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Key Messages
 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 ในปี 2563 แย่ที่สดุ ในรอบ 22 ปี
 เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะฟื้นตัวต่่ากว่าประเทศอื่นจากโควิด-19 ระลอกที่ 3
 ตลาดแรงงานอ่อนแอตัง้ แต่ปี 2563 การว่างงานยังสูงและอยู่ในสภาวะไม่แน่นอน
 มาตรการรับมือการว่างงานมีทั้งที่ด่าเนินการอยูแ่ ล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์และมาตรการ
เฉพาะหน้าที่ไม่ยั่งยืน
 มาตรการทีย่ ั่งยืนจะต้องมีระบบการจ้างงานและพัฒนาทักษะทีม่ ีประสิทธิภาพ
 กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมอื แรงงานควรร่วมกันพัฒนาระบบดังกล่าว
ผลกระทบทางเศรษฐกิ
ของการระบาดโควิ
โดยน่าเทคโนโลยี AIจมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทดธิ-19
ภาพให้ภารกิจและตอบสนองประชาชน
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการแพร่ระบาดของโควิด-19
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ท่าให้เกิดผลกระทบ
ในวงกว้างจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก เห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ในปี 2563 ที่หดตัวสูงถึงร้อยละ 6.1 เป็นการหดตัวมากที่สุดในรอบ 22 ปี นับจากวิกฤต
เศรษฐกิจเอเชีย (Asian Financial Crisis) ที่มีต้นก่าเนิดจากประเทศไทยในช่วงปี 2540
ซึ่งในเวลานั้น GDP ติดลบถึงร้อยละ 7.6 สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย นับตั้งแต่
มีการเก็บข้อมูลในปี 2504 จึงกล่าวได้ว่า วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับ
เศรษฐกิจไทยเกือบเท่ากับวิกฤตปี 2540
ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2504 - 2563

-6.1
-7.6

ที่มา : World Bank
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เมื่อพิจารณารายละเอียดของผลกระทบโควิด-19 ต่อ GDP ในปี 2563 พบว่า
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร หดตัวร้อยละ
38.26 รองลงมาเป็นหมวดการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ติดลบร้อยละ 22.19 หมวด
การท่ าเหมื องแร่ และเหมื องหิ น ติ ดลบร้ อยละ 20.27 หมวดกิ จกรรมการบริ หารและ
การบริการสนับสนุนติดลบร้อยละ 17.76 และหมวดศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
ติดลบร้อยละ 11.22 หมวดการผลิตติดลบร้อยละ 8.52 และหมวดการไฟฟ้า ก๊าซ และ
การประปาติดลบร้อยละ 7.58 โดยจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงส่วนใหญ่
อยู่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก าร เนื่ อ งจากประเทศไทยพึ่ ง พาการส่ ง ออก
เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 59.491 ของ GDP แบ่งเป็นการส่งออกสินค้าร้อยละ 44.59 และ
การส่งออกบริการร้อยละ 14.90 โดยเฉพาะการส่งออกบริการที่หมายถึงการท่องเที่ยว
มีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นที่ร้อยละ 7-82 ถึง 2 เท่า จึงท่าให้ได้รับผลกระทบ
มากกว่าประเทศอื่น
ตารางที่ 1 ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อ GDP ปี 2563 รายอุตสาหกรรม
ภาคเศรษฐกิจ
(สัดส่วนร้อยละ)
ภาคเกษตร
(8.64)
ภาคอุตสาหกรรม
(30.40)

ภาคบริการ
(60.96)

1
2

อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
การท่าเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การจัดหาน้่า การจัดการและบ่าบัดน้่าเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

GDP ปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย BOT พระสยาม Magazine 2/2564
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สัดส่วน
(ร้อยละ)
8.64

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-1.27

2.10
25.23
2.62
0.45
2.71
16.81
4.89

-20.27
-8.52
-7.58
0.75
1.46
-3.83
-22.19

ภาคเศรษฐกิจ
(สัดส่วนร้อยละ)

อุตสาหกรรม
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ
การศึกษา
งานด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
กิจกรรมจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
รวม

สัดส่วน
(ร้อยละ)
4.05
2.86
8.23
2.72
1.75
1.42
6.55
4.42
2.40
0.66
1.33
0.18
N/A
100.00

