
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 7,538,836 คน

ประชากร และก าลังแรงงาน
ภาวะการลงทุน

บริการจัดหางานโดยรัฐ

สงขลา

สตูล

ตรัง

ปัตตานี

นครศรีธรรมราช

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
5,251,476 คน

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน
2,287,360 คน

ผู้มีงานท า 5,090,529 คน

ผู้ว่างงาน 159,736 คน
(อัตราการว่างงาน 3.04%)

2563 : 5,125,643 คน
2564 : 5,090,529 คน 0.69 %

2563 : 124,955 คน
2564 : 159,736 คน 27.83%

ปี 2563  6,296 คน         
ปี 2564  8,098 คน

การจ้างงาน

การท างานของคนตา่งดา้ว

การไปท างานตา่งประเทศ

แรงงานไทยขออนุญาตไปท างานต่างประเทศ  

ปี 2563 3,129 คน      
ปี 2564 1,516 คน      

5 จังหวัดที่แรงงานไทยไปท างานตา่งประเทศมากที่สดุ

น าเข้าตาม
MOU

43,106 คน

มติครม.
20 ส.ค.62

181,318 คน
ส่งเสริม

การลงทุน
489 คน

ชนกลุ่มน้อย
1,158 คน

มติ ครม.
4 ส.ค.63

18,060 คน

มติ ครม.
29 ธ.ค.63
43,144 คน

ทั่วไป
11,285 คน

ตลอดชีพ
64 คน

แรงงานต่างด้าว
298,624 คน

ผู้ที่รอฤดูกาล 1,211 คน

ท างานบ้าน 711,580 คน

เรียนหนังสือ 650,876 คน

เด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ
193,749 คน

ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน

ปี 2563 :  339,402 คน
ปี 2564 : 298,624 คน 12.01%

ปี 2563  310 แห่ง

ปี 2564  293 แห่ง

โรงงานได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่

28.62%

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนโรงงานได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการใหม่มากที่สุด

อื่น ๆ 731,155 คน

51.55%

5.48 %

ความต้องการแรงงาน
จ านวน 70,537 อัตรา

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
จ านวน 59,019 คน

การบรรจุงาน
จ านวน 38,274 คน

65,890 อัตรา      7.05%
เปรียบเทียบกับปี 2563

49,856 คน     18.38%
เปรียบเทียบกับปี 2563

32,193 คน      18.89%
เปรียบเทียบกับปี 2563

310 คน 
ร้อยละ 20.45

358 คน
ร้อยละ 23.61131 คน

ร้อยละ 8.64

139 คน
ร้อยละ 9.17

169 คน
ร้อยละ 11.15



ศนูยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคใต้

กองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน

กระทรวงแรงงาน

Work from Home กับ 
Work from Office สรุปเอายังไงดี ?

บทความ



บรรณาธิการ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม) เป็นการน าเสนอภาพรวมสถานการณ์ใน       
ปี 2564 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน การไปท างานต่างประเทศ และการท างานของคน
ต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทุน ภาวะการท างานของประชากรและการว่างงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี  ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา      
และผู้สนใจทั่วไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริหารข้อมูล
ตลาดแรงงานภาคใต้ โทรศัพท์ 0-7432-5042 หรือ E-mail : lmi_ska@hotmail.com ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/lmi-south และผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ภาคใต้

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

กรกฎาคม 2565
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ภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวจากหมวด
ยางพาราแปรรูป ไม้ยางพารา และน้ ามันปาล์มดิบเป็น
ส าคัญ ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากข้ึนจากด้านราคา 
โดยเฉพาะยางและปาล์ม ตามความต้องการที่มากข้ึน ด้าน
ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากปาล์มเป็นส าคัญ จากปริมาณฝนที่ตก
ต่อเนื่องทั้งปี 

การจ้างงาน เปราะบางตามจ านวนผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ที่ปรับลดลง

การเงิน เงินฝากชะลอลงตามมาตรการช่วยเหลือ
ของรัฐที่แผ่วลง สินเชื่อ ชะลอลงตามการให้สินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ        

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ เศรษฐกิจปี 2565 
คาดว่าปรับดีข้ึนจากปีก่อน ตามการทยอยฟื้นตัวของภาค
การท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภค จากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุม COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ท าให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจปรับดีข้ึน ด้านการผลิตและส่งออก คาดว่ายัง
ขยายตัวได้ตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ยังอยู่ในระดับดี 
ประกอบกับปัญหา Supply Disruption มีแนวโน้ม
คลี่คลายช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยง
จากการระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุใหม่ที่ต้องติดตาม

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2564 ปรับดีขึ้นจากปีก่อน
ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตและส่งออก จากเศรษฐกิจ
คู่ค้าที่ทยอยฟื้นตัว ส่งผลต่อเนื่องให้การลงทุนภาคเอกชน
ปรับดีข้ึน ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง
จากสินค้ากึ่งคงทนและยานยนต์ที่กลับมาขยายตัว อย่างไร
ก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวใกล้เคียงเดิม โดยเป็น
ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ที่รุนแรง
และยืดเยื้อ

