคโปร์	และญี่ปุ่น

	 การฝึกอาชีพที่ผ่านหน่วยงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	 

ปี	2558	(เดือนมกราคม	-	พฤศจิกายน	2558)	ได้แก่	หลักสูตรเตรียม

เข้าท�างานสาขาทีม่ผีูฝึ้กจบมากทีสุ่ด	คอื	ช่างอตุสาหกรรมศลิป์	มจี�านวน	

16	 คน	 หลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาที่มีผู้ทดสอบ 

มากที่สุด	ระดับ	1	คือ	ช่างไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์	จ�านวน	

193	คน	ระดับ	2	จ�านวน	270	คน	หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา

ทีม่ผีูฝึ้กจบมากทีสุ่ด	คอื	ธรุกิจและบริการ	จ�านวน	777	คน	และหลกัสูตร

การฝึกเสริมทกัษะฝีมอืสาขาทีม่ผีูเ้ข้าฝึกมากทีสุ่ด	คอื	ช่างอตุสาหกรรมศลิป์	

มีจ�านวน	192	คน

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง

ข้อมูลจาก : http://www.chiangmainews.co.th 

 “ความต้องการแรงงาน ล�าพูนเน้นจบมัธยมฯ”

มองภูมิภาค

 ส�านักงานแรงงานจังหวัดล�าพูน	 รายงานสถานการณ์

ด้านแรงงานจงัหวัด	พบอตัราว่างงานลดลงและไม่พบการเลกิกิจการ	

ช้ีอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษามากที่สุด	ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่จะเดินทางไปท�างาน

ในประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด

 นายดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดล�าพูน 

เปิดเผยว่า	 ส�านักงานแรงงานจังหวัดล�าพูน	 รายงานสถานการณ ์

ด้านแรงงานจังหวัด	 ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 2558	 ภาวะ 

การมีงานท�าและอัตราการว่างงาน	 จากข้อมูลที่ท�างานปกครอง 

จังหวัดล�าพูน	พบว่า	จังหวัดล�าพูนมีประชากรทั้งสิ้น	405,412	คน	

และจากการส�ารวจภาวะการมงีานท�าในจงัหวัดล�าพูน	โดยส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ	จังหวัดล�าพูน	มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป 

จ�านวน	355,445	คน	คิดเป็นร้อยละ	87.67
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		 ขณะนี้ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้าหอมไปกว่า	30	ประเทศทั่วโลก	เช่น	สหรัฐอเมริกา	จีน	ออสเตรเลีย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	รัสเซีย	

เนเธอร์แลนด์	 ญี่ปุ่น	 นิวซีแลนด์	 และเกาหลีใต้	 เป็นต้น	 ซ่ึงตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด	 คือ	 สหรัฐฯ	 มีสัดส่วน	 60%	 รองลงมาคือ	 จีน	 20%	 

“บริษัทได้เร่ิมต้นท�าธุรกิจ โดยการส่งออกมะพร้าวน�้าหอมสดเป็นลูกแช่เย็น ไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันได้ผลิตเพ่ือส่งออกในสัดส่วน 98%  

และขายในประเทศ 2% ซึ่งในปี 2557 มียอดขายกว่า 400 ล้านบาท คาดว่าปี 2558 จะเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านบาท และมองว่ามูลค่าตลาดรวม

มะพร้าวน�้าหอมของไทยจะมีมูลค่าประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยการส่งออกมะพร้าวไปต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และ 

แต่ละปีเติบโตไม่ต�่ากว่า 2 หลัก หรือเติบโตกว่า 10% ทุกปี” 

	 ทั้งน้ี	 บริษัท	 เค-เฟรช	 จ�ากัด	 ได้เร่ิมท�า	 Contract	 Farming	 กับเกษตรสวนมะพร้าวที่	 อ.บ้านแพ้ว	 จ.สมุทรสาคร	 จ�านวน	 500	 ไร	่ 

ในปี	2558	และมีแผนจะขยายเป็นกว่า	2,000	ไร่	มีเกษตรกรเข้าร่วม	40	ราย	ใน	4	จังหวัด	บริเวณแม่น�้าท่าจีน	ได้แก่	จังหวัดสมุทรสงคราม	

จังหวัดสมุทรสาคร	จังหวัดราชบุรี	และจังหวัดนครปฐม	ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน�้าหอมที่ดีที่สุดของไทย

 บริษัท เค-เฟรช จ�ากัด	 ได้ลงทุนกว่า	 200	 ล้านบาท	 ในการสร้าง

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้าหอม	 ที่อ�าเภอบ้านแพ้ว	 จังหวัด

สมุทรสาคร	 เพ่ือรองรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้าหอมที่มีอนาคต 

