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บทที่ 1
รู ้จักทิศทางตลาดแรงงาน

บทที่ 1

1.1 หลักการและเหตุผล
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นปัจจัยส�าคัญทีจ่ ะท�าให้นกั เรียนมีความสามารถ
ในการวางแผนการศึกษา และอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน เพราะกระบวนการแนะแนวอาชีพจะท�าให้นักเรียนได้มีข้อมูลส�าคัญ ๓ ประการ
ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการวางแผนการศึกษาและอาชีพ คือ ประการแรก ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศักยภาพของตนเอง ประกอบด้วย ระดับสติปัญญา (IQ) ลักษณะความฉลาดทางอารมณ์
(EQ) และความถนัดทางอาชีพ ซึ่งจะทราบได้โดยการท�าแบบทดสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว
ประการที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของอาชีพ กล่าวคือ การที่นักเรียนจะวางแผนอาชีพได้นั้น
จ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพต่าง ๆ และ
นจะต้อองรูงรู้ข้ข้อ้อมูมูลเกี่ย่ วกับทิศทางของตลาดแรงงาน
ทาง
ประการสุดท้ายนันักกเรีเรียยนจะต้
เพื่อวางแผน
การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การให้ค�าปรึกษา ส่งเสริมและให้บริการ
แนะแนวอาชีพตามความถนัดแก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้งานท�าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล

การด�าเนินการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การด�าข่เนิานวสารตลาดแรงงาน
การให้นักเรียนที่จะส�า(LABOUR
เร็จการศึกษาในระดั
บมัธยมศึ
กษาปีที่ 3 และมั: ธLMI)
ยมศึกษา
MARKET
INFORMATION
นับว่า
ตอนปลายได้รับการแนะแนวอาชีพอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความสามารถในการวางแผน
เป็นหัการศึ
วใจของการบริ
เป็นปัอจมก่จัยอในการวิ
เรูคราะห์
นโยบายด้
บททีา่ สู1 ่ต: ลาดแรงงานได้
้จักทิศทางตลาดแรงงาน
กษาและอาชีพหารแรงงาน
และเตรียมความพร้
นเข้
อย่างมีาปนตลาดแรงงาน
ระสิทธิภ9าพ

