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สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปที่ 11 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม ป 2562
กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 ผูมีงานทํา 9.49 ลานคน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 6.21
 ผูวางงาน 8.43 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 38.42 คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 0.88

 ความตองการ
แรงงาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เดือนกรกฎาคม 2562
จํานวน 3,282 อัตรา
เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอย
ละ 15.60

บทความนาสนใจ
เปดอาชีพ “ฟรีแลนซ” ทํารายไดเกิน “แสนบาท” ตอเดือน

บทบรรณาธิการ
สถานการณ ต ลาดแรงงานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เดื อ น
กรกฎาคม ป 2562 ความตองการแรงงานโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 15.60
ผู มี งานทํ า 9.49 ล านคน ลดลงรอ ยละ 6.21 ผู ว า งงาน 8.43 หมื่ น คน
เพิ่มขึ้นรอยละ 38.42 คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 0.88 ดานการไป
ทํ า งานต า งประเทศ (เฉพาะ 5 วิธี ก ารเดิ น ทาง) เพิ่ ม ขึ้ น รอ ยละ 40.23
สําหรับภาวะการลงทุน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน มีโรงงานที่ขอ
อนุญาตประกอบกิจการใหม ลดลงรอยละ 53.33 จํานวนเงินลงทุน เพิ่มขึ้น
รอยละ 127.66 สวนการจางงาน ลดลงรอยละ 43.03 และมีแรงงานตาง
ดาวคงเหลื อ 7.80 หมื่ นคน เพิ่ มขึ้ นจากชวงเดี ยวกัน ของป กอน รอยละ
53.74
ปดทายฉบับดวย บทความที่นาสนใจ ฉบับนี้นําเสนอเรือ่ ง เปด
อาชีพ “ฟรีแลนซ” ทํารายไดเกิน “แสนบาท” ตอเดือน หากทานมี
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะติดตอไดที่ www.doe.go.th/lmi-ne หรือ Email: lm_kkn@doe.go.th
พบกันฉบับหนาคะ…

ผูอํานวยการจัดทํา : นางสาวสุกัญญา ภูพัฒนากุล
ผูอ ํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
ผูจัดทํา : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 3 (หลังเกา) ถนนศูนยราชการ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท: 0-4323-9016, 0-4323-4752
โทรสาร : 0-4323-9016
เว็บไซต : www.doe.go.th/lmi-ne หรือ
E-mail : lm_kkn@doe.go.th

สารบัญ
หนา
 ภาวะความตองการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนกรกฎาคม ป 2562
2
 ภาวะการมีงานทําและอัตราการวางงาน
ของประชากร
5
 การไปทํางานตางประเทศ
6
 การทํางานของคนตางดาว
6
 ภาวะการลงทุน
7
 บทความที่นาสนใจ
7
เปดอาชีพ “ฟรีแลนซ” ทํารายไดเกิน “แสนบาท” ตอเดือน

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและงานวิจัยที่นาสนใจ
มาตรฐาน...ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจาหนาที่กรมการจัดหางาน
ขอ 1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมและเสมอภาค
ขอ 2 ใหบริการดวยความเต็มใจรวดเร็วและประทับใจ
ขอ 3 มีมนุษยสัมพันธขยันอดทนสามัคคีมีวินัย
ขอ 4 พัฒนาตนเองและหนวยงานสรรคสรางสังคม
ขอ 5 ศรัทธารักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของหนวยงาน

ภาวะความตองการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกรกฎาคม ป 2562
ความตองการแรงงาน
สถานการณตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลการใหบริการของสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด เดือนกรกฎาคม ป 2562 พบวา นายจาง/สถานประกอบการ มีความตองการแรงงาน จํานวน 3,282 อัตรา
มี ผู ส มั ค รงานที่ ม าใช บ ริ ก ารจั ด หางาน จํ า นวน 4,348 คน และได รั บ การบรรจุ ง าน จํ า นวน 3,912 คน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา สถานประกอบการมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 15.60 โดย
อุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ไดแก การขายปลีก ยกเวน ยานยนตและจักรยานยนต การ
ขายสง ยกเวน ยานยนตและจักรยานยนต การผลิต ผลิตภัณฑอาหาร ตามลําดับ สําหรับผูสมัครงานที่มาใชบริการจัดหา
งาน เพิ่มขึ้นรอยละ 31.16 สวนการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 44.25

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความตองการแรงงาน
ก.ค..2561 2,839 อัตรา
ก.ค.2562 3,282 อัตรา
15.60 %