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง ตามอุปสงค์ที่
กลับมาฟื้นตัวบ้างในสินค้ากึ่งคงทนและยานยนต์ ด้าน
สินค้าอุปโภคบริโภคยังคงหดตัว

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาขยายตัวตามการ
น าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากการฟื้นตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลงตามรายจ่ายประจ าที่
ชะลอลงขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวมากขึ้น

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาขยายตัวตาม
การส่งออกและน าเข้าที่ขยายตัวสูง โดยได้รับอานิสงส์จาก
เศรษฐกิจคู่ค้าที่ทยอยฟื้นตัว

กา ร ท่อง เ ท่ี ย ว  ห ดตั ว ใ ก ล้ เ คี ย ง เ ดิ ม  โ ด ย
นักท่องเที่ยวไทยลดลงตามการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ยืดเยื้อ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากการควบคุม
การเข้าประเทศ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ปี 2564 1

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้

ภาวะเศรษฐกจิและการลงทนุ

ภาวะเศรษฐกจิ



สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ปี 2564 2

เศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2564 ปรับดีขึ้นจากปีก่อน

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง
ตามอุปสงค์ที่กลับมาฟื้นตัวบ้างใน
สินค้ากึ่งคงทนและยานยนต์ ด้าน
สินค้าอุปโภคบริโภคยังคงหดตัว

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาขยายตัว
ตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ฟื้ น ตั ว ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม

การใช้จ่ายภาครัฐ  ชะลอลง
ต ามร ายจ่ า ยประ จ าที่ ช ะ ลอล ง     
ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวมากขึ้น
ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมา
ขยายตัวมาขึ้น ตามการส่งออก
และน าเข้าที่ขยายตัวสูงโดยได้รับ
อานิสงส์จากเศรษฐกิจคู่ค้าที่
ทยอยฟื้นตัว

การท่องเที่ยว หดตัวใกล้เคียงเดิม
โดยนักท่องเที่ยวไทยลดลงตามการแพร่
ร ะ บ าด ข อ ง  COVID-19 ที่ ยื ด เ ย้ื อ 
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจาก
การควบคุมการเข้าประเทศ

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว
จากหมวดยางพาราแปรรูปเป็นส าคัญ 
ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น
จากด้านราคา โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาล์ม ตามความต้องการที่มากขึ้น ด้าน
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปาล์มเป็นส าคัญ

การจ้างงาน  เปราะบาง ตามจ านวน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
(มาตรา 33) ที่ปรับลดลง

การ เ งิน  เ งิน ฝาก  ชะลอลง  ต าม
มาตรการช่วยเหลือของรัฐที่แผ่วลง
สินเช่ือ ชะลอลง ตามการให้สินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคใต้ช่วงปี 2564 มีจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการใหม่ จ านวน 293 แห่ง เงินลงทุนจ านวน 20,410.56 ล้านบาท และมีการจ้างงาน จ านวน 8,098 คน เมื่อ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนเครื่องตบแต่งใน
อาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ มีโรงงานได้รับอนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด จ านวน 54 แห่ง เงินลงทุน 1,464.71 
ล้านบาท การจ้างงาน 1,183 คน รองลงมาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก จ านวน 33 แห่ง  เงินลงทุน 14,773.12 ล้านบาท การจ้างงาน 5,078 คน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม 
และผลิตภัณฑ์จากพืช จ านวน 28 แห่ง เงินลงทุน 1,498.35 ล้านบาท การจ้างงาน 839 คน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
โลหะ โลหะข้ันพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ จ านวน 13 แห่ง เงินลงทุน 241.29  ล้านบาท    
การจ้างงาน 166 คน และอุตสาหกรรมการผลติอื่นๆ จ านวน 165 แห่ง เงินลงทุน 2,433.09 ล้านบาท และมีการจ้างงาน
832 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ ลดลงร้อยละ 5.48 เงินลงทุน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.31 และการจ้างงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.62

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาวะการลงทนุ



เงินลงทุน  20,410.56 ล้านบาท

โรงงาน 293 แห่งการจ้างงาน 8,098 คน

ปี 2563 จ านวน 310 แห่ง 

ปี 2564 จ านวน 293 แห่ง 

5.48%

โรงงาน

ปี 2563 จ านวน 6,296 คน 
ปี 2564 จ านวน 8,098 คน 

28.62%

การจ้างงาน
ปี 2563 จ านวน 13,313.63 ล้านบาท 
ปี 2564 จ านวน 20,410.56 ล้านบาท 

53.31%

เงินลงทุน

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เงินลงทุน และการจ้างงาน
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบ ปี 2563 และปี 2564

จ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เงินลงทุน และการจ้างงาน

อุตสาหกรรม
โรงงาน (แห่ง) เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช 27 28 1,472.01 1,498.35 860 839

แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตบ
แต่งในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ

55 54 2,007.07 1,464.71 1,915 1,183

เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

41 33 5,676.18 14,773.12 2,226 5,078

ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะข้ันมูลฐาน เครื่องจักร 
เครื่องกล เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ

19 13 1,157.73 241.29 380 166

การผลิตอื่นๆ 168 165 3,000.64 2,433.09 915 832

รวมทั้งสิ้น 310 293 13,313.63 20,410.56 6,296 8,098

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ปี 2564 3
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จ านวนโรงงาน และการจ้างงาน ปี 2564 จ าแนกรายจังหวัด

นครศรีฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ฯ ระนอง ชุมพร

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

29 แห่ง

217 คน

11 แห่ง 2 แห่ง 7 แห่ง 64 แห่ง 3 แห่ง 31 แห่ง

335 คน 16 คน 101 คน 953 คน 18 คน 2,283 คน

53 แห่ง 15 แห่ง 12 แห่ง 42 แห่ง 10 แห่ง 6 แห่ง 8 แห่ง

3,088 คน 68 คน 44 คน 401 คน 184 คน 241 คน 149 คน

เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
มากที่สุด จ านวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.84 ของจ านวนโรงงานทั้งหมดในภาคใต้ รองลงมา จังหวัดสงขลา 
จ านวน 53 แห่ง (ร้อยละ 18.09) และจังหวัดพัทลุง จ านวน 42 แห่ง (ร้อยละ 14.33)  โดยจังหวัดที่มีการจ้างงาน  
มากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จ านวน 3,088 คน (ร้อยละ 38.13) รองลงมา จังหวัดชุมพร จ านวน 2,283 คน (ร้อยละ 
28.19) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 953 คน (ร้อยละ 11.77) 
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เปรียบเทียบจ านวนโรงงาน จ าแนกรายจังหวัด ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แห่ง



แผนผังการจ าแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน ปี 2564

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
5,251,476 คน

ก าลังแรงงานปัจจุบัน
5,250,265 คน

ผู้ที่รอฤดูกาล
1,211 คน

ผู้มีงานท า
5,090,529 คน

ผู้ว่างงาน
159,736 คน

เด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ
ไม่สามารถท างานได้ 193,749 คน

ท างานบ้าน
711,580 คน

เรียนหนังสือ
650,876 คน

อื่น ๆ
731,155 คน

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
7,538,836 คน

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
2,287,360 คน

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ท าการส ารวจในช่วง ปี 2564 พบว่า ผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป มีจ านวน 
7.54 ล้านคน มีผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 5.25 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 5.09 ล้านคน ผู้ ว่างงาน 1.60 แสนคน        
(คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.04) และมีผู้ที่รอฤดูกาล จ านวน 1,211 คน มีผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 
2.29 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท า ลดลงร้อยละ 0.69 ผู้ว่างงาน เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.83
อัตราการว่างงาน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 2.38 เป็นร้อยละ 3.04
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ประชากร และก าลงัแรงงาน

สถานภาพแรงงาน
ปี การเปล่ียนแปลง

2563 2564 เพิ่ม/ลด ร้อยละ

1.ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 7,488,421 7,538,836 50,415 0.67

1.1 ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 5,253,381 5,251,476 -1,905 -0.04

1) ผู้มีงานท า 5,125,643 5,090,529 -35,114 -0.69

2) ผู้ว่างงาน 124,955 159,736 34,781 27.83

3) ผู้ที่รอฤดูกาล 2,783 1,211 -1,572 -56.49

1.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 2,235,040 2,287,360 52,320 2.34

2. อัตราการว่างงาน (%) 2.38 3.04 0.66

3. อัตราการมีส่วนร่วม (%) 70.15 69.66 -0.49

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2564

หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน



ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการฯ

574,080
545,376

227,753
205,893

498,262
502,063

2,014,327
2,068,011

1,081,995
1,079,976

172,728
174,432
173,044

167,946
233,320
227,558

150,084
119,025

ผู้มีงานท ากระจุกตัวอยู่ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากที่สุด จ านวน     
2.07 ล้านคน (ร้อยละ 40.62) รองลงมา คือพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน 1.08 
ล้านคน (ร้อยละ 21.22) และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 5.45 แสนคน 
(ร้อยละ 10.71) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท าลดลงหลายประเภทอาชีพ ยกเว้นอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง เสมียน ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ
การค้าที่เกี่ยวข้อง และคนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น ที่มีผู้มีงานท าเพิ่มข้ึน

จ านวน (คน)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้  ปี 2564 6

50
249

จ านวนผู้มีงานท า 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2564

03 406,600 คน
(7.99%)

การผลิต

01 การขายส่ง การขายปลีก 875,209 คน
(17.19%)

02 412,901 คน
(8.11%)

กิจกรรมโรงแรม และอาหาร

04 279,712 คน
(5.49%)

การก่อสร้าง

05 227,106 คน
(4.46%)

