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บรรยายประชุมการสัมมนาระดมความเห็นทางระบบออนไลน
วันศุกรที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กรณศีกึษาแรงงานตอนตน้

โดย ดร.ธนิต  โสรัตน
รองประธานสภานายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย



ที่มา : ขอมูลปฐมภูมิจากสนง.สถิติแหงชาติ ม.ีค. 63 
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ตลาดแรงงาน (ณ มีนาคม 2563)

กาํลงัแรงงาน 38.21 ลา้นคน  ผูมี้งานทาํ 37.33 ลา้นคน

แรงงานเอกชนในระบบ 
11.65 ลานคน 

(31.2%)

แรงงานเอกชนนอกระบบ 
 10.13 ลานคน

(27.14%)

แรงงานภาคเกษตรกร
11.28 ลานคน

(30.21%)

บริหารราชการ
1.51 ลานคน 

(4.04%)

การศึกษา 
1.32 ลานคน 

(3.53%)

สุขภาพ 
0.70 ลานคน 

แรงงานวิชาชีพ
0.38 ลานคน 

(1.0 %)  
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ระดับการศึกษาและ

ชวงอายุ (ป)

ตําแหนงวาง

(คน)

ผูลงทะเบียน

สมัครงาน 

(คน)

จํานวนความตองการ/

ผูสมัครจริง 

(คน) 

สัดสวนความตองการ

แรงงานตอแรงงาน

สมัครจริง

15-17 ป 1,127 1,166 39 3.4 %

18-24 ป 41,514 35,942 -5,572 -3.4 %

25-29 ป 29,916 25,027 -4,889 -16.3 %

30-39 ป 23,643 28,114 4,471 18.9 %

40-49 ป 14,126 17,654 3,528 24.9 %

50-59 ป 5,806 5,927 121 2.08 %

ที่มา : ขอมูลปฐมภูมิจากสนง.สถิติแหงชาติ 
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- 14.6 %

ตาํแหน่งงานและการลงทะเบยีนสมคัรงานจาํแนกตามอายุ
พบว่าความตอ้งการแรงงานวยัตอนตน้อยู่ในระดบัสงูไม่พอกบัความตอ้งการ
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ที่มา : สังเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากกรมจัดหางาน 
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ระดบัการศกึษาของผูมี้งานทาํ
แรงงานของไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไรท้กัษะมีสดัส่วนรอ้ยละ 46 ของผูมี้งานทาํ

ระดับการศึกษา จํานวน
(ลานคน)

สัดสวน

ไมมีการศึกษา/ต่ํากวาประถม 8.760 23.42 %

ประถมศึกษา 8.421 22.50 %

มัธยมศึกษาตอนตน 5.993 16.02 %

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6.072 16.23 %

อุดมศึกษา 7.867 21.03 %
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ระดับการศึกษา จํานวน 
(คน)

สัดสวนรอยละ

มัธยมศึกษาปที่ 3 69,591 10.97 %

มัธยมศึกษาปที่ 6 20,508 3.23 %

ปวช.3 47,856 7.55 %

ปวส.2 95,600 15.08 %

ปริญญาตรี 400,650 63.17 %

รวม 634,205

ที่มา : สังเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากกรมจัดหางาน 
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  ประมาณการผูจ้บการศกึษาและเขา้สู่ตลาดแรงงาน (ปี 2561)
         ส่วนใหญ่รอ้ยละ 63.17 จบปรญิญาตรี
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ระดับการศึกษา จํานวน 

(พันคน)

สัดสวน

ไมมีการศึกษา/ต่ํากวาประถม 17.6  4.50 %

ประถมศึกษา 55.4 14.14 %

มัธยมศึกษาตอนตน 68.9 17.58 %

มัธยมศึกษาตอนปลาย 77.9 19.88 %

ปวช./ปวส. 51.6 13.17 %

อุดมศึกษา 115.4 29.46 %

อื่นๆ 5.0  1.27 %

รวม 391.8

ที่มา : สังเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากกรมจัดหางาน 
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ขอ้มูลภาวะการว่างงานแยกตามระดบัการศกึษา
แรงงานวยัตอนตน้จบระดบัอดุมศกึษามีการว่างงานสงูสดุสดัส่วนรอ้ยละ 29.5



แรงงานวยัตอนตน้ (First Labour Aged)

 องคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กําหนดอายุแรงงานตอนตนไวที่ 15-29 ปและแรงงาน     
สูงวัยไวที่อายุ 45 ปข้ึนไป แตละประเทศมีคํานยิามที่แตกตางกันไป

 เปนกลุมประชากรตั้งแตเริ่มทํางานจนถึงอายุ 29 ป สวนใหญอยูในยุคเจน Z มีความเชื่อมั่น
ตัวเองสูง มีการรับรูและทักษะดิจิทัลและ Cyber Skill 

