วารสาร

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

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 4 ประจาเดือนเมษายน 2561

o ผูม้ ีงานทา 37.34 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 1.2 แสนคน
o ผูว้ ่างงาน 4.40 แสนคน ลดลงจากปีก่อน 5.6 หมื่นคน
o ความต้อ งการแรงงานในประเทศโดยรวมลดลงจาก
เดือนก่อนร้อยละ 5.02 โดยลดลงในอ ุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารมากที่ส ุด

คณะผูจ้ ดั ทา

สถานการณ์ ต ลาดแรงงานเดื อ นมี น าคม
อานวยการโดย: นางสาวส ุกัญญา ภู่พฒ
ั นาก ุล
2561 ปรากฏว่า ความต้องการแรงงานในประเทศ
ผูอ้ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน โดยรวมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 5.02 โดยลดลง
จัดทาโดย :
กลมุ่ งานวิเคราะห์และวิจยั
ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมากที่สดุ
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
และส าหรั บ การเดิ น ทางไปท างานต่า งประเทศเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดื อนที่ ผ่านมาพบว่ า เพิ่ มขึ้น ร้อยละ
สารบัญ...
8.15 ส่วนใหญ่เ ป็ นการเดินทางไปทางานในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีไต้หวันเป็ นตลาดแรงงานหลักซึ่งแรงงาน
ภาวะความต้องการแรงงาน
3
ไทยนิย มเดิน ทางไปท างานในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ภาพรวมการว่างงานอยู่ที่รอ้ ยละ 1.2
ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน
9
ทั้ ง นี้ ผ ูส้ นใจติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ใ นฉบั บ
และสามารถติด ตามสถานการณ์ตลาดแรงงานจาก
การไปทางานต่างประเทศ
12
ฉบั บ ก่ อ นหน้า และบทความต่ า งๆ ได้จ ากเว็ บ ไซด์
https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook ที่ Thai Labour
การทางานของคนต่างด้าว
13
Market Information และ Line ID = @lmi.doe

14

ภาวะเศรษฐกิจ

กองบรรณาธิการ

วัตถ ุประสงค์:
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ภาพรวมของประเทศ

บทสร ุปผูบ้ ริหาร
ความต้องการแรงงาน

ภาวะการทางานของประชากรเดือนมีนาคม 2561
ผูม้ ีอาย ุ 15 ปี ขึ้นไป
56.19 ล้านคน
ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงานรวม
38.11 ล้านคน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
37.78 ล้านคน

กรมการจัดหางาน

29,626 อัตรา
ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
18.08 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤด ูกาล
0.33 ล้านคน

ทางานบ้าน
5.27 ล้านคน

เว็บไซต์บริษทั จัดหางาน
JOBTOPGUN
JOB BKK

73,559 ตาแหน่ง

JobsDB.com

ผูม้ ีงานทา
37.34 ล้านคน

เรียนหนังสือ
4.56 ล้านคน

ผูว้ ่างงาน
0.44 ล้านคน

JoBTOPGUN

อื่นๆ
8.25 ล้านคน

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

ผูว้ ่างงาน 4.40 แสนคน อัตราการว่างงานร้อยละ 1.2
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ผูว้ ่างงานลดลง
5.6 หมื่นคน

958 อัตรา

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง
18.91%

การอ ุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน

ผูป้ ระกันตนที่ออกจากงาน

การลงท ุน
ภาคเอกชน

10.57%

การไปทางานต่างประเทศ

ก ุมภาพันธ์ 2561

แรงงานไทยที่ยงั คงทางาน
ในต่างประเทศ

0.79%

อัตราเงินเฟ้อ

การทางานของคนต่างด้าว

ต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย

ผูป้ ระกันตน 10,858,657 ราย
162,580

ผูป้ ระกันตนที่ออกจากงาน 138,642 ราย
160,029

159,888

ก.พ.

มี.ค.

นาเข้า MOU
1,320,035 คน 637,770คน

จาแนกตามสาเหต ุการออกจากงาน
หน่วย : ราย

ม.ค.

เดินทางไปทางานต่างประเทศ

103,874 (74.93%)

เดินทาง
3,934

4,786
3,569

3,860

4,237

3,431 (2.48%)
ลาออก

สินส ุดสัญญา

21,093 คน
ชนกลมุ่ น้อย
61,068 คน

พิสจู น์สญ
ั ชาติ
1,315,651 คน
มีนาคม 2561
3,509,903 คน
ตลอดชีพ
241 คน

ชัว่ คราวทัว่ ไป BOI
109,019 คน 45,062 คน
เลิกจ้าง
ม.ค.