เพิ่มขึ้น
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ตําแหน งงานที่ มี ความต องการแรงงานมากที่ สุด ได แก พนั กงานขายของหนารานและพนั กงานสาธิตสิ นค า 678 อัต รา แรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ 554 อัตรา แรงงานดานการประกอบ 232 อัตรา เจาหนาทีส่ ํานักงาน 204 อัตรา ตัวแทนฝายขายดานเทคนิคและการคา 185 อัตรา สําหรับ
ความตองการแรงงานตามชวงอายุ พบวา สถานประกอบการมีความตองการแรงงานที่มีอายุระหวาง 18-24 ป มากที่สุด จํานวน 1,441 อัตรา คิดเปน
รอยละ 43.91 อายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 686 อัตรา คิดเปนรอยละ 20.90 และอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 550 อัตรา คิดเปนรอยละ 16.76
ตามลําดับ

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผูสมัครงานที่มาใชบริการจัดหางาน
มีผูสมัครงานที่มาใชบริการจัดหางาน จํานวน 4,348 คน อาชีพที่มีผูสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก อาชีพพนักงานบริการ
พนักงานขายในรานคาและตลาด จํานวน 1,179 คน รองลงมาอาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 1,098 คน อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน 661 คน
อาชีพผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 494 คน และอาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ จํานวน 398 คน โดยเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 2,035 คน รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,054 คน
และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส.,ปวท.) จํานวน 911 คน

การบรรจุงาน
สําหรับผูที่ไดรับการบรรจุงาน จํานวน 3,912 คน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงาน
มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการขายปลีก ยกเวน ยานยนตและจักรยานยนต รองลงมาอุตสาหกรรมการขายสง ยกเวน ยานยนตและ
จักรยานยนต และอุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต สําหรับตําแหนงงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุด
ไดแก พนักงานขายของหนาราน 993 คน แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ 668 คน แรงงานดานการประกอบ 265 คน ผูควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปก 258
คน และเจาหนาที่สํานักงาน 227 คน สําหรับการบรรจุงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา สถานประกอบการมีการบรรจุงานในระดับมัธยมศึกษา
รอยละ 49.11 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 24.80 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา) รอยละ 19.48 และระดับประถมศึกษา รอยละ 6.62
เมื่อจําแนกตามชวงอายุ พบวา มีการบรรจุงานที่มีอายุระหวาง 18-24 ป มากที่สุด รอยละ 32.18 อายุระหวาง 30.39 ป รอยละ 31.24 และอายุ
ระหวาง 25-29 ป รอยละ 23.57 ตามลําดับ

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาวะการมีงานทําและอัตราการวางงานของประชากร เดือนกรกฎาคม ป 2562
โครงสรางประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จําแนกตามสถานภาพแรงงาน เดือนกรกฎาคม ป 2562
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
14.98 ลานคน
ผูอยูในกําลังแรงงาน
9.59 ลานคน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
5.40 ลานคน

ผูมีงานทํา
9.49 ลานคน

ทํางานบาน
1.41 ลานคน

ผูวางงาน
8.43 หมื่นคน

เรียนหนังสือ
1.44 ลานคน

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล

อื่น ๆ
6.26 ลานคน

1.41 หมื่นคน

การจางงาน

ผูมีงานทํา 9.49 ลานคน

เดื อ นกรกฎาคม ป 2562 ผู ที่ อ ยู ใ นกํ า ลั ง
แรงงาน มี จํ า น วน ทั้ งสิ้ น 9.59 ล าน ค น ซึ่ ง
ประกอบด ว ย ผู มี งานทํ า 9.49 ล า นคน ผู ว างงาน
8.43 หมื่ น คน เพิ่ ม ขึ้ น จากช วงเดี ยวกัน ของป ก อน
ร อ ยละ 38.42 คิ ด เป น อั ต ราการว า งงาน ร อ ยละ
0.88 และผูรอฤดูกาล 1.41 หมื่นคน เปรียบเที ยบ
สถานการณ แ รงงานกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น
พบวา จํานวนผูมีงานทํา ลดลงรอยละ 6.21

การวางงาน
ผูวางงาน 8.43 หมื่นคน
คิดเปนอัตราการวางงาน
รอยละ 0.88
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

ผูวางงาน
ก.ค..2561 6.09 หมื่นคน
ก.ค.2562 8.43 หมื่นคน
38.42 %

เพิ่มขึ้น

ประสบการณทํางานของผูวางงาน

ผูวางงาน 8.43 หมื่นคน

หนวย : ลานคน

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การไปทํางานตางประเทศ
จากขอมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน พบวา เดือนกรกฎาคม ป 2562 มีคนงานที่ไดรับอนุญาตให
เดินทางไปทํางานตางประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จํานวน 5,158 คน และเปนคนงานซึ่งไดรับการตอสัญญาและไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับไป
ทํางาน (Re-entry VISA) จํานวน 1,965 คน เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ (เฉพาะ
5 วิธีการเดินทาง) ลดลงรอยละ 38.72 สวนคนงานที่ไดรับการตอสัญญาและไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับไปทํางาน (Re-entry VISA) ลดลงรอยละ
1.50