การบริหารราชการฯ

จากจ านวนผู้ มี งานท า  นอกภาค
เกษตรกรรม 5 อันดับแรก พบว่า อุตสาหกรรม
การขายส่ง การขายปลีก มีจ านวนผู้มีงานท า
มากที่สุด ร้อยละ 17.19 ของจ านวนผู้มีงานท า
ทั้งหมด รองลงมาคือ กิจกรรมโรงแรม และ
อาหาร ร้อยละ 8.11 การผลิต ร้อยละ 7.99
การก่อสร้าง ร้อยละ 5.49 และการบริหาร
ราชการและการป้องกันประเทศ ร้อยละ 4.46

ผู้มีงานท า 
5,090,529 คน

ปี 2563

ปี 2564

เปรียบเทียบผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2563 และปี 2564

ภาวะการมีงานท า

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนคิ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่ง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

เสมียน

พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ

ผู้ปฏิบัติงานโรงงานฯ

คนงาน



เปรียบเทียบผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 และปี 2564
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เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของ       
ผู้มีงานท า พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 1,247,713 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.51 ของผู้มีงานท าทั้งหมด 
รองล งมา คือ  ระดับอุ ดม ศึกษา  จ านวน 
1,128,657 คน (ร้อยละ 22.17) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จ านวน 
953,768 คน (ร้อยละ 18.74) เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท าเกือบทุกระดับ
การศึกษา มีจ านวนลดลง ยกเ ว้น ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา มีจ านวนผู้มีงานท า
เพิ่มข้ึน

ต่ ากว่า
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

ไม่มีการศึกษา/
ไม่ระบุ

ผู้มีงานท า

5,090,529 คน

178,072 คน
ร้อยละ 3.50

482,596 คน
ร้อยละ 9.48

1,744,561 คน
ร้อยละ 34.27

1,848,686 คน
ร้อยละ 36.32

834,989 คน
ร้อยละ 16.40

1,625 คน
ร้อยละ 0.03

สถานภาพการท างานของผู้มีงานท าในภาคใต้ พบว่า ท างานส่วนตัวมากที่สุด จ านวน 1,848,686 คน   
คิดเป็นร้อยละ 36.32 รองลงมาเป็นลูกจ้างเอกชน จ านวน 1,744,561 คน (ร้อยละ 34.27) และช่วยธุรกิจ
ครัวเรือน จ านวน 834,989 คน (ร้อยละ 16.40) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกือบทุกสถานภาพการท างานมี
จ านวนเพิ่มข้ึน ยกเว้น สถานภาพเป็นลูกจ้างเอกชน และการรวมกลุ่ม ที่มีจ านวนผู้มีงานท าลดลง

จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2564

นายจ้าง

ลูกจ้างรัฐบาล

ลูกจ้างเอกชนท างานส่วนตัว

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

การรวมกลุ่ม

786,170
731,939

1,281,710
1,247,713

866,571
852,680

944,742
953,768
1,054,905
1,128,657

191,545
175,773

ปี 2563 ปี 2564



1.21

2.62

3.62

4.83

1.24
1.76

0.44

2.84
2.32 1.20 1.20

3.79

1.31

6.99

1.78

3.38
4.15

9.67

1.68 1.90
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เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จ าแนกรายจังหวัด  ปี 2563 กับ ปี 2564

ร้อยละ

ภาคใต้มีผู้ว่างงานจ านวน 159,736 คน หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.04 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.66 จากปี 
2563 โดยจังหวัดภูเก็ต มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในภาคใต้ ร้อยละ 9.67 รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 
8.46 และจังหวัดพังงา ร้อยละ 4.15 และอัตราการว่างงานต่ าสดุอยู่ที่จังหวัดตรัง ร้อยละ 0.98 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2563 เกือบทุกจังหวัดมีอัตราการว่างงานเพิ่มข้ึน ยกเว้น จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานี ที่มีอัตรา
การว่างงานลดลง

จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วโมงการท างาน ปี 2564
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ผู้มีงานท า

5,090,529 คน

0 ชั่วโมง

35 ชั่วโมง
ขึ้นไป

1- 34 ชั่วโมง

184,528 คน
ร้อยละ 3.62

1,837,460 คน
ร้อยละ 36.10

3,068,541 คน

ร้อยละ 60.28

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ช่ั ว โ ม ง ก า ร
ท างาน พบว่า ผู้มีงานท าที่ท างานตั้งแต่ 
35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ข้ึนไปมากที่สุด 
จ านวน 3,068,541 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.28 รองลงมาผู้มีงานท าที่ท างาน
น้อยกว่า 35 ช่ัวโมง (1-34 ช่ัวโมง) 
จ านวน 1,837,460 คน (ร้อยละ 
36.10) และผู้มีงานท าประจ าแต่ไม่ได้
ท างานในสัปดาห์ที่ท าการส ารวจ

ภาวะการว่างงาน

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

(0 ช่ัวโมง) จ านวน 184,528 คน (ร้อยละ 3.62)  เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การท างานน้อยกว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
มีจ านวนเพิ่มข้ึน ขณะที่ผู้มีงานท าแต่ไม่ได้ท างาน (0 ช่ัวโมง) และท างานมากกว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มีจ านวนลดลง