ที่มา: ศูนย์ขอ้ มูลแรงงานแห่งชาติ

เดินทางไป-กลับ

RE-ENTRY

5,226

31,337 (22.61%)

3 สัญชาติ OSS

ก.พ.

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

มี.ค.

ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่ านบริการจัดหางานโดยรัฐ มีตาแหน่งงานรองรับ ณ เดือนมีนาคม 2561 จานวน
29,626 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากที่สุด
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการเดือนมีนาคม 2561 จานวน
29,626 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจานวน 735 แห่ง มีผู้สมัครงาน 31,011 คน และบรรจุงานได้ 25,344 คน
อุตสาหกรรมทีม่ ีความต้องการแรงงานมากทีส่ ุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 10,414 อัตรา รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,913 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3,127 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,035
อัตรา การก่อสร้าง 831 อัตรา
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานขายและผู้นาเสนอสินค้า ) 8,971 อัตรา
รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 6,591 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 4,490 อัตรา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3,554 อัตรา
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 1,966 อัตรา
ตารางที่ 1 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน
ผู้บริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิค

เสมียนเจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ
ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

ปฏิบัติงานฝีมือ
ปฏิบัติงานใน
โรงงาน
อาชีพงานพื้นฐาน

จานวน
(ร้อยละ)

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ

703 อัตรา
(2.37)
1,491 อัตรา
(5.03)
3,554 อัตรา
(12.00)

ผู้จัดการทั่วไปด้าน
ค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขาย
พนักงานบริการ
ลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
พนักงานบัญชี

4,490 อัตรา
(15.15)
6,591 อัตรา
(22.25)
83 อัตรา
(0.28)

พนักงานธุรการ

1,966 อัตรา
(6.64)
1,558 อัตรา
(5.26)

ช่างเย็บด้วยมือ
และจักร
พนักงานขับ
รถยนต์

9,190 อัตรา
(31.02)

แรงงานด้าน
การผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับ
โรงแรม
พนักงานเสริฟ
พนักงานดูแลความ แม่บ้านสานักงาน พ่อครัว
ปลอดภัย
คนทาสวน
ผู้ฝึกสัตว์
ผู้ดูแลสวน
คนงานประจาฟาร์ม
สาธารณะและสนาม ปศุสัตว์
หญ้า
ช่างไฟฟ้าทั่วไป
ช่างซ่อม
ช่างปรับแต่ง
ช่างไฟฟ้าฝ่าย
เครื่องจักรกล
เครื่องยนต์
บารุงรักษา
พนักงานเครื่องเย็บ ช่างเย็บผลิตภัณฑ์ พนักงานขับ
พนักงานขับรถบรรทุก
รองเท้า
สิ่งทอสิ่งถักและ
รถบรรทุกและรถตู้ ขนาดเล็ก
เครื่องแต่งกาย
ขนาดใหญ่
พนักงานจัดส่ง
พนักงานทาความ พนักงานล้างจาน พนักงานส่งเอกสาร
สินค้า
สะอาดอาคาร

พนักงานขาย
ผู้เพาะชาต้นไม้

ผู้จัดการแผนก
ห้องอาหาร
เจ้าหน้าที่
บริหารงานลูกค้า
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

3

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ครู อาจารย์ระดับ
อาชีวศึกษา
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเส้น
ใย เสื้อผ้า

ผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษา
ผู้ควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อาหาร

แผนภูมิที่ 1 ความต้องการแรงงานจาแนกตามกลุ่มงาน เดือนมีนาคม 2561
ประเภทกลุ่มงาน

9,190

กลุ่มงานอาชีพงานพืน้ ฐาน

1,558

กลุ่มงานปฏิบัติงานในโรงงาน

1,966

กลุ่มงานปฏิบัติงานฝีมอื ในธุรกิจ
กลุ่มงานปฏิบัติงานเกษตรและประมง

83
6,591

กลุ่มงานพนักงานบริการ

4,490

กลุ่มงานเสมียน เจ้าหน้าที่

3,554

กลุ่มงานช่างเทคนิค

1,491

กลุ่มงานผู้ประกอบวิชาชีพ

703

กลุ่มงานผู้บริหาร

ค วา ม ต้ องกา ร แ ร งงา น ส่ วนให ญ่ อยู่ ในภ า ค กล า ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร้ อ ยละ 17.07 ภาคใต้ ร้ อ ยละ
16.80 และภาคเหนือ ร้อยละ 12.80
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการ
แรงงาน 37,491 อัตรา และเดือนก่อนหน้าที่มีความต้องการ
แรงงาน 31,193 อั ต รา พบว่ า ความต้ อ งการแรงงานลดลง
7,865 อัตรา และ 1,567 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.98 และ
5.02 ตามลาดับ

