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วิสัยทัศน์จังหวัด 
 

“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเท่ียวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ                 

การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
 
 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน 
 

“ แรงงานมีผลิตภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
มีความมั่นคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 
 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ส านักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 0 4534 4632-3      โทรสาร  0 4534 4632    
Websize : http://ubonratchathani.mol.go.th 
 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์   0 4520 6226 – 8  โทรสาร  0 4520 6119     
Websize : http://doe.go.th/ubon 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  7  อุบลราชธานี  
โทรศัพท์  0 4531 7242-6      โทรสาร  0 4531 7249 
Websize : http://www.ubisd.go.th           
  
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์   0 4525 5459   , 0 4526 2526 โทรสาร 0 4524 2440    
Websize : http://ubonratchathani.labour.go.th 
 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์   0 4524 3187 , 0 4524 5436      โทรสาร  0 4524 5436 
Websize : http://www.sso.go.th/ubonratchathani 
 

http://www.ubisd.go.th/


 



 ค ำน ำ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานีได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป  (Demand) และการผลิตก าลังคน (Supply)  ใน
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ขึ้นไปทุกแห่งของจังหวัดรวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส  โดยน าข้อมูล
บันทึกในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน  และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานแรงงานระดับจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการ การเข้าออกจากงาน การขาด
แคลนแรงงาน ระดับความสามารถต่างๆ ของแรงงานในสาขาการผลิต 29 สาขาอาชีพ  และระดับการผลิต
ก าลังแรงงานของสถานศึกษา ตลอดทั้งพัฒนาฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคนระดับจังหวัดและประเทศ
ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในในการวางแผนพัฒนาก าลัง
แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย  7  ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1  โครงสร้างประชากร  
ประชากรวัยแรงงานและก าลังแรงงาน  ส่วนที่ 2  โครงสร้างการจ้างงาน  ส่วนที่  3  สถานการณ์ด้านอุปสงค์
(Demand)ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ส่วนที่  4 สถานการณ์ด้านอุปทาน(Supply)  
ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ ส่วนที่ 5 การคาดประมาณการแนวโน้มความต้องการก าลังแรงงาน ส่วนที่ 6 
การคาดประมาณการอุปทานแรงงาน  

 ส านักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี  ขอขอบคุณ  สถานประกอบการ  สถานศึกษา ที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  รวมทั้งในข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ก าลังคน  จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานแรงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ที่ภาคอุตสาหกรรม นายจ้าง สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นข้อมูลในการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานตรงตามความ
ต้องการของจังหวัดต่อไป 
 
 
        ส านักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
         กันยายน  2560 
 
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หน้า 
ค ำน ำ  
สำรบัญ 
สำรบัญตำรำง 
สำรบัญแผนภำพ 

 

บทสรุปผู้บริหำร ก 
สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนของจังหวัดอุบลรำชธำนี 1 

1. โครงสร้ำงประชำกร  ประชำกรวัยแรงงำน  และก ำลังแรงงำนจังหวัด 1 
2. โครงสร้ำงกำรจ้ำงแรงงำนของจังหวัด 3 

2.1 จ ำนวนผู้มีงำนท ำจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 3 
2.2 โครงสร้ำงกำรว่ำงงำน 4 
2.3 สถำนกำรณ์กำรจ้ำงแรงงำน 5 

3. สถำนกำรณ์ด้ำนอุปสงค์ (Demand) ของตลำดแรงงำนในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 8 
3.1 ผลกำรส ำรวจข้อมูลอุปสงค์แรงงำนในเชิงปริมำณ 8 
3.2 ผลกำรส ำรวจข้อมูลอุปสงค์แรงงำนในเชิงคุณภำพ 15 

      4.  สถำนกำรณ์ด้ำนอุปทำน (Supply) ของตลำดแรงงำนในเชิงปริมำณ  
- ผลกำรส ำรวจข้อมูลอุปทำนแรงงำนในเชิงปริมำณ  

            5.  กำรคำดประมำณแนวโน้มควำมต้องกำรก ำลังคน 
            6.  กำรคำดประมำณอุปทำนแรงงำน 
             

19 
23 
27 

 
 

  
  

ภำคผนวก  
1. ควำมเป็นมำและนิยำมศัพท์ 
2. แบบสอบถำมควำมต้องกำรและกำรขำดแคลนแรงงำนของสถำนประกอบกำร ปี 2560 
3. แบบสอบถำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 
  



 

 
2 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตำรำงที่  

1. จ ำนวนผู้มีงำนท ำ  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  เฉลี่ย 4 ไตรมำส ปี  2556 - 2560 4 
2. จ ำนวนผู้มีงำนท ำของจังหวัดอุบลรำชธำนีและสัดส่วนร้อยละ ปี 2560                                                                                                                      

จ ำแนกตำมอุตสำหกรรม   
6 

3. จ ำนวนผู้มีงำนท ำของจังหวัดอุบลรำชธำนีและสัดส่วนร้อยละ ปี 2560 จ ำแนกตำมอำชีพ  7 
4. จ ำนวนผู้มีงำนท ำของจังหวัดอุบลรำชธำนีและสัดส่วนร้อยละ ปี 2556 - 2560 

จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
7 
 

5. จ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมดของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560  จ ำแนกตำมเพศ 8 
6. จ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมดของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560  จ ำแนกตำมประเภทกิจกำร 9 
7. จ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมดของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 10 
8. จ ำนวนพนักงำนที่รับเข้ำท ำงำนใหม่ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560  จ ำแนกตำมสำเหตุ

ของกำรรับเข้ำท ำงำนและประเภทกิจกำร  
11 

9. จ ำนวนพนักงำนที่ออกจำกงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 จ ำแนกตำมสำเหตุของกำร
ออกจำกงำนและประเภทกิจกำร 

12 

10.  5 อันดับอำชีพที่มีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุดของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 
 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

13 

11.  5 อันดับต ำแหน่งงำนที่ขำดแคลนของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560  
 จ ำแนกตำมทักษะฝีมือ 

14 

12.  5 อันดับกิจกำรที่ขำดแคลนแรงงำนของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 
  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

14 

13.  5 อันดับต ำแหน่งงำนที่ขำดแคลนแรงงำนมำกท่ีสุด ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 
 จ ำแหนกตำมทักษะฝีมือ 

15 

14.  ระดับควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของพนักงำนที่เป็นอยู่จริงและผู้ประกอบกำรคำดหวัง  
 ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 จ ำแนกตำมด้ำนควำมรู้  

16 

15.  ควำมต้องกำรแรงงำนของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 จ ำแนกตำมประเภททักษะ 16 
16.  ควำมต้องกำรแรงงำนของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 จ ำแนกตำมคุณลักษณะ  
17.  สำเหตุกำรขำดแคลนแรงงำนของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 
18.  แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2560 

17 
18 
18 

19.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษำของจังหวัดอุบลรำชธำนี   
                 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำแนกตำมเพศและระดับกำรศึกษำ 

19 

20.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดในระดับอำชีวศึกษำปีกำรศึกษำ 2559   
                 จ ำแนกตำมเพศและสำขำ 

20 
 

21.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดในระดับอุดมศึกษำของจังหวัดอุบลรำชธำนี   
                 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำแนกตำมเพศและสำขำวิชำ 

21 

  
 



 

 
3 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                                                                      

 ตำรำงที ่        
22.  อัตรำกำรศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2559 

 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ   

 
หน้า 

 
22 

23.  อัตรำกำรมีงำนท ำของนักศึกษำท่ีจบของจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2559 
 จ ำแนกตำมเพศและระดับกำรศึกษำ 

24.  กำรคำดประมำณกำรควำมต้องกำรก ำลังคนโดยรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2561 - 2565 
 จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม 

25.  กำรคำดประมำณกำรก ำลังคนจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2561 - 2565 จ ำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำ  

26.  กำรคำดประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำนส่วนเพิ่มจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2561 - 2565 
 จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม 

27. กำรคำดประมำณกำรควำมต้องกำรแรงงำนส่วนเพิ่มจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2561 - 2565 
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

28. กำรคำดประมำณกำรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2561 - 2565  
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

29. กำรคำดประมำณกำรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและพร้อมที่จะเข้ำสู้ตลำดแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี  
     ปี 2561 - 2565 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
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4 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

สารบัญแผนภูมิ 
 หน้า 

1. จ ำนวนประชำกร  ประชำกรวัยแรงงำน  และก ำลังแรงงำน ปี 2556 - 2560 2 
2. จ ำนวนประชำกำรวัยแรงงำน  จ ำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน เฉลี่ย 4 ไตรมำส ปี 2556 -2560 3 
3. จ ำนวนผู้ว่ำง  อัตรำกำรว่ำงงำน จังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2556 - 2560 5 

 

 
 



         บทสรุปผู้บริหาร หน้า ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 จังหวัด
อุบลราชธานีได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล         
อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานระดับจั งหวัด           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการ การเข้า
ออกจากงาน  การขาดแคลนแรง ง าน  ระดั บ
ความสามารถต่างๆ ของแรงงานในภาคการผลิต และ
ระดับการผลิตก าลังแรงงานของสถานศึกษา ตลอดทั้ง
พัฒนาฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคนระดับ
จังหวัดและประเทศให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในการ
วางแผนพัฒนาก าลังแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2560 จากกลุ่ มตัวอย่ าง  ประกอบด้ วย สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (Demand) 
จ านวน  496  แห่ ง  และการผลิ ตก า ลั ง คน ใน
สถานศึกษา (Supply) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ขึ้นไปทุกแห่งของจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงโรงเรียน
ขยายโอกาส  โดยบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอุป
สงค์และอุปทานแรงงาน สรุปผลได้ดังนี้ 
 
1. โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงานและ
ก าลังแรงงาน 
 ปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร 
ทั้งสิ้น 1,862,965 คน แยกเป็นเพศชาย 933,084 คน 
(ร้อยละ 50.09 ของประชากรทั้งหมด) และเพศหญิง 
919,242 คน (ร้อยละ 49.91 ของประชากรทั้งหมด) 
เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจาก กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนครราชสีมา ในขณะที่ประชากรในวัย
แรงงาน มีจ านวน 1,358,092 คน (ร้อยละ 72.90 
ของประชากรทั้งหมด) อัตราการเข้าสู่แรงงานตั้งแต่ปี 
2557-2559 คิดเป็นร้อยละ 78.55 ในปี 2560 ผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงาน จ านวน 925,380 คน (ร้อยละ 68.14 
ของประชากรในวัยท างาน) ส่วนผู้ ไม่อยู่ ในก าลัง
แรงงาน จ านวน 432,712 คน (ร้อยละ 37.41 ของ
ประชากรในวัยท างาน)  

2. โครงสร้างการจ้างงาน 
 จังหว ัดอ ุบลราชธาน ีผู ้ม ีงานท า
ทั้งหมด จ านวน 909,407 คน โดยท างานในภาค
เกษตรกรรม 473,608 คน (ร้อยละ 52.08 ของผู้มีงาน
ท าทั้งหมด) ส่วนผู้ที่ท างานนอกภาคเกษตรกรรม 
จ านวน 435,799 คน  (ร้อยละ 47.92 ของผู้มีงานท า
ทั้งหมด) โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมแบ่ง
ตามสาขาอาชีพดังนี้ 1) สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์รถจักรยานยนต์ มากที่สุด 
จ านวน 131,463 คน (ร้อยละ 30.17 ของ ผู้ท างาน
นอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด) 2) สาขาการผลิต 
จ านวน 80,030 คน (ร้อยละ 18.36) 3) การก่อสร้าง 
จ านวน 46,770 คน (ร้อยละ 10.73) 4) สาขาการ
บริ หารราชการ การป้ องกั นประเทศและการ
ประกันสั งคมภาคบั งคับ จ านวน 43 ,216 คน          
(ร้อยละ 9.92) 5) กิจกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 
40,251 คน (ร้อยละ 9.24) 

