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อำนวยการโดย : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอ ำนวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทำโดย : กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

สถานการณ ต ลาดแรงงานเดื อ นธั น วาคม 2562
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานผาน
กรมการจัดหางาน จำนวน 21,979 อัตรา เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอน
รอยละ 3.56 ผูม งี านทำ 37.66 ลานคน ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 0.56 ผูวางงาน 3.67 แสนคน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 5.16 อัตราการวางงาน
รอยละ 1.0
ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลและติดตาม
สถานการณตลาดแรงงาน และบทความตาง ๆ ไดจากเว็บไซต
https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook ที่ Thai Labour
Market Information
กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค :
เพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

ÀÒÇÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã

1

จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติที่ทำการสำรวจในเดือนธันวาคม 2562 พบวา มีผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.70 ลานคน
มีผอู ยูใ นกำลังแรงงานรวม 38.21 ลานคน เปนผูม งี านทำ 37.66 ลานคน ผูว า งงาน 3.67 แสนคน (คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.0)
และผูรอฤดูกาล 1.79 แสนคน
โครงสรางประชากร เดือนธันวาคม 2562

จำแนกตามภาค

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.70 ลานคน
ผูอยูในกำลังแรงงานรวม
38.21 ลานคน

กำลังแรงงานปจจุบัน
38.03 ลานคน

จำนวนผูมีงานทำ

ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
18.49 ลานคน

ภาคเหนือ

ผูวางงาน
0.37 ลานคน

ภาคใต

JOB

ธันวาคม 2561 จำนวน 3.49 แสนคน
ธันวาคม 2562 จำนวน 3.67 แสนคน
ไมเคยทำงาน 1.72 แสนคน

1. การผลิต 6.13 ลานคน

HOTEL

นอกภาคเกษตร
24.97 ลานคน

¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ 3.67 áÊ¹¤¹
(ÍÑµÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ ÃŒÍÂÅÐ 1.0)

-0.56%

6 อันดับ

ภาคเกษตร
12.69 ลานคน

ผูมีงานทำ 5.21 ลานคน
ผูวางงาน 0.28 แสนคน

ผูมีงานทำ 5.01 ลานคน
ผูวางงาน 0.76 แสนคน

¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó 37.66 ÅŒÒ¹¤¹
ธันวาคม 2561 จำนวน 37.87 ลานคน
ธันวาคม 2562 จำนวน 37.66 ลานคน

กรุงเทพมหานคร

ผูมีงานทำ 12.00 ลานคน
ผูวางงาน 0.98 แสนคน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา ปวย
หรือพิการไมสามารถทำงานได)
8.84 ลานคน

Å´Å§ 2.1 áÊ¹¤¹

ผูมีงานทำ 9.27 ลานคน
ผูวางงาน 1.04 แสนคน

ภาคกลาง

เรียนหนังสือ
4.23 ลานคน
ผูมีงานทำ
37.66 ลานคน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูมีงานทำ 6.17 ลานคน
ผูวางงาน 0.61 แสนคน

ทำงานบาน
5.42 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.18 ลานคน

2. ขายสง-ขายปลีก 6.06 ลานคน

ระดับการศึกษา
อุดมศึกษา 1.04 แสนคน

3. ที่พักแรม/บริการ 2.75 ลานคน

มัธยมปลาย 0.26 แสนคน

4. กอสราง 2.02 ลานคน

มัธยมตน 0.20 แสนคน

5. การบริหารราชการ 1.48 ลานคน

ประถมศึกษา 0.17 แสนคน

6. การขนสง 1.29 ลานคน

ต่ำกวาประถมฯ 0.04 แสนคน

ผูมีงานทำจำแนกตามหมวดอาชีพ
ผูบริหาร
ผูประกอบวิชาชีพ
ชางเทคนิค
เสมียน เจาหนาที่

1.32
1.31
2.01
2.07
1.79
1.73
1.59
1.61

งานเกษตร/ประมง

ปฏิบัติงานในโรงงาน
อาชีพงานพื้นฐาน

4.20
4.06
4.03
3.70
4.37
4.32

2 กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

เคยทำงาน 1.95 แสนคน
เกษตรกรรม
0.14 แสนคน
การผลิต
0.83 แสนคน
การบริการฯ
0.98 แสนคน

ผูวางงาน

ผูมีงานทำ
จำนวนผูมีงานทำ (หนวย : ลานคน)
ลานคน
10.00
8.00

7.37
7.28

5.16%

ระดับการศึกษา
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2562
หนวย : ลานคน

