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ก 

ค าน า 

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล อุปสงค์และอุปทำนแรงงำน ระดับประเทศ ปี 2565 ฉบับนี้  
กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
สถำนกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำน กำรเข้ำออกของแรงงำนในสถำนประกอบกำรในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเครำะห์
ข้อมูลประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน และประมำณกำรจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มของควำมต้องกำรแรงงำน และจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพ่ือเผยแพร่ 
ให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทรำบสถำนกำรณ์และน ำไปใช้ประโยชน์
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

ในกำรนี้ คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
และผู้ที่สนใจทั่วไป หำกมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประกำรใด โปรดแจ้งให้กลุ่มงำนนโยบำยเศรษฐกิจ
แรงงำนรำยสำขำ กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 

 
 

ส ำนักปลัดกระทรวงแรงงำน 
กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน 
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ข 

บทสรุปผู้บริหาร 

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน กำรขำดแคลนแรงงำน กำรเข้ำออกของแรงงำน   
ในสถำนประกอบกำร กำรประมำณกำรอุปสงค์แรงงำน และประมำณกำรอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ ระดับประเทศ  
ปี 2565 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำน กำรขำดแคลนแรงงำน  
กำรเข้ำออกของแรงงำนในสถำนประกอบกำร ณ ปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลประมำณกำรอุปสงค์
แรงงำนและประมำณกำรอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ เพ่ือแสดงถึงแนวโน้มของควำมต้องกำรแรงงำน และจ ำนวน
แรงงำนเข้ำใหมท่ี่จะเกิดข้ึนในอนำคต 

 กอง เศรษฐกิจกำรแรงงำน . ได้ด ำ เนิน โครงกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้ องกำรแรงงำนของ 
สถำนประกอบกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ..2565.จ ำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. ส ำรวจสถำนประกอบกำร 
ที่มีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 50 คน โดยก ำหนดจ ำนวนสถำนประกอบกำรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 10,941 แห่ง และผลกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกสถำนประกอบกำร ได้ทั้งสิ้น 11,839.แห่ง ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลโดยส ำนักงำนแรงงำน
จังหวัด 76 จังหวัดและกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน 2. ส ำรวจสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 50 คนขึ้นไป  
โดยเชื่อมโยง (link).แบบส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร (https://ldls.mol.go.th/survey) 
กับแบบแสดงสภำพกำรจ้ำงงำนและสภำพกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร (แบบ คร.11) ของกรมสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำน เว็บไซต์ของสมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด และหอกำรค้ำจังหวัด  
จ ำนวน 618 แห่ง รวมจ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ตอบแบบส ำรวจ 12,457 แห่ง  

 ผลกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ 76 จังหวัด และ
กรุงเทพมหำนคร ด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงสถำนประกอบกำรจำก 21 ประเภทอุตสำหกรรม ภำยใต้โครงกำรส ำรวจ
ข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผลการส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ 

 ผลกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนและกำรขำดแคนแรงงำนของสถำนประกอบกำร  ภำยใต้
โครงกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ทั่วประเทศ 
พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 12,457 ตัวอย่ำง ประกอบด้วย 21 ประเภท
อุตสำหกรรม สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรส ำรวจข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน (Demand for Labor) ในสถำนประกอบกำร
ของตลำดแรงงำน จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 12,457 ตัวอย่ำงในเบื้องต้น พบว่ำ ประมำณร้อยละ 21.7 ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงระบุถึงควำมต้องกำรแรงงำนณปัจจุบันที่ท ำกำรส ำรวจ โดยอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรแรงงำน  
ณ ปัจจุบัน 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรขำยส่งและขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ (2) กำรผลิต 
และ (3) กำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ และประมำณร้อยละ 29.6 ระบุถึงควำมต้องกำรแรงงำนที่จะเกิดขึ้น
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ภำยใน 1 ป ีโดยอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรแรงงำนที่จะเกิดขึ้นภำยใน 1 ปี 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรขำยส่ง
และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ (2) กำรผลิต และ (3) กำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ 

 2. จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำน ณ ปัจจุบัน รวม 16,959 คน จ ำแนกเป็น
แรงงำนสัญชำติไทย จ ำนวน 13,698 คน และแรงงำนต่ำงด้ำว จ ำนวน 3,261 คน โดยประเภทอุตสำหกรรม 

ที่มีควำมต้องกำรแรงงำนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรผลิต (2) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ 
และจักรยำนยนต์ และ (3) กำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ 

 3. ควำมสำมำรถในกำรหำแรงงำนได้ภำยใน 2 เดือน พบว่ำ สถำนประกอบกำรสะท้อนถึงควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแรงงำนได้ร้อยละ 66.3 และไม่สำมำรถหำแรงงำนได้ภำยใน 2 เดือน ร้อยละ 33.7 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
อุตสำหกรรมเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง อุตสำหกรรมกิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำร
สนับสนุน และอุตสำหกรรมกำรจัดกำรน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล ตำมล ำดับ  
ไม่สำมำรถหำแรงงำนได้ภำยใน 2 เดือน 

 4. อุตสำหกรรมกำรผลิตมีควำมต้องกำรแรงงำนในต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน มำกที่สุด 

โดยต้องกำรแรงงำนท่ีมีวุฒิต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 มำกที่สุด 

 5. สถำนประกอบกำรต้องกำรแรงงำนในระดับไร้ฝีมือในต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำนมำกที่สุด
รองลงมำ ต้องกำรแรงงำนในระดับกึ่งฝีมือ ในต ำแหน่งผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ และต้องกำรแรงงำนระดับฝีมือ ในต ำแหน่งช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตำมล ำดับ 

 6. ทักษะ (คุณสมบัติ) ที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) ควำมสำมำรถ
เฉพำะวิชำชีพ (2) ควำมขยันหมั่นเพียร และ (3) มีประสบกำรณ์ 

 ผลการส ารวจข้อมูลการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการ 

 ผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรเข้ำออกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร โดยเก็บข้อมูลจำกสถำนประกอบกำร
ทั่วประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้น 12,699 ตัวอย่ำง ซึ่งมีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนปัจจุบันทั้งหมดอยู่ที่ 294,698 คน โดยเป็น
แรงงำนไทย 262,029 คน และแรงงำนต่ำงด้ำว 32,669 คน และมีจ ำนวนกำรเข้ำงำนใหม่ 6,443 คน และ
จ ำนวนกำรออกจำกงำน 6,118 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. อุตสำหกรรมที่มีกำรเข้ำงำนใหม่มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก ่(1) กำรผลิต (2) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมจักรยำนยนต์ และ (3) กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร ตำมล ำดับ ในทำงกลับกันอุตสำหกรรม
ที่มีกำรออกจำกงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และ
จักรยำนยนต์ (2) กำรผลิต และ (3) กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำ
ประเภทอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนแรงงำนออกจำกงำนเมื่อเทียบกับกำรเข้ำงำนมำกที่สุดคือกำรขำยส่งและ  
กำรขำยปลีกกำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 
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 2. สถำนประกอบกำรที่มีแรงงำนเข้ำใหม่มำกที่สุดในระดับมัธยมศึกษำปีที่  3 รองลงมำ ได้แก่ ต่ ำกว่ำ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และปริญญำตรี ตำมล ำดับ และตรงกันข้ำมจ ำนวนแรงงำนที่ออกจำกงำนมำกที่สุด 
อยู่ในระดับวุฒิกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมล ำดับ 
ในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเข้ำออกงำนที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ำ แรงงำนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรออกจำกงำน
มำกกว่ำเข้ำงำนใหม่มำกที่สุดในกลุ่มแรงงำนที่อยู่ในวุฒิกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมด้วยแรงงำน
ที่จบกำรศึกษำระดับปวช. 
 3. สถำนประกอบกำรที่มีจ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่มำกที่สุดในระดับแรงงำน  กึ่งฝีมือ ผู้ เชี่ยวชำญ  
และแรงงำนฝีมือ ตำมล ำดับ หำกแต่จ ำแนกแรงงำนที่ออกจำกงำนมำกที่สุดอยู่ในระดับกึ่งฝีมือ นอกจำกนี้ 
พบว่ำ ทุกระดับฝีมือ มีจ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่มำกกว่ำออกจำกงำน ซึ่งแรงงำนระดับฝีมือมีรำยงำนเข้ำใหม่มำกกว่ำ
ออกจำกงำนมำกที่สุด 

 4. สถำนประกอบกำรที่มีจ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่มำกท่ีสุดในช่วงอำยุ 15 - 29 ปี แรงงำนที่ออกจำกงำน
มำกที่สุดจะอยู่ในช่วงอำยุ 30 - 44 ปี กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเข้ำและออกงำนของแรงงำน 
อำยุ 30 ปีขึ้นไป มีกำรออกจำกงำนมำกกว่ำเข้ำงำน แรงงำนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในตลำดแรงงำนในรูปแบบแรงงำน
นอกระบบ แต่แรงงำนอำยุ 15 - 29 ปี มีกำรเข้ำงำนใหม่มำกกว่ำออกจำกงำนมำกที่สุด 

 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand for Labor) ของตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2566 - 2570 

 1. กำรประมำณควำมต้องกำรแรงงำน ในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปี โดยจ ำแนก 
ตำมประเภทอุตสำหกรรม พบว่ำ อุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวของก ำลังคนเฉลี่ยมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ 
(1) กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย (2) กิจกรรมบริหำรและกำรสนับสนุน และ (3) ศิลปะ ควำมบันเทิง 
และนันทนำกำร ในทำงตรงกันข้ำม อุตสำหกรรมที่มีอัตรำกำรเติบโตลดลงของควำมต้องกำรก ำลังคนเฉลี่ย 
มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรศึกษำ (2) กำรก่อสร้ำง และ (3) กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 
ตำมล ำดับ 

 2. ควำมต้องกำรแรงงำนในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงในทุกวุฒิกำรศึกษำ โดยวุฒิกำรศึกษำที่มีอัตรำ 
กำรเติบโตของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก.ได้แก่ (1) วุฒิสูงกว่ำปริญญำตรี  
(2) วุฒิปริญญำตรี และ (3) วุฒิปวช. และปวส./อนุปริญญำ ตำมล ำดับ 

 3. ควำมต้องกำรแรงงำนในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกต ำแหน่งงำน ยกเว้นต ำแหน่งพนักงำน
บริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงๆ 
ตำมล ำดับ ส่วนต ำแหน่งงำนที่มีอัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด  3 ล ำดับแรก 
ได้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้และประมง (2) เสมียน และ (3) ผู้ประกอบวิชำชีพ 

ด้ำนต่ำงๆและผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ ตำมล ำดับ
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 4. ควำมต้องกำรแรงงำนในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกขนำดสถำนประกอบกำร โดยต ำแหน่งงำน 

ที่มีอัตรำกำรเติบโตลงของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ สถำนประกอบกำร 

ที่มีลูกจ้ำง 10-19 คน สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงน้อยกว่ำ 10 คน และสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 20-49 คน 
ตำมล ำดับ 

 สถานการณ์ด้านอุปทาน (Supply of Labor) ของตลาดแรงงานปีพ.ศ. 2566-2570 

 1. กำรประมำณกำรอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ พบว่ำ ในทุกประเภทอุตสำหกรรมมีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 1.4 ซึ่งอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ลดลงมำกที่สุด ได้แก่อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ 
และระบบปรับอำกำศ และ กำรจัดหำน้ ำกำรจัดกำรและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  มีอัตรำกำรเติบโตลดลง 
มำกที่สุดเท่ำกัน 

 2. กำรประมำณกำรอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ มีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.4 

 ข้อเสนอแนะ 

1. จำกข้อค้นพบกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ จำกควำมสำมำรถในกำรหำแรงงำนไม่ได้ภำยใน 2 เดือน ร้อยละ 33.7 
ในอุตสำหกรรมเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง อุตสำหกรรมกิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำร
สนับสนุน และอุตสำหกรรมกำรจัดหำน้ ำ และกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิงปฏิกูล ตำมล ำดับ จึงเห็น ควรให้ 
กรมกำรจัดหำงำนสร้ำงแอปพลิเคชั่น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจับคู่ระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
ลดระยะเวลำในกำรหำแรงงำนทดแทนแรงงำนที่ลำออกได้อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถค้นหำแรงงำนให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

2. จำกข้อค้นพบกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ คุณสมบัติที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำกที่สุดในทักษะ
ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำชีพในต ำแหน่งงำนช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ควรเปิดหลักสูตร/กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน เพ่ิมทักษะแรงงำนด้ำนต่ำงๆ โดยจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ ไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำอบรมและสำมำรถเลือกเวลำในกำรเข้ำอบรมหรือสำมำรถดูย้อนหลังได้ เพ่ือให้ได้
แรงงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสนับสนุนกำรจ้ำงงำนในระดับพ้ืนที่ 

3..จำกกำรประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน (อุปสงค์แรงงำน) ปี 2566 – 2570 พบว่ำ อัตรำกำร
เติบโตของแรงงำนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่มีแนวโน้มลดลง ท ำให้ตลำดแรงงำนตึงตัว ขำดแคลนแรงงำน  
สถำนประกอบกำรจึงมีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพมำกขึ้น และเน้นกำร
จ้ำงงำนที่มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีมำกขึ้น แรงงำนที่ถูกว่ำจ้ำงจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมรู้ 
เรื่องเทคโนโลยีขั้นสูง หำกแรงงำนไทยไม่มีกำรปรับตัวให้เท่ำทันเทคโนโลยีอำจถูกเลิกจ้ำง ซึ่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนควรมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนของประเทศอ่ืน 
เพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงำนสำมำรถพัฒนำตนเอง เรียนรู้เพ่ิมเติมให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับลักษณะงำนที่เปลี่ยนไปและเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะน ำมำใช้ในอนำคต 
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 เมื่อพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน (Demand for Labor) ของประเทศไทย

แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยมีกำรใช้แรงงำนเข้มข้น กล่ำวคือ มีกำรใช้แรงงำนมำกในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ

หรือบริกำร อำทิ ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ภำคเกษตรกรรม กำรขำยส่ง ขำยปลีก หรือซ่อมยำนยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ ส ำหรับในด้ำนอุปทำนแรงงำน (Supply.of.Labor).ของตลำดแรงงำน พบว่ำอัตรำ 

ผู้จบกำรศึกษำที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน อยู่ในระดับปริญญำตรีมำกที่สุด รองลงมำคือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ

ชั้นสูง และระดับปริญญำโท ประกำศนียบัตรวิชำชีพ มัธยมศึกษำตอนปลำย และมัธยมศึกษำตอนต้น.

ตำมล ำดับ ซึ่งจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นสถำนกำรณ์ที่พบได้ในประเทศที่ก ำลังพัฒนำ เนื่องจำกผู้ประกอบกำร 

ไม่สำมำรถลงทุนในเครื่องจักรที่มีรำคำแพงและทันสมัยได้มำกนัก จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจ้ำงแรงงำนรำคำถูก

เพ่ือให้คงไว้ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำมภำครัฐควรสนับสนุนให้มีกำรเพ่ิม

ผลิตภำพแรงงำน ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย กำรใช้เทคโนโลยีมำช่วย 

ในกำรผลิต กำรพัฒนำก ำลังคนในภำพรวม กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำนรำยสำขำ อันประกอบไปด้วย  

ภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร รวมทั้งภำครัฐจะต้องผลักดันมำตรกำรหรือปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด 

ผลิตภำพด้ำนแรงงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรลงทุน กำรมีฐำนข้อมูลที่สนับสนุน 

ต่อกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำย ซึ่งในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จะต้องมีหน่วยงำนเป็นเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อน 

กำรด ำเนินกำร รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน กล่ำวคือ 

เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (competitiveness) ให้กับประเทศไทย 

 

 

 

 



ประชากรอายุ 15 ป�ขึ�นไป
57,091,809 คน

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
38,699,625 คน

ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
18,392,184 คน

ผู้มีงานทํา
37,751,297 คน

ผู้วา่งงาน
748,268 คน

ผู้รอฤดูกาล
200,060 คน

ทํางานที�บ้าน
5,083,502 คน

เร �ยนหนังสือ
4,400,441 คน

ยังเด็ก/ชรา ป�วย/พิการจน
ไม่สามารถทํางานได้

1,746,111 คน

อื�นๆ
7,162,130 คน

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 

มีความต้องการมากที�สุด
33.7%

 ร้อยละ 21.7 มีความต้องการแรงงาน ณ ป�จจุบัน

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
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โครงสร้างประชากร กําลังแรงงานทั�วประเทศ จํานวนแรงงานที�ต้องการ ณ ป�จจุบัน

อุตสาหกรรมที�ต้องการแรงงาน
มากที�สุด 3 อันดับแรก

ความสามารถในการหาแรงงาน
ภายใน 2 เดือน

ความต้องการแรงงาน ณ ป�จจุบัน

ความต้องการแรงงานภายใน 1 ป�

สามารถหาแรงงานได้

ไม่สามารถหาแรงงานได้

   ผลการสํารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการทั�วประเทศ จํานวน 12,457 แห่ง
ประกอบด้วย 21 ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ร้อยละ 21.7 มีความต้องการแรงงาน ณ ป�จจุบัน
ที�ทําการสํารวจ และร้อยละ 29.6 ระบุถึงความต้องการแรงงานที�จะเกิดขึ�นภายใน 1 ป�

ที�มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลป� 2564

27,525,403 คน 29,566,406 คน แรงงานสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว

13,698 คน 3,261 คน

 ร้อยละ 29.6 มีความต้องการแรงงานภายใน 1 ป�

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 

มีความต้องการมากที�สุด
33.0%

การผลิต การขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การก่อสร้าง

46.2% 20.2% 12.6%

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 93.5%

ไฟฟ�า ก๊าซ ไอนํ�า และระบบปรับอากาศ 87.9%

ข้อมูลข่าวสารและการสื�อสาร 83.7%

เกษตรกรรม การป�าไม้ และการประมง

กิจกรรมการบร �หารและการบร �การสนับสนุน

การจัดหานํ�า การจัดการ และการบําบัดนํ�าเสีย 
และสิ�งปฏิกูล

75.3%

70.4%

65.2%

7,841 คน 3,425 คน 2,136 คน

 หน้า 23-24 

 หน้า 17 

 หน้า 21-22 

 หน้า 21-22 

 หน้า 22-24 

 หน้า 25-26 



ขนาดสถานประกอบการที�ต้องการแรงงาน 
มากที�สุด

3-9 ป�

10 ป�ขึ�นไป

10,973 คน
(64.7%)

ไม่มีประสบการณ์

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ระดับประเทศ ป� 2565ระดับประเทศ ป� 2565

ข้อมูลแรงงานที�สถานประกอบการต้องการ ณ ป�จจุบัน จําแนกตามคุณลักษณะต่าง ๆ มากที�สุด 3 อันดับแรก

ระดับฝ�มือแรงงานที�ต้องการ
มากที�สุด

ระดับการศึกษาที�ต้องการ
มากที�สุด ตําแหน่งงานที�ต้องการ

มากที�สุด

ทักษะ (Skill) ที�ต้องการมากที�สุด

ช่วงอายุของแรงงานที�ต้องการ
มากที�สุด

ประสบการณ์ทํางานที�ต้องการ
มากที�สุด

ลูกจ้าง ≥ 50 คน ลูกจ้าง < 10 คน ลูกจ้าง 20-49 คน

ตํ�ากวา่ ม.3

 ม.3

48.2%

19.4%

7,408 คน 4,110 คน 3,117 คน

ระดับไร้ฝ�มือ

ระดับกึ�งฝ�มือ

ระดับฝ�มือ

44.4%

27.3%

22.2%

ผู้ประกอบอาชีพพื�นฐาน

ผู้ควบคุมเคร ��องจัการโรงงานและ
เคร ��องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบ

ช่างฝ�มือแลผู้ปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้อง

43.5%

17.7%

16.3%

อายุ 15-29 ป� อายุ 30-44 ป� ไม่จํากัดอายุ

40.5% 30.0% 28.6%

ความสามารถเฉพาะว �ชาชีพ

ความขยันหมั�นเพียร

มีประสบการณ์

9.4%

8.9%

7.4%

1-2 ป�
5,516 คน
(32.5%)

449 คน
(2.7%)

21 คน
(0.1%)

 ม.6 10.8%

 หน้า 24-25 

 หน้า 29-30 

 หน้า 27-28 
 หน้า 26-27
 

 หน้า 29 

 หน้า 31  หน้า 31-32 



 ผู้ควบคุมเคร ��องจักรโรงงานและเคร ��องจักร
 และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

 ผู้ควบคุมเคร ��องจักรโรงงานและเคร ��องจักร
 และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

 ผู้ประกอบอาชีพพื�นฐาน  ผู้ประกอบอาชีพพื�นฐาน

 พนักงานบร �การ และจําหน่ายสินค้า  พนักงานบร �การ และจําหน่ายสินค้า

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ระดับประเทศ ป� 2565ระดับประเทศ ป� 2565

