หน่วยงานเผยแพร่วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2246-7870 โทรสาร. 0-2246-7870
http://lmi.doe.go.th

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี

วารสาร
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ปี 2558
LABOUR MARKET INFORMATION

http://lmi.doe.go.th

1/56-57 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3232-6082, 0-3232-6084 โทรสาร. 0-3232-6458
www.doe.go.th/lmi-west

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-9016, 0-4333-1361 โทรสาร. 0-4333-1361
www.doe.go.th/lmi-ne

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4029-34 โทรสาร. 0-3869-4033
www.doe.go.th/lmi-east

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำ�ปาง

ศูนย์ราชการจังหวัดลำ�ปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำ�เนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000
โทร. 0-5426-5050, 0-5426-5072 โทรสาร. 0-5426-5071
www.nlmi-lp.com

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 ถ.ราชดำ�เนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7432-1730 โทรสาร. 0-7432-1095
www.lmi-south.org

ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.23
อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.88
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยขยายตัวร้อยละ 2.8
ISSN 2229-0206

กรมการจัดหางาน

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการมีงานทำ� คุ้มครองคนหางาน
และให้้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

คณะผู้จัดทำ�

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2558

ที่ปรึกษา
นายอารักษ์ พรหมณี
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นางอัญชลี สินธุพันธ์

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

นายวิวัฒน์ จิระพันธ์ุวานิช
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

คณะผู้จัดทำ�
นางสาวหรรษา โอเจริญ

ผู้อำ�นวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน
นางสาวสายสมร
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวปิยะนุช
นางสาวภัทศา
นางสาววัลลภา

วงค์ยิ้มย่อง
ธ.น.หล้า
บัวเพ็ญ
ธนัชชนม์
ภาวะดี

นางสาวกมลชนก
นางสาวธิติมา
นางสาวรุ่งนภา
นางสาววิวัฒนา

กุลวงศ์์
นิลพฤกษ์
แสนมนตรี
พลลาภ
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บรรณาธิก ารแถลง
ติดตามรายละเอียดได้ในฉบับ
หรือเว็บไซต์
http://lmi.doe.go.th

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2558 ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 5.23 โดยอาชีพที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานไปท�ำงานเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนมากที่ สุดคื อ อาชี พ งานพื้ นฐาน รองลงมาคื อ อาชี พ พนั กงานบริ ก าร
พนักงานขาย โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 0.8 เนื่องมาจากการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนขยายตัวได้ดี
อย่างไรก็ตามภาวะการมีงานท�ำในปีนี้ มีผู้มีงานท�ำจ�ำนวน 38.02 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 0.16 โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 0.88 โดยจ�ำนวนผู้ประกันตนที่มา
ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้อยละ 11.16 และ
เมื่อพิจารณาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศพบว่า แรงงานไทยที่เดินทาง ไปท�ำงานใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.25 เช่นเดียวกันกับแรงงานต่างด้าวที่ ได้รับ
อนุญาตท�ำงานใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73
นอกจากนี้ วารสารข่าวสารตลาดแรงงานในปีนี้ ยังได้น�ำเสนอบทความ เรื่อง
“ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต่ อ สายสามั ญ และสายอาชี ว ศึ ก ษาของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3” ติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ใ นฉบั บ หรื อ เว็ บ ไซต์
http://lmi.doe.go.th
กองบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ
บทสรุป		
สถานการณ์เศรษฐกิจ
สถานการณ์ตลาดแรงงาน
l ภาวะการมีงานท�ำและอัตราการว่างงาน
l ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
l ความต้องการแรงงานที่นายจ้างประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ์
l การจัดหางานโดยบริษัทจัดหางาน
l สถานการณ์การเลิกจ้าง
l การไปท�ำงานต่างประเทศ
l การท�ำงานของคนต่างด้าว
บทความ
l ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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5
11
14
18
20
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29
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ภาวะการมีงานท�ำและ

ป างงาน
อัตบทสรุ
ราการว่
สถานการณ์เ ศรษฐกิจ

สถานการณ์ต ลาดแรงงาน
ภาวะการมี ง านท� ำ และอัตราการว่า งงาน
ผูม้ งี านท�ำปี 2558 มีจำ� นวน 38.02 ล้านคน ลดลงจากปีกอ่ น
ร้อยละ 0.16 ผู้ว่างงานมีประมาณ 3.4 แสนคน คิดเป็นอัตรา
การว่างงานร้อยละ 0.88 โดยระดับอุดมศึกษามีผู้ว่างงานมากที่สุด
1.30 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.64 โดยอัตราการ
ว่างงานสูงทีส่ ดุ อยูใ่ นภาคใต้ ร้อยละ 1.10 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น
ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 0.18 แสนคน หรือร้อยละ 5.54

ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน
ปี 2558 จ�ำนวน 476,772 อัตรา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23,710 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 5.23 โดยนายจ้าง/สถานประกอบการต้องการ
แรงงานในอาชีพงานพื้นฐานมากที่สุด ร้อยละ 32.70 รองลงมา
คือ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย ร้อยละ 18.53 และ
ต้องการ ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด
ร้อยละ 37.78 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.63

ผู้มาสมัครงานมีจ�ำนวน 523,499 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ�ำนวน 26,528 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 41.59 รองลงมาคื อ
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 22.62 โดยผู้สมัครงานมีอายุ
ไม่เกิน 24 ปีมากที่สุด ร้อยละ 27.78 รองลงมาคือ อายุระหว่าง
30 - 39 ปี ร้อยละ 27.53 ส่วนใหญ่สมัครงานในประเภทอาชีพ
งานพื้นฐาน
ผู้ที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�ำนวน 423,812 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน ร้อยละ 6.67 โดยได้รับการบรรจุงานในประเภทอาชีพงาน
พื้นฐานมากที่สุด ร้อยละ 34.40 รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
บริการ พนักงานขาย ร้อยละ 19.28 โดยผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด ร้อยละ 40.71 รองลงมา
คือ ระดับปวช. - ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 20.83 ซึ่งผู้สมัครงาน
ที่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด ร้อยละ
39.44 โดยเป็นการบรรจุในภาคกลางมากที่สุด ร้อยละ 24.11

ความต้องการแรงงานผ่านหนังสือพิมพ์
ความต้องการแรงงานที่ประกาศรับสมัครผ่านหนังสือพิมพ์
ปี 2558 มีจ�ำนวน 12,055 อัตรา ลดลงจากปีก่อน 8,933 อัตรา
หรือร้อยละ 42.57 อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 32.70 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและ ของใช้
ในครัวเรือน ร้อยละ 2.06 โดยต�ำแหน่งงานที่นายจ้าง/สถาน
ประกอบการต้องการมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ แรงงานด้านการผลิต
พนักงานขายด้านเทคนิคและพนักงานธุรการ โดยวุฒิการศึกษา
ที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด คือ ผู้จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 30.94 รองลงมาคือ
ระดับปวช. - ปวส. ร้อยละ 21.90 และระดับประถม - มัธยมศึกษา
ร้อยละ 20.19
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ปี 2558 เศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยภาพรวม
เศรษฐกิจชะลอตัวจากปีก่อน จากปัญหาการว่างงานที่อยู่ในระดับ
สูงของสหภาพยุโรป ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวได้เล็กน้อย
เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและจีนขยายตัวดีโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
ที่ ข ยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งติ ด ต่ อ กั น เป็ น ปี ที่ 11 อย่ า งไรก็ ต าม
เศรษฐกิ จ เอเชี ย หลายประเทศขยายตั ว โดยเฉพาะเศรษฐกิ จ
ฟิลิปปินส์ที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11
เช่นเดียวกันกับมาเลเซียที่เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 5 ขยายตัวติดต่อกัน
เป็นปีที่ 5 ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 สูงกว่า
การขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 โดยการบริโภคของครัวเรือนและ
การลงทุนขยายตัวได้ดี
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การจัดหางานโดยบริษัทจัดหางาน

การท�ำงานของคนต่างด้าว

การจัดหางานโดยบริษัทจัดหางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2558 มีความต้องการแรงงาน (ต�ำแหน่งงานว่าง) จ�ำนวน 9,745 อัตรา
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 3,176 อัตรา หรือร้อยละ 48.35 โดยอุตสาหกรรม
การผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 28.68 รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัย ร้อยละ 21.58 ซึง่ นายจ้าง/
สถานประกอบการต้องการต�ำแหน่งผู้จ�ำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ พนักงานขายด้านเทคนิค และพนักงานบัญชี
โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการผูจ้ บการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ร้อยละ 60.92 รองลงมาคือ ระดับประถม-มัธยมศึกษาร้อยละ
20.14 และระดับปวช.-ปวส. ร้อยละ 6.31

แรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานอยู่ในประเทศ ปี 2558 มีจ�ำนวน
1,443,474 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 103,640 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.74 โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวกลุ่มพิสูจน์
สัญชาติ จ�ำนวน 989,374 คน และกลุ่มน�ำเข้าตาม MOU จ�ำนวน
279,311 คน โดยกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานตามการส่งเสริม
การลงทุนของ BOI มีจ�ำนวน 41,024 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 10.02
อาชีพของคนต่างด้าว ส่วนใหญ่คนต่างด้าวท�ำงานในอาชีพ
งานพื้นฐาน (งานที่ต้องใช้แรงกายเป็นหลัก) ร้อยละ 88.84 รองลงมา
คือ อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
ร้อยละ 6.32 และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ร้อยละ 3.14
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว ในปี 2558 พบว่า
คนต่างด้าวท�ำงานในอุตสาหกรรม การผลิตมากทีส่ ดุ ร้อยละ 35.39
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ร้อยละ 17.11 และ
การเกษตร ร้อยละ 12.17 ตามล�ำดับ
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานใหม่ ปี 2558 มีจ�ำนวน
125,079 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 4,497 คน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.73 โดยจ�ำแนกตามประเภททีไ่ ด้รบั อนุญาต ดังนี้ ประเภท
ทั่วไป 65,172 คน เป็นสัญชาติญี่ปุ่นมากที่สุด ส่วนใหญ่ท�ำงานใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ประเภทส่งเสริม
การลงทุน 21,140 คน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติญปี่ ุ่น โดยท�ำงานเป็น
แรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือสูง คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ในอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต์ ประเภทชนกลุ่มน้อย 38,767 คน เป็นสัญชาติ
ไทยใหญ่ มากที่สุด ส่วนใหญ่เข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง เกษตรกรรม และการผลิต

สถานการณ์การเลิกจ้าง

ผูป้ ระกันตนมาขึน้ ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน
ในปี 2558 จ�ำนวน 639,185 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64,166 คน
หรือร้อยละ 11.16 เป็นผู้ถูกเลิกจ้าง 54,275 คน และลาออก
554,910 คน

การไปท�ำงานต่างประเทศ

แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศในปี 2558
มีจ�ำนวน 69,664 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 862 คน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.25 โดยไปท�ำงานในสาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมากที่สุด
ร้อยละ 47.49 ส�ำหรับตลาดแรงงานหลักของแรงงานไทยยังคงเป็น
ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะไต้หวัน โดยในปีนี้แรงงานไทยที่เดินทาง
ไปท�ำงานในต่างประเทศมีรายได้ส่งกลับประเทศ จ�ำนวน 83,880
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 4,692 ล้านบาท หรือร้อยละ
5.30
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สถานการณ์
เศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี
2558 มีรายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้