การทํางานของคนตางดาว
จากขอมูลของสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน ณ เดือนมิถุนายน ป 2562 พบวา คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 78,006 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 53.74

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาวะการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกรกฎาคม ป 2562 มีโรงงาน จํานวน 21 แหง เงินลงทุน
จํานวน 1,556.5 ลานบาท มีการจางงาน 290 คน พิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดขอนแกน มีการขออนุญาตประกอบกิจการใหมมากที่สุด จํานวน
4 แหง และมีการจางงานมากที่สุด จํานวน 55 คน และมีเงินลงทุนมากที่สุด จํานวน 1,182.40 ลานบาท (เปนการจางงานในกิจการผลิตเอทานอล
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง กิจการผลิตสมุด ปกวุฒิบัตร และบริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ กิจการทํามันเสน และกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ) เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา มีโรงงานที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม ลดลงรอยละ 53.33 เงินลงทุน เพิ่มขึ้นรอยละ 127.66 และ
การจางงาน ลดลงรอยละ 43.03
จํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ในอุตสาหกรรมขอเปดกิจการใหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม ป 2561 และเดือนกรกฎาคม ป 2562
จํานวนโรงงาน (แหง) ขนาดลงทุน (ลานบาท) การจางงาน (คน)
ก.ค.61
ก.ค.62
ก.ค.61
ก.ค.62 ก.ค.61 ก.ค.62
ประเภทอุตสาหกรรม
1 อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช
8
3
210.66 1,178.90
114
42
2 สิ่งทอ เครื่องแตงกาย ผลิตหนังสัตว และผลิตภัณฑจากหนังสัตว
3 แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือน เครื่องตกแตงในอาคาร
10
5
86.29
45.73
105
22
และผลิตภัณฑอโลหะ
4 เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษการพิมพ ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก
6
5
52.59 130.57
53
109
5 ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องกล
11
4
217.30 145.50
160
76
เครื่องใชไฟฟาและยานพาหนะ
6 การผลิตอื่นๆ
10
4
116.90
55.82
77
41
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45
21
683.74 1,556.51
509
290

บทความที่นาสนใจ เปดอาชีพ “ฟรีแลนซ” ทํารายไดเกิน “แสนบาท” ตอเดือน
ในยุคดิจิทัลที่เขามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ รวมทั้งวิถีการทํางานที่ไมติดยึดกับกรอบเดิมๆอีกตอไป หากพูดถึง“ อาชีพ” ที่มาแรงก็ตองยก
ให“ ฟรีแลนซ” ที่วันนี้กระจายตัวอยูในหลากหลายวงการ และสรางรายไดเปนกอบเปนกําไมแพอาชีพประจํา
Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํารวจสายงาน “ฟรีแลนซ” ชาวไทย พบวามีหลากหลายไม
วาจะเปน พนักงานขาย อาจารย นักวิจัย นักแสดง นักวาด นักเขียน ลาม เทรนเนอร ชางแตงหนา บริการขับรถรับสงผูโดยสาร ไปจนถึงอาชีพที่คน
ทั่วไปมักเขาใจวาตองทํางานประจําเทานั้น เชน แพทย พยาบาล นักกฎหมาย นักบัญชี และที่ปรึกษาดานการเงินการลงทุน เปนตน
สรุปรวมฟรีแลนซสวนใหญทํางานรับจางทั่วไป 34% รองลงมาคืองานสอนและงานวิจัย 11% พนักงานขาย 10% งานสายครีเอทีฟ 10%
และขายสินคาผานชองทางออนไลน 9% เปดโผฟรีแลนซรายไดสูงสุด แมฟรีแลนซสวนใหญมีรายรับตอเดือนนอยกวาคนทํางานกลุมอื่นๆ
แตชาวฟรีแลนซ 5% บอกวามีรายไดสูงกวา 100,000 บาทตอเดือน อายุเฉลี่ยของชาวฟรีแลนซรายไดสูงอยูที่ 44 ปเทานั้น เทียบกับมนุษยเงินเดือน
รายไดเกินแสน มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 46 ป อาชีพ“ฟรีแลนซ” ที่ทํารายไดหลัก “แสนบาท” ตอเดือน ก็คือ แพทย ตัวแทนขายประกันชีวิต/ที่ดิน ผู
ตรวจสอบบัญชี นักกฎหมายและทนายความอิสระ งานครีเอทีฟ ที่ปรึกษาดานการเงินการลงทุน พนักงานขาย วิทยากร งานสอนและงานวิจัย

