วารสาร

สถานการณ์ตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

o ผูม้ ีงานทา 37.34 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 1.2 แสนคน
o ผูว้ ่างงาน 4.40 แสนคน ลดลงจากปีก่อน 5.6 หมื่นคน
o ความต้องการแรงงานในประเทศ ณ เดือนเมษายน
จานวน 30,878 อัตรา

คณะผูจ้ ดั ทา
อานวยการโดย: นางสาวส ุกัญญา ภู่พฒ
ั นาก ุล
ผูอ้ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
จัดทาโดย :
กลมุ่ งานวิเคราะห์และวิจยั
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

สารบัญ...

1

ภาวะความต้องการแรงงาน
ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน

2

สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนเมษายน 2561
ปรากฏว่า ความต้องการแรงงานในประเทศโดยรวม
ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 11.98 ผูว้ ่างงาน 4.05 แสนคน
อั ต ราการว่ า งงาน ร้อ ยละ 1.1 ลดลงจากปี ก่ อ น
6.8 หมื่นคน
ทั้ ง นี้ ผ ู้ส นใจสามารถดูร ายละเอี ย ดข้อ มูล และ
ติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานของฉบับก่อนหน้า
และบทความต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ https://doe.go.th/lmia
หรือ Facebook ที่ Thai Labour Market Information

การไปทางานต่างประเทศ

3
กองบรรณาธิการ

4
5

การทางานของคนต่างด้าว
ภาวะเศรษฐกิจ

Line ID = @lmi.doe

วัตถ ุประสงค์:
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ภาพรวมของประเทศ

บทสร ุปผูบ้ ริหาร
ความต้องการแรงงาน

ภาวะการทางานของประชากรเดือนเมษายน 2561
ผูม้ ีอาย ุ 15 ปี ขึ้นไป
56.22 ล้านคน

กรมการจัดหางาน

30,096 อัตรา

ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงานรวม
37.99 ล้านคน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
37.68 ล้านคน
ผูม้ ีงานทา
37.28 ล้านคน

ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
18.23 ล้านคน

เม.ย. 60 จานวน 34,191 อัตรา
เม.ย. 61 จานวน 30,096 อัตรา -11.98%

ทางานบ้าน
5.57 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤด ูกาล
0.31 ล้านคน

เรียนหนังสือ
4.31 ล้านคน

ผูว้ ่างงาน
0.40 ล้านคน

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

1,003 อัตรา

อื่นๆ
8.35 ล้านคน

เม.ย. 60 จานวน 1,820 อัตรา
เม.ย. 61 จานวน 1,003 อัตรา -44.89%

ผูว้ ่างงาน 4.05 แสนคน อัตราการว่างงานร้อยละ 1.1
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ผูว้ ่างงานลดลง
5.6 หมื่นคน

เศรษฐกิจไทยขยายตัวดี
+0.42% การอ ุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน

ผูป้ ระกันตนที่ออกจากงาน

การนาเข้า

-1.72%

การไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ยงั คงทางาน
ในต่างประเทศ

เมษายน 2561
ผูป้ ระกันตน 10,941,422 คน

162,580

160,029

ก.พ.

เดินทาง

เม.ย. 60 22,833 คน
เม.ย. 61 23,953 คน

ที่มา: ศูนย์ขอ้ มูลแรงงานแห่งชาติ

+4.91%

138,893

นาเข้า MOU
3 สัญชาติ 659,221 คน
999,941 คน

เม.ย.

พิสจู น์สญ
ั ชาติ
เดินทางไป-กลับ
1,398,182 คน
17,063 คน เมษายน 2561

มี.ค.

RE-ENTRY
6,687

5,226
3,934

ม.ค.

การทางานของคนต่างด้าว

159,888

เดินทางไปทางานต่างประเทศ
การเลิกจ้าง 23,953 คน

4,786
3,569

ก.พ.

อัตราเงินเฟ้อ

ต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย

เม.ย. 60 10,523,934 คน
เม.ย. 61 10,941,422 คน +3.97%
ม.ค.

+1.07%

3,860

4,237 4,458

3,288,045 คน
ชนกลมุ่ น้อย
61,562 คน

ตลอดชีพ
241 คน

BOI
ชัว่ คราวทัว่ ไป
44,981
คน
106, 854 คน
มี.ค.

