
วารสาร 

ปีที่ 26 ฉบับที ่12 ประจ ำเดือนธันวำคม 2561  

       สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนเดือนพฤศจิกำยน 2561 
ปรำกฏว่ำควำมต้องกำรแรงงำนผ่ำนกรมกำรจัดหำงำน 
มีจ ำนวน 24,840 อัตรำ เพ่ิมข้ึนจำกเดือนก่อนร้อยละ 
21.59 ผู้ว่ำงงำน 3.69 แสนคน ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 6.6 หมื่นคน อัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 1.0 
       ท้ังนี้ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดข้อมูลและ
ติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนของฉบับก่อนหน้ำ
และบทควำมต่ำงๆ ได้จำกเว็บไซต์ https://doe.go.th/lmi 
หรือ Facebook ท่ี Thai Labour Market Information 
 

    กองบรรณำธิกำร 

อ ำนวยกำรโดย : นำงสำวสุกัญญำ  ภู่พัฒนำกุล 
                     ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
      จัดท ำโดย :  กลุ่มงำนวิเครำะห์และวิจัย 
                     กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 

      ภำวะกำรท ำงำนของประชำกร 

         ภำวะควำมต้องกำรแรงงำน 

  
กำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ 

 

          กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

• ผู้มีงำนท ำ 38.26 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  5.4 แสนคน 
• ผู้ว่ำงงำน 3.69 แสนคน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.6 หมื่นคน 
• ควำมต้องกำรแรงงำน ณ เดือนพฤศจกิำยน 2561 จ ำนวน 24,840 อตัรำ 
 

 Thai Labour Market    
      Information 

doe.go.th/lmia 

Labour Market Information 
  Administration Division 

          ภำวะเศรษฐกิจ 



บทสรปุผ ูบ้ริหาร 

ภาวะการท างานของประชากรเดือนพฤศจิกายน 2561 

      ผู้ว่ำงงำน 3.69 แสนคน อัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 1.0 เปรียบเทียบ 
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่ำ ผู้ว่ำงงำนลดลง 6.6 หมื่นคน 

การไปท างานต่างประเทศ 
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

แรงงำนไทยท่ียังคงท ำงำน 
ในต่ำงประเทศ 

เดินทำงไปท ำงำนตำ่งประเทศ 

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

เศรษฐกิจไทยชะลอตวัลงจากเดือนก่อน 

กำรลงทุนภำคเอกชน +5.40% กำรส่งออกสินค้ำ -1.70% อัตรำเงินเฟ้อ  -0.94% 

การท างานของคนต่างดา้ว  

 24,840 อตัรา 

  กรมการจดัหางาน 

ความตอ้งการแรงงาน 

ต่ำงด้ำวท่ีท ำงำนในประเทศไทย 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

  ต.ค. 61 จ ำนวน  20,429 อัตรำ 
  พ.ย. 61 จ ำนวน  24,840 อัตรำ       +21.59% 

 

พฤศจิกำยน 2561 
ผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน 157,410 คน 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลแรงงานแหง่ชาติ 

ผ ูป้ระกนัตนท่ีออกจากงาน 

กำรเลิกจ้ำง ปี  2561  

 23,614  

 23,533  

 23,533  

 23,028  

 23,858  

 23,707  

 24,608  

พฤศจิกำยน 

ตุลำคม 

กันยำยน 

สิงหำคม 

กรกฎำคม 

มิถุนำยน 

พฤษภำคม 

หน่วย: คน 

หน่วย: คน 

ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป  
56.39  ล้านคน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม  
38.74  ล้านคน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
38.63  ล้านคน 

ผู้มีงานท า 
38.26  ล้านคน 

ก าลังแรงงาน 
ที่รอฤดกูาล 

0.11  ล้านคน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
17.65   ล้านคน 

ท างานบ้าน 
5.14  ล้านคน 
เรียนหนังสือ 

4.14  ล้านคน 

อื่นๆ 
1.83  ล้านคน  

ผู้ว่างงาน 
0.37 ล้านคน 

ยังเด็ก/ชราไม่สามารถท างานได ้
6.54  ล้านคน 

    ภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ 
        กันยำยน 2561 928 อัตรำ 

ส.ค. 61 จ ำนวน   795 อัตรำ 
ก.ย. 61 จ ำนวน   928 อัตรำ   

+16.73% 

แรงงำนต่ำงด้ำนเดือนพฤศจิกำยน 2561  
มีจ ำนวน 3,389,746 คน 

น ำเข้ำ MOU 
866,036 คน 

พิสูจน์สัญชำติ 
1,068,897 คน 

ตลอดชีพ 
241 คน 

BOI 
46,193 คน 

  ท่ัวไป 
113,982 คน 

ชนกลุ่มน้อย 
68,231 คน 

 เดินทำงไป-กลับ 

32,281 คน 

ตำมมติ ครม. 