 ความตองการแรงงานวัยตอนตนอยูในระดับสูงไมพอกับความตองการ โดยเฉลี่ยพบวาดีมานดที่
ตลาดตองการอยูในชวงอายุ 18-29 ป ความตองการนายจางติดลบถึงรอยละ -14.64 

 แรงงานตอนตนที่เพ่ิงจบการศึกษาท่ีเขาสูตลาดแรงงาน ประมาณ 634,250 คน แตละปจะลด
นอยถอยลงจากสังคมสงูวัย สวนใหญรอยละ 63.2 จบจากระดับอุดมศึกษา

 ภาวะการวางงานของแรงงานวัยตอนตน (อายุ 15-24 ป) มีแนวโนมสูงขึ้นเดือนมนีาคม 2563 
อัตราวางงานรอยละ 5.5 เทียบกับอัตราการวางงานของแรงงานระดับผูใหญมีอัตราการวางงาน
เพียงรอยละ 0.6 เปนผลจากเศรษฐกิจชะลอตัวและการใชเทคโนโลยีกาวหนา

 ระดับอุดมศึกษามีสัดสวนการวางงงานสูง มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 29.5 ของผูวางงานทั้งหมด 
รองลงมาเปนระดับมัธยมปลายรอยละ 20 และมัธยมตนรอยละ 17  แรงงานต่ํากวาระดับประถม
และต่ํากวามีการวางงานสัดสวนที่ต่ําเพียงรอยละ 4.5
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ลําดับ คลัสเตอรแรงงาน จํานวน (คน) ลําดับ คลัสเตอรแรงงาน จํานวน (คน)

1 แรงงงานประกันสังคมมาตรา 33   958,400 8 รานคาแผงลอย-หาบเร 500,000

2 แรงงานหยุดงานชั่วคราวมาตรา 75   448,611 9 นวด-สปา 396,000

3 แรงงานอิสระภาคทองเท่ียว 1,932,000 10 ตัดผม-เสริมสวย 360,000

4 แรงงานในธุรกิจโรงแรมท่ีพักอาศัย   978,000 11 ธุรกิจบันเทิง ผับ-บาร

อาบอบนวด

250,000

5 กอสรางและสังหาริมทรัพย

(แรงงานตางดาวประมาณ 6.45 แสนคน)

1,145,000 12 รานอาหาร 265,000

6 แรงงานคาปลีก-โชหวย 

จํานวน 3.918 แสนแหง  

(ไมรวมคอนวีเนียสโตรและมินิมารท)

  960,000 13 โลจิสติกส-บริการตางๆ 196,000

7 แหงสรรพสินคาโมเดิรนเทรด   200,000 14 อื่นๆ 934,400

รวม 9,523,411 คน
ที่มา : ดร.ธนิต โสรัตน สังเคราะหจากขอมูลปฐมภูมิทั้งของรัฐและเอกชนความนาเชื่อถือใหอยูในดุลพินิจ

จาํนวนแรงงานที�ตกงาน (ช ั�วคราว) จากวิกฤตโควิด-19
ประมาณ 9.5 – 10 ลา้นคน



“New Normal After Post COVID-19” 
สภาวะแวดลอ้มธุรกจิและฐานวิถชีวิีตที�ไม่เหมือนเดมิ

 U-Shaped Discovery หลายธุรกิจอาจลมหายตายจาก การฟนตัวของเศรษฐกิจจะคอยเปน
คอยไป ดีมานดของตลาดทั้งภายในและตางประเทศจะหดตัว การแขงขันจะรุนแรง การใสใจตอ
สุขภาพจะมากขึ้นสงผลตอมาตรฐานของสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสุขภาพ

 Neo-Economy เศรษฐกิจใหมที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีรูปแบบธุรกิจจะเปลี่ยนไปธุรกรรมจะ
อยูบนแพลตฟอรมดิจิทัล

 New Life style ผูคนสวนใหญจะใชชีวิตไมเหมือนเดิม รูปแบบการจับจายใชสอยจะอยูบน
ออนไลนรวมถึงเงินดิจิทัลจะมีสัดสวนที่สูงขึ้น การเดินทางระหวางประเทศจะมีความยุงยากมากขึ้น
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยดานสุขอนามัย 

 Officeless Workers เปนรูปแบบหนึ่งของการทํางานแบบไรสํานักงาน รูปแบบการจางงานจะ
เปลี่ยนไปไปสูงานฟรีแลนซและเอาทซอรซ ซึ่งทํางานที่บานหรือที่ไหนก็ไดมาเชื่อมกับเซิรฟเวอร

