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บทสรุปผูบริหาร 
 

ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับสังคมโลกที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขันกันดานการคา 
ดานการพัฒนาประเทศกันอยางรุนแรง และมีความ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อีกทั้ง
ประชาคมโลกยังมีการรวมกลุมกันเพื่อการแขงขันอีกดวย 
เชน การรวมกลุมของเศรษฐกิจ การรวมกลุมของสหภาพ
ยุโรป (European Union EU) การรวมกลุมประชาคม
อาเซียน (ASEAN) เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการปรับกฎกติกา 
ตาง ๆ มากขึ้น มีการพัฒนาประเทศไปสู เศรษฐกิจที่ใช
เทคโนโลยีและความรูเปนฐานในการพัฒนา และทรัพยากร
มนุษยนั้นเปนปจจัยหลักที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันระดับประเทศและระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ประเทศไทยจึงจําเปนอยางยิ่ งที่ตองใหความสําคัญกับ
กําลังคนซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญที่มีอยู ณ ปจจุบัน และ
การผลิตกําลังคนในอนาคตจะสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการพัฒนาประเทศไดอยางแทจริง ในชวงที่ผานมา
ประเทศไทยใชกําลังคนหรือกําลังแรงงานที่มีการศึกษา
ระดับประถมหรือต่ํากวา ถึงแมวาการใชกําลังคนในชวงระดับ
การศึกษานี้จะลดลง แตประเทศไทยก็ยังคงใชกําลังคนที่มี
การศึกษาในระดับประถมหรือต่ํากวามากกวากําลังคน 
ในระดับการศึกษาอื่น ๆ 

ดานคุณภาพแรงงานภายในประเทศนั้น นับเปนปจจัย
สนับสนุนการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
แรงงานไทยใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล จําเปนตอง
ติดตามสถานการณตลาดแรงงานทั้งตลาดแรงงาน เพื่อการ
รักษาสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานแรงงานของประเทศ 
และเรงแกไขปญหาการวางงาน และการขาดแคลนแรงงาน 
อีกท้ังชวยเพิ่มผลิตภาพแรงงานอีกดวย 

 

1. โครงสรางกําลังแรงงานจังหวัดนครปฐม 
จากการสํารวจขอมูลภาวะการทํางานของประชากร

ของสํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐมในป 2559 พบวาจังหวัด
นครปฐมมีประชากรวัยแรงงานหรืออายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน
รวมทั้งสิ้น 895,801 คน โดยสัดสวนของเพศชายมีนอยกวา
เพศหญิง กลาวคือ เพศชายมีจํานวนทั้งสิ้น 426,815 คน 
และเพศหญิงมีจํานวนทั้งสิ้น 468,986 คน โดยประชากร 
วัยแรงงานทั้งหมด พบวาเปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 
654,216 คน คิดเปนรอยละ  73.03 จําแนกเปนเพศชาย 
จํานวน 341,996 คน คิดเปนรอยละ 52.28 และเพศหญิง 

312,220 คน คิดเปนรอยละ 47.72 เปนผูมีงานทํา จํานวน 
650,481 คน คิดเปนรอยละ 99.48 ของประชากรวันแรงงาน
ทั้งหมด วางงาน จํานวน 3,651 คน คิดเปนรอยละ 0.55 
สําหรับผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน มีจํานวน 241,584 คน   
คิดเปนรอยละ 26.97 เปนผูทํางานบาน จํานวน 69,904 คน 
คิดเปนรอยละ 28.94 เรียนหนังสือ จํานวน 62,862 คน  
คิดเปนรอยละ 26.02 อื่น ๆ จํานวน 108,819 คน คิดเปน
รอยละ 45.04 

  

2. โครงสรางการจางงานจังหวัดนครปฐม 
 

 2.1 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา 
   สําหรับผูมีงานทําจังหวัดนครปฐม ในป พ.ศ. 2559 
จํานวน 650,481 คน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
พบวา ระดับการศึกษากอนประถมศึกษามีมากที่สุด จํานวน 
196,075 คน คิดเปนรอยละ 30.14 ของผูมีงานทําทั้งหมด 
รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 187,538 คน  
คิดเปนรอยละ 28.83 ของผูมีงานทําทั้งหมด และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 164,771 คน คิดเปนรอยละ 
25.33 ของผูมีงานทําทั้งหมดตามลําดับ  
 

