สรุปย่อผลงานการวิจัยตลาดแรงงาน
ปี 2552 – 2553
กองวิจัยตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน

คํานํา
ในรอบปี พ.ศ. 2552 – 2553 กองวิจัยตลาดแรงงาน ได้จัดทําผลงานการวิจัยตลาดแรงงาน
รวม 18 เรื่อง แยกเป็นการวิจัยภาคสนาม (Field Research) จํานวน 15 เรื่อง และวิจัยจากข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จํานวน 3 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่แก่
หน่วยงานภายในสังกัดของกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจ
และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน และกองวิจัยตลาดแรงงาน ที่ www.doe.go.th
และ http//lmi.doe.go.th เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ
สําหรับสรุปย่อผลงานการวิจัยฉบับนี้ เป็นการสรุปเฉพาะสาระสําคัญเกี่ยวกับที่มาของ
งานวิจัยและเนื้อหาที่ได้จากการวิจัยในแต่ละเรื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญเลิศ ธีระตระกูล)
ผู้อํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน

สรุปย่อผลงานการวิจัยของกองวิจัยตลาดแรงงานช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2553
1.

ภาวะการมีงานทําของผู้ถูกเลิกจ้าง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถูกเลิกจ้างในพืน้ ที่ 5 จังหวัดที่มีการ
เลิกจ้างมากทีส่ ุด

2. การรับรูข้ ่าวสารของผู้สมัครงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดงานนัดพบแรงงานวันเสาร์
บริเวณกระทรวงแรงงาน
3. ความไม่สอดคล้องของตําแหน่งงานกับผู้สมัครงาน : ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการ
จัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางานในช่วงเดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552
4. คุณสมบัติของลูกจ้างทีน่ ายจ้างต้องการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างที่เข้าร่วมงาน
นัดพบแรงงานวันเสาร์บริเวณกระทรวงแรงงาน ในเดือนภุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2552
5.

สาเหตุการลาออกจากงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนที่ขนึ้ ทะเบียนขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีวา่ งงานกรณีวา่ งงานช่วงเดือนตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552

6. สาเหตุที่ทาํ ให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการบรรจุงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีสมัครงานหมวด
อาชีพงานพื้นฐานจากฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานช่วงเดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552
7.

ภาวะการมีงานทําของผู้ที่ต้องออกจากงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ

8. สาเหตุการลาออกจากงานของผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงานช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2552
9. คุณสมบัติพนื้ ฐานของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการและคุณลักษณะของนายจ้างทีล่ ูกจ้างต้องการ
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
10. สาเหตุที่ผู้สมัครงานไม่ไปทํางานกับนายจ้างที่ติดต่อจ้างงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทใน
กิจการอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
11. พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อในการหางานทําของผู้มงี านทํา
12. ความพึงพอใจและความคาดหวังในนโยบายและผลงานของกระทรวงแรงงาน
13. วุฒิการศึกษากับระยะเวลาการบรรจุงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้สมัครงานในระบบบริการ
จัดหางานของกรมการจัดหางาน ปี 2548 – 2552
14. แนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2553 – 2557
15. การรับรู้ข่าวสารของนายจ้างเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ และต่ออายุ
ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
16. ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมปลายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมตอนปลายในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
17. ภาวะการมีงานทําของผู้ที่ต้องออกจากงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 - 2552
18. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 – 2557

1. ภาวะการมีงานทําของผู้ถูกเลิกจ้าง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถูกเลิกจ้างในพื้นที่
5 จังหวัดที่มีการเลิกจ้างมากที่สุด
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ มีสาเหตุสบื เนื่องมาจากช่วงต้นปี 2552 เป็นช่วงเวลา
ที่มีการ เลิกจ้างและลาออกจากงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ กรุงเพทมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ในสถานการณ์ดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้จัดงานนัดพบแรงงาน วันเสาร์บริเวณกระทรวงแรงงาน
ในวันที่ 17, 24 และ 31 มกราคม 2552 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องออกจากงาน แต่ผลปรากฏว่า
มีผู้มาร่วมงานจํานวนน้อยมาก จึงมีข้อสงสัยว่าภาวะการมีงานทํากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างไร จึงไม่
มาสมัครงานในงานนัดพบแรงงานวันเสาร์บริเวณกระทรวงแรงงาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ต้องออกจากงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67) ยังคง
ว่างงาน มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 32.50) เท่านั้นที่มีงานทํา และสาเหตุที่ไม่ไปร่วมงานนัดพบแรงงาน
วันเสาร์บริเวณกระทรวงแรงงานนั้น ร้อยละ 24.05 อ้างว่าไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 24.05 แจ้งว่า
ไปสมัครงานกับบริษัทโดยตรง ร้อยละ 17.72 บอกว่ายังไม่พร้อมจะทํางาน ร้อยละ 15.19 สมัครงาน