ปี 2563

ปี 2564

ความต้องการแรงงาน

สาขาอุตสาหกรรมท่ีมคีวามต้องการแรงงานมาก 3 อันดับแรก

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ปี 2563 กับ ปี 2564

65,890

70,537

ความต้องการแรงงาน (อัตรา) 

49,856
59,019

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ (คน)

32,193
38,274

การบรรจุงาน (คน)
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บริการจดัหางานโดยรฐั

จากข้อมูลการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางานใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า มีความต้องการ
แรงงาน จ านวน 70,537 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ านวน 59,019 คน และการบรรจุงาน จ านวน 38,274 คน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
7.05 18.38 และ 18.89 ตามล าดับ

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 20,105 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จ านวน 18,088 อัตรา 
(ร้อยละ 25.64) การก่อสร้าง จ านวน 7,075 อัตรา (ร้อยละ 10.03) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน 5,277
อัตรา (ร้อยละ 7.48) และการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ จ านวน 2,964 อัตรา (ร้อยละ 4.20) 

1 3

3,630 อัตรา
(ร้อยละ 5.15)

3,194 อัตรา
(ร้อยละ 4.53)

2,138 อัตรา
(ร้อยละ 3.03)

2โรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

การผลิตส่ิงของ 
เครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือ

เภสัชกรรมที่ท าจากยางการก่อสร้างอาคาร
ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย1

2

3



เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2563 กับ ปี 2564
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อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ

ปี 2563

ปี 2564

จ านวน (อัตรา)

25,348
22,718

3,166
3,584

5,258
4,288

468
363

7,797
7,398

8,764
8,827

12,013
14,047

3,110
2,950

3,148
3,180

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพของความต้องการแรงงาน พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีความต้องการแรงงาน
มากที่สุด จ านวน 25,348 อัตรา (ร้อยละ 35.94) รองลงมาอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
14,047 อัตรา (ร้อยละ 19.91) และอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จ านวน 8,827 อัตรา (ร้อยละ 12.51) เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท าเพิ่มข้ึนหลายประเภทอาชีพ ยกเว้นอาชีพผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง พนักงานบริการ พนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ที่มีผู้มีงานท าลดลง           

สาขาอาชีพท่ีมีความต้องการแรงงานมาก 3 อันดับแรก

แรงงานด้านผลิต
3,614 อัตรา

(ร้อยละ 5.12)

ตัวแทนนายหน้า
ขายบริการธุรกิจอ่ืนๆ

3,440 อัตรา
(ร้อยละ 4.88)

แรงงานท่ัวไป
15,640 อัตรา

(ร้อยละ 22.17)



จ านวน (คน)

10,082

ผู้สมัครงาน  

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 และปี 2564

เปรียบเทียบจ านวนผู้สมัครงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ  ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน
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ปี 2563 ปี 2564

8,606

11,551

19,187

ปริญญาโทและสูงกว่า

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษาและต่ ากว่า

9,298

5,730

10,999

519
407

11,079

6,394

10,018

9,303

21,910

11,426

นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 21,910 อัตรา 
(ร้อยละ 31.06) รองลงมาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 11,426 อัตรา (ร้อยละ 16.20) และระดับ     
ปริญญาตรี จ านวน 11,079 อัตรา (ร้อยละ 15.71) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าเกือบทุกระดับการศึกษาความ
ต้องการแรงงานมีจ านวนเพิ่มข้ึน ยกเว้นระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า ปริญญาตรี และปริญญาโทและสูงกว่า ที่มี
จ านวนลดลง

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ

ปี 2563

ปี 2564

93

2,139

1,275

5,645

14,313

10,207

3,646

2,456

13,405

2,033

1,393

188

7,168

16,766

11,800

3,564

2,702

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ มีผู้สมัครงานมากที่สุด จ านวน 16,766 คน     
(ร้อยละ 28.41) รองลงมาอาชีพงานพื้นฐาน จ านวน 13,405 คน (ร้อยละ 22.71) และอาชีพช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 11,800 คน (ร้อยละ 19.99) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าเกือบทุกประเภท
อาชีพมีจ านวนผู้สมัครงานเพิ่มข้ึน ยกเว้นอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ประกอบ
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ที่มีผู้สมัครงานลดลง



การบรรจุงาน

สาขาอุตสาหกรรมท่ีมกีารบรรจุงานมาก 3 อันดับแรก
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ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 38,274 คน จังหวัดที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 8,003 คน (ร้อยละ 20.91) รองลงมาจังหวัดสงขลา จ านวน 6,327 คน (ร้อยละ 16.43) และจังหวัดกระบี่
จ านวน 4,222 คน (ร้อยละ 11.03) ประเภทอุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ มีการบรรจุงานมากที่สุด จ านวน 10,875 คน (ร้อยละ 28.41) รองลงมาประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
จ านวน 9,707 คน (ร้อยละ 25.36) และประเภทอุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน 3,454 คน 
(ร้อยละ 9.02) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การบรรจุงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.89

โรงแรม รีสอร์ท 
และห้องชุด
2,286 คน

(ร้อยละ 5.97)

การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค
1,501 คน

(ร้อยละ 3.92)

ร้านสะดวกซื้อ/
มินิมาร์ท
1,355 คน

(ร้อยละ 3.54)

เปรียบเทียบจ านวนการบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ  ปี 2563 และปี 2564

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ

ปี 2563

ปี 2564

จ านวน (คน)

10,365

1,414

946

61

4,461

6,379

6,315

1,055

1,197

14,614

1,196

862

139

4,760

6,115

7,740

1,242

1,606



ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน
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เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจงุานมากทีสุ่ด จ านวน 14,614 คน (ร้อยละ
38.18) รองลงมา อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7,740 คน (ร้อยละ 20.22) และอาชีพ
เสมียน เจ้าหน้าที่ จ านวน 6,115 คน (ร้อยละ 15.98) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนการบรรจุงานเพิ่มข้ึนเกือบทุก
ประเภทอาชีพ ยกเว้น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง และผู้ปฏิบัติใน
โรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ที่มีการบรรจุงานลดลง

สาขาอาชีพท่ีมีการบรรจุงานมาก 3 อันดับแรก

ตัวแทนนายหน้า
ขายบริการธุรกิจอ่ืนๆ

2,244 คน
(ร้อยละ 5.86)แรงงานท่ัวไป

10,104 คน
(ร้อยละ 26.40)

เสมียน 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร

1,982 คน
(ร้อยละ 5.18)

ปริญญาโทและสูงกว่า

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษาและต่ ากว่า

90

เปรียบเทียบการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 และปี 2564

ปี 2563 ปี 2564

11,106

337

4,008

2,034

10,478

4,140
5,845

12,082

2,089

4,379

363

13,403

113

ส าหรับระดับการศึกษาที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 13,403 คน (ร้อยละ 
35.02) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 12,082 บาท (ร้อยละ 31.57) และระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า 
จ านวน 5,845 คน (ร้อยละ 15.27) และมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด จ านวน 11,766 คน (ร้อยละ 30.74) 
รองลงมาอายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 9,947 คน (ร้อยละ 25.99) และอายุระหว่าง 25-29 ปี จ านวน 8,502 คน 
(ร้อยละ 22.21)



เปรียบเทียบจ านวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดนิทางไปท างานต่างประเทศ 
จ าแนกตามวิธีการเดินทาง ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
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การไปท างานตา่งประเทศ

5 จังหวัดท่ีแรงงานเดินทางไปท างานต่างประเทศมากท่ีสุด

04

05

03

02

01

ภาคใต้มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศในปี 2564 จ านวน 1,516 คน (ชาย 
1,278 คน หญิง 238 คน) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 51.55

แรงงานเดินทางไปท างานด้วยตนเอง มากที่สุด จ านวน 901คน (ร้อยละ 59.43) รองลงมาแรงงานเดินทาง
ไปท างานโดยวิธี Re-entry visa (เป็นแรงงานซึ่งได้รบัการต่อสัญญาจ้างและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท างาน
ต่างประเทศ) จ านวน 328 คน (ร้อยละ 21.64) และนายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน จ านวน 209 คน (ร้อยละ 13.79) 

จังหวัดสงขลามีแรงงานไทยเดินทางไปท างานต่างประเทศมากที่สุด จ านวน 358 คน (ร้อยละ 23.61) 
รองลงมาจังหวัดสตูล จ านวน 310 คน (ร้อยละ 20.45) และจังหวัดตรัง จ านวน 169 คน (ร้อยละ 11.15)

จังหวัดสงขลา

358 คน
ร้อยละ 23.61

310 คน
ร้อยละ 20.45

169 คน 
ร้อยละ 11.15139 คน

ร้อยละ 9.17

131 คน 
ร้อยละ 8.64

เดินทาง
ด้วยตนเอง

กรมการ
จัดหางาน

จัดส่ง

นายจ้าง
พาไป
ท างาน

นายจ้าง
ส่งไป

ฝึกงาน

บริษัท
จัดหางาน

จัดส่ง
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การท างานของคนตา่งดา้ว

จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ในปี 2564 (ณ เดือนธันวาคม) ภาคใต้มีจ านวนแรงงานต่างด้าว
คงเหลือ จ านวน 298,624 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 ของทั้งประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 
12.01 จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 76,270 คน 
(ร้อยละ 25.54) รองลงมาจังหวัดภูเก็ต จ านวน 53,262 คน (ร้อยละ 17.84) และจังหวัดสงขลา จ านวน 40,961 คน 
(ร้อยละ 13.72)

