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ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนมิถุนำยน 2558กองวิจัยตลาดแรงงาน
ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  

ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล�าภู  อ�านาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี

ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.09

โดยจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่

U ชัยภูมิ U นครราชสีมา  U นครพนม

http://smartjob.doe.go.th
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สารบัญ…

วตัถุประสงค์

มาตรฐาน....ทางคุณธรรม
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรม
การจัดหางาน

เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และงานวิจัยที่น่าสนใจ

ข้อ 1  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรม

   และเสมอภาค

ข้อ 2  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และประทับใจ
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¯ การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน
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อ�านวยการโดย : นางสาวหรรษา  โอเจริญ
  ผู้อ�านวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน

ที่ปรึกษา : นางชญาภา  ประเสริฐอัมพร
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยตลาดแรงงาน

จัดท�าโดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น 
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บทบรรณาธิการ……
 สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน ปี 2558 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 20.09 โดยจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึน        

3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และ     

จังหวัดนครพนม ในส่วนของผู้สมัครงาน ลดลงร้อยละ 2.09 

ส�าหรับการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.58

ภาวะการเลกิจา้ง มผีูป้ระกนัตนมาขึน้ทะเบยีนขอรบั

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน ร้อยละ 2.36  ส่วนอัตราการว่างงาน เท่ากับ          

ร้อยละ 0.78  โดยจ�านวนผู้ว่างงานลดลงร้อยละ 21.99          

ด้านการไปท�างานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.92 และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อ

สญัญาและไดร้บัอนญุาตใหเ้ดินทางกลับไปท�างาน (Re-entry 

VISA) ลดลงร้อยละ 2.67 การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว

ท�างาน ลดลงรอ้ยละ 1.06 ส�าหรบัภาวะการลงทุน มจี�านวน

โรงงานท่ีขออนญุาตประกอบกจิการใหม ่ลดลงรอ้ยละ 13.92  

ส่วนเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 33.49

ปิดท้ายฉบับด้วย ผลงานวิจัย ฉบับนี้น�าเสนอ

บทความเรื่อง ‘การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน’ ติดตาม

อา่นรายละเอยีดตา่งๆ ได้ในฉบับค่ะ…หากทา่นมีความคิดเหน็

และข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่        
	 	 http://www.doe.go.th/lmi-ne			หรือ
  E-mail: lm_kkn@doe.go.th

พบกันฉบับหน้าค่ะ
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 สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 20 จังหวัด ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดในภาคฯ เดือนมิถุนายน  ปี 2558 พบว่านายจ้าง/สถาน-     

ประกอบการ มีความต้องการแรงงานทั้งหมด จ�านวน 9,434 

อัตรา  มีผู้สมัครงาน จ�านวน 10,970 คน และได้รับการบรรจุงาน      

จ�านวน 9,411 คน

 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา           

พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน เพิ่มขึ้น              

ร้อยละ 20.09 หรือเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,578 อัตรา ส่วน 

ผู้สมัครงาน ลดลงร้อยละ 2.09 หรือลดลง จ�านวน 234 คน  

และการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.58 หรือเพิ่มขึ้น จ�านวน 

2,418 คน

ภาวะความต้องการแรงงานภาวะความต้องการแรงงาน
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมิถุนายน ปี 2558

 ความต้องการแรงงาน

 จากที่นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งต�าแหน่งงาน

ว่างผ่านส�านักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เดือนมิถุนายน ปี 2558 จ�านวน 9,434 อัตรา 

พบว่า อุตสาหกรรมหมวดการผลิต มีความต้องการแรงงาน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.47 จากความต้องการแรงงาน

ทั้งหมด รองลงมาหมวดการขายส่งและการขายปลีก การซ่อม

ยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 35.45 หมวดการท�าเหมือง

แรแ่ละเหมอืงหนิ รอ้ยละ 5.45 หมวดเกษตรกรรม การปา่ไมแ้ละ

การประมง ร้อยละ 3.25 หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

ร้อยละ 2.91 และอุตสาหกรรมหมวดอื่นๆ ร้อยละ 14.47

 เม่ือพิจารณาถึงประเภทกิจการในอุตสาหกรรมการ

ผลิตที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด พบว่า เป็นความ

ต้องการแรงงานในต�าแหน่งงานด้าน 1) การผลิตผลิตภัณฑ์ 

อาหาร 1,117 อัตรา 2) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ 690 

อัตรา 3) การผลิตสิ่งทอ 464 อัตรา 

	 พิจารณาตามประเภทอาชีพ	 พบว่า	 อาชีพผู้ปฏิบัติ

งานในโรงงาน	 ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ประกอบ	 มีความต้องการแรงงานมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	