แผนภาพที่ 1 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 
 
              

 2.2 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน  
  เมื่อจําแนกตามสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา 
จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2559 พบวา สวนใหญทํางานเปน 
ลูกจางเอกชนมากที่สุด จํานวน 339,465 คน คิดเปนรอยละ 
52.19 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 148,616 
คน คิดเปนรอยละ 22.85 ผูมีงานทํา ชวยธุรกิจในครัวเรือน 
จํานวน 95,757 คน คิดเปนรอยละ 14.72 เปนลูกจางรัฐบาล 
จํานวน 49,287 คน คิดเปนรอยละ 7.58 และมีสถานภาพ
เปนนายจาง มีจํานวน 17,357 คน คิดเปนรอยละ 2.67  
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แผนภาพท่ี 2 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสถานภาพ 
การทํางานจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3 โครงสรางผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม 
 เมื่อจําแนกตามสถานภาพตามอุตสาหกรรม พบวา 
ทํางานอยูในภาคเกษตรกรรม จํานวน 111,508 คน คิดเปน
รอยละ 17.15 ของผูมีงานทําทั้งหมด สวนผูทํางานนอกภาค
เกษตรกรรมมี จํานวน 538,645 คน คิดเปนรอยละ 82.32 
ของผูมีงานทําทั้งหมด ไมทราบ จํานวน 219 คน คิดเปน 
รอยละ 0.03 ของผูมีงานทําทั้งหมด โดยกลุมผูทํางาน 
นอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิตสูงสุด 
จํานวน 223,675 คน คิดเปนรอยละ 34.39 รองลงมาคือการ 
ขายสง การขายปลีก จํานวน 121,794 คน คิดเปนรอยละ 
18.73 โรงแรมและอาหาร 57,282 คน คิดเปนรอยละ 8.81 
กอสราง จํานวน 26,096 คน คิดเปนรอยละ 4.01 การศึกษา 
20,854 คน คิดเปน รอยละ 3.21 และการขนสง สถานที่เก็บ
สินคา จํานวน 16,865 คน คิดเปนรอยละ 2.59 ตามลําดับ  
 

 2.4 โครงสรางผูมีงานทํา จําแนกตามอาชีพ  
 เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา พนักงานบริการ และ
พนักงานขายในรานคาและตลาดมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 
138,771 คน คิดเปนรอยละ 21.33 รองลงมาคือ ผูปฏิบัติการ
เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการ
ประกอบ จํานวน 132,879 คน คิดเปนรอยละ 20.43 
ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคา 
ที่เกี่ยวของ จํานวน 111,057 คน คิดเปนรอยละ 17.07 
ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง จํานวน 
99,575 คน คิดเปนรอยละ 15.31 ตามลําดับ    
 

3. สถานการณดานอุปสงค (Demand) ของตลาดแรงงาน 
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของจังหวัดนครปฐม 
 

 3.1 ผลการสํารวจขอมูลอุปสงคแรงงานในเชิงปริมาณ 
 1) จํานวนผูทํางานทั้งหมด จากการสํารวจขอมูล
อุปสงคและอุปทาน ป 2560 สถานประกอบการใน 29 สาขา
อุตสาหกรรม ทั้งจังหวัดนครปฐม จํานวน 1,154 แหง พบวา 
ในป 2560 มีผูทํางาน จํานวนรวมทั้งสิ้น 175,204 คน  
เปนชาย 96,549 คน คิดเปนรอยละ 55.11 หญิง 78,655 คน 

