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        ลักษณะทางกายภาพ 
   ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาตั้ งอยู่บริ เวณที่ ราบลุ่มภาคกลางตอนล่ างของประเทศห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซีย  ประมาณ ๗๕กิโลเมตรทางรถไฟประมาณ  ๗๒กิโลเมตร และทางเรือ
ประมาณ๑๓๗กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ  ๒,๕๕๖.๖๔ตารางกิโลเมตรหรือ ๑,๕๙๗,๙๐๐ไร่  นับว่าเป็นจังหวัด
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๖๓ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๑๕ของจังหวัดในภาคกลาง มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 

          - ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี 
- ทิศใต้      ติดต่อกับ  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนนทบุรี  
  และจังหวัดนครปฐม 
- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี 
- ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน 
๔ สายได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรีและ
แม่น้ าน้อยรวมความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร มีล าคลอง
ใหญ่น้อยประมาณ ๑,๒๕๔คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบ
ทั่วบริเวณพ้ืนที่ 

       ข้อมูลการปกครองและประชากร 
   1) การปกครอง 
 เขตการปกครอง ในปี๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
๑๖ อ าเภอ  ๒๐๙ ต าบล ๑,๔๕๙ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาล
เมือง ๔ แห่ง เทศบาลต าบล ๓๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง 
   2) ประชากร 
 ในปี ๒๕๕๘ ประชากรรวม ๘๐๓,๕๙๙ คน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ๓๑๕,๔๖๖ คน (๓๙%) 
และนอกเขตเทศบาล ๔๘๘,๑๓๓ คน (๖๑%)เป็นชาย ๓๘๗,๕๓๓ คน (๔๘%) เป็นหญิง ๔๑๖,๐๖๖ คน 
(๕๒%) 
 ประชากรวัยเด็ก (ช่วงอายุ๐-๑๔ ปี) ๑๓๙,๐๗๙ คน (๑๗%) ประชากรวัยท างาน (ช่วงอายุ             
๑๕-๕๙) ๕๓๐,๐๘๐ คน (๖๖%) ประชากรผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ๑๒๖,๒๔๗ คน (๑๖%) และไม่ทราบ
๘,๖๑๙ คน (๑%) 

สภาพทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 อ าเภอที่มีประชากรมากท่ีสุดได้แก่  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๓๙,๖๓๐ คน และอ าเภอที่
มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อ าเภอบ้านแพรก จ านวน ๙,๐๓๒ คน 
 อ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ท่าเรือ บางปะหัน และวังน้อย ส าหรับอ าเภอที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด ได้แก่ 
อ าเภอบางซ้าย 

 
 

 

ตาราง ประชากรจากการทะเบยีน และความหนาแน่นของประชากร เปน็รายอ าเภอ พ .ศ.2554 - 2558

ความหนาแน่น
2554 2555 2556 2557 2558 ของประชากร

(ต่อ ตร. กม.)
รวมยอด 787,653   793,509   797,970   803,599   808,360   316.18

พระนครศรีอยุธยา 139,630     139,810     140,087     140,475     141,010     1,079.88
ท่าเรือ 47,591      47,550      47,597      47,520      47,357      445.97
นครหลวง 36,236      36,439      36,592      36,705      36,845      185.23
บางไทร 47,395      47,616      47,760      47,830      47,935      218.20
บางบาล 34,516      34,574      34,544      34,579      34,484      254.86
บางปะอนิ 94,772      97,733      99,871      102,602     104,775     457.34
บางปะหัน 41,380      41,620      41,690      41,673      41,927      344.04
ผักไห่ 42,153      42,035      41,927      41,790      41,637      220.29
ภาชี 30,781      30,920      30,947      31,040      31,108      297.66
ลาดบัวหลวง 37,995      38,387      38,619      38,912      39,110      195.62
วงัน้อย 68,794      69,419      70,155      71,221      72,358      330.11
เสนา 66,426      66,670      66,703      66,930      67,009      325.97
บางซ้าย 19,585      19,499      19,501      19,455      19,392      128.63
อทัุย 47,849      48,607      49,234      50,062      50,658      271.19
มหาราช 23,518      23,600      23,663      23,714      23,652      196.84
บ้านแพรก 9,032        9,030        9,080        9,091        9,103        232.89
ท่ีมา: กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