26.18	หรือจำานวน	2,470	อัตรา	ได้แก่ ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง

และรถตู้ ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมเครื่อง

แปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์น้�า ตามล�าดับ รองลงมาเป็นอาชีพ

พนักงานบรกิาร พนกังานขายในรา้นค้าและตลาด รอ้ยละ 21.83 

และประเภทอาชีพงานพื้นที่ ร้อยละ 16.20 ตามล�าดับ 

 เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบว่า สถานประกอบ

การต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ�าแนกตามอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน ปี 2558

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน ปี 2558

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 

เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน ปี 2558
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ร้อยละ 33.79  รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 33.57 ระดับประถมศึกษาและต่�ากว่า ร้อยละ 19.32 และ  

ส่วนช่วงอายุมีความต้องการผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด ร้อยละ 35.52 หรือจ�านวน 3,351 อัตรา รองลงมาคือผู้ที่มีอายุระหว่าง  

25-29 ปี  ร้อยละ 24.43 หรือจ�านวน 2,305 อัตรา และผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 19.91 หรือจ�านวน 1,878 อัตรา ตามล�าดับ	โดยจังหวัด 

ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด	3	อันดับแรก	คือ	จังหวัดชัยภูมิ	จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดนครพนม	ตามลำาดับ¯

 ผู้สมัครงาน

 จากผู้สมัครงานเดือนมิถุนายน ปี 2558 ในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืท่ีมาใช้บรกิารจดัหางาน จ�านวน 10,970 
คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด     
ร้อยละ 45.68 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า 
ร้อยละ 19.50 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) 
ร้อยละ 18.08  และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 16.75 
ตามล�าดับ 
 เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน
พื้นฐานมีจ�านวนผู้สมัครงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.67 
รองลงมาคอื อาชพีพนกังานบริการ พนกังานขายในร้านคา้และ
ตลาด รอ้ยละ 21.11 และอาชพีผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน ผูค้วบคมุ
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 14.90  
ตามล�าดับ 
 โดยจังหวัดที่มีจ�านวนผู้สมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี 
ตามล�าดับ
 ส่วนช่วงอายุของผู้สมัครงานเป็นผู้มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุดจ�านวน 3,732 คน (ร้อยละ 34.02) รองลงมาคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 
30-39 ปี จ�านวน 2,865 คน (ร้อยละ 26.12) และช่วงอายุ 25-29 ปี จ�านวน 2,254 คน (ร้อยละ 20.55) ตามล�าดับ¯

 การบรรจุงาน

 จากผู้สมัครงานท่ีได้รับการบรรจุงาน จ�านวน 9,411 คน พบว่า อุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมหมวด        

การผลิต คิดเป็นร้อยละ  39.87 ได้แก่ ต�ำแหน่งงำนในดำ้นกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำร ได้รับกำรบรรจุงำนจ�ำนวน 1,162 คน ต�ำแหน่งงำนในด้ำน  

กำรผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ จ�ำนวน 758 คน และกำรผลิตเสื้อผำ้เครื่องแต่งกำย จ�ำนวน 322 คน 

 รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมหมวดการขายส่งและการ

ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 37.65 

หมวดเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง ร้อยละ 3.60 และ

อุตสาหกรรมหมวดอื่นๆ ร้อยละ 18.88

	 สว่นประเภทอาชพีทีม่กีารบรรจงุานมากท่ีสดุคอือาชพี

พนกังานบรกิาร	พนกังานขายในรา้นคา้และตลาด	จำานวน	2,244	

คน ได้แก่ ต�ำแหน่งพนักงำนขำยของหน้ำร้ำนและพนักงำนสำธิต

สินค้ำ ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรป้องกันภัย แม่บ้ำน เป็นต้น รองลงมา

คืออาชีพงานพื้นฐาน จ�านวน 1,938 คน และอาชีพผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

จ�านวน  1,906  คน ตามล�าดับ

 ส�าหรบัระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัมธัยมศกึษาไดร้บั

การบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.74	รองลงมาคือระดับ

ปรญิญาตรีขึน้ไป ร้อยละ 24.66 และระดบัอาชีวศกึษา (ปวช./ปวส./

อนุปริญญา) ร้อยละ 22.91 ตามล�าดับ

 ส่วนช่วงอายุที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จ�านวน 3,235 คน (ร้อยละ 34.37) รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ

ระหว่าง 30-39 ปี จ�านวน 2,875 คน (ร้อยละ 30.55) และผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี จ�านวน 2,442 คน (ร้อยละ 25.95) ตามล�าดับ¯

แผนภูมิแสดงการบรรจุงาน จ�าแนกตามระดับวุฒิการศึกษา เปรียบเทียบ

เดือนมิถุนายน ปี 2557 และเดือนมิถุนายน ปี 2558

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้สมัครงาน จ�าแนกตามประเภทอาชีพ 

เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน ปี 2558
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ภาวะการเลิกจ้าง

 จากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานของผู้ประกันตน ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ณ หน่วยให้บริการของกรมการจัดหางาน จ�านวน 11,238 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน                

ร้อยละ 2.36 และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 8.75 

 โดยสาเหตุการออกจากงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ลา

ออกเอง จ�านวน 10,573 คน ร้อยละ 94.08 และถูกเลิกจ้าง 

จ�านวน 665 คน ร้อยละ 5.92

 ส�าหรับผู้ประกันตนที่มา ข้ึนทะเบียนกรณี           

ว่างงานได้รับการบรรจุงาน จ�านวน 6,839 คน เพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.44 ส่วนใหญ่ได้

รับการบรรจุงานโดยส�านักงานจัดหางานจังหวัด จ�านวน      

3,728  คน คิดเป็นร้อยละ 54.51 และได้รับการบรรจุงาน

ด้วยตนเอง จ�านวน 3,111 คน คิดเป็นร้อยละ 45.49 ¯

ภาวะการมีงานทำาและอัตราการว่างงาน

ภาวะการมีงานทำา

อัตราการว่างงาน

 จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร 

เดือนมิถุนายน ปี 2558  ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ  

พบว่า จากจ�านวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปหรือผู้อยู่ในวัย

ท�างานมีประมาณ 14,858,100 คน 

 ผู้ที่อยู่ในก�าลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมท�างาน 

มีประมาณ  10,109,500  คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงาน

ท�า ประมาณ 9,954,800 คน คดิเปน็รอ้ยละ 98.47  ของ    

ผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน ผู้ว่างงาน  มีประมาณ 79,100 คน 

คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.78 และผู้รอฤดูกาล 

มีประมาณ  75,600 คน หรือร้อยละ  0.75 ของผู้อยู่

ในก�าลังแรงงานทั้งหมด  ส่วนผู้ที่อยู่นอกก�าลังแรงงาน     

มีประมาณ 4,748,700 คน รายละเอียดดังตาราง¯

 ส�าหรับจ�านวนผู้ว่างงานในเดือนมิถุนายน ปี 2558 มีจ�านวนประมาณ 79,100 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.78 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ�านวนผู้ว่างงานลดลงร้อยละ 21.99 หรือลดลงประมาณ 22,300 คน

 เม่ือพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การท�างาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานท่ีไม่เคยท�างานมาก่อน  มีประมาณ  43,100 คน  หรือคิดเป็น

ร้อยละ 54.49 ของผู้ว่างงานท้ังหมด ส่วนผู้ว่างงานท่ีเคยท�างานมาก่อน มีประมาณ 36,000  คน  คิดเป็น ร้อยละ 45.51 โดยเป็นผู้ว่างงานท่ีมาจาก

ภาคเกษตรกรรม ประมาณ 4,500 คน  ส่วนผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรม มีประมาณ 31,500 คน (ภาคการผลิต มีประมาณ  7,700 คน  คิดเป็น

ร้อยละ  24.44  และภาคบริการ มีประมาณ 23,800 คน คิดเป็นร้อยละ 77.56)¯

แผนภูมิแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานของผู้ประกันตน

เปรียบเทียบ เดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน ปี 2558

ตารางแสดงจ�านวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�าแนกตามสถานภาพแรงงาน

เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557 เดือนพฤษภาคม ปี 2558 และเดือนมิถุนายน  ปี 2558
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 จากข้อมูลของส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนมิถุนายน ปี 2558 พบว่า แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ   

ใบอนุญาตท�างานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�านวน 22,017 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 1.06 หรือ

ลดลงจ�านวน 235 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวท่ีผ่อนผันให้ท�างานตามมาตรา 13 (ชนกลุม่น้อย)จ�านวน 308 คน เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั

ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.99 หรือเพิ่มขึ้น จ�านวน 6 คน จ�าแนกเป็น

  -  แรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย  ประเภทตลอดชีพ จ�านวน 171 คน (ร้อยละ 0.78) ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) จ�านวน          

2,450 คน (ร้อยละ 11.13) ประเภทพิสูจน์สัญชาต ิจ�านวน 9,756 คน (ร้อยละ 44.31) ประเภทนำาเข้าตาม	MOU จ�านวน 9,232 คน 

(ร้อยละ 41.93) ประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ จ�านวน 408 คน (ร้อยละ 1.85)

 -  แรงงานต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท�างานตามมาตรา 13   (ชนกลุ่มน้อย) จ�านวน 308 คน จ�าแนกเป็นชาย จ�านวน 149 คน        

(ร้อยละ 48.38) และเป็นหญิงจ�านวน 159 คน (ร้อยละ 51.62)

 ส่วนจังหวัดที่มีจ�านวนคนต่างด้าวมากที่สุด  5  อันดับแรก  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  จ�านวน 12,424 คน (ร้อยละ 56.43) 

จังหวัดขอนแก่น จ�านวน 3,480 คน (ร้อยละ 15.81) จังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน 892 คน (ร้อยละ 4.05) จังหวัดอุบลราชธาน ี จ�านวน         

867 คน (ร้อยละ 3.94) และจังหวัดอุดรธานี จ�านวน 564 คน (ร้อยละ 2.56) ตามล�าดับ¯

การทำางานของคนต่างด้าว

การไปทำางานต่างประเทศ

 จากข้อมูลของส�านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานเดือนมิถุนายน ปี 2558 พบว่า มีคนงานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) มีจ�านวน  9,514 คน เป็นชาย 8,357 คน 

(ร้อยละ 87.84) และหญิง 1,157 คน (ร้อยละ 12.16)  เป็นคนงานซ่ึงได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท�างาน       

(Re-entry VISA) จ�านวน 1,966 คน เป็นชาย 1,636 คน (ร้อยละ 83.21) และเป็นหญิง 330 คน (ร้อยละ 16.79)

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปทีีผ่า่น

มา พบว่า มีจ�านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ท�างานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) เพิ่ม

ขึน้ร้อยละ 99.92 หรอืเพิม่ข้ึนจ�านวน 4,755 คน สว่น

คนงานท่ีไดร้บัการตอ่สญัญาและไดรั้บอนญุาตใหเ้ดนิ

ทางกลับไปท�างาน (Re-entry VISA) ลดลงร้อยละ 

2.67 หรือลดลง จ�านวน 54 คน 

 คนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างาน

ต่างประเทศ  จ�าแนกตามวิธีการเดินทาง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อันดับแรก ได้แก่ นายจ้างพา

ลูกจ้างไปท�างาน จ�านวน 3,867 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.65บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ�านวน 3,001 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.54  และเดินทางไปท�างานโดยตนเอง 

จ�านวน 1,617 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามล�าดับ

 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปท�างานต่างประเทศ  จ�าแนกรายจังหวัด 5 อันดับแรก (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) ได้แก่ จังหวัด

ชัยภูมิ จ�านวน 2,997 คน (ร้อยละ 31.50) จังหวัดอุดรธานี 1,683 คน (ร้อยละ 17.69) จังหวัดนครราชสีมา 959 คน (ร้อยละ 10.08) 

จังหวัดขอนแก่น 768 คน (ร้อยละ 8.07) และจังหวัดหนองบัวล�าภู  487 คน (ร้อยละ 5.12) ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาตาม								 

วุฒิการศึกษา	 (เฉพาะ	 5	 วิธีการเดินทาง) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ�านวน 5,155 คน (ร้อยละ 

54.18) ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 3,721 คน (ร้อยละ 39.11) ระดับ ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา จ�านวน 521 คน (ร้อยละ 5.48) และระดับ 

ปริญญาตรีขึ้นไป จ�านวน 117 คน (ร้อยละ 1.23)¯

แผนภูมิแสดงจ�านวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างานต่างประเทศ จ�าแนกตามภูมิล�าเนา

และวิธีการเดินทาง   เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน ปี 2558
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อ่ำนต่อหนำ้ 8

ภาวะการลงทุน

 อุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 มีจ�านวนโรงงาน 68 แห่ง       

และเงินลงทุน  จ�านวน 2,803.1 ล้านบาท 

 เมือ่เปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีทีผ่่าน

มา พบว่า เงินลงทุน  ลดลงร้อยละ 33.49 หรือลดลง 

จ�านวน 1,411.44 ลา้นบาท สว่นจ�านวนโรงงานทีข่อ

อนญุาตประกอบกจิการใหม่ลดลงรอ้ยละ 13.92 หรือ

ลดลง จ�านวน 11 แห่ง

 และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าจังหวัด

นครราชสีมา มกีารขออนญุาตประกอบกจิการใหมม่าก

ที่สุด จ�านวน 16 แห่ง ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีเงินลงทุน

มากที่สุด จ�านวน  1,103.30 ล้านบาท ¯

แผนภูมิแสดงจ�านวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่

   เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน ปี 2558

ผลงานวิจัย...

การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน

 ตอนนี้การรวมตัวของอาเซียนเข้าสู ่ AEC ก�าลังไหลเข้ามา              

การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน เป็นเร่ืองหน่ึงที่ถูกหยิบยกมาพูดกันคือมี     

ข้อตกลงกันว่า สาขาอาชีพหลายอาชีพสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปท�างานใน

ประเทศอาเซยีนได้ ซึง่ในความเป็นจรงิมกีารเคลือ่นย้ายแรงงานกนัอยูแ่ล้ว เหน็

ได้จากมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมของชาวอาเซียนในประเทศไทย ร่วมท�า

กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น ซึ่งคนไทยที่ท�างานในประเทศต่างๆ 

ในอาเซียนก็มีจ�านวนมาก เช่น นักการเงิน นักการธนาคาร นักลงทุนสมัยใหม่ 

 ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปไกล  

กว่าเพื่อนบ้าน แถมค่าแรงก็แพงกว่าจึงดึงดูดให้แรงงานจากเพื่อนบ้านเข้า

ตารางแสดงจ�านวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ�าแนกตามประเภทกิจการ เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน ปี 2557  และเดือนมิถุนายน  ปี 2558

ประเภทกิจการ 

จ�านวนโรงงาน 

(แห่ง)

ขนาดลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)

มิ.ย.57 มิ.ย.58 มิ.ย.57 มิ.ย.58 มิ.ย.57 มิ.ย.58

1 อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช 16 17 2,656.78 1,428.82 220 278

2 สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์ จากหนังสัตว์ 2 1 28.72 4.60 200 7

3 แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งในอาคารและผลิตภัณฑ์โลหะ 31 28 422.23 517.91 287 236

4 เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ และพลาสติก 4 9 34.63 356.50 89 159

5 ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ 13 6 721.58 147.97 368 116

6 การผลิตอื่นๆ 13 7 350.70 347.40 111 56

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79 68 4,214.64 2,803.20 1,275 856

             ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม



วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8

   

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3

ถนนศูนย์ราชการ  อำาเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

 40000

สิ่งตีพิมพ์ ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตเลขที่	67/2527

ไปรษณีย์	เทพ�รักษ์

ต่อจำกหนำ้ 7

เดอืนแคค่รึง่หนึง่เทา่นัน้  อกีครึง่หนึง่ท�ารายวนั เทา่กบัวา่แรงงานจากเพือ่นบา้นนา่

จะเข้ามาแทรกในส่วนนี้หรือไม่ แต่หากว่าค่าแรงขั้นต่�าบ้านเราสูงขึ้นก็เป็นแรงจูงใจ

ให้มีการเข้ามาขายแรงงานมากขึ้น

 จากเอกสารการสัมมนาทางวิชาการเมื่อ 2551 ของ ดร.สราวุธ ไพฑูรย์

พงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่า การจ้างงานในบ้านเรานั้นใน 

100 คน เป็นการจ้างงานที่ระดับความรู้ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้น จ�านวน 73 คน ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีเพียง 7 คน เท่านั้น  แต่เรามีการผลิต

ผู้จบการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากขึ้น และส่วนใหญ่เน้นสาย

สามัญ  นั่นคือเรามีนักเรียนในมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 2 ล้านกว่าคน เป็น

นักเรียนสายสามัญ 13 ล้านคน สายอาชีพเพียง 7 แสนคนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี

ผู้จบปริญญาตรีเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประมาณ 3 แสนคนต่อปี แต่บ้านเรากลับจ้าง

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นส่วนใหญ่ 

 นั่นหมายถึงว่า ประการแรก เรามีการผลิตแรงงานที่ไม่ค่อยจะตรงกับ

ความต้องการของตลาด ประการที่สอง ธุรกิจของเราน่าจะอยู่ในระดับพื้นฐาน คือ 

ใช้แรงงานที่มีความรู้และทักษะน้อย นอกจากนี้ การที่จะก้าวไปสู่ระดับเทคโนโลยี

ขั้นสูง หรือการขายนวัตกรรมคงจะยากสักหน่อย คือกิจการที่มีอยู่ต้องขยับ หรือ

ไม่ก็ต้องเชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาติมาผลิตของที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น แต่ก็จะ                  