(อานตอหนา 8)
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(ตอจากหนา 7)
เมื่อกาวเขาสูอาชีพฟรีแลนซและตองการหารายไดหลักแสนบาทตอเนื่อง มี 3 ปจจัยหลักที่ตองนําไปปฏิบัติ
1.เรียนสูง ประสบการณมาก โอกาสไดเงินแสน หลายคนอาจคิดวารายไดของชาวฟรีแลนซขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะตัว หรือความขยัน
ในการทํางานเปนหลัก แตความจริงแลวระดับการศึกษามีผลกับรายไดของชาวฟรีแลนซมากกวา การสํารวจพบวาชาวฟรีแลนซที่จบการศึกษาสูงมี
โอกาสสรางรายไดที่สูงกวา ชาวฟรีแลนซที่จบปริญญาโทขึ้นไป 13% บอกวามีรายรับตอเดือนเกินแสน ในขณะที่ฟรีแลนซซึ่งจบปริญญาตรีมีสัดสวน
เพียง 4% หรือมีโอกาสนอยกวาราว 3 เทา เมื่อเทียบกันแลวระดับการศึกษามีผลกับระดับเงินเดือนของงานประจํามากกวา โดยมนุษยเงินเดือนที่จบสูง
กวาปริญญาโทมีสัดสวนคนที่ไดเงินเดือนเกินแสนมากกวาคนที่จบปริญญาตรีถึง 6 เทา ตรงนี้สะทอนไดวาระดับการศึกษามีสวนสําคัญในวงการฟรี
แลนซก็จริง แตไมมากเทากับในวงการมนุษยเงินเดือน นอกจากนี้ “ประสบการณ ทํางาน” มีสวนชวยใหรายรับจากงานฟรีแลนซเพิ่มขึ้นเชนกัน
โดยเฉพาะในสายงานที่ยิ่งมีความรูรอบตัวและประสบการณมากก็ยิ่งไดเปรียบ เชน อาชีพพนักงานขาย ซึ่งตองอาศัยทั้งความรอบรูเกี่ยวกับสินคาและ
บริการ ไปจนถึงวิธีการเขาหาและรับมือกับลูกคา หรืออาชีพที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน ที่ไดรับความเชื่อมั่นจากลูกคา

รายได
< 1 แสน
บาทตอ
เดือน

รายได
> 1 แสน
บาทตอ
เดือน

2. Work Smarter, Not Harder หลายคนมีคติประจําใจวา Work hard, Play hard แตความจริงแลว “การทํางานใหสุดอาจจะไมหยุดที่
เงินเพิ่มขึ้นเสมอไป” ฟรีแลนซชาวไทยสวนใหญทํางานประมาณ 3-8 ชั่วโมงตอวัน แตระยะเวลาการทํางานไมไดสงผลกับระดับรายไดเสมอไป เมื่อลอง
เทียบระดับรายไดตามระยะเวลาที่ใชทํางาน จะเห็นวาชาวฟรีแลนซที่ทํางานนอยกวา 3 ชั่วโมงตอวัน มีสัดสวนกลุมคนรายไดมากกวา 50,0000 บาท
ตอเดือน สูงสุดคือ 26% แซงหนาชาวฟรีแลนซอีกสองกลุมที่มีระยะเวลาการทํางานมากกวา ตีความไดวา ถึงจะใชเวลาทํางานนอยกวาแตก็มีโอกาสได
รายไดสูงพอกัน หรือในบางกรณีก็อาจจะไดสูงกวาดวยซ้ํา“อาจพอสรุปไดวาการโหมทํางานมาก ๆ ก็ไมไดทําใหรายรับของเรามากขึ้นดวยเสมอไป
คุณภาพของงานบางครั้งก็ไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ทําแตขึ้นอยูกับทักษะ ความรู ประสบการณ”
3. สรางคอนเนกชั่น
ใครวาคอนเนกชั่นไมสําคัญ เพราะตัวเลขบอกวา ชาวฟรีแลนซเกิน 50% หางานผานคอนเนกชั่นทางสังคม ไมวาจะเปนการติดตอดวยตัวเอง
โดยตรง ผานการแนะนําจากคนรูจัก หรือผานโซเชียลเน็ตเวิรก เชน Facebook Instagram และ Twitter เปนตน แนนอนวาการมีสังคมกวางขวาง
ยอมหมายถึงโอกาสงานที่มากขึ้น แตที่นาสนใจไปกวานั้นคือชาวฟรีแลนซที่มีรายไดสูงๆ มักจะเลือกหางานผานคอนเนกชั่นสวนตัวมากกวาเว็บไซตหา
งาน โดยชาวฟรีแลนซที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 9,000 บาท บอกวาหางานผานเว็บไซต 39% และหาผานคอนเนกชั่นทางสังคม 54% ในขณะที่ชาวฟรี
แลนซรายไดตอเดือนสูงกวา 100,000 บาท ตอบวาหางานผานเว็บไซตเพียง 16% แตหาผานคอนเนกชั่นสูงถึง 62%
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