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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนกันยายน 2563 Special Report ฉบับนี้

ขอเสนอเรื่อง “วิโรจน์ ฉิมมี” เจ้าของบ้านไร่ ไออรุณ ฟาร์มสเตย์ ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค ประเมินตลาด
“แรงงานไทย” รอมาตรการรัฐหนุน รักษาการจ้างงาน
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ การเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษ รู้ทันโลก ไต้หวันอนุญาตให้ขยายการต่อสัญญา
แรงงานต่างชาติ ท�ำงานครบก�ำหนด 12 หรือ 14 ปี ได้อีก 6 เดือน Smart DOE กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ�ำปี 2563 อาชีพมั่นคง นักการตลาดดิจิทัล และ THAILAND 4.0 เทคนิคการพัฒนาทักษะการท�ำงาน
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตามสมควร สามารถดูรายละเอียดและติดตามวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job
Magazine ได้ทาง https://doe.go.th/lmia
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- “วิโรจน์ ฉิมมี” เจ้าของบ้านไร่ ไออรุณ ฟาร์มสเตย์
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค
- เอกชนเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมฯ ภาคใต้
ตั้งโรงงานถุงมือยาง มูลค่า 6,000 ล้าน
- “ไฮสปีดเทรน” ไปไกลได้ถึงตราด
- ก.แรงงาน จับมือการประปาส่วนภูมิภาค ฝึกช่างท่อ HDPE น�ำร่อง 3 จังหวัด
- ประเมินตลาด ‘แรงงานไทย’ รอมาตรการรัฐหนุน รักษาการจ้างงาน
- สถาบันอัญมณีฯ น�ำเครื่องประดับ “อีสานเดิ้น” ขายกลางกรุงช่วยผู้ผลิตสู้โควิด-19
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English for Career
- การเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษ
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รู้ทันโลก
- ไต้หวันอนุญาตให้ขยายการต่อสัญญาแรงงานต่างชาติ ท�ำงานครบก�ำหนด 12 หรือ 14 ปี
ได้อีก 6 เดือน
- การท่องเที่ยวท้องถิ่นในออสเตรเลียเติบโต ต้องการคนท�ำงานเพิ่ม

7
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Smart DOE
- กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก
ประจ�ำปี 2563
- จับกัง 1 ดัน MoU ต่ออายุในประเทศ เลี่ยงโควิด-19 หวังแก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว
- รมว. แรงงาน เตือน สถานศึกษารัฐ-เอกชน ต้องยื่นขออนุญาตท�ำงานให้ครูต่างชาติ
- ก.แรงงาน เผย แรงงานไทยในต่างประเทศ ส่งเงินกลับบ้านแล้ว กว่า 2 แสนล้านบาท
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อาชีพมั่นคง
- นักการตลาดดิจิทัล
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THAILAND 4.0
- เทคนิคการพัฒนาทักษะการท�ำงาน
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Special Report

“วิโรจน์ ฉิมมี”

เจ้าของบ้านไร่ ไออรุณ
ฟาร์มสเตย์
“บ้าน” ค�ำสั้นๆ แต่ความหมายที่ยิ่งใหญ่ เพราะบ้าน
เปรียบเสมือนทีพ
่ ก
ั พิงยามร่างกายอ่อนล้า เปรียบเสมือนอ้อมกอด
ทีค
่ อยปลอบโยนในวันทีท
่ อ
้ ถอย ดังเช่น บ้านไร่ ไออรุณ ฟาร์มสเตย์
บ้านที่มีความพิเศษ และสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจของคุณเบส
นายวิโรจน์ ฉิมมี สถาปนิกหนุ่ม ที่ต้องการสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่
และกลับมาดูแลพ่อแม่ทบ
ี่ า้ นเกิด จนพัฒนามาเป็นบ้านฟาร์มสเตย์
บ้านที่อยู่ท่ามกลางพืชผักสวนครัว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับ
การพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง

• จุดเปลี่ยนจากสถาปนิก สู่อาชีพเกษตรกร
		 มันคือ ความฝันครับ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เคยเข้าไป
อยู่ในกรุงเทพ เรียนจบมาท�ำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน เหมือนกับคนอื่นๆ
แต่ชีวิตที่ต้องดิ้นรนอยู่ในเมืองใหญ่ มันไม่ได้ง่ายส�ำหรับผมเลย ผมมักจะ
ย้อนถามตัวเองอยู่เสมอว่า จริงๆแล้วคือเราต้องการอะไรกันแน่ ชีวิต
ที่หวือหวา ชีวิตที่ต้องอยู่กับการแข่งขัน ชีวิตที่อยู่ในกรอบ แล้วความฝัน
ของเราคืออะไร ? “ผมอยากมีบ้านหลังเล็กๆ ที่ผมออกแบบเองให้พ่อกับ
แม่ได้อยู่ ใช้ชีวิตพอเพียงท่ามกลางธรรมชาติ” นี่คือความฝันของผม
แล้วตอนนี้เรามัวท�ำอะไรอยู่ มัวเล่นอะไรอยู่นะ พ่อกับแม่ก็เริ่มแก่ลง
ทุกวัน มันคงต้องถึงเวลาแล้วละที่ผมต้องลุกขึ้นมาจัดการกับชีวิตให้กับ
ตัวเอง (ท�ำงาน 4 ปี เงินเก็บแทบไม่มีเลย แล้วจะเอาเงินจากไหนมา
สร้างบ้านละ) ผมตัดสินใจลาออกจากงาน ผมขนของทุกอย่างกลับมา
อยู่บ้านเกิด ด้วยความเชื่อมั่นสุดหัวใจว่า ผมจะต้องท�ำตามความฝัน
ของผมให้เป็นจริง
• เล่าถึง Farmstay บ้านไร่ ไออรุณ ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักของใคร
หลายๆ คน
		 ตั้งแต่วันแรกที่กลับมาถึง ผมเห็นบ้าน ทั้งเก่าและโทรมมาก
เริ่มปัดกวาดเช็ดถู ซื้อสีมาทา (มีเงินอยู่ 20,000 บาท/เป็นเงินเดือน
เดือนสุดท้าย) รายได้บางส่วนก็ได้มาจากในสวน จากการน�ำผักไปขายบ้าง
ท�ำสินค้าเกษตรขายบ้าง ได้เงินมาเท่าไหร่กน็ ำ� มาท�ำบ้านทัง้ หมด ปรับปรุง
ท�ำไปเรื่อยๆ ตามก�ำลังที่เรามี โชคดีที่พ่อแม่ไม่เคยขัดสิ่งที่ผมท�ำเลย
ที่ส�ำคัญพ่อลงมือช่วยผมทุกอย่าง จนบ้านของเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ
(ตอนท�ำงานเราใช้เงินเป็นตัววัดงาน design แต่ตอนนี้เราไม่มีเงิน ผมก็
ต้องมองหาสิ่งที่เรามี น�ำมาปรับใช้ให้คุ้มค่าที่สุด) ผมน�ำกระบวนการคิด
ทุกอย่างที่ร�่ำเรียนมา มาต่อยอดกับสิ่งที่เรามี วัสดุบางอย่างเราไม่ต้องซื้อ
ของบางอย่างเราก็ฝึกท�ำกันเองได้ โดยใช้เงินให้น้อยที่สุด ชวนพ่อ
ไปตัดไม้จากในสวน เก็บเศษไม้กิ่งไม้ วัสดุเหลือใช้ ช่วยกันเลื่อยไม้
ฝึกท�ำกันเองทุกอย่าง ก่อร่างสร้างฝันมันขึ้นมา ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม แปลงเกษตรรอบๆ บ้าน ตอนนี้บ้านเก่าๆ หลังนั้น เริ่มดี
สะอาดและน่าอยู่ขึ้น สิ่งที่ผมตั้งใจกลับมานั้น มันเป็นความจริง ถึงแม้
S m a r t