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
-38.26
3.65
1.82
2.20
-5.66
-17.76
3.51
3.29
1.64
-11.22
-6.31
1.60
N/A
-6.1

ที่มา : ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อมูลข้างต้นเป็นผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกแรก
ในปี 2563 ที่มีการประกาศ Lockdown ทั่วประเทศช่วงเดือนเมษายน จึงท่าให้ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสูง ต่อมาในปี 2564 เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม
และระลอกที่ 3 ในเดือนเมษายนจึงถึงปัจจุบัน ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ใช้มาตรการ Lockdown
ทั่ว ประเทศเหมือ นที่ผ่ านมา แต่มี การก่า หนดระดับ ของพื้ นที่ เสี่ ยง ส่งผลให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลายส่วนหยุดชะงักอีกครั้ง จากข้อมูลของ Google Mobility Data ที่แสดง
การเคลื่อนที่ของประชาชนไปในสถานที่ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า การเดินทางปรับตัวลดลง
อย่างมีนัยส่าคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2564
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ภาพที่ 2 จ่านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 3 Google Mobility Data Thailand

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาพที่ 4 ประมาณการ GDP ของไทยปี 2564

ที่มา : The Standard Wealth (29 เมษายน 2564)
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในระลอกที่ 3 หน่วยงานเศรษฐกิจ
หลายส่านักจึงปรับลดประมาณการ GDP ปี 2564 ของไทยลงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้า
ช่วงต้นปี ขณะที่ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชียจะฟื้นตัวอย่างโดดเด่น
ต่างจากประเทศไทยที่ถูกปรับลดประมาณการ GDP เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยพึ่งพา
การส่ ง ออกในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ถึ ง แม้ ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า จะฟื้ น ตั ว ได้ ต ามเศรษฐกิ จ โลก
แต่การส่งออกบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ
เป็นผลจากการแพร่ระบาดระลอกนี้ท่าให้แผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวสะดุดลง
ซึ่งในท้ ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและอาจท่ าให้การว่างงานเร่ งตัวขึ้น
อีกครั้ง
ภาพที่ 5 ประมาณการ GDP ทั่วโลกปี 2564

ที่มา : International Monetary Fund
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ภาพรวมตลาดแรงงานและแนวโน้มการว่างงาน
ข้อมูลตลาดแรงงาน ณ เดือนธันวาคม ปี 2563 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่รายงาน
โดยส่านักงานสถิติแห่งชาติ3 มีผู้มีงานท่าทั้งสิ้น 38.76 ล้านคน โดยภาคบริการมีผู้มีงานท่า
มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.59 รองลงมาเป็นภาคเกษตรร้อยละ 34.78 และ
ภาคอุตสาหกรรมน้อยที่สุดร้อยละ 14.63 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมจะพบว่า
หมวดเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงมีจ่านวนผู้มีงานท่ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
34.78 รองลงมาเป็นหมวดการขายส่ง การขายปลีก และซ่อมยานยนต์ หมวดการผลิต
และหมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหารร้อยละ 16.52 13.99 และ 7.66 ตามล่าดับ
ซึ่งทั้ง 4 อุตสาหกรรมมีสัดส่วนผู้มีงานท่า รวมกันสูงถึงร้อยละ 72.95 จึงมีความส่าคัญ
อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย
ตารางที่ 2 ผู้มีงานท่าปี 2563
ภาคเศรษฐกิจ
(สัดส่วนร้อยละ)
ภาคเกษตร
(34.78)
ภาคอุตสาหกรรม
(14.63)

ภาคบริการ
(50.59)

3

อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
การท่าเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การจัดหาน้่า การจัดการและบ่าบัดน้่าเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมยานยนต์
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ข้อมูลปี 2564 ยังไม่มีการรายงาน
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จานวน
(พันคน)
13,482.34
44.97
5,423.88
117.65
84.41
2,109.17
6,402.46
1,402.41
2,969.95
193.91

สัดส่วน
(ร้อยละ)
34.78
0.12
13.99
0.30
0.22
5.44
16.52
3.62
7.66
0.50

ภาคเศรษฐกิจ
(สัดส่วนร้อยละ)

อุตสาหกรรม
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ
การศึกษา
งานด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
กิจกรรมจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
ไม่ทราบ
รวม