งานบริการ

ปฏิบตั งิ านฝมอื ในธุรกิจ

จำนวนผูวางงาน

8.23

แสนคน
2.10

8.68
6.54

6.00

11.19
11.58

0.00

6.20

8.01
1.47

1.80
1.50
1.20

4.00
2.00

จำนวนผูวางงาน (หนวย : แสนคน)

0.67

0.55

0.90

0.76

0.60

0.22
ไมมีการศึกษา/ ประถมศึกษา
ต่ำกวาประถม/
อื่น ๆ ไมทราบ

0.30

มัธยมตน

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

0.00

2
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นายจาง/สถานประกอบการ จำนวน 303 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ ณ เดือนธันวาคม 2562
จำนวน 21,979 อั ต รา เป น ความต อ งการแรงงานในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามากที ่ ส ุ ด จำนวน 7,705 อั ต รา (ร อ ยละ 35.06) รองลงมา ได แ ก
ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา จำนวน 7,681 อัตรา (รอยละ 34.95) ระดับประถมศึกษา จำนวน 3,674 อัตรา (รอยละ 16.72) และระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป
จำนวน 2,919 อัตรา (รอยละ 13.28)
ME

SU

ME

RE

SU

RE
ME

SU

RE

m
re m
Lo su
Ip

แจงความตองการแรงงาน
กับกรมการจัดหางาน
21,979 อัตรา

พฤศจิกายน 62 จำนวน 21,224 อัตรา
ธันวาคม 62 จำนวน 21,979 อัตรา

3.56%

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน
21,134 คน
พฤศจิกายน 62 จำนวน 21,033 คน
ธันวาคม 62 จำนวน 21,134 คน

บรรจุงาน
18,436 คน
พฤศจิกายน 62 จำนวน 18,824 คน
ธันวาคม 62 จำนวน 18,436 คน

0.48%

-2.06%

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ
1. ผูบริหาร 578 อัตรา

1. ผูจัดการฝายขาย
2. ผูจัดการฝายการตลาด
23.50%
3. ผูจัดการฝายบริหาร
4. ผูจัดการฝายคาปลีก
5. เจาหนาที่บริหารของหนวยงานรัฐบาล

2. ผูประกอบวิชาชีพ 846 อัตรา
1. นักการตลาด
2. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
3. วิศวกรอุตสาหการ
4. ครูมัธยมศึกษา
5. โปรแกรมเมอร

3.68%

3. ชางเทคนิค 2,531 อัตรา

1. พนักงานบริการลูกคา
2. พนักงานบัญชี
22.33%
3. QC ผลิตภัณฑเสนใย เสื้อผา
4. QC ผลิตภัณฑไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
5. เจาหนาที่การตลาดหลักทรัพย

4. เสมียน เจาหนาที่ 3,414 อัตรา
1. พนักงานธุรการ
2. เจาหนาที่เก็บเงิน
3. เจาหนาที่คลังสินคา
4. พนักงานบันทึกขอมูล
5. เจาหนาที่คอมพิวเตอร

7. ผูป ฏิบตั งิ านฝมอื 1,065 อัตรา

1. ชางไฟฟา
2. ชางซอมเครือ่ งจักรกล
-41.64%
3. ผูคัดแยกและจัดระดับชั้นคุณภาพ
อาหาร ผัก และผลไม
4. ชางซอมยานยนต
5. ชางตัดเย็บเสื้อผา

10.49%

5. พนักงานบริการ 4,657 อัตรา
1. ผูนำเสนอสินคา
2. พนักงานขายของหนาราน
3. พนักงานบริการทั่วไป
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
5. แมบานสำนักงาน

8. ปฏิบตั งิ านในโรงงาน 1,254 อัตรา

1. พนักงานขับรถยนต
2. ผูปฏิบัติงานในกรรมวิธี
4.07%
การทำน้ำตาล
3. พนักงานขับรถบรรทุก
4. ชางประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
5. ชางเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอ สิ่งถัก และ
เครื่องแตงกาย

13.81%

6. ปฏิบตั งิ านเกษตรและประมง 54 อัตรา

9. อาชีพงานพืน้ ฐาน 7,580 อัตรา

1. พนักงานตรวจไร
2. ผูดูแลสวนสาธารณะ/สนามหญา -50.00%
3. ผูเพาะปลูกพืชสวน
4. ผูตบแตงสวน
5. คนงานสวนยาง

1. แรงงานดานการผลิต
2. ผูจำหนายสินคาแบบขายตรง 0.38%
3. ผูขนสงสินคา
4. พนักงานทำความสะอาด
5. พนักงานบรรจุ

หมายเหตุ : เปนการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของความตองการแรงงานในกลุม งานตาง ๆ เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562

ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานที่มาใชบริการ และการบรรจุงาน
จำแนกตามหมวดอาชีพ
578
506
367
846
852
685

