
 

 

 

 

 

 
ตาราง 1  เปรียบเทียบจํานวนประชากรอายุ 15 ป�ขึ้นไป จําแนกตาม 
            สถานภาพแรงงาน 

          

ตาราง 2  เปรียบเทียบจํานวนผู%มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรม 
2559 2560 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ค. เม.ย. 
ยอดรวม 37.61 37.23 36.81 37.46 37.09 

1. ภาคเกษตรกรรม 11.25 9.86 10.27 11.34 10.55 
- เกษตรกรรม การป�าไม และการ
ประมง 

11.25 9.86 10.27 11.34 10.55 

2. นอกภาคเกษตรกรรม 26.36 27.37 26.54 26.12 26.54 
- การผลิต 6.23 6.75 6.54 6.20 6.01 
- การก�อสราง 2.70 2.81 2.60 2.42 2.34 
- การขายส�ง และการขายปลกี 6.38 6.51 6.34 6.28 6.73 
   การซ�อมยานยนต' และ
รถจักรยานยนต' 

     

- การขนส�ง และสถานที่เกบ็สินคา 1.23 1.26 1.14 1.43 1.21 
 - ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 2.72 2.87 2.82 2.77 2.88 
- กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 0.53 0.58 0.50 0.44 0.50 
- กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย' 0.21 0.18 0.23 0.22 0.21 
 - การบริหารราชการ การป5องกัน
ประเทศ 
    และการประกันสังคมภาคบงัคับ 

1.50 1.60 1.72 1.54 1.63 

 - การศึกษา 1.19 1.14 1.12 1.20 1.21 
 - กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคม 
    สงเคราะห' 

0.72 0.77 0.66 0.76 0.78 

 - กิจกรรมบรกิารดานอื่น ๆ  0.84 0.86 0.87 0.87 0.84 
 - อื่นๆ 2.11 2.04 2.00 1.99 2.20 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ :  ผูทํางานตํ่ากว�าระดับ หมายถึง ผูท่ีทํางานนอยกว�า 35 ช่ัวโมงต�อสัปดาห'และตองการทํางาน 
               เพิ่มข้ึน (ไม�นับผูท่ีทํางาน 0 ช่ัวโมง) 
              :  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร%างกําลังแรงงาน 
ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน

เมษายน พ.ศ. 2560 พบว�า จํานวนผูมีอายุตั้งแต� 15 ปCข้ึนไป 
55.89 ลานคน โดยเปDนผูที่อยู�ในกําลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่
จะทํางาน 37.89 ลานคน ซ่ึงประกอบดวย ผูมีงานทํา 37.09 
ลานคน ผูว�างงาน 4.73 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 3.24 แสนคน 
ส�วนผูที่อยู�นอกกําลังแรงงานหรือผูที่ไม�พรอมทํางาน 18.00 
ลานคน ไดแก� แม�บาน นักเรียน คนชรา เปDนตน  
ภาวะการทํางาน 

- การทํางาน 
สําหรับจํานวนผูมีงานทํา 37.09 ลานคน ประกอบดวย

ผูทํางานในภาคเกษตรกรรม 10.55 ลานคน และนอกภาค
เกษตรกรรม 26.54 ลานคน เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559 พบว�า ในภาคเกษตรกรรมมีจํานวนผูทํางานเพิ่มข้ึน 
6.9 แสนคน (จาก 9.86 ลานคน เปDน 10.55 ลานคน)  
ส�วนใหญ�เปDนการเพิ่มข้ึนในการปลูกตนยางพารา การปลูกออย 
การปลูกขาวเหนียว แต�นอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวนผูทํางาน
ลดลง 8.3 แสนคน (จาก 27.37 ลานคน เปDน 26.54 ลานคน) 
ในจํานวนนี้เปDนการลดลงในสาขาการผลิต 7.4 แสนคน สาขา
การก�อสราง 4.7 แสนคน สาขากิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 8.0 หม่ืนคน สาขาการขนส�งและสถานที่เก็บสินคา 
5.0 หม่ืนคน และสาขากิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ เช�น 
กิจกรรมบริการเพื่อสรางเสริมสุขภาพร�างกายการดูแลสัตว'
เลี้ยง การบริการซักรีดและซักแหง เปDนตน 2.0 หม่ืนคน ส�วน
สาขาที่เพิ่มข้ึนคือสาขาการขายส�งและการขายปลีก การซ�อม
ยานยนต'และรถจักรยานยนต' 2.2 แสนคน สาขาการศึกษา 7.0 
หม่ืนคน สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย' และสาขาการบริหาร
ราชการการป5องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
เพิ่มข้ึนเท�าๆ กันประมาณ 3.0 หม่ืนคน และที่เหลือกระจายอยู�
ในสาขาอ่ืนๆ 

