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3. สถานการณ์ด้านอุปสงค์(Demand) ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.1  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงปริมาณ 
1) จ านวนผู้ท างานทั้งหมด 

 จากการส ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานในปี 2560 ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจสถานประกอบการ
ใน 28 สาขาอุตสาหกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนตัวอย่าง 532 ชุด พบว่า มีผู้ท างานรวม 26,472 คน   
จ าแนกเป็นชาย 16,690 คน คิดเป็นร้อยละ 63.05 หญิง 9,782 คน คิดเป็นร้อยละ 36.95 ทั้งนี้ ผู้ท างานส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ มีจ านวน 12,805 คิดเป็นร้อยละ 48.37 ส่วนรองลงมาเป็นกลุ่มแรงงานฝีมือ 
6,591 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 และกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ 4,683 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 ส่วนแรงงานกลุ่ม
เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร มี 2,393 คน คิดเป็นร้อยละ 9.04 ตามล าดับ  

ตารางที่ 7 จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดจ าแนกตามเพศ ปีพ.ศ. 2560 
หน่วย : คน 

  
ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจการ พบว่า กิจการที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ โดยจากการส ารวจมีผู้ท างาน 8,046 คน คิดเป็นร้อยละ 30.39 ของจ านวน
ผู้ท างานทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ที่ต่อยอดจากผลผลิตทางการเกษตร                              
เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทั้งอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ และการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์  รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมประเภท ขายส่งขายปลีกฯ โดยมีผู้ท างาน 6,826 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
นอกภาคเกษตรที่มีผู้ท างานสูงสุด ซึ่งในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวในกิจการ
ประเภทขายส่ง ขายปลีกฯ เพ่ิมขึ้นมีการลงทุนเปิดห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ส่วนล าดับที่ 3 เป็น อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง มีผู้ท างาน 1,901 คน คิดร้อยละ 7.18 เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน  ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีการขยายตัวของกิจการ
อสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นเกิดการขยายตัว มีหมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  และล าดับที่ 
4 กิจการบริการอ่ืนๆ มีผู้ท างาน 1,205 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 และล าดับที่ 5 เป็นอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ  
มีผู้ท างาน 1,116 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.22 ตามล าดับ ส่วนอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน มีผู้ท างานกระจายอยู่                  
แต่ละประเภทสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4  

ระดับฝีมือแรงงาน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ผู้เชี่ยวชาญผูบ้ริหาร 1,504 9.01 889 9.09 2,393 9.04 
แรงงานฝีมือ 4,150 24.87 2,441 24.95 6,591 24.90 
แรงงานกึ่งฝีมือ 2,650 15.88 2,033 20.78 4,683 17.69 
แรงงานไร้ฝมีือ 8,386 50.25 4,419 45.17 12,805 48.37 

รวม 16,690 100.00 9,782 100.00 26,472 100.00 

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน 
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ตารางที่ 8 จ านวนผู้ท างานทั้งหมดจ าแนกประเภทกิจการ ปี พ.ศ. 2560 
หน่วย : คน 

อุตสาหกรรม 
แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน 
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ
/ผู้บริหาร 

รวม 

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสตัว์บกและสตัว์น้ า 429 80 40 42 591 
2. อาหารและอาหารสัตว ์ 3,450 353 3,321 922 8,046 
3. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 428 64 24 16 532 
4. การผลติสิ่งทอ 14 8 42 2 66 
5. การผลติเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 36 68 - 12 116 
6. การผลติรองเท้าและเครื่องหนัง 20 60 5 15 100 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 5 - 8 6 19 
8. การผลติไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 60 114 61 33 268 
9. เฟอร์นิเจอร ์ 34 - - 4 38 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ 1 6 - 1 8 
11. ปิโตรเลียม 203 96 117 18 434 
12. ปิโตรเคม ี 134 - - 6 140 
13. การผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี 156 121 49 6 332 
14. การผลิตยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง - - - - - 
15. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 16 4 4 4 28 
16. ผลิตภณัฑ์จากแร่อโละ 369 - 147 28 544 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑป์ระดิษฐ ์ 603 139 112 41 895 
18. ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์ 87 32 56 6 181 
19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 70 162 69 21 322 
20. อุตสาหกรรมการผลติอื่นๆ 385 552 141 38 1,116 
21. ก่อสร้าง 1,078 369 347 107 1,901 
22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์ 3,222 1,277 1,497 830 6,826 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว - - - - - 
24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 622 290 38 30 980 
25. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 373 430 - - 803 
26. การเงินและการประกันภัย 119 204 127 26 476 
27. อสังหารมิทรัพย ์ 99 18 22 10 149 
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 101 98 128 29 356 
29. บริการอื่นๆ 691 138 236 140 1,205 

