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สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกจิไทย

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

ตลาดแรงงานในอนาคต
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โครงสร้างประชากร : ธันวาคม 2563

ผู้มีอายุ 15 ปีขึน้ไป 56.96 ล้านคน

ก าลงัแรงงานรวม  
39.45 ล้านคน 17.51 ล้านคน

ผู้อยู่นอกก าลงัแรงงาน

ก าลงัแรงงานปัจจุบัน
39.35 ล้านคน

รอฤดูกาล
1.00 แสนคน

ผู้มงีานท า
38.76 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
5.90 แสนคน

ท างานบ้าน
4.74 ล้านคน

เรียนหนังสือ
4.08 ล้านคน

อ่ืน ๆ *
8.69 ล้านคน

* อ่ืน ๆ หมายถึง เด็ก ชรา ป่วย 
หรือพกิารไม่สามารถท างานได้

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาติ 4



ภาวะการท างานของประชากร : ธันวาคม 2563

เพิม่ขึน้ 1.1 ล้านคน

ผู้มงีานท านอกภาคเกษตร 5 อนัดบัแรก

ขายส่ง/ขายปลกี 
6.40 ล้านคน

การผลติ 
5.42 ล้านคน

ทีพ่กัแรม 
2.97 ล้านคน

ก่อสร้าง 
2.11 ล้านคน

บริหารราชการ 
1.52 ล้านคน

นอกภาคเกษตร
25.28 ล้านคน

ภาคเกษตร
13.48 ล้านคน

+ 2.92%YoY
+ 1.28%MoM

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาติ
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ภาวะการท างานของประชากร : ธันวาคม 2563
ผู้มงีานท า จ าแนกตามประเภทอาชีพ
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ผู้บริหาร ช่างเทคนิค งานบริการเสมียนผู้ประกอบ
วชิาชีพ

งานเกษตร/
ประมง

ปฏิบัติ
งานฝีมือ

ปฏิบัตงิาน
ในโรงงาน

อาชีพงาน
พืน้ฐาน

หน่วย : ล้านคน

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาติ 6



ภาวะการท างานของประชากร : ธันวาคม 2563

+ 60.76%YoY

- 24.74%MoM

อตัราการว่างงาน ร้อยละ 1.5
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เคยท างาน 4.06 แสนคน

เกษตรกรรม
0.23 แสนคน

การผลติ
1.30 แสนคน

บริการ/การค้า
2.53 แสนคน

ไม่เคยท างาน 1.84 แสนคน

ระดบัการศึกษา

อุดมศึกษา       0.83 แสนคน

มัธยมปลาย      0.26 แสนคน

มัธยมต้น         0.27 แสนคน

ประถมศึกษา    0.18 แสนคน

ต ่ากว่าประถมฯ  0.02 แสนคน

ปวช./ปวส.      0.28 แสนคน

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาติ



ภาวะการท างานของประชากร : ธันวาคม 2563

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาติ
8

ผู้มงีานท า 6.36 ล้านคน  
ผู้ว่างงาน 0.51 แสนคน

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ผู้มงีานท า 12.18 ล้านคน  
ผู้ว่างงาน   1.99 แสนคน

ผู้มงีานท า 9.76 ล้านคน  
ผู้ว่างงาน 0.97 แสนคน

ผู้มงีานท า 5.36 ล้านคน  
ผู้ว่างงาน 1.00 แสนคน

ผู้มงีานท า 5.10 ล้านคน  
ผู้ว่างงาน  1.43 แสนคน

ผู้มีงานท า และผู้ว่างงาน จ าแนกตามภาค



ภาวะการท างานของประชากร : ธันวาคม 2563

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาติ
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อ่ืน ๆ /ไม่ทราบ 9

ผู้มีงานท า และผู้ว่างงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา



ภาวะความต้องการแรงงาน : มกราคม 2564

แจ้งความต้องการแรงงาน
กบักรมการจัดหางาน

29,175 อตัรา

ผู้สมคัรงานทีม่าใช้บริการ
กรมการจัดหางาน

28,887 คน

บรรจุงาน
22,887 คน

นายจ้าง/สถานประกอบการ จ านวน 957 แห่ง แจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ ณ เดือนมกราคม 2564
จ านวน 29,175 อตัรา เป็นความตอ้งการแรงงานในระดบั ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากท่ีสุด จ านวน 10,930 อตัรา (ร้อยละ 37.46) รองลงมา คือ ระดับ
มธัยมศึกษา จ านวน 8,894 อตัรา (ร้อยละ 30.49) ระดบัประถมศึกษา จ านวน 4,840 อตัรา (ร้อยละ 16.59) และระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 4,511 อตัรา 
(ร้อยละ 15.46)

ทีม่า : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

+ 38.31%YoY

- 11.31%MoM

+ 36.02%YoY

- 20.25%MoM

+ 23.51%YoY
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ธันวาคม 63 จ านวน 32,894 อตัรา

มกราคม 63 จ านวน 21,094 อตัรา มกราคม 63 จ านวน 21,238 คน

ธันวาคม 63 จ านวน 21,238 คน

มกราคม 63 จ านวน 18,530 คน

ธันวาคม 63 จ านวน 30,829 คน
-25.76%MoM



ภาวะความต้องการแรงงาน : มกราคม 2564

ความต้องการแรงงาน 5 อนัดบัแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย
2. ผู้จัดการทัว่ไปด้านบริการทางธุรกจิ
3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
4. เจ้าหน้าทีบ่ริหารของหน่วยงานรัฐบาล
5. ผู้จัดการฝ่ายค้าปลกี

1

2

ทีม่า : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

3
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1. นักการตลาด 
2. นักส ารวจทั่วไป
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์
4. โปรแกรมเมอร์
5. นักวเิคราะห์ระบบข่ายงาน

1. ตวัแทนนายหน้าขายบริการธุรกจิ
2. พนักงานบริการลูกค้า
3. พนักงานบัญชี
4. ตวัแทนขายผลติภณัฑ์
5. ช่างเทคนิควศิวกรรมไฟฟ้า



ภาวะความต้องการแรงงาน : มกราคม 2564

ความต้องการแรงงาน 5 อนัดบัแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ

ทีม่า : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

4

5

6

12

1. พนักงานธุรการ
2. เจ้าหน้าที่คลงัสินค้า
3. เจ้าหน้าที่เกบ็เงนิ
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
5. เจ้าหน้าที่ขนส่ง

1. พนักงานขาย
2. พนักงานบริการทั่วไป
3. พนักงานเสิร์ฟ
4. พนักงานรักษาความปลอดภยั
5. แม่บ้านส านักงาน