วันนี้ ผมอาจจะดูโทรมๆ ไปบ้าง แต่มันก็คุ้มค่ามากกับสิ่งที่ได้มา มากไป
กว่านั้น บ้านหลังนี้ท�ำให้พ่อกับแม่ยิ้มได้และมีความสุขมากขึ้น และเริ่ม
farmstays ที่มีชื่อว่า บ้านไร่ ไออรุณ ครับ
• ความลงตัวของ farmstays บ้านไร่ ไออรุณทุกวันนี้
		 จากการน�ำฝันของทุกคนในบ้านมารวมกัน พ่อชอบท�ำสวน
ชอบอยู่ในที่เงียบๆ ไม่ต้องเจอผู้คนมากมาย พ่อเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพูด
ส่วนแม่ชอบขายของ ชอบพูดชอบคุย อยากมีร้านขายดอกไม้ ต้นไม้
ร้านขายผัก และน้องสาวอยากมีร้านนม ขายน�้ำผลไม้เล็กๆ เป็นของ
ตัวเอง ส่วนผมชอบงานออกแบบครับ อยากต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้
ให้ดีขึ้น น�ำฝันของทุกคนมารวมกัน จนกลายเป็น farmstays บ้านไร่
ที่ก�ำลังสร้างมันขึ้นมาอยู่ในตอนนี้ เป็นที่พักเล็กๆ เชิงเกษตร ปลูกผัก
ขายผัก ขุดดิน เก็บหิน กิ่งไม้ ต่อเติม สร้างที่พัก พื้นที่แห่งรักของผม
ไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าการหันกลับมาเป็นเกษตรกรของผม รายได้อาจ
ไม่เท่ากับเงินเดือนตอนเป็นสถาปนิก แต่ส�ำหรับผมแล้วเงินไม่ใช่
เป้าหมายหลัก แต่ความสุขที่ได้กลับมาดูแลคนที่เรารัก ต่างหากที่ส�ำคัญ
และมีค่ามากกว่า “หากภาระหน้าที่ ที่ผมท�ำอยู่ทุกวันนี้ ได้มอบรอยยิ้ม
และความสุขให้กับใครสักคน แค่นี้..ชีวิตก็มีความหมายแล้วครับ”
• ข้อคิดดีๆ
ทุกวันนี้ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองประสบความส�ำเร็จ หรือเป็น
คนเก่งอะไรหรอกครับ ผมเพิง่ จะเริม่ ต้นลงมือท�ำมันเท่านัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยู่
กับว่าเราเรียนได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ เราจบจากคณะอะไร สิ่งส�ำคัญคือ
เราได้นำ� ความรูท้ เี่ ราร�ำ่ เรียนมา มาปรับใช้ พัฒนา ต่อยอดและมีความสุข
กับการท�ำงานในการใช้ชีวิตจริงได้ หาเป้าหมายและสิ่งที่ตัวเองชอบ
ให้เจอให้เร็วที่สุดครับ เพราะมันเป็นเครื่องน�ำทางเราไปตลอดชีวิต
ชีวติ เริม่ ต้นเร็วเท่าไหร่ เราก็จะได้อยูก่ บั มันไปนานๆ “คนทีม่ ชี วี ติ น่าอิจฉา
ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุด แต่คือคนที่มีอิสระได้เลือกท�ำในสิ่งที่ตัวเอง
รักมากที่สุด” ต่างหาก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : http://www.alumni.rmutt.ac.th
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

เอกชนเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา
ในนิคมฯ ภาคใต้ ตั้งโรงงานถุงมือยาง มูลค่า 6,000 ล้าน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยเอกชนรายใหญ่ทุ่มทุนเช่าที่ดินตั้งโรงงาน ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ และรองรับผลผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้กว่า 40,000 ตันต่อปี ยกระดับยางพาราสู่สินค้ามูลค่าสูง

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ลงนาม ในสัญญาเช่าที่ดินกับ
บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จ�ำกัด ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท แอทยีนส์ โกลบอล ลิงค์
จ�ำกัด ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 83 ไร่
เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตถุงมือยางจากน�้ำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยจะใช้น�้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักประมาณ 3,600 ตัน
ต่อเดือน หรือประมาณ 43,200 ตันต่อปี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดใกล้เคียง เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และช่วยยกระดับผลผลิตยางพารา
ในพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
พร้อมเปิดด�ำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564
ส�ำหรับการลงนามในสัญญาเช่าครั้งนี้ นอกจากจะผลิตถุงมือยาง
แล้ว บริษทั ฯ ยังมีการจัดตัง้ ศูนย์การทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ถุงมือยาง ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการ
วิจยั ยางธรรมชาติโปรตีนต�ำ่ เพือ่ น�ำไปผลิตถุงมือยางธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
พิเศษในการเป็นถุงมือยางที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา
ในการวิจัยโครงการนี้เป็นเวลา 1 ปี

จากนัน้ ศูนย์ฯ จะน�ำผลการวิจยั และนวัตกรรมทีไ่ ด้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพารา เพือ่ ใช้ในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและเพิม่ มูลค่าของสินค้า
สามารถเป็นสินค้าส่งออกที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล
ส�ำหรับโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตถุงมือยาง ตั้งอยู่ในเขต
ประกอบการทั่วไป พื้นที่ประมาณ 83 ไร่ มูลค่าการลงทุนประมาณ
5,998 ล้านบาท และจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประมาณ
2,000 คน ซึง่ เป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลทัง้ สองด้าน คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารามีความแข็งแกร่ง
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางจากกลางน�้ำสู่ปลายน�้ำ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และนโยบายส่งเสริมการจ้าง
แรงงานหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย
โดยโรงงานแห่งนีจ้ ะใช้นำ�้ ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดบิ หลักในการ
ผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ (Demand) การใช้น�้ำยางพารา
จากเกษตรกรในพืน้ ทีแ่ ละในประเทศเพิม่ ขึน้ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
กับเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในประเทศไทย รวมทัง้ เกิดการสร้างแรงงาน
ท้องถิ่นอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://www.prachachat.net

