
 
 
 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ต่อนกลางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ มีความส าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีมากที่สุด           
เมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน  จากสภาพภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์และชัยภูมิที่เหมาะสม 
ส่งผลให้สุราษฎร์ธานีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค  และบนเส้นทางแห่งการพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรือง     
มั่งคั่งดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์ ที่มีบทบาทยิ่งต่อจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี แม้แต่ชื่อ “สุราษฎร์ธานี” ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว       
รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานนามให้ ซึ่ง แปลว่า“เมืองแห่งคนดี” ด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตนเอง มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าระดับโลก   

 ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพ ฯ โดยทางรถยนต์ ประมาณ 645 กิโลเมตร          
มีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุด
ในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มีเก่าะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย       
เนื้อที่ 227.25 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร        
42 เกาะ เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัด 
ประมาณ 80 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ         ติดต่อกับจังหวัดชุมพร  และอ่าวไทย 
ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดพังงา  และระนอง 

 แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 ค าขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี      “เมืองร้อยเกาะ  เงาะอร่อย  หอยใหญ่  ไข่แดง  แหล่งธรรมะ” 

 วิสัยทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี    “สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร 
                                                  และผู้น าการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค” 

 

สถานการณ์ตลาดแรงงานจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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 ลักษณะทางภูมิประเทศ 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49 % ของพื้นที่จังหวัด มีเทือกเขาสูงทอดยาว    
ตามแนวเหนือใต้ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ก่อให้เกิดลุ่มน้ าน้อยใหญ่ รวม 14  ลุ่มน้ า ลุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
ลุ่มน้ าตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นต้น แม่น้ า ล าคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสู่ อ่าวไทย          
ด้านทิศตะวันออก ส าหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้ 

1. ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พื้นที่ในเขตอ าเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม ท่าฉาง   
              ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และ อ าเภอวิภาวดี 

2. ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก ่พื้นที่อ าเภอเมือง และพุนพนิ 
3. ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พื้นที่อ าเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เวียงสระ และบ้านนาสาร 
4. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงต่อนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม บ้านนาเดิม  

              ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา 
5. ลักษณะภูมิประเทศเป็นเก่าะในอ่าวไทย ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเก่าะสมุย เก่าะพะงัน หมู่เก่าะอ่างทอง และ 

             เก่าะบริวาร รวม 42 เกาะ 

   ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากท าเลที่ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเกิดบริเวณ   
ทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช       
แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแนวช่วยลดอิทธิพล
ลมมรสุมดั งกล่ าวจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานีจะได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ เป็นส่ วนใหญ่                    
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ท าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย  จึงมีช่วงฤดูฝน
ยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม 

   แหล่งน  าธรรมชาต ิ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลุ่มน้ าใหญ่น้อยรวม 14 ลุ่มน้ า แต่ละลุ่มน้ ามีแม่น้ า และร่องหลายสายทุกสาย                   
ล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ าในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทรออกสู่ทะเลด้านตะวันออกในอดีต่อาศัยเครือข่าย             
แม่น้ าเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่งแม่น้ าที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี           
คือ แม่น้ าตาปี แม่น้ าพุมดวง ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ าที่ส าคัญของจังหวัดมี 2 สาย            
คือแม่น้ าตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผ่าน อ.ชัยบุรี อ.พระแสง อ.เวียงสระ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร               
อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ อ.เมือง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริมาณน้ าเฉลี่ย 5,900 ล้าน ลบ.ม.
ต่อปี มีแม่น้ าสาขาที่ส าคัญ 6 สาย ได้แก่ คลองสินปุน คลองอิปัน คลองพุนพิน คลองท่ากูบ คลองมะขามเตี้ย              
และคลองขวาง 

แม่น้ าพุมดวงหรือแม่น้ าคีรีรัฐ เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน อ.บ้านตาขุน อ.คีรีรัฐนิคม และ
ท่าฉาง บรรจบกับแม่น้ าตาปีที่ อ.พุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ าเฉลี่ย 6,600 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี คลองสาขา
ที่ส าคัญ 4 สาย ได้แก ่คลองยัน คลองแสง คลองสก และคลองพนม 
 การปกครอง 

1) การปกครองท้องที่ แบ่งการปกครองเป็น 19 อ าเภอ 128 ต าบล 1,074 หมู่บ้าน 
2) โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง แบ่งเปน็ 
    2.1) หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด 34 หน่วยงาน 
    2.2) หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางมี 125 หน่วยงาน 

               2.3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ สังกัดกระทรวงอื่น ๆ จ านวน 23 หน่วยงาน 
               2.4) หน่วยงานอิสระของรัฐ 2 หน่วยงาน 



           ส ำนกังำนแรงงำนจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี  3 

 

3) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 36 แห่ง 
(เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 31 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 101 แห่ง ดังนี้ 

   จ านวนต าบล หมู่บ้าน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละอ าเภอ 

อ าเภอ 
พื นที่ 

( ตร.กม.) 

ห่างจาก 

จังหวัด(กม.) 

จ านวน(แห่ง) จ านวนบ้าน 

หลังคาเรือน ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมือง 231.317 1 9 59 3 7 83,962 

พุนพิน 1,201.163 12 16 98 1 16 36,817 

บ้านนาสาร 835.060 41 10 65 2 9 22,665 

กาญจนดิษฐ์ 873.539 18 13 117 5 9 36,135 

ดอนสัก 458.000 61 4 41 1 4 13,427 

เกาะสมุย 227.250 84 7 39 1 0 41,113 

เกาะพะงัน 193.000 100 3 17 4 0 12,003 

ไชยา 1,004.634 68 9 54 2 7 18,397 

ท่าชนะ 683.086 78 6 81 1 6 20,223 

คีรีรัฐนิคม 1,347.370 55 8 85 1 8 15,393 

บ้านตาขุน 1,300.000 71 4 29 2 3 6,350 

พนม 703.223 80 6 56 2 4 12,437 

ท่าฉาง 1,160.426 37 6 46 1 6 11,870 

บ้านนาเดิม 206.000 50 4 30 1 4 7,747 

เคียนซา 580.000 61 5 51 2 4 16,730 

เวียงสระ 433.587 65 5 64 5 1 21,841 

พระแสง 1,328.062 68 7 74 2 7 22,477 

ชัยบุรี 430.000 112 4 37 0 4 9,241 

วิภาวดี 543.530 70 2 31 0 2 5,951 

 
  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงาน และก าลังแรงงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากผลการส ารวจข้อมูลภาวะการท างานของประชากรของส านักงานสถิติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า              
ในไตรมาส 4 ปี 2559  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,049,427 คน  โดยเป็นประชากร               
ในวัยแรงงานจ านวน 858,083 คน ในจ านวนนี้เป็นก าลังแรงงานรวมจ านวน 586,448 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.34)       
โดยเป็นผู้มีงานท าจ านวน 579,116 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด) ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้ม
จ านวนประชากรตั้งแต่ปี 2555 - 2559 พบว่า ในช่วงปี 2555 - 2559 จ านวนประชากรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด   
คิดเป็นร้อยละ 1.53  ซึ่งโดยภาพรวมแล้วจ านวนประชากรในวัยแรงงานและก าลังแรงงานรวมปรับตัวในลักษณะ             
ที่ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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นอกจากนี้ยังพบว่า ในช่วงปี 2555 - 2559 จ านวนก าลังแรงงานรวมมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ในปี 2560          
มีจ านวนก าลังแรงงานรวมประมาณ 586,448 คน ลดลงเป็นประมาณ 28,136 คน คิดเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 4.57      
เมื่อเทียบกับปี 2558 และเป็นอัตราส่วนลดลงร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับปี 2557 

 

แผนภาพที่ 1 จ านวนประชากร ประชากรในวัยแรงงาน และก าลังแรงงาน ปี 2555 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ที่มา : ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร,ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2559 เป็นข้อมูลประมาณการจากข้อมูลของส านักงานสถติิแห่งชาติไตรมาส 4 ปี 2559 
 

เมื่อพิจารณาถึงจ านวนก าลังแรงงานในแต่ละระดับการศึกษา เฉลี่ย 4 ปี 2555 – 2559 พบว่า ในระดับประถมศึกษา 
จ านวน  217,938 คน คิดเป็นร้อยละ 25.39 รองลงมา เป็นผู้มีการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 165,323 คน 
ร้อยละ 19.27 และมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 161,727 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 ตามล าดับ (แผนภาพที่ 2) 

แผนภาพที่ 2 จ านวนก าลังแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา เฉลี่ย 4 ไตรมาส ปี 2555 - 2559 
 

 

 

 

 

 

 

             
 
