.

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจาเดือนพฤษภาคม ปี 2561
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 ผู้มีงานทา 9.44 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.59
 ผู้ว่างงาน 9.12 หมื่นคน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 17.65
 ความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนพฤษภาคม 2561
จานวน 4,376 อัตรา
โดยรวมลดลงร้อยละ 15.77

ภาวะความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤษภาคม ปี 2561
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการ
ให้บริการของสานักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน พฤษภาคม ปี 2561
พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 4,376 อัตรา ผู้สมัครงาน ที่มา
ใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,770 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน
3,677 คน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน ลดลง
ร้อยละ 15.77 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน ลดลงร้อยละ 23.61 ส่วนการบรรจุงาน ลดลง
ร้อยละ 25.67
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ความต้องการแรงงาน
พ.ค.2560 5,195 อัตรา
พ.ค.2561 4,376 อัตรา

ลดลง
819 อัตรา
(-15.77%)
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อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้าและระบบการปรับอากาศ กิจกรรมการ
บริการ เกษตรกรรม การป่าไม้และประมง ตามล้าดับ ส้าหรับความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จ้านวน 1,866 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 42.64 อายุระหว่าง 25-29 ปี จ้านวน 995 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 22.74 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ้านวน 693 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.84 ตามล้าดับ
แสดงความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จาแนกตามวุฒิการศึกษา
เดือนพฤษภาคม ปี 2561
ลาดับ
ที่
1
2

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

วุฒิการศึกษา
รวม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
462
110
158
62
60
32
40

การแปรรูปอาหาร
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
440
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
3
หุ่นยนต์
240
4
อุตสาหกรรมยานยนต์
147
5
ดิจิทัล
129
6
อิเล็กทรอนิกส์
102
7
การแพทย์ครบวงจร
80
8
การบินและโลจิสติกส์
68
9
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
33
10
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
16
รวม
1,717
ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

77

164

69

64

44

22

46
45
15
26
24
27
18
4
392

75
54
29
37
33
24
12
6
592

35
20
17
10
7
12
1
3
236

31
18
23
10
9
5
2
1
223

31
6
17
9
2
0
0
1
142

22
4
28
10
5
0
0
1
132
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน

การบรรจุงาน
ส้าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จ้านวน 3,677 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มี
การบรรจุงานลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้าและระบบการปรับอากาศ กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ กิจกรรมการจ้าง
งานในครัวเรือน ส่วนที่มีการบรรจุงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การท้าเหมืองแร่
และเหมืองหิน
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ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงานของประชากร เดือนพฤษภาคม ปี 2561
โครงสร้างประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามสถานภาพแรงงาน
เดือนพฤษภาคม ปี 2561
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
14.97 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
9.65 ล้านคน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
5.31 ล้านคน

ผู้มีงานทา
9.44 ล้านคน

ทางานบ้าน
1.49 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
9.12 หมื่นคน

เรียนหนังสือ
1.29 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
1.23 แสนคน

อื่น ๆ
2.53 ล้านคน

เดือนพฤษภาคม ปี 2561 ผู้ที่อยู่ในก้าลัง
แรงงาน มีจ้านวนทั้งสิ้น
9.65 ล้านคน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้มีงานท้า 9.44 ล้านคน ผู้ว่างงาน
9.12 หมื่น คน และผู้รอฤดูกาล 1.23 แสนคน
เปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน พบว่า จ้านวนผู้มีงานท้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.59

การว่างงาน
ผู้ว่างงาน 9.12 หมื่นคน
คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.9

ผู้ว่างงาน
พ.ค.2560 11.07 หมื่นคน
พ.ค.2561 9.12 หมื่นคน

ลดลง
19,544 คน
(-17.65%)

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

การจ้างงาน ผู้มีงานทา 9.44 ล้านคน
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ประสบการณ์ทางานของผู้ว่างงาน
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท้างานต่างประเทศ
(เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จ้านวน 2,947 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท้างาน ( Re-entry VISA)
จ้านวน 2,634 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท้างานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) ลดลง
ร้อยละ 13.58 ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท้างาน (Re-entry VISA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54

การทางานของคนต่างด้าว
จากข้อมูลของส้านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท้างานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ้านวน 46,660 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 100.00