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เม.ย.
ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่ านบริ การจั ดหางานโดยรั ฐ มี ตาแหน่งงานรองรับ ณ เดือนเมษายน 2561
จานวน 30,096 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส./
อนุปริญญามากที่สุด
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการเดือนเมษายน
2561 จานวน 30,096 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจานวน 653 แห่ง มีผู้สมัครงาน 30,878 คน และบรรจุงานได้
25,972 คน
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 9,242 อัตรา รองลงมาคือ การขายส่ง
การขายปลีกซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 8,643 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,614 อัตรา การบริหารราชการ
การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 2,062 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,386 อัตรา
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานขายและผู้นาเสนอ
สินค้า) 9,704 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 6,886 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 4,933 อัตรา ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3,468 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
ตารางที่ 1 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน

ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

จานวน
(ร้อยละ)
595 อัตรา
(1.98)
978 อัตรา
(3.25)
3,468 อัตรา
(11.52)
4,933 อัตรา
(16.39)
6,886 อัตรา
(22.88)
108 อัตรา
(0.36)

ปฏิบัติงานฝีมือใน
ธุรกิจ

1,864 อัตรา ช่างไฟฟ้า
(6.19)

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
สาเร็จรูป

ช่างซ่อม
เครื่องจักรกล

ปฏิบัติงานใน
โรงงาน

1,467 อัตรา พนักงานขับรถยนต์
(4.87)

พนักงานขับ
รถบรรทุก/รถตู้

อาชีพงานพื้นฐาน

9,797 อัตรา แรงงานด้านการผลิต แรงงานก่อสร้าง
(32.55)
อาคาร

ช่างเย็บผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ/เครื่องแต่ง
กาย
พนักงานจัดส่ง
สินค้า

ผู้บริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิค
เสมียนเจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ขาย
พนักงานบริการลูกค้า

เจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
หน่วยงานรัฐบาล การขาย
ผู้ตรวจสอบภายใน วิศวกรเครื่องกล

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

โปรแกรมเมอร์

พนักงานบัญชี

QC เส้นใย เสื้อผ้า

ผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา
ช่างเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า
พนักงานบันทึก
ข้อมูล
พ่อครัว

พนักงานธุรการ

QC ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

พนักงานขาย

พนักงานเสริฟ

ผู้ออกแบบสวน

พนักงานตรวจไร่

3

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
เอกสาร
พนักงานดูแลความ แม่บ้านสานักงาน
ปลอดภัย
ผู้เพาะปลูก
ผู้ดูแลสวนสัตว์
ยางพารา

ผู้ทางานไม้ทั่วไป

ช่างปรับไฟฟ้า
อุปกรณ์ทาความ
เย็น
ผู้ขับรถยนต์
รถรับจ้าง

ช่างเย็บ ช่างปัก

พนักงานทาความ
สะอาดอาคาร

พนักงานส่งเอกสาร

ช่างเลื่อยไม้

แผนภูมิที่ 1 ความต้องการแรงงานจาแนกตามกลุ่มงาน เดือนเมษายน 2561
ประเภทกลุ่มงาน
กลุม่ งานอาชี พงานพืน้ ฐาน

9,797
1,467

กลุม่ งานปฏิบัติงานในโรงงาน

1,864

กลุม่ งานปฏิบัติงานฝี มือ ในธุรกิจ

108

กลุม่ งานปฏิบัติงานเกษตรและประมง

6,886

กลุม่ งานพนักงานบริการ
กลุม่ งานเสมียน เจ้า หน้า ที่

4,933
3,468

กลุม่ งานช่ า งเทคนิค

978

กลุม่ งานผู้ประกอบวิช าชี พ

595

กลุม่ งานผู้บริหาร

0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

ความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 49.55 รองลงมา
คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 18.11 ภาคใต้ ร้อยละ 16.74 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 15.60
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการแรงงาน 34,191 อัตรา พบว่าความต้องการ
แรงงานลดลง 4,095 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.98 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีความต้องการแรงงาน
29,626 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 470 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.59

44

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ปี 2560 และ ปี 2561
ประเภทอุต สาหกรรม
การผลิต

1,492
1,386
1,185
1,018
872
693
582
559
335
193
272
204
111
91
75
32
23
31
34
147
284
372
154
387
203
437
149
444