ซึ่งจะน�
าไปสู่กระบวนการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของรัฐบาลในการบริหารแรงงาน
1.2
การด�ข่าาวสารตลาดแรงงาน
เนินการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี
นปันจักจัเรียยส�นที
าคั่จญะส�ต่าอเร็การเติ
ง: เสริ
การลงทุ
การด�าเนิ้ ยั งนข่เป็
การให้
จการศึบกโตทางเศรษฐกิ
ษาในระดั
บมัธINFORMATION
ยมศึจ กและการส่
ษาปีที่ 3 และมั
ธมยมศึ
าวสารตลาดแรงงาน
(LABOUR
MARKET
LMI)
นักบษา
ว่า น
ตอนปลายได้
รับการแนะแนวอาชี
ถึง ทเพืธ์ใ่อนการพั
มีความสามารถในการวางแผน
เป็นหัวใจของการบริ
ารแรงงาน
ปัาจงทัจัย่วในการวิ
เให้
คราะห์
านตลาดแรงงาน
โดยสามารถใช้
วเิ คราะห์
นหโยบาย
ทางเลืเป็พออย่นกและกลยุ
ฒนโยบายด้
นา การลงทุ
นทางธุรกิจ และ
การศึ
พ และเตรีายหนดนโยบายและกลยุ
มความพร้อมก่อนเข้าสูท่ตธ์ลาดแรงงานได้
อย่างมีปหระสิ
ทธิภาพ
ซึ่งจะน�กษาและอาชี
าไปสู่กระบวนการก�
ของรัฐบาลในการบริ
ารแรงงาน
ใช้ประโยชน์
ใ
นทางวิ
ช
าการด้
า
นต่
า
ง
ๆ
นอกจากนี
้ยังเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุน
1.2
ข่าวสารตลาดแรงงาน
โดยสามารถใช้
โยบาย ทางเลือกและกลยุทธ์ในการพั
ฒนา การลงทุ
นทางธุรกิจ และ พ
การน�าข้วเิ อคราะห์
มูลข่นาวสารตลาดแรงงานบรรจุ
เข้าไปในการบริ
การแนะแนวอาชี
ข่
า
วสารตลาดแรงงาน
(LABOUR
MARKET
INFORMATION
: LMI) นับว่า
ระโยชน์ในทางวิชาการด้านต่าง ๆ
ท�าได้เป็ใช้โปดยการรวบรวมข้
อ
มู
ล
ข่
า
วสารตลาดแรงงานและข้
อ
มู
ล
อาชี
พ
จากฐานข้
อมูลน�พามา
นหัวใจของการบริ
เป็นปัจจัยในการวิเข้เคราะห์
นโยบายด้
านตลาดแรงงาน
การน�าข้อมูหลารแรงงาน
ข่าวสารตลาดแรงงานบรรจุ
าไปในการบริ
การแนะแนวอาชี
ซึท�่งาจะน�
าไปสู่กระบวนการก�
บาลในการบริ
วิเคราะห์
เพือ่ ให้อมูเกิลาดข่หนดนโยบายและกลยุ
ความเข้
าใจและปรับข้ทอธ์มูขลองรั
นปัพจจุจากฐานข้
บนั และถูหารแรงงาน
ได้แโละเผยแพร่
ดยการรวบรวมข้
าวสารตลาดแรงงานและข้
อให้มูเลฐป็อาชี
อกมูต้ลอน�งารวมทั
มา ง้
นอกจากนี
้
ย
ั
ง
เป็
น
ปั
จ
จั
ย
ส�
า
คั
ญ
ต่
อ
การเติ
บ
โตทางเศรษฐกิ
จ
และการส่
ง
เสริ
ม
การลงทุ
นง้
วิเคราะห์
แลละเผยแพร่
เพือ่ ให้เกิดความเข้าอใจและปรั
บข้ทีอเ่ ชืมูอ่ลให้
เป็ได้นจปัากฐานข้
จจุบนั และถู
กลต้ของหน่
อง รวมทั
รวบรวมข้
อ
มู
ข่
า
วสารตลาดแรงงานและข้
มู
ล
อาชี
พ
ถื
อ
อ
มู
ว
ยงาน
โดยสามารถใช้
นโยบาย ทางเลือกและกลยุ
การลงทุ
รกิวจยงาน
และ
รวบรวมข้อมูลข่วเิาคราะห์
วสารตลาดแรงงานและข้
อมูลอาชีพททีธ์ใเ่ นการพั
ชือ่ ถือได้ฒจนา
ากฐานข้
อมูนลทางธุ
ของหน่
ระโยชน์
ในทางวิ
านต่าง ๆ ลละคนสามารถที
อื่น ใช้อืๆ่นปนอกจากนี
้ผู้ให้้ผู้ใบชห้ริาการด้
ะให้ข้ขอมู้อลมูทิลศทิทางความต้
ศทางความต้
องการ
ๆ นอกจากนี
บกริารแนะแนวแต่
การแนะแนวแต่
ะคนสามารถที่จ่จะให้
องการ
การน�
าข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานบรรจุเข้าอไปในการบริ
กพารแนะแนวอาชี
พ
ละอาชี
พของตลาดแรงงานและการตอบสนองความต้
งการต่
ออาชี
ต่พาต่ง าๆงของแรงงาน
ในแต่ในแต่
ลท�าะอาชี
พ
ของตลาดแรงงานและการตอบสนองความต้
อ
งการต่
อ
อาชี
ๆ
ของแรงงาน
ได้โดยการรวบรวมข้
อมู่ยลนข้ข่าอวสารตลาดแรงงานและข้
ลอาชีพจากฐานข้อมูลครูน�ใาหญ่
มา
โดยการติ
ดต่อและแลกเปลี
มูลอย่างสม�่าเสมอกับนายจ้อามูง/สถานประกอบการ
โดยการติ
ดต่อและเผยแพร่
และแลกเปลีเพือ่ ่ยให้นข้
อย่และท้
างสม�
เสมอกั
ครูนง้ ใหญ่
วิเคราะห์
าใจและปรั
อนายจ้
มูลให้ดเคุาป็ยง/สถานประกอบการ
นกัปับจผูจุร้ บบั นั บริและถู
ต้อง รวมทั
อธิ
การบดี
สหภาพแรงงาน
ผูน้ เกิา�อดชุมูความเข้
มลชน
า่ายที
ส่ ดุ บคือข้บการพู
การ กและประเมิ
รวบรวมข้
อผมูลของการว่
ลข่าวสารตลาดแรงงานและข้
ล้จอาชี
ชืมาใช้
อ่ ถือใได้
วยงาน น
แต่
ละเหตุ
างงาน
ลเหล่อาามูนียที
ะต้ส่ ดุ อพคืงน�ทีอเ่ าการพู
อธิการบดี
สหภาพแรงงาน
ผูน้ า� ชุซึม่งข้ชนอมูและท้
ดนการพั
คุจยากฐานข้
กับฒผูร้ นาตลาดแรงงาน
บั อบริมูลกของหน่
าร และประเมิ
อื่น ๆ นอกจากนี้ผู้ให้บริการแนะแนวแต่ละคนสามารถที่จะให้ข้อมูลทิศทางความต้องการ
แต่ลในแต่
ะเหตุลผะอาชี
ลของการว่
างงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องน�ามาใช้
ในการพั
พของตลาดแรงงานและการตอบสนองความต้
องการต่
ออาชีฒ
พต่นาตลาดแรงงาน
าง ๆ ของแรงงาน
โดยการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม�่าเสมอกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ครูใหญ่
อธิการบดี สหภาพแรงงาน ผูน้ า� ชุมชน และท้ายทีส่ ดุ คือการพูดคุยกับผูร้ บั บริการ และประเมิน
แต่ละเหตุผลของการว่างงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องน�ามาใช้ในการพัฒนาตลาดแรงงาน
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การแนะแนวอาชีพจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ หากผูใ้ ห้บริการแนะแนวอาชีพสามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานหลาย ๆ ด้านแก่ผู้รับบริการ จนท�าให้ผู้รับบริการได้เห็นภาพ
ของตลาดแรงงานในมิตติ า่ งๆ ในปัจจุบนั และอนาคต ทัง้ ระยะใกล้และระยะไกล ความต้องการ
แรงงานด้านใดจะลดน้อยลง หรือเพิม่ มากเพียงใด ทัง้ นีเ้ พือ่ ผูร้ บั บริการแนะแนวอาชีพจะได้นา�
ข้อมูลไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ และก�าหนดแนวทางการศึกษาของตน
เพื่อให้เข้าสู่อาชีพนั้น ซึ่งปัจจุบันการให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเราไม่อาจพบได้
แบบเบ็ดเสร็จ ณ แหล่งใดแหล่งหนึ่ง ผู้ใช้ข้อมูลจ�าเป็นต้องแสวงหา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
แหล่งต่าง ๆ ทั้งจากบุคคล หน่วยงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความส�าคัญ
1. สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย มีสาเหตุจากการผลิตก�าลัง
แรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมไทยเริม่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และขาด
การเตรียมความพร้อมให้กบั ก�าลังแรงงานก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัยและช่วงการ
ศึกษา ท�าให้กา� ลังแรงงานเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้ทศิ ทาง ส่งผลให้เกิด
ความไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และปัญหาการว่างงาน
2. ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเป็นสิง่ ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิง่ ส�าหรับการก�าหนด
นโยบายและแผนงานการพัฒนาก�าลังคน และการบริหารแรงงานทุกด้าน เนื่องจากแรงงาน
เป็นปัจจัยและองค์ประกอบส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ของประเทศ ถ้าข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานขาดคุณภาพและประสิทธิภาพจะก่อให้เกิด
ผลกระทบถึงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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3. เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานมีอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่กระจัดกระจาย
อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งท�าหน้าที่ผลิตและใช้ข้อมูลเหล่านั้น
ในบางครัง้ ข้อมูลแรงงานบางสาขาขาดการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง และขาดความสมบูรณ์ โดยเป็น
ทีย่ อมรับตรงกันว่าเป็นเพราะผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ขาดการประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ ประการหนึง่
และอีกประการหนึ่งเกิดจากการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
4. ปัจจุบันการพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศ
ต่าง ๆ ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน การติดต่อทางเศรษฐกิจการค้า และการมีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจึงเป็นสิง่ จ�าเป็นและมีความส�าคัญ
อย่างยิ่ง และเครือข่ายของข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศให้ความสนใจให้การสนับสนุน เพือ่ ให้มกี ารบริหารและการใช้แรงงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารแรงงานในประเทศ และระหว่างประเทศ
อย่างแท้จริง
1.4 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูแนะแนว/บุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพใช้เป็นคู่มือในการช่วยให้กลุ่ม
เป้าหมายได้รู้จักข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และรู้แหล่งที่จะศึกษาหาข้อมูลข่าวสารตลาด
แรงงาน
1.5 ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ครูแนะแนว/บุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพมีคมู่ อื ส�าหรับการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน เพื่อทราบสถานการณ์ด้านแรงงานที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการ
แรงงานในอนาคต
1.6 ค�าจ�ากัดความ
ข่ า วสารตลาดแรงงาน หรื อ LABOUR MARKET INFORMATION หรื อ
EMPLOYMENT MARKET INFORMATION หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า LMI มีผใู้ ห้คา� นิยามหรือ
ค�าจ�ากัดความต่าง ๆ เช่น
- ข่าวสารตลาดแรงงาน เป็นเรือ่ งของการรายงานสถานการณ์ และแนวโน้มของอุปสงค์
และอุปทาน อย่างต่อเนือ่ งและสม�า่ เสมอในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิน่ ต่าง ๆ
ของประเทศ และวิเคราะห์ปจั จัยทีท่ า� ให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
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- ข่าวสารตลาดแรงงาน เป็นเรื่องสัญญาณในการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- ข่าวสารตลาดแรงงาน เป็นเรือ่ งของการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และเผยแพร่ขอ้ เท็จจริง
และข้อมูลในเรื่องการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรมนุษย์
- ข่าวสารตลาดแรงงาน ไม่มีความหมายใดเกินไปกว่าข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีไ้ ด้มาจากการบริหารงาน (Administrative Records) หรือจะเรียกอย่างหนึง่
ว่า “สถิตแิ รงงาน” หรือ “Labour Statistics” ก็ยอ่ มได้ แต่มไิ ด้จา� กัดแต่ขอ้ มูลในเชิงปริมาณ
เท่านั้น ข่าวสารตลาดแรงงานให้ข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายได้
ซึง่ ไม่จา� เป็นจะต้องเป็นไปในรูปสถิติ ข้อมูลตัวเลขเท่านัน้ ทีจ่ ะใช้วเิ คราะห์แนวนโยบายแรงงาน
แต่ควรเป็นการผสมผสานกัน
- ข่าวสารตลาดแรงงาน คือ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ (Economics Indicator)
- ข่าวสารตลาดแรงงาน หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับขนาดและองค์ประกอบ
ของตลาดแรงงาน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดแรงงาน
- วัตถุประสงค์เบื้องต้นของข่าวสารตลาดแรงงาน คือ การรายงานของสถานการณ์
ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจภาคต่าง ๆ ตลาดแรงงานจ�าแนกตามกลุม่ อาชีพ
และตลาดแรงงานจ�าแนกตามท้องถิ่นต่าง ๆ
- ข่าวสารตลาดแรงงาน เป็นการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ข้อเท็จจริง (Fact)
และข้อมูลสถิติตัวเลข (Data) ในเรื่องของการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
ซึ่งให้การ “ได้รับรู้” และ “ประสิทธิผล” ในการตัดสินใจของทุกตัวแสดง (Actors) ในตลาด
แรงงาน