               ที่มา : ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 หมายเหตุ : ข้อมูลป ี2559 เปน็ข้อมูลประมาณการจากข้อมูลของส านักงานสถติิแห่งชาติไตรมาส 4 ป ี2559 
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2. โครงสร้างการจ้างงาน 
2.1 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ในช่วงปี 2555-2559 ภาวะการจ้างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับการศึกษา โดยในปี 2559         
ระดับการศึกษาที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้มีงานท ามากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษาจ านวนผู้มีงานท าประมาณ 
217,938 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับปี 2555 รองลงมา คือระดับต่ ากว่าประถมศึกษา มีจ านวนผู้มีงานท า
ประมาณ 165,323 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา เฉลี่ย 4 ไตรมาส ปี 2555 - 2559 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ที่มา : ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร,ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
            หมายเหตุ : ข้อมูลป ี2559 เป็นข้อมูลประมาณการจากข้อมูลของส านกังานสถิติแห่งชาติไตรมาส 4 ปี 2559 
 

2.2 โครงสร้างการว่างงาน 
ในช่วงปี 2555 - 2559 จ านวนผู้ว่างงานมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2559 จ านวนผู้ว่างงาน             

มีการปรับตัวลดลงเหลือ 6,780 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.15 ในปี 2558 มีจ านวนผู้ว่างงาน 1,712 คน          
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.27 ในปี 2557 มีจ านวนผู้ว่างงาน 2,477คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.40         
ในปี 2556 มีจ านวนผู้ว่างงาน 4,412 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.94 และในปี 2555 มีจ านวนผู้ว่างงาน  4,110  คน        
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.69 เท่านั้น (แผนภาพที่ 3) 

แผนภาพที่ 3 จ านวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน ปี 2555 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เฉลี่ย 4 ไตรมาส, ส านกังานสถติิแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ข้อมูลป ี2559 เป็นข้อมูลประมาณการจากข้อมูลของส านักงานสถติิแห่งชาติไตรมาส 4 ป ี2559 

ระดับการศึกษา ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  ไม่มีการศึกษา  23,665 26,704 45,461 41,955 47,810 
  ต่ ากว่าประถมศึกษา  187,450 139,546 152,296 142,620 165,323 
  ประถมศึกษา  207,794 226,484 213,302 218,300 217,938 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  176,108 184,593 146,688 149,534 161,727 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย  105,697 110,496 137,561 129,914 129,727 
  อุดมศึกษา  92,801 106,291 132,450 139,414 106,318 
 การศึกษาอ่ืนๆ 0 0 0 0 0 

 ไม่ทราบ 4,995 14,928 16,841 29,682 29,240 
รวม 798,510 809,042 844,599 851,419 858,083 
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2.3 สถานการณ์การจ้างแรงงาน 

1) จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

ในปี 2560 โดยมีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมจ านวน 287,447 คน คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของผู้มีงานท า
ทั้งหมด ส่วนผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 291,669 คน (ร้อยละ 50.36 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) ร้อย 48.14     
โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะมีผู้ท างานใน   สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ฯ  มากที่สุด  มีจ านวน 99,026 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 รองลงมา คือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
จ านวน 54,579 คน ร้อยละ 18.7 สาขาการผลิต จ านวน 31,789 คน ร้อยละ 10.90 สาขาการก่อสร้างจ านวน 22,640 คน 
ร้อยละ 7.76 และการศึกษา จ านวน 15,419 คน ร้อยละ 5.29ตามล าดับ(ตารางที่2) 

ตารางที่ 2 จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสรุาษฎร์ธานี และสดัส่วนร้อยละจ าแนกตามอุตสาหกรรมในปี 2559 

รายอุตสาหกรรม 
ปี 2559 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภาคเกษตร 287,447 49.64 

1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 287,447 100.00 
นอกภาคเกษตร 291,669 50.36 

2. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 914 0.32 
3. การผลิต 31,789 10.89 
4. การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ า 1,753 0.60 
5. การจัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสีย 0 0.00 
6. การก่อสร้าง 22,640 7.76 
7. การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
99,026 

33.95 
8. การขนส่งที่เก็บสินค้า 14,979 5.13 
9. กิจกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 54,579 18.71 
10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,647 0.56 
11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย 4,978 1.70 
12. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2,830 0.97 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 1,577 0.54 
14. การบริหารและสนับสนุน 2,821 0.96 
15. การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 15,126 5.18 
16. การศึกษา 15,419 5.28 
17. สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 4,272 1.46 
18. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ 214 0.07 
19. กิจกรรมบริการ ด้านอื่นๆ 13,830 4.74 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1,518 0.52 
21. องค์การระหว่างประเทศ 0 0.00 
22. ไม่ทราบ 1,758 0.60 

รวม 579,116 100.00 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
          หมายเหตุ : ข้อมูลป ี2559 เป็นข้อมูลประมาณการจากข้อมูลของส านกังานสถิติแห่งชาติไตรมาส 1 ป ี2559 
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2) จ าแนกตามอาชีพ 
เมื่อจ าแนกแรงงานออกตามระดับอาชีพพบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มีจ านวน

มากที่สุด 267,915 คน ร้อยละ 46.26  พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดจ านวน 112,887 คน ร้อยละ 19.49  
อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและให้บริการ จ านวน 67,852 คน ร้อยละ 11.72  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจการค้าที่ เกี่ยวข้อง จ านวน 41,069 คน ร้อยละ 7.09  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน                 
ด้านการประกอบ จ านวน 21,162 คน ร้อยละ 3.65 (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสรุาษฎรธ์านี และสัดส่วนร้อยละ จ าแนกตามอาชีพในปี 2559 

รายอาชีพ 
**ปี 2559 

จ านวน  ร้อยละ 
1. ผู้บัญญตัิกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโส และผูจ้ัดการ 12,545 2.16 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 16,016 2.76 
3. ประกอบวิชาชีพด้านช่างเทคนิคสาขาต่างๆ  และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 17,566 3.03 
4. เสมียน 18,459 3.18 
5. พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด 112,887 19.49 
6. ผู้ปฏิบัติงานท่ีมฝีีมือในด้านการเกษตรและการประมง 267,915 46.26 
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธรุกิจการคา้ที่เกี่ยวข้อง 41,069 7.09 
8. ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 21,162 3.65 
9. อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขยายและการให้บริการ 65,852 11.37 
10. คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น 3,645 0.62 

รวม 579,116 100.00 

ที่มา:ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร, ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ
**ข้อมูลป2ี559 เป็นข้อมูลประมาณการจากขอ้มูลของส านักงานสถิตแิห่งชาติไตรมาส 4 ปี 2559 

3) จ าแนกตามการศึกษา 

ในปี 2559 แรงงานไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 25.39 และระดับต่ ากว่า
ประถมศึกษา ร้อยละ 19.26 ขณะที่แรงงานระดับ อุดมศึกษา มีเพียงร้อยละ 12.39 (ตารางที่ 4) 

ตารางที่   4 จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสรุาษฎร์ธานีและสัดส่วนร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ในปี  2557- 2559 

ระดับการศึกษา 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการศึกษา 45,461 5.38 41,955 4.92 47,810 5.57 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 152,296 18.03 142,620 16.75 165,323 19.26 
ประถมศึกษา 213,302 25.25 218,300 25.63 217,938 25.39 
มัธยมศึกษาตอนต้น 146,688 17.36 149,534 17.56 161,727 18.84 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 137,561 16.28 129,914 15.25 129,727 15.11 
อุดมศึกษา 132,450 15.68 139,414 16.37 106,318 12.39 
ไม่ทราบ 16,841 1.99 29,682 3.48 29,240 3.40 

รวม 844,599 100.00 851,419 100.00 858,083 100.00 

ที่มา : ข้อมูลส ารวจภาวะการท างานของประชากร , ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ
**ข้อมูลป2ี559เป็นข้อมูลประมาณการจากขอ้มูลของส านักงานสถิตแิห่งชาติไตรมาส 4 ปี 2559 
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3. สถานการณ์ด้านอุปสงค์  (Demand)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.1  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงปริมาณ 

1) จ านวนผูท้ างานทั งหมด 
จากการส ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพื่อรองรับการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนระดับจังหวัด             

ปี 2560 ซึ่งด าเนินการส ารวจสถานประกอบการใน 29 สาขาอุตสาหกรรม จ านวน 713 แห่งโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง          
(สถานประกอบกิจการที่มีรายชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้นสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ      
และรัฐวิสาหกิจ) พบว่า ในปี 2560 มีผู้ท างานจ านวนรวมทั้งสิ้น 73,424 ราย เป็นชาย 41,368 ราย (ร้อยละ 56.34)           
หญิง 32,056 ราย (ร้อยละ 43.66) ทั้งนี้ผู้ท างานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด จ านวน 24,488 ราย          
(ร้อยละ 33.35) รองลงมาได้แก่กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 23,469ราย (ร้อยละ 31.96) และกลุ่มแรงงานฝีมือ 22,335 ราย     
(ร้อยละ 30.42) ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 