Labour Market Information

2.7 และสูงสุดเมือ่ เทียบกับปี 48-57 เมือ่ พิจารณาเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจ
ทีส่ ำ� คัญ เช่น การส่งออก พบว่า มีมลู ค่า 2,252.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 11.9 หดตัวเป็นครั้งแรกหลังจากขยายตัว
เศรษฐกิจโลก
ติดต่อกัน 2 ปี ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ 2,145.5
เศรษฐกิจโลกขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 ชะลอลงจาก พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ร้อยละ 5.0 การน�ำเข้า มีมูลค่า 1,981.1
ร้อยละ 3.2 ในปี 2557 และเป็นอัตราการขยายตัวต�่ำสุดในรอบ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.5 หดตัวติดต่อกัน เป็นปีที่
7 ปี ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการ 4 ทั้งนี้ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ 2,106.9 พันล้านดอลลาร์
ว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแต่ยัง สหรัฐ อยู่ร้อยละ 6.0 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 271.0 พันล้าน
คงมีปัญหาอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยาย ดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลติดต่อกันเป็นปีที่ 4 เกินดุลเพิ่มขึ้นมากจาก
241.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีกอ่ น ทัง้ นีเ้ กินดุลสูงกว่าค่าเฉลีย่
ตัวเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่
ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ประเทศจี น ยั ง คงขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ของปี 48-57 ที่เกินดุล 38.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาก และเกิน
ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ด้านสถานการณ์การเงินโลกธนาคารกลาง ดุลสูงสุดเมื่อเทียบกับปี 48-57 ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ พบว่า
หลายๆ ประเทศยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต�่ำ  ทรงตัว ซึ่งเป็นการทรงตัวครั้งแรกหลังจากขยายตัวติดต่อกัน 10 ปี
เนือ่ งจากอัตราเงินเฟ้อยังอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ และยังคงใช้มาตรการแบบ ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 อยู่ร้อยละ 7.5
ผ่ อนคลายเพื่ อ กระตุ้น เศรษฐกิจ ให้ข ยายตัวอย่างมีเสถี ย รภาพ (ข้อมูลจากส�ำนักวิจัยธนาคารกรุงเทพ)
ส่วนสถานการณ์ราคาน�้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ ่ น
อันเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปกตัดสินใจคงก�ำลังการผลิต และยังมี
เศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2558 ขยายตัวเล็กน้อยอันเป็นผล
ผู้ผลิตน�้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) ในสหรัฐฯ และ มาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อพิจารณาเครื่องชี้
แคนาดา จึงส่งผลให้อุปทานน�้ำมันโลกยังคงล้นตลาด (ข้อมูลจาก เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เช่น การส่งออก พบว่า มีมูลค่า 625,040.15
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.52 ส่วนการน�ำเข้า มีมูลค่า
ส�ำนักวิจัยธนาคารกรุงเทพ และส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 648,595.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.22 เนื่องจาก
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ราคาพลังงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.4 ขยายตัวติดต่อกัน 23,555.63 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการขาดดุลลดน้อยลงร้อยละ
เป็นปีที่ 6 ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 อยู่ร้อยละ 9.2 และ 80.71 เมื่อเทียบกับปี 2557 การขาดดุลการค้าที่ลดลงเป็นผลจาก
สูงสุดเมื่อเทียบกับปี 48-57 โดยเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าทีล่ ดลง โดยสาเหตุหลักมาจากมูลค่าพลังงาน
ต่อเนือ่ งจากปี 2557 การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง น�ำเข้า เช่น น�้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซปิโตรเลียม ที่ลดลงต่อเนื่องตาม
ได้แรงสนับสนุนจากการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยอัตราการ ราคาตลาดโลก ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้า ก็ลดลงเช่นเดียวกัน
ว่างงานของสหรัฐฯอยู่ที่ร้อยละ 5.0 อย่างไรก็ดีการลงทุนภาค (ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
เอกชนโดยรวมแม้จะปรับดีขึ้น แต่ในส่วนของนอกภาคที่อยู่อาศัย แห่งชาติ และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว)
ชะลอลง เนื่องจากราคาน�้ำมันที่อยู่ในระดับต�่ำ  ขณะที่การส่งออก เศรษฐกิ จ สาธารณรั ฐ ประชาชนฮ่ อ งกง
สินค้าหดตัวร้อยละ 7.0 (ช่วง11เดือนแรก) ซึ่งเกิดจากการแข็งค่า
เศรษฐกิจฮ่องกงปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.4 หดตัว
ของเงิ น USD (ข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก วิ จั ย ธนาคารกรุ ง เทพ และ เป็นครัง้ แรก เมือ่ พิจารณาเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจ ทีส่ ำ� คัญ เช่น การส่งออก
ส�ำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์)
พบว่า มีมูลค่า 465.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
1.8 หลังจากขยายตัวติดต่อกัน 5 ปี ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี
เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 1.5 ขยายตัว 48-57 ที่ 382.9 อยู่ถึง 21.6 การน�ำเข้า มูลค่า 522.6 พันล้าน
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 อยู่ร้อยละ ดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.1 หดตัวเป็นครั้งแรก หลังจากขยายตัว
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ติดต่อกัน 5 ปี ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ 423.1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ถึงร้อยละ 23.5 ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล
57.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ขาดดุล
ลดลงจากปีก่อน 70.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ขาดดุลสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ของปี 48-57 ทีเ่ กินดุล 40.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส�ำหรับ
อัตราการว่างงานเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.3 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ
3.2 ในปีก่อน ทั้งนี้ ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ร้อยละ 4.1
ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ พบว่า ขยายตัวร้อยละ 3.0 ขยายตัว
ติดต่อเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 อยู่ถึงร้อยละ
20.9 และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปี 48-57
(ข้อมูลจากส�ำนักวิจัยธนาคารกรุงเทพ)
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เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.9 ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่
11 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 อยู่ถึงร้อยละ 51.0 และ
สูงสุดเมือ่ เทียบกับปี 48-57 เมือ่ พิจารณาเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ
เช่น การส่งออกมีมูลค่า 2,282.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว
ร้อยละ 2.6 หดตัวเป็นครั้งแรก หลังจากขยายตัวติดต่อกัน 5 ปี
ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ 1,566.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ อยู่ถึงร้อยละ 45.8 การน�ำเข้ามีมูลค่า 1,680.6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.4 หดตัวเป็นครั้งแรก หลังจาก
ขยายตัวติดต่อกัน 5 ปี ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่
1,340.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ถึงร้อยละ 25.3 ส่งผลให้
ดุลการค้าเกินดุล 602.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลติดต่อกัน
เป็นปี ที่ 11 เกินดุลเพิ่มขึ้นมากจาก 380.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปีก่อน ทั้งนี้ เกินดุลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ปี 48-57 ที่เกินดุล
225.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาก และเกินดุลสูงสุดเมื่อเทียบกับ
ปี 48-57 อัตราเงินเฟ้อขยายตัวร้อยละ 1.4 ขยายตัวติดต่อกัน
เป็นปีที่ 6 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 อยู่ร้อยละ 15.0 และ
สูงสุดเมือ่ เทียบกับ ปี 48-57 (ข้อมูลจากส�ำนักวิจยั ธนาคารกรุงเทพ)

เศรษฐกิจเกาหลีใต้

เศรษฐกิจเกาหลีใต้ชะลอตัวลงมาที่ร้อยละ 2.6 ภายหลัง
ตัวเลขไตรมาสสี่ซบเซา และยอดส่งออกประจ�ำปีลดลงมากที่สุด
นับตัง้ แต่วกิ ฤตการเงินโลก ข้อมูลธนาคารกลางเกาหลีใต้รายงานวันนีว้ า่
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประจ�ำปีตำ�่ กว่าคาดการณ์ไว้ทรี่ อ้ ยละ

2.7 ถือเป็นระดับต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2555 และลดลงจากตัวเลข
เมื่อปีก่อนนั้นที่อยู่ร้อยละ 3.3 ส�ำหรับการค้าระหว่างประเทศ
พบว่า มียอดส่งออกลดลงร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
มาอยู่ที่ 548.93 พันล้านดอลลาร์ และยอดน�ำเข้าลดลงร้อยละ
18.2 มาอยู่ที่ 428.56 พันล้านดอลลาร์ โดยนับเป็นปีที่ประสบ
ปัญหาจากภาวะส่งออกไปต่างประเทศซบเซาเป็นเวลา 12 เดือน
ติดต่อกัน รวมถึงปัญหาเงินวอนแข็งค่าขึน้ ราคาน�ำ้ มันโลกลด และ
โรคเมอร์สระบาด เกาหลีใต้เกินดุลการค้าอยู่ที่ 120.37 พันล้าน
ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 88.89 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 ส่วนดุล
บริการในปีทผี่ า่ นมาขาดดุล 15.78 พันล้านดอลลาร์ นักเศรษฐศาสตร์
บริษัทด้านการลงทุนและหลักทรัพย์ในกรุงโซล กล่าวว่า เศรษฐกิจ
เกาหลีใต้จะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 3 ได้ในปี 2559 ขึ้นอยู่กับ
ความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงทัง้ ปัจจัยภายนอกและกระตุน้
ความต้องการภายในประเทศ
(ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ และส�ำนักข่าวอินโฟเควสท์)

เศรษฐกิจสิงคโปร์

เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อพิจารณาเครื่องชี้
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เช่น การส่งออก พบว่า มีมูลค่า 346.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ14.5 หดตัวติดต่อกัน เป็นปี ที่ 4 ทั้งนี้
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ 339.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อยู่ร้อยละ 2.3 การน�ำเข้า มูลค่า 296.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หดตัวร้อยละ 19.0 หดตัวติดต่อกัน เป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของปี 48-57 ที่ 306.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ร้อยละ 3.1 ส่งผลให้
ดุลการค้าเกินดุล 49.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลเพิ่มขึ้นมาก
จากปีก่อน เกินดุลติดต่อกันเป็นปีที่ 11 เกินดุล เพิ่มขึ้นมากจาก
39.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อน ทั้งนี้ เกินดุลสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของปี 48-57 ที่เกินดุล 32.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกินดุล
สูงสุดเมื่อเทียบกับ ปี 48-57 ส�ำหรับการว่างงาน พบว่า มีอัตรา
ว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.9 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.0 ในปีก่อน
ทั้งนี้ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ร้อยละ 2.3 อัตราเงินเฟ้อ
หดตัวร้อยละ 0.5 หดตัวเป็นครั้งแรก หลังจากขยายตัวติดต่อกัน
10 ปี ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ปี 48-57 อยู่ร้อยละ 12.9
(ข้อมูลจากส�ำนักวิจัยธนาคารกรุงเทพ)
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เศรษฐกิจมาเลเซีย

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 5.8 ขยายตัวติดต่อกัน
เป็นปีที่ 11 ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ปี 48-57 อยู่ถึง ร้อยละ
33.9 และสูงสุดเมื่อเทียบกับปี 48-57 ส่วนการอุปโภคบริโภคภาค
เอกชน ขยายตัว ร้อยละ 6.2 ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 อยู่ ถึงร้อยละ 31.0 และสูงสุด
เมือ่ เทียบกับปี 48-57 ส่วนการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 9.4
ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57
อยู่ถึงร้อยละ 38.7 และสูงสุดเมื่อเทียบกับปี 48-57 ส�ำหรับการ
ส่งออกและน�ำเข้า พบว่า การส่งออกมีมลู ค่า 58.6 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ หดตัว ร้อยละ 5.6 หดตัวเป็นครั้งแรก หลังจากขยายตัว
ติดต่อกัน 3 ปี ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ 49.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ร้อยละ 17.9 การน�ำเข้า มีมูลค่า 66.7 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.0 ขยายตัวติดต่อกันเป็นปี ที่ 6
ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ปี 48-57 ที่ 56.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อยู่ร้อยละ 19.1 และสูงสุดเมื่อเทียบกับปี 48-57 ดุลการค้าขาดดุล
8.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ขาดดุล
เพิ่มขึ้นจาก 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อน ทั้งนี้ขาดดุล
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ขาดดุล 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ข้อมูลจากส�ำนักวิจัยธนาคารกรุงเทพ)

เศรษฐกิจอินโดนีเซีย

เศรษฐกิ จ อิ น โดนี เ ซี ย ยั ง คงขยายตั ว ลดลงต่ อ เนื่ อ ง
โดยขยายตัวต�ำ่ กว่าร้อยละ 5 ตลอดทุกไตรมาส โดย รัฐบาลอินโดนีเซีย
คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี
2558 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.7 เท่านั้น ซึ่งเป็นการขยายตัวต�่ำสุด
ในรอบ 6 ปี เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิ จ จี น ราคาสิ น ค้ า ส่ ง ออกส� ำ คั ญ ของอิ น โดนี เ ซี ย
ในตลาดโลกตกต�่ำ การอ่อนค่าของเงินสกุลรูเปียห์ และการบริโภค
ในประเทศที่ชะลอตัว และไม่สามารถท�ำหน้าที่เป็น engine of
growth ได้ดีเท่าในอดีต ด้านการค้าและการลงทุน ตลอดปี 2558
อินโดนีเซียกลับมาได้ดุลการค้าอีกครั้ง แม้ว่าจะส่งออกสินค้า
ได้น้อยลง แต่การน�ำเข้าก็ลดลงมากกว่าการลดลงของการส่งออก
โดยปี 2558 มูลค่าการส่งออกของอินโดนีเซียอยู่ที่ 150,250
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.6 โดยการส่งออกสินค้าทัง้ ประเภท
oil and gas และ non-oil and gas ลดลงทั้งสองประเภท
ในขณะทีก่ ารน�ำเข้าอยูท่ ี่ 142,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ
19.9 ซึ่งสะท้อนการชะลอตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียเนื่องจาก
มีความต้องการน�ำเข้าสินค้าและวัตถุดิบในการผลิตลดลง ส�ำหรับ
อัตราเงินเฟ้อนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียประสบความส�ำเร็จในการ
ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2558 ท�ำให้อัตรา
เงินเฟ้อเดือน ธ.ค. 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.35 เท่านั้น (ในช่วง 3
ไตรมาสแรก อยู่ที่ระดับร้อยละ 6-7) จากราคาน�้ำมันในตลาดโลก
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และความพยายามควบคุมราคาอาหารของ
รัฐบาลไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตลอด
ทั้งปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 (ข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงจาการ์ตา)

