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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจาเดือนธันวาคม ปี 2563
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
กิจกรรมการจัดหางาน
การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์

อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
แรงงานด้านการประกอบ
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า
พนักงานขาย
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนธันวาคม
ปี 2563 เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น พบว่ า ภาวะความ
ต้องการแรงงาน สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริการ
จัดหางานโดยรัฐ จานวน 5,021 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.20 ผู้สมัครงานมา
ใช้บริ การ จานวน 4,821 คน เพิ่ม ขึ้นร้อ ยละ 29.91 ส่ วนการบรรจุงาน
จานวน 4,125 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.26 ภาวะการทางานของประชากร
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติเดือนพฤศจิกายน 2563 ผู้มีงานทา
9.67 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ผู้ว่างงาน 1.05 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ
20.57 คิ ด เป็ น อั ต ราการว่ า งงานร้ อ ยละ 1.07 ด้ า นการไปท างาน
ต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) ลดลงร้อยละ 20.59 และมีแรงงาน
ต่างด้าวคงเหลือ 5.67 หมื่นคน ลดลงร้อยละ 26.51
ปิดท้ายฉบับด้วย บทความที่น่าสนใจ ฉบับนี้นาเสนอเรือ่ ง
'ทักษะ' การทางาน ที่โลกต้องการในปี 2025 พนักงานที่ใช่ ในโลก
อนาคต หากท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะติดต่อได้ที่
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
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 ภาวะการทางานของประชากร
 ภาวะความต้องการแรงงาน
 การไปทางานต่างประเทศ
 การทางานของคนต่างด้าว
 บทความที่น่าสนใจ
'ทักษะ' การทางาน ที่โลกต้องการในปี 2025
พนักงานที่ใช่ ในโลกอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและงานวิจัยที่น่าสนใจ
มาตรฐาน...ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ขยันอดทนสามัคคีมีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงานสรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

ภาวะการทางานของประชากร

เพิ่มขึ้น
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ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะความต้องการแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนธันวาคม ปี 2563
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหางาน
จังหวัด เดือนธันวาคม ปี 2563 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 5,021 อัตรา มี
ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,821 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน 4,125 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.20 สาหรับผู้สมัคร
งานที่มาใช้บริการจัดหางาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.91 ส่วนการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.26

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้องการแรงงาน
ธ.ค.2562 2,950 อัตรา
ธ.ค.2563 5,021 อัตรา

เพิ่มขึ้น
70.20 %
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ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,237 อัตรา รองลงมา แรงงานด้านการ
ประกอบ 1,094 อัตรา ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า 219 อัตรา พนักงานขาย 202 อัตรา และผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ 182
อัตรา สาหรับความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 1,873
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 1,271 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.31 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 1,006
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.04 ตามลาดับ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน
มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 4,821 คน อาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ จานวน
1,027 คน รองลงมาแรงงานด้านการประกอบ จานวน 875 คน ตัวแทนจัดหางานบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า จานวน 288 คน เจ้าหน้าที่
จัดเก็บเอกสาร จานวน 258 คน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จานวน 216 คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 2,331 คน รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จานวน 1,152 คน และระดับประถมศึกษา จานวน 532 คน

การบรรจุงาน
สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จานวน 4,946 คน พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมา อุตสาหกรรมการขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรมการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ สาหรับตาแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ 926 คน รองลงมา แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 856 คน ตัวแทน
จัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า 252 คน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 213 คน และ พนักงานขาย 189 คน สาหรับการบรรจุงานจาแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า สถานประกอบการมีการบรรจุงานในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.25 รองลงมาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 20.15
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 17.02 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 11.59 เมื่อจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า มีการบรรจุงานที่มี
อายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 27.52 รองลงมาอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด ร้อยละ 27.32 และ อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 25.89 ตามลาดับ

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จานวน 2,086 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไป
ทางาน (Re-entry VISA) จานวน 103 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5
วิธีการเดินทาง)ลดลงร้อยละ 20.59 ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทางาน (Re-entry VISA) ลดลงร้อยละ 94.47

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การทางานของคนต่างด้าว
จากข้อมูลของสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 56,693 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26.51