“ไฮสปีดเทรน” ไปไกลได้ถึงตราด
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด
เทรน) เชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ
อู่ตะเภา) ก�ำลังเริ่มลงหลักปักฐานก่อสร้างแล้ว
ถัดจากนี้ไปไฮสปีดเทรนแค่ 3 สนามบิน ดูจะไม่เพียง
พอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี)

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จึงเดินหน้า
ศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูง เชือ่ ม 3 สนามบิน ระยะที่ 2
ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด เพื่อผลักดัน
โอกาสในการขยายเมือง ส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า และ
การท่องเทีย่ วในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
หลังจากนั้นจะเสนอโครงการให้คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะน�ำเสนอ
ได้ภายในปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มจัดท�ำรายละเอียด
เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (พีพพี )ี ในได้ชว่ งปี 2565 ก่อนจัดหา
ผู้ลงทุน และออกแบบการก่อสร้างในปี 2567 ทดสอบรถ
และเปิดให้บริการในปี 2571

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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ก.แรงงาน จับมือการประปาส่วนภูมิภาค
ฝึกช่างท่อ HDPE น�ำร่อง 3 จังหวัด

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมอ
ื แรงงาน ร่วมกับ
การประปาส่วนภูมภ
ิ าคอัพสกิลแรงงาน หลักสูตร ผู้ควบคุมงาน
เชือ
่ มท่อพอลิเอทิลน
ี ความหนาแน่นสูง น�ำร่อง 3 จังหวัด ขอนแก่น
นครราชสีมา สมุทรสาคร

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)
กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ร่วมกับการประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.)
พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรในสาขาอาชีพด้านประปา ให้รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density
Polyethylene : HDPE) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในงานด้านประปา
เนื่องจากผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง เนื้อท่อ
มีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง ตัวเนื้อพลาสติกมีความลื่นและมัน ท�ำให้น�้ำ
หรือของเหลวไหลผ่านท่อได้สะดวก การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจ�ำเป็น
ต้องอาศัยช่างทีม่ ที กั ษะและความช�ำนาญ
นายธวัช กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้จัดฝึกอบรมให้แก่ช่างของบริษัท
ที่รับงานจาก กปภ. และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 60 คน ในหลักสูตร
การเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระยะเวลาการฝึก
30 ชั่วโมง ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และส�ำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สนพ.) 3 แห่ง ได้แก่ สพร. 1 สมุทรปราการ สพร. 5
นครราชสีมา และ สนพ. สมุทรสาคร โดยมีบริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจ�ำหน่ายชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ชั้นน�ำ
ของประเทศ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ทั้งนี้ กพร.
ได้สง่ เจ้าหน้าทีร่ ว่ มเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่ผรู้ บั การฝึกอบรมในครัง้ นีด้ ว้ ย
ได้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี

ต่อการประกอบอาชีพ มีความเข้าใจ มีทกั ษะ แนวทางการปฏิบตั งิ านด้าน
การเชือ่ มท่อ HDPE ตามมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพท่อและอุปกรณ์
รอยเชื่อม หลักการเชื่อมท่อ เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและ
ใช้ในปัจจุบัน และผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสในการเข้าทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแห่งชาติในสาขาดังกล่าวด้วย
เนือ่ งจากหลักสูตรดังกล่าว ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี มีแรงงาน
ให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมากซึ่ง กพร. มีแผนขยายการฝึกอบรม
ในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมอีก อาทิ เชียงใหม่ และสงขลา ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
กด 4 หรือ กองสือ่ สารองค์กร 0 2245 4035 อธิบดี กพร. กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : https://www.ryt9.com

ประเมินตลาด “แรงงานไทย”

รอมาตรการรัฐหนุน รักษาการจ้างงาน
ประเมินตลาด “แรงงานไทย” ผ่านสภาพัฒน์ท่ีช้ีถึงตัวเลขผู้ว่างงานสูงถึง 7.5 แสนคน ช่วง Q2 แต่มีประเด็น น่าสนใจอยู่ที่
ปัจจัยส�ำคัญ 4 ด้าน สะท้อนว่าตลาดแรงงานไทยเผชิญความเปราะบางมาก่อนวิกฤติโควิด-19 แล้ว และขณะนี้รอมาตรการรัฐเข้ามา
เป็นความหวังอุ้มการจ้างงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาพัฒน์ฯ รายงานภาวะสังคมไทยประจ�ำ
ไตรมาส 2ปี 2563 ว่า ประเทศไทยมีผู้ว่างงาน 7.5 แสนคน คิดเป็นอัตรา
ว่างงานร้อยละ 1.95 ของก�ำลังแรงงานรวม สาเหตุจากสถานที่ท�ำงาน
ปิดกิจการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือหมดสัญญาจ้าง ขณะที่
การจ้างงานปรับตัวลดลงโดยผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวน 37.1 ล้านคน ลดลง
ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการลดลงทั้ง
ผู้มีงานท�ำในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
นอกจากนี้ สภาพัฒน์ฯ ยังได้รายงานสถานการณ์การว่างงานใน
4 ประเด็น คือ ผลกระทบจากโควิด-19 ท�ำให้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
เท่าตัว จ�ำนวนผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (รายใหม่)
เร่งตัวขึน้ มาก ผูว้ า่ งงานทีเ่ คยท�ำงานมาก่อนและว่างงานน้อยกว่า 3 เดือน
มีจ�ำนวน 3.6 แสนคน และประเด็นที่ต้องติดตามระยะต่อไป ได้แก่
แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง น�้ำท่วม
S m a r t