     ผลการสํารวจข้อมูลการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการทั�วประเทศ จํานวน 12,699 แห่ง  
ซึ�งมีจํานวนการจ้างงานทั�งหมด 294,698 คน โดยเป�นแรงงานสัญชาติไทย 262,029 คน และแรงงาน
ต่างด้าว 32,669 คน มีจํานวนการเข้างานใหม่ 6,443 คน ในทางกลับกัน มีจํานวนการออกจากงาน  
 6,118 คน 

การเข้างานใหม่ การออกจากงาน
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

จําแนกตามระดับการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา

จําแนกตามตําแหน่งงาน จําแนกตามตําแหน่งงาน

การผลิตการขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์

การขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์

กิจกรรมการบร �หารและ
การบร �การสนับสนุนการผลิต กิจกรรมโรงแรมและ

บร �การด้านอาหาร

30.4% 27.0% 13.4%
1,960 คน 1,740 คน 866 คน

30.2% 29.6% 10.7%
1,848 คน 1,813 คน 656 คน

ตํ�ากวา่ ม.3

ตํ�ากวา่ ม.3 ม.3

 ม.3

ปร �ญญาตร � ม.6

1,594 คน

1,545 คน

1,184 คน

1,662 คน

1,580 คน

1,060 คน

24.7%

24.0%

18.4%

27.2%

25.8%

17.3%

 หน้า 38-39  หน้า 38-39 

 หน้า 40 

 หน้า 39-40  หน้า 39-40 

 หน้า 40 



รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ระดับประเทศ ป� 2565ระดับประเทศ ป� 2565

ที�มา : ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกําลังคนเพื�อรองรับอุตสาหกรรมเป�าหมาย   
       สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประมาณการความต้องการแรงงานและการประมาณการผลิตแรงงาน ป� 2566 - 2570

ภาพรวม แนวโน้มความต้องการแรงงาน ป� 2566 - 2570

ภาพรวม แนวโน้มการผลิตแรงงาน
ป� 2566 - 2570

จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

 แนวโน้มความต้องการกําลังคนเฉลี�ยมากที�สุด 
3 อันดับแรก

 แนวโน้มความต้องการกําลังคนเฉลี�ยลดลงที�สุด 
3 อันดับแรก

การจัดหานํ�า การจัดการ และการบําบัดนํ�าเสีย 

กิจกรรมการบร �หารและการบร �การสนับสนุน

การศึกษา

การก่อสร้าง

การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน

จําแนกตามวฒิุการศึกษา
จําแนกตามตําแหน่งงาน

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

 แนวโน้มความต้องการกําลังคนเฉลี�ยลดลงที�สุด 
3 อันดับแรก

 แนวโน้มความต้องการกําลังคนเฉลี�ยลดลงที�สุด 
3 อันดับแรก

 แนวโน้มความต้องการกําลังคนเฉลี�ยลดลงที�สุด 
3 อันดับแรก

ปร �ญญาตร � ปวช.
 และปวส./อนุปร �ญญา

สูงกวา่
ปร �ญญาตร �

เสมียน

ผู้ประกอบว �ชาชีพด้านต่างๆ 
และผู้ควบคุมเคร ��องจักรและเคร ��องจักร และผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประกอบ

ลูกจ้าง 10-19 คน ลูกจ้าง < 10 คน ลูกจ้าง 20-49 คน

แนวโน้มอุปทานแรงงานเข้าใหม่เฉลี�ยลดลงที�สุด 
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ไฟฟ�า ก๊าซ ไอนํ�า 
และระบบปรับอากาศ

การจัดหานํ�า การจัดการ และการบําบัด
นํ�าเสีย 

ผู้ปฏิบัติงานที�มีฝ�มือในด้านการเกษตร ป�าไม้และประมง

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
 หน้า 42-43 

 หน้า 44 
 หน้า 44-45 

 หน้า 46 

 หน้า 42-43 

 หน้า 47-48 



ความสามารถ
เฉพาะว �ชาชีพ

ความตรงต่อเวลา

ขับรถยนต์/รถบรรทุก/
มีใบขับขี�/รู้เส้นทาง/
ออกนอกสถานที�ได้

ความอดทนความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที�

ขยันหมั�นเพียร

ความใฝ�เร �ยนรู้

การใช้ภาาษา
ต่างประเทศ

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
พื�นที� EEC ป� 2565พื�นที� EEC ป� 2565

Hard Skills
Soft Skills

มีประสบการณ์ การสื�อสารและ
เจรจาต่อรอง

จํานวนแรงงานที�ต้องการ ณ ป�จจุบัน จํานวนการจ้างงาน ณ ป�จจุบัน
แรงงานสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว

1,434 คน 1,357 คน

แรงงานสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว

20,302 คน 4,684 คน

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรก   อัตราการเร �ยนต่อ   อัตราการมีงานทํา 

ที�มา : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร์ วจััยและนวตักรรม
         เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ข้อมูลป� 2563

 ม.3

 ปวส./อนุปร �ญญา

 ม.6

 24,871 คน

  13,940 คน

   12,666 คน

 98.5 %

 15.2 %

 97.4 %

 1.2 %

42.0 %

2.5 %

แนวโน้มอุปทานแรงงานเข้าใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

แนวโน้มอุปทานแรงงานเข้าใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

การผลิต
การขายส่ง การขายปลีก 

การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
กิจกรรมโรงแรมและ
บร �การด้านอาหาร

 ปร �ญญาตร �  ม.6 ม.3

ชลบุร � - ระยอง - ฉะเชิงเทรา  

ที�มา : ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกําลังคนเพื�อรองรับอุตสาหกรรมเป�าหมาย   
       สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 Demand for Labour 

 Labour supply



ความสามารถ
เฉพาะว �ชาชีพ

ความตรงต่อเวลา

ขับรถยนต์/รถบรรทุก/
มีใบขับขี�/รู้เส้นทาง/
ออกนอกสถานที�ได้

ขยันหมั�นเพียร

การแก้ไขป�ญหา
เฉพาะหน้า

คอมพิวเตอร์/
ดิจิทัล/โปรแกรม/

ซอฟแวร์

 ม.3

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเร �อน
ส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้า

และบร �การที�ทําขึ�นเอง เพื�อใช้ในครัวเร �อน 
ซึ�งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

สุขภาพร่างกายแข็งแรงความละเอียด
รอบคอบ

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
พื�นที�กรุงเทพมหานคร ป� 2565พื�นที�กรุงเทพมหานคร ป� 2565

Hard Skills
Soft Skills

ความใฝ�เร �ยนรู้

จํานวนแรงงานที�ต้องการ ณ ป�จจุบัน จํานวนการจ้างงาน ณ ป�จจุบัน
แรงงานสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว

887 คน 259 คน

แรงงานสัญชาติไทย แรงงานต่างด้าว

44,959 คน 2,197 คน

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรก   อัตราการเร �ยนต่อ   อัตราการมีงานทํา 

ที�มา : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา ว �ทยาศาสตร์ วจััยและนวตักรรม
         เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ข้อมูลป� 2563

 ปร �ญญาตร �

 ม.6

 42,787 คน

  35,887 คน

  31,919 คน

 8.3 %

 99.9 %

 99.8 %

 27.5 %

0.03 %

0.1 %

อุตลาหกรรมไฟฟ�า ก๊าซ ไอนํ�า
และระบบปรับอากาศ

ตํ�ากวา่ประถมศึกษา

ที�มา : ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกําลังคนเพื�อรองรับอุตสาหกรรมเป�าหมาย   
       สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คณิตศาสตร์
คํานวณ/ว �เคราะห์สถิติ

แนวโน้มอุปทานแรงงานเข้าใหม่เฉลี�ยลดลงที�สุด 
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

แนวโน้มอุปทานแรงงานเข้าใหม่เฉลี�ยลดลงที�สุด 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

และ

 Demand for Labour 

 Labour supply
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กิตติกรรมประกาศ 

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนแรงงำน ระดับประเทศ ปี 2565.ส ำเร็จ 
ลุล่วงได้ด้วยได้ด้วยควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำอย่ำงดียิ่งจำกคณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ 
มหำวิทยำลัย 

ขอขอบคุณ ส ำนักงำนประกันสังคม ที่อนุเครำะห์รำยชื่อจำกฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำร  
ที่มอียู่ในระบบประกันสังคมส ำหรับใช้ในกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

ขอขอบคุณ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรเชื่อมโยง ( link) 
แบบส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร (https://hdls.mol.go.th/survey).เพ่ือส ำรวจ
ร่วมกับ แบบแสดงสภำพกำรจ้ำงงำนและสภำพกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร (แบบ คร. 11) 

ขอขอบคุณ สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำหอกำรค้ำ 
แห่งประเทศไทย ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรเชื่อมโยง ( link).แบบส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของ 
สถำนประกอบกำร (https://ldls.mol.go.th/survey) กับเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ขอบคุณ ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด หอกำรค้ำจั งหวัด และสภำอุตสำหกรรมจั งหวัด  
ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรเชื่อมโยง (link).แบบส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร 
(https://ldls.mol.go.th/survey).กับเว็บไซต์ของหน่วยงำนและประชำสัมพันธ์ให้สถำนประกอบกำร 
ในพ้ืนที่ตอบแบบส ำรวจ 

ขอขอบคุณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อัตรำกำรศึกษำต่อ และอัตรำกำรมีงำนท ำ  
ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564 

คุณค่ำทั้งหลำยที่ได้รับจำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนแรงงำน 
ระดับประเทศ ปี 2565 ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณที่ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ 

คณะผู้จัดท ำ 
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บทที่ 1 บทน า 
1. ที่มาและความส าคัญ 

     สถำนกำรณ์โลกปัจจุบันมุ่งเน้นกำรพัฒนำสู่กำรเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ ใช้ เทคโนโลยีและควำมรู้  
เป็นฐำนในกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้ทันกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก รัฐบำลจึงให้ควำมส ำคัญ  
และตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศให้มีคุณภำพ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ  
สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพ่ือมุ่งสู่กำรมีรำยได้สูง 
อย่ำงมีเสถียรภำพ เป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและนโยบำยประเทศไทย 4.0 ที่ใช้ 13 อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต       
 กำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่ถูกต้อง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องมีข้ อมูล 
ควำมต้องกำรก ำลังคนของประเทศ และข้อมูลกำรประมำณกำรแนวโน้มควำมต้องกำรก ำลังคนในอนำคต  
ที่ถูกต้องแม่นย ำ มีควำมน่ำเชื่อถือ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ที่รองรับกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนก ำลั งคนที่ ถูกต้อง แม่นย ำ และมีประสิทธิภำพ  
พร้อมกับแสดงผลกำรประมำณกำรกำรจ้ำงงำน ประมำณกำรแนวโน้มควำมต้องกำรก ำลังคน (ประมำณกำร  
อุปสงค์) และประมำณกำรแนวโน้มผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (ประมำณกำรอุปทำน) ที่สอดรับกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคต เพ่ือให้มีข้อมูลสนับสนุนแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน  
ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศต่อไป ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน ได้รับจัดสรร
งบประมำณ (งบรำยจ่ำยอ่ืน) ส ำหรับด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร 
วงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรจ ำนวน 1,885,800 บำท โดยมีกำรก ำหนดจ ำนวนสถำนประกอบกำรที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำย 15,700 แห่ง และพบว่ำสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลจำกสถำนประกอบกำรได้ทั้งสิ้น 17,359 แห่ง 
(ร้อยละ 110.6) ประกอบด้วย ส ำรวจข้อมูลโดยส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด 76 จังหวัด จ ำนวน 16,595 แห่ง  
และพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ส ำรวจข้อมูลโดยกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน จ ำนวน 764 แห่ง 

ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน จึงได้จัดท ำโครงกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำร
แรงงำนของสถำนประกอบกำรขึ้น โดยมีเป้ำหมำยในกำรส ำรวจสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 50 คน  
10,941 แห่ง แบ่งเป็น สถำนประกอบกำรในพ้ืนท ี่จังหวัด 76 จังหวัด จ ำนวน 10 ,541 แห่ง และพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 400 แห่ง.และขอเชื่อมโยง.(link).แบบส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร 
(https://ldls.mol.go.th/survey).เพ่ือส ำรวจร่วมกับแบบแสดงสภำพกำรจ้ำงงำนและสภำพกำรท ำงำนของ 
สถำนประกอบกิจกำร (แบบ คร. 11) ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และประสำนกับ
สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย เพ่ือขอควำมร่วมมือ 
ในกำร link.แบบส ำรวจฯ.กับเว็บไซต์ของหน่วยงำน.เพ่ือควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นกำรพัฒนำฐำนข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  
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ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรใช้ก ำลังคนและภำวะเศรษฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลง.เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 เพ่ือส ำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน กำรเข้ำออกจำกงำนของแรงงำน  
ในสถำนประกอบกำร เข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 2.2 เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนแรงงำน ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ขอบเขตการศึกษา  

 กำรศึกษำครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำน กำรขำดแคลนแรงงำนในสถำนประกอบกำร  

ณ ปีปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลประมำณกำรอุปสงค์แรงงำน และประมำณกำรอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่

เพ่ือแสดงแนวโน้มของควำมต้องกำรแรงงำน และจ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด

และกรุงเทพมหำนคร 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 มีข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน กำรเข้ำออกจำกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำรที่เป็นปัจจุบัน 
และมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศ 

4.2 หน่วยงำนภำยในกระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน สำมำรถน ำข้อมูล 
ไปใช้เป็นในกำรวำงแผนและพัฒนำก ำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ของตลำดแรงงำน 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาก าลังคน 

 5.1 ความเป็นมาในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน  
 รัฐบำลโดยคณะกรรมกำรพัฒนำแรงงำนและประสำนกำรฝึกอำชีพแห่งชำติ  ( กพร.ปช)  
เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ โดยมีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำน  
ซึ่งปัจจุบัน พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้เป็นประธำน กพร.ปช. มีหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำยระดับชำติในกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศและกำรฝึกอำชีพให้ด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน  
ทั้งในส่วนของภำครัฐและเอกชน และได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร พัฒนำแรงงำนและประสำน 
กำรฝึกอำชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนและมีผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำนภำคหรือผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เพ่ือถ่ำยทอดนโยบำย 
กำรพัฒนำลงสู่พื้นท่ได้อย่ำงทั่วถึง 

      กพร.ปช. ได้เล็งเห็นถึงกำรพัฒนำแรงงำนในฐำนะทรัพยำกรมนุษย์นั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสังคม ซึ่งประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่ยุคกำรเปลี่ยนแปลงอันเกิดจำก 1) กำรเปลี่ยนแปลง
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ของระบบเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก 2) กำรพัฒนำเทคโนโลยีและผลิตภำพแรงงำน 
3) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ 4) กำรเติบโตและขยำยตัวของอุตสำหกรรมและควำมต้องกำรแรงงำน  
ที่มีคุณภำพในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ โลจิสติกส์ ระบบรำง 
อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำรสุขภำพ ด้วยหลักกำรดังกล่ำวย่อมท ำให้ประเทศ
ไทยในอนำคตมีควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสูงอีกเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น กำรพัฒนำ
แรงงำนและกำรฝึกอำชีพแรงงำนจะต้องด ำเนินงำนด้วยหลักกำร 4 ข้อ ได้แก่ 1) มียุทธศำสตร์ที่ชัดเจน  
2) มีระบบกำรฝึกและบุคลำกรที่ทันสมัย 3) มีควำมเป็นเอกภำพ และ 4) ภำยใต้ควำมร่วมมือของภำครัฐและ
เอกชน เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและควำมสำรถในกำรแข่งขันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศต่อไป 

      ดังนั้น กพร.ปช. ได้ก ำหนดนโยบำยให้ทุกจังหวัดจั ดท ำแผนพัฒนำก ำลังคน โดยอำศัย

คณะอนุกรรมกำร กพร.ปจ. ซึ่งเป็นกลไก ตำมค ำสั่ง กพร.ปช. ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อ นและก ำกับดูแล 

ด้ำนกำรพัฒนำแรงงำนและกำรฝึกฝีมือแรงงำนในระดับจังหวัด บูรณำกำรควำมร่วมมือและประสำนกับ

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนำก ำลังแรงงำนในพ้ืนที่ให้เป็นแรงงำนที่มีทักษะฝีมือดีมีควำมสำมำรถ

เป็นเลิศ มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่สมบูรณ์ 

 5.2 หลักการที่ส าคัญของการจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคน  
 แผนพัฒนำก ำลังคน หมำยถึง “แผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดปริมำณและคุณภำพของกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน (ด้ำนอุปทำน) ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรแรงงำนของภำคผลิตและบริกำร ซึ่งเป็นผู้จ้ำงงำน  
(อุปสงค์) โดยเน้นในระดับอุตสำหกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงและควำมสมดุลระหว่ำงอุปสงค์และ
อุปทำน.ซึ่งพร้อมรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศอย่ำงยั่งยืน”  
จำกกำรวิเครำะห์ วิจัย และรับฟังควำมคิดเห็น พบว่ำ กำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังคนของประเทศควรอยู่บน
หลักกำรดังนี้ 

1) เป็นกำรจัดท ำแผนเชิงสมรรถนะ (Competency based Planning) ที่จ ำแนกควำมต้องกำร
ก ำลังคนตำมต ำแหน่งงำน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรก ำหนดสมรรถนะที่ต้องกำรในแต่ละต ำแหน่ง 

2) ต้องมีกำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมอย่ำงละเอียดที่จะสำมำรถจ ำแนกโครงสร้ำงอุตสำหกรรม และ
ระบุต ำแหน่งงำนหลักของอุตสำหกรรมหลัก/อุตสำหกรรมย่อย 

3) ในระยะแรกอำจเน้นกำรวิเครำะห์ปริมำณควำมต้องกำรก ำลังคนในแต่ละต ำแหน่งงำน 
4) ในแต่ละต ำแหน่งงำนควรพิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติที่จ ำเป็นต่อกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งงำน ได้แก่ 

 มำตรฐำนฝีมือแรงงำนที่ควรมี 

 ใบประกอบวิชำชีพทีต่้องม ี

 วุฒิกำรศึกษำ หรือวุฒิบัตรกำรฝึกอบรม/ฝีมือที่ต้องมี 

 ประสบกำรณ์ 
5) กำรวำงแผนควรท ำล่วงหน้ำ 5 ปี และมีกำร Update แผนทุกๆปี ในลักษณะ Rolling Plan 
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5.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน 

 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกอุตสำหกรรมพ้ืนที่ 

 ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์อัตรำกำรเจริญเติบโตของอุตสหกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์ห่วงโซ่คุณค่ำของอุตสำหกรรม 

 ขั้นตอนที่ 4 วิเครำะห์ต ำแหน่งงำนหลักและปริมำณก ำลังคนในปัจจุบันของแต่ละต ำแหน่งงำน 

 ขั้นตอนที่ 5 วิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนในแต่ละต ำแหน่งงำน 

 ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 

 ขั้นตอนที่ 7 ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือปรับสมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนของก ำลังคน 
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ  
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุปสงค์แรงงาน 

   อุปสงค์ส ำหรับแรงงำน (Labor.Demand).หมำยถึง จ ำนวนหรือปริมำณแรงงำนที่ผู้ซื้อเสนอซื้อ  
หรือจ้ำงแรงงำน ณ อัตรำค่ำจ้ำงระดับต่ำง ๆ โดยควำมสัมพันธ์ของกำรจ้ำงงำนและอัตรำค่ำจ้ำงเป็นแบบ   
เชิงกลับกัน หมำยถึง เมื่อค่ำจ้ำงเพ่ิมสูงขึ้น กำรจ้ำงงำนจะลดลง และกำรจ้ำงงำนจะเพ่ิมสูงขึ้นเมื่ออัตรำค่ำจ้ำง  
ถูกลง ดังนั้น เส้นอุปสงคจ์ึงลำดลงหรือมีควำมชันเป็นลบ (รูปที่ 2.1) 

รูปภาพที่ 2.1 อุปสงค์แรงงำน 

 

 

 

 

ที่มำ : ไพรินทร์ ชลไพศำล (ม.ป.ป.) 

      ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์ของแรงงาน 
 1) โดยทั่วไปอุปสงค์ส ำหรับสินค้ำจะเกิดขึ้นจำกควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำชนิดนั้นโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม
อุปสงค์ส ำหรับแรงงำนเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ส ำหรับสินค้ำที่ผู้ผลิตผลิตได้ เช่น หำกสินค้ำ 
เป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกขึ้นผู้ผลิตก็จะขยำยปริมำณกำรผลิตโดยที่จะต้องจ้ำงแรงงำนเพ่ิมมำกขึ้น ในทำง
กลับกัน หำกสินค้ำขำยไม่ออกหรือไม่เป็นที่ต้องกำรของตลำด ผู้ผลิตก็จะลดปริมำณกำรผลิตและกำรจ้ำงแรงงำนลง 
ดังนั้น อุปสงค์ของแรงงำนจึงเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand) เนื่องจำกควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำน 
จะมีมำกหรือน้อยสืบมำจำกควำมต้องกำรสินค้ำของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันอุปสงค์ส ำหรับแรงงำนก็ยังมี
ลักษณะเป็นอุปสงค์ร่วม (Jointly Demand) เนื่องจำกในกำรผลิตผู้ผลิตจะต้องใช้ปัจจัยกำรผลิตร่วมกันหลำยชนิด 
เช่น เครื่องจักร ที่ดิน และอ่ืน ๆ ซึ่งทฤษฎีกำรผลิต (Production Theory) แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิต
และส่วนประกอบกำรใช้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตอ่ืน ๆ โดยทั่วไปในกรณีที่ต้องกำรเพ่ิมผลผลิตสินค้ำหรือ
บริกำรชนิดใดชนิดหนึ่งและปัจจัยกำรผลิตอ่ืน ๆ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรแรงงำนก็จะเพ่ิมขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำม หำกลดกำรผลิตควำมต้องกำรแรงงำนก็จะลดลงเช่นกัน 
 2) อัตรำค่ำจ้ำง ซึ่งค่ำจ้ำงเป็นต้นทุนที่ส ำคัญของผู้ประกอบกำร หำกกิจกำรมีสัดส่วนกำรใช้แรงงำน
เป็นส่วนมำกก็จะมีต้นทุนซึ่งเกิดจำกกำรจ้ำงแรงงำนคิดเป็นสัดส่วนที่สูง  แต่หำกกิจกำรมีกำรพ่ึงพำทุนหรือ
เครื่องจักรเป็นก ำลังหลัก กำรใช้แรงงำนก็จะมีสัดส่วนน้อย ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงค่ำจ้ำงมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนแรงงำนของผู้ประกอบกำร อัตรำค่ำจ้ำงสำมำรถมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ผลิตได้  3 ประกำร คือ 
ประกำรที่หนึ่ง ผลกำรทดแทน (Substitution Effect) หำกอัตรำค่ำจ้ำงถูกลงแต่ผู้ผลิตผลิตในจ ำนวนเท่ำเดิม 
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ท ำให้อำจมีกำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้นแทนกำรใช้เครื่องจักรในบำงส่วน เช่น เพ่ิมจ ำนวนแรงงำนหรือขยำยชั่วโมง 
กำรท ำงำน และลดจ ำนวนเครื่องจักรหรือลดชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องจักรลง ประกำรที่สองคือ 
ผลทำงด้ำนผลผลิต (Output.Effect).เมื่อค่ำจ้ำงถูกลงนำยจ้ำงสำมำรถจ้ำงแรงงำนได้มำกขึ้นและผลิตสินค้ำ 
ได้จ ำนวนมำกขึ้นในงบประมำนกำรผลิตที่เท่ำเดิม อย่ำงไรก็ตำม นำยจ้ำงต้องเพ่ิมแรงงำนและทุน (เครื่องจักร) 
ในสัดส่วนที่เหมำะสมกันประกำรสุดท้ำย คือ ผลจำกแรงจูงใจในด้ำนรำคำ (Profit.Maximizing.Effect) ค่ำจ้ำง
ที่ถูกลง ท ำให้มีต้นทุนที่ถูกลงในขณะที่รำคำสินค้ำในตลำดยังคงเดิม ท ำให้ผู้ผลิตมีก ำไรเพ่ิมขึ้น ต้องกำรผลิต
มำกขึ้นและมีแรงจูงใจในกำรจ้ำงงำนและเพ่ิมทุนมำกขึ้น 
 3) ผลิตภำพแรงงำน เป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญที่นำยจ้ำงใช้พิจำรณำในกำรตัดสินใจจ้ำงแรงงำน  
หำกแรงงำนเป็นแรงงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมและมีกำรพัฒนำทักษะอย่ำงต่อเนื่อง มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
มีแรงจูงใจ และมีผลิตภำพในกำรท ำงำนดี ถือว่ำเป็นแรงงำนที่มีผลิตภำพสูงต่อกำรผลิตสินค้ำและบริกำร  
ท ำให้ต้นทุนแรงงำนมีประสิทธิภำพมำกกว่ำทุน ซึ่งแรงงำนประเภทนี้จะเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนอย่ำงมำก 
 4) เทคโนโลยี กำรน ำเทคโนโลยีมำเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรผลิตจะส่งผลโดยตรงต่อกำรจ้ำงงำน 
อำจมีผลต่อแรงงำนบำงกลุ่มที่ไม่สำมำรถท ำงำนร่วมกับเทคโนโลยี ท ำให้สถำนประกอบกำรลดปริมำณกำรจ้ำงงำนลง 
อย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลยีที่ดีข้ึนจะเพ่ิมควำมต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะ ซึ่งรู้วิธีกำรใช้เทคโนโลยีเหล่ำนั้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีบำงประเภทท ำหน้ำที่เป็นส่วนประกอบของแรงงำน ส่งผล
ให้กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีชนิดนั้น เพ่ิมควำมต้องกำรกำรใช้แรงงำนเพ่ิมมำกขึ้นเช่นกัน ในระยะยำว  
นำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรจะมีกำรใช้ก ำลังแรงงำนและเครื่องจักรประกอบกันในสัดส่วนที่เหมำะสม
ตำมแต่ละอุตสำหกรรมหรือกิจกำร เพ่ือให้ได้ก ำไรสูงสุด 
 5) รำคำของปัจจัยอ่ืนที่ใช้ประกอบหรือทดแทนแรงงำน เช่น เครื่องจักร เมื่อรำคำเครื่องจักรมีทิศทำงต่ ำลง 
หรือหำกอัตรำค่ำจ้ำงมีทิศทำงสูงขึ้น นำยจ้ำงหรือผู้ประกอบกำรอำจจะใช้เครื่องจักรแทนที่แรงงำนมำกขึ้น 
ส่งผลให้อุปสงค์ของแรงงำนหดตัวลง 
 6) จ ำนวนผู้ประกอบกำร หำกในตลำดมีจ ำนวนธุรกิจหรือผู้ประกอบมำกขึ้นส่งผลให้มีควำมต้องกำร
จ ำนวนแรงงำนเพ่ิมข้ึน และท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น 
 7) วงจรธุรกิจ (Business.Cycle).อุปสงค์ของแรงงำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมวงจรธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องในภำวะที่เศรษฐกิจก ำลังเจริญก้ำวหน้ำหรือขยำยตัว ควำมต้องกำรแรงงำนเพ่ือตอบสนอง
ควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจและสังคมมีมำก อุปสงค์ต่อแรงงำนจะเพ่ิมมำกขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจที่ก ำลังขยำยตัว 
ในทำงตรงกันข้ำม เมื่อยำมภำวะเศรษฐกิจซบเซำ กำรสร้ำงงำนและกำรจ้ำงงำนมีน้อย อุปสงค์ต่อแรงงำน 
จะลดน้อยลงเช่นกัน 
2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุปทานแรงงาน 
    อุปทำนแรงงำน (Labor Supply) หมำยถึง จ ำนวนแรงงำนที่ประสงค์และเสนอที่จะก้ำวเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
และท ำงำนให้นำยจ้ำงตำมระดับอัตรำค่ำจ้ำงในระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งขนำดหรือจ ำนวนของอุปทำนแรงงำน 
ในเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2560) 
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รูปภาพที่ 2.2 จ ำลองกำรเคลื่อนไหวของตลำดแรงงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ธเนศ ศรีวิชัยล ำพันธ์.(2558) 

      ปัจจัยท่ีก าหนดอุปทานแรงงาน 
 1) อรรถประโยชน์ (Utility.Approach).โดยแรงงำนพิจำรณำกำรเข้ำร่วมในตลำดแรงงำนจำก 
กำรเปรียบเทียบอรรถประโยชน์หรือควำมพึงพอใจ.(Utility).ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัวกับ 
เวลำพักผ่อน (Leisure).ว่ำจะจัดสรรเวลำบำงส่วนเพ่ือประกอบกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจหรือที่ผ่ำนตลำด 
(Market Activity) คือ กำรมีงำนท ำ มีรำยได้ โดยอำจเป็นลูกจ้ำงหรือช่วยธุรกิจในครัวเรือน หรือจะใช้เวลำ
ทั้งหมดเพ่ือท ำกิจกรรมที่ไม่ผ่ำนตลำด (Non-Market Activity) เช่น กำรพักผ่อน กำรศึกษำ หรือ กำรท ำงำนบ้ำน 
เป็นต้น 
 2).ฐำนประชำกร (Population.Base).หำกประชำกรมีอัตรำเพ่ิมขึ้นดังนั้นปริมำณของแรงงำน 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในทำงตรงกันข้ำม หำกอัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรต่ ำลงปริมำณแรงงำนที่จะเข้ำมำ 
ในตลำดแรงงำนก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ยกเว้นในกรณีที่อัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรอำจจะไม่เป็นสั ดส่วน
เดียวกับอัตรำกำรเพ่ิมของก ำลังแรงงำน  
 3) อัตรำกำรเข้ำมำเป็นก ำลังแรงงำน (Labor Force Participation Rate) หมำยถึง สัดส่วนของ 
ประชำกรที่ตัดสินใจเข้ำร่วมในตลำดแรงงำน แม้ในกรณีที่อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรคงที่แต่ก ำลังแรงงำน
อำจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็เป็นได้ จำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคมต่ำง ๆ โดยอัตรำกำรเข้ำมำในก ำลังแรงงำน
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น กำรที่สตรีเข้ำสู่ตลำดแรงงำนมำกขึ้น กำรที่เด็กเข้ำโรงเรียนหรือระบบกำรศึกษำ
มำกข้ึน ท ำให้อัตรำกำรเข้ำมำในก ำลังแรงงำนลดลง หรือกำรที่นำยจ้ำงหรือรัฐบำลก ำหนดอำยุเกษียณให้เร็วขึ้น
หรือช้ำลง ดังนั้น อัตรำกำรเข้ำมำในก ำลังแรงงำนจึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดก ำลังแรงงำน 
 4) อัตรำค่ำจ้ำง (Wage Rate) อีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปทำนแรงงำนก็คืออัตรำค่ำจ้ำงที่เสนอ  
ในเศรษฐกิจและ/หรืออุตสำหกรรม โดยปัจจัยที่ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง คือ ควำมสำมำรถของอุตสำหกรรม 
ที่จะจ่ำยอุปสงค์และอุปทำนของแรงงำน หรือทักษะเฉพำะประเภท ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ต้นทุนกำรผลิต
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และกำรท ำธุรกิจ อ ำนำจต่อรอง และกฎระเบียบของรัฐบำล ซึ่งในทำงทฤษฎีนั้นเมื่ออัตรำค่ำจ้ำงเพ่ิมขึ้น 
จ ำนวนคนที่เต็มใจที่จะท ำงำนเพ่ิมขึ้นตำม และในทำงกลับกันจ ำนวนคนเต็มใจที่จะท ำงำนน้อยลงเมื่อค่ำจ้ำงถูกลง 
ดังนั้นจ ำนวนแรงงำนแปรผันตำมอัตรำค่ำจ้ำง กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือควำมชันของเส้นอุปทำนเป็นบวก 
คือเส้นจะลำดเอียงจำกล่ำงขึ้นบน (รูปภำพที่ 2.3) อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก
อัตรำค่ำจ้ำงที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจท ำงำน ซึ่งในระบบเศรษฐกิจแบบตลำดที่มีกำรแข่งขันอย่ำงสมบูรณ ์
(Complete Competitive) กำรก ำหนดปริมำณและค่ำจ้ำงแรงงำนจะเป็นไปตำมกลไกรำคำ เพรำะในระบบ
เศรษฐกิจถือว่ำแรงงำนเป็นหนึ่งในปัจจัยกำรผลิต (Factor of Production) แรงงำนจึงเป็นสิ่งที่มีรำคำสำมำรถ
ซื้อขำย แลกเปลี่ยนหรือโอนย้ำยได้ ดังนั้น ปริมำณและค่ำจ้ำงจึงเป็นไปตำมภำวกำรณ์ของอุปสงค์และอุปทำน
ของแรงงำนในตลำดขณะนั้น 
รูปภาพที่ 2.3 อุปทำนแรงงำน 

 

 

 

 

ที่มำ : ไพรินทร์ ชลไพศำล (ม.ป.ป.) 

 นอกเหนือจำกอัตรำค่ำจ้ำง แรงงำนยังคงพิจำรณำในกำรเข้ำร่วมในตลำดแรงงำนจำกสวัสดิกำร 
(Fringe.Benefit).และรำยได้อ่ืนที่ไม่ใช่ค่ำจ้ำง โดยแรงงำนจะพิจำรณำประกอบอำชีพที่มีควำมมั่นคงและ 
ให้สวัสดิกำรที่ดีกว่ำอำชีพอ่ืน เช่น แรงงำนต้องกำรประกอบอำชีพข้ำรำชกำรมำกกว่ำเข้ำร่วมในภำคเอกชน เป็นต้น 
 5) ชั่วโมงกำรท ำงำน.(Hours.of.Work).เป็นหนึ่งในตัวก ำหนดอุปทำนของแรงงำน เนื่องจำก 
ในบำงกรณีสำมำรถแสดงถึงปริมำณของแรงงำนได้ เช่น หำกมีกำรปรับลดชั่วโมงกำรท ำงำนลง จะส่งผลให้
ปริมำณแรงงำนที่วัดจำกชั่วโมงกำรท ำงำนลดน้อยลงตำม โดยชั่วโมงกำรท ำงำนนี้ อำจขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของ
แรงงำนหรือจำกกฎหมำยและกำรต่อรองของลูกจ้ำง เช่น ในภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ มีคนว่ำงงำนมำกรัฐบำล 
อำจประกำศให้ลดชั่วโมงกำรท ำงำนลงเพ่ือให้มีกำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้น หรือเมื่อเกิดเงินเฟ้อซึ่งสินค้ำและบริกำร 
ไม่เพียงพออำจมีกำรประกำศให้เพ่ิมชั่วโมงกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น โดยทั่วไปจ ำนวนชั่วโมงหรือ 
วันท ำงำนนั้น นำยจ้ำงเป็นผู้ก ำหนดแต่ในบำงกรณีแรงงำนก็มีสิทธิในกำรตัดสินใจ เช่น นักเรียน หรือแม่บ้ำน 
ซึ่งเลือกท ำงำนบำงเวลำ (Part-Time).รวมถึงนำยจ้ำงจ ำนวนไม่น้อยที่ต้องกำรจ้ำงแรงงำนเพียงบำงเวลำ 
นอกเหนือจำกนั้นยังมีผู้ที่ต้องกำรท ำงำนเกินกว่ำเวลำท ำงำนตำมก ำหนดเพ่ือหำรำยได้พิเศษ เป็นต้น  
ดังนั้น จ ำนวนเวลำที่ใช้ในกำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของตัวบุคคลด้วย 
นอกจำกนี้ ทฤษฎีอุปทำนแรงงำนในปัจจุบันได้ถือครอบครัวเป็นหน่วยส ำคัญในเรื่องกำรตัดสินใจท ำงำนของ
สมำชิกในครอบครัว นั่นคือกำรตัดสินใจของสมำชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวในกำรจัดสรรเวลำหรือชั่วโมง
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กำรท ำงำนกระทบถึงกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรเวลำของสมำชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว โดยบุคคลจะพิจำรณำ
จ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนจำกสองปัจจัย ได้แก่ ผลทำงด้ำนกำรทดแทน (Substitution Effect) ซึ่งหมำยถึง 
เมื่อค่ำจ้ำงสูงขึ้น กำรพักผ่อนจะมีรำคำแพงขึ้นจำกค่ำเสียโอกำสที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้แรงงำนเลือกที่จะพักผ่อน
น้อยลงและเพ่ิมชั่วโมงกำรท ำงำนมำกข้ึน และผลทำงด้ำนรำยได้ (Income Effect) หมำยถึงเมื่อค่ำจ้ำงสูงเกิน
ระดับหนึ่งแล้ว กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้มีแนวโน้มที่จะท ำให้แรงงำนท ำงำนน้อยลงเพ่ือสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
รำยได้ที่เพ่ิมขึ้นในยำมว่ำงได้ ดังนั้นหำกผลกระทบจำกกำรทดแทนมำกกว่ำผลกระทบด้ำนรำยได้  อุปทำน
แรงงำนจะสูงขึ้นและเส้นอุปทำนแรงงำนจะมีควำมชันเป็นบวกหำกอัตรำค่ำจ้ำงสูงเกินกว่ำระดับหนึ่งแล้ว
ผลกระทบด้ำนรำยได้จะมำกกว่ำผลกระทบจำกกำรทดแทน ท ำให้เส้นอุปทำนแรงงำนจะโค้งกลับไปทำง 
ด้ำนหลัง (รูปภำพที ่2.4) 
รูปภาพที่ 2.4 อุปทำนแรงงำนในระดับบุคคล 

 
 
 
 

 

ที่มำ : Riley, Wage rises – Income & Substitution Effect (Labour Markets) 

 6) คุณภำพแรงงำน.(Labor.Force.Quality).และควำมตั้ งใจในกำรท ำงำน.(Work. Intensity) 
เนื่องจำกแรงงำนมีคุณภำพและควำมตั้งใจในกำรท ำงำนแตกต่ำงกัน ส่งผลให้มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
ไม่เท่ำกันในแต่ละบุคคลหรืออำชีพ เช่น ก ำลังแรงงำนมีตั้งแต่แพทย์ ผู้จัดกำรบริษัท ช่ำงเครื่องไปจนถึงคนงำน
ไร้ฝีมือ คุณภำพแรงงำนที่เพ่ิมข้ึนมีสำเหตุจำกกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เมื่อเวลำ
ผ่ำนไปปรำกฏว่ำจ ำนวนแรงงำนที่มีฝีมือ เช่น ผู้จัดกำรงำนวิชำชีพ มีเพ่ิมมำกข้ึน แต่แรงงำนไร้ฝีมือมีอัตรำลดลง 
ท ำให้คุณภำพโดยเฉลี่ยของแรงงำนนั้นเพ่ิมขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ในอีกแง่มุมหนึ่งหำกนำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำร
มีกำรก ำหนดระดับกำรศึกษำขั้นต่ ำ อำจท ำให้มีจ ำนวนอุปทำนแรงงำนลดน้อยลง อีกหนึ่งปัจจัยที่ก ำหนด
จ ำนวนอุปทำนแรงงำน คือ ควำมตั้งใจในกำรท ำงำน เนื่องจำกเมื่อแรงงำนมีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้น
เปรียบเสมือนปริมำณแรงงำนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น หำกมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนหรือมีกำรปรับปรุงสภำพ 
กำรท ำงำนรวมถึงขวัญและก ำลังใจของแรงงำนที่ดี จะส่งผลให้แรงงำนมีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนและท ำงำน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำแรงงำนที่มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนต่ ำหรือไม่มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำน 
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 ดุลยภาพของตลาดแรงงาน 
 กลไกกำรท ำงำนของตลำดแรงงำนร่วมกันก ำหนดดุลยภำพในตลำดแรงงำน โดยมีอุปสงค์และอุปทำน
ร่วมกันท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำกำรจ้ำงงำน ค่ำจ้ำงในระบบเศรษฐกิจ กระจำยหรือจัดสรร
แรงงำนไปตำมอำชีพต่ำง ๆ ให้สมดุลในตลำดแข่งขัน โดยตลำดแรงงำนจะอยู่ในจุดดุลยภำพเมื่อผลผลิตเพ่ิมที่
คิดเป็นรำยได้จำกกำรเพ่ิมแรงงำน (Marginal Revenue Product of Labor: MRPL หรือกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำยได้ที่บริษัทได้รับจำกกำรจ้ำงแรงงำนเพ่ิมอีกหนึ่งหน่วย) เท่ำกับอัตรำค่ำจ้ำง เมื่อตลำดแรงงำนอยู่ใน
ภำวะสมดุลจะไม่พบว่ำมีแรงงำนเกินดุล (Labor Surplus หรือ ภำวะกำรว่ำงงำน) หรือขำดดุลแรงงำน (Labor 
Shortage หรือ ภำวะขำดแคลนแรงงำน) ในตลำดงำนโครงกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรและกำรขำดแคลน
แรงงำนของสถำนประกอบกำร ปี 2562 : พัฒนำข้อมูลอุปสงค์ อุปทำนแรงงำน และกลไกในกำรจับคู่คน 
ให้ตรงกับงำน เพ่ือส่งเสริมกำรมีงำนท ำอย่ำงมีคุณค่ำ เพ่ือรองรับงำนในอนำคตและงำนสีเขียวหนึ่งในกลไก
ขับเคลื่อนเพ่ือให้ตลำดแรงงำนอยู่ในจุดดุลยภำพที่ซึ่งอุปสงค์และอุปทำน จำกทฤษฎีอัตรำค่ำจ้ำงดุลยภำพ 
(Equilibrium.Wage).ซึ่งหมำยถึงอัตรำค่ำจ้ำงที่ท ำ ให้ปริมำณอุปสงค์และอุปทำนของแรงงำนเท่ำกัน  
หรือปริมำณแรงงำนที่เสนอขำย ณ อัตรำค่ำจ้ำงนั้นกับปริมำณแรงงำนที่สถำนประกอบกำรหรือนำยจ้ำงเสนอ
ซื้อในรำคำเดียวกันนั้น ท ำให้ไม่เกิดแรงงำนส่วนเกินในตลำด อย่ำงไรก็ตำมอัตรำค่ำจ้ำงปรับตัวขึ้นลงตำมระดับ 
อุปสงค์และอุปทำนของตลำด รวมถึงกำรที่แรงงำนมีคุณภำพที่ต่ำงกัน ควำมต้องกำรแรงงำนแต่ละประเภท 
ก็ต่ำงกัน ดังนั้น อัตรำค่ำจ้ำงจึงมีควำมหลำกหลำย 
รูปภาพที่ 2.5 ดุลยภำพตลำดแรงงำน 

 
 
 
 
 
ที่มำ : ไพรินทร์ ชลไพศำล (ม.ป.ป.) 