- การทํางานต่ํากว�าระดับ 
หากพิจารณาถึงจํานวนผูที่ทํางานแต�ยังทํางานไดไม�

เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคนกลุ�มนี้เปDนผูทํางานแต�ยังมีเวลาและ
ตองการที่จะทํางานเพิ่ม หรือเรียกคนทํางานในกลุ�มนี้ว�า  
ผู ทํางานต่ํากว�าระดับ (Underemployment workers)  
จากผลการสํารวจพบว�า มีผูที่ทํางานต่ํากว�าระดับ 2.48 แสนคน 
หรือรอยละ 0.7 ของจํานวนผูทํางานทั้งหมด ซึ่งคนกลุ7มน้ี
แม%ว7าจะมีงานทําแล%วก็ตาม แต7ยังมีเวลาว7างที่มากพอและ
ต%องการที่จะทํางานเพิ่มขึ้น เพื่อต%องการเพิ่มรายได%ให%กับ
ตนเอง 

 

สถานภาพแรงงาน 
2559 2560 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ค. เม.ย. 
 ประชากรอายุ 15 ป�ข้ึนไป 55.50 55.53 55.57 55.86 55.89 
  1. ผู%อยู7ในกําลังแรงงาน 38.35 38.02 37.77 38.32 37.89 

     1.1 ผูมีงานทํา 37.61 37.23 36.81 37.46 37.09 
     1.2 ผูว�างงาน 0.40 0.39 0.45 0.50 0.47 
     1.3 ผูท่ีรอฤดูกาล 0.34 0.40 0.51 0.36 0.33 

  2. ผู%อยู7นอกกําลังแรงงาน 17.15 17.51 17.80 17.54 18.00 

บทสรุปสําหรับผู%บริหาร 
ภาวะการทํางานของประชากร เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 

แผนภูมิ ก  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราผู%ทํางานตํ่ากว7าระดับ 
              พ.ศ. 2559 และ 2560 

ล]

 อัตราการทํางานตํ่ากว�าระดับ =  ผูทํางานนอยกว�า 35 ช่ัวโมงต�อสัปดาห'และตองการทํางานเพิ่ม x 100  
                                                                 จํานวนผูทํางานท้ังหมด 

หน7วย : ล%านคน 

หน7วย : ล%านคน 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

            หมายเหตุ : อัตราการว�างงาน   =        จํานวนผูว�างงาน 
                                                       จํานวนผูอยู�ในกําลังแรงงานรวม

แผนภูมิ ค  เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการว7างงาน
              พ.ศ. 2559 และ 2560 

 

 แผนภูมิ ข  จํานวนการทํางานตํ่ากว7าระดับ จําแนกตามเพศ 
               พ.ศ. 2559 และ 2560 
 

 

 

 

 

 
                        

                    

แผนภูมิ ง  เปรียบเทียบอัตราการว7างงาน จําแนกตามเพศ 
              พ.ศ. 2559 และ 2560 

2 

 

 

เมื ่อพิจารณาจํานวนผู ทํางานต่ํากว�าระดับ จําแนก
ตามเพศ พบว�า โดยปกติแลวเพศชายมากกว�าเพศหญิง 
สําหรับเด ือนเมษายน 25
ต่ํากว�าระดับ 1.35 แสน
1.13 แสนคน (รอยละ 0.7

 

 

 

 
ภาวะการว7างงาน 
 - จํานวนผูว�างงาน 
 สําหรับจํานวนผูว�างงานในเดือน
มีทั้งสิ้น 4.73 แสนคน หรือคิดเปDนอัตราการว�างงาน
1.2 เ มื ่อ เปรียบเทียบกับช�วง เวลาเดียวกันของ
จํานวนผูว�างงานเพิ่มข้ึน 7.7
4.73 แสนคน)  และเ มื ่อ เปร ียบเทียบกับ เด ือน
พ.ศ. 2560 จํานวนผูว�างงานลดลง
เปDน 4.73 แสนคน) 

 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการว�างงานกับช�วงเวลาเดียวกัน
ของปCที่ผ�านมา พบว�า อัตราการว�างงาน
เปDนรอยละ 1.2) หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ�านมาอัตราการ
ว�างงานลดลง (จากรอยละ 1

 

 
 - การว�างงานตามเพศ
   เม่ือพิจารณาอัตราการว�างงาน ตามเพศในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 พบว�า เพศชาย
และรอยละ 1.1 ตามลําดับ 
   หากเปรียบเทียบอัตราการว�างงานกับเดือน
พ.ศ.2559 จะเห็นว�าอัตราการว�างงาน
รอยละ 1.0 เปDนรอยละ 1.4
จากเดิม 