หน่วย : อัตรา

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ปี 2560 และ ปี 2561
ประเภทอุตสาหกรรม

การผลิต
การขายส่ง/การขายปลีก

7,913

การขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า

606

ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร

1,902

มีนาคม 2560

1,638

773
1,184
831
587
511
538
311
353
326
295
286
267
137
106
78
83
28
80
56
13
39
256
265

การก่อสร้าง
กิจกรรมทางการเงิน/การประกันภัย
กิจกรรมด้านสุขภาพ/งานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
ศิลปะ ความบันเทิง
การจัดหานา การจัดการนาเสีย

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา
การทาเหมืองแร่/เหมืองหิน

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน
การศึกษา

324
468
672
691
583
729

เกษตรกรรม การป่าไม้
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการบริหาร/บริการสนับสนุน

มีนาคม 2561

ลด

เพิ่ม

1,619
2,035
2,381

ที่พักแรม/บริการด้านอาหาร
0

9,134

15,476

10,414

2,000

อัตรา

3,127

4,000

6,000

8,000

4

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

ผู้สมัครงาน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จานวน 31,011 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 45.90 รองลงมา
คือ ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 23.92 ปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 20.33 และประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 9.85
พิ จ ารณาตามช่ ว งอายุ พบว่ า ผู้ ม าสมั ค รงานที่ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 24 ปี ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.27 รองลงมาคื อ
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ร้อยละ 30.82 อายุระหว่าง 25 – 29 ปี ร้อยละ 19.01
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 37,638 คน พบว่าผู้สมัครงานลดลง 6,627 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.61 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน 27,729 คน พบว่าผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 3,282 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.84
ตารางที่ 2 ตาแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน

จานวน
(ร้อยละ)

ผู้สมัครมาก 5 อันดับ

ผู้บริหาร

758 คน
( 2.44)

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย
ทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการทั่วไปด้านค้า
ปลีก

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้ประกอบวิชาชีพ

1,427 คน
(4.60)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขาย

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์

ครู อาจารย์ระดับ
อาชีวศึกษา

โปรแกรมเมอร์

นักบัญชีทั่วไป

ช่างเทคนิค

4,254 คน
(13.72)

พนักงานบริการ
ลูกค้า

พนักงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ นักออกแบบภาพ
ผลิตภัณฑ์
กราฟฟิก

ช่างเทคนิค

เสมียนเจ้าหน้าที่

6,053 คน
(19.52)

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่สานักงาน

พนักงานบริการ

6,719 คน
(21.67)

พนักงานขาย

พนักงานเสริฟ

แม่บา้ นสานักงาน

พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย

พ่อครัว

ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

79 คน
(0.25)

คนทาสวน

ผู้เพาะปลูกพืชไร่

ผู้ตบแต่งสวน

ผู้ทาไม้ทวั่ ไป

ชาวประมง

ปฏิบัติงานฝีมอื ใน
ธุรกิจ

1,406 คน
(4.53)

ช่างไฟฟ้าทั่วไป

ช่างซ่อม
เครื่องจักรกล

ช่างปรับไฟฟ้าทัว่ ไป ช่างเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า

ปฏิบัติงานใน
โรงงาน

1,320 คน
(4.26)

พนักงานขับรถยนต์ ช่างเย็บผลิตภัณฑ์สิ่ง พนักงานขับ
ทอสิ่งถักและเครื่อง รถบรรทุกและรถตู้
แต่งกาย
ขนาดใหญ่

ช่างประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้บรรจุหีบห่อและ
ปิดฉลาก

อาชีพงานพื้นฐาน

8,995 คน
(29.01)

แรงงานด้านการ
ผลิต

พนักงานก่อสร้าง
อาคาร

ยามรักษาการณ์

พนักงานส่งเอกสาร ผู้ทาความสะอาด
อาคาร
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ช่างปรับแต่ง
เครื่องยนต์

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับการศึกษา เดือนมีนาคม 2561
อัตรา/คน
20,000

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้สมัครงาน (คน)