ตารางที่  5  จ านวนผู้มีงานท าทั งหมดจ าแนกตามเพศ ปีพ.ศ. 2560 
หน่วย : คน 

ระดับฝีมือแรงงาน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ผู้เชี่ยวชาญผูบ้ริหาร 1,802 4.36 1,330 4.15 3,132 4.27 
แรงงานฝีมือ 11,475 27.74 10,860 33.88 22,335 30.42 
แรงงานกึ่งฝีมือ 13,448 32.51 11,040 34.44 24,488 33.35 
แรงงานไร้ฝมีือ 14,643 35.39 8,826       27.53 23,469 31.96 

รวม 41,368 100 32,056 100 73,424 100 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน(PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
  

เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจการ พบว่า กิจการที่มีผู้ท างานมากที่สุดได้แก่ กิจการที่พักแรมและบริการ     
ด้านอาหาร โดยมีผู้ท างานอยู่ถึง 18,271 ราย (ร้อยละ 24.88 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมาได้แก่กิจการขายส่ง    
ขายปลีกซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ 17,087 ราย (ร้อยละ 23.27) และกิจการอาหารและอาหารสัตว์ 6,345 ราย  
(ร้อยละ 8.64)  (ตารางที่  6) 

ตารางที่  6  จ านวนผู้ท างานทั งหมดจ าแนกประเภทกิจการ ปี พ.ศ. 2560 
หน่วย : คน 

ประเภทกิจการ 
แรงงาน
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวม 

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสตัว์บกและสตัว์น้ า 508 418 369 13 1,308 
2. อาหารและอาหารสัตว ์ 2,370 2,102 1,629 244 6,345 
3. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 203 487 265 18 973 
4. การผลติสิ่งทอ 15 21 25  - 61 
5. การผลติเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 6 36 63  - 105 
6. การผลติรองเท้าและเครื่องหนัง 1 1 2  - 4 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 2 4 6  - 12 
8. การผลติไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 1,218 1,026 1,199 75 3,518 
9. เฟอร์นิเจอร ์ 61 50 23 4 138 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ  -  -  -  -  - 
11. ปิโตรเลียม  -  -  -  -  - 
12. ปิโตรเคม ี 11 45 33 6 95 
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ประเภทกิจการ 
แรงงาน
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวม 

13. การผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี 28 62 56 1 147 
14. การผลิตยางพาราและผลิตภณัฑ์ยาง 2,159 746 466 16 3,387 
15. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 53 37 41 2 133 
16. ผลิตภณัฑ์จากแร่อโละ 369 345 162 22 898 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑป์ระดิษฐ ์ 133 149 136 5 423 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 12 13 6   31 
19. ยานยนต์และชิ้นส่วน  -  -  -  -  - 
20. อุตสาหกรรมการผลติอื่นๆ 199 191 307 6 703 
21. ก่อสร้าง 1,356 1,324 1,180 217 4,077 
22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์ 4,487 6,121 5,766 713 17,087 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 240 344 264 30 878 
24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5,844 6,309 5,072 1,046 18,271 
25. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 1,166 1,256 1,453 58 3,933 
26. การเงินและการประกันภัย 29 98 334 44 505 
27. อสังหารมิทรัพย ์ 149 328 401 72 950 
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 325 917 919 55 2,216 
29. บริการอื่นๆ 2,525 2,058 2,158 485 7,226 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
 

เมื่อจ าแนกจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่า ในปี 2560 มีผู้ท างานที่จบการศึกษา
ระดับปวช. มากที่สุด จ านวน 14,044 ราย(ร้อยละ 19.13) รองลงมาได้แก่ระดับปริญญาตรี จ านวน 13,353ราย (ร้อยละ 
18.19) และระดับปวส./อนุปริญญา 12,074 ราย (ร้อยละ 16.44) ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มผู้ท างานที่จบการศึกษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายลงไป ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ในขณะที่กลุ่มผู้ท างานที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปส่วนใหญ่
จะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานฝีมือ (ตารางที่  7) 
 

ตารางที่  7  จ านวนผู้ท างานทั งหมดในปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
      หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
แรงงานไร้

ฝีมือ 
แรงงานกึ่ง

ฝีมือ 
แรงงาน

ฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
รวม 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 8,910 2,519 292                  0 11,721 

มัธยมศึกษาตอนต้น 8,223 2,504 436 0 11,163 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5,992 3,411 1,240 16 10,664 

ปวช. 339 10,318 3,381 2 14,044 

ปวส./อนุปริญญา 0 5,474 6,213 387 12,074 

ปริญญาตรี - 262 10,645 2,446 13,353 

ปริญญาโท - - 124 281 405 

ปริญญาเอก - - - 6 6 

รวม 23,469 24,488 22,335 3,132 73,424 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
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2) การเข้าออกงานของแรงงาน 
ผลการส ารวจการเข้าออกงานของแรงงานในกิจการต่างๆในปี 2560 พบว่า มีการรับแรงงานใหม่ทั้งสิ้น 

4,247 ราย โดยเป็นการรับเข้าท างานเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ านวน 3,816 ราย (ร้อยละ 89.85) และรับเข้า
ท างานในต าแหน่งงานใหม่ที่ขยายเพิ่ม 431 ราย (ร้อยละ 10.15) เมื่อพิจาณาตามรายกิจการ พบว่า กิจการที่มีการรับ
แรงงานเข้าท างานมากที่สุดได้แก่ กิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 1,513 ราย รองลงมาได้แก่
กิจการอาหารและอาหารสัตว์ 800 ราย และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 667 ราย ตามล าดับ (ตารางที่ 8)  

 

ตาราง  8  จ านวนพนักงานที่รับเข้าท างานใหม่ในปี 2560 จ าแนกตามสาเหตุของการรับเข้าท างานและประเภทกิจการ 

                                                                                                                                หน่วย : คน 

 
ประเภทกิจการ 

สาเหตุท่ีรับเข้าท างาน ร้อยละ 
แทนคน

เก่า 
ต าแหน่ง
งานใหม่ 

รวม 
แทนคน

เก่า 
ต าแหน่ง
งานใหม่ 

รวม 

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า 52 7 59 88.14 11.86 100 
2. อาหารและอาหารสัตว์ 791 9 800 98.88 1.12 100 
3. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 38  - 38 100  - 100 
4. การผลิตสิ่งทอ  -  -  -  -  -  - 
5. การผลติเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  -  -  -  -  -  - 
6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง  -  -  - -  - - 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ  -  -  - - - - 
8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้น
เฟอร์นิเจอร์) 121 4 125 96.80 3.20 100 
9. เฟอร์นิเจอร์ 5 - 5 - - 100 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ - - - - - - 
11. ปิโตรเลียม  -  -  - - - - 
12.ปิโตรเคมี 17  - 17 100 - 100 
13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 8  - 8 100 - 100 
14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 117  - 117 100 - 100 
15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 14  - 14 100 - 100 
16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโละ 19  - 19 100 - 100 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 7  - 7 100 - 100 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2  - 2 100 - 100 
19. ยานยนต์และชิ้นส่วน  -  -  - - - - 
20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 30  - 30 100 - 100 
21. ก่อสร้าง 177 75 252 70.24 29.76 100 
22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 1,237 276 1,513 64.25 35.75 100 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเท่ียว 37  - 37 100 - 100 
24. ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 632 35 667 94.75 5.25 100 
25. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 146  - 146 100 - 100 
26. การเงินและการประกันภัย 33  - 33 100 - 100 
27. อสังหาริมทรัพย์ 23  - 23 100 - 100 
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 24 5 29 82.76 10.17 100 
29. บริการอื่นๆ 286 20 306 93.46 6.54 100 

รวม 3,816 431 4,247 89.85 10.15 100 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
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การส ารวจการออกจากงานของแรงงานในปี 2560 พบว่ามีแรงงานที่ออกจากงานรวมทั้งสิ้น 1,346 ราย 
โดยส่วนใหญ่ 1,257 ราย (ร้อยละ 99.39 ) เป็นการลาออกของพนักงาน ส่วนการถูกให้ออกจากงานโดยมิใช่การลาออก  
นั้นมีสาเหตุมาจากสาเหตุอื่นๆ 53 ราย (ร้อยละ 3.94) และการลดงาน 2 ราย (ร้อยละ 0.15) ทั้งนี้เมื่อจ าแนก             
เป็นรายกิจการแล้ว พบว่ากิจการที่มีการออกจากงานมากที่สุด ได้แก่กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยมีการ
ออกจากงานมากถึง 581 ราย (ร้อยละ43.16) รองลงมาได้แก่กิจการการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 
190 ราย (ร้อยละ 14.12) และกิจการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 111 ราย (ร้อยละ 8.25) (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9  จ านวนพนักงานที่ออกจากงานในปี2560 จ าแนกตามสาเหตุของการออกจากงานและประเภทกิจการ 

                     หน่วย : คน 

ประเภทกิจการ 
สาเหตทุี่ออกจากงาน 

ลาออก ร้อยละ ลดงาน ร้อยละ ท าผิด ร้อยละ 
เหตุผล
อ่ืนๆ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1. เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า 41 100  - -  -  -  - - 41 100 