รวม 12,805 4,683 6,591 2,393 26,472 

ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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เมื่อจ าแนกจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดตามระดับการศึกษา พบว่า ในปี 2560 ผู้ท างานที่จบ
การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมต้นยังคงมีจ านวนมากที่สุด มีจ านวน 7,988 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 ส่วนมากอยู่
ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ (ร้อยละ 76)  แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี (ปี2558) พบว่า ผู้ท างานที่                    
จบการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมต้นมีจ านวนที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 32.20 รองลงมาเป็นผู้ที่จบการศึกษา                 
ระดับมัธยมต้น มีจ านวน 5,819 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93 และผู้ที่จบการศึกษามัธยมปลายมีจ านวน 4,333 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.33 โดยสัดส่วนผู้ท างานที่จบสายสามัญ (มัธยมต้นและมัธยมปลาย) ส่วนใหญ่อยู่                       
ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มแรงงานเหล่านี้ยังต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างานและ                
ต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือตนเองในการท างานก่อนเมื่อเป็นแรงงานแรกเข้า  ส่วนในสายอาชีพผู้ที่จบระดับ
ปวช. และผู้ที่จบระดับ ปวส. มีจ านวนใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ผู้จบระดับปวช. มีจ านวน 2,773 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.46 ส่วนมากอยู่ในกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ (ร้อยละ 40.68) และผู้ที่จบระดับปวส. มี 2,456 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.47 ส่วนมากอยู่ในกลุ่มแรงงานฝีมือ (ร้อยละ 40.80) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก าลังแรงงานในกลุ่มสายอาชีพ             
ทั้งในระดับปวช.และปวส. เป็นกลุ่มที่มีทักษะฝีมือ ซึ่งกลุ่มแรงงานเหล่านี้มีทั้งที่ท างานมานานและที่เป็น  
แรงงานแรกเข้าแต่ด้วยเป็นผู้มีทักษะทางวิชาชีพ จึงได้ท างานในต าแหน่งงานที่มีทักษะฝีมือ แล้วเช่น                  
ต าแหน่งหัวหน้างาน   

เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีงานท า ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตี พบว่า มีจ านวน 2,888 คน               
คิดเป็นร้อยละ 10.89 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับระดับปวช.และปวส. แต่พบว่าผู้มีงานท าที่จบระดับปริญญาตรี 
จะอยู่ในกลุ่มแรงงานฝีมือและกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญหรือผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ท างานที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญและผู้บริหาร             
และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ท างานที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น 3 เท่า (ปี 2558 เท่ากับ 53 คน) แสดงให้เห็นว่าก าลังแรงงานมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  และ
ขณะเดียวกันกลุ่มก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ ากว่าเริ่มมีจ านวนลดลง ส่วนหนึ่ง
จากระบบการศึกษาภาคบังคับท่ีขยายระดับการศึกษาเพ่ิมข้ึน ก าลังแรงงานใหม่จบการศึกษาสูงขึ้น  

 

ตารางที่ 9  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดในปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
รวมท้ังหมด 

00. ต่ ากว่า ม.3 6,058 718 1,060 152 7,988 
01. ม.3 3,658 1,009 1,015 137 5,819 
01. ม.6 2,290 845 990 208 4,333 
ปวช. 430 1,128 1,029 186 2,773 
ปวส./อนุปรญิญา 292 693 1,002 469 2,456 
ปริญญาตร ี 77 290 1,441 1,080 2,888 
ปริญญาโท - - 54 161 215 
ปริญญาเอก - - - - - 

รวม 12,864 4,742 6,650 2,452 26,531 
ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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2) การเข้าออกงานของแรงงาน 
ผลการส ารวจการเข้าออกงานของแรงงานในกิจการต่างๆในปี 2560 พบว่า มีการรับแรงงาน

เข้าท างานในสถานประกอบการรวม  3,665 คน โดยเป็นการรับเข้าท างานเพ่ือทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป 
จ านวน 3,345 คน คิดเป็นร้อยละ 91.26 และเป็นการรับในต าแหน่งงานใหม่  320 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.74 
เมื่อพิจารณาตามรายประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทอาหารและอาหารสัตว์มีการรับแรงงานเข้าท างาน
มากที่สุด จ านวน 1,101 คน คิดเป็นร้อยละ 30.04 เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวมีจ านวนมากใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และในบางช่วงฤดูกาลมีการผลิตสินค้ามากขึ้นตามฤดูการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่เป็น
วัตถุดิบส าคัญในการผลิต ท าให้มีการรับแรงงานเข้าท างานเพ่ิมส่งผลให้มีการเข้าออกของแรงงานอยู่เสมอ 
รองลงมาเป็นประเภทการขายส่ง ขายปลีกฯ มีจ านวนใกล้เคียงกัน มีจ านวน 983 คน คิดเป็นร้อยละ 26.82 
ส่วนประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีการรับเข้าท างานไม่เกินร้อยละ 7  

ตารางที่  10  จ านวนพนักงานทีรั่บเข้าท างานในสถานประกอบการ ปี 2560 จ าแนกตามเหตุผล 
ของการรับเข้าท างานและประเภทกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดแทน
คนเก่า

