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โควิดกับผลกระทบดานเศรษฐกิจ (1/2)
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กระทบตอวิถีการคาขายและการเดินทางของผูคนทั่วโลก
เศรษฐกิจโลกติดลบไมนอยกวารอยละ -5.0 ถึง -5.2  

ประเทศไทยเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงกับการคาโลกในสัดสวนที่สูง
จึงไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรงกวาหลายประเทศ 

นักทองเที่ยวตางชาติที่มูลคาจะหายไปประมาณรอยละ 1.6 ลานลานบาท
คิดเปนรอยละ 72.7 และกระทบทองเที่ยวภายในประเทศมูลคาประมาณ 5.15 แสนลานบาท

การสงออกคาดวาหดตัวไมนอยกวารอยละ 8.0 ถึง 10.3 คิดเปนมูลคาประมาณ 
7.850 แสนลานบาท 
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โควิดกับผลกระทบดานเศรษฐกิจ  (2/2)
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การปดล็อกดาวนพื้นที่เศรษฐกิจที่ผานมากระทบตอภาคคาปลีก ธุรกิจบริการ แรงงานอิสระ 
และภาคสวนเศรษฐกิจตาง ๆ เปนตัวเงินไมนอยกวา 1.43 ลานลานบาท 

5.

ประเมินวาเศรษฐกิจของไทยอาจไดรับผลกระทบเปนเม็ดเงินประมาณ 4.33 ลานลานบาท
คิดเปนสัดสวนตอจีดีพีเกือบ 1 ใน 4

6.

มีการคาดการณผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศที่แตกตางกันโดยเฉลี่ยคาดวาทั้งป 2563 จีดีพี
อาจหดตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 8.18 

7.

หลังการเปดล็อกดาวนพื้นที่เศรษฐกิจธุรกิจตาง ๆ เริ่มมีการจางงานกลับเขามาในระบบแตการดําเนินธุรกิจยังไมปกติ
ประเมินวาคนตกงานและวางงานที่ยังสะสมอยูมีประมาณ 3.3-3.6 ลานคนยังไมรวมผูจบการศึกษาใหมที่พึ่งเขาสู
ตลาดแรงงานที่ยังหางานไมไดคาดวามีประมาณ 4.42 แสนคน (หักผูที่ตลาดแรงงานซึมซับแลว)

8.



เปรียบเทียบสภาวะตลาดแรงงาน
ครึ่งปแรก พ.ศ. 2563

รายละเอียด ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63

กําลังแรงงาน 38.21 37.87 38.41 38.21 - - 38.61

ผูมีงานทํา 37.66 37.18 37.63 37.33 - - 37.42

ผูวางงาน 0.367 0.410 0.419 0.392 - - 0.390

แรงงานรอฤดูกาล 0.18 0.28 0.360 0.490 - - 0.380

หยุดงานชั่วคราว (ม.75) - - - 0.102 0.475 0.452 0.369

อัตราการวางงาน 0.98% 1.1% 1.1% 1.0% - - 1.0%

ขอมูลจาก : สํานักงานสถิติแหงชาติ 4/10



ตลาดแรงงานและอุปสงคการจางงานครึ่งปหลัง (1/2)

1. ผูที่ทํางานในองคกรขนาดเล็กจะไดรับผลกระทบหนักสุด โดยเฉพาะผูที่เปนแรงงานวัยตอนตนที่มีอายุงาน 1-2 ปซึ่งมี

คาชดเชยต่ําและแรงงานอายุมากตั้งแต 45 ปขึ้นไปซึ่งมีคาจางสูงผลิตภาพแรงงานตอรายไดต่ําปรับตัวยากหากมีการ

ปรับโครงสรางจะเปนกลุมเสี่ยงที่จะใหออกจากงาน 

2. สถานประกอบการสวนใหญ ไมมีนโยบายปรับเงินคาจางบางรายมีการทําขอตกลงลดเงินเดือนรอยละ 10-20                 

บางรายลดเงินเดือนถึงรอยละ 50 เพื่อแลกกับการยังคงจางงานตอไป
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3. จากผลสํารวจผลวารอยละ 9 มีโอกาสที่จะถูกเลิกจาง ความเสี่ยงของผูใชแรงงานครึ่งปหลังพ.ศ.2563 

       มาจากแรงงานกลุมเสี่ยงที่ทํางานอยูในสถานประกอบการที่มีความเปราะบางจํานวน 2.9 ลานคน

4. อุปสงคความตองการแรงงานในชวงปลายไตรมาส 3 ตอถึงสิ้นปมีจํานวนประมาณ 7.5 แสนตําแหนงถึง 1.0 ลาน

ตําแหนงสะทอนจากจํานวนโรงงานใหมที่ขอเปดกิจการจํานวน 1,702 แหงความตองการแรงงานเพ่ิม 1.237 แสนคน 



5.   แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ยังตองการแรงงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.0 แสนคนโดยเฉพาะ 5 อุตสาหกรรมที่เปน TOP 10 

        ของการจางงาน ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมโลหะและพลาสติก ฯลฯ

6. โครงการที่จะรับผูจบการศึกษาใหม ที่ใชเงินกระตุนเศรษฐกิจตามโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลเปาหมายการจางงานเพิ่มขึ้น 

