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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนมกราคม 2564 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จานวน 9 ราย แจ้ง ความต้อ งการแรงงาน (ตาแหน่ง งานว่า ง) จานวน 449 อัต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 535 คนและผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ
23.36 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 27.84 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
449 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
535 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
535 คน

จานวน 244 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.61
จานวน 291 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.39

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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การบรรจุงาน
125 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 63 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.40
จานวน 62 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.60

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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ออกแบบแบรนด์ อย่ างไรให้ ปัง ด้ วย 7 ขั้นตอน “หาจุดขาย” แบบง่ าย ๆ ทีค่ ุณเองก็ทาได้
ออกแบบแบรนด์ มีหลายองค์ประกอบ แต่ส่งหนึ่งที่จะมองข้ามได้เลยในการออกแบบแบรนด์ ก็คือการหา ‘จุดขาย’ ว่าแต่ จุด
ขายคืออะไรเพราะในยุคที่สินค้ามีการแข่งขันกันสูง การหาจุดขายเป็นสิ่งที่จะช่วยให้แบรนด์ของเราโดดเด่นมากขึ้น สร้างความ
แตกต่างให้กับสินค้าของเรา แต่ถึงกระนั้น เราจะหามันได้อย่างไร ลองมาดูกันดีกว่า
จุดขาย คือคุณสมบัติสินค้าของเราที่แตกต่างจากสินค้าอื่น สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาจากแบรนด์อื่น สิ่งที่สินค้าของเรามีแต่สินค้าของ
คนอื่นไม่มี ซึ่งจุดขายนี่เองถือเป็นกลไกสาคัญในการทากลยุทธ์ทางการตลาด

1.ความแตกต่ างของสิ นค้ า
ในท้องตลาดอาจมีสินค้าชนิดเดียวกันอยู่มากมาย หลายแบรนด์ ถ้าสินค้าของเรามีสิ่งที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นก็ควร
นาจุดที่แตกต่างนั้นออกมาทาการโฆษณา เพื่อดึงความสนใจจากผู้บริโภค นั่นเองคือการสร้างจุดขายให้กับแบรนด์ เพื่อให้แบ
รนด์ของเราเป็นที่พูดถึง และเกิดความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันจากแบรนด์อื่นๆในท้องตลาด

2.จะหาจุดขายได้ จากไหน
หากสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีแบรนด์อื่นๆเป็นคู่แข่งอยู่ในท้องตลาด อาจเป็นสินค้าชนิดเดียวกันที่อาจจะหาจุดขายที่
แตกต่างได้ยากสักหน่อย เราก็อาจจะต้องสร้างจุดขายขึ้นมาเอง อย่างการสร้างจุดขายบนตัวสินค้า ปรับแต่งสูตร รูปแบบ หรือ
จะสร้างจุดขายจากบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างก็ถือเป็นอีกหลวิธีหนึ่งที่ดี

3.สิ่ งที่กลุ่มเป้ าหมายต้ องการ
สิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคต้องการ ก็สามารถนามาปรับเป็นจุดขายของสินค้าหรือบริการของเราได้เช่นกัน อย่าง
การขายสินค้าออนไลน์ เราอาจใช้การส่งเร็วส่งไวสั่งปุ๊บส่งปั๊บมาเป็นจุดขายของเราก็ได้ หรือการปรับราคาของเราให้ถูกลงมา
นั้นก็ถือเป็นจุดขายของเราได้เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังไม่ให้เป็นการตัดราคาสินค้านั้นๆด้วย หรือหากสิ่งที่ลู กค้าต้องการ
คือสินค้าที่ใช้สะดวก พกพาง่ายเราก็อาจนาตรงนั้นมาปรับแก้ หรือพัฒนาสินค้าของเราให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

