
 

วิสัยทัศน์จังหวัด 
 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
 
 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน 
 

“ แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขัดความสามารถในการแข้งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 
 
 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 0 2380 6889-90      โทรสาร  0 2380 689-90    
Websize : http://samutprakan.mol.go.th/ 

 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์   0 2395 5990-3  โทรสาร  0 2395 5994     
Websize : http://doe.go.th/ubon 

 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  1  สมุทรปราการ 
โทรศัพท์  0 2315 3800-7      โทรสาร  0 2315 3808 
Websize : http://www.dsd.go.th/samutprakan/           

  
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์   0 2394 6645-7   , 0 2394 6970-2 โทรสาร 0 2384 3473    
Websize : http://wwwifacebook/samutprakan0029/ 

 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์   0 2755 6249-57      โทรสาร  0 2394 4478 
Websize : http://www.sso.go.th/samutprakan/ 

 
ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 10  
โทรศัพท ์  0 2380 6097-9   โทรสาร  0 2380 6097-9 ต่อ 18 
Websize : https://www.facebook.com/oshregion10/ 

 

 

http://www.dsd.go.th/


ค าน า 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป  (Demand) และการผลิตก าลังคน (Supply)  
ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ขึ้นไปทุกแห่งของจังหวัดรวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส  โดยน า
ข้อมูลบันทึกในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน  และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานแรงงานระดับจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการ การเข้าออกจากงาน 
การขาดแคลนแรงงาน ระดับความสามารถต่างๆ ของแรงงานในสาขาการผลิต 29 สาขาอาชีพ  และระดับ
การผลิตก าลังแรงงานของสถานศึกษา ตลอดทั้งพัฒนาฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคนระดับจังหวัด
และประเทศให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในในการวางแผน
พัฒนาก าลังแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย  7  ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1  โครงสร้าง
ประชากร  ประชากรวัยแรงงานและก าลังแรงงาน  ส่วนที่ 2  โครงสร้างการจ้างงาน  ส่วนที่  3  
สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand)ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ส่วนที่   4 
สถานการณ์ด้านอุปทาน(Supply)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ ส่วนที่ 5 การคาดประมาณการ
แนวโน้มความต้องการก าลังแรงงาน ส่วนที่ 6 การคาดประมาณการอุปทานแรงงาน และส่วนที่ 7ความไม่
สอดคล้องท้ังอุปสงค์และอุปทานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  ขอขอบคุณ  สถานประกอบการ  สถานศึกษาที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  รวมทั้งในข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาก าลังคน  
จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และ
อุปทานแรงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ที่ภาคอุตสาหกรรม นายจ้าง สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นข้อมูลในการผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานตรงตามความ
ต้องการของจังหวัดต่อไป 
 
 
       ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
             กันยายน  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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สารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สถานการณ์ตลาดแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ 1 
           1.  โครงสร้างประชากร  ประชากรวัยแรงงาน  และก าลังแรงงาน 1 
           2.  โครงสร้างการจ้างแรงงานของจังหวัด 3 
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      3.  สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 8 
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           ผลการส ารวจข้อมูลอุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ  

            5.  การคาดประมาณแนวโน้มความต้องการก าลังคน 
            6.  การคาดประมาณอุปทานแรงงาน 
                6.1 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 
                6.2 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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            7.  ความไม่สอดคล้องทั้งอุปสงค์และอุปทานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
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ภาคผนวก  

ความเป็นมาและนิยามศัพท์ 
 
 
 
 
 
 

 

 



สารบัญตาราง  
  
ตารางที่  

1. จ านวนผู้มีงานท าจังหวัดสมุทรปราการ ปี  2557 – 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา    
2. จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสมุทรปราการและสัดส่วนร้อยละ ปี 2560                                                                                                                   

จ าแนกตามอุตสาหกรรม   
 

3. จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสมุทรปราการและสัดส่วนร้อยละ ปี 2560 จ าแนกตามอาชีพ 
4. จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสมุทรปราการและสัดส่วนร้อยละ ปี 2557 - 2560 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
5. จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามเพศ 
6. จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดของจงัหวัดสมุทรปราการ ป ี2560  จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
7. จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
8. จ านวนพนักงานที่รับเข้าท างานใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560  จ าแนกตาม

สาเหตุของการรับเข้าท างานและประเภทกิจการ 
9. จ านวนพนักงานที่ออกจากงานจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามสาเหตุของการ 
     ออกจากงานและประเภทกิจการ 
10.  อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากท่ีสุด 5 อันดับของจังหวัดสมุทรปราการ 

 ปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
11.  ต าแหน่งงานทีส่ถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด 10 อันดับของจังหวัดสมุทรปราการ 

ปี 2560 จ าแนกตามทักษะฝีมือ 
12.  กิจการที่ขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด 5 อันดับ ของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
13.  ต าแหน่งงานที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด 10 อันดับ ของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 

จ าแนกตามทักษะฝีมือ 
14.  ระดับความสามารถด้านต่าง ๆ ของพนักงานที่เป็นอยู่จริงและผู้ประกอบการคาดหวัง  

                ของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามด้านความรู้ 
15.  ความต้องการแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามประเภททักษะ 
16.  ความต้องการแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามคุณลักษณะ 
17.  สาเหตุการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 
18.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 
19.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ   

                ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
20.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2559   

จ าแนกตามเพศและสาขา 
21.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ   

                 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามเพศและสาขาวิชา 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
                                                                      

 ตารางที ่        
22.  อัตราการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการปี 2559 

 จ าแนกตามระดับการศึกษา  
23. อัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่จบของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 

จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
24. การคาดประมาณการความต้องการก าลังคนโดยรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
25. การคาดประมาณการก าลังคนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564  

 จ าแนกตามระดับการศึกษา  
26. การคาดประมาณการก าลังคนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564  

จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
27. การคาดประมาณการความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
28. การคาดประมาณการความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
29. การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
           29. การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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สารบัญแผนภาพ  
 หน้า 

แผนภาพที่  
 1. จ านวนประชากร  ประชากรวัยแรงงาน  และก าลังแรงงาน ปี 2557 - 2560 2 
 2. จ านวนประชาการวัยแรงงาน  จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2557 -2560 
 3. จ านวนผู้ว่าง  อัตราการว่างงานปี 2557-2560 และอัตราการเจริญเติบโตทาง  
       เศรษฐกิจ (GPP Growth) ปี 2552-2558 
 4. เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนต้น 
       หรือต่ ากว่า 
 5. เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 6. เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
       (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 7. เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
       (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์
และอุปทานด้านแรงงานระดับจังหวัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการ การเข้าออกจากงาน  
การขาดแคลนแรงงาน ระดับความสามารถต่างๆ ของแรงงานในภาคการผลิต และระดับการผลิตก าลังแรงงาน
ของสถานศึกษา ตลอดทั้งพัฒนาฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคนระดับจังหวัดและประเทศให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในการวางแผนพัฒนาก าลังแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 
2560 จากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (Demand) จ านวน 1,539 
แห่ง และผู้ส าเร็จการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  สถานศึกษาในสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด สมุทรปราการ  
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  โดยบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน สรุปผลได้ ดังนี้ 
 
1. โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงานและก าลังแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีประชากร
วัยท างาน หรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,824,217 คน  ในจ านวนนี้เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 1,389,839 คน 
(ร้อยละ 76.19 ของประชากรที่อยู่ในวัยท างาน) เป็นผู้มีงานท า 1,368,633 คน   (ร้อยละ 98.47 ของผู้ที่อยู่ใน
ก าลังแรงงานทั้งหมด) 
 
2. โครงสร้างการจ้างงาน 

ผู้มีงานท า 1,367,560 คน พบว่า ท างานในภาคเกษตร 19,803 คน (ร้อยละ 1.45 ของผู้มีงานท า
ทั้งหมด) ส่วนผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม   มีจ านวน 1,347,757 คน (ร้อยละ 98.55ของผู้มีงานท าทั้งหมด)  
โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ านวน 626,192 คน           
(ร้อยละ 45.79 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขายส่ง-ปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ จ านวน 
238,095 คน  (ร้อยละ 17.41) อุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จ านวน 116,430 คน (ร้อยละ 8.51) 
และอุตสาหกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 88,744 คน (ร้อยละ 6.49) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 24.76 และประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรในโรงงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบมากที่สุด  
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3. ผลการส ารวจข้อมูลด้านอุปสงค์  (Demand)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

3.1 ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงปริมาณ 
1) จ านวนผู้ท างานทั้งหมด จากการส ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพ่ือรองรับการจัดท า

แผนพัฒนาก าลังคนระดับจังหวัด  ปี 2560  ซึ่งด าเนินการส ารวจสถานประกอบการใน 29 สาขาอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1,593  แห่ง พบว่า ในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ท างานจ านวนรวม
ทั้งสิ้น  1,120,066 คน แยกเป็นชาย 607,775 คน (ร้อยละ 54.26) หญิง 512,291 คน (ร้อยละ 45.74)  ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือมากที่สุด จ านวน 443,990 คน (ร้อยละ 39.63) รองลงมาได้แก่ กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ  
32,0769 คน (ร้อยละ 28.64 ) กลุ่มแรงงานฝีมือ  293,522 คน (ร้อยละ 26.21 ) ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 61,785 
(ร้อยละ 5.52) กิจการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีผู้ท างานมากที่สุด จ านวน 181,372 คน (ร้อยละ 16.19  ของ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) ผู ้มีงานท าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จ านวน 
412,647 คน (ร้อยละ 36.84)  

 2)  การเข้าออกงานของแรงงาน พบว่า  มีการรับแรงงานเข้าท างานทั้งสิ้น 108,867 คน โดย
เป็นการรับเข้าท างานเพ่ือทดแทนแรงงานเก่าท่ีออกไป จ านวน 96,977 คน (ร้อยละ 88.80) และรับเข้าท างาน
ในต าแหน่งงานใหม่ที่ขยายเพิ่ม  12,194 คน (ร้อยละ 11.20) อุตสาหกรรมที่มีการรับแรงงานเข้าท างานมาก
ที่สุด คือ อุตสาหกรรมการบริการอ่ืนๆ จ านวน  15,571 คน  ส าหรับการออกจากงานของแรงงาน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นการลาออกของพนักงาน มีจ านวนถึง 18,527 คน (ร้อยละ97.39) อุตสาหกรรมซ่อมแซมยานยนต์
และชิ้นส่วน ที่มีการออกจากงานมากที่สุด จ านวน 4 ,180 คน  

 3) อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงาน  คือ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รองลงมา
ได้แก่ กิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  โดยสถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด จ านวน 10,278 อัตรา (ร้อยละ 69.46) รองลงมา ได้แก่ แรงงานฝีมือ จ านวน  
2,305 อัตรา (ร้อยละ 15.58) ส าหรับต าแหน่งงานที่นายจ้างมีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ ผู้ควบคุม
เครื่องบรรจุของ  รองลงมาได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าต่างๆ แรงงานในด้านการผลิตอ่ืนๆ มีความต้องการ
แรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
    4) อุตสาหกรรมที่ขาดแคลน พบว่า อาหารและอาหารสัตว์ รองลงมาได้แก่ กิจการขายส่ง ขาย
ปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  และขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด จ านวน 10,134  อัตรา       
รองลงมาได้แก่ แรงงานฝีมือ จ านวน  1,985  อัตรา ในส่วนของการศึกษาจะขาดแคลนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.3) มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  

3.2  ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงคุณภาพ 
  1) ความต้องการด้านความรู้ของผู้ท างาน พบว่า ในแต่ละประเภทกิจการและแต่ละกลุ่มแรงงาน
ในภาพรวมของทุกกิจการ พบว่า ในแรงงานทุกกลุ่มฝีมือ ยังมีปัญหาระดับความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นอยู่จริงต่ ากว่า
ระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังอยู่มาก ซึ่งความรู้ที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจใน
สาขาวิชาชีพ รองลงมา คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร   



ค 
 

 2)  ความต้องการด้านทักษะของผู้ท างาน  พบว่า ทักษะของแรงงานที่สถานประกอบการมีความ
คาดหวังมากที่สุด คือ ทักษะความสามารถเฉพาะวิชาชีพ รองลงมาได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร และทักษะการ
บริหารจัดการ 

  3) ความต้องการด้านคุณลักษณะของผู้ท างาน พบว่า คุณลักษณะของแรงงานที่สถาน
ประกอบการมีความต้องการมากในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการคนที่มีซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน 
ความขยัน หมั่นเพียร การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ่เรียนรู้ การมีจิต
สาธารณะ  

 4) สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานและแนวทางในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน พบว่า การ
ขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่มาจากปัญหาแรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภท
ทักษะต่ ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการ 
แรงงานมุ่งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง และปัญหาการเข้าออก (Job 
turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง แนวทางในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน  สถานประกอบการเห็นด้วย
กับ การจ้างท างานล่วงเวลามากขึ้น มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหม่ ผลิต
เท่าท่ีมีแรงงาน ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังคน  
 