1. ผู้ท าไม้ทั่วไป
2. เจ้าพนักงานส ารวจนับแจงไม้
3. ผู้เพาะปลูกพืชสวน
4. คนงานฝีมือประจ าสวนไม้ยืน
และไม้พุ่ม

5. ผู้ตบแต่งสวน



ภาวะความต้องการแรงงาน : มกราคม 2564

ความต้องการแรงงาน 5 อนัดบัแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ

ทีม่า : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

7

8

9

13

1. ช่างซ่อมยานยนต์
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างเช่ือมโลหะ
4. ช่างตดัเยบ็เส้ือผ้า
5. ช่างไม้

1. พนักงานขบัรถยนต์
2. พนักงานขบัรถบรรทุก
3. ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลาก
4. พนักงานขบัรถตู้
5. พนักงานขบัรถยก

1. แรงงานด้านการผลติ
2. พนักงานจดัส่งสินค้า 
3. แรงงานบรรจุ
4. พนักงานท าความสะอาด
5. แรงงานก่อสร้าง



ภาวะความต้องการแรงงาน : มกราคม 2564

ทีม่า : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมคัรงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ
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ภาวะความต้องการแรงงาน : มกราคม 2564

ทีม่า : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมคัรงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา
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การไปท างานต่างประเทศ : มกราคม 2564

ทีม่า : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 16

ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 46,556 คน หรือ - 31.26%YoY

เดือนมกราคม 2564 มีแรงงานไทยที่ยงัคงท างาน
ในต่างประเทศ จ านวน

โดยประเทศที่แรงงานไทยไปท างานมากที่สุด 3 อนัดบัแรก 
คือ ไต้หวนั  อสิราเอล  และสาธารณรัฐเกาหลี

ส าหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปท างานมากที่สุด 
คือ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลติ 
และแรงงานด้านการเกษตร  

102,385 คน



การไปท างานต่างประเทศ : มกราคม 2564

ทีม่า : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 17

5 อนัดบัประเทศทีแ่รงงานไทยยงัคงท างานมากทีสุ่ด



การไปท างานต่างประเทศ : มกราคม 2564

ทีม่า : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 18

5 อนัดบัแรกของประเทศทีแ่รงงานไทยยงัคงท างานมากทีสุ่ด จ าแนกตามกลุ่มประเทศ



การท างานของคนต่างด้าว : ธันวาคม 2563

ทีม่า : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน 19

คนต่างด้าวท างานอยู่ในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2563

มจี านวนทั้งส้ิน 2,512,328 คน ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 505,088 คน หรือ - 16.74%



การท างานของคนต่างด้าว : ธันวาคม 2563

20ทีม่า : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน



สถานการณ์การว่างงานและการเลกิจ้าง : มกราคม 2564

21

เดือนมกราคม 2564 พบว่า มีจ านวนสถานประกอบการ 484,803 แห่ง 
มีผู้ประกนัตนมาตรา 33 จ านวน 11,055,513 คน 
และมีผู้ประกนัตนมาขึน้ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน

จ านวน 366,734 คน คดิเป็นร้อยละ 3.32 ของผู้ประกนัตนมาตรา 33

ผู้ประกนัตน ม.33 และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ปี 2563 และปี 2564
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ผู้ประกนัตนมาตรา 33 : ล้านคน ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน : แสนคน

ที่มา : ส านักงานประกนัสังคม



สถานการณ์การว่างงานและการเลกิจ้าง : มกราคม 2564

22ที่มา : ส านักงานประกนัสังคม

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ปี 2563 และปี 2564

161,984 151,802 170,144
215,652 

332,060 
395,693 410,061 435,010

487,980 491,662 465,465
395,013366,734

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2563 ปี 2564 หน่วย : คน

126.40%YoY



มกราคม 2564
จ านวน 366,734 คน 

ลาออก
182,682 คน

เลกิจ้าง
171,075 คน

ส้ินสุดสัญญาจ้าง
12,977 คน

สถานการณ์การว่างงานและการเลกิจ้าง : มกราคม 2564

23ที่มา : ส านักงานประกนัสังคม

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน

ม.ค. 63 จ านวน 161,984 คน 
126.40%

MoM

ธ.ค. 63 จ านวน 395,013 คน 
7.16%

YoY  
ลาออก 49.81%

เลกิจ้าง 46.65%

ส้ินสุดสัญญาจ้าง 3.54%



เพิม่จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน + 59%YoY  

สถานการณ์การว่างงานและการเลกิจ้าง : มกราคม 2564

24ที่มา : ส านักงานประกนัสังคม

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ปี 2562 และปี 2563
จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน จ าแนกตามสาเหตุการออกจากงาน

หน่วย : คน

การลาออก

114,894 114,403 130,994 
161,305 

215,477 
236,709 219,811 204,122

234,514 238,195
209,791

188,869182,682

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2563 ปี 2564



สถานการณ์การว่างงานและการเลกิจ้าง : มกราคม 2564

25ที่มา : ส านักงานประกนัสังคม

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ปี 2562 และปี 2563จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน จ าแนกตามสาเหตุการออกจากงาน

หน่วย : คน

การเลกิจ้าง

29,369 30,818 32,789 47,236 

105,488 

145,747
177,770

220,324
242,114 233,326 231,170

190,079
171,075

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2563 ปี 2564

เพิม่จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 141,706 คน



17,721

6,581 6,361 7,111 

11,095 
13,237 12,480 

10,564 11,352

20,141

24,504

16,065
12,977

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2563 ปี 2564

สถานการณ์การว่างงานและการเลกิจ้าง : มกราคม 2564

26ที่มา : ส านักงานประกนัสังคม

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ปี 2562 และปี 2563จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน จ าแนกตามสาเหตุการออกจากงาน

หน่วย : คน

ส้ินสุดสัญญาจ้าง ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน - 26.77% YoY  



27ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



28

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ปี 2562 และปี 2563

ส้ินสุดสัญญาจ้าง



29ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



30ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



31ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



32



33

ของไทย ปี 2563

ติดลบ 2%
ติดลบ 

GDP ปี 64 คาดการณ์ ขยายตัว 2.5-3.5%

ติดลบ 6.4% ติดลบ 4.2%

ติดลบ 6.1%
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ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ปี 2562 และปี 2563

ส้ินสุดสัญญาจ้าง

การศึกษา บริการสุขภาพ

บริหารราชการ
ไฟฟ้า

เกษตรกรรม

ก่อสร้างการเงินและประกนัภัย

การขนส่งและสถานที่
เกบ็สินค้า

อสังหาริมทรัพย์ขายปลกีขายส่ง

ภาคการผลติ

ทีพ่กัและอาหาร

E-commerce /E- services

การส่ือสาร

การวชิาชีพ

ภาคการท่องเทีย่ว
ความบันเทงิ

ท่ีมา: TDRI, ILO และ PIER 

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อภาคเศรษฐกจิ

ผลกระทบต่อภาคธุรกจิ

บวก

ลบ

จ านวนแรงงานทีเ่กีย่วข้อง

น้อย มาก



1

2

3
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ดร.นณริฏ พศิลยบุตร นักวชิาการอาวุโส 
สถาบันวจิัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) 