 Supply Chain Worst Case Risk Management การทําธุรกิจจะตองมีการทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับโซอุปทานทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยมีการ
กระจายฐานการผลิตมากขึ้น ธุรกิจที่อยูในโซอุปทานจะตองมีการทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
ความตอเนื่องของธุรกิจที่จะตองนําประเด็นสุขอนามัยและโรคระบาดและภัยอื่นๆ ที่คาดไมถึง
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 Business Downsize  การลดขนาดองคกรใหเล็กลงโดยใชเทคโนโลยีกาวหนามากขึ้น
และลดจํานวนแรงงานในสถานประกอบเปนทางเดินของธุรกิจที่เปน “New Normal”

 Advance Technology Disruption  ภัยคุกคามการจางงานจากการเรงตัวของ
เทคโนโลยีกาวหนาในรูปแบบตางๆ จะเขามาแทนที่การใชแรงงานมนุษย เชน AI, 
Robots, Smartphone, Internet of things, Automation ฯลฯ

 Labour Demand Changing  ภูมิทัศนตลาดแรงงานจะเปลี่ยนไป นายจางจะคัดกรอง
คนที่กลับเขาทํางาน แมแตคนที่ทํางานอยูแลวอาจถูกลดขนาดภายใตโครงการสมัครใจ
ลาออกในรูปแบบตางๆ โดยแรงงานสูงวัยจะเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง

 Up skill & Change Skill  การพัฒนาทักษะไปจนถึงการเปลี่ยนทักษะจะเปนหัวใจของ
การรักษาตําแหนงงาน 

www.tanitsorat.com

“GEO-LABOUR MARKET CHANGE” 
การเปลี�ยนแปลงภูมิทศันต์ลาดแรงงานหลงัวิกฤตโควิด-19
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 New Normal Dynamic เปนโอกาสของแรงงานวัยตอนตนเพราะพลวัตรตลาดแรงงาน
เปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง แรงงานใหมตองสามารถตอบโจทยสภาวะแวดลอมธุรกิจการดําเนิน
ชีวิตที่ไมเหมือนเดิม (New Normal After Post COVID-19) 

 First Labour Aged Demand วัยแรงงานตอนตนยังมีความตองการสูง ที่ผานมาแรงงาน
อายุ 18-29 ป ความตองการจางงานติดลบประมาณรอยละ -14.6 

 Digital Platform Direction จะเปนทิศทางเดินของธุรกิจทั้งภาคผลิต ภาคบริการคาสง-
คาปลีก ฯลฯ  เปนจุดแข็งของแรงงานตอนตนที่มาจาก Gen Z มีความคุนเคยกับการใช
เทคโนโลยีทําใหสามารถปรับตัวไดเร็วกวากลุมวัยอ่ืน 

 Skill Change การเปลี่ยนแปลงของทักษะใหม ซึ่งตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่
ไมเหมือนเดิม แมแตแรงงานวัยตอนตนลวนมีความเสี่ยงสะทอนจากแรงงานใหมจบ
ระดับอุดมศึกษามีการวางงานสูงสัดสวนถึงรอยละ 29.5 ของผูวางงานทั้งหมด 
ขณะเดียวกันแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงานสวนใหญรอยละ 63.2 จบปริญญาตรีใน
สาขาที่ลาสมัยไมตรงกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะการดอยคุณภาพของแรงงานใหม  
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ตลาดแรงงานบนบรบิทของ “New Normal”
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 New Job Challenge  ตลาดแรงงานใหมภายใตแพลตฟอรมดิจิทัล ทําใหมีอาชีพใหมที่
ธุรกิจตางๆ จะเริ่มลดขนาดองคกรดวยการกระจายตําแหนงงานไปใหฟรีแลนซและเอาท
ซอรซซึ่งไมตองมีสํานักงานในลักษณะ “Work From Home” เชน งานการตลาด, งาน
บัญชี, งานบริการลูกคา, งานปฏิบัติการ, งานที่เกี่ยวกับคลังสินคาและโลจิสติกส ฯลฯ

 Productivity/Income Issue  ผลิตภาพแรงงานตอรายไดจะเปนประเด็นสําคัญของ
การประเมินผลงานของแรงงานภายใตพลวัตรวิถีใหม

 Worth Returned Conceptual  แนวคิดความคุมคาและมีคาตอองคกร ผูที่จะอยูใน
ตําแหนงงานไดอยางมั่นคงจนถึงวัยเกษียณจะตองมีการปรับทัศนคติใหมดวยการทําตัวเอง
ใหมีคุณคาตอองคกร ในอนาคตขนาดขององคกรจะเล็กลงหลายตําแหนงงานจะหายไป 
ทําอยางไรไมใหกลายเปนกลุมเสี่ยงที่อยูใน “New Normal Early Retire”
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ตลาดแรงงานบนบรบิทของ “New Normal”
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END
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สามารถตดิตามผลงานอื�นๆ ของดร.ธนติ โสรตัน ์ไดท้ี�ช่องทางนี� ....
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