ต าแหน่ง
งานใหม่

รวม
ทดแทน
คนเก่า

ต าแหน่ง
งานใหม่

รวม

1. เกษตรกรรม การเล้ียงสัตว์บกและสัตว์น้้า 74 3 77 2.21 0.94         2.10         
2. อาหารและอาหารสัตว์ 1036 65 1101 30.97 20.31       30.04       
3. การท้าเหมืองแร่และเหมืองหนิ 76 -          76 2.27 -          2.07         
4. การผลิตส่ิงทอ 2 -          2 0.06 -          0.05         
5. การผลิตเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย -        -          -          -        -          -          
6. การผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนัง -        -          -          -        -          -          
7. อญัมณีและเคร่ืองประดับ -        -          -          -        -          -          
8. การผลิตไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 42 -          42 1.26 -          1.15         
9. เฟอร์นิเจอร์ 10 -          10 0.30 -          0.27         
10. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ -        -          -          -        -          -          
11. ปโิตรเลียม 56 26 82 1.67 8.13         2.24         
12. ปโิตรเคมี 10 -          10 0.30 -          0.27         
13. การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 162 -          162 4.84 -          4.42         
14. การผลิตยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง -        -          -          -        -          -          
15. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 8 -          8 0.24 -          0.22         
16. ผลิตภณัฑ์จากแร่อโละ 91 14 105 2.72 4.38         2.86         
17. การผลิตโลหะและผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ 76 -          76 2.27 -          2.07         
18. ไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 4 2 6 0.12 0.63         0.16         
19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 31 -          31 0.93 -          0.85         
20. อตุสาหกรรมการผลิตอืน่ๆ 129 -          129 3.86 -          3.52         
21. กอ่สร้าง 248 36 284 7.41 11.25       7.75         
22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 849 134 983 25.38 41.88       26.82       
23. ตัวแทนธุรกจิท่องเท่ียว -        -          -          -        -          -          
24. ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 131 -          131 3.92 -          3.57         
25. การขนส่งและสถานท่ีเกบ็สินค้า 89 -          89 2.66 -          2.43         
26. การเงินและการประกนัภยั 23 3 26 0.69 0.94         0.71         
27. อสังหาริมทรัพย์ -        6 6 -        1.88         0.16         
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 27 9 36 0.81 2.81         0.98         
29. บริการอืน่ๆ 171 22 193 5.11 6.88         5.27         

รวม 3,345     320          3,665       100.00 100.00 100.00

รอ้ยละ
ประเภทกิจการ

เหตุผลการรบัเข้าท างาน

หน่วย : คน 
 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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ส าหรับข้อมูลจากการส ารวจด้านการออกจากงานของแรงงานในปี 2560 พบว่า มีแรงงาน              

ที่ออกจากงานรวมทั้งสิ้น 726 คน เป็นการออกจากงานด้วยการลาออกของพนักงานจ านวน 671 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.42 ส่วนสาเหตุการลดงาน มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69 การไล่ออก มีจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.20 และเหตุผลอ่ืนๆ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นประเภท
กิจการ พบว่า กิจการประเภทอาหารและอาหารสัตว์มีการออกจากงานมากที่สุด จ านวน 168 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 23.14 รองลงมาเป็นประเภทขายส่ง ขายปลีกฯ จ านวน  133 คน คิดเป็นร้อยละ 18.32 และประเภท
บริการอ่ืนๆ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 12.81 ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ มีการออกจากงานเพียง
เล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 5  

ตารางที่ 11  จ านวนพนักงานทีอ่อกจากงานในปี 2558 จ าแนกตามเหตุผลของการออกจากงาน 
 และประเภทกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

รอ้ยละของการออกจากงาน

ลาออก ลดงาน ไล่ออก อ่ืนๆ รวม ตามประเภทกิจการ
1. เกษตรกรรม การเล้ียงสัตว์บกและสัตว์น้้า 26 3 -     -     29 3.99
2. อาหารและอาหารสัตว์ 161 -      6 1 168 23.14
3. การท้าเหมืองแร่และเหมืองหนิ 19 -      19 2.62
4. การผลิตส่ิงทอ -     -      -     1 1 0.14
5. การผลิตเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย -     -      -     -     -      -
6. การผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนัง -     -      -     -     -      -
7. อญัมณีและเคร่ืองประดับ -     -      -     -     -      -
8. การผลิตไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 8 -      -     -     8 1.10
9. เฟอร์นิเจอร์ 7 -      -     -     7 0.96
10. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ -     -      -     -     -      -
11. ปโิตรเลียม 47 -      -     25 72 9.92
12. ปโิตรเคมี 10 -      -     -     10 1.38
13. การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 35 -      -     -     35 4.82
14. การผลิตยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง -     -      -     -     -      -
15. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 2 -      -     -     2 0.28
16. ผลิตภณัฑ์จากแร่อโละ 8 -      2 -     10 1.38
17. การผลิตโลหะและผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ 8 -      -     1 9 1.24
18. ไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 5 1 -     3 9 1.24
19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 3 -      -     3 0.41
20. อตุสาหกรรมการผลิตอืน่ๆ 40 -      -     1 41 5.65
21. กอ่สร้าง 37 -      1 38 5.23
22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 128 -      3 2 133 18.32
23. ตัวแทนธุรกจิท่องเท่ียว -     -      -     -     -      -
24. ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 23 -      -     -     23 3.17
25. การขนส่งและสถานท่ีเกบ็สินค้า 6 -      -     -     6 0.83
26. การเงินและการประกนัภยั 6 -      1 7 0.96
27. อสังหาริมทรัพย์ -     -      -     -     -      -
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 3 -      -     -     3 0.41
29. บริการอืน่ๆ 89 1 3 -     93 12.81

รวม 671 5 16 34 726 100.00

ประเภทกิจการ เหตุผลการออกจากงาน



14 

 