จ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ จ าแนกรายจังหวัด

ชุมพร
33,473 คน

สุราษฎร์ธานี
76,270 คน

พัทลุง
1,182 คน

สงขลา
40,961 คน

ปัตตานี
6,679 คน

นครศรีธรรมราช
17,137 คน

นราธิวาส
1,586 คน

ระนอง
30,900 คน

พังงา
18,602 คน

ภูเก็ต
53,262 คน

กระบี่
7,772 คน ตรัง

6,337 คน
สตูล
2,025 คน ยะลา

2,438 คน

3 จังหวัดท่ีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานมากท่ีสุด

01

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ านวน 76,270 คน

ร้อยละ 25.54

02

จังหวัดภูเก็ต
จ านวน 53,262 คน

ร้อยละ 17.84

03

จังหวัดสงขลา
จ านวน 40,961 คน

ร้อยละ 13.72



ตลอดชีพ
64 คน

ชนกลุ่มน้อย 
1,158 คน

ต่างด้าว 3 สัญชาติ
(กัมพูชา เมียนมา ลาว)

285,628 คน

ประเภททั่วไป
11,285 คน

ส่งเสริมการลงทุน
489 คน

กลุ่มมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
181,318 คน

กลุ่มมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563
18,060 คน

กลุ่มมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 
43,144 คน

กลุ่มน าเข้าตาม MOU
43,106 คน

แรงงานต่างด้าว
298,624 คน

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในภาคใต้ ณ เดือนธันวาคม 2564
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จ านวนแรงงานต่างด้าวจ าแนกตามลักษณะการเข้าเมือง และประเภทคนต่างด้าวตามพระราชก าหนด      
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. มาตรา 59 จ านวน 235,773 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานใน
ภาคใต้ จ าแนกเป็น ประเภทตลอดชีพ 64 คน (ร้อยละ 0.03) ประเภททั่วไป 11,285 คน (ร้อยละ 4.79) น าเข้าตาม 
MOU 43,106 คน (ร้อยละ 18.28) และน าเข้าตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562 181,318 คน (ร้อยละ 76.90)

2. มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จ านวน 489 คน (ร้อยละ 0.16)
3. มาตรา 63/1 (ชนกลุ่มน้อย) จ านวน 1,158 คน (ร้อยละ 0.39)
4. มาตรา 63/2 (มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563) จ านวน 18,060 คน (ร้อยละ 6.04) (แบบ บต.23 จ านวน 

13,748 คน และแบบ บต.24 จ านวน 4,312 คน)
5. มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 จ านวน 43,144 คน (ร้อยละ 14.45)

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ท่ามกลางสถานการณ์ของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ทุเลาลงแล้วในหลายประเทศ สภาพการท างานเดิม
ที่คุ้นเคยส าหรับหนุ่มสาวออฟฟิศตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมา คือ การท างานจากที่บ้าน (Work 
from Home : WFH) อาจจะถึงคราวสิ้นสุด เห็นได้จากบางบริษัทที่ได้วางนโยบายให้พนักงานกลับมาท างานที่
ออฟฟิศ (Work from Office : WFO) อย่างเต็มรูปแบบแล้ว 100% อย่างไรก็ดี หลายบริษัทยังสนับสนุน
แนวทางแบบ hybrid คือ การผสมผสานระหว่าง WFH กับ WFO เข้าด้วยกันตามสัดส่วนที่แตกต่างกันไป      
ผู้ท างานเองก็อาจมีจริตความชอบ สไตล์การท างาน รวมถึงบทบาทในการท างานที่แตกต่างกันด้วย (แน่นอนว่า 
ไม่นับรวมประเภทหรือบทบาทการท างานที่ยังไงต้องเข้าออฟฟิศอยู่แล้ว ท างานจากที่บ้านไม่ได้) ผู้เขียนจึงขอ
ส ารวจจุดเด่นส าคัญของการท างานทั้งสองรูปแบบโดยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น แต่อ้างอิงจาก
งานวิจัยและผลการส ารวจบางส่วนมาชวนท่านผู้อ่านคิดตามกัน  ทั้งนี้ ต้องบอกไว้ก่อนว่า แต่ละองค์กรอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันได้ ไม่ ว่าจะเป็น
รูปแบบการท างาน บุคลิกลักษณะและ
ความชอบของผู้บริหารและพนักงาน
บางจุดเด่นก็อาจไม่ได้เป็นจริงกับองค์กร   
นั้น ๆ เสมอไป และบางจุดเด่นเองก็มี
งานวิจัยที่ ให้ข้อสรุปแตกต่างไปจาก
งานวิจัยส่วนใหญ่ด้วย 

Work from Home กับ Work from Office สรุปเอายังไงดี ?

