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ค�ำน�ำ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
เป็นการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และการวิเคราะห์ภาวะตลาด
แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลประชากรและ
ก�ำลังแรงงาน สรุปภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุน สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าว เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากสถิตกิ ารให้บริการจัดหางานในประเทศของส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาด
แรงงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพการจ้างงาน และลดปัญหาการ
ว่างงานภายในภาคฯ อีกด้วย
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท�ำ
ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
มีข้อเสนอแนะประการใด สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000 เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป หรือติดต่อที่
โทรศัพท์ 0-4323-9016, 0-4323-4752
โทรสาร 0-4323-9016
E-mail:Im_kkn@doe.go.th
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
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สถานการณ์ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 | ก

บทสรุปผู้บริหาร
ประชากรและก�ำลังแรงงาน
จากการส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของประชากร
ปี 2558 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ
14.86 ล้านคน จ�ำแนกเป็น ก�ำลังแรงงานรวม ประมาณ
9.90 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจ�ำนวนประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด ผู้มีงานท�ำ ประมาณ 9.72

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของก�ำลังแรงงานรวม
ทั้งหมด และผู้ว่างงาน ประมาณ 75,185 คน คิดเป็น
อัตราการว่างงานเท่ากับ 0.76 ผู้รอฤดูกาล ประมาณ
111,930 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 ส่วนผู้ทอี่ ยู่นอกก�ำลัง
แรงงาน มีประมาณ 4.95 ล้านคน

ทีม่ า : ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ข

| สถานการณ์ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
การมีงานท�ำของประชากร

ภาวะการว่างงานและอัตราการว่างงาน

ผู้มีงานท�ำในปี 2558 มีประมาณ 9.72 ล้านคน
เป็นผู้มีงานท�ำในหมวดเกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง ประมาณ 5.02 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 51.65
และผู้มีงานท�ำนอกภาคเกษตรกรรม ประมาณ 4.70
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48.35 โดยผู้มีงานท�ำนอกภาค
เกษตรกรรมส่วนมากอยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมการขายส่ง
ขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์
ร้อยละ 13.62 ของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด หมวด
การผลิต ร้อยละ 8.39 และหมวดการก่อสร้าง ร้อยละ
6.49 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับอาชีพทีม่ จี ำ� นวนผูม้ งี านท�ำมากทีส่ ดุ คือ
อาชี พ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ฝ ี มื อ ในด้ า นการเกษตรและ
การประมง ร้อยละ 48.66 ของจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำทัง้ หมด
พนั ก งานบริ ก ารและพนั ก งานในร้ า นค้ า และตลาด
ร้อยละ 15.82 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 10.18
พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต�ำ่ กว่าประถมศึกษามีมากทีส่ ดุ ร้อยละ
30.65 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 28.62 และระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 27.65 โดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 79.35
เป็นผู้มีงานท�ำที่มีชั่วโมงการท�ำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้น
ไปต่อสัปดาห์ ผู้มีงานท�ำตั้งแต่ 1-34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ร้อยละ 18.85 และผูท้ มี่ งี านท�ำประจ�ำแต่ไม่ได้ทำ� งานใน
สัปดาห์แห่งการส�ำรวจ (0 ชั่วโมง) มีเพียง ร้อยละ 1.80
เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพการท�ำงานส่วนตัว ร้อยละ
41.68 สถานภาพท�ำงานเป็นลูกจ้าง ร้อยละ 31.41 และ
ผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 24.93
และมี เ พี ย งร้ อ ยละ 0.44 ที่ มี ส ถานภาพการท� ำ งาน
การรวมกลุ่ม¯

ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ว่างงานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ปี 2558 มีประมาณ 75,185 คน คิดเป็นอัตรา
การว่างงานร้อยละ 0.76 เมื่อพิจารณารายจังหวัด
พบว่าจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ปี 2558 คือ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.67 รองลงมาคือจังหวัด
ขอนแก่น คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.98 จังหวัด
อุบลราชธานี คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.96
ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด คือจังหวัด
กาฬสินธุ์ คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.23¯

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
ภาวะเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ปี 2558 ขยายตัวจากปีก่อน โดยแรงสนับสนุนเศรษฐกิจ
ส�ำคัญมาจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น
ตามการใช้จา่ ยในหมวดสินค้าจ�ำเป็น ประกอบกับการเร่ง
ซื้อรถยนต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ก่อน
การปรั บ ขึ้ น ภาษี ส รรพสามิ ต รถยนต์ บ างรุ ่ น ในเดื อ น
มกราคม 2559 ด้านรายได้ภาคบริการยังขยายตัวดี ทัง้ นี้
ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ จากภาระหนี้
ครั ว เรื อ นที่ ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ สู ง และสถาบั น การเงิ น
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อ ประกอบกับก�ำลังซื้อจาก
รายได้เกษตรกรที่ยังลดลง ซึ่งอาจท�ำให้การบริโภคของ
ประชาชนเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ขยาย
ตัวสูง ยังมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จาก
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งแรกของปี
ผนวกกับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อย
ลงตามการก่อสร้างเพือ่ การพาณิชย์ทขี่ ยายตัว โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ่ ขณะทีก่ ารก่อสร้างเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยยัง
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คงหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
โดยอัตราเงินเฟ้อติดลบร้อยละ 1.11 ตามราคาขายปลีก
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ล ดลง แต่ เริ่ ม ติ ด ลบน้ อ ยลงในช่ ว ง
ไตรมาสสุดท้ายของปี ¯

ภาวะการลงทุน
การอนุ ญ าตให้ น ายจ้ า ง/สถานประกอบการ
ประกอบกิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ปี 2558 จ�ำนวน 727 แห่ง เงิน
ลงทุน จ�ำนวน 39,699.09 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน
จ�ำนวน 13,549 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีทผี่ า่ นมา พบว่า โรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ลดลงร้อยละ 12.62 ส่วนเงินลงทุน ลดลงร้อย
ละ 43.25
พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีจ�ำนวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 14.31 รองลง
มาคือจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 9.77 และจังหวัด
ขอนแก่น ร้อยละ 7.98 ส่วนจังหวัดทีม่ เี งินลงทุนมากทีส่ ดุ
คือ จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 10,319.31 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 25.99 ของจ�ำนวนเงินลงทุนทั้งหมดใน
ภาค
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมากที่สุด
3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม
กระดาษ และพลาสติก มีการจ้างงงาน 4,098 คน รอง
ลงมาเป็นอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์
จากพืช มีการจ้างงาน 3,054 คน และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้
ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีการจ้างงาน 2,503 คน ตาม
ล�ำดับ¯

การให้บริการจัดหางานในประเทศ
โดยรัฐ
ในปี 2558 นายจ้าง/สถานประกอบการมี
ความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 70,223 อัตรา มีผู้สมัคร
งาน จ�ำนวน 105,716 คน และได้รับการบรรจุงาน
จ�ำนวน 71,017 คน เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีทผี่ า่ นมา พบว่า นายจ้างหรือสถานประกอบการมีความ
ต้องการแรงงาน ลดลงร้อยละ 13.42 หรือลดลง จ�ำนวน
10,880 อัตรา ส่วนผู้สมัครงาน ลดลงร้อยละ 0.24
หรือลดลง จ�ำนวน 258 คน ส่วนการบรรจุงาน ลดลง
ร้อยละ 12.82 หรือลดลง จ�ำนวน 10,439 คน

ความต้องการแรงงาน
จากที่นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งต�ำแหน่ง
งานว่างผ่านส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ปี 2558 จ�ำนวน 70,223 อัตรา ส่วนใหญ่มี
ความต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
(ปวช.,ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา) ร้ อ ยละ 35.89 ระดั บ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 33.94 และระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 19.02 ตามล�ำดับ
ประเภทอาชี พ งานพื้ น ฐานมี ค วามต้ อ งการ
แรงงานมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 23.53 พนั ก งานบริ ก าร
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 22.78 และ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประกอบ ร้อยละ 20.64 ส่วนอุตสาหกรรม
ที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ อุ ต สาหกรรม
หมวดการผลิต ร้อยละ 41.78 การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ร้อยละ 34.46
หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ 4.16