4. ผลการส ารวจข้อมูลด้านอุปทาน  (Supply) ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ  

 4.1 อุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ   
     จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  สถานศึกษาในสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ   

 

    4.1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
1) ระดับมัธยมศึกษา พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน  16,912  คน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9,580 คน (ชาย 4,368 คน หญิง 5,212 คน) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 7,332 คน  (ชาย 2,846 คน หญิง 4,486 คน)  ส าหรับอัตราส่วนระหว่าง
นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนหญิงจบมากกว่าร้อย
ละ 19.32 และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนหญิงจบมากกว่า ร้อยละ 57.62 
  2) ระดับอาชีวศึกษา พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จ านวน 2,923 คน     
(ชาย 1,680  คน หญิง 1,243 คน) ส่วนในระดับ ปวส./อนุปริญญา จ านวน 2,445 คน (ชาย 1,108 คน หญิง 1,337 คน)  
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว่า สาขา
พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาได้แก่  สาขาอุตสาหกรรม            
ส่วนระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด  คือ สาขาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ รองลงมา 
ได้แก่  สาขาอุตสาหกรรม 
 



ง 
 

 3) ระดับอุดมศึกษา  พบว่า พบว่า ระดับปริญญาตรี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 3,869 คน 
ส่วนระดับปริญญาโทมีผู้ส าเร็จการศึกษา 155 คน ในขณะที่ระดับปริญญาเอก ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ในส่วน
ของสาขาวิชาที่จบ พบว่า ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ สาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
รองลงมาได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการศึกษา  ส าหรับในระดับปริญญาโท สาขาที่จบ
การศึกษามากที่สุด  ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รองลงมาได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา  
 

 4.1.2 อัตราการศึกษาต่อและการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 
 1) อัตราการศึกษาต่อ   เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น มีการศึกษาต่อ ร้อยละ 97.80มัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาต่อร้อยละ 99.47ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มีการศึกษาต่อร้อยละ 66.85ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี
การศึกษาต่อร้อยละ 45.73ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีการศึกษาต่อร้อยละ 7.78และ 3.48  

 
5. การคาดประมาณการแนวโน้มความต้องการก าลังคน 

การคาดประมาณการความต้องการก าลังคนโดยรวมหรือการจ้างงานรวมจังหวัดสมุทรปราการ 
ในช่วงปี 2561-2564  พบว่า ความต้องการก าลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย  4.85 ต่อปี และเมื่อ
พิจาณาเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีความต้องการก าลังคนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักกรยานยนต์ รองลงมาคืออุตสาหกรรมบริการ 
อุตสาหกรรมยานยนต์  และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อจ าแนกการคาดประมาณการความต้องการก าลังคนโดยรวมตามระดับการศึกษา พบว่า 
ในทุกปีที่คาดประมาณการความต้องการก าลังคนในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ส าหรับการประมาณการความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่ม ตั้งแต่ ปี 2561-2564 โดยรวมมีจ านวน
ความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิมเฉลี่ยเท่ากับ 84,584 คนต่อปี แยกเป็นประมาณการความต้องการส่วนเพ่ิมเพ่ือ
ขยายหรือลดต าแหน่งงานจ านวน 73,839 คน (ร้อยละ 87.28)   และ ประมาณการความต้องการส่วนเพ่ิมเพ่ือ
ทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ านวน 10,763 คน (ร้อยละ 12.72 )  ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอุตสาหกรรมการขายส่ง ขาย
ปลีกปลีก ซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ มีความต้องการแรงงานเพ่ิมมากที่สุดโดยเฉลี่ย 12,231 คนต่อปี 
รองลงมาได้แก่  อุตสาหกรรมบริการอ่ืน จ านวนเฉลี่ย 9,851 คนต่อปี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
จ านวน 7,486 คน  
 
6.  การคาดประมาณอุปทานแรงงาน 
 

6.1  การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากการคาดประมาณการของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือการผลิตก าลังคนในปี 2561-2564 จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดประมาณ  104,975 คน     
โดยในแต่ละปีจะมีผู้จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปีละ 25,000 คน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จ



จ 
 

การศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกระดับการศึกษา แต่เป็นการเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ  1.53 – 
1.97  ต่อปี จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาประมาณปีละ 25,000 คน แต่จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้า
สู่ตลาดแรงงานปีละไม่เกิน 6,000 คนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยในแต่ละปีมีมีประมาณ 1,800 คน  
 
7. ความไม่สอดคล้องท้ังอุปสงค์และอุปทานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

จากข้อมูลการคาดประมาณการความต้องการก าลังคนและผู้ส าเร็จการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
ตั้งแต่ปี 2551-2564 พบว่า โดยรวมจังหวัดมีอุปสงค์และอุปทานแรงงานไม่สอดคล้องกันกล่าวคือผู้ประกอบต้องการ
ผู้จบระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มากกว่าการผลิตก าลังคนที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
สาเหตุเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีโรงงงาน จ านวน 7,534 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ 
2 ของประเทศ จึงท าให้มีความต้องการก าลังคนเป็นจ านวนมากท าให้ความต้องการก าลังแรงงานส่วนเกิน       
(อุปสงค์) ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า ประมาณ 19,500  คน ต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ปวช.)   
ประมาณ 18,000 คนต่อปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และอนุปริญญา ประมาณ 5,600 คนต่อปี    
และปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประมาณ 9,500 คนต่อปี แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องความไม่สอดคล้องดังกล่าวก็ได้รับการ
ทดแทนจากก าลังการผลิตแรงงานส่วนเกิน (อุปทาน) ในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เดินทางมาหางานท าในจังหวัด
สมุทรปราการ 

 
 
 
 



 
  
 
 

การพัฒนาแรงงานเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย          
ทั้งแรงงานที่ใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักส ารวจ เป็นต้น แรงงาน
ประเภทฝีมือ เช่น ช่างยนต์ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แรงงานเพ่ือพัฒนาฝีมือ เช่น 
กรรมกรรับจ้าง แบกหาม พนักงานรักษาความปลอดภัย คนสวน พนักงานท าความสะอาด เป็นต้น ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ร่วมตัวกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะท าให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระในสาขาอาชีพที่ได้ท าข้อตกลงไว้แล้วทั้งประเภทวิชาชีพและบุคคลากรระดับสูง
ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการและการลงทุนนั้นๆ  ไม่ใช่ให้คนงานต่างด้าวเข้ามาหางานท า หรือการอพยพ
แรงงานในกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เช่น การเกษตร ภาคการผลิต และประมง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน จ าเป็นจะต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนให้สูงขึ้นหรือมีระดับที่เท่า
เทียมประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งการปรับทัศนคติและความพร้อมท างานกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

 ดังนั้น การวางแผนก าลังคนเป็นสิ่งส าคัญในการจัดสรรก าลังคนในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ให้สมดุลกับ
ความต้องการของจังหวัดและประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา  โดยการวางแผนก าลังคนจะมีทั้ง
ระดับชาติและระดับธุรกิจ ทั้งในการวางแผนก าลังคนนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษา  เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดวิกฤตการณ์เกี่ยวกับก าลังคน ดังนั้น การผลิตก าลังคนในสาขาอาชีพต่างๆ ต้องมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จ าเป็นต้องมีข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานของจังหวัด
และประเทศ 

 

1. โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงาน และก าลังแรงงาน 
 

   จากการส ารวจข้อมูลของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการมีประชากรวัยท างาน หรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,824,217 คน  ในจ านวนนี้เป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน 1,389,839 คน (ร้อยละ 76.19 ของประชากรที่ อยู่ในวัยท างาน) เป็นผู้มีงานท า 1,368,633 คน            
(ร้อยละ 98.47 ของผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด) ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มประชากรตั้งแต่ปี 2557 -2559 พบว่า 
จ านวนประชากรวัยท างานและผู้อยู่ในก าลังแรงงานมีอัตราส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว  
จ านวนประชากรในวัยแรงงานและก าลังแรงงานรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังแผนภาพที่ 1 

  

 

 

 

สถานการณ์ตลาดแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ 



 

    
2 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

แผนภาพที่ 1 ประชากรวัยท างาน และก าลังแรงงานรวม จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2557 - 2560 
 

 
 

ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 เมื่อพิจารณาถึงประชากรวัยท างานในปี 2557 - 2560 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ยกเว้นในปี 2558 ที่ผู้มีงานท าลดลง ประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องจากปี 2557 และจากผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ท าให้การส่งออกสินค้าและการบริการของประเทศลดลงร้อยละ 3.5 จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวก็ส่งผลต่อภาคธุรกิจก่อสร้าง ภาคการผลิต และ ไฟฟ้า ก๊าช และประปาของจังหวั ดสมุทรปราการ ท าให้
รายได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวลดลงจากปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 6.33 ,1.05 และ 0.59 ตามล าดั บ หรือรายได้
ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 2,991,000,000 บาท จึงส่งผลให้ผู้มีงานท าในปี 2558 ของจังหวัดสมุทรปราการ
ลดลง ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรผู้สูงอายุเกินร้อยละ 10 ของ
ประชากรตั้งแต่ปี 2557 เรื่อยมา และในปี 2559 มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 13.32 ของประชาทั้งหมด ในส่วนของผู้
ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน (ผู้เรียนหนังสือ ท างานบ้าน และอ่ืน ๆ) มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จากผลภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศและจังหวัดที่ค่อย ๆ ฟ้ืนตัวดีขึ้นจากปี 2558  จึงท าให้ประชาชนที่ท างานบ้านออกมาท างานในสถาน
ประกอบกิจการมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 



 

    
3 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 แผนภาพที่ 2 จ านวนประชากรวัยท างาน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2557-2560 
 

 
ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

2. โครงสร้างการจ้างงาน 
  

2.1 ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

เมื่ อพิจาณาถึงระดับการศึกษาของผู้ มี งานท าตั้ งแต่ ไม่มีการศึกษาถึ งระดับอุดมศึกษาใน                   
ปี 2557 - 2560   พบว่า ผู้มีงานท าที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงงานมีการพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมท าให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น          
ซึ่งสอดคล้องกับผู้มีงานท าที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2560 ผู้มีงานท าที่จบ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 14.90 (ตารางที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
4 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางที ่ 1  ผู้มีงานท าจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2557-2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
                                                                                                           หน่วย : คน 

ระดบัการศึกษา ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ไม่มีการศึกษา 40,801 49,950 24,998 38,914 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 76,987 93,998 103,103 100,162 
ประถมศึกษา 248,940 235,758 239,614 271,494 
มัธยมศึกษาตอนต้น 291,900 298,201 315,814 315,099 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 277,699 296,044 307,765 281,955 
อุดมศึกษา 299,102 321,944 294,921 338,856 
การศึกษาอ่ืน ๆ 8,470 2,334 1,970 5,183 
ไม่ทราบ 34,496 34,241 31,763 16,973 

รวม 1,278,395 1,332,470 1,319,948 1,368,636 
 

ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ (เฉลี่ย 2 ไตรมาส) 
 
 
 2.2 โครงสร้างการว่างงาน 
 

  ในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ว่างงานจ านวน 21,204 คน โดยผู้ว่างานของจังหวัด
สมุทรปราการจะแปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่พ่ึงพาการส่งออกเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบไปด้วย จากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ท าให้การส่งออกสินค้าและการบริการของประเทศ
ลดลงร้อยละ 3.5 จากสภาพปัญหาดังกล่าวก็ส่งผลต่อภาคธุรกิจก่อสร้าง ภาคการผลิต และ ไฟฟ้า ก๊าช และประปา
ของจังหวัดสมุทรปราการ ท าให้รายได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวลดลงจากปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 6.33 ,1.05 
และ 0.59 ตามล าดับ หรือรายได้ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ  2,991,000,000 บาท จึงส่งผลผู้ว่างงานในจังหวัด
สมุทรปราการเพิ่มขึ้น จากปี 2557 ที่ร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.75 ในปี 2558 และผู้ว่างงานลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 
0.93 หรือประมาณ 16,646 คน ในปี 2559 และกลับมาเพ่ิมอีกครั้งใน ปี 2560 ที่ร้อยละ 1.16 ซึ่งหมายความว่า ใน
จ านวนประชากร 100 คน ของจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ว่างงานอยู่ 1 คน ( แผนภาพที่ 3)  
 
  
 
 
 
 
 
 



 

    
5 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 แผนภาพที่ 3 จ านวนผู้ว่างงาน อัตราผู้ว่างงาน ปี  2557-2560 และอัตราการเจริญเติบโตทาง 
           เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2557-2558 
 

 
 

ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ (เฉลี่ย 2 ไตรมาส) 
 
 2.3 สถานการณ์การจ้างแรงงาน 
 

 1) จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

 ในปี 2560 (เฉลี่ยไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2) จังหวัดสมุทรปราการมีผู้มีงานท า 1,367,560 คน       
พบว่า ท างานในภาคเกษตร 19,803 คน (ร้อยละ 1.45 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) ส่วนผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม   
มีจ านวน 1,347,757 คน (ร้อยละ 98.55ของผู้มีงานท าทั้งหมด)  โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานใน
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ านวน 626,192 คน (ร้อยละ 45.79 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการขายส่ง-ปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ฯ จ านวน 238,095 คน  (ร้อยละ 17.41) อุตสาหกรรมการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า จ านวน 116,430 คน (ร้อยละ 8.51) และอุตสาหกรรมโรงแรมและอาหาร จ านวน 88,744 คน 
(ร้อยละ 6.49) ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 
   

