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6.  การคาดประมาณการอุปทานแรงงาน 

6.1 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากการคาดประมาณการของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือการผลิตก าลังคนในปี 2561-2565 จ าแนก 
ตามระดับการศึกษา พบว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งหมดประมาณ 81,690 คน                  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแบบชะลอตัว โดยจากปี 2561 จ านวน 16,308 คน เพ่ิมขึ้นเป็น 16,358 คน ในป ี2565 

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ในระดับการศึกษามัธยมต้น มีผู้ส าเร็จการศึกษารวมช่วง 5 ปี                 
(ปี 2261 – 2565) จ านวน  38,695 คน  ส่วนในระดับมัธยมปลายมีจ านวน 28,378 คน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพียง
มากที่สุดเมื่อพิจารณาเทียบกับผู้ส าเร็จจากทุกระดับชั้น พบว่า ระดับมัธยมต้นมีผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
47.37 และระดับมัธยมปลายคิดเป็นร้อยละ 34.74  

การศึกษาในระดับ ปวช. มีลักษณะแนวโน้มเช่นเดียวกันกับระดับมัธยมต้น และระดับ 
มัธยมปลาย ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาต่อปี
ประมาณการไม่ต่ ากว่า 1,100  คน และในช่วง 5 ปี (ปี 2261 – 2565)  จ านวนรวมประมาณ 5,589 คน                           
คิดเป็นร้อยละ 6.84  ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากทุกระดับชั้น  ส าหรับระดับ ปวส. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจะมี          
จ านวนน้อยกว่าในระดับ ปวช. โดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณการ 860 คนต่อปี และโดยภาพรวม                   
ในช่วง 5 ปี จ านวนรวมประมาณ  4,299  คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากทุกระดับชั้น   

ส่วนในระดับอุดมศึกษานั้น ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวนไม่ต่ ากว่า 940 คนต่อปี และในภาพรวมช่วง 5 ปี  (ปี 2561 – 2565) มีจ านวน 3,869 คน  คิดเป็น             
ร้อยละ 4.74 ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากทุกระดับชั้น  และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   ส่วนระดับปริญญาโทขึ้นไป ยังไม่
มีข้อมูลจากการส ารวจเพื่อมาประมาณการในระดับจังหวัด เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ยังไม่มีการ
เรียนการสอน ในระดับปริญญาโท มีเพียงวิทยาเขต/สาขา ซึ่งข้อมูลเก็บที่ต้นสังกัดสถาบันการศึกษาที่ส่วนกลาง 

ตารางที่  39 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา  
                   ปี 2561-2565 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 
ม.ต้น 7,724 7,733 7,742 7,747 7,749 38,695 
ม.ปลาย 5,665 5,671 5,678 5,681 5,683 28,378 
ปวช. 1,116 1,118 1,118 1,118 1,119 5,589 
ปวส. 858 860 860 860 861 4,299 
ปริญญาตรี 945 946 946 946 946 3,869 
ปริญญาโทข้ึนไป - - - - - - 

รวมทุกระดับการศึกษา 19,227 19,252 19,268 19,276 19,284 81,690 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 



43 
 

 
 

6.2 การคาดประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ 
     จากการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2561-2565 พบว่าในแต่ละปีมีผู้ส าเร็จ

การศึกษาทั้งหมดประมาณการปีละ 16,000 คนนั้น แต่มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อทั้งหมดประมาณ  
3,100  คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 19.38  โดยมีสัดส่วนเพศชายใกล้เคียงกับเพศหญิง คิดเป็นเพศชาย ร้อยละ 58    
และเพศหญิงร้อยละ 42  และใน 5 ปีข้างหน้า แนวโน้มของผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่อง จากจ านวน 3,180 คน ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 3,191 คน ในปี 2565 ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้นน้อย
มาก คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.3 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาด้านการศึกษาและค่านิยมการศึกษาของประชาชนที่
ต้องการศึกษาต่อถึงระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อมากที่สุด 3 ล าดับแรกจาก จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทุกระดับชั้น คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนประมาณการ 1,000  คนต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 32  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รองลงมาเป็น
ระดับมัธยมปลายประมาณการจ านวน 1,000 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 32  และระดับมัธยมต้น จ านวน 480 คน           
ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 15.20 ตามล าดับ ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. ที่ ไม่ได้ศึกษาต่อไม่ เกิน                  
ร้อยละ 8 ระดับ ปวส. ร้อยละ 13.33 และระดับศึกษาที่น้อยที่สุด คือ ระดับ ปวช. ซึ่งในแต่ละปีจะมีจ านวนไม่
เกิน  240 คนเท่านั้น เนื่องจากต้องการศึกษาต่อในระดับปวส.หรือปริญญาตรี เพ่ือสร้างโอกาสให้กับตนเองในการ
ท างานในอนาคต และพิจารณาว่าอัตราค่าตอบแทนในการท างานของระดับ ปวช. ยังไม่ดึงดูดใจให้ก าลังแรงงาน
ออกสู่ตลาดแรงงานในช่วงวัยนี้   