1,187,803 คน 
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ภาวะการท างานของประชากร 
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 จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2561  
พบว่าจ านวนผู้มีงานท าเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี ้
   ผู้มีงานท า  จ านวน 38.74  ล้านคน เพิ่มขึ้นจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.4 แสนคน 
   ผู้ว่างงาน จ านวน 3.69 แสนคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  6.6  หมื่นคน 
   อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีอัตราการว่างงาน 
อยู่ร้อยละ 1.1 
 

ผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป  
56.39 ล้านคน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
38.74 ล้านคน 

ผู้มีงานท า 38.26 ล้านคน 

ผู้ว่างงาน 0.37 ล้านคน 

ผู้รอฤดูกาล 0.11 ล้านคน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 
17.65 ล้านคน 

ท างานบ้าน 5.14 ล้านคน 

เรียนหนังสือ 4.14 ล้านคน 

อื่น ๆ 8.37 ล้านคน 

โครงสร้างก าลังแรงงานเดือนพฤศจิกายน  2561 
 

ภาวะการมีงานท า  
 
 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้มีงานท าในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวน 38.26 ล้านคน โดยเป็นผู้
มีงานท าในภาคเกษตรกรรม 12.37 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.33  และนอกภาคเกษตรกรรม 25.89 ล้านคน  
 คิดเป็นร้อยละ 67.67 โดยท างานในสาขาการขายส่งและการขายปลีก มากท่ีสุด 6.46 ล้านคน รองลงมาคือสาขา
การผลิต  6.33 ล้านคน สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 2.94 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 2.09 ล้านคน สาขา
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.65 ล้านคน ท่ีเหลืออยู่ในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ 
 
 
 



 

 

นอกภาคเกษตรกรรม 

 

25.89 ล้านคน 

     

            การขายส่ง การขายปลีก 6.46 ล้านคน 

             การผลิต 6.33 ล้านคน 

             ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 2.94 ล้านคน 

             การก่อสร้าง 2.09 ล้านคน 

             การบริหารราชการฯ 1.65 ล้านคน 

                

 

 

ภาคเกษตร 

 

12.37 ล้านคน 

 แผนภูมิที่ 1  ผู้มีงานท า เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 
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ภาวะการว่างงาน 
   ส าหรับผู้ว่างงานท่ัวประเทศมีจ านวน 3.69 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 6.6  หมื่นคน 
 เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การท างาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานท่ีไม่เคยท างานมาก่อน      
มีจ านวน 1.89 แสนคน  และเป็นผู้ว่างงานท่ีเคยท างานมาก่อน 1.80 แสนคน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจาก 
ภาคเกษตรกรรม 0.13 แสนคน ภาคการผลิต 0.90 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 0.77 แสนคน 
 

จ านวนผู้ว่างงานตามประสบการณ์การท างาน เดือนพฤศจิกายน 2561 
 
 

ภาคการผลิต 
0.90 แสนคน 

ภาคเกษตรกรรม 
0.13 แสนคน 

ภาคการบริการ
และการค้า 

0.77  แสนคน 

ไม่เคยท างานมาก่อน 
1.89 แสนคน 

เคยท างานมาก่อน 
1.80 แสนคน 

   ผู้ว่างงานท่ีไม่เคยท างานมาก่อน จ านวน 1.89 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ท่ีจบระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 0.90 แสนคน  รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา 0.35 แสนคน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 0.30 แสนคน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.27 แสนคน ผู้ท่ีไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา 0.05 แสนคน 
            ผู้ว่างงานท่ีเคยท างานมาก่อน จ านวน 1.80 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ที่จบระดับอุดมศึกษา  
0.55 แสนคน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.39 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 0.38 แสนคน ระดับ
ประถมศึกษา 0.29 แสนคน และผู้ท่ีไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา 0.19 แสนคน 



แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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สถานการณ์การเลิกจ้าง 
 สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวน 157,410 คน เพิ่มข้ึนจาก
เดือนก่อน ร้อยละ 0.37 แต่เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.43 โดยเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ด้วยสาเหตุจากการเลิกจ้าง จ านวน 23,614 คน ของผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนและ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.34 และร้อยละ 6.31 ตามล าดับ 

 

แผนภูมิที่ 3 ผู้รับประโยชน์ทดแทนรายเดือน ปี 2560 – 2561 

0.05 

 0.35   0.30   0.27  
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 1.00  

ไม่มีและต่ ากว่าประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา 

แสนคน 

ไม่เคยท างาน เคยท างาน 

133,421 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เลิกจ้าง 60 เลิกจ้าง 61 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 60 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 61 