บทที่ 2
ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงาน

บทที่ 2

ข้

ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงาน

2.1 องค์ประกอบของทิศทางตลาดแรงงาน
ในประเทศไทยข่าวสารตลาดแรงงาน ได้ดา� เนินการเก็บรวบรวม จัดท�า และเผยแพร่
โดยหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน องค์ประกอบของข้ทิอศมูทางตลาดแรงงาน
ลข่าวสารตลาดแรงงาน
มีดังนี้
มีดังนี้
- ประชากรและก�าลังแรงงาน
- สถิติโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
- ผู้มีงานท�า ผู้ว่างงาน และผู้ท�างานต�่าระดับ
- จ�านวนคนท�างาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ
- สถิติจ�านวนสถานประกอบการ
- ความต้องการแรงงาน
- การเข้า-ออกงาน
- แรงงานฝีมือ/การจดทะเบียนลูกจ้าง
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- สถิติจัดหางานในประเทศ (ผู้สมัครงาน , ต�าแหน่งงาน , การบรรจุ)
- สถิติผู้จบการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา,
มหาวิทยาลัย)
- การอพยพแรงงาน (ท�างานภายในประเทศ, ไปท�างานต่างประเทศ)
- ค่าจ้าง รายได้ ชั่วโมงท�างาน
- สถิติเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ/แรงงานภาคเกษตรกร
- สถิติคนงานต่างด้าวในประเทศไทย
- ต้นทุนการผลิต
- ดัชนีผู้บริโภค
- ผูผ้ า่ นการอบรมจากสถาบันการฝึก จ�าแนกตามหลักสูตรต่าง ๆ (สถาบันการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน, ส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท , พัฒนาชุมชน, การศึกษานอกโรงเรียน)
- การส่งเสริมการลงทุน
- การจดทะเบียนโรงงานใหม่
- การส�ารวจรายได้-รายจ่ายครอบครัว
- ข่าวสารอาชีพ/เอกสารแนะแนวอาชีพ
- ประกาศต�าแหน่งงานว่างของรัฐ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(กพ.) กระทรวง กรมต่างๆ รัฐวิสาหกิจต่างๆ
- ประกาศต�าแหน่งงานว่างของเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์
- อื่นๆ เช่น บทความ บทสัมภาษณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นบรรยากาศในการจ้างงาน และ
แนวโน้มการลงทุน
ข่าวสารตลาดแรงงานเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ งค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ให้ความส�าคัญโดยได้มีการ
สร้างฐานข้อมูลพื้นฐานข่าวสารตลาดแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และรายงานด้านเศรษฐกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยข้อมูลเหล่านีจ้ ะช่วยให้เกิดประโยชน์
ด้านสถิติ การเปรียบเทียบต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ด้วย ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย สถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ และรายงาน จ�านวน 33 รายการ เกี่ยวข้องกับ 6 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุม่ โครงสร้างเศรษฐกิจ (Economic Structure) ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 8 รายการ คือ
- รายได้ประชาชาติ
- รายได้ต่อหัว
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- อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- บัญชีประชาชาติภาครัฐ
- บัญชีประชาชาติภาคเอกชน
- การลงทุนต่างประเทศ (เข้ามา-ออกไป)
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- อัตราแลกเปลี่ยน
2. กลุ่มประชากร (Demography) ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 3 รายการ
คือ
- ประชากร
- ช่วงการมีอายุยืนยาวโดยเฉลี่ย
- อัตราการตายจ�าแนกตามเพศ
3. กลุม่ การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 3 รายการ คือ
- จ�านวนนักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันของรัฐและเอกชน
- จ�านวนปีการศึกษาโดยเฉลี่ยของก�าลังแรงงาน จ�าแนกตามเพศและอายุ
- งบประมาณด้านการศึกษาของรัฐบาล
4. กลุ่มก�าลังแรงาน (Labour Force) ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตลาดแรงาน 14
รายการ คือ
- สถานภาพของก�าลังแรงงาน จ�าแนกตามเพศ
- ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามอุตสาหกรรม อาชีพ และเพศ
- ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามระดับการศึกษา อุตสาหกรรม และเพศ
- ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และเพศ
- ผู้ว่างงาน จ�าแนกตามการศึกษาและเพศ
- ผู้ว่างงาน จ�าแนกตามอายุและเพศ
- ผู้ว่างงาน จ�าแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยท�างานครั้งสุดท้ายและเพศ
- ผู้ว่างงาน จ�าแนกตามอาชีพที่เคยท�างานครั้งสุดท้ายและเพศ
- รายได้ จ�าแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ
- รายได้ จ�าแนกตามอาชีพและเพศ
- ชั่วโมงท�างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ�าแนกตามอุตสาหกรรม
- ชั่วโมงท�างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ�าแนกตามอาชีพ
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- ต�าแหน่งงานว่าง จ�าแนกตามอุตสาหกรรม
- ต�าแหน่งงานว่าง จ�าแนกตามอาชีพ
5. กลุ่มการอพยพแรงงานระหว่างประเทศ (International Migration) ประกอบด้วย
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 2 รายการคือ
- จ�านวนแรงงานอพยพ จ�าแนกตามอุตสาหกรรม เพศ และสัญชาติ
- ระยะเวลาเฉลี่ยของแรงงานอพยพ จ�าแนกตามอาชีพและเพศ
6. กลุ่มข่าวสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Information) ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร
2 รายการ คือ
- ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานอพยพ
- กฎหมายการจ้างงาน
2.2 แหล่งที่มาของข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงาน
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการจัดท�าโดยหลายหน่วยงาน ซึง่ อาจ
จะกล่าวได้ ดังนี้
1) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ส�าคัญที่สุด
เพราะเป็นผูท้ า� ส�ามะโน (Census) หรือส�ารวจต่าง ๆ มากมาย เช่น การส�ารวจแรงงาน เป็นต้น
2) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท�าด้าน
Economics & Social Indicator ต่าง ๆ รวมทั้ง GDP และ PER Capital Income และ
รายงานสภาวะการทางเศรษฐกิจ
3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลทะเบียนประชากร
ทั้งประเทศ และจัดท�ารายงานประจ�าเดือนเผยแพร่
4) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึง่ รวบรวมข้อมูลระดับท้องถิน่ จัดท�า จปฐ.
5) กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ Dove จัดท�ารายงานสถิติหลาย
รายงาน เช่น สถิติผู้จบการศึกษาด้านต่างๆ รายงานผลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษา และ
รายงานสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) กระทรวงแรงงาน ซึ่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จากแหล่
งนี้อเ ป็าจน
แจกแจงได้
2 ส่วน คือ เป็น 2 ส่วน คือ
แจกแจงได้
- รายงานสถิติกิจกรรมผลการปฏิบัติด้านต่างๆ
- รายงานจากการส�ารวจ เช่น การส�ารวจค่าจ้าง รายได้ ชั่วโมงท�างาน การเข้าออกงาน ความต้องการแรงงาน เป็นต้น
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7) แหล่งอืน่ ๆ เช่น ข่าวจากส�านักงาน กพ. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมนายจ้าง สมาคมลูกจ้าง สภาอุตสาหกรรม ชมรมอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
8) ผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น เช่น ครู ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็น Key Informants
ที่ส�าคัญในการให้ข้อมูลในท้องถิ่น เช่น ข้อมูลการอพยพแรงงาน ข้อมูลผู้ว่างงาน ผู้ต้องการ
ฝึกอาชีพ ตลอดจนข้อมูลของพัฒนากรในท้องถิ่น
9) รายงานทางเศรษฐกิจจากเอกสารของธนาคารต่าง ๆ
10) หน่วยงานสาขาในภูมภิ าค เช่น ส�านักงานสถิตจิ งั หวัด ส�านักงานพาณิชย์จงั หวัด
ส�านักงานอุตสาหกรรมภาค/จังหวัด ส�านักงานขนส่งจังหวัด ศูนย์ศิลปาชีพ โครงการตาม
