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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม-กันยายน) เป็นการนำ�เสนอภาพรวมสถานการณ์
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้สมัค รงาน และการบรรจุงาน การไปทำ�งานต่างประเทศ และการทำ � งาน
ของคนต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ยข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน ภาวะการมีง านทำ�และการว่างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุร ี ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อยุ ธยา ลพบุรี สมุท รปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แ ก่ห น่ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และผู้ที่สนใจนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับ นี้จ ะเป็นประโยชน์ตามสมควร หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด
สามารถติ ด ต่ อ ได้ ท ี ่ ก องบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือ e-mail : lmi@doe.go.th คณะผู ้ จ ั ด ทำ �
ยินดีให้บริการและพร้อมที่จะรับฟัง เพื่อนำ�ไปพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
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ภาวะเศรษฐกิจ
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ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัว
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากสถานการณ์ COVID-19
ซึง่ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยและประเทศคูค่ า้ ยังชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจมองว่าจุดต�่ำสุดได้ผ่าน
ไปแล้วในไตรมาส 2 โดยธุรกิจส่วนใหญ่ทยอยฟื้นตัวหลังการ
ผ่ อ นคลายมาตรการล็ อคดาวน์ และบางส่วนได้อานิสงส์จาก
มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยภาคการผลิตฟืน้ ตัวได้แตกต่างกัน
ในแต่ละประเภทธุรกิจ ขณะทีภ่ าคการค้าฟืน้ ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตามความระมัดระวังในการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ส�ำหรับภาคการท่องเทีย่ ว
และบริการ รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างยังปรับตัวดีขนึ้
เพียงบางส่วน ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวมที่อยู่ในระดับต�่ำและ
ก�ำลังซือ้ ทีอ่ อ่ นแอ ยังคงกดดันการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนือ่ ง
ภาคการผลิตและส่งออก ธุรกิจการผลิตและการผลิตเพื่อส่งออก
หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามอุปสงค์ทั้งในและ
ต่างประเทศทีล่ ดลง โดยธุรกิจผลิตยานยนต์หดตัวน้อยลงเมือ่ เทียบกับ
ไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลชั่วคราวจากการออกโปรโมชั่นของ
หลายค่ายรถยนต์และปัจจัยบวกจากงานมอเตอร์โชว์ ขณะที่ธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยังคงน่ากังวล โดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดกลาง
และเล็ กที่ มี แ นวโน้ ม ประสบปัญ หาสภาพคล่อง จากค�ำสั่งซื้อ
ที่ ล ดลงมาก ประกอบกับการแข่งขันของชิ้นส่วนจากจีนที่มีราคา
ถูกกว่า และการขยายระยะเวลาการช�ำระหนีใ้ ห้กบั ผูซ้ อื้ (Credit term)
ที่มากกว่าผู้ผลิตในไทย ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จากยางพาราหดตัว
ตามอุปสงค์ของยางล้อเครือ่ งบินและรถยนต์ทลี่ ดลงมาก แม้จะได้รบั
ผลบวกจากการขยายตัวของถุงมือยาง แต่ยอดขายยังไม่สามารถ
ชดเชยยางล้อทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์หลักได้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจบางประเภท
ยังเติบโตได้ อาทิ ผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับอุปกรณ์การแพทย์
และชิน้ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV)
และ 5G ที่ตลาดยุโรปมีค�ำสั่งซื้อมากขึ้น รวมถึงกลุ่มผลิตอาหาร
แช่แข็งและอาหารแปรรูป ทีค่ �ำสั่งซื้อจากต่างประเทศทยอยฟืน้ ตัว
ส�ำหรับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ต้องน�ำเข้ามาใช้ในการผลิต
(Supply Chain Disruption) ในหลายธุรกิจเริ่มคลี่คลาย และ
ในระยะข้ า งหน้ า หลายบริ ษั ท มี แ นวโน้ ม บริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยการกระจายแหล่งวัตถุดิบไปในหลายประเทศมากขึ้น
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยยอดขายในร้านค้าปลีกรายใหญ่ และห้าง
สรรพสินค้าเพิม่ ขึน้ ในช่วงสัน้ ๆ หลังผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
ก่อนกลับมาหดตัว เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

และบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง ยอดขายสินค้ากึ่งคงทนและ
สินค้าคงทน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ยังคงหดตัวจากปีกอ่ น ส�ำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค กลุม่ ผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงผิว (Skincare) ยอดขายหดตัว ขณะทีก่ ลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัย
มียอดขายเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ดี พบว่า สินค้าแบรนด์หรู (Luxurygoods)
สามารถขายได้ดเี มือ่ ท�ำโปรโมชัน่ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าลูกค้าระดับบน
ยังพอมีก�ำลังซื้อ แต่ระวังการใช้จ่าย การลงทุนของภาคธุรกิจ
การลงทุนและเม็ดเงินลงทุนหดตัวมากเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปีก่อน จากสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนและธุรกิจต้องระมัดระวัง
การลงทุนมากขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนใหม่
ออกไป และเน้นลงทุนในโครงการทีไ่ ด้ผลตอบแทนเร็วหรือมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนก่อน หลายรายปรับลดเงินลงทุนลงบางส่วนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ธุรกิจการค้าบางรายเลื่อนการเปิดสาขาใหม่ และ
มีแนวโน้มลดขนาดสาขาลง ขณะทีก่ ลุม่ อสังหาริมทรัพย์ปรับกลยุทธ์
การลงทุนโดยลดการซื้อที่ดินใหม่ ทั้งนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมี
การลงทุนซ่อมแซมเครือ่ งจักร และระบบเครือ่ งจักรอัตโนมัติ รวมถึง
ลงทุนระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือ การด�ำเนิน
ธุรกิจในระยะยาว ต้นทุนและราคา ต้นทุนของธุรกิจทรงตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน แม้หลายธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากมาตรการ
สาธารณสุข แต่ธุรกิจหลายรายมีการท�ำสัญญาล่วงหน้ากับแหล่ง
วัตถุดบิ ท�ำให้ควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ ได้ ประกอบกับธุรกิจส่วนใหญ่
ปรับลดต้นทุนด้านการบริหารงานและค่าแรงพนักงานลง ท�ำให้
ต้นทุนโดยรวมค่อนข้างทรงตัว ด้านการปรับราคาสินค้ายังคงท�ำได้ยาก
ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวและก�ำลังซือ้ เปราะบาง ขณะทีภ่ าคบริการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มปรับราคาลงจากการแข่ ง ขั น
ด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้น
การจ้างงานลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน แม้ว่าธุรกิจ
ในภาคการค้า การท่องเทีย่ วและบริการ ทยอยเรียกพนักงานกลับมา
หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ แต่การจ้างงานยังไม่กลับสู่
ระดับปกติ โดยภาคการท่องเที่ยวยังมีการใช้นโยบายสลับ กัน
มาท�ำงาน และขอความร่วมมือให้พนักงานลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ภาคการค้ า มี ก ารปรั บ ลดจ�ำนวนและชั่ ว โมงการท�ำงานของ
พนักงานสัญญาจ้างลง เช่น รปภ. และแม่บ้าน รวมถึงมีแนวโน้มที่
จะไม่กลับมาจ้างงานเท่ากับในอดีต ขณะที่ภาคการผลิตส่วนใหญ่
ไม่เลิกจ้างพนักงานประจ�ำ แต่ชะลอการจ้างงานใหม่อย่างไรก็ดี
บางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับอุปกรณ์การแพทย์ มีการจ้างพนักงานรายวั น เพิ่ ม ขึ้ น
ตามค�ำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
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การลงทุน