วเิคราะห์ผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควดิ-19 ในไทย 3 มิติ

1. ห่วงโซ่การผลติ

2. การบริโภค

3. ครัวเรือน

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



36

ห่วงโซ่การผลติ (Supply chain) เพราะหน่ึงกิจการท่ีปิดตวัลง ไม่ไดส่้งผลกระทบกบั
เฉพาะพนกังานของกิจการนั้น ๆ แต่ผลกระทบไปสู่ธุรกิจอ่ืน อาชีพอ่ืนดว้ย 

ยกตวัอยา่งเช่น การผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง  มนัไม่ไดผ้ลิตออกมาทีเดียวเป็นกอ้น เราเห็น
รถยนต ์1 คนั เราเห็นคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ทุกอยา่งมีช้ินส่วนประกอบอยู ่เวลาท่ีเศรษฐกิจชะลอ
ตวัลง ท าใหร้ถขายไดน้อ้ยลงคนัหน่ึง ท าใหค้อมพิวเตอร์ขายไดน้อ้ยลง 1 เคร่ือง มนัไม่ไดส่้งผล
กระทบเฉพาะธุรกิจปลายทาง ท่ีเป็นธุรกิจประกอบเท่านั้น มนัส่งผลกระทบต่อ Supply chain 
ธุรกิจท่ีผลิตวตัถุดิบทั้งหมดจะไดรั้บผลกระทบ

1. ห่วงโซ่การผลติ (Supply chain)

1

2

3

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



1

2

3
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การบริโภค ทุก ๆ คร้ัง เวลาท่ีจ่ายเงินจะเกิดการหมุนเวียน เช่น เราตดัผม เม่ือตดัเสร็จ
ช่างก็เอาเงินไปซ้ือขา้ว เจา้ของร้านอาหารก็เอาเงินไปซ้ือวตัถุดิบ จะเห็นว่าเงินมนัต่อๆ กนัไป 
หมุนในระบบเศรษฐกิจ เม่ือไหร่กต็ามท่ีเกิดมาตรการ Social Distancing ตรงน้ีมนัจะส่งผลกระทบ
ตาม ๆ กนัมา

2. การบริโภค

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



1

2

3
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ครัวเรือน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีคนในครอบครัวช่วยเหลือกนั เวลามีผลกระทบต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะถูกเลิกจา้ง เราช่วยกนัแบกรับ ถา้เกิดว่ามนัมีปัญหาทางด้านการเงิน ทั้งครอบครัวจะได้รับ
ผลกระทบแชร์กนั มนัอาจจะท าใหเ้กิดประเดน็ปัญหาได ้เช่น บางกลุ่ม พบวา่มีปัญหาครอบครัวทะเลาะ
เบาะแวง้กัน บางส่วนอาจจะท าให้เกิดการลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง อาจจะลดการให้นมกับลูก
ซ้ือนมใหลู้กนอ้ยลง มนัจะเร่ิมเป็นปัญหาละ มนัจะกลายเป็นปัญหาในมิติทางดา้นสงัคมมากข้ึน

3. ครัวเรือน

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



39ที่มา : วจิยักรุงศรี  โดย  ดร. สมประวณิ  มันประเสริฐ

การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19  ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการทีเ่ข้มข้นเพ่ือควบคุมการระบาดโดย
เร่ิมใช้มาตรการลอ็กดาวน์ในวนัที ่26 มนีาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิ และเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทย

วจิัยกรุงศรีประเมนิผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควดิ-19 ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากทีสุ่ด
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

อตัราการว่างงานของผู้ทีม่กีารศึกษาสูงยงัคงสูงอย่างต่อเน่ืองประมาณ 1.86% คดิเป็นคนว่างงานประมาณ 1 แสนคน

คาดว่านักท่องเทีย่วจะลดลง 60 % จากปีทีแ่ล้ว 

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



การขาดตอนของห่วงโซ่การผลติทั้งในและต่างประเทศ
ท าให้การเติบโตของเศรษฐกจิไทยในปีนีห้ดตัวถึง 
ซ่ึงเป็นระดบัต า่สุดตั้งแต่วกิฤตต้มย ากุ้ง 

5.0%

40

มาตรการลอ็กดาวน์ส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกจิ

ที่มา : วจิยักรุงศรี  โดย  ดร. สมประวณิ  มันประเสริฐ

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



41ที่มา : วจิยักรุงศรี  โดย  ดร. สมประวณิ  มันประเสริฐ

ในปีนี ้ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิสายการบนิ และธุรกจิโรงแรม จะอยู่ในภาวะทีย่ากล าบาก

ธนาคารพาณชิย์จะมโีอกาสได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นกนั แต่เน่ืองจากยงัมสีภาพคล่องสูง 
จึงยงัคงด าเนินธุรกจิได้อย่างต่อเน่ือง

บริษทัขนาดเลก็คือกลุ่มทีเ่ปราะบางทีสุ่ด ขณะทีบ่ริษทัขนาดกลางและขนาดใหญ่อาจจะมปัีญหาสภาพคล่อง
เพิม่มากขึน้

บริษทัขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ในธุรกจิร้านอาหาร ดลีเลอร์รถยนต์ และโรงแรมมคีวามเส่ียงสูงทีจ่ะได้รับผลกระทบ

บริษัทขนาดกลางทีม่คีวามเปราะบาง คือ ร้านอาหาร บริการทางการเงนิอ่ืน ๆ และตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



42ที่มา : วจิยักรุงศรี  โดย  ดร. สมประวณิ  มันประเสริฐ

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



43ที่มา : วจิยักรุงศรี  โดย  ดร. สมประวณิ  มันประเสริฐ

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย



44

จังหวดัทีอ่าจมปัีญหาสภาพคล่องเพิม่ขึน้ ได้แก่ 
จังหวดัสมุทรสาคร จันทบุรี และชลบุรี
เพราะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและท่องเทีย่วทีส่ าคญั 

ส่วนในกรุงเทพฯ จ านวนบริษัทที่อาจมปัีญหา
สภาพคล่อง เพิม่ขึน้ 20.6%

ที่มา : วจิยักรุงศรี  โดย  ดร. สมประวณิ  มันประเสริฐ

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อเศรษฐกจิไทย
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สถานการณ์การว่างงาน ปี 2563