 
 
 



 

    
6 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ตารางท่ี  2  จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสมุทรปราการและสัดส่วนร้อยละ ปี 2560  
                          จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

                                                                                                                                         หน่วย : คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปี  2560 

จ านวน (คน) ร้อยละ  

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 20,797 1.52 
2. การท างานเหมืองแร่ และเหมืองหิน 2,395 0.17 
3. การผลิต 628,018 45.89 
4. การไฟฟา้ ก๊าซ และไอน้ า 924 0.07 
5. การจัดหาน้ า บ าบัดน้ าเสยี 3,215 0.23 
6. การก่อสร้าง 34,153 2.50 
7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  241,535 17.65 
8. การขนส่ง สถานที่เก็บสินคา้ และการคมนาคม 119,462 8.73 
9. โรงแรม  และภัตตาคาร 101,554 7.42 
10. ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 5,508 0.40 
11. สื่อกลางทางการเงิน การประกันภัย 21,705 1.59 
12. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย ์และกิจกรรมทางธุรกิจ 30,540 2.23 
13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 16,668 1.22 
14. การบริหารและการสนับสนนุ 34,649 2.53 
15. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ  30,881 2.26 
16. การศึกษา 17,053 1.25 
17. งานด้านสุขภาพ และงานสงัคมสงเคราะห์ 12,018 0.88 
18. ศิลปะความบนัเทิง นนัทนาการ 4,930 0.36 
19. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม บริหารส่วนบุคคล 33,235 2.43 
20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1,941 0.14 
21. องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ 0 0.00 
22. ไม่ทราบ 7,466 0.55 

รวม 1,368,642 100.00   

ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ (เฉลี่ย 2 ไตรมาส) 
  

เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าตามอาชีพ พบว่า  อ า ชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรในโรงงานและ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมากที่สุด จ านวน 355,164 คน (ร้อยละ 26.05 ของผู้ท างานทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ 
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน 264,166 คน  ผู้ปฏิบัติงานผีมือในธุรกิจต่าง ๆ จ านวน 
188,721 คน ตามล าดับ ( ตารางที่ 3) 

 



 

    
7 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ตารางท่ี  3  จ านวนผู้มีงานท าของจังหวัดสมุทรปราการและสัดส่วนร้อยละ ปี 2560 
         จ าแนกตามอาชีพ 

 

รายอาชีพ 
ปี 2560 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 93,409 6.85 

2. ผู้ประกอบการวิชาชีพดา้นตา่ง ๆ 59,273 4.35 

3. ช่างเทคนิคสาขาตา่ง ๆ และผู้ปฏิบัตงิานที่เก่ียวข้อง 122,819 9.01 

4. เสมียน เจ้าหน้าที ่ 80,628 5.91 

5. พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า และตลาด 264,166 19.37 

6. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือดา้นเกษตรและประมง 27,622 2.03 

7. ผู้ปฏบิัติงานผีมือในธุรกิจตา่ง ๆ 188,721 13.84 

8. ผู้ปฏบิัติงานดา้นเครื่องจักรในโรงงานและผูป้ฏิบัติงานดา้นการประกอบ 355,164 26.05 

9. อาชีพพื้นฐาน 171,831 12.60 

รวม 1,363,631 100.00 
 

ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ (เฉลี่ย 2 ไตรมาส) 
 

2) จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ผู้มีงานท าจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 24.76 รองลงมา
ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.02 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.06 ตามล าดับ เมื่อเทียบผู้
มีงานท าปี 2560 กับ ปี 2558 และปี 2559 พบว่า ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.71 และ 3.69 ตามล าดับ
และเมื่อพิจารณาเป็นรายระดับการศึกษา พบว่า ผู้มีงานท าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ลดลงต่อเนื่องจากปี 2559 ร้อยละ 8.39 หรือประมาณ 25,800 คน ซึ่ง
สอดคล้องกับผู้มีงานท าระดับอุดมศึกษาที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 
ร้อยละ 14.90 หรือประมาณ 43,900 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มีงานท ามีการพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมท าให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  (ตารางท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 



 

    
8 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางที ่ 4  ผู้มีงานท าจังหวัดสมุทรปราการและสัดส่วน ปี 2558-2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
                                                                                                            

ระดับการศึกษา 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การเปลี่ยนแปลง  
ปี 2560 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เทียบ 

ปี 2558 
เทียบ 

ปี 2559 
ไม่มีการศึกษา 49,950 3.75 24,998 1.89 38,914 2.84 -22.09 55.67 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 93,998 7.05 103,103 7.81 100,162 7.32 6.56 -2.85 
ประถมศึกษา 235,758 17.69 239,614 18.15 271,494 19.84 15.16 13.30 
มัธยมศึกษาตอนต้น 298,201 22.38 315,814 23.93 315,099 23.02 5.67 -0.23 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 296,044 22.22 307,765 23.32 281,955 20.60 -4.76 -8.39 
อุดมศึกษา 321,944 24.16 294,921 22.34 338,856 24.76 5.25 14.90 
การศึกษาอ่ืน ๆ 2,334 0.18 1,970 0.15 5,183 0.38 122.07 163.10 
ไม่ทราบ 34,241 2.57 31,763 2.41 16,973 1.24 -50.43 -46.56 

รวม 1,332,470 100.00 1,319,948 100.00 1,368,636 100.00 2.71 3.69 
 

ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ปี 2560 เฉลี่ย 2 ไตรมาส) 
 
 

3. สถานการณ์ด้านอุปสงค์  (Demand)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

3.1 ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงปริมาณ 
 

1) จ านวนผู้ท างานทั้งหมด 
 

จากการส ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพ่ือรองรับการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนระดับจังหวัด       
ปี 2560  ซึ่งด าเนินการส ารวจสถานประกอบการใน 29 สาขาอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1,593  แห่ง 
(สถานประกอบกิจการที่มีรายชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมทั่วจังหวัดสมุทรปราการ  ยกเว้นสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) พบว่า ในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ท างานจ านวนรวมทั้งสิ้น  1,120,066 คน   
แยกเป็นชาย 607,775 คน (ร้อยละ 54.26) หญิง 512,291 คน (ร้อยละ 45.74)  ทั้งนี้ผู้ท างานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือมากที่สุด จ านวน 443,990 คน (ร้อยละ 39.63) รองลงมาได้แก่ กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ  32,0769 คน     
(ร้อยละ 28.64 ) และกลุ่มแรงงานฝีมือ  293,522 คน (ร้อยละ 26.21 ) ตามล าดับ  (ตารางที่  5) 

 
 
 
 
 

 



 

    
9 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

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

ระดับฝีมือแรงงาน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 37,497 6.17 24,288 4.74 61,785 5.52 

แรงงานฝีมือ 157,549 25.92 135,973 26.54 293,522 26.21 

แรงงานกึ่งฝีมือ 171,510 28.22 149,259 29.14 320,769 28.64 

แรงงานไร้ฝีมือ 241,219 39.69 202,771 39.58 443,990 39.63 

รวม 607,775 100.00 512,291 100.00 1,120,066 100.00 
 

              ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจการ พบว่า กิจการที่มีผู้ท างานมากที่สุดได้แก่ กิจการ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 181,372 คน (ร้อยละ 16.19  ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ กิจการยานยนต์
และชิ้นส่วน  จ านวน 142,217 คน (ร้อยละ 12.70) กิจการผลิตภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ จ านวน 120,648 คน 
(ร้อยละ 8.92)  และกิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยายนต์ จ านวน 111,320 คน (ร้อยละ 9.94) 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
10 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางท่ี  6  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกประเภทอุตสาหกรรม 
 

                                                                                                                         หน่วย : คน 

อุตสาหกรรม 
แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

รวมท้ังหมด 

1. การเลี้ยงสัตวบ์กและสัตว์น้ า 7 109 27 43 186 
2. อาหารและอาหารสตัว ์ 38,223 4,789 13,954 788 57,752 
3.การท าเหมืองแร่และเหมือนหิน 8 120 40 14 182 
4. การผลิตสิ่งทอ 6,910 16,708 8,467 980 33,065 
5.การผลิตเสื้อผา้เครื่องแต่งกาย 1,913 4,013 4,960 340 11,226 
6. การผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 7,484 4,145 4,305 511 16,445 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 501 1,707 1,466 126 3,800 
8.การผลติไม้และผลิตภัณฑจ์ากไม(้ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 430 708 568 142 1,848 
9. เฟอร์นิเจอร์ 896 1,992 1,811 406 5,105 
10. กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2,639 4,650 4,511 432 12,232 
11. ปิโตรเลียม 54 281 63 50 448 
12. ปิโตรเคมี 54 78 637 53 822 

13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 10,811 34,596 13,175 3,388 61,970 
14. ยางพาราและผลิตภัณฑ ์ 10,202 3,772 1,775 528 16,275 
15. ผลิตภัณฑพ์ลาสติก 13,279 13,037 12,584 1,833 40,733 
16. ผลิตภัณฑจ์ากแร่อโลหะ 1,377 4,219 2,514 397 8,507 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 32,461 42,208 41,258 4,721 120,648 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 136,529 26,954 15,972 1,917 181,372 
19. ยานยนต์และชิน้ส่วน 58,525 37,703 31,540 14,449 142,217 
20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 18,260 23,972 29,120 4,414 75,767 
21. ก่อสร้าง 13,083 10,235 16,215 3,572 43,105 
22. การขายส่ง การขายปลีก ซอ่มยานยนตฯ์ 28,766 25,360 45,505 11,689 111,320 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 8 72 297 111 488 
24. ที่พักและบริการดา้นอาหาร  2,375 3,736 2,106 559 8,776 
25. การขนส่งและสถานที่เก็บสนิค้า 15,471 16,091 14,288 4,207 50,057 
26. การเงินและการประกันภัย 71 126 860 264 1,321 
27. อสังหาริมทรัพย์  1,318 1,545 2,952 473 6,288 
28.  บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 1,441 12,615 1,056 320 15,432 
29. บริการอ่ืนๆ  40,894 25,230 21,498 5,057 92,679 

ผลรวม 443,990 320,769 293,522 61,785 1,120,066 
 

        ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 



 

    
11 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เมื่อจ าแนกจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่า ในปี 2560 มีผู้ท างาน
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จ านวน 412,647 คน (ร้อยละ 36.84) รองลงมาได้แก่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  233,555 คน (ร้อยละ 20.85) และระดับต่ ากว่า ม.3  จ านวน 118,257 คน 
(ร้อยละ10.56) ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผู้มีงานท าตั้งแต่ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ของ
สถานประกอบการต้องได้รับการพัฒนาด้านทักษะฝีมือ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของสินค้าและบริการ (ตารางที่  7) 

 
ตารางท่ี  7  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
รวม 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 80,847 26,374 10,480 556 118,257 

มัธยมศึกษาตอนต้น 243,412 126,115 42,631 489 412,647 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 101,684 94,709 36,189 973 233,555 

ปวช. 5,117 47,952 60,214 2,685 115,968 

ปวส/อนุปริญญาตรี 7,015 15,383 62,586 4,627 89,611 

ปริญญาตรี 5,915 10,236 78,319 41,758 136,417 

ปริญญาโท 0 0 2,183 7,726 9,720 

ปริญญาเอก 0 0 9,20 2,971 3,891 
รวม 443,990 320,769 293,522 61,785 1,120,066 

            

                  ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
2) การเข้าออกงานของแรงงาน 

 

ผลการส ารวจการเข้าออกงานของแรงงานในกิจการต่างๆในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า มีการรับแรงงานเข้าท างานทั้งสิ้น 108,867 คน โดยเป็นการรับเข้าท างานเพ่ือทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป 
จ านวน 96,977 คน (ร้อยละ 88.80) และรับเข้าท างานในต าแหน่งงานใหม่ที่ขยายเพิ่ม  12,194 คน (ร้อยละ 
11.20)  เมื่อพิจารณาตามรายอุตสาหกรรม พบว่า กิจการที่มีการรับแรงงานเข้าท างานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรม 
การบริการอื่นๆ มีการรับแรงงานเข้าท างานมากที่สุด จ านวน  15,571 คน รองลงมา  ได้แก่  อุตสาหกรรมการขายส่ง 
ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ จ านวน  13,909 คน และอุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จ านวน 12,332 คน 
ตามล าดับ  (ตารางท่ี 8) 

 
 

 
 



 