การลงทุ น ในภาคกลางช่ ว งไตรมาสที่ 3 ของปี 2563
มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 136 แห่ง
ลดลงร้อยละ 29.17 เงินลงทุน 10,505.29 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 88.30 และมีการจ้างงาน 4,765 คน ลดลงร้อยละ 50.51
อุ ต สาหกรรมที่ มี โรงงานขออนุ ญ าตเปิ ด กิ จ การใหม่ ม ากที่ สุ ด
คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน จ�ำนวน 45 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 33.09 จากจ�ำนวนโรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด เงินลงทุน
3,900.01 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 2,317 คน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีทั้งจ�ำนวนโรงงาน
เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์จากพืช และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
โลหะขั้ น มู ล ฐาน เครื่ องจัก ร เครื่องใช้ไ ฟฟ้า และยานพาหนะ
พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีจ�ำนวนโรงงาน
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
พระนครศรี อยุ ธยา และนนทบุรี ส่วนจัง หวัดที่มีก ารจ้างงาน
มากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมา ได้แก่ ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จังหวัดทีม่ จี �ำนวนโรงงานลดลงมากทีส่ ดุ
คือ จังหวัดปทุมธานี ส่วนจังหวัดที่มีจ�ำนวนการจ้างงานลดลง
มากที่สุด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาวะการมีงานท�ำและการว่างงาน
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ก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.81 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.88 โดยอุตสาหกรรมที่มี
ผู้มีงานท�ำมาก คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง
การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ
ในขณะที่ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.54 อัตราการว่างงานอยู่ที่
ร้อยละ 2.32 เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.41

ผูม้ ีงานท�ำ
ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,279,657 คน คิดเป็นร้อยละ 68.13
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.88 โดยกรุงเทพมหานคร
มีผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรมการผลิต
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 23.69 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 20.29 ที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 9.60 และการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า ร้อยละ 8.41 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
การก่อสร้างมีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ พิจารณาประเภท
อาชีพ พบว่า พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด

มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.07 รองลงมา
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงานและเครื่ อ งจั ก ร และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
การประกอบ ร้อยละ 15.26 โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
สาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
มากทีส่ ดุ ผูม้ งี านท�ำส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 36.43 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.95 จากผู้ที่จบการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาทั้งหมด ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้าง
ภาคเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.29 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ผูท้ �ำงานส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน และลูกจ้าง
รัฐบาล มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนชั่วโมงการท�ำงานเป็นผู้ที่ท�ำงาน
ระหว่าง 40–49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.12

การว่างงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ผู้ว่างงาน มีจ�ำนวน 244,893
คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 67.54 โดยมีอัตรา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.32 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.41 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดลพบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 3.57
รองลงมา จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 3.27 จังหวัดชัยนาท ร้อยละ
3.21 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 3.11 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่
มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 1.07

ความต้องการแรงงาน ผูส้ มัครงานและ
การบรรจุงาน
ความต้ องการแรงงาน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
227,222 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การก่อสร้าง การขายส่งยกเว้นยานยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ส่วนระดับ
การศึกษาภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 31.40 รองลงมา จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและตำ�่ กว่า ร้อยละ 19.68 และระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 16.42 โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่ตอ้ งการแรงงาน
ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.92 รองลงมา
อายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 25.90 และอายุระหว่าง 30-39 ปี
ร้อยละ 25.33 ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.42 รองลงมา
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 12.46
และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 11.23

ผูส้ มัครงาน
ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 23,345 คน เป็นชาย จ�ำนวน 9,528 คน
หญิง จ�ำนวน 13,817 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมาก คือ
กรุ ง เทพมหานคร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.91 รองลงมา จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ร้อยละ 9.00 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 7.02
ผูส้ มัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
38.45 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 29.00
และระดั บ ประถมศึ กษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 14.11 ในขณะที่
ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีผู้สมัครงานมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 28.06 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 21.93
และช่างเทคนิคต่าง ๆ ร้อยละ 18.79 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 28.20 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี
ร้อยละ 25.97 และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 18.56