คิดเปนรอยละ 44.89 ท้ังน้ีผูทํางานสวนใหญเปนกลุมแรงงาน
กึ่งฝมือมากที่สุด จํานวน 66,701 คน คิดเปนรอยละ 38.07 
รองลงมาคือ กลุมแรงงานไรฝมือ 54,693 คน คิดเปนรอยละ 
31.22 และกลุมแรงงานฝมือ 37,245 คน คิดเปนรอยละ 
21.26 ตามลําดับ  
 2) การเขาออกงานของแรงงาน พบวา มีการรับ
แรงงานใหมทั้งสิ้น 8,031 คน โดยเปนการรับเขาทํางานเพื่อ
ทดแทนแรงงานเกาที่ออกไป จํานวน 6,866 คน คิดเปน 
รอยละ 85.49 และรับเขาทํางานในตําแหนงงานใหมที่ขยาย
เพิ่ม 1,165 คน คิดเปนรอยละ 14.51 เมื่อพิจาณาตามราย
กิจการ พบวา กิจการที่มีการรับแรงงานเขาทํางานมากที่สุด
คือ กิจการการอาหารและอาหารสัตว โดยรับแรงงาน 
เขาทํางาน จํานวน 3,9997 คน รองลงมาคือ กิจการ 
การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยาง จํานวน 2,370 คน และ
กิจการผลิตภัณฑพลาสติก จํานวน 448 คน 
 การออกจากงาน พบวา มีแรงงานที่ออกจากงาน 
รวมทั้งสิ้น 5,770 คน โดยสวนใหญ 5,548 คน คิดเปน 
รอยละ 97.33 เปนการลาออกของพนักงาน สวนการถูกให
ออกจากงานโดยมิใชการลาออกนั้น มีสาเหตุมาจากเหตุผล
อื่น ๆ จํานวน 594 คน คิดเปนรอยละ 10.29 และไลออก 59 
คน คิดเปนรอยละ 1.02 เมื่อจําแนกเปนรายกิจการแลว 
พบวา กิจการที่มีการออกจากงานมากที่สุด คือ กิจการ
อาหารและอาหารสัตว โดยมีการออกจากงานมากถึง จํานวน 
1,839 คน คิดเปนรอยละ 31.87 รองลงมาคือ กิจการการ
ผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยาง จํานวน  1,544 คน คิดเปน 
รอยละ 26.76 และกิจการผลิตภัณฑจากแรอโลหะ จํานวน 
405 คน คิดเปนรอยละ 7.02  
 3) ความตองการแรงงาน ผลการสํารวจความ
ตองการแรงงานในป 2560 ในจังหวัดนครปฐม ไมพบวา 
สถานประกอบการแจ งความต อ งการแร งงาน เล ย  
ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยยังอยูในชวงชะลอตัว และอยูในชวงการปรับตัว
กับสถานการณเศรษฐกิจของโลก  
 4) การขาดแคลนแรงงาน ผลการสํารวจการ 
ขาดแคลนแรงงานในป 2560 ในจังหวัดนครปฐม ไมพบวา 
สถานประกอบการแจงการขาดแคลนแรงงานในสถาน
ประกอบการ 
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 3.2 ผลการสํารวจขอมูลอุปสงคแรงงานในเชิงคุณภาพ 
 1) ระดับความรูดานตาง ๆ ของผูทํางานในกิจการ 
พบวา ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพมีคะแนนเฉลี่ย 
ในปจจุบันมากที่สุดประมาณ 2.23 คะแนน สวนคาดหวัง
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.56 คะแนน รองลงมาเปนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับองคกร โดยมีคะแนนเฉลี่ยในปจจุบันอยูที่ 2.12 
คะแนน และคาดหวัง 3.55 คะแนน และเปนความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
ในปจจุบันอยูที่ 2.11 คะแนน และคาดหวัง 3.53 คะแนน 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามระดับทักษะฝมือ จะเห็นวาในระดับ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยดานความรูทุกประเภท
สูงกวาทุกระดับฝมือทั้งในปจจุบันและคาดหวัง ประมาณ  
2.84–2.94 คะแนน และ 3.93–3.97 คะแนน รองลงมา
ระดับกลุมแรงงานฝมือ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน
ป ร ะ ม า ณ  2.22–2.30 ค ะ แ น น  ค า ด ห วั ง มี ป ร ะ ม า ณ  
3.58–3.63 คะแนน และนอยที่สุดในระดับแรงงานไรฝมือ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยในปจจุบันประมาณ 1.17–1.40 คะแนน 
คาดหวังมีประมาณ 3.15–3.25 คะแนน  
 2) ระดับทักษะดานตาง ๆ ของผูทํางานในสถาน
ประกอบการ พบวา ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งในปจจุบัน และคาดหวัง โดยมี
คาเฉลี่ย 2.32 คะแนน และ 3.68 คะแนน รองลงมาเปน
ทักษะในการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน 2.28 คะแนน
คาดหวัง 3.67 คะแนน และทักษะในการบริหารจัดการ มี
คะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน 2.27 คะแนน คาดหวัง 3.65 คะแนน 
และเมื่อพิจาณาตามระดับฝมือแรงงาน จะเห็นวาระดับ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหารมีคะแนนเฉลี่ยทุกประเภททักษะสูงกวา
ในทุกระดับฝมือ คือ ในปจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 
2.91–2.96 คะแนน คาดหวังประมาณ 4.01–4.13 คะแนน 
และนอยที่สุดในระดับไรฝมือ มีคะแนนเฉลี่ยในปจจุบัน
ปร ะม าณ  1.39–1.62  ค ะแนน  ค าดหวั งมี ป ร ะม าณ  
3.30–3.45 คะแนน  
 3) ระดับคุณลักษณะดานตาง ๆ ของผูทํางาน 
ในสถานประกอบการ พบวา การมีจิตสาธารณะ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดทั้งในปจจุบัน และคาดหวังประมาณ 3.22 
คะแนน และ 4.36 คะแนน รองลงเปนความใฝเรียนรู  
มีคะแนนเฉลี่ยในปจจุบันอยูที่ 3.18 คะแนน คาดหวัง 4.40 
คะแนน และความรับผิดชอบตอหนาที่  มีคะแนนเฉลี่ย 
ในปจจุบันประมาณ 3.18 คะแนน คาดหวังมีประมาณ 4.37 
คะแนน และเมื่อพิจาณาตามระดับทักษะฝมือ จะเห็นวา
ระดับผู เชี่ยวชาญ/ผูบริหารมีคะแนนเฉลี่ยทุกประเภท
คุณลักษณะสูงกวาในทุกระดับฝมือ คือ ในปจจุบันมีคะแนน

