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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจาเดือนพฤษภาคม 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. พนักงานบริการ
ร้อยละ 1.41

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า
แรงงานด้านการประกอบ
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
พนักงานขาย

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานอาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือน
เมษายน 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปีก่อน พบว่า ภาวะ
ความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการ
แรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรั ฐ จานวน 4,768 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ
90.57 ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จานวน 4,486 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58
ส่วนการบรรจุงาน จานวน 2,671 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.91 ภาวะการ
ทางานของประชากร จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 1 ปี
2564 ผู้มีงานทา 8.91 ล้านคน ลดลงร้อ ยละ 0.98 ผู้ว่า งงาน 1.54 แสน
คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 93.42 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.64 ด้านการ
ไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) เพิ่มขึ้น 8 เท่า และมี
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่ จานวน 5,763 คน ลดลงร้อย
ละ 63.33 ปิดท้ายฉบับด้วย บทความที่น่าสนใจ ฉบับนี้นาเสนอเรื่อง
ทฤษฎีการทูตนวัตกรรม-Innovation Diplomacy หากท่านมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะติดต่อได้ที่ 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 อาเออเมือง 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
ทฤษฎีการทูตนวัตกรรม-Innovation Diplomacy

หน้า
2
3
6
7
7

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 ข้อมูลเดือนเมษายน ปี 2564
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในอาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหางาน
จังหวัด เดือนเมษายน ปี 2564 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 4,768 อัตรา
ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,486 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน 2,671 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.57 สาหรับผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการจัดหางาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 ส่วนการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.91

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้องการแรงงาน
เม.ย.2563 2,502 อัตรา
เม.ย.2564 4,768 อัตรา

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90.57
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ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ 713 อัตรา รองลงมา แรงงานบรรจุผลิตอัณฑ์
จานวน 702 อัตรา ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า จานวน 395 อัตรา ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 296 อัตรา
และผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก จานวน 290 อัตรา สาหรับความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มี
อายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 1,652 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.65 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 1,222 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
25.63 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 947 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.86 ตามลาดับ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน
มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,486 คน อาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตอัณฑ์ จานวน
751 คน รองลงมาตัวแทนจัดหางานบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 472 คน แรงงานด้านการประกอบ จานวน 464 คน เจ้าหน้าที่
จัดเก็บเอกสาร จานวน 326 คน และตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า จานวน 305 คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน
1,869 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 รองลงมาระดับปริญญาตรี จานวน 1,171 คิดเป็นร้อยละ 26.10 คน และระดับ ปวส. จานวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 13.09

การบรรจุงาน
สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จานวน 2,671 คน พบว่า ประเอทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตอัณฑ์อาหาร รองลงมาอุตสาหกรรมการขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ สาหรับตาแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตอัณฑ์ จานวน 592 คน รองลงมา ตัวแทน
จัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 293 คน แรงงานด้านการประกอบ จานวน 292 คน ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
จานวน 221 คน และพนักงานขาย จานวน 147 คน สาหรับการบรรจุงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า สถานประกอบการมีการบรรจุงานในระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 43.77 รองลงมาระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 26.66 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 17.26 และ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 12.32 เมื่อจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า มีการบรรจุงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด ร้อยละ 35.90 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 28.75 และอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 19.58 ตามลาดับ
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ข้อมูลเดือนเมษายน ปี 2564 พบว่า มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จานวน 1,556 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไป
ทางาน (Re-entry VISA) จานวน 174 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5
วิธกี ารเดินทาง) เพิ่มขึ้น 8 เท่า ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทางาน (Re-entry VISA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.33
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การทางานของคนต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนเมษายน ปี 2564 มีจานวน 5,763 คน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 63.33

