วารสาร

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) 2564
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว

ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 1.31 เท่า
ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 0.79 เท่า
บรรจุงานเพิ่มขึ้น 0.76 เท่า

บทความที่น่าสนใจ

Trandform พนักงานยั งไงในยุค New Normal?
เปลี่ยนแปลงมุมมอง Re-skill
และพฤติกรรมด้วย Trasformative Learning

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
Eastern Labour Market Information Administration Center
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บทบรรณาธิการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม) พบว่า
ภาวะการทางานของประชากรมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 4,982,165 คน ผู้มีงานทา 3,514,976 คน ผู้ว่างงาน
41,063 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจานวนประชากรเพิ่มขึ้น 67,622 คน (ร้อยละ 1.15) ผู้มีงานทา
เพิ่มขึ้น 104,096 คน (ร้อยละ 3.05) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 12,500 คน (ร้อยละ 43.76) อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 0.83
เป็นร้อยละ 1.15
ความต้ อ งการแรงงาน 14,441 อั ต รา ผู้ ส มั ค รงาน 12,979 คน และการบรรจุ ง าน 11,639 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.31 เท่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.79
เท่า และการบรรจุงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.76 เท่า
การเดินทางไปทางานต่างประเทศของผู้มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จานวน 256 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 113 คน (ร้อยละ 30.62) สาหรับ Re - entry จานวน 72
คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 341 คน (ร้อยละ 82.57)
แรงงานต่างด้าวที่ทางานอยู่ในภาคตะวันออก จานวน 298,171 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) เป็น
คนต่างด้าวตามมาตรา 59 จานวน 237,990 คน จาแนกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทตลอดชีพ ประเภททั่วไป
จานวน 10,310 คน (ร้อยละ 3.46) ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิม จานวน 22 คน (ร้อยละ 0.01) ประเภทนาเข้าตาม
MOU จ านวน 126,739 คน (ร้ อ ยละ 42.51) และประเภทน าเข้า ตามมติ ครม. 20 สิ งหาคม 2562 จานวน
100,919 คน (ร้อยละ 33.85) มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จานวน 4,331 คน (ร้อยละ 1.45) มาตรา 63/1 (ชน
กลุ่มน้อย) จานวน 2,109 คน (ร้อยละ 0.71) มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23 จานวน
35,169 คน (ร้อยละ 11.79) และมติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.24 จานวน 7,878 คน (ร้อยละ 2.64)
มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ไม่มี มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
จ านวน 10,694 คน (ร้ อ ยละ 3.59) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น พบว่ า คนต่ า งด้ า วลดลง
จานวน 29,445 คน (ร้อยละ 8.99)
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ประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงานและกาลังแรงงาน
จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอาชีพ
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จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา
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แสดงจานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานของภาคตะวันออก
จาแนกตามรายจังหวัด
ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับปี 2564
ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอาชีพ
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับปี 2564
ความต้องการแรงงานจาแนกตามรายจังหวัด
ผู้สมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ผู้สมัครงานจาแนกตามรายจังหวัด
การบรรจุงานจาแนกตามระดับการศึกษา
การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับปี 2564
การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอาชีพ
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับปี 2564
การบรรจุงานจาแนกตามรายจังหวัด
แสดงจานวนผู้เดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง
แสดงจานวนคนงานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศจาแนกตามรายจังหวัด
แสดงจานวนคนต่างด้าวจาแนกตามรายจังหวัด
แสดงคนต่างด้าวจาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน
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ภาวะการทางานของประชากร

บทสรุปผู้บริหาร

ประชากร จานวน 5,965,591คน
ต่ากว่า 15 ปี 983,426 คน

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 4,982,165 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม 3,560,405 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานรวม 1,421,760 คน

ทางานบ้าน 452,306 คน

ผู้รอฤดูกาล 4,367 คน

กาลังแรงงานปัจจุบนั 3,556,038 คน

เรียนหนังสือ 327,573 คน

ผู้ว่างงาน 41,063 คน

ผู้มีงานทา 3,514,976 คน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา ป่วย หรือพิการไม่สามารถทางานได้) 641,881 คน

ความต้องการแรงงาน
ตาแหน่งงานว่าง
14,441 อัตรา

ชาย 1,162 อัตรา

หญิง 301 อัตรา

ไม่ระบุ 12,978 อัตรา

ผู้สมัครงาน
12,979 คน
ชาย 6,878 คน

หญิง 6,101 คน

บรรจุงาน
11,639 คน
ชาย 6,290 คน

หญิง 5,349 คน

ก

การเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จานวนคนเดินทางไปทางานต่างประเทศ
จาแนกตามวิธีการเดินทาง และจาแนกตามรายจังหวัด
ต่างประเทศ
55

เดินทางด้วยตนเอง 22 คน

ชลบุรี

121

แรงงานไทย
ไปต่างประเทศ
ภาคตะวันออก
จานวน 256 คน

ระยอง

กรมการจัดหางานจัดส่ง 11 คน
13

จันทบุรี

นายจ้างพาไปทางาน 131 คน
ตราด

6
นายจ้างพาไปฝึกงาน 17 คน
บริษัทจัดหางาน 72 คน

10

ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี

21
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26

นครนายก
สระแก้ว

การทางานของคนต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าว จาแนกตามประเภทการขออนุญาตให้ทางาน
ทั่วไป จานวน 10,310 คน (ร้อยละ 3.46)
นาเข้า MOU จานวน 126,739 คน (ร้อยละ 42.51)
มาตรา 59