ในการส่งออกทีส่ดใสมาก	โดยเฉพาะตลาดจนีทีเ่ตบิโตมาก	เนือ่งจากความนยิม

บริโภคน�้ามะพร้าว	และกระแสรักสุขภาพ

ทุ่มงบ 200 ล้าน ผุดโรงงาน

แปรรูปสินค้าจากมะพร้าวน�้าหอม

 นายสมศักด์ิ สวุรรณสจุริต ผูว่้าราชการจงัหวัดระยอง	กล่าวว่าแนวทางในการช่วยเหลอื

เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดระยองเบื้องต้น	 คือ	 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก�าลังเร่งข้ึนทะเบียนชดเชยรายได	้ 

เร่ืองการอบรมกลุ่ม	 ท�าหมอนยางพารา	 เร่ืองประสานกลุ่มโรงงานที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบในการการผลิต 

สินค้าให้มาหารือ	เร่ืองการช่วยเหลอืรับซ้ือยางในท้องถ่ินใช้เป็นวัตถุดบิในการผลติสินค้า	เร่ืองผูป้ระกอบการ

ตลาดกลางขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ	ติดตามความคืบหน้าการผลิตยางแผ่นรมควันส่งโรงงาน	ขอมติในวันนี้

ให้ทาง	อบจ.	และอบต.	ให้เพิ่มงบประมาณการท�าถนน	และสนามฟุตซอล	การส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะ	คือ	

ให้ท�าในแนวประชารัฐให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันท�างาน

	 5.	 ให้โรงงานในจังหวัดระยองรับซื้อยางพาราให้มากขึ้น

	 6.	 ส่งเสริมให้สหกรณ์	และวิสาหกิจชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า

	 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจะได้ 

ส่ังการไปยงันายอ�าเภอทกุอ�าเภอสนบัสนนุหน่วยงาน	กยท.	เพ่ือให้บริการ

เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้ามายื่นเร่ืองลงทะเบียนเกษตรกรสวนยาง	 

ณ	ศาลาประชาคมทุกอ�าเภอต่อไป

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

ข้อมูลจาก : ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

จงัหวัดระยองแก้ไขปัญหาสนิค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ (ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2558)

	 18	มกราคม	2559	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องศรีสมุทโภคไชย	ศาลากลางจังหวัดระยอง	นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ

จังหวัดระยอง	 เป็นประธานการประชุมคณะท�างานปฏิบัติงานประจ�าศูนย์บริการการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร	 

พร้อมด้วยนายมนตรี	ชนะชัยวิบลูวัฒน์	รองผูว่้าราชการจงัหวัดระยองและทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	ส่วนราชการ	สถานประกอบการโรงงาน	สหกรณ์

รับซื้อยาง	เกษตรกร	ธกส.	ร่วมประชุมหารือ	หาแนวทางช่วยเหลือเจ้าของสวนยาง	คนงานกรีดยาง	กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาสินค้าจากยางพารา 

ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน	และสามารถอยู่ได้โดยให้ด�าเนินการตามค�าสั่งของนายกรัฐมนตรี	และ	คสช.	2	มาตรการ	15	โครงการ

	 1.	 โดยน�าร่องช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วยการรับซ้ือ 

ยางในราคาทีสู่งกว่าจดุรับซ้ือทางภาคใต้	ภาคเหนอื	และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

	 2.	 ส่งเสริมการน�ายางไปใช้ประโยชน์	เพ่ือสร้างถนน	สนามกีฬา

ฟุตซอล	แผ่นยางปูพื้นบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

	 3.	 สร้างศูนย์บ่มเพาะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร

และผู้ประกอบการ

	 4.	 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา	 เช่น	 หมอน	 และ

ที่นอนยางพารา
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	 เมื่อวันที่	 28	 ธ.ค.	 58	พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ	 ลงพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา	 

ต.ฉลุง	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยางพารา	 เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับนักลงทุน

ทัง้ชาวไทยและต่างชาต	ิซ่ึงขณะน้ีมคีวามก้าวหน้ามาก	มกีารจดัตัง้ศูนย์

บริการการลงทนุเพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทนุและบริการ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม	 คลัสเตอร์ยางเสร็จเรียบร้อย	 ขณะนี้เข้าสู่ 

ขั้นตอนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดตั้งนิคมฯ	ยางพารา

จะรองรับการพัฒนาและสนบัสนนุเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	รวมถึง

แก้ปัญหาราคายางให้มเีสถียรภาพมากข้ึนกว่าเดมิ	ด้วยการเพ่ิมปริมาณ

การใช้วัตถุดิบจากยางพาราในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน	 จากบทบาทผู้ผลิต