 
3. ผลการส ารวจข้อมูลด้านอุปสงค์  (Demand)  
ของตลาดแรงงานในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
 3.1  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงาน 
ในเชิงปริมาณ 
 1) จากการส ารวจข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานเพ่ือรองรับการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน
ระดับจังหวัด  ปี 2560  ซึ่งด าเนินการส ารวจสถาน
ประกอบการใน 29 สาขาอุตสาหกรรมในจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 496 แห่ง (สถานประกอบกิจการ
ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมทั่วจังหวัด ยกเว้น
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) 
พบว่า ในปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ท างาน
จ านวนรวมทั้งสิ้น 49,872 คน แยกเป็นชาย 29,633 คน 
(ร้อยละ 59.42) หญิง 20,239 คน (ร้อยละ 40.58)  
ทั้งนี้ผู้ท างานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือมากที่สุด 
จ านวน 24,343 คน (ร้อยละ 48.81) รองลงมาได้แก่ 
กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ  15,812 คน (ร้อยละ 31.71 ) และ
กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 7,799 คน (ร้อยละ 15.64 )  
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  ม ีผู ้ท า ง า น ที ่จ บ ก า ร ศ ึก ษ า ร ะด ับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ม.3 มากที่สุด จ านวน 
14,144 คน (ร้อยละ 28.36) รองลงมาได้แก่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  10,018 คน (ร้อยละ 
20.09) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
8,659 คน (ร้อยละ17.36) ตามล าดับ 
 

(2)  การเข้าออกงานของแรงงาน พบว่า 
ผลการส ารวจการเข้าออกงานของแรงงานในกิจการ
ต่างๆในปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีการ
รับแรงงานเข้าท างานทั้งสิ้น 914 คน โดยเป็นการ
รับเข้าท างานเ พ่ือทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป 
จ านวน 576 คน (ร ้อยละ 62.91 )  และรับเข้า
ท างานในต าแหน่งงานใหม่ที ่ขยายเพิ่ม 339 คน 
(ร้อยละ 37.09 ) เมื่อพิจารณาตามรายกิจการ พบว่า 
กิจการที่มีการรับแรงงานเข้าท างานมากที่สุดได้แก่         
ที่พักและบริการด้านอาหาร โดยรับแรงงานเข้าท างาน 
จ านวน  284 คน รองลงมา ได้แก่ การขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า จ านวน  162 คน ค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อมยานยนต์ฯ 
จ านวน 267 คน    

(3) ผลกา รส า ร วจคว ามต ้อ งกา ร
แรงงานในปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานรวม
ทั้งสิ้น 394 อัตรา เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงาน
ตามระดับการศึกษา พบว่า สถานประกอบกิจการมี
ความต้องการแรงงานที ่ส า เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 108 อัตรา 
(ร้อยละ 27.41) มากที่สุด รองลงมาคือต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จ านวน 101 อัตรา (ร้อยละ 
25.63) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จ านวน 87 อัตรา 
(ร้อยละ 22.08) และระดับปริญญาตรี จ านวน  81 อัตรา 
(ร้อยละ 20.56) ตามล าดับ  
   (4) ผลการส ารวจการขาดแคลนแรงงาน
ปี 2560 ในจังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า มีจ านวนการ
ขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 197 อัตรา เมื่อพิจารณา
การขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า 
แ ร ง ง า น ที ่ส า เ ร ็จ ก า ร ศ ึก ษ า ต่ า ก ว ่า ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จ านวน 90 อัตรา (ร้อยละ 
45.59) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี  จ านวน 

48 อัตรา (ร้อยละ 24.37) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 38 อัตรา (ร้อยละ 19.29) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จ านวน 18 อัตรา 
(ร้อยละ9.14) ตามล าดับ  
 
 3.2  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงาน
ในเชิงคุณภาพ 
  (1) ความต้องการด้านความรู้ของผู้
ท างาน พบว่า แรงงานทุกกลุ่มฝีมือยังมีปัญหาระดับ
ความรู้ ในด้ านต่างๆที่ เป็นอยู่ จริ งต่ ากว่ าระดับ                 
ที่ ผู้ ป ร ะกอบการคาดหวั ง อยู่ ม าก  ซึ่ ง ค ว าม รู้             
ที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ ความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาชีพ รองลงมา คือ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่   
ซึ่งมีความต้องการเท่ากันกับผู้มีความรู้ด้านธุรกิจ  

 (2 )  ความต้องการด้านทักษะของ         
ผู้ ท า ง า น  พบ ว ่า ท ัก ษ ะ ข อ ง แ ร ง ง า น ที่ ส ถ า น
ประกอบการมีความคาดหวังมากที่สุด คือ ทักษะใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ร อ ง ล ง ม า ไ ด้ แ ก่  ทั ก ษ ะ
ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ และทักษะในการ
สื่อสาร   

 (3) ความต้องการด้านคุณลักษณะของ
ผู้ท างาน พบว่า คุณลักษณะของแรงงานที ่สถาน
ประกอบการมีความต้องการมากในทุกๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็น ความต้องการคนที่มีซื่อสัตย์ สุจริต ความ
อดทน ความขยัน หมั่นเพียร การตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ่
เรียนรู้ การมีจิตสาธารณะ  

 (4) สาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน
และแนวทางในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน 
พบว่า การขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่มาจาก
ปัญหาการเข้าและออก (Job turnover) ของ
แรงงานอยู่ในระดับสูง มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
แรงงานย้ายออกท างานในภาคที่ไม่เป็นทางการมาก
ขึ้น แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ไม่
ตรงกับความต้ องการ แรงงานมุ่ งศึ กษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น จนขาดแคลนแรงงาน
ระดับกลาง 
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4. ผลการส ารวจข้อมูลด้านอุปทาน (Supply) ของ
ตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ  

  4.1 อุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ   
4.1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

(1) ระดับมัธยมศึกษา พบว่ามี
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 27,501 คน 
แบ่งเป็นชาย 10,909 คน (ร้อยละ 39.67) และหญิง 
16,592 คน (ร้อยละ 60.33) เมื่อพิจารณาจ าแนก
ตามระดับชั้น พบว่า  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15,656 คน แบ่งเป็น
ชาย 6,710  คน (ร้อยละ 42.86 ) และหญิง 8,946 คน 
(ร้อยละ 57.14) ส ่วนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 11,845 คน 
แบ่งเป็นชาย 4,199 คน (ร้อยละ 35.45) และหญิง 
7,646  คน (ร้อยละ 64.55)   

(2) ระดับอาชีวศึกษา พบว่ามี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จ านวน 1,560 คน 
เป็นเพศชาย 953  คน (ร้อยละ 61.09 ) เพศหญิง 
607  คน(ร้อยละ 38.91 ) ส่วนในระดับ ปวส./
อนุปริญญา  มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,148 คน 
เป็นเพศชาย 1,242 คน(ร้อยละ 58.82)  และเพศ
หญิง 906 คน (ร้อยละ 42.18) 
 (3 )  ระดับ อุดมศึกษา  พบว่ า 
ระดับปริญญาตรี มีผู ้ส าเร็จการศึกษา 4,990 คน 
เป็นเพศชาย 1,390 คน (ร้อยละ 27.86) เพศหญิง 
3,600 คน (ร้อยละ 72.14) ส่วนระดับปริญญาโทมี
ผู้ส าเร็จการศึกษา 365  คน เป็นเพศชาย 99 คน           
(ร้อยละ 27.10) เพศหญิง 266 คน (ร้อยละ 72.88) 
ในขณะที่ระดับปริญญาเอกมีผู้ ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 15 คน เป็นเพศชาย 8 คน (ร้อยละ 53.3) 
เพศหญิง จ านวน 7 คน (ร้อยละ 46.67) 

 
4.1.2 อัตราการศึกษาต่อและการมีงาน

ท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 
(1 )  อ ัตราการศ ึกษาต ่อ เมื ่อ

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ เพศ
หญิงจะมีอัตราการศึกษาต่อที่สูงกว่าเพศชาย ยกเว้น
ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่เพศชายมีอัตรา
การศึกษาต่อมากว่าเพศหญิง  โดยผู้อยู่ ในระด ับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และปวช. เพศหญิงมีอัตรา
การศึกษาต่อสูงเกินกว่าร้อยละ 50 ส่วนในระดับ 
ปวส/อนุปริญญา มีอัตราการเรียนต่อที่น้อย อาจ
เนื ่องมาจากผู ้จบการศึกษาในระดับนี ้คิดเห็นว่า
ตนเองเป็นแรงงานฝีมือแล้ว อีกประการหนึ่งถ้าจะ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน
มาก 

(2) อัตราการมีงานท า พบว่า ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับ ปวส. ระดับปวส./อนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี มีอัตราการมีงานท าไม่สูงมากนัก 
เนื ่องจากส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่
ส ูงขึ ้นมากกว ่าท างาน  และมีบางส ่วนที ่ส า เ ร ็จ
การศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อแต่ยังไม่หางานเช่นกัน 
เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่เพศชาย
ที ่เ ร ียนจบแล้ว เล ือกที ่จ ะท า งานมากกว่า เพศ
หญิง ส่วนระดับอุดมศึกษาในส่วนของอัตราการมี
งานท าของนักศึกษาที่เรียนจบจะมีสูงกว่าในระดับ
อ่ืน ๆ 
 

 

 



สถานการณ์ตลาดแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ           
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กำรพัฒนำแรงงำนให้สำมำรถน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรเพ่ิมผลิตภำพ            
เพ่ิมกำรพัฒนำแรงงำนให้มีทักษะด้ำน STEM เพ่ิมมำกขึ้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบกับประเทศไทยเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ท ำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนได้อย่ำงอิสระในสำขำอำชีพที่ได้ท ำข้อตกลงไว้ โดยจะต้องพัฒนำ
ทักษะฝีมือแรงงำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย 
 

 ดังนั้น กำรวำงแผนก ำลังคนเป็นสิ่งที่ส ำคัญและเร่งด่วน เพ่ือกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
โดยจ ำเป็นต้องพัฒนำศักยภำพแรงงำนไทยให้มีคุณภำพ สำมำรถสู้กับแรงงำนต่ำงประเทศที่ก ำลังจะเข้ำมำ โดยกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน เพ่ือรักษำสมดุลระหว่ำงด้ำนอุปสงค์และด้ำนอุปทำน เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขกำร
ขำดแคลนแรงงำนรวมทั้งกำรเพ่ิมผลิตภำพด้ำนแรงงำน 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี (GPP) จังหวัดอุบลรำชธำนีแบบ Bottom up ปี 2558 มีมูลค่ำเพ่ิม 
ณ รำคำประจ ำปี เท่ำกับ 176,013 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 สำขำกำรผลิตที่ส ำคัญ คือ 
สำขำกำรขำยส่ง ขำยปลีกฯ สำขำอุตสำหกรรม สำขำเกษตรกรรมฯ และสำขำอสังหำริมทรัพย์ฯ ตำมล ำดับ ภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลรำชธำนีเดือนกรกฎำคม 2560 ขยำยตัวร้อยละ 1.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำ จำกเครื่องชี้ภำวะเศรษฐกิจของจังหวัด ด้านอุปทาน ขยำยตัวร้อยละ 4.55 พิจำรณำจำกภำคบริกำร 
ขยำยตัวร้อยละ 12.55 จำกมูลค่ำกำรค้ำในจังหวัดเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ส่วนภำคอุตสำหกรรม หดตัวเป็นเดือนแรก โดย
หดตัวร้อยละ 2.13 จำกกำรลดลงของปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรม และ ภำคกำรเกษตร มีมูลค่ำผลผลิต
ลดลงจำกผลผลิตปศุสัตว์ ในขณะที่ ด้านอุปสงค์ หดตัวร้อยละ 1.70 พิจำรณำจำก กำรค้ำชำยแดน หดตัวร้อยละ 
8.37 จำกมูลค่ำกำรส่งออกลดลงแต่กำรนำเข้ำ มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น ส่วน กำรบริโภคภำคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 3.64 
จำกภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริโภคเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับรถยนต์จดทะเบียนใหม่เพ่ิมขึ้น  กำรลงทุนภำคเอกชน ยังคง
ขยำยตัวต่อเนื่อง และกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ขยำยตัวร้อยละ 4.87 จำกกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้เพ่ิมขึ้น สำหรับ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กำรจ้ำงงำนในระบบประกันสังคมลดลงร้อยละ 20.43 ในขณะที่ ด้านการเงินปริมำณเงิน
ฝำกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.70 ปริมำณสินเชื่อเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.75 และอัตรำเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 0.4 