พิสูจน์สัญชาติเดิม จานวน 22 คน (ร้อยละ 0.01)
นาเข้าตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62 จานวน 100,919 คน (ร้อยละ
33.85)

มาตรา 62

มาตรา 63/1
มาตรา 63/2

ส่งเสริมการลงทุน จานวน 4,331 คน (ร้อยละ 1.21)
ชนกลุ่มน้อย จานวน 2,109 คน (ร้อยละ 0.71)
มติ ครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต. 23 จานวน 35,169 คน (ร้อยละ 11.79)

มติ ครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต. 23 จานวน 7,878 คน (ร้อยละ 2.64)

มติ ครม. 29
ธ.ค.63

มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 จานวน 10,694 คน (ร้อยละ 3.59)

ข

ภาวะการทางานของประชากร
ประชากรและกาลังแรงงาน
สานักงานสถิติแห่งชาติระบุผลการสารวจภาวการณ์มีงานทาของประชากรภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 1
ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม) พบว่า มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 4,982,165 คน เป็นผู้อยู่ในกาลัง
แรงงาน จานวน 3,560,405 คน ประกอบด้ว ยผู้มีงานทา จานวน 3,514,976 คน (ร้อยละ 98.72) และ
ผู้ ว่ า งงาน จ านวน 41,063 คน (ร้ อ ยละ 1.15) และผู้ ที่ ร อฤดู ก าล จ านวน 4,367 คน (ร้ อ ยละ 0.12)
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 1,421,760 คน ประกอบด้วย แม่บ้านทางานบ้าน จานวน 452,306 คน (ร้อยละ
31.81) นักเรียน/นักศึกษา จานวน 327,573 คน (ร้อยละ 23.04) และอื่นๆจานวน 641,881 คน (ร้อยละ
45.15) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่าจานวนประชากรเพิ่มขึ้นจานวน 68,011 คน (ร้อยละ
1.16) ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นจานวน 67,622 คน (ร้อยละ 1.15) และผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น จานวน 12,500 คน (ร้อยละ
43.76) อัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.83 เป็น ร้อยละ 1.15
ตารางที่ 1 ประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงานและกาลังแรงงาน
สถานภาพแรงงาน

ประชากรรวม
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี
1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1 ผู้มีงานทา
1.2 ผู้ว่างงาน
1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ทางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ

ไตรมาส ที่ 1
ปี 2563(คน)
ปี 2564(คน)

5,897,969
4,917,705
980,264
3,445,470
3,410,880
28,563
6,027
1,472,235
486,952
314,603
670,680

5,965,591
4,982,165
983,426
3,560,405
3,514,976
41,063
4,367
1,421,760
452,306
327,573
641,881

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1.15
1.31
0.32
3.33
3.05
43.76
-27.54
-3.43
-7.11
4.12
-4.29

ผูม
้ งี านทาจาแนกตามอาชีพ
ผู้ ท างานในอาชี พ พนั ก งานบริ ก ารและ
พนั ก งานในร้ า นค้ า และตลาดมี จ านวนมากที่ สุ ด
จ านวน 755,230 คน (ร้ อ ยละ 21.49) รองลงมา
อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการ
ประมง จานวน 653,676 คน (ร้อยละ 18.60) และ
อาชี พ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงงานและเครื่ อ งจั ก รและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จานวน 628,648 คน

(ร้อยละ 17.88) เมื่อเปรียบเที ยบกับไตรมาส ที่ 1
ปี 2563 อาชีพ คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น
มี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด รองลงมาอาชี พ ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และอาชี พ ผู้ ป ฎิ บั ติ ก ารโรงงานและ
เครื่องจักรและปฎิบัติงานด้านการประกอบ

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 หน้า 1

ตารางที่ 2 จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอาชีพ
ไตรมาส ที่ 1
ปี 2563(คน) ปี2564(คน)

ประเภทอาชีพ

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นเทคนิ ค สาขาต่ า งๆ และอาชี พ ที่
เกี่ยวข้อง
เสมียน
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นความสามารถทางฝี มื อ และธุ ร กิ จ การค้ า
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงงานและเครื่ อ งจั ก ร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

92,145
162,115
150,597

93,994
168,676
175,590

2.01
4.05
16.60

182,361
770,735
612,246

156,417
755,230
653,676

-14.23
-2.01
6.77

462,822

458,937

-0.84

577,586

628,648

8.84

396,766
3,507

419,327
4,481

5.69
27.77

รวม

3,410,880

3,514,976

3.05

ผู้มงี านทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ผู้มีงานทา จานวน 3,514,976 คน ทางาน
ในภาคการบริการมากที่สุด จานวน 1,547,614 คน
(ร้อยละ 44.03) รองลงมาภาคการผลิ ต จ านวน
1,196,855 คน (ร้ อ ยละ 34.05) และภาค
เกษตรกรรม การป่ า ไม้ แ ละการประมงจ านวน