ทางอินเตอร์เน็ต และร้อยละ 10.13 อ้างว่าอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวก
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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2. การรับรู้ขา่ วสารของผูส้ มัครงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดงานนัดพบแรงงาน
วันเสาร์บริเวณกระทรวงแรงงาน
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มีสาเหตุจากกรณีที่มผี ู้มาร่วมงานนัดพบแรงงานวันเสาร์
บริเวณกระทรวงแรงงานในเดือนมกราคม 2552 จํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผู้ที่ต้องออก
จากงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น ทั้งๆ ที่กรมการจัดหางานในฐานะผู้จัดงานได้
ทําการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อทุกช่องทาง โดยอย่างยิ่ง การส่ง SMS ไปยังผู้ที่
ขึ้นทะเบียนสมัครงานไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด
ปริมณฑล จํานวน 40,932 คน ทําให้มขี ้อสงสัยว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้
ทําการประชาสัมพันธ์ไปนั้นหรือไม่อย่างไร คําตอบของเรื่องนี้จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนของผู้ที่ได้รับข่าวสารกับผู้ทไี่ ม่ได้รับข่าวสาร
จากการประชาสัมพันธ์มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 52.00 และร้อยละ 48.00 ตามลําดับ
ในกลุ่มของผู้ทไี่ ด้รับข่าวสารนั้น ปรากฏว่า ได้รับทาง SMS มากทีส่ ุด (ร้อยละ 29.00) รองลงมา
คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 25.50) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 6.00) วิทยุ (ร้อยละ 4.50) สื่อสิ่งพิมพ์
(ร้อยละ 3.50) ป้าย/โปสเตอร์ (ร้อยละ 3.00) และจากผู้แนะนํา (ร้อยละ 1.00)
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
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3. ความไม่สอดคล้องของตําแหน่งงานกับผูส้ มัครงาน : ศึกษาจากฐานข้อมูล
การให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางานในช่วงเดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก ข้อมูลการให้บริการจัดหางานใน
ประเทศของกรมการจัดหางานในช่วงเดือนตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของ
วิกฤตเศรษฐกิจ ปรากฏว่า มีตําแหน่งงานว่างที่ยังไม่ได้บรรจุผู้สมัครงาน จํานวนมากถึง 125,748 ตําแหน่ง
ในขณะที่มผี ู้สมัครงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 221,283 คน ทําให้มขี ้อสงสัยว่าอะไร
เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งคําตอบของเรื่องนี้จะเป็นข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในการบริหาร
ตลาดแรงงานให้อยู่ในภาวะสมดุลในโอกาสต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า กรณีดังกล่าวเกิดจาก
1) ตําแหน่งงานที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือ (unskill labour) มีจํานวนน้อย
ขณะที่ผู้สมัครงานในตําแหน่งงานประเภทนี้มีจํานวนมาก
2) ตําแหน่งงานประเภทพนักงานบริการ พนักงานขาย และช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้า มีจํานวนมากแต่มีผสู้ มัครงานในตําแหน่งต่างๆ ดังกล่าวจํานวนน้อย
3) ตําแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.
มีจํานวนมากกว่าผู้สมัครงาน ขณะที่ผสู้ มัครงานระดับการศึกษาอื่นๆ มีจํานวนมากกว่าตําแหน่งงาน
4) ตําแหน่งงานส่วนใหญ่ต้องการผู้สมัครงานที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้สมัครงานที่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีจํานวนมากที่สุด
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552
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4. คุณสมบัติของลูกจ้างทีน่ ายจ้างต้องการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างที่เข้า
ร่วมงานนัดพบแรงงานวันเสาร์บริเวณกระทรวงแรงงาน ในเดือนภุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2552
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ โดยสํารวจจากนายจ้างที่เข้าร่วมงานนัดพบแรงงานวันเสาร์บริเวณ
กระทรวงแรงงานในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2552 เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สมัครงานรวมตลอดถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการวิจัยในเชิงลึกต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า นายจ้างดังกล่าวต้องการลูกจ้างที่มีคุณสมบัติเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 1) ความซือ่ สัตย์ 2) ความรับผิดชอบ 3) รักษาความลับ 4)
ขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน 5) ตรงต่อเวลา 6) กระตือรือร้น 7) มีระเบียบวินัย 8) ชํานาญ
ภาษาไทย 9) พัฒนาตนเอง 10) ปฏิบัติตามคําสั่ง
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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5. สาเหตุการลาออกจากงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนที่ขนึ้ ทะเบียน
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกรณีวา่ งงานช่วงเดือนตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาในช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรงทําให้มีผู้ออกจากงานจํานวนมาก ทั้งในส่วนที่ถกู เลิกจ้าง และในส่วนทีล่ าออก
ซึ่งสัดส่วนของผู้ที่ลาออกจากงานสูงมาก จึงมีประเด็นที่จะต้องหาคําตอบว่าการลาออกจากงานดังกล่าว
มีสาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารทั้งในระดับกรม กระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ลกู จ้างลาออกจากงานมี 2 สาเหตุหลัก คือ
1) สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 72.00) ได้แก่ สถานประกอบการลดกําลังการผลิตและ
สถานประกอบการย้ายฐานการผลิต 2) สาเหตุจากปัญหาส่วนบุคคล (ร้อยละ 28.00) โดยมีปัญหา
