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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 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
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์

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

อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า
 พนักงานขาย
แรงงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ภาวะ
ความต้ อ งการแรงงาน นายจ้ าง/สถานประกอบการแจ้ง ความต้ องการ
แรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ จานวน 4,988 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ
42.51 ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จานวน 4,472 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.75
ส่ว นการบรรจุง าน จ านวน 3,650 คน เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 5.89 ภาวะการ
ทางานของประชากร จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 4 ปี
2563 ผู้มีงานทา 9.65 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 ผู้ว่างงาน 1.27 แสน
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.57 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.29 ด้านการ
ไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) ลดลงร้อยละ 33.33 และ
มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่ จานวน 630 คน ลดลง
ร้อยละ 82.79 ปิดท้ายฉบับด้วย บทความที่น่าสนใจ ฉบับนี้นาเสนอเรื่อง
อาชีพสุดรุ่ง-สุดร่วง ในยุคสังคมสูงวัย 'เน็กซ์เจน เวิร์ค' แนวโน้ม
งานคนรุ่นใหม่ หากท่านมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะติดต่อได้ที่
www.doe.go.th/lmi-ne หรือ E-mail: lm_kkn@doe.go.th พบกัน
ฉบับหน้าค่ะ…
ผู้อานวยการจัดทา : นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
ผู้อานวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ผู้จัดทา : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชัน้ 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
อาชีพสุดรุ่ง-สุดร่วง ในยุคสังคมสูงวัย
'เน็กซ์เจน เวิรค์ ' แนวโน้มงานคนรุ่นใหม่
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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 ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหางาน
จังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 4,988 อัตรา
มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,472 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน 3,650 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.51 สาหรับผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการจัดหางาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.75 ส่วนการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้องการแรงงาน
ก.พ.2563 3,500 อัตรา
ก.พ.2564 4,988 อัตรา

เพิ่มขึ้น
42.51 %
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ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ 988 อัตรา รองลงมา แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
810 อัตรา ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า 443 อัตรา พนักงานขาย 214 อัตรา และแรงงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง 154 อัตรา
สาหรับความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีอายุ ระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 1,918 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 38.45 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 1,213 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 24.32 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 930 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 19.05 ตามลาดับ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน
มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,472 คน อาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน
986 คน รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ จานวน 808 คน ตัวแทนจัดหางานบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 363 คน เจ้าหน้าที่
จัดเก็บเอกสาร จานวน 301 คน เจ้าหน้าที่สานักงาน จานวน 170 คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 1,847 คน รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จานวน 1,350 คน และระดับ ปวส. จานวน 521 คน

การบรรจุงาน
สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จานวน 3,650 คน พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมาอุตสาหกรรมการปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจัก รยานยนต์ และอุตสาหกรรมการขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และ
จักรยานยนต์ สาหรับตาแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,009 คน รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ 655 คน
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า 306 คน พนักงานขาย 186 คน และผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ 110 คน สาหรับการบรรจุงาน
จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า สถานประกอบการมีการบรรจุงานในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 43.97 รองลงมาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ
27.12 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 19.01 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 9.89 เมื่อจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า มีการบรรจุ
งานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด ร้อยละ 32.00 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 28.52 และอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 23.75
ตามลาดับ
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จานวน 1,522 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไป
ทางาน (Re-entry VISA) จานวน 137 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5
วิธีการเดินทาง) ลดลงร้อยละ 33.33 ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทางาน (Re-entry VISA) ลดลงร้อยละ 94.60
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การทางานของคนต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 มีจานวน 630 คน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 82.79

