
ตลาดแรงงาน
การหางาน
การเป็นลูกจ้าง

15 สงิหาคม 2021

“ปฐมนเิทศการเขา้สูส่งัคมใหมใ่นสวเีดน”



คาํถามเพื)อการอภิปราย
1. เล่าประสบการณ์ การหางานที3ไทย เราทาํอย่างไร ถงึจะได้งาน

2. ผู้เข้าอบรมที3ได้งานแล้ว เล่าประสบการณ์ การสมัครงานในสวีเดน

3. การหางานที3ไทยและสวีเดนแตกต่างกันอย่างไร ในความคดิของคุณ



การหางานทำ
ไซตง์านที*ใหญ่ที*สดุและเป็นที*นิยมมากที*สดุ

ไซตง์าน Monster.se; Blocketjobb.se 
Metrojobb.se; Jobbsafari.se

หนงัสอืพมิพท์อ้งถิ/น

เวบ็ไซดข์องบรษิทัที*สนใจ

หางานผา่นเครอืขา่ย ญาติ เพื/อน



บทบาทของกรมจดัหางาน



อตัราการว่างงาน จากเวบ็ไซตข์อง

349,000 (6.9% ในปี 2019)

490,000 (9.4% ในปี 2020)

581,000 (11.0% ในปี 2021)



ตำแหน่งที่ขาดแคลน
● พยาบาลระดับปริญญาตรี
● ผู้ช่วยพยาบาลระดับมัธยม
● ครูอนุบาล ประถม มัธยม



การหางานในสวีเดน
● งานด้าน IT/Programmer/AI
● การศึกษาพื้นฐาน SFI
● ใบขับขี่
● กรมจัดหางาน (Arbetsförmedlignen) 
● ตลาดนัดแรงงาน
● การฝึกงานในสายอาชีพ
● ติดต่อไปที่นายจ้างโดยตรง
● งานอื่นๆ งานช่วงฤดูร้อน



ระยะเวลาที่จะได้งาน
§ ภาษา
§ งานดา้น IT หรอืงานที@ใชภ้าษาองักฤษ
§ SFI ประมาณ 6 เดอืน ถงึ 1ปี
§ สายอาชพี (1.5 ปี หลงัจาก Svenska 1 รวม ประมาณ 3 ปี)
§ พยาบาล, ครู 3-3,5 ปี หลงัจาก Svenska 1 หรอื 2
§ อาชพีที@มวีฒุจิากไทย เชน่ คร ูพยาบาล เภสชั Svenska 1

หรอื 2 ใชเ้วลา 2-3 ปี-เทยีบ



โปรแกรมการช่วยเหลือ

เพื2อให้เราได้งาน

• การเรยีนในวชิาชพีที@เป็นที@ตอ้งการของ
ตลาด arbetsmarknadsutbildning

• การฝึกงาน arbetspraktik

• การเริ@มตน้งาน ชดเชย คา่เดนิทาง 
อปุกรณ์ etableringsprogrammet

• การทดลองงาน ลาป่วยนานแลว้
กลบัมาทํางาน förberedande 
insatser

• วา่งงานมาแลว้กลบัมาทํางาน            
jobb-och utvecklingsgarantin



โปรแกรมการชว่ยเหลอื 
เพื3อใหเ้ราไดง้าน (ตอ่)

• การชว่ยเหลอืวยัรุน่ใหม้โีอกาสไดง้าน
Jobbgaranti för ungdomar

• การชว่ยเหลอืพเิศษงานที@ขาดแคลน แต่
เป็นที@ตอ้งการมาก Projekt med 
arbetsmarknadspolitisk inriktning

• การเปิดกจิการ
Stöd till start av näringsverksamhet 

• การช่วยเหลือ และการจับคู่ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง Stöd o matchning 