2. อาหารและอาหารสัตว ์ 539 92.77 - - 42 7.23 - - 581 100 

3. การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 27 100  - -  -  -  -  -  27 100 

4. การผลิตส่ิงทอ  - -  - -  -  -  -  -  - - 

5. การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  - - -  -  -  -  2 100 2 100 

6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง  - - - - - - - - - - 

7. อัญมณีและเครื่องประดับ  - -  - -  -  -  -  -  - - 
8. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 78 100  - -  - - - - 78 100 

9. เฟอร์นิเจอร์ 3 100  - -  -  -  -  -  3 100 

10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  - -  - -  -  -  -  -  -  - 

11. ปิโตรเลียม  - - - - - - - - - - 

12. ปิโตรเคมี 14 73.68 - -  5  26.32  -  -  19 100 

13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 7 100  - -  -  -  -  -  7 100 

14. การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 111 100 - - - - - - 111 100 

15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 9 100  - -  -  -  -  -  9 100 

16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 12 100  - -  -  -  -  -  12 100 

17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 4 100 - - - - -  -  4 100 

18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ 1 100  - -  -  -  -  -  1 100 

19. ยานยนต์และชิ้นส่วน - - - - - - - -  - - 

20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 16 100  - -  -  -  -  -  16 100 

21. ก่อสร้าง 25 43.10 - - - - 33 56.90 58 100 
22. ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยนต ์ 185 97.37 - - 5 2.63 - - 190 100 

23. ตัวแทนธุรกิจทอ่งเที่ยว 12 100 - -  - - - - 12 100 

24. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
       

64 96.97 2 3.03 - - - - 66 100 

25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 50 98.04 - - 1 1.96 - - 51 100 
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ประเภทกิจการ 
สาเหตทุี่ออกจากงาน 

ลาออก ร้อยละ ลดงาน ร้อยละ ท าผิด ร้อยละ 
เหตุผล
อ่ืนๆ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

26. การเงินและการประกันภัย 
        

8 88.89 - -  - - 1 11.11 9 100 

27. อสังหาริมทรัพย ์ 5 100 - - - -  - - 5 100 

28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 9 100 - - - - - - 9 100 

29. บริการอื่นๆ 37 100 - - - - - - 37 100 

รวม 1,257 93.39 2 0.15 53 3.94 34 2.52 1,346 100 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
 

3) สาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงาน 
ผลการส ารวจความต้องการแรงงานในปี 2560 พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน         

รวมทั้งสิ้น 635 อัตรา เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุดจ านวน 235 อัตรา (ร้อยละ37.01) รองลงมาได้แก่       
ปริญญาตรี จ านวน 172 อัตรา (ร้อยละ 27.09) และระดับปวช. จ านวน 126 อัตรา (ร้อยละ 19.84) ตามล าดับ          
ส่วนระดับการศึกษาที่มีความต้องการแรงงานน้อยที่สุดคือต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 28 อัตรา  (ร้อยละ4.41) 

อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 87 อัตรา โดยเป็นความ
ต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับ ม.3 มากที่สุด รองลงมาได้แก่อาชีพขายสินค้า (ประจ าร้าน),พนักงานขายของหน้าร้าน   
80 อัตรา อันดับสาม พ่อครัว,ผู้ปรุงอาหาร และพนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม ; บริกร 70 อัตรา (ตารางที่ 10) 
 
ตารางที่  10  10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปี 2560 

       หน่วย : คน 

ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่ง 

ความต้องการแรงงาน 

ต่ ากว่า 
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. 
ปวส./ 
อนุ 

ปริญญา 

ปริญญา
ตร ี

สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

รวม 

1 พนักงานขับรถยนต ์ - 49 35 3 - - - 87 

2 
พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) ; 
พนักงานขายของหน้าร้าน 

- - 10 70 - - - 80 

3 พ่อครัว ; ผู้ปรุงอาหาร - 70 - - - - - 70 

4 
พนักงานเสิรฟอาหารและ
เครื่องดื่ม  ;  บริกร 

- 35 - 35 - - - 70 

5 แม่บ้านท่ัวไป - 35 - - - - - 35 

6 ผู้เพาะปลูกพืชสวน  ;  คนท าสวน - 35 - - - - - 35 

7 วิศวกรไฟฟ้าก าลัง - - - - - - 34 34 

8 ผู้ประสานงานจัดประชุม - - - - - - 30 30 

9 วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม - - - - - - 24 24 

10 
ผู้จัดการโครงการ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

- - - - - - 21 21 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
  



           ส ำนกังำนแรงงำนจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี  13 

 

 
 
เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน       

กึ่งฝีมือมากที่สุด จ านวน 301 อัตรา (ร้อยละ 47.18) รองลงมาได้แก่แรงงานฝีมือ จ านวน 166 อัตรา (ร้อยละ 26.02) 
และแรงงานไรฝ้ีมือ150 อัตรา (ร้อยละ 23.51) ตามล าดับ 

  ส าหรับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ คือพนักงานขับรถยนต์ โดยส่วน
ใหญ่เป็นความต้องการแรงงานไรฝ้ีมือมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อาชีพพนักงานขายสินค้า(ประจ าร้าน) ; พนักงานขายของ
หน้าร้านที่ส่วนใหญ่เป็นความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด อันดับสาม พ่อครัว,ผู้ปรุงอาหาร และพนักงานเสิรฟอาหารและ
เครื่องดื่ม ; บริกร ส่วนใหญ่เป็นความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด (ตารางที่ 11) 

ตารางที่  11  10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ ป2ี560 
                                                                                                                                                                                  

หน่วย : คน 

ล าดับ
ที่ ต าแหน่ง 

ความต้องการแรงงาน 
แรงงานไร้

ฝีมือ 
แรงงานกึ่ง

ฝีมือ 
แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชียวชาญ/
ผู้บริหาร รวม 

1 พนักงานขับรถยนต ์ 79 8 - - 87 

2 
พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) ; 
พนักงานขายของหน้าร้าน 

- 80 - - 80 

3 พ่อครัว ; ผู้ปรุงอาหาร - 70 - - 70 

4 
พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดืม่  ;  
บริกร 

- 70 - - 70 

5 แม่บ้านท่ัวไป 35 - - - 35 
6 ผู้เพาะปลูกพืชสวน  ;  คนท าสวน 35 - - - 35 
7 วิศวกรไฟฟ้าก าลัง - - 34 - 34 
8 ผู้ประสานงานจัดประชุม - - 30 - 30 
9 ช่างไฟฟ้าฝ่ายบ ารุงรักษา - 5 20 - 25 
10 วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม - - - 24 24 

 
ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
 

4) สาขาอาชีพที่ขาดแคลน  
ผลการส ารวจการขาดแคลนแรงงานในปี 2560 พบว่า มีจ านวนการขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 587อัตรา 

เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการขาดแคลนแรงงาน        
มากที่สุดจ านวน 235 อัตรา (ร้อยละ 40.03) รองลงมาได้แก่ ระดับปวช. จ านวน 126 อัตรา (ร้อยละ21.47) และระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 124 อัตรา (ร้อยละ 21.12) ตามล าดับ  

 อาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุด ได้แก่อาชีพพนักงานขับรถยนต์ รองลงมาได้แก่และพนักงานขายสินค้า(ประจ าร้าน) ; 
พนักงานขายของหน้าร้านและพ่อครัว,ผู้ปรุงอาหาร (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่  12  10 อันดับอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
          หน่วย : คน 

ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่ง 
การขาดแคลนแรงงาน 

ต่ ากว่า 
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. 
ปวส./ 

อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี

สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

รวม 

1 พนักงานขับรถยนต ์ - 49 35 3 - - - 87 

2 พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) ; 
พนักงานขายของหน้าร้าน 

- - 10 70 - - - 80 

3 พ่อครัว ; ผู้ปรุงอาหาร - 70 - - - - - 70 

4 
พนักงานเสิรฟอาหารและ
เครื่องดื่ม  ;  บริกร 

- 35 - 35 - - - 70 

5 แม่บ้านท่ัวไป - 35 - - - - - 35 

6 
ผู้เพาะปลูกพืชสวน  ;  คนท า
สวน 

- 35 - - - - - 35 

7 วิศวกรไฟฟ้าก าลัง - - - - - - 19 34 

8 
ผู้จัดการโครงการ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

- - - - - - 15 15 

9 ผู้ประสานงานจัดประชุม - - - - - - 15 15 
10 หมอนวดแผนโบราณ 9 5 - - - - 21 14 

 
ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 

 

  เมื่อพิจารณาสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่า มีการขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ   
มากที่สุด จ านวน 300 อัตรา (ร้อยละ 49.42) รองลงมาได้แก่ แรงงานไร้ฝีมือจ านวน 149 อัตรา (ร้อยละ 24.55)         
และแรงงานฝีมือจ านวน 143 อัตรา (ร้อยละ 23.56) ตามล าดับ 