750,000 คน
(1.95% ของแรงงานทั้งระบบ)

ถ้าเปิดเมืองไม่ได้
1.76 – 1.8 ล้านคน

ขาดสภาพคล่อง
16 ล้านคน

*อตัราว่างงานสูงสุด 
ตั้งแต่ปี 2552

ทีม่า : ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

ผู้ว่างงาน แรงงานเส่ียงตกงาน แรงงานนอกระบบ
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ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

สถานการณ์ตลาดแรงงานก่อนโควิด-19 ระบาด

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ก่อนที่โควดิ-19 จะแพร่ระบาดในไทย “การมีงานท า” ในประเทศไทย
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก

“การจ้างงานในภาคเกษตร” ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาถูก “ป่วน” ด้วยเทคโนโลยี

อตัราการว่างงานของผู้ที่มีการศึกษาสูงยงัคงสูงอย่างต่อเน่ืองประมาณ 1.86% 
คดิเป็นคนว่างงานประมาณ 1 แสนคน

ระดบั ปวช./ปวส. อตัราการว่างงานค่อนข้างสูง 1.43% คดิเป็นผู้ว่างงานระดบั 5 หม่ืนคน



48

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

การว่างงานตามระดบัการศึกษา
สถานการณ์ตลาดแรงงานก่อนโควดิ-19 ระบาด

ระดบัการศึกษา
จ านวนว่างงาน 
(แสนคน)

อตัราว่างงาน 
(ร้อยละ)

ปริญญาตรี/สูงกว่า 1.00 1.86

ปวช./ปวส. 0.50 1.43

มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.57 1.13

มัธยมศึกษาตอนต้น 0.70 1.07

ประถมศึกษา 0.68 0.79

ต ่ากว่าประถมศึกษา 0.21 0.26

รวม (เฉลีย่) 3.66 1.00
ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ ข้อมูลไตรมาส 4, 2562
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ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

เดือน ม.ค. - ก.พ. ของปี 2563 การมีงานท าในภาพรวมเพิม่ขึน้ 1.2%

การมีงานท าลดลงเด่นชัดในเดือน เม.ย. 2563 โดยลดลงจากเดือน ม.ีค. 2563 ถึง 3%

ช่วงการแพร่ระบาดเร่ิมเข้ามาในประเทศไทย

ในเดือน ม.ค. 2563 อตัราการว่างงานเพิม่ขึน้เลก็น้อยในระดบั 1%
แต่เพิม่สูงขึน้เป็น 1.71% ในเดือน เม.ย. 2563



50

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

สถานประกอบการเร่ิมลดเวลาท างานของแรงงาน

การจ้างงานเร่ิมได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควดิ-19

เดือน เม.ย. 2563 ผู้มงีานประจ า (ทั้งมรีายได้และไม่มีรายได้) แต่ไม่ท างานสูงมากถึง 2.90 ล้านคน 
หรือเพิม่ขึน้จากเดือน มี.ค. 2563 ถึง 314%

ช่วงการแพร่ระบาดเร่ิมเข้ามาในประเทศไทย
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ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

การมีงานท าและการว่างงานเดือน ม.ค. - เม.ย. 2563

เดือน อตัราการเปลีย่นแปลงระหว่างเดือน (%)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ม.ค. - ก.พ. ก.พ. -ม.ีค. ม.ีค. - เม.ย.

37.18 37.63 37.33 36.86 +1.2 -0.8 -3.0

ผู้ว่างงาน 405.5 419.5 391.7 636.5 +3.4 -6.6 +62.05

อตัราว่างงาน 1.07 1.09 1.03 1.71 +1.87 -5.5 +0.7

มงีานประจ า
แต่ไม่ท างาน

823.6 457.1 701.3 2,903.9 -44.5 +53.4 +314.1

หน่วย : พนัคน

ช่วงการแพร่ระบาดเร่ิมเข้ามาในประเทศไทย



การเปลีย่นแปลงการจ้างงานรายสาขา (Sector) หลกัรายเดือน (month-on-month)

52

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อการจ้างงานในรายสาขาการผลติ

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

การเปลีย่นแปลงจ านวนสาขาการผลติที่จ้างงานเพิม่ขึน้และลดลง

จ านวนรวม
(สาขา)

การจ้างงาน (สาขา)

จ้างงานเพิม่ขึน้ จ้างงานลดลง

การเปลีย่นแปลง ม.ค. กบั ก.พ. 21 10 11

การเปลี่ยนแปลง ก.พ. กบั มี.ค. 21 4 17

การเปลีย่นแปลง มี.ค. กบั เม.ย. 21 6 15



การเปลีย่นแปลงการจ้างงานรายสาขา (Sector) หลกัรายเดือน (month-on-month)

53

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อการจ้างงานในรายสาขาการผลติ

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

รัฐบาลวางแผนเพ่ือสกัดการแพร่ระบาด โควดิ-19 อย่างเข้มข้น ด้วยแนวทางการใช้ Social Distancing 
และ Lock Down ท าให้หลายธุรกจิในสาขาบริการท่ีถูกขอให้หยุดกจิการ

ระหว่างเดือน ม.ค. กบั ก.พ. มีสาขาที่มีการจ้างงานเพิม่ขึน้ (10 สาขา) พอ ๆ กบัสาขาที่เร่ิมถูกกระทบจากโควดิ-19
ท าให้การจ้างงานลดลง (11 สาขา)

ผลกระทบปรากฏเด่นชัดจากการเปรียบเทียบระหว่างเดือน ก.พ. กบั ม.ีค. และ มี.ค. กบั เม.ย.



การเปลีย่นแปลงการจ้างงานรายสาขา (Sector) หลกัรายเดือน (month-on-month)

54ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อการจ้างงานในรายสาขาการผลติ

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. คือมีสาขาการผลติและบริการที่จ้างงานเพิม่ขึน้
ลดจาก 10 สาขา เหลือเพยีง 4 สาขาเท่าน้ัน

สาขาที่ส าคญั คือ สาขาการเกษตร การศึกษา ศิลปะ นันทนาการ และบันเทิงไม่ปรากฏผลกระทบเด่นชัด
ในเดือนนี้

สาขาที่มีการจ้างงานลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้ามี 11 สาขา กลายเป็น 17 และ 15 สาขาในการเปลีย่นแปลง 
2 ช่วงเดือนหลงั จาก 21 สาขา

ผลกระทบจากโควดิ-19 แผ่ขยายผลกระทบเกือบทุกภาคการผลติที่เป็นสาขาที่ไม่ใช่การเกษตร



55ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อการจ้างงานในรายสาขาการผลติ
การเปลีย่นแปลงจ านวนการมงีานท าตามสาขาการผลติหลกัระหว่าง เดือนมนีาคม - เมษายน
2563 สาขาการผลติ จ านวนลด (คน) ร้อยละ จ านวนเพิม่ (คน) ร้อยละ