ง
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และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี
ความต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือจังหวัด
ขอนแก่น มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 11,938 อัตรา
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 7,530 อัตรา และจังหวัด
มหาสารคาม จ�ำนวน 5,323 อัตรา ตามล�ำดับ

ผู้สมัครงาน
ผู้สมัครงาน ในปี 2558 จ�ำนวน 105,716 คน
เป็นชาย ร้อยละ 46.82 เป็นหญิง ร้อยละ 53.18
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ร้อยละ 45.89 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20.75 และ
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ
17.20 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ
28.93 ประเภทอาชีพงานพื้นฐานมีผู้สมัครงานมากที่สุด
ร้อยละ 38.39 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด ร้อยละ 21.09 และประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติ
งานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ ร้อยละ 11.85
และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี
จ�ำนวนผู้สมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือจังหวัด
นครราชสีมา มีผู้สมัครงาน จ�ำนวน 17,348 คน จังหวัด
ขอนแก่น จ�ำนวน 11,553 คน จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน
8,394 คน ตามล�ำดับ

การบรรจุงาน
ในปี 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ได้
รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 71,017 คน เป็นชาย ร้อยละ
44.54 เป็นหญิง ร้อยละ 55.46 ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการ
ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 45.35 ระดั บ
อาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 22.17 และ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 21.08 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 33.45 ประเภทอาชีพงาน

พืน้ ฐานมีจำ� นวนผูท้ ไี่ ด้รบั การบรรจุงานมากทีส่ ดุ ร้อยละ
26.77 ส่วนประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงาน
มากที่สุด ร้อยละ 42.10
และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี
จ�ำนวนผู้สมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือจังหวัด
ขอนแก่น มีผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 10,029 คน
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 6,442 คน จังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 5,940 คน ตามล�ำดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการ
จัดหางานในประเทศ โดยใช้ดัชนี
การบรรจุงาน (Job Matching Index)
ดัชนีการบรรจุงาน (Job Matching Index) หรือ
ดัชนีตัวชี้วัดอัตราการบรรจุงาน โดยวิเคราะห์จากอัตรา
การบรรจุงานต่อต�ำแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุงานต่อ
ผู้สมัครงาน และสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงาน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 พบว่า ดัชนี
การบรรจุงานในภาพรวมคิดเป็น 1.2
ประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมีต�ำแหน่ง
งานว่างต่อผูส้ มัครงานสูงทีส่ ดุ โดยมีสดั ส่วนต�ำแหน่งงาน
ว่าง 1.2 อัตราต่อผู้สมัครงาน 1 คน พิจารณาตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีมีดัชนีการบรรจุงาน
มากที่สุด (ดัชนีการบรรจุงานเท่ากับ 2.1) เมื่อจ�ำแนก
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดทื่มีดัชนีการบรรจุงานสูงที่สุด
คือ จังหวัดบุรีรัมย์ (ดัชนีการบรรจุงานเท่ากับ 2.7)
ส่วนจังหวัดที่มีค่าดัชนีการบรรจุงานต�่ำที่สุด คือ จังหวัด
นครราชสีมา (ดัชนีการบรรจุงานเท่ากับ 0.9)
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นต� ำ แหน่ ง งานว่ า งต่ อ
ผู้สมัครงานรายจังหวัด พบว่า จังหวัดมหาสารคาม มี
สัดส่วนต�ำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงานสูงที่สุด โดย
มีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่าง 1.7 อัตรา ต่อผู้สมัครงาน

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 | จ
1 คน รองลงมาคือจังหวัดมุกดาหารมีสัดส่วนต�ำแหน่ง
งานว่าง 1.3 อัตรา ต่อผูส้ มัครงาน 1 คน จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ มีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่าง 1.1 อัตรา
ต่อผู้สมัครงาน 1 คน ¯

ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
จากข้อมูลของส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ปี 2558 พบว่า มีคนงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไป
ท�ำงานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จ�ำนวน
46,749 คน เป็นชาย ร้อยละ 83.62 และเป็นหญิง
ร้อยละ 16.38 และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญา
และได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท�ำงาน (Re-entry
VISA) จ�ำนวน 26,335 คน เป็นชาย ร้อยละ 83.53
และเป็นหญิง ร้อยละ 16.47
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
พบว่า มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.44 ส่ ว นคนงานซึ่ ง ได้ รั บ การต่ อ สั ญ ญาและได้ รั บ
อนุญาตให้เดินทางกลับไปท�ำงาน (Re-entry VISA)
ลดลงร้อยละ 4.18
จ� ำ แนกคนงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางไป
ท�ำงานต่างประเทศในภาคฯ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง)
3 อันดับแรก ได้แก่ คนงานทีเ่ ดินทางไปท�ำงานโดยบริษทั
จัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 23,928 คน คิดเป็นร้อยละ
51.27 กรมการจัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 8,043 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.20 และเป็นคนงานทีแ่ จ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง จ�ำนวน 7,847 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79
ตามล�ำดับ และเมือ่ พิจารณาตามวุฒกิ ารศึกษา (เฉพาะ
5 วิธีการเดินทาง) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบในระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 51.74 ประถมศึกษา ร้อยละ 36.33
และระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา (ปวช., ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา)
ร้อยละ 9.37 ตามล�ำดับ¯

แรงงานต่างด้าวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากข้อมูลของส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน ณ เดือนธันวาคม ปี 2558 พบว่า
แรงงานต่างด้าวทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตท�ำงานถูกกฎหมายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวน 26,066 คน เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.44 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท�ำงานตาม
มาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย)มีจ�ำนวน 332 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.08
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
ท�ำงาน ประกอบด้วย ประเภทตลอดชีพ จ�ำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.004 ประเภทชัว่ คราว (ทัว่ ไป) จ�ำนวน
3,230 คน คิดเป็นร้อยละ 12.39 ประเภทชั่วคราว
(MOU) ได้แก่ ประเภทน�ำเข้าตาม MOU จ�ำนวน
10,339 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66 ประเภทพิสูจน์
สัญชาติ จ�ำนวน 12,089 คน คิดเป็นร้อยละ 46.38
ส่ ว นประเภทส่ ง เสริ ม การลงทุ น และกฎหมายอื่ น ๆ
จ�ำนวน 407 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56
แรงงานต่ า งด้ า วที่ ผ ่ อ นผั น ให้ ท� ำ งานตาม
มาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย) มีจำ� นวน 332 คน เป็นชาย
ร้อยละ 47.29 และเป็นหญิง ร้อยละ 52.71
ส่วนจังหวัดทีม่ จี ำ� นวนคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ท�ำงานถูกกฎหมายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จ�ำนวน 13,871 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 3,609 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 2,033 คน คิดเป็นร้อยละ
7.80 จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน 977 คน คิดเป็นร้อยละ
3.75 และจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 664 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.55 ตามล�ำดับ¯
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2558
ประชากรและก�ำลังแรงงาน
จากการส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของประชากร ปี 2558 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 14,858,825 คน จ�ำแนกเป็นก�ำลังแรงงานรวม
ประมาณ 9,904,961 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปทัง้ หมด ผูม้ งี านท�ำ ประมาณ
9,717,846 คน คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของจ�ำนวนก�ำลังแรงงานรวมทัง้ หมด และเป็นผูว้ า่ งงาน ประมาณ 75,185 คน
คิดเป็นอัตราการว่างงาน เท่ากับ 0.76 และผูร้ อฤดูกาล ประมาณ 111,930 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13
ส่วนผูท้ อี่ ยูน่ อกก�ำลังแรงงาน ประมาณ 4,953,864 คน จ�ำแนกเป็น ผูท้ ำ� งานบ้าน ประมาณ 1,288,280 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.01 ของจ�ำนวนผูท้ อี่ ยูน่ อกก�ำลังแรงงานทั้งหมด เรียนหนังสือ ประมาณ 1,359,178 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.44 และอื่นๆ ประมาณ 2,306,406 คน คิดเป็นร้อยละ 45.56¯
ตารางแสดงจ�ำนวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน
เปรียบเทียบ ปี 2557 และปี 2558
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกำ�ลังแรงงาน
- ผู้มีงานทำ�
- ผู้ว่างงาน
- กำ�ลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกำ�ลังแรงงาน
- ทำ�งานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ
อัตราการมีส่วนร่วมในกำ�ลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน (%)