อ าเภอ
ประชากร
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       ข้อมูลเศรษฐกจิ 
   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (Gross Provincial Product: 
GPP)   (Top Down) เป็นอันดับที่ ๕ ของประเทศ มีมูลค่า ๓๖๕,๙๖๖ล้านบาท รายได้เฉลี่ย (GPP Per 
capita)  ๔๒๐,๙๖๓บาท/คน/ปี  เป็นภาคนอกเกษตร ร้อยละ ๙๗ และภาคเกษตร ร้อยละ ๓  สาขาการผลิต
ที่มีมูลค่าสูงสุด๕ อันดับแรก คือ ๑) อุตสาหกรรมการผลิต  ๒) การขายส่ง การขายปลีกฯ  ๓) บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ฯ ๔) เกษตรกรรม ๕) การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าฯ 
 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ ๐.๔ สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีอัตราการขยายตัว         
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นยกเว้นเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการ
ส่วนบุคคลอ่ืนๆลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลโรงแรมและภัตตาคารการก่อสร้าง และบริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 
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 2) การอุตสาหกรรม   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขต  ๒ ของการส่งเสริมการลงทุน  มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่ง 

ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีเนื้อที่ ๑,๙๖๒ ไร่ โรงงาน ๙๓ แห่ง  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)มีเนื้อ
ที่ ๒,๓๗๙ ไร่ โรงงาน ๑๓๕ แห่งและนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ๒,๐๕๐ ไร่ โรงงาน ๒๙ แห่ง มีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ๒ แห่ง ได้แก่เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัดมีเนื้อที่ ๑๑,๐๐๐ 
ไร่โรงงาน ๒๒๙ แห่ง  และเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย มีเนื้อที่ ๑๗๖ ไร่ โรงงาน ๑๑๐ 
แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดจ านวน  ๒,๕๖๗ โรงงาน  เงินทุนรวม 
๖๐๑,๕๘๘.๔๙ ล้านบาทจ้างคนงาน ๒๘๗,๖๖๗ คน มีโรงงานอุตสาหกรรมรับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑๒ โรงงาน ขยาย ๑๔ โรงงานเลิกกิจการ  ๑๖  โรงงาน  สรุปมีการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม จ านวน  ๙๖  โรงงาน (ร้อยละ ๓.๘๙) เงินลงทุน  ๓๕,๘๓๖.๘๕  ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๓๓) การ
จ้างงาน ๑๒,๖๖๘ คน(ร้อยละ ๔.๖๑)     

ด้านเงินลงทุนทั้งสิ้น ๕๔๘,๔๕๙.๙๕ ล้านบาท อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุด ๕ อันดับแรก 
ได้แก่ ๑) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑๗๕,๓๑๒.๔๑ ล้านบาท ๒)อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักรกล ๕๕,๑๙๗.๘๒ ล้านบาท ๓) อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ขนส่ง๔๗,๔๙๕.๙๓ ล้านบาท                  
๔) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ๒๘,๔๓๙.๔๖ ล้านบาท  ๕) อุตสาหกรรมอาหาร ๒๔,๗๖๑.๓๖ ล้านบาท 

             เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม 
    มูลค่าเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 65 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์

จังหวัด และมีสัดส่วนลดลงจากปี พ.ศ. 2554 – 2555 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ส่วนด้านผลิตภาพ
แรงงานของจังหวัด มีการลดลงจากปี พ.ศ. 2554 – 2555 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยปี พ.ศ. 
2556 อยู่ที่ 93,030 บาท/คน/ปี 

จ านวนโรงงานของทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรวมกันอยู่ที่ 2,000 กว่าโรงงาน ทั้งนี้จ านวน
โรงงานของจังหวัดมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีนับจากปี พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ จ านวนโรงงงานรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ที่มา: ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : มกราคม 2559) 
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ด้านจ านวนเงินลงทุนของจังหวัดเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนเงินลงทุนเท่ากับ 
420,964 ล้านบาท ด้านจ านวนคนงานเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนเท่ากับ 228,735 คน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  เงินลงทุนและจ านวนแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ที่มา: ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : มกราคม 2559) 
 