การบรรจุงาน

การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ มีจ�ำนวน 344 คน เป็นชาย 241 คน
หญิง 103 คน โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 33.14 รองลงมา จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 12.50
และจังหวัดสมุทรปราการ ร อ้ ยละ 12.21 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แรงงานไทยทีเ่ ดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
ลดลง ร้อยละ 84.48 เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัด
ภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,209 คน
จ�ำแนกเป็นประเภทชั่ว คราว คิดเป็นร้อยละ 67.54 ส่ ง เสริ ม
การลงทุน ร้อยละ 22.31 และตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุม่ น้อย)
ร้อยละ 10.15 โดยสัญชาติจนี ได้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 14.38 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติญปี่ นุ่ ร้อยละ 12.59
สัญชาติฟิลิปปินส์ ร้อยละ 11.33 สัญชาติอังกฤษ ร้อยละ 8.50
และสัญชาติอเมริกัน ร้อยละ 6.34 ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก คือ ผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 43.00
ส่วนสาขาอาชีพทีค่ นต่างด้าวได้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก 5 อันดับ
ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ครูประถมศึกษา
อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารทัว่ ไป และผูจ้ ดั การ
ฝ่ายการตลาด เมือ่ พิจารณาระดับการศึกษาของคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ท�ำงานใหม่ พบว่า เป็นผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.55 ส่วนจังหวัดที่มีการอนุญาตให้
คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ
84.26 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ลดลง ร้อยละ 71.31 โดยลดลง
ในประเภทชั่วคราว และประเภทส่งเสริมการลงทุน แต่เพิ่มขึ้น
ในประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 17,295 คน สาขา
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานลดลง
คิดเป็นร้อยละ 26.76 ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพืน้ ฐาน
มีการบรรจุงานมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 36.05 รองลงมา พนักงาน
บริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 16.26 และ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 16.25 ส่วนระดับ
การศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 46.29 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 19.05 และ
ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 16.36 เป็นการบรรจุงาน
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.04
รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี ร้อยละ 23.00 และอายุระหว่าง
40–49 ปี ร้อยละ 19.36 ตามล�ำดับ

จะเดิ น ทางไปท�ำงานในลั ก ษณะนายจ้ า งพาลู ก จ้ า งไปท�ำงาน
มากที่สุด รองลงมา บริษัทจัดหางานจัดส่ง แจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง นายจ้างส่งไปฝึกงาน และกรมการจัดหางานจัดส่ง
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาต
ให้ เ ดิ น ทางไปท�ำงานต่ า งประเทศเป็ น ผู ้ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 36.63 รองลงมา จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 35.17 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./
อนุปริญญา ร้อยละ 17.15 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 11.05
โดยประเทศทีม่ แี รงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับแรก ได้แก่
ญี่ปุ่น บังกลาเทศ ไต้หวัน สวีเดน ฟินแลนด์ อียิปต์ เวียดนาม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐเช็ค
ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน
ได้แก่ นวดแผนโบราณ เกษตรกรเก็บผลไม้ป่า ช่างเชื่อม คนงาน
ทั่วไป และผู้ควบคุมงานผลิตและหัวหน้าคนงานทั่วไป
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม-กั นยายน)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 จากรายงาน
ของส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลง
ร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้าและเมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่สองของปี 2563 ร้อยละ 6.5 รวม 9 เดือนแรกของปี 2563
เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7
ด้ า นการใช้ จ ่ า ย การใช้จ ่ายของรัฐบาลและการลงทุน
ภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคและการลงทุน ภาคเอกชน
และการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลง
ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การส่งออก บริการลดลงต่อเนื่อง
การบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 0.6 น้อยกว่าการลดลง
ร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการผ่อนคลาย
มาตรการปิดสถานที่และยกเลิกการจ�ำกัดการเดินทางในประเทศ
และการด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่าย
ภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวตามล�ำดับ การใช้จ่ายในหมวดสินค้า
ไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 1.6
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 2.9 การใช้จ่ายในหมวดบริการ
ขยายตัวร้อยละ 3.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาส
ก่ อ นหน้ า โดยการใช้ จ ่ายกลุ่มการเช่าที่อยู่อาศัย กลุ่มการใช้
น�้ำประปา ไฟฟ้ า และพลั ง งาน การบริ ก ารสุ ข ภาพ และกลุ ่ ม
การบริ ก ารด้านการศึกษาขยายตัวร้อยละ 3.7 ร้อยละ 4.3 และ
ร้ อ ยละ 0.7 ตามล�ำดับ การใช้จ ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทน
ลดลงร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยและ
การใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้าลดลง ร้อยละ 5.2 และ
ร้อยละ 20.4 ตามล�ำดับ และการใช้จ ่ายในหมวดสินค้าคงทน
ลดลงร้อยละ 19.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 30.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการซื้อยานพาหนะลดลงร้อยละ 17.6 การใช้จ่าย
เพื่ อ การอุ ป โภคของรั ฐ บาลขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.4 เร่ ง ขึ้ น จาก
ร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของหมวด
การโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับสินค้าและ
บริการในระบบตลาดซึ่งขยายตัว ร้อยละ 8.0 อัตราการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ ร้อยละ 21.6 (สูงกว่า
อั ต ราเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 21.0 ในไตรมาสเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น)
การลงทุ น รวมลดลงร้ อ ยละ 2.4 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากการลดลง
ร้อยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 10.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีล่ ดลง ร้อยละ 14.0 เทียบกับ
การลดลงร้อยละ 18.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุน
ในสิ่งก่อสร้างกลับมาขยายตัว ร้อยละ 0.3 ส่วนการลงทุนภาครัฐ
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 18.5 เป็ น ผลจากการลงทุ น รั ฐ บาลเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 29.5 ในขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9
ส�ำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้
อยู่ที่ร้อยละ 30.8 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 19.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และร้อยละ 21.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในขณะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะธุรกิจภาคกลาง
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
จากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิ จ ไทยและ
ประเทศคู่ค้ายังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ
ในทุ กภาคธุ ร กิ จ มองว่ าจุ ดต�่ำ สุ ด ได้ ผ ่ า นไปแล้ ว ในไตรมาส 2
โดยธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ท ยอยฟื ้ น ตั ว หลั ง การผ่ อ นคลายมาตรการ
ล็อคดาวน์ และบางส่ว นได้อานิส งส์จากมาตรการช่ ว ยเหลื อ
จากภาครัฐ โดยภาคการผลิตฟื้นตัว ได้แ ตกต่างกั น ในแต่ ละ
ประเภทธุรกิจ ขณะที่ภาคการค้าฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตามความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส�ำหรับภาค
การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร รวมถึ ง ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
ก่อสร้างยังปรับตัวดีขึ้นเพียงบางส่วน ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวม
ที่อยู่ในระดับต�่ำและก�ำลังซื้อที่อ่อนแอ ยังคงกดดันการลงทุนและ
การจ้างงานอย่างต่อเนือ่ ง ภาคการผลิตและส่งออก ธุรกิจการผลิต
และการผลิตเพื่อส่งออกหดตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดี ย วกั น ปี ก ่ อ น
ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศทีล่ ดลง โดยธุรกิจผลิตยานยนต์
หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลชั่วคราว
จากการออกโปรโมชั่นของหลายค่ายรถยนต์และปัจจัยบวกจาก
งานมอเตอร์โชว์ ขณะที่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยังคงน่ากังวล
โดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดกลางและเล็กที่มีแนวโน้มประสบปัญหา
สภาพคล่อง จากค�ำสั่งซื้อที่ลดลงมาก ประกอบกับการแข่งขัน
ของชิ้นส่วนจากจีนที่มีราคาถูกกว่า และการขยายระยะเวลา