18,000
14,233

16,000

14,000
12,000

11,083

9,861

10,000

7,418

8,000
6,000
4,000

6,305
4,972
3,710

3,055

2,000
0
ประถมศึกษาและต่ากว่า

มัธยมศึกษา

ปวช. - ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรีและสูงกว่า

ระดับการศึกษา

การบรรจุงาน
มีการบรรจุงานจานวน 25,344 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 44.72 รองลงมาคือ
ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 23.27 ปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 21.45 และประถมศึกษาและต่ากว่า 10.56
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 9,303 คน การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 7,097 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,695 คน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,345 คน
การก่อสร้าง 737 คน
อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานขายและผู้นาเสนอสินค้า )
3,865 คน รองลงมาคือ พนัก งานบริการ พนักงานขาย 3,540 คน เสมียน เจ้าหน้ าที่ 2,509 คน ช่ างเทคนิคและผู้ปฏิ บัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง 2,187 คน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 441 คน
เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับตาแหน่งงานว่าง พบว่า ตาแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ มีจานวน 4,282 อัตรา
ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งที่ต้องการผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญาโดยตาแหน่งที่ไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ช่างเย็บด้วยมือและจักรทั่วไป
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ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์
ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทาง
เว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลตาแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ พนักงาน รวมถึงลูกจ้างของ
หน่วยงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561 พบว่ามีความต้องการแรงงาน 958 อัตรา
1. ภาครั ฐ มี ค วามต้ อ งการแรงงาน 951 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99.27 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ลู ก จ้ า ง 349 อั ต รา คิ ด เป็ น
ร้อยละ 36.43 โดยต้องการตาแหน่ง คนงานทั่วไป มากที่สุด 86 อัตรา รองลงมาคือ กลุ่มข้าราชการ 331 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.55
ต้องการตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษี มากที่สุด 160 อัตรา และกลุ่มพนักงาน (พนักงานราชการ 133 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย
138 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 28.29 ต้องการตาแหน่ง อาจารย์ (ระดับมหาวิทยาลัย) มากที่สุด 101 อัตราและเมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา พบว่า หน่ วยงานภาครัฐต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสู งกว่าเป็นส่วนใหญ่ คิ ดเป็นร้อยละ 69.51
รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 11.88 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 1.58 และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 17.03
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงาน 7 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.73 โดยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด 7 อัตรา
โดยต้องการ ตาแหน่งวิศวกร มากที่สุด 3 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องการผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิที่ 4 ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทหน่วยงาน เดือน มีนาคม 2561

พนักงานราชการ 13.88%

รัฐวิสาหกิจ 0.73%

ข้าราชการ 34.55%

ภาครัฐ 99.27%

ลูกจ้าง 36.43%

พนัก งานมหาวิท ยาลัย 14.41%

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

จานวนและร้อยละความ
ต้องการแรงงาน
1. ภาครัฐ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง
4. องค์กรมหาชน
รวม

ปี 2560
มีนาคม
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
4,538
86.26
648
12.32
74
1.41
1
0.02

กุมภาพันธ์
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
1,464 100.00
-

5,261

1,464

100

ปี 2561

100

มีนาคม
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
951
99.27
7
0.73
-

958

100

ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง
ปีก่อน เดือน
หน้า
ก่อน
-79.04 -35.04
-98.92
-100
-100
-

-81.79

-34.56

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
และองค์กรมหาชนมีความต้องการแรงงานลดลง โดยภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุด จานวน 3,587 อัตรา คิดเป็น
ร้ อ ยละ 79.04 รองลงมาคื อ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามต้ อ งการแรงงานลดลง 641 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.92 และ
เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลง จานวน 513 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 35.04 ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 7 อัตรา และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า
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ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากร โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2561 พบว่า จานวนผู้มีงานทาลดลง
ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 ผู้มีงานทา จานวน 37.34 ล้านคน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.2 แสนคน
 ผู้ว่างงาน จานวน 4.40 แสนคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.5 หมื่นคน
 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.2 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงานอยูร่ ้อยละ 1.3

โครงสร้างกาลังแรงงานเดือนมีนาคม 2561

ผู้มีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
56.19 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
38.11 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
17.08 ล้านคน

ผู้มีงานทา 37.34 ล้านคน

ทางานบ้าน 5.27 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 0.44 ล้านคน

เรียนหนังสือ 4.56 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล 0.33 ล้านคน

