บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564
Q1

อัตราการมีสวนรวม
ในกำลังแรงงาน
อัตราสวนของผูม งี านทำ
ตอประชากร
อัตราการวางงาน

Q2

Q3

Q4

67.3 67.2 68.1 68.6

66.0 65.3 66.7 67.2
1.0

2.0

โครงสร้างกำลังแรงงาน

2564

2563

หนวย : รอยละ

1.9

1.9

Q1

Q2

Q3

Q4

อยูในกำลังแรงงาน
38.63 ลานคน
มีงานทำ

68.0 68.0 67.6 67.6

65.9 66.3 66.0 66.3
2.0

1.9

2.3

5.19 ลานคน

วางงาน

เรียนหนังสือ

4.40 ลานคน

0.63 ลานคน

รอฤดูกาล

1.6

อื่นๆ

1.4%

ผู้ว่างงาน

Q4/63 17.32 ลานคน
Q4/64 17.11 ลานคน
ภาคการบริการและการค้า

4.1%

50 ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห

อัตราวางงาน
ตามระดับ
การศึกษา

1.8%

1.9%

6.42

ลานคน

25.34

ลานคน

5.61

ลานคน

1.7%

มัธยมศึกษาตอนปลาย

3.6%

0.65%

อาชีวศึกษา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

0.38 ลานคน
เคยทำงานมากอน

นอยกวา 1 ชั่วโมง/สัปดาห 0.53 ลานคน

35-49 ชั่วโมง/สัปดาห

1.1%

ประถมศึกษา

ไมมีการศึกษา
และต่ำกวาประถมศึกษา

ชั่วโมงการทำงาน

1-34 ชั่วโมง/สัปดาห

อัตราการวางงาน 1.6%

0.5%

มัธยมศึกษาตอนตน

1.2%

เด็ก/ชรา/ปวย/พิการ
6.98 ลานคน

1.98 ลานคน

0.10 ลานคน

37.90 ล้านคน

Q4/63 8.54 ลานคน
Q4/64 8.19 ลานคน
ภาคการผลิต

ทำงานบาน

37.90 ลานคน

ผู้มีงานทำ
Q4/63 12.43 ลานคน
Q4/64 12.60 ลานคน
ภาคเกษตรกรรม

อยูนอกกำลังแรงงาน
18.55 ลานคน

ผูมีอายุ 15 ป ขึ้นไป
57.18 ลานคน

025 ลานคน
ไมเคยทำงานมากอน
26.2%

5.9%

ภาคการผลิต
(1.00 แสนคน)

ภาคเกษตรกรรม
(0.22 แสนคน)

67.9%

74.4%

25.6%

เปนวัยเยาวชน
(15-24 ป)

เปนวัยผูใหญ
(25 ปขึ้นไป)

ภาคการบริการและการคา
(2.58 แสนคน)

เหตุผลที่ออกจากงาน/หยุดทำงาน
เลิก/หยุด/ปดกิจการ

การมีงานทำ

1. ทำงานตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป ไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกำไร เงินปนผลคาตอบแทนทีมี
ลักษณะอยางอื่นสำหรับผลงานที่ทำ เปนเงินสด หรือสิ่งของ
2. ไมไดทำงาน หรือทำนอยกวา 1 ชั่วโมง แตยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือไมไดรับคาตอบ
แทนคาจาง แตยังมีงาน หรือธุรกิจ ที่จะกลับไปทำ
3. ทำงานอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในธุรกิจหรือไรนาเกษตรของหัวหนาครัวเรือน
หรือของสมาชิกในครัวเรือน

การวางงาน

1. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ แตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุในระหวาง 30 วัน
กอนวันสัมภาษณ
2. ไมไดทำงานและไมมีงานประจำ และไมไดหางานทำในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ
แตพรอมที่จะทำงาน
ผูเสมือนวางงาน หมายถึง ผูมีงานทำ 0-20 ชั่วโมง/สัปดาห ในภาคเกษตร และ
0-24 ชั่วโมง/สัปดาห นอกภาคเกษตร
สนใจขอมูลเพิ่มเติม
ติดตามไดที่
www.nso.go.th

