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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจาเดือนมิถุนายน ปี 2561
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 ผู้มีงานทา 10.00 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.59
 ผู้ว่างงาน 1.16 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 14.90 คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1
 ความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนมิถุนายน 2561 จานวน 4,131 อัตรา
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15.52

ภาวะความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมิถุนายน ปี 2561
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหา
งานจังหวัด เดือน มิถุนายน ปี 256 1 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน
4,131 อัตรา มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,833 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน 3,979
คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน ลดลง
ร้อยละ 15.52 โดยลดลงในอุตสาหกรรมหมวดไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้าและระบบการปรับอากาศ หมวดศิลปะ ความ
บันเทิงและนันทนาการ หมวดกิจกรรมการบริการ ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน ลดลงร้อยละ 30.36 ส่วน
การบรรจุงาน ลดลงร้อยละ 28.70
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ความต้องการแรงงาน
มิ.ย.2560 4,890 อัตรา
มิ.ย.2561 4,131 อัตรา
ลดลง
(-15.52%)
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ต้าแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ 626 อัตรา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 210
อัตรา การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน 174 อัตรา การขายยานยนต์ใหม่ 157 อัตรา การด้าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้า 150 อัตรา ส้าหรับ
ความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จ้านวน 1,692 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 40.96 อายุระหว่าง 25-29 ปี จ้านวน 936 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.66 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ้านวน 641 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.52
ตามล้าดับ
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
หุ่นยนต์ เพื่อการ
การบิน อุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ 180 อัตรา
77 อัตรา
เชิอ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
74 อัตรา
ดิจิทลั
166 อัตรา
การแพทย์ ครบวงจร
79 อัตรา

ความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
จาแนกตามระดับการศึกษา

ยานยนต์ สมัยใหม่
180 อัตรา

ความต้องการแรงงาน
1,971 อัตรา
(เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.56%)

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริ ยะ
131 อัตรา
ท่ องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ ดีและการ
ท่ องเที่ยวเชิง
คุณภาพ
292 อัตรา
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
52 อัตรา

ปริญญาโท
3 อัตรา
ปริญญาตรี
อนุปริญญา 179 อัตรา
157 อัตรา

ประถมศึกษา
418 อัตรา

ปวส.
301 อัตรา
ปวช..
303 อัตรา

มัธยมศึกษา
610 อัตรา

อุตสาหกรรมแปร
รู ปอาหาร
740 อัตรา
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน

การบรรจุงาน
ส้าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จ้านวน 3,979 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มี การบรรจุ
งานลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้าและระบบการปรับอากาศ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ การก่อสร้าง ส่วนที่มี การ
บรรจุงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการสังคมภาคบังคับ
ต้าแหน่งงานที่มีการจ้างงานมากที่สุด ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ 546 คน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 184 คน การ
ด้าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้า 150 คน การขายยานยนต์ใหม่ 110 คน การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 109 คน
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ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงานของประชากร เดือนมิถุนายน ปี 2561
โครงสร้างประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามสถานภาพแรงงาน
เดือนมิถุนายน ปี 2561
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
14.97 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
10.13 ล้านคน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
4.84 ล้านคน

ผู้มีงานทา
10.00 ล้านคน

ทางานบ้าน
1.13 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
1.16 แสนคน

เรียนหนังสือ
1.37 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
1.16 หมื่นคน

อื่น ๆ
2.34 ล้านคน

เดือน มิถุนายน ปี 2561 ผู้ที่อยู่ในก้าลัง
แรงงาน มีจ้านวนทั้งสิ้น
10.13 ล้านคน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้มีงานท้า 10.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน
1.16 แสน คน และผู้รอฤดูกาล 1.16 หมื่นคน
เปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน พบว่า จ้านวนผู้มีงานท้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.59

การว่างงาน
ผู้ว่างงาน 1.16 แสนคน
คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 1.1

ผู้ว่างงาน
มิ.ย.2560 1.01 แสนคน
มิ.ย.2561 1.16 แสนคน

เพิ่มขึน้
(14.90%)

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

การจ้างงาน ผู้มีงานทา 10.00 ล้านคน
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ประสบการณ์ทางานของผู้ว่างงาน
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า เดือนมิถุนายน ปี 2561 มีคนงานที่ได้รับอนุญาตท้างานให้
เดินทางไปท้างานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จ้านวน 5,832 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไป
ท้างาน (Re-entry VISA) จ้านวน 1,919 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท้างานต่างประเทศ (เฉพาะ
5 วิธีการเดินทาง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.23 ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท้างาน (Re-entry VISA) ลดลงร้อยละ
0.52

การทางานของคนต่างด้าว
จากข้อมูลของส้านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนมีนาคม ปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท้างานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ้านวน 46,639 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 98.09