770,507 คน (ร้อยละ 21.92) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานทาภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 8.55 และภาคการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ
4.87 ส่ ว นภาคบริ ก ารและการค้ า ลดลง ร้ อ ยละ
0.79

ตารางที่ 3 จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร
ภาคการผลิต
ภาคบริการและการค้า
รวม

ไตรมาส ที่ 1
การเปลี่ยนแปลง
ปี 2563(คน) ปี 2564(คน)
(ร้อยละ)
709,805
770,507
8.55
1,141,186
1,196,855
4.88
1,559,889
1,547,614
-0.79
3,410,880
3,514,976
3.05
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ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน
ผู้ มี ง านท าเป็ น ลู ก จ้ า งเอกชนมากที่ สุ ด
จานวน 1,819,840 คน (ร้อยละ 51.77) รองลงมา
ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว โดยไม่ มี ลู ก จ้ า ง จ านวน
944,754 คน (ร้ อ ยละ 26.88) และช่ ว ยธุ ร กิ จ
ในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จานวน 362,532 คน

(ร้อยละ 10.31) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนผู้ มีงานทาสถานภาพเป็นการรวมกลุ่ ม
มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด รองลงมาสถานภาพ
นายจ้าง และประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง

ตารางที่ 4 จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน
สถานภาพ
นายจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
การรวมกลุ่ม
รวม

ไตรมาส ที่ 1
ปี 2563(คน) ปี 2564(คน)
108,558
281,614
1,768,238
888,743
363,580
146
3,410,880

118,369
267,621
1,819,840
944,754
362,532
1,861
3,514,976

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
9.04
-4.97
2.92
6.30
-0.29
1,171.57
3.05

ผู้มีงานทาจาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
ผู้ มี ง านท าท างานระหว่ า ง 40 - 49 ชั่ ว โมงต่ อ
สัปดาห์มีจานวนมากที่สุด จานวน 2,013,778 คน
(ร้อยละ 57.29) รองลงมาทางาน 50 ชั่วโมงขึ้นไป
จานวน 684,563 คน (ร้อยละ 19.48) และผู้มีงานทา
ทางานระหว่าง 35 - 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน
330,234 คน (ร้อยละ 9.40)

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า
ผู้ มี ง านท าที่ จ าแนกตามชั่ ว โมงการท างานต่ อ
สัปดาห์มีอัตราลดลงเกือบทั้งหมด ยกเว้นผู้มีงานทา
ท างานระหว่ า ง 40 - 49 ชั่ ว โมงและท างาน 50
ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์และผู้มีงานทาที่ไม่ได้ทางาน
มีอัตราเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 5 จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
ชั่วโมงการทางาน
0 ชั่วโมง
1 – 9 ชั่วโมง
10 – 19 ชั่วโมง
20 – 29 ชั่วโมง
30 – 34 ชั่วโมง
35 – 39 ชั่วโมง
40 – 49 ชั่วโมง
50 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

ไตรมาส ที่ 1
ปี 2563(คน) ปี 2564(คน)
47,656
48,931
142,505
251,389
206,160
341,967
1,703,129
669,143
3,410,880

55,746
11,988
79,247
188,906
150,514
330,234
2,013,778
684,563
3,514,976
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การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
16.98
-75.50
-44.39
-24.86
-26.99
-3.43
18.24
2.30
3.05

ผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา
ผู้ มี ง า น ท า ส่ ว น ใ ห ญ่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษามากที่สุด จานวน 777,935 คน
(ร้ อ ยละ 22.13) รองลงมาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย จานวน 768,384 คน (ร้อยละ 21.86)
และระดั บ ประถมศึ ก ษา จ านวน 677,153 คน
(ร้อยละ 19.26) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปี ก่ อ น พบว่ า ผู้ มี ง านระดั บ การศึ ก ษาอื่ น ๆ
ระดับไม่มีการศึกษา ไม่ทราบการศึกษา และระดับ
ต่ากว่าประถมศึกษามีอัตราลดลง ส่วนผู้มีงานทาที่
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษา
อื่นๆ มีอัตราเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 6 จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส ที่ 1
ปี 2563(คน) ปี 2564(คน)

ระดับการศึกษา
ไม่มีการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
อื่นๆ
ไม่ทราบ
รวม

103,965
494,026
672,523
667,038
652,071
747,753
16,272
57,232
3,410,880

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

83,113
476,948
677,153
674,465
768,384
777,935
28,007
28,972
3,514,976

-20.06
-3.46
0.69
1.11
17.84
4.04
72.12
-49.38
3.05

การว่างงานและอัตราการว่างงาน
ภาคตะวั น ออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
มีจานวนผู้ว่างงานประมาณ 41,063 คน เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จ านวน 12,500 คน
คิดเป็น ร้อยละ 43.76 จังหวัดสระแก้วมีอัตราการ

ว่างงานมากที่สุด ร้อยละ 2.63 รองลงมาจังหวัด
ปราจีนบุรี ร้อยละ 2.04 และจังหวัดชลบุรี ร้อยละ
1.06 ส่ ว นจั ง หวั ด ตราด มี อั ต ราการว่ า งงาน
น้อยที่สุด ร้อยละ 0.30