ฉับพลัน และน�้ำป่าไหลหลาก ผลของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อการ
จ้างงาน
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนว่าตลาดแรงงานไทยอาจมีความ
เปราะบางมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติโควิด-19 ดังเห็นได้จาก
ประการแรก จ�ำนวนผู้มีงานท�ำลดลงทั้งในช่วงก่อนโควิด-19 จาก
37.8 ล้านคน ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 เหลือ 37.4 ล้านคน ณ ไตรมาส 1
ปี 2563 และเมื่อเข้าสู่ภาวะวิกฤติโควิด-19 เหลือ 37.1 ล้านคน ณ
ไตรมาส 2 ปี 2563 สาเหตุจากปัจจัยทัง้ เชิงวัฏจักร กล่าวคือ การชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจท�ำให้ความต้องการแรงงานมีนอ้ ยลง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง
โดยเฉพาะการออกจากก�ำลังแรงงานของกลุม่ ผูส้ งู อายุซงึ่ มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้
รวมไปถึงความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของนายจ้าง (Skills Mismatch)
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ประการทีส่ อง จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานลดลง โดยเฉพาะแรงงานทีท่ ำ� งาน
ต�่ำกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับการท�ำงานปกติ สาเหตุจาก
การท�ำงานไม่เต็มเวลาหรือการถูกตัดค่าล่วงเวลาของกลุ่มคนท�ำงาน
โดยคนกลุ่มนี้มีจ�ำนวนลดลงจาก 27.4 ล้านคน ณ ไตรมาส 2 ปี 2562
เหลือ 24.4 ล้านคน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 และเหลือ 22.6 ล้านคน ณ
ไตรมาส 2 ปี 2563 หรือหายไปถึง 4.8 ล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าว
ประการที่สาม จ�ำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ว่างงานรวมเฉลี่ย
ในไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 7.5 แสนคน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก
ช่วงปกติ และเป็นอัตราสูงสุดตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 และนับเป็น
การเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดต่อกัน
สาเหตุจากผลกระทบของโควิด-19 เป็นส�ำคัญ
มองไปข้างหน้า แรงงานจ�ำนวนหนึ่งยังมีความเสี่ยงที่จะถูก
เลิกจ้าง ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราการว่างงานขยับขึ้น อย่างไรก็ดี คาดว่า
การดูดซับแรงงานจากมาตรการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจภายใต้ พ.ร.ก.
กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาท จะมีส่วนช่วยประคองตลาดแรงงานไทย
ซึ่งขณะนี้ได้ดูดซับผู้ว่างงานไปแล้ว 8.6 หมื่นอัตรา

ขณะที่โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเริ่มจ้างงาน
ภายในเดือนตุลาคม 2563 น่าจะดูดซับแรงงานได้ถงึ 3 แสนอัตรา รวมทัง้
มาตรการจ้างงานเด็กจบใหม่ 2.6 แสนอัตราโดยรัฐสมทบจ่ายคนละครึ่ง
กับนายจ้าง ตลอดจนมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับ
ผูป้ ระกอบการในช่วงก่อนหน้า อาทิ มาตรการภาษี มาตรการลดเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม มาตรการเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ จะมีสว่ นช่วยลดภาระ
ต้นทุนของผู้ประกอบการและรักษาการจ้างงานได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรกรรม ซึง่ มักเป็นภาคทีด่ ดู ซับแรงงาน
นอกภาคเกษตรเมื่อเกิดวิกฤติ ในรอบนี้ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
รุนแรงสลับน�ำ้ ท่วมหนักในปีนี้ และรวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากก�ำลัง
ซื้อที่หดตัว ท�ำให้ความสามารถในการดูดซับแรงงานจากภาคอื่นๆ
มีค่อนข้างจ�ำกัด นอกจากนี้ ยังมีแรงงานอีกจ�ำนวนหนึ่งที่แม้จะยัง
ไม่ตกงาน แต่จำ� นวนชัว่ โมงท�ำงานและรายได้กไ็ ด้หดหายลงอย่างมาก
หรือกระทั่งอาจไม่มีรายได้เลยในบางช่วง จึงยังคงรอมาตรการเสริม
ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ว่างงานสามารถมีงานท�ำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com

สถาบันอัญมณีฯ น�ำเครื่องประดับ “อีสานเดิ้น”
ขายกลางกรุงช่วยผู้ผลิตสู้โควิด-19

สถาบันอัญมณีฯ เตรียมน�ำเครื่องประดับ “อีสานเดิ้น” ที่ฝ่าด่านหินได้รับการพัฒนาเป็นผลงานจริง 5 คอลเลกชัน เปิดตัว
โชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นในงาน Buy With Confidence Gems & Jewelry Fest วิบวับใจกลางเมือง 16-22 พ.ย. 2563 นี้ มั่นใจ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสู้วิกฤตโควิด-19

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) หรื อ จี ไ อที เปิดเผยว่า จีไอทีเตรียมที่จะน�ำ
เครื่องประดับที่ได้รับการพัฒนาในโครงการพัฒนาเครื่องประดับชนเผ่า
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งดินแดนอีสานใต้ (อีสานเดิ้น) 5 จังหวัด
อีสานใต้ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และอุบลราชธานี
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องประดับจริงจ�ำนวน 5 คอลเลกชัน มาเปิดตัว
สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในงาน Buy With Confidence Gems &
Jewelry Fest ที่ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 พ.ย. 2563 ณ
ลานโปรโมชั่น G สามย่านมิตรทาวน์
“เครื่องประดับอีสานเดิ้นทั้ง 5 คอลเลกชันนี้ ถือเป็นสุดยอด
ของเครื่องประดับท้องถิ่นในแดนอีสานใต้ เพราะกว่าจะได้รับการพัฒนา
จนกลายเป็นเครือ่ งประดับ ต้องผ่านการค้นหา คัดเลือก จากผูป้ ระกอบการ
ที่เข้าอบรมถึง 417 ราย และมีผู้ผ่านเข้าอบรมเชิงลึกรวม 20 ราย
มาท�ำงานร่วมกับนักออกแบบ จนเกิดเป็นเครื่องประดับอัตลักษณ์
อีสานเดิ้นออกมา 5 ผลงาน ซึ่งจีไอทีได้ช่วยเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย
โดยได้นำ� มาจัดแสดงและจ�ำหน่ายในงานกลางกรุง เพือ่ เปิดตัวออกสูส่ ายตา
ผู้บริโภค และยังเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้มีช่องทางจ�ำหน่าย
มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19”
นอกจากนี้ ยังได้ชว่ ยเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ผ่านการพัฒนาจากจีไอที มาช่วย
จ�ำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีไอที และยังได้รว่ มกับแพลตฟอร์ม
S m a r t