ส าหรับอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ คือ อาชีพพนักงานขับรถยนต์       
โดยเป็นการขาดแคลนแรงงานไรฝ้ีมือมากที่สุด รองลงมาได้แก่อาชีพพนักงานขายสินค้า (ประจ าร้าน) ; พนักงานขายของ
หน้าร้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด และพ่อครัวผู้ปรุงอาหาร ส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลน
แรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด (ตารางที่  13) 

ตารางที่  13  10 อันดับอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ 
หน่วย : คน 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
การขาดแคลนแรงงาน 

แรงงานไร้
ฝีมือ 

แรงงานกึ่ง
ฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชียวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวม 

1 พนักงานขับรถยนต ์ 79 8 - - 87 

2 
พนักงานขายสินค้า  (ประจ าร้าน) ; 
พนักงานขายของหน้าร้าน 

- 80 - - 80 

3 พ่อครัว ; ผู้ปรุงอาหาร - 70 - - 70 
4 พนักงานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม ; บริกร - 70 - - 70 
5 แม่บ้านท่ัวไป 35 - - - 35 
6 ผู้เพาะปลูกพืชสวน  ;  คนท าสวน 35 - - - 35 
7 ช่างไฟฟ้าฝ่ายบ ารุงรักษา - 5 20 - 25 



           ส ำนกังำนแรงงำนจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี  15 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
การขาดแคลนแรงงาน 

แรงงานไร้
ฝีมือ 

แรงงานกึ่ง
ฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชียวชาญ/
ผู้บริหาร รวม 

8 วิศวกรไฟฟ้าก าลัง - - 19 - 19 
9 ผู้จัดการโครงการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - - - 15 15 
10 ผู้ประสานงานจัดประชุม - - 15 - 15 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 

 

3.2  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงคุณภาพ 
 

1)  ความต้องการด้านความรู้ 
จากการส ารวจข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความรู้ด้านต่างๆ ของพนักงานในแต่ละประเภท

กิจการ โดยเปรียบเทียบระดับความสามารถที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับความสามารถที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้     
พบว่าในแต่ละประเภทกิจการและแต่ละกลุ่มแรงงาน จะมีช่องว่างระหว่างความสามารถที่มีอยู่จริงกับระดับความสามารถ
ที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้แตกต่างกันไป ทั้งนี้ในภาพรวมของทุกกิจการ พบว่า ในแรงงานทุกกลุ่มฝีมือ ยังมีปัญหา     
ระดับความสามารถในด้านต่างๆที่เป็นอยู่จริงต่ ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังอยู่พอสมควร  (ตารางที่ 14) 

ตารางที่  14  ความต้องการด้านความรู้ จ าแนกตามระดับความรู้ด้านต่างๆ 

ความสามารถ 
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

เฉลี่ยทั งหมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1. ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบยีบในวิชาชีพ 1.18 2.01 2.22 3.09 3.17 4.08 4.32 4.84 2.53 3.36 

2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1.23 2.04 2.25 3.12 3.28 4.2 4.26 4.85 2.58 3.42 

3. ความรู้ด้านธุรกจิ 1.27 2.13 2.38 3.2 3.51 4.33 4.52 4.87 2.74 3.51 

4. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับองค์กร 1.35 2.12 2.48 3.31 3.55 4.4 4.54 4.88 2.8 3.57 

5. ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ 1.43 2.16 2.54 3.28 3.59 4.36 4.54 4.89 2.85 3.55 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
หมายเหต ุ: คะแนนระดับความสามารถด้านต่างๆ มีความหมายดังนี้ 

    1 คะแนน มีความรู้พื้นฐานของแต่ละด้าน 
    2 คะแนน มีความรู้กว้างขวาง และ ลึกซึ้งในแต่ละด้าน 
    3 คะแนน มีความรู้ในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับองค์กรได้ 
    4 คะแนน มีความรู้กว้างขวางและลกึในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม 
    5 คะแนน มีความรู้แตกฉาน ทั้งในแนวกวา้งและลึก ที่สามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลและสามารถถ่ายทอด ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

 
 

3.2)  ความต้องการด้านทักษะ 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเก่ียวกับทักษะของผู้ท างานในปี  2560 พบว่าในทุกกลุ่ม

แรงงานจะมีทักษะที่เป็นจริงในปัจจุบันต่ ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวัง หากเปรียบเทียบระดับของทักษะที่เป็นจริง
ในปัจจุบันกับระดับทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือจะมีปัญหาระดับความรู้    
ที่เป็นจริงในปัจจุบันต่ ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังค่อนข้างมาก (ตารางที่ 15) 
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ตารางที่  15  ความต้องการด้านทักษะ จ าแนกตามระดับทักษะ 

ทักษะ 
แรงงานไรฝ้ีมือ แรงงานกึง่ฝีมอื แรงงานฝีมอื ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร เฉลี่ยทั งหมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 1.35 2.09 2.12 2.97 3.03 3.94 4.17 4.75 2.48 3.29 

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 1.38 2.13 2.33 3.15 3.35 4.23 4.35 4.84 2.68 3.46 
3. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์   
และการค านวณ 1.4 2.18 2.41 3.22 3.46 4.33 4.4 4.82 2.75 3.53 

4. ทักษะในการส่ือสาร 1.75 2.43 2.68 3.43 3.64 4.45 4.52 4.89 2.99 3.7 

5. ทักษะในการบรหิารจัดการ 1.69 2.4 2.62 3.41 3.66 4.46 4.57 4.92 2.97 3.69 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะใน
วิชาชีพ 1.74 2.41 2.73 3.45 3.7 4.48 4.55 4.89 3.03 3.71 
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หมายเหต ุ: คะแนนระดับความสามารถด้านต่างๆ มีความหมายดังนี้ 

1 คะแนน ไม่สามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันได้ตามหน้าที่ได้โดยไม่มีผู้ควบคุม 
2 คะแนน สามารถปฏิบัติงานในชวีิตประจ าวันตามหน้าที่ได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาหน้าได้ด้วยตนเอง 
3 คะแนน  สามารถปฏิบัติงานและแก้ปญัหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองและทีมงาน 
4 คะแนน สามารถสอนงานเฉพาะด้านและให้ค าปรึกษาในงานเฉพาะดา้นแก่เพื่อนร่วมงานผู้อื่นได้ 
5 คะแนน สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานรวมไปถึงให้ค าปรึกษาแก่ผูอ้ืน่ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้ 

 

3.3)  ความต้องการด้านคุณลักษณะ 
จากการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความต้องการด้านคุณลักษณะของผู้ท างาน  โดยเปรียบเทียบ

ระดับคุณลักษณะที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับความสามารถที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้  พบว่า ในแต่ละกลุ่มแรงงานจะมีช่องว่าง
ระหว่างคุณลักษณะที่เป็นจริงในปัจจุบันกับคุณลักษณะที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้แตกต่างกันไป  ทั้งนี้พบว่าในแรงงานเกือบทุก
กลุ่มฝีมือยังมีปัญหาระดับของคุณลักษณะที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันต่ ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังอยู่พอสมควร  ยกเว้นกลุ่ม
แรงงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ที่มีคุณลักษณะที่เป็นจริงในปัจจุบันต่ ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังเพยีงเล็กน้อย (ตารางที่ 16) 
 

ตารางที่  16  ความต้องการด้านคุณลักษณะ จ าแนกตามประเภทคุณลักษณะ 
 

ประเภทคณุลักษณะ 
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร เฉลี่ยทั งหมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1. ความซ่ือสัตย์ สุจริต 2.75 3.46 3.29 4 3.98 4.7 4.66 4.93 3.55 4.21 

2. ความอดทน 2.76 3.46 3.31 4.01 3.99 4.7 4.63 5.18 3.56 4.24 

3. ความขยัน หมั่นเพียร 2.75 3.47 3.31 4.01 3.97 4.7 4.62 4.92 3.55 4.22 

4. การตรงต่อเวลา 2.66 3.4 3.3 4 3.86 4.61 4.61 4.91 3.48 4.16 

5. ความรับผิดชอบต่อหนา้ที ่ 2.76 3.54 3.33 4.03 3.99 4.71 4.64 4.92 3.57 4.24 

6. ความมีระเบียบวินัย 2.71 3.45 3.29 4.02 3.96 4.71 4.63 4.92 3.53 4.22 

7. ความใฝ่เรียนรู้ 2.67 3.42 3.26 4.01 3.92 4.67 4.61 4.92 3.5 4.19 

8. การมีจิตสาธารณะ 2.67 3.43 3.25 4.01 3.91 4.66 4.59 4.91 3.49 4.19 
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           ส ำนกังำนแรงงำนจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี  17 

 

 
3.4 ) สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ  
  จากการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับสาเหตุด้านต่างๆ ของการขาดแคลนแรงงาน             
เรียงตามล าดับความส าคัญได้ ดังนี้ 
 