 
1. โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงาน และก าลังแรงงาน 
 ปี 2560 จังหวัดอุบลรำชธำนีมีประชำกรทั้งสิ้น 1,862,965 คน แยกเป็นเพศชำย 933,084 คน            
(ร้อยละ 50.09 ของประชำกรทั้งหมด) และเพศหญิง  919,242 คน (ร้อยละ 49.91 ของประชำกรทั้งหมด) เป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศ รองจำกกรุงเทพมหำนครและจังหวัดนครรำชสีมำ ในขณะที่ประชำกรในวัยแรงงำน           
มีจ ำนวน 1,358,092 คน (ร้อยละ 72.90 ของประชำกรทั้งหมด) อัตรำกำรเข้ำสู่แรงงำนตั้งแต่ปี 2557-2559 คิดเป็น
ร้อยละ 78.55 ในปี 2560 ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 925,380 คน (ร้อยละ 68.14 ของประชำกรในวัยท ำงำน) 
ส่วนผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 432,712 คน (ร้อยละ 37.41 ของประชำกรในวัยท ำงำน) (ดังตำรำงที่ 1)  
 เมื่อพิจำรณำแนวโน้มจ ำนวนประชำกรตั้งแต่ปี 2556-2559 พบว่ำ จ ำนวนประชำกรทั้งหมดในแต่ละปี 
มีอัตรำส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งโดยภำพรวมแล้วจ ำนวนประชำกรในวัยแรงงำนและก ำลังแรงงำนรวม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงเดียวกัน คือ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (แผนภำพที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรในวัยแรงงานและก าลังแรงงาน ปี 2556 - 2560 ของจังหวัดอุบลราชธานี 
 หน่วย : คน 

สถานภาพแรงงาน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประชากรทั้งหมด 1,836,523 1,844,669 1,857,429 1,862,965 1,862,965 

ประชากรผู้มีอายุ  15  ปีขึ้นไป 1,509,252 1,346,922 1,351,736 1,355,178 1,358,092 

1.ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน 1,074,599 935,298 940,971 916,077 925,380 

1.1  ผู้มีงำนท ำ 1,063,173 915,904 920,869 903,203 909,407 

1.2  ผู้ว่ำงงำน 4,331 11,400 9,072 9,892 15,453 

2.ผู้ที่รอฤดูกำล 7,095 7,971 11,031 2,981 520 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 434,653 411,654 410,765 439,101 432,712 

-  ท ำงำนบ้ำน 136,883 116,855 85,908 103,318 85,213 

-  เรียนหนังสือ 125,936 125,623 132,035 127,085 124,640 

-  อื่นๆ 171,833 169,176 192,822 211,698 222,858 

อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 98.94 97.93 98.83 98.59 98.27 

อัตราการว่างงาน 0.40 1.22 0.96 1.08 1.67 
 

ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวกำรณท์ ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอุบลรำชธำนี 
หมำยเหตุ : ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลประมำณกำรจำกส ำนักงำนสถิติจังหวัดอุบลรำชธำนี ไตรมำส 2  

 

แผนภาพที่ 1 จ านวนประชากร ประชากรในวัยแรงงาน และก าลังแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี 
ปี 2556-2560 

 

 
 
 

ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวกำรณท์ ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอุบลรำชธำนี 
หมำยเหตุ : ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลประมำณกำรจำกส ำนักงำนสถิติจังหวัดอุบลรำชธำนี ไตรมำส 2  
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ปี พ.ศ. 
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เมื่อพิจำรณำถึงประชำกรวัยแรงงำนใน ปี 2556-2559 พบว่ำ ผู้มีงำนท ำของจังหวัดอุบลรำชธำนี
มีจ ำนวนเพิ่มขึ ้นและลดลงทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับสภำวะเศรษฐกิจในแต่ละปี และ อัตรำกำรเจริญเติบโตในกลุ ่ม
อุตสำหกรรมซึ่งเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ำมำทดแทนก ำลังคน (แผนภำพที่ 2)  

 
แผนภาพที่ 2 จ านวนประชากรวัยแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน  

ปี 2556-2560 
 

 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวกำรณ์ท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอุบลรำชธำนี 
หมำยเหตุ : ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลประมำณกำรจำกส ำนักงำนสถิติจังหวัดระนอง ไตรมำส 2 ปี 2560 
 
2. โครงสร้างการจ้างงาน 
 2.1 จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ในช่วงปี 2556- 2560 พบว่ำ ภำวกำรณ์จ้ำงงำนโดยเฉลี่ยในทุกระดับกำรศึกษำมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน         
โดยในปี 2560 พบว่ำ ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำประถมศึกษำ จ ำนวน 152,781 คน (ร้อยละ 28.28 
ของผู้มีงำนท ำ)  รองลงมำคือ ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 240,856 คน (ร้อยละ 26.48) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
จ ำนวน 152,781 คน (ร้อยละ 16.80) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 140,659 คน (ร้อยละ 15.47) 
ระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 111,046 คน (ร้อยละ 12.21) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2)  
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     ที่มา : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ปี พ.ศ. 
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ตารางท่ี  1  จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2556-2560 
          หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.  ไม่มีกำรศึกษำ 6,158 9,875 8,256 5,673 6,849 
2.  ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 288,582 262,853 250,370 251,417 257,217 
3.  ประถมศึกษำ 317,666 269,436 225,370 242,900 240,856 
4.  มัธยมศึกษำตอนต้น 176,148 150,583 146,885 151,852 152,781 
5.  มัธยมศึกษำตอนปลำย 152,302 126,813 126,817 136,812 140,659 
6.  อุดมศึกษำ 122,052 96,180 98,261 114,549 111,046 
7.  กำรศึกษำอ่ืน ๆ 0 0    
8.  ไม่ทรำบ 265 159    

รวม 1,063,173 915,898 992,208 903,203 909,407 
 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวกำรณ์ท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอุบลรำชธำนี 
หมำยเหตุ : ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลประมำณกำรจำกส ำนักงำนสถิติจังหวัดระนอง ไตรมำส 2 ปี 2560 

 
2.2 โครงสร้างการว่างงาน 
 

 ปี 2560 จังหวัดอุบลรำชธำนี มีผู้ว่ำงงำนจ ำนวน 15,453  คน (ร้อยละ 1.67) โดยมีแนวโน้ม
เ พิ ่มขึ ้นตั ้ง แต ่ช ่ว งป ี 2556 เป ็นต ้นมำ  ซึ ่ง จ ำนวนผู้ว่ ำงงำนในปีนี้มีจ ำนวนมำกส่วนหนึ่ งเป็นเพรำะใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตมีกำรใช้น ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้งำนแทนก ำลังแรงงำนคนอีกส่วนหนึ่งมำจำกก ำลัง
แรงงำนที่เดินทำงกลับภูมิล ำเนำและยังไม่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในขณะที่ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ที่เป็นผลต่อเนื่องมำจำกปัญหำทำงเศรษฐกิจของยุโรปและภูมิภำคเอเชีย ซ่ึงเป็นตลำดส่งออกส ำคัญ
ของไทยยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ ท ำให้ปริมำณสินค้ำและรำยได้จำกำรส่งออกลดลง ประกอบกับปัญหำรำคำสินค้ำทำง
กำรเกษตรตกต่ ำ ทั้งข้ำว มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ ซึ่งเป็นแหล่งรำยได้หลักของประชำชน ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ำ
ประเทศไทยพ่ึงพำกำรเกษตรเป็นหลัก เมื่อประชำชนมีรำยน้อยก็ส่งผลท ำให้ภำคเอกชนชะลอกำรลงทุนเช่นกัน 
เนื่องจำกก ำลังซื้อของประชำชนลดลง (แผนภำพที่ 3) 
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แผนภาพที่ 3 จ านวนประชากรวัยแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 
ปี 2556-2560 

 

 

 
ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวกำรณ์ท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติจังหวัดอุบลรำชธำนี 
หมำยเหตุ : ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลประมำณกำรจำกส ำนักงำนสถิติจังหวัดระนอง ไตรมำส 2 ปี 2560 

 
2.3  สถานการณ์การจ้างแรงงาน 

 

1) จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
จังหวัดอุบลรำชธำนีผู้มีงำนท ำทั้งหมด จ ำนวน 909,407 คน โดยท ำงำนในภำคเกษตรกรรม 

473,608 คน (ร้อยละ 52.08 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด) ส่วนผู้ที่ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม จ ำนวน 435,799 คน    
(ร้อยละ 47.92 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด) โดยกลุ่มผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมแบ่งตำมสำขำอำชีพดังนี้ 1) สำขำกำร
ขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซม ยำนยนต์รถจักรยำนยนต์ มำกที่สุด จ ำนวน 131,463 คน (ร้อยละ 30.17 ของ 
ผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมทั้งหมด) 2) สำขำกำรผลิต จ ำนวน 80,030 คน (ร้อยละ 18.36) 3) กำรก่อสร้ำง 
จ ำนวน 46,770 คน (ร้อยละ 10.73) 4) สำขำ กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศและกำรประกันสังคมภำค
บังคับ จ ำนวน 43,216 คน (ร้อยละ 9.92) 5) กิจกรรมโรงแรมและอำหำร จ ำนวน 40,251 คน (ร้อยละ 9.24) ดัง
แสดงในตำรำงที่ 2 
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 ตารางที่ 2 จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดอุบลราชธานีและสัดส่วนร้อยละ ปี 2560  จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

รายการอุตสาหกรรม 
ปี 2559 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภาคเกษตร 473,608 52.08 

1. เกษตรกรรม  กำรล่ำสัตว์  กำรป่ำไม้  และกำรประมง 473,608 52.08 
นอกภาคเกษตร 420,895 47.92 

2. กำรท ำเหมืองแร่ และเหมืองหิน   
3. กำรผลิต 80,030 8.80 
4. กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ และไอน้ ำ 5,438 0.60 
5. กำรจัดหำน้ ำ บ ำบัดน้ ำเสีย 6,536 0.72 
6. กำรก่อสร้ำง 46,770 5.14 
7. กำรขำยส่ง กำรขำยปลีกกำรซ่อมแซมยำนยนต์รถจักรยำนยนต์  

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
131,463 14.46 

8. กำรขนส่งที่เก็บสินค้ำ และคมนำคม 6,769 0.74 
9. กิจกรรมโรงแรม และอำหำร 40,251 4.43 
10. ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 637 0.07 
11. กิจกรรมทำงกำรเงินและประกันภัย 2,451 0.27 
12. กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์  411 0.05 
13. กิจกรรมทำงวิชำชีพและเทคนิค 3,656 0.40 
14. กำรบริหำรและกำรสนับสนุน 4,018 0.44 
15. กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ 28,312 3.11 
16. กำรศึกษำ 28,312 3.11 
17. สุขภำพและสังคมสงเครำะห์ 15,688 1.73 
18. ศิลปะและควำมบันเทิงนันทนำกำร  0.00 
19. กิจกรรมบริกำรด้ำนอ่ืน ๆ 17,429 1.92 
20. ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล 2,724 0.30 

รวม 909,407 100 
ที่มา :  ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 

2) จ าแนกตามอาชีพ 
 

เมื่อพิจำรณำจ ำแนกผู้มีงำนท ำตำมอำชีพ พบว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำรประมง 
มีจ ำนวนมำกที่สุด 461,975 คน (ร้อยละ 50.82) รองลงมำ คือ พนักงำนบริกำร และพนักงำนขำยในร้ำนค้ำและ
ตลำด จ ำนวน 135,392 คน (ร้อยละ 14.89) สำขำกำรผลิต จ ำนวนประมำณ 102,794 คน (ร้อยละ 11.30) 
และอำชีพขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร จ ำนวนประมำณ77,262 คน (ร้อยละ 8.50) ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 3) 
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ตารางที่  3 จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดอุบลราชธานี และสัดส่วนร้อยละ ปี  2560  จ าแนกตามอาชีพ 
 

