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ข้อมูลสําหรับส่ือมวลชน 

 

ตรวจทัพแรงงานไทย วนันี ้ก้าวไปทางไหน? 

 

 

ผลสะเทือนจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกเม่ือปี 2550  ประเด็นท่ีน่าจบัตามองมากท่ีสุดคือ 

อตัราการจา้งงานท่ีถดถอยลง องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศหรือไอแอโอช้ีวา่ แมว้า่หลายปีท่ีผ่านมาสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศมีการฟ้ืนตวัข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ทวา่ อตัราการวา่งงานทัว่โลกปี 2010 ยงัมีสัดส่วน

มากถึง 205 ลา้นคน ซ่ึงนบัเป็นตวัเลขท่ีสูงมากเป็นประวติัการณ์  

สาํหรับสถานการณ์การวา่งงานในประเทศไทย ปี 2549-2552 พบวา่ มีอตัราการวา่งงานประมาณ ร้อยละ 

1-2 ของกาํลงัแรงงาน ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนท่ีตํ่ามากเม่ือเทียบกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ

เอเชียแปซิฟิค ในปี 2551 ซ่ึงมีอตัราเฉล่ีย ร้อยละ 5.1  

นกัวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ไดว้ิเคราะห์ถึงโครงสร้างตลาดแรงงานพบประเด็นท่ีเป็นขอ้มูลสาํคญัใน

การประเมินทิศทางตลาดแรงงานไทยในทศวรรษหนา้ 

 

คนไทยตกงานน้อยลง 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติระบุรายงานผลการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เม่ือเดือนมีนาคม 2554 

พบวา่ จาํนวนประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป จาํนวนทั้งส้ิน 53.85 ลา้นคน เป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัแรงงานประมาณ 38.43 

ลา้นคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 71.4 และเป็นผูท่ี้อยูน่อกกาํลงัแรงงาน 15.42 ลา้นคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 28.6 

เม่ือเปรียบเทียบอตัราการว่างงานในปี 2553 และปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกนัคือ เดือนกุมภาพนัธ์-

มีนาคม พบวา่ ปี 2553 มีคนตกงาน ร้อยละ 1.0 เหลือ ร้อยละ 0.7 ในปี 2554 (ดงัตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1  จาํนวนประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป จาํแนกตามสถานภาพแรงงาน 

 

 

ทีม่า :  สรุปผลภาวะการทํางานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

เผย 7 สาขาอาชีพทีม่ีแรงงานเพิม่ขึน้ 

จากจาํนวนแรงงานท่ีมีงานทาํทั้งส้ิน 37.81 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม 24.74 

ลา้นคน หรือ ร้อยละ 65.4 และแรงงานในภาคเกษตรกรรม 13.07 ลา้นคน หรือ ร้อยละ 34.6  

เม่ือเปรียบเทียบปี 2553 และปี 2554 พบวา่ สาขาอาชีพท่ีมีจาํนวนแรงงานเพ่ิมมากข้ึน 7 สาขา ไดแ้ก่ 

1. สาขาก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน 220,000 คน  

2. สาขากิจกรรมบริการดา้นอ่ืน ๆ  เช่น กิจกรรมบริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย การบริการซกั

รีดและซกัแหง้ การซ่อมเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้ เพ่ิมข้ึน 190,000 คน 

3. สาขาการผลิต เพ่ิมข้ึน 150,000 แสนคน 

4. สาขาการบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั เพ่ิมข้ึน 120,000 คน  

5. สาขาการศึกษา เพ่ิมข้ึน 20,000 คน  

6. สาขากิจกรรมอสงัหาริมทรัพย ์เพ่ิมข้ึน 10,000 คน 

7. ภาคเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึน 10,000 คน 

สาํหรับสาขาอาชีพท่ีมีจาํนวนแรงงานลดลง ไดแ้ก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต ์สาขา

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ สาขาท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร สาขากิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสังคม

สงเคราะห์  
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ส่วนสาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกนัภยั จาํนวนผูท่ี้มีงานทาํไม่เปล่ียนแปลงไปจากช่วงเวลา

เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา 

 

ป.ตรี ตกงานมากทีสุ่ด 

 กลุ่มท่ีมีอตัราการวา่งงานสูงมากท่ีสุดคือ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี โดยปี 2553 

คนว่างงานจาํนวน 1.16 แสนคน หรือ ร้อยละ 1.8 และปี 2554 มีจาํนวน 0.99 แสนคน หรือ ร้อยละ 1.5 

รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนตน้ ปี 2553 คนวา่งงานจาํนวน 0.81 แสนคน หรือ ร้อยละ 1.3 และปี 2554 จาํนวน 