บทความที่น่าสนใจ
ทฤษฎีการทูตนวัตกรรม-Innovation Diplomacy
Innovation Diplomacy หรือ “การทูตนวัตกรรม” เป็นแนวคิดที่ต่อเนื่องมาจากแนวคิด Science Diplomacy หรือ “การทูต
วิทยาศาสตร์”
ซึ่งประชาคมด้านวิทยาศาสตร์และกลุม่ ผู้บริหารนโยบายของประเทศต่างๆ ได้ยอมรับว่า เป็นโครงสร้างที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของโลกได้อย่างมีประสิทธิผลโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างให้เกิดกิจกรรม ความร่วมมือ และการ
ทางานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ในทุกประเทศทั่วโลก
ด้วยความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกันระหว่างวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ทาให้มีการประยุกต์แนวคิดของ การทูตวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อเร่งให้เกิ ด
การพัฒนานวัตกรรมด้วยความร่วมมือในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
แต่ปัญหาที่ทาให้ การทูตวิทยาศาสตร์ และ การทูตนวัตกรรม มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากก็เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดคุณค่า
เชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมนั้นๆ การแบ่งปันผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากความร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมระหว่างประเทศต่า งๆ ยังไม่
สามารถมีสูตรสาเร็จที่นามาใช้ได้ว่าใครควรจะได้สัดส่วนความเป็นเจ้าของนวัตกรรม และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นจานวน
เท่าใด ยกเว้นในกรณีของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่น้อยกว่า หรือไม่ได้หวังผลตอบแทนเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีระดับความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับสูง ต่างก็เห็นถึง
ความสาคัญในการพัฒนาแนวคิด การทูตนวัตกรรม และพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ ที่จะนาไปสู่การใช้ การทูตนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศต่างๆ ทั้งในด้านของนวัตกรรม และในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในปัจจุบัน แนวทางในการทา การทูตนวัตกรรม จะให้ความสนใจกับกิจกรรมหลักในด้านต่างๆ เช่น ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ทุ น ห รื อ ก อ ง ทุ น
นวัตกรรมในระดับนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้คนต่างชาติสามารถเข้ามาติดต่อขอสนับสนุนเงินทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลทั่วไป ระดับอ งค์กร
เอกชน องค์กรอาครัฐ หรือเป็นกองทุนในระดับชาติ ที่อาจมีโครงสร้างการเงินที่หลากหลาย เช่น เป็นการลงทุนเองโดยตรง หรือเป็นการร่วมลง ทุน
ระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรสมาชิก
อ่านต่อหน้า 8)
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(ต่อจากหน้า 7)
การดาเนินนโยบายการทูตนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยหรือการทาต้นแบบ จะเป็นการดึงดูดความทักษะและ
ความสามารถพิเศษจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ทาให้ผู้สนใจหรือกลุ่มผู้สนใจในประเทศสามารถสังเกตหรือเรียนรู้วิธีการและกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมจากตัวอย่างจริง
การส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูล และความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น การจัดประชุมหรือสัมมนานานาชาติ หรือการส่งบุคลากรของเราไป
ร่วมในการประชุมสัมมนาในต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างโอกาสให้นวัตกรจากประเทศต่างๆ มาเจอกัน สร้างความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ ง
กันและกัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ที่อาจนาไปสู่การสร้างเครือข่าย และการทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต
การจัดทานโยบายการทูตนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นกิจจะลักษณะหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความ
เข้มแข็งด้านนวัตกรรมให้กับประเทศ นโยบายรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นสื่ออย่างดีให้กับประเทศอื่นได้ศึกษาและเข้าใจระดับความเป็น
นวัตกรรมของประเทศ และสร้างโอกาสในการร่วมมือกันด้านการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
นอกจากนโยบายการทูตนวัตกรรมโดยตรง รัฐบาลอาจเริ่มต้นจากนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ฯลฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประเทศต่างๆ ผ่านกระบวนการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
การสร้างความร่วมมือการทูตนวัตกรรมในระดับทวิอาคีหรือพหุอาคีในระดับอูมิอาค หรือในระหว่างประเทศที่มีระดับความเป็นนวั ตกรรมที่
ใกล้เคียงกัน หรือมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน สร้างจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือระหว่าง 2-3 ประเทศก่อน ซึ่งจะทาได้ง่ายกว่า ก่อนที่จะขยาย
ความร่วมมือไปในระดับนานาประเทศ
จะเห็นได้ว่า แนวคิดของการทูตนวัตกรรม จะต้องเกิดจากความริเริ่มในระดับรัฐ ที่ต้องดาเนินการและเป็นผู้นาในการผลักดัน ส่วนองค์กร
อาคเอกชนและอาคธุรกิจ ก็จะนาแนวคิดนี้มาดาเนินการได้ในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ หรือการส่งบุคลากรของตนเข้าไปร่วมสร้างสัมพันธ์ในเวที
นวัตกรรมในระดับนานาชาติ รวมถึงการผนวกอาคการศึกษาหรืออุดมศึกษาที่ให้ความสนใจกับการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ
สาหรับประเทศไทย การดาเนินการด้านการทูตนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ติดตาม
แนวคิด กลยุทธ์ แผนงาน และผลการดาเนินงานได้จากเว็บไซต์ www.nia.or.th/diplomacy
ที่มา : www.bangkokbiznews.com/blog/detail/652536
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