จานวน
(พันคน)
535.19
243.91
407.24
568.04
1,519.75
1,121.14
741.26
258.05
814.64
245.20
4.19
71.82
38,761.58

สัดส่วน
(ร้อยละ)
1.38
0.63
1.05
1.47
3.92
2.89
1.91
0.67
2.10
0.63
0.01
0.19
100.00

ที่มา : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ

ส่าหรับข้อมูลว่างงานควรจะพิจารณาเป็นแนวโน้ม บทความนี้จึงได้ใช้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยจะเห็นได้ว่า อัตราการว่างงานของไทยอยู่ในระดับต่่ามาโดยตลอด
ส่วนหนึ่งมาจากภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน เนื่องจากก่าลังแรงงานของไทยได้ผ่าน
จุดสูงสุดไปแล้วราวปี 2558 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ดี การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาในปี 2563 ได้ส่งผลท่าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก
ท่าให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญจากราวร้อยละ 1 มาเป็นร้อยละ 2 หรือ
ราว 3 - 4 แสนคน ในไตรมาสที่ 1 มาเป็น 7 - 8 แสนคน ในไตรมาสที่ 3 รวมทั้งมีผู้ท่างาน
ต่่าระดับ (ท่างานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และพร้อมจะท่างานเพิ่มขึ้น) เพิ่มขึ้นจาก
2 - 3 แสนคน มาเป็น 5 - 6 แสนคน ในช่วงเวลาดังกล่าว
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ภาพที่ 6 อัตราการว่างงานปี 2560 - 2563

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 7 อัตราการว่างงานของผู้เคยและไม่เคยท่างานมาก่อนปี 2560 - 2563

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณารายละเอียดของผู้ว่างงานพบว่า ในช่วงปี 2563 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่เคยท่างานมาก่อนและอยู่นอกภาคเกษตร โดยว่างงานจากอุตสาหกรรมหมวด
การผลิตสูงที่สุดรองลงมาเป็นหมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ส่วนใหญ่ว่างงาน
ในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานครและเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ภาพที่ 8 อัตราการว่างงานตามภาคเศรษฐกิจปี 2560 - 2563

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 9 อัตราการว่างงานตามอุตสาหกรรมปี 2563

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาพที่ 10 อัตราการว่างงานตามภูมิภาคปี 2563

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 11 อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาปี 2563

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวมีข้อจ่ากัดที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติ ถึงแม้จะแสดงให้เห็น
ภาพรวมแต่จะไม่สามารถระบุข้อมูลตัวตนได้ ดังนั้น การพิจารณาแนวโน้มการว่างงาน
จึงต้องใช้ข้อมูลจริงประกอบด้วย โดยพิจารณาจากจ่านวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงาน
จากส่านักงานประกันสังคมพบว่า มีจ่านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญหลังการ Lockdown
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และมีจ่านวนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2563 ที่ 491,662 คน
หากรวมจ่านวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานตั้งแต่มีการ Lockdown ในเดือนเมษายน
2563 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564) จะมีจ่านวนสูงถึง 4,305,361 คน
แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อตลาดแรงงานในวงกว้าง
ภาพที่ 12 ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงาน
600,000
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ต.ค.-62
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-