ด้านสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ดูแลบิดา/มารดาและญาติ และขัดแย้งกับนายจ้าง และสิ่งที่ลกู จ้าง
จะทําต่อไปคือ กลับภูมลิ ําเนาเพื่อหางานทําต่อไป และประกอบอาชีพอิสระ
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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6. สาเหตุที่ทําให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการบรรจุงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
สมัครงานหมวดอาชีพงานพื้นฐานจากฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานช่วงเดือนตุลาคม 2551
- กุมภาพันธ์ 2552
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการศึกษาเรื่อง ความไม่สอดคล้อง
ของตําแหน่งงานกับผู้สมัครงาน จากฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน ช่วงเดือนตุลาคม 2551 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งพบว่ามีผ้สู มัครงานหมวดอาชีพงานพื้นฐานยังไม่ได้รับการบรรจุงาน จํานวน
105,890 คน ทั้งๆ ทีม่ ีตําแหน่งงานว่างอยู่จํานวน 31,878 ตําแหน่ง ทําให้มีข้อสงสัยว่าอะไรเป็น
สาเหตุให้บุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการบรรจุงาน ยังว่างงานอยู่หรือไม่ และจะทําอย่างไรต่อไป ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุที่ทําให้ผสู้ มัครงานดังกล่าว ไม่ได้รับการ
บรรจุงาน คือ มีขีดความสามารถต่ํากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 18.75) ไม่มีงานที่ถูกใจ (ร้อยละ 18.06)
ไม่สะดวกในการเดินทางไปทํางาน (ร้อยละ 12.50) อายุมากเกินกว่าที่นายจ้างกําหนด (ร้อยละ 11.80)
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามตําแหน่งงาน (ร้อยละ 10.42) รอเรียกสัมภาษณ์งาน (ร้อยละ 6.94)
ไม่พอใจในเงื่อนไขการจ้าง (ร้อยละ 6.25) ไม่มีประสบการณ์ในการทํางาน (ร้อยละ 6.25)
มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ (ร้อยละ 4.17) อื่นๆ (เช่น ตั้งครรภ์ เลีย้ งลูก เกณฑ์ทหาร เป็นต้น)
(ร้อยละ 4.86)
ขณะที่ทําการศึกษานั้น กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 57.75 ยังไม่ได้งานทํา
เพื่อหาทางออกจากปัญหานี้ ส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้ (ร้อยละ 40.69) คิดว่าจะหางานทําต่อไป
รองลงมาคือ กลับภูมิลําเนา (ร้อยละ 27.71) ประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ 26.41) ศึกษาต่อ
(ร้อยละ 2.16) เข้ารับการฝึกอาชีพ (ร้อยละ 1.73) และอื่นๆ (ร้อยละ 1.30)
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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7.

ภาวะการมีงานทําของผู้ที่ต้องออกจากงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้สาเหตุสืบเนื่องมาจากคําถามในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ใจความว่า ผู้ที่ต้องออกจากงานอันเนื่องมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจได้ก ลับ เข้า ทํา งานมากน้อ ยเพีย งใด ในกิจ การใดบ้า ง และใช้เ วลาในการหางานใหม่
นานเท่าใด ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในช่วงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจ และรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจไปแล้วหลายรายการ
ฉะนั้นเพื่อเป็นคําตอบสําหรับคําถามดังกล่าว จึงได้ทําการศึกษาในเรื่องนี้ขึ้น
ซึ่งได้ข้อเท็จจริงว่า
1. กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ต้องออกจากงานดังกล่าวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.00)
ยังคงว่างงาน มีผู้ได้งานทําแล้ว ร้อยละ 48.00 แยกเป็น ผู้ได้งานใหม่ ร้อยละ 35.75 และ
ประกอบอาชีพส่วนตัวร้อยละ 12.25
2. ผู้ที่ได้งานใหม่เป็นงานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ
การขายส่งขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
3. โดยเฉลี่ยแล้วผู้ออกจากงานใช้ระยะเวลาในการหางาน/อาชีพใหม่
ประมาณ 6 สัปดาห์
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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8. สาเหตุการลาออกจากงานของผู้ประกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีวา่ งงานช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2552
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ดําเนินการในช่วงที่ช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และปรากฏ
ว่าจํานวนผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานยังคงมีจํานวนที่สูงมาก กล่าวคือ มากกว่าจํานวนผู้ถูกเลิก
จ้างถึง 3 เท่า ทําให้ที่ประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 6/2552 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 มีขอ้
สงสัยว่า การลาออกจากงานของผู้ประกันตนมาจากสาเหตุใดแน่ ระหว่างปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหา
ส่วนบุคคล เพื่อให้ได้คําตอบในข้อสงสัยดังกล่าว จึงได้ทําการวิจัยในเรื่องนี้ขึ้น
ผลการศึกษาพบว่าผู้ลาออกจากงานมีสาเหตุหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น
คือ 1) ปัญหาส่วนบุคคลและปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาส่วนบุคคลคิดเป็นร้อยละ 69.8 ประกอบด้วย
เปลี่ยนงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.0 รองลงมาคือ ดูแลครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 16.4
ปัญหาสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.5 และย้ายที่อยู่ 2) ปัญหาเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 30.2
ประกอบด้วย ค่าจ้าง/รายได้ลดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.7 รองลงมา คือ บริษัทลดพนักงาน
คิดเป็นร้อยละ 8.9 ครบกําหนดสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน
คิดเป็นร้อยละ 1.9
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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9. คุณสมบัติพนื้ ฐานของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการและคุณลักษณะของ
นายจ้างที่ลูกจ้างต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของลูกจ้างที่
นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต้องการ และเพื่อศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของนายจ้าง
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ลูกจ้างต้องการ
ผลการศึกษาจําแนกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต้องการลูกจ้างที่มี
คุณสมบัติพื้นฐานด้านจรรยาบรรณเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชา
2. คุณสมบัติทั่วไปที่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต้องการ
การเป็นอันดับแรกคือต้องการลูกจ้างที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองลงมา คือ
ต้องการให้ลูกจ้างที่มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานและต้องการลูกจ้างที่มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติหน้าที่
3. ลู ก จ้ า งในภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก ารต้ อ งการนายจ้ า งที่ มี
คุณลักษณะพืน้ ฐาน คือนายจ้างที่มีความยุติธรรมกับทุกคนเป็นอันดับแรก รองลงมาต้องการนายจ้าง
ที่จัดสวัสดิการให้พอเพียง (วันหยุด รักษาพยาบาล โบนัสฯ) และจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสม
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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10. สาเหตุที่ผสู้ มัครงานไม่ไปทํางานกับนายจ้างที่ติดต่อจ้างงาน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีบริษัทในกิจการอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ ดําเนินการในเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติและมีคําสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามามาก ทําให้สถานประกอบการต้องจ้าง
พนักงานเพิม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถสรรหาบุคลากร
มาบรรจุงานได้ และได้ร้องขอให้กรมการจัดหางานช่วยเหลือ กรมจึงได้มอบข้อมูลผู้สมัครงานให้
สถานประกอบการทีม่ ีปญ
ั หาดังกล่าว เพือ่ ติดต่อจ้างงานกับผู้สมัครงานโดยตรง ซึ่งสถานประกอบการได้
ส่งข้อความสัน้ (SMS) รับสมัครงานไปยังผู้สมัครงาน จํานวน 10,839 คน ผลปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร
สมัครงานตามคําเชิญชวนเพียง 22 คน ทําให้มีข้อสงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้สมัครงานไม่ไป
สมัครงานกับสถานประกอบการดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่มีพนักงานกว่า 10,000 คน
เพื่อให้ได้ความชัดเจนในเรื่องนี้ กรมการจัดหางานจึงมอบหมายให้กองวิจัยตลาดแรงงานทําการวิจัย
โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้สมัครงาน 10,839 คน ดังกล่าว
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ผู้สมัครงานไม่ไปทํางานกับสถานประกอบการ
ที่ติดต่อจ้างงานนั้นมีหลายประการ ประกอบด้วย 1) อยู่ไกลจากนายจ้าง (ร้อยละ 45.72) 2) คุณสมบัติ
ไม่สอดคล้องกับตําแหน่งงาน (ร้อยละ 17.14) 3) ค่าจ้าง/สวัสดิการไม่เหมาะสม (ร้อยละ 8.57)
รู้สึกไม่มั่นคง (ร้อยละ 2.86) มีปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 0.95) ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ (ร้อยละ 0.95)
และอื่นๆ
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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11.

พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อในการหางานทําของผู้มีงานทํา

ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อในการหา
งานทําของผู้มีงานทํา เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานในสังกัดของกรมการจัดหางานในการปรับปรุง
และพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของ
คนหางาน โดยสุ่มตัวอย่างจากลูกจ้างในสถานประกอบการทั่วประเทศ จํานวน 400 แห่ง
จํานวนลูกจ้าง 5,959 คน
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.71) หาข้อมูลเพื่อ
การสมัครงานจากเพื่อน/ญาติ/ลูกจ้างในสถานประกอบการ รองลงมาคือ ป้ายประกาศหน้าสถาน
ประกอบการ (ร้อยละ 14.85) หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 8.31) เว็บไซต์เอกชน (ร้อยละ 6.38)
สํานักงานจัดหางานของรัฐ (ร้อยละ 6.21) วิทยุ (ร้อยละ 5.37) เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (ร้อยละ
5.17) โทรทัศน์ ร้อยละ 4.28) จากงานนิทรรศการ (ร้อยละ 1.71) จากสํานักงานจัดหางานเอกชน
(ร้อยละ 1.56) และวารสารข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน (ร้อยละ 0.65)
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ช่วยให้คนหางานเข้าถึงตําแหน่งงานได้
ง่ายที่สุดนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 18.63) เห็นว่าโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายทีส่ ดุ รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 15.60) เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (ร้อยละ 14.90) สํานักงานจัดหางาน
ของรัฐ (ร้อยละ 12.03) วิทยุ (ร้อยละ 11.19) เว็บไซต์เอกชน (ร้อยละ 10.18) งานนิทรรศการ
(ร้อยละ 8.75) สํานักงานจัดหางานของเอกชน (ร้อยละ 2.91) และวารสารข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน
(ร้อยละ 2.18)
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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12. ความพึงพอใจและความคาดหวังในนโยบายและผลงานของกระทรวงแรงงาน
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ มีที่มาจากการที่กองวิจัยตลาดแรงงานได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้ทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังในนโยบาย และผลงานของ