จำกรูปภำพที่ 2.5 จุด E.แสดงจุดดุลยภำพของตลำดแรงงำนเมื่อปริมำณอุปสงค์และอุปทำนแรงงำน 
มีควำมสมดุลกัน ณ ค่ำจ้ำงท่ีเหมำะสมที่สุด (w1) และอัตรำกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมที่สุด (n1) โดยตลำดจะเกิด
ภำวะขำดแคลนแรงงำน ณ อัตรำค่ำจ้ำง w3 ซึ่งควำมต้องกำรจ้ำงงำนมำกกว่ำปริมำณแรงงำนในตลำดทั้งใน 
เชิงปริมำณ (n5.>.n4) และในเชิงคุณภำพซึ่งหมำยถึงนำยจ้ำงไม่สำมำรถหำแรงงำนที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำรได้ 
(Qualified.Worker). เนื่ องจำกทั กษะของแรงงำนไม่ ตร งต่ อควำมต้ องกำร  นอกไปจำกนั้ นอำจ 
เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงประชำกร อำทิ อัตรำกำรเกิดที่ต่ ำและ/หรือกำรที่
ประเทศมีประชำกรผู้สูงอำยุจ ำนวนมำก ท ำให้ก ำลังแรงงำนถดถอย หรือกำรที่ระบบค่ำตอบแทนไม่สอดคล้อง
กับผลิตภำพของแรงงำน (Labor.Productivity).และตลำดแรงงำนจะเกิดภำวะกำรว่ำงงำน เมื่อปริมำณ
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อุปทำนมำกกว่ำอุปสงค์แรงงำน (n3.>.n2) ที่ระดับอัตรำค่ำจ้ำง w2 เป็นสถำนกำรณ์ซึ่งก ำลังแรงงำนปรำรถนำ
ที่จะท ำงำนแต่ ไม่มี งำนให้ท ำ  สำเหตุอำจเกิดจำกกำรที่จ ำนวนผู้ส ำ เร็จกำรศึกษำในระดับต่ำง .ๆ  
เพ่ิมมำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำมวุฒิกำรศึกษำอำจไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด อัตรำค่ำจ้ำงและ/หรือสวัสดิกำร
อำจไม่เป็นที่น่ำพอใจ กำรเลือกงำนหรือค่ำนิยมในด้ำนกำรหำงำน สภำวะทำงเศรษฐกิจ ปริมำณงำนที่มี 
ในตลำดไม่เพียงพอต่อจ ำนวนแรงงำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ดีจุดมุ่งหมำยในระบบกำรค้ำเสรีคือให้ตลำดอยู่ในภำวะ
ที่มีกำรจ้ำงงำนเต็มที่ (Full Employment) (กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน) โดยให้มีงำนส ำหรับทุกคน 
ที่มีควำมต้องกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนได้ ไม่มีกำรว่ำงงำนโดยไม่สมัครใจหรือเกิดกำรว่ำงงำนเพียงชั่วครำว
เท่ำนั้นในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงเต็มที่และเกิดประสิทธิภำพของกำร  
ใช้ทรัพยำกรสูงที่สุด (ณพล สุกใส,.2557)  
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บทที่ 3 วิธีการด าเนินการศึกษา 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    1.1 กำรศึกษำจำกข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Surveying) .ใช้วิธีกำรขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ ที่เก็บรวบรวมไว้แล้วมำใช้ประกอบในส่วนของกำรวิเครำะห์ข้อมูลฯ โดยได้รับ
ควำมอนุเครำะห์รำยชื่อสถำนประกอบกำรจ ำแนกตำมพ้ืนที่จังหวัดและภำพรวมของประเทศมีอยู่ในระบบ
ประกันสังคม จำกส ำนักงำนประกันสังคม และได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
อัตรำกำรศึกษำต่อ และอัตรำกำรมีงำนท ำ จ ำแนกตำมพ้ืนที่จังหวัดและภำพรวมของประเทศ ได้รับข้อมูลจำก 
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
    1.2 กำรศึกษำจำกข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data Survaying) ซึ่งใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ  
1) เก็บรวบรวมแบบส ำรวจและบันทึกข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนแรงงำนของสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 
50 คน โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) รำยชื่อจำกฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม
ส ำรวจโดยส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด 76 จังหวัด และส่วนกลำงในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร (กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน) 
2).เก็บรวบรวมโดยเชื่อมโยง.(link).แบบส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร (https://ldls.mol.go.th/survey). 
เพ่ือส ำรวจร่วมกับแบบแสดงสภำพกำรจ้ำงงำนและสภำพกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร (แบบ คร. 11) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และประสำนกับสมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ได้แบบส ำรวจตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

2. วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล 

    2.1 กองเศรษฐกิจกำรแรงงำนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับใช้ในกำรส ำรวจและบันทึกข้อมูลควำมต้องกำร
แรงงำนของสถำนประกอบกำร จ ำแนกรำยจังหวัด เป้ำหมำยสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 50 คนลงมำ 
10,941 แห่ง แบ่งเป็น สถำนประกอบกำรในพ้ืนที่จังหวัด 76 จังหวัด จ ำนวน 10,541 แห่ง และพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 400 แห่ง 

    2.2 กองเศรษฐกิจกำรแรงงำนประสำนกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ขอเชื่อมโยง ( link) แบบส ำรวจ 
ควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร (https://ldls.mol.go.th/survey) เพ่ือส ำรวจร่วมกับแบบ 
แสดงสภำพกำรจ้ำงงำนและสภำพกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร (แบบ คร. 11).ประจ ำปี.พ.ศ. 2565 
ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และประสำนกับสมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย เพ่ือขอควำมร่วมมือในกำร  link แบบส ำรวจฯ 
กับเว็บไซตข์องหน่วยงำน 

    2.3 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดด ำเนินกำรเชื่อมโยง ( link) แบบส ำรวจฯ (https://ldls.mol.go.th/survey)  
กับเว็บไซต์ของส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด และประสำนงำนหอกำรค้ำจังหวัด สภำอุตสำหกรรมจังหวัด และเครือข่ำย
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ภำคเอกชนต่ำงๆ เพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรเชื่อมโยง (link) กับเว็บไซต์ และประชำสัมพันธ์ให้สถำนประกอบกำร 
ในพ้ืนที่ตอบแบบส ำรวจ 

 2.4 กองเศรษฐกิจกำรแรงงำนด ำเนินกำรจัดจ้ำงส ำรวจและบันทึกข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนแรงงำน 
ของสถำนประกอบกำร ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร จำกสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 50 คน จ ำนวน  
400 แห่ง โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) รำยชื่อจำกฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม 

 2.5 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด 76 จังหวัด ด ำเนินกำรส ำรวจและบันทึกข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน 
ของสถำนประกอบกำร จำกสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 50 คน จ ำนวน 10,541 แห่ง โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง 
(Sampling) รำยชื่อจำกฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน  
1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจและสถานการณ์แรงงาน 

   1.1 ภาวะเศรษกิจไทย 
ข้อมูลจำกส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พบว่ำ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ปี.2563 ลดลงร้อยละ 6.2 จำกกำรขยำยตัวร้อยละ 2.2 ในปี 2562 เป็นกำรลดลงทั้งกำรผลิตใน 
ภำคเกษตรและนอกภำคเกษตร โดยกำรผลิตนอกภำคกำรเกษตรลดลงร้อยละ 6.4 จำกกำรขยำยตัวร้อยละ 
2.4 ในปี 2562 ทั้งนี้ปัจจัยลบที่ส ำคัญมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทั้งในประเทศและทั่วโลก 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ท ำให้กำรผลิตภำคนอกเกษตร
ลดลงทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร โดยภำคอุตสำหกรรมได้รับผลกระทบจำกอุปสงค์ที่ ลดลง 
ทั้งตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ ขณะที่ภำคบริกำร สำขำกำรผลิตที่ส ำคัญ โดยเฉพำะบริกำร 
ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวหดตัวลง เนื่องจำกมำตรกำรเพ่ือยับยั้งและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่ำงมำก ส ำหรับกำรผลิต 
ภำคเกษตรลดลงร้อยละ 3.5 จำกผลผลิตพืชหลักท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งเป็นส ำคัญ 

กำรผลิตภำคเกษตร ลดลงร้อยละ 3.5 ต่อเนื่องจำกที่ลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2562 พืชหลักที่ลดลง 
ได้แก่ ข้ำวเปลือก อ้อย ยำงพำรำ และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้เป็นผลมำจำกภัยธรรมชำติเป็นส ำคัญ อย่ำงไรก็
ตำมกำรผลิตปศุสัตว์ขยำยตัวได้จำกสุกร ขณะที่ไก่เนื้อและโคเนื้อมีผลผลิตลดลง ผลผลิตประมงขยำยตัวจำก
ผลผลิตประมงทะเลที่เพิ่มขึ้น ส่วนประมงน้ ำจืดมีผลผลิตลดลง 

กำรผลิตภำคนอกเกษตร ลดลงร้อยละ 6.4 โดยกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 5.9 ต่อเนื่องจำก
ที่ลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2562 ปัจจัยส ำคัญมำจำกสำขำกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมที่ลดลงร้อยละ 5.6 
ต่อเนื่องจำกกำรลดลงร้อยละ 0.8 ในปี 2562 ทั้งนี้เป็นผลจำกกำรลดลงของอุปสงค์ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศคู่ค้ำส ำคัญที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ประกอบ
กับปัญหำในด้ำนกำรขำดแคลนวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำบำงชนิด ส่งผลให้กำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมส ำคัญ
โดยเฉพำะสินค้ำเพ่ือกำรส่งออกหลำยรำยกำรหดตัวลง เช่น สินค้ำในหมวดยำนยนต์ เป็นต้น ส ำหรับกำรผลิต
ในภำคบริกำรลดลงร้อยละ 6.7 จำกที่ขยำยตัวร้อยละ 3.8 ในปี 2562 เป็นผลจำกมำตรกำรยับยั้งกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ในประเทศ ท ำให้สำขำกำรผลิตด้ำนบริกำรที่ส ำคัญหลำยสำขำหดตัวลง เช่น สำขำที่พักแรมและบริกำร 
ด้ำนอำหำร สำขำกำรขำยส่งกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ และสำขำกำรขนส่งและ
สถำนที่เก็บสินค้ำ เป็นต้น (ตำรำงท่ี 1) 
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รูปภาพที่ 4.1 สัดส่วนโครงสร้ำงกำรผลิต ปี พ.ศ. 2563 ณ รำคำประจ ำปี ประเทศไทย 

 

ที่มำ: ตำรำงผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ อนุกรมเวลำ 2538-2563 GPP CVMs Time Series Data 1995-
2020 (Excel File) 

รูปภาพที่ 4.2 อัตรำกำรขยำยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แบบปริมำณลูกโซ่ (CVMs) 

 

ที่มำ: ตำรำงผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ อนุกรมเวลำ 2538-2563 GPP CVMs Time Series Data 1995-
2020 (Excel File) 
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ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศแบบปริมำณลูกโซ่ (อ้ำงอิงปี พ.ศ. 2545)  

ประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ 2562r พ.ศ.2563p 
อัตราการเติบโต  

2562r 2563p 
ภาคการเกษตรกรรม 671,218 648,006 -0.9 -3.5 
เกษตรกรรม 671,218 648,006 -0.9 -3.5 
เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 671,218 648,006 -0.9 -3.5 
นอกภาคการเกษตรกรรม 10,342,365 9,676,566 2.4 -6.4 
อุตสำหกรรม 3,472,387 3,265,838 -0.1 -5.9 
กำรท ำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 228,905 208,458 1.7 -8.9 
กำรผลิต 2,883,122 2,722,722 -0.8 -5.6 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำรปรบัอำกำศ 311,175 286,416 4.5 -8.0 
กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสียของเสียและ 
สิ่งปฏิกูล 

55,684 56,072 5.6 0.7 

กำรบริกำร 6,897,751 6,436,425 3.8 -6.7 
กำรก่อสร้ำง 292,182 295,982 1.6 1.3 
กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์  และ
รถจักรยำนยนต์ 

1,683,855 1,630,334 4.5 -3.2 

กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 738,069 568,957 2.8 -22.9 
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 698,408 436,406 7.7 -37.5 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 603,647 610,001 11.4 1.1 
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 787,248 827,593 1.9 5.1 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย ์ 430,106 436,740 3.8 1.5 
กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 216,936 206,402 1.9 -4.9 
กิจกรรมกำรบรหิำรและบริกำรสนบัสนุน 187,672 146,399 2.3 -22.0 
กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำร
ประกันสังคมภำคบังคับ 

528,806 537,480 1.4 1.6 

กำรศึกษำ 332,159 336,393 1.2 1.3 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห ์ 243,096 250,761 3.7 3.2 
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 116,359 101,220 14.4 -13.0 
กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอ่ืน ๆ 179,043 167,756 2.3 -6.3 
Gross domestic product, (CVMs) 10,923,283 10,246,532 2.2 -6.2 
ที่มำ : ส ำนักสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
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 1.2 โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงาน และก าลังแรงงาน  
         โครงสร้ำงประชำกร ประชำกรวัยแรงงำน และก ำลังแรงงำน ข้อมูลจำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 
กระทรวงมหำดไทย พบว่ำ จ ำนวนประชำกรทั่วประเทศตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร์  ณ วันที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 66,171,439 คน เพศชำย 32,339,118 คน (ร้อยละ 48.9) 
เพศหญิง 33,832,321 คน (ร้อยละ 51.1) อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี 14,949,517 คน (ร้อยละ 22.6) อำยุระหว่ำง 
20 – 59 ป ี38,980,380 คน (ร้อยละ 58.9) และอำยุ 60 ปีขึ้นไป 12,241,542 คน (ร้อยละ 18.5) (ตำรำงที่ 2) 

ตารางท่ี 2 จ ำนวนประชำกรจำกทะเบียน จ ำแนกตำมเพศ ปี 2564 
อาย ุ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
รวม 32,339,118 48.9 33,832,321 51.1 66,171,439 100.00 

น้อยกว่า 20 ปี 7,682,265 51.4 7,267,252 48.6 14,949,517 22.6 
20 – 59 ปี 19,232,072 49.3 19,748,308 50.7 38,980,380 58.9 
60 ปีขึ้นไป 5,424,781 44.3 6,816,761 55.7 12,241,542 18.5 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบยีน กระทรวงมหำดไทย 

ข้อมูลสถำนกำรณ์แรงงำนในส่วนนี้ น ำมำจำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม ซึ่งได้ท ำกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกรทั่วประเทศ ปี 2564 รำยละเอียดดังนี้ มีจ ำนวน
ประชำกรผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำนวน 57,091,809.คน เป็นเพศชำย 27,525,403 คน และเพศหญิง 
29,566,406 คน เป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 38,699,625.คน และเป็นผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำนจ ำนวน 
18,392,184 คน (ตำรำงที่ 3) 

ตารางท่ี 3 โครงสร้ำงประชำกร ประชำกรวัยแรงงำน และก ำลังแรงงำน ปี 2564 

สถานภาพแรงงาน 
รวม ชาย หญิง 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 57,091,809 100 27,525,403 100 29,566,406 100 
1. ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 38,699,625 67.8 20,988,477 76.3 17,711,148 59.9 

1.1 ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน 38,499,565 67.4 20,865,361 75.8 17,634,204 59.6 
1.1.1 ผู้มีงำนท ำ 37,751,297 66.1 20,459,375 74.3 17,291,922 58.5 
1.1.2 ผู้ว่ำงงำน 748,268 1.3 405,986 1.5 342,282 1.2 

     1.2 ผู้รอฤดูกำล 200,060 0.4 123,116 0.4 76,944 0.3 

2. ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 18,392,184 32.2 6,536,926 23.7 11,855,258 40.1 

   2.1 ท ำงำนบ้ำน 5,083,502 8.9 289,220 1.1 4,794,282 16.2 
   2.2 เรียนหนังสือ 4,400,441 7.7 2,076,528 7.5 2,323,913 7.9 
    2.3  ยังเด็ก/ชรำ ป่วย/พิกำรจนไม่สำมำรถท ำงำนได้ 1,746,111 3.1 758,473 2.8 987,638 3.3 
   2.4 อื่นๆ 7,162,130 12.5 3,412,706 12.4 3,749,424 12.7 
อัตราการว่างงาน 

 
1.9 

 
1.9 

 
1.9 

ที่มำ : ส ำนกังำนสถิติแห่งชำต ิ
ประมวลผลข้อมูล : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน 
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 1.3 โครงสร้างการจ้างงาน  

 (1) จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

      ผู้ที่มีงำนท ำท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ จ ำนวน 57,091,809 คน เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ต่ ำกว่ำประถมศึกษำมำกท่ีสุด จ ำนวน 12,205,285 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 รองลงมำ ได้แก่ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 11,093,075 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 
10,958,425 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ผู้ส ำเร็จกำรระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 10,311,579 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.1 ผู้ส ำเร็จกำรระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 10,033,513 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ 
เป็นผู้ที่ไม่มีกำรศึกษำ จ ำนวน 2,113,952 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 (ตำรำงที่ 4) 

ตารางท่ี 4 จ ำนวนและร้อยละของประชำกรผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมสถำนภำพแรงงำนและเพศ ปี 2564 

ระดับการศึกษา 
รวม ชาย หญิง 

จ านวน(คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ยอดรวม 57,091,809 100.0 27,525,403 100.0 29,566,406 100.0 
1. ไม่มีกำรศึกษำ 2,113,952 3.7 777,180 2.8 1,336,772 4.5 
2. ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 12,205,285 21.4 5,187,913 18.8 7,017,372 23.7 
3. ประถมศึกษำ 11,093,075 19.4 5,834,537 21.2 5,258,538 17.8 
4. มัธยมศึกษำตอนต้น 10,311,579 18.1 5,581,642 20.3 4,729,937 16.0 
5. มัธยมศึกษำตอนปลำย 10,033,513 17.6 5,116,503 18.6 4,917,010 16.6 
6. อุดมศึกษำ 10,958,425 19.2 4,828,003 17.5 6,130,422 20.7 
7. กำรศึกษำอ่ืนๆ 190,116 0.3 106,131 0.4 83,985 0.3 
8. ไม่ทรำบ 185,864 0.3 93,494 0.3 92,370 0.3 
ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
ประมวลผลข้อมูล : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน  

(2) โครงสร้างการว่างงาน 

 อัตรำกำรว่ำงงำนของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป พบว่ำ ทั่วประเทศมีผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 
38,699,625 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 20,988,477 คน และเพศหญิง จ ำนวน 17,711,148 คน โดยมีอัตรำ
กำรว่ำงงำนของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนรวมอยู่ที่ร้อยละ 1.9 โดยที่อัตรำกำรว่ำงงำนเพศชำยและเพศหญิงเท่ำกัน 
คือ ร้อยละ 1.9 (ตำรำงท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 .จ ำนวนและอัตรำกำรว่ำงงำน จ ำแนกตำมเพศ ปี 2564 

เพศ 
ผู้มีอาย ุ15 ปีขึน้ไป 

(คน) 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

(คน) 
ผู้ว่างงาน 

จ านวน (คน) อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 
ยอดรวม 57,091,809 38,699,625 748,268 1.9 
ชำย 27,525,403 20,988,477 405,986 1.9 
หญิง 29,566,406 17,711,148 342,282 1.9 
ที่มำ : ส ำนกังำนสถิติแห่งชำต ิ
ประมวลผลข้อมูล : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน   
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(3) สถานการณ์การจ้างแรงงาน 

 ประชำกรทั่วรำชอำณำจักรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงำนท ำจ ำนวนทั้งสิ้น 37,751,297 คน 
เมื่อจ ำแนกตำมอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมที่มีประชำกรท ำงำนมำกที่สุด 5 ล ำดับแรก พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง มำกที่สุด จ ำนวน 12,025,317 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 
รองลงมำ ได้แก่ อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงกำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 
จ ำนวน 6,254,166 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 อุตสำหกรรมกำรผลิต จ ำนวน 5,920,584 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร.จ ำนวน 2,782,398 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4  และกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 
2,208,714 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 จ ำนวนและร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนท ำ จ ำแนกตำมอุตสำหกรรม ปี 2564 

อุตสาหกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ  
ยอดรวม 37,751,297 100.0 
ภาคการเกษตรกรรม   
เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 12,025,317 31.9 
นอกภาคการเกษตรกรรม   
1. กำรท ำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 53,172 0.1 
2. กำรผลิต 5,920,584 15.7 
3. ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำรปรับอำกำศ 114,288 0.3 
4. กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสียของเสียและสิ่งปฏิกูล 99,275 0.3 
5. กำรก่อสร้ำง 2,208,714 5.9 
6. กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 6,254,166 16.6 
7. กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 1,362,159 3.6 
8. ท่ีพักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 2,782,398 7.4 
9. ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 201,106 0.5 
10. กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 497,425 1.3 
11. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ 248,988 0.7 
12. กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 398,874 1.1 
13. กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน 548,076 1.5 
14. กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ 1,673,000 4.4 
15. กำรศึกษำ 1,132,713 3.0 
16. กิจกรรมด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห์  763,043 2.0 
17. ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 266,913 0.7 
18. กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอื่น ๆ  915,337 2.4 
19. กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล กำรผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีท ำขึ้นเองเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน 230,525 0.6 
20. กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก 3,040 0.0 
21. ไม่ทรำบ 52,184 0.1 
ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประมวลผลข้อมูล : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน  
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ประชำกรทั่ วประเทศที่มี อำยุ  15  ปีขึ้ น ไป ที่มี ง ำนท ำจ ำนวนทั้ งสิ้ น  37 ,751 ,297 คน 
เมื่อจ ำแนกตำมอำชีพ อำชีพที่มีประชำกรท ำงำนมำกที่สุด 5 ล ำดับแรก พบว่ำ มีประชำกรที่ประกอบอำชีพ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตร และกำรประมงมำกที่สุด จ ำนวน 11,035,710 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2
รองลงมำ ได้แก่ พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำ และตลำด จ ำนวน 7,698,278 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 
อำชีพขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร .จ ำนวน 4,301,939 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 
ผู้ปฏิบัติ ง ำนด้ ำนควำมสำมำรถทำงฝีมื อและธุ รกิ จกำรค้ ำที่ เ กี่ ยวข้อง  จ ำนวน 4 ,161 ,671 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.0 และผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ จ ำนวน 
3,680,341 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 จ ำนวนและร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนท ำ จ ำแนกตำมอำชีพ ปี 2564 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยอดรวม 37,751,297 100.0 
1. ผู้บัญญัติกฎหมำย ข้ำรำชกำรระดับอำวุโส และผู้จัดกำร 1,273,044 3.4 
2. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ 2,146,150 5.7 
3. ผู้ประกอบอำชีพด้ำนเทคนิคสำขำต่ำงๆ และอำชีพท่ีเกี่ยวข้อง 1,738,364 4.6 
4. เสมียน 1,678,764 4.4 
5. พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำ และตลำด 7,698,278 20.4 
6. ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีฝีมือในด้ำนกำรเกษตร และกำรประมง 11,035,710 29.2 
7. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือและธุรกิจกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง 4,161,671 11.0 
8. ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 3,680,341 9.7 
9. อำชีพข้ันพ้ืนฐำนต่ำงๆในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร 4,301,939 11.4 
10. คนงำนซึ่งมิได้จ ำแนกไว้ในหมวดอื่น 37,036 0.1 

ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประมวลผลข้อมูล : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน  

ประชำกรทั่วรำชอำณำจักรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงำนท ำจ ำนวนทั้งสิ้น 37,751,297 คน 
เมื่อจ ำแนกตำมสถำนสภำพกำรท ำงำนมำกที่สุด 5 ล ำดับแรก พบว่ำ มีประชำกรที่เป็นลูกจ้ำงเอกชนมำกที่สุด 
จ ำนวน 14,204,118 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมำคือ ท ำงำนส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง จ ำนวน 12,782,442 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.9 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน จ ำนวน 6,232,020 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ลูกจ้ำงรัฐบำล 
จ ำนวน 3,607,009 คน.คิดเป็นร้อยละ 9.6 และเป็นนำยจ้ำง จ ำนวน 880,244 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 8) 
  



 

  

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2565  

 

21 

ตารางท่ี 8 จ ำนวนและร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนท ำ จ ำแนกตำมสภำพกำรท ำงำน ปี 2564 
สถานภาพการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยอดรวม 37,751,297 100.0 
1. นำยจ้ำง 880,244 2.3 
2. ลูกจ้ำงรัฐบำล 3,607,009 9.6 
3. ลูกจ้ำงเอกชน 14,204,118 37.6 
4. ท ำงำนส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง 12,782,442 33.9 
5. ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 6,232,020 16.5 
6. กำรรวมกลุ่ม 45,464 0.1 

ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประมวลผลข้อมูล : กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน  

2. สถานการณ์ด้านความต้องการแรงงาน (Demand for Labor) ระดับประเทศ 
 2.1 ผลการส ารวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ  

 ข้อมูลในส่วนนี้เป็นผลจำกกำรส ำรวจข้อมูล ภำยใต้โครงกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของ
สถำนประกอบกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่ 1 แบบส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของ 
สถำนประกอบกำร โดยเก็บข้อมูลจำกสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้น 12,457 แห่ง ประกอบด้วย 
21 ประเภทอุตสำหกรรม  

 ผลกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ ปี  2565 พบว่ำ 
สถานประกอบการร้อยละ 21.7.ต้องการแรงงาน ณ ปัจจุบัน โดยอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรแรงงำน  
ณ ปัจจุบัน 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ ร้อยละ 
33.7.กำรผลิต ร้อยละ 26.3.และกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 9.0 ตำมล ำดับ และพบว่ำ สถานประกอบการร้อยละ 
29.6 ระบุถึงความต้องการแรงงานของสถานประกอบการที่จะเกิดขึ้นภายใน 1.ปี โดยอุตสำหกรรมที่มี 
ควำมต้องกำรแรงงำนภำยใน 1 ปี 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และ
จักรยำนยนต์ ร้อยละ 33.0 กำรผลิต ร้อยละ 25.9 และกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 9.2 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 9) 

ตารางที่ 9.ควำมต้องกำรแรงงำน ณ ปัจจุบัน และควำมต้องกำรแรงงำนภำยใน 1 ปี จ ำแนกตำมประเภท
อุตสำหกรรม ปี 2565 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน สปก. 

(แห่ง) 

ต้องการแรงงาน 
ณ ปัจจุบัน 

ต้องการแรงงาน 
ภายใน 1 ปี 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 411 65 2.4 86 2.3 
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 81 25 0.9 35 0.9 
กำรผลิต 2,822 711 26.3 953 25.9 
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ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน สปก. 

(แห่ง) 

ต้องการแรงงาน 
ณ ปัจจุบัน 

ต้องการแรงงาน 
ภายใน 1 ปี 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำรปรับอำกำศ 23 6 0.2 8 0.2 
กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล 38 8 0.3 18 0.5 
กำรก่อสร้ำง 1,060 242 9.0 339 9.2 
กำรขำยส่ งและกำรขำยปลีก กำรซ่ อมยำนยนต์  และ
จักรยำนยนต์ 

4,284 910 33.7 1,216 33.0 

กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 515 105 3.9 159 4.3 
กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 1,054 233 8.7 332 9.0 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 105 32 1.2 43 1.2 
กิจกรรมทำงกำรเงินและประกันภัย 433 59 2.2 81 2.2 
กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 210 39 1.4 59 1.6 
กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค 371 66 2.4 96 2.6 
กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน 311 73 2.7 87 2.4 
กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคม
ภำคบังคับ 

5 - - 1 - 

กำรศึกษำ 187 43 1.6 53 1.4 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 210 36 1.3 48 1.3 
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 45 6 0.2 7 0.2 
กิจกรรมบริกำรด้ำนอ่ืนๆ 288 43 1.6 66 1.8 
กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรที่ท ำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถ
จ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน 

1 - - - - 

กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก 3 - - - - 
รวม 12,457 2,702 21.7 3,687 29.6  

กลุ่มตัวอย่ำงสถำนประกอบกำรจ ำนวน 12,457 ตัวอย่ำง พบว่ำ มีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนทั้งหมด 263,080 คน  
โดยเป็นแรงงำนสัญชำติไทย จ ำนวน 240,387 คน และแรงงำนต่ำงด้ำว จ ำนวน 22,693 คน ส ำหรับ 
จ านวนแรงงานที่สถานประกอบการต้องการรวมทั้งสิ้น 16,959 คน โดยต้องการแรงงานสัญชาติไทย  
จ านวน 13,698 คน และแรงงานต่างด้าว จ านวน 3,261 คน โดยประเภทอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนควำมต้องกำร
แรงงำนสูงสุด 5 ล ำดับแรก คือ (1) กำรผลิต (2) กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ 
(3) กำรก่อสร้ำง (4) กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร และ (5) กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำร
สนับสนุน ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 10) 
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ตารางที่ 10 .จ ำนวนกำรจ้ำงงำนและจ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมประเภท
อุตสำหกรรม 

ประเภตอุตสาหกรรม 

จ านวน 
สปก. 
(แห่ง) 

จ านวนการจ้างงาน 
(คน) 

จ านวนแรงงานที่ต้องการ 
(คน) 

ไทย ต่างด้าว รวม ไทย ต่างด้าว รวม 

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 411 4,536 535 5,071 271 138 409 
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 81 4,790 83 4,873 111 12 123 
กำรผลิต 2,822 114,858 13,444 128,302 5,746 2,095 7,841 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 23 292 10 302 33 - 33 
กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 

38 909 113 1,022 21 2 23 

กำรก่อสร้ำง 1,060 13,941 2,268 16,209 1,504 632 2,136 
กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อม
ยำนยนต์ และจักรยำนยนต ์

4,284 49,682 3,200 52,882 3,188 237 3,425 

กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 515 8,737 391 9,128 329 22 351 
กิจกรรมโรงแรมและบรกิำรด้ำนอำหำร 1,054 11,931 1,773 13,704 805 60 865 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 105 4,560 61 4,621 282 1 283 
กิจกรรมทำงกำรเงินและประกันภยั 433 6,411 88 6,499 191 - 191 
กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์ 210 2,066 113 2,179 109 6 115 
กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และ
เทคนิค 

371 3,542 186 3,728 219 10 229 

กิจกรรมกำรบรหิำรและกำรบริกำร
สนับสนุน 

311 6,211 67 6,278 474 9 483 

กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ 
และกำรประกันสังคมภำคบังคับ 

5 183 4 187 - - - 

กำรศึกษำ 187 2,303 116 2,419 122 6 128 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคม
สงเครำะห ์

210 1,850 14 1,864 117 - 117 

ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 45 618 20 638 26 5 31 
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 288 2,580 135 2,715 150 26 176 
กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน 
กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ท ำ
ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถ
จ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน 
 

1 284 72 356 - - - 
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ประเภตอุตสาหกรรม 

จ านวน 
สปก. 
(แห่ง) 

จ านวนการจ้างงาน 
(คน) 

จ านวนแรงงานที่ต้องการ 
(คน) 

ไทย ต่างด้าว รวม ไทย ต่างด้าว รวม 

กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
และภำคีสมำชิก 

3 103 - 103 - - - 

รวม 12,457 240,387 22,693 263,080 13,698 3,261 16,959 

เมื่อพิจำรณำจ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร ณ ปัจจุบัน ในมิติขนำดของ  
สถำนประกอบกำรกับประเภทอุตสำหกรรม พบว่ำ ในสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงน้อยกว่ำ 10 คน 
มีควำมต้องกำรแรงงำนในอุตสำหกรรมกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์มำกที่สุด 
1,491 คน ในสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 10 - 19 คน มีควำมต้องกำรแรงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิต  
มำกที่สุด 675 คน ในสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 20 - 49 คน มีควำมต้องกำรแรงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิต
มำกที่สุด 1,130 คน และในสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 50 คนขึ้นไป มีควำมต้องกำรแรงงำนในอุตสำหกรรม
กำรผลิตมำกที่สุด 5,276 คน (ตำรำงที่ 11) 

ตารางที่ 11 .จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมและ 
ขนำดสถำนประกอบกำร 

หน่วย : คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ขนาดของสถานประกอบการ 
แรงงานที ่

ต้องการรวม < 10 คน 10-19 คน 20-49 คน ≥ 50 คน 

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 76 223 85 25 409 
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 19 17 27 60 123 
กำรผลิต 760 675 1,130 5,276 7,841 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 16 14 3 0 33 
กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล 5 5 13 0 23 
กำรก่อสร้ำง 633 301 400 802 2,136 
กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต ์ 1,491 564 852 518 3,425 
กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 120 81 85 65 351 
กิจกรรมโรงแรมและบรกิำรด้ำนอำหำร 349 163 188 165 865 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 28 34 30 191 283 
กิจกรรมทำงกำรเงินและประกันภยั 81 64 36 10 191 
กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์ 36 13 47 19 115 
กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค 105 40 43 41 229 
กิจกรรมกำรบรหิำรและกำรบริกำรสนับสนุน 159 46 88 190 483 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ขนาดของสถานประกอบการ 
แรงงานที ่

ต้องการรวม < 10 คน 10-19 คน 20-49 คน ≥ 50 คน 

กำรศึกษำ 69 20 39 
 

128 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห ์ 46 46 - 25 117 
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 9 2 4 16 31 
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 108 16 47 5 176 

รวม 4,110 2,324 3,117 7,408 16,959 

ควำมสำมำรถในกำรหำแรงงำนได้ภำยใน 2 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงภำวะควำมตึงตัวหรือควำมคลำยตัว
ของตลำดแรงงำน (Friction.or.Flexible.Labor.Market) จำกควำมสำมำรถของกำรหำแรงงำนตำมที่ 
สถำนประกอบกำรต้องกำรภำยในระยะเวลำ 2.เดือน พบว่ำ สถำนประกอบกำรสะท้อนถึงควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแรงงำนได้ ร้อยละ 66.3 และไม่สำมำรถหำแรงงำนได้ภำยในระยะเวลำ 2 เดือน ร้อยละ 33.7
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรมเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมงที่ไม่สำมำรถหำแรงงำนได้ ร้อยละ 
75.3.อุตสำหกรรมกิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน ร้อยละ 70.4 และอุตสำหกรรมกำรจัดหำน้ ำ 
กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 65.2 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 12) 

ตารางที่ 12 .จ ำนวนแรงงำนที่ต้องกำรและสำมำรถหำแรงงำนได้ภำยในสองเดือน จ ำแนกตำมประเภท
อุตสำหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวนแรงงาน 
ที่ต้องการรวม 

หาแรงงานได้ 
ภายในสองเดือน 

หาแรงงานไม่ได้ 
ภายในสองเดือน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 409 101 24.7 308 75.3 
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 123 90 73.2 33 26.8 
กำรผลิต 7,841 5,973 76.2 1,868 23.8 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 33 29 87.9 4 12.1 
กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 

23 8 34.8 15 65.2 

กำรก่อสร้ำง 2,136 790 37.0 1,346 63.0 
กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์  
และจักรยำนยนต ์

3,425 2,344 68.4 1,081 31.6 

กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 351 245 69.8 106 30.2 
กิจกรรมโรงแรมและบรกิำรด้ำนอำหำร 865 675 78.0 190 22.0 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 283 237 83.7 46 16.3 
กิจกรรมทำงกำรเงินและประกันภยั 191 138 72.3 53 27.7 
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ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวนแรงงาน 
ที่ต้องการรวม 

หาแรงงานได้ 
ภายในสองเดือน 

หาแรงงานไม่ได้ 
ภายในสองเดือน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์ 115 62 53.9 53 46.1 
กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค 229 176 76.9 53 23.1 
กิจกรรมกำรบรหิำรและกำรบริกำรสนับสนุน 483 143 29.6 340 70.4 
กำรศึกษำ 128 79 61.7 49 38.3 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห ์ 117 50 42.7 67 57.3 
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 31 29 93.5 2 6.5 
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 176 67 38.1 109 61.9 

รวม 16,959 11,236 66.3 5,723 33.7 

ในมิติของต ำแหน่งงำนกับประเภทอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรแรงงำนสูงสุด  3 ล ำดับแรก ได้แก่ 
ต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน ในอุตสำหกรรมกำรผลิต 4,716 คน รองลงมำเป็นต ำแหน่งผู้ควบคุม
เครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ ในอุตสำหกรรมกำรผลิต 1,596 คน และ
ต ำแหน่งช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง ในอุตสำหกรรมกำรผลิต 1,020 คน ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 13) 

ตารางท่ี 13 จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร.จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมและต ำแหน่งงำน 
หน่วย : คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ต าแหน่งงาน 

แรงงานท่ี
ต้องการ
รวม 

ผู้จ
ัดก

าร
 ข

้าร
าช

กา
รร

ะด
ับอ

าว
ุโส

 แ
ละ

ผู้
บัญ

ญ
ัติก

ฎห
มา

ย 
ผู้ป

ระ
กอ
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ิชา

ชีพ
ด้า

นต
่าง

ๆ 

เจ
้าห

น้า
ที่เ

ทค
นิค

แล
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ู้ปร
ะก

อบ
วิช

าช
ีพที่
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พน
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ละ
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น่า
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ที่มี
ฝีมื
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รเก
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ป่า
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แล

ะป
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มง
 

ช่า
งฝ

ีมือ
แล

ะผ
ู้ปฏ

ิบัติ
งา

นที่
เก

ี่ยว
ข้อ

ง 

ผูค้
วบ

คุม
เค

รื่อ
งจ

ักร
โรง
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นแ

ละ
เคร

ื่อง
จัก

ร 
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ผู้ป
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ีพง

าน
พื้น

ฐา
น 

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 1 21 7 7 13 86 9 5 260 409 

กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน  30 8 5 2 
 

20 23 35 123 

กำรผลิต 6 121 108 84 179 11 1,020 1,596 4,716 7,841 

ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ - 1 5 
 

20 - 4 1 2 33 

กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัด
น้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

- - - 2 - - 2 5 14 23 

กำรก่อสร้ำง 1 83 19 28 50 21 860 100 974 2,136 

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อม
ยำนยนต ์และจักรยำนยนต์ 

9 137 97 128 939 9 494 885 727 3,425 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

ต าแหน่งงาน 

แรงงานท่ี
ต้องการ
รวม 

ผู้จ
ัดก

าร
 ข

้าร
าช

กา
รร

ะด
ับอ
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ุโส

 แ
ละ
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ญ
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ะผ
ู้ปฏ

ิบัติ
งา

นด
้าน

กา
รป

ระ
กอ

บ 

ผู้ป
ระ

กอ
บอ

าช
ีพง

าน
พื้น

ฐา
น 

กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 1 3 10 18 9 2 21 216 71 351 

กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 3 16 5 10 449 11 63 5 303 865 

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร  155 15 5 18 2 84 3 1 283 

กิจกรรมทำงกำรเงินและประกันภัย 12 18 54 24 57 
 

6 2 18 191 

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 1 11 12 5 41 4 19 10 12 115 

กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และ
เทคนิค 

- 52 60 51 8 - 43 - 15 229 

กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำร
สนับสนุน 

- 5 11 9 124 9 25 110 190 483 

กำรศึกษำ 1 90 3 7 6 5 
 

10 6 128 

กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคม
สงเครำะห์ 

2 7 57 3 41 - 2 - 5 117 

ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร - 1 1 - 10 8 6 4 1 31 

กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 3 10 13 5 15 1 88 23 18 176 

รวม 40 761 485 391 1,981 169 2,766 2,998 7,368 16,959 

ในมิติของประเภทอุตสำหกรรมและวุฒิกำรศึกษำ ที่มีควำมต้องกำรแรงงำนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ 
แรงงำนที่จบกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในอุตสำหกรรมกำรผลิต มีควำมต้องกำรแรงงำนสูงสุด 
4,583 คน รองลงมำ ได้แก่ กำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำ ม.3 ในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 1,409 คน และแรงงำน 
ที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในอุตสำหกรรมกำรผลิต 1,297 คน ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่14) 
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ตารางที่ 14.จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรมและ 
วุฒิกำรศึกษำ 

หน่วย : คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 

วุฒิการศึกษา 

แรงงานท่ี
ต้องการ

รวม 

ต่ า
กว

่า 
ม.

3 

ม.
3 

ม.
6 

ปว
ช.