ปี 2557
14,803,210
9,973,094
9,787,305
74,389
111,399
4,830,116
1,301,939
1,338,589
2,189,588
67.37
0.75

ปี 2558
14,858,825
9,904,961
9,717,846
75,185
111,930
4,953,864
1,288,280
1,359,178
2,306,406
66.66
0.76

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
0.38
-0.68
-0.71
1.07
0.48
2.56
-1.05
1.54
5.34
-0.71
0.01

ที่มา : ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : 1) การประมาณจ�ำนวนประชากรในโครงการส�ำรวจตัวอย่างของ สสช. นั้น ได้เริ่มใช้ค่าประมาณชุดใหม่ของ สศช.
(พ.ศ.2553-2583) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ตามความเห็นชอบของผู้อำ� นวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนั้น ในการพิจารณาความแตกต่าง
ของยอดรวมจ�ำนวนประชากรจากการส�ำรวจตัวอย่างที่ดำ� เนินการก่อนหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 อาจมีความแตกต่างกันได้ เนื่อง จาก
ใช้ค่าประมาณจ�ำนวนประชากรคนละชุดกัน
2) อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100 ,
ผู้อยู่ในกำ�ลังแรงงาน

		
อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน = กำ�ลังแรงงานรวม x 100

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
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การมีงานท�ำของประชากร
ผู้มีงานท�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 มี
ประมาณ 9,717,846 คน และเมือ่ พิจารณาตามประเภท
อุตสาหกรรม พบว่า เป็นผูม้ งี านท�ำในหมวดเกษตรกรรม
การป่าไม้และการประมง ประมาณ 5,019,292 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.65 ของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด และ
ผู้มีงานท�ำนอกภาคเกษตรกรรม ประมาณ 4,698,554
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.35 ซึ่ ง ผู ้ มี ง านท� ำ นอก
ภาคเกษตรกรรม จ� ำ แนกเป็ น ผู ้ มี ง านท� ำ ในหมวด
อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม
ยานยนต์ฯ มากที่สุด ร้อยละ 13.62 ของจ�ำนวนผู้มีงาน
ท�ำทั้งหมด รองลงมาคือหมวดการผลิต ร้อยละ 8.39

หมวดการก่อสร้าง ร้อยละ 6.49 การบริหารราชการ
และป้องกันประเทศ ร้อยละ 4.81 กิจกรรมโรงแรม
และอาหาร ร้อยละ 4.76 และอุตสาหกรรมหมวดอื่นๆ
ร้อยละ 10.29
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า
ผู้มีงานท�ำลดลง ร้อยละ 1.85 โดยลดลงมากที่สุดใน
อุ ต สาหกรรมด้ า นการไฟฟ้ า ก๊ า ซและไอน�้ ำ ลดลง
ร้อยละ 37.79 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ ลดลงร้อยละ
37.64 การท�ำเหมืองแร่ เหมืองหิน ลดลงร้อยละ 29.30
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 14.76 การ
บริหารและการสนับสนุน ลดลงร้อยละ 10.35 ตามล�ำดับ

แผนภูมิแสดงผู้มีงานทำ�ที่มีการจ้างงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำ�แนกตามประภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบ ปี 2557 และปี 2558
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ส�ำหรับอาชีพทีม่ จี ำ� นวนผูม้ งี านท�ำมากทีส่ ดุ
5 อันดับแรก คือ อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง ประมาณ 4,709,644 คน
ร้อยละ 48.46 ของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด พนักงาน
บริ ก ารและพนั ก งานในร้ า นค้ า และตลาด ประมาณ
1,537,561 คน ร้ อ ยละ 15.82 ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
ความสามารถทางฝี มื อ และธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประมาณ 989,192 คน ร้อยละ 10.18 อาชีพขั้นพื้นฐาน
ต่ า งๆ ในด้ า นการขายและการให้ บ ริ ก ารประมาณ
908,777 คน ร้อยละ 9.35 และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

ประมาณ 477,217 คน ร้อยละ 4.91 ตามล�ำดับ
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา พบว่า
ผู้มีงานท�ำลดลงในประเภทอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ลดลงร้อยละ
7.60 ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผูจ้ ดั การ
ลดลงร้อยละ 3.59 ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง ลดลงร้อยละ 1.67 และประเภทอาชีพ
ขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
ลดลงร้อยละ 1.08 ส่วนในประเภทอื่นๆ มีจ�ำนวนผู้มี
งานท�ำเพิ่มขึ้น

แผนภูมิแสดงผู้มีงานทำ� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบ ปี 2557 และปี 2558

พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ที่มีวุฒิการการศึกษาต�่ำกว่าประถมศึกษา มีมากที่สุด
ร้อยละ 30.65 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 28.62 และระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 27.65 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีทผี่ า่ นมา พบว่า ผูม้ งี านท�ำในระดับต�ำ่ กว่า
ประถมศึกษา ลดลงร้อยละ 3.18 ระดับประถมศึกษา
ลดลงร้อยละ 2.44 ส่วนในระดับการศึกษาอืน่ ๆ มีจำ� นวน
ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น¯

ผู้มีงานท�ำจ�ำแนกตามชั่วโมงการท�ำงาน
เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงการท�ำงานของผู้มีงาน
ท�ำต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้มีงานท�ำ ประมาณร้อยละ 22.01
ท�ำงานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ และผู้มีงานท�ำ
ระหว่าง 35-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีประมาณร้อยละ

57.34 หรือกล่าวได้วา่ ผูม้ งี านท�ำประมาณร้อยละ 79.35
ท�ำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ และอาจจัดได้
ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีงานท�ำเต็มที่ในความหมายของ
เวลาท�ำงาน
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ขณะที่ผู้ท�ำงานน้อยกว่า 35 (1-34) ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ มีประมาณร้อยละ 18.85 ของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำ
ทั้งหมด ส�ำหรับผู้มีงานท�ำประจ�ำแต่ไม่ได้ท�ำงานใน
สัปดาห์แห่งการส�ำรวจ (0 ชั่วโมง) มีเพียงร้อยละ 1.80
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้มีงาน

ท�ำที่มีชั่วโมงการท�ำงาน 50 ชั่วโมงขึ้นไป ลดลงร้อยละ
9.73 ผูม้ ชี วั่ โมงการท�ำงาน 1-9 ชัว่ โมง ลดลงร้อยละ 5.79
และผู้มีชั่วโมงการท�ำงาน 35-39 ชั่วโมง ลดลงร้อยละ
0.88 ส่วนช่วงอายุอื่นๆมีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น¯

แผนภูมิแสดงผู้มีงานทำ� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�แนกตามชั่วโมงการทำ�งาน
เปรียบเทียบ ปี 2557 และปี 2558

ผู้มีงานท�ำจ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
จากผู้มีงานท�ำ จ�ำนวน 9,717,846 คนส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีสถานภาพการท�ำงานส่วนตัว ร้อยละ 41.68
รองลงมาเป็นผูท้ มี่ สี ถานภาพการท�ำงานเป็นลูกจ้าง ร้อย
ละ 31.41 (ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 68.37 และลูกจ้าง
รัฐบาล ร้อยละ 31.68 ของจ�ำนวนผู้ที่มีสถานภาพเป็น
ลูกจ้างทั้งหมด) ผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือน ร้อยละ 24.93
สถานภาพนายจ้าง ร้อยละ 1.53 ส่วนผู้มีงานท�ำที่มี
สถานภาพการรวมกลุ่มมีเพียง ร้อยละ 0.44 ตามล�ำดับ

เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา พบว่า
ผู้มีงานท�ำที่มีสถานภาพการท�ำงานเป็นนายจ้าง ลดลง
ร้อยละ 7.34 สถานภาพการท�ำงานลูกจ้างรัฐบาล ลดลง
ร้อยละ 2.26 และสถานภาพการท�ำงานช่วยธุรกิจครัว
เรือน ลดลงร้อยละ 1.87 ส่วนสถานภาพการท�ำงานอืน่ ๆ
มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น¯
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แผนภูมิแสดงผู้มีงานทำ� ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�แนกตามสถานภาพการทำ�งาน
เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558