กิจกรรมการบริห าร/บริการสนั บ สนุ น
การขนส่ง/สถานที่ เ ก็บ สิน ค้า
การก่อสร้าง
กิจกรรมทางการเงิน /การประกัน ภั ย
กิจกรรมการบริการ
เกษตรกรรม การป่ าไม้
การท้า เหมืองแร่/เหมืองหิ น
การจัด หาน้า การจัด การน้า เสีย
กิจกรรมการจ้างงานในครัว เรือน
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า
การศึกษา
กิจกรรมด้ านสุขภาพ/งานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมเกี่ย วกับ อสังหาริมทรัพย์
ศิลปะ ความบั น เทิ ง

เมษายน 2560
เมษายน 2561

ลด

เพิ่ม

367
644
841
896
1,068
2,062
1,503
2,614

กิจกรรมวิ ชาชีพวิ ท ยาศาสตร์
ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร
การบริห ารราชการ การป้ องกัน ประเทศ
ที่ พักแรม/บริการด้ านอาหาร

7,506

การขายส่ง/การขายปลีก

0

2,000

17,135

9,242

4,000

6,000

8,643

อัต รา
8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

ผู้สมัครงาน
ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ จานวน 30,878 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 45.96
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 22.90 ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 21.92 และประถมศึกษา
ร้อยละ 9.22
พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าผู้มาสมัครงานที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.07 รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ร้อยละ 27.21 อายุระหว่าง 25 – 29 ปี ร้อยละ 15.39
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 34,697 คน และเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน
31,011 คน พบว่าผู้สมัครงานลดลง 3,819 คน และ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 11.01 และ 0.43 ตามลาดับ

5

ตารางที่ 2 ตาแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน

จานวน
(ร้อยละ)

ผู้สมัครมาก 5 อันดับ

ผู้บริหาร

706 คน
( 2.29)

ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหาร
ของหน่วยงาน
รัฐบาล

ผู้จัดการทั่วไปด้าน ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ค้าปลีก

ผู้ประกอบวิชาชีพ

1,328 คน
(4.30)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขาย

ครู อาจารย์ระดับ โปรแกรมเมอร์
อาชีวศึกษา

ช่างเทคนิค

3,740 คน
(12.11)

พนักงานบริการ
ลูกค้า

พนักงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
นักออกแบบภาพ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก
สินค้าเส้นใย
เสื้อผ้า

นักออกแบบภาพ
กราฟฟิก

เสมียนเจ้าหน้าที่

6,086 คน
(19.71)

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

เจ้าหน้าที่
คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
เอกสาร

พนักงานบันทึก
ข้อมูล

พนักงานบริการ

6,461 คน
(20.92)

พนักงาน

พนักงานบริการ

พนักงานเสริฟ

แม่บ้านสานักงาน

พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย

ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

77 คน
(0.25)

พนักงานตรวจไร่

ผู้ดูแล
คนงานฝีมือประจา คนงานฝีมือพืชไร่/ คนงานประจา
สวนสาธารณะและ สวนไม้ยืน/ไม้พุ่ม พืชผัก
ฟาร์มโคนม
สนามหญ้า

ปฏิบัติงานฝีมือใน
ธุรกิจ

1,335 คน
(4.32)

ช่างไฟฟ้าทั่วไป

ช่างซ่อม
เครื่องจักรกล

ปฏิบัติงานใน
โรงงาน

1,306 คน
(4.23)

พนักงานขับรถยนต์ ผู้บรรจุหีบห่อและ ช่างเย็บผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบอุปกรณ์ พนักงานขับรถยก
ปิดฉลาก
สิง่ ทอสิ่งถักและ อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องแต่งกาย

อาชีพงานพื้นฐาน

9,839 คน
(31.86)

แรงงานด้าน
การผลิต

ช่างปรับแต่ง
เครื่องยนต์

พนักงานส่งหนังสือ พนักงานทาความ
สะอาดอาคาร
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ช่างปรับไฟฟ้า
ทั่วไป

ผู้ขนส่งสินค้า

ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน
ผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษา

ช่างเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า

แรงงานก่อสร้าง
อาคาร

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับการศึกษา เดือนเมษายน 2561

อัต รา/คน
20,000

ต้าแหน่ งงานว่าง (อัต รา)
ผู้ สมัค รงาน (คน)