ออนไลน์ผลักดันให้น�ำสินค้าเข้าไปจ�ำหน่าย ส่วนการท�ำตลาดส่งออก
ได้ร่วมกับเว็บไซต์ Thaitrade.com ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการ
ขยายตลาดต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้ จีไอทีได้จดั ท�ำโครงการ Buy With Confidence-BWC
โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัว
ผู้ประกอบการเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในการซื้อสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับ หากซือ้ สินค้าจากร้านค้าทีไ่ ด้รบั ตราสัญลักษณ์
BWC ก็เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และต่อมาได้ร่วมมือ
กับสมาคมค้าทองค�ำ ผลักดันให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพือ่ แก้ไขปัญหา
ทองปลอม ทองโคลนนิ่ง จนมาถึงการน�ำผู้ประกอบการที่ได้รับตรา BWC
มาจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า
ส�ำหรับการจัดงาน Buy With Confidence Gems &
Jewelry Fest เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อัญมณีและเครื่องประดับ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
ที่ส่งผลให้การค้าซบเซา ทั้งจากตลาดส่งออกที่ลดลง และการค้า
ภายในประเทศชะลอตัว จากการไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย ท�ำให้ยอดขายลดลง ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ
ด้านสภาพคล่อง จึงต้องหาทางช่วยเหลือ เพือ่ ให้สามารถระบายสินค้า
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์
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English for Career
การเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษ
การเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษฉบับนี้ เหมาะส�ำหรับท่านทีท
่ ำ� งานในส�ำนักงานหรือออฟฟิศและยังมีประโยชน์สำ� หรับ
บุคคลทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการทราบถึงแบบฟอร์มและวิธีการเขียนจดหมายลาหยุด ส�ำหรับท่านที่ท�ำงานในส�ำนักงาน
ที่มีเจ้านายหรือผู้จัดการเป็นชาวต่างชาติ ก็สามารถน�ำไปใช้ได้เมื่อท่านต้องการลาหยุดเพื่อไปท�ำกิจธุระบางอย่าง และเพื่อแสดงถึง
มารยาทอาจจ�ำเป็นต้องเขียนใบลาหรือจดหมายลาหยุดสั้นๆ บอกเหตุผลว่าท�ำไม่ท่านถึงต้องลาหยุดในวันนั้น

ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษ
		
July 20, 2020
Dear Mr. Samson,
I have just received an urgent call that my mother is
in the hospital due to/because of heart attack and urging me
to go there as quick as possible. Thus, I would like to have
a leave of 3 days starting from 21 July. I hope that my request
will be given due consideration

		
20 กรกฎาคม 2563
เรียน คุณแซมซั่น
ผมได้รับโทรศัพท์ด่วนแจ้งว่า แม่เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจ
ล้มเหลวและให้ผมรีบไปที่นั่นทันทีดังนั้นผมจึงขออนุญาตลาหยุด 3 วัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กรกฎาคมนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั การพิจารณา
อนุมัติตามที่ขอ
			 ด้วยความนับถือ
			 จอห์น เฮนรี่

			 Yours sincerely,
			 John Henry

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.speakingenglishone.com

รู้ทันโลก

ไต้หวันอนุญาตให้ขยายการ
ต่อสัญญาแรงงานต่างชาติ
ท�ำงานครบก�ำหนด 12 หรือ 14 ปี
ได้อีก 6 เดือน
กฎหมายการจ้างงานของไต้หวันก�ำหนดให้แรงงานต่างชาติ
ภาคการผลิตสามารถท�ำงานในไต้หวันได้ รวมสะสมแล้วไม่เกิน 12 ปี
ส่วนแรงงานต่างชาติภาคสวัสดิการสังคม ได้แก่ผอู้ นุบาลหรือผูช้ ว่ ยงานบ้าน
ท�ำงานในไต้หวันรวมสะสมแล้วไม่เกิน 14 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายข้ามชาติของบุคลากร
รวมถึงแรงงานต่างชาติมีอุปสรรคในการเดินทางกลับประเทศ กระทรวง
แรงงานไต้หวันประกาศก่อนหน้านี้ อนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ท�ำงาน
ครบก�ำหนดระยะเวลา 12 ปี ส�ำหรับแรงงานในภาคการผลิต และครบ
14 ปี ส�ำหรับแรงงานภาคสวัสดิการสังคม ช่วงระหว่างวันที่ 17 มี.ค.–17
ก.ย. 2020 สามารถต่อสัญญากับนายจ้างต่อไปได้ครั้งละ 3 เดือน
รวมแล้ว 2 ครัง้ และก่อนครบก�ำหนดวันที่ 17 กันยายน กระทรวงแรงงาน
ได้ประกาศว่า อนุญาตให้ขยายสัญญาจ้างต่อไปได้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้
ยาวถึง 6 เดือน กล่าวคือ แรงงานต่างชาติที่ท�ำงานครบก�ำหนดระยะเวลา
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12 ปี หรือ 14 ปี ช่วงระหว่างวันที่ 17 ก.ย. 2020–17 มี.ค. 2021 สามารถ
ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมต่อไปได้อีก 6 เดือน ทั้งนี้การต่อสัญญาจ้าง
ดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้ก่อนหรือหลังครบสัญญา 14 วัน
ส่วนแรงงานต่างชาติที่ท�ำงานในไต้หวันยังไม่ถึง 12 ปี และ
ไม่ประสงค์ต่อสัญญา หรือยกเลิกสัญญาก่อนก�ำหนด แต่เดินทางกลับ
ประเทศไม่ได้ ก่อนหน้านี้ กระทรวงแรงงานอนุญาตให้ต่อสัญญาจ้าง
ระยะสั้นได้ คือ 3 หรือ 6 เดือน ต่อนี้ไปไม่มีมาตรการพิเศษนี้อีกต่อไป
รายงานต่างชาติที่ยังไม่ครบ 12 หรือ 14 ปี หากประสงค์จะต่อสัญญา
กับนายจ้างรายเดิมและหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้าง
ด�ำเนินการภายในเวลา 2-4 เดือนก่อนครบสัญญา
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.prachatai.com
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การท่องเที่ยวท้องถิ่นในออสเตรเลียเติบโต
ต้องการคนท�ำงานเพิ่ม

การขาดแคลนคนท�ำงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคนั้น เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วออสเตรเลีย แม้ชุมชนในพื้นที่ชนบทจะฟื้นตัวได้อย่าง
รวดเร็วจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนในพื้นที่เขตเมือง ทั้งนี้พบว่าการที่การท่องเที่ยวท้องถิ่นนอกเมือง
เติบโตขึ้นนั้น ก็ท�ำให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น

ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานจากเว็บไซต์จัดหางาน Seek
แสดงให้เห็นถึงความต้องการคนท�ำงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ที่กลับมา
เพิม่ จ�ำนวนเท่ากับช่วงก่อนการแพร่ระบาดในทุกรัฐและมณฑลทัว่ ประเทศ
ยกเว้นรัฐวิกตอเรีย แต่ในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองนัน้ ประกาศรับสมัครงานได้ลดลง
ไปถึงร้อยละ 34 ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.prachatai.com