 

จ านวน เงินทนุ จ านวน เงินทนุ จ านวน เงินทนุ

โรงงาน (ลา้นบาท) โรงงาน (ลา้นบาท) โรงงาน (ลา้นบาท)

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ 90 167,000.00 55,000 93 167,000.00 55,000 3 0.00 0

นิคมอตุสาหกรรมบ้านหวา้ 
(ไฮเทค)

135 63,679.00 49,000 135 63,679.00 49,000 0 0.00 0

นิคมอตุสาหกรรมสหรัตนนคร 28 43,000.00 7,000 29 43,000.00 7,000 1 0.00 0

รวมโรงงานในนิคม 253 273,679.00 111,000 257 273,679.00 111,000 4 0.00 0

เขตประกอบการอตุสาหกรรม
แฟคเตอรีแลนด์วงัน้อย

107 11,719.68 6,203 110 11,785.68 6,228 3 66.00 25

เขตประกอบการอตุสาหกรรม   
บริษทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  
จ ากดั (มหาชน)

227 68,805.62 40,599 229 69,714.08 40,570 2 908.46 -29

รวมโรงงานในเขต 334 80,525.30 46,802 339 81,499.76 46,798 5 974.46 -4 

รวมโรงงานในนิคมและในเขต
ประกอบการฯ

587 354,204.30 157,802 596 355,178.76 157,798 9 974.46 -4 

โรงงานอตุสาหกรรม นอกนิคม 
และเขต

1,884 211,547.34 117,197 1,971 246,409.73 129,869 87 34,862.39 12,672

รวมทัง้หมด 2,471 565,751.64 274,999 2,567 601,588.49 287,667 96 35,836.85 12,668

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.89 6.33 4.61

ทีม่า : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ณ วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

 ตาราง  แสดงจ านวนโรงงาน  เงินทนุ  และคนงาน แยกตามพ้ืนที ่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

โรงงาน

ปงีบประมาณ 2558 ปงีบประมาณ 2559 สรุปการขยายตวัภาคอุตสาหกรรม

คนงาน คนงาน  คนงาน
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ตาราง แสดงจ านวนโรงงานและเงินทนุ  แยกหมวดหมู่ตามสาขาอุตสาหกรรม ปงีบประมาณ  2558 และ 2559   

เงินทนุ เงินทนุ  เงินทนุ

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)
1.อตุสาหกรรมเกษตรพืน้ฐาน

   (ส่วนมากเป็นโรงสีข้าว)

2. อตุสาหกรรมอาหาร 122 24,021.42 131 24,761.36 9 739.94

3. อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 25 10,475.93 25 10,475.93 0 0.00

4. อตุสาหกรรมส่ิงทอ 22 6,215.00 22 6,215.00 0 0.00

5. อตุสาหกรรมเส้ือผ้าส าเร็จรูป 18 1,326.61 18 1,326.61 0 0.00

6. อตุสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเท้า 35 4,673.08 34 4,605.58 -1 -67.50

7. อตุสาหกรรมไมแ้ละผลิตภัณฑ์จากไม้ 227 3,017.43 235 3,652.34 8 634.91

8. อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 52 1,460.73 53 1,464.23 1 3.50

9.  อตุสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ

38 6,093.83 40 6,160.83 2 67.00

10. อตุสาหกรรมส่ิงพมิพแ์ละผลิตภัณฑ์

      ท่ีเกีย่วข้อง

11. อตุสาหกรรมเคมแีละผลิตภัณฑ์เคมี 85 12,401.56 90 12,855.62 5 454.06

12. อตุสาหกรรมปิโตรเล่ียมและ

      ผลิตภัณฑ์ปิโตรเล่ียม

13. อตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 23 2,122.95 24 2,132.95 1 10.00

14. อตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 171 17,182.88 179 28,439.46 8 11,256.58

15. อตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ

      (ดินเผ่าเซรามคิแกว้)

16. อตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะพืน้ฐาน 18 2,290.33 18 2,290.33 0 0.00

17. อตุสาหกรรมแปรรูปโลหะ 259 18,702.93 270 19,969.11 11 1,266.18

18. อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักรกล 184 54,673.42 187 55,197.82 3 524.40

19. อตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และ

      อเิล็คโทรนิค

20. อตุสาหกรรมเคร่ืองมอือปุกรณ์ขนส่ง 149 46,290.30 160 47,495.93 11 1,205.63

21. อตุสาหกรรมประเภทอืน่ ๆ 389 161,586.52 409 174,878.58 20 13,292.06

รวม 2,471 565,751.64 2,567 601,588.49 96 35,836.85

ทีม่า : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ณ วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

218 170,278.42 216 175,312.41 -2 5,033.99

258 8,746.17 262 8,858.17 4 112.00

30 2,170.33 37 2,813.93 7 643.60

644.00

17 4,372.34 18 4,388.84 1 16.50

จ านวน
(โรงงาน)

131 7,649.46 139 8,293.46 8

 

สาขาอุตสาหกรรม

ปงีบประมาณ ปงีบประมาณ การขยายตวั
ภาคอุตสาหกรรม 25592558 2559

จ านวน
(โรงงาน)

จ านวน
(โรงงาน)
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 3)  การพาณิชยกรรม 
                 การพาณิชยกรรม ข้อมูลส านักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2559 (มกราคม – 
ธันวาคม) มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ รวม 666 แห่ง  ทุนจดทะเบียน 990,250,000 บาท แยกเป็น 
จดทะเบียนบริษัทจ ากัด 451 แห่ง ทุนจดทะเบียน 782,030,000บาท (จดเลิก 105 แห่ง ทุนจดทะเบียน 
2,562,350,000 บาท) จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด 215แห่ง ทุนจดทะเบียน 208,220,000 บาท                
(จดเลิก 103 แห่ง ทุนจดทะเบียน 105,190,000 บาท)  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท าให้การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ 
รถไฟ และทางเรือ มีผู้ประกอบการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม คลังสินค้า
ขนาดใหญ่ ห้องเย็น และโรงสีข้าว เพ่ือส่งไปยังกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่ง
ธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะอิน อ าเภอวังน้อย และ
อ าเภออุทัย ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีตลาดกลางเพ่ือการเกษตรห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ขนาดกลาง กระจายตัวอยู่ในชุมชน อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเทสโก้โลตัส บิ๊กซี  
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๔) การท่องเที่ยว 
 จ านวนผู้มาเยี่ ยมเยือนปี  ๒๕๕๗เพ่ิมขึ้นจากปี  ๒๕๕๖ จ านวน ๒๙๕ ,๙๗๗คน (จาก 
๖,๖๙๘,๕๖๑ คน เป็น๖,๙๙๔,๕๓๘ คน)เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๔ ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจร (ไม่พักค้างคืน) ร้อยละ 
๗๘ และเป็นนักท่องเที่ยว (พักค้างคืน) ร้อยละ ๒๒ 
 

 

ตาราง ทะเบยีนนิตบิคุคลและทนุจดทะเบยีนทีค่งอยูแ่ละใหม่ จ าแนกเปน็รายอ าเภอ พ.ศ. 2558

ราย ทุนจดทะเบียน (พนับาท) ราย ทุนจดทะเบียน (บาท)

รวมยอด 7,145  176,400,401 646 4,939,340                

พระนครศรีอยุธยา 1,272  6,118,494             116 155,650                  

ท่าเรือ 208     551,405               17 13,150                    

นครหลวง 269     11,219,222           19 18,100                    

บางไทร 211     5,013,983             20 73,600                    

บางบาล 142     204,225               15 19,400                    

บางปะอนิ 1,993  66,835,072           194 4,229,670                

บางปะหัน 224     1,064,950             23 31,200                    

ผักไห่ 84      331,610               7 6,500                      

ภาชี 119     335,810               12 10,500                    

ลาดบัวหลวง 161     1,847,100             6 6,000                      

วงัน้อย 1,201  17,573,755           113 148,450                  

เสนา 198     4,535,146             15 21,000                    

บางซ้าย 44      736,000               - -

อทัุย 924     59,594,131           70 183,920                  

มหาราช 74      410,400               12 16,000                    

บ้านแพรก 21      29,100                 7 6,200                      

ทีม่า: ส านักงานพัฒนาธรุกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

อ าเภอ
ทะเบียนนิติบุคคลท่ีคงอยู่ ทะเบียนนิติบุคคลใหม่

จ านวนนักท่องเที่ยวจังหวดัพระนครศรีอยธุยา ป ี2558

ทั้งหมด  6,994,538 คน

ไทย 5,189,040 คน  7๔%)