เฉลี่ยประมาณ 3.65 – 3.72 คะแนน คาดหวังมีประมาณ 
4.68 – 4.69 คะแนน และนอยท่ีสุดในระดับไรฝมือ มีคะแนน
เฉลี่ยในปจจุบันประมาณ 2.65 – 2.73 คะแนน คาดหวัง 
มีประมาณ 4.13 – 4.24 คะแนน  
 

 3.3 สาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการ 
 1) สาเหตุของการขาดแคลน พบวา ปญหาการ
ลดลงของประชากรมีปญหามากที่สุด เปนอันดับหนึ่ ง 
รองลงมาเปนสาเหตุที่แรงงานมุงศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ในขณะที่อันดับ
สามเปนปญหาการเขาและออก (Job turnover) ของ
แรงงานอยูในระดับสูง อันดับสี่ เปนปญหาแรงงานที่มีอยู 
มีความรู ทักษะและประสบการณไมตรงกับความตองการ 
และอันดับหาแรงงานที่ทํางานยากลําบาก (3D) ไดรับ
คาตอบแทนไมจูงใจ 
 2) แนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน 
พบวา แนวทางที่ทางสถานประกอบการเสนอมากที่สุด 
เปนอันดับหนึ่ง คือ จางทํางานลวงเวลามากขึ้น อันดับสอง
เพิ่มคาจางและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหม ทั้งนี้ในอันดับ
สามเปนแนวทางใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนกําลัง
แรงงาน อันดับสี่ผลิตเทาที่มีแรงงาน และอันดับหาจาง
แรงงานตางดาว 
 