กระทรวงแรงงานในช่วงก่อนสิ้นปี 2552 เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับปรุงนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า นโยบายและผลงานของกระทรวงแรงงานที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
มากทีส่ ุดคือ
1) การขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนกรณีว่างงานให้ได้รับประโยชน์ทดแทน
การว่างงานจาก 6 เดือน เป็น 8 เดือน ถึงสิ้นปี 2552
2) การขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ไม่มนี ายจ้างจากเดิมที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ 3 กรณี (คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย) เป็น 5 กรณี (เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินทดแทน
กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 3 วัน และกรณีชราภาพ)
3) ลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3
เป็นเวลา 6 เดือน
สําหรับความคาดหวังในปี 2553 กลุม่ ตัวอย่างคาดหวังว่าจะมีการสานต่อ
นโยบายเดิมต่อไปและต้องการให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ของแรงงานให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มค่าแรงขัน้ ต่ํา
การลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือร้อยละ 3 ตลอดไป และการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ เป็นต้น
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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13. วุฒิการศึกษากับระยะเวลาการบรรจุงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้สมัคร
งานในระบบบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน ปี 2548 – 2552
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ มีสาเหตุมาจากการที่กรมการจัดหางานมีภารกิจในด้าน
การแนะแนวอาชีพแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และมีการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว
ในทุกจังหวัดเป็นประจําทุกปี จําเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อนําเสนอแก่ครูแนะแนว รวมตลอดถึงนักเรียน
นักศึกษา สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาของนักเรียนในการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
ผลการศึกษาจากฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานย้อนหลัง 5 ปี (2548 –
2552) พบว่า วุฒิการศึกษากับระยะเวลาการบรรจุงานมีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่ได้รับการบรรจุงานภายใน
1 สัปดาห์ 5 อันดับแรกคือ การบัญชี การตลาดและการขาย ช่างยนต์ พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
และช่างไฟฟ้ากําลัง
2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาที่ได้รับการบรรจุ
งานภายใน 1 สัปดาห์ 5 อันดับแรกคือ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาดและการขาย
ช่างไฟฟ้ากําลัง และช่างยนต์
3) ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาที่ได้รับการบรรจุงานภายใน 1 สัปดาห์
5 อันดับแรกคือ การสอนในระดับมัธยมศึกษา ปก.ศ.สูง คอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป และการ
พัฒนาชุมชน
4) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทีไ่ ด้รับการบรรจุงานภายใน 1 สัปดาห์ คือ
การจัดการ/การบริหารทั่วไป การบัญชี การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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14. แนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2553 – 2557
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ มีที่มาจากคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในโอกาสการประชุมเพื่อติดตาม
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2551 โดยได้รับคําแนะนําว่า ควรที่จะมีการศึกษา
แนวโน้มของสถานการณ์ตลาดแรงงานในช่วง 3 – 5 ปี ข้างหน้า เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน และมาตรการ แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กองวิจัยตลาดแรงงานจึงได้
ดําเนินการตามคําแนะนําดังกล่าว
ผลการศึกษาโดยสรุป มีดังนี้
1. ความต้องการแรงงานในภาพรวมของประเทศ ในช่วงปี 2553 - 2557
1.1) สมมติฐานที่ 1 หาก GDP ของไทยในช่วงปี 2553 - 2557
เป็นไปตามคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทีค่ าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7
4.0 5.0 6.0 และ 6.0 ตามลําดับ และสต็อกทุนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ต่อปี ความต้องการ
แรงงานในช่วงปี 2553 - 2557 จะเพิ่มขึ้นทุกปี คือมีความต้องการจํานวน 38.2 ล้านคน 38.8 ล้านคน
39.5 ล้านคน 40.3 ล้านคน และ 41.1 ล้านคน ตามลําดับ
1.2) สมมติฐานที่ 2 หาก GDP ของไทยในช่วงปี 2553 – 2557
ขยายตัวเท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี และสต็อกทุนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ต่อปี
ความต้องการแรงงานจะเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน คือมีต้องการแรงงานจํานวน 38.3 ล้านคน 39.0 ล้านคน
39.7 ล้านคน 40.3 ล้านคน และ 41.0 ล้านคน ตามลําดับ
2. ประมาณความต้องการแรงงานในแต่ละภาคการผลิต ในช่วงปี 2553
– 2557
2.1) ภาคเกษตรกรรม พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี คาดกว่าจะมีความ
ต้องการแรงงาน 15.0 ล้านคน 15.2 ล้านคน 15.3 ล้านคน 15.5 ล้านคน และ 15.6 ล้านคน
ตามลําดับ
2.2) ภาคอุตสาหกรรม พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน คาดว่าจะ
มีความต้องการแรงงาน จํานวน 7.9 ล้านคน 8.0 ล้านคน 8.1 ล้านคน 8.2 ล้านคน และ 8.3
ล้านคน ตามลําดับ
2.3) ภาคบริการ พบว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
มีความต้องการแรงงาน จํานวน 15.4 ล้านคน 15.8 ล้านคน 16.3 ล้านคน 16.7 ล้านคน และ 17.1
ล้านคน ตามลําดับ