บทความที่น่าสนใจ

'ทักษะ' การทางาน ที่โลกต้องการในปี 2025

คุณมีทักษะเหล่านี้หรือไม่? เปิดลิสต์ "10 ทักษะ" ที่โลกการ "ทางาน" ต้องการนับตั้งแต่ 2021 ถึง 2025
อัตราการ "ว่างงาน" ของแรงงานไทยในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 อยู่ที่ 1.90% หรือจานวนราว 7.38 ล้านค น ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปี 2562 ที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.04% หรือราว 3.94 ล้านคน
สาเหตุของการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านคือ วิกฤติการแพร่ระบาดของโรค "โควิด -19" ที่ทาให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักเนื่องจากต้องใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานเป็นลูกโซ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากอุปสรรคในระยะสั้นที่เข้ามากระทบแล้ว อีกหนึ่งสาเหตุของการ "ตกงาน" หรือ "ว่างงาน" ของแรงงานไทยในระยะยาว คือ "ทักษะที่
ไม่เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ" หรือที่เรียกว่า "skill mismatch" ซึ่งทาให้เป็นไปได้ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้อาจไม่นาไปสู่การจ้าง
งานเพิ่มมากนัก และทาให้แรงงานมีแนวโน้มต้องเปลี่ยนไปทางานนอกระบบ เช่น รับจ้างหรือทางานอิสระมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อระดับรายได้และความ
มั่นคงของประเทศด้วย
หลัง "โควิด" จบ จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดแรงงาน?
ผลจากการศึกษาของ World Economic Forum’s Future of Jobs Report ระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 บังคับให้องค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการทางานของคน หรือกระบวนการดาเนินธุรกิจต่างๆ
อาทิ 83% ผลักดันให้มีการทางานแบบ Remote Work คือการทางานทางไกลที่พนักงานสามารถทางานจากที่ไหนก็ได้ 84% เร่งให้องค์กร
เกิด Digital Transformation คือการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น และ 50% เร่งให้องค์กรเกิด Automation มากขึ้น คือองค์กรต้องมี
การทางานที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น แบบใช้แรงงานคนในส่วนที่ไม่สาคัญน้อยลง
ขณะเดียวกันมีการประเมินว่าในปี 2020 สัดส่วนการทางานแรงงานคนอยู่ที่ 67% ขณะที่สัดส่วนการทางานของเครื่องจักรอยู่ที่ 33% และ
คาดการณ์ว่าในปี 2025 สัดส่วนการทางานแรงงานคนจะลดลงมาเป็น 53% และสัดส่วนการทางานของเครื่องจักรจะ เพิ่มมาอยู่ที่ 47% และการมี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
โลกการทางานยุคใหม่ ต้องการคนที่มีทักษะแบบไหน?
แน่นนอนว่าเมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยน ทักษะที่ธุรกิจต้องการจากคนทางานก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดย World Economic
Forum ได้สรุป 10 ทักษะที่โลกการทางาน ณ เวลานี้ต้องการไปจนถึงปี 2025 ไว้ดังนี้
อ่านต่อหน้า 8)

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7

(ต่อจากหน้า 7)
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรม
2. การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีกลยุทธ์การเรียนรู้
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
4. การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิจารณญาณ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นฉบับ ไม่ซ้าใคร
6. ความเป็นผู้นา และการมีอิทธิพลต่อสังคม
7. ความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี
8. ความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยี และเขียนโปรแกรม
9. การจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
10. การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการระดมแนวคิด
จะเห็นได้ว่าทักษะต่างๆ ที่กาลังเป็นที่ต้องการของโลกการ
ทางานในปัจจุบันและยาวไปถึงปี 2025 ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการทางานเท่านั้นแต่จะต้องมี Soft Skills
หรือทักษะการใช้ชีวิตการจัดการตัวเอง การบริหาร การเข้าสังคมและ
แก้ไขปัญหาที่ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้คือสิ่งที่ทาให้ "มนุษย์" ทางานต่างจากเทคโนโลยี
และเครื่องจักรต่างๆ ที่กาลังเข้ามาทางานแทนที่มนุษย์ในส่วนงานลูทีน
ที่ไม่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะได้ดีเยี่ยมในอนาคต แบบไม่ต้องคอยขึ้นเงินเดือนให้โบนัส หรือมีสวัสดิการสุขภาพเลย
แล้วคุณล่ะ มีทักษะเหล่านี้แล้วหรือยัง?
ที่มา: Weforum สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ SCBEIC