การช�ำระหนี้ให้กับผู้ซื้อ (Credit term) ที่มากกว่าผู้ผลิตในไทย
ส�ำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยางพาราหดตั ว ตามอุ ป สงค์ ข องยาง
ล้ อ เครื่ อ งบิ น และรถยนต์ ที่ ล ดลงมาก แม้ จ ะได้ รั บ ผลบวก
จากการขยายตัวของถุงมือยาง แต่ยอดขายยังไม่สามารถชดเชย
ยางล้อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักได้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจบางประเภท
ยังเติบโตได้ อาทิ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับอุปกรณ์
การแพทย์ แ ละชิ้ น ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานี ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า
(Electric Vehicle :EV) และ 5G ที่ตลาดยุโรปมีค�ำสั่งซื้อมากขึ้น
รวมถึ ง กลุ ่ ม ผลิ ต อาหารแช่แข็ง และอาหารแปรรูป ที่ ค�ำสั่ ง ซื้ อ
จากต่างประเทศทยอยฟื้นตัว ส�ำหรับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ที่ต้องน�ำเข้ามาใช้ในการผลิต (Supply Chain Disruption)
ในหลายธุ ร กิ จ เริ่ม คลี่ ค ลาย และในระยะข้างหน้าหลายบริษัท
มี แ นวโน้ ม บริ ห ารความเสี่ ย งโดยการกระจายแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ
ไปในหลายประเทศมากขึ้น
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยยอดขายในร้านค้าปลีกรายใหญ่ และห้าง
สรรพสินค้าเพิม่ ขึน้ ในช่วงสัน้ ๆ หลังผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
ก่อนกลับมาหดตัว เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

การจ้างงานลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน แม้ว่าธุรกิจ
ในภาคการค้า การท่องเทีย่ วและบริการ ทยอยเรียกพนักงานกลับมา
หลังการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ แต่การจ้างงานยังไม่กลับสู่
ระดับปกติ โดยภาคการท่องเที่ยวยังมีการใช้นโยบายสลับกัน
มาท�ำงาน และขอความร่วมมือให้พนักงานลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ภาคการค้ า มี ก ารปรั บ ลดจ�ำนวนและชั่ ว โมงการท�ำงานของ
พนักงานสัญญาจ้างลง เช่น รปภ. และแม่บ้าน รวมถึงมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะไม่กลับมาจ้างงานเท่ากับในอดีต ขณะทีภ่ าคการผลิตส่วนใหญ่
ไม่เลิกจ้างพนักงานประจ�ำ แต่ชะลอการจ้างงานใหม่ อย่างไรก็ดี
บางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรั บ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ มี ก ารจ้ า งพนั ก งานรายวั น เพิ่ ม ขึ้ น
ตามค�ำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

การลงทุน

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคกลาง
ช่ ว งไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2563 มี จ�ำนวนโรงงานขออนุ ญ าต
ประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 136 แห่ง ลดลงร้อยละ 29.17
เงินลงทุน 10,505.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 88.30 และมีการ
จ้างงาน 4,765 คน ลดลงร้อยละ 50.51 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีจ�ำนวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ
เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม
ผลิตภัณ ฑ์โลหะ โลหะขั้นมูล ฐาน เครื่องจักร เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
และยานพาหนะ มีโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด
จ�ำนวน 45 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.09 จากจ�ำนวนโรงงาน
ที่ ข ออนุ ญ าตทั้ ง หมด เงิ น ลงทุ น 3,900.01 ล้ า นบาท และมี
การจ้างงาน 2,317 คน รองลงมา อุตสาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณ ฑ์ยางและพลาสติ ก
มีโรงงาน จ�ำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.65 จากจ�ำนวน
โรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด เงินลงทุน 2,998.37 ล้ า นบาท
การจ้างงาน 684 คน และอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์จากพืช มีโรงงาน จ�ำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.03
เงินลงทุน 479.91 ล้านบาท การจ้างงาน 336 คน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบ
กิจการใหม่ลดลง ร้อยละ 29.17 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีทั้ง
จ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณ ฑ์จากพืช และอุต สาหกรรม
ผลิตภัณ ฑ์โลหะ โลหะขั้นมูล ฐาน เครื่องจักร เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
และยานพาหนะ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

และบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง ยอดขายสินค้ากึ่งคงทนและสินค้า
คงทน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ยังคงหดตัว
จากปี ก ่ อ น ส�ำหรั บ สิ น ค้าอุป โภคบริโภค กลุ่ม ผลิต ภัณฑ์ บ�ำรุ ง ผิ ว
(Skincare) ยอดขายหดตั ว ขณะที่ ก ลุ ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย
มียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี พบว่า สินค้าแบรนด์หรู (Luxurygoods)
สามารถขายได้ดีเมื่อท�ำโปรโมชั่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกค้าระดับบน
ยั ง พอมี ก�ำลั ง ซื้ อ แต่ ร ะวั ง การใช้ จ ่ า ย การลงทุ น ของภาคธุ ร กิ จ
การลงทุนและเม็ดเงินลงทุนหดตัวมากเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปี ก่ อ น จากสถานการณ์ที่ยังไม่แ น่น อนและธุรกิจต้องระมั ด ระวั ง
การลงทุนมากขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนใหม่
ออกไป และเน้นลงทุนในโครงการที่ได้ผลตอบแทนเร็วหรือมีความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนก่อน หลายรายปรับลดเงินลงทุนลงบางส่วนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ธุรกิจการค้าบางรายเลื่อนการเปิดสาขาใหม่ และ
มีแนวโน้มลดขนาดสาขาลง ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ปรับกลยุทธ์
การลงทุ น โดยลดการซื้ อ ที่ ดิ น ใหม่ ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี
การลงทุนซ่อมแซมเครื่องจักร และระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมถึง
ลงทุนระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการด�ำเนินธุรกิจ
ในระยะยาว ต้ น ทุ น และราคา ต้น ทุน ของธุรกิจทรงตัว จากระยะ
เดียวกันปีกอ่ น แม้หลายธุรกิจมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ จากมาตรการสาธารณสุข
แต่ ธุ ร กิ จ หลายรายมี ก ารท�ำสั ญ ญาล่ ว งหน้ า กั บ แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ
ท�ำให้ ควบคุมต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ได้ ประกอบกับธุรกิจส่วนใหญ่ปรับลด
ต้นทุนด้านการบริหารงานและค่าแรงพนักงานลง ท�ำให้ต้นทุนโดยรวม
ค่ อ นข้ า งทรงตั ว ด้ านการปรับ ราคาสิน ค้ายังคงท�ำได้ยากในภาวะ

เศรษฐกิจหดตัวและก�ำลังซื้อเปราะบาง ขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับราคาลงจากการแข่งขันด้านราคา
ที่เพิ่มสูงขึ้น
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 จ�ำแนกรายจังหวัด

พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีจ�ำนวน
โรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด จ�ำนวน 69 แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ 50.74 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน
16 แห่ง ร้อยละ 11.76 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 11 แห่ง
ร้อยละ 8.09 และจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 10 แห่ง ร้อยละ 7.35
โดยจังหวัดที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ
รองลงมาได้แก่ จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จังหวัดที่มีจ�ำนวนโรงงานลดลงมากที่สุด คือ จังหวัด
ปทุมธานี รองลงมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี ลพบุรี และ
อ่างทอง ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีจ�ำนวนการจ้างงานลดลง
มากที่สุด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองลงมา ได้แก่ ปทุมธานี
สมุทรปราการ สระบุรี และอ่างทองตามล�ำดับ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

แผนภูมิที่ 2 แสดงการจ้างงาน จ�ำแนกรายจังหวัด เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จ�ำแนกตามจ�ำนวนโรงงาน จ�ำนวนเงินลงทุน และการจ้างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม-กั นยายน)
ก�ำลังแรงงานและภาวะการมีงานท�ำ

ข้ อ มู ล จากส�ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก�ำลั ง แรงงานรวม
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 1.81 จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน ผู้มีงานท�ำ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.88 โดยอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก คือ
อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขายปลีกฯ และ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ ในขณะที่ผู้ว่างงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.54 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อ ยละ 2.32
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.41

ตารางที่ 2 จ�ำนวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562
สถำนภำพแรงงำน

ไตรมำสที่ 3 (กรกฎำคม – กันยำยน)

กำรเปลี่ยนแปลง
จำกระยะเดียวกันของปีก่อน

ปี 2562

จ�ำนวน

ปี 2563

(ร้อยละ)

1. ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป

14,974,008

15,088,389

114,381

0.76

2. ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงำน
(ก�ำลังแรงงำนรวม)

10,346,730

10,534,135

187,405

1.81

2.1 ผู้มีงำนท�ำ

10,190,233

10,279,657

89,424

0.88

2.2 ผู้ว่ำงงำน

146,166

244,893

98,727

67.54

10,330

9,584

-746

-7.22

4,627,278

4,554,254

-73,024

-1.58

1.41

2.32

-

-

2.3 ผู้ที่รอฤดูกำล
3. ผู้ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงำน
4. อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ)

ก�ำลังแรงงาน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จ�ำนวน 15,088,389 คน ก�ำลังแรงงานรวม 10,534,135 คน
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 ก�ำลังแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.81 ส�ำหรับ
ระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามากทีส่ ดุ จ�ำนวน 4,733,552 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.37 โดยเป็นผูท้ จี่ บระดับอุดมศึกษา สายวิชาการมากที่สุด
ร้ อ ยละ 74.03 จากผู ้ ที่จ บการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาทั้งหมด
รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน
4,424,716 คน ร้ อยละ 29.33 ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย

จ�ำนวน 3,107,216 คน ร้อยละ 20.59 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 2,692,761 คน ร้อยละ 17.85 เมื่อเปรีย บเที ย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายจังหวัด
พบว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 50.71 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 12.86
และจั ง หวั ด นนทบุ รี ร้ อ ยละ 9.69 ทุ ก จั ง หวั ด ประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ส่วนก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด
ยกเว้น อ่างทอง สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงก�ำลังแรงงาน และผู้มีงานท�ำ
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ปี 2561 ถึงปี 2563

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2563 และปี 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