วัตถุดิบมาสู่การส่งเสริมให้เกิดการใช้ในประเทศมากข้ึน	 ซ่ึงจะม ี

ส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	 กล่าว 

ภายในงานเปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา	(Rubber	city)	ว่า	 

การด�าเนนิงานพฒันานคิมฯดงักล่าวถือเป็นจดุเร่ิมต้นการลงทนุในพ้ืนที่

ภาคใต้	 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบในการรองรับ 

ภาคอุตสาหกรรม	 โดยมอบหมายให้	 กนอ.	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่

ดูแลพ้ืนที่นิคมฯ	 ทั่วประเทศ	 ให้เร่งรัดด�าเนินแผนงานนิคมยางพารา	 

ในรายละเอยีดทีเ่ป็นระบบอย่างชัดเจนทีจ่ะต้องแล้วเสร็จภายในปี	2560	

โดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รับผลประโยชน์อย่างสงูสุด	ไม่ว่าจะเป็น 

นายกรัฐมนตรี ตรวจเย่ียมความก้าวหน้า

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ที่จังหวัดสงขลา

หวังสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร

การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง	

การลงทุนในคร้ังนี้	 จะต้องเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 

ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสถียรภาพ

ราคายางในท้องถ่ิน	รวมถึงเป็นโครงการทีไ่ม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมติร

กับส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงทั้งหมดจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้รัฐบาล 

ในระยะยาวที่ไม่ต้องเข้ามาอุดหนุนราคายางพาราเมื่อเกิดภาวะราคา

ตกต�่า

 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กรอ.)	 กล่าวว่า	 นิคมฯ	 อุตสาหกรรมยางพารา 

Rubber	City	อยู่ในพื้นที่เฟส	2/2	และ	3	บนพื้นที่	755	ไร่	ของนิคม

อตุสาหกรรมภาคใต้จงัหวัดสงขลา	รูปแบบการก่อสร้างนคิมฯ	ทัง้ในทาง

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโดยจะน�านวัตกรรมทางด้านยางพารามา

ใช้ในการก่อสร้างเพ่ือเป็นต้นแบบและตวัอย่างในการน�ายางพารามาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางพารา

ของประเทศถือว่าเป็น	 1	 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของการส่งเสริม 

การลงทนุในรูปแบบคลัสเตอร์ของรัฐบาล	ซ่ึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีมากกว่าการลงทุนในนิคมฯ	ปกติ	นอกจากนี้จะออกข้อเสนอพิเศษ 

ในการขายหรือเช่าในช่วงต้นปี	 โครงการดังกล่าวจัดว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่มี

ความเหมาะสมด้านศกัยภาพทีจ่ะรองรับ	นกัลงทนุในคลสัเตอร์ยางและ

ที่เกี่ยวข้องได้

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก : ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
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ถาม ก่อนการตัดสินใจประกอบอาชีพอิสระ	 ควรจะมีวิธีการจัดเตรียมตัวเตรียมสถานท่ี	 ส่ิงของ	 

	 อย่างไรบ้าง?

ตอบ ในการตัดสินใจเลือกอาชีพอิสระควรพิจารณาอย่างรอบคอบ	 และมีข้ันตอน	 ข้อแนะน�าในการ 

	 ด�าเนินการตามล�าดับ	ดังนี้

  1.	 ปัจจัยแรก	 เลือกอาชีพที่ถนัด	 ต้องเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่ามนุษย์เรามีทักษะที่ต่างกัน	 

	 	 จึงควรส�ารวจตัวเองว่าสนใจอาชีพอะไร	ถนัดด้านไหน	มีความสามารถอะไรบ้าง	ที่ส�าคัญคือ 

  ต้องการจะประกอบอาชีพอะไร	จงึจะเหมาะสมกับตวัเอง	กล่าวคอื	ต้องพิจารณาทัง้ลกัษณะงาน 

	 	 และพิจารณาตนเอง

วิธีการบอกเวลาโดยการใช้ a.m. และ p.m.

	 a.m.		 ย่อมาจาก		 ante	meridiem	 ใช้บอกเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน

	 p.m.	 ย่อมาจาก	 post	meridiem	 ใช้บอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

การอ่านตัวเลขนาที สามารถอ่านได้ ดังนี้

	 เวลา	15	นาที	 อ่านตัวเลขปกติ	คือ	fifteen	minutes	หรือ	สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า	a	quarter	past	…..

	 เวลา	30	นาที	 อ่านตัวเลขปกติ	คือ	thirty	minutes	หรือ	สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า	half	past	…..

	 เวลา	45	นาที	 อ่านตัวเลขปกติ	คือ	forty-five	minutes	หรือ	สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า	a	quarter	to	…..