ตดิปญัหาว่าเรามแีรงงานทีพ่รอ้มกบัการท�าสนิค้าทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู หรอืมกีารพฒันา

ด้านนวัตกรรมหรือไม่¯

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจอาเซียน.ปีที่ 4 ฉบับที่ 197 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

มาท�างาน ซึ่งก็เป็นคนงานตามโรงงาน ก่อสร้าง ร้านอาหาร แม่บ้าน      

เป็นต้น ดูแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท้ังสองฝ่าย คือเขาได้ท�างาน

ที่มีค่าแรงดีกว่า และเราได้ใช้แรงงานถูก ท�าให้เราสามารถแข่งขันกับ

ต่างประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าเราได้ แต่ก็ยังมีการออกมาให้ความเห็นท่ี       

ต่างกันออกไปจากหลายๆ ฝ่าย 

 การที่เรามีโอกาสใช้แรงงานราคาถูกจากเพ่ือนบ้าน ท�าให้

เราพัฒนาอุตสาหกรรมช้ากว่าที่ควรจะเป็น 

 ประการแรก	การทีเ่รามแีรงงานถกู	ทำาใหเ้รายงัคงย่ำาอยูกั่บ

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก	ทั้งที่โลกเราได้เปลี่ยนไปแล้ว	จาก

การทีสู่ก้นัดว้ยคา่แรงทีถ่กู	ประสทิธภิาพในการผลิตไปสูอ่ตุสาหกรรม

ทีใ่ชน้วัตกรรม		การท่ีเราไมไ่ดข้ยบัไปทำาสนิคา้ทีม่เีทคโนโลยสีงูขึน้หรอื

ใชก้ารออกแบบความกา้วหนา้ทางนวตักรรม	ทำาใหเ้รามคีวามเสีย่งที่

โรงงานต่างๆ	ของต่างชาติจะย้ายไปหรือคำาสั่งซื้อจะไปที่อื่น	

 ประการต่อมา	 คือการที่เรามีแรงงานราคาถูกให้ใช้	 ทำาให้

สมการความสมดุลของการใช้แรงงานต่อการใช้เครื่องจักรเสียไป	

กล่าวคือ	 ถ้าแรงงานมีราคาสูงขึ้นผู้ประกอบการน่าจะต้องหันไปหา

เครื่องจักรมากขึ้น	 และเราต้องยอมรับว่าการใช้เครื่องจักรย่อมมี

ประสิทธิภาพมากกว่า	 	 การทำางานด้วยแรงงานคน	 เมื่อเป็นเช่นนี้

เราย่อมขาดการพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพการผลิต	 เท่ากับว่าเรามี

ประสิทธิภาพในการผลิตน้อยลง	และยังอยู่กับสินค้าที่ใช้แรงงานมาก	

ในระดับกิจการก็คงสามารถมีส่วนต่างกำาไรได้ต่อไป	 ตราบเท่าที่ยัง

สามารถมีแรงงานราคาถูกกับคำาสั่งซื้อเข้ามา

 ค�าถามต่อมาคือแล้วแรงงานไทยไปไหนกัน ถ้ามีแรงงานจาก

เพ่ือนบ้านเข้ามาท�างานแสดงว่าเขาต้องแย่งงานคนไทยไป แล้วคนไทย

เราไปท�างานอะไร จากบทความของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา     

ปี 2556 สรุปว่า ประเทศไทยมีแรงงานทั้งสิ้น 39 ล้านคน ในจ�านวนนี้

เปน็แรงงานทีเ่ปน็ลกูจา้งกนิเงนิเดือนประมาณ 16 ลา้นคน ซึง่ในจ�านวน 

16 ล้านคนนี้เป็นข้าราชการ 3 ล้านคน  ที่เหลือท�างานเอกชน ประมาณ 

13 ล้านคน (ท�างานมีรายได้ประจ�า 6 ล้านคน ที่เหลือท�างานเป็นลูกจ้าง

รายวัน ประมาณ 7 ล้านคน) นั่นหมายถึงว่าการที่เราเห็นคนท�างานใน

กรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่นั้น  ท�างานกันเป็นลูกจ้างประจ�ากินเงิน