อื่น ๆ 7.25 ล้านคน

ภาวะการมีงานทา
จากผลการสารวจ พบว่าผู้มีงานทาในเดือนมีนาคม 2561 มีจานวน 37.34 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทาในภาคเกษตรกรรม
11.84 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31.72 และนอกภาคเกษตรกรรม 25.50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 68.28 โดยทางานในอุตสาหกรรม
สาขาการผลิตมากที่สุด 6.41 ล้านคน รองลงมาคือสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ผลิต
6.11 ล้านคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.64 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 2.19 ล้านคน สาขาการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 1.51 ล้านคน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1.42 ล้านคน สาขา
การศึกษา 1.16 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
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แผนภูมิที่ 5 ผู้มีงานทา เดือนมีนาคม ปี 2561

การผลิต 6.41 ล้ านคน
ภาคเกษตร

11.84 ล้ านคน

ขายส่ง ขายปลีกฯ 6.11 ล้ านคน

นอกภาค
เกษตรกรรม

ที่พกั แรมและบริ การด้ านอาหาร 2.64 ล้ านคน
การก่อสร้ าง 2.19 ล้ านคน

25.50 ล้ านคน

การบริ หารราชการฯ 1.51 ล้ านคน

ภาวะการว่างงาน
เคยทางานมาก่อน 2.26 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจากภาค สาหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจานวน 4.40 แสนคน คิดเป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 5.5 หมื่นคน
เมื่อพิ จารณาผู้ว่ างงานจากประสบการณ์การทางาน พบว่า เป็ นผู้ว่า งงานที่ไ ม่เคยทางานมาก่อนมีจานวน 2.14 แสนคน
และเป็นผู้ว่างงานที่เกษตรกรรม 0.15 แสนคน ภาคการผลิต 0.84 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 1.27 แสนคน

ไม่เคยทางานมาก่อน
2.14 แสนคน

เคยทางานมาก่อน
2.26 แสนคน

ภาคเกษตรกรรม
0.15 แสนคน

ภาคการผลิต
0.84 แสนคน

ภาคการบริการ
และการค้า
1.27 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
10

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบจานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนมีนาคม ปี 2560 และปี 2561
แสนคน
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

มี.ค.-60

มี.ค.-61

1.70

1.60

1.27

0.29

0.81 0.81

0.88 0.90

ประถม

มัธยมต้น

0.91

0.18

ไม่มีและต่ากว่า

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

แนวโน้มการว่างงาน
กรมการจัดหางานได้นาข้อมูลที่เกีย่ วข้องมาทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้ว คาดการณ์ว่าเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2561
**มีผู้ว่างงานประมาณ 4.51 และ 4.50 แสนคน อัตราว่างงาน ร้อยละ 1.2 ทั้งสองเดือน
สถานการณ์การเลิกจ้าง
สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมีนาคม 2561 มีจานวน 144,790 คน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุของการเลิกจ้าง จานวน 24,238 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเลิกจ้างที่
เพิ่มขึ้นจากปีทผี่ ่านมา
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
155,719 156,587 156,791 157,883

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 61

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
80,000
21,100 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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หน่วย : คน
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การไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ
ผู้ชาย
6,171 คน
(76.19%)

แรงงานไทยเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศ

ผู้หญิง
1,928 คน
(23.81%)

ผู้ชาย
3,236 คน
(83.83%)

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศในเดื อนมีน าคม 2561 มี จานวน 8,099 คน เป็น ชาย
6,171 คน หรื อร้ อ ยละ 76.19 เป็ น หญิ ง 1,928 คน หรื อ ร้อ ยละ
23.81 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.70 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่า ลดลง
ร้อยละ 1.84

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค

ผู้หญิง
624 คน
(16.17%)

สาหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนมีนาคม
2561 มีจานวน 3,860 คน เป็นชาย 3,236 คน หรือร้อยละ 83.83
เป็นหญิง 624 คน หรือร้อยละ 16.17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 15.87 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.15

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามระดับการศึกษา
2,221 คน

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
1,850 คน

กลาง 247 คน เหนือ 790 คน ตะวันออกเฉียงเหนือ
2,585 คน

กรมการจัดหางาน

789 คน

เดินทางด้วยตัวเอง

326 คน

ทั่วประเทศ
3,860 คน

ตะวันออก
135 คน

879 คน

522 คน

2 คน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวท. ปริญญาตรี อื่นๆ
ปวส.