Smart DOE
กกจ. รับรางวัลหน่วยงานทีผ
่ า่ นการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ�ำปี 2563
กรมการจัดหางาน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์บริการจัดหางานเพือ
่ คนไทย จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Provincial
Smart Job Center) และ ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ชัน้ 4 อาคารคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมาย นายยุทธนา บัวจุน ผู้ตรวจราชการกรม
เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ประจ�ำปี 2563 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งกรมการจัดหางานได้รับทั้งสิ้น จ�ำนวน 2 รางวัล คือ ศูนย์บริการ
จากคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และเพื่อเป็น
จัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Provincial แนวทางให้กบั ทุกหน่วยงานเกิดแรงกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาสูก่ ารบริการ
Smart Job Center) ได้รับรางวัลระดับเงิน (ระดับก้าวหน้า) และ ประชาชนทีเ่ ป็นเลิศ รวมทัง้ เพือ่ เผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน ทีม่ งุ่ พัฒนา
ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 7 ได้รบั รางวัลระดับฟ้า (ระดับ เพื่อน�ำไปสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกแก่ประชาชน
พื้นฐาน)
“กรมการจัดหางานจะพัฒนาการท�ำงานของหน่วยงานในสังกัด
โดยในปีนี้มีหน่วยงานส่งเข้ารับการประเมิน จ�ำนวนทั้งสิ้น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และ
1,461 ศูนย์ และหน่วยงานทีผ่ า่ นการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐาน บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เพื่อรักษา
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน มาตรฐานในการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่ยั่งยืนต่อไป”
455 ศูนย์ ส�ำหรับการจัดหางานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยส�ำนักงานปลัด อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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จับกัง 1 ดัน MoU ต่ออายุในประเทศ

เลี่ยงโควิด-19 หวังแก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานตาม MoU
และก�ำลังจะครบวาระการจ้างงาน 4 ปี ในเดือน พฤศจิกายน 2563 สามารถอยู่และท�ำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 และอาจก่อให้เกิดการระบาดซ�้ำในประเทศไทย ขณะนี้เตรียม
น�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2563
โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ
ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อาคารกระทรวงแรงงาน เพือ่ พิจารณาแนวทางการด�ำเนินการให้แรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ
ทีร่ ฐั บาลไทยท�ำไว้กบั รัฐบาลต่างประเทศ (MoU) ซึง่ วาระการจ้างงานครบ
4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563–31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและท�ำงานต่อไป
นายสุชาติฯ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ท�ำให้การเดินทางกลับประเทศ ต้นทางเพื่อด�ำเนินการ
ตามขั้นตอน MoU ตามปกตินั้น ท�ำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก
ต้องให้ความส�ำคัญกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นรองรับ
การฟื้นฟูและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อมิให้
นายจ้างและสถานประกอบการที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอแนวทาง
การด�ำเนินการดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลของ
กรมการจัดหางาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่ามีแรงงานต่างด้าว
ทีใ่ บอนุญาตท�ำงานก�ำลังจะสิน้ สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563–ธันวาคม

2564 จ�ำนวนถึง 131,587 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
34,053 คน ลาว 24,597 คน และเมียนมา 72,937 คน
ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
กล่าวถึงขั้นตอนด�ำเนินการว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมา ที่เข้ามาท�ำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563–31 ธันวาคม 2564 สามารถด�ำเนินการ
ดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพ เพื่อน�ำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตท�ำงาน
และขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 2.ยื่นขออนุญาต
ท�ำงานกับกรมการจัดหางาน (มีอายุไม่เกินครั้งละ 2 ปี) 3.ขอตรวจ
ลงตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจัก (Visa) ทีส่ ำ� นักงานตรวจคนเข้าเมือง
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมค�ำขอ 1,900 บาท 4.จัดท�ำทะเบียน
ประวัตคิ นซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ณ ส�ำนักเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ทะเบียน
ภาคจังหวัดสาขาหรือที่กรมการปกครองก�ำหนดในพื้นที่ที่คนต่างด้าว
ท�ำงาน
ทัง้ นีน้ ายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ส� ำ นั ก งานจั ด หางานกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ 1–10 หรื อ ที่ ไ ลน์
@service_workpermit หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506
กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา
และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะน�ำวิธกี ารท�ำงานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

รมว. แรงงาน เตือน สถานศึกษารัฐ-เอกชน
ต้องยื่นขออนุญาตท�ำงานให้ครูต่างชาติ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายกรมการจัดหางาน เข้มงวด ตรวจสอบครูชาวต่างชาติ
และสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีการจ้างครูต่างชาติเข้าท�ำงาน หากพบท�ำงานในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน
ให้ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย

นายสุชาติฯ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน
ตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
ในต�ำแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนว่า
ได้ด�ำเนินการขอรับใบอนุญาตท�ำงาน (Work permit) อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีครูชาวต่างชาติท�ำงาน
โดยไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครูชาวต่างชาตินนั้
ต้องถูกด�ำเนินคดีในข้อหา เป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน
S m a r t

หรือท�ำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000–
50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว
ท�ำงานโดยไม่มใี บอนุญาตท�ำงานหรือให้คนต่างด้าวท�ำงานนอกเหนือจาก
ที่มีสิทธิจะท�ำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000–100,000 บาท ต่อคน
ต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และถ้ายังพบกระท�ำผิดซ�้ำจะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน
1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000–200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวท�ำงานเป็นเวลา 3 ปี
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ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีครูชาวต่างชาติทั่วประเทศ จ�ำนวน
11,200 คน โดยสัญชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยมากที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ฟิลิปปินส์ 4,360 คน 2.อังกฤษ 1,569 คน
3.สหรัฐอเมริกา 1,143 คน 4.จีน 778 คน 5.ญี่ปุ่น 351 คน และอื่นๆ
2,999 คน (ข้อมูลจากส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน)
ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
เปิดเผยว่า ได้ก�ำชับส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ด�ำเนินการตรวจสอบและควบคุม
การท�ำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง
คนต่างด้าวทีจ่ ะขอรับใบอนุญาตท�ำงานในต�ำแหน่งครูผสู้ อนในสถานศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT VISA) โดยมิใช่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/
TRANSIT VISA) มีเอกสารการประกอบวิชาชีพครู ใบรับรองแพทย์ซึ่ง
รับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และ
ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ

กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา
1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต โดยยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตท�ำงาน ณ
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษา รอพิจารณาคุณสมบัติและ
ตรวจสอบเอกสาร 3 วันท�ำการ และช�ำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตท�ำงาน
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต คือ ไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 750 บาท
ไม่เกิน 6 เดือน จ�ำนวน 1,500 บาท และไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวน 3,000 บาท
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10
หรือที่ไลน์ @service_workpermit และสายด่วนกระทรวงแรงงาน
โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามภาษาอังกฤษ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะน�ำวิธีการท�ำงานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ก.แรงงาน เผย แรงงานไทยในต่างประเทศ
ส่งเงินกลับบ้านแล้ว กว่า 2 แสนล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยรายได้ที่แรงงานในไทยต่างประเทศส่งกลับ
ผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562–
กันยายน 2563 จัดส่งแรงงานไปแล้ว 58,673 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ 200,254 ล้านบาท