ภาวะการว่างงานและอัตราการว่างงาน
ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ว่างงานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ปี 2558 มีประมาณ 75,185 คน คิดเป็นอัตราการ
ว่างงานร้อยละ 0.76 จังหวัดที่มีอัตราการว่างงานสูง
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 คือจังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.67

รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.98 จังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็นอัตราการว่าง
งานร้อยละ 0.96 ส่วนจังหวัดทีม่ อี ตั ราการว่างงานน้อย
ที่สุด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.23¯

แผนภูมิแสดงอัตราการว่างงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�แนกรายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558
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สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
ภาวะเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ปี 2558 ขยายตัวจากปีก่อน โดยแรงสนับสนุนเศรษฐกิจ
ส�ำคัญมาจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น
ตามการใช้จา่ ยในหมวดสินค้าจ�ำเป็น ประกอบกับการเร่ง
ซื้อรถยนต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ก่อนการ
ปรั บ ขึ้ น ภาษี ส รรพสามิ ต รถยนต์ บ างรุ ่ น ในเดื อ น
มกราคม 2559 ด้านรายได้ภาคบริการยังขยายตัวดี ทัง้ นี้
ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ จากภาระหนี้
ครั ว เรื อ นที่ ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ สู ง และสถาบั น การเงิ น
ระมัดระวังในการให้สนิ เชือ่ ประกอบกับก�ำลังซือ้ จากราย
ได้เกษตรกรที่ยังลดลง ซึ่งอาจท�ำให้การบริโภคของ
ประชาชนเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี การ
ใช้จา่ ยงบลงทุนภาครัฐทีข่ ยายตัวสูง ยังมีสว่ นช่วยในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ จากการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบ
ประมาณในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี ผ นวกกั บ แรงส่ ง จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง
ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลงตามการก่อสร้าง
เพื่อการพาณิชย์ที่ขยายตัว โดยเฉพาะโครงการขนาด
ใหญ่ ขณะที่การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงหดตัว ด้าน
เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ยั ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ ป กติ โดยอั ต รา
เงินเฟ้อติดลบร้อยละ 1.11 ตามราคาขายปลีกน�้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ลดลง แต่เริ่มติดลบน้อยลงในช่วงไตรมาส
สุ ด ท้ า ยของปี รายละเอี ย ดของภาวะเศรษฐกิ จ และ
การเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน ดั ช นี ก าร
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.6
และปรับดีขึ้นจากปีก่อนที่ติดลบ ตามการใช้จ่ายสินค้า
จ�ำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค
และยอดขายในห้างสรรพสินค้าทีข่ ยายตัวดี ประกอบกับ
มีการเร่งซือ้ รถยนต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ก่อนการ
ปรั บ ขึ้ น ภาษี ส รรพสามิ ต รถยนต์ ใ นบางรุ ่ น ในเดื อ น
มกราคม 2559 ทัง้ นี้ ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคแม้จะปรับ
ดีขึ้นจากปีก่อน แต่ก็ยังอยู่ในระดับต�่ำ จากภาระหนี้ครัว
เรือนที่อยู่ในระดับสูงและสถาบันการเงินระมัดระวังใน

การให้สินเชื่อ ประกอบกับก�ำลังซื้อจากรายได้เกษตรกร
ที่ยังลดลง ซึ่งอาจท�ำให้การบริโภคของประชาชนเติบโต
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ด้ า นภาคบริ ก าร รายได้ ภ าคบริ ก ารสาขา
โรงแรมและภัตตาคารขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 6.8
ตามหมวดภัตตาคารและร้านอาหารที่ขยายตัว ส่วน
โรงแรมและรีสอร์ทชะลอตัว โดยอัตราเข้าพักโรงแรมอยู่
ที่ ร้อยละ 42.7 ต�่ำกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.5
ส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกค้าบางส่วนเลือกใช้บริการห้องพัก
จากอพาร์ตเม้นต์ หอพักรายวันมากขึ้น
อย่างไรก็ดี การใช้จา่ ยงบลงทุนของภาครัฐ ยัง
มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของภาค โดย
มีการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น 80,930.2 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นถึงร้อยละ 24.1 จากปีก่อน ตามการเร่งรัดการใช้จ่าย
ของภาครัฐในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเฉพาะรายจ่ายใน
หมวดทีด่ นิ และการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทและ
กรมทรัพยากรน�้ำ ผนวกกับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ เพิ่ ม เติ ม ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี โดยเฉพาะ
งบลงทุนในโครงการลงทุนขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1 ล้านบาท)
จ�ำนวน 6,136.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการเบิกจ่าย
งบลงทุนนอกงบประมาณในส่วนของเงินกูเ้ พือ่ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและระบบขนส่งทาง
ถนนในช่วงครึ่งหลังของปี จ�ำนวน 13,555.7 ล้านบาท
การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาค
เอกชนหดตัวจากปีกอ่ นร้อยละ 3.0 ตามภาคการก่อสร้าง
เป็นส�ำคัญ โดยพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล
หดตัวร้อยละ 3.5 ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย โดย
เฉพาะอาคารสูงทีล่ ดลง แต่การก่อสร้างเพือ่ การพาณิชย์
ยังขยายตัว โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในจังหวัด
นครราชสีมาและขอนแก่น ส่งผลให้ภาคการก่อสร้างโดย
รวมหดตัวน้อยลง เช่นเดียวกับยอดจดทะเบียนรถยนต์
เชิงพาณิชย์ทปี่ รับดีขนึ้ ขณะเดียวกันปริมาณการจ�ำหน่าย
ปู น ซี เ มนต์ ข ยายตั ว สอดคล้ อ งกั บ ยอดจ� ำ หน่ า ยวั ส ดุ
ก่อสร้าง
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ด้านเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้เปิดด�ำเนินการลดลงทัง้ โรงงานขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ทัง้ นีม้ โี รงงานขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั อนุญาตให้เปิด
ด�ำเนินการในปีนี้ อาทิ โรงงานผลิตน�ำ้ ตาล จ�ำนวน 2 แห่ง
เงินลงทุนรวม 11,867.0 ล้านบาท ส�ำหรับเงินลงทุนทีไ่ ด้
รับอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ลดลงจากหมวด
อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และหมวดบริการและ
สาธารณู ป โภค ขณะที่ ห มวดเกษตรและผลิ ต ผล
การเกษตรขยายตัวเล็กน้อย ส่วนหนึง่ นอกจากผูป้ ระกอบ
การบางส่วนยังรอดูทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ
ความชัดเจนของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ
การผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีมลู ค่าผลผลิต
พืชส�ำคัญ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.6 ทั้งราคาพืชผล
และผลผลิตพืชผลส�ำคัญ โดยดัชนีราคาพืชส�ำคัญ ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 3.2 ตามราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ
และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวที่ลดลงจากการแข่งขัน
ที่สูงในตลาดโลก ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว
เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ด้านราคา
อ้อยโรงงานลดลงใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากราคา
น�้ ำ ตาลโลกที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ อย่ า งไรก็ ดี ราคามั น
ส�ำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นจากความ
ต้องการของตลาดจีนและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ใน
ประเทศที่ขยายตัว แม้ว่าจะแผ่วลงบ้างในช่วงครึ่งหลัง
ของปี ตามค�ำสั่งซื้อจากจีนที่ชะลอลง ส�ำหรับผลผลิต
พืชส�ำคัญ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.4 จากผลผลิตข้าว
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส�ำคัญ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การงดปลูกข้าวนาปรังตามที่ภาครัฐขอความร่วมมือไว้
และผลผลิตบางส่วนประสบปัญหาภัยแล้ง
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม ดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 3.0 ตามการผลิต
ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลที่ขยายตัว เนื่องจากมีปริมาณ
ผลผลิตอ้อยเข้าสูโ่ รงงานมากกว่าปีกอ่ น ประกอบกับการ
ผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวน้อยลง จากการเร่ง
สะสมสต็อกของผู้ค้าส่งในช่วงก่อนการปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีสุราในไตรมาสแรกของปี ส่วนการผลิตเพื่อการส่ง
ออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive

(HDD) หดตั ว มากขึ้ น ตามความต้ อ งการในตลาด
ต่างประเทศที่ลดลงจากการเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค
ที่หันไปใช้สินค้าไฮเทคมากขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 1.11 (ขณะที่ปีก่อนอัตราเฟ้ออยู่ที่
ร้อยละ 2.26) ตามราคาขายปลีกน�ำ้ มันเชื้อเพลิงที่ลดลง
มาก แต่เริ่มติดลบน้อยลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ที่ร้อยละ 1.01 ชะลอลง
จากปีก่อนตามราคาอาหารส�ำเร็จรูปที่ปรับลดลงเป็น
ส�ำคัญ ภาคการเงิน ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากคงค้างเพิม่
ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 2.7 แต่ชะลอลงจากปีกอ่ น จากเงิน
ฝากประจ�ำและเงินฝากกระแสรายวัน ขณะที่ธนาคาร
ส่วนใหญ่ยังบริหารต้นทุนทางการเงินด้วยการควบคุม
ปริมาณเงินฝากให้เติบโตช้ากว่าสินเชือ่ ด้านสินค้าคงค้าง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.3 แต่ชะลอลงจากปีก่อน
ทั้งสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชย์ยงั ระมัดระวังในการให้สนิ เชือ่ จากความ
กังวลเกีย่ วกับคุณภาพสินเชือ่ ทีด่ อ้ ยลง และหนีค้ รัวเรือน
ที่ยังอยู่ในระดับสูง¯
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2558
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 727 แห่ง เงินลงทุน จ�ำนวน 39,699.09
ล้านบาท เกิดการจ้างงาน จ�ำนวน 13,549 คน ซึง่ เมือ่ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ ลดลงร้อยละ 12.62 หรือลดลง
จ�ำนวน 105 แห่ง จ�ำนวนเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 43.25
หรือลดลง จ�ำนวน 30,261.3 ล้านบาท ส�ำหรับการจ้างงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.85 หรือเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 375 คน
เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมากที่สุดคือ
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จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 104 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
14.31 ของโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ทัง้ หมด รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 71 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 9.77 จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 58 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 7.98 จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 49 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 6.74 และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำนวน
43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.91
จั ง หวั ด ที่ มี เ งิ น ลงทุ น มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จ�ำนวน 10,319.31 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.99 ของจ�ำนวนเงินลงทุนทั้งหมดในภาค
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 7,647.36 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.26 จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 6,552.89 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 16.51 จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน 2,896.01
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 และจังหวัดขอนแก่น
จ�ำนวน 2,750.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.93

ส�ำหรับจังหวัดที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จ� ำ นวน 3,328 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 24.56 ของจ�ำนวนผู้ที่ได้รับการจ้างงานทั้งหมด
ในภาค จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 3,074 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.69 จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 1,076 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.94 จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน 845 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.24 และจังหวัดสกลนคร จ�ำ นวน
594 คน คิดเป็นร้อยละ 4.38
ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีม่ กี ารจ้างงานมาก
ทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม
กระดาษและพลาสติก มีการจ้างงาน จ�ำนวน 4,098 คน
รองลงมาเป็ น อุ ต สาหกรรมอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพื ช มี ก ารจ้ า งงาน 3,054 คน และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ พืน้ ฐาน เครือ่ งจักร
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีการจ้างงาน 2,503 คน
ตามล�ำดับ¯

ตารางแสดงจ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558
ประเภทอุตสาหกรรม
1
2
3
4

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์จากพืช
สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่อง
ตกแต่งในอาคารและผลิตภัณฑ์โลหะ
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ และพลาสติก

จำ�นวน
โรงงาน
(แห่ง)

ปี 2557
เงินทุน
(ล้านบาท)

จำ�นวน
โรงงาน
(แห่ง)

การจ้าง
งาน
(คน)

166

32,266.45

4,244

174

19,009.56

3,054

11

86.39

569

13

170.50

874

262

3,170.27

2,330

202

2,960.22

2,075

79

4,148.76

1,674

110

4,490.26

4,098

4,433.90

3,006

120

6,153.01

2,503

1,351

108

6,915.51

945

13,174

727

39,699.07

13,549

5

ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นพื้นฐาน เครื่องจักร
เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ

158

6

การผลิตอื่นๆ

156 25,854.61

รวม

การจ้าง
งาน
(คน)

ปี 2558
เงินทุน
(ล้านบาท)

832

69,960.39

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตารางแสดงจ�ำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกรายจังหวัด
เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558
ปี 2557
จังหวัด

กาฬสินธุ์

จำ�นวน
(แห่ง)

เงินทุน
(ล้านบาท)

ปี 2558
การจ้างงาน
(คน)

จำ�นวน
(แห่ง)

เงินทุน
(ล้านบาท)

การจ้างงาน(คน)

57

510.94

419

41

903.73

311

ขอนแก่น

77

19,441.45

2,327

58

2,750.88

1,076

ชัยภูมิ

79

6,210.88

708

33

6,552.89

423

นครพนม

31

206.01

255

42

662.08

458

117

10,118.33

2,983

104

7,647.36

3,074

บึงกาฬ

8

1,514.95

246

20

769.2

358

บุรีรัมย์

19

5,483.29

226

35

2,896.01

845

มหาสารคาม

34

2,405.04

463

24

394.36

222

มุกดาหาร

10

60.65

54

20

295.69

117

ยโสธร

14

1,015.05

435

17

419.3

152

ร้อยเอ็ด

41

840.25

421

49

1,099.93

481

เลย

48

14,654.04

1,568

28

887.29

565

ศรีสะเกษ

35

579.37

333

36

1,248.82

367

สกลนคร

37

443.17

374

29

1,134.75

594

สุรินทร์

29

2,199.40

307

17

289.5

170

หนองคาย

13

493.77

150

20

256.56

191

8

91.10

91

5

94.6

50

อุดรธานี

63

934.98

636

35

407.57

382

อุบลราชธานี

83

2,536.90

983

71

10,319.31

3,328

อำ�นาจเจริญ

29

221.08

195

43

669.26

385

832

69,960.65

13,174

727

39,699.09

13,549

นครราชสีมา

หนองบัวลำ�ภู

รวม

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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การให้บริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ
สถานการณ์ตลาดแรงงาน 20 จังหวัด ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จากข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารของ
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดในปี 2558 พบว่า มีผู้สมัคร
งานมากกว่าความต้องการแรงงาน โดยผู้สมัครงานมี
จ�ำนวน 105,716 คน ในขณะที่ความต้องการแรงงาน
จ�ำนวน 70,223 อัตรา และสามารถบรรจุงานผูส้ มัครงาน
เข้าท�ำงานได้ จ�ำนวน 71,017 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
พบว่า นายจ้างหรือสถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานลดลงร้อยละ 13.42 หรือลดลงจ�ำนวน 10,880
อัตรา ผูส้ มัครงาน ลดลงร้อยละ 0.24 หรือลดลง 258 คน
ส่วนการบรรจุงาน ลดลงร้อยละ 12.82 หรือลดลง
10,439 คน

แผนภูมิแสดงตำ�แหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558

ที่มา : รวบรวมจากสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้องการแรงงาน
		 จากที่ น ายจ้ า ง/สถานประกอบการแจ้ ง
ต� ำ แหน่ ง งานว่ า งผ่ า นส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2558 จ�ำนวน 70,223
อัตรา เป็นชาย จ�ำนวน 8,160 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
11.62 เป็นหญิง จ�ำนวน 4,428 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
6.31 และไม่ระบุเพศ จ�ำนวน 57,635 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 82.07
สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการ
แรงงานทีจ่ บการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./
อนุปริญญา) ร้อยละ 35.89 รองลงมาคือต้องการแรงงาน