ต่างชาติ  1,805,498 คน  2 %)

ไม่พักค้างค น 5,445,930 คน  78%) พักค้างค น 1,548,608 คน  22%)
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 5) การศึกษา 
 ปี ๒๕๕8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียน ๔๒๐ แห่ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งอโยธยา และระดับอาชีวศึกษา ๑๑ แห่ง 
 แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น ๓เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
 (๑) เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ครอบคลุม ๙ อ าเภอ ได้แก่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางปะหัน อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอภาชี  อ าเภอ
มหาราช อ าเภอวังน้อย และ อ าเภออุทัย มีโรงเรียน ๒๑๐ แห่ง(โรงเรียนรัฐบาล  ๑๘๘  แห่ง  และเอกชน ๒๒ 
แห่ง)มีนักเรียนรวม๕๒,๐๑๓คน(นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล ๓๖,๖๔๒คนและเอกชน๑๕,๓๗๑ คน) ข้าราชการครู
ผู้บริหารในสถานศึกษาท้ังหมด ๓,๐๓๘ คน (ครูโรงเรียนรัฐบาล ๒,๒๐๒ คน และเอกชน๘๓๖ คน) 
 (๒) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  ครอบคลุม ๗ อ าเภอ  ได้แก่  
อ าเภอบางซ้าย อ าเภอบางไทร อ าเภอบางบาล อ าเภอบางปะอิน อ าเภอผักไห่ อ าเภอลาดบัวหลวง และอ าเภอ
เสนามีโรงเรียนรวม  ๑๘๒ แห่ง (โรงเรียนรัฐบาล  ๑๖๕ แห่ง และเอกชน ๑๗ แห่ง)มีนักเรียนรวม ๓๗,๙๙๘ คน 
(นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล ๒๕,๓๓๑ คนและเอกชน ๑๒,๖๖๗ คน) ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษา
ทั้งหมด ๒,๒๕๘ คน (ครูโรงเรียนรัฐบาล ๑,๗๑๘ คนและเอกชน ๕๔๐ คน) 
 (๓) เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ๔๗ โรงเรียน เป็นโรงเรียนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๒๙ โรงเรียนมนีักเรียนทั้งหมด จ านวน ๒๖,๒๕๗ คน และข้าราชการครู ๑,๔๓๕ คน 
 
 

ตาราง สถิตกิารทอ่งเทีย่ว จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. ๒๕๕4 - ๒๕๕8
พ.ศ. ผู้มาเยีย่มเยือน  นักทัศนาจร 

(ไมพ่กัค้างคืน)
 นักท่องเทีย่ว
 (พกัค้างคืน)

 รายได้จาก
การท่องเทีย่ว 

(ล้านบาท)

 ทีพ่กัแรม  ห้องพกั  ระยะเวลา
พ านัก (วนั)

๒๕๕๔   4,890,949 3862652  1,028,297          7,823        123 5,091             2.8

๒๕๕๕   6,066,545  4,678,573  1,387,972        11,569        137 4,827             2.7

๒๕๕๖   6,226,424  4,833,167  1,393,527        12,235        137 4,997             2.7

๒๕๕๗   6,698,561  5,213,103  1,485,458        13,447        137 5,032             2.7

๒๕๕๘   6,994,538  5,445,930  1,548,608        14,485        143 5,015             2.7

ทีม่า: กรมการทอ่งเทีย่ว
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย ในปี  ๒๕๕๘ มีผู้ ลงทะเบียนเรี ยน ๕๓,๓๔๗ คน  
และมีผู้จบการศึกษา ๓๖,๒๗๗ คน เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สมัครเรียน ๑๙,๘๘๖ คน จบการศึกษา ๔,๔๖๕ คน  
หลักสูตรระยะสั้น(สมัครเรียน ๑๐,๙๑๖ คน จบการศึกษา ๙,๙๘๗ คน) การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
(สมัครเรียน ๙,๐๑๖ คน จบการศึกษา ๘,๗๑๖ คน) 