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงจานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานของภาคตะวันออก จาแนกรายจังหวัด
จานวน(คน)

ร้อยละ
3.00

11,349

2.50

2.04 7,831

2.00
1.50
1.00

2.63
9,413

1.00

0.30
522

0.50

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

6,000

0.86

0.782,894

ตราด

จำนวนผู้ว่ำงงำน

1,953

0.42

10,000
8,000

5,756
1.06

12,000

4,000

1,344

2,000

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

อัตรกำรว่ำงงำนร้อยละ
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ภาวะความต้องการแรงงาน
การให้บริการจัดหางานของสานั กงานจัดหางานจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 พบว่านายจ้าง/สถาน
ประกอบการแจ้ง ความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จานวน 14,441 อัตรา แบ่งเป็น เพศชาย 1,162
อัตรา (ร้อยละ 8.05) เพศหญิง 301 อัตรา (ร้อยละ 2.08) และไม่ระบุเพศ 12,978 อัตรา (ร้อยละ 89.87)
ผู้รับบริการ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 12,979 คน แบ่งเป็น เพศชาย
6,878 คน (ร้อยละ 52.99) เพศหญิง 6,101 คน (ร้อยละ 47.01) ผลการบรรจุงาน จานวน 11,639 คน
เพศชาย 6,290 คน (ร้อยละ 54.04) เพศหญิง 5,349 คน (ร้อยละ 45.96)

แผนภูมทิ ี่ 2 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
เมื่ อเปรีย บเที ยบกั บปี 2563 พบว่ า
ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.31 เท่า
ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.79 เท่า และการ
บรรจุงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.76 เท่า

20,000
15,000
10,000

14,441

12,979

6,240

7,264

ตาแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

11,639
6,623

5,000
0
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

บรรจุงาน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แผนภูมทิ ี่ 3 ความต้องการ 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
ปี 2563 กับปี 2564
4,000

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ร ง ง า น จ า แ น ก
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อัน ดับ แรก พบว่ า
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร มี ค วามต้ อ งการ
แรงงานมากที่สุ ด รองลงมาคือการผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้า การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรม
การจั ดหางานและการขายส่ ง ยกเว้ น ยานยนต์
และจักรยานยนต์

3,242

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

3,000
2,000
1,000 291
0

1,733 1,566
36

31

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

643792
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744
250

แผนภูมทิ ี่ 4 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอาชีพเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
ปี 2563 กับ ปี 2564
61
216
42
309
480
459

ผู้ขับรถยนต์
ตัวแทนฝ่ายขาย
พนักงานขาย

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์

1,451

แรงงานด้านการประกอบ

1,289
-

2,000

3,853
6,958
4,000

6,000

ความต้องการแรงงานจาแนกตาม
ประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก คือ แรงงาน
ด้ า นประกอบ รองลงมาแรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ พนักงานขายของหน้าร้านและ
พนักงานสาธิตสินค้า ตัวแทนฝ่ายขายด้าน
เทคนิ ค และการค้ า และผู้ ขั บ รถยนต์
รถรับจ้างและรถตู้

8,000

แผนภูมทิ ี่ 5 ความต้องการแรงงานจาแนกตามรายจังหวัด
สระแก้ว

308

นครนายก

282

ปราจีนบุรี

ความต้องการแรงงาน จาแนกตาม
รายจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด ระยองมี ค วาม
ต้องการแรงงานมากที่สุ ด จานวน 6,266
คน (ร้อยละ 43.39) รองลงมาคือจังหวัด
ชลบุรี จานวน 3,221 คน (ร้อยละ 22.30)
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา จ านวน 2,420 คน
(ร้อยละ 16.76)

913

ฉะเชิงเทรา

2,420

ตราด

321

จันทบุรี

710

ระยอง

6,266

ชลบุรี

3,221
-

2,000

4,000

6,000

8,000

แผนภูมทิ ี่ 6 ผู้สมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ผู้สมัครงาน จานวน 12,979 คน เพิ่มขึ้นคิด
เป็ น 0.79 เท่ า จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นโดย
ผู้สมัครงานเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามาก
ที่สุด จานวน 7,229 คน (ร้อยละ 55.70) รองลงมา
คือระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 2,710 คน
(ร้อยละ 20.88) ระดับปวส. จานวน 1,185 คน (ร้อย
ละ 9.13)

ปริญญาตรีขึ้นไป
อนุปริญญา
ปวส.
ปวช.
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษาฯ

1,077
36

1,185
742
7,229
2,710
0

2,000

4,000
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6,000

8,000

แผนภูมทิ ี่ 7 ผู้สมัครงานจาแนกตามรายจังหวัด
ผู้ ส มั ค รงาน จ าแนกตามรายจั ง หวั ด
พบว่ า จั ง หวั ด ระยองมี ผู้ ส มั ค รงานมากที่ สุ ด
จานวน 6,129 คน (ร้อยละ 47.22) รองลงมา
จั ง หวั ด ชลบุ รี จ านวน 2,672 คน (ร้ อ ยละ
20.59) จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 2,185 คน
(ร้อยละ 16.83)

สระแก้ว
นครนายก
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี

368
164
646
2,185
310
505
6,129
2,672
0

2,000

4,000

6,000

8,000

แผนภูมทิ ี่ 8 การบรรจุงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป

การบรรจุ ง าน จ านวน 11,639 คน
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.76 เท่า จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับ
การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด จ านวน 6,707 คน
(ร้อยละ 57.63) รองลงมาระดับประถมศึกษา
และต่ากว่า จานวน 2,557 คน (ร้อยละ 21.97)
ระดับ ปวส. จานวน 1,028 คน (ร้อยละ 8.83)

667

อนุปริญญา

28

ปวส.