    
12 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางที ่ 8  จ านวนพนักงานที่รับเข้าท างานใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ 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. การเลี้ยงสัตว์บกและสตัว์น้ า 18 18 36 0.02 0.02 0.03 
2. อาหารและอาหารสัตว ์ 3,040 356 3,396 2.79 0.33 3.12 
3.การท าเหมืองแร่และเหมือนหิน - - - - - - 
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 4,676 3,455 8,131 4.30 3.17 7.47 
5.การผลติเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 916 5 920 0.84 0.003 0.85 
6. รองเท้าและเครื่องหนัง 1,830 14 1,844 1.68 0.01 1.69 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 261 - 261 0.24 - 0.24 
8.การผลติไม้และผลิตภัณฑจ์ากไม้
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 85 9 94 0.08 0.008 0.09 
9. เฟอร์นิเจอร ์ 409 46 455 0.38 0.04 0.42 
10. กระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ 1,567 69 1,636 1.44 0.06 1.50 
11. ปิโตรเลียม 47 7 54 0.04 0.006 0.05 
12. ปิโตรเคม ี - - - - - -- 
13. การผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์
เคม ี 2,721 642 3,363 2.50 0.59 3.09 
14. ยางพาราและผลิตภัณฑ ์ 263 147 410 0.24 0.17 0.38 
15. ผลิตภณัฑ์พลาสติก 3,723 405 4,128 0.14 0.37 3.79 
16. ผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ 1,853 188 2,041 1.70 0.17 1.87 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์
ประดิษฐ ์ 9,787 606 10,393 8.99 0.56 9.55 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 7,509 1,559 9,068 6.90 1.43 8.33 
19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 6,538 1,132 7,670 6.01 1.04 7.05 
20. อุตสาหกรรมการผลติอื่นๆ 5,818 509 6,327 5.34 0.47 5.81 
21. ก่อสร้าง 2,379 62 2,441 2.19 0.06 2.24 
22. ค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อมยานยนต์ฯ 12,272 1,637 13,909 11.27 1.50 12.78 
23. ตวัแทนธุรกิจท่องเที่ยว 17 2 19 0.02 0.00 0.02 
24. ที่พักและบริการดา้นอาหาร  481 54 535 0.44 0.05 0.49 
25. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 1,290 322 12,332 11.03 0.30 11.33 
26. การเงินและการประกันภัย 44 10 54 0.04 0.009 0.05 
27. อสังหารมิทรัพย์  573 139 712 0.53 0.13 0.65 
28.  บริการด้านสุขภาพและสังคม
สงเคราะห ์ 3,028 39 3,067 2.78 0.04 2.82 
29. บริการอื่นๆ  14,808 730 15,571 13.60 0.67 14.30 

ผลรวม 96,673 12,194 180,867 88.80 11.20 100.00 
 

        ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 



 

    
13 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

จากการส ารวจการออกจากงานของแรงงานในปี 2560 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
มีแรงงานที่ออกจากงานรวมทั้งสิ้น 19,024 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการลาออกของพนักงาน มีจ านวนถึง 18,527 คน 
(ร้อยละ97.39) ส่วนการถูกให้ออกจากงานโดยมิใช่การลาออกนั้น มีสาเหตุมาจากการลดงาน 132 คน 
(ร้อยละ 0.69 ) ไล่ออก 113 คน (ร้อยละ 0.59)  และอื่นๆ 252 คน (ร้อยละ 1.32 ) ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมซ่อมแซมยานยนต์และชิ้นส่วน ที่มีการออกจากงานมากที่สุด จ านวน 
4,180 คน (ร้อยละ 21.97) รองลงมาอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ จ านวน 4,031 คน (ร้อยละ 21.19) และ
กิจการการผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง จ านวน 1,277 คน (ร้อยละ 6.71)  ตามล าดับ (ตารางที่  9) 

 
ตารางท่ี  9  จ านวนพนักงานที่ออกจากงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 

        จ าแนกตามสาเหตุของการออกจากงานและประเภทกิจการ 
 

หน่วย : คน 

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

1. การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า 6 0.03 - - - - - - 6 0.03 
2. อาหารและอาหารสัตว ์ 657 3.45 - - 11 0.06 5 0.03 673 3.54 
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม - - - - - - - - - - 
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 753 3.96 - - - - - - 753 3.96 
5.การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 249 1.31 - - - - - - 249 1.31 
6. รองเท้าและเครื่องหนัง 761 4.00 - - 1 0.005 - - 769 4.04 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 97 0.51 49 0.26 - - 10 0.05 156 0.82 
8.การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้(ยกเว้น
เฟอร์นิเจอร์) 36 0.19 - - - - - - 36 0.19 
9. เฟอร์นิเจอร ์ 167 0.88 3 0.02 3 0.02 - - 173 0.91 
10. กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 375 1.97 - - - - - - 375 1.97 
11. ปิโตรเลียม 67 0.35 - - - - - - 67 0.35 
12. ปิโตรเคมี - - - - - - - - - - 
13. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 388 2.04 3 0.02 - - 9 0.05 407 2.14 
14. ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 206 1.08 - - - - - - 206 1.08 
15. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 448 2.35 35 0.18 - - - - 483 2.54 
16. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 409 2.15 - - 3 0.02 - - 412 2.17 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 1,147 6.03 1 0.005 1 0.005 - - 1,150 6.04 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ 1,070 5.62 27  - - - - 1,097 5.77 
19. ยานยนต์และชิ้นส่วน 3,995 21.00 - - 54  131 0.69 4,180 21.97 
20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 923 4.85 - - - - - - 925 4.86 
21. ก่อสร้าง 304 1.60 - - - - 4 0.02 308 1.62 
22. ค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อมยานยนต์ฯ 766 4.03 8 0.04 - - - - 774 4.07 
23. ตัวแทนธุรกิจทอ่งเที่ยว 11 0.06 - - - - - - 11 0.06 
24. ที่พักและบริการด้านอาหาร  94 0.49 - - 2 0.01 39 0.20 135 0.71 
25. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1,228 6.45 - - 29 0.15 20 0.10 1,277 6.71 
26. การเงินและการประกันภัย 8 0.04 - - - - - - 8 0.04 
27. อสังหาริมทรัพย์  110 0.58 1 0.005 - - - - 111 0.58 
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 259 1.36 - - - - - - 259 1.36 
29. บริการอื่นๆ  3,991 20.98 5 0.03 2  33  459 2.41 

ผลรวม 18,527 97.39 132 0.69 113 0.59 252 1.32 19,024 100.00 
 

        ทีม่า : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 



 

    
14 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

3) สาขาอาชีพที่มีความต้องการแรงงาน 
 

ผลการส ารวจความต้องการแรงงานในปี 25 60 จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า  สถาน
ประกอบการมีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 14,796 อัตรา เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามระดับ
การศึกษา พบว่า สถานประกอบกิจการมีความต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.3) มากที่สุด จ านวน 9,734 อัตรา (ร้อยละ 65.79) รองลงมาได้แก่ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 1,735 อัตรา (ร้อยละ 11.73) ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,102 อัตรา (ร้อยละ 7.45) ระดับมธัยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) 817 อัตรา (ร้อยละ 5.52) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 797 อัตรา (ร้อยละ5.38) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 598 อัตรา (ร้อยละ4.04) ตามล าดับ  

กิจการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ กิจการอาหารและอาหารสัตว์ รองลงมาได้แก่ 
กิจการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ตามล าดับ 
(ตารางท่ี  10) 

 
ตารางท่ี 10  อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับของจังหวัดสมุทรปราการ  
      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 อาหารและอาหารสัตว ์ 477 8,623 5 53 54 109 1 9,322 

2 ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ 220 151 - 227 232 131 - 961 

3 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 251 18 320 36 58 70 - 753 

4 ผลิตโลหะ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 261 - - - 135 198 12 606 

5 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 90 52 380 43 - 12 - 577 
 

           ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด จ านวน 10,278 อัตรา (ร้อยละ 69.46) รองลงมา ได้แก่ แรงงานฝีมือ จ านวน  
2,305 อัตรา (ร้อยละ 15.58) และแรงงานฝีมือไร้ฝีมือ จ านวน 1,978 อัตรา (ร้อยละ 13.37) และผู้เชี่ยวชาญ     
214 อัตรา (ร้อยละ 1.45) ตามล าดับ 

 ส าหรับต าแหน่งงานที่นายจ้างมีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุของ  
รองลงมาได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าต่างๆ แรงงานในด้านการผลิตอ่ืนๆ ผู้ขนถ่ยสินค้า (ทางเรือ) เจ้าหน้าที่คลัง
พัสดุ ตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 

 



 

    
15 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางท่ี  11  ต าแหน่งงานที่สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด  
         10 อันดับของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามทักษะฝีมือ 

 

หน่วย : คน 

ล าดับที ่ ต าแหน่งงาน 

ความต้องการแรงงาน 

รวม แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้บริหาร 

1 ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุของ 42 4,638 - - 4,680 

2 ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าอ่ืนๆ - 3,975 - - 3,975 

3 แรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ 590 6 - - 596 

4 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ ่ 3 87 197 - 287 

5 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า - 240 - - 240 

6 ผู้ขนถ่ายสินคา้ (ทางเรือ) 220 - - - 220 

7 ผู้ควบคุมเครื่องกลึง 190 - - - 190 

8 ผู้ประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า 190 - - - 190 

9 ผู้ตรวจสอบคณุภาพสินค้า - 180 - - 180 

10 พนักงานควบคุมเครื่องจักในการผลิต 136 - 20 - 156 
      

             ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน(PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

4) สาขาอาชีพที่ขาดแคลน  
 

ผลการส ารวจการขาดแคลนแรงงานปี 2560 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีจ านวน
การขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 14,026 อัตรา เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า  
แรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มากที่สุด จ านวน 9,468 อัตรา (ร้อยละ 67.50) 
รองลงมาได้แก่ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1,721 อัตรา (ร้อยละ 12.27) ระดับปริญญาตรี   
จ านวน 941 อัตรา (ร้อยละ 6.71) ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จ านวน 697 อัตรา (ร้อยละ 4.97 ) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับละ 593 อัตร (ร้อยละ 4.22)
ตามล าดับ  

ส าหรับประเภทที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ อาหารและอาหารสัตว์ รองลงมาได้แก่ กิจการ
ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และการขนส่งสถานที่เก็บสินค้า ตามล าดับ (ตารางที่ 12) 

 
 
 
 
 
 



 

    
16 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ตารางท่ี  12  กิจการที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด 5 อันดับ ของจังหวัดสมุทรปราการ 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 อาหารและอาหารสัตว ์ 477 8,623 5 53 54 109 1 9,322 
2 ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ 220 151 - 198 58 131 - 758 
3 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 251 18 200 36 58 70 - 633 
4 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 90 52 380 43 - 12 - 577 
5 ผลิตโลหะ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ 261 - - - 135 146 12 554     

           ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน(PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

 เมื ่อพิจารณาสาขาอาชีพที ่ขาดแคลนแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่า มีการขาดแคลน 
แรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด จ านวน 10,134  อัตรา (ร้อยละ 72.25 ) รองลงมาได้แก่ แรงงานฝีมือ จ านวน  1,985  อัตรา 
(ร้อยละ 14.15) แรงงานไร้ฝีมือ จ านวน 1,730 อัตรา (ร้อยละ 12.33) และผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร จ านวน  162 อัตรา 
(ร้อยละ 1.15) ตามล าดับ  

ส าหรับต าแหน่งงานที่ขาดแคลนแรงงาน จ าแนกตามทักษะฝีมือ พบว่า ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุของ 
รองลงมาได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสิ้นค้าอ่ืนๆ แรงงานในด้านการผลิตอ่ืนๆ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
และผู้ขนถ่ายสินค้า (ทางเรือ) ตามล าดับ (ตารางท่ี  13) 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
17 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

               ตารางท่ี  13  ต าแหน่งงานที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด 10 อันดับ ของจังหวัดสมุทรปราการ  
    ปี 2560 จ าแนกตามทักษะฝีมือ 

 

                                                                                                                                   หนว่ย : คน 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งงาน 
การขาดแคลนแรงงาน 

รวม แรงงาน 
ไร้ฝีมือ 

แรงงาน 
กึ่งฝีมือ 

แรงงาน
ฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ
/ผู้บริหาร 

1 ผู้ควบคุมเครื่องบรรจุของ 42 4,638 - - 4,680 

2 ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าอ่ืนๆ - 3,975 - - 3,975 

3 แรงงานในด้านการผลิตอื่นๆ 590 6 - - 596 

4 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ ่ 3 87 197 - 287 

5 ผู้ขนถ่ายสินคา้ (ทางเรือ) 220 - - - 220 

6 ผู้ควบคุมเครื่องกลึง 190 - - - 190 

7 ผู้ประกอบอุปกรณไ์ฟฟ้า 190 -   190 

8 ผู้ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์สินค้า - 181 2 - 183 

9 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า - 160 - - 160 

10 พนักงานขับรถยนต์ดัมพ ์ - 140 - - 140 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 

3.2 ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงคุณภาพ 
 

 1) ความต้องการด้านความรู้ของผู้ท างาน  
 

จากการส ารวจข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความรู้ด้านต่างๆ ของพนักงานในแต่ละประเภท
กิจการ โดยเปรียบเทียบระดับความสามารถที่เป็นจริงในปัจจุบันกับระดับความรู้ที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ 
พบว่า ในแต่ละประเภทกิจการและแต่ละกลุ่มแรงงาน จะมีช่องว่างระหว่างความรู้ที่มีอยู่จริงกับระดับความรู้
ที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้แตกต่างกันไป ทั้งนี้ในภาพรวมของทุกกิจการ พบว่า ในแรงงานทุกกลุ่มฝีมือ 
ยังมีปัญหาระดับความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นอยู่จริงต่ ากว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังอยู่ มาก ซึ่งความรู้ที่
ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ รองลงมา คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร  
(ตารางที่  14) 