451
550

ที่มา : ส้านักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ภาวะการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน มิถุนายน ปี 2561 มีโรงงาน จ้านวน 55 แห่ง เงินลงทุน
จ้านวน 3,431.76 ล้านบาท มีการจ้างงาน 1,398 คน พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีการ ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่มากที่สุด
จ้านวน 8 แห่ง จังหวัดขอนแก่นมีการจ้างงานมากที่สุด จ้านวน 733 คน และจังหวัดอุดรธานีมีเงินลงทุนมากที่สุด จ้านวน 1,483.55 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีโรงงานที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 เงินลงทุน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 97.70
ส่วนการจ้างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 167.30
จานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2560 และเดือนมิถุนายน 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

มิ.ย.60
11
1

มิ.ย.61

9
-

มิ.ย.60
139.29
5.92

มิ.ย.61 มิ.ย.60
330.30
71
13

มิ.ย.61
248
-

11

22

61.52

355.33

63

353

9

3

199.81

38.68

85

16

9

8

698.59

775.44

186

678

11
52

13
55

630.74
1,735.86

1,932.01
3,431.76

105
523

103
1,398

บทความที่น่าสนใจ
ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการพนักงานต้าแหน่ง
งานประจ้าจ้านวนมาก แต่ตัวเลขคนว่างงานกลับพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ
กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย จึงได้เปิดศูนย์จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อช่วยให้ทุกคนรู้จักศักยภาพของตนเอง ค้นพบงานทีตอบโจทย์
และประสบความส้าเร็จในอาชีพที่ใช่ เชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหา
การว่างงานได้
จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ เผยว่า ไตรมาส
แรกปี 2561 มีจ้านวนผู้ว่างงาน 4.4 แสนคน มากกว่าปี 2557
เกือบแสนคน กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย จึงได้เปิด
ส้านักงานใหม่ Adecco Talent Recruitment Center ชั้น 11
โซน A ตึก SP building (IBMอารีย์) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่าน
มา เพื่อเป็นศูนย์กลางส้าหรับการให้บริการด้านการสรรหา
พนักงานต้าแหน่งงานประจ้าโดยเฉพาะ เนื่องจากตลาดแรงงานมี
ความต้องการต้าแหน่งงานประจ้า จ้านวนมากโดยเฉพาะใน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ Sales วิศวกร IT บัญชี และการเงิน รวมถึงงานที่ต้องมีทักษะด้าน
ภาษาที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น
ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อ้านวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า คนรุ่นใหม่หรือบัณฑิตจบ
ใหม่จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร สนใจอะไร กลุ่มนี้จะสนใจอาชีพด้านดิจิทัล อาชีพใหม่ๆ ที่ตอบกระแสโลก และอีก
กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร อยากทาอะไร กลุ่มนี้จะมุ่งอาชีพเอเยนซีมากขึ้น โดยเมื่อเข้าท้างานไป 2-3 ปี ได้เห็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเอเยนซี่ เขาก็จะมุ่งไปท้างานในองค์กรธุรกิจต่างๆที่ตนเองสนใจ
(อ่านต่อหน้า 8)
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(ต่อจากหน้า 7)
สนใจงานอิสระมากกว่างานประจา
คนรุ่นใหม่สนใจท้างานอิสระ ฟรีแลนซ์ งานที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้มากกว่าจะท้างานประจ้า และ ไม่ได้เลือกงานจากองค์กรใหญ่
บริษัทใหญ่ ผู้บริหาร หรือชื่อเสียงขององค์กร แต่คนรุ่นใหม่จะเลือกงานที่ตนเองสนใจ อยากทา และทาแล้วมีความสุข ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทเกิดใหม่ Start up ต่างๆ จะได้คนรุ่นใหม่ที่เก่งเข้าท้างาน เพราะคนที่เก่งมีความสามารถเลือกงานจากความพึงพอใจขอ ง
ตนเอง ขอให้ได้ท้าในสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ ความสนใจ รวมทั้งได้เลือกองค์กรที่ท้าประโยชน์ให้แก่สังคม ขณะเดียวกัน สถานประกอบการต่างๆ เองก็มี
การปรับตัว ลดการใช้พนักงานประจาลง เพราะได้นาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คน อีกทั้งไม่สามารถหาพนักงานประจาได้ จึงเป็นการจ้างงานใน
รูปแบบพนักงาน Parttime หรือพนักงานอัตราจ้างมากขึ้น เพื่อให้คนมีอิสระในชีวิตการท้างานได้มากขึ้น
นอกจากนั้น งานออกแบบโปรเจคต่างๆ นักแปลภาษา งานที่ท้ากับระบบคอมพิวเตอร์ หรืองานอะไรที่ท้าคนเดียวได้และผ่านเครื่องมือ ไม่
ต้องเห็นหน้า เป็นอีกสายงานที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะงานเหล่านี้มีความอิสระ เขาสามารถบริหารจัดการตนเองได้ เด็กรุ่นใหม่
ไม่ได้สนใจว่าตนเองจะถูกมองว่าว่างงานหรืองานดังกล่าวจะให้เงินเดือนมากน้อยขนาดไหน แต่เขาสนใจ รักที่จะท้า อีกทั้งสังคมไทย ครอบครัวไทยเอง
ก็ไม่ได้มองว่าการว่างงานเป็นเรื่องผิด หลายครอบครัวปล่อยให้ลูกว่างงานไม่มีงานท้า รวมถึงการที่เด็กไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร แต่เป็นการเลือกเรียน
ตามๆ กัน เมื่อจบออกมาเขาก็ไม่ได้สนใจงานในสายอาชีพตนเอง เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเหตุที่ท้าให้อัตราการว่างงานในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ
Soft Skill มีครบไม่ตกงาน
จากการส้ารวจคุณสมบัติของคนท้างานที่สถานประกอบการและองค์กรต้องการ พบว่า ทักษะด้านอารมณ์ หรือ Soft Skill อาทิ การสื่อสาร
การจัดการองค์กร การท้างานเป็นทีม การตรงต่อเวลา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารระหว่างบุคคล
ความยืดหยุ่นในการท้างาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งคุณสมบัติด้านนี้ทางสถานประกอบต้องการอย่างมาก ทักษะด้านอารมณ์ที่สถานประกอบการ
ต้องการเป็นอันดับต้นๆ จากพนักงานคือทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูด การสรุปความ การน้าเสนอต่างๆ และทักษะด้านภาษา หากผู้มา
สมัครงานมีทักษะเหล่านี้ก็สามารถมาท้างานได้ทันที ยิ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทยได้ดี จะสามารถเพิ่มเงินเดือน
และได้ท้างานอย่างแน่นอน
เปิดศูนย์ค้นหาตนเอง ค้นหางานที่ใช่