อันดับสูงสุด สาเหต ุ
1 ปัญหาการเข้าและออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง 
2 แรงงานผนัตัวไปเปน็ผูป้ระกอบการ (SMEs) มากข้ึน 
3 ปัญหาการลดลงของประชากร 

4 แรงงานยา้ยออกไปท างานในภาคที่ไม่เป็นทางการมากข้ึน (Informal sector) 
5 แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ ทักษะและประสบการณไ์ม่ตรงกับความต้องการ 

6 แรงงานยา้ยจากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคเกษตรมากข้ึน 

7 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่พร้อมท างานมีน้อยลงกว่าความต้องการ 
8 แรงงานทีท่ างานยากล าบาก (3D) ได้ค่าตอบแทนไม่จูงใจ 
9 แรงงานมุ่งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากข้ึน จนขาดแคลนแรงงานระดบักลาง 

10 แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภทที่ใช้ทักษะต่ า 
11 แรงงานสนใจไปท างานต่างประเทศมากขึ้น 

12 อ่ืนๆ  
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3.5) แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ 
  จากการส ารวจข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับแนวทางของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
สามารถเรียงตามล าดับความส าคัญได้ ดังนี้ 
 

อันดับสูงสุด สาเหต ุ
1 จ้างท างานล่วงเวลามากข้ึน  
2 เพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหม่ 
3 การให้ข้อมูลและข่าวสารด้านอาชีพที่ขาดแคลนให้ทั่วถึงกลุ่มเปา้หมายมากข้ึน  

4 ใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน 

5 ผลิตเท่าที่มีแรงงาน  

6 รักษาระดับการผลิตให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตที่มีอยู่  
7 จ้างแรงงานตา่งด้าว  
8 ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ  

9 อื่นๆ 
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4.   สถานการณ์ด้านอุปทาน(Supply)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  ในปี 2560 ได้ด าเนินการส ารวจจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559            
(ปีการศึกษา 2558) จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นต้นไป              
จ านวน 25 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จ านวน 17 แห่ง และสถาบันการศึกษาเอกชน 8 แห่ง                
(ตัวอย่างสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเก็บจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขต              
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)  

4.1 ผลการส ารวจข้อมูลอุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ ปีการศึกษา 2558 

1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
(1) ระดับมัธยมศึกษา 

จากการเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 12,622  คน แบ่งเป็น
ชาย 5,259 คน (ร้อยละ 41.67) และหญิง 7,363 คน (ร้อยละ  50.33) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับชั้น พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น           
จ านวน 7,525 คน แบ่งเป็นชาย 3,433 คน (ร้อยละ 45.62) และหญิง 4,092 คน (ร้อยละ  54.38) ส่วนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 5,097 คน แบ่งเป็นชาย 1,826 คน (ร้อยละ 35.82) และหญิง 3,271 คน       
(ร้อยละ 64.18) (ตารางที่  17)  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตารางที่17 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมดในระดับมัธยมศึกษา  จ าแนกตามเพศและระดับชั น   

ปีการศึกษา  2558 
                                                                                                                        หน่วย  :  คน 

ระดับชั น 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,433 45.62 4,092 54.38 7,525 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,826 35.82 3,271 64.18 5,097 100.00 

รวม      5,259 41.67 7,363 58.33 12,622 100.00 
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(2) ระดับอาชีวศึกษา 
จากข้อมูลของสถานศึกษาระดับ ปวช.12 แห่ง และระดับ ปวส./อนุปริญญา 11 แห่ง พบว่า       

มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จ านวน 1,594 คน เป็นเพศชาย 922 คน(ร้อยละ  57.84) เพศหญิง 672 คน          
(ร้อยละ 42.16) ส่วนในระดับ ปวส./อนุปริญญา  มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1,210 คน เป็นเพศชาย 649 คน (ร้อยละ 
53.64) และเพศหญิง 561 คน(ร้อยละ 46.36) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในระดับอาชีวศึกษาสัดส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษา         
เพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ซึ่งแตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษา โดยมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายสาขาวิชาที่จบ พบว่า ในระดับ ปวช. สาขาอุตสาหกรรม 
เป็นสาขาวิชาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด คือ 710 คน (ร้อยละ  44.54) รองลงมาได้แก่สาขาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
616 คน (ร้อยละ 38.64) ส่วนระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด  ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม         
โดยมี ผู้จบการศึกษา 581 คน (ร้อยละ  48.02) รองลงมาได้แก่สาขาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 406 คน (ร้อยละ 33.55)       
(ตารางที่  18) 
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ตารางที่18  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมดในระดับอาชีวศึกษา จ าแนกตามเพศและสาขาที่จบ   
               ปีการศึกษา  2558 

 หน่วย  :  คน 

สาขาวิชา 
ระดับ  ปวช. ระดับ  ปวส. / อนุปริญญา รวมทั งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
เกษตรกรรม 20 14 34 32 19 51 52 33 85 
คหกรรม 17 62 79 8 52 60 25 114 139 
อุตสาหกรรม 689 21 710 550 31 581 1239 52 1,291 
พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ 145 471 616 40 366 406 185 837 1,022 
ศิลปกรรม 19 24 43 2 10 12 21 34 55 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 6 79 85 7 63 70 13 142 155 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - - - - - - - - 
ประมง - - - 1 3 4 1 3 4 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 26 1 27 9 17 26 35 18 53 
สาขาอ่ืน ๆ   - - - - - - - - - 

รวม 922 672 1,594 649 561 1,210 1,571 1,233 2,804 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560  

(3) ระดับอุดมศึกษา 
จากข้อมูลสถานศึกษาระดับปริญญาตรี 4 แห่ง ปริญญาโท 3 แห่ง ปริญญาเอก1 แห่ง พบว่า 

ระดับปริญญาตรี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 5,468 คน เป็นเพศชาย 1,393 คน (ร้อยละ 25.48)  เพศหญิง 4,075 คน (74.52) 
ส่วนระดับปริญญาโท มีผู้จบการศึกษา 367 คน เป็นเพศชาย 120 คน (ร้อยละ  32.70) เพศหญิง 247 คน  (ร้อยละ 67.30) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาวิชาที่จบ พบว่า ในระดับปริญญาตรีสาขาที่มีผู้จบการศึกษามาก
ที่สุด ได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ จ านวน 1,330 คน (ร้อยละ  24.32) รองลงมาได้แก่       
สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ จ านวน 1,022 คน (ร้อยละ  18.69)  และสาขาการศึกษา 869 คน      
(ร้อยละ 15.89)  ตามล าดับ  ในระดับปริญญาโท สาขาที่จบการศึกษามากที่สุด ได้แก่ สาขาการศึกษา จ านวน 145 คน         
(ร้อยละ39.51) รองลงมาได้แก่สาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 81 คน (ร้อยละ 22.07) และสาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ 47 คน(ร้อยละ 1.28) ตามล าดับ (ตารางที่  19) 

ตารางที่19 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมดในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามเพศและสาชาทีจ่บ   
              ปีการศึกษา  2558 

 หน่วย  :  คน 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง    รวม 
เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร์ 37 97 134 1 - 1 - - - 38 97 135 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 297 338 635 1 3 4 - - - 298 341 639 
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม - - - - - - - - - - - - 
พาณิชยกรรม บรหิารธุรกจิ 
เศรษฐศาสตร์ 214 1116 1330 21 60 81 - - - 235 1,176 1,411 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ 425 597 1,022 19 28 47 - - - 444 625 1,069 
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 24 79 103 - - - - - - 24 79 103 
สุขภาพ การแพทย ์ 16 201 217 4 12 16 - - - 20 213 233 
คหกรรม บริการ การท่องเท่ียว 89 494 583 - - - - - - 89 494 583 
ศิลปกรรม จิตรกรรม 12 17 29 - - - - - - 12 17 29 
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สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง    รวม 
มัณฑนศิลป์ 
นิติศาสตร์ 163 221 384 18 6 24 - - - 181 227 408 
รัฐศาสตร์ 23 47 70 - - - - - - 23 47 70 
การศึกษา 87 782 869 41 104 145 1 5 6 129 891 1020 
พลศึกษา การกีฬา - - - - - - - - - - - - 
สาขาอื่นๆ 6 86 92 15 34 49 - - - 21 120 141 

รวมทั้งหมด 1,393 4,075 5,468 120 247 367 1 5 6 1,514 4,327 5,841 
  

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 

2) อัตราการเรียนต่อ 
จากการส ารวจอัตราการเรียนต่อของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

พบว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาลงมา ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะมีอัตราการเรียนต่อที่ใกล้เคียงกัน โดยมีอัตรา
การเรียนต่อสูงเกินกว่าร้อยละ 50 ในเกือบทุกระดับ (ตารางที่  20) 
 
ตารางที ่20 อัตราการเรียนต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามการศึกษาที่จบ ปีการศึกษา 2558 