Labour Market Information

เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 5.0 ขยายตัวติดต่อกัน
เป็นปีที่ 5 ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 53-57 อยู่ร้อยละ 16.4 และ
สูงสุดเมือ่ เทียบกับปี 53-57 เมือ่ พิจารณาเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ
เช่น การส่งออก พบว่า การส่งออก มูลค่า 200.0 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.6 หดตัว เป็นครั้งแรก หลังจากขยายตัว
ติดต่อกัน 2 ปี ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57 ที่ 195.3
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ร้อยละ 2.4 การน�ำเข้ามีมูลค่า 176.0
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 15.8 หดตัวเป็นครั้งแรก
หลังจากขยายตัวติดต่อกัน 5 ปี ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57
ที่ 163.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ร้อยละ 7.6 โดยดุลการค้าเกินดุล
23.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลลดลงจาก 25.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปีก่อน ทั้งนี้เกินดุลต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปี 48-57
ที่เกินดุล 31.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อขยาย
ตัวร้อยละ 2.1 ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ทั้งนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของปี 48-57 อยู่ร้อยละ 13.6 และสูงสุดเมื่อเทียบกับ ปี 48-57
ส่วนสถานการณ์ด้านการเงิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ธนาคารกลางมาเลเซียประกาศคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีร่ อ้ ยละ
3.25 ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศช่วยผลักดันเศรษฐกิจ และ
อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต�่ำ  (ข้อมูลจากส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และส�ำนักวิจัยธนาคารกรุงเทพ)
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เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8
การส่งออก - การน�ำเข้า หดตัว
อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงร้อยละ 0.9

เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ
0.8 ในปี 2557 โดยการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 2.1 และร้อยละ 4.7 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ย ร้อยละ -0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.9
ของ GDP
แผนภูมิที่ 2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง ปี 2558
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ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักวิจัย
ธนาคารกรุงเทพ

เมื่อพิจารณาข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตรา
การใช้ก�ำลังการผลิต ข้อมูลจากส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อยู่ที่ร้อยละ 105.88 หดตัวร้อยละ
0.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นการลดลงเนื่องจากดัชนีสินค้าส�ำคัญ
เช่น การผลิตเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ การผลิตเครือ่ งจักรทีใ่ ช้งาน
ทั่วไปอื่นๆ การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน การผลิตอุปกรณ์
ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์ เป็นต้น ในขณะที่
การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ และ
การผลิตเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนือ้ สัตว์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.52
ร้อยละ 24.74 และร้อยละ 4.33 ตามล�ำดับ อัตราการใช้ก�ำลัง
การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 64.65 หดตัวร้อยละ 0.71
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ทัง้ นีพ้ บว่าอัตราการใช้กำ� ลังการผลิตในกิจกรรม
ต่างๆ ส่วนใหญ่ลดลง เช่น การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท�ำจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและ
สารประกอบไนโตรเจน และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอืน่ ๆ
ซึ่งมิได้จัด ลดลงร้อยละ 1.33 ร้อยละ 0.08 และร้อยละ 1.67
เป็ น ต้ น ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ดั ช นี ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มูลค่าการส่งออกและน�ำเข้า (ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย) พบว่า ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
อยู่ที่ร้อยละ 113.49 ขยายตัวร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ทั้งนี้เนื่องจากดัชนีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และดัชนี
การใช้จ่ายภาคบริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.15 และร้อยละ 6.29
ตามล�ำดับ

9

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราการใช้
ก�ำลังการผลิต ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกขน
และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ÃŒÍÂÅÐ
140.00
120.00
108.55
100.00 101.78
100.00
80.00
60.00
60.68
40.00
20.00
0.00
»‚ 2554

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔµÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
´Ñª¹Õ¡ÒÃÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤ÀÒ¤àÍ¡ª¹

ÍÑµÃÒ¡ÒÃãªŒ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔµ
´Ñª¹Õ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹

119.99
109.43
109.17

120.8
110.99
110.61

118.23
112.26
106.15

119.58
113.49
105.88

68.83

69.39

65.12

64.65

»‚ 2555

»‚ 2556

»‚ 2557

»‚ 2558

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : เนื่องจากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ปรับฐานข้อมูลเป็นปี 2553

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกกับมูลค่าการน�ำเข้า
และดุลการค้าของไทย ปี 2558
¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ

´ØÅ¡ÒÃ¤ŒÒ

151,258.35
124,618.05
26,640.30
175,233.07
157,884.96
17,348.11
150,818.62
118,198.94
32,619.68
191,647.19
161,896.63
29,750.56
219,118.43
202,129.67
16,988.76
225,875.43
219,860.33
6,015.10
225,409.46
218,748.29
661.17
224,792.16
200,210.10
24,582.06
212,109.14
177,515.94
34,593.20

¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡
ÅŒÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ°

250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00

»‚ 2550 »‚ 2551 »‚ 2552 »‚ 2553 »‚ 2554 »‚ 2555 »‚ 2556 »‚ 2557 »‚ 2558

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนภูมทิ ี่ 5 เปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อ รายไตรมาส และทัง้ ปี 2558
ÃŒÍÂÅÐ
0 äµÃÁÒÊ1 äµÃÁÒÊ 2 äµÃÁÒÊ 3 äµÃÁÒÊ 4 ·Ñ§é »‚ 2558

-0.2
-0.4
-0.6

-0.5

-0.8
-0.9

-1
-1.2
ที่มา

:

-1.1
ธนาคารแห่งประเทศไทย

-1.1

-0.9

Labour Market Information

เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าคงทน
ลดลง ร้อยละ 6.68 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อยูท่ รี่ อ้ ยละ 119.58
ขยายตัวร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของปริมาณการจ�ำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในประเทศ
ณ ราคาคงที่ ปี 2553 เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง การส่งออกมีมูลค่า
212,109.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.64 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน โดยหดตัวในหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ อาหาร เป็นต้น ในขณะที่ในหมวด
สินค้ายานยนต์ รถยนต์นั่ง แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน และสินค้า
ส่งออกอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 ร้อยละ 46.46 ร้อยละ 3.12
และร้อยละ 22.20 ตามล�ำดับ การน�ำเข้ามีมูลค่า 177,515.94
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 11.33 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่ อ งมาจากการหดตั ว ของวั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ า ขั้ น กลาง สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมที่มิใช่อุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักร อุปกรณ์
และเครื่องใช้ประกอบ และเชื้อเพลิง โดยหดตัวร้อยละ 17.60 ร้อยละ
7.79 ร้อยละ 4.43 และร้อยละ 37.45 ตามล�ำดับ ส่งผลให้
ดุลการค้าเกินดุล 34,593.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ -0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.9 ในปี 2557 อัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากร้อยละ 1.6
ในปี 2557
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ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
ประเทศ
โลก
สหรัฐอเมริกา
กลุ่มยูโรโซน
ญี่ปุ่น
ฮ่องกง
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
ไต้หวัน
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
จีน
ไทย

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
5.0
2.0
3.0
2.1
6.4
7.7
5.1
6.0
6.3
7.1
6.3
13.0
5.0

2.8
1.2
0.7
-0.7
2.6
1.8
2.3
0.7
6.1
3.7
4.7
9.1
2.5

-0.6
-2.6
-0.4
-6.3
-2.7
-1.3
0.2
-1.9
4.5
1.1
-1.7
9.2
-2.3

4.9
3.0
1.9
4.0
7.0
14.5
6.2
10.7
6.1
7.6
7.2
10.4
7.8

3.3
1.7
1.5
-0.9
5.0
4.9
3.6
4.0
6.5
3.7
5.1
9.2
0.1

3.3
2.8
-0.3
1.9
1.5
1.2
2.0
1.1
6.1
6.6
5.2
7.8
6.5

2.9
2.2
-0.4
1.8
2.9
3.9
3.0
2.2
5.8
7.2
4.7
7.8
2.9

3.2
2.4
1.1
1.6
2.3
2.8
3.3
3.5
5.0
6.1
6.0
7.4
0.7

3.0
2.4
1.5
0.6*
2.5*
2.1
2.6
0.9
4.8
5.8
4.9*
6.9
2.8

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Labour Market Information

หมายเหตุ : * ตัวเลขคาดการณ์

ตารางที่ 2 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทย
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
%
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต
%
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
%
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
%
การค้าระหว่างประเทศ
- การส่งออก (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%
- การน�ำเข้า (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%
ดุลการค้า (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราเงินเฟ้อ

2554
100.00

2555

2556

2557

2558

101.78
1.78
101.78
1.78

109.17
9.17
68.83
13.43
109.43
7.51
109.43
7.51

110.61
1.31
69.39
0.82
110.99
1.43
110.99
1.43

106.15
-4.03
65.12
-6.16
112.26
1.15
112.26
1.15

105.88
-0.25
64.65
-0.71
113.49
1.09
113.49
1.09

219,118.43
14.33
202,129.67
24.85
16,988.76
3.81

225,744.96
3.02
219,074.70
8.38
6,670.26
3.02

225,409.46
-0.15
218,748.29
-0.15
6,661.17
2.18

224,777.05
-0.28
200,194.35
-8.48
24,582.70
1.89

212,109.14
-5.64
177,515.94
-11.33
34,593.20
-0.9

60.68

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : % อัตราการเปลีย่ นแปลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำ� ลังการผลิต มาจากข้อมูลของส�ำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม มูลดัชนี
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ปรับปีฐานเป็นปี 2553) การส่งออก การน�ำเข้า และอัตราเงินเฟ้อ มาจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาวะการมีงานท�ำและ

อัตราการว่างงาน
ประชากรและก�ำลังแรงงาน
l
l
l
l

ผู ้ มีง านท�ำ 38.02 ล้า นคน ลดลงจากปี ก ่ อ น ร้ อ ยละ 0.16
ผู ้ ว่ างงาน 3.40 แสนคน คิด เป็นอัตราการว่ างงาน ร้ อ ยละ 0.88
ระดั บอุ ดมศึกษา มีอัตราการว่า งงานสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 1.64
ช่ วงอายุ 15-19 ปี อัตราการว่า งงานมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 4.67

ตารางที่ 1 ประชากร จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน
สถานภาพแรงงาน
1. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
1.1 ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน
1.1.1 ผู้มีงานท�ำ
1.1.2 ผู้ว่างงาน
1.1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
1.2 ผู้ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงาน
2. อัตราการว่างงาน (%)

ไตรมาสที่ 1
55.09
38.28
37.61
0.36
0.31
16.81
0.90

ไตรมาสที่ 2
55.19
38.41
37.75
0.34
0.32
16.79
0.90

2558
ไตรมาสที่ 3
55.29
38.77
38.33
0.36
0.08
16.52
0.90

หน่วย : ล้านคน
ไตรมาสที่ 4
55.38
38.74
38.37
0.31
0.06
16.64
0.80

เฉลี่ยทั้งปี
55.24
38.55
38.02
0.34
0.19
16.69
0.90

ที่มา : การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการมีงานท�ำ
ผู้มีงานท�ำทั้งสิ้นประมาณ 38.02 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 6.13 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ผู้มีงานท�ำอยู่ในภาคบริการ
มากที่สุด 16.74 ล้านคน หรือร้อยละ 44.03 ของผู้มีงานท�ำทั้งหมด
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้มีงานท�ำ ปี 2557 – 2558
จ�ำนวนและร้อยละของผู้มีงานท�ำ
ผู้มีงานท�ำ
- ภาคเกษตรกรรม
- ภาคการผลิต
- ภาคบริการ
ที่มา : การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

จ�ำนวน
38.08
12.74
8.95
16.39

2557

ร้อยละ
100.00
33.46
23.50
43.04

จ�ำนวน
38.02
12.28
9.00
16.74

หน่วย : ล้านคน
2558
ร้อยละ
100.00
32.30
23.67
44.03

Labour Market Information

ผลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ปี 2558 พบว่ามีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.24 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก�ำลัง
แรงงาน 38.55 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 69.79 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย ผู้มีงานท�ำ 38.02 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.34
ล้านคน ผู้ที่รอฤดูกาล 0.19 ล้านคน ส�ำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงาน มีทั้งสิ้น 16.69 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.21 ของประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป
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เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่าเป็นผู้ที่ท�ำงานด้าน
ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมงมากที่สุด
จ�ำนวน 11.60 ล้านคน รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงาน
ในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 7.37 ล้านคน ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
สามารถทางฝีมอื จ�ำนวน 4.39 ล้านคน และอาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ
ในด้านการขายและการให้บริการ ประมาณ 4.04 ล้านคน
แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบอัตราส่วนผู้มีงานท�ำต่อประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป
ÃŒÍÂÅÐ
69.60
69.40
69.20
69.00
68.80
68.60
68.40

68.82
»‚ 2558

แผนภูมิที่ 7 ผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาปี 2557 และ
ปี 2558
8.73 8.50

