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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจาเดือนมิถุนายน 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
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์

 อาชีพที่มีการบรรจุงาน
มากที่สุด 3 อันดับแรก
1. งานพื้นฐาน
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานบริการ
ร้อยละ 1.41

อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
พนักงานขาย

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือน
พฤษภาคม 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ภาวะ
ความต้องการแรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งความต้องการแรงงาน
ผ่า นบริ ก ารจั ด หางานโดยรั ฐ จ านวน 5,743 อั ต รา ลดลงร้ อ ยละ 2.11
ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จานวน 7,163 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.18 ส่วนการ
บรรจุ ง าน จานวน 4,419 คน เพิ่ มขึ้ น ร้อ ยละ 53.65 ภาวะการท างาน
ของประชากร จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 1 ปี 2564
ผู้มีงานทา 8.91 ล้านคน ลดลงร้อ ยละ 0.98 ผู้ว่า งงาน 1.54 แสนคน
เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 93.42 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.64 ด้านการไป
ทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) เพิ่มขึ้น 9.54 เท่า และ
มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่ จานวน 5,138 คน เพิ่มขึ้น
4.89 เท่า ปิดท้ายฉบับด้วย บทความที่น่าสนใจ ฉบับนี้นาเสนอเรื่อง
กุญแจการเรียนรู้ สูอ่ นาคตไร้ขดี จากัด เรียนเพื่อเรียนรู้ หนทางสู่
อนาคต 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 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
กุญแจการเรียนรู้ สู่อนาคตไร้ขดี จากัด
เรียนเพือ่ เรียนรู้ หนทางสูอ่ นาคต
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วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและงานวิจัยที่น่าสนใจ
มาตรฐาน...ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคณ
ุ ธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ขยันอดทนสามัคคีมีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงานสรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

ภาวะการทางานของประชากร

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะความต้องการแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนพฤษภาคม ปี 2564
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหางาน
จังหวัด เดือนพฤษภาคม ปี 2564 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 5,743 อัตรา
ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 7,163 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน 4,419 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน ลดลงร้อยละ 2.11 สาหรับผู้สมัครงานที่มา
ใช้บริการจัดหางาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.18 ส่วนการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.65
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ความต้องการแรงงาน
พ.ค.2563 5,867 อัตรา
พ.ค.2564 5,743 อัตรา

ลดลง
ร้อยละ 2.11
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ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ 1,342 อัตรา รองลงมา แรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 1,298 อัตรา ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 352 อัตรา ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า จานวน
339 อัตรา และพนักงานขาย จานวน 290 อัตรา สาหรับความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 2,061 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 35.89 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 1,566 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.27
และอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 1,030 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.93 ตามลาดับ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน
มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 7,163 คน อาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ จานวน
1,521 คน รองลงมาแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 986 คน ตัวแทนจัดหางานบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 500 คน ตัวแทนฝ่ายขาย
ด้านเทคนิคและการค้า จานวน 413 คน และเจ้าหน้าที่บัญชี จานวน 293 คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 3,067 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.82 รองลงมาระดับปริญญาตรี จานวน 2,239 คน คิดเป็นร้อยละ 31.26 และระดับ ปวส. จานวน 767 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71

การบรรจุงาน
สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จานวน 4,419 คน พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อัน ดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม
การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ รองลงมาอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สาหรับตาแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ จานวน 1,166 คน รองลงมา
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน 871 คน ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 415 คน ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
จานวน 355 คน และผู้ควบคุมเครื่องเย็บ จานวน 191 คน สาหรับการบรรจุงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า สถานประกอบการมีการบรรจุงานใน
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 55.40 รองลงมาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 18.69 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 14.26
และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 11.65 เมื่อจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า มีการบรรจุงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด ร้อยละ 33.38 รองลงมา
อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 29.10 และอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 21.61 ตามลาดับ
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ข้อมูลเดือนพฤษภาคม ปี 2564 พบว่า มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จานวน 2,361 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไป
ทางาน (Re-entry VISA) จานวน 90 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดีย วกันของปีก่อน พบว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ
5 วิธีการเดินทาง) เพิม่ ขึ้น 9.54 เท่า ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทางาน (Re-entry VISA) เพิ่มขึ้น 1.38 เท่า

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การทางานของคนต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลเดือนพฤษภาคม ปี 2564 มีจานวน 5,138 คน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.89 เท่า