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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มาตรการสร้างงานและรับมือการว่างงานที่ผา่ นมา
มาตรการเดิมที่มีอยู่
กรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้ให้บริการระบบการจัดหางานส่าหรับผู้สมัครงาน
และนายจ้าง (Smart Job Center) ในฐานะตัวกลางการประกาศต่าแหน่งงานว่างของนายจ้าง
และการสมัครงานของผู้ หางาน ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน http://smartjob.doe.go.th/
โดยระบบจะมีการบันทึกการบรรจุงาน (Job Matching) ส่าหรับต่าแหน่งงานที่จับคู่ระหว่าง
ผู้สมัครงานและนายจ้างได้ส่าเร็จ
มาตรการเฉพาะหน้า
การแพร่ระบาดของโควิด -19 สร้างผลกระทบต่อตลาดแรงงานดังที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจึงได้มีมาตรการเพื่อสนับสนุนการจ้างงาน
และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงปี 2563 ดังนี้
1. Job Expo Thailand 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563
เพื่อส่งเสริมการจ้างงานส่าหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน การส่งเสริม
การจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว การรักษาการจ้างงานเดิม โดยเน้นในสาขา
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ซึ่งมีต่าแหน่งงานราว 1 ล้านอัตรา ดังนี้
1) ต่าแหน่งงานว่างกรมการจัดหางาน 106,312 อัตรา
2) ต่าแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา
3) ต่าแหน่งงานพาร์ทไทม์ 66,881 อัตรา
4) การจ้างงานโดยภาครัฐ 410,415 อัตรา
5) โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) 260,000 อัตรา
6) ต่าแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว 44,150 อัตรา
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2. โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
การจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ จ่านวน 260,000 อัตรา โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือน
จ่านวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
3. แพลตฟอร์ ม ไทยมี ง านท่ า www.ไทยมี ง านท่ า .com เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
การว่า งงานและเยี ย วยาผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบให้ส ามารถเข้ า ถึ ง ต่ า แหน่ง งาน รวมถึ ง
การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและเพิ่ ม โอกาสการมี งานท่ า ให้ ส อดรั บ กับ มาตรการ
ของรัฐบาลภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศวงเงิน 4 แสนล้านบาท
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่
การวิ เคราะห์ปั ญหาในส่ วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่ วน ครอบคลุ ม มาตรการ
ที่มีอยู่เดิมและมาตรการใหม่ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบ Smart Job Center ของ กกจ. ได้ให้บริการเพื่อสนับสนุนการจ้างงาน
มาเป็นเวลานาน แต่เมื่อพิจารณาต่าแหน่งงานว่างและ Job Matching ย้อนหลังจะพบว่า
การ Matching ส่วนใหญ่ต่ากว่าต่าแหน่งงานว่าง แสดงว่า ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามความต้องการของนายจ้าง หากผู้ส มัครงานต้องการจะได้งานก็จะต้องท่าให้ตนเอง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่นายจ้างระบุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ท่างาน แต่วุฒิการศึกษาไม่สามารถท่าให้สูงขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น วิธีการเดียวที่จะท่าให้
มีคุณสมบัติเพียงพอคือ การพัฒนาทักษะที่ จ่าเป็นกับต่าแหน่งงาน ซึ่ง เป็นภารกิจของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ แต่ปัญหาคือ หลักสูตรของ
กพร. ต้องอาศัยการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม มีการฝึกอบรมตามช่วงเวลาที่ก่าหนด และยัง
ไม่มีหลักสูตรออนไลน์ที่ให้บริการได้ทันที จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา
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ทักษะเพื่อการหางานท่าของประชาชนในระยะเวลาที่รวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจ
ของทั้งสองกรมไม่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
กพร. ที่ยังไม่มีบริการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ภาพที่ 13 ต่าแหน่งงานว่างและ Job Matching
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หมายเหตุ ไม่รวมข้อมูลเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากมีการรวมข้อมูลจาก Job Expo Thailand 2020
ที่มา : กรมการจัดหางาน

2. แพลตฟอร์มไทยมีงานท่าเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการพัฒนา
ช่องทางให้บริการประชาชนที่พยายามจะเชื่อมโยงภารกิจสนับสนุนการจ้างงานของ กกจ.
และการพัฒนาทักษะของ กพร. เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการแก้ไขช่องว่างดังที่ได้กล่าวถึง
ก่อนหน้า อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์มนี้ยังคงมีข้อจ่ากัดที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์
ดังนี้
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1) การสมัครงานผ่านไทยมีงานท่าสามารถค้นหาต่าแหน่งงานได้ในเว็บไซต์
แต่ระบบไม่สามารถติดตามการบรรจุงาน (Job Matching) ได้เหมือน Smart Job Center
อีกทั้งยังไม่มีระบบการวิเคราะห์ความเหมาะสมกับต่าแหน่งงาน เนื่องจากในความเป็นจริง
ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ว่า ตนเองเหมาะสมกับงานลักษณะใด ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส่วนหนึ่งของการไม่สามารถหางานท่าได้ ท่าให้ว่างงานเป็นเวลานาน ดังนั้น แพลตฟอร์ม
ดังกล่าวจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนการพัฒนา
ยังไม่ได้ค่านึงถึงการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience: UX) ซึ่งส่งผลต่อ
รูปแบบของบริการ (User Interface: UI)
ภาพที่ 14 การสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานท่า