5.77 6.02

6.10 6.01

7.53 7.80

»‚ 2557

0.32

Í×è¹

æ/ä

Á‹·

ÃÒº

ÉÒ
ÈÖ¡
ÍØ´
Á

»Å
ÒÂ
ÂÁ
ÁÑ¸

ÁÑ¸

ÂÁ

µŒ¹

0.28

äÁ‹Á
Õ¡
µèÓ ÒÃÈÖ¡
¡Ç ÉÒ
‹Ò» áÅ
ÃÐ¶ Ð
Á
»Ã
Ð¶
ÁÈ
Ö¡É
Ò

วารสารสถานการณ์
ต ลาดแรงงาน
Labour Market
Information

อัตราส่วนผู้มีงานท�ำต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ
68.82 ปรับลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าประชากรวัย
ท�ำงานมีงานท�ำใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹¤¹
12.00
10.00 9.67 9.38
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

การรวมกลุ่ม
0.05 ล้านคน

นายจ้าง
1.08 ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล
3.58 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
14.78 ล้านคน

พิจารณาจากสถานภาพการท�ำงาน พบว่าท�ำงานเป็นลูกจ้าง
ภาคเอกชนมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 14.78 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 38.87
รองลงมาคือ ท�ำงานส่วนตัว จ�ำนวน 12.04 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
31.67 ท�ำงานให้ครอบครัว จ�ำนวน 6.49 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
17.06 ลูกจ้างรัฐบาล 3.58 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.41 และ
นายจ้าง 1.08 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ที่เหลือเป็นการรวมกลุ่ม

หมายเหตุ : อัตราส่วนผู้มีงานท�ำต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป = ผู้มีงานท�ำ x 100
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
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ท�ำงานให้ครอบครัว
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

ท�ำงานส่วนตัว
12.04 ล้านคน

69.43

»‚ 2557

แผนภูมิที่ 8 ผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน ปี 2558

»‚ 2558

ผูม้ งี านท�ำไม่มกี ารศึกษาและต�ำ่ กว่าประถมมากทีส่ ดุ จ�ำนวน
9.38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 24.67 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา
8.50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22.35 ระดับอุดมศึกษา 7.80 ล้านคน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6.02 ล้านคน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นน้อยที่สุด 6.01 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า
ผู ้ มี ง านท� ำ ลดลงเล็ ก น้ อ ย โดยลดลงในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และไม่มีการศึกษา และต�่ำกว่าประถมศึกษา
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาผู้มีงานท�ำ
เพิ่มขึ้น

การว่ างงาน
ผูว้ า่ งงานมีประมาณ 3.4 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.88 ระดับการศึกษาของผู้ว่างงานที่มีจ�ำนวนสูงสุดคือ
ระดับอุดมศึกษา 1.30 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ
1.64
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.69 แสนคน
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.13 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 0.66 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.07 และประถม
ศึกษา 0.50 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.58 ไม่มี
การศึกษาและต�่ำกว่าประถมศึกษา 0.24 แสนคน คิดเป็นอัตรา
การว่างงาน ร้อยละ 0.26 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น พบว่าผูว้ า่ งงาน
เพิ่มขึ้นประมาณ 0.18 แสนคน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.54
แผนภูมิที่ 9 จ�ำนวนและอัตราการว่างงาน จ�ำแนกตามระดับ
การศึกษาที่ส�ำเร็จ
áÊ¹¤¹
1.50
1.00
0.50 0.24
0.00 0.26

¨Ó¹Ç¹
0.50
0.58

ÉÒ
ÅÐ
Òá Ð¶Á ÁÈÖ¡
É
Ð¶
ÈÖ¡ »Ã
»Ã
Õ‹Á¡ÒÃ èÓ¡Ç‹Ò
äÁ µ

ÍÑµÃÒ
0.69
1.13

0.66
1.07
Œ¹

Áµ

Â
ÁÑ¸

ÅÒÂ

ÁÑ¸

»
ÂÁ

ÃŒ ÍÂÅÐ
3.0
2.5
2.0
1.5
0.02 1.0
0.5
0.49 0.0

1.30
1.64

Í

Ò

¡Ö É

È
Ø´Á

Í×è¹

Òº

‹·Ã

Á
æ/ä

เมื่ อ พิ จ ารณาการว่ า งงานรายภาค พบว่ า ผู ้ ว ่ า งงานใน
กรุงเทพมหานครมีจ�ำนวน 0.51 แสนคน ภาคกลางจ�ำนวน 1.09
แสนคน ภาคเหนือจ�ำนวน 0.50 แสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน 0.75 แสนคน และภาคใต้จ�ำนวน 0.56 แสนคน
ส�ำหรับอัตราการว่างงานรายภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราการ
ว่างงานสูงสุดร้อยละ 1.10 รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ
0.96 ภาคกลาง ร้อยละ 0.93 ภาคเหนือ ร้อยละ 0.77 และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.76
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แผนภูมิที่ 10 อัตราการว่างงานรายภาค ปี 2557 และปี 2558
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แผนภูมิที่ 11 อัตราการว่างงาน จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ (ปี) ปี 2558
ÃŒÍÂÅÐ

5.00

4.58

4.67

4.00

4.20 4.03

3.00
2.00

1.28

0.88
1.00 0.83

0.00

ÃÇÁ

15-19

20-24

1.67
0.70 0.69

0.35

0.47

0.25 0.24 0.150.18 0.15 0.08

25-29 30-34 35-39 40-49
»‚ 2557
»‚ 2558

50-59 60 ¢Ö¹é ä»

Labour Market Information

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกภูมิภาคยกเว้นภาคใต้ อัตราการว่างงานลดลง
และภาคกลาง อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า
ส�ำหรับอัตราการว่างงานตามหมวดอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 15-19 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 4.67 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 20-24 ปี
ร้อยละ 4.03 กลุ่มอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 1.67 กลุ่มอายุ 30-34 ปี ร้อยละ 0.69 กลุ่มอายุ 35-39 ปี ร้อยละ 0.47 กลุ่มอายุ 40-49 ปี
ร้อยละ 0.24 และกลุ่มอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 0.18 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.08 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
พบว่าในช่วง กลุ่มอายุ 25-29 ปี อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกกลุ่ม คือร้อยละ 0.39 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 35-39 ปี เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.12 กลุ่มอายุ 15-19 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 กลุ่มอายุ 50-59 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 ยกเว้นกลุ่มอายุ 20-24 ปี อัตราการ
ว่างงานลดลงร้อยละ 0.17 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดลงร้อยละ 0.07 กลุ่มอายุ 30-34 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปี ลดลงร้อยละ 0.01
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ความต้ อ งการ

แรงงานผ่านบริการ
จัดหางานโดยรัฐ
การให้ บริ การจัด หางานในประเทศของกรมการจั ดหางาน ปี 2 558 (มกราคม - ธั น วาคม) ความต้ อ งการ
แรงงาน ผู ้ ส มั ครงาน และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น จากช่ วงเดี ยวกั น ของปี ก ่ อ นปรากฏรายละเอี ยด ดั ง นี้
ความต้ องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.23 ปริ ม ณฑลเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ส่ วนใหญ่ ต ้ อ งการผู ้ ที่จบ
		 การศึ กษาระดับปวช. - ปวส./อนุปริญ ญา
l ผู ้ ส มั ค รงานเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.34 โดยผู ้ ส มั ค รงานเป็ น ผู ้ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามากที่ สุ ด
l การบรรจุ ง านเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.67 ผู ้ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาได้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
l

แผนภูมิที่ 12 ความต้องการแรงงาน ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน
ปี 2554 - ปี 2558

แผนภูมิที่ 13 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ปี 2557 และ ปี 2558

2554
2555
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹

2556
¼ÙŒÊÁÑ¤Ã§Ò¹

476,772
523,499
423,812

453,062
496,971
397,321

452,642

533,673

447,027
487,217
422,583

ÍÑµÃÒ/¤¹
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778,129

เมื่ อ พิ จ ารณาความต้ อ งการแรงงานตามประเภท
อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมาก
ที่สุด จ�ำนวน 205,480 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมาคือ
การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ�ำนวน
123,497 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 29,915
อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จ�ำนวน 18,934
อัตรา การก่อสร้าง จ�ำนวน 15,111 อัตรา และอุตสาหกรรมอื่นๆ
จ�ำนวน 83,835 อัตรา

447,354
497,628
345,192

วารสารสถานการณ์
ต ลาดแรงงาน
Labour Market
Information

14

กรมการจั ด หางานได้ รั บ แจ้ ง ความต้ อ งการแรงงาน
(ต�ำแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ปี 2558
(มกราคม - ธันวาคม) จ�ำนวน 476,772 อัตรา มีผู้มาสมัครงาน
จ�ำนวน 523,499 คน ได้รับการบรรจุเข้าท�ำงาน จ�ำนวน 423,812 คน
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น พบว่าความต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้น 23,710 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.23 ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น
26,528 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น 26,491 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.67

2557
2558 »‚
¡ÒÃºÃÃ¨Ø§Ò¹

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ความต้อ งการแรงงาน
สถานประกอบการมาใช้บริการ จ�ำนวน 6,364 แห่ง
แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าท�ำงาน (ต�ำแหน่งงานว่าง)
จ�ำนวน 476,772 อัตรา เป็นชาย 72,945 อัตรา หญิง 40,738
อัตรา และไม่ระบุเพศ 363,089 อัตรา ส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน
ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี

ประเภทอุตสาหกรรม
ที่พักแรม/บริการด้านอาหาร
การก่อสร้าง
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การศึกษา
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้ำ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการน�้ำเสีย
ศิลปะ ความบันเทิง
การท�ำเหมืองแร่/เหมืองหิน
เกษตรกรรม การป่าไม้
กิจกรรมด้านสุขภาพ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
กิจกรรมทางการเงิน/การประกันภัย
ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร
การขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมการบริหาร/บริการสนับสนุน
การขายส่ง/การขายปลีก
การผลิต

15,441
15,111
6,687
6,195
4,756
4,709
4,333
3,843
1,775
1,573
514
337
5
9
526
786
1,861
2,054
1,336
2,252
4,142
4,309
4,005
4,669
5,043
5,378
6,980
8,567
10,528
11,993
13,199
13,199
8,955
13,972
16,768
18,934

47,037
29,915

ปี 2557
ปี 2558
ลด

เพิ่ม

113,759
123,497

185,412
205,480

0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000 150,000 165,000 180,000 195,000 210,000 225,000

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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ประเภทอาชีพทีส่ ถานประกอบการต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ
คือ อาชีพงานพื้นฐาน จ�ำนวน 155,893 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
32.70 รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย จ�ำนวน 88,323
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 18.53 เสมียน เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 76,014
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.94
นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษา
ระดับปวช.–ปวส./อนุปริญญามากที่สุด ร้อยละ 37.78 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.63 และระดับประถมศึกษาและ
ต�่ำกว่า ร้อยละ 16.88 และระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ
13.71 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น พบว่ า
ความต้องการแรงงานเพิม่ ขึน้ ทุกระดับการศึกษา ยกเว้นระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.69

63,994
81,643

63,970
73,241

66,725

¤¹
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
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100,000
80,000
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40,000
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0

»‚ 2557
»‚ 2558

183,644
191,193

แผนภูมิที่ 16 ผู้สมัครงาน จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ
ปี 2557และ ปี 2558

342
451

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ผู้สมัครงานมีจ�ำนวน 523,499 คน เป็นชาย 231,977 คน
หญิง 291,522 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษามาก
ที่สุด จ�ำนวน 217,609 คน คิดเป็นร้อยละ 41.59 รองลงมาคือ
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า จ�ำนวน 118,414 คน ระดับประถม
ศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 99,552 คน และระดับปวช. - ปวส./
อนุปริญญา จ�ำนวน 87,708 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก ่ อ น พบว่ า ผู ้ ส มั ค รงานเพิ่ ม ขึ้น จ� ำ นวน 26,528 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.34

13,337
14,162
23,071
24,203
47,777
51,656
82,023
83,390
89,379
93,220
2,208
1,860
26,023
29,180
29,167
33,969

140,921
155,893
ÍÑµÃÒ
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

ผู ้ ส มั ค รงาน

¼ÙŒº
ÑÞÞ
ÃÐ¡ ÑµÔ¡®Ë
Íº
ÇÔªÒ ÁÒÂ
ªÕ¾
µ‹Ò§
ª‹Ò§ æ
¾¹
Ñ¡§Ò àÊÁÕÂ à·¤¹
¼ÙŒ» ¹ºÃÔ¡ ¹ à¨ŒÒ Ô¤
¯
¼ÙŒ» ÔºÑµÔ§Ò ÒÃ ¾ Ë¹ŒÒ·
¹
¯Ôº
ÑµÔ§Ò ¹½‚Á×Í Ñ¡§Ò¹ Õè
¹â´ ´ŒÒ¹ ¢ÒÂ
Âãª ¡Ò
Œ½‚Á Ãà¡É
×Íã
µ
¼ÙŒ» ¹¸ØÃ¡ Ã
¯Ôº
¨
Ô
µ
ÑµÔ§Ò
‹Ò
¹ã §æ
ÍÒª ¹âÃ§§
Ò
Õ¾§
Ò¹¾ ¹
×é¹°
Ò¹
¼ÙŒ½
ƒ¡§Ò
¹