1,028

ปวช.

652

มัธยมศึกษา

6,707

ประถมศึกษาฯ

2,557
0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

แผนภูมทิ ี่ 9 การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
ปี 2563 กับ ปี 2564
162

การผลิตเฟอร์นิเจอร์

729

-

ไฟฟ้า ก๊าซ

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
960

379

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
1,306

63

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

1,669
287

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

-

500

3,482

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

การบรรจุ ง านจ าแนกตามประเภทอุ ต สาหกรรม 5 อั น ดั บ แรกได้ แ ก่ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
รองลงมาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ก๊าซ และการผลิตเฟอร์นิเจอร์
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แผนภูมทิ ี่ 10 การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอาชีพเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
ปี 2563 กับ ปี 2564

10
86
53
93
34
113

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

1,088

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์

2,775
2,136

แรงงานด้านการประกอบ
0

2,000

4,000

7,589
6,000

8,000

10,000

การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรกได้แก่แรงงานด้านการประกอบได้รับการบรรจุ
งานมากที่สุด รองลงมา แรงงานบรรจุ ผ ลิ ตภัณฑ์ ตัว แทนฝายขายด้านเทคนิค ผู้ ตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

แผนภูมทิ ี่ 11 การบรรจุงานจาแนกตามรายจังหวัด
ตราด
นครนายก
สระแก้ว
จันทบุรี
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ชลบุรี

การบรรจุงาน จาแนกตามรายจังหวัด
พบว่ า จั ง หวั ด ระยองมี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
จานวน 5,947 คน (ร้อยละ 51.10) รองลงมา
จังหวัดชลบุรี จานวน 2,111 (ร้อยละ 18.14)
จั ง ห วั ด ฉ ะเ ชิ งเ ท รา จ า น ว น 2, 0 82 ค น
(ร้อยละ 17.89)
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การไปทางานต่างประเทศ
แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงจานวนผู้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
75

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
17

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

131
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กรมการจัดหางานจัดส่ง
เดินทางด้วยตนเอง
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การเดิน ทางไปทางานต่างประเทศของผู้มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
จานวน 256 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 113 คน (ร้อยละ 30.62)
สาหรับ Re - entry จานวน 72 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 341 คน
(ร้อยละ 82.57)
พบว่าการเดินทางไปทางานโดยนายจ้างพาลูกจ้างไปทางานมีมากที่สุด จานวน 131 คน (ร้อยละ
51.17) รองลงมาคือบริษัทจัดหางาน จานวน 75 คน (ร้อยละ 29.30) อันดับสามเดินทางไปด้วยตนเอง
จานวน 22 คน (ร้อยละ 8.59) อันดับสี่นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จานวน 17 คน (ร้อยละ 6.64) และ
อันดับห้ากรมการจัดหางานจัดส่ง จานวน 11 คน (ร้อยละ 4.30)

แผนภูมทิ ี่ 13 แสดงจานวนคนหางานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามรายจังหวัด
4

ชลบุรี

26
21
6

55

10

ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

13

ปราจีนบุรี

121

นครนายก
สระแก้ว
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การทางานของคนต่างด้าว
ข้อมูล สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน มี แรงงานต่างด้าวที่ทางานอยู่ในภาค
ตะวันออก จานวน 298,171 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 59
จานวน 237,990 คน จาแนกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทตลอดชีพ ไม่มี ประเภททั่วไป จานวน 10,310 คน
(ร้อยละ 3.46) ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิม จานวน 22 คน (ร้อยละ 0.01) ประเภทนาเข้าตาม MOU
จานวน 126,739 คน (ร้อยละ 42.51) และประเภทนาเข้าตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562 จานวน
100,919 คน (ร้อยละ 33.85) มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จานวน 4,331 คน (ร้อยละ 1.45) มาตรา
63/1 (ชนกลุ่มน้อย) จานวน 2,109 คน (ร้อยละ 0.71) มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตาม
แบบ บต.23 จานวน 35,169 คน (ร้อยละ 11.79) และมติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.24
จานวน 7,878 คน (ร้อยละ 2.64) มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับหรือตาม
ฤดูกาล ไม่มี และมติ ครม.29 ธันวาคม 2563 จานวน 10,694 คน (ร้อยละ 3.59) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าคนต่างด้าวลดลง จานวน 29,445 คน (ร้อยละ 8.99)