453
534

ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่ างด้ าว
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ภาวะการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน พฤษภาคม ปี 2561 มีโรงงาน จ้านวน 46 แห่ง เงินลงทุน
จ้านวน 6,174.41 ล้านบาท มีการจ้างงาน 572 คน พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่มากที่สุด จ้านวน
9 แห่ง ส่วนจังหวัดอ้านาจเจริญ มีการจ้างงานมากที่สุด จ้านวน 159 คน และมีเงินลงทุนมากที่สุด จ้านวน 5,567.66 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีโรงงานที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ ลดลงร้อยละ 20.69 เงินลงทุน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 452.54 ส่วนการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.40
จานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม ปี 2560 และเดือนพฤษภาคม ปี 2561
จานวนโรงงาน (แห่ง) ขนาดลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)
ประเภทอุตสาหกรรม
1 อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช
2 สิ่งทอเครื่องแต่งกายผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
แปรรูปไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งในอาคาร
3
และผลิตภัณฑ์อโลหะ
4 เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องกล
5
เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ
6 การผลิตอื่นๆ
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พ.ค.60
18
-

พ.ค.61
14
-

พ.ค.60
439.07
-

พ.ค.61 พ.ค.60
5,693.74
155
-

พ.ค.61
219
-

15

6

107.80

40.82

106

62

6

7

124.20

90.04

94

35

6

5

116.48

105.80

46

138

13
58

14
46

329.90
1,117.45

244.01
6,174.41

99
500

118
572

บทความที่น่าสนใจ
ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน เปิดสาขาในประเทศไทยจ้านวนมาก แต่ละปีตลาดงานมีความต้องการคนมากขึ้นทุกปี แต่กลับพบว่าเด็กจบ
ใหม่กว่า 3 แสนคน ยังมี 1.5 แสนคนประสบปัญหาว่างงาน สาเหตุที่พบคือเรียกเงินเดือนสูง เลือกงาน/องค์กรจะต้องเป็นบริษัทใหญ่มีชื่อ หรือถ้าเป็นองค์กร
เล็ก เช่น กลุ่มสตาร์ทอัพก็ต้องเป็นที่รู้จัก และขาดทักษะทางบวกที่รวมไปถึงเรื่องคุณสมบัติทักษะต่างๆ
จากการส้ารวจผู้ประกอบการ 400 กว่าบริษัททั้งไทยและต่างประเทศของจ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) พบว่า ทักษะที่นายจ้างต้องการจากนักศึกษาที่
จบใหม่คือทักษะด้านการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน 62% ทักษะภาษาอังกฤษ 62% และทักษะในการท้างานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ 54% ต้องมีคุณลักษณะ
เปิดรับความรู้ใหม่/พัฒนาตนเอง 50 % ท้างานเป็นทีมได้ 50% และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 45% เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นที่
ต้องการค่อนข้างสูงในตลาดแรงงาน และเป็นทักษะส้าคัญอยู่ใน 3 อันดับต้นที่ต้องมี
ตลาดดิจิทัลเป็นที่ต้องการสูง
สายงานที่ขาดแคลนผู้สมัครใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ไอที 43 % วิศวกรรม 29 %
บัญชี 31 % การตลาดดิจิทัล 44 % ปัจจุบัน
ต้าแหน่งงานการตลาดดิจิทัลเป็นที่ต้องการ
มากกว่า 4,800 ต้าแหน่ง แต่เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้หางาน มีเพียง 700 ต้าแหน่งที่
สมัครงาน