การเกษตร 638,590 -5.66 - -

นอกการเกษตร 471,910 -1.81 - -

การก่อสร้าง 156,270 -6.82 - -

ขายส่ง/ขายปลกี 129,220 -2.05 - -

ขนส่ง/คลงัสินค้า 148,250 -11.18 - -

บริการพกัแรม//ร้านอาหาร 134,700 -4.60 - -

การศึกษา 163,980 -12.39 - -

บันเทงิ/นันทนาการ 152,720 -42.61 - -

บริการสุขภาพ/งานสังคมสงเคราะห์ 93,580 -13.30 - -

บริการส่ือสาร 42,250 -17.83 - -



56ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อการจ้างงานในรายสาขาการผลติ
การเปลีย่นแปลงจ านวนการมงีานท าตามสาขาการผลติหลกัระหว่าง เดือน มนีาคม - เมษายน 2563 (ต่อ)

สาขาการผลติ จ านวนลด (คน) ร้อยละ จ านวนเพิม่ (คน) ร้อยละ

บริการการเงนิ/ประกนัภัย 31,540 -6.41 - -

บริการอสังหาริมทรัพย์ 19,050 -5.09 - -

บริการวชิาชีพ/วทิยาศาสตร์/เทคนิค 44,280 -11.72 - -

บริการ/บริหาร/สนับสนุน 83,820 -15.02 - -

บริการอ่ืนๆ 72,290 -7.54 - -

ภาคการผลติ - - 181,660 13.03

บริการครัวเรือน - - 17,980 9.52

ไฟฟ้า - - 42,840 39.00

บริการรายการ - - 8,410 0.56

รวม 2,373,450 - 250,890 -



1

2

การเปลีย่นแปลงการจ้างงานรายสาขา (Sector) หลกัรายเดือน (month-on-month)

57ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อการจ้างงานในรายสาขาการผลติ

จากการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควดิ-19 ในช่วงเดือน ม.ีค. - เม.ย. ท าให้เกือบทุกสาขาการผลติ
มกีารจ้างงานลดลงมากกว่า 1 ล้านคน

แรงงานไม่ได้ว่างงาน แต่เป็นการพกั หรือรองานจากกจิการทีล่ดช่ัวโมงท างานและ/หรือปิดกจิการช่ัวคราว

จาก 21 สาขา มเีพยีง 4 สาขาส าคญัทีย่งัมงีานท าเพิม่ คือ ภาคการผลติ บริการครัวเรือน ไฟฟ้า และบริการราชการฯ 
และกลุ่มไม่ทราบทีจ่ านวนการว่างงานยงัเพิม่ขึน้ 250,890 คน



1

การเปลีย่นแปลงการจ้างงานรายสาขา (Sector) หลกัรายเดือน (month-on-month)

58ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อการจ้างงานในรายสาขาการผลติ

ในช่วงเดือน ก.พ. - ม.ีค. มแีรงงานทีถู่กพกั/หยุดงานช่ัวคราวเดนิทางกลบัไปอยู่ในภาคเกษตรมากกว่า 7 แสนคน

แรงงานกลบัออกจากภาคเกษตรในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. จ านวน 683,000 คน เน่ืองจากไม่สามารถเป็นภาระ
ให้ภาคครัวเรือนเกษตรได้อกีต่อไป



59
ทีม่า : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงาน ผล year-on-year 
การเปลีย่นแปลงในภาพรวมของผลกระทบโควดิ-19 ต่อการมีงานท าเปรียบเทยีบ year-on-year

สถิติในภาพรวม ปี 2563
มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน %
จ านวนว่างงาน 0.405 4.08 0.419 39.85 0.391 13.07 0.636 74.86
อตัราการว่างงาน 1.07 - 1.09 - 1.03 - 1.71 -
ไม่ท างาน/มีงานประจ า
(ยงัมีรายได้) 0.178 185.9 0.032 -5.5 0.046 -50.4 0.481 451.9

ไม่ท างาน/มีงานประจ า
(ไม่มีรายได้) 0.645 21.24 0.424 23.5 0.654 10.6 2.422 338.4

ท างานภาคเกษตร 10.23 -4.78 10.51 -0.16 11.28 -5.07 10.64 4.35
ท างานนอกภาคเกษตร 26.94 0.75 27.11 -0.34 26.05 0.63 25.58 -5.75
ก าลงัแรงงานรอฤดูกาล 0.284 -8.82 0.355 49.51 0.489 28.58 0.450 36.39

หมายเหตุ : ทมีวจัิยค านวณจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจการมีงานท าของประชากรเดือนมกราคม-เมษายน ปี 2563

หน่วย : ล้านคน



60ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงาน ผล year-on-year 

เม่ือเปรียบเทยีบกบัเดือนเดยีวกนัของปีก่อน จ านวนผู้ว่างงานในช่วงโควดิ-19 ระบาดในปี 2563 สูงกว่าปี 2562 ทุกเดือน

ช่วงโควดิ-19 ระบาดในไทย พบว่า ผู้ว่างงานเดือน ก.พ. เพิม่ 39.85% ม.ีค. เพิม่ 13.0% และเดือน เม.ย. สูงถึง 74.8% 

การระบาดของโควดิ-19 กระทบแรงงานทีย่งัมงีานท าประจ า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีย่งัมรีายได้และกลุ่มทีไ่ม่มรีายได้



61

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงาน ผล year-on-year 

แรงงานทีย่งัมงีานท าประจ าและยงัมรีายได้มจี านวนผนัผวนในเดือน ม.ค. - ม.ีค. 
แต่ในเดือน เม.ย. มจี านวนถึง 0.481 ล้านคน หรือเพิม่มากกว่า 451% (YoY)

แรงงานทีย่งัมงีานท าประจ าแต่ไม่มรีายได้มจี านวนอยู่ในระดบั 0.4 - 0.6 ล้านคน 
แต่ในเดือน เม.ย. มจี านวนถึง 2.42 ล้านคน คดิเป็น 338%  (YoY) ซ่ึงเป็นตัวเลขทีสู่งมาก

จ านวนผู้มงีานท าในภาคเกษตรเปลีย่นแปลง YoY เป็นลบทุกเดือน ยกเว้นเดือน เม.ย. ทีเ่พิม่เป็นบวก

ก าลงัแรงงานทีร่อฤดูกาลลดลงในเดือน ม.ค. หลงัจากน้ันกเ็พิม่สูงขึน้จนถึงเดือน เม.ย. ประมาณ 0.45 ล้านคน 
หรือ 36% (YoY) ทั้งนีอ้าจจะเน่ืองมาจากภัยแล้งและเกษตรกรยงัรอฤดูฝนหลงัสงกรานต์ไปแล้ว