หน่วย : คน หน่วย : คน 



ภาวะความตอ้งการแรงงาน 

         ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ  มีต าแหน่งงานรองรับ  ณ  เดือนสิงหาคม  2561  จ านวน  
26,027 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากท่ีสุด ต้องการผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากท่ีสุด 

ตารางที่ 1 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ  

6 

ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ 
  กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ
เดือนสิงหาคม 2561 จ านวน 26,027 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจ านวน 762 แห่ง มีผู้สมัครงาน 24,018 คน 
และบรรจุงานได้ 20,710 คน 
 อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการแรงงานมากท่ีสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 9,884 อัตรา การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 6,708 อัตรา ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 1,856 อัตรา  
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,595 อัตรา ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 1,168 อัตรา 
 อาชีพท่ีมีความต้องการแรงงานมากท่ีสุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต ผู้ขนส่งสินค้า) 
8,625 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 5,071 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าท่ี 3,818 อัตรา ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 3,096 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  
1,827 อัตรา 
 

กลุ่มงาน จ านวน 

(ร้อยละ) 
ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ 

ผู้บริหาร 469 อัตรา 

(1.80) 

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม

การขาย 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/

ปฏิบัติการ 

ผู้จัดการทั่วไปภัตต

คาร 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 1,304 อัตรา 

(5.01) 

เจ้าหน้าที่สง่เสริม 

การขาย 

โปรแกรมเมอร์ วิศวกรเคร่ืองกล นักวิเคราะห์ด้าน

การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ 

ผู้สอนในระดับ

อาชีวศึกษา 

ช่างเทคนิค 3,096 อัตรา 

(11.90) 

พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบัญช ี QC  ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์  

ช่างเทคนิคด้าน

กล้อง 

ที่ปรึกษาด้านการ

ลงทุน 

เสมียนเจ้าหน้าที ่ 3,818 อัตรา 

(14.67) 

พนักงานธุรการ เจ้าหน้าทีค่ลังสินค้า เจ้าหน้าทีเ่ก็บเงิน พนักงานต้อนรับ

โรงแรม 

เจ้าหน้าที่

คอมพิวเตอร์ 

พนักงานบริการ 5,071 อัตรา 

(19.48) 

พนักงานขาย พนักงานดูแลความ

ปลอดภัย 

พนักงานบริการ แม่บ้านส านักงาน พ่อครัว 

ปฏิบัติงานเกษตร

และประมง 

107 อัตรา 

(0.41) 

ผู้เพาะปลูกพืชสวน คนงานประจ าฟาร์ม

ปศุสัตว์ 

พนักงานตรวจไร่ ผู้ตัดไม้/โค่นต้นไม้ คนงานฝีมือประจ า

สวนไม้ยืน/ไม้พุ่ม 

ปฏิบัติงานฝีมือ 

ในธุรกิจ 

1,710 อัตรา 

(6.57) 

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม

เคร่ืองจักรกล 

ช่างเย็บหนังด้วย

เคร่ืองจักร 

ช่างเชื่อมโลหะด้วย

ไฟฟ้า 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป 

ปฏิบัติงาน 

ในโรงงาน 

1,827 อัตรา 

(7.02) 

พนักงานขบัรถยนต์ ช่างประกอบ

อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ 

ช่างเย็บผลิตภัณฑ์

สิ่งทอสิ่งทัก/เคร่ือง

แต่งกาย 

พนักงานขบั

รถบรรทุกและรถตู้

ขนาดใหญ่ 

ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร

ในการผลิต 

อาชีพงานพื้นฐาน 8,625 อัตรา 

(33.14) 

แรงงานด้านการผลิต ผู้ขนส่งสินค้า พนักงานขน

สัมภาระ 

ผู้ขนถ่ายสินค้าทาง

อากาศ 

พนักงานท าความ

สะอาดอาคาร 



แผนภูมิที่ 4 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามกลุ่มงาน เดือนสิงหาคม 2561 
ประเภทกลุ่มงาน 

 ความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 63.23 
รองลงมาคือ ภาคใต้ ร้อยละ 13.14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 12.60 และภาคเหนือ ร้อยละ 11.03             
 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีความต้องการแรงงาน 31,277 อัตรา และเดือนก่อน
หน้าท่ีมีความต้องการแรงงาน 23,402 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงานลดลง 5,250 อัตรา และ 2,625  อัตรา  
คิดเป็นร้อยละ 16.79 และ 11.22 ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ปี 2560 และ ปี 2561 
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กลุ่มงานช่างเทคนิค