แผนภูมทิ ี่ 14 แสดงจานวนคนต่างด้าว จาแนกตามรายจังหวัด
ปราจีนบุรี 17,301

นครนายก 9,454

สระแก้ว 7,910

ฉะเชิงเทรา 44,494
ชลบุรี 156,773

ตราด 18,850

จันทบุรี 31,405
ระยอง 72,389

แผนภูมทิ ี่ 15 จานวนคนต่างด้าว จาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน
7,878
2,109
4,331

10,694

10,310
22

35,169

100,919

ทั่วไป
นาเข้าMOU
ส่งเสริมการลงทุน
มติ ครม. 4 ส.ค.63 ตามแบบ บต.23
มติ ครม. 29 ธ.ค. 63

126,739

พิสูจน์สัญชาติเดิม
นาเข้าตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62
ชนกลุ่มน้อย
มติ ครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต.24
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บทความที่น่าสนใจ

Trandform พนักงานยังไงในยุค New Normal? เปลี่ยนแปลง
มุมมอง Re-skill และพฤติกรรมด้วย Trasformative Learning
Trasformative Learning Theory ให้ความสาคัญกับระบบการ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนให้กลายเป็นคนใหม่ เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความเชื่อ
มุ ม มองภายในตั ว เอง ไปจนถึ ง การเปลี่ ย นแปลงการกระท า
และบูรณาการสู่ชีวิต
นี่ เ ป็ น หนึ่ ง ทฤษฎี ที่ อ ยากให้ ผู้ บ ริ ก าร หรื อ HR ที่ ก าลั ง มองหาเครื่ อ งมื อ หรื อ หลั ก สู ต รในการ
Trandform พนักงาน หรือทา People Transformation ไปสู่ยุคดิจิตัล หรือความปกติใหม่ (New Normal)
ของตังเองแบบที่ไม่เสียเงินเปล่า แต่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆในยุค New Normal แบบนี้
กระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบได้ดีจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้สร้าง Impact เชิงบวกทั้งนี้ ระดับ
บุคคลและในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสิ่งต่างๆในโลก หรือมุมมองภายในบุคคลเหมือนเวลาที่
CareerVisa ให้ช่วยคนทางานในการออกแบบอาชีพ (Career Design) ของตัวเอง เราต้องเปลี่ยนแปลงกรอง
ความคิดของคน ผ่านการกลั่นกรองอย่างลึกซึ้ง เปลี่ยนแปลงองค์รวม (Holistic) ทัง้ เนื้อทั้งตัวและหัวใจไปเลย
แล้วปกติองค์กรต้องการเปลี่ยนอะไรในตัวพนักงานบ้าง?
1. โลกทัศน์
2. ความรู้ความเข้าใจ
3. พฤติกรรม
4. ผู้บริหาร หรือฝ่ายบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพนักงานได้ยังไง?
ในการออกแบบการเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียนรู้ (Trasformative Learning) มี core Element
ประสบการณ์ของคน ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือที่คนอื่นมอบให้ ดีไม่ดี หรือสร้างประสบการณ์ด้วยตนเองก็ได้
โดยจะเป็นข้อมูลสาหรับนามาพูดคุยแลกเปลี่ยนการตีความหรือสะท้อนคิด เพื่อตรวจสอบและทาความเข้าใจ
ระบบคุณค่าของแต่ละคน
1. สะท้อนความคิด (Reflection) มี 3 ขั้นตอน เวลาที่ให้พนักงาน Reflect การเรียนรู้ก็ต้องให้ถึง
3 ขั้นนี้
Content Reflection จะนาคาถามด้วย What เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ทามามีอะไรบ้าง เหมือนการ
เล่าประสบการณ์ในวันนั้น เพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น
Process Reflection จะนาด้วยคาถาม How เพื่อเข้าในว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น หรือกระบวนการ
ในวันนั้นทาอย่างไร เกิดความรู้สึกอะไร
Premise Reflection จะนาด้วยคาถาม why เพื่อทาความเข้าใจว่า เพราะอะไรถึงมีความรู้สึกแบบนั้น
เพื่อให้เกิดการเข้าใจตัวตนเชิงลึกของตนเอง และสร้างให้เกิดการตรวจสอบความเชื่อ หรือคุณค่าเดิม โดยนี่เป็น
รูปแบบของการสะท้อนคิดที่เรารู้จักและใช้กันน้อยที่สุด
Note : ความรู้สึก คือรู้สึกชอบ รู้สึกผิด แบบนี้เรียกว่าความรู้สึก แต่ “รู้สึกว่า...”อันนี้คือความคิด ไม่ใช่
ความรู้สึก
2. Dialogue หรือสุนทรียสนทนา สุนทรียสนทนาจะช่วยให้มีการตรวจสอบและเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่
ลึกๆ ภายในใจของแต่ละคนออกมา นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งส่วนบุคคล (Personal Transformation)
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และการเปลี่ยนแปลงปฎิสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่ม (Socilal Transformation) เป็นหลักการตั้งคาถามตังแต่ผิว