18,000
16,000

14,192

14,000
12,000

11,712

10,418

10,000

6,000
4,000

7,071

6,767

8,000
4,692

3,274

2,848

2,000
0
ประถมศึกษา

มัธ ยมศึกษา

ปวช. - ปวส./อนุ ป ริญญา

ระดั บ การศึ ก ษา

ปริญญาตรีขึนไป

การบรรจุงาน
มีการบรรจุงานจานวน 25,972 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน12,414 คน (47.80%) รองลงมา
ได้แก่ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 5,641 คน (21.72%) ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา จานวน 5,562 คน (21.41 %) และ
ระดับประถมศึกษา จานวน 2,355 คน (9.07 %)
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 8,197 คน การขายส่งการขายปลีกซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 7,178 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,707 คน การบริหารราชการการป้องกันประเทศและการประกันสังคม
ภาคบังคับ 2,043 คน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,203 คน
อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานธุรการ 8,830 คน รองลงมาคือ
พนักงานบริการพนักงานขาย 5,947 คน เสมียน เจ้าหน้าที่ 4,648 คน ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2,918 คน ผู้ปฏิบัติงาน
โดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 1,174 คน
เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับตาแหน่งงานว่าง พบว่า ตาแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ มีจานวน 4,124 อัตรา
ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งที่ต้องการผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส./อนุปริญญา โดยตาแหน่งที่ไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่
พนักงานขาย แรงงานก่อสร้างอาคาร แรงงานด้านการผลิต
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ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์
ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กร
มหาชนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลตาแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงาน รวมถึง
ลูกจ้างของหน่วยงาน ประจาเดือนเมษายน 2561 พบว่า มีความต้องการแรงงาน 1,003 อัตรา
1. ภาครัฐ มีความต้องการแรงงาน 954 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 95.11 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ 385 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 40.36 ต้องการตาแหน่ง นายช่างรังวัด มากที่สุด 99 อัตรา รองลงมาคือ กลุ่มลูกจ้าง 375 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 39.31
โดยต้ อ งการต าแหน่ง พนั กงานช่ วยเหลื อ คนไข้ มากที่สุ ด 86 อั ตรา และกลุ่ ม พนั ก งาน (พนั ก งานราชการ 143 อั ต รา พนั กงาน
มหาวิทยาลัย 51 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 20.33 ต้องการตาแหน่ง ครู (ระดับประถม-มัธยมศึกษา) มากที่สุด 42 อัตรา และเมื่อพิจารณา
ตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งการผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละสู ง กว่ า เป็ น ส่ ว นใหญ่ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 45.39 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 30.50 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 12.37 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 4.72
และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 7.02
2. ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มีความต้องการแรงงาน 49 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.89
เป็นพนักงานทั้งสิ้น ร้อยละ 100 โดยต้องการ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มากที่สุด 10 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา
พบว่า ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า คิดเป็น
ร้อยละ 69.39 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 18.37 และระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 12.24

แผนภูมิที่ 4 ความต้องการแรงงานจ้าแนกตามประเภทหน่วยงาน เดือน เมษายน 2561

ภาครัฐ 95.11%

ข้าราชการ 385 อัตรา

ลูกจ้าง 375 อัตรา

ส่ว นราชการไม่สังกั ด
ส้านั กนายกฯ 4.89%

พนั กงานราชการ 143 อัตรา
พนั กงานมหาวิทยาลัย
51 อัตรา

ที่มา : 1. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2. สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3. perdsorbtoday.com จากการรวบรวมความต้องการแรงงาน
รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : การจัดกลุ่มประเภทองค์กรจัดตามเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความต้องการแรงงานรายเดือน ปี 2560-2561
หน่วยงาน
1. ภาครัฐ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง
4. องค์กรมหาชน
รวม

ปี 2560
เมษายน
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
1,480
81.32
340
18.68
-

1,820

100

ปี 2561
มีนาคม
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
951
99.27
7
0.73
-

958

100

เมษายน
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
954
95.11
49
4.89
-

ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง
ปีก่อน เดือน
หน้า
ก่อน
-35.54 +0.32
-100
-100
-