ตกงาน...จบสาขาตลาดไม่รองรับ
ข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาย้อนหลัง 5 ปี (2556-2560) มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปีละประมาณ 3 แสนคน และข้อมูลการจ้างงานของส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ระบุว่าในเดือน พ.ค.2561 ยอดคนตกงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึง 170,900 คนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ และอีก
ส่วนหนึ่งเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเดิม
(อ่านต่อหน้า 8)
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(ต่อจากหน้า 7)
ซึ่งในภาพรวมการตกงานมีหลายสาเหตุ เช่น การเลือกเรียนในสายที่
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่เป็นการเลือกตามกระแส ค่านิยม หรือ
เรียนตามเพื่อน ทาให้เกิดปัญหาตกงาน หรือได้งานทาไม่ตรงกับสาขาที่เรียน
หรือทางานต่ากว่าวุฒิการศึกษา ผู้ที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
บางส่วนยังไม่ต้องการหางานทา หรือผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีบางส่วนมี
ความต้องการเพียงใบรับรองคุณวุฒิเท่านั้น เพราะครอบครัวมีธุรกิจหรืออาชีพที่
ต้องการให้บุตรหลานรับช่วงต่อ รวมถึงเป็นผู้ที่ลาออกจากงานเดิม และต้องการ
เปลี่ยนงานใหม่เพื่อหาประสบการณ์ในการท้างาน
ทั้งนี้กระทรวงแรงงานต้องการผู้ส้าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง
ปริญญาตรี เพื่อน้าข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางาน
บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษามัธยมศึกษา ได้ทราบถึงอาชีพ
และลักษณะอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกสาขาที่จะ
เรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มีตลาดแรงงานรองรับ ปัจจุบันมีต้าแหน่งงานว่างทั่ว
ประเทศ จ้านวนทั้งสิ้น 180,180 อัตรา เป็นระดับปริญญาตรี จ้านวน 22,345
อัตรา ผู้สนใจสามารถเลือกใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center) ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 110 ส้านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่
(Mobile Unit) เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th หรือสายด่วน 1506 กด 2
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
กล่าวว่า ข้อมูลผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษา
Education First ได้รายงานดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษประจาปี
2560 พบว่า ประเทศไทยแม้จะอยู่ในอันดับที่ 53 ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2559 ที่อยู่ใน
อันดับที่ 56 แต่ก็เป็นอันดับเกือบรั้งท้ายหากเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รองจากกัมพูชาและลาว ซึ่งในโลกของการทางานไร้พรมแดน ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษมีความจาเป็นอย่างมากที่จะเชื่อมทุกคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน
คริสโตเฟอร์ ไรท์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ กล่าวว่า การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ใช้งานได้จริงนั้นมีทฤษฎีง่ายๆ คือ 2M&M โดยตัวแรกหมายถึง
Man หรือคน การที่เก่งภาษาอังกฤษ จะถูกเลี้ยงดูหรือเจอครู หรือพบเจอ
สถานการณ์ที่ท้าให้ชอบหรือมีแรงบันดาลใจในการที่จะพูดภาษาอังกฤษ ตัวที่ 2
คือ Media หรือสื่อต่างๆ ดูหนังฟังเพลง อ่านหนังสือที่ชอบ ตั้งใจดูและอ่านเนื้อ
เรื่องไปด้วย และ Mouth และ Mind ต้องขยันฝึกการพูดและเปิดใจที่จะเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

วิธีการง่ายๆ ท้าเองได้ก็คือ 4S คือ SEE หัดดู หัดอ่าน
ภาษาอังกฤษให้มากผ่านสื่อต่างๆ SOUND ฟังไปด้วยแล้วอ่านไป
ด้วยได้ก็ยิ่งดี SAY ต้องหมั่นฝึกพูด และ SENSE สมองและจิตใต้
ส้านึกที่ต้องเตือนตนเองให้ท้าสิ่งเหล่านี้บ่อยๆ ก็จะท้าให้พูด
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น แล ะให้มอง ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย สนุก
และใช้ได้จริง
เสริมทักษะอาชีพเรียนรู้ตลอดชีวิต
สรวิศ จงประสิทธิผล ผู้ประกอบการธุรกิจโรงหล่อโลหะ
ผู้เรียนหลักสูตรบุคคลภายนอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุรี กล่าว
ว่า ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน้ามาใช้ในการพัฒนาและปรังปรุง
ธุรกิจที่ด้าเนินกิจการอยู่ จึงลองมาเรียน มีคณะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สอนอย่างใกล้ชิด มีความเป็นกันเอง อุปกรณ์
การเรียนมีความทันสมัยและสะดวก สามารถน้าความรู้ที่เรียนมาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจได้จริง การได้มาเรียนหลักสูตรนี้ถือเป็นโอกาสที่
ดีส้าหรับผู้ที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
หรืออยากทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียน
อบรมไอทีตอบโจทย์แรงงานดิจิทัล
วรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเออาร์ที จ้ากัด
กล่าวว่าการเพิ่มพูนความรู้และหมั่นพัฒนาทักษะของตนเองอยู่
เสมอ จึงเป็นเรื่องจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นๆ การฝึกอบรมบุคลากรที่มีความ
ประสงค์จะร่วมงานกับบริษัทไอที เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ รวม
ไปถึงศักยภาพในการท้างานให้เหมาะสมและตรงกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละสายงานต่อไป
โดย 8 หลักสูตรที่อบรม
ประกอบด้วย 1) JAVA Developer 2) Android Developer 3)
IOS Developer 4) Net Developer 5) System Analyst 6)
Network Engineer 7) Security Engineer และ 8) Front-End
Developer โดยผูท้ ี่สนใจดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.arit.co.th/itrequirement
ที่มา :หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.ปีที่ 31 ฉบับที่ 10851.
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
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