ปัญหาพื้นฐานของเยาวชนไทยคือ การเลือกเรียนในสายที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการจริงๆ หรือไม่ เพราะหลายคนเลือกตามเพื่อน พ่อแม่อยาก
ให้เรียน เมื่อเป้าหมายไม่ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรครั้นออกสู่ตลาดแรงงานก็ไม่รู้ว่างานที่เหมาะสมกับตัวเองคืออะไร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กจบใหม่ที่มี
ปัญหาค้นหางานที่เหมาะสมกับตัวเองไม่เจอ แต่มีหลายคนที่ท้างานไปแล้วยังไม่รู้ว่างานที่ท้าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ทางอเด็คโก้ ซึ่งเป็นผู้น้าระดับ
โลกทางด้านให้ค้าปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร จึงได้เปิดศูนย์ Adecco Talent Recruitment Center เพื่อให้ค้าปรึกษาด้านอาชีพและ
ช่วยผู้สมัครค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ความส้าเร็จในอาชีพ ทั้งนี้ ศูนย์ Adecco Talent Recruitment Center เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
ภายใต้โครงการ Adecco Career Club อาทิ ONE-ON-ONE Career Coaching กิจกรรมที่จะมีผู้ให้ค้าปรึกษามืออาชีพของอเด็คโก้อาสาให้ค้าปรึกษา
ด้านอาชีพและช่วยให้ผู้สมัครค้นพบศักยภาพของตนเองในอาชีพต่างๆ หรือกิจกรรมการสอนเขียนเรซูเม่ และแนะน้าเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้กับ
นักศึกษาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนในอาชีพของตนเอง เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานในระยะยาว
ขณะนี้ อเด็คโก้ประเทศไทย มี 8 กลุ่มธุรกิจ บุคลากรกว่า 1.7 หมื่นคน ได้ให้ค้าปรึกษาด้านอาชีพช่วยให้ผู้สมัครค้นพบศักยภาพและงานที่
เหมาะกับตัวเองไปแล้วกว่าหมื่นคน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม one-on-one Career Coaching แนะอาชีพจากโค้ช HR มืออาชีพแบบตัวต่อ
ตัว กิจกรรมอ่านผลแบบทดสอบแรงจูงใจในการท้างาน น้องๆ จบใหม่จะท้าแบบทดสอบแรงจูงใจในการท้างานทาง Online มาล่วงหน้า สนใจค้นหา
ศักยภาพตนเองและงานที่เหมาะสมได้ที่ www.adecco.co.th
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