ตัวอย่าง การอ่านเวลา

	 7.15	 Seven	fifteen	/	A	quarter	past	seven

	 9.30	 Nine	thirty	/	Half	past	nine

	 12.30	 Twelve	thirty	/	Half	past	twelve

	 16.45	 Sixteen	forty-five	/	A	quarter	to	five	p.m.

	 14.50	 Fourteen	fifty	/	Ten	minutes	to	three	p.m.

What	time	do	you	start	work?	 คุณเริ่มท�างานกี่โมง?

I	start	work	at	eight	a.m.	 ฉันเริ่มท�างานตอนเวลา	8	โมงเช้า

Do	you	know	what	time	the	meeting	starts?	 คุณทราบหรือไม่การประชุมจะเริ่มกี่โมง?

The	meeting	will	begin	at	two	p.m.	 การประชุมจะเริ่มตอนบ่าย	2	โมง

What	time	is	the	office	opened?	 ส�านักงานจะเปิดตอนกี่โมง?

At	half	past	eight	a.m.	 เปิดตอนเช้า	8	โมงครึ่ง

And	when	is	it	closed?	 แล้วปิดตอนกี่โมง?

About	five	p.m.		 ประมาณ	5	โมงเย็น

ค�าศัพท์น่ารู้..

	 start	work	 เริ่มท�างาน

	 meeting	 การประชุม

	 half	past	 ผ่านมาคร่ึงหน่ึง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ..

ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2014/05/time.html

ประโยคค�าถาม - ตอบ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน...

English for Career

สารพัน ปัญหา

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง

 2.	 ปัจจยัท่ีสอง	พัฒนาความสามารถของตนเอง	ในกรณทีีพ่อมคีวามรู้ในอาชีพนัน้อยูบ้่าง	ก็ควรได้มุง่ศึกษารายละเอยีดของอาชีพนัน้ๆ	 

	 	 ด้วยตนเอง	หรืออาจจะศึกษา	ฝึกอบรม	หรือฝึกปฏบิตัเิพิม่เตมิจากบคุคลหรือหน่วยงานต่างๆ	ให้มพ้ืีนฐานในการเร่ิมประกอบอาชีพ	 

	 	 และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อเพิ่มทักษะก่อนจะไปประกอบอาชีพนั้นๆ	

 3.	 ปัจจัยท่ีสาม	 พิจารณาองค์ประกอบอื่นที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 ท�าเลที่ตั้ง	 สภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพของผู้ร่วมงาน	 พ้ืนฐาน 

	 	 ในการเริ่มท�าธุรกิจ	เงินทุน	โดยเฉพาะเงินทุน	ต้องพิจารณาว่ามีเพียงพอหรือๆ	ไม่	ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด
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อัตราการว่างงานทั่วโลก

ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โปรแกรมเมอร์ 

ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้งาน

อาชีพมั่นคง

รอบรั้ว รอบโลก

 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)	เผยรายงาน

ตวัเลขการว่างงานทัว่โลกในปี	2558	ระบวุ่า	จ�านวนประชากรวัยแรงงาน

ที่ไม่มีงานท�าอยู่ที่	 197.1	 ล้านคน	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 0.7	 จากปี	 2557	 

และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก	2.3	ล้านคนในปี	2559	และอีก	1.1	ล้านคน	

ในปี	 2560	 ตัวเลขดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า	 สถานการณ์การมีงานท�า 

ของประชากรโลกยังไม่ฟื้นตัวจากช่วงวิกฤตการเงินเมื่อปี	2551

 นายกาย ไรเดอร์ ผู้อ�านวยการไอแอลโอ	 กล่าวว่า	 

สภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันไม่เอื้อให้เกิดการจ้างงาน	 เป็นผลมาจาก

การชะลอตัวอย่างรุนแรงของกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่	ประกอบกับ

การลดลงของราคาสินค้า	คาดว่ากลุม่ประเทศในเอเชียและละตนิอเมริกา

ที่เคยมีบทบาทส�าคัญในส่วนการเติบโตของตลาดงานทั่วโลก	จะเผชิญ

กับการเพ่ิมข้ึนของการว่างงานในปีนี้	 ขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

จะมีอัตราการว่างงานลดลง	 แต่ก็ในระดับที่น้อยมากจนไม่สามารถ 

ฉุดตัวเลขในภาพรวมให้ขยับขึ้นมาได้	

	 ทั้งนี้	 นอกจากตัวเลขการว่างงานแล้ว	 กลุ่มการจ้างงานที่ไร้ 

หลักประกัน	 ยังเป็นอีกตัวช้ีวัดที่ไอแอลโอใช้ประเมินสภาพที่แท้จริง 

ของเศรษฐกิจงานในกลุ่มนี้มักหมายถึงงานที่ไม่มั่นคง	มีคุณภาพงานต�่า	

เงินเดือน :	 ตั้งแต่	 15,000	 บาท	 จนถึง	 100,000	 บาทขึ้นไป	 หรือ 

มีรายได้จากการรับงานอิสระเป็นโครงการ	 ซ่ึงรายได้จะข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก	สัดส่วนระหว่างชายหญิง	:	