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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15. การรับรู้ข่าวสารของนายจ้างเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพิสูจน์
สัญชาติ และต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ มีที่มาจากรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ในขณะนั้น
(นายสุภัทร กุขุน) ซึ่งเป็นรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมกํากับดูแล การดําเนินการเกี่ยวกับการ
พิสูจน์สัญชาติและการต่ออายุใบอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ได้มอบให้
กองวิจัยตลาดแรงงาน ทําการวิจัยเพื่อตรวจสอบดูว่า นายจ้างได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการขยายระยะเวลา
การพิสูจน์สัญชาติและการต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 มากน้อยเพียงใด เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง
วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1) นายจ้างร้อยละ 64.25 ได้รับจดหมายแจ้งข่าวสารดังกล่าวจากกรมการ
จัดหางาน ที่เหลือร้อยละ 35.75 แจ้งว่าไม่ได้รับ
2) ในจํานวนของผู้ที่ได้รับจดหมายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.16) มีความ
เข้าใจเนื้อหาในจดหมาย ผูท้ ี่ไม่เข้าใจมีเพียงร้อยละ 12.84
3) ในด้านการรับรูข้ ่าวดังกล่าวจากสื่อมวลชนนั้น ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.50) ได้รับทราบจากสื่อมวลชนด้วย โดยได้รับทราบจากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ
63.14 สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 10.58 ที่เหลือเป็นสื่ออื่นๆ เข่น จากเพื่อน จากป้ายโฆษณา และจาก
สํานักงานจัดหางานของรัฐ เป็นต้น
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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16. ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมปลายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมตอนปลายในโรงเรียน
เขตกรุงเทพมหานคร
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มีสาเหตุสืบเนือ่ งมาจากอาเซียนมีข้อตกลงร่วมกันทีจ่ ะให้มกี าร
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (ในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน) ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ข้อตกลงดังกล่าว
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนมัธยมปลายที่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี 2558 เป็นต้นไป
จึงเป็นกรณีที่นกั เรียนจะต้องทราบและจะต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม ปัญหาคือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพียงใด ซึ่งข้อมูลจากผลการศึกษา
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.84) ไม่ทราบ
เรื่องข้อตกลงของอาเซียนเกี่ยวกับการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรีดังกล่าว และในกลุ่มที่ตอบว่าทราบ ซึ่งมี
เพียงร้อยละ 5.16 นัน้ ก็ทราบแต่เพียงว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุม่ ประเทศอาเซียนในปี
2558 แต่ไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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17. ภาวะการมีงานทําของผู้ที่ต้องออกจากงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปี
2551 - 2552
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว วัตถุประสงค์คือเพื่อติดตามดูว่า ผู้ที่ต้องออก
จากงาน อันเนือ่ งมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 ได้กลับเข้า
ทํางานแล้วมากน้อยเพียงใด ลักษณะงานที่ทํายังคงเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร และยังมีผู้ว่างงานอยู่
หรือไม่เพราะเหตุใด ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผู้ที่ต้องออกจากงานในช่วงเวลาดังกล่าว มีงานใหม่ทําแล้ว ร้อยละ 50.18
ประกอบอาชีพส่วนตัว ร้อยละ 18.36 และยังมีผู้ที่ว่างงานอยู่ ร้อยละ 30.46
2) ลักษณะงานใหม่ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ
ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ทํางานในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 55.58) รองลงมาคือ
ภาคบริการ (ร้อยละ 42.81) และภาคเกษตร (ร้อยละ 1.61) แต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤต ปรากฏว่า
ส่วนใหญ่ทํางานในภาคบริการ (ร้อยละ 61.46) รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 34.52) และ
ภาคเกษตร (ร้อยละ 4.02)
3) กรณีที่ยังมีผู้ว่างงานอยู่นั้น มีสาเหตุจาก
(1) ความจําเป็นต้องดูแลคนในครอบครัว (ร้อยละ 34.45)
(2) มีปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 33.34)
(3) ศึกษาต่อ (ร้อยละ 8.89)
(4) ยังไม่มีงานที่ถูกใจ (ร้อยละ 7.78)
(5) ไม่ทราบจะหางานได้อย่างไร (ร้อยละ 5.56)
(6) อื่นๆ (ร้อยละ 10.00)
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th
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18. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 – 2557
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ มีที่มา 2 กรณี คือ กรณีแรกมาจากการได้เห็น
แบบอย่างจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม่ ีการศึกษาทิศทางและแนวโน้มของแต่ละอาชีพไว้อย่างน่าสนใจ
ซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมีผู้ใดหรือหน่วยงานใดทําการศึกษาในลักษณะนี้มาก่อน กรณีท่ีสอง เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาเรื่องแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี 2553 – 2557 ที่เผยแพร่ไป
ก่อนหน้านี้ ซึง่ เป็นการศึกษาในเชิงมหภาคเป็นหลัก ฉะนั้น เพื่อให้เห็นภาพย่อยและรายละเอียดที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ทําการศึกษาในเชิงจุลภาค โดยพิจารณาจากแต่ละประเภทอาชีพว่ามีทิศทางอย่างไร