การมีงานท�ำ
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ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,279,657 คน คิดเป็นร้อยละ 68.13
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพิจ ารณาจัง หวัด พบว่า
กรุงเทพมหานคร มีผู้มีงานท�ำมากที่สุด จ�ำนวน 5,287,678 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.44 จากจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด รองลงมา
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 1,350,008 คน ร้อยละ 13.13 จังหวัด
นนทบุ รี จ�ำนวน 958,554 คน ร้อยละ 9.32 จัง หวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 946,385 คน ร้อยละ 9.21 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน 490,667 คน ร้อยละ 4.77 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนผู ้ มี ง านท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.88 กรุง เทพมหานคร
ผู ้ มี งานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า เป็นผู้มีงานท�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ�ำนวน 2,434,776 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.69 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,086,034 คน ร้อยละ 20.29
ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 986,386 คน ร้อยละ 9.60
การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า จ�ำนวน 864,575 คน ร้อยละ 8.41

และการก่อสร้าง จ�ำนวน 657,505 คน ร้อยละ 6.40 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น การก่อสร้างมีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้
มากที่สุด รองลงมา การผลิต การขายส่งการขายปลีกฯ และ
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ตามล�ำดับ
ส�ำหรั บ ประเภทอาชี พ พบว่ า พนั ก งานบริ ก ารและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด
จ�ำนวน 2,474,584 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 รองลงมา ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในโรงงานและเครื่ อ งจั ก รและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบ
จ�ำนวน 1,568,586 คน ร้ อ ยละ 15.26 ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
ความสามารถทางฝี มื อ และธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ�ำนวน
1,291,687 คน ร้อยละ 12.57 อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ด้านการขาย
และการให้บริการ จ�ำนวน 1,033,037 คน ร้อยละ 10.05 และ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 984,881 คน ร้อยละ 9.58
โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด

แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2563 และปี 2562

เมือ่ พิจารณาระดับการศึกษาของผูม้ งี านท�ำ พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 3,745,313 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.43 โดยจบการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
สายวิชาการมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 74.95 จากผูท้ จี่ บการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด รองลงมา ระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า
จ�ำนวน 2,586,355 คน ร้อยละ 25.16 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน 2,040,681 คน ร้อยละ 19.85 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 1,803,646 คน ร้อยละ 17.55 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น ผู ้ มี ง านท�ำที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาและต�่ำกว่า และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ�ำนวน
ลดลง ส่วนผู้มีงานท�ำที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาชั่วโมงการท�ำงาน ปรากฏว่า เป็นผู้ที่ท�ำงานระหว่าง
40–49 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ม ากที่ สุ ด จ�ำนวน 6,796,872 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.12 รองลงมา ท�ำงาน 50 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป
ต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1,591,229 คน ร้อยละ 15.48 ท�ำงานระหว่าง
35-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 804,122 คน ร้อยละ 7.82 และ
ท�ำงานระหว่าง 30-34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 491,746 คน
ร้อยละ 4.78 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ผู้มีงานท�ำระหว่าง 30-34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
มากที่สุด รองลงมา ผู้มีงานท�ำระหว่าง 20-29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2563 และปี 2562

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2563 และปี 2562

การว่างงาน
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ผู้ว่างงาน มีจ�ำนวน 244,893
คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 67.54 โดยมีอัตรา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.32 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.41 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดลพบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 3.57
รองลงมา จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 3.27 จังหวัดชัยนาท ร้อยละ
3.21 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 3.11 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่
มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 1.07

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ�ำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี 2552 - ปี 2563
ผู้ว่างงาน (คน)

อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมาก
ที่สุด จ�ำนวน 5,992,490 คน คิดเป็นร้อยละ 58.29 รองลงมา
ท�ำงานส่วนตัว จ�ำนวน 2,237,559 คน ร้อยละ 21.77 เป็นลูกจ้าง
รัฐบาล จ�ำนวน 963,690 คน ร้อยละ 9.38 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน
จ�ำนวน 748,291 คน ร้อยละ 7.28 และเป็นนายจ้าง จ�ำนวน
336,214 คน ร้อยละ 3.27 และการรวมกลุ่ม 1,413 คน ร้อยละ
0.01 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ท�ำงาน
ส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน และลูกจ้างรัฐบาล มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
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ภาวะตลาดแรงงาน
ความต้ องการแรงงาน

ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารจั ด หางานของกรมการจั ด หางาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง โดยภาพรวมใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 227,222 อัตรา
สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก คือ การผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การก่อสร้างอาคาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2561 ถึง ปี 2563
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อุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรม
การผลิต มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 90,954 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 40.03 รองลงมา การขายส่งและการขายปลีก ฯ จ�ำนวน
39,418 อัตรา ร้อยละ 17.35 การก่อสร้าง จ�ำนวน 28,078 อัตรา
ร้อยละ 12.36 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และวิชาการ
จ�ำนวน 16,173 อัตรา ร้อยละ 7.12 และที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหารจ�ำนวน 10,252 อัตรา ร้อยละ 4.51 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการแรงงานโดยรวมเพิ่มขึ้น
9.30 เท่า ส�ำหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
5 อันดับ ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้น
ยานยนต์และจักรยานยนต์ การการก่อสร้างอาคาร การขายส่ง
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาขา

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมาก คือ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
และการก่ อ สร้ า งอาคาร ตามล�ำดั บ ส่ ว นระดั บ การศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จ�ำนวน 71,356 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 31.40 รองลงมา
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า จ�ำนวน 44,719 อัตรา
ร้อยละ 19.68 ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 37,305 อัตรา ร้อยละ
16.42 ระดับ ปวช. จ�ำนวน 28,142 อัตรา ร้อยละ 12.39 และ
ระดับ ปวส. จ�ำนวน 26,846 อัตรา ร้อยละ 11.81 โดยความ
ต้องการแรงงานส่วนใหญ่ตอ้ งการแรงงานทีม่ อี ายุระหว่าง 25-29 ปี
จ�ำนวน 61,165 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.92 รองลงมา
อายุ ระหว่าง 18-24 ปี จ�ำนวน 58,842 อัตรา ร้อยละ 25.90
และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 57,554 อัตรา ร้อยละ 25.33