กลุ่มงานเสมียน  เจ้าหน้าที่

กลุ่มงานพนักงานบริการ

กลุ่มงานปฏิบัติ งานเกษตรและประมง 

กลุ่มงานปฏิบัติ งานฝีมือในธุรกิจ

กลุ่มงานปฏิบัติ งานในโรงงาน 

กลุ่มงานอาชีพงานพ้ืนฐาน
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53

1,168
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886

58

64

9,884
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1,856

1,595
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299

252
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2,029

1,160
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264

298
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357
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121
173

642
776

64

1,006

591

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร

การขนส่ง/สถานที่ เก็บสินค้า

กิจกรรมการบริการด้ านอ่ืน ๆ

ศิลปะ ความบันเทิง

การจัดหาน้้า การจัดการน้้าเสีย

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน 

การท้าเหมืองแร/่เหมืองหิน

การศึกษา

เกษตรกรรม การป่าไม้

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 

กิจกรรมด้ านสุขภาพ

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์

กิจกรรมทางการเงิน/การประกันภัย

การก่อสร้าง

ที่ พักแรม/บริการด้ านอาหาร

กิจกรรมการบริหาร/บริการสนับสนุน

การขายส่ง/การขายปลีก 

การผลิต

ประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา

 สิงหาคม 2560

 สิงหาคม 2561

เพ่ิม

ลด



ผู้สมัครงาน 
  ผู้สมัครงานท่ีมาใช้บริการ จ านวน 24,018 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 41.08 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 25.43 ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา  ร้อยละ 21.02 และประถมศึกษา 
ร้อยละ 12.47 
 พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าผู้มาสมัครงานท่ีมีอายุระหว่าง 30 – 39 ปีมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 34.06 
รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 24 ปี ร้อยละ 22.13 อายุระหว่าง 25 - 29 ปี ร้อยละ 20.93 
 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีผู้สมัครงาน 26,204 คน พบว่าผู้สมัครงานลดลง 2,185 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.34 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าท่ีมีผู้สมัครงาน 22,194 คน พบว่าผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 1,825 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.22 
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ตารางที่ 2  ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ  
 กลุ่มงาน จ านวน 

(ร้อยละ) 
ผู้สมัครมาก 5 อันดับ 

ผู้บริหาร 580 คน 

( 2.41) 

ผู้จัดการฝ่าย

บริหารทั่วไป 

ผู้จัดการฝ่าย

ส่งเสริมการขาย 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/

ปฏิบัติการ 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการทั่วไปด้าน

ค้าปลีก 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 1,192 คน 

(4.96) 

เจ้าหน้าที่สง่เสริม

การขาย 

ผู้สอนในระดับ

อาชีวศึกษา 

นักวิเคราะห์ด้าน

การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ 

นักบัญชี โปรแกรมเมอร์ 

ช่างเทคนิค 2,737 คน 

(11.40) 

พนักงานบัญช ี พนักงานบริการ

ลูกค้า 

ผู้ตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์

สินค้าเส้นใย เสื้อผ้า 

นักออกแบบภาพ

กราฟฟิก 

ผู้จัดซื้อทั่วไป 

เสมียนเจ้าหน้าที ่ 4,572 คน 

(19.04) 

พนักงานธุรการ เจ้าหน้าทีค่ลังสินค้า เจ้าหน้าทีเ่ก็บเงิน เจ้าหน้าที่

คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บ

เอกสาร 

พนักงานบริการ 4,490 คน 

(18.69) 

พนักงานขาย พนักงานบริการ แม่บ้านส านักงาน พนักงานดูแลความ

ปลอดภัย 

พ่อครัว 

ปฏิบัติงานเกษตร

และประมง 

69 คน 

(0.29) 

ผู้ดูแล

สวนสาธารณะ/

สนามหญ้า 

พนักงานตรวจไร่ คนงานฝีมือประจ า

สวนไม้ยืน/ไม้พุ่ม 

คนงานประจ า

ฟาร์มปศุสัตว์ 

คนงานประจ า

ฟาร์มสัตว์ปีก 

ปฏิบัติงานฝีมือใน

ธุรกิจ 

1,288 คน 

(5.36) 

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม

เคร่ืองจักรกล/ยาน

ยนต์ 

ช่างซ่อม/ปรับแต่ง

เคร่ืองจักรกล 

ช่างเชื่อมโลหะด้วย

ไฟฟ้า 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป 

ปฏิบัติงานใน

โรงงาน 

1,824 คน 

(7.59) 

พนักงานขบัรถยนต์  ผู้ประกอบอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ 

พนักงานขบั

รถบรรทุกและรถตู้

ขนาดใหญ ่

พนักงานขบัรถยก  ผู้บรรจุหีบ/ปิด
ฉลาก 

อาชีพงานพื้นฐาน 7,266 คน 

(30.25) 