 

 

นิยามศัพท์ 
1) แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการท างาน 

ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ผู้มีงานท าที่ประกันตนตาม 
พรบ.ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 

2) แรงงานนอกระบบ ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน 
เช่นเดี่ยวกับแรงงานในระบบ 

3) ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
4) ผู้มีงานท า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีลักษณะอย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี้ 
 
 

ตาราง  ผู้เรียน/นักศึกษาทีล่งทะเบยีนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ในสงักัดส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
         จ าแนกตามเพศ  และกิจกรรมการศึกษา ปงีบประมาณ 2558

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

53,347 20,664 32,683 36,277 10,980           25,297          

การส่งเสริมการรู้หนังสือ 271 98 173 200 68                  132                

ประถมศึกษา 1,769 777 992 211 91                  120                

มธัยมศึกษาตอนต้น 8,533 4,484 4,049 1,415 618                797                

มธัยมศึกษาตอนปลาย 9,157 5,953 3,204 2,637 1,208             1,429             

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 156 55 101 2 1                   1                   

การศึกษาเพือ่พฒันาอาชีพ 9,016 2,879 6,137 8,716 2,879             5,837             

การศึกษาเพือ่พฒันาทักษะชีวติ 7,099 2,220 4,879 7,099 2,220             4,879             

การศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 10,916 1,777 9,139 9,987 1,500             8,487             

การศึกษาเพือ่ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) - - - - - -

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 6,378 2,395 3,983 6,010 2,395             3,615             

โครงการตามพระราชด าริ - - - - - -

การจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายพเิศษ 52 26 26 - - -

ท่ีมา:   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

รวมยอด

กจิกรรมการศึกษา
ผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ผู้เรียน/นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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(1) ได้ท างานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลก าไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มี 
ลักษณะอย่างอ่ืนส าหรับผลงานที่ท าเป็น เงิน หรือ สิ่งของ 
 

(2) ไม่ได้ท างาน หรือท างานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(ซึง่ถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานท า) 

- ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือ ผลประโยชน์อ่ืนๆ หรือ ผลก าไรจากการงานหรือธุรกิจใน
ระหว่างที่ไม่ได้ท างาน 

- ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ หรือ ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่าง
ที่ไม่ได้ท างาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปท า 

(3) ท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจ หรือ ไร่เกษตรของหัวหน้าครัวเรือน 
หรอืของสมาชิกครัวเรือน 

5) งาน หมายถึง กิจการที่ท าท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) กิจกรรมที่ท าแล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน อาจจ่ายเป็น 

รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชิ้น 
(2) กิจกรรมที่ท าแล้วได้ผลก าไร หรือหวังที่จะได้รับผลก าไร หรือ ส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน 
(3) กิจการที่ท าให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลก าไรตอบแทนอย่างใด 

ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการท างาน เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนายจ้าง 
6) อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่บุคคลนั้นท าอยู่ การจัดจ าแนกประเภทอาชีพใช้ตาม 

International Standard Classification of Occupation,(ISCO - 08) ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) 

7) อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ ด าเนินการโดยสถานประกอบการที่
บุคคลนั้นก าลังท างานอยู่หรือประเภทของธุรกิจซึ่งบุคคลนั้นได้ด าเนินการอยู่ในสัปดาห์แห่งการส ารวจการจัด
จ าแนกประเภทอุตสาหกรรม ใช้ตาม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)  

8) สถานภาพการท างาน หมายถึง สถานะของบุคคลที่ท างานในสถานที่ท างานหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 
5 ประเภท คือ 

(1) นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพ่ือหวังผลก าไรหรือส่วนแบ่ง และได้จ้างบุคคลอื่น 
มาท างานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง 

(2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยล าพังผู้เดียวหรือ 
อาจมีบุคคลอ่ืนมาร่วมกิจการด้วยเพ่ือหวัง ผลก าไรหรือส่วนแบ่ง และไม่ได้จ้างลูกจ้าง แต่อาจมีสมาชิกใน
ครัวเรือน หรือผู้ฝึกงานมาช่วยท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนส าหรับงานที่ที 

