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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนเมษายน ปี 2564
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์

 อาชีพที่มีการบรรจุงาน
มากที่สุด 3 อันดับแรก
1. งานพื้นฐาน
2. ช่างเทคนิค
3. เสมียน เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 1.41

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า
พนักงานรับส่งเอกสารและขนสัมภาระ
พนักงานขาย

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือน
มีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ภาวะความ
ต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน
ผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ จานวน 15,073 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 342.28
ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จานวน 8,917 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.39 ส่วนการ
บรรจุงาน จานวน 4,786 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92 ภาวะการทางานของ
ประชากร จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติไตรมาส 4 ปี 2563 ผู้มีงาน
ทา 9.65 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 ผู้ว่า งงาน 1.27 แสนคน เพิ่ม ขึ้น
ร้อ ยละ 59.57 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.29 ด้านการไปทางาน
ต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) ลดลงร้อยละ 10.06 และมีแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่ จานวน 893 คน ลดลงร้อยละ 79.19
ปิดท้ายฉบับด้วย บทความที่น่าสนใจ ฉบับนี้นาเสนอเรื่อง
Deep Tech กับบริบทอนาคตของธุรกิจ หากท่านมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะติดต่อได้ที่ www.doe.go.th/lmi-ne หรือ E-mail:
lm_kkn@doe.go.th พบกันฉบับหน้าค่ะ…

ผู้อานวยการจัดทา : นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
ผู้อานวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ผู้จัดทา : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4323-9016, 0-4323-4752
โทรสาร : 0-4323-9016
เว็บไซต์ : www.doe.go.th/lmi-ne หรือ
E-mail : lm_kkn@doe.go.th

สารบัญ
 ภาวะการทางานของประชากร
 ภาวะความต้องการแรงงาน
 การไปทางานต่างประเทศ
 การทางานของคนต่างด้าว
 บทความที่น่าสนใจ
Deep Tech กับบริบทอนาคตของธุรกิจ
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วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและงานวิจัยที่น่าสนใจ
มาตรฐาน...ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ขยันอดทนสามัคคีมีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงานสรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

ภาวะการทางานของประชากร

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะความต้องการแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนมีนาคม ปี 2564
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหางาน
จังหวัด เดือนมีนาคม ปี 2564 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 15,073 อัตรา
ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 8,917 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน 4,786 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 342.28 สาหรับผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการจัดหางาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.39 ส่วนการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้องการแรงงาน
มี.ค.2563 3,408 อัตรา
มี.ค.2564 15,073 อัตรา

เพิ่มขึ้น
3.42 เท่า
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ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ 3,770 อัตรา รองลงมา แรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 1,832 อัตรา ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 1,193 อัตรา ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า 811 อัตรา และ
พนักงานขาย 600 อัตรา สาหรับความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 4,345 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 28.83 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 4,070 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.00 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 3,493 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 23.17 ตามลาดับ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน
มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 8,917 คน อาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน
1,345 คน รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ จานวน 1,149 คน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร จานวน 702 คน ตัวแทนจัดหางานบริการทางธุรกิจและ
นายหน้าการค้า จานวน 645 คน เจ้าหน้าที่บัญชี จานวน 365 คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 3,477 คน รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จานวน 2,872 คน และระดับ ปวส. จานวน 1,166 คน

การบรรจุงาน
สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จานวน 4,786 คน พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมาอุตสาหกรรมการขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรมการขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และ
จักรยานยนต์ สาหรับตาแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ 1,062 คน รองลงมาแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 906 คน
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า 337 คน พนักงานรับส่งเอกสาร 305 คน และพนักงานขาย 194 คน สาหรับการบรรจุงานจาแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบว่า สถานประกอบการมีการบรรจุงานในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.18 รองลงมาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ
21.54 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 20.12 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 12.16 เมื่อจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า มีการบรรจุ
งานที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด ร้อยละ 30.76 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 26.81 และอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 22.86
ตามลาดับ
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่ างประเทศ กรมการจัดหางาน ข้อมูลเดือนมีนาคม ปี 2564 พบว่า มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จานวน 1,591 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไป
ทางาน (Re-entry VISA) จานวน 134 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5
วิธีการเดินทาง) ลดลงร้อยละ 10.06 ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทางาน (Re-entry VISA) ลดลงร้อยละ 85.31
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การทางานของคนต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนมีนาคม ปี 2564 มีจานวน 893 คน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 79.19