บทความที่น่าสนใจ
อาชีพสุดรุ่ง-สุดร่วง ในยุคสังคมสูงวัย
จากการคาดประมาณขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยในระดับสุดยอด” (super-aged
society) ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งหมายถึงว่าประชากรประมาณ 1 ใน 3 จะมีอายุมากกว่า 60 ปี การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมครั้งใหญ่ของประเทศแล้วยังจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในด้าน “ตลาดแรงงาน” ของประเทศอีกด้วย
ในบทความนี้ คณะผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะนาเสนอประเด็นสาคัญ ที่หลายท่านอาจไม่ทราบมาก่อนว่า บางอาชีพอาจจะ “รุ่ง” ในขณะที่บาง
อาชีพอาจจะ “ร่วง” ในยุคสังคมสูงวัย
สาเหตุสาคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทักษะในการทางานที่แตกต่างกันในอาชีพต่าง ๆ เมื่อแรงงานมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเข้า สู่
ยุคสังคมสูงวัย โดยบางอาชีพ แรงงานจะมีทักษะและมีผลิตภาพ (productivity) ที่เพิ่มขึ้นจากการมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น (“ยิ่งสูงวัย ยิ่งเก๋า”)
ในขณะที่บางอาชีพจะเป็นตรงกันข้ามคือมีทักษะและมีผลิตภาพ (productivity) ที่ลดลงจากการมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น (“ยิ่งสูงวัย ยิ่งเฉา”) ใน
บทความนี้คณะผู้เขียนจะนาผลงานวิจัย ที่คณะผู้เขียนได้ศึกษาถึงผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่อผลิตภาพในอาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทย
โดยคณะผู้เขียนได้นากระบวนการวิจัยของ Cai และ Stoyanov (2016) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลการสารวจภาวะการทางานของประชากรใน
อาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
อาชีพใด “ยิ่งสูงวัย ยิ่งเก๋า”
สาหรับกลุ่มอาชีพที่ยิ่งสูงวัย ยิ่งเก๋า กลุ่มอาชีพเหล่านี้จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของทักษะทางปัญญา (cognitive
skills) บางประเภท โดยทักษะทางปัญญาที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ได้แก่ ทักษะในด้านการสื่อสารด้วยการพูดและการฟังและทักษะในด้านการสื่อสารด้วย
การเขียนและการอ่าน ยกตัวอย่าง เช่น อาชีพนักบริหาร ครูอาจารย์ นักการตลาด นักกฎหมาย และนักบริการ โดยกลุ่มอาชีพเหล่านี้ถูกจัดลาดับว่า
จะได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมสูงวัยในด้านการมีผลิตภาพ (productivity) ที่เพิ่มขึ้นจากการมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น
ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อาชีพเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะในด้านการสื่อสารเป็นองค์ประกอบสาคัญในการทางานให้สาเร็จ ยกตัวอย่าง เช่น
อาชีพครูอาจารย์ เป็นอาชีพที่ต้องสั่งสมประสบการณ์ในการรู้จักพูด โดยต้องพูดให้ผู้เรียนไม่ใช่เพียงแต่จดจาบทเรียนได้แต่จะต้องรู้จั กพูด ให้บทเรียน
นั้น “เข้าไปในใจ” ของผู้เรียนได้อย่างถ่องแท้ หรือแม้แต่นักการตลาด หรือนักบริการ ที่จะต้องเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการรู้จักฟัง
อ่านต่อหน้า 8)
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(ต่อจากหน้า 7)
โดยการฟังนั้น ไม่ใช่เพียงฟังเพื่อได้ยินคากล่าวของลูกค้า หรือผู้รับบริการต่าง ๆ แต่จะต้องเป็นการฟังที่เสมือนว่าผู้ฟังนั้นได้เข้าไปนั่ง “อยู่ใน
ใจ” ของลูกค้าหรือผู้รับบริการต่าง ๆ อย่างแท้จริงดังเช่น หลักการ empathize หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(design thinking) นั่นเอง ซึง่ ทักษะเหล่านี้จะต้องใช้เวลาในการสั่งสม
อาชีพใด “ยิ่งสูงวัย ยิ่งเฉา”
สาหรับกลุ่ มอาชีพที่ยิ่ งสูงวัย ยิ่ งเฉา กลุ่ มอาชีพเหล่านี้จะเป็ นกลุ่มอาชี พที่ได้รับผลกระทบเชิงลบ จากการลดลงของทักษะทางปัญญา
(cognitive skills) และทักษะทางกายภาพ (physical skills) บางประเภท โดยทักษะที่จะลดลงตามอายุ ได้แก่ ทักษะในด้านความจา ทักษะในด้าน
การรับรู้และตอบสนอง ทักษะในด้านกาลังหรือความอดทนของร่างกาย และทักษะในด้านความคล่องแคล่วรวดเร็วของร่างกาย เป็นต้น
โดยอาชีพที่ถูกจัดลาดับว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยในด้านการมีผ ลิตภาพ (productivity) ที่ลดลงจากการมีอายุ
เฉลี่ยที่สูงขึ้น ได้แก่ อาชีพเกษตรกร คนงานก่อสร้าง ผู้ผลิตและควบคุมเครื่องจักร คนงานเหมืองแร่ และผู้ขับขี่ยานยนต์และเครื่องจั กรชนิดเคลื่อนที่ได้
โดยอาชีพเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะทางปัญญา (cognitive skills) และทักษะทางกายภาพ (physical skills) ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการรับรู้และ
ตอบสนองสาหรับผู้ผลิตและควบคุมเครื่องจักรหรือผู้ขับขี่ยานยนต์และเครื่องจักรชนิดเคลื่อนที่ได้ หรือแม้กระทั่งทักษะในด้านกาลังหรื อความอดทน
ของร่างกายสาหรับอาชีพเกษตรกร
ทางออกของทางตัน
ดังนั้น การรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เป็นทางเลือกที่ดีสุดสาหรับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เป็นข้อคิดสุด
คลาสสิกจากนักวิจัยในด้านวิวัฒนาการ และนักธรรมชาติวิทยาชื่อดัง ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ดังนั้น ทางออกของทางตันที่ดีสุด คือการ
ยอมรับ และตระหนักว่า “ทางมันตัน” และเริ่มต้นเดินทางใหม่ ๆ
ซึ่งสาหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย คงหมายถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (reskill) หรือการ
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ (relearn) ที่อาจจะทาให้ผู้ประกอบอาชีพนั้นยังคงรักษา หรือแม้แต่เพิ่มทักษะและผลิตภาพ (productivity) ให้สูงขึ้นก็เป็นได้
โดยภาครัฐเองก็ต้องมุ่งเน้นให้ความสาคัญในด้านนี้ เพราะทุกคนและทุกอาชีพไม่ได้มี “ทุน” สาหรับการปรับตัวที่เท่ากัน แต่สิ่งหนึ่งที่สรุปได้
อย่างแน่นอนก็คือ ถ้าสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแล้ว แต่ยัง (พยายาม) ทาทุกอย่างให้เหมือนเดิม ผลลัพธ์ก็จะเป็นตามข้อสรุปของชาร์ลส์
ดาร์วิน ที่ทุกท่านก็ทราบดีว่าคืออะไร
ที่มา : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-629067