1,003

-44.89

100

+4.70

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงานลดลง
โดยภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุด จานวน 529 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 35.54 ขณะที่ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 49 อัตรา และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงาน
เช่นเดียวกับปีก่อน และเมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับเดือนก่อนหน้า พบว่า หน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
จานวน 3 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.32 ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 100
และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับเดือนก่อน
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ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากร โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน 2561 พบว่าจานวน
ผู้มีงานทาลดลง ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้
 ผู้มีงานทา จานวน 37.28 ล้านคน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.5 แสนคน
 ผู้ว่างงาน จานวน 4.05 แสนคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.3 หมื่นคน
 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.2 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงานอยู่ร้อยละ 1.1
โครงสร้างกาลังแรงงานเดือนเมษายน 2561

ผู้มีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
56.22 ล้านคน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
37.99 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
18.23 ล้านคน

ผู้มีงานทา 37.28 ล้านคน

ทางานบ้าน 5.57 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 0.40 ล้านคน

เรียนหนังสือ 4.31 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล 0.31 ล้านคน

อื่น ๆ 8.35 ล้านคน

ภาวะการมีงานทา
จากผลการสารวจ พบว่าผู้มีงานทาในเดือนเมษายน 2561 มีจานวน 37.28 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทาในภาคเกษตรกรรม
10.74 ล้ านคน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.31 และนอกภาคเกษตรกรรม 26.54 ล้ านคน คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.21 โดยทางานในสาขา
การขายส่งและการขายปลีกมากที่สุด 6.38 ล้านคน รองลงมาคือสาขาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร 3.08 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 2.32 ล้านคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ
การประกันสังคมภาคบังคับ 1.72 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
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แผนภูมิที่ 5 ผู้มีงานทา เดือนมีนาคม ปี 2561

ขายส่ง ขายปลีกฯ 6.38 ล้ านคน
ภาคเกษตร

การผลิต 6.06 ล้ านคน

นอกภาคเกษตรกรรม

ที่พกั แรมและบริ การด้ านอาหาร 3.08 ล้ านคน

10.74 ล้านคน

การก่อสร้ าง 2.32 ล้ านคน

26.84 ล้านคน

การบริ หารราชการฯ 1.72 ล้ านคน

ภาวะการว่างงาน
สาหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจานวน 4.05 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 3.3 หมื่นคน
เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทางาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน มีจานวน 2.33 แสนคน
และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน 1.72 แสนคน ซึ่งประกอบด้ วยผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรม 0.12 แสนคน
ภาคการผลิต 0.73 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 0.87 แสนคน

ไม่เคยทางานมาก่อน
2.33 แสนคน

เคยทางานมาก่อน
1.72 แสนคน

ภาคเกษตรกรรม
0.12 แสนคน

ภาคการผลิต
0.73 แสนคน

ภาคการบริการ
และการค้า
0.87 แสนคน
ระดับการศึกษาที่มีการว่างงานสูงสุด คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 1.60 แสนคน รองลงมามีจานวนใกล้เคียงกัน
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.91 แสนคน มัธยมศึกษาตอนต้น 0.90 แสนคน ประถมศึกษา 0.81 แสนคน ผู้ที่ไม่มกี ารศึกษาและต่ากว่า
ประถมศึกษา 0.18 แสนคน
การว่างงานได้รับผลของฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง โดยช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกและเป็นช่วงที่นักเรียน นักศึกษาจบ
การศึกษาจานวนมาก อัตราการว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงการเพาะปลูก และมีเทศกาลจานวนมากทาให้การจ้างงาน
เพิ่มขึ้น อัตราการว่างจึงลดลง
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แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบจานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนเมษายน ปี 2560 และปี 2561
เม.ย.-60

แสนคน

2.50

เม.ย.-61
1.92

2.00

1.62
1.50
1.08
1.00
0.60
0.50

0.89

0.75

0.77

0.76

0.20 0.15

ไม่มีและต่ากว่า

ประถม

มัธยมต้ น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

แนวโน้มการว่างงาน
กรมการจัดหางานได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้ว คาดการณ์ว่าเดือนเมษายน และพฤษภาคม
2561 **มีผู้ว่างงานประมาณ 4.05 และ 4.04 แสนคน อัตราว่างงาน ร้อยละ 1.2 ทั้งสองเดือน
สถานการณ์การเลิกจ้าง
สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมีนาคม 2561 มีจานวน 144,790 คน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุของการเลิกจ้าง จานวน 24,238 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเลิกจ้างที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิผู้รับประโยชน์ทดแทนรายเดือน ปี 2560 – 2561
เลิกจ้าง 60