โดยใช้ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติย้อนหลัง 9 ปี (2544 – 2552) เป็นฐานในการประมาณการ
ผลการศึกษามีทั้งหมด 10 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้
1. จํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามหมวดอาชีพเฉลี่ยย้อนหลัง 9 ปี (2544 – 2552)
ผลการศึกษาพบว่า หมวดอาชีพที่มีจํานวนผู้มีงานทําเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 12,418,274 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาเป็น
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จํานวน 5,244,605 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7
อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 4,373,468 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
ต่างๆ จํานวน 4,101,004 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จํานวน 2,862,059 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ผู้บัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 2,156,329 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1,392,569 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1,360,748 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.9 เสมียนเจ้าหน้าที่ จํานวน 1,264,337 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และอาชีพอื่นๆ
จํานวน 30,346 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1
2. เปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของกําลังแรงงานในแต่ละหมวดอาชีพ
ย้อนหลัง 9 ปี (2544 – 2552)
ผลการศึกษาปรากฏว่าเกือบทุกหมวดอาชีพมีจํานวนผู้มีงานทําเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา (2544 – 2552) ยกเว้น หมวดผู้บัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ หมวดผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ และหมวดช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีจํานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ในปี 2551 และ 2552 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนิยามในหมวดข้าราชการระดับอาวุโส
ผู้จัดการ และปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2551 – 2552
3. จํานวนผู้มีงานทําในปี 2552 จําแนกตามหมวดอาชีพ
หมวดอาชีพที่มีผู้มีงานทํามากที่สุด ในปี 2552 คือ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้าน
การเกษตรและประมง 13,210,428 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.0 รองลงมาเป็ น พนั ก งานบริ ก าร
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จํานวน 6,804,655 คน คิดเป็นร้อยละ14.9 อาชีพงานพื้นฐาน
จํานวน 4,703,230 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ จํานวน
4,570,601 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
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ด้านการประกอบ จํานวน 2,972,380 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโส ผู้จัดการ 1,044,552 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน
1,526,613 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1,517,319 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0
เสมียนเจ้าหน้าที่ จํานวน 1,470,537 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 19,261 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.1
4. จํานวนผู้มีงานทําในแต่ละประเภทอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในปี 2552
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในปี 2552 ประเภทอาชี พ ที่ มี ผู้ มี ง านทํ า ตั้ ง แต่
1,000,000 คนขึ้นไป มี 7 ประเภทอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ปลู กพืชไร่ และพืชผัก จํานวน
5,828,324 คน พนักงานขายสินค้าและสาธิตสินค้า 3,731,870 คน ผู้ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล
จํานวน 2,645,930 คน ผู้ทําเกษตรและประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ จํานวน 2,199,597 คน
ผู้ขายสิ นค้าในตลาดและแผงลอย จํานวน 1,750,548 คน ผู้ผลิ ตผลิตภั ณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์
จํานวน 1,493,807 คน ผู้ใช้แรงงานในฟาร์ม, แรงงานในสวน ไร่นา จํานวน 1,282,161 คน
ในจํานวนทั้งหมดนี้กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด คือ ผู้ทําเกษตรและประมงในเชิงเศรษฐกิจ
แบบยังชีพ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 2,626 บาทเท่านั้น
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีงานทําในแต่ละประเภทอาชีพในปี 2552
1) ผู้ มี ง านที่ ทํ า มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ ง แต่ 100,000 บาทขึ้ น ไป
มีจํานวน 8 ประเภทอาชี พ รวม 33,936 คน ได้แ ก่ (1) นั กบิน (2) วิศวกรรมเหมื องแร่ (3)
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา (4) กรรมการและผู้บริหาร (5) ผู้พิพากษา (6) สถาปนิก (7) เจ้าหน้าที่อาวุโสของ
องค์กร (8) วิศวกรเคมี
2) ผู้มีงานทําที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน
100,000 บาท มีจํานวน 19 ประเภทอาชีพ รวม 67,386 คน เช่น ผู้จัดการ แพทย์ ตัวแทน
การค้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
3) ผู้มีงานทําที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน
50,000 บาท มีจํานวน 198 ประเภทอาชีพ รวม 20,318,455 คน เช่น ผู้เพาะปลูกพืชไร่ พืชผล
และพื ช ผั ก พนั ก งานขายของหน้ าร้ า นและพนั ก งานสาธิต สิ น ค้า ผู้ เ พาะปลู ก ไม้ ยื น ต้น และไม้ พุ่ ม
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนระดับประถมศึกษาฯ ช่างเย็บ ช่างปัก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น