'เน็กซ์เจน เวิร์ค' แนวโน้มงานคนรุ่นใหม่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) รายงานภาวะสังคมไตรมาส 3 ปี 2562 ระบุถึงรูปแบบ
การทางานของคนรุ่นใหม่ (NextGen Work)ซึ่งแรงงานในไทย
ทางานแบบนี้มากกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละ
300,000-600,000 คน
โดยเฉพาะในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (กลุ่มที่เกิดปี
2524-2544) ซึ่งเติบโตมาพร้อมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ต และมีแนวโน้มประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่มากขึน้
และ 1 ใน 3 ของกลุม่ นีม้ ีแนวโน้มการทางานแบบ
NextGen Work สูงกว่ากลุ่มอืน่
ส่วนอาชีพที่นิยมจ้างบุคคลในลักษณะการทางานแบบ
คนรุ่นใหม่ในไทย 4 อันดับแรก ได้แก่ 1.กราฟฟิกดีไซน์
2.การตลาดออนไลน์และโฆษณา 3.การทาเว็บและโปรแกรมมิ่ง
4.งานเขียนและแปลภาษา แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นกลุม่ ทีช่ อบความเป็นอิสระ ต้องการเป็นผูจ้ ัดการตนเอง รวมถึงชอบทางานที่ยืดหยุน่ สูง แต่ตระหนัก
ถึงความมัน่ คงด้านรายได้และสวัสดิการ
ดังนั้น พบว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่จานวนมากยังคงทางานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชน แต่บางส่วนต้องการเพิ่มรายได้ และตอบสนอง
ความชื่นชอบส่วนบุคคลด้วยการทาอาชีพที่ 2 และพร้อมทาอาชีพอิสระเป็นหลักหากสร้างรายได้มากกว่า
ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/YYyQ8Q
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