 

 

 

 

 

จํานวนผูว�างงาน x 100 
ในกําลังแรงงานรวม 

เปรียบเทียบจํานวนและอัตราการว7างงาน 

จํานวนการทํางานตํ่ากว7าระดับ จําแนกตามเพศ  

 

 

เปรียบเทียบอัตราการว7างงาน จําแนกตามเพศ  

เมื ่อพิจารณาจํานวนผู ทํางานต่ํากว�าระดับ จําแนก 
ตามเพศ พบว�า โดยปกติแลวเพศชายมากกว�าเพศหญิง 

2560 เพศชายมีจํานวนผู ทํางาน 
แสนคน (รอยละ 0.7) และเพศหญิง  

7)  

 
สําหรับจํานวนผูว�างงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  

แสนคน หรือคิดเปDนอัตราการว�างงานรอยละ 
เ มื ่อ เปรียบเทียบกับช�วง เวลาเดียวกันของปC 2559 

7 หม่ืนคน (จาก 3.96 แสนคน เปDน 
เ มื ่อ เปร ียบเทียบกับ เด ือนมีนาคม  

ลดลง 2.3 หม่ืนคน (จาก 4.96 แสนคน 

เม่ือเปรียบเทียบอัตราการว�างงานกับช�วงเวลาเดียวกัน
อัตราการว�างงานเพิ่มข้ึน (จากรอยละ 1.0 

หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ�านมาอัตราการ
1.3 เปDนรอยละ 1.2) 

การว�างงานตามเพศ 
อัตราการว�างงาน ตามเพศในเดือน

เพศชายสูงกว�าเพศหญิงคือรอยละ 1.4 
 

หากเปรียบเทียบอัตราการว�างงานกับเดือนเมษายน 
จะเห็นว�าอัตราการว�างงานเพศชายเพิ่มข้ึน (จาก 

4) ส�วนเพศหญิงไม�เปลี่ยนแปลงไป
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 - การว�างงานตามกลุ�มอายุ 

สําหรับการว�างงานตามกลุ�มอายุ พบว�า กลุ�มวัยเยาวชน
หรือผูมีอายุ 15-24 ปC มีอัตราการว�างงานรอยละ 6.9 ซ่ึงปกติใน
กลุ�มนี้อัตราการว�างงานจะสูง ส�วนกลุ�มวัยผูใหญ� (อายุ 25 ปCข้ึนไป) 
มีอัตราการว�างงานรอยละ 0.6 เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเวลา
เดียวกันของปC 2559 กลุ�มวัยเยาวชนมีอัตราการว�างงานเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 5.1 เปDนรอยละ 6.9 และเม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ�มวัยเยาวชนมีอัตราการว�างงานเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 6.4 เปDนรอยละ 6.9 สําหรับในกลุ�มวัยผูใหญ�อัตรา
การว�างงานลดลงจากรอยละ 0.7 เปDนรอยละ 0.6 
 
 
 
 - การว�างงานตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
   สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จของผูว�างงานในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 พบว�า ผูว�างงานที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 1.92 แสนคน (อัตราการว�างงานรอยละ 2.3) 
รองลงมาเปDนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.08 แสนคน (รอยละ 
1.7) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 8.9 หม่ืนคน (รอยละ 1.4) ระดับ
ประถมศึกษา 6.0 หม่ืนคน (รอยละ 0.7) และผูที่ไม�มีการศึกษาและ
ต่ํากว�าประถมศึกษา 2.2 หม่ืนคน (รอยละ 0.3) เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช�วงเวลาเดียวกันของปC 2559 พบว�า จํานวนผูว�างงานในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มข้ึน 2.8 หม่ืนคน ระดับอุดมศึกษา
เพิ่มข้ึน 2.6 หม่ืนคน ระดับประถมศึกษาเพิ่มข้ึน 1.9 หม่ืนคน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มข้ึน 8.0 พันคน สําหรับผูที่ 
ไม�มีการศึกษาและต่ํากว�าประถมศึกษาจํานวนผูว�างงานลดลง 
4.0 พันคน 
 
 
 
 - การว�างงานตามประสบการณ' 
   เม่ือพิจารณาถึงจํานวนผูว�างงาน พบว�า เปDนผูว�างงานที่ 
ไม�เคยทํางานมาก�อน 2.60 แสนคน และผูว�างงานที่เคยทํางาน 
มาก�อน 2.13 แสนคน ซ่ึ งในกลุ� มนี้ เพิ่ ม ข้ึน 9.0 พันคน  
เม่ือเปรียบเทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของปCที่แลว (จาก 2.04 
แสนคน เปDน 2.13 แสนคน) โดยเปDนผูว�างงานจากภาคการบริการ
และการคา 1.05 แสนคน ภาคการผลิต 8.5 หม่ืนคน และภาค
เกษตรกรรม 2.3 หม่ืนคน  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ จ  เปรียบเทียบอัตราการว7างงาน จําแนกตามกลุ7มอายุ 
              พ.ศ. 2559 และ 2560 