0

ป 2557
ป 2558

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

»ÃÐàÀ·ÍÒªÕ¾

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

จากแผนภูมิที่ 16 เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพจะเห็น
ได้ว่าอาชีพงานพื้นฐานมีจ�ำนวนผู้มาสมัครงานมากที่สุด และเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น พบว่าผูส้ มัครงานเพิม่ ขึน้ ทุก
ประเภทอาชีพ ยกเว้นอาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื ด้านเกษตรและประมง
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แผนภูมิที่ 14 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ
ปี 2557 และ ปี 2558
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137,491

อุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการแรงงานเพิม่ ขึน้ ได้แก่ การผลิต,
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์,
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, การขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า, ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร, กิจกรรมทางการเงินและ
การประกันภัย, การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ, กิจกรรมการบริหารด้านอืน่ ๆ, กิจกรรม
ด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์, เกษตรกรรม การป่าไม้และ
การประมง, การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน, ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ, การจัดหาน�้ำ  การจัดการน�้ำเสียและของเสีย,
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานลดลง ได้ แ ก่
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ
ที่ท�ำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน, ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้ำและระบบการ
ปรับอากาศ, การศึกษา, กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรม
ทางวิชาการ, การก่อสร้าง, ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

137,809
171,983

แผนภูมิที่ 15 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ปี 2554 - ปี 2558
144,939
171,720

จากแผนภูมิที่ 13 เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรมในปี 2557 และปี 2558 พบว่า

16
แผนภูมิที่ 17 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ�ำแนกตามอายุ ปี 2558
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ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เมือ่ พิจารณาผูส้ มัครงานตามช่วงอายุ พบว่าผูส้ มัครงานทีม่ อี ายุไม่เกิน 24 ปีมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 145,375 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ�ำนวน 144,108 คน และอายุระหว่าง 25 - 29 ปี จ�ำนวน 112,161 คน

การบรรจุงาน
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แผนภูมิที่ 18 ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2558

»ÃÐàÀ·ÍÒªÕ¾
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วารสารสถานการณ์
ต ลาดแรงงาน
Labour Market
Information

16

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมี จ�ำนวน 423,812 คน ชาย 180,434 คน หญิง 243,378 คน ภาคกลางมีการบรรจุงานมาก
ที่สุด จ�ำนวน 102,165 คน รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 85,556 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71,017 คน ภาคเหนือ 66,595 คน
ภาคใต้ 52,060 คน และปริมณฑลต�่ำสุด 46,419 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าการบรรจุงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
6.67 โดยปริมณฑล มีการบรรจุงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 39.09
เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุจะเห็นได้ว่าผู้สมัครงานที่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 167,170 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.44 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25 - 29 ปี ร้อยละ 23.86 และอายุไม่เกิน 24 ปี ร้อยละ 21.39
ในด้านการศึกษา พบว่าผูท้ จี่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รบั การบรรจุงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 172,545 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า จ�ำนวน 109,224 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77 ระดับปวช. - ปวส./อนุปริญญา จ�ำนวน 88,277 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.83 ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 53,766 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 145,774 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40
รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย จ�ำนวน 81,723 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28 เสมียน เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 73,568 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.36 ช่างเทคนิคและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 45,303 คน คิดเป็นร้อยละ 10.69 ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุม
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ�ำนวน 27,038 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38

17
แผนภูมิที่ 19 ความต้องการแรงงานและการบรรจุงาน จ�ำแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2558
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ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ�ำแนกรายภาค พบว่า
กรุงเทพมหานคร นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 95,060 อัตรา มีผู้สมัครงานจ�ำนวน 101,086 คน
และผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�ำนวน 85,556 คน
ปริมณฑล นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 62,377 อัตรา มีผู้สมัครงานจ�ำนวน 69,864 คน และ
ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�ำนวน 46,419 คน
ภาคกลาง นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 122,939 อัตรา มีผู้สมัครงานจ�ำนวน 119,083 คน
และผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�ำนวน 102,165 คน
ภาคเหนือ นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 68,359 อัตรา มีผู้สมัครงานจ�ำนวน 71,420 คน และ
ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมี จ�ำนวน 66,595 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 70,223 อัตรา มีผู้สมัครงาน จ�ำนวน
105,847 คน และผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�ำนวน 71,017 คน
ภาคใต้ นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 57,814 อัตรา มีผู้สมัครงานจ�ำนวน 56,199 คน
และผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�ำนวน 52,060 คน

Labour Market Information

อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงาน จ�ำนวน 183,040 คน คิดเป็นร้อยละ 43.19
รองลงมาคือ การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ จ�ำนวน 111,957 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42 ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร จ�ำนวน 27,677 คน คิดเป็นร้อยละ 6.53 กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จ�ำนวน 17,477 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.12 การก่อสร้าง จ�ำนวน 12,030 คน คิดเป็นร้อยละ 2.84 และอุตสาหกรรมอื่นๆ จ�ำนวน 71,631 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90
แผนภูมิที่ 20 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ�ำแนกตามภาค ปี 2558
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ความต้ อ งการแรงงาน

ที่นายจ้างประกาศรับสมัคร
ทางหนังสือพิมพ์
ความต้ อ งการแรงงานที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รผ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นปี 2558 มี จ� ำ นวน 12,055 อั ต รา
		 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 42.57 ส่ว นใหญ่ ต ้ อ งการผู ้ ที่จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละสู ง กว่ า
l ต� ำ แหน่ ง ที่ น ายจ้ า งต้ อ งการแรงงานมาก ได้ แ ก่ แรงงานด้ า นการผลิ ต พนั ก งานขายด้ า นเทคนิ ค
		 พนั กงานขาย พนักงานธุรการ พนัก งานบั ญ ชี พนั ก งานขั บ รถยนต์ ผู ้ จ� ำ หน่ ายสิ ง ค้ าทางโทรศั พท์
		 เจ้ าหน้ าที่การตลาด ยามรักษาการณ์
l

วารสารสถานการณ์
ต ลาดแรงงาน
Labour Market
Information
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ในปัจจุบันนายจ้าง/สถานประกอบการ ใช้ช่องทางในการ
สรรหาบุคลากรที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการประกาศรับสมัครที่
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประกาศทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น และ
การประกาศรับสมัครงานผ่านหนังสือพิมพ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
ยังคงนิยมใช้เป็นสื่อกลางในการสรรหาบุคลากร
แผนภูมิที่ 21 ความต้องการแรงงาน ปี 2550 - 2558
ÍÑµÃÒ
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

43,763

35,069
27,003

28,494
21,022

10,000
0

23,995

17,853

2550 2551 2552 2553

20,988
12,055

2554 2555 2556 2557 2558

ที่มา : จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ และสมัครด่วน
รวบรวมโดย : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานที่นายจ้าง/
สถานประกอบการรับสมัครงานผ่านหนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 8 ฉบับ
ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทเู ดย์ มติชน ประชาชาติธรุ กิจ
ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ และสมัครด่วน
ในปี 2558 มีนายจ้าง/สถานประกอบการ จ�ำนวน 648 แห่ง
ต้องการจ้างแรงงาน 12,055 อัตรา โดยจ�ำแนกเป็นชาย 2,604 อัตรา
หญิง 576 อัตรา และไม่ระบุเพศ 8,875 อัตรา จะเห็นได้ว่าความ
ต้องการแรงงานที่ไม่ระบุเพศมีมากถึงร้อยละ 73.62 ซึ่งความ
ต้องการดังกล่าวมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการแรงงาน
ทีแ่ จ้งผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐทีต่ อ้ งการแรงงานไม่ระบุเพศเป็น
ส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่านายจ้างมีทัศนคติต่อ

ศักยภาพในการท�ำงานของแรงงานหญิงและชายไม่แตกต่างกัน
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ความต้องการแรงงานลดลง
8,933 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 42.57
แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ปี 2557 และปี 2558
»ÃÐàÀ·ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
»‚ 2557
à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ »†ÒäÁŒ 211
»‚ 2558
¡ÒÃ»ÃÐÁ§ 014
ä¿¿‡Ò á¡Ê/»ÃÐ»Ò 2453
àËÁ×Í§áÃ‹/àËÁ×Í§ËÔ¹ 258
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 5285
ºÃÔ¡ÒÃªØÁª¹ 235480
574
¡‹ÍÊÃŒÒ§
441
¢¹Ê‹§ Ê¶Ò¹·Õèà¡çºÊÔ¹¤ŒÒ 215 835
867
ÊØ¢ÀÒ¾
793
1,171
¡ÒÃà§Ô¹
566
2,011
âÃ§áÃÁÀÑµµÒ¤ÒÃ
627
3,272
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â/ºÃÔ¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨
2,496
¡ÒÃ¢ÒÂÊ‹§/¢ÒÂ»ÅÕ¡
2,659
¡ÒÃ¼ÅÔµ
3,941
0
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

5,521

6,036

6,000

ÍÑµÃÒ
7,000

ที่มา : จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ และสมัครด่วน
รวบรวมโดย : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการแรงงานมากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรม
การผลิตต้องการแรงงาน 3,941 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 32.70
โดยสาขาการผลิตรถยนต์ รถพ่วงและรถกึง่ รถพ่วงต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ
รองลงมาได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน ต้องการ
แรงงาน 2,659 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.06 โดยสาขาการขายปลีก
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และจักรยานยนต์รวมถึงการซ่อมแซม
ของใช้สว่ นบุคคลและของใช้ในครัวเรือนต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ
การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
ต้องการแรงงาน 2,496 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.71 โดยสาขา
การบริการธุรกิจต้องการแรงงานมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน พบว่า ความต้องการแรงงานลดลงในทุกอุตสาหกรรม
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แผนภูมิที่ 23 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2557 และปี 2558
»ÃÐàÀ·ÍÒªÕ¾
2,319
¼ÙŒºÃÔËÒÃ/¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
781
3,454
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
1,994
2,704
ª‹Ò§à·¤¹Ô¤
2,213
3,390
àÊÁÕÂ¹ à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
1,640
¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
1,531
¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹´ŒÒ¹à¡ÉµÃ/»ÃÐÁ§ 52
954
¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹â´ÂãªŒ½‚Á×Í
744
885
¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹âÃ§§Ò¹
918
2,214
ÍÒªÕ¾§Ò¹¾×é¹°Ò¹
2,232
0

1,000

2,000 3,000 4,000

»‚ 2557
»‚ 2558

5,063

ÍÑµÃÒ
5,000 6,000

ที่มา : จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ และสมัครด่วน
รวบรวมโดย : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ÍÑµÃÒ
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,205
4,000
3,000
2,434
2,000
1,000
0

»ÃÐ¶Á-ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ

8,504

»‚ 2557
»‚ 2558

5,362
3,729
2,639

2,917 3,253

»‚
»Çª.-»ÇÊ »ÃÔÞÞÒµÃÕáÅÐÊÙ§¡Ç‹Ò äÁ‹ÃÐºØÇØ²Ô

ที่มา : จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ และสมัครด่วน
รวบรวมโดย : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานจ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องการผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่ามากที่สุด จ�ำนวน 3,729 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.94 รองลงมาคือ ระดับปวช. - ปวส. คิดเป็นร้อยละ 21.90
และระดับประถม - มัธยมศึกษา ร้อยละ 20.19 ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ความต้องการแรงงานลดลงในทุกระดับการศึกษา
โดยจ�ำแนกความต้องการแรงงานในแต่ระดับการศึกษาต่างๆ ดังนี้
l ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าต้องการแรงงาน 3,729 อัตรา ต�ำแหน่งทีต
่ อ้ งการแรงงานมากในระดับนี้ ได้แก่ พนักงานขายด้านเทคนิค
เจ้าหน้าที่การตลาด และพนักงานบัญชี
l ระดับปวช.-ปวส. ต้องการแรงงาน 2,639 อัตรา ต�ำแหน่งที่ต้องการแรงงานมากในระดับนี้ ได้แก่ พนักงานขายด้านเทคนิค
พนักงานธุรการ และพนักงานบัญชี
l ระดับประถม-มัธยมศึกษา ต้องการแรงงาน 2,434 อัตรา ต�ำแหน่งที่ต้องการแรงงานมาก ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต
ผู้จ�ำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์ และพนักงานขาย
l ไม่ระบุวุฒิการศึกษา ต้องการแรงงาน 3,253 อัตรา ต�ำแหน่งที่ต้องการแรงงานมากในระดับนี้ ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต
ยามรักษาการณ์ และพนักงานขับรถยนต์

Labour Market Information

ประเภทอาชีพที่นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จ�ำนวน 2,232 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 18.52 รองลงมาคือ อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2,213 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 18.36 และอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1,994 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.54 ตามล�ำดับ ส�ำหรับต�ำแหน่งที่ต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่แรงงาน
ด้านการผลิต พนักงานขายด้านเทคนิค พนักงานขาย พนักงานธุรการ พนักงานบัญชี พนักงานขับรถยนต์ ผู้จ�ำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่การตลาด ยามรักษาการณ์ และพนักงานบริการลูกค้า
เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นพบว่า ความต้องการแรงงานลดลงทุกประเภทอาชีพ ยกเว้นอาชีพงานพืน้ ฐานและผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
แผนภูมิที่ 24 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาปี 2557 และปี 2558
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การจั ด หางาน