4.การหาข้ อจุดด้ อยในจุดเด่ น
การหาจุดด้อยในจุดเด่นก็คือการหาจุดด้อยของจุดเด่นในสินค้าคู่แข่งของเรา เราสามารถนาจุดเด่นของคู่แข่งมา
พัฒนาสินค้าของเราให้ดีขึ้นได้ และหากเรามองว่าจุดเด่นนั้นเป็นจุดด้อยเราก็ยิ่งสามารถนาจุดด้วยนั้นมาพัฒนาสินค้าของเรา
ให้มีดียิ่งกว่าได้อีกด้วย เช่นหากจุดเด่นในสินค้าของคู่แข่งเราเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เปิดใช้ง่าย แต่ย่อยสลายยาก เราอาจจะนาตรง
นั้นมาปรับ แล้วนามาเป็นจุดขายของเราให้ออกไปทางแนวรักโลก โดยพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์ของเราใช้ง่าย ย่อยสลายได้ ไม่เป็น
มลภาวะ เท่านี้ก็เป็นการสร้างจุดขายได้แล้ว

5.สร้ างจุดเด่ นให้ เป็ นจุดสนใจ
เราสามารถเปลี่ยนจุดเด่นทีอ่ าจจะธรรมดาๆให้กลายเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการนาจุดเด่นนั้นมาโฆษณา
มาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้ อาจนามาเป็นประเด็นในการสร้างโฆษณาในโซเชียลมีเดีย ทาให้มีการพูดถึง ขยายความใน
วงกว้าง เพือ่ คนเป็นการขยายความให้กับจุดเด่นของสินค้าเรา และเพือ่ ให้คนรู้จักสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น

6.จุดขายลับเฉพาะ
การสร้างจุดขายที่ลับเฉพาะอาจจะใช้ไม่ได้กับสินค้าทุกประเทศ แต่ก็สามารถนาไปปรับใช้ได้แน่นอน จุดขายลับเฉพาะ
ก็คอื การสร้างสูตรลับในสินค้าของเรา แล้วนาสูตรลับนั้นมาโฆษณา เช่น ลิปสติกของเราติดทนนานกว่าใครด้วยเทคนิทพิเศษที่
ไม่เคยมีแบรนด์ไหนทามาก่อน กางเกงของเราเข้าทรงใส่สวย ใส่แล้วกระชับเก็บทรงด้วยเทคนิคการตัดเย็บพิเศษ ผ้าสั่งทอพิเสษ
ไม่เหมือนใคร หรือหากสินค้าของเราเป็นขนม อาจจะขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ ก็อาจจะลองหาจุดขายที่ว่าขนมของเราเก็บไว้ยงิ่
นานยิ่งกรอบ ขนมของเรากินกับอะไรก็อร่อย สูตรลับเหล่านี้จะทาให้คนสนใจ และพูดถึงสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น