ที่มา : www.ไทยมีงานท่า.com

2) การฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานท่า ยังท่างานไม่เต็มประสิทธิภาพ
เนื่ องจากเป็ นเพี ยงประกาศ แต่ ไม่ มี หลั กสู ตรออนไลน์ ที่ เป็ นวิ ดี ทั ศน์ บนแพลตฟอร์ ม
หากผู้ใช้งานต้องการสมัครจะต้องโทรติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของหลักสู ตรด้วยตนเอง
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ไม่สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ อีกทั้งมีการก่าหนดระยะเวลาและสถานที่การฝึกอบรม
ที่เป็นข้อจ่ากัดทั้งมิติเวลาและพื้นที่ ท่าให้ไม่สามารถฝึกอบรมได้ในทันที หากผู้ ใช้งาน
เป็นผู้ว่างงานก็จะต้องอยู่ในสถานะว่างงานเป็นเวลานาน ซึ่งผลสืบเนื่องต่อการด่ารงชีพด้วย
นอกจากนี้ ยั งไม่ มี ร ะบบที่ ช่ วยในการวิ เ คราะห์ คุ ณลั กษณะของผู้ ใช้ งานกั บหลั กสู ตร
ที่เหมาะสม เนื่องจากในความเป็นจริงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะอาจไม่สามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ว่า ควรต้องพัฒนาทักษะด้านใดเพื่อให้ได้งานท่า ถึงแม้ในแพลตฟอร์มจะมีส่วนให้
ท่า Check List เพื่อหาทักษะที่ขาดแต่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ จึงควรต้องพัฒนาเพิ่มเติม
ให้ง่ายต่อการใช้งานของประชาชนมากที่สุด
ภาพที่ 15 การฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานท่า

ที่มา : www.ไทยมีงานท่า.com

ยกตัวอย่ างหลั กสู ตรการบริ หารจั ดการคลั งสิ นค้ า เป็ นหลั กสู ตรที่ สามารถ
ฝึกอบรมออนไลน์ได้ จึงไม่จ่าเป็นต้องฝึกอบรมในห้องบรรยายในรูปแบบดั้งเดิมที่ กพร.
ใช้กับภารกิจที่ด่าเนินการในปัจจุบัน นอกจากนี้ ทักษะที่งานส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการ
ล้วนเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีที่สามารถฝึกอบรมออนไลน์ได้ทั้งสิ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่า
ส่ ว นของการพั ฒ นาทั ก ษะในแพลตฟอร์ ม ดัง กล่ า วควรต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
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อย่างเร่งด่วน อีกทั้ง กพร. ควรตระหนักและให้ความส่าคัญในส่วนนี้ เนื่องจากการฝึกอบรม
ในปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะการฝึกอบรมแบบห้องบรรยายเพียงอย่างเดียว หาก กพร. ปรับตัว
ไม่ทัน หน่วยงานอื่นอาจเข้ามาทดแทนภารกิจการฝึกอบรมได้ในอนาคต
แนวทางแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวคิดการให้บริการประชาชน
ทั้งในด้านการสนับสนุนการจ้างงานและการพัฒนาทักษะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากภาวะการว่างงานอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง แต่วิธีการยังมีปัญหา
สรุปได้ ดังนี้
แพลตฟอร์ม
Smart Job Center

ไทยมีงานท่า

การจ้างงาน
1. มีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่รู้จักของลูกจ้าง
และนายจ้าง
2. มีการติดตาม Job
Matching
3. ไม่มีระบบวิเคราะห์
ความเหมาะสมกับงาน
1. ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2. ไม่มีการติดตาม Job
Matching
3. ไม่มีระบบวิเคราะห์
ความเหมาะสมกับงาน
4. ไม่เชื่อมโยงกับ Smart
Job Center
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การพัฒนาทักษะ
ไม่มีส่วนนี้