 
ตารางที่  40 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

                       ปี 2561-2565 
(หน่วย: คน) 

 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 
ม.ต้น  483 484 484 485 485 2,421 
ม.ปลาย 1,014 1,015 1,016 1,017 1,017 5,079 
ปวช. 241 242 242 242 242 1,209 
ปวส. 424 425 425 425 425 2,124 
ปริญญาตรี 1,018 1,018 1,018 1,022 1,022 5,098 
ปริญญาโทข้ึนไป - - - - - - 

รวม 3,180 3,184 3,185 3,191 3,191 15,931 
 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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6.3 การคาดประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
     จากการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2561-2565 พบว่าในแต่ละปีมีผู้ส าเร็จ

การศึกษาทั้งหมดประมาณการปีละ 16,000 คนนั้น แต่จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้า                           
สู่ตลาดแรงงานทั้งหมดประมาณ  4,400  คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 27.5  โดยมีสัดส่วนเพศชายมากกว่ากับเพศ
หญิง เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53 และเพศหญิงร้อยละ  47  และใน 5 ปีข้างหน้า แนวโน้มของผู้ส าเร็จการศึกษา                
และพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีการเพ่ิมข้ึนอย่างชะลอตัว จากจ านวน 4,433  คน ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 
4,448 คน ในปี 2565 ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.34 ต่อปี  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุด  3 ล าดับแรกจากจ านวน               
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนประมาณการ 1,500  
คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น จ านวน 1,020 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.16 ระดับ
ปริญญาตรีประมาณการจ านวน 1,018 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 22.95 ซึ่งใกล้เคียงกัน ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นปวช.และปวส. พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ไม่เกินร้อยละ 12 และระดับการศึกษา                 
ที่น้อยที่สุด คือ ระดับ ปวช. ซึ่งในแต่ละปีจะมีจ านวนไม่เกิน  305 คนต่อปีเท่านั้น  เนื่องจากต้องการศึกษาต่อให้
จ บ ใ น ร ะดั บ อุ ด มศึ กษ า  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญ เ ฉ พาะด้ า น ใ นส า ข า ที่ เ รี ย น แล ะ                                   
เมื่อจบระดับอุดมศึกษาจะท าให้สามารถได้ค่าตอบแทนในการท างานที่สูงกว่า 

 
ตารางที่  41 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

                              จ าแนกตามระดับการศึกษา  ปี 2561-2565 
(หน่วย: คน) 

 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

ม.ต้น  1,026 1,028 1,029 1,030 1,030 5,143 
ม.ปลาย 1,564 1,566 1,568 1,569 1,569 7,836 
ปวช. 302 302 303 303 303 1513 
ปวส. 523 524 524 524 524 2,619 
ปริญญาตรี 1,018 1,018 1,018 1,022 1,022 5,098 
ปริญญาโทข้ึนไป - - - - - - 

รวม 4,433 4,438 4,442 4,448 4,448 22,209 
 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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7. ความไม่สอดคล้องท้ังอุปสงค์และอุปทานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     การวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนของ

ประเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม 
การวิเคราะห์ถึงจ านวนความต้องการก าลังคนหรืออุปสงค์แรงงานในแต่ละปีโดยรวม ความต้องการ

แรงงานแต่ละปี (Flow) ขึ้นกับองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของความสามารถในการผลิต (Capacity) ซึ่งนับตั้งแต่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจระดับประเทศและโลก ทุกภาคการ
ผลิตต้องมีการปรับตัวรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา ตามทิศทางของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและโลก อีกส่วนหนึ่งเป็นอุปสงค์แรงงานใหม่เพ่ือเข้าไปทดแทนแรงงาน                
เดิมซึ่งออกจากระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ส าหรับอุปทานแรงงานซึ่งพร้อมที่จะท างานนั้น จะพิจารณาจากอุปทานที่เกิดขึ้นจากก าลัง
แรงงานใหม่และมีความต้องการที่จะท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษาหลักๆ ดังนี้ 