บทความที่น่าสนใจ
Deep Tech กับบริบทอนาคตของธุรกิจ
นักอนาคตศาสตร์ได้เริ่มมองฉากทัศน์อนาคตของการเกิดเทคโนโลยีที่จะสามารถสร้างผลกระทบคลื่นการเติบโตของวัฏจักรธุ รกิจในยุคต่อไป
จากนี้มากขึ้น
แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จะมีความเข้าใจมาเป็นเวลาเกือบ 100 ปีมาแล้วว่า คลื่นวัฏจักรการขึ้นลงของเศรษฐกิจโลกจะมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้กับการเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสาคัญ ที่รู้จักกันในนาม
ของ “ทฤษฎีคลื่นยาว”
ไม่ว่าจะเป็นคลื่นการเติบโตจากเทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้า คลื่นจากเทคโนโลยีการผสมโลหะที่ทาให้สามารถผลิตเหล็กที่มีความทนทานสูง
นามาใช้สร้างเป็นรางรถไฟ ทาให้เกิดการคมนาคมและขนส่งในเส้นทางที่ยาวไกลได้เกินกว่าการใช้แรงงานจากสัตว์ คลื่นจากการเทคโนโลยีเคมีและ
ไฟฟ้าที่ทาให้เกิดเครื่องใช้ในบ้านที่มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คลื่นจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในและ
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม มาจนถึงคลื่นของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไอที อินเตอร์เน็ต และชีวเคมี ที่เกิดต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ มาจนถึงใน
ปัจจุบัน
นักอนาคตศาสตร์ได้เริ่มมองฉากทัศน์อนาคตของการเกิดเทคโนโลยีที่จะสามารถสร้างผลกระทบคลื่นการเติบโตของวัฏจักรธุรกิจในยุคต่อไป
จากนี้ และได้เริ่มเกิดการกล่าวถึงคาว่า “ดีพเทค” (Deep Tech) กันมากยิ่งขึ้น
มีการให้คานิยามว่า “ดีพเทค” ไม่ได้หมายความถึงการค้นหาเทคโนโลยีในเชิงลึกแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีขอบเขตในเชิงกว้างที่เกิดกับ
ประเภทของเทคโนโลยีอย่างหลากหลายอีกด้วย
ลักษณะที่สังเกตได้ของ “ดีพเทคโนโลยี” คือ การเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีความก้าวหน้าขั้นที่สูงกว่าเทคโนโลยีล่าสุดที่มี
ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน มีพลังเพียงพอที่จ ะสร้างตลาด
ใหม่ขึ้นมาเอง หรือสามารถ “ดิสรัป” ตลาดที่มีอยู่เดิมได้อย่างสิ้นเชิง และสามารถปกป้องการลอกเลียนแบบได้ในระดับที่จะสามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจจากคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อหน้า 8)
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(ต่อจากหน้า 7)
ในเชิงธุรกิจ ความพยายามที่จะค้นหา “ดีพเทค” ที่ประสบความสาเร็จ
จะวัดกันที่ ขนาดของผลตอบแทนทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น ระยะเวลาที่จะได้รับ
ความนิยมให้คงอยู่ในตลาด และขนาดของการลงทุนและทรัพยากรที่ต้องใช้
โดยความรู้สึกปัจจุบันต่อ “ดีพเทค” ก็คือ จะให้ผลตอบแทนทางธุรกิจสูง
คงอยู่ในตลาดได้ยาวนาน และต้องใช้การลงทุนค้นคว้าวิจัยในระดับสูง
มีผลการวิจัยที่แสดงว่า “ดีพเทค” ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ สามารถแยกออกได้เป็นกลุ่มเทคโนโลยีได้อย่างน้อย 7 สาขา ได้แก่
 วัสดุขั้นสูง (Advanced Materials)
 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 บล็อกเชน (Blockchain)
 โดรนและหุ่นยนต์ (Drone and Robotics)
 อนุภาคแสงและอิเล็กทรอนิกส์ (Photonics and Electronics)
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางานด้วยทฤษฏีควอนตัม (Quantum
Computing)
ทั้ง 7 สาขาของ “ดีพเทค” สามารถแพร่กระจายเข้าสูส่ าขาของธุรกิจ
และอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
เกษตรกรรม ยานยนต์และยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค บริโภค
และการบริการ พลังงานและสาธารณูปโภค อาหารและเครื่องดืม่ สุขภาพและ
การดูแลสุขภาพ การผลิตและก่อสร้าง โลหะและการทาเหมืองแร่ อุปกรณ์สื่อสาร
และโทรคมนาคม การค้าปลีก การทาซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรน้า การกาจัดของเสีย ฯลฯ เป็นต้น
ปัจจัยขับเคลื่อนที่จะผลักดันการพัฒนา “ดีพเทค” ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีพื้นฐานในปัจจุบัน การกีดกั น
ผู้เล่นหน้าใหม่ในธุรกิจที่ลดลง ความหลากหลายของธุรกิจทั้งในด้านขนาดและประเภทของธุรกิจที่มีเพิ่มมากขึ้น แหล่งเงินลงทุนที่กล้าเสี่ ยงในธุรกิจเกิด
ใหม่ที่มีเพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ และความท้าทายต่อปัญหาด้านต่างๆ ของโลกที่เพิ่มมากขึ้นที่รอการแก้ไ ขจากเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
เป็นต้น
ส่วนปัจจัยเอื้อที่จะช่วยสนับสนุนการสร้าง “ดีพเทค” ก็คือระบบนิเวศธุรกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากระบบนิเวศของธุรกิจทั่วไป โดย
ระบบนิเวศธุรกิจ “ดีพเทค” จะประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ เช่น การรวมกลุ่มของผู้สนใจที่หลากหลายและมีที่มาจากสาขาเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
บริบทและสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิดพลวัตสูง ลักษณะการบริหารการรวมตัวที่ยืดหยุ่น และกระบวนทัศน์ที่มีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
กลุ่มผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศธุรกิจ “ดีพเทค” มักจะได้แก่ สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กร
ภาครัฐ นักลงทุน และ ผู้นาทางความคิดที่จะทาหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามระยะต่างๆ
ของการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจทาให้ผู้เล่นบางกลุ่มจะมีความสาคัญเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามผลลัพธ์ของการพัฒนา
ถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงเริม่ ต้นของวัฏจักรแห่ง “ดีพเทค” แต่ก็มีสัญญาณที่ดีของการเริ่มก่อตัวของระบบนิเวศและความคาดหวังว่า ยุคที่รุ่งเรือง
ของ “ดีพเทค” จะเคลื่อนเข้ามาให้เห็น ในระยะเวลาที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
ท้ายที่สุด ขอขอบคุณ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อานวยการ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้แนะนาเอกสารต้นฉบับที่เป็น
ที่มาของข้อมูลในคอลัมน์สัปดาห์นี้ ท่านผู้อ่านที่สนใจ สามารถเข้าถึงต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ด้วยการสืบค้นคาว่า “the Dawn of the Deep Tech
Ecosystem” จากระบบอินเตอร์เน็ตได้
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/652069
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