ทีจ่ บการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.94 ระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 19.02 และระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
ร้อยละ 11.15
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า
นายจ้างหรือสถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน
ลดลงทุ ก ระดั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา โดยระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
(ปวช., ปวส./อนุปริญญา) ลดลงร้อยละ 67.01 ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป, ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ
มัธยมศึกษา มีความต้องการแรงงาน ลดลงร้อยละ 19.36,
17.01 และร้อยละ 6.91 ตามล�ำดับ
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และเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า เป็นความ
ต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 39.66 รองลงมาคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29
ร้อยละ 23.45 และอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 18.25
ตามล�ำดับ
เมือ่ พิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า ประเภท
อาชีพงานพื้นฐานมีต�ำแหน่งงานว่างมากที่สุด จ�ำนวน
16,522 อัตรา หรือร้อยละ 23.53 รองลงมาเป็นประเภท
อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
จ�ำนวน 15,998 อัตรา ร้อยละ 22.78 และประเภทอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประกอบ จ�ำนวน 14,495 อัตรา ร้อยละ
20.64 ตามล�ำดับ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า
เกือบทุกประเภทอาชีพมีความต้องการแรงงานลดลง
ยกเว้น ประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีความ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.65 และผู้บัญญัติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.94
ส�ำหรับอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการแรงงาน
มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมในหมวดการ
ผลิต จ�ำนวน 29,201 อัตรา ร้อยละ 41.78 รองลงมา คือ

หมวดการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 24,199 อัตรา ร้อยละ 34.46
หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 2,921
อัตรา ร้อยละ 4.16 หมวดข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
จ�ำนวน 1,970 อัตรา ร้อยละ 2.81 และหมวดอุตสาหกรรม
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จ�ำนวน 1,902
อัตรา ร้อยละ 2.71 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา พบว่า อุตสาหกรรมที่ทีความต้องการ
แรงงานลดลงมากที่สุด ได้แก่ ศิลปะความบันเทิงและ
นันทนาการ ลดลงร้อยละ 62.99 กิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ ลดลงร้อยละ 54.97 และกิจกรรม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ ลดลง
ร้อยละ 43.38 ตามล�ำดับ
และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่
มีความต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก คือจังหวัด
ขอนแก่น มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 11,938 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 17.00 จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 7,530
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.72 จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน
5,323 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 7.58 จังหวัดอุบลราชธานี
จ�ำนวน 5,313 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 7.57 และจังหวัด
สกลนคร จ�ำนวน 4,342 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.18
ตามล�ำดับ

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�แนกตามระดับการศึกษา
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ที่มา : รวบรวมจากสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผู้สมัครงาน
ผูส้ มัครงานในช่วง ปี 2558 มีจำ� นวน 105,716
คน เป็นชาย จ�ำนวน 49,494 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 46.82
เป็นหญิง จ�ำนวน 56,222 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 53.18
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อย
ละ 45.89 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20.75

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ
17.20 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 16.16 ตาม
ล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./
อนุปริญญา) มีจำ� นวนผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.67
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และร้อยละ 1.93 ตามล�ำดับ ส่วนระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
และระดั บ ประถมศึ ก ษา มี จ� ำ นวนผู ้ ส มั ค รงานลดลง
ร้อยละ 9.32 และร้อยละ 2.52 ตามล�ำดับ

โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี ร้อยละ 28.93 ของจ�ำนวนผู้สมัครงานทั้งหมด รองลง
มาเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 28.16 และ
อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 21.36 ตามล�ำดับ
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เปรียบเทีียบ ปี 2557 และ ปี 2558
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จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพืน้
ฐานมีจำ� นวนผูส้ มัครงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 40,589 คน
ร้อยละ 38.39 รองลงมาคือประเภทอาชีพพนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 22,296 คน ร้อย
ละ 21.09 และประเภทอาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผู้
ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
จ�ำนวน 12,530 คน ร้อยละ 11.85 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า เกือบทุกประเภท
อาชีพมีผู้สมัครงานลดลง ยกเว้น ประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติ
งานในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรและผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน
การประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.07 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้

ฝีมือในธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.12 และพนักงาน
บริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.14 ตามล�ำดับ
และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่
มีจ�ำนวนผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือจังหวัด
นครราชสีมา มีผู้สมัครงาน จ�ำนวน 17,348 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.41 จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 11,553 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.93 จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 8,394
คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน
8,320 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 และจังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 7,208 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 ตามล�ำดับ

การบรรจุงาน
ในปี 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ได้
รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 71,017 คน เป็นชาย จ�ำนวน
31,631 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 44.54 เป็นหญิง จ�ำนวน
39,386 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 55.46
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยม
ศึกษา ร้อยละ 45.35 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./

อนุปริญญา) ร้อยละ 22.17 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ร้อยละ 21.08 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 11.40
ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
พบว่า ทุกระดับการศึกษามีการบรรจุงานลดลง โดย
ระดั บ ประถมศึ ก ษามี ก ารบรรจุ ง านลดลงมากที่ สุ ด
ร้อยละ 25.34 ระดับมัธยมศึกษา,ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
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และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./อนุปริญญา) ลดลง
ร้อยละ 14.51, 9.64 และลดลงร้อยละ 3.84 ตามล�ำดับ
เมื่อจ�ำแนกตามช่วงอายุ พบว่า เป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 33.45 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 27.56 และอายุระหว่าง
18-24 ปี ร้อยละ 27.04 ตามล�ำดับ
จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน
พืน้ ฐานมีจำ� นวนผูท้ ไี่ ด้รบั การบรรจุงานมากทีส่ ดุ ร้อยละ

26.77 รองลงมา คือประเภทอาชีพพนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 24.06 และ
ประเภทอาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 17.02 ตาม
ล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า
เกือบทุกประเภทอาชีพมีการบรรจุงานลดลง ยกเว้น
ประเภทอาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักร
และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.29
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และประเภทอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.22
ตามล�ำดับ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า
อุตสาหกรรมในหมวดการผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด
ร้อยละ 42.10 รองลงมาคืออุตสาหกรรมหมวดการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยาน
ยนต์ฯ ร้อยละ 35.17 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ร้อยละ 3.88 ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร ร้อยละ 2.86
และหมวดกิ จ กรรมการบริ ห ารและบริ ก ารสนั บ สนุ น
ร้อยละ 2.56

และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่
มีผสู้ มัครงานทีไ่ ด้รบั การบรรจุงานมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
คือจังหวัดขอนแก่น มีผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน
10,029 คน คิดเป็น ร้อยละ14.12 จังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวน 6,442 คน คิดเป็นร้อยละ 9.07 จังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 5,940 คน คิดเป็นร้อยละ 8.36 จังหวัดบุรีรัมย์
จ�ำนวน 5,409 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 และจังหวัด
อุบลราชธานี จ�ำนวน 5,037 คน คิดเป็นร้อยละ 7.09
ตามล�ำดับ¯

การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ โดยใช้ดัชนีการบรรจุงาน
(Job Matching Index)
ดัชนีการบรรจุงาน (Job Matching Index)
หรือดัชนีตัวชี้วัดอัตราการบรรจุงาน โดยวิเคราะห์จาก
อัตราการบรรจุงานต่อต�ำแหน่งงานว่าง อัตราการบรรจุ
งานต่อผู้สมัครงาน และสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่างต่อ
ผู้สมัครงาน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
พบว่า ดัชนีการบรรจุงานในภาพรวมคิดเป็น 1.2 ซึ่ง

พบว่า ดัชนีการบรรจุงานลดลง เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปืที่ผ่านมา
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นต� ำ แหน่ ง งานว่ า งต่ อ
ผูส้ มัครงานในแต่ละประเภทอาชีพ พบว่าประเภทอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประกอบมีต�ำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงาน
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สูงที่สุด โดยมีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่าง 1.2 อัตราต่อ
ผู ้ ส มั ค รงาน 1 คน รองลงมาคื อ ผู ้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ และประเภทอาชีพ
เสมียน เจ้าหน้าที่ มีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่างเท่ากันคือ
0.9 อัตราต่อผูส้ มัครงาน 1 คน ประเภทอาชีพผูป้ ระกอบ
วิ ช าชี พ ด้ า นต่ า งๆ, ช่ า งเทคนิ ค และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่
เกี่ยวข้อง, พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและ
ตลาด และผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝมี อื ในธุรกิจต่างๆ มีสดั ส่วน
ต�ำแหน่งงานว่าง 0.7 อัตรา ต่อผู้สมัครงาน 1 คน
ดั ช นี ก ารบรรจุ ง าน จ� ำ แนกตามระดั บ การ
ศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีมีดัชนีการบรรจุงานมาก
ที่สุด 2.1 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 1.5 และระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./อนุปริญญา) 1.1 และเมื่อ
พิจารณาสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงาน ตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส./
อนุปริญญา) มีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงาน
มากที่สุด โดยมีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่าง 1.4 อัตราต่อ
ผู้สมัครงาน 1 คน รองลงมาคือไม่จำ� กัดวุฒิการศึกษา มี
สัดส่วนต�ำแหน่งงานว่าง 1 อัตราต่อผู้สมัครงาน 1 คน
และระดั บ ประถมศึ ก ษา มี สั ด ส่ ว นต� ำ แหน่ ง งานว่ า ง