 

    
18 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางท่ี  14  ระดับความรู้ด้านต่างๆ ของพนักงานที่เป็นอยู่จริงและที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
                             ของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 จ าแนกตามด้านความรู้  

 

ความรู้ แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
เฉลี่ยทั้งหมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1. ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบในวิชาชีพ 

1.62 2.48 2.06 2.91 2.88 3.75 3.73 4.48 2.69 3.52 

2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

1.64 2.44 2.09 2.98 2.94 3.79 3.74 4.50 2.72 3.55 

3. ด้านธุรกิจ 1.70 2.48 2.15 2.97 3.01 3.84 3.85 4.55 2.80 3.58 

4. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กร 

1.85 2.60 2.33 3.12 3.12 3.89 3.88 4.55 2.91 3.66 

5. เข้าใจในสาขาวิชาชีพ 1.89 2.65 2.38 3.17 3.92 3.92 3.89 4.58 2.95 3.69 
 

          ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

หมายเหตุ : คะแนนระดับความรูด้้านต่าง ๆ  มีความหมายดังนี้ 
          1  คะแนน  มีความรู้พื้นฐานของแต่ละด้าน 
          2  คะแนน  มีความรู้กว้างขวางและลึกในแต่ละด้าน 
          3  คะแนน  มีความรูใ้นระดับทีส่ามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ต่างๆ และแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวมระดับองค์กรได้ 
          4  คะแนน  มีความรู้กว้างขวางและลึกในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม 
           5  คะแนน  มีความรู้แตกฉานทั้งในแนวกว้างและลึก ซ่ึงสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 

 
 

2)  ความต้องการด้านทักษะของผู้ท างาน 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านทักษะของแรงงาน พบว่า ทักษะของแรงงาน
ที่สถานประกอบการมีความคาดหวังมากที่สุด คือ ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ รองลงมาได้แก่ ทักษะใน
การสื่อสาร และทักษะในการบริหารจัดการ ตามล าดับ (ตารางท่ี 15) 

 
ตารางท่ี  15  ความต้องการแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560  จ าแนกตามประเภททักษะ  
 

 

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

1.การใช้ภาษาตา่งประเทศ 1.31 2.28 1.73 2.74 2.66 3.69 3.58 4.42 2.45 3.41 
2.การใช้คอมพิวเตอร์ 1.40 2.33 1.92 2.81 2.97 3.86 3.77 4.52 2.66 3.52 
3.การใช้คณิตศาสตร์และ 
การค านวณ 

1.66 2.45 2.17 2.98 3.04 3.86 3.82 4.52 2.80 3.58 

4.การส่ือสาร 1.87 2.60 2.32 3.09 3.12 3.90 3.86 4.54 2.91 3.65 
5.การบริหารจัดการ 1.75 2.53 2.24 3.06 3.10 3.91 3.90 4.58 2.87 3.64 
6.ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 1.86 2.61 2.37 3.16 3.17 3.95 3.95 4.59 2.96 3.70 

ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

หมายเหตุ  : คะแนนระดับทักษะดา้นตา่งๆ มีความหมายดังนี้ 
 1  คะแนน  ไม่สามารถปฏิบัติงานในชีวติประจ าวันตามหน้าทีโ่ดยไม่มีผู้ควบคุม 
 2  คะแนน  สามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
 3  คะแนน  สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองและทีมงาน 
 4  คะแนน  สามารถสอนงานเฉพาะด้านและให้ค าปรึกษาในงานเฉพาะดา้นแกเ่พื่อนร่วมงานผู้อื่นได้ 
 5  คะแนน  สามารถปรับปรุงกระบวนงานรวมไปถึงให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้ 
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3) ความต้องการด้านคุณลักษณะของผู้ท างาน 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านคุณลักษณะของแรงงาน พบว่า คุณลักษณะของ
แรงงานที่สถานประกอบการมีความต้องการมากในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการคนที่มี ซื่อสัตย์ สุจริต 
ความอดทน ความขยัน หมั่นเพียร การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝ่เรียนรู้ 
การมีจิตสาธารณะ (ตารางท่ี 16) 

 
ตารางท่ี  16  ความต้องการแรงงานด้านคุณลักษณะของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 

จ าแนกตามประเภทคุณลักษณะ 
 

ประเภททักษะ 
แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
บริหาร 

เฉลี่ยทั้งหมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1. ความซื่อสัตย์ สุจรติ 3.38 4.13 3.39 4.12 3.69 4.42 4.06 4.72 3.67 4.38 
2. ความอดทน 3.34 4.14 3.41 4.12 3.67 4.41 4.04 4.71 3.66 4.38 
3. ความขยัน หมั่นเพียร 3.42 4.21 3.41 4.15 3.69 4.42 4.05 4.65 3.67 4.38 
4. การตรงต่อเวลา 3.42 4.16 3.40 4.13 3.67 4.44 4.01 4.60 3.65 4.36 
5. ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 3.38 4.17 3.42 4.17 3.72 4.45 4.07 4.65 3.69 4.39 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.34 4.14 3.35 4.12 3.67 4.41 4.01 4.61 3.63 4.35 
7. ความใฝ่เรียนรู ้ 3.21 4.08 3.31 4.09 3.67 4.44 4.04 4.63 3.60 4.33 
8. การมิจิตสาธารณะ 3.23 4.07 3.32 4.06 3.67 4.46 4.05 4.64 3.61 4.35 

 

        ท่ีมา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

         หมายเหตุ  : คะแนนระดับคุณลักษณะด้านต่างๆ มีความหมายดังนี ้
          1  คะแนน  นอ้ยที่สุด 
          2  คะแนน  นอ้ย 
           3  คะแนน  ปานกลาง 
           4  คะแนน  มาก 
           5  คะแนน  มากที่สุด 

 
4) สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานและแนวทางในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน 

 

  ผลการส ารวจการขาดแคลนแรงงานและแนวทางในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในกิจการ
ต่างๆในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่มาจากปัญหาแรงงานเลือก
งานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภททักษะต่ า มากที่สุด รองลงมาได้แก่ แรงงานที่มีอยู่มีความรู้
ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการ แรงงานมุ่งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จนขาดแคลน
แรงงานระดับกลาง และปัญหาการเข้าออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง ตามล าดับ (ตารางท่ี 17)  
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ตารางท่ี 17  สาเหตุการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 
 
 

 

อันดับ สาเหตุการขาดแคลนแรงงาน 
1 แรงงานเลือกงาน หรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างานประเภทใช้ทักษะต่ า 
2 แรงงานที่มีอยู่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการ 
3 แรงงานมุ่งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากข้ึน จนขาดแคลนแรงงานระดับกลาง 
4 ปัญหาการเข้าออก (Job turnover) ของแรงงานอยู่ในระดับสูง 
5 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความพร้อมในการท างานมีน้อยกว่าความต้องการ 
6 แรงงานที่ท างานยากล าบาก (3D) ได้ค่าตอบแทนไม่จูงใจ 
7 แรงงานย้ายจากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคเกษตรกรรมมากข้ึน 
8 แรงงานผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) มากขึ้น 
9 ปัญหาการลดลงของประชากร 
10 แรงงานย้ายออกไปท างานในภาคที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น (Informal sector) 
11 แรงงานสนใจไปท างานต่างประเทศมากขึ้น 

 

          ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
  ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พบว่า สถานประกอบการเห็นด้วยกับ         
การจ้างท างานล่วงเวลามากขึ้น มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เพ่ิมค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหม่ ผลิตเท่าที่มี
แรงงาน ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังคน ตามล าดับ (ตารางท่ี 18) 
 

ตารางที่ 18  แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 
 

 

อันดับ แนวทางการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน 
1 จ้างท างานล่วงเวลามากขึ้น 
2 เพ่ิมค่าจ้างและสวสัดิการเพ่ือจูงใจแรงงานใหม ่
3 ผลิตเท่าท่ีมีแรงงาน 
4 ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน 
5 รักษาระดับการผลิตให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตที่มีอยู่ 
6 การให้ข้อมูลและข่าวสารด้านอาชีพให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
7 จา้งแรงงานต่างด้าว 
8 ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ 

            

             ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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4. สถานการณ์ด้านอุปทาน  (Supply)  ของตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ  
 

1. ผลการส ารวจข้อมูลอุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ   
 

ในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการส ารวจจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
การศึกษาในปีการศึกษา 2558  (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาในสังกัดส านักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  
ทุกแห่ง 

 

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

 1) ระดับมัธยมศึกษา 
 จากการเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ของจังหวัดสมุทรปราการ จาก

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1-2 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน  16,912  คน แบ่งเป็นชาย 7,214 คน (ร้อยละ 42.66) 
และหญิง 9,698 คน (ร้อยละ 57.34) 

     เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับชั้น พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 9,580 คน แบ่งเป็นชาย 4,368 คน (ร้อยละ 45.59) และหญิง 5,212 คน (ร้อยละ  54.41) 

 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 7,332 คน  แบ่งเป็น
ชาย 2,846 คน (ร้อยละ 38.82) และหญิง 4,486 คน (ร้อยละ 61.18)  (ตารางท่ี  19) 

  ส าหรับอัตราส่วนระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า นักเรียนหญิงจบมากกว่าร้อยละ 19.32 และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนหญิงจบมากกว่า 
ร้อยละ 57.62 

 
ตารางท่ี  19  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ  

ปีการศึกษา 2558จ าแนกตามเพศและระดับชั้น   
   หน่วย  :  คน 

ระดับชั้นการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4,368 45.59 5,212 54.41 9,580 100.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,846 38.82 4,486 61.18 7,332 100.00 

ผลรวม 7,214 42.66 9,698 57.34 16,912 100.00 
 

     ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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2) ระดับอาชีวศึกษา 
จากข้อมูลของสถานศึกษาระดับ ปวช. ละระดับ ปวส./อนุปริญญา ในจังหวัดสมุทรปราการ

พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จ านวน 2,923 คน เป็นเพศชาย 1,680  คน (ร้อยละ 57.48) เพศหญิง 
1,243 คน (ร้อยละ 42.52) ส่วนในระดับ ปวส./อนุปริญญา  มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,445 คน เป็นเพศชาย 
1,108 คน (ร้อยละ 45.32)  และเพศหญิง 1,337 คน (ร้อยละ 54.68) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในระดับอาชีวศึกษาสัดส่วน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งแตกต่างจากในระดับมัธยมศึกษา ที่มีเพศหญิงมากว่าเพศ
ชายอาจเนื่องมาจากว่าสายการศึกษาดังกล่าวเป็นสายวิชาชีพ สายช่าง จึงท าให้ผู้หญิงไม่นิยมเรียน 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พบว่า สาขาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ 2,116 คน (ร้อยละ  
72.39) รองลงมาได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม 597 คน และสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 140 คน ตามล าดับ             
ส่วนระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด  คือ สาขาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1,848 คน 
รองลงมา ได้แก ่ สาขาอุตสาหกรรม 522 คน (ร้อยละ 21.35) และสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 45 คน (ตารางที่  20) 

 
ตารางท่ี  20  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 

         ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามเพศและสาขา  
                                                                                                                  หน่วย  :  คน 

สาขาวิชา 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส./อนุปริญญา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. เกษตรกรรม - - - - - - 
2. คหกรรม 4 22 26 - - - 
3. อุตสาหกรรม 544 53 597 485 37 522 
4. พณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ 1,087 1,029 2,116 595 1,253 1,848 
5. ศิลปกรรม 13 31 44 - - - 
6. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 32 108 140 10 35 45 
7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - - - - - 
8. ประมง - - - - - - 
9. เทคโนโลยสีารสนเทศฯ - - - 18 12 30 
10. สาขาอ่ืนๆ - - - - - - 

ผลรวม 1,680 1,243 2,923 1,108 1,337 2,445 
ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 

 
3) ระดับอุดมศึกษา 

จากข้อมูลสถานศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  พบว่า ระดับปริญญาตรี 
มีผู้ส าเร็จการศึกษา 3,869 คน เป็นเพศชาย 1,131 คน (ร้อยละ 29.23) เพศหญิง 2,738 คน (ร้อยละ 70.77) 
ส่วนระดับปริญญาโทมีผู ้ส าเร็จการศึกษา 155 คน เป็นเพศชาย 34 คน (ร้อยละ 21.94) เพศหญิง 121 คน           
(รอ้ยละ 78.06) ในขณะที่ระดับปริญญาเอก ไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษา 



 

    
23 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาวิชาที่จบ พบว่า ในระดับปริญญาตรีสาขาที่มีผู้จบการศึกษา
มากที่สุด คือ สาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 1,258 คน (ร้อยละ 32.51) รองลงมาได้แก่
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม จ านวน 1,079 คน (ร้อยละ 27.89) และการศึกษา 533 คน (ร้อยละ 
13.78) ตามล าดับ 