ตารางที่ 3 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และปี 2562

ประเภทอุตสำหกรรม

แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และปี 2562

ปี 2562
90
45
9,447
14
59
697
5,929
585
1,670
552
694
693
775
1,963
121
121
477
204
279
11
3
24,429

กำรเปลี่ยนแปลง

ปี 2563 จ�ำนวน (อัตรำ)
2,798
2,708
719
674
90,954
81,507
111
97
931
872
28,078
27,381
39,418
33,489
5,514
4,929
10,252
8,582
7,982
7,430
6,121
5,427
5,061
4,368
16,173
15,398
7,955
5,992
2,201
2,080
296
175
1,109
632
56
-148
1,466
1,187
27
16
0
227,222

-3
202,793

ร้อยละ
3,008.89
1,497.78
862.78
692.86
1,477.97
3,928.41
564.83
842.56
513.89
1,346.01
781.99
630.30
1,986.84
305.25
1,719.01
144.63
132.49
-72.55
425.45
145.45
-100.00
830.13

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้ น ฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ�ำนวน 114,561 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 50.42 รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�ำนวน 28,304 อัตรา ร้อยละ 12.46 ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 25,523 อัตรา ร้อยละ 11.23
เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 17,415 อัตรา ร้อยละ 7.66 และ
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จ�ำนวน 16,667 อัตรา
ร้อยละ 7.34 ส�ำหรับสาขาอาชีพย่อยทีม่ คี วามต้องการแรงงานมาก
ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า และตัวแทนจัดหาบริการ
ทางธุรกิจและนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

เกษตรกรรม กำรปำไม้ และกำรประมง
กำรท�ำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
กำรผลิต
ไฟฟำ กำซ ไอน้�ำ และระบบกำรปรับอำกำศ
กำรจัดหำน้�ำ กำรจัดกำรน้�ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กำรก่อสร้ำง
กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต และจักรยำนยนต
กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย
กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร และกิจกรรมทำงวิชำกำร
กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน
กำรบริหำรรำชกำร กำรปองกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ
กำรศึกษำ
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร
กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอื่น ๆ
กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำ และบริกำร
ที่ท�ำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
กิจกรรมขององคกำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก
รวม

ไตรมำสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563
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แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และปี 2562

ผูส้ มัครงาน

การบรรจุงาน
ผู ้ ส มั ค รงานได้ รับ การบรรจุง าน จ�ำนวน 17,295 คน
อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 7,391 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.73 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ จ�ำนวน
4,079 คน ร้ อยละ 23.58 กิจ กรรมวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละ

วิชาการ จ�ำนวน 1,287 คน ร้อยละ 7.44 ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร จ�ำนวน 1,071 คน ร้อยละ 6.19 และการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า จ�ำนวน 636 คน ร้อยละ 3.68 โดยสาขา
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานลดลง
คิดเป็นร้อยละ 26.76 ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน
พื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 6,235 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.05 รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�ำนวน 2,812 คน ร้ อ ยละ 16.26 ช่ า งเทคนิ ค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2,810 คน ร้อยละ 16.25
เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 2,586 คน ร้อยละ 14.95 และผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยใช้ฝ ีมือในธุรกิจต่าง ๆ จ�ำนวน 1,201 คน ร้อ ยละ 6.94
ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงาน
มากที่สุด จ�ำนวน 8,005 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3,295 คน ร้อยละ 19.05 ระดั บ
ประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 2,829 คน ร้อยละ 16.36
ระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,495 คน ร้อยละ 8.64 และระดับ ปวส.
จ�ำนวน 1,491 คน ร้อยละ 8.62 เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 5,369 คน คิดเป็นร้อยละ
31.04 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน 3,978 คน
ร้อยละ 23.00 และอายุระหว่าง 40–49 ปี จ�ำนวน 3,348 คน
ร้อยละ 19.36 ตามล�ำดับ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 23,345 คน เป็นชาย จ�ำนวน 9,528 คน
หญิ ง จ�ำนวน 13,817 คน โดยจัง หวัดที่มีผู้สมัครงานมาก คือ
กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครงาน จ�ำนวน 13,986 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.91 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 2,100 คน
ร้อยละ 9.00 และจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 1,639 คน ร้อยละ 7.02
ผู ้ ส มั ครงานจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึก ษามากที่สุด จ�ำนวน
8,977 คน คิดเป็นร้อยละ 38.45 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 6,769 คน ร้อยละ 29.00 ระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า จ�ำนวน 3,293 คน ร้อยละ 14.11 ระดับ ปวส. จ�ำนวน
2,065 คน ร้อยละ 8.85 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,857 คน
ร้อยละ 7.95 ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน
มีผู้สมัครงานมากที่สุด จ�ำนวน 6,551 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06
รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 5,120 คน ร้อยละ 21.93
ช่างเทคนิคต่าง ๆ จ�ำนวน 4,387 คน ร้อยละ 18.79 พนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 2,668 คน ร้อยละ 11.43
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,641 คน ร้อยละ 7.03
ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี จ�ำนวน 6,584 คน
ร้อยละ 28.20 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน 6,062 คน
ร้อยละ 25.97 และอายุระหว่าง 25–29 ปี จ�ำนวน 4,332 คน
ร้อยละ 18.56

13

การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ในช่วงไตรมาส ที่ 3 ของปี 2563 แรงงานไทยใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 344 คน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 84.48 โดยเดินทางไป

ในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงานมากที่สุด รองลงมา บริษัท
จัดหางานจัดส่ง แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง นายจ้างส่งไปฝึกงาน
และกรมการจัดหางานจัดส่ง ตามล�ำดับ ส่วนผูท้ เี่ ดินทางในลักษณะ
Re-entry visa มีจ�ำนวน 82 คน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงจ�ำนวนแรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562
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แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
มีจ�ำนวน 344 คน เป็นชาย 241 คน หญิง 103 คน โดยมีภูมิล�ำเนา
อยู ่ ใ นกรุ ง เทพมหานครมากที่ สุ ด จ�ำนวน 114 คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 33.14 รองลงมาจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ�ำนวน 43 คน
ร้อยละ 12.50 จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 42 คน ร้อยละ 12.21
จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 37 คน ร้อยละ 10.76 และจังหวัดลพบุรี
จ�ำนวน 27 คน ร้อยละ 7.85 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง
ร้อยละ 84.48 เมือ่ พิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดินทาง
ไปท�ำงานในลั ก ษณะนายจ้ า งพาลู ก จ้ า งไปท�ำงานมากที่ สุ ด
จ�ำนวน 129 คน รองลงมา บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 71 คน
แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จ�ำนวน 51 คน นายจ้างส่งไปฝึกงาน