(1) ตลาดแรงงานมัธยมต้น  
    จากการคาดประมาณความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนในแต่ละปีที่ได้น าเสนอมาแล้ว

ข้างต้น พบว่า ตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีความสอดคล้องระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิต
ก าลังคน โดยด้านอุปสงค์แรงงานมีความต้องการก าลังคนในระดับการศึกษามัธยมตอนต้นน้อยกว่าการผลิต
ก าลังคนออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ของการคาดประมาณการพบว่า ความต้องการก าลังคนใน          
ระดับมัธยมตอนต้นในอนาคตมีแนวโน้มลดลงทุกปี จากปี 2561 ประมาณ 353 คน และลดลงเป็น 351 คน ใน 3 
ปีต่อมา และในปี 2565 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็น 353 คน แต่ในการผลิตก าลังคนท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับ
การศึกษานี้มีจ านวนมากกว่า แต่แนวโน้มของอุปทานในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดยปี 2561 ประมาณ 483 คน 
และในปี 2565 ประมาณ 485 คน ดังนั้น ช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานระดับ
มัธยมตอนต้นจะมีแนวโน้มช่วงห่างที่กว้างมากขึ้นเล็กน้อยทุกปี 

แผนภาพที่ 3 ช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนต้น 
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(2) ตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนของตลาดแรงงาน
มัธยมปลาย พบว่า ในแต่ละปีนั้น มีความต้องการก าลังคนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยกว่าระดับมัธยมต้น 
แต่ในอนาคตมีแน้วโนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่อปีไม่มากนัก ส่วนการผลิตก าลังคนในระดับนี้ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน               
มีจ านวนมาก ตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงไม่มีความสอดคล้องระหว่างความต้องการก าลังคนและการ
ผลิตก าลังคน โดยความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์เกินกว่าอุปทาน
ค่อนข้างมาก ในปี 2561 นั้น ประมาณ 1,414  คน  และในปี 2565 ประมาณ 1,410 คน  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
ช่วงห่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีแน้วโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ช่วงห่างยังคงมีความกว้าง เพราะ         
ความต้องการก าลังคนในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือยังมีมาก 

แผนภาพที่ 4 ช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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(3) ตลาดแรงงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จากผลการศึกษา พบว่าความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนตลาดแรงงาน ปวช.             

มีลักษณะเช่นเดียวกับตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ยังมีความไม่สอดคล้องของความต้องการก าลังคน
และการผลิตก าลังคน เมื่อพิจารณาช่วงห่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงานของตลาดแรงงาน ปวช. มีน้อย
กว่าตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่าและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่าช่วงห่างระหว่างอุปสงค์
และอุปทานแรงงานมากอยู่ในช่วง 3 ปี (ปี 2563-2565) จ านวนประมาณ 236 คน ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ ปี 2561-
2562 (จ านวนประมาณการ 235 คน)  

แผนภาพที่ 5 ช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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(4) ตลาดแรงงานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา 

จากผลการศึกษา พบว่า ในตลาดแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/
อนุปริญญามีความต้องการก าลังคนมีแนวโน้มคงที่ทุกปี จากประมาณ  67 คน ต่อปี ในขณะที่การผลิตก าลังคน              
ในระดับ ปวส. มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยทุกปีในปี 2561-2565 จากประมาณการ 520 คนต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์เกินกว่าอุปทานค่อนข้างมาก  
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แผนภาพที่  6  ช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา 
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(5) ตลาดแรงงานปริญญาตรี 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนของตลาดแรงงาน
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า พบว่า ความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนจะมีความไม่สอดคล้องกันมาก     
ในทุกปีตั้งแต่ประมาณการปี 2561 - 2565 โดยมีความต้องการก าลังคนน้อยกว่าการผลิตก าลังคนค่อนข้างมาก 
และช่วงห่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีแนวโน้มช่วงห่างเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการ            
ก าลังคนในระดับนี้คงที่ จากประมาณ 167 คน ในปี 2561 - 2565 แต่ประมาณการการผลิตก าลังคนมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นทุกปี 

แผนภาพที่ 7 ช่วงห่าง (GAP) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานปริญญาตรี 
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