เลิกจ้าง 61

160,000
140,000

133,421 129,558

120,000

132,294 130,419

145,151 147,838

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 60

หน่วย : คน

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 61

155,719 156,587 156,791 157,883

146,471 144,590 145,172
140,273

144,790

100,000 29,076 26,875 25,901
23,023
22,833 23,795 21,701 21,100
80,000
21,025 21,480 21,873 22,212
60,000
40,000

23,935

23,114

24,238

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

20,000
0
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
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การไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
5,333 คน
1,922 คน
(25.10%)
(69.64%)

แรงงานไทยเดินทางไปทางานต่างประเทศ

ผู้ชาย
3,451 คน
(66.48%)

ผู้หญิง
1,007 คน
(19.40%)

ในเดือนเมษายน 2561 มีแรงงานไทยที่ยังคงทางานอยู่ในต่างประเทศจานวน 138,893 และแรงงานไทยที่ลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนเมษายน 2561 มีจานวน 7,255 คน
สาหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนเมษายน 2561 มีจานวน 4,458 คน เป็นชาย 3,451 คน หรือ
ร้อยละ 66.48 เป็นหญิง 1,007 คน หรือร้อยละ 19.40 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 14.12 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.49

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามระดับการศึกษา ต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง
2,620 คน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
2,058 คน

757 คน

เหนือ 954 คน
กลาง 333 คน

ตะวันออกเฉียงเหนือ
2,812 คน

เดินทางด้วยตัวเอง

1 คน
ใต้ 90 คน

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามประเทศ 5 อันดับแรก
ญี่ปุ่น

1,349 คน
(10.49%)

อิสราเอล

1,176 คน
(9.15%)

สาธารณรัฐ
เกาหลี

1,095 คน
(8.52%)

นายจ้างพาไปทางาน

840 คน
461 คน

นายจ้างพาไปฝึกงาน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวท. ปริญญาตรี อื่นๆ
ปวส.

ตะวันตก 56 คน

4,784 คน
(37.21%)

823 คน

1,496 คน
1,096 คน

ทั่วประเทศ
4,458 คน

213 คน

ไต้หวัน

กรมการจัดหางาน

นิวซีแลนด์

348 คน
(2.71%)

276 คน

ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 66.95
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.54 โดยการเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยการจัดส่งของบริษัท
จั ดหางานร้ อ ยละ 47.93 ส่ ว นสาขาอาชี พที่ เดิ นทางไปท างานมากที่ สุ ด
ได้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร และ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการประกอบ ร้อยละ 41.76 รองลงมาคืออาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 17.33
ตลาดแรงงานไทยส่ว นใหญ่ ยังคงอยู่ใ นภู มิภ าคเอเชี ย โดยมี ไต้ หวั น
เป็ น ตลาดแรงงานหลั ก ซึ่ ง แรงงานไทยนิ ย มเดิ น ทางไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าวทาให้มีรายได้ส่งกลับในเดือนเมษายน
2561 จานวน 11,341 ล้านบาท
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การทางานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2561 มีจานวน 3,288,045 คน โดยคนต่างด้าวที่มาทางานในประเทศไทย
ประเภทพิสูจน์สัญชาติ มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.52 รองลงมาคือประเภท 3 สัญชาติ (ศูนย์ OSS) คิดเป็นร้อยละ 30.41 และ
ประเภทนาเข้าตาม MOU คิดเป็นร้อยละ 20.05
3 สัญชาติ
999,941 คน
เดินทางไป-กลับ
17,063 คน

นาเข้า MOU
659,221 คน
พิสจู น์สญ
ั ชาติ
1,398,182 คน

เมษายน 2561
3,288,045 คน
ตลอดชีพ
241 คน

ชนกลมุ่ น้อย
61,562 คน
ชัว่ คราวทัว่ ไป
106, 854 คน

BOI
44,981 คน

จานวนคนต่างด้าวในประเทศไทย จาแนกตามทักษะ

ไม่ใช้ทกั ษะ

ใช้ทกั ษะ

พิสจู น์สญ
ั ชาติ
1,398,182 คน

ชัว่ คราวทัว่ ไป
106,854 คน

นาเข้าตาม MOU
659,221 คน

ส่งเสริมการลงท ุน

ชนกลมุ่ น้อย
61,562 คน

44,981 คน

ไป-กลับ
17,063 คน

3 สัญชาติ
999,941 คน
ตลอดชีพ
241 คน
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ภาวะเศรษฐกิจ
ภาคต่างประเทศ
ส่งออก