ปริญญาโท สาขาที่จบการศึกษามากที่สุด  ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษร
ศาสตร์ 65 คน (ร้อยละ 41.94) รองลงมาได้แก่ สาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  จ านวน 50 คน    
(ร้อยละ 32.26) และการศึกษา จ านวน 23 คน (ร้อยละ 14.84) ตามล าดับ (ตารางท่ี  21) 

 
ตารางท่ี  21  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 

ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามเพศและสาชาวิชา   
                                                                                                 หน่วย  :  คน                                                                                                                                                                                                       

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร์ - - - - - - - - - 
2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม 375 704 1,079 2 15 17 - - - 
3. วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 45 - 45 - - - - - - 
4. พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 321 937 1,258 23 27 50 - - - 
5. มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร ์อักษรศาสตร์ 74 377 451 3 62 65 - - - 
6. นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร ์ 89 98 187 - - - - - - 
7. สุขภาพ การแพทย ์ 16 15 31 - - - - - - 
8. คหกรรม บริการ การท่องเที่ยว 20 79 99 - - - - - - 
9. ศิลปกรรม จิตรกรรม มัณฑนศิลป ์ 17 14 31 - - - - - - 
10. นิติศาสตร ์ 27 34 61 - - - - - - 
11. รัฐศาสตร ์ 47 47 94 - - - - - - 
12. การศึกษา 100 433 533 6 17 23 - - - 
13. พลศึกษา การกีฬา - - - - - - - - - 
14. สาขาอื่นๆ - - - - - - - - - 

ผลรวม 1,131 2,738 3,869 34 121 155 - - - 
 

     ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

1.2 อัตราการศึกษาต่อและการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 
 

1) อัตราการศึกษาต่อ 
 

จากการส ารวจอัตราการศึกษาต่อของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ เพศหญิงจะมีอัตราการศึกษาต่อที่สูงกว่าเพศชาย ยกเว้นในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่เพศชายมีอัตราการศึกษาต่อมากว่าเพศหญิง  โดยผู้อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ม ีอ ัตราการศึกษาต่อส ูง เกินกว ่าร ้อยละ 50 ส ่วนในระดับ  ปวส. และ



 

    
24 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับอุดมศึกษา  มีอัตราการเรียนต่อที่น้อย อาจเนื่องมาจากผู้จบการศึกษาในระดับนี้คิดเห็นว่าตนเอง เป็น
แรงงานฝีมือแล้ว อีกประการหนึ่งถ้าจะศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก (ตารางท่ี  19) 

ตารางท่ี  22  อัตราการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 
         จ าแนกตามระดับการศึกษา   
                                  หน่วย  : ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนการ 

ศึกษาต่อ(คน) รวม 

อัตราการศึกษาต่อ
(%) ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (ม.3)   

9,580 4,226 5,143 9,369 96.73 98.67 97.80 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) 

7,332 2,822 4,471 7,293 99.14 99.66 99.47 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. )  

2,923 1,092 862 1,954 64.96 69.30 66.85 

ปวส. / อนุปริญญา   2,445 454 664 1,118 40.95 49.62 45.73 
ปริญญาตรี 3,869 220 81 301 19.40 2.96 7.78 
ปริญญาโท 115 1 3 4 2.94 2.48 3.48 

 
 

2) อัตราการมีงานท า 
 

ผลการส ารวจอัตราการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่า ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวส. ระดับปวส./อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 
มีอัตราการมีงานท าไม่สูงมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าท างาน   และ
มีบางส่วนที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อแต่ยังไม่หางานเช่นกัน  เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่เพศชายที่เรียนจบแล้วเลือกที่จะท างานมากกว่าเพศหญิง  ส่วนระดับอุดมศึกษาในส่วนของอัตราการมี
งานท าของนักศึกษาที่เรียนจบจะมีสูงกว่าในระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนจบมีอัตราการเรียน
ต่อต่ ากว่า และมีความพร้อมที่จะท างานทันทีมากกว่าผู้จบการศึกษาระดับอื่น ๆ โดยนักศึกษาที่เรียนจบระดั บ
ปริญญาตรี เพศหญิงมีอัตราการมีงานท ามากกว่าเพศชาย อีกประการหนึ่งในระดับการศึกษานี้จะเป็นกลุ่ม ผู้มี
งานท าประจ าแล้วมาศึกษาต่อเพ่ิมเติมในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และปรับวุฒิการศึกษา   (ตารางที่ 23) 

 
 
 
 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
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ตารางท่ี  23  จ านวนการมีงานท าและอัตราการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
                 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 

      หน่วย  :  ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนการมีงานท า  
(คน) รวม 

อัตราการมีงานท า
(%) ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (ม.3)   

9,580 130 64 194 2.97 1.21 2.03 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) 

7,332 23 14 37 0.78 0.31 0.50 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. )  

2,923 536 347 883 31.86 27.91 30.21 

ปวส. / อนุปริญญา 2,445 595 613 1,208 53.69 45.80 49.41 

ปริญญาตรี 3,869 829 2,416 3,245 73.27 88.22 83.87 

ปริญญาโท 155 32 113 145 94.11 93.33 93.55 

 
 
5. การคาดประมาณการแนวโน้มความต้องการก าลังคน 

การคาดประมาณการความต้องการก าลังคนโดยรวมหรือการจ้างงานรวมจังหวัดสมุทรปราการในช่วง
ปี 2561-2564  พบว่า ความต้องการก าลังคนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 0.48 ต่อปี และเมื่อพิจาณาเป็นราย
สาขาอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีความต้องการก าลังคนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการขายส่ง 
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักกรยานยนต์ รองลงมาคืออุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมยานยนต์  
และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามล าดับ    
(ตารางท่ี  24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 



 

    
26 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางท่ี  24  การคาดประมาณการความต้องการก าลังคนโดยรวมจังหวัดสมุทรปราการ 
                 ปี 2561– 2564 จ าแนกตามสาขาการผลิต 

หน่วย: คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 
2560 

(ปีฐาน) 
2561 2562 2563 2564 

อัตราเติบโต
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
1. การเลี้ยงสัตวบ์กและสัตว์น้ า 22,257 23,419 24,580 25,742 26,904 4.85 
2. อาหารและอาหารสตัว ์ 77,534 81,852 85,629 89,677 93,724 4.86 
3. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,296 2,416 2,536 2,656 2,776 4.86 
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 47,606 50,092 52,577 55,062 57,547 4.86 
5.การผลิตเสื้อผา้เครื่องแต่งกาย 34,581 36,386 38,191 39,996 41,801 4.85 
6. รองเท้าและเครื่องหนัง 17,836 18,767 19,698 20,629 21,560 4.86 
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 9,735 10,243 10,751 11,260 11,768 4.86 
8.การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 

2,083 2,191 2,300 2,409 2,517 4.85 

9. เฟอร์นิเจอร์ 16,429 17,286 18,144 19,002 19,859 4.85 
10. กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 17,682 18,605 9,528 20,451 21,375 4.86 
11. ปิโตรเลียม 6,165 6,487 6,809 7,131 7,452 4.85 
12. ปิโตรเคม ี 563 592 622 651 680 4.83 
13. การผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี 56,483 59,432 62,381 65,329 68,278 4.86 
14. ยางพาราและผลิตภัณฑ ์ 9,731 10,239 10,747 11,255 11,763 4.86 
15. ผลิตภัณฑพ์ลาสติก 25,360 26,683 28,007 29,331 30,655 4.86 
16. ผลิตภัณฑจ์ากแร่อโลหะ 14,134 14,871 15,609 16,347 17,085 4.85 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑป์ระดิษฐ ์ 76,675 80,678 84,681 88,683 92,686 4.86 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 102,217 107,553 112,888 118,224 123,560 4.86 
19. ยานยนต์และชิน้ส่วน 83,825 127,637 133,970 140,302 146,634 4.86 
20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 56,370 88,201 92,577 96,653 101,328 4.86 
21. ก่อสร้าง 197,150 59,312 62,255 65,198 68,140 4.86 
22. การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ฯ 2,225 207,441 217,733 228,025 238,316 4.86 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 94,634 2,341 2,457 2,574 2,690 4.86 
24. ที่พักและบริการดา้นอาหาร  105,037 99,574 104,514 109,454 114,394 4.86 
25. การขนส่งและสถานที่เก็บสนิค้า 18,684 110,520 116,003 121,487 126,970 4.86 
26. การเงินและการประกันภัย 18,797 19,659 20,635 21,610 22,586 4.86 
27. อสังหาริมทรัพย์  15,282 19,778 20,759 21,740 22,722 4.86 
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 162,844 16,778 16,878 17,675 18,473 4.91 
29. บริการอ่ืนๆ  1,415 171,345 179,846 188,346 196,847 4.86 

รวม 1,415,519 1,489,412 1,563,305 1,637,197 1,711,090 4.86 
 ,,,,,,,, 

 ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 



 

    
27 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เมื่อจ าแนกการคาดประมาณการความต้องการก าลังคนโดยรวมตามระดับการศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ ปี 2561 - 2564 พบว่า ในทุกปีท่ีคาดประมาณการ มีความต้องการก าลังคนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากที่สุด คิดเปน็สัดส่วนต่อจ านวนความต้องการก าลังคนโดยรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 22.89 รองลงมาได้แก่ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวนความต้องการก าลังคนโดยรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 21.39  
และระดับประถมศึกษา คิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวนจ านวนความต้องการก าลังคนโดยรวมทั้งหมดร้อยละ 19.12 แต่
ตามล าดับ  (ตารางที่ 25) และเมื่อจ าแนกการคาดประมาณการอออกเป็นกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพที่ต้องการ
ก าลังคนมากที่สุด คือ ผู้ปฏฺบัติงานด้านเครื่อจักรในโรงงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 24.56 ของความ
ต้องการก าลังแรงงานทั้งหมด รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า และตลาด ผู้ปฏิบัติงานผีมือในธุรกิจต่างๆ
ตามล าดับ (ตารางท่ี 25) 

 
ตารางท่ี 25 การคาดประมาณการก าลังคนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 
               จ าแนกตามระดับการศึกษา  
           หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
ปี 2560 
ปีฐาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อัตราเติบโต

เฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ไม่มีการศึกษา 71,663 
(5.06) 

75,404 
(5.06) 

79,145 
(5.06) 

82,886 
(5.06) 

86,626 
(5.06) 

4.86 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 134,318 
(9.49) 

141,329 
(9.49) 

148,341 
(9.49) 

155,353 
(9.49) 

162,364 
(9.49) 

4.86 

ประถมศึกษา 270,605 
(19.12) 

284,731 
(19.12) 

298,857 
(19.12) 

312,983 
(19.12) 

327,109 
(19.12) 

4.86 

มัธยมศึกษาตอนต้น 302,791 
(21.39) 

318,597 
(21.39) 

334,404 
(21.39) 

350,210 
(21.39) 

366,016 
(21.39) 

4.86 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 324,011 
(22.89) 

340,926 
(22.89) 

357,839 
(22.89) 

374,754 
(22.89) 

391,664 
(22.89) 

4.86 

ปวส./อนุปริญญา 110,415 
(7.80) 

116,179 
(7.80) 

121,943 
(7.80) 

127,706 
(7.80) 

133,480 
(7.80) 

4.86 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 201,715 
(14.25) 

212,245 
(14.25) 

222,775 
(14.25) 

233,305 
(14.25) 

243,830 
(14.25) 

4.86 

รวม 
1,415,518 

(100) 
1,489,411 

(100) 
1,563,304 

(100) 
1,637,197 

(100) 
1,711,089 

(100) 
4.86 

 

ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 



 

    
28 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางท่ี 26 การคาดประมาณการก าลังคนจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 
               จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
           หนว่ย : คน 

ระดับการศึกษา 
ปี 2560 
ปีฐาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อัตราเติบโต

เฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
ระดับอาวุโส ผู้จัดการ 

91,997 
(6.49) 

96,799 
(6.49) 

101,602 
(6.49) 

106,404 
(6.49) 

111,207 
(6.49) 

4.86 

ผู้ประกอบการวิชาชีพ 
ด้านต่าง ๆ 

70,466 
(4.98) 

74,144 
(4.98) 

77,823 
(4.98) 

81,501 
(4.98) 

85,179 
(4.98) 

4.86 

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ  
และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

103,863 
(7.33) 

109,285 
(7.33) 

114,707 
(7.33) 

120,129 
(7.33) 

125,550 
(7.33) 

4.86 

เสมียน เจ้าหน้าที่ 82,240 
(5.81) 

86,533 
(5.81) 

90,826 
(5.81) 

95,120 
(5.81) 

99,413 
(5.81) 

4.86 

พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร้านค้า และตลาด 

325,227 
(22.98) 

342,205 
(22.98) 

359,182 
(22.98) 

376,160 
(22.98) 

393,137 
(22.98) 

4.86 

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตร
และประมง 

22,663 
(1.60) 

23,846 
(1.60) 

25,029 
(1.60) 

26,212 
(1.60) 

27,396 
(1.60) 