นายสุ ช าติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยว่า นับจากช่วงทีป่ ระเทศไทยเข้าสูส่ ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ
ในภาพรวม เนื่องจากหลายประเทศที่เป็นเป้าหมายในการเดินทาง
ไปท�ำงานของแรงงานไทย ชะลอการรับคนต่างชาติเข้าประเทศ ท�ำให้การ
พิจารณาจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานในต่างประเทศนัน้ กระทรวงแรงงาน
ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ที่แรงงานไทยจะได้รับเป็น
อันดับแรก แต่จากการทีร่ ฐั บาลโดยการน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค
โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้แรงงานไทยซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีวินัย
ในการท�ำงานและมีทักษะฝีมือดี มีโอกาสในการ ไปท�ำงานต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นประเทศล�ำดับแรกๆ ที่ตลาดแรงงานใน
ต่างประเทศต้องการ จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ในปีงบประมาณ
2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562–กันยายน 2563 ได้จัดส่งแรงงานไทย
ไปท�ำงานต่างประเทศแล้ว 58,673 คน โดยเดินทางไปท�ำงานประเทศ
ไต้หวันมากที่สุด จ�ำนวน 16,465 คน รองลงมาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี
จ�ำนวน 6,082 คน ญี่ปุ่น จ�ำนวน 5,573 คน มาเลเซีย จ�ำนวน 5,068 คน
อิสราเอล จ�ำนวน 3,353 คน และประเทศอื่นๆ 27,200 คน ซึ่งรายได้
ทีแ่ รงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับบ้าน ผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย
มีมูลค่าถึง 200,254 ล้านบาท

S m a r t

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
กล่าวเพิ่มเติมว่า การไปท�ำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีทั้งหมด 5 วิธี คือ 1.การเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
2.การเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
3.การเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
ได้แก่ โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น โครงการ
EPS : เกาหลี โครงการ TIC ประเทศอิสราเอล 4.นายจ้างในประเทศไทย
พาลูกจ้างไปท�ำงานในต่างประเทศ และ5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้าง
ไปฝึกงานในต่างประเทศ
ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้ที่สนใจจะไปท�ำงานในต่างประเทศ ควรศึกษา
ข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและเดินทางไปท�ำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยสามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
ส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ส� ำ นั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน
โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

นักการตลาดดิจิทัล
แม้นักการตลาดจะเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนานในโลก
ธุ ร กิ จ แต่ ด ้ ว ยยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นไปสู ้ ยุ ค สมั ย ดิ จิ ทั ล มากขึ้ น
จึงเกิดเป็นอาชีพใหม่ท่ีต่อยอดจากนักการตลาดเดิม ที่ชื่อว่า
“นักการตลาดดิจิทัล”

“นักการตลาดดิจิทัล” ยังคงมีพื้นฐานการท�ำงานเช่นเดียวกับ
นักการตลาดทั่วไป เพราะเป้าหมายเหมือนกัน การขับเคลื่อนและเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าหรือบริการให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือยอดขายที่ตั้งไว้
ด้วยกลยุทธ์หรือเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ แต่ในยุคดิจิทัลเช่นนี้
ที่ช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จึงต้อง
พึ่งพาเครื่องมือทางดิจิทัลออนไลน์มากขึ้น Website, Application,
Social Network เป็นต้น

• ด�ำเนินการด้านการตลาดตามที่วางแผนไว้ ติดตามผลของ
การท�ำการตลาดออนไลน์ ด้วยเครื่องมือวัดผลต่างๆ ว่าเราลงทุนไปใน
ช่องทางนั้นๆ และได้ผลตอบรับกลับมาอย่างไร โดยเก็บเป็นสถิติข้อมูล
ซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดครั้งถัดๆ ไปได้
สถานที่ท�ำงาน

• ที่ใดก็ได้ โดยเฉพาะหากเป็นนักการตลาดอิสระ (freelance)
หรือบางคนอาจได้รับการอนุญาตจากองค์กร เพราะส่วนใหญ่แล้ว
การท�ำงานทางด้านดิจิทัลจะสามารถท�ำงานที่ใดก็ได้ ขอแค่เพียง
มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
• ภายในส�ำนักงาน หากอยู่ในทีมการตลาดภายใต้องค์กร
ขนาดใหญ่ อาจจะต้องท�ำงานภายในส�ำนักงานตามวัฒนธรรมทั่วไป
ขององค์กร เพื่อเข้าประชุม วางแผนหารือร่วมกันกับทีมอื่นๆ
• นอกสถานที่ อาทิ กองถ่ายโฆษณา หรืองานเปิดตัวสินค้า
ชนิดนัน้ ๆ ซึง่ เป็นหนึง่ ในขัน้ ตอนทางการตลาดให้กบั สินค้าทีเ่ ราได้วางแผน

ลักษณะงาน

ท�ำงานด้านการสื่อสารการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ โดยใช้
content และสื่อมีเดียดิจิทัลทั้งหมด เพื่อให้สินค้าและบริการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคตามที่ก�ำหนดไว้ และมียอดขายตามเป้า
ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นศึกษาทิศทางการตลาดออนไลน์และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ กั เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องตามให้ทนั
กับโทคโนโลยี โดยเราจะแบ่งการสื่อสารออนไลน์เป็น 3 ประเภท คือ
Owned : สื่อที่เราเป็นเจ้าของเช่น Website, Application
และ Social Media
Paid : สื่อที่เราต้องซื้อ เช่น Google Ads, Facebook Ads
และ Influencer (ผู้มีอิทธิพลทางด้านออนไลน์)
Earned : สื่อที่ได้จากการบอกต่อ เช่น Like Share Comment
Hashtag

ผู้ที่ต้องท�ำงานด้วย

• ฝ่ายสินค้า (product) จะเป็นผู้เรียกประชุมแต่ละฝ่าย
เผื่อรับโจทย์เรื่องสินค้าและบริการ
• ฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ เป็นทีมทีต้องท�ำงาน
ประสานกัน เพื่อช่วงวางแผนการสื่อสาร แบรนด์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภค
อย่างทั่วถึง