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)



62

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงาน ผล year-on-year 

ส าหรับผู้มงีานท านอกภาคเกษตรอาจจะยงัไม่เห็นการเปลีย่นแปลงจากผลกระทบของ โควดิ-19
ในเดือน ม.ค. - ก.พ. มากนักเม่ือเปรียบเทยีบปีต่อปี

ในเดือน เม.ย. สาขาการผลติถึง 18 สาขา (จาก 21 สาขา) ทีจ่ านวนผู้มงีานท าลดลง (YoY)

นับตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นไป มาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ โควดิ-19 กระทบต่อภาคการผลติที่แท้จริง 
(real sector) ท าให้ต้องหยุดงานช่ัวคราว หรือชะลอการจ้างงาน โดยสถานประกอบการยงัไม่ลดหรือปลดคนท างาน 
เพยีงแต่อาจลดช่ัวโมงท างานลง

ผลกระทบโควดิ-19 เศรษฐกจิไทยตกต ่าและอตัราการว่างงานสูงทีสุ่ดในรอบ 20 ปี

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)



63

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงาน ผล year-on-year 

การวเิคราะห์ผลกระทบการเปลีย่นแปลงของ Real GDP ต่อจ านวนการว่างงาน 
ด้วยแบบจ าลองก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square : OLS)

**Significant level at 95%  * Significant level at 90%, ตัวเลขในวงเลบ็ คือ ค่า Standard error
ข้อมลูจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการส ารวจภาวะการท างานของประชากร

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)



64

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

TDRI ท าการวเิคราะห์และคาดการณ์จ านวนผู้ว่างงานเป็น 3 กรณี

กรณีปกติ (หรือกรณีต ่า) ท าการคาดการณ์จ านวนผู้ว่างงานผ่านแบบจ านวน OLS

กรณีปานกลาง ท าการคาดการณ์จ านวนผู้ว่างงานผ่านแบบจ าลอง OLS บวกจ านวน
ผู้ท่ีมีงานประจ าแต่ไม่ได้ท างานและไม่มีรายได้ (เท่ากบั 2,422,000 คน)

กรณีสูง ท าการคาดการณ์จ านวนผู้ว่างงานผ่านแบบจ าลอง OLS บวกจ านวน
ผู้ที่มีงานประจ าแต่ไม่ได้ท างานและไม่มีรายได้และมีรายได้ (เท่ากบั 2,904,000 คน)

ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)



65ที่มา : ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

TDRI ท าการวเิคราะห์และคาดการณ์จ านวนผู้ว่างงานในปี 2563

หาก Real GDP Growth หดตวัเฉลีย่ร้อยละ 8.10 ในปี 2563 โดยในไตรมาสที ่2 ปี 2563 หดตวัร้อยละ 11
และในไตรมาสที ่3 และ 4 ในปี 2563 หดตวัเฉลีย่เพยีง ร้อยละ 9.82

กรณปีกติ 
พบว่า จะมผู้ีว่างงานโดยเฉลีย่เท่ากบั 

361,000 คน

กรณีปานกลาง
พบว่า จะมผู้ีว่างงานโดยเฉลีย่เท่ากบั 

2,783,000 คน

กรณสูีง 
พบว่า จะมผู้ีว่างงานโดยเฉลีย่เท่ากบั 

3,265,000 คน



กรณีสูง
พบว่า ในปี 2564 และ 2565 จะมผู้ีว่างงานโดยเฉลีย่เท่ากบั 3,252,000 คน 
และ 3,253,000 คน ตามล าดบั

กรณีปานกลาง
พบว่า  ในปี 2564 และ 2565 จะมผู้ีว่างงานโดยเฉลีย่เท่ากบั 2,771,000 คน
และ 2,772,000 คน ตามล าดบั

ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย

66ทีม่า : ผลกระทบโควดิ-19 ต่อตลาดแรงงานไทย : ข้อมูลเชิงประจักษ์  โดย ยงยุทธ์  แฉล้มวงษ์ และคณะ (TDRI)

TDRI ท าการวเิคราะห์และคาดการณ์จ านวนผู้ว่างงานในปี 2564 - 2565

หากปัญหาการระบาดของโควดิ-19 สามารถควบคุมให้อยู่ในระดบัที่สามารถบริหารจดัการได้จนส้ินปี 2563
มีการผ่อนคลายให้เปิดได้ครบทุกประเภทกจิการ จะส่งผลดต่ีอ Real GDP Growth ในแต่ละไตรมาสของปี 2564 - 2565

หดตวัเพยีง ร้อยละ 2 และ 0.1 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลให้มีผู้ว่างงานจะลดลง

กรณีปกติ

พบว่า ในปี 2564 และ 2565 จะมผู้ีว่างงานโดยเฉลีย่เท่ากบั 349,000 คน



9% ถูกเลกิจ้าง และ 16% ถูกหยุดงานช่ัวคราว 

กลุ่มทีไ่ด้รับผลกระทบมากทีสุ่ด คือ พนักงานอยู่ในกลุ่มเงินเดือน
ต า่กว่า 16,000 บาท มลีกัษณะงานเป็นสัญญาจ้าง 
อายุมากกว่า 45 ปี และท างานให้กบัองค์ทีม่พีนักงานน้อยกว่า 50 คน

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโควดิน้อย คือ กลุ่มที่มีเงนิเดือนมากกว่า 30,000 บาท

67

โควดิ-19 กระทบกบัผู้ประกอบการ คนท างานมากน้อยแค่ไหน

ผลกระทบฝ่ังแรงงาน

จากการส ารวจของ บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดบีี (ประเทศไทย) ครอบคลุมคนท างานกว่า 1,400 คน และผู้ประกอบการกว่า 
400 บริษัท พบว่าคนท างาน 1 ใน 4 หรือ 25% ได้รับผลโดยตรงกบัสถานะการท างานมากทีสุ่ด
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โควดิ-19 กระทบกบัผู้ประกอบการ คนท างานมากน้อยแค่ไหน

กลุ่มทีไ่ม่ถูกเลกิจ้างมบีางส่วนทีไ่ด้รับผลกระทบต่อการท างานและรายได้

48% ถูกให้ท างานจากทีบ้่าน หรือ WORK FORM HOME

27% ไม่ได้รับโบนัส

20% ไม่ปรับเงนิเดือน

14% ถูกลดเงนิเดือน (ถูกลดเงนิเดือน 11-30% ของรายได้)

ผลกระทบฝ่ังแรงงาน

45% ได้รับผลกระทบเร่ืองรายได้
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โควดิ-19 กระทบกบัผู้ประกอบการ คนท างานมากน้อยแค่ไหน



70

โควดิ-19 กระทบกบัผู้ประกอบการ คนท างานมากน้อยแค่ไหน

ผลกระทบต่อความสุขในการท างาน

“ พนักงานในสายงานโฆษณา งานประชาสัมพนัธ์ รวมถงึสายงานการตลาดดจิิทลั งานอ-ีคอมเมิร์ซ
และงานโซเซียลมีเดยี เป็นกลุ่มงานทีท่ างานต่อวันเป็นระยะเวลานานขึน้เมื่อต้องท างานอยู่ทีบ้่าน”

1 ใน 3 ของคนท างาน ท างานหนักขึน้

1 ใน 4 ของคนท างาน ได้รับแรงกดดนัมากขึน้จากหัวหน้างาน

จาก 1 ใน 2 ของคนท างาน มช่ัีวโมงการท างานมากขึน้
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โควดิ-19 กระทบกบัผู้ประกอบการ คนท างานมากน้อยแค่ไหน
จ๊อบส์ ดบีี ท าการส ารวจ “Laws of Attraction” (LOA) ตั้งแต่ 19  ธ.ค. 2562 – 20 ก.พ. 2563

จากคนท างานทัว่ประเทศไทยกว่า 6,000 คน พบว่า 3 ปัจจัยแรกทีค่นท างานให้ความส าคญัมากทีสุ่ดในการเลือกท างาน

“ แรงงานไทยเลือกความม่ันคงในการท างานเป็นสัดส่วนทีสู่งทีสุ่ด
ในการส ารวจจากคนท างานทัง้หมด 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

เงนิเดือน/ค่าตอบแทน
ความมัน่คงในการท างาน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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โควดิ-19 กระทบกบัผู้ประกอบการ คนท างานมากน้อยแค่ไหน

“ ค าตอบคนท างานในไทยมองเร่ืองความมัน่คงในการท างานมคีวามส าคญัมากกว่า
เร่ืองสวัสดิการถงึ 3 เท่า ส าคญักว่าต าแหน่งทีต้ั่งของทีท่ างาน 2 เท่า 
และ 1.4 เท่าส าคญักว่าเร่ืองความสมดุลในชีวิต (Work-life balance)”
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โควดิ-19 กระทบกบัผู้ประกอบการ คนท างานมากน้อยแค่ไหน
ผลกระทบฝ่ังผู้ประกอบการ

52% ส่งเสริมให้พนักงานท างานที่บ้าน

47% ปรับนโยบายการจ้างงาน ซ่ึงในจ านวนนายจ้างที่ได้ปรับนโยบายการจ้างงาน
พบว่า 39% หยุดการรับพนักงานใหม่ และ 12% ลดจ านวนพนักงาน

ผู้ประกอบการกว่า 37% จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงนิเดือนและค่าตอบแทน

ไม่มีการปรับเงนิเดือน21%

พจิารณามาตรการลดเดือน20%

จะงดการจ่ายโบนัส18%
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ตลาดการจ้างงานคร่ึงปีหลงัเป็นอย่างไร
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ตลาดการจ้างงานคร่ึงปีหลงัเป็นอย่างไร

ส าหรับช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 88% มแีนวโน้มการจ้างงานอกีคร้ังใน 6 เดือนข้างหน้า

ผู้ประกอบการกว่า 33% ช้ีว่าอยากจะจ้างงานผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควดิ-19 เพ่ือช่วยเหลือประเทศ

ผู้ประกอบการกว่า 53% มแีนวโน้มที่จะว่าจ้างเดก็จบใหม่เพ่ือท างานในต าแหน่งระดบัพนักงานทัว่ไป

ในแต่ละปีมนัีกศึกษาจบใหม่เข้าตลาดถึง 520,000 คน และจะมบีางส่วนราว 20 - 30% ทีไ่ม่ได้รับการจ้างงาน 
ขณะทีใ่นปีนีม้องว่านักศึกษาจบใหม่จะว่างงานเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากสถานการณ์โควดิ-19

ส่ิงทีนั่กศึกษาจบใหม่ควรท ามอียู่ 3 เร่ืองด้วยกนั คือ ต้องได้เร่ืองของภาษา ต้องมคีวามเช่ียวชาญในส่ิงทีต่ัวเองเรียนมา 
และต้องมทีศันคติทีอ่ยากมาร่วมงานกบัองค์กร
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ตลาดการจ้างงานคร่ึงปีหลงัเป็นอย่างไร

“เมื่อเด็กจบใหม่ได้รับโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์งานกับฝ่ายเอชอาร์ ส่ิงที่ต้องมี มากที่สุด คือ 
ทัศนคติ เพราะอย่าลืมว่าเอชอาร์เป็นด่านแรกที่ต้องเจอ และเอชอาร์เองก็ได้เจอกับผู้สมัครใน
หลากหลายแบบทั้งมีประสบการณ์มาแล้ว หรือยังไม่มี เพราะฉะน้ัน เม่ือได้คยุกบัเอชอาร์เขากจ็ะรู้ได้
เลยว่าคนคนน้ันจะเป็นอย่างไร”
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ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ปี 2562 และปี 2563

ส้ินสุดสัญญาจ้าง

การประเมนิของส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

แต่ละปีมีนักเรียน/นักศึกษาจบใหม่ 5.2 แสนคน ซ่ึงตลาดแรงงานอาจรองรับไม่เพยีงพอ

แต่หากสถานกาณ์ดขีึน้ มีการคลายลอ็กดาวน์ตามแผนการผ่อนปรนในแต่ละ Phase จะท าให้ตลอด
ทั้งปี 2563 อตัราการว่างงานจะอยู่ที ่2 ล้านคน จากปกตอิตัราการว่างงานปีละ 4 – 5 แสนคน

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิประเมินว่ามีความเส่ียงทีแ่รงงานจะถูกเลกิจ้าง
สูงถึง 8.4 ล้านคน ในช่วงการระบาดของโควดิ-19

ที่มา : Khaosod Online 26 ม.ิย. 63
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ธุรกจิและจ านวนแรงงานทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบจากโควดิ - 19

ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ 
(ข้อมูล ณ วนัที่ 9 เมษายน 2563)
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ธุรกจิไอที

ธุรกจิโลจิสตกิส์

ธุรกจิโฆษณา ธุรกจิการตลาด
ธุรกจิประชาสัมพนัธ์

ธุรกจิบริการด้านการเงิน

ธุรกจิประกนัภัย

ธุรกจิการผลติ

ธุรกจิขายส่ง ขายปลกี

ธุรกจิจัดจ าหน่าย

ธุรกจิทีก่ าลงัต้องการแรงงานอย่างมาก

ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์
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ไปรษณีย์และการรับส่งพสัดุภัณ์์ 
0.12 ล้านคน

บริการด้านสุขภาพมนุษย์ 0.57 ล้านคน

จากการรวบรวมข้อมูลธุรกจิที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควคิ-19 โดยเทียบเคยีงกบัอุตสาหกรรม TSIC พบว่า ธุรกจิด้านอาหาร 
การขนส่ง การเงนิและประกนั และด้านสุขภาพ กลบัได้ประโยชน์มากขึน้จากความต้องการบริโภคที่เปลีย่นแปลงไป โดยมีแรงงานอยู่ในธุรกจิเหล่านี้
ประมาณ 4.5 ล้านคน ดงันี้

การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2.2 ล้านคน

การขนส่ง คลงัสินค้า
1.11 ล้านคน 

บริการทางการเงิน และการประกนัภัย 
0.50 ล้านคน

แรงงานในธุรกจิทีค่าดว่าจะได้รับประโยชน์จากโควดิ - 19

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาติ
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เปิดลสิต์อาชีพไหนทีบ่ริษัท (ยงั) ต้องการ

ที่มา : https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/trend-bussiness-arp-20

อาชีพไหนที่บริษัท (ยงั) ต้องการ

https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/trend-bussiness-arp-20
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83ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลา้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



The Future of Jobs
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ส่วนแบ่งโดยประมาณของคนงานทีเ่ส่ียงต่อการว่างงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรมย่อย

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 
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3. ทักษะที่เกดิขึน้ใหม่และลดลง

2. งานที่ก าลงัจะเกดิขึน้และลดลง

1. การน าเทคโนโลยมีาใช้

การคาดการณ์ส าหรับแรงงานววิฒันาการของตลาดในปี 2563-2568
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เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ภายในปี 2568

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

1. การน าเทคโนโลยมีาใช้
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บริษัทต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีการเปลีย่นแปลงพนักงานภายในปี 2568

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

1. การน าเทคโนโลยมีาใช้
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ส่วนแบ่งของงานที่ท าโดยมนุษย์เทียบกบัเคร่ืองจักรในปี 2563-2568

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

1. การน าเทคโนโลยมีาใช้
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ต าแหน่งงาน 20 อนัดบัแรกทีเ่พิม่และลดความต้องการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

2. งานทีก่ าลงัจะเกดิขึน้และลดลง
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สัดส่วนของทักษะจ าแนกตามการเปลีย่นแปลง

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

3. ทกัษะทีเ่กดิขึน้ใหม่และลดลง



92ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

ทักษะ 15 อนัดบัแรกในปี 2025

3. ทกัษะทีเ่กดิขึน้ใหม่และลดลง
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อนัดบัความสามารถที่หลากหลายและทักษะเฉพาะทางแห่งอนาคต

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

3. ทกัษะทีเ่กดิขึน้ใหม่และลดลง
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ทักษะโดยทั่วไป ช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนงานที่ประสบความส าเร็จ

ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

3. ทกัษะทีเ่กดิขึน้ใหม่และลดลง



95ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

3. ทกัษะทีเ่กดิขึน้ใหม่และลดลง



Country Profile
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ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

การศึกษา & ทกัษะ
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ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

Jobs & Work
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ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

โควดิ-19 ท าให้องค์กรเปลีย่นกลยุทธ์อย่างไร
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ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

การปรับใช้เทคโนโลยี
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ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

ต าแหน่งงานเกดิใหม่ และต าแหน่งงานทีจ่ะหายไป



102ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

องค์กรต้องการทกัษะอะไรบ้าง
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ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

ปัจจุบันทกัษะอะไรทีอ่งค์กรก าลงัสนใจจะ Reskill/Upskill
Share of companies surveyed identifying this skill as being in focus



104ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

เวลาทีใ่ช้ในการ Reskill
Share of workforce of companies surveyed within this data

DURATION OF FESKILLING



105ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

วธีิการเปลีย่นแปลงทกัษะจะเกดิขึน้ได้อย่างไร
Share of companies surveyed



106ท่ีมา : Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

กระบวนการในการอบรมจะมาจากไหน

37.6% Internal learning and development

19.2% Private training providers

17% External online training

11.2% Public training providers

7.8% Public educational institutions

7.2% Private educational institutions

Share of companies surveyed



สรุปตลาดแรงงานในยุคสถานการณ์ COVID-19



108ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



109ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลว้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



110ท่ีมา : ดร. เกียรติอนนัต ์ ลา้นแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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รูปแบบการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไป

การท างานมีลกัษณะรวมกลุ่มแบบทีม 
อาจใช้บ้าน หรือ co-working space 
ของที่ท างาน เพ่ือลดต้นทุนค่าเช่า
ส านักงานถาวร

การท างานแบบ Agile มากขึน้ 
Agile คือ คอนเซปท์ของการ 
“Self-Organizing Teams” 
(การบริหารจดัการทีมด้วยตวัเอง)

การท างานแบบแชร์ความสามารถ
ส่วนบุคคล (Talent Sharing)

การจ้าง/ท างานแบบฟรีแลนซ์ 
(Freelance)

การจ้างงานแบบที่ปรึกษา (Consult)

การท างานแบบสตาร์ทอพัและการลงทุน
ในสตาร์ทอพั (Startup Business)

การจ้าง/ท างานแบบบริษทักบับริษทั 
(B2B in Small Scale)

การจ้าง/ท างานแบบงานรายช้ิน
หรือรายวนัหรือรายคร้ัง (Job Base)

การจ้าง/ท างานจากทีไ่หนกไ็ด้
บนโลกใบนี ้(Remote Working)

การจ้าง/ท างานแบบโปรเจกต์ 
(Project Base Working)

การจ้าง/ท างานจากทีบ้่าน 
(Work from Home)

การจ้างงานแบบสัญญาจ้างระยะส้ัน
(Short Term Contract)
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นายจ้าง/ผู้ประกอบการลดการจ้างแรงงานลง 
เปลีย่นไปใช้เทคโนโลยมีากขึน้

การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา/
การจ้างงานระยะส้ัน

การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์ม

การท างานแบบกิก๊

การท างานจากบ้าน 
(Work from home) อาชีพอสิระ

มีแนวโน้มเพิม่ขึน้
113

แนวโน้มการท างานในอนาคต
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กลุ่มที ่1 กลุ่มผู้ทีใ่ช้แรงงาน

กลุ่มที ่2 กลุ่มผู้พฒันาและท างานกบั AI

กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่AI ไม่สามารถทดแทนได้

บทสรุปตลาดแรงงานในอนาคต

ท่ีมา : รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท ์คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



ติดตามข่าวสารตลาดแรงงาน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

Facebook : 
Thai labour Market Information