4. สถานการณดานอุปทาน (Supply) ของตลาดแรงงาน
ในเชิงปริมาณของจังหวัดนครปฐม 
 4.1 ผลการสํารวจขอมูลอุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ 
ป 2559 
 1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 (1) ระดับมัธยมศึกษา พบวา มีผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยม จํานวนทั้ งหมด 15,223 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 6,704 คน คิดเปนรอยละ 44.04 และเปนเพศหญิง 
จํานวน 8,519 คน คิดเปนรอยละ 55.96 ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ตามระดับชั้นจะเห็นวามีผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนมากที่สุด จํานวน 9,036 คน เปนเพศชาย จํานวน 
4,307 คน คิดเปนรอยละ 47.66 และเพศหญิง จํานวน 
4,729 คน คิดเปนรอยละ 52.34 ในขณะที่ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6,187 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 2,397 คน คิดเปนรอยละ 38.74 และเพศหญิง 
จํานวน 3,790 คน คิดเปนรอยละ 61.26 จากขอมูลดังกลาว
จะเห็นวาผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวา
เพศขาย  
 



iv 

 

 (2) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ 
ปวส./อนุปริญญา พบวา จํานวนทั้งหมด 2,463 คน  
เปนเพศชาย จํานวน 1,294 คน คิดเปนรอยละ 52.54 และ
เพศหญิง จํานวน 1,169 คน คิดเปนรอยละ 47.46 สวนใหญ
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 1,507 คน  
เปนเพศชาย จํานวน 783 คน คิดเปนรอยละ 51.96 และ 
เพศหญิง จํานวน 724 คน คิดเปนรอยละ 48.04 สวนระดับ 
ปวส./อนุปริญญามี จํานวน 956 คน เปนชาย จํานวน 511 
คน คิดเปนรอยละ 53.45 และเปนเพศหญิง จํานวน 445 คน 
คิดเปนรอยละ 46.55 ทั้งนี้จะเห็นไดวาทั้งในระดับ ปวช. และ
ในระดับ ปวส./อนุปริญญา สัดสวนของผูสําเร็จการศึกษา 
จะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
 (3) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป พบวา จํานวนทั้งหมด 16,442 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 5,417 คน คิดเปนรอยละ 32.95 และเพศหญิง 
จํานวน 11,025 คน คิดเปนรอยละ 67.05 ในจํานวนนี้มีผูที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 13,811 คน เปน
เพศชาย จํานวน 4,530 คน (รอยละ 32.80) และเพศหญิง 
จํานวน 9,281 คน คิดเปนรอยละ 67.20 ระดับปริญญาโท 
จํานวน 2,222 คน เปนเพศชาย จํานวน 725 คน คิดเปน 
รอยละ 32.63 เพศหญิง จํานวน 1,497 คน คิดเปนรอยละ 
67.37 และระดับปริญญาเอก จํานวน 409 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 39.61 และเพศหญิง จํานวน 
247 คน คิดเปนรอยละ 60.39 
 (4) อัตราการศึกษาตอ และทํางาน พบวา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราการศึกษาตอที่สูงที่สุดทั้งเพศ
ชาย และเพศหญิง คือ คิดเปนรอยละ 98.62 และ 99.14 
รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพศชาย คิดเปน 
รอยละ 96.65 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 98.43 และ
ระดับ ปวช. เพศชาย คิดเปนรอยละ 69.79 และเพศหญิง  
คิดเปนรอยละ 70.47 สําหรับในระดับปริญญาตรี เพศชาย 
มีอัตราการศึกษาตอนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 36.57 และ 
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 30.29 และในระดับปริญญาตรี  
มีอัตราการทํางานสูงที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 57.67 และ 63.37 ตามลําดับ รองลงมาเปนระดับ
ปริญญาโท เพศชาย มีอัตราการทํางาน คิดเปนรอยละ 50.47 
และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.32 ปวส/อนุปริญญา  
เพศชาย คิดเปนรอยละ 51.49 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 
49.46 และ ปวช. เพศชาย คิดเปนรอยละ 27.46 และ 
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 26.85 สวนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราการทํางานไมเกิน 
รอยละ 20.00  
 