 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปริ
ญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 326 21 7 8 7 40 
 

409 

กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 42 8 13 3 19 11 27 123 

กำรผลิต 4,583 1,297 879 276 468 337 1 7,841 

ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 12 3 11 2 2 3 - 33 

กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 

7 12 2 - 2 - - 23 

กำรก่อสร้ำง 1,409 277 110 136 109 93 2 2,136 

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ 
และจักรยำนยนต ์

1,141 872 440 292 352 325 3 3,425 

กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 118 135 36 17 18 27 - 351 

กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 318 227 142 24 87 67 - 865 

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 6 7 3 2 21 244 - 283 

กิจกรรมทำงกำรเงินและประกันภยั 20 5 29 18 27 85 7 191 

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์ 29 5 7 7 20 47 - 115 

กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค 21 35 9 9 44 108 3 229 

กิจกรรมกำรบรหิำรและกำรบริกำรสนับสนุน 76 332 14 12 24 25 - 483 

กำรศึกษำ 20 4 3 5 2 88 6 128 

กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห ์ 3 14 66 4 8 21 1 117 

ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 12 8 - 2 6 3 - 31 

กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 30 29 66 23 4 22 2 176 

รวม 8,173 3,291 1,837 840 1,220 1,546 52 16,959 
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ในมิติของต ำแหน่งงำนและช่วงอำยุ พบว่ำ สถำนประกอบกำรต้องแรงงำนช่วงอำยุ .15-29 ปี มำกที่สุด
โดยแรงงำนช่วงอำยุ 15-29 ปี ต ำแหน่งงำนผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำนเป็นที่ต้องกำรมำกที่สุด  2,904 คน 
รองลงมำ ได้แก่ แรงงำนที่ไม่จ ำกัดช่วงอำยุ ต ำแหน่งงำนผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 2,837 คน และแรงงำน 
ช่วงอำยุ 30-44 ปี ต ำแหน่งงำนผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 
1,596 คน ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 15) 

ตารางท่ี 15 จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและช่วงอำยุ 
หน่วย : คน 

ต าแหน่งงาน 
ช่วงอายุ แรงงานที่

ต้องการ
รวม 

15-29 ปี 30-44 ปี 45-59 ปี 
60 ปี 
 ขึ้นไป 

ไม่จ ากัด
อาย ุ

ผู้จัดกำร ข้ำรำชกำรระดับอำวโุส และผูบ้ัญญตัิ
กฎหมำย 

1 35 2 - 2 40 

ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนตำ่ง ๆ 327 293 2 - 139 761 
เจ้ำหน้ำทีเ่ทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
กับด้ำนต่ำง ๆ  

264 131 6 - 84 485 

เสมียน 239 102 1 - 49 391 
พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 1,217 379 23 2 360 1,981 
ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมฝีีมือด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และ
ประมง 

15 59 8 - 87 169 

ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง 1,035 930 34 2 765 2,766 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 

860 1,596 23 - 519 2,998 

ผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 2,904 1,555 71 1 2,837 7,368 
รวม 6,862 5,080 170 5 4,842 16,959 

ในมิติของต ำแหน่งงำนและระดับฝีมือแรงงำน พบว่ำ สถำนประกอบกำรต้องแรงงำนระดับไร้ฝีมือ 
ในต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำนมำกที่สุด 5,997 คน รองลงมำ ต้องกำรแรงงำนระดับกึ่งฝีมือ ในต ำแหน่ง 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 1,603 คน และต้องกำรแรงงำน
ระดับฝีมือ ในต ำแหน่งช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 1,340 คน ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 16) 
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ตารางท่ี 16 จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและระดับฝีมือแรงงำน 

หน่วย : คน 

ต าแหน่งงาน 
ระดับฝีมือแรงงาน แรงงานท่ี

ต้องการรวม ไร้ฝีมือ กึ่งฝีมอื ฝีมือ ผู้เชีย่วชาญ 
ผู้จัดกำร ข้ำรำชกำรระดับอำวโุส และผูบ้ัญญตัิกฎหมำย - 15 11 14 40 
ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนตำ่ง ๆ 16 106 333 306 761 
เจ้ำหน้ำที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำง ๆ  41 160 188 96 485 
เสมียน 40 137 158 56 391 
พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 794 693 334 160 1,981 
ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมฝีีมือด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง 63 66 32 8 169 
ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง 281 984 1,340 161 2,766 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบตัิงำน 
ด้ำนกำรประกอบ 

299 1,603 968 128 2,998 

ผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 5,997 869 406 96 7,368 
รวม 7,531 4,633 3,770 1,025 16,959 

จ ำนวนควำมต้องกำรแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและวุฒิกำรศึกษำ 
โดยระดับกำรศึกษำและต ำแหน่งงำนที่ต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด  3 ล ำดับแรก คือ (1) ระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาปีที่  3 (2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 และ (3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยต ำแหน่งงำน 
ที่สถำนประกอบกำรระบุถึงควำมต้องกำรมำกที่สุดในระดับระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 คือ ผู้ประกอบอำชีพ
พ้ืนฐำน 5,659 คน ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 1,107 คน  
และช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 913 คน ตำมล ำดับ ส ำหรับแรงงำนวุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ที่ต้องกำรแรงงำนในต ำแหน่งงำนผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 1,213 คน ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและ
เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 860 คน และพนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 638 คน 
ตำมล ำดับ ส ำหรับแรงงำนวุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ต้องกำรแรงงำนในต ำแหน่งงำนผู้ควบคุม
เครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 743 คน พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
388 คน และผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 333 คน ตำมล ำดับ(ตำรำงที ่17) 
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ตารางท่ี 17 .จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและวุฒิกำรศึกษำ 
หน่วย : คน 

ต าแหน่งงาน 

วุฒิการศึกษา 

แรงงานที ่
ต้องการ

รวม 

ต่ า
กว่

า 
ม.

3 

ม.
3 

ม.
6 

ปว
ช.

 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ผู้จัดกำร ข้ำรำชกำรระดับอำวโุส และผูบ้ัญญตัิ
กฎหมำย 

- - 6 - 3 30 1 40 

ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนตำ่ง ๆ 5 5 20 9 81 602 39 761 
เจ้ ำหน้ ำที่ เทคนิ คและผู้ ประกอบวิ ชำชีพที่ 
เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำง ๆ  

19 46 52 51 96 212 9 485 

เสมียน 3 17 31 65 115 159 1 391 
พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 328 638 388 121 202 303 1 1,981 
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ 
และประมง 

139 17 9 - 1 3 - 169 

ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง 913 495 255 469 541 93 - 2,766 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร  
และผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 

1,107 860 743 77 83 128 - 2,998 

ผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 5,659 1,213 333 48 98 16 1 7,368 
รวม 8,173 3,291 1,837 840 1,220 1,546 52 16,959 

กำรจัดหมวดหมู่ของชุดทักษะสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 หมวดใหญ่ กล่ำวคือ ทักษะที่ใช้ในกำรท ำงำน
(hard skills) และทักษะที่เป็นลักษณะเฉพำะหรือคุณสมบัติเฉพำะของบุคคลในเรื่องควำมฉลำด ควำมสำมำรถ
ทำงอำรมณ์หรือควำมมีคุณธรรม (soft.skills) ซึ่งแบบส ำรวจจะให้สถำนประกอบกำรระบุชุดทักษะ 
(คุณสมบัติ) ของแรงงำนที่ต้องกำรต่อต ำแหน่งงำนหนึ่ง ๆ ได้ถึง 3.ทักษะ ในทักษะที่สถำนประกอบกำรระบุ
ล ำดับที่ 1 ได้แก่ ทักษะควำมสำมำรถเฉพำะวิชำชีพ 1,598 คน ซึ่งเป็นชุดทักษะที่ต้องกำรมำกในต ำแหน่งงำน 
ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 989 คน ผู้ประกอบอำชีพงำนพ้ืนฐำน 135 คน และผู้ประกอบวิชำชีพ
ด้ำนต่ำงๆ 118 คน ตำมล ำดับ รองลงมำ ได้แก่ ทักษะควำมขยันหมั่นเพียร 1,513 คน ซึ่งเป็นชุดทักษะ 
ที่ต้องกำรมำกในต ำแหน่งงำนผู้ประกอบอำชีพงำนพ้ืนฐำน 708 คน ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 417 คน และช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 162 คน ตำมล ำดับ และ
ทักษะมีประสบกำรณ์ 1,260 คน ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องกำรมำกในต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพงำนพ้ืนฐำน 427 คน 
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ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 277 คน และช่ำงฝีมือและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 231 คน ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 18)  

ตารางที่ 18 จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและทักษะ 
ที่สถำนประกอบกำรระบุล ำดับที่ 1 (คุณสมบัติ) 

หน่วย: คน 

ทักษะ 
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กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 4 29 16 6 74 1 3 109 76 318 
คอมพิวเตอร/์ดิจิทลั/
โปรแกรม/ซอฟแวร ์

5 191 90 79 53 - 33 14 33 498 

คณิตศำสตร์ ค ำนวณและ
วิเครำะหส์ถิต ิ

- 11 8 29 10 - 4 14 4 80 

กำรสื่อสำรและเจรจำต่อรอง  28 21 6 198 6 5 10 42 316 
กำรบริหำรจัดกำร 8 6 23 13 22 - 2 4 2 80 
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม - - - 1 - - 3 2 2 8 
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 2 11 8 8 24 

 
38 8 631 730 

ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำชีพ 6 118 84 63 103 11 989 89 135 1,598 
ขับรถยนต์/รถบรรทุก มี
ใบขับข่ี/ 
รู้เส้นทำง/ออกนอกสถำนท่ี 

- 10 21 3 62 1 44 522 39 702 

มีประสบกำรณ ์ 2 77 18 20 192 16 231 277 427 1,260 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต - 5 1 3 36 - 26 20 43 134 
ควำมอดทน - 17 9 7 64 4 162 456 364 1,083 
ควำมขยันหมั่นเพยีร - 8 21 10 143 44 162 417 708 1,513 
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี - 6 6 6 69 1 59 10 58 215 
ควำมมีระเบียบวินัย - - - 1 25 - 2 4 87 119 
ควำมใฝ่เรียนรู ้ - 3 28 

 
12 2 36 39 65 185 

ควำมตรงต่อเวลำ - - 3 2 18 1 - 14 32 70 
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ทักษะ 
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กำรมีจิตสำธำรณะ/รักงำน
บริกำร 

1 11 24 3 202 - 12 9 104 366 

กำรท ำงำนเป็นทีม - - - 1 2 - 51 10 - 64 
สุขภำพแข็งแรง - - 3 - 7 1 18 89 150 268 
ควำมเป็นผู้น ำ - - - - 33 - 3 3  39 
ควำมละเอียดรอบคอบ - - 5 15 7 - 3 10 33 73 
ไม่ระบ ุ 12 230 96 115 625 81 880 868 4,333 7,240 

รวม 40 761 485 391 1,981 169 2,766 2,998 7,368 16,959 

จ ำนวนควำมต้องกำรแรงงำนในสถำนประกอบกำร  จ ำแนกตำมต ำแหน่ งงำนและทักษะ 
ที่สถำนประกอบกำรระบุล ำดับที่ 2 (คุณสมบัติ) ทักษะที่ต้องกำรสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) ควำมต้องกำร
แรงงำนในทักษะควำมขยันหมั่นเพียร ในต ำแหน่งงำนผู้ประกอบอำชีพงำนพ้ืนฐำน (2) ควำมต้องกำรแรงงำน
ในทักษะควำมอดทน ในต ำแหน่งผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ.
(3).ควำมต้องกำรแรงงำนในทักษะมีประสบกำรณ์ ในต ำแหน่งควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร  
และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 19) 
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ตารางที่ 19 จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและทักษะ 
ที่สถำนประกอบกำรระบุล ำดับที่ 2 (คุณสมบัติ) 

หน่วย : คน 

ทักษะ 

ต าแหน่งงาน 
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ต้องการ
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กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ  - 64 8 4 39 - 24 21 10 170 
คอมพิวเตอร/์ดิจิทลั/โปรแกรม/
ซอฟแวร ์

1 77 58 33 42 - 11 9 17 248 

คณิตศำสตร์ ค ำนวณและ
วิเครำะหส์ถิต ิ

3 9 6 33 22 - - 1 6 80 

กำรสื่อสำรและเจรจำต่อรอง 6 30 31 9 152 2 14 10 46 300 
กำรบริหำรจัดกำร 7 15 5 13 9 - 2 2 - 53 
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม - 18 - 1 20 -  10 - 49 
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 2 20 5 27 36  34 15 37 176 
ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำชีพ  49 36 21 51 1 452 28 54 692 
ขับรถยนต์/รถบรรทุก /มีใบขบัขี/่
รู้เส้นทำง/ออกนอกสถำนท่ีได ้

1 7 12 3 28 1 28 177 30 287 

มีประสบกำรณ ์ 2 43 40 15 131 14 201 248 151 845 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต - 2 4 5 47  36 27 76 197 
ควำมอดทน - 9 49 6 66 16 116 470 245 977 
ควำมขยันหมั่นเพยีร - 18 12 18 149 5 223 254 635 1,314 
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี - 4 10 9 23 3 49 23 97 218 
ควำมมีระเบียบวินัย - 3  2 9 - 3 13 48 78 
ควำมใฝ่เรียนรู ้ - 6 3 2 23 - 24 9 28 95 
ควำมตรงต่อเวลำ - 3 6 4 13 1 23 11 43 104 
กำรมีจิตสำธำรณะ/รักงำนบริกำร - 34 20 10 147 8 10 116 47 392 
กำรท ำงำนเป็นทีม 1 - - - 12 - 33 - - 46 
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สุขภำพแข็งแรง - - - - 11 - 5 21 86 123 
ควำมเป็นผู้น ำ - 1 - 1 18 - 1 5 3 29 
ควำมละเอียดรอบคอบ 1 3 6 7 19 - 18 14 9 77 
ไม่ระบ ุ 16 346 174 168 914 118 1,459 1,514 5,700 10,409 

รวม 40 761 485 391 1,981 169 2,766 2,998 7,368 16,959 

จ ำนวนควำมต้องกำรแรงงำนในสถำนประกอบกำร  จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและชุดทักษะที่ 
สถำนประกอบกำรระบุล ำดับที่ 3 (คุณสมบัติ) ทักษะที่ต้องกำรสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) ควำมต้องกำร
แรงงำนในทักษะควำมขยันหมั่นเพียร ในต ำแหน่งผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรประกอบ (2) ควำมต้องกำรแรงงำนในทักษะมีประสบกำรณ์ ในต ำแหน่งงำนผู้ช่ำงฝีมือและ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง (3) ควำมต้องกำรแรงงำนในทักษะควำมอดทน ในต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพ 
งำนพ้ืนฐำน ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 20) 

ตารางที่ 20.จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและทักษะที่ 
สถำนประกอบกำรระบุล ำดับที่ 3 (คุณสมบัติ) 

หน่วย : คน 
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กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 2 42 9 - 15 - - 5 44 117 
คอมพิวเตอร/์ดิจิทลั/โปรแกรม/ - 38 12 15 21 - 19 5 22 132 
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รวม 

ผู้จ
ัดก

าร
 ข

้าร
าช

กา
รร

ะด
ับอ

าว
ุโส

 แ
ละ

ผู้
บัญ

ญ
ัติก

ฎห
มา

ย 

ผู้ป
ระ

กอ
บว

ิชา
ชีพ

ด้า
นต

่าง
ๆ 

เจ
้าห

น้า
ที่เ

ทค
นิค

แล
ะผู้

ปร
ะก

อบ
วิช

าช
ีพท

ี่
เก

ี่ยว
ข้อ

งก
ับด

้าน
ต่า

งๆ
 

เส
มีย

น 

พนั
กง

าน
บร

ิกา
รแ

ละ
ผู้จ

 าห
น่า

ยส
ินค้

า 

ผู้ป
ฏิบ

ัติง
าน

ที่ม
ีฝีม

ือใ
นด

้าน
กา

รเ
กษ

ตร
  

ป่า
ไม

้แล
ะป

ระ
มง

 

ช่า
งฝ

ีมือ
แล

ะผู้
ปฏ

ิบัต
ิงา

นท
ี่เก

ี่ยว
ข้อ

ง 

ผู้ค
วบ

คุม
เค

รื่อ
งจ

ักร
โร

งง
าน

แล
ะเค

รื่อ
งจ

ักร
 

แล
ะผู้

ปฏ
ิบัต

ิงา
นด

้าน
กา

รป
ระ

กอ
บ 

ผู้ป
ระ

กอ
บอ

าช
ีพง

าน
พื้น

ฐา
น 

ซอฟแวร ์
คณิตศำสตร์ ค ำนวณและ
วิเครำะหส์ถิต ิ

- 7 8 25 6 - - 55 1 102 

กำรสื่อสำรและเจรจำต่อรอง 1 33 29 9 97 - 9 19 27 224 
กำรบริหำรจัดกำร 9 12 2 5 8 1 

 
20 6 63 

กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม - 39 4 
 

3 
 

16 126 15 203 
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ - 29 9 5 12 2 16 17 27 117 
ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำชีพ 3 28 8 1 31 - 79 109 10 269 
ขับรถยนต์/รถบรรทุก  
มีใบขับขี่/รู้เส้นทำง/ออกนอก
สถำนท่ี 

- 5 2 1 29 2 22 59 45 165 

มีประสบกำรณ ์ 1 15 46 12 96 7 235 144 96 652 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต - 2 2 28 38 1 25 23 36 155 
ควำมอดทน - 19 38 7 64 7 58 43 260 496 
ควำมขยันหมั่นเพยีร 1 18 24 21 67 10 87 360 177 765 
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี - 11 7 8 15 - 66 31 69 207 
ควำมมีระเบียบวินัย - 2 - - 22 1 1 2 46 74 
ควำมใฝ่เรียนรู ้ - - 5 3 12 1 27 49 63 160 
ควำมตรงต่อเวลำ - 3 1 1 26 5 35 26 14 111 
กำรมีจิตสำธำณะ/รักงำนบริกำร 3 5 28 2 114 - 7 8 23 190 
กำรท ำงำนเป็นทีม - - 11 1 10 - 16 1 10 49 
สุขภำพแข็งแรง - - 1 - 59 2 27 80 55 224 
ควำมเป็นผู้น ำ 3 8 3 - 21 - - - 4 39 
ควำมละเอียดรอบคอบ - - 11 9 1 - 8 10 62 101 
ไม่ระบ ุ 17 445 225 238 1,214 130 2,013 1,806 6,256 12,344 

รวม 40 761 485 391 1,981 169 2,766 2,998 7,368 16,959 
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ในมิติของต ำแหน่งงำนกับประสบกำรณ์กำรท ำงำน พบว่ำ สถำนประกอบกำรต้องกำรแรงงำน 
ที่ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์มำกที่สุด 10,973 คน โดยในต ำแหน่งงำนผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 
มีควำมต้องกำรสูงสุด รองลงมำ ได้แก่ ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ประกอบและพนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ตำมล ำดับ สถำนประกอบกำรต้องกำรแรงงำนที่มี
ประสบกำรณ์ 1 – 2 ปี จ ำนวน 5,516 คน โดยต ำแหน่งช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมต้องกำร
สูงสุด รองลงมำ ได้แก่ ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 
และผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน ตำมล ำดับ และสถำนประกอบกำรต้องกำรแรงงำนที่มีประสบกำรณ์  3 – 9.ป ี
จ ำนวน 449 คน โดยในต ำแหน่งงำนผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำง ๆ รองลงมำ ได้แก่ ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำน 
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 21) 

ตารางที่ 21 จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำนและประสบกำรณ์
กำรท ำงำน 

หน่วย : คน 

ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน แรงงานที ่

ต้องการ
รวม 

10 ปีขึ้นไป 1-2 ปี 3-9 ปี 
ไม่มี

ประสบการณ์ 

ผู้จัดกำร ข้ำรำชกำรระดับอำวโุส และผูบ้ัญญตัิกฎหมำย - 10 15 15 40 
ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนตำ่ง ๆ 1 464 107 189 761 
เจ้ำหน้ำทีเ่ทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำง ๆ  - 232 25 228 485 
เสมียน - 205 18 168 391 
พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 4 805 59 1,113 1,981 
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง - 34 - 135 169 
ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง 15 1,786 103 862 2,766 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบตัิงำน
ด้ำนกำรประกอบ 

- 1,119 88 1,791 2,998 

ผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 1 861 34 6,472 7,368 
รวม 21 5,516 449 10,973 16,959 
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  2.2 ผลการส ารวจการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการ  
 ส ำหรับข้อมูลส่วนนี้ได้มำจำกกำรส ำรวจข้อมูล ภำยใต้โครงกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน 
ของสถำนประกอบกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในส่วนที่ 2 แบบส ำรวจกำรเข้ำออกงำนของแรงงำน
ในสถำนประกอบกำร โดยเก็บข้อมูลจำกสถำนประกอบกำรทั่วประเทศจ ำนวนทั้งสิ้น 12,699 แห่ง 
ประกอบด้วย 21 ประเภทอุตสำหกรรม 

 คุณลักษณะเบื้องต้นของสถำนประกอบกำรที่ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 12,699 แห่ง จ ำแนกตำม
ประเภทอุตสำหกรรม ซึ่งมีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนปัจจุบันทั้งหมดอยู่ที่  294,698 คน โดยเป็นแรงงำนไทยจ ำนวน 
262,029 คน และแรงงำนต่ำงด้ำวจ ำนวน 32,669 คน และมีจ ำนวนกำรเข้ำงำนใหม่ 6,443 คน ประเภท
อุตสำหกรรมที่มีกำรเข้ำงำนใหม่จ ำนวนมำกที่สุด ได้แก่ (1) กำรผลิต (2) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก  
กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ และ (3) กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร ตำมล ำดับ ในทำงกลับกัน 
มีจ ำนวนกำรออกจำกงำน 6,118 คน ประเภทอุตสำหกรรมที่มีกำรออกจำกงำนจ ำนวนมำกที่สุด  ได้แก ่ 
(1) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์.(2) กำรผลิต และ (3) กิจกรรมกำรบริหำร 
และกำรบริกำรสนับสนุน ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำประเภทอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนแรงงำนออกจำกงำน 
เมื่อเทียบกับกำรเข้ำงำนมำกที่สุด คือ กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 
(ตำรำงท่ี 22) 
ตารางท่ี 22 คุณลักษณะเบื้องต้นของสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม 