4) ผู้มีงานทําที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีจํานวน 156 ประเภทอาชีพ
รวม 16,898,223 คน เช่น ผู้ทํางานด้านการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ ผู้ขาย
สินค้าตามแผงร้านค้าและในตลาด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์ ผู้ใช้แรงงานในฟาร์ม, แรงงานใน
สวน ไร่นา และช่างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6. ผู้ มี งานทําในแต่ ละประเภทอาชี พที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อนในปี 2552
ไม่เกิน 10,000 บาท น้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ
1) ผู้เตรียมเส้นใย (จํานวน 12,947 คน) รายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,054 บาท
2) ผู้ทํางานด้านการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิ จแบบยังชีพ
(จํานวน 2,199,597 คน) รายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,626 บาท

20
3) ช่ า งจั ก สาน ช่ า งทํ า แปรงและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น (จํ า นวน
234,648 คน) รายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,663 บาท
4) ผู้เตรียมวัสดุงานหัตถกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอื่นๆ (จํานวน
84,590 คน) รายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,088 บาท
5) ผู้ทํางานด้านการล่าสัตว์และวางกับดักสัตว์ต่าง ๆ (จํานวน 5,052 คน)
รายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,102 บาท
7. การเพิ่มขึ้นของผู้มีงานทําในแต่ละประเภทอาชีพเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี
2553 – 2557 5 อันดับแรก คือ
1) พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ
329,415 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32
2) ผู้เพาะปลูกพืชไร่ พืชผลและพืชผัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 69,313 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.14
3) ผู้ขายสินค้าตามแผงร้านค้าและในตลาดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 60,204 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.24
4) ผู้ เ พาะปลู ก ไม้ ยื น ต้ น และไม้ พุ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ปี ล ะ 51,004 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.81
5) ช่างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 27,219
คน คิดเป็นร้อยละ 3.84
8. อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีของผู้มีงานทําในแต่ละประเภทอาชีพในช่วง
ปี 2553 – 2557
1) ประเภทอาชีพที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ ร้อยละ 10.00
ขึ้นไป มีจํานวน 3 ประเภทอาชีพ รวม 10,498 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรเพื่อมนุษยธรรมและ
องค์กรเฉพาะด้าน เพื่อนร่วมกิจกรรม และช่างเทคนิควิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมที่มิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2) ประเภทอาชีพที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ร้อยละ 5.01 ขึ้นไป
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 มีจํานวน 42 ประเภทอาชีพ รวม 4,631,793 คน เช่น พนักงานขายของหน้าร้าน
และพนักงานสาธิตสินค้า ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น พนักงานดูแลเด็ก
เป็นต้น
3) ประเภทอาชีพที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป
แต่ไม่เกินร้อยละ 5 จํานวน 200 ประเภทอาชีพ รวม 24,434,290 คน เช่น ผู้เพาะปลูกพืชไร่
พืชผลและพืชผัก ผู้เพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ผู้ขายสินค้าตามแผงร้านค้าและในตลาด เป็นต้น
9. การลดลงของผู้มีง านทํา ในแต่ล ะประเภทอาชีพ เฉลี่ย ต่อ ปีใ นช่ว งปี
2553 – 2557
ผลการศึกษา พบว่าประเภทอาชีพที่จํานวนผู้มีงานทําลดลงเฉลี่ยต่อปีมากที่สุด
5 อันดับแรก คือ
1) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์ ลดลงเฉลี่ยปีละ 111,622 คน คิดเป็น
ร้อยละ -10.32
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2) ผู้ทํางานด้านการเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิ จแบบยังชีพ
ลดลงเฉลี่ยปีละ 13,317 คน คิดเป็นร้อยละ-0.55
3) เจ้าหน้าที่บัญชี ลดลงเฉลี่ยปีละ 9,581 คน คิดเป็นร้อยละ-3.56
4) ผู้ขับรถจักรยานยนต์และผู้ขับสามล้อเครื่อง ลดลงเฉลี่ยปีละ 5,054 คน
คิดเป็นร้อยละ-1.93
5) ผู้ขนส่งสินค้าต่างๆ ลดลงเฉลี่ยปีละ 4,756 คน คิดเป็นร้อยละ-3.58
10. อัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีของผู้มีงานทําในแต่ละประเภทอาชีพ ในช่วง
ปี 2553 – 2557
1) ประเภทอาชี พที่ มี อัต ราการลดลงเฉลี่ย ต่ อปี ตั้ ง แต่ ร้อ ยละ -10.00
ขึ้นไป มีจํานวน 12 ประเภทอาชีพ รวม 1,531,082 คน เช่น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและเลี้ยงสัตว์
ผู้ปฏิบัติงานการพิมพ์/ ช่างแท่นพิมพ์/ พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่ชวเลข และพนักงาน
พิมพ์ดีด เป็นต้น
2) ประเภทอาชีพที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ร้อยละ -5.00 ขึ้นไป
แต่ไม่เกินร้อยละ -10.00 มีจํานวน 17 ประเภทอาชีพ รวม 176,264 คน เช่น ผู้เลี้ยงผึ้งและผู้เลี้ยง
ไหม นักดนตรี นักร้อง และนักเต้นรําตามถนน ไนต์คลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เป็นต้น
3) ประเภทอาชีพที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ร้อยละ -0.01 ขึ้นไป
แต่ไม่เกินร้อยละ -5.00 จํานวน 106 ประเภทอาชีพ รวม 7,033,545 คน เช่น ผู้ทํางานด้าน
การเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ แรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้จําหน่ายอาหารตามข้างถนน เป็นต้น
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ
http://lmi.doe.go.th

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553