5.  การคาดประมาณแนวโนมความตองการกําลังคน 
 การคาดประมาณความตองการกําลังคนโดยรวม
หรือการจางงานรวมจังหวัดนครปฐม ในชวงป 2560 - 2564 
พบวา ความตองการกําลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ย 0.48 ตอป โดยในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคบริการ มีอัตราการขยายตัวของความตองการ
กําลั งคนเฉลี่ ย เพิ่ มขึ้นที่ เทากันคือรอยละ 0.48 ตอป  
เมื่อพิจาณารายสาขาอุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการขยายตัวของความตองการกําลังคนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ การกอสราง โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
เพิม่ขึ้นรอยละ 0.63 ตอป รองลงมาคือ การผลิตเฟอรนิเจอร 
0.49 ตอป และการผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือ รอยละ 0.45 ตอป 
 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในทุกป 
ที่คาดประมาณการ มีความตองการกําลังคนในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวามากที่สุด คิดเปนสัดสวนตอจํานวน
ความตองการกําลังคนโดยรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 39.57 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนสัดสวนตอ
จํานวนความตองการกําลั งคนโดยรวมทั้งหมดเทากับ 
รอยละ 18.10 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนสัดสวน
ตอจํานวนจํานวนความตองการกําลังคนโดยรวมทั้งหมด 
รอยละ 17.58 แตเมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ
ความตองการกําลังคนโดยรวม พบวา ในทุกระดับการศึกษา
ที่มีอัตราการขยายตัวของความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้นที่
เทากันคือรอยละ 0.48 ตอป 
 จําแนกตามอาชีพ พบวา มีความตองการแรงงาน 
ในอาชีพพนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและ
ตลาดมากที่สุด คิดเปนสัดสวนตอจํานวนการจางงานโดยรวม
เฉลี่ยเทากับรอยละ 26.36 รองลงมาคือ อาชีพปฏิบัติการ
เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการ
ประกอบคิดเปนสัดสวนตอจํานวนความตองการกําลังคน
โดยรวมเฉลี่ยเทากับรอยละ 18.57 และอาชีพผูปฏิบัติงานที่มี
ฝมือในดานการเกษตรและการประมง คิดเปนสัดสวนตอ
จํานวนความตองการกําลังคนโดยรวมเฉลี่ยเทากับรอยละ 
10.03 
 สําหรับการประมาณการความตองการกําลังคน
สวนเพิ่ม ในภาพรวมทั้งจังหวัดนครปฐม พบวา ทั้ง 3 สาขา
หลัก ไดแก ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
มีความตองการกําลังคนสวนเพิ่มมากขึ้นใน ป 2560 จนถึง 
ป 2564 โดยรวมมีจํานวนความตองการกําลังคนสวนเพิ่ม
เฉลี่ยเทากับ 3,633 คนตอป โดยเปนความตองการกําลังคน
สวนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดตําแหนงงานจํานวนเฉลี่ยเทากับ 
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2,868 คนตอป และความตองการกําลังคนสวนเพิ่มเพื่อ
ทดแทนแรงงานเกาที่ออกไปจํานวนเฉลี่ยเทากับ 964 คน 
ตอป ในภาคบริการมีความตองการกําลังคนสวนเพิ่มเฉลี่ย
มากที่สุดเทากับ 2,099 คนตอป โดยเปนความตองการ
กําลังคนสวนเพิ่มเพื่อขยายตําแหนงงานจํานวนเฉลี่ยเทากับ 
1,391 คนตอป   และเปนความตองการกําลังคนสวนเพิ่ม 
เพื่อทดแทนแรงงานเกาที่ออกไปจํานวนเฉลี่ยเทากับ 707 คน
ตอป ในภาคอุตสาหกรรมมีความตองการกําลังคนสวนเพิ่ม
รวมเฉลี่ยเทากับ 1,103 คนตอป 