โดยบริษัทจัดหางาน

วารสารสถานการณ์
ต ลาดแรงงาน
Labour Market
Information

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางานได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (ต�ำแหน่งงานว่าง) ที่บริษัทจัดหางานใน
เขตกรุงเทพฯ แจ้งขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการจัดหางานผ่านกรมการจัดหางาน ปี 2558 พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการมาใช้
บริการจัดหางาน จ�ำนวน 1,951 แห่ง ต้องการแรงงาน จ�ำนวน 9,745 อัตรา เป็นชาย 557 อัตรา หญิง 735 อัตรา และไม่ระบุ 8,453 อัตรา
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 3,176 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 48.35
แผนภูมิที่ 25 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภท
ประเภทอาชี พ ที่ มี น ายจ้ า ง/สถานประกอบการต้ อ งการ
อุตสาหกรรม ปี 2557 และปี 2558
แรงงานมากที่สุด คือ ผู้บริหาร/ผู้จัดการ 2,149 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
22.06 รองลงมาได้ แ ก่ อาชี พ งานพื้ น ฐาน 2,086 อั ต รา
»ÃÐàÀ·ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
126
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â
»‚ 2557
58
คิดเป็นร้อยละ 21.41 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1,703 อัตรา
113
»‚ 2558
¡‹ÍÊÃŒÒ§
86
คิดเป็นร้อยละ 17.48 และช่างเทคนิคและผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีเ่ กีย่ วข้อง
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 36
27
àËÁ×Í§áÃ‹/àËÁ×Í§ËÔ¹ 120
1,673 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.17 ต�ำแหน่งงานที่นายจ้าง/สถาน
Í×è¹æ 38
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ประกอบการมีความต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ คือ ผูจ้ ำ� หน่ายสินค้า
ÈÔÅ»Ð ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ 10
2
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ 12
ทางโทรศัพท์ พนักงานขายด้านเทคนิค พนักงานขาย พนักงานบัญชี
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เครื่องดื่มบาร์) และเจ้าหน้าที่การตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
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550
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แผนภูมิที่ 27 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ปี 2557 และปี 2558
อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
การผลิต ต้องการแรงงาน จ�ำนวน 2,794 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
ÍÑµÃÒ
»‚ 2557
28.68 รองลงมาคือ กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7,000
»‚ 2558
5,936
6,000
ต้องการแรงงาน 2,103 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.58 คือ การขายส่ง
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ส่วนใหญ่ตอ้ งการผูจ้ บการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากทีส่ ดุ 2,000 1, 522
1,657
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แผนภูมิที่ 26 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ
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2,086

เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานจ�ำแนกตามระดับการ
ศึกษา พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่
จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละสู ง กว่ า มากที่ สุ ด จ� ำ นวน
5,936 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 60.92 รองลงมาคือ ระดับประถมมัธยมศึกษา 1,962 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.14 และระดับปวช.ปวส. 615 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.31 และที่เหลือคือไม่ระบุวุฒิ
การศึกษา
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สถานการณ์

การเลิ ก จ้ า ง

สถิติผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เปรียบเทียบเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 โดยผู้ประกันตน
มาขึ้นทะเบียนฯ สูงสุดเดือนมิถุนายน และต�่ำสุดในเดือนธันวาคม เมื่อจ�ำแนกตามสาเหตุการออกจากงานตลอดทั้งปีปรากฏว่ามี
ผู้ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 13.18 และผู้ลาออกจากงาน ร้อยละ 86.82 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่า ผู้ประกันตนฯ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
64,166 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.16
แผนภูมิที่ 28 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จ�ำแนกรายเดือน ปี 2557-2558

ที่มา : ฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

Labour Market Information

ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม) มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จ�ำนวน 639,185 คน ซึ่งจ�ำแนก
เป็นผู้ถูกเลิกจ้าง จ�ำนวน 84,275 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18 และผู้ลาออก จ�ำนวน 554,910 คน คิดเป็นร้อยละ 86.82
2558
เดือน
2557
รวม
เลิกจ้าง
ลาออก
มกราคม
40,410
45,705
7,810
37,895
กุมภาพันธ์
48,271
54,081
6,279
47,802
มีนาคม
47,213
50,181
5,109
45,072
เมษายน
51,511
52,648
6,395
46,253
พฤษภาคม
52,111
60,499
5,781
54,718
มิถุนายน
61,990
61,660
6,340
55,320
กรกฎาคม
51,093
58,329
8,381
49,948
สิงหาคม
45,706
52,157
6,453
45,704
กันยายน
48,140
54,248
7,942
46,306
ตุลาคม
46,880
50,440
8,434
42,006
พฤศจิกายน
45,409
54,800
8,317
46,483
ธันวาคม
36,285
44,437
7,034
37,403
รวม
575,019
639,185
84,275
554,910
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การไปท� ำ งาน
ต่างประเทศ

การเดิ น ทางไปท� ำ งานต่ า งประเทศของแรงงานไทยอยู ่ ใ นภาวะเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง ตลาดแรงงานไทย
		 ส่ วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
l

35,760
31,147

»‚ 2557
»‚ 2558

แผนภูมิที่ 30 รายได้ที่แรงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับโดยผ่าน
ระบบธนาคาร
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ที่มา : ส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : 1) รายได้ส่งกลับตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย
แก้ไขตัวเลข
2) ข้อมูลไม่รวมแรงงานเก่าที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างและแจ้งการเดินทางกลับ
ไปท�ำงาน (Re-entry)
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สถานการณ์ความต้องการแรงงานในปี 2558
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แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศในปี 2558
มีจ�ำนวน 69,664 คน เป็นชาย 56,187 คน ร้อยละ 80.65
เป็นหญิง 13,477 คน ร้อยละ 19.35 ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
ร้อยละ 49.61 สาขาอาชีพที่เดินทางไปท�ำงานมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ร้อยละ 47.49 รองลงมาได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
และประมง โดยเป็นการเดินทางไปท�ำงานโดยการจัดส่งของบริษทั
จัดหางานมากทีส่ ดุ ร้อยละ 44.71 รองลงมาเป็นกรมการจัดหางาน
จัดส่ง เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น พบว่าแรงงานทีเ่ ดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 862 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25
แผนภูมิที่ 29 แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศ จ�ำแนกวิธีการเดินทาง

ที่มา : ส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

จากการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าว
ท� ำ ให้ มี ร ายได้ ส ่ ง กลั บ ประเทศเป็ น จ� ำ นวนมาก โดยในปี นี้ มี
รายได้ส่งกลับ จ�ำนวน 83,880 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน
4,692 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.30

แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ ในปี 2558
มีจ�ำนวน 69,664 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีแรงงานไทย
เดินทางไปท�ำงาน จ�ำนวน 68,802 คน พบว่าเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
862 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 แสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยทีต่ อ้ งการ
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตลาดแรงงานส่วนใหญ่
ยั ง คงอยู ่ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง ในปี นี้ ภู มิ ภ าคที่ แ รงงานไทย
เดิ น ทางไปท� ำ งานลดลง ได้ แ ก่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย แอฟริ ก า
และตะวันออกกลาง ส�ำหรับประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไป
ท�ำงานมาก ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
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แผนภูมิที่ 31 แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศ จ�ำแนกตามกลุ่มประเทศ
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ที่มา : ส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมแรงงานเก่าที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างและแจ้งการเดินทางกลับไป

ภูมิภาคเอเชีย

ภูมิภาคยุโรปและอเมริกา

ตลาดแรงงานไทยในภูมภิ าคยุโรปและอเมริกา มีแรงงานไทย
เดินทางไปท�ำงานเป็นอันดับสอง รองจากภูมิภาคเอเชีย จ�ำนวน
11,974 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19 ของจ�ำนวนแรงงานไทยที่
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศในปี 2558 ส่วนใหญ่เดินทางไปท�ำงาน
ด้วยตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
2,482 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15

ภูมิภาคตะวันออกกลาง

ตลาดแรงงานไทยในภูมภิ าคตะวันออกกลาง มีแรงงานไทย
เดินทางไปท�ำงาน จ�ำนวน 9,356 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43
ของจ�ำนวนแรงงานไทยทีเ่ ดินทางไปท�ำงานต่างประเทศในปี 2558
ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปท�ำงานโดยการจัดส่งของบริษทั จัดหางาน
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่าลดลง จ�ำนวน 405 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.15 ประเทศที่มีแรงงานเดินทางไปท�ำงานมาก
ได้แก่ อิสราเอล ร้อยละ 54.04 ของแรงงาน ที่เดินทางไปท�ำงาน
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ภูมิภาคแอฟริกา

แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานในทวีปแอฟริกา มีจ�ำนวน
957 คน คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจ�ำนวนแรงงานไทยที่เดินทาง
ไปท�ำงานต่างประเทศในปี 2558 ส่วนใหญ่เดินทางไปท�ำงานโดย
การจัดส่งของบริษัทจัดหางาน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
พบว่าลดลง จ�ำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12

ภูมิภาคออสเตรเลีย

ตลาดแรงงานไทยในภูมภิ าคออสเตรเลีย มีแรงงานไทยเดินทาง
ไปท�ำงาน จ�ำนวน 813 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของจ�ำนวน
แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศในปี 2558 ส่วนใหญ่
เป็ น การแจ้ ง การเดิ น ทางไปท� ำ งานโดยเดิ น ทางไปด้ ว ยตั ว เอง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่าเพิ่มขึ้น 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.07

กรมการจัดหางาน เผยต�ำแหน่งงานและประเทศที่กลุ่ม
มิจฉาชีพมักชักชวนคนหางานไปท�ำงานมากทีส่ ดุ เช่น งานเก็บองุน่
หรืองานเกษตรกรรมในออสเตรเลีย งานนวดสปาหรือนวดแผนไทย
ในประเทศเกาหลี ใ ต้ มาเลเซี ย สิ ง ค์ โ ปร์ บาห์ เ รน รั ส เซี ย
มัลดีฟส์ดูไบ โอมาน และจีน เป็นต้น โดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างสูง
ถึงเดือนละ 40,000 - 200,000 บาท คนหางานหลงเชือ่ ตกเป็นเหยือ่
ยอมเสี่ ย งโอนเงิ น ให้ ไ ปทั้ ง ที่ ไ ม่ เ คยพบเห็ น ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ผู้ชักชวน และไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินใดๆ เพราะหวังรายได้สูง
ย�ำ้ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการจัดหางานก่อนและควรเดินทาง
ไปท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่า
กรมการจั ด หางานได้ รั บ การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละรั บ แจ้ ง เบาะแสจาก
คนหางานทีถ่ กู หลอกลวงไปท�ำงานในต่างประเทศของกลุม่ มิจฉาชีพ
ซึ่งชักชวนคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศ โดยอ้างว่าสามารถ
ส่ ง ไปท� ำ งานรายได้ ดี ใ นประเทศต่ า งๆได้ ซ่ึ ง ต� ำ แหน่ ง งานและ
ประเทศทีม่ กั จะชักชวนคนหางานไปท�ำงานมากทีส่ ดุ คืองานเก็บองุน่
หรืองานเกษตรกรรมในประเทศออสเตรเลีย รองลงมาคืองาน
นวดสปาหรือนวดแผนไทยในประเทศเกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์
บาห์เรน รัสเซีย มัลดีฟส์ดูไบ โอมาน และจีน งานโรงงานและ
งานภาคเกษตรในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ งานบริการในร้าน
อาหารห้างสรรพสินค้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศอังกฤษ
เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และงานกุ๊กในประเทศอิสราเอล
และญีป่ นุ่ ตามล�ำดับ ซึง่ ส่วนใหญ่จะอ้างว่าได้รบั ค่าจ้างสูงถึงเดือนละ
40,000 - 200,000 บาท เพื่ อ จู ง ใจให้ ค นหางานหลงเชื่ อ
ยอมจ่ายเงินค่าบริการจัดหางานให้ เมือ่ คนหางานหลงเชือ่ ยอมจ่ายเงิน
ก็จะปิดการติดต่อสือ่ สารทุกชนิดแล้วหลบหนีไป โดยพฤติกรรมของ
คนหางานที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ เช่น
ยอมโอนเงินให้ไปทั้งที่ไม่เคยพบเห็นตัวตนที่แท้จริงของผู้ชักชวน
ไปท�ำงาน ไม่ขอหลักฐานแสดงตัวตนหรือหลักฐานการจ่ายเงินใดๆ
จากกลุม่ มิจฉาชีพ แม้รวู้ า่ จะต้องลักลอบไปท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย
ก็ยอมเสี่ยงจ่ายเงินให้ไปเพราะหวังในรายได้ตามที่อ้าง
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า คนหางานควร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการจัดหางานก่อนสมัครงานหรือ
จ่ายเงินค่าบริการทุกครั้ง แต่วิธีที่ดีที่สุดคือควรเดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสอบถามข้อมูลได้ที่
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพืน้ ที่ 1-10 หรือทีส่ �ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
และหากต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแส
ผูม้ พี ฤติกรรมหลอกลวงคนหางาน ติดต่อได้ที่ กองตรวจและคุม้ ครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 6763 หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : http://www.doe.go.th/index.php/news-public/553-20150416-1530-05
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ตลาดแรงงานไทยในภูมิภาคเอเชีย ยังคงเป็นตลาดที่มี
แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานมากที่สุด จ�ำนวน 46,564 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.84 ของแรงงานไทยที่ เ ดิ น ทางไปท� ำ งาน
ต่างประเทศในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่าลดลง
จ�ำนวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจ�ำนวนแรงงานไทย
ที่เดินทางไปท�ำงานในภูมิภาคเอเชีย ส่วนใหญ่เดินทางไปท�ำงาน
โดยการจัดส่ งของบริษัทจัดหางาน ประเทศไต้หวัน ยั งคงเป็น
ตลาดแรงงานหลัก รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