ส่วนใหญ่เป็นชายประมาณ	70-80%

การเริ่มต้น :	 ควรมีพ้ืนฐานที่ดีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

สถิติ	 และภาษาอังกฤษ	 การหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เร่ิมจากการ	 

ไปลงคอร์สเรียนด้านการเขียนโปรแกรมตามมหาวิทยาลยั	โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเรียนหลักสูตรปริญญา

หน้าท่ี :	 ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะ 

การใช้งาน	 รวมทั้งติดตามผลการใช้งานและแก้ไขโปรแกรม	 และใน 

บางกรณีโปรแกรมเมอร์ต้องติดต่อและดูแลลูกค้าด้วย

ความก้าวหน้า :	เนือ่งจากเป็นสายอาชีพทีก่�าลงัขยายตวัอย่างรวดเร็ว

ตลาดแรงงานจงึยงัต้องการมาก	ทัง้งานรับจ้างและสร้างธุรกิจของตนเอง	

และมีโอกาสในการท�ารายได้มาก

ไม่มีสัญญา	 และผลตอบแทนที่ชัดเจนหรือเป็นทางการ	 คาดว่างาน

ลักษณะนี้ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะเพิ่มขึ้นราว	25	ล้านต�าแหน่ง

ในอกี	3	ปี	โดยปัจจบุนั	งานกลุม่นีค้ดิเป็นสัดส่วนร้อยละ	74	ในตลาดงาน 

ของเอเชียใต้	 และร้อยละ	 70	 ในประเทศกลุ่มแอฟริกาซับซาฮารา	 

ขณะที่ทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	46	หรือราว	1,500	ล้านคน	

	 รายงานระบุว่า	 งานคุณภาพต�่ายังคงเป็นประเด็นส�าคัญใน 

ทุกภูมิภาค	 ซ่ึงเคยมีการถกเถียงเก่ียวกับความหมายและบทบาทของ

แรงงานนอกระบบ	โดยบางส่วนระบวุ่า	แม้งานกลุม่นีจ้ะไม่มสัีญญาจ้าง

และไม่มีความมั่นคง	 แต่แรงงานจ�านวนมหาศาลก็สะท้อนถึงพลวัตร 

ทางเศรษฐกิจ	 แต่ไอแอลโอยืนยันว่า	 การน�าแรงงานเข้าสู่ระบบ 

อย่างเป็นทางการคือแนวทางที่ถูกต้อง	 การขาดแคลนงานที่เหมาะสม

กับความสามารถ	 เป็นปัจจัยที่ผลักให้แรงงานเลือกออกนอกระบบ	 

ซ่ึงไม่เพียงเป็นงานรายได้ต�่าและไม่ก่อให้เกิดผลผลิตแล้ว	 ยังท�าให้

แรงงานกลุ่มนี้	ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงได้ด้วย

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/683390

ข้อดี :	 โปรแกรมเมอร์ที่มีฝีมือจะได้ใบรับรองในอาชีพและสาขาที่ตน

ถนดัและมโีอกาสรับงานได้มาก	โดยเฉพาะงานจากต่างประเทศซ่ึงจะท�า 

รายได้ดข้ึีนเป็นหลายเท่าตวั	โดยสามารถรับและส่งงานผ่านอนิเทอร์เนต็ได้

ปัญหาในการท�างาน :	เนือ่งจากเทคโนโลยทีางด้านนีก้้าวหน้าไปเร็วมาก	

โปรแกรมเมอร์จงึมกัต้องทุม่เทเวลาและงบประมาณในการเพ่ิมพูนความรู้

ของตวัเองอยูต่ลอดเวลา	รวมทัง้ต้องเรียนรู้ด้านการตลาดและการตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า	ซึ่งโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะนี้

อคติทางเพศ :	 ไม่มี	 เนื่องจากยอมรับกันว่าเร่ืองของเทคนิคนั้น 

ทั้งหญิงและชายสามารถเรียนรู้ได้เท่ากัน	ส่วนผู้หญิงอาจได้เปรียบกว่า

ในแง่การเข้าถึงลูกค้า

ที่มา : http://www.formumandme.com/
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 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน	 เปิดเผยว่า	 ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย	 หรือ	 

Smart	Job	Center	ได้เปิดให้บริการแก่คนหางาน	นกัเรียน	นกัศกึษา

และประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลา	 1	 ปี	 กระทรวงแรงงานโดย 