0.6 อัตราต่อผู้สมัครงาน 1 คน
ดัชนีการบรรจุงาน จ�ำแนกรายจังหวัด พบว่า
จังหวัดทีม่ ดี ชั นีการบรรจุงานสูงทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่
จังหวัดบุรีรัมย์ (ดัชนีการบรรจุงานเท่ากับ 2.7) จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ และจังหวัดกาฬสินธุ์ (ดัชนีการบรรจุงาน
เท่ากับ 1.9) จังหวัดมุกดาหาร (ดัชนีการบรรจุงานเท่ากับ
1.7) จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมหาสารคาม (ดัชนีการ
บรรจุงานเท่ากับ 1.6) จังหวัดอุดรธานี (ดัชนีการบรรจุ
งานเท่ากับ 1.3) ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีค่าดัชนีการ
บรรจุงานต�่ำที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา (ดัชนีการ
บรรจุ ง านเท่ า กั บ 0.9) และเมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว น
ต�ำแหน่งงานว่างต่อผู้สมัครงานรายจังหวัด พบว่า
จังหวัดมหาสารคามมีสดั ส่วนต�ำแหน่งงานว่างต่อผูส้ มัคร
งานสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่าง 1.4 อัตรา
ต่อผู้สมัครงาน 1 คน รองลงมาคือ จังหวัดมุกดาหาร
มีสัดส่วนต�ำแหน่งงานว่าง 1.3 อัตรา ต่อผู้สมัครงาน
1 คน จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ มีสัดส่วน
ต�ำแหน่งงานว่าง 1.1 อัตรา ต่อผูส้ มัครงาน 1 คน จังหวัด
ขอนแก่ น มี สั ด ส่ ว นต� ำ แหน่ ง งานว่ า ง 1 อั ต ราต่ อ
ผู้สมัครงาน 1 คน ¯

ตารางแสดงการให้บริการจัดหางานในประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกรายจังหวัด
เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558

จังหวัด

ตำ�แหน่ง
งานว่าง
(A)

ผู้สมัคร
งาน
(B)

สัดส่วน
อัตราการ
บรรจุ ตำ�แหน่งงาน บรรจุงานต่อ
งาน ว่างต่อผู้สมัคร ตำ�แหน่งงาน
ว่าง
(C)
งาน
(A/B)
(C/A)
3,673
0.4
178.2%

กาฬสินธุ์

2,061

4,804

ขอนแก่น

11,938

11,553

10,029

1.0

84.0%

ชัยภูมิ

2,992

4,222

2,401

0.7

นครพนม

2,813

3,471

2,619

นครราชสีมา

7,530

17,348

บึงกาฬ

1,530

บุรีรัมย์
มหาสารคาม

อัตราการ
บรรจุงาน
ต่อผู้สมัคร
งาน
(C/B)
76.5%

Job matching
Index
ปี 2557

ปี 2558

1.9

1.9

86.8%

1.3

1.2

80.2%

56.9%

1.2

1.0

0.8

93.1%

75.5%

1.1

1.2

6,442

0.4

85.6%

37.1%

1.1

0.9

1,429

1,283

1.1

83.9%

89.8%

1.2

1.2

2,125

5,975

5,409

0.4

254.5%

90.5%

2.9

2.7

5,323

3,867

4,914

1.4

92.3%

127.1%

1.8

1.6

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 | 18
จังหวัด

ตำ�แหน่ง
งานว่าง
(A)

ผู้สมัคร
งาน
(B)

บรรจุ
งาน
(C)

สัดส่วน
อัตราการ
ตำ�แหน่งงาน บรรจุงานต่อ
ว่างต่อผู้สมัคร ตำ�แหน่งงาน
งาน
ว่าง
(A/B)
(C/A)

อัตราการ
บรรจุงาน
ต่อผู้สมัคร
งาน
(C/B)

Job matching
Index
ปี 2557

ปี 2558

มุกดาหาร

2,887

2,178

2,924

1.3

101.3%

134.3%

1.7

1.7

ยโสธร

2,486

2,977

2,203

0.8

88.6%

74.0%

1.2

1.2

ร้อยเอ็ด

2,236

4,880

2,024

0.5

90.5%

41.5%

1.1

1.0

เลย

2,253

2,991

1,922

0.8

85.3%

64.3%

1.1

1.1

ศรีสะเกษ

2,485

4,406

2,538

0.6

102.1%

57.6%

1.3

1.2

สกลนคร

4,342

7,208

5,940

0.6

136.8%

82.4%

1.4

1.6

สุรินทร์

3,780

5,098

3,381

0.7

89.4%

66.3%

1.2

1.1

หนองคาย

3,148

2,785

2,291

1.1

72.8%

82.3%

1.3

1.1

หนองบัวลำ�ภู

1,672

2,370

1,620

0.7

96.9%

68.4%

1.6

1.2

อุดรธานี

2,601

8,394

3,181

0.3

122.3%

37.9%

1.2

1.3

อุบลราชธานี

5,313

8,320

5,037

0.6

94.8%

60.5%

0.8

1.1

อำ�นาจเจริญ

708

1,440

1,186

0.5

167.5%

82.4%

2.1

1.9

105,716

70223

71017

0.7

101.1%

67.2%

1.3

1.2

รวม

ที่มา : รวบรวมจากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ :
			
			
			
			

Job Matching Index = ( (C/B)2 + (C/A)2 )
A = จ�ำนวนต�ำแหน่งงานว่าง B = จ�ำนวนการสมัครงาน
C = จ�ำนวนการบรรจุงาน
C/A = อัตราการบรรจุงานต่อต�ำแหน่งงานว่าง
C/B = อัตราการบรรจุงานต่อการสมัครงาน
A/B = (C/B)/(C/A) = สัดส่วนต�ำแหน่งงานว่างต่อการสมัครงาน

ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
จากข้อมูลของส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ปี 2558 พบว่า มีคน
งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดิน
ทางไปท�ำงานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง)
จ�ำนวน 46,749 คน เป็นชาย จ�ำนวน 39,093 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.62 และเป็นหญิง จ�ำนวน 7,656 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.38 เป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญา

และได้รบั อนุญาตให้เดินทางกลับไปท�ำงาน (Re-entry
VISA) จ�ำนวน 26,335 คน เป็นชาย จ�ำนวน 21,998 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.53 และเป็นหญิง จ�ำนวน 4,337 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.47
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
พบว่า มีจำ� นวนผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่าง
ประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.44
หรือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,556 คน ส่วนคนงานที่ได้รับการ
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แผนภูมิแสดงจำ�นวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
จำ�แนกตามวิธีการเดินทาง เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558

ที่มา : สำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท�ำงาน
(Re-entry VISA) ลดลงร้อยละ 4.18 หรือลดลงจ�ำนวน
1,149 คน
จ� ำ นวนคนงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางไป
ท� ำ งานต่ า งประเทศในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 3
อันดับแรก ได้แก่ คนงานที่เดินทางไปท�ำงานโดยบริษัท
จัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 23,968 คน คิดเป็นร้อยละ
51.27 กรมการจัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 8,043 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.20 และเป็นคนงานทีแ่ จ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง จ�ำนวน 7,847 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79

ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ข ออนุ ญ าตเดิ น ทางไปท� ำ งาน
ต่างประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก (เฉพาะ 5 วิธีการ
เดินทาง) จ�ำแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดอุดรธานีมี
จ�ำนวนมากที่สุด 9,609 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55
จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 6,277 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.43
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 5,603 คน คิดเป็นร้อยละ
11.99 จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 3,668 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.85 และจังหวัดหนองคาย จ�ำนวน 2,814 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.02 ตามล�ำดับ

แผนภูมิแสดงจำ�นวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา เปรียบเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558

ที่มา : สำ�นักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

และเมือ่ พิจารณาตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นผูท้ จี่ บในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 51.74 ระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 36.33 และระดับอาชีวศึกษา