รายอาชีพ 
ปี 2560 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ผู้บัญญัติกฎหมำย ข้ำรำชกำรระดับอำวุโส และผูจ้ัดกำร 28,970 3.19 
2. ผู้ประกอบวชิำชีพดำ้นตำ่งๆ 40,565 4.46 
3. ผู้ประกอบวชิำชีพดำ้นเทคนคิสำขำตำ่งๆ และอำชีพที่เก่ียวข้อง 18,358 2.02 
4. เสมียน 10,859 1.19 
5. พนักงำนบริกำร และพนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด 135,392 14.89 
6. ผู้ปฏบิัติงำนที่มฝีีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำรประมง 461,975 50.80 
7. ผู้ปฏบิัติงำนดำ้นควำมสำมำรถทำงฝีมือและธุรกิจกำรค้ำที่เก่ียวข้อง 102,794 11.30 
8. ผู้ปฏบิัติกำรเคร่ืองจักรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏบิัติงำนดำ้นกำรประกอบ 33,231 3.65 

9. อำชีพขั้นพื้นฐำนตำ่งๆ ในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร 77,262 8.50 
10. อำชีพอื่นๆ 0 0 

รวม 909,407 100.00 
     ที่มา : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
   

3) จ าแนกตามการศึกษา 
ผู้มีงำนท ำในจังหวัดอุบลรำชธำนีส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำ ร้อยละ 28.28 

รองลงมำได้แก่ ระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 26.48 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 16.80 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ร้อยละ 15.47  ระดับอุดมศึกษำ ร้อยละ 13.01 และไม่มีกำรศึกษำ ร้อยละ 0.75 เมื่อเปรียบเทียบผู้มีงำนท ำ
ปี 2560 กับ ปี 2559 พบว่ำ ผู้มีงำนท ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.69 เทียบกับปี 2558 ลดลงร้อยละ 8.35 (ตำรำงที่ 4) 

  
        ตารางที่  4 ผู้มีงานท าของจังหวัดอุบลราชธานแีละสัดส่วนร้อยละ ปี 2558 – 2560 จ าแนกตามระดับการศกึษา  

 

ระดับการศึกษา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 การเปลี่ยนแปลงปี 2560 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ เทียบปี 2558 เทียบปี 2559 

ไม่มีกำรศึกษำ 8,256 1.34 5,673 0.58 6,849 0.75 -17.04 20.73 
ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 250,370 29.42 251,417 27.14 257,217 28.28 2.73 2.31 
ประถมศึกษำ 225,370 28.30 242,900 29.88 240,856 26.48 6.87 -0.84 
มัธยมศึกษำตอนต้น 146,885 16.52 151,852 16.57 152,781 16.80 4.01 0.61 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 126,817 11.92 136,812 14.33 140,659 15.47 10.91 2.81 
อุดมศึกษำ 98,261 12.50 114,549 11.48 111,046 12.21 13.01 -3.06 
อื่น ๆ  0  0     
ไม่ทรำบ  0  0.02     
รวม 992,208 100 903,203 100 909,407 100 -8.35 0.69 
     ที่มา : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
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3. สถานการณ์ด้านอุปสงค์  (Demand)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

3.1 ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงปริมาณ 
 

1) จ านวนผู้ท างานทั้งหมด 
 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนเพ่ือรองรับกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังคนระดับจังหวัด       
ปี 2560  ซึ่งด ำเนินกำรส ำรวจสถำนประกอบกำรใน 29 สำขำอุตสำหกรรมในจังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 496  แห่ง 
(สถำนประกอบกิจกำรที่มีรำยชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมทั่วจังหวัดอุบลรำชำธำนี  ยกเว้นสถำนศึกษำ หน่วยงำน
ภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจ) พบว่ำ ในปี 2560 จังหวัดอุบลรำชธำนีมีผู้ท ำงำนจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  49,872 คน 
แยกเป็นชำย 29,633 คน (ร้อยละ 59.42) หญิง 20,239 คน (ร้อยละ 40.58)  ทั้งนี้ผู้ท ำงำนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงำน
ไร้ฝีมือมำกที่สุด จ ำนวน 24,343 คน (ร้อยละ 48.81) รองลงมำได้แก่ กลุ่มแรงงำนกึ่งฝีมือ  15,812 คน (ร้อยละ 31.71 ) 
และกลุ่มแรงงำนไร้ฝีมือ 7,799 คน (ร้อยละ 15.64 ) ตำมล ำดับ  (ตำรำงที่  5) 
 

ตารางท่ี  5  จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 จ าแนกตามเพศ  
หน่วย : คน 

ระดับฝีมือแรงงาน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้เชี่ยวชำญ/ผู้บริหำร 1,135 3.83 783 3.87 1,918 3.85 

แรงงำนฝีมือ 4,515 15.24 3,284 16.23 7,799 15.64 
แรงงำนกึ่งฝีมือ 9,357 31.58 6,455 31.89 15,812 31.71 
แรงงำนไร้ฝีมือ 14,626 49.36 9,717 48.01 24,343 48.81 

รวม 29,633 100 20,239 100 49,872 100 
 

      ที่มา : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 

 
  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกิจกำร พบว่ำ กิจกำรที่มีผู้ท ำงำนมำกที่สุดได้แก่ กิจกำรกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก ฯ 
จ ำนวน 26,480 คน (ร้อยละ 53.10 ของจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมด) รองลงมำได้แก่ กิจกำรอำหำรและอำหำรสัตว์
จ ำนวน 6,423 คน (ร้อยละ 12.88) กิจกำรบริกำรอ่ืน ๆ จ ำนวน 4,265 คน (ร้อยละ 8.55) และกิจกำรก่อสร้ำง 
จ ำนวน 3,780 คน (ร้อยละ 7.58)  ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 6) 
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ตารางท่ี  6  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 จ าแนกประเภทอุตสาหกรรม 
 

หน่วย : คน 

อุตสาหกรรม 
แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวมท้ังหมด 

1. กำรเลี้ยงสัตวบ์กและสัตว์น้ ำ 12 10 2   24 
2. อำหำรและอำหำรสตัว ์ 1,235 3,861 1,099 228 6,423 
3.กำรท ำเหมืองแร่และเหมือนหิน 88 4 20 5 117 
4. กำรผลิตสิ่งทอ 47 5 3   55 
5.กำรผลิตเสื้อผำ้เครื่องแต่งกำย 93 44 14 8 159 
6. กำรผลิตรองเท้ำและเครื่องหนัง           
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 65 34 13   112 
8.กำรผลติไม้และผลิตภัณฑจ์ำกไม(้ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 78 88 55   221 
9. เฟอร์นิเจอร์ 30 18 36   84 
10. กระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ 29   4 2 35 
11. ปิโตรเลียม           
12. ปิโตรเคมี           
13. กำรผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 105       105 
14. ยำงพำรำและผลิตภัณฑ ์ 56       56 
15. ผลิตภัณฑพ์ลำสติก 29   10 1 40 
16. ผลิตภัณฑจ์ำกแร่อโลหะ 589 103 43 6 741 
17. กำรผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 146 68 46 2 262 
18. ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์ 111 144 58 57 370 
19. ยำนยนต์และชิน้ส่วน 204 182 91   477 
20. อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นๆ 431 779 198   1,408 
21. ก่อสร้ำง 1,752 786 1,024 218 3,780 
22. ค้ำส่ง คำ้ปลีก ซ่อมยำนยนต์ฯ 15,900 6,902 3,207 471 26,480 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว           
24. ที่พักและบริกำรดำ้นอำหำร  1,188 429 407 30 2,054 
25. กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสนิค้ำ 525 459 35 3 1,022 
26. กำรเงินและกำรประกันภัย 120 90     210 
27. อสังหำริมทรัพย์  334 43 52   429 
28.  บริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห์ 69 436 212 226 943 
29. บริกำรอ่ืนๆ  1,107 1,327 1,170 661 4,265 

ผลรวม 24,343 15,812 7,799 1,918 49,872 
 

ที่มา : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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เมื่อจ ำแนกจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมดตำมระดับกำรศึกษำที่จบ พบว่ำ ในปี 2560 มีผู้ท ำงำน
ที่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ม.3 มำกที่สุด จ ำนวน 14,144 คน (ร้อยละ 28.36) รองลงมำ
ได้แก่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจ ำนวน  10,018 คน (ร้อยละ 20.09) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 
8,659 คน (ร้อยละ17.36) ตำมล ำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำจำกผู้มีงำนท ำตั้งแต่ระดับต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนต้นถึง
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย พบว่ำ ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่เป็นแรงงำนฝีมือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำแรงงำนส่วนใหญ่
ของสถำนประกอบกำรเป็นแรงงำนไร้ฝีมือ (ตำรำงท่ี  7) 

 
ตารางท่ี  7  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
รวม 

ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ 9,351 4,097 543 153 14,144 
มัธยมศึกษำตอนต้น 5,498 2,090 896 175 8,659 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 5,339 3,706 788 185 10,018 
ปวช. 1,815 2,858 2,082 102 6,857 
ปวส/อนุปริญญำตรี 2,152 1,824 800 323 5,099 
ปริญญำตรี 188 1,219 2,590 950 4,947 
ปริญญำโท 0 18 100 30 148 
ปริญญำเอก      

รวม 24,343 15,812 7,799 1,918 49,872 
            

             ที่มา : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 
2) การเข้าออกงานของแรงงาน 

 

ผลกำรส ำรวจกำรเข้ำออกงำนของแรงงำนในกิจกำรต่ำงๆในปี 2560 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
พบว่ำ มีกำรรับแรงงำนเข้ำท ำงำนทั้งสิ้น 914 คน โดยเป็นกำรรับเข้ำท ำงำนเพ่ือทดแทนแรงงำนเก่ำที่ออกไป จ ำนวน 
576 คน (ร้อยละ 62.91 ) และรับเข้ำท ำงำนในต ำแหน่งงำนใหม่ที่ขยำยเพิ่ม  339 คน (ร้อยละ 37.09 )  เมื่อ
พิจำรณำตำมรำยกิจกำร พบว่ำ กิจกำรที่มีกำรรับแรงงำนเข้ำท ำงำนมำกที่สุดได้แก่ ที่พักและบริกำรด้ำนอำหำร โดยรับ
แรงงำนเข้ำท ำงำน จ ำนวน  284 คน รองลงมำ  ได้แก่  กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ จ ำนวน  162 คน ค้ำส่ง ค้ำปลีก 
ซ่อมยำนยนต์ฯ จ ำนวน 267 คน ตำมล ำดับ  (ตำรำงท่ี  8) 
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ตาราง  8  จ านวนพนักงานที่รับเข้าท างานใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 
จ าแนกตามสาเหตุของการรับเข้าท างานและประเภทกิจการ 

หน่วย : คน : ร้อยละ 

อุตสาหกรรม 
สาเหตุที่รับเข้าท างาน ร้อยละ 

แทนคน
เก่า 

ต าแหน่ง
งานใหม่ 

รวม
ทั้งหมด 

แทนคน
เก่า 

ต าแหน่ง
งานใหม่ 

รวม
ทั้งหมด 

1. กำรเลี้ยงสัตว์บกและสตัว์น้ ำ       

2. อำหำรและอำหำรสัตว ์ 3 3 6 0.88 0.88 0.66 
3.กำรท ำเหมืองแร่และเหมือนหิน       
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม       
5.กำรผลติเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย       
6. รองเท้ำและเครื่องหนัง       
7. อัญมณีและเครื่องประดับ       
8.กำรผลติไม้และผลิตภัณฑจ์ำกไม้
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)       
9. เฟอร์นิเจอร ์ 12 6 18 2.09 1.77 1.97 
10. กระดำษและผลิตภณัฑ์กระดำษ       
11. ปิโตรเลียม       
12. ปิโตรเคม ี       
13. กำรผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี       
14. ยำงพำรำและผลิตภัณฑ ์       
15. ผลิตภณัฑ์พลำสติก       
16. ผลิตภณัฑ์จำกแร่อโลหะ       
17. กำรผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์       
18. ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์ 2  2 0.35 0.00 0.22 
19. ยำนยนต์และชิ้นส่วน       
20. อุตสำหกรรมกำรผลติอื่นๆ       
21. ก่อสร้ำง       
22. ค้ำส่ง ค้ำปลีก ซ่อมยำนยนต์ฯ 79 79 158 13.74 23.30 17.29 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว       
24. ที่พักและบริกำรดำ้นอำหำร  165 119 284 28.70 35.10 31.07 
25. กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 130 32 162 22.61 9.44 17.72 
26. กำรเงินและกำรประกันภัย 75 15 90 13.04 4.42 9.85 
27. อสังหำรมิทรัพย์  1 2 3 0.17 0.59 0.33 
28.  บริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห์ 28 24 52 4.87 7.08 5.69 
29. บริกำรอื่นๆ  80 59 139 13.91 17.40 15.21 