39.5 %

ลาออก

26.3%

ถูกใหออก/ไลออก/ปลดออก

10.5%
12.2 %

หมดสัญญาจางงาน
1/

อื่นๆ
1/

11.5 %

ผลกระทบจากโรค covid-19 ไมมีผูวาจาง ไมมีลูกคา งานเดิมเสร็จสิ้น
หมดฤดูกาล

จำนวนผู้เสมือนว่างงาน

ลานคน

5.59

6.00
4.00

2.16

2.00
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2.56

2.06

2.95
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1.78
0.00
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สรุปผลที่สำคัญ
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564
ตลาดแรงงานไตรมาส 4/64 ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยหลังจากเปดประเทศ
อยางไรก็ดี ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง เนื่องจากแรงงานสวนหนี่งยังมีชั่วโมงการทำงานนอย
สงผลใหรายไดยังอยูในระดับต่ำ
สถานการณดานแรงงานในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.
2564 มีผูที่อยูในกำลังแรงงาน จำนวน 38.63 ลานคน
ในจำนวนนี้เปนผูมีงานทำ 37.90 ลานคน ผูวางงาน
0.63 ล า นคน คิด เป น อัต ราการว า งงานรอ ยละ 1.6
ผูรอฤดูกาล 0.10 ลานคน สวนผูที่อยูนอกกำลังแรงงาน
18.55 ลานคน สวนใหญเป นผูที่ทำงานบาน (ดูแลบ าน
ตนเอง) เรียนหนังสือ ยังเด็ก ชรา ปวยหรือพิการจนไม
สามารถทำงานได
เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทำในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 กับไตรมาสที่ผานมา (ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564)
พบว า ผูมีงานทำเพิ่มขึ้ น 0.19 ลานคน (จาก 37.71 ลา นคน เปน 37.90 ลานคน) หากพิจารณาผูมีงานทำ
ที่ไมไดทำงานในรอบสัปดาหที่สำรวจ แตมีงานประจำหรือมีงานที่จะกลับไปทำ พบวา จำนวนมากถึง 0.53 ลานคน
เปนผูที่ไมไดรบั คาจาง 0.48 ลานคน ไดรบั คาจางเพียง 0.05 ลานคน

จำนวนผูมีงานทำ พ.ศ. 2562 - 2564
ลานคน

ผูท ำงาน
ผูท ำงาน คือ ผูมีงานทำที่ทำงานในรอบสัปดาหที่สำรวจ ( 7 วันทีผ่ านมา)
ไดรับคาจาง คือ ผูมีงานทำที่ไมไดทำงานในรอบสัปดาหที่สำรวจ ( 7 วันที่ผานมา) แตยังไดรับเงินเดือน
ไมไดรับคาจาง คือ ผูม ีงานทำที่ไมไดทำงานในรอบสัปดาหที่สำรวจ ( 7 วันที่ผานมา) และไมไดรับเงินเดือน แตยังมีงานที่จะกลับไปทำ
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การจางงานโดยรวม เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา (ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564)
(จากผูมีงานทำ 37.71 ลานคน เปน 37.90 ลานคน) เปนการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่ม ขึ้น 1.1%
(จาก 25.03 ลานคน เปน 25.30 ลานคน) ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการผลิต และภาคการบริการและการคา โดยใน
ภาคการผลิ ต เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการกอสราง (สาขาการกอสรางอาคาร) ในขณะที่ภาคการบริการและ
การคา เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกฯ และกิจกรรมโรงแรมฯ สวนการจางงานภาคเกษตรกรรม
ลดลง 0.6% (จาก 12.68 ลานคน เปน 12.60 ลานคน)

อื่นๆ หมายถึง การทำเหมืองแรเหมืองหิน ไฟฟา กาซ ไอน้ำ ระบบปรับอากาศ การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร การเงินและประกันภัย
อสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ การจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล องคการตางประเทศ เปนตน

ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของภาคเอกชน พ.ศ. 2562 - 2564
ส ำ ห รั บ ชั่ ว โม งก า ร ท ำ งา น เฉ ลี่ ย ข อ ง
ภาคเอกชน ยังคงต่ำกวาภาวะปกติ โดยภาคเอกชนมี
ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยเทากับ 45.6 ชั่ว โมง/สัป ดาห
แต เ พิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสที่ ผ า นมา (43.9 ชั่ ว โมง/
สัปดาห) ชี้ใหเห็นวาแมแรงงานจะมีงานทำ แตยังมี
การทำงานไม เ ต็ ม เวลาปกติ ซึ่ ง อาจจะส ง ผลต อ
ปริมาณผลผลิต และรายไดของแรงงาน

ชั่วโมง/สัปดาห
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จำนวนผูวางงาน1/ ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 มีทั้งสิ้น 6.32 แสนคน ลดลงจากไตรมาสกอนหนาจำนวน
2.39 แสนคน และเมื่ อคิ ดเป นอั ตราการว างงาน พบวา อั ตราการว างงานลดลงจากรอยละ 2.3 ในไตรมาส 3
พ.ศ. 2564 เปนรอยละ 1.6 ในไตรมาส 4 พ.ศ. 2564

จำนวนและอัตราการวางงาน พ.ศ. 2562 - 2564
แสนคน

รอยละ

หากพิจารณาตามประสบการณการทำงาน พบวา ผูวางงานในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 นั้น เปนผู
วางงานที่เคยทำงานมากอน 3.80 แสนคน และไมเคยทำงานมากอน 2.52 แสนคน โดยผูวางงานที่เคยทำงาน
มากอนสวนใหญเปนผูที่เคยทำงานในภาคการบริการและการคา หากทำการเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
พบวา ทุกภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีผูวางงานที่เคยทำงานมากอนลดลง ภาคการบริการและการคาลดลง
0.96 แสนคน (จาก 3.57 แสนคน เป น 2.58 แสนคน) โดยลดลงจากกิจกรรมโรงแรมและบริการดานอาหารและ
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ ในขณะที่ผูวางงานภาคการผลิตลดลง 0.94 แสนคน (จาก 1.94 แสนคน เปน 1.00 แสนคน)โดย
ลดลงจากกิจกรรมการกอสราง สวนผูวางงานในภาคเกษตรกรรมก็ลดลงเชนเดียวกัน โดยลดลงจำนวน 0.11 แสนคน
(จาก 0.33 แสนคน เปน 0.22 แสนคน)

1/

ในสัปดาหแหงการสำรวจไมไดทำงานและไมมีงานประจำ แตไดหางานระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ หรือไมไดทำงานและไมมีงานประจำ และไมได
หางานทำในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ แตพรอมที่จะทำงานในสัปดาหแหงการสำรวจ
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เมื่ อ พิ จ ารณาผูเสมือ นว า งงานหรือ ผู ที่ ท ำงานน อ ยกวา 4 ชั่ วโมงต อ วั น ซึ่ง เป น กลุ มที่ ตอ งให
ความสำคัญ เนื่องจากแรงงานกลุมนี้แมไมตกงาน แตก็มีรายไดลดลงตามชั่วโมงการทำงาน ทำให มีร ายได
ไมเพียงพอตอการยังชีพทั้งครัวเรือน ซึ่งอาจเปนผลมาจากการที่ธุรกิจพยายามประคับประคองธุรกิจไว ไมเลิกจาง
แตใชวิธีลดเวลาทำงาน แรงงานกลุมนี้จึงอาจไดรับผลกระทบจากรายไดที่ลดลงตามชั่วโมงการทำงาน และหาก
เศรษฐกิจฟนตัวไดชา จนสงผลใหหลายธุรกิจตองปดตัวลง กลุมคนที่เสมือนวางงานก็จะเปลี่ยนสถานภาพเปนผู
วางงานได โดยผลการสำรวจพบวา จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย สงผลให
จำนวนผูเสมือนวางงานมีแนวโนมที่ลดลงจากไตรมาสกอนหนาเชนเดียวกับผูวางงาน โดยผูเสมือนวางงานมี
จำนวนลดลง 0.59 ลานคน (จาก 3.20 ลานคน ในไตรมาสที่ 3 เปน 2.61 ลานคน ในไตรมาสที่ 4)
จำนวนผูเสมือนวางงาน พ.ศ. 2562 - 2564
ลานคน