7.จุดขายสาคัญ
การมีจุดขายที่หลายหลายในสินค้าชนิดค้าเดียวก็ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าหากเราโฟกัสไปที่จุดขายเพียงจุดเดียว แล้วทา
ให้จุดขายนั้นเป็นที่สนใจในวงกว้างก็อาจจะดีกว่า เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน เราสามารถนาจุดขายนั้นๆที่เราต้องการ
นาเสนอ มาเป็นตัวชูโรงในการทาการตลาด และนามาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าของเราได้ต่อไป
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5 วิธีดูแลสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายและหายเครียด
จากผลสารวจของกรมสุขภาพจิต พบคนในกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.5 มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและป่วยจิตเวช
มากถึง 5 แสนคน โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มาจากปมสภาพแวดล้อมหนาแน่น ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมถึงกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจาวัน การเดินทาง และทาให้มีความเครียดสะสม นี่คือวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองให้แข็งแรง รู้สึกผ่อนคลาย และหาย
เครียด มาฝากทุกคนกัน จะมีหนทางใดบ้างไปดูกัน
1. ออกกาลังกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ กับตนเอง นอกจากจะทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้ว ยังส่งผลต่อ
สุขภาพทางจิตใจให้ดีตามไปอีกด้วย การเคลื่อนไหวของร่างกายจะทาให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทางานได้เต็มประสิทธิภาพ และการ
ออกกาลังกายยังช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างสบาย เต็มอิ่ม ทั้งช่วยให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่นแจ่มใส
2. ฟังเพลงผ่อนคลายสมอง
การหาเพลงสักเพลงที่เราชื่นชอบฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายไปกับมัน หรือเพลงนั้นทาให้เรารู้สึกดีขึ้น ถือเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้เราหาย
เครียด ไม่คิดมากได้ดีวิธีหนึ่ง เพราะเพลงคือศิลปะความบันเทิงอีกอย่างที่ทาให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นได้ ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ช่วยปลอบ
ประโลมเราได้ระดับหนึ่ง ชนิดที่เรียกว่ามีเพลงเป็นเพื่อนได้เลย ทั้งยังช่วยให้ความจาเราดีขึ้น ถ้าเรามีอารมณ์ร่วมในการฟังเพลงแล้ว ร้อง
ตามไปด้วย ก็จะทาให้เรามีสมาธิอยู่กับเนื้อเพลงท่อนต่อๆ ไปที่เราจะร้อง ฉะนั้นการฟังเพลงถือเป็นการลดความเครียดจากเรื่องต่างๆ ได้
เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
3. สร้างกาลังใจให้กับตนเอง
ไม่มีใครจะรักเราได้เท่ากับตัวเราเอง ฉะนั้นการสร้างและให้กาลังใจกับตนเอง ถือเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกคนควรมี ไม่ว่าจะเจออุปสรรคมา
มากมายแค่ไหน ขอให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตเรายังมีพรุ่งนี้ ถึงอย่างไรบนโลกใบนี้ก็มีอีกตั้งหลายคนที่เขาอาจจะเผชิญปัญหาเดียวกันกับเรา
หรือร้ายแรงกว่าเราอยู่ก็ได้ ดังนั้นการจะทาให้จิตใจเราไม่ห่อเหี่ยว ก็คือการรักตัวเองให้มากๆ และรู้จักให้กาลังใจตัวเอง บอกตัวเองให้
สู้ๆ เดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปได้ เรื่องแค่นี้เอง ยังไงทุกปัญหาย่อมมีทางแก้
4. ปลดปล่อย ระบายอารมณ์ออกมาบ้าง
บางครั้งการเก็บสะสมแต่ละเรื่องที่เราเจอมารวมกัน ก็อาจจะทาให้ความอดทนที่มีขีดจากัดมันหมดลง ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดอันดับแรก
คือควรปล่อยวางก่อน และไม่คิดเล็กคิดน้อย หากเจอเรื่องที่ตัวเราเองคิดว่ามันแย่ที่สุ ดแล้วเท่าที่เคยเจอมา ให้ปลดปล่อยและระบาย
ออกมาบ้าง หาเพื่อนหรือใครสักคนในครอบครัวที่ปรึกษาได้ แล้วพูดเรื่องราวที่อึดอัดใจออกไปเลย เพื่อเป็นการลดความเครียดจาก
ตัวเอง การระบายอารมณ์ด้วยการร้องไห้ มันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนขี้แพ้ แต่มันจะช่วยให้คุณเข้มแข็งขึ้ นต่างหาก และมันก็จะทาให้
สุขภาพจิตใจของคุณดีขึ้นอีกด้วย
5. หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
หากมีเวลาว่างหรือวันหยุด แนะนาว่าควรออกไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ บ้าง วิธีนี้เป็นการให้เวลากับตัวเองเพื่อให้ได้ผ่อนคลายความเครียด
จากการทางาน หรือจากเรื่องแย่ที่เจอมาตลอดทั้งสัปดาห์ เคยมีคนพูดว่าอกหักต้องไปทะเล ไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกที่สุดก็ทะเล อยากโร
แมนติกก็ต้องพาแฟนไปเที่ยวทะเล ฉะนั้นหากมีเวลาว่างควรพาตัวเองไปชื่นชมกับธรรมชาติ ทะเลที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ขุนเขา น้าตก
หรือให้เวลากับตัวเองโดยการไปฝึกสมาธิก็ได้เหมือนกัน จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่สงบและแข็งแรงขึ้นได้

ที่มา : www. cigna.co.th
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แซนด์วิชแฮมชีส(อบร้อน)
วัตถุดิบ
ขนมปังแผ่น
แฮม
ไอริช เชดดาร์ชีส (Irish Cheddar)
เนยสด
พริกไทย
เกลือป่น

วิธีทา
1. เตรี ย มขนมปั ง 2 แผ่ น แล้ ว ทาเนยที่ ข นมปั ง วางแฮมบนขนมปัง ตาม
ความชอบ โรยพริกไทยและเกลือป่นเล็กน้อย
2. ส่วนขนมปังอีกแผ่นหั่นชีส วางตามต้องการ
3. จากนั้นนาไปอบ
4 จัดใส่กล่อง พร้อมผัก

ที่มา : www. Cooking.kapook.com

.
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ตกแต่งปักลายการ์ดอวยพร

อุปกรณ์

วิธีทา

1.
2.
3.
4.

