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    เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ผูท่ีอยูในกำลังแรงงานมีจำนวนท้ังส้ิน 37.87 ลานคน ซ่ึง
ประกอบดวยผูมีงานทำ 37.18 ลานคน ผูวางงาน 4.06 แสนคน และผูรอฤดูกาล 2.84 
แสนคน ผูท่ีอยูนอกกำลังแรงงาน 18.85 ลานคน ไดแก แมบาน นักเรียน คนชรา เปนตน 
ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบสถานการณแรงงานกับชวงเวลาเดียวกันของป 2562 พบวา จำนวน
ผูมีงานทำลดลง 3.2 แสนคน (จาก 37.50 ลานคน เปน 37.18 ลานคน) ผูวางงานเพ่ิมข้ึน 
1.6 หม่ืนคน (จาก 3.90 แสนคน เปน 4.06 แสนคน) และผูท่ีอยูนอกกำลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
6.1 แสนคน (จาก 18.24 ลานคน เปน 18.85 ลานคน)

ผูมีงานทำ 37.18 ลานคน ผูวางงาน 4.06 แสนคน (1.1 %)
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  เมื่อพิจารณาจำนวนผูทำงานต่ำกวาระดับ พบวาในจำนวนผูมีงานทำ 37.18 ลานคน
มีผูทำงานต่ำกวาระดับ 1.83 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 0.5 ของผูมีงานทำทั้งหมด
ซ่ึงคนกลุมน้ีเปนผูมีงานทำ แตยังมีเวลาท่ีตองการทำงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือตองการ 
เพิ่มรายไดใหกับตนเอง

  ผูวางงาน 4.06 แสนคน เปนผูวางงานท่ีไมเคยทำงานมากอน 1.76 แสนคน
และเคยทำงานมากอน 2.30 แสนคน สวนใหญมาจากภาคการบริการและการคา
ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

ผูทำงานต่ำกวาระดับ 1.83 แสนคน

ชาย

หญิง

1.06 แสนคน

7.68 หมื่นคน ภาคเกษตรกรรม
2.72 หม่ืนคน

ภาคการบริการและการคา
1.10 แสนคน

ภาคการผลิต
9.28 หม่ืนคน

1. ทำงานต้ังแต 1 ช่ัวโมงข้ึนไป (ไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกำไร เงินปนผลคาตอบแทน)
2. ไมไดทำงานหรือทำนอยกวา 1 ช่ัวโมง (ผูท่ีปกติมีงานประจำ) ไดแก ยังไมไดรับคา
    ตอบแทนหรือมีงานจะกลับไปทำ
3. ทำงานต้ังแต 1 ช่ัวโมงข้ึนไป (ไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตรของหัวหนา
   ครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน)

อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา      จำนวนผูวางงานตามระดับการศึกษา x 100
ผูอยูในกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา

ผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป
56.72 ลานคน

ผูอยูนอกกำลังแรงงาน
18.85 ลานคน

ผูอยูในกำลังแรงงาน
37.87 ลานคน

ผูมีงานทำ 37.18 ลานคน ทำงานบาน 5.26 ลานคน

ผูวางงาน 0.41 ลานคน
ผูรอฤดูกาล 0.28 ลานคน

เรียนหนังสือ 4.52 ลานคน
อ่ืนๆ 9.07 ลานคน

จากการเก็บรวบรวมขอมูล 1-12 มกราคม พ.ศ. 2563

การมีงานทำ

ภาคเกษตรกรรมภาคการบริการและการคา1. 2.

ม.ค. 62    10.75 ลานคน
ม.ค. 63    10.23 ลานคน

ภาคการผลิต3.

ม.ค. 62    8.56 ลานคน
ม.ค. 63    8.93 ลานคน

ม.ค. 62    18.19 ลานคน
ม.ค. 63    18.02 ลานคน

STORE

      สำหรับจำนวนผูมีงานทำ 37.18 ลานคน ประกอบดวยผูทำงานในภาคการบริการ
                  และการคา 18.02 ลานคน  ภาคเกษตรกรรม 10.23 ลานคน 
                                และภาคการผลิต 8.93 ลานคน

   ผูมีงานทำรอยละ 58.3 ทำงานตั้งแต 35 ชั่วโมง
ขึ้นไปตอสัปดาห (บุคคลเหลานี้เปนผูทำงานเต็มที่)
ขณะที่ผูทำงานนอยกวา 35 (1-34) ชั่วโมงตอสัปดาห 
(ผูทำงานไมเต็มที่) มีประมาณรอยละ 39.5 ของ
ผูมีงานทำทั้งหมด สำหรับผูที่มีงานประจำแต
ไมไดทำงานในสัปดาหแหงการสำรวจ (0 ช่ัวโมง)
มีเพียงรอยละ 2.2

ยอดรวม

35 ชั่วโมงขึ้นไป

1-34 ชั่วโมง

0 ชั่วโมง0.55 0.27

7.84 6.86

11.68 9.98

20.07 17.11

หนวย : ลานคน

ชั่วโมงการทำงานตอสัปดาห

ผูทำงานต่ำกวาระดับ

การวางงาน

การศึกษาท่ีสำเร็จ

ประสบการณทำงานของผูวางงาน

คนควาเพ่ิมเติม www.nso.go.th

1. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุในระหวาง 
    30 วันกอนวันสัมภาษณ

2. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ และไมไดหางานทำในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ 
    แตพรอมท่ีจะทำงานในสัปดาหแหงการสำรวจ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.76 แสนคน 2.30 แสนคน
เคยทำงานมากอนไมเคยทำงานมากอน