(ปวช.,ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 9.37 ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ร้อยละ 2.55 และระดับการศึกษาอื่นๆ ร้อยละ
0.01 ตามล�ำดับ¯
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การท�ำงานของคนต่างด้าว
จากข้อมูลของส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน ณ เดือนธันวาคม ปี 2558 พบว่า
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานถูกกฎหมาย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวน 26,066 คน
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ ่ า นมา เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 14.44 หรือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,289 คน ส่วน
แรงงานต่ า งด้ า วที่ ผ ่ อ นผั น ให้ ท� ำ งานตามมาตรา 13
(ชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 332 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.08 หรือเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 13 คน
จ�ำแนกเป็น
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
ท�ำงานถูกกฎหมาย ประกอบด้วย
- ประเภทตลอดชีพ จ�ำนวน 1 คน (ร้อยละ
0.004)
- ประเภทชัว่ คราว (ทัว่ ไป) จ�ำนวน 3,230 คน
(ร้อยละ 12.39)

- ประเภทชัว่ คราว (MOU) ได้แก่ ประเภทน�ำ
เข้าตาม MOU จ�ำนวน 10,339 คน (ร้อยละ 39.66)
และประเภทพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ จ� ำ นวน 12,089 คน
(ร้อยละ 46.38)
- ประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมาย
อื่นๆ จ�ำนวน 407 คน (ร้อยละ 1.56)
แรงงานต่ า งด้ า วที่ ผ ่ อ นผั น ให้ ท� ำ งานตาม
มาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย) มีชนกลุ่มน้อย จ�ำนวน 332
คน จ�ำแนกเป็นชาย จ�ำนวน 157 คน (ร้อยละ 47.29)
และเป็นหญิงจ�ำนวน 175 คน (ร้อยละ 52.71)
จังหวัดที่มีจ�ำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ท�ำงานถูกกฎหมายมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จ�ำนวน 13,871 คน (ร้อยละ 53.21)
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 3,609 คน (ร้อยละ 13.85)
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 2,033 คน (ร้อยละ 7.80)
จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน 977 คน (ร้อยละ 3.75) และ
จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 664 คน (ร้อยละ 2.55)
ตามล�ำดับ¯
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จ�ำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานคงเหลือท�ำงานอยู่ในประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง ประเภทคนต่างด้าว
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2558
แรงงานต่างด้าวที่ผ่อน
ผันให้ทำ�งานตามมาตรา
13
(ชนกลุ่มน้อย)

ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
เดือน

มกราคม

22,788

171

3,370

9,991

ส่งเสริมการ
ลงทุนและ รวม
กฎหมายอื่น
8,819
437 310

กุมภาพันธ์

22,477

171

3,447

9,651

8,788

420

314

314

มีนาคม

22,333

171

3,280

9,550

8,918

414

315

315

เมษายน

21,967

171

2,695

9,729

8,963

409

309

309

พฤษภาคม

22,161

171

2,446

9,751

9,052

434

307

307

มิถุนายน

22,017

171

2,450

9,756

9,232

408

308

308

กรกฎาคม

22,735

171

2,747

9,946

9,462

409

316

316

สิงหาคม

23,121

171

2,897 10,082

9,564

407

327

327

กันยายน

23,119

1

3,088 10,518

9,991

404

342

342

ตุลาคม

24,926

1

3,186 11,171

10,160

408

336

336

พฤศจิกายน 25,625

1

3,213 11,761

10,234

416

343

343

ธันวาคม

1

3,230 12,089

10,339

407

332

332

รวม

26,066

พิสูจน์ นำ�เข้าตาม
ตลอดชีพ ชั่วคราว
สัญชาติ (MOU)*

ชนกลุ่มน้อย
310

หมายเหตุ : (MOU)* หมายถึง การจ้างงานคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม
ข้อตกลง (MOU)
ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

ที่ปรึกษา
นางสาวหรรษา โอเจริญ
ผู้อำ� นวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน

ผู้จัดท�ำ
บริกการข้
ารข้ออมูมูลลด้ด้าานตลาดแรงงาน
นตลาดแรงงาน(LMI)
(LMI)
บริ
http://lmi.doe.go.th
http://lmi.doe.go.th
บริบริการข้
วสารตลาดแรงงานสถานการณ์
สถานการณ์
ตลาดแรงงาน
มูลงานวิ
การข้ออมูมูลลพืพื้น้นฐานรายจั
ฐานรายจังงหวั
หวัดด ข่ข่าาวสารตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน
และข้และข้
อมูลองานวิ
จัย จัย
Smart job centerตลาดงานกรมจั
(ศูนย์บริการจั
ด ดหางานเพื่อคนไทย)
http://Smartjob.doe.go.th
http://lmi.doe.go.th/job-doe/
บริ
นไทยทุ
กกลุ่ม้สมับริ
การจัสดาหรั
หางานโดยระบบออนไลน์
บริการแนะแนวอาชี
บริกการจั
ารข้อดมูหางานให้
ลตาแหน่งคงานว่
างและผู
ครงาน
บนายจ้าง/สถานประกอบการ
และคนหางาน พ
บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และกิจกรรมและห้องแสดง ‘โลกเสมือนจริงแห่งอาชีพ’

บริการส่งเสริมการมีงานทา แนะแนวอาชีพ
บริการข้อมูลการไปทำ�งานต่างประเทศ
http://www.lmi.doe.go.th/vgnews
http://www.overseas.doe.go.th
บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชี
พอิสระ การรับงานไปทาที่บ้าน และเป็นศูนย์ข้อมูลอาชีพ

บริการข้อมูลการไปทำ�งานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนำ� ข้อควรรู้ ก่อนเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
การข้อ�มูงานต่
ลการไปท
างานต่างประเทศ
ข้อมูลสินเชื่อบริ
การไปทำ
างประเทศและค้
นหาบริษัทจัดหางาน
http://www.overseas.doe.go.th

บริการเกี่ยวกับการตรวจและคุ้มครองคนหางาน
บริการข้อมูลการไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนา ข้อควรรู้ ก่อนเดินทางไปทางานต่างประเทศ
http://www.ipd-doe.com
ข้อมูลสินเชื่อการไปทางานต่างประเทศและค้นหาบริััทจัดหางาน
รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ
บริการเกี่ยวกับการตรวจและคุ้มครอง

บริการเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
http://www.ipd-doe.com
http://wp.doe.go.th
รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริััทจัดหางานในประเทศ
บริการพิจารณาอนุญาตการทำ�งานของคนต่างด้าวในระบบ จัดระบบนำ�เข้าคนต่างด้าว
าวหลบหนีเข้าางด้
เมืาอวง
บริกและแรงงานคนต่
ารเกี่ยวกับการจัาดงด้
ระบบแรงงานต่
http://wp.doe.com
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจั
งหวัดขอนแก่น
บริการพิจารณาอนุญาตการท
างานของคนต่
า
งด้
า
วในระบบ
จัดระบบนาเข้าคนต่างด้าว
http://www.doe.go.th/lmi-ne
างด้าวหลบหนี
เข้าเมืสอถานการณ์
ง
การสำ�รวจและจัดทำและแรงงานคนต่
�ทะเบียนกำ�ลังแรงงาน
วิเคราะห์
ตลาดแรงงาน
จัดทำ�วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน บริการตำ�แหน่งงานว่าง ใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางผานิต
แพเกาะ
			
			
			
นายอ�ำมฤต
แสนเมือง
นางสาวผ่องพรรณ หนุนนัด
นางวรรษมน
เค้าสิม
นางชวนพิศ
รถน้อย
นางสาวสุพิชชา
บุญศรี
นางสาวอรปรียา
คนยืน
นางสาวอนัญญา
อรรคบุตร
นายอภิชาติ
นาหนองตูม
นายสลัด
สุจันทร์

นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
จังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
เจ้าพนักงานแรงงานช�ำนาญงาน
นักวิชาการแรงงาน
นักสถิติ
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
พนักงานขับรถยนต์

สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เดือนแรกของปี 2556
(มกราคม-มิถุนายน 2556)

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.ศูนย์ราชการ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-9016, 0-4323-4752
www.doe.go.th/lmi-ne

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

www.doe.go.th/lmi-ne