     3).  สาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงาน 

ผลการส ารวจความต้องการแรงงานในปี 2560 พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานรวมทั้งสิ้น 614 อัตรา เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า สถานประกอบ
กิจการมีความต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. มากที่สุดจ านวน 257 อัตรา (ร้อยละ 42) รองลงมา 
ได้แก่ ระดับต่ ากว่ามัธยมตอนต้น จ านวน 209 อัตรา (ร้อยละ 34) ระดับปวช. จ านวน 56 อัตรา (ร้อยละ 9) 
ระดับมัธยมตอนปลาย จ านวน 39 อัตรา (ร้อยละ 6) ระดับมัธยมตอนต้น จ านวน 35 อัตรา (ร้อยละ 6) และ
ระดับปริญญาตรี จ านวน 18 อัตรา (ร้อยละ 3) และในภาพรวมพิจารณาได้ว่าแรงงานฝีมือที่สถานประกอบการ             
มีความต้องการเป็นกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานทั่วไปเพ่ือท างานในสายการผลิต 

ต าแหน่งที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ ต าแหน่งช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ จ านวน 93 
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15 ของต าแหน่งทั้งหมดที่มีความต้องการ โดยความต้องการแรงงานที่มีระดับการศึกษา
ปวส. เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นต าแหน่งแรงงานทั่วไปในสายการผลิต จ านวน 86 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14 
ซึ่งมีความต้องการแรงงานที่มีระดับต่ ากว่าม.3 เป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาได้แก่ ต าแหน่งช่างก่อสร้าง จ านวน 
52 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานระดับต่ ากว่าม.3 และปวส. เมื่อพิจารณาความ
ต้องการแรงงานระดับการศึกษาปริญญาตรี พบว่ามีความต้องการมากที่สุดในต าแหน่ง นักเทคโนโลยีอาหารและ

เครื่องดื่ม : วิศวกรอาหาร (การผลิตทางเคมี) คิดเป็นร้อยละ 1 ของความต้องการแรงงานทั้งหมด  
 

ตารางที่  12  ต าแหน่งที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปี2560 
     หน่วย : คน 

ที ่ ต าแหน่งงาน 
ความต้องการแรงงาน 

ต่ ากว่า 
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
1 ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ 18 - - - 75 - 

2 แรงงานทั่วไป (ในสายการผลติ) 86 - - - - - 
3 ช่างก่อสร้าง (ก่ออิฐ) 44 - - - 8 - 

4 ผู้ให้บริการทั่วไป  6   45  
5 นายช่างกล - - - - 25 - 

6 พนักงานขายสินค้า 11 - - - 11 - 
7 พนักงานขับรถยนต ์ 5 16 - - - - 
** นักเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดืม่ : 

วิศวกรอาหาร (การผลติทางเคมี) 
- - - - - 6 

ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานไร้ฝีมือจ านวน 199 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33 ซึ่งต้องการมากในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทขายส่ง              
ขายปลีกฯ และสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือจ านวน 170 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28               
โดยส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  ส่วนแรงงานฝีมือมีความต้องการ
จ านวน 232 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 38 ต้องการมากในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทขายส่ง ขายปลีกฯ  

  และจากข้อมูลการส ารวจพบว่า ต าแหน่งของแรงงานที่ต้องการจ าแนกตามทักษะ ต าแหน่งช่าง
ซ่อมเครื่องจักรกลฯ มีความต้องการสูงที่สุดร้อยละ 15 ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานฝีมือ รองลงมาเป็นต าแหน่งแรงงาน
ทั่วไปในสายการผลิต มีความต้องการร้อยละ 14 และต าแหน่งช่างก่อสร้าง มีความต้องการร้อยละ 8                      
ส่วนต าแหน่งอ่ืนๆ มีความต้องการเพียงเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 7 เท่านั้น โดยเฉพาะต าแหน่งในระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร มีความต้องการเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น 

ตารางที่  13   ที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ ปี2558 
 หน่วย : คน 

ล าดับที ่ ต าแหน่งงาน 
ความต้องการแรงงาน 

แรงงาน
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือขั้นสูง 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวม 

1 ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ - - 93 - - 93 

2 แรงงานทั่วไป (ในสายการผลติ) 86 - - - - 86 

3 ช่างก่อสร้าง (ก่ออิฐ) 44 - 8 - - 52 

4 ผู้ให้บริการทั่วไป - 45 - - - 45 

5 นายช่างกล - 6 19 - - 25 

ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 

4) สาขาอาชีพที่ขาดแคลน  
ผลการส ารวจการขาดแคลนแรงงานในปี 2560 พบว่า มีจ านวนการขาดแคลนแรงงาน                         

จ านวน 241 อัตรา เป็นการขาดแคลนแรงงานต าแหน่งนายช่างกลสูงที่สุด จ านวน 25 อัตรา คิดเป็น                 
ร้อยละ 10.37 ของจ านวนที่ขาดแคลนทั้งหมด รองลงมาเป็นต าแหน่งช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ จ านวน 23 อัตรา                 
คิดเป็นร้อยละ 9.54 และต าแหน่งช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานขนย้ายสินค้าจ านวน
ต าแหน่งละ 18 อัตราเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนต าแหน่งอ่ืนๆ มีความขาดแคลนแรงงานไม่เกินร้อยละ 6  
และวุฒิการศึกษาของต าแหน่งที่ขาดแคลนแรงงาน พบว่า ระดับการศึกษาปวส. เป็นวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลน
มากที่สุด จ านวน 136 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 55.96 รองลงมาเป็นระดับการศึกปวช. จ านวน 36 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 14.81 ส่วนระดับการศึกษาต่ ากว่าม.3 ระดับมัธยมปลาย (ม.6) ระดับมัธยมต้น (ม.3) และปริญญาตรี  
มีอัตราขาดแคลนร้อยละ 6-7 ตามล าดับ แต่ในภาพรวมสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานของจังหวัดสุพรรณบุรียัง
มีไม่มากเม่ือเทียบกับผู้มีงานท า เป็นการขาดแคลนในภาวะปกติหรือบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น   
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ตารางที่  14  ต าแหน่งงานที่มีความขาดแคลนแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2560 