แล้วค่อยๆเจาะเพื่อให้ตายสิ่งที่คนเชื่อ หรือคุณค่าที่มีออกมา
3. มุ ม มองที่ ร อบด้ า น การคิ ด แบบ “Analyze-Think-Change”ไม่ มี ผ ลเท่ า กั บ “See-FeelChange” เห็นตัวอย่าง รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยน ถึงจะเปลี่ยนได้ และมีคาอธิบายทางสรีรวิทยา กระบวนการ
เรี ย นรู้ กั บ อารมณ์มี ค วามสั มพั น ธ์ กัน เราจะสั ง เกตเห็ นว่ า เราจะจดจ าเหตุ การณ์ ที่ก่ อ อารมณ์รุ น แรงหรื อ
ความเจ็บปวดที่รุนแรงได้ไม่รู้ลืม
4. บริบท การให้ความสาคัญต่อบริบท เป็นการทาความเข้าใจเชิงลึกต่อปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเชิง
สังคมและวัฒนธรรม ทาให้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แคบหรือไม่แยกส่วนจากความเป็นจริงบางคนอาจจะเข้าใจเรื่อง
ได้ดี แต่บางคนอาจจะเข้าใจได้ช้า เป็นเรื่องปกติของเรื่องนี้ เช่น ผู้เรียนมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ
ในอดีต หรือครูผู้สอนมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนยังไง
5. ความสัมพันธ์ที่จริงใจ Transformative Learning ไม่สามารถทาคนเดียวได้ มันคือการเดินทาง
ที่ต้องมีคนเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกัน ไม่ได้เปลี่ยนผ่านแบบวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยน ต้องมีคนคอยไกด์ คอยเดินทาง
ไปคู่กัน เพราะคนต้องการความมั่นคงในการเปลี่ยนแปลง
เวลาออกแบบหลักสูตรหรือจัด Training, Workshop หรือ Development Program ต่างๆหากออกแบบ
โดยคานึงถึง Core Element 6 อย่างนี้ ก็จะเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทีมงานได้มากขึ้น
วงจรการ Transform คน แบ่งเป็น 10 เฟส
ก่อนจะส่งพนักงานไปอบรมแล้วหวังว่าพนักงานจะเปลี่ยน อยากชวนมาดูแนวคิด Meziros’s 10
Phases ที่ศึกษาวงจรการ Transform ตัวเองของมนุษย์ เชื่อว่าต้องเกิดภาวะวิกฤติก่อนคนจึงจะเปลี่ยน
ตัวเองทั้งทัศนคติ ความรู้ทักษะ และพฤติกรรมแบบที่องค์กรคาดหวัง
วิกฤติห รือเหตุการณ์ในชีวิตทาให้คนทาให้ สั บสนในตัว เอง หลั งจากนั้นพนักงานจะเริ่มตรวจสอบ
ความรู้สึกตัวเอง เริ่มประเมินสมมติฐานต่างๆ เริ่มสันนิษฐานว่า “คนอย่างเราเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับ
ชีวิตได้ยังไง?” ซึ่งในปี 2021 นี้ หลายองค์กรและพนักงานหลายคนคงจะได้สัม ผัสกับวิกฤติที่ว่านี้ด้วยตัวเอง
แล้วแน่นอน
จากนั้นพนักงานก็จะเริ่มตั้งคาถามและสะท้อนคิดกับตัวเอง เริ่มวิพากย์ และยอมรับความทุกข์ หรือ
ความไม่สบายใจ เริ่มสารวจบทบาทใหม่ๆ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้วิพากษ์และยอมรับ
ตัวเองแล้ว นาความรู้ใหม่ๆไปใช้กับชีวิต
จากนั้ น จะเริ่ มวางแผนเพื่ อไปสู่ สิ่งใหม่ ๆ ความสั ม พันธ์ใหม่ หรื องานใหม่ และหาทาง Acquire
ความรู้ใหม่ๆเพื่อให้แผนสาเร็จ เริ่มทดลองทาบทบาทใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจและปรับตัวกับบทบาทใหม่ได้
พนักงานจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น สร้าง Competency ใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและสุดท้าย
ก็จะเปลี่ยนแปลงได้จริง และวนลูปใหม่หากเจอกับเหตุการณ์ใหม่อีก โดยแบ่งเป็น 10 เฟส ดังนี้
เฟส 1 : ภาวะวิกฤติที่ทาให้สับสน (Disorienting Dilemma)
พนักงานได้เจอวิกฤติหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญในชีวิต เช่นการโดน
พักงาน Leave without Pay การโดนลดเงินเดือน การโดน layoff ฟีดแบคในการทางานที่ตรงประเด็นมาก
พอ หรือไปกระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการสูญเสียคนในครอบครัว
เฟส 2 : ตรวจสอบความรู้สึกของตนเอง (Self-Examination with Feelings of Fear, Anger, Guilt,
or Shame)
การวิกฤติหรือฟีดแบคที่เจอ พนักงานเริ่มรูสึกไม่มั่นคง สับสน และได้คิดตัวเอง พิจารณาความรู้สึก
ตัวเองที่มีต่อสถานการณ์ของบริษัทหรือตาแหน่งงานของตัวเอง เช่น ความรู้สึกกลัว โกรธ เสียใจ
เฟส 3 : ประเมินสมมติฐานต่างๆอย่างจริงจัง (Critical Assessment of Assumptions)
พนักงานเริ่มคิดวิเคราะห์และเช็คความเชื่อหรือ Assumption ของตัวเอง คิดหาเหตุผลอย่างเปิดใจ