ผูบริหาร
ผูประกอบวิชาชีพ
ชางเทคนิค

75

3,414
4,080
2,979
4,657
4,468
3,952

54
งานเกษตร/ประมง 37

ปฏิบัติงานในโรงงาน

ปริญญาตรี

2,531
2,180
1,840

งานบริการ

ปฏิบัติงานฝมือในธุรกิจ

จำแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาโทและสูงกวา 76
112

เสมียน เจาหนาที่

20

ความตองการแรงงาน (อัตรา)
ผูสมัครงานที่มาใชบริการ (คน)
การบรรจุงาน (คน)

อนุปริญญา 74
74

ปวส.
ปวช.

1,065
1,033
856
1,254
1,231
1,128

อาชีพงานพื้นฐาน
3 กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

2,843

747

5,298
4,562

1,635
2,976
2,371
2,115
3,070
1,584
450 1,336

มัธยมศึกษา
6,747
6,609

7,580

ประถมศึกษา

5,509
2,707
2,382

7,705
8,988
7,892

3,674

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

¡ÒÃä»·Ó§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
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การไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนธันวาคม 2562 มีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศทั้งสิ้น 149,455 คน
โดยประเทศทีแ่ รงงานไทยไปทำงานมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ไตหวัน อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับประเภทงานทีแ่ รงงานไทยไปทำงาน
มากที่สุด คือ แรงงานทั่วไป แรงงานดานการผลิต และแรงงานดานการเกษตร

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด
2561
2562

3. เกาหลีใต
22,500 คน

1. ไตหวัน
68,605 คน

149,455

151,121

หนวย : คน

150,829

156,822

162,016

160,136

155,734

155,967

154,302

155,126

156,392

152,019

154,852

แรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศ

2. อิสราเอล
26,573 คน
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ธันวาคม 61 จำนวน 154,852 คน
ธันวาคม 62 จำนวน 149,455 คน

พฤศจิกายน 62 จำนวน 151,121 คน
ธันวาคม 62 จำนวน 149,455 คน

-3.49%

4. ญี่ปุน
7,825 คน

5. มาเลเซีย
3,306 คน
-1.10%

5 อันดับแรกของประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด จำแนกตามกลุมประเทศ
เอเชีย
1. ไตหวัน
2. สาธารณรัฐเกาหลี
3. ญี่ปุน
4. มาเลเซีย
5. สิงคโปร

ตะวันออกกลาง
1. อิสราเอล
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3. คูเวต
4. บาหเรน
5. กาตาร

ยุโรป
1. ฮังการี
2. รัสเซีย
3. โปรตุเกส
4. สาธารณรัฐเช็ค
5. อังกฤษ

อเมริกาเหนือ
และใต
1. สหรัฐอเมริกา
2. แคนาดา
3. กรีนแลนด
4. เม็กซิโก
5. บราซิล

แอฟริกา
1. แอฟริกาใต
2. แอลจีเรีย
3. มาดากัสการ
4. โมซัมบิก
5. สาธารณรัฐเซเซลส

ออสเตรเลีย
และโอเซียเนีย
1. นิวซีแลนด
2. ปาปว นิวกินี
3. ออสเตรเลีย
4. เฟรนซโปลินีเซีย
และฟจิ

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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คนตางดาวคงเหลือที่ทำงานในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2562 มีจำนวน 3,017,416 คน โดยเปนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
จำนวน 2,800,455 คน (รอยละ 92.81) คนตางดาวระดับฝมอื ชำนาญการ จำนวน 169,005 คน (รอยละ 5.60) และชนกลุม นอย/บุคคลพืน้ ทีส่ งู /ตลอดชีพ
จำนวน 47,956 คน (รอยละ 1.59)

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
แรงงานประเภทฝมือ
169,005 คน
ตลอดชีพ
241 คน
แรงงานตางดาว
3,017,416 คน

ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ)
47,715 คน
แรงงานประเภททั่วไป
2,800,455 คน

4 กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

ทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ)
121,710 คน
BOI
47,295 คน
ไดรับอนุญาตใหเขามาทำงาน
1,714,508 คน

แรงงานที่ผานการพิสูจน
สัญชาติคงเหลือ
708,660 คน
ขออนุญาตทำงานตาม MOU
1,005,848 คน

ตามมติ ครม.
1,007,916 คน
ไดรับผอนผันใหทำงานตามมติ ครม.
วันที่ 12 ก.ย. 2560, 6 พ.ย. 2561
และตาม พรก. การประมง มาตรา 83
12,040 คน
เขามาทำงานในลักษณะไป-กลับ/ตามฤดูกาล
65,991 คน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