บทความที่น่าสนใจ

กุญแจการเรียนรู้ สู่อนาคตไร้ขีดจากัด

โลกเปลี่ยนเร็ว อนาคตจึงเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก การเรียนมหาวิทยาลัย
ยุคใหม่จึงต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนเพื่อฝึกตนเองให้มีทักษะพร้อมสาหรับโลกใหม่
โลกที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล เรียนรู้เพื่อเป็น Global Citizen
ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยของไทย บ่มเพาะผู้เรียนเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้ให้เห็นเทรนด์การศึกษาในระดับสากล
ทีม่ หาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ขยับตัวไปในทิศทางนั้น
นั่นคือ ครอบคลุม เปิดกว้างและยืดหยุ่น เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong learning) ให้ผู้เรียนใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจากัด
ไม่ได้เน้นแค่เรื่องภาษาอังกฤษ หรือวิชาการ เท่านั้น
“ครอบคลุม คือการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
และความต้องการของธุรกิจ เปิดกว้าง คือการทลายกรอบความคิดความเชื่อเดิม เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเดิมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ออกแบบการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ และความยืดหยุ่น หมายถึงเข้าใจเทคโนโลยีและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ
มนุษย์ และกุญแจสาคัญในการปั้นนักศึกษาทุกคนให้พร้อมเผชิญกับอนาคตในโลกใหม่ กุญแจนั้นคือ P และ I ที่ครอบคลุมทั้งสามประเด็นที่กล่าวไว้
ข้างต้น” อธิการบดีฯ อธิบายและว่า
P คือกระบวนการเรียนรู้ทักษะระดับมืออาชีพ Professional Skills ที่ไม่ใช่การเรียนทีผ่ ู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในปีสุดท้าย แต่เป็นการเรียนรู้
ด้วยการลงสนามทางานจริงในสถานประกอบการจริง ในธุรกิจจริงตัง้ เริ่มเรียนปีแรก
I คือการเรียนรู้ที่มุ่งฝึกคิดแบบสากล – International mindset การบ่มเพาะระบบคิดสากลเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนมีพันธกิจของตนเองไปกับ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดชีวิต ซึ่งหมายถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี รู้ทันโลก เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่หรื อสิ่งที่แตกต่าง
สามารถพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ในเทรนด์ที่เกิดขึ้น
ที่มา : https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1143357
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เรียนเพื่อเรียนรู้ หนทางสู่อนาคต
เมื่อรวมทักษะทุกด้านเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจากัด และทาให้มนุษย์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเกินกว่าที่เรา
จะจินตนาการได้ ลาพังเพียงแค่โทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานกันอยู่ในทุกวันนี้ ย้อนไป 14 ปีที่แล้ว คือวันที่ iPhone ถือกาเนิดขึ้นเราก็ไม่คาดคิดว่า
มันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเราถึงเพียงนี้
ยุคปัจจุบันคือยุคที่เราไม่อาจใช้ชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะใช้นาทาง ใช้บันทึกนัดหมาย เรียกรถแท็กซี่ ทางาน ไปจนถึงชาระ
เงินและโอนเงินโดยแทบไม่จาเป็นต้องใช้เงินสดเลย สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปมหาศาล อาชีพใหม่ ๆ ที่กาลังเป็นที่นิยมในทุกวันนี้กไ็ ม่เคยมีใครรู้จัก
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ดาต้าไซเอนทิสต์ ฯลฯ แต่คนที่รู้แนวโน้มดังกล่าวและแสวงหาโอกาสจากมันได้ลว้ นอาศัยการ
พูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อจับประเด็นจนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและปรับตัวก่อนคนอื่น ๆ ได้สาเร็จ
การ Learning How to Learn จึงเป็นศาสตร์ที่สาคัญที่สดุ ในทุกวันนี้ เพราะการเรียนเพื่อเรียนรู้จะทาให้เราปรับตัวเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
และมองหาหนทางและโอกาสของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการอยูร่ อดในอนาคต เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงจนศาสตร์
ใหม่ ๆ ก้าวตามไม่ทัน การเรียนเพื่อเรียนรู้จึงเป็นทางออกสาคัญที่สุด
โลกการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลถือกาเนิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักจะรวดเร็วกว่ากระบวนการ
เรียนรู้จะตามได้ทันนั่นหมายความว่าระบบการเรียนรู้ทาได้เพียงการสอนสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ หวังให้นิสิตนักศึกษานาไปประกอบอาชีพใหม่ ๆ ใน
อนาคต
วิชาการที่ร่าเรียนในคณะและสาขาวิชาต่างๆจึงต้องมองไปยังอนาคต ต้องมองให้เห็นอาชีพใหม่ ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้ แต่เด็กรุ่นใหม่จะต้อง
ประสบในอีก 5-10 ปีข้างหน้า แม้จะยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร แต่เราปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ “เรียนเพื่อเรียนรู”้ ได้ตลอดชีวิต
นอกจากด้านวิชาการแล้ว ทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน จึงเป็นสิ่งที่นาไปใช้ได้ตลอดชีวิต แม้จะดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่เราก็มักจะเห็น
นิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ขาดทักษะในด้านการอ่านและการเขียนอยู่มากพอสมควร โดยเฉพาะการอ่านที่มักจะจับประเด็นไม่ได้ รวมไปถึงทักษะอย่าง
การอ่านแผนภูมิที่แปลความหมายไม่ได้จนทาให้มีปัญหาในการสื่อสาร
ทักษะทั้ง 4 ด้านนี้เปรียบได้กับรากฐานในการสร้างอาคารสูงไม่ว่าจะกี่ชั้นก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพ
อะไรก็จาเป็นต้องมีทักษะทั้ง 4 ด้านนี้บวกกับวิชาการเฉพาะด้านก็สามารถเติบโตในเส้นทางการงานอาชีพได้ตลอด
แม้ว่าในระยะหลังจะมีปัจจัยอื่น ๆ เช่นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการเป็นผู้นาไปจนถึงความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์หรือ
EQ ฯลฯ ก็ล้วนเป็นตัวเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานในด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้สาเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีก
แต่ทักษะทั้ง 4 นี้ก็ไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ เพราะมีเพียงการพูดและการฟังที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่การอ่านและการเขียนต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการอ่านเพื่อบริโภคความรู้ก็ต้องเลือกสรรสาระที่เราต้องการเสพด้วยเช่นกัน การอ่านนอกจากได้
เรียนรู้เรื่องต่างๆด้วยตัวเองแล้วยังเป็นการฝึกการคิดและวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆ จนท้ายที่สุดก็สามารถหล่อหลอมเข้ากับความคิดของตัวเองกลายเป็น
การสังเคราะห์ความรู้ สร้างภูมิปัญญาให้กับตัวเองได้
ขณะทีก่ ารเขียนก็คือการรวบรวมความคิดของตัวเองบรรยายออกมาเป็นถ้อยคา เป็นการถ่ายทอดให้กับทั้งตัวเองและผู้อื่น ทาให้เกิดการต่อ
ยอดทางความคิด สะสมเป็นความรู้ในด้านต่างๆส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, 22 มิถุนายน 2564.
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