พระราชด�าริ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานในภูมิภาค เป็นต้น
11) เอกสารทางวิชาการ ซึ่งอาจจะค้นหาได้ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
หรือจากสถาบันวิจยั โดยตรง เช่น TDRI สถาบันทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจยั ทางสังคม เป็นต้น
12) จากสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ แผ่นพิมพ์ โปสเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์
วีดีทัศน์ เป็นต้น
2.3 ผู ้ใช้ข้อมู ลข่าวสารตลาดแรงงาน
1) รัฐบาลและหน่วยงานทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กระทรวงแรงงาน ใช้วางแผนและก�าหนดนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการวางแผนก�าลังคน และการก�าหนดนโยบายด้าน
แรงงาน ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารแรงงานของประเทศ
2) ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักธุรกิจ สามารถใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
การลงทุน และขยายธุรกิจ
3) ผูก้ า� หนดนโยบาย การวางแผนด้านการศึกษา และฝึกอาชีพ ใช้วางแผนการศึกษา
และการฝึกงาน เพื่อให้การผลิตก�าลังคนในสาขาต่าง ๆ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
4) เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพ และครูแนะแนว เป็นกลุ่มที่ต้องการข้อมูลมากที่สุด
ในการแนะแนวอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
5) องค์กรนายจ้าง สามารถใช้ข้อมูลในการปรับนโยบายด้านแรงงานขององค์กร
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนรับพนักงาน การฝึกอบรม การพิจารณาปรับค่าจ้างและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์
6) องค์กรลูกจ้าง สามารถใช้ขอ้ มูลในการก�าหนดทิศทางการบริหารองค์กร ใช้ขอ้ มูล
แหล่งงานส�าหรับสมาชิก
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7) นายจ้าง/ลูกจ้าง สามารถใช้ข้อมูลในการ “หางาน” และ “หาคนงาน”
8) นักเรียน/นักศึกษา สามารถใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการศึกษา และการฝึกอบรม
ตลอดจนแหล่งงาน
9) นักวิชาการ ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
10) กรมการจัดหางาน ใช้ขอ้ มูลในการก�าหนดนโยบาย เช่น การส่งเสริมการมีงานท�า
การจัดหางานในประเทศ การจัดหางานต่างประเทศ การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวท�างาน
ในประเทศไทย และการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น
11) กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ใช้ขอ้ มูลในการก�าหนดหลักสูตรการฝึก การเปิดสาขา
อาชีพที่ให้การฝึก
12) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้ข้อมูลในการวางนโยบาย และใช้เป็น
เครื่องมือในการเจรจาต่อรอง
13) กรมอื่น ๆ ในกระทรวงแรงงาน สามารถใช้ข้อมูลประกอบการวางนโยบาย
ของกรมนั้น ๆ
2.4 การเลือกใช้ข้อมู ลข่าวสารตลาดแรงงานกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
1) นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลจะต้องมีความชัดเจนในเรือ่ งของตลาดแรงงาน จ�าแนก
ตามสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคตเพื่อให้เห็น
ภาพที่ชัดเจนในการเลือกอาชีพและเลือกศึกษาต่อเพื่อการเข้าสู่อาชีพนั้นๆ นอกจากภาพ
ตลาดแรงงาน จ�านวน Demand และ Supply แล้ว ควรน�าเสนอองค์ประกอบของตลาด
แรงงาน เช่น ค่าจ้าง รายได้ ชัว่ โมงท�างาน ผลประโยชน์อนื่ โอกาสความก้าวหน้า และ Career
Path นอกจากนีภ้ าพของตลาด จ�าแนกตามระดับการศึกษาเพือ่ ให้นกั เรียนได้เห็นภาพว่าเรียน
ระดับใด ประกอบอาชีพใดได้บ้าง
ข้อมูลส�าหรับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ศึกษาต่อ ควรแสดงภาพของตลาดแรงงานในส่วน
ที่เด็กเหล่านั้นอาจเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ เช่น ตลาดแรงงานนอกระบบ (การรับงานไปท�า
ที่บ้าน อาชีพอิสระ) ข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอาชีพของสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งอาชีพสาขาช่าง
ที่ขาดแคลน ค่าจ้างที่จะได้รับ เป็นต้น
ข้อมูลส�าหรับนักศึกษา ปีสุดท้ายสิ่งที่ส�าคัญคือ ความต้องการแรงงานในปัจจุบัน
จ�าแนกตามอาชีพและอุตสาหกรรม จังหวัดและภาค ค่าจ้าง รายได้ ชั่วโมงท�างาน สวัสดิการ
และผลประโยชน์อนื่ ๆ โดยควรน�าเสนอเป็นรายสถานประกอบการทีม่ ตี า� แหน่งงานว่าง หรือ
มีความต้องการแรงงาน
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2) ผู้หางาน ข้อมูลที่จ�าเป็นคือ ต�าแหน่งงานว่างที่มีอยู่ และต�าแหน่งงานว่าง
ทีเ่ ปิดรับโดยตรงผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น ต�าแหน่งงานว่าง ณ ส�านักงานจัดหางานจังหวัด ต�าแหน่งงาน
ว่างที่ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ต�าแหน่งงานว่างที่ปิดประกาศรับสมัครโดยตรงที่
สถานประกอบการหรือนิคมอุตสาหกรรม ต�าแหน่งงานภาครัฐ เช่น ส�านักงาน กพ. กระทรวง
ต่าง ๆ ที่เปิดรับบุคลากรเอง ต�าแหน่งงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยต�าแหน่งว่างเหล่านี้จะต้องมี
รายละเอียด เช่น สถานที่ตั้ง ค่าจ้าง ชั่วโมงท�างาน สภาพการจ้าง และสวัสดิการ เป็นต้น
3) ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/บุคคลกลุ่มพิเศษ ข้อมูลควรเป็นการจ้างงานนอกระบบ
เช่น การประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปท�าที่บ้าน หรือการจ้างงานระยะสั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ควรน�าต�าแหน่งงานว่างในตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าไปแนะแนว ซึ่งจะท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม
จะท�างานและผู้ต้องการท�างานได้รับบริการจัดหางานอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับผู้สูงอายุ โอกาส
ของการท�างานในตลาดแรงงานในระบบค่อนข้างจ�ากัด ข้อมูลควรเป็นไปในด้านตลาดแรงงาน
นอกระบบ เช่น การประกอบอาชีพส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ
4) ครูแนะแนว เป็นกลุ่มที่เข้าใจถึงความส�าคัญของข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
และต้ อ งการใช้ ข้อมูลมากที่สุด ซึ่งต้องการข้อมูลทุ ก สาขา เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
จ�านวน Demand และ Supply ของตลาดแรงงานในแต่ละคาบเวลา รวมทั้งแนวโน้มของ
ความต้องการแรงงานในอนาคต และองค์ประกอบของตลาดแรงงานทุกประเทศ
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2.5 สรุ ป
ข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) นอกจากจะเป็นข้อมูลทีผ่ บู้ ริหารใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
ก�าหนดนโยบาย และวางแผนให้เหมาะสมกับการบริหารแรงงานแล้ว ข่าวสารตลาดแรงงาน
ยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการแนะแนวอาชีพ ซึ่งการให้บริการแนะแนวอาชีพจ�าเป็นที่จะต้องมี
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ โดย
- ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทั้งหมดต้องมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน
- ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเป็นทั้งตัวข้อมูลหลักที่ใช้ส�าหรับการให้บริการ และ
เป็นทั้งข้อมูลส�าคัญที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ในการให้บริการแนะแนวอาชีพด้วย
- ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทีจ่ า� เป็นต่อการให้บริการแนะแนวอาชีพ อาจรวบรวม
และวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ มาประกอบด้วย
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการบริการแนะแนวอาชีพผู้ให้บริการจะเป็นทั้งผู้จัดท�าข้อมูล
และเป็นผูน้ า� ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานมาใช้ โดยข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
มีความเป็นปัจจุบัน