                                                                                                                                หน่วย : คน 

ที ่ ต าแหน่งงานที่ขาดแคลน 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า   
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญา
ตร ี

1 นายช่างกล - - - - 25 - 
2 ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ - - - - 23 - 
3 ช่างเชื่อมและตัดโลหะ - - - 10 8 - 
4 เจ้าหน้าท่ีการเงิน - - - 18 - - 
5 พนักงานขนย้ายสิ่งของ - - 18 - - - 

 
 
 

ตารางที่  14  ประเภทกิจการที่มีความขาดแคลนแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2560 
                                                                                                                                หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทกิจการที่ขาดแคลน 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่า   
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญา
ตร ี

1 ขายส่ง ขายปลีกฯ 6 11 18 24 42 - 
2 ก่อสร้าง 5 - - 10 8 - 
3 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ - - - - 22 - 
4 ปิโตรเลียม - - - - 20 - 
5 การผลิตโลหะฯ - - - - 18 - 

 

 

 
ตารางที่  14  ต าแหน่งที่มีความขาดแคลนแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2560 

                                                                                                                                หน่วย : คน 

ที ่ ประเภทกิจการที่ขาดแคลน 
ทักษะฝีมือ 

แรงงานไร้ฝมีือ แรงงานกึ่ง
ฝีมือ 

แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

1 ขายส่ง ขายปลีกฯ 6 50 40 - 
2 ก่อสร้าง 5 10 10 - 
3 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ - - 22 - 
4 ปิโตรเลียม - - 20 - 
5 การผลิตโลหะฯ - 6 11 - 

ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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3.2  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงคุณภาพ 

1) ระดับความต้องการด้านความรู้ของผู้ท างาน 
จากการส ารวจข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความรู้ด้านต่างๆ ของผู้ท างานในแต่ละ                  

ประเภทกิจการ โดยเปรียบเทียบระดับความรู้ที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับความรู้ที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ พบว่า                    
ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและแต่ละกลุ่มแรงงาน จะมีช่องว่างระหว่างความรู้ที่มีอยู่จริงกับระดับความรู้     
ผู้ประกอบการคาดหวังไว้มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ในภาพรวมของทุกกิจการ พบว่า แรงงานทุกกลุ่มฝีมือยังมีระดับ
รู้ในด้านต่างๆ ที่ปฏิบัติได้จริงต่ ากว่าความรู้ในระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังอยู่ไม่เกินร้อยละ 30 มีค่าความ
คาดหวังแตกต่างไม่เกิน 1 ระดับความคาดหวัง โดยประเภทความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ มี
ความคาดหวังเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.08 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคาดหวังเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.90 ความรู้ด้านธุรกิจ มีความคาดหวังเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.97 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กร มีความคาดหวังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.43 และความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ มีความคาดหวังเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.08  ซึ่งจากข้อมูลประเภทความรู้ด้านต่างๆ พบว่า ความรู้ด้านธุรกิจ ความเข้าในองค์กรและ
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ ผู้ประกอบการไม่ได้คาดหวังแรงงานในกลุ่มฝีมือและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมากนัก เนื่องจาก
แรงงานกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าในองค์กรและวิชาชีพตนเองอยู่ในเบื้องต้นแล้ว เพียงแต่
ผู้ประกอบการยังมีความคาดหวังให้มีการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาความคาดหวังในกลุ่มของแรงงาน 
ไร้ฝีมือและกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือจะพบว่า ผู้ประกอบการมีความคาดหวังความรู้ใน 5 เรื่องดังกล่าวมากกว่ากลุ่ม
ของแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพของตนเอง ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาการท างานให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณากลุ่มที่ค่าความคาดหวังความรู้ที่แตกต่าง
จากความรู้ในปัจจุบันมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มแรงงานระดับไร้ฝีมือ มีค่าความคาดหวัดแตกต่างเฉลี่ย 33.58 และ
เป็นประเภทความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพและความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่
ต้องการการพัฒนาทักษะฝีมือ และเป็นแรงงานที่มีจ านวนมากในสถานประกอบการ จึงเป็นกลุ่มแรงงานที่
ผู้ประกอบการคาดหวังต้องการให้มีความรู้เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน  

ตารางที่  15  ระดับความรู้ด้านต่างๆของพนักงานที่เป็นอยู่จริงและความรู้ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
 จ าแนกตาม กลุม่ประเภทความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

ปัจจุบัน คาดหวัง
อตัราการ
คาดหวังที่
เพิม่ขึน้

ปัจจุบัน คาดหวัง
อตัราการ
คาดหวังที่
เพิม่ขึน้

ปัจจุบัน คาดหวัง
อตัราการ
คาดหวังที่
เพิม่ขึน้

ปัจจุบัน คาดหวัง
อตัราการ
คาดหวังที่
เพิม่ขึน้

ปัจจุบัน คาดหวัง
อตัราการ
คาดหวังที่
เพิม่ขึน้

1. ความรู้ด้านกฎหมายและ
กฎระเบยีบในวิชาชพี 1.77 2.8 36.79% 2.07 2.99 30.77% 2.44 3.26 25.15% 2.66 3.37 21.07% 2.17 3.06 29.08%
2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 1.81 2.85 36.49% 2.1 2.99 29.77% 2.45 3.3 25.76% 2.67 3.38 21.01% 2.19 3.08 28.90%
3. ความรู้ด้านธุรกจิ 1.88 2.84 33.80% 2.14 3.07 30.29% 2.55 3.33 23.42% 2.7 3.41 20.82% 2.24 3.11 27.97%

4. ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัองค์กร 1.99 2.93 32.08% 2.24 3.08 27.27% 2.62 3.38 22.49% 2.72 3.4 20.00% 2.31 3.14 26.43%

5. ความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาชพี 2.13 2.99 28.76% 2.27 3.1 26.77% 2.68 3.46 22.54% 2.79 3.47 19.60% 2.39 3.19 25.08%

ประเภทความรู้

แรงงานไรฝี้มือ แรงงานก่ึงฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บรหิาร เฉลี่ยทัง้หมด
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2) ระดับความต้องการด้านทักษะของผู้ท างาน 
จากการส ารวจข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับทักษะด้านต่างๆ ของผู้ท างานในแต่ละ               

ประเภทอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบระดับทักษะที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ 
พบว่า ในภาพรวมของทุกประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ทักษะของผู้ท างานที่ผู้ประกอบการมีความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  ในทุกกลุ่มทักษะฝีมือ มีความคาดหวังเฉลี่ยทั้งหมด ร้อยละ 33.01 โดยใน
กลุ่มของแรงงานไร้ฝีมือมีค่าความคาดหวังแตกต่างมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ เนื่องจากปัจจุบันผู้
ประกอบเห็นว่าการมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นในการท างานมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นแรงงานในระดับ
ปฏิบัติ อย่างน้อยให้สามารถอ่านได้ เขียนได้ สื่อสารได้บ้างเพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างาน ส่วนทักษะรองลงมาได้แก่ 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความคาดหวังเฉลี่ยทั้งหมด ร้อยละ 27.27  และกลุ่มแรงงานที่ผู้ประกอบการมีความคาดหวัง
ให้เพ่ิมทักษะสูงสุดคือกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ส่วนทักษะด้านการใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการค านวณ ทักษะ
ในการบริหารจัดการ ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพและทักษะในการสื่อสาร มีความคาดหวังเฉลี่ยทั้งหมด ร้อยละ 
24.02 , 23.51 , 21.87 และ 21.24 ตามล าดับ    

ทั้งนี้ ในภาพรวมของทุกกลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการการที่มีความคาดหวังกับแรงงานไร้ฝีมือและกลุ่ม
แรงงานกึ่งฝีมือมากกว่ากลุ่มแรงงานอ่ืน ๆ เพราะแรงงานส่วนมากเป็นแรงงานเข้าใหม่หรือยังมีประสบการณ์ในการ
ท างานไม่มาก ยังขาดทักษะในกาท างาน และอยู่ในระดับปฏิบัติที่มีจ านวนมากกว่ากลุ่มแรงงานอ่ืน หากสามารถพัฒนา
ทักษะของตนเองในหลายๆ ด้านได้มากขึ้น จะสามารถช่วยให้การด าเนินกิจการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ส่วน
กลุ่มแรงงานฝีมือและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท างาน เกิดทักษะ
แล้ว แต่ยังคงคาดหวังให้มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม และเป็นผู้ที่ต้องรับนโยบายจากเจ้าของกิจการถ่ายทอดกับ
ผู้ท างานในระดับอ่ืนๆ และติดต่อกับบุคคลภายนอกอยู่เป็นประจ า การพัฒนาทักษะจึงยังคงมีความจ าเป็นที่
ผู้ประกอบการมีความต้องการและคาดหวังให้มีมากขึ้นกว่าเดิม  

ตารางที่  16  ระดับทักษะด้านต่างๆของผู้ท างานทีม่ีอยู่จริงและทกัษะที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
             จ าแนกตามประเภททักษะฝีมือแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 
 

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

1. ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 1.53 2.72 43.75% 1.86 2.96 37.16% 2.28 3.23 29.41% 2.77 3.5 20.86% 2.05 3.06 33.01%
2. ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์ 1.77 2.84 37.68% 2.25 3.13 28.12% 2.63 3.43 23.32% 2.93 3.57 17.93% 2.32 3.19 27.27%
3. ทกัษะด้านการใชค้ณิตศาสตร์และ
การค้านวณ 2.06 2.99 31.10% 2.42 3.24 25.31% 2.76 3.54 22.03% 3.2 3.83 16.45% 2.53 3.33 24.02%
4. ทกัษะในการส่ือสาร 2.3 3.09 25.57% 2.51 3.28 23.48% 2.94 3.6 18.33% 3.28 3.87 15.25% 2.67 3.39 21.24%
5. ทกัษะในการบริหารจัดการ 2.09 3.01 30.56% 2.51 3.33 24.62% 2.81 3.55 20.85% 3.26 3.86 15.54% 2.57 3.36 23.51%
6. ทกัษะความสามารถเฉพาะใน 2.33 3.16 26.27% 2.56 3.35 23.58% 2.99 3.67 18.53% 3.26 3.87 15.76% 2.68 3.43 21.87%

เฉลี่ยทัง้หมด

ประเภททกัษะ

แรงงานไรฝี้มือ แรงงานก่ึงฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บรหิาร
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3) ระดับความต้องการด้านคุณลักษณะของผู้ท างาน 
จากการส ารวจข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผู้ท างาน                       