แผนภูมิ ฉ  เปรียบเทียบจํานวนผู%ว7างงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
              ท่ีสําเร็จ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และ 2560 
 

แผนภูมิ ช  จํานวนผู%ว7างงาน จําแนกตามประสบการณ@การทํางาน  
              เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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ตาราง 3  จํานวนผู%ว7างงาน จําแนกตามประสบการณ@การทํางานและ 
            การศึกษาที่สาํเร็จ เดือนเมษายน พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : * หมายถึง การศึกษาอืน่ๆ(หลักสูตรที่ไม�ไดวุฒกิารศึกษาการศึกษาที ่
                                  เทียบช้ันไม�ได และไม�ทราบระดับการศึกษา) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ผู%ว7างงานที่ไม7เคยทํางานมาก7อนจํานวน 2.60 แสนคน 
สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.44 แสนคน ในจํานวนนี้เปDน
ผูสําเร็จสายวิชาการ 8.6 หม่ืนคน สายอาชีวศึกษา 3.9 หม่ืนคน 
และสายวิชาการศึกษา 1.9 หม่ืนคน รองลงมาเปDนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5.6 หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
3.9 หม่ืนคน ระดับประถมศึกษา 2.0 หม่ืนคน และผูที่ ไม� มี
การศึกษาและต่ํากว�าประถมศึกษา 1.0 พันคน 
 
 ผู%ว7างงานที่เคยทํางานมาก7อนจํานวน 2.13 แสนคน 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.2 หม่ืนคน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 5.0 หม่ืนคน ระดับอุดมศึกษา 4.8 หม่ืนคน 
ระดับประถมศึกษา 4.0 หม่ืนคน และผูที่ไม�มีการศึกษาและ 
ต่ํากว�าประถมศึกษา 2.1 หม่ืนคน  
 
 
 
 
 - การว�างงานแต�ละภูมิภาค 
   เม่ือพิจารณาจํานวนผูว�างงาน เปDนรายภาค พบว�า 
ภาคกลางมีจํานวนผูว�างงาน 1.28 แสนคน (รอยละ 1.1)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.17 แสนคน (รอยละ 1.2) ภาคใต 
1.02 แสนคน (รอยละ 2.0) ภาคเหนือ 7.6 หม่ืนคน (รอยละ 1.2) 
และกรุงเทพมหานคร 5.0 หม่ืนคน (รอยละ 1.0)  
 

   เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จะเห็น
ไดว�าจํานวนผู ว� างงานทั่ วประเทศเพิ่ม ข้ึน 7.7 หม่ืนคน  
(จาก 3.96 แสนคน เปDน 4.73 แสนคน) เม่ือพิจารณาเปDน 
รายภาค พบว�า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูว�างงาน
เพิ่มข้ึน 3.9 หม่ืนคน ภาคใตเพิ่มข้ึน 1.5 หม่ืนคน ภาคกลาง
เพิ่ม ข้ึน 1.2 หม่ืนคน ภาคเหนือมีจํานวนผูว�างงานเพิ่มข้ึน  
1.0 หม่ืนคน และกรุงเทพมหานครมีจํานวนผูว�างงานเพิ่มข้ึน  
1.0 พันคน  
 

แผนภูมิ ซ  เปรียบเทียบจํานวนผู%ว7างงาน จําแนกตามภาค  
               เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และ 2560 

หน7วย : แสนคน 

การศึกษาท่ีสําเร็จ 
รวม 

 
เคยทํางาน 
มาก7อน 

ไม7เคยทํางาน
มาก7อน 

รวม 4.73 2.13 2.60 

1.ไม7มีและต่าํกว7า 
  ประถมศึกษา 

0.22 0.21 0.01 

2.ประถมศึกษา 0.60 0.40 0.20 

3.มัธยมศึกษาตอนต%น 0.89 0.50 0.39 

4.มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.08 0.52 0.56 

5.อุดมศึกษา 1.92 0.48 1.44 

    - สายวชิาการ  1.12 0.26 0.86 
    - สายอาชีวศึกษา   0.61 0.22 0.39 
    - สายวชิาการศึกษา    0.19 - 0.19 
6 อ่ืนๆ* 0.02 0.02 - 

- 