จ�ำนวน 6 คน และกรมการจัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 5 คน
ส่วนผู้ท่ีเดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 82 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้เดินทางลดลง
ทุกประเภทการเดินทาง
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผูท้ จี่ บการศึกษาระดับ
มัธ ยมศึกษามากที่สุด จ�ำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63
รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ�ำนวน 121 คน
ร้อยละ 35.17 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา จ�ำนวน 59 คน
ร้ อ ยละ 17.15 และระดั บ ประถมศึ ก ษา จ�ำนวน 38 คน
ร้ อ ยละ 11.05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น
ทุกระดับการศึกษา เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง

แผนภูมิที่ 13 แสดงจ�ำนวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562

กลุ ่ ม ประเทศที่ แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานมากที่สุด
คื อ ประเทศแถบเอเชี ย โดยจะเดิ น ทางไปประเทศญี่ ปุ ่ น
มากที่ สุ ด รองลงมา บั ง คลาเทศ และไต้ ห วั น ล�ำดั บ ถั ด มา
กลุ ่ ม ประเทศยุ โรปจะเดิ น ทางไปท�ำงานในประเทศสวี เ ดน
มากที่ สุ ด กลุ ่ ม ประเทศตะวั น ออกกลาง เดิ น ทางไปท�ำงาน
ในประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ม ากที่ สุ ด โดยประเทศที่ มี

แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับแรก ได้ แ ก่ ญี่ ปุ ่ น
บั ง กลาเทศ ไต้ ห วั น สวี เ ดน ฟิ น แลนด์ อี ยิ ป ต์ เวี ย ดนาม
สหรั ฐ อาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐ เช็ ค
ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน
ได้ แ ก่ นวดแผนโบราณ เกษตรกรเก็ บ ผลไม้ ป ่ า ช่ า งเชื่ อ ม
คนงานทั่วไป และผู้ควบคุมงานผลิตและหัวหน้าคนงานทั่วไป

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว
การได้ รับอนุญาตให้ทำ� งานใหม่

จั ด ประเภทไว้ ครู ป ระถมศึ ก ษา อาจารย์ ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ผู ้ จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาของคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ท�ำงานใหม่ พบว่า เป็นผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จ�ำนวน 3,102 คน คิดเป็นร้อยละ 59.55 รองลงมา
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 241 คน ร้อยละ 4.63
ระดั บ ปริ ญ ญาโท จ�ำนวน 212 คน ร้ อ ยละ 4.07 และระดั บ
ม.6/ปวช. จ�ำนวน 81 คน ร้อยละ 1.56 ส่วนจังหวัดทีม่ กี ารอนุญาต
ให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 4,389 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.26 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 368 คน
ร้อยละ 7.06 จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 170 คน ร้อยละ 3.26 และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 119 คน ร้อยละ 2.28 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ลดลง ร้อยละ 71.31 โดยประเภท
ชั่วคราว ลดลงร้อยละ 76.23 และประเภทส่งเสริมการลงทุน
ลดลงร้อยละ 63.24 ส่วนประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุม่ น้อย)
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.65 เท่า

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ข้อมูลส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,209 คน จ�ำแนกเป็น
ประเภทชั่ วคราว จ�ำนวน 3,518 คน คิดเป็นร้อยละ 67.54
ส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 1,162 คน ร้อยละ 22.31 และตาม
มาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 529 คน ร้อยละ 10.15
โดยสัญชาติจนี ได้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 749 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.38 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติญปี่ นุ่ จ�ำนวน 656 คน
ร้อยละ 12.59 สัญชาติฟิลิปปินส์ จ�ำนวน 590 คน ร้อยละ 11.33
สั ญชาติ อัง กฤษ จ�ำนวน 443 คน ร้อยละ 8.50 และสัญชาติ
อเมริ กัน จ�ำนวน 330 คน ร้อยละ 6.34 ส�ำหรับ ต�ำแหน่งงาน
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก คือ ผูจ้ ดั การ จ�ำนวน 2,240 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
จ�ำนวน 1,866 คน ร้ อ ยละ 35.82 ช่ า งเทคนิ ค สาขาต่ า ง ๆ
จ�ำนวน 430 คน ร้อยละ 8.25 และอาชีพงานพืน้ ฐาน จ�ำนวน 300 คน
ร้ อ ยละ 5.76 ส่ ว นสาขาอาชี พ ที่ ค นต่ า งด้ า วได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ท�ำงานใหม่ ม าก 5 อันดับ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทที่ได้รับอนุญาต เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

แผนภูมิที่ 15 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562

ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2563 และ ปี 2562

ที่มา : สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ผู ้ ด ำ � เนิ น การ...
ที่ปรึกษา

นายส ุชาติ พรชัยวิเศษก ุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายย ุทธนา บัวจุน

ผูต้ รวจราชการกรมการจัดหางาน

ผูอ้ �ำนวยการ

นางสาวส ุวก ุล ไตรรัตน์ผลาดล

คณะผูด้ �ำเนินการ
นางสาวบ ุญณิศา เมืองจันทร์		
นางสาวภัทศา ธนัชชนม์		
นางวาสนา เสนีวงศ์ ณ อย ุธยา	
นางสาววรลักษณ์ บ ุญเกษม		
นางสาวมัณฑนา แซ่ค�ำ			

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
เจ้าพนักงานแรงงานช�ำนาญงาน
เจ้าพนักงานธ ุรการช�ำนาญงาน
นักสถิติ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ผูอ้ �ำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