4.86 

ผู้ปฏิบัติงานผีมือในธุรกิจต่าง ๆ 200,759 
(14.18) 

211,239 
(1.60) 

221,719 
(1.60) 

232,199 
(1.60) 

242,679 
(1.60) 

4.86 

ผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรใน
โรงงานและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ 

347,656 
(24.56) 

365,804 
(24.56) 

383,952 
(24.56) 

402,100 
(24.56) 

420,249 
(24.56) 

4.86 

อาชีพพื้นฐาน 170,648 
(12.05) 

179,556 
(12.05) 

188,464 
(12.05) 

197,372 
(12.05) 

206,280 
(12.05) 

4.86 

รวม 
1,415,519 

(100) 
1,489,412 

(100) 
1,563,305 

(100) 
1,637,197 

(100) 
1,711,090 

(100) 
4.86 

 

ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 

ส าหรับการประมาณการความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิม ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า        
มีการเพ่ิมแต่เป็นการเพ่ิมเพียงเล็กน้อย ซึ่งตั้งแต่ ปี 2560-2564 โดยรวมมีจ านวนความต้องการก าลังคนส่วนเพ่ิม
เฉลี่ยเท่ากับ 84,584 คนต่อปี เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีกปลีก ซ่อม
ยานยนต์ และจักรยานยนต์ มีความต้องการแรงงานเพ่ิมมากที่สุดโดยเฉลี่ย 12,231 คนต่อปี (ร้อยละ 14.46 ของ
ประมาณการความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่ม) รองลงมาได้แก่  อุตสาหกรรมบริการอ่ืน จ านวนเฉลี่ย 9,851 คนต่อปี 
(ร้อยละ11.65 ) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จ านวน 7,486 คน (ร้อยละ 8.85 ) ตามล าดับ (ตารางท่ี 27) 

 
 
 
 



 

    
29 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางที่  27  การคาดประมาณการความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม จังหวัดสมุทรปราการ  
                ปี 2561-2564 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

                  หน่วย : คน 

ประเภทอุตสาหกรรม 
2560 
ปีฐาน 

2561 2562 2563 2564 ค่าเฉลี่ย 

1. การเลี้ยงสัตวบ์กและสัตว์น้ า 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,453 
2. อาหารและอาหารสตัว ์ 4,550 4,558 4,560 4,562 4,565 5,699 
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 120 120 120 120 120 150 
4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2,756 2,756 2,757 2,757 2,759 3,446 
5.การผลิตเสื้อผา้เครื่องแต่งกาย 2,059 2,059 2,060 2,061 2,063 2,576 
6. รองเท้าและเครื่องหนัง 1,141 1,141 1,142 1,143 1,144 1,428 
มณีและเครื่องประดับ 508 508 508 508 508 635 
8.การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 

109 109 109 109 109 136 

9. เฟอร์นิเจอร์ 853 858 858 858 858 1,071 
10. กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 930 932 923 923 923 1,158 
11. ปิโตรเลียม 322 322 322 322 332 405 
12. ปิโตรเคมี 29 29 29 29 29 36 
13. การผลิตเคมภีัณฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคม ี 2,945 2,949 2,949 2,949 2,949 3,685 
14. ยางพาราและผลิตภัณฑ ์ 508 508 508 508 508 635 
15. ผลิตภัณฑพ์ลาสติก 1,862 1,864 1,866 1,868 1,872 2,333 
16. ผลิตภัณฑจ์ากแร่อโลหะ 738 738 738 738 738 923 
17. การผลิตโลหะและผลิตภัณฑป์ระดิษฐ ์ 4,793 4,795 4,797 4,800 4,806 5,998 
18. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 5,951 5,951 5,953 5,955 5,959 7,442 
19. ยานยนต์และชิน้ส่วน 7,480 7,480 7,484 7,488 7,496 9,357 
20. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 5,975 5,980 5,986 5,992 6,003 7,484 
21. ก่อสร้าง 3,238 3,238 3,240 3,241 3,243 4,050 
22. การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ฯ 12,300 12,313 12,321 12,328 12,342 15,401 
23. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 116 116 116 116 116 145 
24. ที่พักและบริการดา้นอาหาร  5,544 5,544 5,546 5,548 5,552 6,934 
25. การขนส่งและสถานที่เก็บสนิค้า 5,763 5,763 5,764 5,765 5,767 7,206 
26. การเงินและการประกันภัย 975 975 975 975 975 1,219 
27. อสังหาริมทรัพย์  981 981 981 981 981 1,226 
28. บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 960 960 961 961 962 1,201 
29. บริการอ่ืนๆ  9,845 9,845 9,850 9,855 9,859 12,314 

รวม 84,513 84,545 84,583 84,620 84,658 84,602 
  

 ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
        
  



 

    
30 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 จากจ านวนประมาณการความต้องการก าลังคนส่วนเพิ่มเฉลี่ย ปี 2561-2564 จ านวน 84,602 คนต่อปี
แยกเป็นประมาณการความต้องการส่วนเพ่ิมเพ่ือขยายหรือลดต าแหน่งงานจ านวน 73,839 คน (ร้อยละ 87.28)   
และ ประมาณการความต้องการส่วนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ านวน 10,763 คน (ร้อยละ 12.72 )  
และเมื่อพิจารณาถึงประมาณการความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมรวมตามระดับการศึกษา พบว่า ในปี 2561-2564 
แรงงานส่วนเพ่ิมที่เป็นที่ต้องการส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากท่ีสุด เฉลี่ย 19,754 คนต่อปี 
(ร้อยละ 23.35 ) รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ย 19,288 คน (ร้อยละ 22.80 ) ระดับ
ประถมศึกษาเฉลี่ย 15,358 คน (ร้อยละ 18.15) ตามล าดับ (ตารางท่ี 28) 
 

ตารางที่  28  การคาดประมาณการความต้องการแรงงานส่วนเพิ่ม จังหวัดสมุทรปราการ 
                                ปี 2561-2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เฉลี่ย เพ่ือ
ขยาย 

ทดแทน 
เพ่ือ
ขยาย 

ทดแทน 
เพ่ือ
ขยาย 

ทดแทน 
เพ่ือ
ขยาย 

ทดแทน 

ไม่มีการศึกษา 3,741 257 3,741 258 3,741 259 3,741 260 4,000 

ต่ ากว่า
ประถมศึกษา 

7,012 - 7,012 - 7,012 - 7,012 - 7,12 

ประถมศึกษา 14,126 1,523 14,126 1,529 14,126 1,534 14,126 1,540 15,358 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

15,806 3,928 15,806 3,940 15,806 3,955 15,806 3,967 19,754 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

16,914 2,362 16,914 2,370 16,914 2,378 16,914 2,386 19,288 

ปวส./อนุปริญญา 5,764 1,718 5,764 1,725 5,764 1,730 5,764 1,738 7,492 

ปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า 

10,530 864 10,530 868 10,530 871 10,530 874 11,399 

รวม 73,839 10,652 73,893 10,690 73,893 10,727 73,893 10,765 84,602 

 84,545 84,583 84,620 84,658  
 

ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
6.  การคาดประมาณอุปทานแรงงาน 
 

6.1  การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จากการคาดประมาณการของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือการผลิตก าลังคนในปี 2561-2564 จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดประมาณ  104,975 คน โดยใน
แต่ละปีจ ามีผู้จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปีละ 25,000 คน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกระดับการศึกษา แต่เป็นการเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ  1.53 – 1.97  ต่อปี 
(ตารางที่  29) 



 

    
31 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ตารางท่ี 29 การคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 
                จ าแนกตามระดับการศึกษา  ปี 2561-2564 

(หน่วย: คน) 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 

มัธยมศึกษาตอนต้น 9,766 9,934 10,099 10,259 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,325 7,450 7,574 7,694 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2,847 2,898 2,945 2,983 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2,238 2,277 2,314 2,350 
ปริญญาตรี 3,662 3,726 3,788 3,846 
ปริญญาโทข้ึนไป - - - - 

รวม 25,838 26,285 26,720 27,132 
 

ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
6.2  การคาดประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและอุปทาน

แรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

จากการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2561-2564 นั้น ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจังหวัด
สมุทรปราการมีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดไม่ต่ ากว่าปีละ 25,000  คน  แต่จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานปีละไม่เกิน 6,000 คนเท่านั้น โดยในอีก 4 ปีข้างหน้า แนวโน้มของผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่
จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโม้มที่เพ่ิมขึ้น แต่เป็นการเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยเฉลี่ยทุก
ระดับการศึกษา มีแนโน้มเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1.54 - 2.20 ต่อปี (ตารางท่ี  30) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากที่สุด  คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประมาณร้อยละ 82.65 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับปริญญาตรี ตามล าดับ 

 
 ตารางท่ี  30 ผลการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
                  จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา   

 (หน่วย: คน) 

ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 

มัธยมศึกษาตอนต้น 174 177 180 183 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 74 76 77 78 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,627 1,655 1,681 1,707 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,850 1,882 1,913 1,943 
ปริญญาตรี 1,787 1,819 1,845 1,876 
ปริญญาโทข้ึนไป 47 48 50 50 

รวม 5,559 5,657 5,746 5,837 
 

ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 



 

    
32 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

7. ความไม่สอดคล้องท้ังอุปสงค์และอุปทานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

การวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการก าลั งคนและการผลิตก าลังคนของ
จังหวัดสมุทรปราการจ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม 

 

การวิเคราะห์ถึงจ านวนความต้องการก าลังคนหรืออุปสงค์แรงงานในแต่ละปีโดยรวม ความต้องการ
แรงงานแต่ละปี (Flow) ขึ้นกับองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของความสามารถในการผลิต (Capacity) ซึ่งนับตั้งแต่เกิดวิกฤติทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ขยายการผลิตไป
ตามทิศทางของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและการส่งออก อีกส่วนหนึ่งเป็นอุปสงค์แรงงานใหม่  
เพ่ือเข้าไปทดแทนแรงงานเดิมซึ่งออกจากระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ส าหรับ
อุปทานแรงงานซึ่งพร้อมที่จะท างานนั้น จะพิจารณาจากอุปทานที่เกิดขึ้นจากก าลังแรงงานใหม่และมีความปรารถนา
ที่จะท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษาหลักๆ ดังนี้ 

 

1) ตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ ากว่า 

จากการคาดประมาณความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนในแต่ละปีที่ได้น าเสนอมาแล้ว
ข้างต้น พบว่า มีความต้องการก าลังคนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่าค่อนข้างสูงมาก ส่วนการผลิต
ก าลังคนในระดับนี้ประมาณ 9,700 คนต่อปี และที่จบการศึกษาแล้วพร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงานยังมีจ านวนน้อย
เนื่องจากผู้ที่จบการศึกษาในระดับนี้มองว่า หากรีบเข้าสู่ตลาดแรงงงานในวุฒิการศึกษาดังกล่าวโอกาสและ
ความก้าวหน้าในสายงานมีน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี จึงนิยมที่จะเรียนหนังสือ
มากกว่าเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงส่งผลท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคน 
ซึ่งจากแผนภาพที่ 4 จะเห็นการคาดประมาณการ พบว่า ความต้องการก าลังคนในระดับมัธยมตอนต้นหรือต่ ากว่า
มากกว่าการผลิตก าลังคนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วพร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ถึง 19,500 กว่าคน 
สาเหตุของความไม่สอดคล้องของความต้องการก าลังคนกับก าลังการผลิต เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่มีโรงงงาน จ านวน 7,534 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จึงท าให้มีความต้องการก าลังคน
เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องความไม่สอดคล้องดังกล่าวก็ได้รับการทดแทนจากก าลังแรงงานในจังหวัดอ่ืน ๆ 
ที่เดินทางมาหางานท าในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม 

 
แผนภาพที่  4  เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 
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         ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 



 

    
33 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

2) ตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมอาชีวศึกษา) 
 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนของตลาดแรงงานมัธยมศึกษา
ปลาย พบว่า ในแต่ละปีนั้น มีความต้องการก าลังคนในดังกล่าวจ านวนมากเช่นเดียวกันกับความต้องการก าลังคนที่
จบการศึกษระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า ส่วนการผลิตก าลังคนในระดับนี้ประมาณ 10,000 คนต่อปี และที่จบ
การศึกษาแล้วพร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงานยังมีจ านวนน้อย เนื่องจากผู้ที่จบการศึกษาในระดับนี้มองว่า หากรีบเข้าสู่
ตลาดแรงงงานในวุฒิการศึกษาดังกล่าวโอกาสและความก้าวหน้าในสายงานมีน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับ 
ปวส.และปริญญาตรี จึงนิยมที่จะเรียนหนังสือมากกว่าเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงส่งผลท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่าง
ความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคน ซึ่งจากแผนภาพที่ 5 จะเห็นการคาดประมาณการ พบว่า ความต้องการ
ก าลังคนในระดับมัธยมตอนปลาย (รวมอาชีวศึกษา) มากกว่าการผลิตก าลังคนที่ในระดังกล่าว ถึง 18,000 กว่าคน 
สาเหตุของความไม่สอดคล้องของความต้องการก าลังคนกับก าลังการผลิต เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่มีโรงงงาน จ านวน 7,534 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จึงท าให้มีความต้องการก าลังคน
เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องความไม่สอดคล้องดังกล่าวก็ได้รับการทดแทนจากก าลังแรงงานในจังหวัดอ่ืน ๆ 
ที่เดินทางมาหางานท าในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในแต่ละ
ปีจะมีก าลังแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดอ่ืนเดินทางเข้ ามาท างานนังหวัด
สมุทรปราการปีละไม่น้อยกว่า 18,000 คน 