แรงงานด้านการ

ผลิต 

พนักงานส่งเอกสาร พนักงานท าความ

สะอาดอาคาร 

ผู้ขนส่งสินค้า แรงงานก่อสร้าง

อาคาร 



แผนภูมิที่  6  เปรียบเทยีบต าแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา เดือนสิงหาคม 2561 

การบรรจุงาน 
 มีการบรรจุงานจ านวน 20,710 คน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็น      
ร้อยละ 43.11 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 23.66 ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 20.87 
และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 12.36 

  อุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานมากท่ีสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 8,109 คน การขายส่งและ   
การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 5,781 คน ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 1,536 คน กิจกรรมการบริหาร
และบริการสนับสนุน 1,254 คน การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 644 คน           

 อาชีพท่ีมีการบรรจุงานมากท่ีสุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต แรงงานบรรจุ) 
6,643 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 4,511 คน เสมียน เจ้าหน้าท่ี 3,473 คน ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 2,276 คน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
1,652 คน 

           เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับต าแหน่งงานว่าง พบว่า ต าแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ  
มีจ านวน 5,317 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งท่ีต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา   
โดยต าแหน่งท่ีไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต โปรแกรมเมอร์ พนักงานดูแลความปลอดภัย 
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 ต้าแหน่งงานว่าง (อัตรา)

 ผู้สมคัรงาน (คน)



ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ 

              
 

ที่มา : 1. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
        2. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
        3. perdsorbtoday.com จากการรวบรวมความต้องการแรงงาน 
        รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
หมายเหตุ : การจัดกลุ่มประเภทองคก์รจัดตามเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั https://www.egov.go.th  
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            ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และ
องค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลต าแหน่งงานท่ีประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างของหน่วยงาน ประจ าเดือนกันยายน 2561 พบว่า มีความต้องการแรงงาน 928 อัตรา โดยเป็นเพศ
ชาย 254 อัตรา และไม่มีการระบุเพศ 674 อัตรา  
 1. ภาครัฐ มีความต้องการแรงงาน 873 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 94.07 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ       
487 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 55.79 โดยต้องการต าแหน่งอาสาสมัครกองทัพบก มากท่ีสุด 129 อัตรา รองลงมาคือ กลุ่มลูกจ้าง 
260 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.78 ต้องการต าแหน่งพนักงานประจ าท่าเทียบเรือ มากท่ีสุด 38 อัตรา และกลุ่มพนักงาน 
(พนักงานราชการ 75 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 51 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 14.43 ต้องการต าแหน่งครู มากท่ีสุด 10 
อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องการผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41.70 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 21.53 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 14.78 
ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 9.16 และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 12.83  
 2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงาน 32 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.45 เป็นกลุ่มพนักงานท้ังสิ้น 
32 อัตรา โดยต้องการต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป มากท่ีสุด 9 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องการผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าทั้งหมด  
 3. ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มีความต้องการแรงงาน 23 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 2.48 จึงเป็นกลุ่มลูกจ้างต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ท้ังหมด 23 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า    
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ต้องการผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.55 
 
 
 แผนภูมิที ่7 ความต้องการแรงงานจา้แนกตามประเภทหน่วยงาน เดือน กันยายน 2561

รัฐวสิาหกิจ
3.45%

สว่นราชการไม่
สงักัดสา้นักนายกฯ

2.48%
ภาครัฐ

94.07%

ข้าราชการ
487 อัตรา

พนักงานราชการ
75 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลยั
51 อัตรา

ลูกจ้าง
260 อัตรา



ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความต้องการแรงงานรายเดือน ปี 2560-2561  

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง 779 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 45.64 โดยหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลง จ านวน 818 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 48.37 
ขณะท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีความต้องการแรงงานท่ี
เพิ่มข้ึน และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับปีก่อน  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับ
เดือนก่อนหน้า พบว่า ความต้องการแรงงานโดยรวมเพิ่มข้ึน 133 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.73 โดยหน่วยงานภาครัฐมี
ความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึน จ านวน 219 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.49 ขณะท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความต้องการ
แรงงานลดลง ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงาน
เช่นเดียวกับเดือนก่อน 

แผนภูมิที่ 8 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ที่มา :  กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

หน่วยงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ 
กันยายน สิงหาคม กันยายน การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
ปีก่อน
หน้า 

เดือน
ก่อน 

1. ภาครัฐ 
2. รัฐวิสาหกิจ 
3. ส่วนราชการไม่สังกัด 
   ส านักนายกรัฐมนตรี 
   หรือกระทรวง 
4. องค์กรมหาชน 