กรมการจดัหางานจงึได้จดังาน	“1st Anniversary SJC Towards 

Smart	 Jobs	 Smart	Workers	 ก้าวสู่งานที่ดี	 คนมีคุณภาพ”  

ข้ึนซ่ึงในปี	2559	จะมกีารขยายการบริการเพ่ิมอกี	32	ศนูย์ฯ	จากเดมิ

จ�านวน	 12	 ศูนย์ฯ	 คือ	 ที่กระทรวงแรงงาน	 กรุงเทพฯ	 ภาคกลาง 

ที่จังหวัดนครปฐม	 ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง	 ภาคเหนือที ่

จงัหวัดเชียงใหม่	และนครสวรรค์	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืทีจ่งัหวัด

นครราชสีมา	และสกลนคร	ภาคใต้ทีจ่งัหวัดสงขลา	(หาดใหญ่)	ยะลา	

ปัตตานี	นราธิวาส	และสตูล	โดยจะพัฒนาจาก	Smart	Job	Center	

ไปสู่	 Smart	 Job	 Smart	 worker	 ภายใต้ค�าขวัญ	 “คิดถึงงาน	 

คิดถึงเรา”	 เป็นการขยายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง

มาใช้บริการมากข้ึน	 เน้นงานที่ดีมีคุณภาพ	 ปรับระบบการท�างาน	 

การจบัคูง่านกับคน	และปรับเจ้าหน้าทีใ่ห้เป็นคนกลางในการคดักรอง

คนหางานในเบื้องต้น	 รวมทั้งให้ท�าหน้าที่ในการประสานงาน 

กับนายจ้างด้วย	 อีกทั้งจะสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

ที่มีความต้องการแรงงาน	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงแรงงานที่ม ี

ความรู้ความสามารถให้กลับมาเป็นก�าลังแรงงานของประเทศ	 

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ	 จนถึงปัจจุบัน	 

มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจ�านวน	 421,577	 คน	 โดยให้บริการด้าน 

ต่างๆ	ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	เช่น	ขึ้นทะเบียนเพื่อหางาน	จ�านวน	

141,801	 คน	 รับแจ้งต�าแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการ	 

จ�านวน	162,010	อัตรา	 ได้รับการบรรจุงานจ�านวน	133,110	คน	 

ให้บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและประชาชน	 จ�านวน	

33,086	 คน	 ให้บริการจัดหางานต่างประเทศจ�านวน	 28,529	 คน	 

 วันนี้ (18 มกราคม 2559) เวลา 16.30 น.  

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ปี  

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job 

Center) “1st Anniversary SJC Towards Smart 

Jobs Smart Workers ก้าวสูง่านท่ีดี คนมีคุณภาพ” 

ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

จัดงาน “ครบรอบ 1 ปี ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

(Smart Job Center) ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ”

ที่มา : ประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2559)

รับข้ึนทะเบียนหางานให้คนพิการ	 จ�านวน	 2,250	 คน	 ได้รับการ 

บรรจุงาน	 จ�านวน	 2,092	 คน	 นอกจากนี้ยังขึ้นทะเบียนคนหางาน

ผ่านเว็ปไซต์	จ�านวน	51,640	คน	บรรจุงานได้จ�านวน	21,285	คน	

จากการให้บริการดังกล่าว	 สามารถสร้างรายได้ให้แรงงานไทย	 

จ�านวนกว่า	14,217	ล้านบาท	และสร้างรายได้ให้คนพิการมีอาชีพ

เลี้ยงตนเองได้อีกจ�านวนกว่า	195	ล้านบาท

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวอีกว่า	 การจัดงาน 

ในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การจัดท�าบันทึกข้อตกลง	MOU	ในการ

ให้บริการจดัหางานแก่ประชาชนผูว่้างงานระหว่างกรมการจดัหางาน

กับบริษัทช้ันน�าของประเทศ	 เช่น	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์ไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	

ซีพีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น	การเปิดตัวศูนย์บริการจัดหางาน

เพ่ือคนไทยเพ่ิมอกี	จ�านวน	32	แห่ง	พร้อมทัง้ได้จ�าลองการให้บริการ

ของศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทยเพ่ือให้ประชาชนได้ทดลอง 

ใช้บริการของศูนย์ฯ	การเปิดตัว	Smart	job	mobile	App	ซึ่งเป็น

ระบบบริการจัดหางานส�าหรับโทรศัพท์	 Smart	 Phone	 และ	 

Smart	Job	Magazine	ทั้งในรูปของ	E-book	และรูปเล่มสิ่งพิมพ์	

การมอบทุนในการประกอบอาชีพส�าหรับกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้าน 