ผลรวม 575 339 914 62.91 37.09 100.00 
 

ที่มา : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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จำกกำรส ำรวจกำรออกจำกงำนของแรงงำนในจังหวัดอุบลรำชธำนีปี 2560 พบว่ำ มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 102 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลำออกของพนักงำน มีจ ำนวนถึง 95 คน (ร้อยละ 93.14) ส่วนกำรถูกให้
ออกจำกงำนโดยถูกไล่ออกและจำกสำเหตุอื่นๆ จ ำนวน  3 คน (ร้อยละ 2.94 ) จำกสำเหตุเพื่อลดงำน 
จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.98) ทั้งนี้เมื่อจ ำแนกเป็นรำยกิจกำรแล้ว พบว่ำกิจกำรที่มีกำรออกจำกงำนมำกที่สุด 
ได้แก่ กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ จ ำนวน 43 คน (ร้อยละ 42.16) ด้ำนบริกำรอ่ืนๆ จ ำนวน 23 คน (ร้อยละ 22.55) 
และที่พักและบริกำรด้ำนอำหำร จ ำนวน 16 คน (ร้อยละ15.69)  ตำมล ำดับ (ตำรำงที่  9) 

 
ตารางท่ี 9  จ านวนพนักงานที่ออกจากงานของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 

จ าแนกตามสาเหตุของการออกจากงานและประเภทกิจการ 
 

หน่วย : คน 

อุตสาหกรรม สาเหตทุี่ออกจากงาน 
ลาออก ร้อยละ ลดงาน ร้อยละ ไล่ออก ร้อยละ อ่ืนๆ ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1. กำรเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ ำ           
2. อำหำรและอำหำรสัตว ์           
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม           
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม           
5.กำรผลิตเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย           
6. รองเท้ำและเครื่องหนัง           
7. อัญมณีและเครื่องประดับ           
8.กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้(ยกเว้น
เฟอร์นิเจอร์)           
9. เฟอร์นิเจอร ์           
10. กระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ           
11. ปิโตรเลียม           
12. ปิโตรเคมี           
13. กำรผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี           
14. ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์           
15. ผลิตภัณฑ์พลำสติก           
16. ผลิตภัณฑ์จำกแร่อโลหะ           
17. กำรผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์           
18. ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนกิส ์ 3 3.16   0   0   0 3 2.94 
19. ยำนยนต์และชิ้นส่วน   0   0   0   0   0.00 
20. อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นๆ   0   0   0   0   0.00 
21. ก่อสร้ำง   0   0 1 33.3   0 1 0.98 
22. ค้ำส่ง ค้ำปลีก ซ่อมยำนยนต์ฯ 2 2.11   0   0   0 2 1.96 
23. ตัวแทนธุรกิจทอ่งเที่ยว   0   0   0   0   0.00 
24. ที่พักและบริกำรด้ำนอำหำร  15 15.8   0 1 33.3   0 16 15.69 
25. กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ 43 45.3   0   0   0 43 42.16 
26. กำรเงินและกำรประกันภัย 5 5.26   0   0   0 5 4.90 
27. อสังหำริมทรัพย์  2 2.11   0   0   0 2 1.96 
28. บริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห ์ 5 5.26   0   0 2 66.7 7 6.86 
29. บริกำรอื่นๆ  20 21.1 1 100 1 33.3 1 33.3 23 22.55 

ผลรวม 95   1   3   3   102 100 
 

ทีม่า : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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3) สาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงาน 
 

ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนในป ี 25 60 จ ังหว ัดอ ุบลรำชธำนี พบว ่ำ  สถำน
ประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำนรวมทั้งสิ้น 394 อัตรำ เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรแรงงำนตำมระดับกำรศึกษำ 
พบว่ำ สถำนประกอบกิจกำรมีควำมต้องกำรแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
จ ำนวน 108 อัตรำ (ร้อยละ 27.41) มำกที่สุด รองลงมำคือต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) จ ำนวน 101 อัตรำ 
(ร้อยละ 25.63) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) จ ำนวน 87 อัตรำ (ร้อยละ 22.08) และระดับปริญญำตรี จ ำนวน  
81 อัตรำ (ร้อยละ 20.56 ) ตำมล ำดับ  

กิจกำรที่มีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด ได้แก่ พนักงำนขำยด้ำนเทคนิค ผู้รับจ้ำงทั่วไป  (ปิดโปสเตอร์  
แจกใบปลิว) และผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต/ฝ่ำยปฏิบัติกำรด้ำนกำรผลิต (อุตสำหกรรมผลิตต่ำง ๆ  เหมืองแร่ ไฟฟ้ำ ก๊ำซ
และประปำ) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี  10) 

 
ตารางท่ี 10  5 อันดับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ปี 2560  จ าแนกตามระดับการศึกษา          

หน่วย : คน 

ล าดับ
ที ่

ประเภทอุตสาหกรรม 
ความต้องการแรงงาน 

รวม ต่ ากว่า 
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

1 พนักงำนขำยด้ำนเทคนิค       101       101 

2 
ผู้รับจ้ำงทั่วไป  (ปิดโปสเตอร์  
แจกใบปลิว) 

75             75 

3 

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต/ฝ่ำยปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรผลิต  (อุตสำหกรรมผลิต
ต่ำง ๆ  เหมืองแร่   ไฟฟ้ำ  ก๊ำซ
และประปำ) 

  50           50 

4 นักบัญชีทั่วไป ;  สมุห์บัญชี           41   41 

5 หัวหน้ำพนักงำนเสริฟ / กัปตัน   19           19 
 

     ที่มา : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 

เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรแรงงำนตำมทักษะฝีมือ พบว่ำ สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำร
แรงงำนไร้ฝีมือมำกที่สุด จ ำนวน 154 อัตรำ (ร้อยละ 39.09) รองลงมำ ได้แก่ แรงงำนฝีมือ จ ำนวน 125 อัตรำ 
(ร้อยละ 31.72 ) และแรงงำนกึ่งฝีมือ จ ำนวน  115 อัตรำ (ร้อยละ 29.19 ) ตำมล ำดับ 

 ส ำหรับต ำแหน่งงำนทีน่ำยจ้ำงมีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด คือ พนักงำนขำยด้ำนเทคนิค ผู้รับ
จ้ำงทั่วไป  (ปิดโปสเตอร์  แจกใบปลิว) ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต/ฝ่ำยปฏิบัติกำรด้ำนกำรผลิต  (อุตสำหกรรมผลิตต่ำง ๆ  
เหมืองแร่  ไฟฟ้ำ ก๊ำซและประปำ) นักบัญชีทั่วไป สมุห์บัญชี และ พนักงำนจัดส่งสินค้ำอ่ืนๆ ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 11) 

 
 



          ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี หน้ำ 14 
 

ตารางท่ี  11  5 อันดับต าแหน่งงานที่สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 
ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 จ าแนกตามทักษะฝีมือ 

 

หน่วย : คน 

ล าดับที่ ต าแหน่งงาน 
ความต้องการแรงงาน 

รวม แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ
/ ผู้บริหาร 

1 พนักงำนขำยด้ำนเทคนิค  101   101 
2 ผู้รับจ้ำงท่ัวไป  (ปิดโปสเตอร ์ แจกใบปลิว) 75    75 

3 
ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต/ฝ่ำยปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ผลิต  (อุตสำหกรรมผลิตตำ่ง ๆ  เหมืองแร ่  
ไฟฟ้ำ  ก๊ำซและประปำ) 

  50  50 

4 นักบัญชีท่ัวไป สมุห์บญัช ี   41  41 
5 พนักงำนจัดส่งสินค้ำอ่ืนๆ 19    19 

      

       ท่ีมำ : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน(PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 
4) สาขาอาชีพที่ขาดแคลน  
ผลกำรส ำรวจกำรขำดแคลนแรงงำนปี 2560 ในจังหวัดอุบลรำชธำนี  พบว่ำ มีจ ำนวน

กำรขำดแคลนแรงงำนทั้งสิ ้น 197 อัตรำ เมื่อพิจำรณำกำรขำดแคลนแรงงำนตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ  
แรงงำนที่ส ำ เร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) จ ำนวน 90 อัตรำ (ร้อยละ 45.59 )  
รองลงมำคือระดับปริญญำตรี  จ ำนวน 48 อัตรำ (ร้อยละ 24.37) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
จ ำนวน 38 อัตรำ (ร้อยละ 19.29) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) จ ำนวน 18 อัตรำ (ร้อยละ9.14) ตำมล ำดับ  

ส ำหรับประเภทกิจกำรที่ขำดแคลนแรงงำนมำกที่สุด คือ กำรเงินและประกันภัย รองลงมำได้แก่ 
กิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก ซ่อมยำนยนต์ และบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห์ ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 12) 

 

ตารางท่ี  12  5 อันดับกิจการที่ขาดแคลนแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

                                                                                                                                               หน่วย: คน 

ล าดับ
ที ่ ประเภทกิจการ 

การขาดแคลนแรงงาน 

รวม ต่ า
กว่า 
ม.3 

ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.
ตรี 

สูง
กว่า 
ป.ตรี 

1 กำรเงินและกำรประกันภัย 75             75 

2 ขำยส่ง ขำยปลีก ซ่อมยำนยนต์และ
จักรยำนยนต ์       31   21   52 

3 บริกำรดำ้นสุขภำพและสังคมสงเครำะห ์ 7 14   7       28 
4 บริกำรอื่นๆ           20   20 
5 อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นๆ         3 5   8 

    

  ที่มา : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน(PMANP) กระทรวงแรงงำน 



          ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี หน้ำ 15 
 

 เมื่อพิจำรณำสำขำอำชีพที่ขำดแคลนแรงงำนตำมทักษะฝีมือ พบว่ำ มีกำรขำดแคลนแรงงำน
ไร้ฝีมือมำกที่สุด จ ำนวน 111  อัตรำ (ร้อยละ 56.34 ) รองลงมำได้แก่ แรงงำนมีฝีมือ จ ำนวน  52  อัตรำ (ร้อยละ 26.40) 
แรงงำนกึ่งฝีมือ จ ำนวน 31 อัตรำ (ร้อยละ 15.74) ตำมล ำดับ ส ำหรับต ำแหน่งงำนที่ขำดแคลนแรงงำน จ ำแนกตำม
ทักษะฝีมือ พบว่ำ ผู้รับจ้ำงทั่วไป (ปิดโปสเตอร์  แจกใบปลิว) พนักงำนขำยด้ำนเทคนิค นักบัญชีทั่วไป : สมุห์บัญชี 
ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี  13) 
                  

ตารางท่ี  13  5 อันดับต าแหน่งงานที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด ของจังหวัดอุบลราชธานี 
ปี 2560  จ าแนกตามทักษะฝีมือ 

 

                                                                                                                                   หนว่ย : คน 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งงาน 
การขาดแคลนแรงงาน 

รวม แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ
/ผู้บริหาร 

1 ผู้รับจ้ำงท่ัวไป  (ปิดโปสเตอร ์ แจกใบปลิว) 75    75 
2 พนักงำนขำยด้ำนเทคนิค  31   31 
3 นักบัญชีท่ัวไป ;  สมุห์บัญชี   21  21 
4 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและกำรบัญชี   17  17 
5 หมอนวดแผนโบรำณ 14    14 

 

ท่ีมำ : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 
 

3.2 ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงคุณภาพ 
 

 1) ความต้องการด้านความรู้ของผู้ท างาน  
 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลในเชิงคุณภำพเกี่ยวกับระดับควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ของพนักงำนในแต่ละประเภท
กิจกำร โดยเปรียบเทียบระดับควำมสำมำรถที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับควำมรู้ที่ผู้ประกอบกำรคำดหวังไว้ 
พบว่ำ ในแต่ละประเภทกิจกำรและแต่ละกลุ่มแรงงำน จะมีช่องว่ำงระหว่ำงควำมรู้ที่มีอยู่จริงกับระดับควำมรู้
ที่ผู้ประกอบกำรคำดหวังไว้แตกต่ำงกันไป ทั้งนี้ในภำพรวมของทุกกิจกำร พบว่ำ ในแรงงำนทุกกลุ่มฝีมือ 
ยังมีปัญหำระดับควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆที่เป็นอยู่จริงต่ ำกว่ำระดับที่ผู้ประกอบกำรคำดหวังอยู่ มำก ซึ่งควำมรู้ที่
ผู้ประกอบกำรคำดหวังมำกที่สุดคือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำขำวิชำชีพ รองลงมำ คือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์กร   
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีควำมต้องกำรเท่ำกันกับผู้มีควำมรู้ด้ำนธุรกิจ ตำมล ำดับ (ตำรำงที่  14) 



          ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี หน้ำ 16 
 

ตารางท่ี  14  ระดับความรู้ด้านต่างๆ ของพนักงานที่เป็นอยู่จริงและที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
                             ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 จ าแนกตามด้านความรู้  

 

ความรู้ แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
เฉลี่ยทั้งหมด 

ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง 
1. ด้ำนกฎหมำยและ
กฎระเบียบในวิชำชีพ 1.13 1.58 1.66 2.34 3.23 3.73 3.88 4.71 1.94 2.5 

2. วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่ 1.2 1.62 1.82 2.47 3.36 3.83 3.88 4.61 2 2.57 

3. ควำมรู้ด้ำนธุรกจิ 1.2 1.61 2.08 2.94 3.48 3.99 4.14 4.76 2.12 2.75 
4. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์กร 1.56 1.65 2.48 3.25 3.73 4.19 4.14 4.8 2.44 2.91 
5. เข้ำใจในสำขำวิชำชีพ 1.28 1.71 2.77 3.54 4.03 4.44 4.21 4.83 2.46 3.08 

 

ท่ีมำ : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 

หมำยเหตุ : คะแนนระดับควำมรูด้้ำนต่ำง ๆ  มีควำมหมำยดังนี้ 
          1  คะแนน  มีควำมรู้พื้นฐำนของแต่ละด้ำน 
          2  คะแนน  มีควำมรู้กว้ำงขวำงและลึกในแต่ละด้ำน 
          3  คะแนน  มีควำมรู้ในระดับทีส่ำมำรถเห็นควำมเชื่อมโยงขององค์ควำมรู้ต่ำงๆ และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมระดับองค์กรได้ 
          4  คะแนน  มีควำมรู้กว้ำงขวำงและลึกในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสำหกรรม 
           5  คะแนน  มีควำมรู้แตกฉำนทั้งในแนวกว้ำงและลึก ซ่ึงสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลและสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 

 
 

2)  ความต้องการด้านทักษะของผู้ท างาน 
ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรด้ำนทักษะของแรงงำน พบว่ำ ทักษะของแรงงำน

ที่สถำนประกอบกำรมีควำมคำดหวังมำกท่ีสุด คือ ทักษะควำมสำมำรถเฉพำะในวิชำชีพ รองลงมำได้แก่ ทักษะในกำร 
บริหำรจัดกำร และทักษะในกำรสื่อสำร ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 15) 

 
ตารางท่ี  15  ความต้องการแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560  จ าแนกตามประเภททักษะ  

 

ประเภททักษะ แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ/บริหาร เฉลี่ยทัง้หมด 
ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 

1.กำรใช้ภำษำตำ่งประเทศ 1.21 1.74 1.64 2.38 2.98 3.6 3.86 4.55 1.88 2.52 
2.กำรใช้คอมพิวเตอร์ 1.36 1.75 1.85 2.47 3.33 3.81 4.11 4.66 2.08 2.61 
3.กำรใช้คณิตศำสตร์และกำร
ค ำนวณ 

1.41 1.78 2.12 2.81 3.56 3.95 4.42 4.92 2.23 2.77 

4.กำรส่ือสำร 1.48 1.83 2.42 3.2 3.68 4.05 4.21 4.82 2.37 2.92 
5.กำรบริหำรจัดกำร 1.34 1.77 2.64 3.38 3.81 4.2 4.33 4.95 2.4 3 
6.ควำมสำมำรถเฉพำะในวิชำชีพ 1.41 1.88 3.09 3.75 4.22 4.52 4.45 4.95 2.65 3.22 
ท่ีมำ : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 

หมำยเหตุ  : คะแนนระดับทักษะดำ้นตำ่งๆ มีควำมหมำยดังนี้ 
 1  คะแนน  ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในชีวติประจ ำวันตำมหน้ำทีโ่ดยไม่มีผู้ควบคุม 
 2  คะแนน  สำมำรถปฏิบัติงำนในชีวิตประจ ำวันตำมหน้ำที่ได้ด้วยตนเอง สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ด้วยตนเอง 
 3  คะแนน  สำมำรถปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองและทีมงำน 
 4  คะแนน  สำมำรถสอนงำนเฉพำะด้ำนและให้ค ำปรึกษำในงำนเฉพำะดำ้นแกเ่พื่อนร่วมงำนผู้อื่นได้ 
 5  คะแนน  สำมำรถปรับปรุงกระบวนงำนรวมไปถึงให้ค ำปรึกษำแก่ผู้อื่นในกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนได ้
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3) ความต้องการด้านคุณลักษณะของผู้ท างาน 
 

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรด้ำนคุณลักษณะของแรงงำน พบว่ำ คุณลักษณะของ
แรงงำนที่สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรมำกในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็น ควำมต้องกำรคนที่มี ซื่อสัตย์ สุจริต 
ควำมอดทน ควำมขยัน หมั่นเพียร กำรตรงต่อเวลำ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ควำมมีระเบียบวินัย ควำมใฝ่เรียนรู้ 
กำรมีจิตสำธำรณะ (ตำรำงท่ี 16) 

 
ตารางท่ี  16  ความต้องการแรงงานด้านคุณลักษณะของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 

จ าแนกตามประเภทคุณลักษณะ 
 

ประเภททักษะ 
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
บริหาร 

เฉลี่ยทั้งหมด 

ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง ปัจจุบัน คำดหวัง 
1. ควำมซื่อสัตย์ สุจรติ 4.35 4.89 4.68 4.97 4.85 4.99 4.76 4.95 4.56 4.94 
2. ควำมอดทน 4.39 4.9 4.67 4.96 4.83 4.97 4.76 4.97 4.58 4.94 
3. ควำมขยัน หมั่นเพียร 4.38 4.91 4.68 4.96 4.82 4.97 4.76 4.97 4.58 4.94 
4. กำรตรงต่อเวลำ 4.32 4.92 4.68 4.96 4.8 4.98 4.69 4.97 4.54 4.95 
5. ควำมรับผดิชอบต่อหน้ำท่ี 4.42 4.9 4.69 4.96 4.83 4.98 4.76 4.97 4.6 4.94 
6. ควำมมีระเบียบวินัย 4.36 4.9 4.67 4.96 4.83 4.98 4.69 4.95 4.56 4.94 
7. ควำมใฝ่เรียนรู ้ 4.35 4.89 4.66 4.96 4.81 4.98 4.64 4.92 4.54 4.93 
8. กำรมิจิตสำธำรณะ 4.55 4.89 4.67 4.97 4.79 4.98 4.64 4.95 4.64 4.94 

 

       ท่ีมำ : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 

         หมำยเหตุ  : คะแนนระดับคุณลักษณะด้ำนต่ำงๆ มีควำมหมำยดังนี้ 
          1  คะแนน  นอ้ยที่สุด 
          2  คะแนน  นอ้ย 
           3  คะแนน  ปำนกลำง 
           4  คะแนน  มำก 
           5  คะแนน  มำกที่สุด 

 
4) สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานและแนวทางในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน 

 

  ผลกำรส ำรวจกำรกำรขำดแคลนแรงงำนและแนวทำงในกำรแก้ไขกำรขำดแคลนแรงงำนในกิจกำร
ต่ำงๆในปี 2560 จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ กำรขำดแคลนแรงงำนส่วนใหญ่มำจำกปัญหำกำรเข้ำและออก 
(Job turnover) ของแรงงำนอยู่ในระดับสูง มำกที่สุด รองลงมำได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่พร้อมท ำงำนมีน้อยลง
กว่ำควำมต้องกำร และแรงงำนมุ่งศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำมำกขึ้นจนขำดแคลนแรงงำนระดับกลำง ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 17)  
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ตารางท่ี 17  สาเหตุการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 
 

 

อันดับ สาเหตุการขาดแคลนแรงงาน 
1 ปัญหำกำรเข้ำและออก (Job turnover) ของแรงงำนอยู่ในระดับสูง 
2 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่พร้อมท ำงำนมีน้อยลงกว่ำควำมต้องกำร 
3 แรงงำนมุ่งศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำมำกข้ึน จนขำดแคลนแรงงำนระดับกลำง 
4 แรงงำนเลือกงำนหรือกำรมีทัศนคติในทำงลบต่อกำรท ำงำนประเภทที่ใช้ทักษะต่ ำ 
5 แรงงำนย้ำยจำกภำคอุตสำหกรรมสู่ภำคเกษตรมำกขึ้น 
6 ปัญหำกำรลดลงของประชำกร 
7 แรงงำนที่ท ำงำนยำกล ำบำก (3D) ได้ค่ำตอบแทนไม่จูงใจ 
8 แรงงำนที่มีอยู่มีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ไม่ตรงกับควำมต้องกำร 
9 แรงงำนผันตัวไปเป็นผู้ประกอบกำร (SMEs) มำกขึ้น 
10 แรงงำนสนใจไปท ำงำนต่ำงประเทศมำกขึ้น 
11 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 

         ที่มำ : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 
  ส ำหรับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน พบว่ำ ควรเพ่ิมค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรเพื่อ  
จูงใจแรงงำนใหม่ มำกที่สุด รองลงมำได้แก่ กำรใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก ำลังแรงงำน ผลิตเท่ำท่ีมี
แรงงำน ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 18) 
 

ตารางที่ 18 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 
 

 

อันดับ แนวทางการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน 
1 เพ่ิมค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรเพื่อจูงใจแรงงำนใหม่ 
2 ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก ำลังแรงงำน 
3 ผลิตเท่ำท่ีมีแรงงำน 
4 จ้ำงท ำงำนล่วงเวลำมำกขึ้น 
5 จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว 
6 กำรให้ข้อมูลและข่ำวสำรด้ำนอำชีพที่ขำดแคลนให้ทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกข้ึน 
7 รักษำระดับกำรผลิตให้สอดคล้องกับก ำลังกำรผลิตที่มีอยู่ 
8 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

            

            ที่มำ : ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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4. สถานการณ์ด้านอุปทาน  (Supply)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ  
 

1. ผลการส ารวจข้อมูลอุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ   
 

ปี 2560 จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้ด ำเนินกำรส ำรวจจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำที่ ส ำเร็จกำรศึกษำ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559  (ตั้งแต่ พฤษภำคม 2558 – พฤษภำคม 2559) จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนี สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนี    
จ ำนวน  19  แห่ง   

 

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 1) ระดับมัธยมศึกษา 
 จำกกำรเก็บข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 ของจังหวัดอุบลรำชธำนี  จำก

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 -5 และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 29 พบว่ำ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำจ ำนวน  27,501  คน แบ่งเป็นชำย 10,909 คน (ร้อยละ 39.67) 
และหญิง 16,592 คน (ร้อยละ 60.33) 

     เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมระดับชั้น พบว่ำ  มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
จ ำนวน 15,656 คน แบ่งเป็นชำย 6,710  คน (ร้อยละ 42.86 ) และหญิง 8,946 คน (ร้อยละ  57.14 ) 

 ส่วนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรวมทั้งสิ้น 11,845 คน แบ่งเป็น
ชำย 4,199 คน (ร้อยละ 35.45) และหญิง 7,646  คน (ร้อยละ 64.55)  (ตำรำงท่ี 19) 

  ส ำหรับอัตรำส่วนระหว่ำงนักเรียนหญิงกับนักเรียนชำยที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น พบว่ำ นักเรียนหญิงจบมำกกว่ำร้อยละ 57.14 และในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยนักเรียนหญิงจบมำกกว่ำ 
ร้อยละ 64.55 

 
ตารางท่ี  19  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี  

ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศและระดับชั้น   
   หน่วย  :  คน 

ระดับชั้นการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
มัธยมศึกษำตอนต้น 6,710 42.86 8,946 57.14 15,656 56.93 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 4,199 35.45 7,646 64.55 11,845 43.07 