บทความ

จุดเด่นส าคัญของ WFH มีอยู่หลายประการ อาทิ 1) ผลิตภาพ (productivity) ของคนท างานท่ี
เพ่ิมขึ้น สะท้อนจากหลายงานวิจัย เช่น งานวิจัยอันโด่งดังจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด Bloomet al. (2015) 
ที่ศึกษาพนักงาน 16,000 คนในบริษัท CTrip (บริษัทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น
NASDAQ) พบว่าพนักงานมีศักยภาพในการท างานเพิ่มข้ึน 13%  เมื่อเทียบกับพนักงานที่ท างานในออฟฟิศ 
หรือ Choudhury et al. (2021) ที่พบว่าการท างานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) เพิ่มผลิตภาพ
พนักงานถึง 4% แม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานวิจัยที่ให้ข้อสรุปแตกต่างออกไป เช่น งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย     
ชิคาโก Gibbs et al. (2021) ที่ระบุว่าผลิตภาพของคนท างานลดลงจากการ WFH 2) การประหยัดต้นทุน
พลังงานและเวลาในการเดินทาง สะท้อนจากงานวิจัยล่าสุด เช่น Barrero et al.(2021) ซึ่งประเมินว่าช่วย
ประหยัดต้นทุนของคนท างานกว่า 5-10% ในการท างานในเมืองใหญ่ ๆ เมื่อเทียบกับก่อนเกิดวิกฤตโควิด     
ยิ่งหันกลับมามองประเทศไทยและสถานการณ์น้ ามันแพงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสัญจรในเมืองใหญ่         
เช่น กรุงเทพฯ แล้ว จุดเด่นข้อนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ลง 3) ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน
มากขึ้น โดยเฉพาะการได้ใช้เวลากับครอบครัว สะท้อนจากหลายงานวิจัยและผลส ารวจต่างประเทศ   



เช่น Barrero et al. (2021) หรือผลส ารวจในประเทศไทยเอง เช่น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเมื่อปี 2564    
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 45.3% ระบุว่าพึงพอใจจากการมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัย
บางส่วน เช่น Bellmann and Hubler (2020) ช้ีให้เห็นว่า ความพึงพอใจที่เพิ่มข้ึนอาจเป็นเรื่องช่ัวคราว ไม่มี
ผลในระยะยาว หรือ Möhring et al. (2020) ที่พบว่า ความพึงพอใจดังกล่าวอาจถูกลดทอนในกรณีสถานที่ที่
บ้านไม่พร้อมในการท างาน โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กเล็กและใช้ห้องท างานร่วมกัน
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ในทางกลับกัน จุดเด่นส า คัญของ 
WFO ซึ่งเปรียบเสมือนเหรียญอีกด้านหน่ึง   
ของ WFH เช่น 1) ความคล่องตัวในการท างาน
ท่ีออฟฟิศท่ีมากกว่า WFH อาทิ อุปกรณ์การ
ท างานที่ เพียบพร้อมกว่าที่บ้าน โดยเฉพาะ
อุปกรณ์และระบบ IT สะท้อนจากผลการส ารวจ
เ ช่น ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างเ พ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานใน
ออฟฟิศท่ีดีกว่า โดยการติดต่อประสานงาน
ระหว่างทีมที่อาจไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบ
ทางการเสมอไป เช่น Gibbs et al. (2021) ซึ่ง
ช้ีให้เห็นต้นทุนการสื่อสารระหว่างกันในการท า 

WFH ที่สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างคนท างานด้วยกันอาจเกิดจากอวัจนภาษาใน
การพูดคุยแบบตัวต่อตัวได้มากกว่าการพูดคุยแบบออนไลน์ ตลอดจนการสอนงานหรือ coachingพนักงานใหม่
ที่เวลาเจอหน้ากันจะท าได้ดีกว่า 3) ความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะหมดไฟในการท างาน (burnout) ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นน้อยกว่าการ WFH สะท้อนจากการ WFH ที่พบระยะเวลาในการท างานยาวนานข้ึนในแต่ละวัน เช่น 
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด DeFilippis et al.(2020) ช้ีว่า WFHท าให้ระยะเวลาในการท างานต่อวัน
เพิ่มข้ึน 8.2% หรือ 48.5 นาทีต่อวัน มีประชุมถี่ข้ึนและไม่มีเวลาพักผ่อน        

จากการท างานทั้งสองรูปแบบดังกล่าว ซึ่งมีจุดเด่นของตนเองทั้งคู่ ผู้เขียนคงไม่อาจสรุปได้ว่าองค์กร
หรือบริษัทควรจะไปทางไหนดี แต่ที่พอจะสรุปได้คือ ไม่จ าเป็นต้องสุดโต่งไปทางใดทางหน่ึง แต่อาจเลือก
แบบผสมผสาน ซึ่งน าข้อดีของแต่ละรูปแบบผสมกัน และที่ส าคัญคือในแต่ละองค์กร ซึ่งมีรูปแบบและ
วิธีการท างานที่แตกต่างกัน คงต้องหาแนวทางหรือจุดสมดุลท่ีตกลงร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานใน
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสุขกันทุกฝ่ายต่อไป      

ผู้เขียน : สุพริศร์ สุวรรณิก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์

คอลัมน์ “บางขุนพรหมชวนคิด” นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2565
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_25Jun2022-
2.aspx?fbclid=IwAR277eB_peCilzKCSK9Z27AnV-g01DXVsxhU2Sy9kvjf1MUC9-Xw76Rdh8k



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเกา่ (ชั้น 1) ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7432-5042

อ านวยการโดย
นางสาวสุวกุล  ไตรรัตน์ผลาดล

ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

จัดท าโดย

https://doe.go.th/lmi-south
Facebook Fanpage

ศูนยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคใต้
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