1,691 
1 
15 
- 

99.06 
0.06 
0.88 

- 

654 
141 
- 
- 

82.26 
17.74 

- 
- 

873 
32 
23 
- 

94.07 
3.45 
2.48 

- 

-48.37 
3,100 
53.33 

- 

33.49 
-77.30 

- 
- 

รวม 1,707 100 795 100 928 100 -45.64 16.73 

39

1

11
012
9

0 0

12
9

0 0

11
2

11
2

39
6

22
2

13
5

36

80

2222

21
1

10
0

0

50

100

150
200

250

300

350

400

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รวม

ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ระดับ ปวช.-ปวส./อนปุริญญา ระดับ ม.3-ม.6 ระดับประถมศึกษา ไม่ระบุ



           เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชน ต้องการผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่ามากท่ีสุด จ านวน 424 อัตรา รองลงมาคือ ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา จ านวน 135 อัตรา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มข้าราชการต้องการผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มากท่ีสุด 
จ านวน 297 อัตรา กลุ่มพนักงานต้องการผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากท่ีสุด จ านวน 127 อัตรา 
ในขณะท่ีกลุ่มลูกจ้างเป็นกลุ่มท่ีไม่ระบุระดับการศึกษาเป็นส่วนใหญ่  
 

ตารางที่ 4 ต าแหน่งงานท่ีมีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก 

ที่มา :  รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมลูตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
 
หมายเหตุ : 1. ข้าราชการ1  หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู  
               2. พนักงาน2  หมายถึง พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
               3. ลูกจ้าง3  หมายถึง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
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ข้าราชการ1 พนักงาน2 ลูกจ้าง3 

1. พยาบาลวิชาชีพ 

2. นักวิชาการศุลกากร 
3. เจ้าพนักงานธุรการ 
4. นายช่างโยธา 
5. วิศวกรโยธา 

1. วิศวกรไฟฟ้า 
2. นายช่างเทคนิค 

3. เภสัชกร 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 

5. วิศวกรโยธา 

1. พนักงานขับรถยนต์ 

2. คนงานท่ัวไป 

3. คนงานกวาดถนน 

4. คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
5. คนงานประจ ารถดูดส่ิงปฏิกูล 



การไปท างานต่างประเทศ 

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศ 

 

แรงงานไทยเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามภูมิภาค 

 

 

 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามวิธีการเดินทาง 

 

 

 

ประถมศกึษา มัธยมศกึษา ปวช. ปวท. 
ปวส. 

ปริญญาตรี 

1,777 คน 

4,200 คน 

1,170 คน 

854 คน 

บริษัทจดัหางานจดัสง่ 
2,186 คน 

กรมการจดัหางาน 
  642 คน 

เดินทางด้วยตัวเอง 

   457 คน 
นายจ้างพาไปท างาน 

 520 คน  
นายจ้างพาไปฝกึงาน 

214 คน    

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปท างานมากที่สุด 
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        ก าลังแรงงานส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 58.81 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
52.47 โดยการเดินทางไปท างานต่างประเทศน้ีส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
โดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 27.31 ส่วนสาขาอาชีพที่เดินทางไป
ท างานมากที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ 
ผู้ปฏิบั ติงานด้านประกอบ 34.50 รองลงมาคืออาชีพงานพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 15.47 

 
        ตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไต้หวัน 
เป็นตลาดแรงงานหลักซึ่ งแรง งานไทยนิยมเดินทางไปท าง านใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าวท าให้มีรายได้ส่งกลับในเดือน
พฤศจิกายน 2561 จ านวน 11,796 ล้านบาท 
  
  
  

              ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีแรงงานไทยที่ยังคงท างานอยู่ในต่างประเทศจ านวน 155,356 คน และแรงงานไทยที่ลงทะเบียน              
แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวน  8,276 คน ส าหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวน 8,004 คน เป็นชาย 6,069 คน หรือร้อยละ 75.82 เป็นหญิง 1,935 คน หรือร้อยละ 24.18 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 1.89 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่าลดลงร้อยละ 7.50 

ผู้หญิง 
2,231 คน 
(26.96%) 
 

 

 

 

ผู้ชาย 
6,054 คน  
(73.04%) 
  

 

 ผู้หญิง 
 1,935 คน 
 (24.18%) 
 

 

ผู้ชาย 
6,069 คน  
(75.82 %) 

 
 

กลาง 826 คน 

เหนือ 1,521 คน 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4,707 คน 
ทั่วประเทศ  
8,004 คน 

ตะวันออก 
300 คน 

ตะวันตก 115 คน 

ใต้ 535 คน 

ไต้หวัน สิงคโปร์ สาธารณรัฐ
เกาหลี 

ญี่ปุ่น อิสราเอล 

 

อื่นๆ 

3 คน 

RE-ENTRY VISA 
3,985 คน  

71,385 คน 
(45.95%) 

 