นาเข้า

-14.09%

-1.72%

 การส่งออกลดลงจากเดือนก่อน
จากมูลค่าการส่งออกอากาศยาน
เรือ แท่น และรถไฟ นามันดิบ
 การนาเข้าลดลงจากเดือนก่อน
จากการนาเข้าอากาศยาน ทองคา
รถไฟ เครื่องประดับ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

+

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม

1.07%

อัตราเงินเฟ้อ

Highlight:

อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ ร้อยละ 1.07
ปรับขึนตามราคานามันขาย
ปลีกในประเทศและราคา
อาหารสด

เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวดี

 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากเดือนก่อน

-

16.47%

-26.95%

อัตราการใช้
กาลังการผลิต
-14.72%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจาก
เดือนก่อนจากดัชนีการผลิตผลิตภัณ ์
อาหาร การผลิตเครื่องดื่ม การผลิต
ผลิตภัณ ์จากยาสูบ
อัตราการใช้กาลังการผลิตลดลงจาก
เดือนก่อนจากดัชนีการผลิตยานยนต์
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง

+ 0.42%

การลงทุนภาคเอกชน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึนปริมาณการ
จาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่
ปี 2553

เพิ่มขึนจากเดือนก่อนจากการเพิ่มขึนของดัชนีการใช้ จ่าย
ภาคบริการและยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เศรษฐกิ จ ไทยในเดื อ นเมษายน 2561 ขยายตั ว ดี โดยเครื่ อ งชี้ ภ าวะเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ เปลี่ ย นแปลงจาก
เดื อ นก่ อ นและช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น กล่ า วคื อ ในภาคการผลิ ต พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม พบว่ า
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 26.95 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.29 ลดลงจากเดือนก่อน
เนื่ อ งมาจากการลดลงของดั ช นี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร การผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม และการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยาสู บ เป็ น ต้ น
อัตราการใช้กาลังการผลิต ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 14.72 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.18 ลดลงจากเดือนก่อน
เนื่องจากการลดลงของดัชนีการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิตอุปกรณ์ขนส่งและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
สาหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 16.47 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.19 ลดลงจาก
เดือนก่อนเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านบาท) สาหรับ
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.42 และร้อยละ 7.07 ตามลาดับ
เนื่ องมาจากการเพิ่ม ขึ้น ของดั ชนี การใช้ จ่ ายภาคบริ การ ยอดขายรถยนต์นั่ งส่ ว นบุ ค คลและยอดขายรถยนต์เ ชิ งพาณิชย์ เป็น ต้ น
การส่ งออกมีมูล ค่า 18,948.49 ล้า นดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงจากเดื อนก่ อน ร้ อยละ 14.09 แต่เพิ่ มขึ้น จากช่ วงเดี ยวกั นของปีก่อ น
ร้อยละ 14.56 ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกอากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ น้ามันดิบ สินค้าเหมืองแร่ เป็นต้น
การนาเข้า มีมู ล ค่า 18,714.11 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ลดลงจากเดือ นก่อ น ร้ อ ยละ 1.72 แต่ เ พิ่ม ขึ้ นจากช่ ว งเดี ยวกั นของปี ก่ อ น
ร้อยละ 22.72 ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการลดลงของมูลค่าการน าเข้าอากาศยาน ทองคา รถไฟ เครื่องประดับ เป็นต้ น
จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการนาเข้าทาให้เกินดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 234.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่
ร้อยละ 1.07 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.79 ในเดือนก่อน ตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับขึ้นตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกและ
ราคาอาหารสดที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 14 เดือน
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี


ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวไม่มากในกลุ่มที่มี
รายได้น้อย
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ผลกระทบด้านแรงงาน
ส่งผลต่อก าลังซื้อภายในประเทศซึ่งอาจทาให้ภาค
การผลิตชะลอตัวและการจ้างงานใหม่ชะลอตัวตาม