บทที่ 3
ทิศทางตลาดแรงงาน
ของกรมการจัดหางาน
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สามารถใช้ข้อมูลในการ “หางาน” และ “หาคนงาน”
ษา สามารถใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการศึกษา และการฝึกอบรม

อมูลในการวิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
าน ใช้ขอ้ มูลในการก�าหนดนโยบาย เช่น การส่งเสริมการมีงานท�า
จัดหางานต่างประเทศ การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวท�างาน
ริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น
อแรงงาน ใช้ขอ้ มูลในการก�าหนดหลักสูตรการฝึก การเปิดสาขา

และคุ้มครองแรงงาน ใช้ข้อมูลในการวางนโยบาย และใช้เป็น

กระทรวงแรงงาน สามารถใช้ข้อมูลประกอบการวางนโยบาย

ารตลาดแรงงานกับ3.1กลุการใช
่มเป้าหมายต่
างๆศทางตลาดแรงงาน
้บริการทิ

า ข้อมูลจะต้องมีความชัดเจนในเรือ่ งของตลาดแรงงาน จ�าแนก
เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
จจุบันและแนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคตเพื่อให้เห็น
กรมการจัดหางานได้มีการประชาสัมพันธ์และให้บริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชีพและเลือกศึกษาต่อเพื่อการเข้าสู่อาชีพนั้นๆ นอกจากภาพ
หรือเว็บไซต์ ให้แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ตลอดจนประชาชน หรือหน่วยงาน
and และ Supply แล้ว ควรน�าเสนอองค์ประกอบของตลาด
ต่างๆ ได้รับรู้ โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น การสมัคร
วโมงท�างาน ผลประโยชน์อนื่ โอกาสความก้าวหน้า และ Career
งานผ่กาษาเพื
นเว็บอ่ ไซต์
าวสารและเหตุ
ด จ�าแนกตามระดับการศึ
ให้นกข่ั เรี
ยนได้เห็นภาพว่การณ์
าเรียทนี่ส�าคัญเกี่ยวกับ การจ้างงานหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับ
การสมัครงาน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปท�างาน และข่าวการจัดนัดพบแรงงาน โดยผู้ที่
บ้าง
จะท�างานสามารถเตรียมเอกสารเพื
ยนกลุ่มที่ไม่ศึกษาต่ประสงค์
อ ควรแสดงภาพของตลาดแรงงานในส่
วน อ่ ไปสมัครงานตามประกาศดังกล่าว นอกจากนัน้
ยังมีกฎหมาย และกฎระเบี
ยบที
่เกี่ยวข้อางกับแรงงาน โดยผู้สนใจสามารถรับบริการข้อมูล
ดแรงงานได้ เช่น ตลาดแรงงานนอกระบบ
(การรั
บงานไปท�
วสารตลาดแรงงานผ่
านเว็
บไซต์
www.doe.go.th
กี่ยวกับการฝึกอาชีพข่าของสถาบั
นต่าง ๆ รวมทั
้งอาชี
พสาขาช่
าง
เป็นต้น
กษา ปีสุดท้ายสิ่งที่ส�าคัญคือ ความต้องการแรงงานในปัจจุบัน
กรรม จังหวัดและภาค ค่าจ้าง รายได้ ชั่วโมงท�างาน สวัสดิการ
วรน�าเสนอเป็นรายสถานประกอบการทีม่ ตี า� แหน่งงานว่าง หรือ
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5. http://www.doe.go.th/lmi-ne/ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
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ยท�างาน มีการพัฒนาระบบบริการจัดหางานเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิเนืภ่าพ
ตลอดวั
างาน มีกกเกณฑ์
ารพัฒนาระบบบริ
การจับดริหางานเพื
่อให้บริการได้
อย่นาตนกรณี
งมีประสิวท่าธิงงาน
ภาพ
รวมทั้งก�ยาท�หนดหลั
เงื่อนไข การให้
การจัดหางานแก่
ผู้ประกั
รวมทั
้งก�าหนดหลั
กเกณฑ์
และการประกั
นการมี
งานท�าเงื่อนไข การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
และการประกั
งานท�กาารข้อมูลต�าแหน่งงานว่างและผูส้ มัครงาน ส�าหรับนายจ้าง/สถาน
ทัง้ นีน้ ได้การมี
มกี ารบริ
ทัง้ นี้และคนหางานโดยมี
ได้มกี ารบริการข้อมูลกต�ารให้
าแหน่บงริงานว่
างและผูส้ ยมันหางานท�
ครงาน ส�าาหรัส�าบหรั
นายจ้
าง/สถาน
ประกอบการ
การลงทะเบี
บคนหางาน
ประกอบการ
การให้บริการลงทะเบี
ยนหางานท�
ส�าหรับคนหางาน
รับแจ้งต�าแหน่งและคนหางานโดยมี
งานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการ
ผ่านทางเว็
บไซต์าhttp://smartjob.
รับแจ้งต�าแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถานประกอบการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://smartjob.
doe.go.th/
doe.go.th/
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การไปท�างานต่างประเทศ
การเดินทางไปท�างานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี คือ
1) บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2) กรมการจัดหางานจัดส่ง 3) เดินทางไปท�างานด้วยตนเอง
4) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปท�างาน และ 5) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไป
ฝึกงาน ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยและ
ลูกจ้างที่ไปท�างานหรือฝึกงานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปท�างาน
ในต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย คุม้ ครองสิทธิประโยชน์คนหางานและลูกจ้างทีไ่ ปท�างาน
หรือฝึกงานในต่างประเทศ และบริหารกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถรับบริการข้อมูลเกี่ยวกับการไปท�างานต่างประเทศ ข้อแนะน�า ข้อควรรู้
ก่อนเดินทางไปท�างานต่างประเทศ ข้อมูลสินเชือ่ การไปท�างานต่างประเทศการลงทะเบียนประสงค์
จะเดินทางไปท�างานต่างประเทศ ข่าวการรับสมัครงานที่จัดส่งโดยรัฐ ข้อมูลบริษัทจัดหางาน
https://www.doe.go.th/prd/overseas
ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ได้ทางเว็บไซต์ http://www.overseas.doe.go.th/
การส่งเสริมการมีงานท�า
กรมการจัดหางานได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบ
อาชีพอิสระและการรับงานไปท�าที่บ้าน ศึกษาจัดท�าข้อมูลอาชีพ และแบบทดสอบเพื่อการ
แนะแนวอาชีพ พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการแนะแนว
อาชีพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพและส่งเสริมการจัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์ข้อมูลอาชีพ
ทั่วประเทศ ศึกษา จัดท�า พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานอุตสาหกรรม
จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชี
ผู้รับงานไปทำาที่บพ้านอิสระและผู้รับงานไปท�าที่บ้าน
ผู้สนใจสามารถรับบริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ
https://www.doe.go.th/
การรับงานไปท�าทีบ่ า้ น และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.vgnew.com/
prd/vgnew
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การบริหารการท�างานของคนต่างด้าว
กรมการจัดหางาน โดยส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว มีอา� นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะ
นโยบายพั ฒ นาระบบและรู ป แบบการอนุ ญ าตและผ่ อ นผั น การท� า งานของคนต่ า งด้ า ว
และก�าหนดแนวทางการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติ
เข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพด้านบริการในประเทศ พิจารณาอนุญาตการท�างานของ
คนต่างด้าว จัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศแรงงาน ต่างด้าวทีข่ ออนุญาต
ท�างาน ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
ด�าเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
คณะกรรมการพิจารณาการท�างานของคนต่างด้าว คณะกรรมการพิจารณาการด�าเนินงาน
ขององค์การเอกชนต่างประเทศ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานซึ่งได้
รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการท�างานของคนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการท�างาน
ของคนต่างด้าว
ผู้สนใจสามารถรับบริการข้อมูลการพิจารณาอนุญาตการท�างานของคนต่างด้าว
ในระบบ การจัดระบบน�าเข้าคนต่างด้าวและแรงงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้ทาง
http://www.doe.go.th/prd/alien
เว็บไซต์ http://wp.doe.go.th/
การตรวจและคุ้มครองคนหางาน
กรมการจัดหางานได้มีการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการด�าเนินงานของผู้รับ
อนุญาตจัดหางานในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือคนหางาน
ที่ท�างานในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ได้มีการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ของคนหางานที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ บริการงานทะเบียนและตรวจสอบ
บริษัทจัดหางานในประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th/prd/ipd
http://www.ipd-doe.com/
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์สายด่วน 1694
1506 กด 2
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3.2 เว็บไซต์กรมการจัดหางาน
http://www.doe.go.th/
กรมการจัดหางานมีการให้บริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกรม เช่น ข่าวสารตลาด
แรงงานในด้านต่าง ๆ การสมัครงานผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารและเหตุการณ์ที่ส�าคัญเกี่ยวกับ
การจ้างงานหรือแจ้งเตือนเกีย่ วกับการสมัครงาน เพือ่ ป้องกันการถูกหลอกลวงไปท�างาน และ
ข่าวการจัดนัดพบแรงงาน

ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ สามารถดู ไ ด้ จ ากข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารในเว็ บ ไซต์
ของแต่ละกอง
ตัวอย่างข้อมูลในเว็บไซต์
3.3 บริการข้อมู ลข่าวสารตลาดแรงงาน (Labour Market Information : LMI)
บริการข้อมูลด้านตลาดแรงงาน ข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงาน
และแนวโน้ม ข้อมูลงานวิจัยในภาพรวมของประเทศ
กองบริ
อมูลตลาดแรงงาน
กรมการจั
ดหางาน
วยงานที
มาเพื่ออ่ รองรั
รองรับ
กองวิจหัยารข้
ตลาดแรงงาน
กรมการจั
ดหางาน
เป็นเป็
หน่นวหน่ยงานที
่จัดจ่ ตัดั ้งตัขึง้ ้นขึน้ มาเพื
ภารกิจในด้านการวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน โดยการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีเนื้อหา
ที่ครอบคลุม ดังนี้
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1. รายงานสถานการณ์การว่างงาน การเลิกจ้าง และความต้องแรงงานของแต่ละเดือน
2. การเผยแพร่วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน รายเดือน รายไตรมาศ และรายปี
3. การเผยแพร่ผลงานการวิเคราะห์สถานการณ์ ต ลาดแรงงาน และแนวโน้ ม
ในแต่ละปี การวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน และการวิเคราะห์
ความไม่สอดคล้องของต�าแหน่งงานกับผู้สมัครงาน เป็นต้น
จยั จทีัยจ่ ทีดั ทำ่จาัดโดยกองบริ
หารข้
มูลตลาดแรงงานตั
ง้ แต่ปปี 2552-2558
ี 2552-2561
4. การเผยแพร่
การเผยแพร่ผผลงานวิ
ลงานวิ
ท�าโดยกองวิ
จัยอตลาดแรงงานตั
้งแต่
โดยมีงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมาก
การเผยแพร่หหนันังสืงอสืทีอก่ ทีองบริ
อมูลตลาดแรงงานจั
น้ึ ในโอกาสต่าางงๆๆ ได้แก่
5. การเผยแพร่
่กองวิหารข้
จัยตลาดแรงงานจั
ดพิดมพิพ์มขพ์ึ้นขในโอกาสต่
ข้อมูลผู้ส�าเร็จการศึกษา และประมาณการผู้ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี ข้อมูล
ผลการส�ารวจผูส้ า� เร็จการศึกษาทีป่ ระสงค์จะท�างานในแต่ละปี และข้อมูลผลการส�ารวจผูม้ ที กั ษะ
พิเศษ
6. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ประกอบด้วย สถิติผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน สถิตติ า� แหน่งงานทีข่ าดแคลนแรงงาน จ�าแนกรายเดือน
และสถิติการให้บริการจัดหางาน
7. การเผยแพร่ KM ด้านการวิจัยตลาดแรงงาน
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8. การเผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
9. การเผยแพร่ข่าวและบทความที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
เช่น แผนภูมชิ ว่ งระดับไอคิวของแต่ละอาชีพในสหรัฐอเมริกา (Henmon Nelson IQ) รายงาน
ผลการศึกษา ผลกระทบต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายแรงงานจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเป็นวันละ
300 บาททั่ ว ประเทศ ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาเทคโนโลยี แทนแรงงานในปั ้ มน�้ า มั น และ
ร้านอาหาร เป็นต้น
แนะแนวการศึ
ษาและอาชี
นอกจากข้อมูลต่างๆ ดังงกล่
กล่าาวแล้
วแล้วยัวงยัมีงกมีารให้
การให้
ริการเกี
บการพยากรณ์
ตามหลัพก
บริกบารเกี
ย่ วกัย่บวกั
แนะแนวการศึ
กกษาและอาชี
มหาภูหตลัิ กซึมหาภู
ง่ เป็นมต�ิ าซึราโบราณที
ส่ ามารถบ่
งบอกได้
วา่ แต่วลา่ แต่
ะคนมี
ลกั ษณะเด่
นหรื
อด้ออด้ยในเรื
โดยใช้
ง่ เป็นตำาราโบราณที
ส่ ามารถบ่
งบอกได้
ละคนมี
ลกั ษณะเด่
นหรื
อยในเรือ่ อ่ งใด
งใด
ควรเรียนสาขาวิชาใดและประกอบอาชีพอะไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ตนเอง
ในการวางแผนการด�าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์เกี่ยวกับแบบทดสอบ IQ
และ EQ ไว้ด้วย เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจต้องการทราบว่าตนมี IQ เท่าใด และมี
EQ เป็นอย่างไร แบบทดสอบ 2 เรื่องนี้ จะช่วยให้ผู้ทดสอบได้ทราบถึงศักยภาพของตนเองได้
ชัดเจนขึ้น และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอาชีพของตนได้
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ตัวอย่างทิศทางตลาดแรงงาน
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3.4 บริการจัดหางานในประเทศ
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3.4 บริการจัดหางานในประเทศ