หน่วย : คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จ า
นว

นส
ถา

น
ปร

ะก
อบ

กา
ร จ านวนจ้างงานปัจจบุัน รวม

จ านวน 
การเข้า
งานใหม่ 

รวม
จ านวน 
การออก
จากงาน 

การ
เปลี่ยนแปลง ไทย ต่างด้าว รวม 

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 412 7,729 1,720 9,449 85 125 - 40 
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 81 4,705 89 4,794 19 32 - 13 
กำรผลิต 2,908 137,716 21,783 159,499 1,960 1,813 147 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 21 245 2 247 3 6 -3 
กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัด 
น้ ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 

35 719 112 831 3 1 2 

กำรก่อสร้ำง 1,059 13,136 2,016 15,152 395 403 - 8 
กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก  
กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 

4,372 51,568 3,757 55,325 1,740 1,848 - 108 

กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 519 8,913 384 9,297 183 199 - 16 
กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 1,087 11,941 1,956 13,897 866 582 284 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 72 608 15 623 12 6 6 
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 469 4,082 96 4,178 68 70 - 2 
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ประเภทอุตสาหกรรม 

จ า
นว

นส
ถา

น
ปร

ะก
อบ

กา
ร จ านวนจ้างงานปัจจบุัน รวม

จ านวน 
การเข้า
งานใหม่ 

รวม
จ านวน 
การออก
จากงาน 

การ
เปลี่ยนแปลง ไทย ต่างด้าว รวม 

กิจกรรมอสังหำรมิทรพัย ์ 211 1,866 106 1,972 33 42 - 9 
กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค 365 3,084 178 3,262 328 184 144 
กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริ กำร
สนับสนุน 

324 7,578 89 7,667 593 656 - 63 

กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ
และกำรประกันสังคมภำคบังคับ 

7 415 3 418 1 - 1 

กำรศึกษำ 196 2,537 113 2,650 55 54 1 
กิจกรรมด้ ำนสุ ขภำพและงำนสั งคม
สงเครำะห์ 

220 1,638 18 1,656 32 32 - 

ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 46 479 20 499 6 13 -7 
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่น ๆ 291 2,683 140 2,823 61 52 9 
กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรม
กำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ท ำขึ้นเองเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน ซึ่ งไม่สำมำรถจ ำแนก
กิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน 

1 284 72 356 - - - 

กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและ 
ภำคีสมำชิก 

3 103 - 103 - - - 

รวม 12,699 262,029 32,669 294,698 6,443 6,118 325 

กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน จะเห็นได้ว่ำ 
จ ำนวนแรงงำนที่เข้ำงำนใหม่และจ ำนวนออกจำกงำนอยู่ในต ำแหน่งงำนเดียวกันมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ 
ต ำแหน่งงำนผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ ผู้ประกอบอำชีพ
พ้ืนฐำน.และพนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ตำมล ำดับ ในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเข้ำออกงำน
ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่ำ ต ำแหน่งงำนผู้จัดกำร ข้ำรำชกำรระดับอำวุโส และผู้บัญัติกฎหมำยเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงลบมำกที่สุด กล่ำวคือ มีกำรเข้ำงำนใหม่น้อยกว่ำกำรออกจำกงำน ซึ่งอำจเป็นผลกระทบที่เกิดจำก
สถำนกำรณ์โควิดที่ผ่ำนมำ ท ำให้สถำนประกอบกำรมีผลประกอบกำรไม่ดี รำยรับลดลง ส่งผลให้กำรจ้ำง
แรงงำนจ ำเป็นต้องลดจ ำนวนแรงงำน หรือเลิกจ้ำง บำงต ำแหน่งโดยเฉพำะต ำแหน่งผู้จัดกำร ข้ำรำชกำรระดับ
อำวุโส และผู้บัญญัติกฎหมำย ต้องรับผิดชอบสูง จึงมีควำมกดดันสูง และในต ำแหน่งอ่ืนๆ ไม่ได้รับคนทดแทน 
คนที่ลำออก แต่ปรับเพ่ิมภำระงำนให้คนที่ยังปฏิบัติงำนอยู่  ท ำให้พนักงำนต้องท ำงำนเพ่ิมขึ้นและท ำให้เกิด
ภำวะหมดไฟในกำรท ำงำน (Burnout Syndrome) (ตำรำงที ่23) 
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ตารางท่ี 23 กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน 

หน่วย : คน 

ต าแหน่งงาน 
การเข้าออกจากงาน 

การเปลี่ยนแปลง 
เข้างานใหม ่ ออกจากงาน 

ผู้จัดกำร ข้ำรำชกำรระดับอำวโุส และผูบ้ัญัติกฎหมำย 37 154 - 117 
ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนตำ่ง ๆ 441 293 148 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องด้ำนต่ำง ๆ 202 199 3 
เสมียน 471 325 146 
พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 1,222 1,067 155 
ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมฝีีมือด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้ และประมง 45 67 - 22 
ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง 528 612 - 84 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำรประกอบ 1,921 1,944 - 23 
ผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน 1,576 1,457 119 

รวม 6,443 6,118 325 

กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ โดยมี
จ ำนวนแรงงำนที่เข้ำงำนใหม่มำกที่สุดในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 รองลงมำ ได้แก่ ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 
และระดับปริญญำตรี ตำมล ำดับ ในทำงตรงกันข้ำม จ ำนวนแรงงำนที่ออกจำกงำนมำกที่สุด อยู่ในระดับวุฒิ
กำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมล ำดับ ในส่วนของ 
กำรเปลี่ยนแปลงของกำรเข้ำออกงำนที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่ำ แรงงำนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงโดยออกจำกงำน
มำกกว่ำเข้ำงำนใหม่มำกที่สุดในกลุ่มแรงงำนที่อยู่ในวุฒิกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมด้วย
แรงงำนที่จบกำรศึกษำระดับปวช. (ตำรำงท่ี 24) 

ตารางท่ี 24 กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
หน่วย : คน 

วุฒิการศึกษา 
การเข้าออกจากงาน 

การเปลี่ยนแปลง 
เข้างานใหม ่ ออกจากงาน 

ต่ ำกว่ำ ม.3 1,545 1,662 -117 
ม.3 1,594 1,580 14 
ม.6 1,060 1,060 - 
ปวช. 354 374 -20 
ปวส. / อนุปรญิญำ 585 436 149 
ปริญญำตร ี 1,184 899 285 
สูงกว่ำปริญญำตร ี 121 107 14 

รวม 6,443 6,118 325 
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กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมระดับฝีมือ โดยมี
จ ำนวนแรงงำนที่เข้ำงำนใหม่มำกที่สุดในระดับแรงงำนกึ่งฝีมือ ผู้เชี่ยวชำญ และแรงงำนฝีมือ ตำมล ำดับ 
หำกแต่จ ำนวนแรงงำนที่ออกจำกงำนมำกที่สุด อยู่ในระดับแรงงำนกึ่งฝีมือ นอกจำกนี้ พบว่ำทุกระดับฝีมือมี
จ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่มำกกว่ำออกจำกงำน โดยที่แรงงำนระดับฝีมือมีแรงงำนเข้ำใหม่มำกที่สุด.(ตำรำงที่ 25) 

ตารางท่ี 25 กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมระดับฝีมือแรงงำน 
หน่วย : คน 

ระดับฝีมือ 
การเข้าออกจากงาน 

การเปลี่ยนแปลง 
เข้างานใหม่ ออกจากงาน 

ผู้เชี่ยวชำญ 1,995 1,961 34 
แรงงำนฝีมือ 1,636 1,409 227 
แรงงำนกึ่งฝีมือ 2,302 2,262 40 
แรงงำนไร้ฝมีือ 510 486 24 

รวม 6,443 6,118 325 

กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมช่วงอำยุ โดยมีจ ำนวน
แรงงำนที่เข้ำงำนใหม่มำกที่สุดในช่วงอำยุ  15 - 29 ปี หำกแต่จ ำนวนแรงงำนที่ออกจำกงำนมำกที่สุด 
ก็อยู่ในช่วงอำยุ 30 - 44 ปี กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเข้ำและออกของงำนสะท้อนว่ำ แรงงำนอำยุ
30 ปีขึ้นไป มีกำรออกงำนมำกกว่ำกำรเข้ำงำน ซึ่งแรงงำนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในตลำดแรงงำนในรูปแบบกำรเป็น
แรงงำนนอกระบบ.แต่แรงงำนอำยุ 15-29 ปี มีกำรเข้ำงำนใหม่มำกกว่ำออกจำกงำนสูง (ตำรำงท่ี 26) 

ตารางท่ี 26 กำรเข้ำงำนใหม่และออกจำกงำนของลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมช่วงอำยุ 
หน่วย : คน 

ช่วงอายุ 
การเข้างานออกจากงาน 

การเปลี่ยนแปลง 
เข้างานใหม่ ออกจากงาน 

15 - 29 ปี 4,333 3,392 941 
30 - 44 ปี 1,909 2,203 -294 
45 – 59 ป ี 189 380 -191 
60 ปี ข้ึนไป  12 143 -131 

รวม 6,443 6,118 325 
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 2.3 ประมาณการความต้องการแรงงาน (อุปสงค์แรงงาน) ปี 2566 – 2570 

 ข้อมูลประมำณแนวโน้มควำมต้องกำรก ำลังคนในส่วนนี้ เป็นข้อมูลกำรประมำณกำรแนวโน้ม 
ควำมต้องกำรก ำลังคนทั่วประเทศ ปี 2566 - 2570 จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม วุฒิกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งงำน และขนำดของสถำนประกอบกำร  

 ข้อมูลประมำณกำรควำมต้องกำรก ำลังคน ปี  2566 – 2570 จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม  
พบว่ ำ  ควำมต้ องกำรก ำลั งคนโดยรวม ทั่ วประ เทศ มี อัตรำกำร เติบ โตลดลง เฉลี่ ย ร้ อยละ . 0 . 2  
เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม พบว่ำ อุตสำหกรรมที่มีอัตรำกำรขยำยตัวของควำมต้องกำร
ก ำลังคนเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย อัตรำกำรขยำยตัว
เฉลี่ยร้อยละ 2.4.รองลงมำ ได้แก่ กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 2.2.และศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 ในทำงตรงกันข้ำม
อุตสำหกรรมที่มีอัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำรก ำลังคนเฉลี่ยลดลงมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรศึกษำ
อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.4.รองลงมำ ได้แก่ กำรก่อสร้ำง อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.3 
และกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหินอัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 2.2 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 27) 
ตารางที่ 27 .ผลกำรประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน (อุปสงค์แรงงำน) ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำม
ประเภทอุตสำหกรรม  

หน่วย : คน, ร้อยละ 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปี อัตรา

การ
เติบโต 

2566 2567 2568 2569 2570 

เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำร
ประมง 

13,549,287 13,598,158 13,660,249 13,696,535 13,719,798 0.4 

กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 62,135 60,534 59,269 58,004 56,785 -2.2 
กำรผลิต 6,097,880 6,158,677 6,131,039 6,120,961 6,119,275 0.1 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบ
ปรับอำกำศ 

118,028 119,707 121,654 123,507 125,356 1.5 

กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และ
กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

114,327 116,908 119,856 122,780 125,736 2.4 

กำรก่อสร้ำง 1,995,657 1,948,186 1,904,499 1,864,195 1,821,014 -2.3 
กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมยำนยนต์และ
รถจักรยำนยนต ์

5,891,679 5,809,122 5,754,311 5,702,192 5,653,106 -1.0 

กำรขนส่ง และสถำนที่เก็บสินค้ำ 1,070,897 1,083,060 1,097,580 1,111,056 1,123,970 1.2 
กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำน
อำหำร 

2,367,119 2,348,063 2,349,281 2,357,529 2,372,092 0.1 
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ประเภทอุตสาหกรรม 
ปี อัตรา

การ
เติบโต 

2566 2567 2568 2569 2570 

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 195,696 192,416 189,624 186,663 183,633 -1.6 
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำร
ประกันภัย 

548,273 546,018 546,039 546,251 546,780 -0.1 

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์ 140,095 137,867 137,301 136,836 136,197 -0.7 
กิจกรรมทำงวิชำชีพ
วิทยำศำสตร์และเทคนิค 

322,397 320,911 320,887 320,569 319,935 -0.2 

กิจกรรมกำรบรหิำรและกำร
บริกำรสนับสนุน 

435,290 443,874 454,152 464,649 474,819 2.2 

กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกัน
ประเทศ 

1,580,903 1,558,179 1,539,295 1,518,950 1,498,019 -1.3 

กำรศึกษำ 1,073,965 1,047,531 1,023,469 998,551 973,230 -2.4 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำน
สังคมสงเครำะห ์

631,405 617,505 605,100 592,098 578,852 -2.1 

ศิลปะ ควำมบันเทิง และ
นันทนำกำร 

235,408 238,601 243,535 248,958 255,007 2.0 

กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 862,141 866,851 875,966 883,666 890,574 0.8 
รวม 37,292,582 37,212,168 37,133,106 37,053,950 36,974,178 -0.2 

ที่มำ: ระบบฐำนข้อมลูอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (https://ldls.mol.go.th/) 
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ข้อมูลประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำ  
ทุกวุฒิกำรศึกษำมีอัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลง โดยวุฒิกำรศึกษำที่มีอัตรำกำรเติบโตของ
ควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วุฒิสูงกว่ำปริญญำตรี อัตรำกำรเติบโตลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 1.1.รองลงมำ ได้แก่ วุฒิปริญญำตรี อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.7.และวุฒิปวช.และ
ปวส./อนุปริญญำ อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยเท่ำกัน คือ ร้อยละ 0.3 (ตำรำงที่ 28) 

ตารางที่ 28.ผลกำรประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน (อุปสงค์แรงงำน) ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำม      
วุฒิกำรศึกษำ  

หน่วย : คน, ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 
ปี 

อัตราการเติบโต 
2566 2567 2568 2569 2570 

ต่ ำกว่ำ ม.3 17,590,917 17,589,745 17,592,479 17,587,273 17,576,955 0.0 
ม.3 5,853,642 5,848,638 5,839,034 5,831,758 5,825,508 -0.1 
ม.6 4,708,140 4,696,576 4,683,272 4,671,948 4,661,793 -0.2 
ปวช. 1,319,398 1,314,994 1,309,637 1,305,207 1,301,264 -0.3 
ปวส. / อนุปรญิญำ 1,901,400 1,895,095 1,887,395 1,881,068 1,875,522 -0.3 
ปริญญำตร ี 5,093,076 5,050,454 5,012,900 4,976,646 4,941,408 -0.7 
สูงกว่ำปริญญำตร ี 798,710 789,589 781,408 773,161 764,943 -1.1 

รวม 37,265,283 37,185,091 37,106,125 37,027,061 36,947,393 -0.2 
ที่มำ: ระบบฐำนข้อมลูอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (https://ldls.mol.go.th/) 

ข้อมูลประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน พบว่ำ ต ำแหน่ง
พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ที่มีอัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำรแรงงำน โดยมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 0.4 รองลงมำ ได้แก่ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงๆ โดยมี
อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ส่วนต ำแหน่งงำนที่อัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ย 
มำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้และประมง รองลงมำ 
ได้แก่ ต ำแหน่งเสมียน อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.9 และผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ และผู้ควบคุม
เครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ.อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยเท่ำกัน  
คือ ร้อยละ 0.6 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 29) 

  

https://ldls.mol.go.th/


 

  

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2565  

 

45 

ตารางท่ี 29 ผลกำรประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน (อุปสงค์แรงงำน) ปี 2566 -2570 จ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน  
หน่วย : คน, ร้อยละ 

ต าแหน่งงาน 
ปี อัตรา

การ
เติบโต 

2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้ จั ดกำร  ข้ ำ รำชกำรระดั บ
อำวุโสและผู้บัญญัติกฎหมำย 

1,397,603 1,384,702 1,372,696 1,361,789 1,351,081 -0.5 

ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ 1,964,936 1,936,834 1,910,936 1,884,595 1,858,081 -0.6 
เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคและผู้ประกอบ
วิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงๆ 

1,587,903 1,579,514 1,570,276 1,561,907 1,553,907 0.2 

เสมียน 1,530,982 1,524,568 1,517,495 1,511,176 1,505,306 -0.9 
พนักงำนบริกำรและผู้จ ำหน่ำย
สินค้ำ 

7,011,209 6,941,825 6,908,721 6,882,797 6,863,684 0.4 

ผู้ปฏิบั ติ งำนที่มี ฝี มื อในด้ ำน
กำรเกษตร ป่ำไม้และประมง 

12,750,778 12,795,806 12,853,456 12,887,114 12,908,681 -1.4 

ช่ำ งฝีมื อและผู้ ปฏิบั ติ ง ำนที่
เกี่ยวข้อง 

4,045,973 4,035,754 4,000,545 3,973,258 3,947,699 -0.3 

ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและ
เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรประกอบ 

3,317,471 3,339,089 3,334,740 3,335,682 3,338,979 -0.6 

ผู้ประกอบอำชีพงำนพ้ืนฐำน  3,658,414 3,646,989 3,637,267 3,628,744 3,619,979 -0.4 
รวม 37,265,269 37,185,081 37,106,132 37,027,062 36,947,397 -0.2 

ที่มำ: ระบบฐำนข้อมลูอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย(https://ldls.mol.go.th/) 
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ข้อมูลประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร 
พบว่ำ สถำนประกอบกำรทุกขนำดมีอัตรำกำรเติบโตลดลงของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลง โดยขนำดของ
สถำนประกอบกำรที่อัตรำกำรเติบโตลดลงของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 10 - 19 คน อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.6.รองลงมำ.ได้แก่  
สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงน้อยกว่ำ 10 คน อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ย.0.5.และสถำนประกอบกำรที่มี
ลูกจ้ำง 20 - 49 คน อัตรำกำรเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 30) 

ตารางท่ี 30 ผลกำรประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน (อุปสงค์แรงงำน) ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำม 
ขนำดของสถำนประกอบกำร 

หน่วย : คน, ร้อยละ 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ปี อัตราการ
เติบโต 2566 2567 2568 2569 2570 

น้อยกว่ำ 10 คน 5,403,901 5,373,071 5,348,575 5,325,651 5,301,529 -0.5 
10 - 19 คน 1,704,259 1,692,489 1,682,191 1,673,536 1,665,223 -0.6 
20 – 49 คน 1,406,734 1,401,723 1,395,769 1,391,296 1,387,428 -0.4 
50 – 99 คน 1,055,606 1,053,854 1,049,728 1,046,957 1,044,759 -0.3 
100 – 199 คน 1,276,003 1,278,588 1,273,555 1,270,801 1,269,077 -0.1 
200 คนขึ้นไป 3,310,334 3,328,527 3,315,405 3,309,505 3,307,105 -0.1 
ผู้ประกอบธรุกิจของตนเอง 23,108,431 23,056,838 23,040,901 23,009,330 22,972,282 -0.2 

รวม 37,265,268 37,185,090 37,106,124 37,027,076 36,947,403 -0.2 
ที่มำ: ระบบฐำนข้อมลูอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (https://ldls.mol.go.th/) 
 

 

 

  



 

  

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2565  

 

47 

3. สถานการณ์ด้านอุปทานแรงงาน (Supply of Labor) ระดับประเทศ 

   ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อัตรำกำรเรียนต่อ อัตรำกำรมีงำนท ำ จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ.ปี.2563 พบว่ำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั่วประเทศสูงสุด 3 ล ำดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) จ ำนวน 478,565 คน.
รองลงมำ ได้แก่ มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) จ ำนวน 278,821.คน และระดับปริญญำตรี จ ำนวน 274,986 คน 
ตำมล ำดับ ในภำพรวมอัตรำกำรเรียนต่อจะค่อย ๆ ลดลงในระดับชั้นกำรศึกษำที่สูงขึ้น จะเห็นได้จำกอัตรำกำร
เรียนต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เท่ำกับร้อยละ 54.1 แต่อัตรำกำรเรียน
ต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  (ปวส.)/อนุปริญญำ ร้อยละ 18.8 และ 
เหลือเพียงร้อยละ 9.3 ในระดับปริญญำตรี และอัตรำกำรเรียนต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท  
ร้อยละ 21.7 ส ำหรับอัตรำกำรมีงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสูงสุด 3 ล ำดับแรก อยู่ในระดับปวส./อนุปริญญำ  
ร้อยละ 35.3 ในระดับปริญญำตรี ร้อยละ 28.2 และในระดับปริญญำโท ร้อยละ 17.0 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 31) 
ตารางท่ี 31 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อัตรำกำรเรียนต่อ อัตรำกำรมีงำนท ำ ปี 2563 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

หน่วย : คน, ร้อยละ  
ระดับการศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา อัตราการเรียนต่อ อัตราการมีงานท า 

มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) 478,565 98.5 1.4 
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 278,821 95.9 3.9 
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) 154,546 54.1 10.6 
ประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)/อนุปรญิญำ 141,241 18.8 35.3 
ปริญญำตร ี 274,986 9.3 28.2 
ปริญญำโท 25,060 21.7 17.0 
ปริญญำเอก 3,559 - 16.2 

ที่มำ: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประมาณการอุปทานแรงงานหรือผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ปี 2566 - 2570 

ข้อมูลกำรประมำณกำรอุปทำนแรงงำนในส่วนนี้ เป็นข้อมูลกำรประมำณกำรอุปทำนแรงงำนหรือ 
ผู้เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหมท่ั่วประเทศ ปี 2566 - 2570 จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม และวุฒิกำรศึกษำ 

ประมำณกำรผู้เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่ทั่วประเทศปี 2566 - 2570 จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม 
พบว่ำ ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ จ ำนวนผู้เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่ มีแนวโน้มลดลงทุกปีในทุกประเภทอุตสำหกรรม 
โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ในอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ลดลงมำกที่สุด ได้แก่ อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 
ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำรปรับอำกำศ และกำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  มี อัตรำ 
กำรเติบโตลดลงลดลงมำกท่ีสุดเท่ำกันที่ร้อยละ 1.5 โดยกำรลดลงดังกล่ำว เป็นกำรลดลงตำมปิรำมิดโครงสร้ำง
ประชำกรที่มีอัตรำกำรเกิดลดลง (ตำรำงที่ 32) 
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ตารางที่ 32 ผลกำรประมำณกำรกำรผลิตแรงงำน (อุปทำนแรงงำน) ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำมประเภท
อุตสำหกรรม 

หน่วย : คน, ร้อยละ 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปี อัตรา

การ
เติบโต 

2566 2567 2568 2569 2570 

 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 66,972 66,096 65,177 64,268 63,287 -1.4 
กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 906 893 874 864 856 -1.4 
กำรผลิต 81,895 80,820 79,704 78,584 77,387 -1.4 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 3,820 3,772 3,720 3,661 3,603 -1.5 
กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 2,730 2,692 2,652 2,618 2,575 -1.5 
กำรก่อสร้ำง 21,693 21,413 21,115 20,822 20,501 -1.4 
กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์
และรถจักรยำนยนต ์

108,183 106,774 105,297 103,824 102,238 -1.4 

กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 25,291 24,963 24,615 24,271 23,897 -1.4 
กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 38,651 38,144 37,623 37,087 36,525 -1.4 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 12,260 12,102 11,937 11,766 11,588 -1.4 
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 28,099 27,728 27,350 26,964 26,550 -1.4 
กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์ 6,965 6,872 6,780 6,683 6,579 -1.4 
กิจกรรมทำงวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคนิค 19,844 19,580 19,307 19,045 18,751 -1.4 
กิจกรรมกำรบรหิำรและกำรบริกำรสนับสนุน 8,335 8,231 8,115 7,998 7,880 -1.4 
กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศและกำร
ประกันสังคมภำคบังคับ  

59,877 59,098 58,276 57,459 56,587 -1.4 

กำรศึกษำ 37,260 36,764 36,259 35,754 35,214 -1.4 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห ์ 18,909 18,660 18,406 18,147 17,871 -1.4 
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 3,358 3,316 3,262 3,223 3,176 -1.4 
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 9,432 9,305 9,180 9,055 8,914 -1.4 
กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนสว่นบุคคล 
กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ท ำขึ้นเองเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้
อย่ำงชัดเจน 

1,163 1,148 1,134 1,118 1,098 -1.4 

รวม 555,643 548,371 540,783 533,211 525,077 -1.4 
ทีม่ำ: ระบบฐำนข้อมลูอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (https://ldls.mol.go.th/) 
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 ประมำณกำรผู้เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่ทั่วประเทศปี 2566 - 2570 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำ  
ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ จ ำนวนผู้เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม่มีแนวโน้มลดลงทุกปี  ในทุกวุฒิกำรศึกษำ มีอัตรำกำร
เติบโตลดลงสูงสุดโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.4 (ตำรำงที ่33) 

ตารางท่ี 33.ผลกำรประมำณกำรกำรผลิตแรงงำน (อุปทำนแรงงำน) ปี 2566 – 2570 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
หน่วย : คน, ร้อยละ  

วุฒิการศึกษา 
ปี อัตราการ

เติบโต 2566 2567 2568 2569 2570 
ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 17,410 17,184 16,947 16,705 16,452 -1.4 
ประถมศึกษำ 10,737 10,594 10,452 10,301 10,142 -1.4 
ม.3 79,594 78,553 77,469 76,386 75,223 -1.4 
ม.6 23,459 23,148 22,828 22,508 22,164 -1.4 
ปวช. 15,775 15,563 15,347 15,137 14,906 -1.4 
ปริญญำตร ี 407,552 402,226 396,659 391,107 385,145 -1.4 

รวม 554,527 547,268 539,702 532,144 524,032 -1.4 
ทีม่ำ: ระบบฐำนข้อมลูอุปสงค์และอุปทำนก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (https://ldls.mol.go.th/) 
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บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ข้อสรุป 

      กำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  
ในตลำดแรงงำน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับนโยบำยและกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศ
ไทยได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องมีข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนเชิงปริมำณและ 
เชิงคุณภำพรวมถึงระบบฐำนข้อมูลอุปสงค์ อุปทำนแรงงำน  และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์ผลได้ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตลำดแรงงำนมำกที่สุด 

      กำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ตอบจึงจ ำเป็นต้องมีฐำนคิดและฐำนปฏิบัติที่ให้ควำมส ำคัญ
และมุ่งสู่ “Demand Driven” หรือควำมต้องกำรแรงงำนที่แท้จริงของสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ
ของประเทศเป็นหัวใจส ำคัญผลกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ  
ปี 2565 ของส ำนักปลัดกระทรวงแรงงำนคือหลักฐำนเชิงประจักษ์เบื้องต้นที่สำมำรถสะท้อนถึงควำมต้องกำร
แรงงำนที่แท้จริงของสถำนประกอบกำรกลุ่มตัวอย่ำงในปัจจุบันและอนำคตอันใกล้ภำยในหนึ่งปียิ่งไปกว่ำนั้น
ระบบฐำนข้อมูลอุปสงค์อุปทำนก ำลังคนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยยังสำมำรถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ควำมต้องกำรแรงงำนและจ ำนวนแรงงำน เข้ำใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้ทั้ง ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 

     ผลการส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ 

     ผลกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนและกำรขำดแคนแรงงำนของสถำนประกอบกำร ภำยใต้โครงกำร
ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ทั่วประเทศ พบว่ำ  
มีสถำนประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 12,457 ตัวอย่ำง ประกอบด้วย 21 ประเภทอุตสำหกรรม  
สรุปผลได้ดังนี้ 
     1. ผลกำรส ำรวจข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน (Demand for Labor) ในสถำนประกอบกำร
ของตลำดแรงงำน จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 12,457 ตัวอย่ำงในเบื้องต้น พบว่ำ ประมำณร้อยละ 21.7 ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงระบุถึงควำมต้องกำรแรงงำนณปัจจุบันที่ท ำกำรส ำรวจ โดยอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรแรงงำน  
ณ ปัจจุบัน 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรขำยส่งและขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ (2) กำรผลิต 
และ (3) กำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ และประมำณร้อยละ 29.6 ระบุถึงควำมต้องกำรแรงงำนที่จะเกิดขึ้น 
ภำยใน 1 ป ีโดยอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรแรงงำนที่จะเกิดขึ้นภำยใน 1 ปี 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรขำยส่ง
และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ (2) กำรผลิต และ (3) กำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ 

     2. จ ำนวนแรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำน ณ ปัจจุบัน รวม 16,959 คน จ ำแนกเป็น
แรงงำนสัญชำติไทย จ ำนวน 13,698 คน และแรงงำนต่ำงด้ำว จ ำนวน 3,261 คน โดยประเภทอุตสำหกรรม 
ที่มีควำมต้องกำรแรงงำนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรผลิต (2) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ 
และจักรยำนยนต์ และ (3) กำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ 



 

  

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2565  

 

51 

     3. ควำมสำมำรถในกำรหำแรงงำนได้ภำยใน 2 เดือน พบว่ำ สถำนประกอบกำรสะท้อนถึงควำมสำมำรถ 
ในกำรหำแรงงำนได้ร้อยละ 66.3 และไม่สำมำรถหำแรงงำนได้ภำยใน 2 เดือน ร้อยละ 33.7 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
อุตสำหกรรมเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง อุตสำหกรรมกิจกรรมกำรบริหำร และกำรบริกำร
สนับสนุน และอุตสำหกรรมกำรจัดกำรน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล ตำมล ำดับ  
ไม่สำมำรถหำแรงงำนได้ภำยใน 2 เดือน 

     4. อุตสำหกรรมกำรผลิตมีควำมต้องกำรแรงงำนในต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำน มำกที่สุด โดยต้องกำร
แรงงำนที่มีวุฒิต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 มำกที่สุด 

     5. สถำนประกอบกำรต้องกำรแรงงำน ในระดับไร้ฝีมือในต ำแหน่งผู้ประกอบอำชีพพ้ืนฐำนมำกที่สุด
รองลงมำ ต้องกำรแรงงำนในระดับกึ่งฝีมือ ในต ำแหน่ง ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ และต้องกำรแรงงำนระดับฝีมือ ในต ำแหน่งช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตำมล ำดับ 

     6. ทักษะ (คุณสมบัติ) ที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก ่(1) ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำชีพ 
(2) ควำมขยันหมั่นเพียร และ (3) มีประสบกำรณ์ 

     ผลการส ารวจข้อมูลการเข้าออกงานของแรงงานในสถานประกอบการ 

     ผลกำรส ำรวจข้อมูลกำรเข้ำออกงำนของแรงงำนในสถำนประกอบกำร โดยเก็บข้อมูลจำกสถำนประกอบกำร
ทั่วประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้น 12,699 ตัวอย่ำง ซึ่งมีจ ำนวนกำรจ้ำงงำนปัจจุบันทั้งหมดอยู่ที่ 294,698 คน โดยเป็น
แรงงำนไทย 262,029 คน และแรงงำนต่ำงด้ำว 32,669 คน และมีจ ำนวนกำรเข้ำงำนใหม่ 6,443 คน และ
จ ำนวนกำรออกจำกงำน 6,118 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
     1. อุตสำหกรรมที่มีกำรเข้ำงำนใหม่มำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรผลิต (2) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมจักรยำนยนต์ และ (3) กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร ตำมล ำดับ ในทำงกลับกันอุตสำหกรรม
ที่มีกำรออกจำกงำนมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และ
จักรยำนยนต์ (2) กำรผลิต และ (3) กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำ
ประเภทอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนแรงงำนออกจำกงำนเมื่อเทียบกับกำรเข้ำงำนมำกที่สุดคือกำรขำยส่งและ  
กำรขำยปลีกกำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 
     2. สถำนประกอบกำรที่มีแรงงำนเข้ำใหม่มำกที่สุดในระดับมัธยมศึกษำปีที่  3 รองลงมำ ได้แก่ ต่ ำกว่ำ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และปริญญำตรี ตำมล ำดับ และตรงกันข้ำมจ ำนวนแรงงำนที่ออกจำกงำนมำกที่สุด 
อยู่ในระดับวุฒิกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมล ำดับ 
ในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเข้ำออกงำนที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ำ แรงงำนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรออกจำกงำน
มำกกว่ำเข้ำงำนใหม่มำกที่สุดในกลุ่มแรงงำนที่อยู่ในวุฒิกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมด้วยแรงงำน
ที่จบกำรศึกษำระดับปวช. 
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     3. สถำนประกอบกำรที่มีจ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่มำกที่สุดในระดับแรงงำน กึ่งฝีมือ ผู้เชี่ยวชำญ และแรงงำนฝีมือ 
ตำมล ำดับ หำกแต่จ ำแนกแรงงำนที่ออกจำกงำนมำกที่สุดอยู่ในระดับกึ่งฝีมือ นอกจำกนี้ พบว่ำ ทุกระดับฝีมือ 
มีจ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่มำกกว่ำออกจำกงำน ซึ่งแรงงำนระดับฝีมือมีรำยงำนเข้ำใหม่มำกกว่ำออกจำกงำนมำกที่สุด 

     4. สถำนประกอบกำรที่มีจ ำนวนแรงงำนเข้ำใหม่มำกที่สุดในช่วงอำยุ  15 - 29 ปี แรงงำนที่ออกจำกงำน
มำกที่สุดจะอยู่ในช่วงอำยุ 30 - 44 ปี กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเข้ำและออกงำนของแรงงำน 
อำยุ 30 ปีขึ้นไป มีกำรออกจำกงำนมำกกว่ำเข้ำงำน แรงงำนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในตลำดแรงงำนในรูปแบบแรงงำน
นอกระบบ แต่แรงงำนอำยุ 15 - 29 ปี มีกำรเข้ำงำนใหม่มำกกว่ำออกจำกงำนมำกที่สุด 

     สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand for Labor) ของตลาดแรงงานปี พ.ศ. 2566 - 2570 

     1. กำรประมำณควำมต้องกำรแรงงำน ในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปี โดยจ ำแนก 
ตำมประเภทอุตสำหกรรม พบว่ำ อุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวของก ำลังคนเฉลี่ยมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ 
(1) กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย (2) กิจกรรมบริหำรและกำรสนับสนุน และ (3) ศิลปะ 
ควำมบันเทิง และนันทนำกำร ในทำงตรงกันข้ำม อุตสำหกรรมที่มีอัตรำกำรเติบโตลดลงของควำมต้องกำร
ก ำลังคนเฉลี่ยมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ (1) กำรศึกษำ (2) กำรก่อสร้ำง และ (3) กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 
ตำมล ำดับ 

     2. ควำมต้องกำรแรงงำนในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงในทุกวุฒิกำรศึกษำ โดยวุฒิกำรศึกษำที่มีอัตรำ 
กำรเติบโตของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก.ได้แก่ (1) วุฒิสูงกว่ำปริญญำตรี  
(2) วุฒิปริญญำตรี และ (3) วุฒิปวช. และปวส./อนุปริญญำ ตำมล ำดับ 

     3. ควำมต้องกำรแรงงำนในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกต ำแหน่งงำน ยกเว้นต ำแหน่งพนักงำนบริกำร
และผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับด้ำนต่ำงๆ ตำมล ำดับ  
ส่วนต ำแหน่งงำนที่มีอัตรำกำรเติบโตของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด  3 ล ำดับแรก ได้แก่ 
(1) ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตร ป่ำไม้และประมง (2) เสมียน และ (3) ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ
และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ ตำมล ำดับ 

     4. ควำมต้องกำรแรงงำนในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกขนำดสถำนประกอบกำร โดยต ำแหน่งงำนที่มีอัตรำ
กำรเติบโตลงของควำมต้องกำรก ำลังคนลดลงเฉลี่ยมำกที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 
10-19 คน สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงน้อยกว่ำ 10 คน และสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 20-49 คน 
ตำมล ำดับ 

     สถานการณ์ด้านอุปทาน (Supply of Labor) ของตลาดแรงงานปีพ.ศ. 2566-2570 

     1. กำรประมำณกำรอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ พบว่ำ ในทุกประเภทอุตสำหกรรมมีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 1.4 ซึ่งอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ลดลงมำกที่สุด ได้แก่อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ 
และระบบปรับอำกำศ และ กำรจัดหำน้ ำกำรจัดกำรและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  มีอัตรำกำรเติบโตลดลง 
มำกที่สุดเท่ำกัน 

     2. กำรประมำณกำรอุปทำนแรงงำนเข้ำใหม่ จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ มีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.4 
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2. ข้อเสนอแนะ 

1. จำกข้อค้นพบกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ จำกควำมสำมำรถในกำรหำแรงงำนไม่ได้ภำยใน 2 เดือน ร้อยละ 33.7 
ในอุตสำหกรรมเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง อุตสำหกรรมกิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำร
สนับสนุน และอุตสำหกรรมกำรจัดหำน้ ำ และกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิงปฏิกูล ตำมล ำดับ จึงเห็น ควรให ้
กรมกำรจัดหำงำนสร้ำงแอปพลิเคชั่น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจับคู่ระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
ลดระยะเวลำในกำรหำแรงงำนทดแทนแรงงำนที่ลำออกได้อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถค้นหำแรงงำนให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

2. จำกข้อค้นพบกำรศึกษำครั้งนี้  พบว่ำ คุณสมบัติที่สถำนประกอบกำรต้องกำรมำกที่สุดในทักษะ
ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำชีพในต ำแหน่งงำนช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ควรเปิดหลักสูตร/กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน เพ่ิมทักษะแรงงำนด้ำนต่ำงๆ โดยจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ ไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำอบรมและสำมำรถเลือกเวลำในกำรเข้ำอบรมหรือสำมำรถดูย้อนหลังได้ เพ่ือให้ได้
แรงงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสนับสนุนกำรจ้ำงงำนในระดับพ้ืนที่ 

3..จำกกำรประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำน (อุปสงค์แรงงำน) ปี 2566 – 2570 พบว่ำ อัตรำกำรเติบโต
ของแรงงำนเข้ำสู่ ตลำดแรงงำนใหม่มีแนวโน้มลดลง  ท ำให้ตลำดแรงงำนตึงตั ว ขำดแคลนแรงงำน  
สถำนประกอบกำรจึงมีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพมำกขึ้น และเน้นกำร
จ้ำงงำนที่มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีมำกขึ้น แรงงำนที่ถูกว่ำจ้ำงจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมรู้ 
เรื่องเทคโนโลยีขั้นสูง หำกแรงงำนไทยไม่มีกำรปรับตัวให้เท่ำทันเทคโนโลยีอำจถูกเลิกจ้ำง ซึ่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนควรมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนของประเทศอ่ืน 
เพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงำนสำมำรถพัฒนำตนเอง เรียนรู้เพ่ิมเติมให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับลักษณะงำนที่เปลี่ยนไปและเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะน ำมำใช้ในอนำคต 
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ค าอธิบายการตอบแบบส ารวจต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 

ก. ข้อมูลสถานประกอบการ  

 ข้อค ำถำมท่ี 1-8 เป็นข้อค ำถำมเพ่ือทรำบข้อมูลสถำนประกอบกำร 
 ข้อค ำถำมท่ี 5 รหัส TSIC จ ำนวน 5 หลัก โดยดูรหัสได้จำกข้อมูลสถำนประกอบกำรที่ใช้ในกำรส ำรวจ 

ข.2 ต าแหน่งงานและจ านวนที่ต้องการ ในแต่ละต ำแหน่งงำนผลรวมของจ ำนวนแรงงำนจ ำแนกตำมเพศกับ
จ ำแนกตำมสัญชำติต้องมีจ ำนวนเท่ำกัน 
ข.3 คุณสมบัติต าแหน่งงานที่ต้องการ 
 ข้อมูลช่วงอำยุ ทักษะฝีมือ วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ท ำงำน ให้เลือกตอบเพียงตัสเลือกเดียว 
 ทักษะฝีมือ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1) แรงงำนไร้ฝีมือ คือ แรงงำนระดับล่ำงซึ่งไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญ และทักษะฝีมือ 
เพียงแต่ท ำงำนตำมค ำชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไว้ได้เท่ำนั้น 
2) แรงงำนกึ่งฝีมือ คือ แรงงำนที่ต้องท ำงำนอยู่ในสำยกำรผลิตซึ้งต้องใช้ทักษะฝีมือในระดับพื้นฐำน 
3) แรงงำนฝีมือ คือ แรงงำนที่ใช้ทักษะฝีมือในกำรท ำงำน สำมำรถวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำในกำร
ท ำงำนได้ 
4) ผู้เชี่ยวชำญ คือ แรงงำนระดับเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในสำขำต่ำงๆ ซึ่งมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
เป็นระยะเวลำนำน สำมำรถวำงแผนและจัดระบบกำรท ำงำนให้กับผู้ร่วมงำนได้ 

 วุฒิกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ให้ระบุสำขำวิชำ 
 ทักษะหลัก หมำยถึง ทักษะที่สถำนประกอบกำรต้องกำร เช่น ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะ  

กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะในกำรบริหำรจัดกำร ทักษะควำมสำมำรถเฉพำะ
วิชำชีพ เป็นต้น (ระบุได้สูงสุด 3 ทักษะ) 
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โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
 ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน  
คณะผู้จัดท า  
1. นำงศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อ ำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน  
2. นำงสุจิตรำ พลฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยเศรษฐกิจแรงงำนรำยสำขำ  
3. นำงสุพัตรำ ฉวีสุข นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำรพิเศษ  
4. นำงสำวจันทิมำ ปุมพิมำย นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร 
5. นำงสำวขวัญใจ คงค ำปำ นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร  
6. ว่ำที่ร้อยตรีวัฒนพันธุ์ ฤทธิ์เต็ม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
7. นำงสำวกำนต์ญมนต์ รัตนมิลินธนำยุท  ผู้ช่วยนักวิชำกำร 



สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th