                                                                                                                                 หน่วย  :  ร้อยละ 

ระดับการศึกษาท่ีจบ 
อัตราการเรียนต่อ  () 

ชาย หญิง 
จบ  ม.  3  แล้วเรียนต่อ 99.33 98.94 
จบ  ม.  6  แล้วเรียนต่อ 95.96 98.24 
จบ  ปวช.  แล้วเรียนต่อ 75.59 74.8 
จบ  ปวส. / อนุปริญญา  แล้วเรียนต่อ 59.67 68.05 
จบปริญญาตรีแล้วเรียนต่อ 33.43 23.18 
จบปริญญาโทแล้วเรียนต่อ - 0.12 

3) อัตราการมีงานท า 
ผลการส ารวจอัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่เรียนจบมาในปีการศึกษา  2558 พบว่า ในระดับ

มัธยมศึกษาจะมีอัตราการมีงานท าไม่สูงมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาชายที่เรียนจบมี

อัตราการมีงานท าร้อยละ 0.61 ส่วนนักศึกษาหญิงมีอัตราการมีงานท าร้อยละ 0.96 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักศึกษาชายที่เรียนจบแล้วมีอัตราการมีงานท าร้อยละ  3.67 และนักศึกษาหญงิมีอัตราการมีงานท าร้อยละ 1.6 

ระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาชายที่เรียนจบ ปวช. จะมีอัตราการมีงานท าร้อยละ  22.19  ส่วนนักศึกษา
หญิง จะมีอัตราการมีงานท าร้อยละ  22.91 ในขณะที่ระดับ ปวส. นักศึกษาชายมีอัตราการมีงานท าคือ ร้อยละ 36.66 
และ นักศึกษาหญิงมีอัตราการมีงานท าร้อยละ 29.04 

ระดับอุดมศึกษา อัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่เรียนจบจะมีสูงกว่าในระดับอื่นๆ และมีความพร้อม
ที่จะท างานทันทีมากกว่าผู้จบการศึกษาระดับอื่นๆ โดยนักศึกษาที่เรียนจบระดับปริญญาตรี เพศชายมีอัตราการมีงานท า
ร้อยละ 60.52 และนักศึกษาหญิงมีอัตราการมีงานท าร้อยละ 69.84 ส่วนนักศึกษาที่จบระดับปริญญาโท  เพศชายมีอัตราการ
มีงานท าร้อยละ 100  และนักศึกษาหญิงมีอัตราการท างานร้อยละ  100  (ตารางที่  21) 
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ตารางที ่21 อัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่จบ จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาที่จบ ปีการศึกษา 2558 
 

                                                                                                                          หน่วย  :  ร้อยละ 

ระดับการศึกษาท่ีจบ 
อัตราการมีงานท า  () 

ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาตอนต้น 0.61 0.96 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.67 1.6 

ปวช. 22.19 22.91 

ปวส. / อนุปรญิญา 36.66 29.04 

ปริญญาตร ี 60.52 69.84 

ปริญญาโท 100 100 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน ปี 2560 
 
 

5. การคาดประมาณแนวโน้มความต้องการก าลังคน 

ส าหรับการประมาณการความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่ม ในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี         
พบว่า ทั้ง 3 สาขาหลัก คือ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มลดลง  
ทุกปี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2565 โดยรวมมีจ านวนความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 4,700 คนต่อปี            
โดยเป็นความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อขยายต าแหน่งงานจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 3,104 คนต่อปี และความต้องการ
ก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไปจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1,596 คนต่อปี ในภาคเกษตรกรรมมีความต้องการ
ก าลังคนส่วนเพิ่มเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 2,057 คนต่อปี แบ่งเป็นความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่ม เพื่อขยายต าแหน่งงาน 
จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1,556 คนต่อปี และความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ านวนเฉลี่ย
เท่ากับ 500 คนต่อปีในภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มรวมจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1934 คนต่อปี        
แบ่งเป็นความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อขยายต าแหน่งงานจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1206 คนต่อปี และความต้องการ
ก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 729 คนต่อปี ส่วนในภาคบริการ มีความต้องการ
ก าลังคนส่วนเพิ่มรวมเฉลี่ยเท่ากับ 709 คนต่อปี แบ่งเป็นความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อขยายต าแหน่งงาน          
จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 342 คนต่อปี และเป็นความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ านวนเฉลี่ย
เท่ากับ 367 คนต่อปี (ตารางที่ 22) 

 
ตารางที่ 22 ผลการคาดประมาณต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิม ความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมเพ่ือขยายหรือลดต าแหน่งงาน       
              และความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมเพ่ือการทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ าแนกตามสาขาการผลิตเป็นหลัก        
              ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2561 – 2565 

 
    หน่วย : คน 

 

สาขาการผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

ความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมรวม 

ภาคเกษตรกรรม        (635)      (2,062)     15,698         (645)      (2,072)       2,057  

ภาคอุตสาหกรรม        (147)      (1,255)     12,503         (161)      (1,269)       1,934  

ภาคบริการ         121         (195)       3,707          114         (202)         709  

รวม       (661)    (3,512)     31,908        (692)    (3,543)       4,700  
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ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดต าแหน่งงาน 
ภาคเกษตรกรรม      (1,142)      (2,566)     15,197       (1,142)      (2,566)       1,556  
ภาคอุตสาหกรรม        (885)      (1,988)     11,775         (885)      (1,988)       1,206  
ภาคบริการ        (251)        (564)       3,340         (251)        (564)         342  

รวม     (2,278)     (5,118)     30,312      (2,278)     (5,118)       3,104  
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกไป (ต าแหน่งงานเก่า) 

ภาคเกษตรกรรม         507          504           500           497           494          500  
ภาคอุตสาหกรรม          738           733           729           724           719          729  
ภาคบริการ          372           369           367           365           362          367  

รวม       1,617        1,606        1,596       1,586        1,575        1,596  

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหตุ  ตัวเลขบวก หมายถึง ความต้องการส่วนเพิ่มเป็นบวกเนื่องจากการขยายต าแหน่งงานใหม่ 

ตัวเลขลบ หมายถึง ความต้องการส่วนเพิ่มเป็นลบเนื่องจากมีการลดต าแหน่งงาน 

การคาดประมาณความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มจ าแนกตามระดับการศึกษา ในปี 2561–2565         
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มรวมส่วนใหญ่เป็นก าลังคนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1,678 คนต่อปี รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 
466 คนต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 371 คนต่อปี 
  เมื่อจ าแนกเป็นความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดต าแหน่งงาน พบว่า โดยส่วนใหญ่มีการ
ขยายต าแหน่งงาน โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีการขยายต าแหน่งงานจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1,678 คนต่อปี 
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการขยายต าแหน่งงาน จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 466 คนต่อปี และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 391 คนต่อปี ตามล าดับ 
  ส าหรับความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป พบว่า ในระดับ  ประถมศึกษา
หรือต่ ากว่ามีความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่ามากที่สุด จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 681 คนต่อปี รองลงมา
คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนเฉลี่ยเท่า 358 คนต่อปี และมัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาตรีหรือสูงกว่า          
จ านวนเฉลี่ยเท่า 231 คนต่อปี (ตารางที่ 23) 
 

ตารางที่ 23 ผลการคาดประมาณต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิม ความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมเพ่ือขยายหรือลดต าแหน่งงาน       
              และความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมเพ่ือการทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ าแนกตามระดับการศึกษา                  
              ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
                             หน่วย :  คน 

 
 
 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

ความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมรวม 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า       1,231)      (2,766)      16,385       (1,231)      (2,766)        1,678  

มัธยมศึกษาตอนต้น        (342)        (767)        4,546         (342)        (767)          466  

มัธยมศึกษาตอนปลาย        (287)        (644)        3,815         (287)         644)          391  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ          (71)         159)          941            71)         159)            96  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง           91)        (204)        1,210            91)        (204)          124  

ปริญญาตรหีรือสูงกว่า        (257)        (577)        3,415         (257)        (577)          349  

รวม     (2,279)     (5,117)     30,312      (2,279)     (5,117)        3,104  
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ความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมเพ่ือขยายหรือลดต าแหน่งงาน 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า      (1,231)      (2,766)      16,385       (1,231)      (2,766)        1,678  

มัธยมศึกษาตอนต้น        (342)        (767)        4,546         (342)        (767)          466  

มัธยมศึกษาตอนปลาย        (287)        (644)        3,815         (287)        (644)          391  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ          (71)        (159)          941           (71)        (159)            96  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง          (91)        (204)        1,210           (91)        (204)          124  

ปริญญาตรหีรือสูงกว่า        (257)        (577)        3,415         (257)        (577)          349  

รวม     (2,279)     (5,117)     30,312      (2,279)     (5,117)        3,104  

ความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานที่ออกไป (ต าแหน่งงานเก่า) 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า          690           685           681           677           672           681  