- บริการลงทะเบียนหางานท�าส�าหรับคนหางาน รับแจ้งต�าแหน่งงานว่างจาก
นายจ้าง/สถานประกอบการ
- ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดวันนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
- บริการลงทะเบียนหางานท�าส�าหรับคนหางาน รับแจ้งต�าแหน่งงานว่างจาก
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://smartjob.doe.go.th/
นายจ้าง/สถานประกอบการ
3.5 บริการข้อมู ลการไปท�
างานต่มาพังประเทศ
- ข่าวประชาสั
นธ์การจัดวันนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หมายเหตุ
นหาข้ก้ อ่ อนไปท�
มูลเพิ่มางานต่
เติมได้าทงประเทศ
ี่ http://smartjob.doe.go.th/
- บริการข้อค้ควรรู
การลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางไป

ท�างานต่า3.5
งประเทศ
บสมัคารงานที
ัดส่งโดยรัฐ ข้อมูลบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียน
บริการข้ข่าอวการรั
มู ลการไปท�
งานต่า่จงประเทศ
ถูกต้องตามกฎหมาย
- บริการข้อควรรูก้ อ่ นไปท�างานต่างประเทศ การลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางไป
าต้องการไปท�
างประเทศควรตรวจสอบข้
อมูลฐจากส�
กงานบริ
ารแรงงาน
ท�-าถ้งานต่
างประเทศางานต่
ข่าวการรั
บสมัครงานที่จัดส่งโดยรั
ข้อกองบริ
มูาลนับริ
ษัทหจัารแรงงาน
ดหหางานที
่จดทะเบียน
ไทยไปต่าถูงประเทศ
กรมการจั
ด
หางาน
หรื
อ
ส�
า
นั
ก
งานจั
ด
หางานทุ
ก
จั
ง
หวั
ด
กต้องตามกฎหมาย
- ถ้าต้องการไปท�างานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลจากส�านักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือส�านักงานจัดหางานทุกจังหวัด

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://overseas.doe.go.th/
https://www.doe.go.th/prd/overseas
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://overseas.doe.go.th/
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3.6 บริการข้อมู ลด้านแรงงานงานต่างประเทศ
บริการข้อมูลด้านแรงงานในต่างประเทศ สถานการณ์แรงงานไทย การคุม้ ครองสิทธิ
แรงงานไทยในต่างประเทศ

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mol.go.th/anonymouse/interlabor
3.7 กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
บริการรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ บริการงาน
ทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/prd/ipd
http://www.ipd-doe.com/Home/
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3.8 ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว
บริ ก ารข้ อ มู ล การขออนุ ญ าตท� า งานของคนต่ า งด้ า วทั่ ว ไปที่ เ ข้ า มาท� า งานใน
ประเทศไทยข้ข้ออมูมูลลเกีเกีย่ ย่ วกั
าตท�างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
วกับบการน�
การนำาาเข้เข้าและการขออนุญาต
เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
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3.8 ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว
บริ ก ารข้ อ มู ล การขออนุ ญ าตท� า งานของคนต่ า งด้ า วทั่ ว ไปที่ เ ข้ า มาท� า งานใน
ประเทศไทยข้อมูลเกีย่ วกับการน�าเข้าและการขออนุญาตท�างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://wp.doe.go.th/wp/index.php/th/

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/prd/alien
http://wp.doe.go.th/wp/index.php/th/
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3.9 บริการส่งเสริมการมีงานท�า
บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปท�าทีบ่ า้ น
และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
ระบบส่
มการมี
งานทำงเสริ
า มการมีงานท�า
ระบบบริงเสริ
การด้
านการส่
- บทที
บริก่ ารข้
อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/ทิศทางตลาดแรงงาน ภาครัฐและเอกชน
3 : ทิศทางตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน
36
- บริการทดสอบวั
ารทดสอบวัดดบุบุคคลิลิกกภาพเพื
ภาพ อ่ การศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
- บริงกเสริ
ารทดสอบความพร้
ารทดสอบ
3.9 บริการส่
มการมีงIQ
านท�า อมทางอาชีพ
- บริการทดสอบทั
กษะด้านภาษาอังกฤษ
ารทดสอบ EQ
บริ
ก
ารข้
อ
มู
ล
แนะแนวอาชี
พ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปท�าทีบ่ า้ น
- บริการทดสอบ IQ
และทดสอบความพร้
อมทางอาชี
- บริการทดสอบ
EQ พ
ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานท�า
- บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/ทิศทางตลาดแรงงาน ภาครัฐและเอกชน
- บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพ
- บริการทดสอบ IQ
- บริการทดสอบ EQ

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://vgnew.com/Home/ และ
http://www.jobdoe.com/vgnew/

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/prd/vgnew
http://vgnew.com/Home/ และ
http://www.jobdoe.com/vgnew/
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บทที่ 4

ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ

4.1 กระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mol.go.th/academician/news-1
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4.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bot.or.th
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nesdb.go.th
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dip.go.th

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oie.go.th
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.boi.go.th
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bot.or.th
www.tdri.or.th

39

40
40

บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ
บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ

4.3 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nesdb.go.th
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nesdb.go.th
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4.4 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

4.4 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th
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4.5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th

บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ

4.6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dip.go.th
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4.7 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oie.go.th

บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ

4.8 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.boi.go.th
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4.9 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tdri.or.th

บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ

4.10 ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nlic.mol.go.th
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4.11 ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ
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หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qlf.or.th
http://www.qlf.or.th/Home/FriendNews หรือ
http://apps.qlf.or.th/member/news/default.aspx?cid=3&page=1

50

บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ

4.12 ข้อมูลทิศทางตลาดแรงงานจากภาคเอกชน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป

บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ
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หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.manpowerthailand.com/tris/
www.manpowerthailand.com/tris/home เลือก
หัวข้อ NEWS & ACTIVITIES
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4.13 บทวิเคราะห์ทิศทางตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ https://humanrevod.wordpress.com/2016/03/04/
workforce-market-trend-2016/

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.komchadluek.net/news/edu-health/310565
https://humanrevod.wordpress.com/2016/03/04/
workforce-market-trend-2016/
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บทที่ 4 : ข้อมู ลทิศทางตลาดแรงงานจากแหล่งต่างๆ

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prachachat.net/news_detail.

หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prachachat.net/facebook-instanthttp://www.prachachat.net/news_detail.
article/news-111394
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กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