1. ไม่มีระบบฝึกอบรม
ออนไลน์
2. ไม่มีระบบวิเคราะห์
ทักษะที่ควรพัฒนา

หากต้องการจะแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่เป็นการหามาตรการ
เฉพาะหน้าระยะสั้นเหมือนที่ปฏิบัติมาในอดีต ควรจะต้องมีระบบที่สนับสนุนการจ้างงาน
และการพั ฒ นาทั ก ษะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และสามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชน ซึ่งเทคโนโลยี ในปัจจุบันมี ขีดความสามารถเพียงพอในการช่วยบริ หาร
จั ด การได้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพี ย งแต่ อ าศั ย ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ความสามารถในการควบคุมดูแลเทคโนโลยีให้ท่างานได้ตามภารกิจ นอกจากนี้ การมีระบบ
ที่ดีจะช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลได้ทันที (Real Time) และสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ที่ท่าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ส่งผลให้การด่าเนินนโยบายแรงงานตรงเป้าหมาย
ติดตามตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งการจะพัฒนาระบบที่กล่าวถึงนี้จะต้อง
อาศัยการด่าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน ดังนี้
ระยะเวลา
ระยะสั้น
(ภายใน
6 เดือน)

ระยะกลาง
(6 เดือน
ถึง 1 ปี )

กกจ.
กพร.
1. ด่าเนินการเชื่อมโยง Smart Job 1. จัดหาและรวบรวมหลักสูตรออนไลน์
Center กับไทยมีงานท่าให้เป็น
ที่มมี าไว้ในแพลตฟอร์มทันที
แพลตฟอร์มเดียวกันทันที
2. ศึกษาวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
2. ศึกษาวิธีสร้างแอปพลิเคชัน
ออนไลน์และวิธีรับรองผล เพื่อให้
ที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน
ผู้ผ่านการฝึกอบรมใช้เป็นหลักฐาน
ท่าให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่า ขาดไม่ได้
การสมัครงาน เพื่อรองรับ
เหมือนกับแอปพลิเคชันของธนาคาร การดาเนินการระยะยาว
เพื่อรองรับการดาเนินการระยะยาว
ปรับปรุงมาตรฐานอาชีพของไทย
จัดท่าทักษะที่จ่าเป็นของทุกอาชีพ
ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดตามมาตรฐาน (Skill List) ตามมาตรฐานอาชีพ
ISCO ขององค์การแรงงานระหว่าง
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงของ กกจ.
ประเทศ
1. ร่วมกันน่ามาตรฐานอาชีพและ Skill List ตามมาตรฐานอาชีพมาเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม เนื่องจากโดยพื้นฐานทุกอาชีพอยู่ในทุกอุตสาหกรรม
อีกทั้งการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่าน GDP ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นหลัก
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ระยะเวลา

ระยะยาว
(1 ปี ขึ้นไป)

กกจ.
กพร.
2. ใช้ข้อมูลการเชื่อมโยงตามข้อ 1 เป็น Input ส่าหรับให้ระบบปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) ที่จะสร้างขึ้นในระยะถัดไปใช้ในการประมวลผล
1. ร่วมกันจัดหาผู้สร้างระบบ AI ให้กับแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว
ในระยะก่อนหน้าให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ใช้งาน
กับต่าแหน่งงานและทักษะที่จ่าเป็น
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยให้ความส่าคัญ
กับแอปพลิเคชันมากกว่า เนื่องจากต้องการให้อยู่ในอุปกรณ์ผู้ใช้งานตลอดเวลา
และมีการแจ้งเตือนเมื่อมีความเคลื่อนไหว ซึ่งจะท่าให้ผู้ใช้งานใช้งานได้บ่อยขึ้น
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทักษะควรสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานได้บ่อยเหมือน
Youtube
หารือผู้สร้างระบบ AI พัฒนาระบบ
1. สร้างวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
ให้นายจ้างสามารถตรวจคุณสมบัติ
ออนไลน์ เช่น ข้อสอบ และการให้
ลูกจ้างได้ในแพลตฟอร์มนี้
ใบรับรอง เป็นต้น
2. เจรจาหาหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติม
จากผู้ผลิตหลักสูตรทั้งที่เสียและไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรทั้งหมด
มารวมอยู่ที่แพลตฟอร์มนี้
แต่เจ้าของเดิมยังได้เครดิตเหมือนกับ
Youtube ซึ่งจะท่าให้กระทรวงแรงงาน
เป็นศูนย์กลางการจ้างงานและ
การพัฒนาทักษะของประเทศ
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