22,229 คน 
(14.31%) 

 

  27,011 คน 
(17.39%) 

 

 7,477 คน 
(4.81%) 

 

3,550 คน 
(2.29%) 

 



การท างานของคนต่างดา้ว 
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    แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

  คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 จ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เรียงตามล าดับจากมากที่สุด ดังน้ี  
 1) พิสูจน์สัญชาติ  มีจ านวน 1,068,897 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง จ านวน 107,331 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้า จ านวน 48,484 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
 2) น าเข้าตาม MOU มีจ านวน 866,036 คน คิดเป็นร้อยละ 39.44 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 315,848 คน และ 15,734 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 และร้อยละ 1.85 
 3) ทั่วไป มีจ านวน 113,982 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือน
ก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 8,482 คน และ 1,148 คน คิดเป็นร้อยละ 8.04 และ 1.02 
  4) ส่งเสริมการลงทนุ BOI มีจ านวน 46,193 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 562 คน และ 311 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 และ    ร้อยละ 0.68  
 5) ชนกลุ่มนอ้ย มีจ านวน 68,231 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
เดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 8,722 คน และ 1,748 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 และร้อยละ 2.63 
 6) ไป-กลบั หรอืตามฤดกูาล มีจ านวน 32,281 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 14,100 คน และ 10,720 คน คิดเป็นร้อยละ 77.55 และร้อยละ 49.72 
 7) ตลอดชพี 241 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 

 
ตลอดชีพ 
241 คน 

 
ชนกลุม่น้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ) 

68,231 คน 

 
แรงงานไร้ฝีมือ 3 สัญชาติ 

3,161,099 คน 

BOI 
46,193 คน 

 
 

แรงงานต่างดา้ว 
3,389,746 คน 

 
แรงงานประเภทฝมีือ 

160,175 คน 

ได้รับอนุญาตให้เขา้มาท างาน  
(มีหนังสือเดนิทาง) 
1,934,933 คน 

แรงงานที่ผา่นการพสิูจน ์
สัญชาติคงเหลือ 
1,068,897 คน 

ขออนุญาตท างานตาม MOU 
866,036 คน 

ทั่วไป (นักลงทุน ชา่งฝมีือ ผู้ช านาญการ) 
113,982 คน 

ตามมติครม.  
1,187,803 คน 

 

    เข้ามาท างานในลักษณะไป–กลับ/ตามฤดูกาล 
32,281 คน 

ได้รับการผ่อนผันให้ท างาน 
(ตาม พรก. การประมง มาตรา 83) 

6,082 คน 

          คนต่างด้าวท่ีท างานในประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวน 3,389,746 คน เป็นแรงงานต่างด้าวประเภทแรงงาน
ไร้ฝีมือ 3 สัญชาติ จ านวน 3,161,099 คน คิดเป็นร้อยละ 93.25 โดยเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้เ ข้าท างาน  
(มีหนังสือเดินทาง) มากที่สุด จ านวน 1,934,933 คน ส าหรับแรงงานต่างด้าวประเภทฝีมือ มีจ านวน 160,175 คน คิดเป็นร้อยละ 4.73 
เป็นแรงงานประเภทท่ัวไป (นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ) มากที่สุด จ านวน 113,982 คน 
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 คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท างานใหม่ 
 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2561 มีจ านวนท้ังส้ิน 13,539 คน     
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 2,002 คน และ 1,087 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 17.35 และร้อยละ 8.73 โดยจ าแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี ้
 1. ประเภทท่ัวไป จ านวน 7,876 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากท่ีสุด 1,694 คน รองลงมาคือ จีน ฟิลิปปินส์ 
อเมริกัน และอินเดีย โดยเข้ามาท างานในต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน  
 2.  ประเภทส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1,406 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากท่ีสุด เข้ามาท างานในต าแหน่ง 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุด   
 3. ประเภทชนกลุ่มน้อย จ านวน 4,257 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยใหญ่ ท างานด้านการก่อสร้าง  
และเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม ้
  
 จ านวนคนต่างด้าวท่ีท างานในประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2561 

 ใชท้ักษะ 

ทั่วไป 113,982 คน 

 

ส่งเสริมการลงทุน 46,193 คน 

 

 

 

 

ไม่ใช้ทักษะ 
 

 

พิสูจน์สัญชาติ 1,068,897 คน 

 

 

 

 

 น าเข้าตาม MOU 866,036 คน 

 

 

 

ไป-กลับ 32,281 คน 

 
 

 

ลาว เมียนมา กัมพูชา 

ชนกลุ่มน้อย 68,231 คน 
 

หมายเหตุ :  คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ มีจ านวน 241 คน จากการส ารวจ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560  :       
               คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จังหวัดเร่ิม 
               ออกใบอนุญาตท างาน คร้ังแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 