มัธยมศึกษาตอนต้น          260           258           257           255           253           257  

มัธยมศึกษาตอนปลาย          363           360           358           356           353           358  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ            -               -               -               -               -               -    

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง            70             70             69             69             68             69  

ปริญญาตรหีรือสูงกว่า          234           233           231           230           228           231  

รวม       1,617        1,606        1,596        1,587        1,574         1,596  
 
ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหต ุ ตัวเลขบวก หมายถึง ความต้องการส่วนเพิ่มเป็นบวกเนื่องจากการขยายต าแหนง่งานใหม่ 
 ตัวเลขลบ หมายถึง ความต้องการส่วนเพิ่มเป็นลบเนื่องจากมีการลดต าแหน่งงาน 

 
ด้านความต้องการก าลังคนเพิ่มรวมตามอาชีพ ในปี พ.ศ. 2561 - 2565 พบว่า อาชีพผู้ปฏิบัติงาน        

ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มมากที่สุด จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1,903 คนต่อปี 
รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด  จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 766 คนต่อปี และอาชีพ         
ขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการและอาชีพอื่น จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 689 คนต่อปี 
  เมื่อจ าแนกเป็นความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดต าแหน่ง พบว่าอาชีพผู้ปฏิบัติงาน        
ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มีการขยายต าแหน่งงานมากที่สุดจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 1,490 คนต่อปี รองลงมา
ได้แก่ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 611 คนต่อปี และอาชีพขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการและอาชีพอื่น จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 336 คนต่อปี  
  ส าหรับความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป พบว่า อาชีพผู้ปฏิบัติงาน         
ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มีความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าออกไปมากที่สุด 
จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 413 คนต่อปี รองลงมาคือ อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการและอาชีพอื่น 
จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 353 คนต่อปี และอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง        
จ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 353 คนต่อปี (ตารางที่ 24) 
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ตารางที่ 24  ผลการคาดประมาณต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิม ความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมเพ่ือขยายหรือลดต าแหน่งงาน  
               และความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมเพ่ือการทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ าแนกตามอาชีพของ                    
               จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2561 - 2565 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                          หน่วย : คน 

 
 

อาชีพ 2561 2562 2563 2564 2564 เฉลี่ย 

ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มรวม 
ผู้บัญญัติกฎหมายขา้ราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ     (43)      (97)     573       (43)      (97)       59  
ผู้ประกอบวิชาชีพดา้นต่างๆ        28       (72)   1,169        26       (74)      215  
ผู้ประกอบวิชาชีพดา้นเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกีย่วขอ้ง        13       (63)      874         11       (64)      154  
เสมียน       31      (32)     750        30       (34)      149  
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด    (292)    (852)   6,125     (295)   (855)      766  
ผูป้ฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง    (675)  (2,041)  14,961     (683)  (2,049)   1,903  
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกีย่วขอ้ง      151       (72)   2,685     (145)      (78)      508  
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ      15       (84)   1,136        13       (85)      199  
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการและอาชีพอื่น     111     (199)   3,634       104     (206)      689  

รวม   (661) (3,512) 31,907   (982) (3,542)    4,642  
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดต าแหน่งงาน 

ผู้บัญญัติกฎหมายขา้ราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ      (43)      (97)      573       (43)      (97)        59  
ผู้ประกอบวิชาชีพดา้นต่างๆ      (80)    (179)   1,063       (80)    (179)      109  
ผู้ประกอบวิชาชีพดา้นเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกีย่วขอ้ง      (60)    (135)     802       (60)    (135)        82  
เสมียน      (50)    (113)     670       (50)    (113)        69  
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด    (449)  (1,008)   5,971     (449) (1,008)      611  
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง (1,093)  (2,456) 14,548   (1,093)  (2,456)   1,490  
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกีย่วขอ้ง    (177)    (399)   2,360     (177)    (399)      242  
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ      (78)    (176)   1,044       (78)   (176)      107  
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการและอาชีพอื่น    (247)   (554)   3,282     (247)    (554)      336  

รวม (2,277) (5,117) 30,313  (2,277) (5,117)    3,105  
ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกไป (ต าแหน่งงานเกา่) 

ผู้บัญญัติกฎหมายขา้ราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ         -            -             -             -     -           -    
ผู้ประกอบวิชาชีพดา้นต่างๆ      108       107       106       106       105       106  
ผู้ประกอบวิชาชีพดา้นเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกีย่วขอ้ง        73         73         72         72         71         72  
เสมียน        82         81         80         80         79         80  
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด      157       156       155       154       153       155  
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง      418       416       413       410       408       413  
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกีย่วขอ้ง      329       327       325       322       320       325  
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ        93         93         92         91         91         92  
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการและอาชีพอื่น      357       355       353       350       348       353  

รวม  1,617   1,608   1,596   1,585   1,575     1,596  
 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
หมายเหต ุ ตัวเลขบวก หมายถึง ความต้องการส่วนเพิ่มเป็นบวกเนื่องจากการขยายต าแหนง่งานใหม่ 
 ตัวเลขลบ หมายถึง ความต้องการส่วนเพิ่มเป็นลบเนื่องจากมีการลดต าแหน่งงาน 
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6. การคาดประมาณอุปทานแรงงาน 

6.1 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากการคาดประมาณการของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือการผลิตก าลังคนในปี 2561 - 2570 จ าแนก       

ตามระดับการศึกษา พบว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดประมาณ 21,587 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากปี 2561 จ านวน 20,888 คน เป็น 21,587 คน ในปี 2570 
  เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ในระดับ ม.ต้น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2561 
จ านวน 7,533 คน เป็น 7,782 คน ในปี 2570 ส่วนในระดับ ม.ปลาย ก็มีลักษณะแนวโน้มเหมือนกับในระดับ ม.ต้น        
คือ จากปี 2561 จ านวน 5,123 คน เป็น 5,292 คน ในปี 2570 
  การศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. / อนุปริญญา มีลักษณะแนวโน้วเช่นเดียวกับ ระดับ ม.ต้น 
และระดับ ม.ปลาย แต่มีจ านวนผู้จบการศึกษาน้อยกว่า คือ ในปี 2561 จ านวน 1,505 คน เป็น 1,557 คน  ในปี 2570             
และในปี 2561 จ านวน 1,205 คน เป็น 1,246 คน ในปี 2570 ตามล าดับ (ตารางที่ 25) 
 
ตารางที่ 25  ผลการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561 - 2570 

หน่วย : คน 
 
 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ม.ต้น 7,533 7,568 7,602 7,634 7,663 7,692 7,716 7,741 7,763 7,782 

ม.ปลาย 5,123 5,146 5,169 5,191 5,211 5,230 5,247 5,264 5,279 5,292 

ปวช. 1,505 1,514 1,520 1,528 1,532 1,540 1,543 1,547 1,555 1,557 

ปวส. / อนปุริญญา 1,205 1,211 1,215 1,222 1,226 1,231 1,235 1,238 1,243 1,246 

ปริญญาตรี 5,322 5,350 5,371 5,397 5,414 5,437 5,455 5,468 5,490 5,502 

ปริญญาโทขึ้นไป 200 202 202 204 204 206 206 206 208 208 

รวม 20,888 20,991 21,079 21,176 21,250 21,336 21,402 21,464 21,538 21,587 
 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 
  6.2 การคาดประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของ      
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       จากการคาดประมาณการของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2561 - 2570 นั้น ถึงแม้ว่าในแต่ละ            
ปีมีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 21,587 คน แต่จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งหมด        
จ านวน 6,707 คน เท่านั้น โดยในอีก 10 ปีข้างหน้า แนวโน้มของผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพิ่มข้ึนเล็กน้อย จากจ านวน 6,496 คน ในปี 2561 เป็น 6,707 คน ในปี 2570 

       จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุด คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 5,185 คน รองลงมาคือ ระดับ ปวส. / อนุปริญญา ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตน้อยซึ่งในแต่ละปีจะมีจ านวนไม่เกิน 533 คน คือ ระดับ ม.ต้น และระดับ ปวช. ตามล าดับ     
(ตารางที่ 26) 
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ตารางที่ 26  ผลการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จ าแนกตามระดับ     
               การศึกษา ปี 2561 – 2570 

หน่วย : คน 
 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ผู้จบการศึกษาและเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

ม.ต้น 408 410 412 414 415 416 418 419 420 421 

ม.ปลาย 138 140 140 140 141 142 142 142 143 143 

ปวช. 339 340 341 343 346 346 347 348 349 349 

ปวส. / อนปุริญญา 518 520 523 525 527 529 530 531 532 533 

ปริญญาตรี 5,020 5,044 5,066 5,083 5,105 5,126 5,141 5,159 5,172 5,185 

ปริญญาโทขึ้นไป 73 73 73 74 74 74 75 75 76 76 

รวม 6,496 6,157 6,555 6,579 6,608 6,633 6,653 6,674 6,692 6,707 
 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