 
แผนภาพที่ 5 เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 



 

    
34 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

3) ตลาดแรงงานประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และอนุปริญญา 
 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนของตลาดแรงงานประกาศ
บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุปริญญา พบว่า ในแต่ละปีนั้น มีความต้องการก าลังคนในระดับดังกล่าวเป็นจ านวน
มากเช่นเดียวกันกับความต้องการก าลังคนที่จบการศึกษระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส่วนการผลิตก าลังคนในระดับนี้ประมาณ 2,200 คนต่อปี และที่จบการศึกษาแล้วพร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ถึงร้อยละ 82 หรือประมาณ 1,800 คนต่อปี แต่ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการก าลังคน (อุปสงค์) และ
ก าลังการผลิต (อปุทาน) ก็มากเช่นกัน ซึ่งจากแผนภาพที่ 6 จะเห็นการคาดประมาณการ พบว่า ความต้องการ
ก าลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุปริญญามากกว่าการผลิตก าลังคนในระดับดังกล่าว ถึง 
5,600 กว่าคน สาเหตุของความไม่สอดคล้องของความต้องการก าลังคนกับก าลังการผลิต เนื่องจากจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีโรงงงาน จ านวน 7,534 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จึงท าให้มี
ความต้องการก าลังคนเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องความไม่สอดคล้องดังกล่าวก็ได้รับการทดแทนจากก าลัง
แรงงานในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เดินทางมาหางานท าในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมจากตัวเลขดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีก าลังแรงงานที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา จาก
จังหวัดอ่ืนเดินทางเข้ามาท างานนังหวัดสมุทรปราการปีละไม่น้อยกว่า 5,600 คน 

 
แผนภาพที่ 6 เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน  
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และอนุปริญญา 
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ท่ีมา  :  ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 



 

    
35 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

4) ตลาดแรงงานปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนของตลาดแรงงานระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า พบว่า ความต้องการก าลังคนและการผลิตก าลังคนมีความไม่สอดคล้องกันเช่นด้วยกับ
ตลาดแรงงานอ่ืน ๆ ส่วนการผลิตก าลังคนในระดับนี้ประมาณ 3,600 คนต่อปี และที่จบการศึกษาแล้ว เข้าสู่
ตลาดแรงงาน ถึงร้อยละ 50 หรือประมาณ 1,800 คนต่อปี แต่ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการก าลังคน 
(อุปสงค์) และก าลังการผลิต (อปุทาน) ก็มากเช่นกัน ซึ่งจากแผนภาพที่ 7 จะเห็นการคาดประมาณการ พบว่า ความ
ต้องการก าลังคนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามีมากกว่าการผลิตก าลังคนในระดับดังล่าว ถึง 9500 กว่าคน สาเหตุ
ของความไม่สอดคล้องของความต้องการก าลังคนกับก าลังการผลิต เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่มีโรงงงาน จ านวน 7,534 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จึงท าให้มีความต้องการก าลังคน
เป็นจ านวนมาก และอีกสาเหตุมาจากผู้ที่จบการศึกษาในปริญญาตรีแต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด แต่อย่างไร
ก็ดีในเรื่องความไม่สอดคล้องดังกล่าวก็ได้รับการทดแทนจากก าลังแรงงานในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เดินทางมาหางานท าใน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีก าลังแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากจังหวัดอ่ืนเดินทางเข้ามาท างานนังหวัดสมุทรปราการปีละไม่น้อยกว่า 
9,500 คน 

 
แผนภาพที่ 7 เปรียบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
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1. ความเป็นมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงานได้ก าหนดให้ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ด าเนินการโครงส ารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส ารวจข้อมูลความต้องการและการผลิต การขาดแคลน การเข้าออกจากงาน และระดับความสามารถด้านต่าง ๆ 
ของแรงงาน ในสาขาการผลิต 29 สาขา และพัฒนาฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคนระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนา
ก าลังแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการส ารวจ แยกเป็น 

 1. สถานประกอบการที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) จากสถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยแบ่งขนาดสถานประกอบการของจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 528 
แห่ง ออกเป็น 4 ขนาด คือ 
    1.1 สถานประกอบการขนาดเล็กมาก (ลูกจ้างตั้งแต1่ – 10 คน) จ านวน 260 แห่ง 
     1.2 สถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจ้างตั้งแต ่11 – 50 คน)   จ านวน 177 แห่ง 
     1.3 สถานประกอบการขนาดกลาง (ลูกจ้างตั้งแต ่51 – 200 คน)  จ านวน 66 แห่ง 
     1.4 สถานประกอบการขนาดใหญ่(ลูกจ้างตั้งแต ่200 คนข้ึนไป) จ านวน 25 แห่ง 
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1-2 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
(เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 
2. ระยะเวลาในการส ารวจข้อมูล 

ตั้งแตเ่ดือนมกราคม – มีนาคม  2560 
 
3. การบันทึกข้อมูล 

บันทึกข้อมูลที่ได้จากการส ารวจลงในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน  (PMANP) 
http://manpower.mol.go.th เพ่ือรองรับการวางแผนพัฒนาก าลังคน 
 
4. นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 

4.1 ผู้มีงานท า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ได้ท างานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลก าไร เงินปันผลค่าตอบแทน
ที่มีลักษณะอย่างอ่ืนส าหรับผลงานที่ท า เป็นเงินหรือสิ่งของ 

            4.1.2 ไม่ได้ท างาน หรือท างานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นคนที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ (ซึ่งถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติงานประจ า) 

1) ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง  หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลก าไรจากงานหรือธุรกิจ 
ในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน 

2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ หรือผลก าไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหว่างที่ไม่ได้ท างาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปท า 

3) ท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง  โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรของ 
หัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน 
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4.2 ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่อายุ 15 ปีขึ้นไปและในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 4.2.1 ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน ในระหว่าง 
30 วันก่อนสัมภาษณ ์

 4.2.2 ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า และไม่ได้หางานท าในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ 
แต่พร้อมที่จะท างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ 

4.3 ก าลังแรงงานปัจจุบัน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีงานท า
หรือว่างงาน ตามค านิยามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  

4.4 ผู้รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการส ารวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายนิยาม
ของผู้ท างานหรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะท างาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติท างานที่ไม่ได้รับ
สิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจตามฤดูกาลโดยมีหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกอ่ืน ๆ ในครัวเรือนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ด าเนินการ 

4.5 ก าลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการส ารวจเป็นผู้อยู่
ในก าลังแรงงานปัจจุบัน หรือเป็นผู้ถูกจ าแนกอยู่ในประเภทแรงงานก าลังแรงงานที่รอฤดูกาลตามค านิยามที่ระบุไว้
ข้างต้น 

4.6 ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายค านิยามของผู้อยู่ในก าลังแรงงานในสัปดาห์
แห่งการส ารวจ คือ บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ท างาน และไม่พร้อมที่จะท างาน
เนื่องจากเป็นผู้ที่ 1) ท างานบ้าน 2) เรียนหนังสือ 3) ยังเด็กเกินไป หรือชรามาก 4) ไม่สามารถท างานได้ เนื่องจาก
พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 5) ไม่สมัครใจท างาน 6) ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  ผลก าไร ส่วน
แบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน 7) ท างานให้แก่องค์การ หรือสถาบัน
การกุศลต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้างผลก าไรส่วนแบ่งหรือสิ่งตอบแทนอย่างใด 8) ไม่พร้อมที่จะท างาน เนื่องจากเหตุผล
อ่ืน 

4.7 อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นท างานอยู่ บุคคลส่วนมากมีอาชีพเดียว 
ส าหรับบุคคลที่ในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพให้นับอาชีพที่มีชั่วโมงการท างานมากที่สุด      
ถ้าชั่วโมงการท างานแต่ละอาชีพเท่ากัน ให้นับอาชีพที่มีรายได้มากกว่า ถ้าชั่วโมงการท างานและรายได้ที่ ได้รับ
จากแต่ละอาชีพเท่ากัน ให้นับอาชีพที่ผู้ตอบสัมภาษณ์พอใจมากที่สุด ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ตอบไม่ได้ให้นับอาชีพ
ที ่ท างานมานานที ่สุด  การจ าแนกประเภทอาชีพ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับใช้ตาม International 
Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ก่อน 
พ.ศ. 2553 การจัดประเภทอาชีพจ าแนกตามความเหมาะสมกับลักษณะอาชีพของประเทศไทย โดยอ้างอิง 
International Standard Classification of Occupation, 1998 (ISCO – 88) 

4.8 อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจการทางเศรษฐกิจที่ได้ด าเนินการโดยสถานประกอบการ
ที่บุคคลนั้นก าลังท างานอยู่ หรือประเภทของธุรกิจซึ่งบุคคลนั้นได้ด าเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการส ารวจ  ถ้า
บุคคลหนึ่งมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่าง ให้บันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพที่บันทึกไว้ การจัดประเภทอุตสาหกรรม 
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ปรับใช้ตาม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) ก่อน พ.ศ. 
2553 การจัดประเภทอุตสาหกรรมจ าแนกตามความเหมาะสมกับลักษณะอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยอ้างอิง 
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, (ISIC : 1989) 

4.9 ผู้ท างาน หมายถึง ทุกคนที่ท างานในกิจการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ พนักงานและแรงงานทั้งหมด 
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4.10 ระดับฝีมือของแรงงาน แบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้ 
4.10.1 ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร หมายถึง แรงงงานระดับผู้บริหารและเชี่ยวชาญ  

เฉาะด้านในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการณ์ท างานเป็นระยะเวลานาน สามารถวางแผนและจัดระบบการ
ท างานให้กับผู้ร่วมงานได้ 

4.10.2 แรงงานฝีมือ หมายถึง แรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือในการท างาน สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการท างานได ้

4.10.3 แรงงานกึ่งฝีมือ หมายถึง แรงงานที่ต้องท างานอยู่ในสายการผลิตซึ่งต้องในทักษะฝีมือใน
ระดับพ้ืนฐาน 

4.10.4 แรงงานไร้ฝีมือ หมายถึง แรงงานระดับล่างซึ่งไม่จะเป็นต้องมีความรู้ความช านาญ และ
ทักษะฝีมือ เพียงแต่ท าตามค าชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไว้ได้เท่านั้น 
 
5. ระดับความรู้ต่าง ๆ ของผู้มีงานท าในกิจการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1  มีความรู้พ้ืนฐานของแต่ละด้าน 
ระดับ 2  มีความรู้กว้างขวาง และลึกในแต่ละด้าน 
ระดับ 3  มีความรู้ในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติงาน

ในภาพรวมระดับองค์กรได้ 
ระดับ 4  มีความรู้กว้างขวาง และลึกในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม 
ระดับ 5  มีความรู้แตกฉาน ทั้งในแนวกว้างและลึก ซึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 
6. ระดับทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้ท างานในกิจการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1  ไม่สามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่โดยไม่มีผู้ควบคุม 
ระดับ 2  สามารถปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้ด้วยตนเอง 
ระดับ 3  สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองและทีมงาน 
ระดับ 4  สามารถสอนงานเฉพาะด้านและให้ค าปรึกษาในงานเฉพาะด้านแก่เพ่ือนร่วมงานผู้อ่ืนได้ 
ระดับ 5  สามารถปรับปรุงกระบวนงานรวมไปถึงให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ่ืนในการปรับปรุงกระบวนงานได้ 
 

7. ระดับคุณลักษณะต่างๆ ของผู้ท างานในกิจการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1  น้อยที่สุด 
ระดับ 2  น้อย 
ระดับ 3  ปานกลาง 
ระดับ 4  มาก 
ระดับ 5  มากที่สุด 

 
 
 
   
 



 

    
40 ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 

   
 

ที่ปรึกษา 
นางมยุรี  อินทรชาธร แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 

นายชัย   มีเดชา  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 

นายปราโมทย์ ศิลปศาสตร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวเกตุธริน ไชยศรี  ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ผู้จัดท า 
1. นางสาวปัญจนีย์ ตันเจริญผล นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

2. นายปริญญา  บุตรดา  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

3. นางสาวอัจฉราถรณ์ นาขยัน  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

4. นางศิริวรรณ  อินทุรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

5. นางจรยา  ธนัตเจริญ พนักงานธุรการ ส.3 

6. นายคณิน  ศรีสอาด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น 

7. นายกษมา  สวยเกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ 

8. นายไกรยงค์  อุ่นใจ  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

 
 

ขอขอบคุณ... 
 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานประกอบการ สภาหอการค้า
จังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและสนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานของจังหวัด
สมุทรปราการ   
 
 