การพบกรมจัดหารงาน เมื่อเราได้มาสวีเดน
q ขอหมายเลขประจําตวัและเปิดบญัชี

ธนาคาร
q การเตรยีมตวัเพื>อพบ Arbetsförmedligen

เอกสารวฒุกิารศกึษา  ประสบการณ์และ 
วซีา่ของเรา

q บางเทศบาลจะมโีปรแกรมสําหรับผูม้าใหม่
ชว่ยใหม้โีอกาสเขา้มาทํางานไดเ้ร็วที>สดุ 
(Etableringsprogrammet)



การพฒันาศักยภาพของตนเอง

เพื@อนและสาย
สมัพันธ ์ทั {งชาว
ไทยและสวเีดน

ความกลา้ใน
การแสดงออก 
และ แสดง
ความคดิเห็น

การแสวงหา
ความรูอ้ยา่ง
ตอ่เนื@อง

การปรับตวัใหเ้ขา้
กบัวฒันธรรม
ทอ้งถิ@น สงัคม



การเป็นลูกจ้างในสวีเดน

§ วัฒนธรรมในการทำงาน
§ การพักร้อน/Semester
§ การใช้ชีวิตที่สมดุล
§ ประกันการว่างงาน A-Kassa
§ สหภาพแรงงาน Facket
§ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ



ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม

ตะวนัตก/สวีเดน
● ทกุคนตอ้งทาํงานเหมอืนกนั รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยรว่มกนั
● สนใจที>ตวัเอง ใสใ่จเฉพาะความตอ้งการของตวัเองมาก ความตอ้งการของบุคคลเป็นใหญ่
● ตดัสนิใจโดยไมต่อ้งการการชว่ยเหลอืจากผูอ้ื>น

● การพดูตรงไปตรงมา
● แสดงความรูส้กึ ทางสหีน้า โกรธและแสดงความเหน็ตรงไปตรงมา แต่เมื>ออยูใ่นกลุม่ใหญ่ จะตรงขา้ม

เอเชีย/ไทย
● ผูช้ายไปทาํงาน หาเลีMยงครอบครวั ผูห้ญงิอยูบ่า้นทาํงานบา้น
● เอาความตอ้งการของกลุม่ มาก่อนบุคคล
● รูส้กึปลอดภยัและสบายใจเมื>อตนเองเป็นสว่นหนึ>งของกลุม่

● การพดูออ้ม โดยเฉพาะสิ>งที>ขดัแยง้ หลกีเลี>ยงแสดงความรูส้กึ แต่เมื>ออยูใ่นกลุม่จะตรงขา้ม



วตันธรรมในการทาํงาน
● ไมม่รีะดบัชนชั ,นมาก มหีวัหน้าและ ลกูทมี

● การใหท้มีมสีว่นรว่มตดัสนิ ใจ และเปิดรบัการแสดงความคดิเหน็อยา่งตรงไปตรงมา

● การแต่งตวั การแต่งตวัสภุาพ สะอาด มากกวา่ แฟชั Fน

● กาํหนดเวลา ชดัเจน เชน่เวลา Fika, Lunch เวลาเลกิงาน การนดัหมายประชมุ
ลว่งหน้า

● ใหค้วามสาํคญัขอเวลาพกัดืFมกาแฟ - Fika
● ทาํงานหนกัแต่ไมเ่ครยีด หรอื รบีรอ้น

● ตรงเวลา



สรุปส่งท้าย ส่งใจให้น้องๆ

● ใชช้วีติ เรยีนรู้ วถิชีวีติสวเีดนอยา่งเตม็ที7 ใน

บา้นใหม่

● การเตรยีมตวัใหไ้ด้ ภาษา ใบขบัขี7

● 1-3 ปีที7เริ7มตน้ มผีลต่อการมชีวีติอยูใ่น
สวเีดนที7เหลอือยู่

หนังสือแนะนำ 
หาอ่านได้ที่ www.thaiwise.se 



คาํถามเพื)อการอภิปราย

● อะไรที'คณุวางแผนจะทําตอ่ไป เพื'อทําให้ได้งานทําเร็วที'สดุ?



ด้วยความปรารถนาดี
จาก

ทีมงานไทยไวส์
www.thaiwise.se

http://www.thaiwise.se/