ผลรวม 10,909 39.67 16,592 60.33 27,501 100 
 

     ที่มา  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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2) ระดับอาชีวศึกษา 
จำกข้อมูลของสถำนศึกษำระดับ ปวช. 9 แห่ง และระดับ ปวส./อนุปริญญำ 9  แห่ง  พบว่ำ 

มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ ปวช. จ ำนวน 1,560 คน เป็นเพศชำย 953  คน (ร้อยละ 61.09 ) เพศหญิง 607 คน
(ร้อยละ 38.91 ) ส่วนในระดับ ปวส./อนุปริญญำ  มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งสิ้น 2,148 คน เป็นเพศชำย 1,242 คน
(ร้อยละ 58.82)  และเพศหญิง 906 คน (ร้อยละ 42.18) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำในระดับอำชีวศึกษำสัดส่วนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจะเป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง ซึ่งแตกต่ำงจำกในระดับมัธยมศึกษำ ที่มีเพศหญิงมำกว่ำเพศชำยอำจ
เนื่องมำจำกว่ำสำยกำรศึกษำดังกล่ำวเป็นสำยวิชำชีพ สำยช่ำง จึงท ำให้ผู้หญิงไม่นิยมเรียน 

เมื่อพิจำรณำจ ำแนกตำมรำยสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) พบว่ำ สำขำอุตสำหกรรมเป็นสำขำวิชำที่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำกท่ีสุด คือ 728 คน (ร้อยละ 46.67) รองลงมำ
ได้แก่  พณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 566 คน และศิลปกรรม 148 คน ส่วนระดับ ปวส./อนุปริญญำ สำขำที่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำมำกที่สุด คือ สำขำอุตสำหกรรม 1,223 คน (ร้อยละ 56.94) รองลงมำ ได้แก่ สำขำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ  
697  คน และสำขำศิลปกรรม 103 คน (ตำรำงที่  20) 

 
ตารางท่ี  20  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี 

         ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศและสาขา  
                                                                                                                  หน่วย  :  คน 

สาขาวิชา 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส./อนุปริญญา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. เกษตรกรรม       
2. คหกรรม 17 57 74 11 43 54 
3. อุตสำหกรรม 697 31 728 1,033 190 1,223 
4. พณิชยกรรม /บริหำรธุรกิจ 194 372 566 174 523 697 
5. ศิลปกรรม 41 107 148 19 84 103 
6. อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 4 40 44 5 66 71 
7. อุตสำหกรรมสิ่งทอ       
8. ประมง       
9. เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ       
10. สำขำอ่ืนๆ       

ผลรวม 953 607 1,560 1,242 906 2,148 
ที่มา  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 

 
3) ระดับอุดมศึกษา 
 

จำกข้อมูลสถำนศึกษำระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก  พบว่ำ ระดับปริญญำตรี 
มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 4,990 คน เป็นเพศชำย 1,390 คน (ร้อยละ 27.86) เพศหญิง 3,600 คน (ร้อยละ 72.14) 
ส่วนระดับปริญญำโทมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 365  คน เป็นเพศชำย 99 คน (ร้อยละ 27.10) เพศหญิง 266 คน (ร้อยละ 
72.88) ในขณะที่ระดับปริญญำเอกมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 15 คน เป็นเพศชำย 8 คน (ร้อยละ 53.3) เพศหญิง 
จ ำนวน 7 คน (ร้อยละ 46.67) 
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เมื่อพิจำรณำจ ำแนกเป็นรำยสำขำวิชำที่จบ พบว่ำ ในระดับปริญญาตรีสำขำที่มีผู้จบ
กำรศึกษำมำกที่สุด คือ พำณิชยกรรม บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 917 คน (ร้อยละ 18.38)  รองลงมำได้แก่
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี อุตสำหกรรม 873 คน  (ร้อยละ17.49) และนิติศำสตร์ จ ำนวน 851 คน (ร้อยละ 17.05)  
ตำมล ำดับ 

ในระดับปริญญาโท สำขำที่จบกำรศึกษำมำกที่สุด ได้แก่ นิติศำสตร์ 187 คน  (ร้อยละ 51.23) 
รองลงมำได้แก่  กำรศึกษำ  จ ำนวน 144  คน (ร้อยละ 39.45) และวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี อุตสำหกรรมจ ำนวน 11 คน 
(ร้อยละ 3.01)  ตำมล ำดับ ส่วนในระดับปริญญาเอก สำขำที่จบกำรศึกษำมำกที่สุด  คือ  นิติศำสตร์  จ ำนวน 6 คน 
(ร้อยละ 40.00)  รองลงมำได้แก่  วิศวกรรม สถำปัตยกรรม 5  คน (ร้อยละ 33.33)  และสำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม  2  คน (ร้อยละ 13.33)  ตำมล ำดับ  (ตำรำงที่  21) 

 
ตารางท่ี  21  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศและสาชาวิชา   
                                                                                                 หน่วย  :  คน                                                                                                                                                                                                       

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. เกษตรกรรม ประมง วนศำสตร ์ 90 149 239 5 2 7  1 1 
2. วิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีอุตสำหกรรม 337 536 873 5 6 11 1 1 2 
3. วิศวกรรม สถำปตัยกรรม 266 127 393 5  5 4 1 5 
4. พำณิชยกรรม บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ 157 760 917 5 3 8    
5. มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร ์อักษร
ศำสตร ์

118 458 576  3 3  1 1 

6. นิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร ์          
7. สุขภำพ กำรแพทย ์ 88 461 549       
8. คหกรรม บริกำร กำรท่องเที่ยว          
9. ศิลปกรรม จิตรกรรม มัณฑนศลิป ์          
10. นิติศำสตร ์ 170 681 851 56 131 187 3 3 6 
11. รัฐศำสตร ์          
12. กำรศึกษำ 70 255 325 23 121 144    
13. พลศึกษำ กำรกีฬำ          
14. สำขำอ่ืนๆ 94 173 267       

ผลรวม 1,390 3,600 4,990 99 266 365 8 7 15 
 

ท่ีมำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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1.2 อัตราการศึกษาต่อและการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 
 

1) อัตราการศึกษาต่อ 
จำกกำรส ำรวจอัตรำกำรศึกษำต่อของนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 

จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ เพศหญิงจะมีอัตรำกำรศึกษำต่อที่สูงกว่ำเพศชำย ยกเว้นในระดับ
ปริญญำตรี และปริญญำโท ที่เพศชำยมีอัตรำกำรศึกษำต่อมำกว่ำเพศหญิง  โดยผู้อยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
และปวช. เพศหญิงมีอัตรำกำรศึกษำต่อสูงเกินกว่ำร้อยละ 50 ส่วนในระดับ ปวส/อนุปริญญำ มีอัตรำกำรเรียน
ต่อที่น้อย อำจเนื่องมำจำกผู้จบกำรศึกษำในระดับนี้คิดเห็นว่ำตนเองเป็นแรงงำนฝีมือแล้ว อีกประกำรหนึ่งถ้ำจะ
ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงกว่ำต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำก (ตำรำงท่ี  22) 

 
ตารางท่ี  22  อัตราการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 

         จ าแนกตามระดับการศึกษา   
                                  หน่วย  : ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

จ านวนการศึกษาต่อ
(คน) รวม 

อัตราการศึกษาต่อ(%) 
ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)   1,719 5,761 7,480 25.61 64.39 100 
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 1,429 2,911 4,340 34.02 38.07 100 
ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช. )  695 433 1,128 72.93 71.28 100 
ปวส. / อนุปรญิญำ   361 268 629 29.04 29.54 100 
ปริญญำตร ี 1,204 443 1,647 86.58 12.30 100 
ปริญญำโท 51 103 154 51.48 38.52 100 

 
 
2) อัตราการมีงานท า 
 

ผลกำรส ำรวจอัตรำกำรมีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ ในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ระดับ ปวส. ระดับปวส./อนุปริญญำ และระดับปริญญำตรี          
มีอัตรำกำรมีงำนท ำไม่สูงมำกนัก เนื่องจำกส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นมำกกว่ำท ำงำน   และ
มีบำงส่วนที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วไม่ได้ศึกษำต่อแต่ยังไม่หำงำนเช่นกัน  เมื่อจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ส่วน
ใหญ่เพศชำยที่เรียนจบแล้วเลือกที่จะท ำงำนมำกกว่ำเพศหญิง  ส่วนระดับอุดมศึกษำในส่วนของอัตรำกำร           
มีงำนท ำของนักศึกษำที่เรียนจบจะมีสูงกว่ำในระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจำกนักศึกษำที่เรียนจบมีอัตรำกำรเรียน
ต่อต่ ำกว่ำ และมีควำมพร้อมที่จะท ำงำนทันทีมำกกว่ำผู้จบกำรศึกษำระดับอื่น ๆ โดยนักศึกษำที่เรียนจบระดับ
ปริญญำตรี เพศหญิงมีอัตรำกำรมีงำนท ำมำกกว่ำเพศชำย อีกประกำรหนึ่งในระดับกำรศึกษำนี้จะเป็นกลุ่ม           
ผู้มีงำนท ำประจ ำแล้วมำศึกษำต่อเพ่ิมเติมในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และปรับวุฒิกำรศึกษำ (ตำรำงที่ 23) 

 
 
 

ที่มำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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ตารางท่ี  23  จ านวนการมีงานท าและอัตราการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                 ในจังหวัดอุบลราชธาน ีปีการศึกษา 2559 

 หน่วย  :  ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

จ านวนการมีงานท า  
(คน) รวม 

อัตราการมีงานท า
(%) ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษำตอนต้น  (ม.3)   4,538 2,896 7,434 67.63 32.37 100 

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 2,519 4,305 6,824 59.99 56.30 100 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช. )  235 159 394 24.61 26.11 100 

ปวส. / อนปุริญญำ 802 581 1,383 64.51 64.06 100 

ปริญญำตร ี 170 2,871 3,041 12.20 79.73 100 

ปริญญำโท 44 149 193 44.10 55.90 100 

 
 
5. การคาดประมาณการแนวโน้มความต้องการก าลังคน 
 

แนวโน้มควำมต้องกำรก ำลังคนส่วนเพ่ิมจังหวัดอุบลรำชธำนีเพ่ิมขึ้นทุกๆปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2561 จนถึง           
ปี 2565 โดยพบว่ำ ควำมต้องกำรก ำลังคนโดยรวมมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ย 1.55 ต่อปี (ตำรำงที่  24) 

 
ตารางท่ี  24  การคาดประมาณการความต้องการก าลังคนโดยรวมจังหวัดอุบลราชธานี 
                 ปี 2561 – 2565 จ าแนกตามสาขาการผลิต 

หน่วย: คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 เฉลี่ย 
1. กำรเลี้ยงสัตวบ์กและสัตว์น้ ำ 545,167 547,634 549,850 551,831 553,590 549,614 
2. อำหำรและอำหำรสตัว ์ 29,249 29,381 29,500 29,607 29,701 29,488 
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 762 765 768 771 773 768 
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 7,325 7,358 7,388 7,415 7,438 7,385 
5.กำรผลิตเสื้อผำ้เครื่องแต่งกำย 11,010 11,059 11,104 11,144 11,180 11,099 
6. รองเท้ำและเครื่องหนัง 849 853 856 860 862 856 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 323 325 326 327 328 326 
8.กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 

13,149 13,209 13,262 13,310 13,353 13,257 

9. เฟอร์นิเจอร์ 3,428 3,443 3,457 3,470 3,481 3,456 
10. กระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ 61 61 61 62 62 61 