1. เลือกการ์ดที่ชอบ
2. นาเข็มเจาะรู บริเวณที่ต้องการปักลาย
3. ร้อยด้ายปักลายสวยๆ ตามที่ชอบ
4. ตกแต่งให้สวยงาม

กระดาษการ์ด พร้อมลายสวย
เข็มสาหรับเจาะรู
ด้ายสีสวย
กรรไกร

ที่มา : p-dit.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่ า นไปชมภาพกิ จ กรรมด้ า นอื่ น ๆ กั บ คอลั ม น์ “กิ จ กรรมผ่ า นเลนส์ ก ล้ อ ง” เดื อ นมกราคม
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดื อนธั นวาคมที่ ผ่ า นมา เจ้ า หน้ า ที่ส านัก งานจั ดหางานกรุ ง เทพมหานครพื้น ที่ 7 ได้ อ อกเยี่ย มนายจ้า ง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 6 แห่ง คือ





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายและบริการซ่อมบารุง
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 13 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 19/1 ซอยบางแวก 140 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (ช่างซ่อมบารุง 5 อัตรา, ช่างไฟฟ้า 5 อัตรา)





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายอุปกรณ์โทรทัศน์คมนาคม
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 15 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 325 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่กราฟิก 4 อัตรา,พนักงานคีย์ข้อมูล 5 อัตรา)
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 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ซูซูกิ
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 30 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 311/1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่ปรึกษาการขาย 15 อัตรา)

.

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจาหน่ายผ้าทอจากเส้นด้ายดิบ
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 20 คน
 สถานที่ตั้ งบริ ษัท เลขที่ 167 ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่เลขานุการ 2 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ระบบบัญชี, ระบบโรงงาน
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 24 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 96 ซอยบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มี





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 3 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 86 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
-

(เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 อัตรา)
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ดาเนินการตรวจสอบ
ประจาเดือนมกราคม 2564
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ภาพการดาเนินการตรวจการชี้แจงการให้ความช่วยเหลืออื่นใด การให้สิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา35
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทา ดาเนินการประจาเดือนมกราคม 2564
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
๑. บริษัท ที.เอ.เน็ทติ้ง จากัด
247 ถ.เพชรเกษม53
แขวงหลักสอง
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 063 078 8000
092 848 4978
2. บริษัท ยู.มี.อุตสาหกรรม
เคมี จากัด
6 ซ.มาเจริญ1 แยก2
ถ.มาเจริญ
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 420 4041 44
3. บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์
ฟู้ดส์ จากัด
524/3
ถนนนครสวรรค์
แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 281 6694
4. บริษัท ซากุระโปรดัคส์
(ไทยแลนด์) จากัด
1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 02 432 3240 7
โทรสาร. 02 432 3248

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จาหน่ายตาข่าย - พนักงานทั่วไป
- แม่บ้านประจา

ผลิตภัณฑ์

- พนักงานขับรถ

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

5
2

ช 18-38 ไม่จากัด
ญ 20-60 ม.ต้นขึ้นไป

450/ว.
450/ว.

1

ช 20-45 ม.3ขึ้นไป 11000/ด.

เครื่องสาอาง

การบริการด้าน - ผู้ช่วยผูจ้ ัดการ
อาหาร
- พนักงานประจาร้าน

จาหน่ายผลิตภัณฑ์ - พนักงานคลังสินค้า
สีและอุปกรณ์
เครื่องเขียน

200 ช/ญ 22-45 ปวส.ขึ้นไป 15000/ด
200 ช/ญ 18-45 ป.4-ป.ตรี 12000/ด

1

ช/ญ ไม่เกิน
30ปี

สามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ที่ http://smartjob.doe.go.th/

ม.6

11000/ด