 

http://4.bp.blogspot.com/-qo_LshPUqkY/URDANK7taSI/AAAAAAAAHF4/XAq7fIBBXpg/s1600/asean_cartoon+2558.jpg
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/lao-asean-cartoon-2013.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-uu-OrprMAhXDGpQKHXSsAOgQwW4IJTAI&usg=AFQjCNFMg4RGAOGi_urH53b2le0_PUWeOQ
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/cartoon-asean-10.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjDqeutrprMAhXKJJQKHZmFBZMQwW4IJzAJ&usg=AFQjCNH0UOuanS9Nkv0Gax7MJjMvGQ8UIA
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/lao-asean-cartoon-2013.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiY9sursZrMAhUhlKYKHanVAgEQwW4IHTAE&usg=AFQjCNFMg4RGAOGi_urH53b2le0_PUWeOQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.cambo-zone.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiS6Oux6pfMAhWmE6YKHbhJD6EQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEPqnlR0HSTOBgeDppdJXK1Isa7iw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.et-center.rbru.ac.th/asean.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiS6Oux6pfMAhWmE6YKHbhJD6EQwW4IGzAD&usg=AFQjCNHtnmgf-wXBs1Cjftd_m82vSos3Yg
https://www.google.co.th/url?url=https://nista083.wordpress.com/2012/12/10/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjIr_aF7ZfMAhVD4aYKHYS6Br8QwW4IFzAA&usg=AFQjCNGztxc2KxIOKwDu3c3iRJ3LY_sD_A
https://www.google.co.th/url?url=https://sites.google.com/site/phnitnathtripayya20rps542/kar-dein-thang&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiE2Pqys5rMAhUFF6YKHRNqBRQ4FBDBbggZMAI&usg=AFQjCNEb_LNNc4MMiDEgx_CZn14g_1q9zQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.oknation.net/blog/kritwat/2012/10/12/entry-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj19sy1tJrMAhVkKqYKHQmDC74QwW4IHTAE&usg=AFQjCNHTgfiukXjEdLIxZ8O-c3teEmlrxA


ภาวะเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญ
เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.77 และ ร้อยละ 2.40 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหมวดการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ การผลิตเครื่องหนัง เป็นต้น 
ส าหรับอัตราการใช้ก าลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.51 และร้อยละ 0.26 ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหมวดการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง การผลิตเครื่องหนัง การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ การผลิตถ่านโค้ก และ
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม เป็นต้น ส าหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ  
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ร้อยละ 5.40 และร้อยละ 4.80 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเน่ืองมาจากปริมาณการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านบาท) ส าหรับดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 19.33 และร้อยละ 5.85 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเน่ืองมาจากยอดขายรถจักรยานยนต์ และยอดขาย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น การส่งออก มีมูลค่า 21,315.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.70 แต่เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.25 ลดลงจากเดือนก่อนเน่ืองมูลค่าการส่งออกทองค า อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม น้ ามันดิบ 
เป็นต้น การน าเข้า มีมูลค่า 20,650.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.08 และ
ร้อยละ 16.19 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากมูลค่าการน าเข้าช้ินส่วนอากาศยานและเรือ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการน าเข้าท าให้เกินดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 644.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.94 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.23 ในเดือนก่อนหน้า ตามราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลก 
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 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากเดือนก่อน

 การส่งออกสินค้าชะลอตัวลงจากเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

ชะลอลงตามราคาน้ ามัน
ขายปลีกในประเทศ

เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวจากเดือนก่อน

ภาคต่างประเทศ

ส่งออก น าเข้า

-1.70% 1.08%

 การส่งออกลดลงจากมูลค่า  
การส่งออกทองค า อุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
 การน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากมูลค่า
การน าเข้าชิ้นส่วนอากาศยานและ
เรือ เป็นต้น

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม

อัตราการใช้
ก าลังการผลติ

1.77% 0.51%

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
จากเดือนก่อนในหมวดการผลิต
อุปกรณ์ขนส่ง เป็นต้น
อัตราการใช้ก าลังการผลิต
เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนในหมวด
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง เป็นต้น

0.94%

5.40%

19.33%การลงทุนภาคเอกชน

เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนจากปริมาณการจ าหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงท่ี 
ปี 2553 (ล้านบาท) 

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากยอดขายรถจักรยานยนต์และ
ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์

อัตราเงินเฟ้อ

-
Highlight: 

+
+

+



       การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี้  
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ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม ผลกระทบด้านแรงงาน 

 การชะลอตัวจากการส่งออกสินค้า 
 

 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออก
ชะลอการจ้างงานใหม่ 
 