พนักงานที่ใช่ ในโลกอนาคต

“คน” คือปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จ องค์กรทุกแห่งจึงมองหาคนที่ “ใช่” (right people) เอาไว้ใช้งาน กระแสการเพิ่มทักษะ (upskills)
และปรับทักษะ(reskills) จึงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ได้ยินกันจนชินหู เพราะทุกคนเชื่อว่าโลกยุคใหม่หลังจากนี้เป็นต้นไปจะไม่เหมือนเดิม
แต่ปัญหาอยู่ที่ใครคือคนที่ “ใช่” และใครเป็นคนตัดสินว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ? คุณสมบัติของคนที่ใช่ ควรเป็นอย่างไร ? คาถามร้อยแปดผุด
ขึ้นมาทันทีองค์ประกอบของคนที่ใช่ มีอะไรบ้าง วันนี้มีคาตอบ ผมขอแบ่งออกเป็น 3 ยุค
ยุคที่หนึ่ง : คนที่ใช่สาหรับวันนี้ (Now Normal)
-obedience : มีวินัย เคารพกฎเกณฑ์และกติกาที่ตกลงกัน รับปากแล้วทาตามสัญญาที่ให้ไว้
-dedication : มีความขยันขันแข็ง อดทน ทุ่มเท ตั้งใจทางาน เป็นกาลังสาคัญของทีม
-expertise : เป็นคนเก่ง มีความรู้ความชานาญ ในงานที่รับผิดชอบ
ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ใครมีครบทุกประการ ย่อมเป็นที่หมายปองของทุกหน่วยงาน แต่จากนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติเพียงเท่านี้
อาจไม่พอ
ยุคที่สอง : คนที่ใช่สาหรับนิวนอร์มอล(New Normal)
-initiation : กล้าคิดริเริ่ม หรือลงมือทาในสิ่งที่ไม่เคยทา เช่น เคยเห็นสิ่งที่คนอื่นทาแล้วได้ผล แต่ตนเองไม่เคยทาก็ลองทาดู เป็นต้น ซึ่งเรื่องที่
ทานี้ อาจไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนเลย เพียงแค่เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยทา ก็เพียงพอแล้ว
-creativity : มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าลองทาสิ่งแปลกใหม่ ที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน (creativity เป็นขั้นกว่าของinitiative) โดยไม่กลัวเสีย
หน้าว่าทาแล้วไม่สาเร็จ ใช้จินตนาการวาดฝันให้เต็มที่ แล้วลงมือทาตามที่ฝันไว้
-courage : มีความกล้าที่จะทาผิดพลาดหรือล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ แล้วลุกขึ้นสู้ต่อไป ยึดหลัก ล้มเร็วเรียนเร็ว สาเร็จเร็ว (fail fast,
learn fast,succeed fast)
หากใครมีคุณสมบัติครบทั้ง 6 ประการก็สามารถอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล แต่ถ้าจะให้ดี อยากประสบความสาเร็จขั้นสุดยอด
ในยุคต่อ ๆ ไป ที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปหมด ต้องอาศัยอีก 2 คุณสมบัติ ประกอบด้วย
ยุคที่สาม : คนที่ใช่สาหรับยุคหน้า (Next Normal)
-passion : ในโลกอนาคต การทางานด้วยความขยันและอดทนอย่างเดียว ไม่เพียงพอ เพราะงานทุกอย่างต้องทาด้วยความหลงใหล ต้องรัก
ต้องชอบในงานที่ทา ต้องทางานแบบทุ่มสุดใจถวายชีวิต ไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่หรือถูกบังคับให้ทา แต่ทาเพราะมี passionกับมัน
-life-long learning : คนที่จะอยู่รอดต่อไปอีกหลายยุคหลายสมัย ต้องเป็นคนรักการเรียนรู้เป็นชีวิตจิตใจ ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา กล้า
เดินออกจากพื้นที่สบาย (comfort zone) ไปสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ (learning zone) ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ได้เสมอ
ที่มา : https://www.prachachat.net/csr-hr/news-547179
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