ที่ได้รับการส่งเสริม	 จ�านวน	 2	 กลุ่ม	 รวมจ�านวน	 150,000	 บาท	 

คือ	 กลุ่มตัดเย็บกางเกงและกลุ่มแม่บ้านเจริญผล	 การประกาศผล

และมอบรางวัลแก่ผู ้ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ	 

“Smart	Worker	 -	Never	Give	Up”	 นอกจากนี้	 ภายในงาน 

ยงัมกิีจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ	การแสดงเส้นทางสู่อาชีพ

โดยภาคเอกชนที่ประสบความส�าเร็จ	เช่น	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	และแอร์เอเชีย	เป็นต้น	การน�าเสนอต�าแหน่งงาน

คุณภาพในต่างประเทศ	 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	 

และนิทรรศการหนังสือที่มีการโฆษณารับสมัครงาน	
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ร้อยแปด พันเรื่อง

ชั่วโมงท�างานแบบไม่เจาะจง (flexi working hour)

	 จากปกติที่ทุกคนต้องเข้าท�างาน	 8	 โมงเช้า	 เลิก	 5	 โมงเย็น	 

บางที่ท�างานอาจเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลามาท�างานได้อย่าง

อิสระมากขึ้น	เช่น	สามารถเข้างาน	7	โมงเช้า	กลับ	4	โมงเย็น	หรือ	 

เข้างาน	9	โมงเช้า	กลับ	6	โมงเย็นได้	เป็นต้น	บางที่ท�างานอาจมีอิสระ

มากข้ึนไปอีกด้วยการก�าหนดให้พนักงานสามารถมาท�างานได้ไม่เกิน	 

10	-	11	โมงเช้า	และจะต้องอยูใ่ห้ครบ	8	ช่ัวโมงต่อวันหรือไม่	ข้ึนอยูกั่บ

เนือ้งาน	ทัง้นีท้ัง้นัน้ข้ึนอยูกั่บรูปแบบธรุกิจของบริษัทด้วยว่ามคีวามจ�าเป็น

ต้องมีพนักงานอยู่ประจ�าที่ส�านักงานตามเวลาท�าการมากน้อยแค่ไหน

ท�างานจากที่บ้าน (work from home)

	 หมดยคุการท�างานแต่ในทีท่�างานแล้ว	ด้วยเทคโนโลยใีนปัจจบุนั	

หลายๆ	 บริษัทมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา	 หรือสมาร์ทโฟนให้พนักงาน

สามารถท�างานจากนอกสถานที่ได้	 บางคร้ังพนักงานอาจต้องการ 

กลับบ้านเร็วเพื่อไปรับลูกจากโรงเรียน	แต่ก็ยังสามารถกลับไปเช็คและ

ท�างานจากอุปกรณ์เหล่านี้ในเวลาดึกหลังส่งลูกเข้านอนจากที่บ้านได้	

นอกจากนี้บางคร้ังพนักงานอาจมีความจ�าเป็นต้องท�ากิจธุระส่วนตัว 

ในเวลางานบ้าง	 ทางบริษัทเองอาจมีความยืดหยุ่นให้พนักงานได้ตาม

ความเหมาะสมตราบใดทีพ่นกังานยงัสามารถท�างานได้อย่างไม่บกพร่อง	

โดยไม่จ�ากัดว่าห้ามเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาในที่ท�างานโดยเด็ดขาด

วันลาแบบไม่หักค่าจ้าง (paid time off)

 จากรูปแบบการลาแบบเดมิทีแ่บ่งเป็นการลากิจ	ลาป่วย	ลาพักร้อน 

สามารถยบุรวมเป็นการลาแบบไม่หักค่าจ้างได้ทัง้หมดโดยไม่จ�าเป็นต้อง

แจ้งเหตุผลการลาหยุดกับเจ้านาย	แต่ก็ยังคงต้องมีจ�านวนวันมากที่สุด

ทีล่าได้ตามทีบ่รษิทัก�าหนด	นบัเป็นอกีหนึง่วธิทีีช่่วยให้พนกังานสามารถ

ลาหยดุไปท�าธรุะส่วนตวัโดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้วันลารูปแบบไหน	หรือ