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ยอมรับผ่านการตั้งคาถามเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์กับตัวเองมากขึ้นถึง
ที่มาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือฟีดแบคที่ได้รับ
เฟส 4 : ยอมรับความทุกข์หรือความไม่พอใจและการแลกเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลอื่น
(Recognition of One’s Discontent and the Precess of Transformation are Shared)
เมื่อพนักงานเข้าใจและยอมรับต่อความทุกข์ ความไม่สบายใจ หรือความไม่พอใจของตนอย่างลึกซึ้ง
และแท้จริงแล้ว ก็จะหาทางเล่าหรือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับคนอื่น อาจจะเป็นหัวหน้า งาน
เพื่อนร่วมงาน หรือฝ่ายบุคคล เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขและพัฒนาตัวเอง
เฟส 5 : สารวจหาบทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ และการปฎิบัติใหม่ (Exploration of Options for
New Reles, Relationships, and Actions)
ในขั้น นี้ พนั กงานเปลี่ ย นความเชื่อปรั บ Mindset ตั ว เองใหม่แ ล้ ว และเริ่ มคิดว่าจะท ายังไงถึงจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริง จะเห็นว่ากว่าจะเปลี่ยน Mindset ได้ก็ต้องผ่านมาแล้ว 4 ขั้น ดังนั้นมันจะไม่ใช่ว่า
ส่งไปเรียนออนไลน์ 3 ชั่วโมงแล้วจะเปลี่ยน Mindset ได้ทันที โดยส่วนมากจะได้แค่กระบวนการในการปรับ
Mindset ตัวเองเท่านั้น ซึ่งในแนวคิดนี้จะแนะนาให้ทาเมื่อพนักงานได้ไปอยู่ในเฟส
เฟส 6 : วางแผนปฎิบัติ (Planning a Course of Action)
พนักงานจะวางแผนแนวทาง หรือ Individual Development Plan หรือ Action Plan เพื่อนาไปสู่
บทบาทใหม่ ความสัมพันธ์ใหม่ หรือพฤติกรรมใหม่ๆ โดยอาจวางแผนเอง หรือทาร่วมกับหัวหน้างาน และ
ฝ่ายบุคคล
เฟส 7 : หาความรู้และทักษะเพื่อบรรลุแผน (Acquire Knowledge and Skills for Implementing
One’s Plan)
ในบทบาทใหม่ ความสั มพั น ธ์ ใ หม่ หรื อ พฤติ ก รรมใหม่ นั้ น หั ว หน้ า งานหรื อ ฝ่ า ยบุ ค คล อาจต้ อ ง
สนับสนุนในการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินตามแผนแนวทางการพัฒนาหรือ Action
Plan ที่กาหนดไว้ เพราะเป็นไปได้ว่าพฤติกรรมใหม่ต้องใช้ความรู้และทักษะชุดใหม่ด้วย นี่ คือขั้นที่การ Upskill
& Reskill เข้ามามีบทบาท
จะสังเกตว่า กว่าจะมาถึงขั้นตอนการ Training พนักงานต้องผ่านมาแล้ว 6 เฟสด้วยกัน ถึงจะเรียน
ไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง มากกว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นามาใช้
เฟส 8 : ทดลองบทบาทใหม่ (Provisional Trying of New Roles)
การได้ลองสวมบทบาทใหม่ ได้รับมอบหมายใหม่ๆ มีความสัมพันธ์ใหม่กับทีมงานี่หลากหลาย และการ
ได้ลงมือทาสิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้พนักงานเรียนรู้และปรับวิสัยทัศน์ ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมตัวเอง
เข้าที่ และได้นาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริง
เฟส 9 : สร้างสมรรถนะและความมั่นใจต่อบทบาทใหม่ (Building Competence/Confidence in New
Roles and Relationships)
ตอนนี้ ก็ เ หลื อ แค่ ก ารสร้ า งความมั่ น ใจในบทบาทใหม่ แ ละความสั ม พั น ธ์ ใ หม่ แ ก่ พ นั ก งานแล้ ว
โดยหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลอาจคิดโปรแกรมต่างๆ หรือให้ฟีดแบคเชิงบวกที่ทาให้พนักงานมีกาลัง ใจมากขึ้น
ต่อการ Transform ตัวเองในครั้งนี้
เฟส 10 : นาโลกทัศน์ใหม่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง (A Reintegration into One’s Life on the
Basis of Conditions Dictated by One’s New Perspective)
ขั้น Advance ที่สุดคือพนักงานเอามุมมอง ทัศนคติ ทักษะ หรือพฤติกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
นอกเหนือจากการทางานด้วย ก็จะทาให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืนขึ้น หน้าที่ของหัวหน้างาน หรือฝ่ายบุคคล คือ
สนับสนุนให้พนักงานก้าวผ่านแต่ละเฟสได้อย่างรวดเร็ว
ที่มา : https://www.careervisathailand.com/transform
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