ที่มำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
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ประเภทอุตสาหกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 เฉลี่ย 
11. ปิโตรเลียม 38 39 39 39 39 39 
12. ปิโตรเคมี 0 0 0 0 0 0 
13. กำรผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี 195 196 196 197 198 196 
14. ยำงพำรำและผลิตภัณฑ ์ 301 302 303 304 305 303 
15. ผลิตภัณฑพ์ลำสติก 98 99 99 99 100 99 
16. ผลิตภัณฑจ์ำกแร่อโลหะ 3,544 3,560 3,575 3,588 3,599 3,573 
17. กำรผลิตโลหะและผลิตภัณฑป์ระดิษฐ ์ 3,551 3,567 3,582 3,594 3,606 3,580 
18. ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์ 163 164 165 165 166 165 
19. ยำนยนต์และชิน้ส่วน 89 89 90 90 90 90 
20. อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นๆ 3,822 3,839 3,855 3,869 3,881 3,853 
21. ก่อสร้ำง 89,020 89,423 89,785 90,108 90,395 89,746 
22. ค้ำส่ง คำ้ปลีก ซ่อมยำนยนต์ฯ 136,197 136,813 137,367 137,861 138,301 137,308 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 355 357 358 359 361 358 
24. ที่พักและบริกำรดำ้นอำหำร  37,586 37,756 37,909 38,046 38,167 37,893 
25. กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสนิค้ำ 7,985 8,021 8,053 8,082 8,108 8,050 
26. กำรเงินและกำรประกันภัย 6,588 6,618 6,645 6,669 6,690 6,642 
27. อสังหำริมทรัพย์  219 220 221 222 222 221 
28. บริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห ์ 20,677 20,771 20,855 20,930 20,997 20,846 
29. บริกำรอ่ืนๆ  122,838 123,394 123,894 124,340 124,736 123,840 

รวม 1,044,589 1,049,317 1,053,563 1,057,357 1,060,729 1,053,111 
  

 ท่ีมำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 

เมื่อจ ำแนกกำรคำดประมำณกำรควำมต้องกำรก ำลังคนโดยรวมตำมระดับกำรศึกษำของจังหวัด
อุบลรำชธำนี ปี 2561-2565 พบว่ำในทุกปีมีควำมต้องกำรก ำลังคนในระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำมำกที่สุด           
คิดเป็นสัดส่วนต่อจ ำนวนควำมต้องกำรก ำลังคนโดยรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 33.34 รองลงมำได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษำ คิดเป็นสัดส่วนต่อจ ำนวนควำมต้องกำรก ำลังคนโดยรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 26.50 และระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นสัดส่วนต่อจ ำนวนจ ำนวนควำมต้องกำรก ำลังคนโดยรวมทั้งหมดร้อยละ 14.44       
(ตำรำงท่ี 25) 
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ตารางท่ี 25 การคาดประมาณการก าลังคนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561-2565 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

          หน่วย : คน 
ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย ร้อยละ 

ไม่มีกำรศึกษำ 7,270 7,294 7,318 7,342 7,366 7,318 0.80 

ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 303,866 304,865 305,864 306,862 307,861 305,864 33.34 

ประถมศึกษำ 241,526 242,320 243,114 243,907 244,701 243,114 26.50 

มัธยมศึกษำตอนต้น 131,565 131,998 132,430 132,862 133,295 132,430 14.44 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 123,513 123,919 124,325 124,731 125,137 124,325 13.55 
ปวส./อนุปริญญำ 27,163 27,252 27,341 27,431 27,520 27,341 2.98 
ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ 76,488 76,739 76,991 77,242 77,493 76,991 8.39 

รวม 911,392 914,387 917,382 920,377 923,372 917,382 100.00 
 

ท่ีมำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 

ส ำหรับกำรประมำณกำรควำมต้องกำรก ำลังคนส่วนเพ่ิม ในภำพรวมของจังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ        
มีกำรเพ่ิมแต่เป็นกำรเพ่ิมที่ชะลอตัวลงจำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งตั้งแต่ ปี 2561-2565 โดยรวมมีจ ำนวนควำมต้องกำร
ก ำลังคนส่วนเพ่ิมเฉลี่ยเท่ำกับ 9,337 คนต่อปี เมื่อพิจำรณำเป็นรำยอุตสำหกรรม พบว่ำ อุตสำหกรรมกำรเกษตร 
กำรเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ ำมีควำมต้องกำรแรงงำนเพ่ิมมำกที่สุดโดยเฉลี่ย 4,381 คนต่อปี (ร้อยละ 46.92 ของ
ประมำณกำรควำมต้องกำรก ำลังคนส่วนเพ่ิม) รองลงมำได้แก่  อุตสำหกรรมก่อสร้ำง จ ำนวนเฉลี่ย 1,816 คนต่อปี 
(ร้อยละ19.45 ) ค้ำส่ง ค้ำปลีก ซ่อมยำนยนต์จักรยำนยนต์ จ ำนวน 1,343 คน (ร้อยละ 14.38 ) ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 26) 

 
ตารางที่  26  การคาดประมาณการความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม จังหวัดอุบลราชธานี  
                ปี 2561-2565 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

                  หน่วย : คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

1. กำรเลี้ยงสัตวบ์กและสัตว์น้ ำ 3,717 4,738 4,431 4,000 5,021 4,381 
2. อำหำรและอำหำรสตัว ์ 105 126 120 111 132 119 
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 1 1 1 1 1 
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 8 8 8 8 8 8 
5.กำรผลิตเสื้อผำ้เครื่องแต่งกำย 34 34 34 34 34 34 
6. รองเท้ำและเครื่องหนัง 4 4 4 4 4 4 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 2 2 2 2 2 2 
8.กำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 25 25 25 25 25 25 
9. เฟอร์นิเจอร์ 6 6 6 6 6 6 
10. กระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ 1 1 1 1 1 1 
11. ปิโตรเลียม 0 0 0 0 0 0 



          ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี หน้ำ 26 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 ค่าเฉลี่ย 

12. ปิโตรเคมี 0 0 0 0 0 0 
13. กำรผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี 0 0 0 0 0 0 
14. ยำงพำรำและผลิตภัณฑ ์ 1 1 1 1 1 1 
15. ผลิตภัณฑพ์ลำสติก 0 0 0 0 0 0 
16. ผลิตภัณฑจ์ำกแร่อโลหะ 5 5 5 5 5 5 
17. กำรผลิตโลหะและผลิตภัณฑป์ระดิษฐ ์ 58 76 70 63 81 69 
18. ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์ 3 3 3 3 3 3 
19. ยำนยนต์และชิน้ส่วน 0 0 0 0 0 0 
20. อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นๆ 44 44 44 44 44 44 
21. ก่อสร้ำง 1,446 2,015 1,844 1,604 2,173 1,816 
22. ค้ำส่ง คำ้ปลีก ซ่อมยำนยนต์ฯ 1,134 1,455 1,359 1,223 1,544 1,343 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 3 3 3 3 3 3 
24. ที่พักและบริกำรดำ้นอำหำร  412 537 499 446 572 493 
25. กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสนิค้ำ 29 29 29 29 29 29 
26. กำรเงินและกำรประกันภัย 75 100 93 82 107 91 
27. อสังหำริมทรัพย์  6 6 6 6 6 6 
28. บริกำรด้ำนสุขภำพและสังคมสงเครำะห ์ 76 76 76 76 76 76 
29. บริกำรอ่ืนๆ  678 825 781 718 865 773 

รวม 7,875 10,122 9,447 8,498 10,745 9,337 
  

 ท่ีมำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
        
 จำกจ ำนวนประมำณกำรควำมต้องกำรก ำลังคนส่วนเพ่ิมเฉลี่ย ปี 2561-2565 จ ำนวน 9,337 คนต่อปี 
โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงำนที่จบระดับประถมศึกษำมำกที่สุด เฉลี่ย 2,816 คนต่อปี (ร้อยละ 30.16 ) รองลงมำ ได้แก่ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 2,174 คน (ร้อยละ 23.28 ) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 1,598 คน (ร้อยละ 
17.11) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี หน้ำ 27 
 

ตารางท่ี 27 การคาดประมาณการความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มจังหวัดอุบลราชธานี 
               ปี 2561-2565 จ าแนกตามระดับการศึกษา   
          หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ไม่มีกำรศึกษำ 325 464 422 363 502 415 4.44 

ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 1,752 2,105 1,998 1,850 2,202 1,981 21.22 

ประถมศึกษำ 2,348 3,066 2,851 2,548 3,266 2,816 30.16 
มัธยมศึกษำตอนต้น 1,772 2,389 2,204 1,943 2,560 2,174 23.28 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 1,325 1,745 1,619 1,441 1,862 1,566 17.11 
ปวส./อนุปริญญำ 92 92 92 92 92 92 0.99 
ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ 261 261 261 261 261 261 2.80 

รวม 7,875 10,122 9,447 8,498 10,745 9,337 100.00 
 

ท่ีมำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 
6.  การคาดประมาณอุปทานแรงงาน 
 

6.1 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 
จำกกำรคำดประมำณกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือกำรผลิตก ำลังคนในปี 2561-2565 จ ำแนกตำม

ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมดประมำณ  36,239 คน และมีแนวโน้ม
ลดลงทุก ๆ ปี จำกปี 2561 ที่ประมำณกำรว่ำจะมีผู้จบกำรศึกษำ 36,533 คน จนในปี 2565 ประมำณกำรว่ำผู้จะมีผู้
จบกำรศึกษำ จ ำนวน 35,937 คน (ตำรำงที่  28) 

 
 ตารางท่ี 28 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี 
                จ าแนกตามระดับการศึกษา  ปี 2561-2565 

(หน่วย: คน) 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 เฉลี่ย 

มัธยมศึกษำตอนต้น 15,731 15,668 15,608 15,542 15,475 15,605 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 11841 11794 11748 11698 11648 11,746 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 1,353 1,347 1,343 1,336 1,331 1,342 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงปวส. 1,860 1,852 1,846 1,838 1,829 1,845 
ปริญญำตรี 5,410 5,386 5,371 5,344 5,322 5,367 
ปริญญำโทข้ึนไป 338 336 336 334 332 335 

รวม 36,533 36,383 36,252 36,092 35,937 36,239 
 

     ท่ีมำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 
 
 



          ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี หน้ำ 28 
 

6.2  การคาดประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและอุปทาน
แรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี 

จำกกำรคำดประมำณกำรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปี 2561-2565 นั้น ในแต่ละปีจังหวัดอุบลรำชธำนี        
จะมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดไม่ต่ ำกว่ำปีละ 36,000 คน พบว่ำจะมีผู้เข้ำสู่สู่ตลำดแรงงำนปีละไม่เกิน 17,000 คน 
เท่ำนั้น โดยในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ แนวโน้มผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกจ ำนวน  
17,860 คน ในปี 2561  

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและต้องกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำนมำกที่สุด  คือ ผู้ที่จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ในแต่ละปีมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ  6,400 คน รองลงมำได้แก่ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีจ ำนวน
ไม่ต่ ำกว่ำ 4,265 คน และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,200 คนต่อปี  ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี  29) 

 
 ตารางท่ี  29 ผลการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
                  จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561-2565  จ าแนกตามระดับการศึกษา   
 

 (หน่วย: คน) 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 เฉลี่ย 

มัธยมศึกษำตอนต้น 6,468  6,443  6,419  6,391  6,363  6,417  

มัธยมศึกษำตอนปลำย 5,373  5,352  5,330  5,308  5,285  5,330  

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 474  472  471  469  468  471  

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,244  1,239  1,235  1,230  1,226  1,235  
ปริญญำตรี 4,301  4,281  4,265  4,248  4,229  4,265  
ปริญญำโทข้ึนไป       

รวม 17,860  17,787  17,720  17,646  17,571  17,717  
 

ท่ีมำ  :  ระบบฐำนข้อมูลแผนพัฒนำก ำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงำน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล  แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
นายสุพจน์ บุญเจริญ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 
นายวิชัย  ผิวสอาด  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 
นายวิเชียร กระบวนศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 
นางสาวลัดดา แซ่ลี้  ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 

 

1. นายวิสันติ์  ประเสริฐศรี นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 

2. นายวิชัย  ค ามุลตรี  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

3. นางสาวสมปอง จันทะศรี นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

4. นางสาวสุภัคญาดา บุญสูงเนิน นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

5. นางสาวนันทพร กัญญาโสภา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

6. นางสาวจิตติมาพร รูปแก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

7. นางสาวชนัญชิดา สิมมา  พนักงานธุรการ ส.3 

8. นางสาวหนึ่งนภา พยุหะ  นักวิชาการแรงงาน 

9. นายฐิติพันธ์  ไสยมาตย์ นักวิชาการแรงงาน 

10. นายมานิต  บุญสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

 
 

 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานประกอบการ สภาหอการค้า
จังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและสนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดท า...การวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานของ
จังหวัดอุบลราชธานี   
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