ดานการศึกษา ในป 2560-2564 พบวา ความ

ตองการกําลังคนสวนเพิ่มรวมสวนใหญเปนกําลังคนที่สําเร็จ

การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาจํานวนเฉลี่ย

เทากับ 1,257 คนตอป รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือสูง

กวาจํานวนเฉลี่ยเทากับ 883 คนตอป และระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนจํานวนเฉลี่ยเทากับ 629 คนตอป เปนความตองการ

กําลังคนสวนเพิ่มเพื่อขยายหรือลดตําแหนงงาน พบวา โดย

ส วนใหญมีการขยายตํ าแหน ง งาน โดยเฉพาะระดับ

ประถมศึกษาหรือต่ํากวามีการขยายตําแหนงงานจํานวนเฉลี่ย

เทากับ 1,005 คนตอป รองลงมาคือ ไมมีการศึกษา/ไมทราบ

มีการขยายตําแหนงงานจํานวนเฉลี่ยเทากับ 519 คนตอป 

และระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญา จํานวน

เฉลี่ยเทากับ 450 คนตอป ตามลําดับ สําหรับความตองการ

กําลังคนสวนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเกาที่ออกไป พบวา  

ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีความตองการกําลังคนสวน

เพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเกามากที่สุด จํานวนเฉลี่ยเทากับ 

401 คนตอป รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และประถมศึกษาหรือต่ํากวาจํานวนเฉลี่ยเทากับ 202 และ 

201 คนตอป   

 ดานอาชีพ ในป 2560-2564 พบวา อาชีพพนักงาน
บริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาดมีความตองการ
กําลังคนสวนเพิ่มมากที่สุด จํานวนเฉลี่ยเทากับ 1,113 คน 
ตอป  รองลงมาคือ อาชีพผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและ
เครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวนเฉลี่ย
เทากับ 674 คนตอป และอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือ 
ในดานการเกษตรและการประมง จํานวนเฉลี่ยเทากับ 366 
คนตอป   
 
 
 

6. การคาดประมาณอุปทานแรงงาน 
 6.1 การคาดประมาณการผูสําเร็จการศึกษา หรือการ
ผลิตกําลังคนในป 2561-2570 จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา ในอีก 10 ปขางหนา มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดไมต่ํากวา 23.38 พันคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากป 
2561 จํานวน 20.14 พันคน เพิ่มขึ้นเปน 23.38 พันคน ในป 
2570 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ทุกระดับ
การศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  โดยในระดับปริญญาตรี 
มีผูสําเร็จการศึกษามากที่สุดซึ่งในแตละปไมต่ํากวา 9.11  
พันคน เพิ่มขึ้นจากจํานวน 9.11 พันคน ป 2561 เพิ่มขึ้นเปน 
10.58 พันคน ในป 2570 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากจํานวน 6.25 พันคน ในป 2561 เพิ่มขึ้นเปน  
7.26 พันคน ในป 2570  และระดับปริญญาตรี จากจํานวน 
2.33 พันคน เพิ่มขึ้นเปน 2.70 พันคน ในป 2570 สวน
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
นอยที่สุด จากจํานวน 212 คน เพิ่มขึ้นเปน 246 คน ในป 
2570  
 6.2 การคาดประมาณการจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
และพรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานของจังหวัดนครปฐม 
 ผูสําเร็จการศึกษา ในป 2561-2570 ทั้งหมดไมต่ํากวา 
ปละ 20.14 พันคนก็ตาม แตจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและ
พรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงานทั้งหมดไมเกิน 17.29 พันคน
เทานั้น โดยในอีก 10 ปขางหนา แนวโนมของผูสําเร็จ
การศึกษาและพรอมที่จะ เข าสู ตลาดแรงงานเพิ่ มขึ้ น 
อยางตอเนื่อง จากจํานวน 14.88 พันคน ในป 2561 เพิ่มขึ้น
เปน 17.29 พันคน ในป 2570 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและ
ตองการเขาสูตลาดแรงงานมากที่สุด  คือ ผูที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งในแตละปมีจํานวนไมต่ํากวา 10.99  
พันคน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา 
ระดับปริญญาโทขึ้นไป ตามลําดับ ผูสําเร็จที่จะเขาสูตลาด 
แรงงานในอนาคตนอยที่สุด คือ ระดับ ปวช. ซึ่งในแตละปจะมี
จํานวนไมเกิน 287 คนเทานั้น  
 