จะโดนหักค่าจ้างหรือไม่ในกรณทีีล่าไปท�าธรุะอืน่ๆ	นอกเหนอืจากทีก่�าหนด

ไว้ตามนโยบายบริษัท	และยงัสามารถรักษาความเป็นส่วนตวัให้พนกังาน

ได้อีกด้วย	 อย่างไรก็ตามอย่าลืมก�าหนดนโยบายโดยอิงไม่ให้น้อยกว่า 

วันลาขั้นต�่าตามกฎหมายที่พนักงานมีสิทธิด้วยนะคะ

 สมัยน้ีค�าว่า work life balance หรือสมดุลระหว่างชวิีตส่วนตัวกับงาน

ก�าลงัเป็นค�าท่ีมาแรงในหมู่พนักงานรุ่นใหม่ บรษัิทต่างก็เริม่มีนโยบายหรือแผน

สวัสดิการท่ีมารองรบัเรือ่งน้ีมากขึน้ เมือ่พดูถึงเรือ่งความสมดุลน้ี พนักงาน

แต่ละคนก็ย่อมคิดไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะอยากมีเวลาดูแลความรบัผดิชอบ

ท้ังท่ีท�างานและท่ีบ้านให้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บางคนอาจจะแค่อยากมี

สุขภาพท่ีดีขึ้นหรือมีเวลาไปท�ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจท่ีตัวเองชอบบ้าง  

แต่ไม่ว่าจะมีความต้องการแบบไหน พนักงานทุกคนมักจะมีจุดเหมือนร่วมกัน

ตรงท่ีทุกคนต่างก็อยากท�างานในองค์กรที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน  

ดังน้ัน การมีนโยบายท่ีเอื้อต่อคุณภาพชีวิตส่วนตัวของพนักงานน้ันมีผลดี 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรแน่นอน ลองมาดูนโยบายต่างๆ ที่บริษัท 

ในต่างประเทศนิยมใช้กันเพื่อแก้โจทย์ปัญหาสมดุลชีวิตส่วนตัวและงานกันค่ะ

สร้างสมดุลชีวิตและงานให้กับพนักงานในองค์กร

วันลาแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (unpaid leave)

	 หากพนกังานมคีวามจ�าเป็นต้องหยดุเป็นเวลานานเพ่ือไปจดัการ

กิจธุระส่วนตัว	 บริษัทก็สามารถมีนโยบายให้พนักงานหยุดงานยาวได ้

โดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ยังคงสภาพความเป็นพนักงานของบริษัทอยู	่ 

บางคร้ังพนกังานอาจมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต้องตามคูส่มรสไปต่างประเทศ	 

ต้องดแูลคนในครอบครัวทีเ่จบ็ป่วย	ต้องเลีย้งลกูเลก็	ตวัเองเจบ็ป่วยหนกั 

หรือมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตอื่นๆ	ที่ต้องการเวลาในการจัดการ	

แทนที่จะต้องลาออกจากงานสถานเดียว	 การเปิดโอกาสให้พนักงาน 

ได้ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้สามารถช่วยให้บริษัทรักษาพนักงานฝีมือด ี

เอาไว้ได้

ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

	 คนวัยท�างานส่วนมากมักหนีไม่พ้นการมีครอบครัว	มีลูก	ดังนั้น

ทางเลือกในฝันส�าหรับพนักงานผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่หลายๆ	 คนนั้นคือ

ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กในส�านักงาน	 เพ่ือให้พวกเขาสามารถแวะไปดูแล 

ลูกๆ	 ได้ในเวลาพัก	 หรือหลังเลิกงานทันที	 สวัสดิการนี้ท�าให้พวกเขา 

ตัง้สมาธใินการท�างานได้มากข้ึนไม่ต้องคอยห่วงกังวลเวลาลกูอยูไ่กลตวั	

แต่อย่างไรก็ตามหากการสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ท�างานเป็นไปไม่ได้

ด้วยข้อจ�ากัดต่างๆ	 ทางบริษัทอาจเสนอทางเลือกอื่นๆ	 เช่น	 ติดต่อ 

ศนูย์ข้างนอกเอาไว้ให้	จะให้บริการฟรีโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมด	

หรือเป็นการจ่ายคนละส่วนกับพนักงานก็แล้วแต่ความเหมาะสม

	 หลากหลายนโยบายที่บริษัทสามารถท�าเพ่ือเสริมสร้างชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น	

แต่ละองค์กรควรรู้ก่อนว่าประชากรในบริษัทเป็นอย่างไร	มคีวามต้องการ

ด้านใดเป็นพิเศษ	 เพ่ือที่จะรับหรือสร้างนโยบายที่เหมาะสมไปใช้แล้ว

เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย	ที่ส�าคัญ	หากนโยบายมีแต่คนไม่กล้าใช้	

อาจจะเพราะเจ้านายไม่เคยอนมุตัใิห้ใช้ได้จริง	ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร	

ดังนั้น	 ผู้บริหารที่เลือกจะส่งเสริมด้านนี้แล้วจะต้องเปิดใจและปฏิบัติ 

ให้ได้จริงตามที่วางแผนนโยบายไว้ด้วยนะคะ

ที่มา : http://th.jobsdb.com/th