“กรมการจัดหางานเผย!! งานเก็บองุ่นงานเกษตรกรรม
ในประเทศออสเตรเลี ย งานนวดสปาในเกาหลี ใ ต้
พบถูกหลอกไปท�ำงานมากที่สุด”
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การท� ำ งาน

ของคนต่างด้าว
การท� ำ งานของคนต่า งด้า วมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้ น ทุ ก กลุ ่ ม จากช่ วงเดี ยวกั น ของปี ก ่ อ น ร้ อ ยละ 7.74

วารสารสถานการณ์
ต ลาดแรงงาน
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คนต่างด้าวท�ำงานอยูใ่ นประเทศไทยปี 2558 มีจำ� นวนทัง้ สิน้
1,443,474 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 103,640 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.74 โดยท�ำงานอยูใ่ นปริมณฑลมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 457,611 คน
รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ 301,718 คน ภาคกลาง 276,986 คน
กรุงเทพมหานคร 198,433 คน ภาคเหนือ 182,328 คน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,398 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558)
แผนภูมิที่ 32 จ�ำนวนคนต่างด้าว ทั่วราชอาณาจักร ปี 2554 –
2558
2,500,000
2,000,000

1,950,650

1,500,000

1,133,851 1,183,835

1,339,834

1,443,474

»‚ 2557

»‚ 2558

1,000,000
500,000
0

»‚ 2554

»‚ 2555
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ส�ำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย มีการจ�ำแนกเป็นกลุม่ ต่างๆ
เรียงตามล�ำดับจากมากที่สุด ดังนี้
1) พิสูจน์สัญชาติ มีจ�ำนวน 989,374 คน คิดเป็นร้อยละ
68.54 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
17,913 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84
2) น�ำเข้าตาม MOU มีจ�ำนวน 279,311 คน คิดเป็นร้อยละ
19.35 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
73,143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48
3) ทั่วไป มีจ�ำนวน 104,208 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 3,265 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.23
4) ส่งเสริมการลงทุน BOI มีจ�ำนวน 41,024 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.84 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 3,737 คน คิดเป็นร้อยละ 10.02
5) ชนกลุม่ น้อย มีจำ� นวน 29,062 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 6,070
คิดเป็นร้อยละ 26.40
6) ตลอดชีพ 495 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04

ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

แผนภูมิที่ 33 จ�ำนวนคนต่างด้าว จ�ำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558
คนต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร
1,443,474 คน
มาตรา 9
1,373,388 คน
ตลอดชีพ
495 คน
ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

มาตรา 12 (ส่งเสริมการลงทุน)
41,024 คน
ทั่วไป
104,208 คน

พิสูจน์สัญชาติ
989,374 คน

มาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย)
29,062 คน
น�ำเข้า
279,311 คน

25
แผนภูมิที่ 34 จ�ำนวนคนต่างด้าว จ�ำแนกตามสัญชาติที่ได้รับ
อนุญาตท�ำงานมาก 5 สัญชาติ
กมัพชูา
209,793 คน

ลาว
67,822 คน

ญปีนุ
36,666 คน

จนี 18,812 คน

เมยีนมา
991,070 คน
ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

อาชี พของคนต่ างด้า ว
ได้ดังนี้

อาชีพทีค่ นต่างด้าวเข้ามาท�ำงานจ�ำแนกตามมาตรฐานอาชีพ

1,294,109
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ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
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1) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
มีจ�ำนวน 92,134 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,313 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.45
2) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ มีจ�ำนวน 45,706 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 5,067 คน คิดเป็นร้อยละ 12.47
3) ช่ า งเทคนิ ค และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี จ� ำ นวน
11,481 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 907 คน คิดเป็นร้อยละ 8.58
4) เสมียน เจ้าหน้าที่ มีจ�ำนวน 2,555 คน คิดเป็นร้อยละ
0.18 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
214 คน คิดเป็นร้อยละ 9.14
5) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
มีจ�ำนวน 3,818 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26

6) ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูป
ขั้นพื้นฐาน) มีจ�ำนวน 1,827 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นเพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 26 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 1.44
7) ผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝมี อื ในธุรกิจต่างๆ มีจำ� นวน 2,096 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.14 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเพิม่ ขึน้
จ�ำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21
8) ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการประกอบ มีจ�ำนวน 2,970 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 428 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.84
9) อาชีพงานพื้นฐาน มีจ�ำนวน 1,294,109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.84 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 96,716 คน คิดเป็นร้อยละ 8.08
แผนภูมิที่ 35 จ�ำนวนคนต่างด้าว จ�ำแนกตามหมวดอาชีพ
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อุตสาหกรรมที่มีการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน จ�ำแนก
ตามหมวดมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยในไตรมาสนี้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนได้ เนื่องจากไม่ได้มีการ
รวบรวมกิจการที่คนงาน 3 สัญชาติท�ำงานไว้
1) เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีจ�ำนวน
177,230 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 6,570 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85
2) การประมง มีจ�ำนวน 14,676 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 245 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.70
3) การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน มีจ�ำนวน 4,146 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.28 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง
จ�ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26
4) การผลิต มีจ�ำนวน 515,506 คน คิดเป็นร้อยละ 35.39
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�ำนวน 12,007 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.28
5) การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา มีจ�ำนวน 570 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 38.01
6) การก่อสร้าง มีจ�ำนวน 249,232 คน คิดเป็นร้อยละ
17.11 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 250 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.10
7) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ มีจ�ำนวน 154,471 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�ำนวน 2,100 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.34
8) โรงแรมและภัตตาคาร มีจ�ำนวน 13,648 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.94 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
991 คน คิดเป็นร้อยละ 7.83

9) การขนส่ ง สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า และการคมนาคม
มีจ�ำนวน 19,523 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 671 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56
10) ตัวกลางทางการเงิน มีจ�ำนวน 2,764 คน คิดเป็นร้อยละ
0.19 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 81 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.02
11) บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง
ธุรกิจ มีจ�ำนวน 39,153 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52
12) บริหารราชการและป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกัน
สั ง คมภาคบั ง คั บ มี จ� ำ นวน 692 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.02
13) การศึกษา มีจ�ำนวน 26,834 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,209 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.72
14) การบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและงานสั ง คมสงเคราะห์
มีจ�ำนวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81
15) บริ ก ารชุ ม ชน สั ง คมและบริ ก ารส่ ว นบุ ค คลอื่ น ๆ
มีจ�ำนวน 190,143 คน คิดเป็นร้อยละ 13.05 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�ำนวน 53,264 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88
16) ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล มีจ�ำนวน 41,844 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.87 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 1,358 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35
17) องค์การระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศอื่นๆ
และสมาชิก มีจ�ำนวน 673 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02
แผนภูมทิ ี่ 36 จ�ำนวนคนต่างด้าว จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
¡ÒÃ·ÓàËÁ×Í§áÃ‹áÅÐàËÁ×Í§ËÔ¹
4,146 ¤¹

Í×è¹æ
244,039 ¤¹

¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
249,232 ¤¹
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃªØÁª¹ ¡ÒÃ¢¹Ê‹§
190,143 ¤¹
19,523 ¤¹

¡ÒÃ¼ÅÔµ
515,506 ¤¹

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
26,834 ¤¹
¡ÒÃ¢ÒÂÊ‹§¢ÒÂ»ÅÕ¡
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ 154,471 ¤¹
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â 39,153 ¤¹
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13,648 ¤¹

ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
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ตารางจ�ำนวนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ จ�ำแนกตามประเภทกิจการ เดือนธันวาคม 2558
รวม
น�ำเข้า MOU
พิสูจน์สัญชาติ
นายจ้าง
รวม
นายจ้าง รวม นายจ้าง รวม
รวม
200,392 1,268,685 21,303 279,311 179,089 989,374
A เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
42,784 170,765 2,088 9,790 40,696 160,975
เกษตรและปศุสัตว์
42,784 170,765 2,088 9,790 40,696 160,975
B การประมง
2,739
14,443
215 1,906 2,524 12,537
ประมง
2,739
14,443
215 1,906 2,524 12,537
C การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
353
1,675
21
226
332 1,449
เหมืองแร่/เหมืองหิน
353
1,675
21
226
332 1,449
D การผลิต
46,297 465,967 5,166 122,560 41,131 343,407
ต่อเนื่องประมงทะเล
5,407
95,997
456 17,666 4,951 78,331
กิจการต่อเนื่องการเกษตร
11,636 125,635 1,011 34,148 10,625 91,487
ต่อเนื่องปศุสัตว์โรงฆ่าสัตว์ช�ำแหละ
2,425
27,653
241 14,910 2,184 12,743
กิจการรีไซเคิล
4,349
20,843
461 2,861 3,888 17,982
ผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน
1,440
8,493
113 1,386 1,327 7,107
ผลิตหรือจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
5,107
26,724
481 6,228 4,626 20,496
แปรรูปหิน
551
3,258
30
554
521 2,704
ผลิตหรือจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป
6,985
76,939
928 17,876 6,057 59,063
ผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
5,021
42,465
770 10,637 4,251 31,828
ผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
1,500
8,787
302 1,683 1,198 7,104
ผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
1,876
29,173
373 14,611 1,503 14,562
F การก่อสร้าง
26,225 236,346 3,133 58,109 23,092 178,237
กิจการก่อสร้าง
26,225 236,346 3,133 58,109 23,092 178,237
G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
28,767 125,111 3,645 23,324 25,122 101,787
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
3,839
33,997
687 7,279 3,152 26,718
จ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
15,052
56,106 2,090 10,856 12,962 45,250
ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย
9,876
35,008
868 5,189 9,008 29,819
I การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
1,510
10,750
143
929 1,367 9,821
ขนถ่ายสินค้าทางบก น�้ำ คลังสินค้า
1,510
10,750
143
929 1,367 9,821
K บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 4,351
19,590
540 3,233 3,811 16,357
อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด
2,658
11,608
303 1,779 2,355 9,829
สถานีบริการน�้ำมัน แก๊ส เชื้อเพลิง
1,693
7,982
237 1,454 1,456 6,528
N การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
572
2,454
58
308
514 2,146
สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล
572
2,454
58
308
514 2,146
O บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
18,364 181,540 3,840 54,555 14,524 126,985
การให้บริการต่างๆ
18,364 181,540 3,840 54,555 14,524 126,985
P ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
28,430
40,044 2,454 4,371 25,976 35,673
งานรับใช้ในบ้าน
28,430
40,044 2,454 4,371 25,976 35,673
ประเภทกิจการ

Labour Market Information

ที่มา : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
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คนต่ างด้ าวได้ รับอนุญาตท�ำงานใหม่
คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�ำงานใหม่ในปี 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 125,079 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�ำนวน 4,497 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.73 โดยเข้ามาท�ำงานมากที่สุดในกิจการการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง โดยจ�ำแนกตามประเภทการอนุญาต
ดังนี้
แผนภูมิที่ 37 จ�ำนวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�ำงานใหม่ จ�ำแนกตามประเภทการอนุญาต
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รวม
ชั่วคราว
สงเสรมิการลงทนุ
ชนกลมุนอย

คน

ม.ค.-58

ก.พ.-58

มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58

9,823 10,528 10,131 8,448
5,406 5,444 4,404 3,923
1,241 1,868 1,722 1,615
3,176 3,216 4,005 2,910

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

ต.ค.-58

พ.ย.-58

ธ.ค.-58

7,839 10,507 10,158 9,145 11,446 10,933 15,875 10,246
4,141 5,606 6,018 5,629 6,856 4,947 6,895 5,903
1743 2,329 1,876 1,684 1,791 1,712 2,012 1,547
1,955 2,572 2,264 1,832 2,799 4,274 6,968 2,796

ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ประเภททั่วไป ได้รับอนุญาตท�ำงาน 65,172 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากที่สุด 11,797 คน รองลงมาคือ จีน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา
และอินเดีย โดยเข้ามาท�ำงานในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้จัดการฝ่ายผลิตอื่นๆ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการสอน เป็นต้น
ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้รับอนุญาตท�ำงาน 21,140 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียซึ่งเป็นสัญชาติญี่ปุ่น จีน และอินเดีย
โดยเข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงมากที่สุด ประเภทอาชีพที่เข้ามาท�ำงานจะเป็นแรงงานที่ใช้
ทักษะฝีมือสูง คือ ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ
ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้รับอนุญาตท�ำงาน 38,767 คน เป็นสัญชาติไทยใหญ่มากที่สุด รองลงมาคือ เมียนมา กะเหรี่ยง และ
มอญ ประเภทอุตสาหกรรมที่เข้ามาท�ำงาน ได้แก่ การก่อสร้าง เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ และการผลิต ประเภทอาชีพ
ที่เข้ามาท�ำงานเป็นงานที่ไม่ใช้ทักษะฝีมือ คือ อาชีพงานพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นอาชีพแรงงานก่อสร้าง และแรงงานการผลิตมากที่สุด
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ป ั จ จุ บั น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ป ร ะ ส บ ป ั ญ ห า
ก า ร ข า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น ใ น ก ลุ ่ ม ส า ย อ า ชี พ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยปัญหาดังกล่าว
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ป ระกอบการจ� ำ นวนมาก
ท�ำให้การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
และในที่ สุ ด จะส่ ง ผลต่ อ ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขั นของประเทศโดยรวม ดังนั้น ทุก ภาคส่ ว น
ที่เกี่ ยวข้ อ งควรมีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปัญหา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานในอดีตทีผ่ า่ นมา
พบว่า กลุ่มก�ำลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพนั้น
มีจ�ำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้
เนือ่ งมาจากนักเรียนทีก่ ำ� ลังเรียนอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่จะต้องตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ในสายสามัญและสายอาชีวศึกษาซึง่ ส่วนใหญ่จะเรียนต่อในสายสามัญ
จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้ในทีส่ ดุ ประเทศเราขาดแคลนแรงงาน
สายอาชีวศึกษา ดังนั้นการค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเลือกเรียนต่อในสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็นก้าวแรกที่จะท�ำให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาต่อไป

การค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกเรียนต่อดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาได้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงส�ำรวจ (Survey
Research) ในการด�ำเนินการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งข้อมูล
ด้านจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 6,308 คน โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ
(Binary Logistic Regression)
การวิจัยดังกล่าวด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง
ทั่วประเทศ โดยได้มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของการ
ด�ำเนินการวิจัยในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในขั้นตอนของการตรวจ
สอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบโดย
พนักงานสนาม พนักงานบันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ผูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจสอบข้อมูลตามหลักการ
ด้านสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิตเิ พือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมเหตุสมผลที่สุดก่อนที่จะน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล
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สายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ค�ำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

วารสารสถานการณ์
ต ลาดแรงงาน
Labour Market
Information

3 0 กล่าวคือ ได้ทราบข้อมูลส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

รวมทัง้ ข้อมูลด้านจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
สายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง
มีพนี่ อ้ งรวมกันไม่เกิน 2 คน โดยส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่ 1 เกรดเฉลีย่
สะสมมากกว่า 2.5 และเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. โดยได้รบั ข่าวสารจาก
ครูหรืออาจารย์แนะแนวมากที่สุด และเคยได้รับการแนะแนวการ
ศึ ก ษาต่ อ จากครู โดยคิ ด ว่ า ครู มี ส ่ ว นในการจู ง ใจหรื อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้เรียนต่อ ส่วนใหญ่ครูสง่ เสริมหรือสนับสนุนให้เรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 60.24 โดยมี ร้อยละ 39.76
ที่สนับสนุนให้เรียนต่อในระดับ ปวช. นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่
กับผู้ปกครองทีเ่ ป็นบิดาและมารดา และเป็นกลุม่ ทีบ่ ดิ าและมารดา
อยู่ด้วยกัน โดยผู้ปกครองของนักเรียนส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดใน
ระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
หรือรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน
20,000 บาท
นอกจากผลการวิจยั จะได้คำ� ตอบตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว
ยังค้นพบค�ำตอบส�ำหรับโจทย์ของการวิจัยที่ส�ำคัญในครั้งนี้ คือ
ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลการวิจัยใน
ภาพรวมทัว่ ประเทศพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
สายสามัญและสายอาชีวศึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตปิ ระกอบด้วย
10 ปัจจัย ได้แก่ 1) เพศ 2) จ�ำนวนพี่น้อง 3) เกรดเฉลี่ยสะสม
4) การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อ 5) ระดับการศึกษา
ที่ครูสนับสนุนให้เรียนต่อ 6) ผู้ปกครอง 7) การศึกษาสูงสุด

ของผู้ปกครอง 8) อาชีพของผู้ปกครอง 9) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผู้ปกครอง และ 10) เจตคติต่อการเรียนเพื่อการมีงานท�ำ 
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อทัง้ ในสาย
สามัญและสายอาชีวศึกษานั้นเป็นปัจจัยเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ในรายละเอียดของการวิจัย พบว่าในแต่ละปัจจัยมีระดับของความ
เข้มข้นหรือความมีอทิ ธิพลแตกต่างกัน โดยในบทความนีจ้ ะน�ำเสนอ
เฉพาะประเด็ น “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นต่ อ
สายอาชีวศึกษา” เนือ่ งจากเป็นประเด็นส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงไปถึงปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในสายอาชีวศึกษา
การวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ในระดับอาชีวศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย
1) เพศ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพศชาย
มีโอกาสที่จะเรียนต่อสายอาชีวศึกษามากกว่าเพศหญิง 1.94 เท่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
2) จ�ำนวนพี่น้อง พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เป็นลูกคนเดียว มีโอกาสที่จะเรียนต่อสายอาชีวศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนที่มีจ�ำนวนพี่น้องร่วมกันมากกว่า 2 คน เป็น 0.77 เท่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) เกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทีม่ เี กรดเฉลีย่ สะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 (ตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) มีโอกาสเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
ไม่แตกต่างกับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.5 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
4) การได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับการเรียนต่อ พบว่า นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ ด้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับการเรียนต่อ มีโอกาส
เรียนต่อสายอาชีวศึกษามากกว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับ
การเรียนต่อ เป็น 1.17 เท่า อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
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10) เจตคติต่อการเรียนเพื่อการมีงานท�ำ พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน เจตคติต่อการเรียนเพื่อการมีงานท�ำ
เพิ่ ม ขึ้ น 1 คะแนนมี โ อกาสเรี ย นต่ อ สายอาชี ว ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 46 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001
นอกจากการน�ำเสนอผลการวิจัยในภาพรวมทั้งประเทศดัง
กล่าวแล้ว การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทน
ในระดับภูมิภาคด้วย ดังนั้นจึงสามารถน�ำเสนอผลการศึกษาใน
ระดับภาคได้ โดยค้นพบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
สายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน ดังนี้
ภาคกลาง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ต่อสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) เกรดเฉลีย่ สะสม
3) ระดั บ การศึ ก ษาที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให้ เ รี ย นต่ อ 4) การศึ ก ษา
สูงสุดของผู้ปกครอง และ 5) อาชีพของผู้ปกครอง
ภาคเหนือ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ต่อสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) เกรดเฉลีย่ สะสม
3) การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อ 4) ระดับการศึกษา
ที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให้ เ รี ย นต่ อ และ 5) รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
ของผู้ปกครอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กเรี ย นต่ อ สายสามั ญ และสายอาชี ว ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 1) เพศ
2) เกรดเฉลี่ยสะสม 3) ระดับการศึกษาที่ครูสนับสนุนให้เรียนต่อ
4) การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง
ภาคใต้ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
สายสามัญและสายอาชีวศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) เกรดเฉลีย่ สะสม
3) การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อ 4) ระดับการศึกษา
ที่ครูสนับสนุนให้เรียนต่อ 5) ผู้ปกครอง 6) การศึกษาสูงสุด
ของผู้ปกครอง 7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง และ
8) เจตคติต่อการเรียนเพื่อการมีงานท�ำ
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5) ระดั บ การศึ ก ษาที่ ค รู ส นั บ สนุ น ให้ เ รี ย นต่ อ พบว่ า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ครูสนับสนุนให้เรียนต่อสายสามัญ
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) มีโอกาสเรียนต่อสายอาชีวศึกษาน้อยกว่า
นักเรียนที่ครูสนับสนุนให้เรียนต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.) เป็น
0.13 เท่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
6) การอาศั ย อยู ่ กั บ ผู ้ ป กครอง พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นบิดาและมารดา
มีโอกาสเรียนต่อสายอาชีวศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่อาศัยอยู่กับ
ผู้อุปการะเป็น 0.74 เท่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ ผี ปู้ กครองส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่ามีโอกาสเรียนต่อสายอาชีวศึกษาน้อยกว่านักเรียนที่มี
ผู้ปกครองส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
เป็น 0.63 เท่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001
8) อาชีพของผู้ปกครอง พบว่า
8.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ปกครองมี
อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีโอกาสเรียนต่อสายอาชีวศึกษา
น้อยกว่านักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เป็น 0.65 เท่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
8.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ปกครองมี
อาชีพท�ำงานภาคเอกชนมีโอกาสเรียนต่อสายอาชีวศึกษามากกว่า
นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรมเป็น 1.34 เท่า อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
8.3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ปกครองมี
อาชี พ ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว มี โ อกาสเรี ย นต่ อ สายอาชี ว ศึ ก ษา
มากกว่านักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม เป็น 1.22 เท่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9) รายได้ เ ฉลี่ ย ของผู ้ ป กครอง พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ ผี ปู้ กครองมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 30,001 บาท
ขึ้ น ไป มี โ อกาสเรี ย นต่ อ สายอาชี ว ศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า นั ก เรี ย นที่ มี
ผูป้ กครองมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท เป็น 0.53 เท่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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จากผลการวิจยั จะพบว่า เมือ่ จัดกลุม่ ของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีวศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัยหลัก คือ
1) ลักษณะทางประชากรของนักเรียน 2) ลักษณะทางประชากร
ของผู้ปกครอง 3) ครู และ 4) สิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับข่าวสาร
อย่างไรก็ตามเมื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่
การเพิ่มสัดส่วนจ�ำนวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ระดับอาชีวศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อเสนอแนะ
ประการแรก คือ ภาครัฐควรเร่งสร้างภาพลักษณ์ของการศึกษา
สายอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้ปกครองให้เห็นถึงความส�ำคัญและความส�ำเร็จของผู้ที่ศึกษาใน
สายอาชีวศึกษา ประการที่สอง ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยการ
ร่วมมือกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ในการเข้าศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการท�ำงาน
และโอกาสความก้าวหน้าของผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ที่ท�ำงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะได้ข้อมูลเชิงลึกส�ำหรับการ
แนะแนวการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ครูมีส่วนส�ำคัญใน
การสนับสนุนให้นกั เรียนเรียนต่อในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ดังนั้นเมื่อครู โดยเฉพาะครูแนะแนวมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นก็จะให้
ข้อมูลด้านการศึกษาในสายอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถ

เปรียบเทียบระหว่างสายอาชีวศึกษาและ สายสามัญ และสามารถ
ตัดสินใจเรียนต่อบนพืน้ ฐานของข้อมูล ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารประสบผล
ส�ำเร็จในชีวิตการเรียนและการท�ำงานในอนาคต ประการที่สาม
การแนะแนวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดแรงงานกับนักเรียนให้มาก เพื่อให้นักเรียนมีความ
เข้าใจสภาพที่แท้จริงของตลาดแรงงานและสามารถเลือกเรียนใน
สาขาวิชาทีต่ รงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประการทีส่ ี่
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวด้วย ทัง้ นีเ้ พราะผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าผูป้ กครอง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียน โดย
ในเบื้องต้นอาจจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการแนะแนวการเรียนต่อ
ทุกปีในภาคการศึกษาทีน่ กั เรียนจะส�ำเร็จการศึกษา เพือ่ ให้ผปู้ กครอง
มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อ ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยม และช่วยบุตรหลานในการตัดสินใจ
เรียนต่อในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยรู ป แบบการด� ำ เนิ น การอาจร่ ว มมื อ กั น หลายภาคส่ ว น คื อ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม
เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความรู้ ที่ครอบคลุม ครบถ้วน
ทั้งด้านหลักสูตรสาขาวิชาที่จะเรียนต่อ สถานการณ์ตลาดแรงงาน
และแนวโน้ม ความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
โดย นายเกียรติศักดิ์ ธ.น. หล้า
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
กองวิจัยตลาดแรงงาน

กรมการจัดหางาน

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการมีงานทำ� คุ้มครองคนหางาน
และให้้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

คณะผู้จัดทำ�

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2558
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