0.58 แสนคน หรือ ร้อยละ 0.9 (ดงัภาพท่ี 1) 

 ในขณะท่ีกลุ่มคนไม่มีการศึกษาและตํ่ากวา่ระดบัประถมศึกษากลบัมีสัดส่วนการวา่งงานนอ้ยท่ีสุด โดย 

ปี 2553 คนวา่งงานจาํนวน 0.36 แสนคน หรือ ร้อยละ 0.3 และปี 2554 มีจาํนวน 0.21 แสนคน หรือ ร้อยละ 0.2  

 

ภาพที ่1  เปรียบเทยีบจาํนวนและอตัราการว่างงาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

กบั 2554 

 
 

ทีม่า :  สรุปผลภาวะการทํางานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ระดับการศึกษาทีส่นองความต้องการของตลาด 

 ระดบัการศึกษาของแรงงานท่ีนายจา้งตอ้งการมากท่ีสุดคือ สายอาชีพ ระดบั ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา 

พบวา่ สดัส่วนความตอ้งการของตลาดแรงงานมีมากกวา่จาํนวนผูส้มคัรถึง 16 เท่า โดยตาํแหน่งงานวา่งมี 87,612 

อตัรา แต่มีผูส้มคัรเพียง 5,466 คน เท่านั้น ซ่ึงตาํแหน่งงานท่ียงัขาดแรงงานส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  การประกอบ บรรจุ

ผลิตภณัฑ ์และพนกังานขาย  
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 ในขณะท่ีความตอ้งการแรงงานในระดบัประถมศึกษา ตํ่ากวา่ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรีและ

สูงกวา่ มีจาํนวนตาํแหน่งงานมากกวา่ผูส้มคัรประมาณ 3-5 เท่า (ดงัภาพท่ี 2) 
 

ภาพที ่2  เปรียบเทยีบความต้องการแรงงาน และผู้สมคัรงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา เดอืนมกราคม 2554 
 

 
 

ทีม่า :  วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนกมุภาพันธ์ 2554 กองวิจัยตลาดแรงงาน  กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน อ้างใน http://lmi.doe.go.th/kbt_web/analysis/m2_y54_data.pdf 

 

สาขาอาชีพทีต่ลาดแรงงานต้องการเพิม่ 

 กรมแรงงานช้ีวา่ ภาคการผลิตท่ีมีความตอ้งการแรงงานสูงข้ึน เม่ือเดือนมกราคม  2554 อนัดบั 1 ไดแ้ก่

กลุ่มอุตสากรรมการผลิตมีความตอ้งการแรงงานมากท่ีสุดคือ 95,016 อตัรา อนัดบั 2 คือ สาขาการขายส่ง การขาย

ปลีก การซ่อมยานยนต ์46,334 อตัรา อนัดบั 3 คือ สาขาบริการอสังหาริมทรัพย ์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 

27,545 อตัรา อนัดบั 4 คือ โรงแรมและภตัตาคาร 17,404 อตัรา และอนัดบั 5 คือ การก่อสร้าง 7,006 อตัรา เป็นตน้  

 สาํหรับลกัษณะอาชีพท่ีนายจา้งตอ้งการมากท่ีสุด คือ อาชีพพ้ืนฐาน จาํนวน 59,134  อตัรา อาทิ     การ

ประกอบ การบรรจุผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย จาํนวน 43,801 อตัรา เสมียน และ

เจา้หนา้ท่ี จาํนวน 27,421 อตัรา และผูป้ฏิบติังานในโรงงาน จาํนวน 23,015 อตัรา 

แมว้า่สถานการณ์การจา้งงานและสดัส่วนการตกงานของคนไทยในช่วงปีท่ีผ่านมาถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี

ข้ึน แต่หากพิจารณาปัจจยัดา้นคุณสมบติัและความตอ้งการของนายจา้งกลบัพบวา่ แรงงานมีแนวโนม้ไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการตลาดได ้นบัเป็นจุดอ่อนของตลาดแรงงานไทย ซ่ึงภาครัฐตอ้งเร่งพิจารณาดว้ยการเสริม

ทกัษะและพฒันาศกัยภาพของแรงงานใหม้ากข้ึน เพ่ือใหไ้ทยสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนบนเวทีเศรษฐกิจโลก 

 

ทีม่า:  ความสมดุลระหวา่งโครงสร้างประชากรและตลาดแรงงานในอนาคต 

สืบค้นจาก http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_16.php   

http://lmi.doe.go.th/kbt_web/analysis/m2_y54_data.pdf�

