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      สถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีผู้มีงานท�า จ�านวน 38.29 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.16 และมีผู้ว่างงาน ประมาณ 7.27 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 
ร้อยละ 1.86 โดยเมือ่วเิคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานจากการให้บรกิารจดัหางานของกรมการจัดหางาน 
พบว่า ในไตรมาสนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ�านวน 3,799 แห่ง แจ้งความต้องการแรงงาน  
จ�านวน 82,276 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33.66 อุตสาหกรรมการผลิตม ี
ความต้องการแรงงานมากท่ีสุด ร้อยละ 37.54 โดยมีผู้สมัครงานมาใช้บรกิาร จ�านวน 100,405 คน เพิม่ข้ึน
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 67.71 และได้รับการบรรจุงาน จ�านวน 84,605 คน เพิม่ขึน้จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 56.01 นอกจากตลาดแรงงานส�าหรับคนไทยดังกล่าวแล้วยังมีแรงงานต่างด้าว 
ที่ท�างานในประเทศไทย จ�านวน 2,512,328 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.74 ท�างาน 
ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด ร้อยละ 52.36 โดยส่วนใหญ่ท�างานในอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 93.29 
และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานใหม่มีจ�านวน 33,743 ต�าแหน่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 15.77 ส�าหรับตลาดแรงงานในต่างประเทศ พบว่า แรงงานไทยทีย่งัคงท�างานในต่างประเทศ  
มจี�านวน 104,377 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 30.16 โดยในไตรมาสนี้มีแรงงานไทยที่
เดินทางไปท�างานต่างประเทศ จ�านวน 9,920 คน ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 58.98 มรีายได้ 
ส่งกลับจากการเดินทางไปท�างานต่างประเทศ จ�านวน 40,354 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 16.52 ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้การเปรียบเทียบข้อมูลกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอาจมีความผิดปกติ 
จงึควรระมดัระวงัในการน�าข้อมลูดังกล่าวไปใช้อ้างอิง

  ส�าหรบัสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสนีอั้ตราการขยายตวัลดลง ร้อยละ 4.2 ปรบัตัวดีข้ึน
เมื่อเทียบกับการลดลง ร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการอปุโภคบรโิภค
ภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัว การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการผลิต การผลิต
สาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว ส�าหรับภาคต่างประเทศการส่งออกและน�าเข้าสินค้าและบริการ 
ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า และสาขาการขายส่งการขายปลีก ลดลงในอัตราที่ชะลอลง นอกจากสถานการณ์
ตลาดแรงงานและสถานการณ์เศรษฐกิจดังกล่าว วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานในไตรมาสนี้ยังได ้
น�าเสนอบทความเรื่อง “ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการส่งเสริมการมีงานท�า” โดยสามารถตดิตาม 
รายละเอยีดได้ในฉบบัหรือเวบ็ไซต์ https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook : Thai Labour Market  
Information

                      กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
EDITOR Talk
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บทสรุป

สถานการณ์เศรษฐกิจ
 ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 เศรษฐกิจโลกฟื ้นตัว 

ได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าตามการปรับตัวดีขึ้นของ

เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักภายหลังจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติมากข้ึนตามการผ ่อนคลาย 

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และผลจากการด�าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่

ด�าเนนิมาอย่างต่อเน่ือง การใช้จ่ายภายในประเทศได้มีปัจจัย

สนับสนุนจากผลของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและ 

การคลังที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัการปรบัตวัของผูบ้รโิภค

ต่อมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 และผลจาก 

การเพิม่ขึน้ของความต้องการใช้จ่ายถกูเลือ่นมาจากช่วงก่อนหน้า 

มลูค่าการส่งออกมทีศิทางปรบัตวัดขึีน้สอดคล้องกับการฟื้นตัว 

ของเศรษฐกจิโลกในภาพรวม อย่างไรกด็ ี เศรษฐกจิบางประเทศ

ปรบัตัวลดลง เน่ืองจากได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง 

ร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 6.4  

ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปัจจยัสนบัสนนุจากการอปุโภคบรโิภค

ภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัวขณะท่ีการใช้จ่ายและการลงทุน

ภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ในด้านการผลิตสาขาเกษตรกรรม

กลับมาขยายตัว การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรม

และบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 

และสาขาการขายส่งการขายปลีก ลดลงในอัตราที่ชะลอลง 

ขณะทีส่าขาไฟฟ้าและก๊าซลดลงต่อเนือ่ง ส�าหรบัภาคต่างประเทศ

การส่งออก และน�าเข้าสินค้าและบรกิารปรับตัวดีขึ้น

สถานการณ์ตลาดแรงงาน
    ภาวะการมีงานทำ�และการว่างงาน
 ผู้มีงานท�าในไตรมาสที่  4 ปี 2563 มีจ�านวน 38.29 

ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช ่วงเดียวกันของปีก่อน 8.10 แสนคน  

คิดเป็นร ้อยละ 2.16 ผู ้ว ่างงานมีประมาณ 7.27 แสนคน 

คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.86 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 3.56 แสนคน โดยผูส้�าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

เป็นผู้ว่างงานมากที่สุด 2.11 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 

ร้อยละ 3.60 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.37 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.09 โดยอัตรา

การว่างงานสูงที่สุดอยู่ในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 3.03

     ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางาน 
    โดยรัฐ  
 นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จ�านวน 82,276 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33.66 โดยในไตรมาสนี้นายจ้าง/

สถานประกอบการต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ ปวช.-

ปวส./อนปุรญิญามากทีส่ดุ ร้อยละ 36.34 รองลงมา คือ ระดับ

มัธยมศึกษา ร้อยละ 31.57 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 

15.29 ตามล�าดับ

 ผู ้สมัครงานมาใช้บริการในไตรมาสนี้  มีจ�านวน 

100,405 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 67.71 

โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.23 เป็นผู้จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 43.05 รองลงมา 

คอื ระดับปรญิญาตรขีึน้ไป ร้อยละ 23.95 และระดบั ปวช.-ปวส./

อนุปริญญา ร้อยละ 18.49 ตามล�าดับ

 ผู ้ที่ ได ้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้  มีจ� านวน  

84,605 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 56.01 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.13 โดยผู้จบการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาได้รบัการบรรจงุานมากทีส่ดุ ร้อยละ 46.90 รองลงมา 

คอื ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 19.38 และระดบั ปวช.-ปวส./

อนุปริญญา ร้อยละ 18.49 ตามล�าดับ ทั้งนี้ พบว่า อุตสาหกรรม

การผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด ร้อยละ 41.50
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บทสรุป (ต่อ)

     การไปท�งานต่างประเทศ
 แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในตา่งประเทศไตรมาสที่  4 

ปี 2563 มจี�านวน 104,377 คน ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

รอ้ยละ 30.16 ส�าหรบัแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปท�างานตา่งประเทศ

ในไตรมาสนี้ มจี�านวน 9,920 คน ลดลงจากช ่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน ร้อยละ 58.98 แรงงานส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา และ

ขอนแก่น เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 64.46  

โดยสาขาอาชีพที่เดินทางไปท�างานมากท่ีสุด คือ ผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงงาน ผูค้วบคุมเครือ่งจกัรและผูป้ฏบิตังิานดา้นการประกอบ 

ร ้อยละ 45.46 ส�าหรับตลาดแรงงานหลักของแรงงานไทยยังคง

เป็นภมิูภาคเอเชยี โดยเดินทางไปท�างานในประเทศไต้หวนัมากทีส่ดุ 

ในไตรมาสนี้แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานในต่างประเทศ 

มีรายได้ส่งกลับประเทศ จ�านวน 40,354 ล้านบาท ลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.52

    การเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและแรงงานอาเซียน
 คนไทยเดินทางไปท�างานในกลุ ่มประเทศอาเซียน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จ�านวน 1,096 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

11.05 ของแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศทั้งหมด 

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 72.43 โดยเดินทาง

ไปท�างานในประเทศลาวมากที่สุด รองลงมา คือ กัมพูชา และ

มาเลเซีย อย่างไรก็ตาม พบว่า แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่ท�างานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น เมียนมา กัมพูชา และลาว

     การท�งานของคนต่างด้าว
 แรงงานต่างด้าวที่ท�างานอยู่ในประเทศไทยไตรมาส 

ที่ 4 ปี 2563 มจี�านวน 2,512,328  คน  ลดลงจากช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน 505,088 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74 โดยเป็นแรงงาน

ต่างด้าว 4 สัญชาติ ร้อยละ 91.75 คนต่างด้าวระดับฝีมือ

ช�านาญการ ร้อยละ 5.69 และชนกลุ่มน้อย/บุคคลพื้นที่สูง/

ตลอดชีพ ร้อยละ 2.56 โดยคนต่างด้าวท�างานในอุตสาหกรรม

การผลติมากทีส่ดุ ร้อยละ 52.36 และท�างานในอาชพีงานพืน้ฐาน 

ร้อยละ 93.29

 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานใหม่ในไตรมาสนี้ 

มจี�านวน 33,743 ต�าแหน่ง (คนต่างด้าวทกุประเภท ยกเว้นคนต่างด้าว 

3 สัญชาติ ลาว เมียนมา กัมพูชา) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน ร้อยละ 15.77  โดยจ�าแนกตามประเภททีไ่ด้รบัอนญุาต 

ดังนี้ ประเภทชั่วคราว 8,712 ต�าแหน่ง เป็นสัญชาติฟิลิปปินส์

มากท่ีสดุ ส่วนใหญ่ท�างานในโรงเรยีน มหาวทิยาลยั และสถาบัน

การศึกษา ประเภทส่งเสรมิการลงทนุ 3,735 ต�าแหน่ง ส่วนใหญ่

เป็นสญัชาตญิีปุ่น่ โดยท�างานเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือสูง คือ 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดบัอาวโุส ผูจ้ดัการ และประเภท

ชนกลุ่มน้อย 21,296 ต�าแหน่ง เป็นสัญชาติไทยใหญ่มากทีส่ดุ 

ส่วนใหญ่ท�างานในประเภทอาชีพที่งานที่ไม่ใช้ทักษะฝีมือ คือ 

อาชีพงานพืน้ฐาน ซึง่จะเป็นอาชีพกรรมกร ช่างไม้ก่อสร้างอาคาร 

และท�าสวนผักและผลไม้มากทีสุ่ด
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สถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์เศรษฐกิจ

รายงานภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

เศรษฐกิจโลก	  
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
รายงานภาวะเศษฐกจิโลกในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 โดยพบว่า 
ฟ้ืนตวัได้อย่างต่อเนือ่งจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรบัตวัดีขึ้น
ของเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
จีน และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศก�าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ ภายหลังจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นตามการผ่อนคลาย
มาตรการควบคมุและผลจากการด�าเนนิมาตรการทางเศรษฐกิจ
ที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตและการใช้จ่าย
ภายในประเทศฟื้นตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากดัชนี 
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ในหลายประเทศที่
กลบัมาอยูใ่นระดบัสงูกว่าระดับ 50 อย่างต่อเนือ่ง และอยูใ่นระดบั
สูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะเดียวกัน 
การใช้จ่ายภายในประเทศได้มีปัจจัยสนับสนุนจากผลของ
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและการคลังที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการปรบัตวัของผูบ้รโิภคต่อมาตรการควบคมุการระบาด
และผลจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้จ่ายที่ถูกเลื่อนมา
จากช่วงก่อนหน้า นอกจากนี ้ มลูค่าการส่งออกมทีศิทางปรบัตวั 
ดีขึ้นสอดคล้องกับการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวม 
โดยหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย และสิงคโปร์ เริ่มกลับมา
ขยายตวัในช่วงไตรมาสสดุท้าย อย่างไรก็ดเีศรษฐกจิกลุม่ประเทศ
ยูโรโซนปรับตัวลดลงมากข้ึน เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การเพิม่ขึน้ของจ�านวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ระลอกใหม่ 
รวมถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสส่งผลให้หลายประเทศมีการ 
บงัคบัใช้มาตรการควบคมุการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครัง้ในช่วง
ปลายปี 2563 อาทิ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และออสเตรีย 
ทัง้น้ี ในช่วงไตรมาสที ่4 รฐับาลของประเทศต่าง ๆ ยังคงด�าเนิน
มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ดังจะเห็นได้จาก
ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักที่ยังคงด�าเนิน
มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง อาทิ การก�าหนด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต�่าเป็นประวัติการณ์ การเข้าซื้อ
สนิทรพัย์เพือ่เสรมิสภาพคล่องให้แก่ระบบเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง 
การให้สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่แก่ธนาคารพาณชิย์ และการเข้าค�า้ประกนั

สินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารกลางของหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชยีได้ปรบัลดอตัราดอกเบีย้เพ่ิมเตมิ ได้แก่ เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ 
และอนิโดนเีซยี ขณะเดยีวกัน ประเทศเศรษฐกจิหลกั อาท ิสหรฐัฯ 
ยูโรโซน และญี่ปุ่น ได้ด�าเนินมาตรการทางการคลังเพิ่มเติม 
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 อาทิ 
การด�าเนินกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะยาวของสหภาพยโุรป 
และงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ของญี่ปุ่น

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
 ภาวะเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 
จากการรายงานของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พบว่า ลดลงร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับการลดลงร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อน และเมื่อปรับผลของ
ฤดูกาลแล้ว เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.0 ต่อเนื่องจาก
การขยายตัวร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ sa)  
การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นผลจาก
การปรับตัวดีขึ้นของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใช้จ่าย
ภายในประเทศ โดยดชันผีูจั้ดการฝ่ายซือ้ (PMI) ภาคอตุสาหกรรม
และภาคบรกิารในไตรมาสท่ี 4 อยูท่ี่ระดบั 55.7 และระดบั 56.7 
ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.4 และระดับ 53.2 ซึ่งสูงกว่า
ระดับ 50 ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง และสูงกว่าระดับ 52.1 
และ 51.7 ในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อน ขณะเดียวกันการลงทุน
ภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.2 เป็นการขยายตวัครัง้แรก
ในรอบ 5 ไตรมาส ตามการขยายตัวของการลงทนุในท่ีอยูอ่าศัย
เป็นส�าคัญ เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื ้นตัวดีขึ้น
สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยอตัรา
ว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ลดลงต่อเนื่องจากร้อยละ 13.1 และ
ร้อยละ 8.8 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า
ร้อยละ 3.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในไตรมาสที่ี่ 4 
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ด�าเนินมาตรการเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
และภาคธรุกจิท่ีได้รบัผลกระทบ วงเงนิรวม 9 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมมาตรการให้เงินช่วยเหลือประชาชนทั่วไป 
ผูว่้างงาน ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดเลก็ เงนิสนบัสนนุการตรวจหา
เชื้อและวัคซีน การช่วยเหลือด้านอาหารและค่าครองชีพ 
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นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FOMC) เม่ือวนัที ่15-6 ธนัวาคม 2563 ได้
มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่ร้อยละ 0.00–
0.25 และส่งสัญญาณที่จะยังคงมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อ
กระตุ้นสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้การซ้ือ
สนิทรพัย์ (Large-Scale Asset Purchase: LSAP) โดยเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลอย่างน้อย 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน 
และตราสารหน้ีที่ มีสินเช่ือที่อยู ่ อาศัยเป ็นหลักประกัน 
(Mortgage-backed securities) อย่างน้อย 4 หมืน่ล้าดอลลาร์สหรฐั 
ต่อเดือน

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
 ภาวะเศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโูรโซนในไตรมาสที ่4 ของปี 
2563 จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ พบว่า ลดลงร้อยละ 5.1 ต่อเนื่องจากการลดลง
ร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมือ่ปรับผลของฤดูกาลแล้ว 
เศรษฐกจิยโูรโซนลดลงร้อยละ 0.7 เทยีบกับการขยายตัวร้อยละ 
12.4  ในไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ swda.1) ตามการลดลงของ
เศรษฐกิจประเทศส�าคัญ ๆ อาทิ เบลเยียม ฝรั่งเศส อิตาลี และ
ออสเตรีย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-19 ท�าให้ต ้องมีการบังคับใช้มาตรการควบคุม 
การระบาดที่เข้มงวดอีกครั้ง โดยดัชนีการค้าปลีกของยูโรโซน
ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 4 ลดลงร้อยละ 4.8 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ
ดชันคีวามเชื่อมั่นผู้บริโภคทีป่รบัตวัลดลงมากข้ึน และการว่างงาน
ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู นอกจากนี ้ยงัเป็นผลจากภาคบรกิารทีช่ะลอลง 
สะท้อนจากดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคบรกิารท่ีลดลงมาอยูท่ี่ระดับ 
45.0 จากระดบั 51.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในเดอืนพฤศจกิายน 
ดชันลีดลงมาอยูท่ี ่41.7 ต�า่สดุในรอบ 6 เดอืน อย่างไรกด็กีารผลติ
ภาคอตุสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากดชันีผูจ้ดัการ
ฝ่ายจัดซือ้ภาคอตุสาหกรรมอยูท่ีร่ะดบั 54.6 สงูสุดในรอบ 10 ไตรมาส 
เทยีบกับระดบั 52.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนอตัราเงนิเฟ้อตดิลบ
ร้อยละ 0.3 เป็นการตดิลบตดิต่อกันเป็นไตรมาสที ่ 2 และต�า่สุด 
ในรอบ 23 ไตรมาส ส�าหรบัการด�าเนนิมาตรการทางเศรษฐกจิที่
ส�าคญั รัฐสภายุโรป (European Parliament) ได้อนุมัติกรอบ
งบประมาณรายจ่ายระยะยาวของสหภาพยุโรปในช่วงปี 2564–
2570 วงเงิน 1.0743 ล้านล้านยูโร ขณะเดียวกันในการประชุม
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 2563 มมีตยิงัคง
ด�าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป โดยการคงอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร้่อยละ 0.0 รวมทัง้การปรับเพ่ิมวงเงนิภายใต้
การด�าเนินมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้ Pandemic Emer-

gency Purchase Programme (PEPP) จาก 1.35 ล้านล้านยโูร
เป็น 1.85 ล้านล้านยโูร และขยายการเข้าซือ้พนัธบตัรตามโปรแกรม
ดงักล่าวออกไปอย่างน้อยจนถงึเดอืนมนีาคม 2565 นอกจากนีย้ัง
ขยายระยะเวลามาตรการ Pandemic Emergency Longer-Term 
Refinancing Operations (PELTROs) ออกไปจนถึงปี 2565 
 
เศรษฐกิจญี่ปุ่น 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2563 จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส
ก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 49.2 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากระดับ 46.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า แต ่ยังคงอยู ่ ในระดับต�่ากว่า 50.0 ติดต ่อกันเป็น
ไตรมาสท่ี 8 สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.3 เป็นการขยายตวัครัง้แรกในรอบ 8 ไตรมาสนอกจากนี้ 
ดัชนีการค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในรอบ 5 ไตรมาส สอดคล้องกบัดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.0 
ซึง่เป็นระดบัท่ีสงูสดุในรอบ 16 ไตรมาส ทัง้นี ้ในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
2563 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม
เป็นครั้งที่ 3 ภายในปีที่ผ่านมา มูลค่า 73.6 ล้านล้านเยน  
(ร้อยละ 13.1 ของ GDP ปี 2562) ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติ
งบประมาณเพื่อช่วยลดผลกระทบของการแพร่ระบาดไปแล้ว 
รวมทัง้สิน้ 277.8 ล้านล้านเยน ส�าหรบันโยบายการเงนิ ธนาคาร
กลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้น
ไว้ทีร้่อยละ (-0.1) และการด�าเนนินโยบายเพ่ือรกัษาระดบัอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลญีปุ่น่ (JGBs) ช่วงอาย ุ10 ปี ให้อยูท่ี่
ระดับร้อยละ 0.0 (Yield Curve Control)

เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ภาวะเศรษฐกจิของสาธารณรฐัประชาชนจนีในไตรมาส 
ที ่4 ของปี 2563 จากการรายงานของส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ พบว่า ขยายตัวร้อยละ 6.5 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นอัตรา
การขยายตัวสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส ตามการปรับตัวดีขึ้นของ
ทุกสาขาการผลิต โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 6.8 
เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งจากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Caixin Manufac-
turing PMI) ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับ 53.8 เป็นระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวสูงที่
ร้อยละ 17.0 เพิม่ขึน้จากร้อยละ 8.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็น

1 swda : seasonally and working day adjusted figures
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ระดบัสงูสดุในรอบ 31 ไตรมาส นอกจากนี ้การค้าปลกีภายในประเทศ
ขยายตวัร้อยละ 6.6 เป็นการกลบัมาขยายตวั ครัง้แรกในรอบ 4 
ไตรมาส ส�าหรับการด�าเนินมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 
ที่ส�าคัญ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 รัฐบาลจีนมีมติให้ขยาย
การช่วยเหลอืธรุกจิขนาดเลก็ทีย่งัไม่สามารถฟ้ืนตวัได้โดยการขยาย
เวลาช�าระหนีต่้อไปจนถงึไตรมาสแรกของปี 2564 พร้อมทัง้ยงัคง
มาตรการทางการคลังอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจต่อไป เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความ
ไม่แน่นอนสงู นอกจากนี ้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยังคงด�าเนนิ
นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว 
อย่างต่อเนื่อง โดยการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่าและยังคง
สัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ และเพิ่ม
สภาพคล่องด้วยการคงอัตราดอกเบ้ียข้อตกลงซื้อคืนพันธบัตร 
(Reverse repo) อาย ุ7 วัน ไว้ทีร้่อยละ 2.2 ซึง่เป็นระดบัต�า่ท่ีสดุ
ในประวัติการณ์ 

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน	
 ภาวะเศรษฐกจิกลุม่ประเทศอาเซยีนในไตรมาสที ่ 4 ของ
ปี 2563 จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 
ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตและภาคการส่งออกในหลาย
ประเทศซึ่งกลับมาขยายตัว สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้น 
ของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัว 
ร้อยละ 4.5 จากร้อยละ 2.7 ในไตรมาสท่ี 3 เป็นผลมาจาก 
การขยายตัวสูงขึ้นในทุกภาคการผลิตและภาคการส่งออก  
ส�าหรับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์และเศรษฐกิจอินโดนีเซียลดลง 
ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 2.2 ตามล�าดบั ฟ้ืนตัวดขีึน้จากการลดลง
ร้อยละ 11.4 และร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผล 
มาจากการปรับตัวดีขึ้นของภาคการผลิตอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับการกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออก รวมทั้ง
การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงใน
อัตราที่ชะลอลง ขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียลดลงร้อยละ 3.4 
เทียบกับร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลมาจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ่ที่ เพิ่มสูงขึ้น ส่งผล
ให้การอปุโภคบรโิภคภายในประเทศลดลงร้อยละ 3.4 เทียบกับ
การลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ในส่วนของนโยบาย
การเงิน ธนาคารกลางเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากไตรมาสก่อนหน้า  
ส่วนธนาคารกลางมาเลเซียยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ใน
ระดับต�่าอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจสิงคโปร์
 ภาวะเศรษฐกจิของสงิคโปร์ในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 
จากรายงานวิจัยธนาคารกรุงเทพ พบว่า หดตัวร้อยละ 2.4  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หดตัวติดต่อกัน
เป็นไตรมาสที ่3 โดยเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกิจทีส่�าคญั เช่น การอปุโภค
บรโิภคภาคเอกชน หดตวัจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 11.3 
แต่ขยายตวัร้อยละ 6.0 จากไตรมาสก่อนหน้า การส่งออกสินค้า 
มมีลูค่า 99.3 พันล้านดอลลาร์สหรฐั หดตวัจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 1.7 แต่ขยายตวัจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 4.0 
การน�าเข้าสนิค้า มมีลูค่า 86.8 พันล้านดอลลาร์สหรฐั หดตวัจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 6.4 หดตวัตดิต่อกนัเป็นไตรมาส
ท่ี 3 แต่ขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 5.4 ส่งผลให้
ดุลการค้าเกินดุล 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เศรษฐกิจเวียดนาม
 ภาวะเศรษฐกจิของเวยีดนามในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 
จากรายงานวิจัยธนาคารกรุงเทพ พบว่า ขยายตัวร้อยละ 4.5  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญ เช่น การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 79.0 พันล้านดอลลาร์
สหรฐั ขยายตวัจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 13.5 แต่หดตวั
จากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 0.9 การน�าเข้าสนิค้า มีมูลค่า 76.5 
พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 15.9 และร้อยละ 10.9 ส่งผลให้ดลุการค้า
เกินดุล 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แผนภูมิที่	1	เปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ
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เศรษฐกิจไทย
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 พบว่า 
ลดลงร้อยละ 4.2 ปรบัตวัดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 6.4 
ในไตรมาสที่ 3 ด้านการใช้จ่าย	การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
กลับมาขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า 
ลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะทีก่ารใช้จ่ายและการลงทนุภาครฐั
ขยายตัวและการส่งออกบริการลดลงต่อเน่ือง ด้านการผลิต 
สาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาอุตสาหกรรม 
สาขาทีพ่กัแรมและบรกิารด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า และสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจกัรยานยนต์ ลดลงในอตัราทีช่ะลอลง ขณะทีส่าขา
ไฟฟ้าและก๊าซ ไอน�้า และระบบปรับอากาศ ลดลงต่อเนื่อง  
เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 
4 ปี 2563 ขยายตวัจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ร้อยละ 1.3 (QoQ_SA)

แผนภูมิที่	2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ

 การเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจส�าคัญของ
ไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ปรากฏผลดังนี้ เมื่อพิจารณา
ข้อมลูจากส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม พบว่า ดชันผีลผลติ
อตุสาหกรรม อยูท่ีร่ะดบั 96.86 ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของ
ปี 2562 (97.24) ร้อยละ 0.39 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง ได้แก่ การผลิตเครื่องหนัง การผลิต
เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย การผลติสิง่ทอ การผลติเครือ่งดืม่ การผลิต
เครื่องจักรและเคร่ืองมือ เป็นต้น อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 
อยู่ที่ร้อยละ 64.22 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 
(63.33) ร้อยละ 0.89 โดยอุตสาหกรรมที่ส ่งผลให้อัตรา 
การใช้ก�าลังการผลิต เพิ่ มขึ้ น  ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
รถพ ่วง และรถก่ึงพ่วง การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ ์

การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกล่ันปิโตรเลียม 
เป็นต้น เมื่อพิจารณาข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
พบว่า ดชันกีารลงทนุภาคเอกชน	อยูท่ีร้่อยละ 148.03 เพ่ิมขึน้จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี 2562 (146.73) ร้อยละ 1.30 โดยเพิม่ขึน้
จากปริมาณการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ 
และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ เป็นต้น ในขณะที่ดัชนีการ
อปุโภคบริโภคภาคเอกชน	อยูท่ีร้่อยละ 134.10 เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกันของปี 2562 (132.06) ร้อยละ 2.04 โดยเคร่ืองช้ีที่ปรับตัว
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน คอื ดชันกีารใช้จ่ายสนิค้าคงทน 
จากยอดขายรถยนต์เชงิพาณชิย์ และยอดขายรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล 
เป็นต้น ส�าหรบัการค้าระหว่างประเทศ พบว่า การส่งออก มีมูลค่า 
58,095.20 ล้านดอลลาร์สหรฐั เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนลดลง ร้อยละ 1.49 โดยกลุม่สนิค้าส่งออกทีม่ลูค่าลดลง 
เช่น อากาศยาน, เรอื, แท่น, และรถไฟ น�า้มนัดบิ ทองค�า เป็นต้น 
การน�าเข้า มมีลูค่า 49,863.78 ล้านดอลลาร์สหรฐั เมือ่เทียบกับ
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนลดลง ร้อยละ 5.93 โดยกลุม่สินค้าน�าเข้า
ที่มูลค่าลดลง เช่น อากาศยาน, เรือ, แท่น, และรถไฟ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีม เป็นต้น ส�าหรับดุลการค้าในไตรมาสนีเ้กนิดลุ 8,231.42 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.40 
เทยีบกับเฉลีย่ร้อยละ -0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในหมวดอาหาร
และเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่
หมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงตามหมวดพลังงาน 
เป็นส�าคัญ 

แผนภูมิที่	3	ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจส�าคัญของไทยรายไตรมาสที่ 1 
ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(ระดับ)	* อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	(ร้อยละ)	*

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน	(ร้อยละ)	** ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน	(ร้อยละ)	**

ที่มา : 1) * ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      

        2) * * ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต ุ: ข้อมลูดชันกีารลงทนุภาคเอกชน และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  

 เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลรายเดือน ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
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การส่งออกสินค้า	 การน�าเข้าสินค้า	 ดุลการค้าหน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : มูลค่าการส่งออก และน�าเข้าตามสถิติดุลการช�าระเงิน

แผนภูมิที่	4		มูลค่าการส่งออก การน�าเข้า และดุลการค้า  
รายไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

แผนภูมิที่	5	 อัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562    
ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่	1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่	2 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย
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ที่มา : 1) * ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      
        2) * * ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลรายเดือนซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
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ภาวะการมีงานท�และ
การว่างงาน
ภาวะการมีงานท�และ
การว่างงาน

 ผู้มีงานท� 38.29 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.16
  ผู้ว่างงาน 7.27 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.86
  ระดับปริญญาตรี มีผู้ว่างงานมากที่สุด 2.11 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.60 

ประชากรและก�ลังแรงงาน

 ผลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 พบว่า มีประชากรอายุ 15 ปี
ขึน้ไป 56.94 ล้านคน เป็นผูท้ีอ่ยู่ในก�าลงัแรงงาน 39.09 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 68.65 ของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป ประกอบด้วย 
ผู้มีงานท�า 38.29 ล้านคน ผู้ว่างงาน 7.27 แสนคน ผู้ที่รอฤดูกาล 7.05 หมื่นคน ส�าหรับผู้ที่ไม่อยู่ในก�าลังแรงงานมีจ�านวน 
17.85 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31.35 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ตารางที่	3	ประชากรจ�าแนกตามสถานภาพแรงงาน รายไตรมาส ปี 2562 - 2563    

56.47

38.37

37.70

0.35

0.32

18.10

0.9

56.54

38.42

37.78

0.38

0.26

18.12

1.0

56.62

37.96

37.49

0.39

0.08

18.66

1.0

56.68

37.97

37.48

0.37

0.12

18.71

1.0

56.75

38.19

37.42

0.40

0.37

18.56

1.0

56.82

38.17

37.08

0.74

0.35

18.65

2.0

56.88

38.72

37.93

0.74

0.05

18.16

1.9

56.94

39.09

38.29

0.73

0.07

17.85

1.9

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านคน 
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 ส�าหรับผู้มีงานท�า ไตรมาสที่ 4  ปี 2563 มีประมาณ 38.29 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  8.10  แสนคน 
คิดเป็นร้อยละ 2.16  ผู้มีงานท�าอยู่ในภาคบริการ และการค้ามากที่สุด 17.32 ล้านคน หรือร้อยละ 45.23 ของผู้มีงานท�าทั้งหมด 
รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม 12.43  ล้านคน  และภาคการผลติ  8.54  ล้านคน 

ภาวะการมีงานท�

หน่วย : ล้านคน 

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางที่	4	 ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามภาคอุตสาหกรรม รายไตรมาส ปี 2562 - 2563

 หากพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า เป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝ ีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากที่สุด  
ประมาณ 11.48 ล้านคน รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด ประมาณ 7.15 ล้านคน  
และอาชีพงานพื้นฐาน ประมาณ  4.10 ล้านคน  

หน่วย : ล้านคน 
ตารางที่		5  ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามประเภทอาชีพ รายไตรมาส  ปี 2562 – 2563
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 ผู้มีงานท�าตามระดับการศึกษาท่ีส�าเร็จ พบว่า ระดับ
ประถมศกึษามากท่ีสดุ จ�านวน 8.44 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 22.05 
รองลงมา คือ ไม่มีการศึกษาและต�่ากว่าประถม /อื่นๆ/ไม่ทราบ 
จ�านวน 7.93 ล้านคน ร้อยละ 20.71 ระดับอุดมศึกษา จ�านวน 
6.52 ล้านคน ร้อยละ 17.04 มัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 
6.43 ล้านคน ร้อยละ 16.78 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5.32 ล้านคน ร้อยละ 13.89 และระดับอาชีวศึกษา จ�านวน 
3.65 ล้านคน ร้อยละ 9.53 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท�าลดลงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประถมศึกษา และผู ้ไม่มีการศึกษาและต�่ากว่าประถมศึกษา/
อื่นๆ/ไม่ทราบ ส่วนระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้มีงานท�าเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่	6	ผูม้งีานท�า จ�าแนกตามระดบัการศึกษา ไตรมาสท่ี 4 
ปี 2562 และปี 2563
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มัธยมปลาย

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา
หน่วย	 :	ล้านคน

ไตรมาสที่	4	ปี	2562

ไตรมาสที่	4	ปี	2563

ไม่มี/ต�่ากว่า
ประถมการศึกษา	
อืน่	ๆ	และไม่ทราบ

 เมื่อพิจารณาจากสถานภาพการท�างาน พบว่า ท�างาน
เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ�านวน 14.98 ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.13 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 
12.43 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.45 ช ่วยธุรกิจครัว เรือน 
ประมาณ จ�านวน 6.37 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.64 ลูกจ้าง
รัฐบาล จ�านวน 3.55 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.26 และนายจ้าง 
จ�านวน 0.93 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 2.43 ทีเ่หลอืเป็นการรวมกลุม่ 
จ�านวน 0.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  0.08
 

แผนภูมิที่	7	ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามสถานภาพการท�างาน 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การว่างงาน

 ผู้ว่างงานใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563  มีประมาณ 7.27 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.86 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 3.56 แสนคน ระดับการศึกษาที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด คือ ระดับ
ปริญญาตรี 2.11 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.60 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.37 แสนคน                  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.08 แสนคน ประถมศึกษา 1.04 แสนคน อาชีวศึกษา 1.01 แสนคน ไม่มีการศึกษา/ต�่ากว่าประถม
ศึกษา/อื่นๆ/ไม่ทราบ 0.56 แสนคน และสูงกว่าปริญญาตรี 0.11 แสนคน

แผนภูมิที่	8	จ�านวนและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่ส�าเร็จ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การรวมกลุ่ม

0.03	ล้านคน

นายจ้าง	0.93	ล้านคน

ช่วยธุรกิจครอบครัว

6.37	ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน	

14.98	ล้านคน

	ลูกจ้างรัฐบาล		

3.55	ล้านคน

ท�างานส่วนตัว

12.43	ล้านคน
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แสนคน
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ร้อยละ

จ�านวน (แสนคน) อัตรา (ร้อยละ)

ไม่มี/ต�่ากว่า
ประถมการศึกษา	
อืน่	ๆ	และไม่ทราบ
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 ส�าหรับอัตราการว่างงานจ�าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 3.03  รองลงมา คือ 
กรุงเทพมหานคร มีอัตราว่างงาน ร้อยละ 2.41 ภาคกลาง ร้อยละ 1.84 ภาคเหนือ ร้อยละ 1.34  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
มีอัตราว่างงาน ร้อยละ  1.29 

แผนภูมิที่	9	จ�านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

 เมื่อพิจารณาการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ว่างงานกลุ่มอายุ 20-24 ปี มีผู้ว่างงานมากที่สุด จ�านวน 2.40 แสนคน  
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25-29 ปี จ�านวน 1.28 แสนคน กลุ่มอายุ 30-34 ปี จ�านวน 0.89 แสนคน  กลุ่มอายุ 40-49 ปี จ�านวน  
0.86 แสนคน กลุ่มอายุ 35-39 ปี จ�านวน  0.61 แสนคน กลุ่มอายุ 15-19 ปี จ�านวน 0.58 แสนคน กลุ่มอายุ 50-59 ปี จ�านวน  
0.51 แสนคน และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน  0.15  แสนคน
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ร้อยละแสนคน
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จ�านวน (แสนคน) อัตรา (ร้อยละ)

แผนภูมิที่	10	จ�านวนและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามกลุ่มอายุ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

 การว่างงานในกลุม่เยาวชน (อาย ุ15-24 ปี) พบว่า จ�านวนผู้ว่างงานส่วนใหญ่ อยูใ่นภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  
และภาคภาคใต้ หากพิจารณาระดับการศึกษา พบการว่างงานมากที่สุดในระดับปริญญาตรี 
 ผู้ว่างงานกลุ่มเยาวชน ส่วนใหญ่มีการหางานท�าในช่วงเวลาก่อนการส�ารวจ 30 วัน และวิธีการหางานที่กลุ่มเยาวชนใช้ 
คือ การติดต่อสมัครงานกับบริษัทโดยตรง รองลงมา คือ มีเพื่อนหรือญาติช่วยหางานให้    
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ภาคตะวันออก
เฉียงหนือ
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ความต้องการแรงงาน
ผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
ความต้องการแรงงาน
ผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ

 การให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2563 ความต้องการแรงงาน 
ผู ้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ความต้องการแรงงานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 33.66 กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด      
ส่วนใหญ่ต้องการผู้ท่ีจบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา  
ผู้สมัครงานมาใช้บริการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 67.71 โดยผู้สมัครงานเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด

การบรรจุงานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 56.01 ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด  

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน 
(ต�าแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ไตรมาส 
ที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 จ�านวน 82,276 อัตรา  
มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ�านวน 100,405 คน ได้รบัการบรรจุ
เข้าท�างาน จ�านวน 84,605 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จ�านวน 
20,722 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.66 ผู้สมัครงานมาใช้บริการ
เพิ่มขึ้น จ�านวน 40,536 คน คิดเป็นร ้อยละ 67.71 และ 
การบรรจงุานเพิม่ขึน้ จ�านวน 30,375 คน คดิเป็นร้อยละ 56.01

แผนภมูทิี	่11 ความต้องการแรงงาน ผูส้มคัรงาน และการบรรจุงาน 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563
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ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน

อัตรา/คน
ไตรมาสที่	4	ปี		2562 ไตรมาสที่	4	ปี		2563

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ความต้องการแรงงาน

 สถานประกอบการมาใช้บริการ จ�านวน 3,766 แห่ง 
แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าท�างาน (ต�าแหน่ง 
งานว่าง) จ�านวน 82,276 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน จ�านวน 20,722 อัตรา หรือคิดเป็นร้อยละ 33.66 
โดยความต้องการแรงงานในไตรมาสนี้เป็นเพศชาย จ�านวน 
11,956 อัตรา เพศหญิง จ�านวน 4,918 อัตรา และไม่ระบุเพศ 
จ�านวน 65,402 อัตรา ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีอาย ุ
ไม่เกิน 24 ปี
 เมือ่พจิารณาความต้องการแรงงานไตรมาสที ่4 ปี 2563 
จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 
และกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า ความต้องการแรงงานเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะกรงุเทพมหานคร
มากที่สุด

แผนภมูทิี	่12 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที ่4  

ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้
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 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า 
สถานประกอบการมาใช้บริการเพิ่มข้ึน จ�านวน 2,631 แห่ง  
สถานประกอบที่มีลูกจ้าง 1-49 คน มาใช้บริการมากท่ีสุด 
จ�านวน 3,016 แห่ง รองลงมา คือ สถานประกอบการที่มี
ลกูจ้าง 50-299 คน จ�านวน 646 แห่ง และสถานประกอบการ 
ที่มีลูกจ้าง 300 คนขึ้นไป จ�านวน 104 แห่ง 

แผนภูมิที่	13 สถานประกอบการท่ีมาใช้บริการ จ�าแนกตาม
จ�านวนลูกจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563
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1	-	49	คน 50	-	299	คน 300	คนขึ้นไป

ไตรมาสที่	4	ปี	2562

ไตรมาสที่	4	ปี	2563

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึน ได้แก่ 
การผลิต การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและ 
การประกันสังคมภาคบังคับ การก่อสร ้าง กิจกรรมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ การขนส่งและสถานที่
เกบ็สนิค้า กจิกรรมเกีย่วกับอสังหารมิทรพัย์ กจิกรรมทางการเงนิ
และการประกันภัย เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง 
การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน ไฟฟ้าก๊าซไอน�้าและระบบ 
การปรับอากาศ การจัดหาน�้าการจัดการน�้าเสียและของเสีย
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลง ได้แก่ 
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ  กิจกรรมการจ้างงานใน
ครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการท่ีท�าขึ้นเองเพื่อ 
ใช้ในครัวเรือน กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ การศึกษา 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม 
การบริหารและบริการสนับสนุน ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
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การขายส่ง/การขายปลีก

การบริหารราชการ	การป้องกันประเทศ

การก่อสร้าง

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์

การขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมทางการเงิน /การประกันภัย

เกษตรกรรม	การป่าไม้

การท�าเหมืองแร/่เหมืองหิน

ไฟฟ้า	ก๊าซ		ไอน้�า

การจัดหาน้�า	การจัดการน้�าเสีย

ศิลปะ	ความบันเทิง

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน

กิจกรรมการบริการด้านอื่น	ๆ

การศึกษา

กิจกรรมด้านสุขภาพ /งานสังคมสงเคราะห์

กิจกรรมการบริหาร/บริการสนับสนุน

ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร

ที่พักแรม /บริการด้านอาหาร

ประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา

ไตรมาสที่	4	ปี	2562

ไตรมาสที่	4	ปี	2563

เพิ่ม

ลด

อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น	 อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานลดลง	

แผนภูมิที่	14 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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 5.	 การก่อสร้าง	 เชน่ การก ่อสร ้างอาคารท่ีพักอาศัย  

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย การก่อสร้างโครงการ

วิศวกรรมโยธา การตดิตัง้ระบบประปาและระบายน�า้ และการก่อสร้าง 

ฐานรากรวมถึงการตอกเสาเข็ม ต้องการผู ้ท่ีจบการศึกษาระดับ 

ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากที่สุด รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา 

และระดับประถมศึกษา
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อนุปริญญา

ปริญญาตรีขึ้นไป

อัตรา

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก	5	อันดับแรก	ได้แก่	

	 1.	การผลิต เช่น การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด 
การผลิตน�้าตาลบริสุทธิ์ การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง และการผลิตน�้าตาลดิบจากอ้อย 
ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมา 
คือ ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา และระดับประถมศึกษา
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ปริญญาตรีขึ้นไป

	 2.	การขายส่งและการขายปลีก	การซ่อมยานยนต์	
และจักรยานยนต์ เช่น การขายปลีกสินค้าในร้านค้าท่ัวไป 
การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล การขายส่ง
วัสดุก่อสร้าง การขายส่งสินค้าทั่วไป และร้านขายปลีกอาหาร
ทั่วไป ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากทีส่ดุ รองลงมา คอื ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัปรญิญาตรี
ขึ้นไป
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 3.	 การบริหารราชการการป้องกันประเทศและ	
การประกันสังคมภาคบังคับ เช่น การก�าหนดกฎเกณฑ์และ 
การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพาณิชย์และแรงงาน การบริหารราชการ 
ส่วนภูมิภาค กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม  
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และการบรหิารราชการส่วนกลาง 
ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนปุรญิญามากที่สุด 
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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ปริญญาตรีขึ้นไป

อัตรา

อัตรา

อัตรา

	 4.	ทีพ่กัแรมและบรกิารด้านอาหาร เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
และห ้องชุด การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร การบริการ
ด้านอาหารทั่วไป การบริการอาหารส�าหรับกิจการขนส่ง และ
การบริการที่พักแรมทั่วไป ต้องการผู ้ที่จบการศึกษาระดับ 
ปวช.-ปวส./อนปุรญิญามากทีส่ดุ รองลงมา คือ ระดับมธัยมศึกษา 
และระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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ปริญญาตรีขึ้นไป

อัตรา

แผนภมูทิี	่15	ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษา
ในแต่ละอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก)
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แผนภมูทิี	่16	ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามประเภทอาชพี 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานท่ีจบ 
การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 36.34 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.57 
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 16.80 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ร้อยละ 15.29 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
พบว่า ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษา  
โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีความต้องการแรงงาน 
เพิ่มขึ้นมากที่สุด  
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0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000

ผู้ฝีกงาน

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน	

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร

พนักงานบริการ	พนักงานขาย

เสมียน	เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค

ผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมาย	ข้าราชการ

ประเภทอาชีพ

อัตรา

ไตรมาสที่	4	ปี	2562

ไตรมาสที่	4	ปี	2563

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

แผนภูมิที่	17	ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดับ 
การศึกษา ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563
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อัตรา

ไตรมาสที่	4	ปี	2562 ไตรมาสที่	4	ปี	2563

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ผู้สมัครงาน

 ผู ้สมัครงานที่มาใช ้บริการมีจ�านวน 100,405 คน  
เป็นเพศชาย จ�านวน 43,950 คน เพศหญงิ จ�านวน 56,455 คน 
เป็นผู ้ ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด จ�านวน 
43,227 คน คดิเป็นร้อยละ 43.05 รองลงมา คอื ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป จ�านวน 24,047 คน ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา 
จ�านวน 18,569 คน และระดับประถมศกึษา จ�านวน 14,562 คน 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า  ผู้สมัครงาน
เพิ่มขึ้น จ�านวน 40,536 คน คิดเป็นร้อยละ 67.71

 เมือ่พจิารณาตามประเภทอาชพีจะเหน็ได้ว่าอาชีพงาน
พื้นฐาน มีจ�านวนผู ้มาสมัครงานมากที่สุด เช่น แรงงานด้าน 
การผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า แรงงานบรรจุ แรงงานก่อสร้าง 
และยามรักษาการณ์ เมือ่เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
พบว่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 67.71 อาชีพงาน 
พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากที่สุด

แผนภูมิที่	18 ผูส้มคัรงานมาใช้บรกิาร จ�าแนกตามประเภทอาชพี 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563

 เมือ่พจิารณาผูส้มคัรงานตามช่วงอาย ุพบว่า ผู้สมัครงาน
ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด จ�านวน 28,838 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.72 รองลงมา คือ อายุไม่เกิน 24 ปี จ�านวน 
28,556 คน และอายุระหว่าง 25–29 ปี จ�านวน 21,965 คน 

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตร

พนักงานบริการ	พนักงานขาย

เสมียน	เจ้าหน้าท่ี

ช่างเทคนิค

ผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมาย
ไตรมาสท่ี	4	ปี	2562

ไตรมาสท่ี	4	ปี	2563
หน่วย	:	อัตรา

 ประเภทอาชีพที่สถานประกอบการต้องการแรงงาน
มากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จ�านวน  37,042 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 45.02 เช่น แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า 
แรงงานก่อสร้าง แรงงานบรรจุ และผู้จ�าหน่ายสินค้าแบบ 
ขายตรง รองลงมา คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน 11,428 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.89 พนักงานบริการ 
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ�านวน 10,362 อัตรา  
คิดเป็นร้อยละ 12.59 เสมียน เจ้าหน้าที่ จ�านวน 9,845 อัตรา 
คิดเป็นร ้อยละ 11.97 ผู ้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝ ีมือในธุรกิจ  
จ�านวน 3,831 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.66
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แผนภูมิที่	19	ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ 
และการบรรจุงาน จ�าแนกตามอายุ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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ความต้องการแรงงาน	(อัตรา)

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ	(คน)

บรรจุงาน	(คน)

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

การบรรจุงาน

 ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�านวน 84,605 คน 
เป็นเพศชาย จ�านวน 37,963 คน เพศหญงิ จ�านวน 46,642 คน 
ภาคกลางมกีารบรรจงุานมากทีส่ดุ จ�านวน 23,683 คน รองลงมา 
คือ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 20,009 คน ภาคเหนือ จ�านวน 
13,042 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 11,063 คน 
ภาคใต้ จ�านวน 9,635 คน และปรมิณฑลต�า่สดุ จ�านวน 7,173 คน 
เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน พบว่า  การบรรจงุาน
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 56.01 โดยภาคกลางมีการบรรจุงาน
เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 150.80 
 เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุจะเห็นได้ว่าผู้สมัครงานที่
มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จ�านวน 
25,505 คน คิดเป็นร้อยละ 30.15 รองลงมา คือ อายุไม่เกิน  
24 ปี ร้อยละ 26.24 และอายุระหว่าง 25 -29 ปี ร้อยละ 22.16  
 ในด้านการศึกษา พบว่า ผู ้ที่ จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด จ�านวน  39,676 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.90 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
จ�านวน 16,398 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38 ระดับ ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา จ�านวน 15,644 คน คิดเป็นร้อยละ 18.49 และ
ระดับประถมศึกษา จ�านวน 12,887 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23
 อตุสาหกรรมทีม่กีารบรรจุงานมากทีส่ดุ คอื อตุสาหกรรม
การผลิตมีการบรรจุงาน จ�านวน 35,110 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.50 รองลงมา คือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�านวน 18,399 คน คิดเป็น 
ร ้อยละ 21.75 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ จ�านวน 5,982 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.07 ทีพั่กแรมและบริการด้านอาหาร จ�านวน 4,602 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.44 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรม
ทางวิชาการ จ�านวน 4,034 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77 และ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ จ�านวน 16,478 คน คิดเป็นร้อยละ 19.47 

แผนภูมิที่	20 ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน 
จ�าแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน 
พื้นฐานมีการบรรจุงานมากที่สุด จ�านวน 43,168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.02 เช่น แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า 
แรงงานก่อสร้าง พนักงานท�าความสะอาด และแรงงานบรรจุ 
รองลงมา คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 
10,636 คน คดิเป็นร้อยละ 12.57 พนกังานบรกิารพนกังานขายใน
ร้านค้าและตลาด จ�านวน 10,548 คน คิดเป็นร้อยละ 12.47 
เสมียน เจ้าหน้าที่ จ�านวน 9,539 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27 
และผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน ผูค้วบคมุเครือ่งจกัรและผูป้ฏบัิตงิาน
ด้านการประกอบ จ�านวน 2,969 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51
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อัตรา/คน

ความต้องการแรงงาน	 (อัตรา )

บรรจุงาน	(คน)

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

แผนภมูทิี	่21 ความต้องการแรงงาน และการบรรจงุาน 
จ�าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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 เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้
บริการ และการบรรจุงาน จ�าแนกรายภาค พบว่า

 กรุงเทพมหานคร นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้ง
ความต้องการแรงงาน จ�านวน 18,422 อัตรา มีผู ้สมัครงานมา
ใช้บริการ จ�านวน 22,622 คน และผู้สมัครงานที่ได้รับการ
บรรจุงาน จ�านวน 20,009 คน

  ปรมิณฑล นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงาน จ�านวน 11,498 อัตรา มีผู ้สมัครงานมาใช ้บริการ 
จ�านวน 9,351 คน และผู ้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงาน 
จ�านวน 7,173 คน 

	 ภาคเหนือ นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความ 
ต้องการแรงงาน จ�านวน 11,719 อัตรา มีผู ้สมัครงานมาใช ้
บริการ จ�านวน 15,433 คน และผู ้สมัครงานที่ได้รับการ
บรรจุงาน จ�านวน 13,042 คน  

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นายจ้าง/สถานประกอบการ
แจ้งความต้องการแรงงาน จ�านวน 10,664 อตัรา  มีผู้สมัครงาน
มาใช้บริการ จ�านวน 13,295 คน และผู้สมัครงานที่ได้รับการ
บรรจุงาน จ�านวน 11,063 คน 

 ภาคกลาง นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความ
ต้องการแรงงาน จ�านวน 18,531 อัตรา มีผู ้สมัครงานมาใช้
บรกิาร จ�านวน 26,303 คน และผูส้มคัรงานทีไ่ด้รบัการบรรจงุาน 
จ�านวน 23,683 คน

 ภาคใต้ นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงาน จ�านวน 11,442 อัตรา มีผู ้สมัครงานมาใช้บริการ 
จ�านวน 13,401 คน และผู้สมัครงานท่ีได้รับการบรรจุงาน 
จ�านวน 9,635 คน      
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แผนภูมิที่	22 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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การไปท�งานต่างประเทศการไปท�งานต่างประเทศ

 แรงงานไทยที่ยังคงท�งานในต่างประเทศลดลง ร้อยละ 30.16 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 ตลาดแรงงานต่างประเทศที่ส�คัญของไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และลาว

แผนภูมิที่	23 แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ

 แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท�างานต่างประเทศในไตรมาส 
ที ่4 ปี 2563 มีจ�านวน 9,920 คน เป็นเพศชาย จ�านวน 8,181 คน  
หรือร้อยละ 82.47 และเพศหญิง จ�านวน 1,739 คน หรือ 
ร้อยละ 17.53 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
พบว่า แรงงานไทยเดินทางไปท�างานต่างประเทศลดลง จ�านวน 
14,263 คน คิดเป็นร้อยละ 58.98 แรงงานส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนา
อยู ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จั งหวัดอุดรธานี 
นครราชสีมาและขอนแก่น และเป็นผู้จบการศึกษาระดับ
มั ธยมศึกษามากที่ สุ ด  ร้อยละ 64.46 โดยสาขาอาชีพที่ 
เดินทางไปท�างานมากที่สุดคือ ผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน ผูค้วบคมุ
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  ร้อยละ 45.46 
รองลงมา  คือ ปฏิบัติงานฝีมือด้านการประมง ร้อยละ 19.57 
และอาชีพพื้นฐาน ร้อยละ 12.94 และเดินทางไปท�างาน 
ต่างประเทศโดยบริษัทจัดส่งมากที่สุด ร้อยละ 58.41 

	 แรงงานไทยที่ ล งทะเบี ยนแจ ้ งความประสงค ์ 
จะเดินทางไปท�างานต่างประเทศ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563  
มีจ�านวน 11,932 คน เป็นเพศชาย จ�านวน 7,659 คน หรือ 
ร้อยละ 64.19 และ เพศหญิ ง  จ�านวน 4,273 คน หรือ 
ร้อยละ 35.81 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
พบว่า แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปท�างานต่างประเทศลดลง ร้อยละ 32.10

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

คน

แผนภมูทิี	่24 จ�านวนแรงงานไทยทีล่งทะเบียนแจ้งความประสงค์

เดินทางไปท�างานต่างประเทศ  
คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

 แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 4 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม) ปี 2563 จ�านวน 104,377 คน พบว่า 
แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศลดลง จ�านวน 
10,750 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.34 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก ่อนและลดลง จ�านวน 45,078 คน หรือคิดเป ็น 

ร้อยละ 30.16 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซึ่งการเดินทางไปท�างานต่างประเทศของคนไทยในแต่ละปี
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีจ�านวนประมาณ 1.1-1.4 แสนคน  
ด้วยปัจจัยทั้งภายในจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
ภายนอกประเทศเ กิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
อย่างไรกต็าม การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้หลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยมีมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาด ดังน้ัน การเดินทางไปท�างานในต่างประเทศของ
แรงงานไทยจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 
และแม ้ ว ่ ามี มาตรการผ ่ อนคลายการป ิด เมื อง ในช่วง
ไตรมาสที ่ 3 ปี 2563 แต่การเดินทางไปท�างานต่างประเทศ
ไตรมาส น้ีลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เนื่องมาจาก 
บางประเทศเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
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แผนภูมิที่	26	แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ     

จ�าแนกตามวิธีการเดินทาง

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

 จากการเดนิทางไปท�างานต่างประเทศของแรงงานไทย
ดังกล ่าวท�าให ้ มีรายได ้ส ่งกลับประเทศเป ็นจ�านวนมาก  
โดยในไตรมาสนี้มีรายได้ส่งกลับ จ�านวน 40,354 ล้านบาท  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 7,986 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 16.52

 ตลาดแรงงานไทยในต ่างประเทศประกอบด้วย 
กลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา  
และออสเตรเลียและโอเซียเนีย โดยภูมิภาคเอเชียเป็นตลาด
แรงงานหลักที่แรงงานไทยนิยมเดินทางไปท�างานมากที่สุด  
ร้อยละ 75.70 ส�าหรับประเทศท่ีมีแรงงานเดินทางไปท�างาน
มากที่สุดคือไต้หวัน ร้อยละ 45.26 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเห็นได้ว่าในไตรมาสนี้แรงงานไทย 
เดินทางไปท�างานต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ลดลง

  สถานการณ์แรงงานไทยในกลุ ่มประเทศเอเชีย    
เป็นตลาดที่แรงงานไทยเดินทางไปท�างานมากท่ีสุด จ�านวน 
7,455 คน คิดเป็นร้อยละ 75.15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่า ลดลงร ้ อยละ  58.09 ประเทศท่ี
มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และ
ลาว ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 
1,758 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่า ลดลงร้อยละ 49.35 ประเทศที่มี
แรงงานไทยไปท�างานมาก ได้แก่ อิสราเอล สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ และกาตาร์ ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดยบริษัท
จัดหางานจัดส่ง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ่มประเทศยุโรป	 
 แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 334 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.37 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน พบว่า ลดลงร้อยละ 76.12 ประเทศที่มีแรงงานไทย 
เดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ เดนมาร์ก โปรตุเกส และออสเตรีย 
ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดยประสงค์จะเดินทางไปท�างาน
ด้วยตนเอง
 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
แอฟริกา แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 309 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.93 ประเทศที่มีแรงงานไทย
เดนิทางไปท�างานมาก ได้แก่ มาดากัสการ์ ไนจเีรยี และซดูานใต้ 
ส่วนใหญ่โดยประสงค์จะเดินทางไปท�างานด้วยตนเอง
 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
อเมริกา	แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน  61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.61 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า
ลดลงร้อยละ 93.29 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างาน
มาก ได้แก่ แคนาดา และหมู่เกาะเติกส์และเคคอส ส่วนใหญ่
เดินทางไปท�างานโดยประสงค์จะเดินทางไปท�างานด้วยตนเอง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
ออสเตรเลียและโอเซีย แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 
2 คน คิดเป็นร ้อยละ 0.02 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 99.44 ประเทศที่มีแรงงานไทย
เดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ ปาปัว นิวกินี ส่วนใหญ่เดินทาง 

ไปท�างานโดยนายจ้างพาลูกจ้างไปท�างาน 

คน

Re-entry บริษัทจัดส่ง กรมฯ	จัดส่ง เดินทาง
ด้วยตนเอง

นายจ้างพาไป
ท�างาน

นายจ้างพาไป
ฝึกงาน

ที่มา  :  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ข้อมูลรวมแรงงานเก่าที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างและแจ้ง 
               การเดินทางกลับไปท�างาน (Re-entry)

แผนภูมิที่	25 จ�านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไป

ท�างานต่างประเทศ  
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แผนภูมิที่	28 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศของคนไทยจ�าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 

 แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท�างานต่างประเทศจ�าแนกตามประเภทอาชีพ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 อาชีพที่แรงงานไทย 

เดินทางไปท�างานต่างประเทศอยู่ในหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

ร้อยละ 45.46 รองลงมา คือ หมวดอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 12.94

ผู้บัญญัติกฎหมาย	

ข้าราชการระดับอาวุโส

	ผู้จัดการ

218	คน

				2.20	%

อาชีพงานพื้นฐาน

1,284	คน

12.94%

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน	

ผู้ควบคุมเครื่องจักร	และ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

4,510	คน

				45.46	%

			

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ

ด้านการเกษตร

และประมง

1,941	คน

			19.57	%

พนักงานบริการ	

พนักงานขายในร้านค้า

และตลาด			

236	คน

		2.38	%

เสมียน	เจ้าหน้าที่

5	คน

		0.05	%

ช่างเทคนิคและ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

355	คน

3.58%

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

291	คน

2.93	%

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้

ฝีมือในธุรกิจต่างๆ

1,080	คน

		10.89	%

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

แผนภูมิที่	27	แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ  จ�าแนกตามกลุ่มประเทศ

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
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การเคลื่อนย้ายแรงงานไทย
และแรงงานอาเซียน
การเคลื่อนย้ายแรงงานไทย
และแรงงานอาเซียน

 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศหากพิจารณาใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
แรงงานไทยเดินทางไปท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
จ�านวน 1,096 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.05 ของแรงงานไทย
ที่ เดินทางไปท�างานต่างประเทศทั้งหมด โดยลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 2,880 หรือคิดเป็นร้อยละ 
72.43 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีแรงงานไทยเดินทางไป
ท�างานมากที่สุด คือ ประเทศลาว จ�านวน 334 คน ลดลง  
ร้อยละ 27.07 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
รองลงมา คือ กัมพูชา จ�านวน  241 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 677.42 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมาเลเซีย
จ�านวน 157 คน ลดลง ร้อยละ 92.30 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

การไปท�งานต่างประเทศของแรงงานไทย

 จากสถิติที่ผ่านมาแรงงานไทยนิยมเดินทางไปท�างาน
ในประเทศแถบเอเชียที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียนมากกว่า เนื่องจาก
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าจ้างในประเทศ และประเทศในกลุม่
อาเซียนที่มีอัตราค่าจ้างสูงนั้นมีไม่กี่ประเทศ หากจะพิจารณา
ถึงแนวโน ้มหลังจากเป ิดประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ 

ตลาดแรงงานอาเซียนยังคงไม่ใช่จุดหมายหลักของแรงงานไทย 
เนื่องจากสภาวะปัจจุบันตลาดแรงงานไทยก�าลังประสบปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มมากขึ้น การเดินทางไป
ท�างานต่างประเทศจึงเกิดขึ้นได้ยาก

แผนภมิูที	่ 29 จ�านวนแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปท�างานต่างประเทศ 

จ�าแนกตามกลุ่มประเทศ

แผนภูมิที่	30 เปรียบเทียบแรงงานที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศทั้งหมดกับแรงงานที่ท�างานในประเทศอาเซียน
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แผนภูมิที่	31	จ�านวนคนไทยที่เดินทางไปท�างานในประเทศอาเซียนรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ASEAN 

เมียนมา
หน่วย : คน

หน่วย : คน

หน่วย : คน

หน่วย : คน

Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63

กัมพูชา

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย
บรูไน

ฟิลิปปินส์

ลาว

หน่วย : คน

หน่วย : คน

หน่วย : คน

หน่วย : คน
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การท�งานของแรงงานอาเซียนในประเทศไทย

 คนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยในไตรมาสท่ี 
4 ปี 2563 มจี�านวนทัง้ส้ิน 2,512,328 คน ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.74 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 
ก่อนหน้า ร้อยละ 3.62 เมื่อพิจารณาจากแรงงานอาเซียน
ทีท่�างานในประเทศไทย พบว่า มจี�านวน 1,443,699 คน  คดิเป็น  
ร้อยละ 57.46 ของแรงงานท่ีเข้ามาท�างานในประเทศไทย  

โดยลดลง ร้อยละ 11.12 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.06 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า ซ่ึงจะเห็นได้ว ่าแรงงานท่ีเข้ามาท�างาน 
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา กัมพูชา และลาว 

แผนภูมิที่	32	จ�านวนคนต่างด้าวที่ท�างานในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
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รวมทั้งหมด อาเซียน

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
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การท�งานของคนต่างด้าวการท�งานของคนต่างด้าว

 คนต่างด้าวท�างานอยู่ในประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 
2563 มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,512,328 คน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จ�านวน 505,088 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74 แต่เพิ่ม
ขึ้นจากไตรมาสก่อน จ�านวน 87,838 คน คิดเป็นร้อยละ 3.62  
โดยท�างานอยู ่ในปริมณฑลมากที่สุด จ�านวน 723,739 คน  
รองลงมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 584,152 คน ภาคกลาง 
583,057 คน ภาคใต้ 339,402 คน ภาคเหนือ 226,188 คน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 55,790 คน 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)

แผนภูมิที่	33	จ�านวนแรงงานต่างด้าวรายไตรมาส 4 ปี 2562 
ถึง ไตรมาส 4 ปี 2563

คน

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

    การท�งานของคนต่างด้าวมีจ�นวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า 
ร้อยละ 16.74 และร้อยละ 3.62

 ส�าหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานในประเทศไทย ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2561  
มีการจ�าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

คนต่างด้าวระดับฝีมือช�านาญการ

จ�านวน	142,996	คน

คนต่างด้าวชนกลุ่มน้อย/บุคคลพื้นที่สูง/

ตลอดชีพ	จ�านวน	64,234	คน

แรงงานต่างด้าว	4	สัญชาติ

จ�านวน	2,305,098	คน

เข้ามาท�างานตาม	พรบ.	ส่งเสริมการลงทุน

จ�านวน	42,533	คน

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว	

จ�านวน	100,463	คน

กลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม	
(ใบอนุญาตท�างานจะสิ้นอายุในเดือน	ก.พ.	64)

จ�านวน	392	คน		

กัมพูชา	25	คน

กัมพูชา	223,622	คน
เวียดนาม	248	คน

เมียนมา	344	คน	
ลาว	23	คน	

เมียนมา	416,616	คน	
ลาว	156,672	คน 

ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท�างานตาม	MOU
จ�านวน	797,158	คน

ได้รับอนุญาตให้ท�างานตามมติคณะรัฐมนตรี	
20	สิงหาคม	2562	(OSS)
จ�านวน	1,266,011	คน

กัมพูชา	213,424	คนเมียนมา	1,001,994	คน	
ลาว	50,593	คน	

ได้รบัอนญุาตให้เข้ามาท�างานตามมตคิณะรฐัมนตรี	
4	สิงหาคม	2563	จ�านวน	241,537	คน

กัมพูชา  72,878 คน

เมียนมา 155,370 คน 

คนต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร

จ�านวน	2,512,328	คน

ลาว 13,289 คน



ญ่ีปุ่น	28,533	คน
จีน		24,517		คน ฟิลิปปินส์		18,534		คน

อินเดีย		12,952	คน

อังกฤษ		9,544		คน
อเมริกา		7,059	คน

เกาหลีใต้	5,387	คน

เมียนมา		1,079,552	คน

ลาว	195,408	คน

กัมพูชา		388,554	คน

อ่ืน	ๆ		742,288	คน
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ตารางที่	6 ประเภทอาชีพและประเภทกิจการที่คนต่างด้าว
ท�างานมากที่สุด 5 ล�าดับแรก

คนต่างด้าวระดับฝีมือช�านาญการ แรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ

1.	ผู้จัดการฝ่ายอื่น	ๆ	 1.	กิจการการผลิต		(674,500	คน)

2.	ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน

3.	กิจการก่อสร้าง	(348,019	คน)3.	กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารระดับสูง

2.	กิจการค้าส่ง	ค้าปลีก	แผงลอย	(390,211	คน)	

4.	ช่างเทคนิคด้านต่าง	ๆ 4.	กิจการเกษตรและปศุสัตว์	(170,786	คน)

5.	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ	 5.	กิจการการให้บริการต่าง	ๆ	(155,131	คน)

สัญชาติที่เข้ามาท�างานมากที่สุด	:

	ญี่ปุ่น	จีน	ฟิลิปปินส์	อินเดีย	และอังกฤษ
สัญชาติที่เข้ามาท�างานมากที่สุด	:

เมียนมา	กัมพูชา	และลาว

แผนภูมิที่	34 จ�านวนคนต่างด้าวคงเหลือ จ�าแนกตามสัญชาติ
ที่ได้รับอนุญาตท�างานมากที่สุด

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

อาชีพของคนต่างด้าว

 อาชีพที่คนต่างด้าวเข้ามาท�างานตามมาตรฐานอาชีพ มีจ�านวน 2,525,028 ต�าแหน่ง ลดลงจ�านวน 507,937 ต�าแหน่ง 

หรือคิดเป็นร้อยละ 16.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสามารถจ�าแนกตามหมวดอาชีพ ดังนี ้

 1)		ผู ้ บัญญัติกฎหมาย	ข้าราชการระดับอาวุโส		
ผู้จัดการ มีจ�านวน 83,053 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.29   
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า 
ลดลง จ�านวน 12,451 ต�าแหน่ง และ 885 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.04 และร้อยละ 1.05 

 2)		ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง	ๆ มีจ�านวน 49,060 
ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 1.94 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนลดลง จ�านวน 8,482 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 14.74 
แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 202 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.41

 3)		ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	มีจ�านวน 
14,748 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.58 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 2,684 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.40 แต่มีจ�านวนเท่ากันกับไตรมาสก่อนหน้า	

 4)		เสมยีน	เจ้าหน้าที	่มจี�านวน 3,635 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 0.14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 1,280 ต�าแหน่ง และ 286 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 26.04 และร้อยละ 7.29

95,504	
94,141	

89,222	

83,938	 83,053	

 75,000

 80,000

 85,000

 90,000

 95,000

 100,000

Q4/2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการต�าแหน่ง

57,542	 57,382	
52,531	

48,858	 49,060	

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

Q4/2562 Q1/2563 	Q2/2563 	Q3/2563 	Q4/2563

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
ต�าแหน่ง

17,432	 17,280	
15,819	 14,748	 14,748	

 1,000

 6,000

 11,000

 16,000

 21,000

Q4/2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งต�าแหน่ง

4,915	 5,137	
4,585	

3,921	 3,635	

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

Q4/2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563

เสมียน เจ้าหน้าที่ต�าแหน่ง

แผนภูมิที่	35 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามหมวดอาชีพ



14,970

2,729 2,764 2,870 3,136

 300
 1,300
 2,300
 3,300
 4,300
 5,300
 6,300
 7,300
 8,300
 9,300

 10,300
 11,300
 12,300
 13,300
 14,300

Q4/2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563

8,835	 8,460	
7,567	 7,371	

8,487	

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

 10,000

Q4/2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านต้าและตลาด
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 5)		พนกังานบรกิาร	พนกังานขายในร้านค้าและตลาด	
มจี�านวน 8,487 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.34 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จ� านวน 348 ต�าแหน่ง  
คิดเป็นร้อยละ 3.94 แต่เพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน  
1,116 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 15.14

 6)	ผู ้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง	
(แปรรูปขั้นพื้นฐาน)	มีจ�านวน 3,136 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 0.12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง
จ�านวน 11,834  ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 79.05 แต่เพ่ิมขึน้จาก
ไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 266 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 9.27

 7)	ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง	ๆ	มีจ�านวน 
4,652 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.18 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ�านวน 
612 ต�าแหน่ง และ 1,260 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 15.15 และ 
ร้อยละ 37.15

	 8)		ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน	ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและ	
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีจ�านวน 2,694 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนลดลง จ�านวน 1,670 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 38.27 
แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 9 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.34

	 9)		อาชีพงานพื้นฐาน	มีจ�านวน 2,355,563 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร ้อยละ 93.29 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนลดลง จ�านวน 469,797 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 16.63 
แต่เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก ่อน 85,782 ต�าแหน่ง  
และคิดเป็นร้อยละ 3.78
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อาชีพงานพ้ืนฐาน ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

แผนภูมิที่	35 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามหมวดอาชีพ (ต่อ)
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อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว

 อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน 
จ�าแนกตามหมวดมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ดังนี้

	 1)	 เกษตรกรรม	 การล่าสัตว์และการป่าไม้	มีจ�านวน 
170,786 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 6.76 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 
155,969 ต�าแหน่ง และ 64,847 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 47.73 
และร้อยละ 27.52  

	 2)	การประมง	มีจ�านวน 36,460 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 1.44 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 17,812 ต�าแหน่ง และ 
6,928 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 32.82 และร้อยละ 15.97
  

	 3)	การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน	มจี�านวน 2,291  
ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.09 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 1,711 คน 
และ 490 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 และร้อยละ 17.62

	 4)	 การผลิต	มีจ�านวน 1,322,110 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 52.36 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�านวน 294,554 ต�าแหน่ง 
และ 507,589 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 28.69 และร้อยละ 62.32

	 5)	การไฟฟ้า	ก๊าซและการประปา	มีจ�านวน 1,018 
ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเพ่ิมขึ้น จ�านวน 24 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 2.41 
แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 47 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 4.41 
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ต�าแหน่ง

แผนภูมิที่	36 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
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	 6)	 การก่อสร้าง	 มีจ�านวน 348,019 ต�าแหน่ง  
คิดเป็นร้อยละ 13.78 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 229,791 ต�าแหน่ง 
และ 119,399 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 39.77 และร้อยละ 25.54 

	 7)	การขายส่ง	การขายปลีก	การซ่อมแซมยานยนต์	
จกัรยานยนต์ฯ	มจี�านวน 290,211 ต�าแหน่ง คดิเป็น ร้อยละ 11.49 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า
ลดลง จ�านวน 185,264 ต�าแหน่ง และ 112,280 ต�าแหน่ง คดิเป็น 
ร้อยละ 38.96 และร้อยละ 27.90

	 8)	โรงแรมและภัตตาคาร	มีจ�านวน 16,444 ต�าแหน่ง 
คดิเป็นร้อยละ 0.65 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง จ�านวน 2,906 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 15.02 แต่เพิม่ขึน้
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 843 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 5.40

	 9)	การขนส่ง	สถานท่ีเก็บสินค้า	และการคมนาคม		
มจี�านวน 19,383 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.77 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 
11,323 ต�าแหน่ง และ 4,979 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 36.88 
และร้อยละ 20.44

	 10)	ตัวกลางทางการเงิน		มีจ�านวน  2,879 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ลดลง จ�านวน 237 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 7.61 แต่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 17 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.59  

	 11)	บรกิารด้านอสงัหารมิทรพัย์	การให้เช่าและบรกิาร
ทางธุรกิจ	 มีจ�านวน  41,979 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 1.66 
เม่ือเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า
ลดลง จ�านวน 29,646 ต�าแหน่ง และ 8,861 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 41.39 และร้อยละ 17.43
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แผนภูมิที่	36	จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ต่อ)
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	 12)	บริหารราชการและป้องกันประเทศ	รวมทั้ง	
การประกันสังคมภาคบังคับ	 มีจ�านวน 835 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนลดลง จ�านวน 119 ต�าแหน่ง คิดเป ็นร ้อยละ 12.47 
แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 12 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร ้อยละ 1.46

	 13)	การศึกษา	มีจ�านวน 32,110 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.27 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 
จ�านวน 3,133 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 8.89 แต่เพิ่มข้ึน
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 1,113 คน คิดเป็นร้อยละ 3.59 	

	 14)	การบรกิารด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์	
มจี�านวน 6,195 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.25 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 
3,975 ต�าแหน่ง และ 1,408 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 39.09 
และร้อยละ 18.52      

	 15)	บรกิารชมุชน	สงัคมและบรกิารส่วนบคุคลอืน่	ๆ	
มจี�านวน 155,131 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 6.14 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 
116,630 ต�าแหน่ง และ 67,717 ต�าแหน่ง คดิเป็น ร้อยละ 42.92 
และร้อยละ 30.39    

	 16)	 ลกูจ้างในครวัเรอืนส่วนบคุคล	 มจี�านวน 78,155 
ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.10 เมือ่เปรยีบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 43,795 ต�าแหน่ง 
และ 35,137 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 35.91 และร้อยละ 31.01   

	 17)	 องค์การระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศ
อืน่	ๆ	และสมาชกิ	มจี�านวน 1,002 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 0.04 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า
ลดลง จ�านวน 304 ต�าแหน่ง และ 17 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 
52.07 และร้อยละ 3.33
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แผนภูมิที่	36 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ต่อ)
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 คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่ในช่วงไตรมาสท่ี 
4 ปี 2563 (ตุลาคม-ธันวาคม) มีจ�านวนทั้งสิ้น 33,743 ต�าแหน่ง
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า 
จ�านวน 4,597 ต�าแหน่ง และ 20,125 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 
15.77 และร ้อยละ 147.78 โดยเข้ามาท�างานด้านการศึกษา
มหาวิทยาลยั และวทิยาลัย โดยจ�าแนกตามประเภทการอนญุาต 
ดังนี้

 ประเภทชัว่คราว ได้รบัอนุญาตท�างาน 8,712 ต�าแหน่ง
เป็นชาวฟิลิปปินส์มากที่สุด รองลงมา คือ จีน ญี่ปุ ่น อังกฤษ
และอเมริกัน โดยเข้ามาท�างานในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และบริการด้านธุรกิจอื่น ๆ ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน เป็นต้น 

 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้รับอนุญาตท�างาน 
3,735 ต�าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียซึ่งเป็นสัญชาติญี่ปุ่น 
จีน ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ โดยเข้ามาท�างานในอุตสาหกรรม 
การผลติผลิตยานยนต์ รถพ่วงและกึ่งรถพ่วงมากที่สุด ประเภท
อาชีพท่ีเข้ามาท�างานจะเป็นแรงงานท่ีใช้ทักษะฝีมือสูง คือ  
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ

 ประเภทชนกลุม่น้อย ได้รับอนุญาตท�างาน 21,296 
ต�าแหน่ง เป็นสัญชาติไทยใหญ่มากที่สุด รองลงมา คือ เมียนมา 
กะเหรี่ยง และมอญ ประเภทอุตสาหกรรมที่เข้ามาท�างาน ได้แก่ 
การก่อสร้าง และเกษตรกรรม การล่าสัตว์  และการป่าไม ้
ประเภทอาชีพที่เข้ามาท�างานเป็นงานที่ไม่ใช้ทักษะฝีมือ คอื 
อาชีพงานพ้ืนฐานซ่ึงจะเป็นอาชีพกรรมกร ช่างไม้ก่อสร้าง
อาคาร และท�าสวนผักและผลไม้มากที่สุด

คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�งานใหม่

แผนภูมิที่	37	จ�านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่รายไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

แผนภูมิที่	38 จ�านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่จ�าแนกตามประเภทการอนุญาต ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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ผลกระทบของ COVID-19 
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�
ผลกระทบของ COVID-19 
ต่อการส่งเสริมการมีงานท�

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและ 
ตลาดแรงงานของไทย ท�าให้มคีนว่างงานจ�านวนมาก ขณะเดยีวกนั
คนท่ีมีงานท�าก็มีรายได้ลดลงจากการลดชั่วโมงการท�างาน 
ของนายจ้าง/สถานประกอบการท�าให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ 
การด�ารงชพี ดังนั้นภาครัฐจึงออกมาตรการเพื่อกระตุ้นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศ ทัง้มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงาน
และมาตรการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพือ่ให้
เศรษฐกจิสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามนอกจาก
ผลกระทบดังกล่าวแล้ว COVID-19 ยังเป็นตัวเร่งให้มีการน�า
เทคโนโลยต่ีาง ๆ เข้ามาใช้ในชีวติประจ�าวนั และน�ามาใช้ในการ
ท�างาน ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตท่ีท�าให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) เช่น มีการใช้งานออนไลน์ (Online Platform)  
เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น การท�างาน 
จากที่บ้าน การประชุมทางไกล การเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
New Normal ดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายของภาครัฐที่จะ
ต้องปรับเปล่ียนการด�าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน เช่นเดียวกับการด�าเนินงานด้าน
การส่งเสริมการมีงานท�า ซึ่งเป็นภารกิจที่ส�าคัญของกรมการ
จัดหางานที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีงานท�า 
และมีรายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ ดังนั้นเพื่อให้มีข ้อมูล
สนับสนุนท่ีเพียงพอ ต่อการปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานด้าน
การส่งเสริมการมีงานท�า กรมการจัดหางานโดยกองบริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงาน จึงได้จัดท�าโครงการวิจัยผลกระทบของ 
COVID-19 ต่อการส่งเสริมการมงีานท�า ซึง่ด�าเนนิการศึกษาวจิยั
โดยศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการวจิยัผลกระทบของ COVID-19 ต่อการส่งเสรมิ
การมีงานท�า มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมินผลกระทบของ COVID-19 
ต่อการจ้างงานในสาขาต่าง ๆ ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบ
ต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และการให้บริการของกรมการ 
จัดหางาน รวมทั้งผลกระทบต่อภารกิจของกรมการจัดหางาน
ในปัจจุบันและบทบาทท่ีควรจะเป็นในอนาคต กลุ่มเป้าหมาย

ของการวจิยั คือ ผู้รับบริการจากกรมการจัดหางาน ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสีย บคุลากรกรมการจัดหางานและผูเ้ก่ียวข้อง ผลการวจิยั
ค้นพบประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

 ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการจ้างงาน พบว่า 
แรงงานในภาคบริการเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
มากทีสุ่ด โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว เชน่ บริการ
ที่พักแรม ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ในบางธรุกจิได้รบัผลทางด้านบวกจากการระบาดของ COVID-19 
ส่งผลให้มกีารเตบิโตอย่างก้าวกระโดด เช่น ธุรกจิทีเ่ก่ียวข้องกับ
การป้องกันโรค ได้แก่ ธุรกิจการผลิตสินค้าจ�าพวกถุงมือยาง 
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายของทางออนไลน์ 
(E-commerce)  ธรุกจิขนส่งสนิค้าและอาหาร เป็นต้น ซึง่สะท้อน
ถึงแนวโน้มอาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ที่ต้องการอาชีพที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
ทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์มากขึ้น

	 (1)		ผลการส�ารวจโดยแบบสอบถามจากแรงงาน
       ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษานีแ้บ่งแรงงานเป็น 2 กลุ่ม 
คือ แรงงานที่เคยใช้บริการจากกรมการจัดหางาน (120 ราย) 
และแรงงานทีไ่ม่เคยใช้บริการจากกรมการจัดหางาน (360 ราย) 
ปรากฏผล ดังนี้  
      (1.1)  กลุ่มแรงงานที่เคยใช้บริการของกรมการ
จัดหางาน ส่วนใหญ่มีความพอใจและพอใจมาก (ร้อยละ 67.5) 
และคาดว่าจะใช้บรกิารจากกรมในอนาคตอย่างแน่นอน (ร้อยละ 75) 
แรงงานกลุ่มน้ีมคีวามต้องการให้กรมปรับปรุงในด้านการจดัหางาน
ในประเทศ การแนะแนวอาชีพ และการคุ้มครองคนหางาน
      (1.2)  กลุ่มแรงงานที่ไม่เคยใช้บริการจากกรมการ
จัดหางาน ครึ่งหนึ่งรู ้จักกรมเพียงแค่ชื่อ (ร้อยละ 56.94)  
และส่วนหนึ่งไม ่รู ้จักกรม (ร้อยละ 10.83) อย ่างไรก็ตาม

1) ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการจ้างงาน

2) ผลการส�รวจโดยแบบสอบถาม

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน
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มากกว่าครึง่ของแรงงานทีไ่ม่เคยใช้บรกิารมปัีญหาในการหางาน
อยู่บ้างแต่ก็สามารถหาได้ ซึ่งกลุ่มนี้แก้ไขปัญหาโดยการหางาน
จากบรษิทัจดัหางานเอกชน หางานทางอนิเทอร์เนต็/โซเชยีลมเีดยี 
หางานด้วยตนเองและหางานผ่านทางเพื่อน/ญาติ/คนรู ้จัก  
โดยแรงงานกลุ่มนี้คาดว่าจะใช้บริการในด้านการหางานท�า
ภายในประเทศ (ร้อยละ 37.5) บริการด้านการแนะแนวอาชีพ 
(ร้อยละ 19.54) บริการหาข้อมูลข่าวสารของงานในประเทศ 
(ร้อยละ 14.4) เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้กรมอาจพิจารณาเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแรงงานกลุ่มนี้ด้วยวิธีต่าง ๆ เพราะเมื่อ
แรงงานกลุ่มน้ีเข้ามาใช้บริการจากกรมแล้ว เป็นไปได้ว่าจะได้
ประสบการณ์เช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานที่เคยใช้บริการ กล่าวคือ 
ส่วนใหญ่จะพึงพอใจและอยากจะใช้บริการอีกในอนาคต
      (1.3) แรงงานทั้งสองกลุ ่มส่วนใหญ่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพราะหางานได้ยากขึ้น 
(ร้อยละ 36.38) มีความกังวลว่าจะตกงาน (ร้อยละ 25.20) 
หรือตกงาน (ร ้อยละ 19.31) มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ได้รับ 
ผลกระทบ (ร้อยละ 18.9) หรอืหางานได้ง่ายขึน้ (ร้อยละ 1.02) 
จากการจ้างงานของภาครัฐ

 (2)	ผลการส�ารวจโดยแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการ
    ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้แบ่งผู้ประกอบการเป็น 
2 กลุม่ คือ ผูป้ระกอบการท่ีเคยใช้บริการจากกรมการจัดหางาน 
(105 ราย) และผู้ประกอบการท่ีไม่เคยใช้บริการจากกรมการ
จัดหางาน (343 ราย) ปรากฏผล ดังนี้
     (2.1) กลุ ่มผู ้ประกอบการท่ีเคยใช้บริการจาก 
กรมการจัดหางาน รู ้จักบริการของกรมผ่านเว็บไซต์กรม 
(ร้อยละ 19.61) เฟซบุ๊กกรม (ร้อยละ 14.01) และการใช้บริการ
ของกรมอื่น ๆ ในกระทรวงแรงงาน (ร้อยละ 11.20) โดยใช้
บริการในด้านจัดหาแรงงานภายในประเทศ (ร้อยละ 57.76) 
และด้านการท�างานของคนต่างด้าว (ร้อยละ 28.38) เป็นหลัก 
โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการท่ีเคยใช้บริการของกรมการจัดหางาน
มคีวามพอใจหรือพอใจมาก (ร้อยละ 84.76) และผูป้ระกอบการ
เกอืบทัง้หมดทีเ่คยใช้บรกิารคาดว่าจะใช้บรกิารกรมการจดัหางาน
อีกในอนาคต (ร้อยละ 94.29) ขณะที่มีส่วนน้อยที่เห็นว่ากรม
การจัดหางานตอบสนองไม่ได้ตามที่ต้องการ (ร้อยละ 2.86)
    (2.2) กลุ่มผู้ประกอบการท่ีไม่เคยใช้บริการจาก 
กรมการจัดหางาน พบว่า มีผู้ประกอบการที่รู้จักกรมดี (ร้อยละ 
43.15) แต่ไม่เคยใช้บริการด้านใด ๆ มีจ�านวนใกล้เคียงกันกับ
กลุ ่มที่รู ้จักเพียงชื่อ (ร้อยละ 47.52) เนื่องจากบางส่วนไม่มี
ความจ�าเป็นต้องใช้บริการ เช่น เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ต้องการ
แรงงานจ�านวนมาก มีคนในพื้นที่พอเพียงอยู่แล้ว และสังเกตได้
ว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณขีองแรงงานแล้ว พบว่า ผูป้ระกอบการ
ประสบปัญหาการหาแรงงานน้อยกว่าปัญหาท่ีแรงงานหางาน

ท�าโดยผู้ประกอบการ  มีความคาดหวังให้กรมการจัดหางาน
ช่วยคัดกรองแรงงานที่มีความสามารถ/ตรงตามความต้องการ 
(ร้อยละ 37.42) ให้ข้อมูลแรงงานที่ครบวงจร (ร้อยละ 23.23) 
ลดขั้นตอน กระบวนการในการหาแรงงานทั้งแรงงานต่างด้าว
และในประเทศ (ร้อยละ 18.71 และ 13.55 ตามล�าดบั) เพือ่ความ
สะดวกรวดเร็ว-ลดค่าใช้จ่าย โดยน�าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้งาน ซ่ึงเกินกว่าครึ่งของผู้ประกอบการที่ไม่เคยใช้บริการ
จะใช้บริการกรมการจัดหางานแน่นอน (ร้อยละ 55.39)
     (2.3) ผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 โดยท�าให้ก�าไรลดลง มีรูปแบบ
การท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป (ร้อยละ 25.97) ขาดทุนมากขึ้น 
(ร้อยละ 11.55) มต้ีนทนุเพิม่ขึน้ (ร้อยละ 11.42) มีเพยีงส่วนน้อย
ที่ไม ่ได ้รับผลกระทบ (ร้อยละ 7.99) หรือมีก�าไรมากขึ้น  
(ร้อยละ 1.85) นอกจากน้ี ผู ้ประกอบการยังได้ลดจ�านวน
ลูกจ้างลง (ร้อยละ 42.63) อย่างไรก็ตามเกือบคร่ึงหนึ่งไม่มี 
การเปลีย่นแปลงใด ๆ ในการจ้างงาน (ร้อยละ 42.86) และ 
มเีพยีงส่วนน้อยท่ีมกีารเพ่ิมจ�านวนลูกจ้างมากขึน้ (ร้อยละ 2.23) 
ส�าหรับผู้ประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลง ในการจ้างงาน
ประมาณหนึง่ในสามหาลกูจ้าง/คนงานได้ยากขึน้ (ร้อยละ 33.43)

	 (3)	 ผลการส�ารวจโดยแบบสอบถามจากบุคลากร	
กรมการจัดหางาน
     ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้มีจ�านวน 1,902 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 59 ของจ�านวนบุคลากรทั้งหมดท่ีสังกัดกรม 
การจดัหางาน) โดยร้อยละ 68.39 มคีวามเหน็ว่าการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานมาก  
โดยภารกิจด้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
1) การบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว 2) การจดัหางาน
ต่างประเทศ และ 3) การจัดหางานภายในประเทศ ในส่วน 
ความปกติใหม่ (New Normal) ในการด�าเนินภารกิจทั้งใน
ปัจจัยด้านสุขภาพท่ีท�าให้รูปแบบการให้บริการต้องจ�ากัดจ�านวน 
ผู้ให้บริการเพื่อรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น  
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ�าเป็นต้องใช้มากข้ึน เช่น  
การให้บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ี 
ส่งผลให้คนว่างงานจ�านวนมาก โดยบคุลากรกรมการจดัหางาน 
มีปัญหาอุปสรรคในการท�างานและข้อเสนอแนะต่อภารกิจ 
ด้านต่าง ๆ ของกรม ดงันี้
       (3.1)  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ
ภารกิจด้านการจัดหางานในประเทศ โดยมีความคิดเห็นว่า  
ระบบ Smart Job Center ใช้งานยาก ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
ท�าให้มีผู้ใช้บริการน้อย และปัญหาการขาดแคลนต�าแหน่งงาน
ส�าหรับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ อกีทั้งตัวช้ีวัด 



สถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 36

การท�างานที่เน้นผลเชิงปริมาณ และการขาดความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน
      (3.2)  ปัญหา/อปุสรรคและข้อเสนอแนะต่อภารกจิ
ด้านการจัดหางานต่างประเทศ โดยมีความคิดเห็นว่า แรงงาน
ขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเดนิทางไปท�างานต่างประเทศ
ตามกฎหมาย อีกทั้งขั้นตอนยังมีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน  
ค่าใช้จ่ายสูง ระบบการแจ้งเดินทางกลับไม่มีประสิทธิภาพ  
จึงควรพัฒนาระบบการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ให ้
มีประสิทธิภาพและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
      (3.3)  ปัญหา/อปุสรรคและข้อเสนอแนะต่อภารกิจ
ด้านการแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมี 
ความคิดเห็นว่า ในด้านการแนะแนวอาชีพน้ันแบบทดสอบ 
ความถนัดและหลักสูตรการแนะแนวอาชีพไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ขาดแคลนบุคลากรด้านการแนะแนวฯ 
และสถานศึกษาไม่มีความพร้อม จึงควรพัฒนาเน้ือหาการ 
แนะแนวฯ และปรบัเป้าหมายแนะแนวฯ และตวัชีว้ดัการท�างาน 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและมุ ่งเน้นคุณภาพ 
มากขึน้ ขณะที่ภารกิจกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�างานที่บ้าน 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและ 
การเร่งรัดหน้ี จึงควรพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
อตัโนมตัขิึน้ หรอืยบุรวมกองทนุนีก้บักองทนุอืน่ของหน่วยงานอืน่ 
หรือก�าหนดให้มีเฉพาะบางจังหวัดที่มีความขาดแคลนเงินทุน
      (3.4) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภารกิจ
ด้านการบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน โดยมีความคิดเห็นว่า 
การบริหารข้อมูลตลาดแรงงานนั้น ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานท่ีมีปริมาณมากขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานจาก
หลายแหล่งเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง 
ถูกต้องและแม่นย�า รวมทั้งควรเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น
      (3.5) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภารกิจ
ด้านการตรวจและคุ้มครองคนหางาน โดยมีความคิดเห็นว่า 
มีปัญหาการหลอกลวงในรูปแบบใหม่ ขาดบุคลากรต�าแหน่ง
นิติกร ขาดข้อมูลบุคคลท่ีเป็นปัจจุบันและครบถ้วน ระบบ
การร้องทุกข์และกลไกคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ยังขาดประสิทธิภาพ
      (3.6) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการ การท�างานของคนต่างด้าว โดยม ี
ความคิดเห็นว่า นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ข้อมูลแรงงาน
ต่างด้าวไม่เป็นปัจจุบัน ขาดบุคลากรติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพืน้ที ่การใช้ดลุยพนิจิในการอนญุาต
ท�างาน และปริมาณเอกสารมีมากเกินจ�าเป็น

 (1) ผลการสมัภาษณแ์รงงาน นกัเรยีน นกัศึกษา พบวา่ 
แรงงานสว่นใหญ่ไมเ่คยใชบ้รกิารหางานจากกรมการจัดหางาน 
และไมรู่ จ้กัศูนย ์ Smart Job มีจ�านวนหนึ่งที่เพิ่งรู จ้ักและ 
ได ้ทดลองใช ้  “ไทยมีงานท�า.com” และมีความคิดเห็นวา่ 
แพลตฟอรม์ดังกลา่วยังมีขอ้มูลไมค่รบถว้นและไมส่ามารถจับคู่
งานไดจ้ริง นักศึกษาสว่นใหญห่างานผา่นทางแพลตฟอร ม์
ออนไลน ์ของเอกชนและป ัญหาส�า คัญของแรงงานคือ         
ไมส่ามารถหางานตรงตามสาขาท่ีจบมา หรือมอีายุเกิน ภาครฐั 
จึงควรจัดแนะแนวสาขาเรียนและอาชีพให ส้อดคล อ้งกับ 
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน   
 (2) ผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ (สถานประกอบการ
ทีจ่า้งแรงงานไทย และสถานประกอบการทีจ่า้งแรงงานตา่งดา้ว) 
พบวา่ รายชือ่คนหางานท่ีคดัรายชือ่จากกรมชว่ยในการหาแรงงาน
ไดเ้พยีงเลก็นอ้ย กรมจงึควรปรบัปรงุวธิกีารคดัรายชือ่ผูท้ีต่อ้งการ
หางานท�าใหม้ปีระสทิธภิาพ และชว่ยสง่เสริมปรับปรุงคุณภาพ
แรงงานใหม้คีวามรูค้วามสามารถตามทีต่ลาดแรงงานตอ้งการและ
สามารถท�างานได ้ในทักษะท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะทกัษะการใช ้
เทคโนโลยแีกแ่รงงานไทย ในสว่นของนายจา้งแรงงานตา่งดา้วนัน้ 
รัฐควรจะผอ่นปรนมาตรการตา่ง ๆ และใหบ้ริการสะดวกรวดเรว็ 
เพื่อลดต้นทุนให้กับภาคเอกชน ลดขัน้ตอนและเอกสารไม่จ�าเป็น 
จดัเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (3)  ผลการสมัภาษณ์บรษิทัจัดส่งแรงงานไทยไปท�างาน
ในต่างประเทศ พบวา่ สถานการณ์ COVID-19 ท�าใหบ้รษิทัจัดสง่
แรงงานไปท�างานในตา่งประเทศขาดรายได ้ เนือ่งจากคนงานไทย   
ไมส่ามารถเดินทางไปท�างานตา่งประเทศได ้ โดยอปุสรรคส�าคญัใน
การหาแรงงานของบรษิทัฯ คอื การโฆษณาประชาสมัพนัธห์าคน
งานไปท�างานตา่งประเทศผา่นสือ่ตา่ง ๆ ไมส่ามารถท�าได ้โดยเสรี
และการตอ้งเดนิทางมาตรวจสขุภาพในสถานพยาบาลทีรั่ฐ
 (4)  ผลการสัมภาษณค์รูแนะแนว พบวา่ โรงเรยีนตอ้งการ
การแนะแนวทางอาชพีหรอืประเภทงานทีท่นัสมยั ปัญหาที่พบใน
การท�าแบบประเมินบุคลิกภาพและทักษะ คอื นกัเรยีนม ี
ความกังวลใจที่จะต้องกรอกเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 
เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ยังต้องการให้เพิ่มต�าแหน่ง
งานไม่เต็มเวลา (Part-Time) ส�าหรับนักเรียนอายุ 15-18 ปี 
เพือ่สร้างโอกาสหารายได้พิเศษและประสบการณ์การท�างาน

3) ผลการสัมภาษณ์ผู้เคยใช้บริการกรมการจัดหางาน
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4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้วิจัย

 จากข้อมูลทีไ่ด้จากวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ และความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้วิจัยม ี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมการจัดหางาน 5 ประการ ดังนี้
 (1) กรมการจัดหางานควรปรับเปลี่ยนบทบาทจาก 
ผูใ้ห้บริการเป็นผูก้�ากบัดแูลหรอืผูส้นับสนุนในภารกิจบางประเภท 
เช่น การท�าแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ และภารกจิด้านการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท�างานในต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัท
เอกชนด�าเนินธุรกิจหลายแห่ง และเป็นท่ีนิยมของประชาชน 
โดยเฉพาะการให้บริการจัดหางานออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะผลได้
ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale) กล่าวคือ 
บรกิารจดัหางานจะดยีิง่ขึน้ถ้าข้อมลูต�าแหน่งงานและผูท้ีต้่องการ
หางานท�าย่ิงมีจ�านวนมากและครอบคลุมมากเพียงพอ ดังนั้น
รัฐควรพิจารณาปรับบทบาทของตนไปเป็นผู้ก�ากับดูแล มหีน้าที่
ตั้ งกฎกติกาให ้ชัดเจน บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ให้การสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อลดต้นทุนในการจัดหาแรงงาน 
เช่น เป็นศูนย์รวมแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ของภาคเอกชน
 (2) กรมการจัดหางานควรท�าภารกิจที่ภาคเอกชน 
ไม่ท�าหรือท�าไม่ได้ อาทิเช่น การจดัท�ามาตรฐานทกัษะรายอาชพี
หรือทักษะส�าหรับงานประเภทต่าง ๆ และยังคงต้องส่งเสริม
การจ้างงานให้กับกลุ่มเปราะบาง แต่ปรบัเปลีย่นวธิกีารจ้างงาน
โดยตรง เป็นการออกแบบนวัตกรรมส่งเสริมการจ้างงาน
ทดแทน เช่น  งานในโรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน เป็นต้น 
พร้อมทั้งมีนโยบายเก็บข้อมูลตลาดแรงงาน  ในระดับพ้ืนท่ี
อย่างต่อเนือ่ง นอกจากน้ีระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 
พบว่า บางพ้ืนที่มีแรงงานต่างด้าวว่างงานเป็นจ�านวนมาก 
ขณะที่บางพื้นที่ขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นกรมการจัดหางาน
ควรท�าภารกิจจับคู่งานให้กับแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่ด้วย     

 (3) กรมการจัดหางานจ�าเป็นต้องเข้าใจปัญหาตลาด
แรงงานอย่างถ่องแท้ การจัดตลาดนัดแรงงานอาจไม่ตอบโจทย์
ได้ดีเหมือนในอดีต เพราะแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เข้ามา
ทดแทนความไม่สอดคล้องกันของอุปสงค์และอุปทานในตลาด
แรงงาน (Labor Market Mismatch)  และหนึง่ในเหตผุลส�าคญั
ทีแ่รงงานไม่ต้องการท�างานคอื สถานทีท่�างานอยูห่่างไกลจากบ้าน 
ด้วยเหตนุีท้างกรมฯ ควรมีการลงพืน้ท่ีเชงิรกุมากขึน้เพือ่ให้ข้อมูล
ต�าแหน่งงานในชมุชนทีอ่าจไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูตลาดแรงงาน 
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและอุดหนุนการย้ายไปท�างานนอก
ภูมิล�าเนา การสร้างผู ้ เชี่ยวชาญแรงงานรายอุตสาหกรรม 
เพื่อเข้าใจสถานการณ์และสภาพปัญหาของตลาดแรงงานได้
อย่างชัดเจนและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
 (4)  กรมการจัดหางานจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด�าเนนิภารกจิการให้บรกิารด้านต่าง ๆ  เช่น การประชาสมัพนัธ์ 
การแนะแนวอาชีพ การจดัอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดนิทาง
ไปท�างานต่างประเทศ การอธิบายขั้นตอนในเรื่องการอนุญาต
ท�างานของคนต่างด้าวเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู ้รับบริการ 
ท�าให ้ข ้อมูลข ่าวสารถูกต ้องเป ็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทุก
พื้นที่
 (5) กรมการจัดหางานควรพัฒนาการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ปรับปรุงตัวชี้วัดการท�างาน  
โดยค�านงึถงึกระบวนการท�างาน และความเป็นไปได้ ควรออกแบบ
โครงการด้วยความละเอียดรอบคอบ  ทดลองปฏิบัติก่อนน�าไป
ใช้จริง และท�าความเข้าใจให้ตรงกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ควรบูรณาการการท�างานกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดี และการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และมุ ่งเน้นการท�างานในการให้บริการที่ดี
และใกล้ชิดกับประชาชน
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ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทำ

นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล 

นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล

นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ

อธิบดีกรมการจัดหางาน 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

นายอรเทพ  อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอำนวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

นายเกียรติศักดิ์  ธ.น.หลา หัวหนากลุมงานวิเคราะหและวิจัย
นายฉัตรณพัฒน อังกูรพัฒนาสุข

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ  จูมณี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวปยะนุช  บัวเพ็ญ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวนาฎสิตางศุ ภาวะดี
นักวิชาการแรงงานนางสาวอัมภาวรรณ  ชาวนา
นักสถิตินายกรวิชช  มิตรแกว
เจาพนักงานแรงงานนางสาวรุงนภา  แสนมนตรี