7. ความไมสอดคลองทั้งอุปสงคและอุปทานทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 การวิเคราะหความไมสอดคลองระหวางความตองการ
กําลังคนและการผลิตกําลังคนของจังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 



vi 

 

แผนภาพที่ 4 ชวงหาง (GAP) ระหวางอุปสงคและอุปทาน 
ของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา 

 
 

(1) ตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตนหรือต่ํากวา มีความ
ตองการกําลังคนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา ไมมี
ความสอดคลองระหวางความตองการกําลังคนและการผลิต
กําลังคน ซึ่งจากการวิเคราะหของการคาดประมาณการพบวา 
ความตองการกําลังคนในระดับมัธยมตอนตนหรือต่ํากวา 
ในอนาคตมีแนวโนมลดลงชวงป 2561-2562 และเพิ่มขึ้นในป 
2563-2564 แตเมื่อพิจารณาการผลิตกําลังคนที่จะเขาสู
ตลาดแรงงานในระดับการศึกษานี้มีจํานวนที่มากขึ้น แตการ
ผลิตกวามากความตองการกําลังคน และแนวโนมของอุปสงค
ลดลง และอุปทานในแตละปก็คอนขางเพิ่มขึ้น ดังนั้นชวงหาง 
(GAP) ระหวางอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวาจะมีลักษณะสวนทางกัน 

(2) ตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา ไมมี
ความสอดคลองระหวางความตองการกําลังคนและการผลิต
กําลังคน โดยความสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทาน 
มีชวงหาง (GAP) ระหวางอุปทานเกินกวาอุปสงคคอนขางมาก 
ในป 2564 ประมาณ 213 คน อยางไรก็ตามชวงหางระหวาง
อุปสงคและอุปทานจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
เนื่องจากมีความตองการกําลังคนที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 

 

แผนภาพที่ 5 ชวงหาง (GAP) ระหวางอุปสงคและอุปทาน 
ของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

(3) ตลาดแรงงานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และอนุปริญญา พบวา ความตองการกําลังคนและการผลิต
กําลั งคนตลาดแรงงาน ปวส./อนุปริญญา มีลักษณะ

เชนเดียวกับตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ยังมีความ
ไมสอดคลองของความตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคน 
เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่ 6 แตชวงหางระหวางอุปสงค
และอุปทานแรงงานของตลาดแรงงาน ปวส./อนุปริญญา  
มีมากกวาตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบวา 
ชวงหางระหวางอุปสงคและอุปทานแรงงานมากที่สุด อยูในป 
2564 จํานวนประมาณ 244 คน และชวงหางระหวางอุปสงค
และอุปทานแรงงานนอยที่สุด ในป 2561 จํานวนประมาณ 
190 คน  

 

แผนภาพที่ 6 ชวงหาง (GAP) ระหวางอุปสงคและอุปทาน 
ของตลาดแรงงานประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

และอนุปริญญา 
 

 
 

(4) ตลาดแรงงานปริญญาตรีหรือสูงกวา เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางความตองการกําลังคน และการผลิตกําลังคน 
ของตลาดแรงงานปริญญาตรีหรือสูงกวา พบวา ความ
ตองการกําลังคนและการผลิตกําลังคนจะมีความไมสอดคลอง
กันในทุกป โดยมีความตองการกําลังคนนอยกวาการผลิต
กําลังคนคอนขางมาก และชวงหางระหวางอุปสงคและ
อุปทานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากตลาดแรงงาน 
มีความตองการกําลังคนในระดับนี้ลดลง จากประมาณ 930 คน 
ในป 2561 ลดลงเปนประมาณ 790 คน ในป 2564 

 

แผนภาพที่ 7 ชวงหาง (GAP) ระหวางอุปสงคและอุปทาน 
ของตลาดแรงงานปรญิญาตรหีรือสูงกวา 

 

 