        4.104 แสนคนสวนใหญทํางานในตางจังหวัด

ตลาดแรงงานและอุปสงคการจางงานครึ่งปหลัง (2/2)
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7.     ตลาดแรงงานของไทยขณะนี้อยูในสภาพซบเซาสะทอน จากขอมูลเชิงประจักษดานอุปสงคของนายจางพบวาจํานวนประกาศ

       รับสมัครคนเพิ่มของสถานประกอบการตาง ๆ ชวงโควิด-19 แพรระบาดลดลงรอยละ 31.4 เทียบจากเดือนกอนที่จะมีการแพรระบาด 

       ขณะที่ซัพพลายดานแรงงานที่วัดจากจํานวนใบสมัครงานที่ประสงคตองการทํางานเพิ่มสูงขึ้นคิดเปนสัดสวนรอยละ 20  

8.     แนวโนมใหมของตลาดแรงงาน พบวาใบสมัครจากผูสําเร็จอุดมศึกษาที่จบใหมตองการเปลี่ยนสายงานจากที่เรียนมาโดยตําแหนงงาน

       ที่ตองการทํางาน เชน ธุรกิจเกี่ยวกับดานการคาปลีก-การสงออก-การตลาดและกระจายสินคา-โลจิสติกสโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ

       ดิจิทัลมีอัตราสมัครงานสูงขึ้นมากถึง 1.21 เทา



สัดสวนความตองการตําแหนงงานของตลาดแรงงาน

ตําแหนงงาน สัดสวนรอยละ

อุตสาหกรรมการผลิต 15.28

งานในสํานักงาน 18.82

งานนําเขา-สงออก โลจิสติกสและจัดสงสนิคา 9.39

งานใชทักษะภาษาตางประเทศ 9.29

งานที่เกี่ยวกับอีคอมเมิรซและออนไลน 8.61

งานทักษะเฉพาะดาน/วิชาชีพ 6.37

งานที่เกี่ยวกับบริการลูกคา/แนะนําสินคาบริการ 6.07

งานที่เกี่ยวกับสุขภาพ 5.86

ตําแหนงงาน สัดสวนรอยละ

งานฟรีแลนซ/พารทไทม/ไลฟสไตล 4.64

งานดานไอที/ซอฟตแวร 4.14

พนักงานบริการทองเที่ยว/รานอาหาร/อื่น ๆ 3.75

งานดานการตลาด 3.21

พนักงานขายสินคาหนาราน 3.04

พนักงานขับรถ 2.29

อื่นๆ 3.24

ที่มา : ดร.ธนิต โสรัตน ขอมูลปฐมภูมิจากหนวยงานตาง ๆ 
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ปจจัยที่มีผลตอการจางงานหลังวิกฤตโควิด-19 (1/2) 

1. ทุกครั้งหลังการผานพนของวิกฤตเศรษฐกิจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาดแรงงานที่เปนพลวัตร
จากการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมซึ่งมีผลตอธุรกรรมธุรกิจและกระบวนการผลิต ปจจัยหลักมาจากการใชเทคโนโลยี
กาวหนาในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิด “NEO Economic New Normal”
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2.   หลังวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจตองใชเวลา 2 ปข้ึนไปจะเปนปจจัยเรงที่สถานประกอบการตาง ๆ จะขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี    
     รูปแบบตาง ๆ ทั้งดานคาสง-คาปลีก สถาบันการเงินรวมถึงกระบวนการผลิตและระบบโลจิสติกสจะถูกขับเคลื่อนภายใต 
     แพลตฟอรมของดิจิทัล

3.  ความตองการแรงงานในรูปแบบเดิมจะยังคงมีตอไปแตสัดสวนความตองการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะดาน เชน ทักษะ    
    วิชาชีพ ทักษะดานไอทีและเกี่ยวของกับดิจิทัลจะมีสัดสวนรวมกันถึงรอยละ 18-19 ของความตองการแรงงานท่ีมีทักษะ

4.  การทํางานแบบการทํางานที่บานในชวง “Social Distancing” จะทําใหเกิด “Remote Working” ที่ไมตองการ
    แรงงานประจําสํานักงาน ตําแหนงงานจึงเกี่ยวของกับอาชีพฟรีแลนซและพารทไทมประเภทตาง ๆ ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 

4.64 ของการจางงานแรงงานทักษะในสํานักงาน



ปจจัยที่มีผลตอการจางงานหลังวิกฤตโควิด-19 (2/2)

5. ความจําเปนเรงดวนคือการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเริ่มจากในมหาวิทยาลัยที่พบวามากกวา       
     230 หลักสูตรไมสามารถตอบโจทยภาคเอกชนสมัยใหม
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6.  การกาวผานในหนึ่งทศวรรษขางหนา งานในอนาคตและหลักสูตรตลอดจนตําราที่ใชเรียนใชสอนอยู  
    ในปจจุบันรอยละ 27  จะหมดความตองการกลายเปนทักษะลาสมัยกระทบไปถึงอาชีพตาง ๆ

7.  จําเปนที่สถาบันการศึกษาตอง  นํารองปรับหลักสูตรใหมโดยใชอุปสงคความตองการและทักษะของ 
    ตลาดแรงงานเปนตัวตั้ง เปนตรรกะใหมที่ผูบริหารตลอดจนอาจารยจะตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง
    ของตลาดแรงงานครั้งใหญหลังการผานพนของวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากการแพรระบาดของ          
    โควิด-19  



THANK YOU  
Social Distancing
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