ตะวันตก 30 คน

ใต้ 73 คน

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามประเทศ 5 อันดับแรก

ไต้หวัน

1,450 คน
(37.56%)

สาธารณรัฐ
เกาหลี

472 คน
(12.23%)

อิสราเอล

415 คน
(10.75%)

ญี่ปุ่น

คูเวต

228 คน 148 คน
(5.91%) (3.83%)

นายจ้างพาไปทางาน

560 คน
420 คน

นายจ้างพาไปฝึกงาน
151 คน

ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 66.95 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.54 โดยการเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยการจัดส่งของบริษัท
จัดหางาน ร้อยละ 47.93 ส่วนสาขาอาชีพที่เดินทางไปทางานมากที่สุด
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ ร้อยละ 41.76 รองลงมาคืออาชีพงานพื้นฐานร้อยละ 17.33
ตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไต้หวันเป็น
ตลาดแรงงานหลักซึ่งแรงงานไทยนิยมเดินทางไปทางานในภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดิน ทางไปท างานต่า งประเทศของ
แรงงานไทยดังกล่าว ทาให้มีรายได้ส่งกลับในเดือนมีนาคม 2561 จานวน
13,451 ล้านบาท
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การทางานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2561 มีจานวน 3,509,903 คน โดยคนต่างด้าวประเภท 3 สัญชาติ OSS มีจานวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 37.61 รองลงมาคือประเภทพิสจู น์สัญชาติ คิดเป็นร้อยละ 37.48 และประเภทนาเข้าตาม MOU คิดเป็นร้อยละ 18.17

3 สัญชาติ
นาเข้า MOU
1,320,035 คน 637,770คน
เดินทางไป-กลับ
21,093 คน

พิสจู น์สญ
ั ชาติ
1,315,651 คน

มีนาคม 2561
3,509,903 คน
ตลอดชีพ
241 คน

ชนกลมุ่ น้อย
61,068 คน
ชัว่ คราวทัว่ ไป
109,019 คน

BOI
45,062 คน

จานวนคนต่างด้าวในประเทศไทย จาแนกตามทักษะ
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ภาวะเศรษฐกิจ
ภาคต่างประเทศ

ส่งออก

นาเข้า

11.30%

8.63%

 การส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
จากมูลค่าการส่งออกน้ามันดิบ
สินค้าเหมืองแร่ อากาศยาน เรือ
 การนาเข้าเพิ่มขึ้นจากการนาเข้า
แท่น รถไฟ เครื่องจักรสาหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

+
+

0.79%

อัตราเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ ร้อยละ
0.79 เพิ่มขึน้ ตามราคา
น้ามันดิบในตลาดโลก

Highlight: เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน

+

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม

อัตราการใช้
กาลังการผลิต

12.53%

5.53%

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหมวด
 การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ
การผลิตเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์
 การอุปโภคบริโภคเอกชนขยายตัวจากเดือนก่อน
อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ

+ 18.91%

การลงทุนภาคเอกชน

+ 10.57%

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นปริมาณ
การจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ
ราคาคงที่ ปี 2553

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการใช้จ่าย
สินค้าไม่คงทนและดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน และ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.53 และร้อยละ 2.74 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการผลิต
เครื่องจักรและเครื่องมือ การผลิตเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น อัตราการใช้กาลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.53 และร้อยละ 2.20 ตามลาดับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ การผลิต
เครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ เป็นต้น สาหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 10.57 แต่ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.02 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านบาท) สาหรับการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 18.91 และร้อยละ 3.28 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนและดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน เป็ น ต้ น การส่ ง ออก มี มู ล ค่ า 22,057.01 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ นและช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ร้อยละ 11.30 และร้อยละ 6.29 ตามลาดับ เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกน้ามันดิบ สินค้าเหมืองแร่ อากาศยาน เรือ แท่น และ
รถไฟ เป็นต้น การนาเข้า มีมูลค่า 19,041.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.63
และร้อยละ 6.72 ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการนาเข้าแท่น รถไฟ เครื่องจักรสาหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการนาเข้าทาให้เกินดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 3,015.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.79 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ในเดือนก่อนตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคา
น้ามันดิบในตลาดโลกและราคาอาหารสดที่หดตัวน้อยลงขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.63 เท่ากับเดือนก่อน
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การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี

ปั จจัยเสีย่ งต่อภาวะเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม


ผลกระทบด้ านแรงงาน

การบริ โภคภาคเอกชนยังขยายตัวไม่มากในกลุม่ ที่ 
มีรายได้ น้อย

ส่งผลต่อกาลังซื อ้ ภายในประเทศซึ่งอาจทาให้
ภาคการผลิตชะลอตัวและการจ้ างงานใหม่ชะลอ
ตัวตาม
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