ขั้นตอนการท�ำงาน

• รับโจทย์ (Brief) จากทีมดูแลและพัฒนาสินค้า เกี่ยวกับ
ข้อมูลสินค้านั้นๆ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือรุ่น A รุ่นนี้มีคุณสมบัติ
อย่างไร ต้องการขายให้กับกลุ่มเป้าหมายใดเป็นหลัก แบรนด์คู่แข่ง
ของโทรศัพท์รุ่นนี้คือรุ่นไหนบ้าง แล้วเรามีจุดแข็งที่ดีกว่าอย่างไร และ
ระยะเวลาที่ต้องการให้ท�ำการตลาดออนไลน์นานเท่าไร รวมทั้งมีงบ
ในการใช้การท�ำตลาดออนไลน์ทั้งหมดเท่าไร
• เมือ่ ได้ขอ้ มูลแล้ว จึงน�ำมาวางแผนการตลาดออนไลน์ โดยเลือก
สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ทางทีม Product แจ้งไว้ เช่น
หากกลุม่ เป้าหมายเป็นวัยรุน่ ซึง่ มีพฤติกรรมใช้ Facebook หรือ Instagram
เป็นหลัก จึงอาจเลือกวางแผนด้วยสื่อช่องทางนี้มากขึ้น
• น�ำแผนทั้งหมดมาปรึกษาร่วมกับทีมการตลอดสื่อ offline
(สื่อโฆษณาโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายปิดโฆษณา ใบปลิว เป็นต้น)
เพื่อวางแผนภาพรวมการตลาดทั้งหมดให้สอดคล้องกัน
• น�ำเสนอแผนทั้งหมดกับทีมดูแลสินค้า (Product) อีกครั้ง
หาข้อสรุปร่วมกัน และลงรายละเอียดของสื่อที่จะใช้ทั้งแบบ Paid,
Own และ Earn
S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com
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THAILAND 4.0
เทคนิคการพัฒนาทักษะการท�ำงาน
ในยุคปัจจุบันการพัฒนาทักษะในการท�ำงานถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่ง ที่พนักงานและนายจ้างไม่ควรมองข้าม
และสมควรที่จะให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เราสามารถแบ่งการพัฒนาทักษะการท�ำงานออกเป็น สองประเภท ประเภทแรก คือ
การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ (EQ) และประเภทที่สอง คือการพัฒนาทักษะทางด้านความสามารถที่เป็นสิ่งที่จับต้อง
และวัดได้ เช่น เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English skill) เพิ่มทักษะ ในด้านการบริหารจัดการ (management skill) ทักษะ
ในการเป็นผู้น�ำ  (leadership skill) และทักษะด้านการสื่อสาร (communication skill) เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาทักษะการท�ำงาน
ควรจะต้องพัฒนาทั้งสองประเภทควบคู่กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด การที่พนักงานจะมีพร้อมทั้งสองทักษะก็ถือว่า
เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปที่จะพัฒนาไม่ได้

เทคนิคการพัฒนาทักษะการท�ำงานก็มอี ยูม่ ากมาย แล้วแต่มมุ มองและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลหรือองค์กรทีจ่ ะน�ำมาใช้เพือ่ ให้เข้า
กับสภาพการท�ำงานและให้เข้ากับพนักงานให้มากที่สุด ตัวอย่างเทคนิคที่ ขอน�ำเสนอมีดังต่อไปนี้
1. ค้นหาจุดอ่อนของตัวเอง (analyze your weakness)
การค้นหาจุดอ่อนของตัวเองถือว่าเป็นสิ่ง ที่ยากเนื่องจากโดยธรรมชาติ
ของคนส่วนมาก จะไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไร หรือบางคน
รูแ้ ต่ไม่ยอมรับ แต่ถา้ คุณไม่รวู้ า่ ตัวเองมีจดุ อ่อนอะไรบ้าง หรือมีทกั ษะอะไร
ที่ควรจะพัฒนา คุณสามารถให้บุคคลที่อยู่
ใกล้ตวั เช่น เพือ่ นร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ
บุคคลในครอบครัวเป็นคนวิเคราะห์ หรือ
ใช้แบบทดสอบ เราสามารถทดสอบจุดอ่อน
และจุดเด่นของเราได้จากแบบทดสอบ
ประเภทต่างๆ เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยา
เพื่อดูลักษณะนิสัย แบบทดสอบทางภาษา
แบบทดสอบการค�ำนวณ เป็นต้น
2. ตัง้ เป้าหมาย (set objectives
with timeline and expected
result) หลังจากที่คุณรับรู้ถึงจุดอ่อนแล้ว
คุณสามารถก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า
oWhat : ก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคุณต้องการพัฒนา
ทักษะอะไร และเป้าหมายที่จะต้องไปถึง ณ จุดใด
oWhy : คุณจะต้องรู้ว่าท�ำไมคุณถึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะ
เหล่านั้น และหลังจากที่คุณได้พัฒนาทักษะเหล่านั้นแล้ว สิ่งที่คุณ
จะได้รับกลับมาจะมีอะไรบ้าง เช่น จะให้คุณท�ำงานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โอกาสในการเลื่อนต�ำแหน่งงานจะมีโอกาสมากขึ้น หรือท�ำให้
คุณท�ำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นต้น

oWhen : ตั้งระยะเวลาที่ชัดเจนว่าคุณจะใช้เวลาในการพัฒนา
แต่ละทักษะเท่าไหร่
oHow : ค้นหาผู้ช่วยการพัฒนาทักษะสามารถท�ำได้ในหลาย
วิธี ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียน course ต่างๆ ตามสถาบันต่างๆ เรียนรู้งาน
กับหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ หรือ
เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการอ่านหนังสือ
ทางด้านวิชาการหรือ case studies ต่างๆ
3. ปฏิบัติ (execute) การปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก การที่คุณมีการบันทึก
เป้าหมายที่ประกอบไปด้วยแผนงานที่ดูดี
สวยหรู แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตาม ความตั้งใจ
และแผนงานของคุณก็เปรียบเสมือนแผ่น
กระดาษที่ไม่มีค่าอะไร แต่ในทางกลับกัน
คุณกลับต้องมาเสียเวลาในการวิเคราะห์และ
วางแผนโดยไม่ได้อะไรกับเวลาที่คุณเสียไป
4. ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง
(evaluation & improvement) หลังจากทีค่ ณ
ุ ได้ปฏิบตั ติ ามเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้แล้ว สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือการประเมินผลว่าทักษะของคุณได้มกี ารพัฒนา
ไปถึงจุดทีค่ ณ
ุ ตัง้ ไว้หรือไม่ ถ้าการประเมินมีผลเป็นทีไ่ ม่นา่ พอใจ คุณก็ตอ้ ง
กลับไปวิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องอะไรบ้าง เพื่อที่คุณจะได้
ปรับวิธีหรือกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ แต่ถ้าการประเมินผล
ออกมาเป็นที่น่าพอใจคุณยังสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีก
ได้เช่นเดียวกัน

การพัฒนาทักษะการท�ำงานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จต่างหากที่เป็นสิ่ง ที่ยาก ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงจูงใจ
ไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ และไม่เห็นความส�ำคัญ เช่น คิดว่าท�ำไป ก็เท่านั้น ท�ำไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น อยากจะขอแนะน�ำว่าคุณก�ำลังท�ำร้าย
ตัวเองทางความคิด เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่ก�ำลังท�ำร้ายตัวเองทางความคิด ขอแนะน�ำให้คิดใหม่ให้คิดบวก สุดท้ายนี้อยาก
จะบอกว่าคนเราทุกคนมีศกั ยภาพในการพัฒนาทักษะการท�ำงานของตนเอง และคิดว่าทุกๆ คนมีความรูส้ กึ และอยากทีจ่ ะให้ตวั เองมีความพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่จะมีใครที่จะดึงความตั้งใจและความพยายามเหล่านั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่ากันเท่านั้น
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