ในแต่ละประเภทกิจการ โดยเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่ เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับคุณลักษณะที ่                   
ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ ในภาพรวมของทุกอุตสาหกรรม พบว่า แรงงานทุกกลุ่มฝีมือยังมีคุณลักษณะ                 
ในด้านต่างๆ ที่ปฏิบัติได้จริงต่ ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวัง ซึ่งมีค่าความคาดหวังแตกต่างโดยรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 0.86 ซึ่งพบว่า กลุ่มที่ค่าความคาดหวังคุณลักษณะที่แตกต่างจากคุณลักษณะในปัจจุบันมากที่สุด ได้แก่ 
กลุ่มแรงงานระดับกึ่งฝีมือทุกคุณลักษณะ ซ่ึงมีค่าความคาดหวังแตกต่างเฉลี่ย 1.07 โดยประเภทคุณลักษณะด้าน
ความใฝุเรียนรู้ มีค่าความคาดหวังแตกต่างมากท่ีสุด เท่ากับ 1.17  และรองลงมาเป็นคุณลักษณะด้านการมีจิต
สาธารณะ และความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียรและการตรงต่อเวลา ตามล าดับ ส่วนค่าความคาดหวังที่
มีค่าความแตกต่างรองลงมาได้แก่ แรงงานไร้ฝีมือ มีค่าความคาดหวังแตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 โดยประเภทคุณลักษณะ
ด้านความใฝุเรียนรู้มีค่าแตกต่างมากที่สุดเช่นกัน โดยมีค่าเท่ากับ  1.05 และคุณลักษณะอ่ืนๆ มีค่าความแตกต่างอยู่ที่ 
0.92 – 0.98 ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มแรงงานนี้ผู้ประกอบการเห็นว่าควรต้องมีการพัฒนาและเพ่ิมคุณลักษณะของการใฝุเรียนรู้ 
เนื่องจากเป็นแรงงานใหม่ที่ต้องพัฒนาฝีมือเพ่ิมขึ้น หากสามารถเพ่ิมคุณลักษณะการใฝุเรียนรู้ให้มากขึ้น จะสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานของตนได้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะฝีมือ ประสบการณ์ในการท างาน   

ซึ่งในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคาดหวังในคุณลักษณะในทุกๆ ด้าน โดยให้ความส าคัญ                     
กับคุณลักษณะด้านความใฝุ เรียนรู้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 นั่นหมายถึงอย่างน้อยทุกกลุ่มแรงงาน                                 
ควรมีการใฝุเรียนรู้ ต่อหน้าที่ในการท างานของตน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความช านาญ  และด้านการมีจิตสาธารณะ                
ซ่ึงผู้ประกอบการการต้องการให้แรงงานทุกกลุ่มมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกันในการท างาน เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพสังคม วิถีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมมีการแข็งขันสูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องให้ทุกคน            
มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส าคัญควบคู่ไปกับการใฝุเรียนรู้และความขยัน หมั่นเพียร องค์กร           
จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและม่ันคง เกื้อกูลกันในการด าเนินธุรกิจได้  

ตารางที่  17  ระดับคุณลักษณะด้านต่างๆของผู้ท างานทีม่ีอยู่จริงและทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
             จ าแนกตามประเภทคุณลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา ระบบฐานข้อมลูแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

ปจัจบุนั คาดหวัง
อัตราการ
คาดหวังที่
เพ่ิมขึ้น

1. ความซ่ือสัตย์ สุจริต 3.48 4.44 21.62% 3.42 4.46 23.32% 3.71 4.49 17.37% 4.26 4.73 9.94% 3.66 4.51 18.85%
2. ความอดทน 3.53 4.45 20.67% 3.4 4.44 23.42% 3.71 4.48 17.19% 4.26 4.76 10.50% 3.68 4.52 18.58%
3. ความขยัน หมั่นเพยีร 3.52 4.46 21.08% 3.42 4.47 23.49% 3.63 4.46 18.61% 4.25 4.73 10.15% 3.66 4.52 19.03%
4. การตรงต่อเวลา 3.49 4.44 21.40% 3.38 4.43 23.70% 3.66 4.48 18.30% 4.24 4.73 10.36% 3.65 4.5 18.89%
5. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.54 4.47 20.81% 3.44 4.47 23.04% 3.68 4.46 17.49% 4.22 4.7 10.21% 3.68 4.51 18.40%
6. ความมีระเบยีบวินัย 3.43 4.39 21.87% 3.38 4.43 23.70% 3.66 4.45 17.75% 4.22 4.7 10.21% 3.62 4.47 19.02%
7. ความใฝ่เรียนรู้ 3.3 4.35 24.14% 3.23 4.4 26.59% 3.59 4.44 19.14% 4.23 4.7 10.00% 3.52 4.45 20.90%
8. การมีจิตสาธารณะ 3.38 4.36 22.48% 3.28 4.37 24.94% 3.55 4.41 19.50% 4.25 4.74 10.34% 3.57 4.45 19.78%

เฉลี่ยทัง้หมด

ประเภทคุณลักษณะ

แรงงานไรฝี้มือ แรงงานก่ึงฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บรหิาร
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3.3 สาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน 
ผลจากการส ารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานจากสถานประกอบการใน 

จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560 ในหัวข้อสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน 5 อันดับแรก พบว่า สาเหตุล าดับแรก               
ที่สถานประกอบการพิจารณาเกิดจาก ปัญหาการลดลงของประชากร โดยรวมของประเทศ มีก าลังแรงงานเข้าสู่
ตลาดแรงงานน้อยลง รองลงมาล าดับ 2 เกิดจากแรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการทงาน
ประเภทที่ใช้ทักษะต่ า สาเหตุหนึ่งมาจากการที่แรงงานมีการศึกษาที่สูงขึ้น ในล าดับที่ 3 เกิดจากปัญหาการ              
เข้าและออกของแรงงานอยู่ในระดับสูง (Job turnover) แรงงานมีการเปลี่ยนงานใหม่ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
การขาดความอดทน ไม่สู้งานเมื่อพบปัญหาอุปสรรคก็ต้องการเปลี่ยนที่ท างานใหม่ ด้วยภาพสังคมและ                
วิถีการใช้ชีวิตของแรงงานที่เปลี่ยนไปในสมัยปัจจุบัน การฝึกฝนการอดทนในการท างานน้อยลง ท าให้เกิดการ
เข้าออกของแรงงาน สถานประกอบการต้องรับพนักงานใหม่เพ่ือทดแทนอยู่เสมอ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนแรงงาน ล าดับที่ 4 แรงงานมุ่งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จนขาดแรงงานระดับกลาง 
ซึ่งเป็นแรงงานที่สถานประกอบมีความต้องการสูงที่สุดในจังหวัด เนื่องจากส่วนหนึ่งคิดว่าการเรียนต่อจนจบ
ระดับอุดมศึกษาจะสามารถมีงานที่ดี งานที่ ไม่ต้องล าบากท าให้ก าลังแรงงานไม่ยอมออกสู่ตลาดแรงงานใน
ระดับกลาง ทั้งที่อุปสงค์มาก   และในล าดับที่ 5 แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการ 

ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคลองกับล าดับที่ 4 เนื่องจากอุปสงค์แรงงานไม่ตรงกับอุปทานที่มีในตลาดแรงงาน ก า ลัง
แรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานช้ากว่าความต้องการด้านอุปสงค์ที่มี และอีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากก าลังแรงงานใหม่
ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีความรู้จากสิ่งที่เรียนมาแต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้ในชีวิตการท างานจริง 

ตารางที่  18  สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
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อันดับสูงสุด สาเหตุ
1* อืน่ๆ  (*ไม่สามารถน้ามาวิเคราะหไ์ด้ เนื่องจาก ขอ้มูลจากการส้ารวจสปก.ไม่ได้ระบเุหตุผลประกอบ)
2 ปญัหาการลดลงของประชากร
3 แรงงานเลือกงานหรือการมีทศันคติในทางลบต่อการท้างานประเภททีใ่ชท้กัษะต้่า
4 ปญัหาการเขา้และออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง
5 แรงงานมุ่งศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษามากขึน้ จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง
6 แรงงานทีม่ีอยู่มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไม่ตรงกบัความต้องการ
7 ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านทีพ่ร้อมท้างานมีน้อยลงกว่าความต้องการ
8 แรงงานทีท่้างานยากล้าบาก (3D) ได้ค่าตอบแทนไม่จูงใจ
9 แรงงานย้ายจากภาคอตุสาหกรรมสู่ภาคเกษตรมากขึน้
10 แรงงานย้ายออกไปท้างานในภาคทีไ่ม่เปน็ทางการมากขึน้ (Informal sector) 
11 แรงงานผันตัวไปเปน็ผู้ประกอบการ (SMEs) มากขึน้
12 แรงงานสนใจไปท้างานต่างประเทศมากขึน้
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3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ผลจากการส ารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานจากสถานประกอบการในจังหวัด

สุพรรณบุรี ปี 2560 มีสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลายอันดับซึ่ง สถานประกอบการ      
ในจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 5 อันดับแรกที่ควรแก้ไข ได้แก่ 
ล าดับที่ 1 การจ้างแรงงานต่างด้าวมาทดแทนแรงงานที่ขาด  ล าดับที่ 2 และ 3 ผู้ประกอบการใช้การปรับการด าเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับแรงงานที่ตนมี และใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน 
ล าดับที่ 4 การเพ่ิมแรงจูงใจ โดยการปรับเพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงานใหม่ ให้เข้ามาท างานกับตน 
และในล าดับที่ 5 ปรับกระบวนการท างานใหม่ โดยให้แรงงานที่มีท างานล่วงเวลามากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาการผลิต
หรือให้บริการของสถานประกอบการ   

ตารางที่  19  แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
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อันดับสูงสุด แนวทางแก้ไข
1 จ้างแรงงานต่างด้าว
2 ผลิตเทา่ทีม่ีแรงงาน
3 ใชเ้คร่ืองจักรและเทคโนโลยีทดแทนกา้ลังแรงงาน
4 เพิม่ค่าจ้างและสวัสดิการเพือ่จูงใจแรงงานใหม่
5 จ้างท้างานล่วงเวลามากขึน้
6 การใหข้อ้มูลและขา่วสารด้านอาชพีทีข่าดแคลนใหท้ัว่ถงึกลุ่มเปา้หมายมากขึน้
7 ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ
8 รักษาระดับการผลิตใหส้อดคล้องกบักา้ลังการผลิตทีม่ีอยู่
9 อืน่ๆ โปรดระบุ