(3) ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ช่วยท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นา  
เกษตร หรือธุรกิจของสมาชิกในครอบครัว 

(4) ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ทีท างานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือเหมาจ่าย  
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างานอาจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ โดยลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

- ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนลูกจ้างประจ า และชั่วคราวของรัฐ 

- ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ท างานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ที่ท างานให้เอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผู้ที่รับจ้าง 

ท างานบ้าน 
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(5) การรวมกลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันท างานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพ่ึงตนเองและช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนมีความเท่าเทียมกัน ในการก าหนดการท างานทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการลุงทุน 
การขาย งานอ่ืนๆ ของกิจการที่ท า ตลอดจนการแบ่งรายได้ให้กับสมาชิก ตามที่ตกลงกัน (การรวมกลุ่ม
ดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์ หรือไม่ก็ได้) 

การจัดจ าแนกประเภทสถานภาพการท างาน ใช้ตาม International Classification of Status in 
Employment, 1993 (ICSE - 93) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีสหภาพการ
ท างานเพ่ิมข้ึนอีก 1 กลุ่ม คือ การรวมกลุ่ม (Member of Producer’ Cooperative) 

9) ชั่วโมงท างาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงการท างานจริงทั้งหมด ในสัปดาห์ 4 แห่งการส ารวจ ส าหรับผู้ที่
มีงานประจ าซึ่งไม่ได้ท างานในสัปดาห์ 4 แห่งการส ารวจให้บันทึกชั่วโมงเป็น 0 ชั่วโมง 

10)  ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ได้จ าแนกการศึกษาตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จดังนี้ 
(1) ไม่มีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไม่เคยเขาศึกษาในโรงเรียน หรือไม่เคยได้รับการศึกษา 
(2) ต่ ากว่าประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าชั้นประถมปีที่ 6 หรือ ชั้นประถม  

ปี่ที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 เดิม 
(3) ส าเร็จประถมศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 7 หรือ ชั้น ม.3 แต่ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า 
(4)  ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม 

ขึ้นไป แต่ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
(5) ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  สายสามัญ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6 ม.ศ.5 หรือ  
ม.8 เดิมขึ้นไปแต่ไม่ส าเร็จระดับศึกษาที่สูงกว่า 

- อาชีวศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หรือวิชาชีพที่เรียนต่อ 
จากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี และไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 

- วิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา (การฝึกหัดครู) ใน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่ส าเร็จระดับการศึกษาที่สูงกว่า 

(6) อุดมศึกษา 
- สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทสามัญศึกษาหรือสายวิชาการโดย 

ได้รับวุฒิบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก 
- สายวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือสายวิชาชีพที่ได้รับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ปริญญาตรี 
- สายวิชาการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาการศึกษา และได้รับ 

ประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
(7) อาชีวศึกษาระยะสั้น หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษา หรือการฝึกอบรมประเภทอาชีวศึกษาที่มี 

หลักสูตรไม่เกิน 1 ปี และได้รับประกาศนียบัตรหรือใบประกาศบัตรหรือใบรับรองเมื่อส าเร็จการศึกษาพ้ืน
ความรู้ของผู้เข้าเรียน ได้ก าหนดให้แตกต่างตามวิชาเฉพาะแต่ละอย่างที่เรียน แต่อย่างต่ าต้องจบประถมศึกษา
ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

(8) อ่ืนๆ หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาท่ีไม่สามารถเทียบชั้นได้ 
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ก าลังแรงงาน การมีงานท าและการว่างงาน 

แผนภูมิประชากรและก าลังแรงงาน (ตารางภาคผนวกที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิประชากรและก าลังแรงงาน เป็นข้อมูลจากการส ารวจของส านักงานสถิติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นข้อมูลประจ าปี 2559 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรผู้อยู่ในวัยท างาน 
(ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 738,307 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 497,875 คน คิดเป็น
อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 67.43 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ได้แก่ เป็นผู้มีงานท า 
490,898 คน  ผู้ว่างงาน 4,309 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.9)ก าลังแรงงานรอฤดูกาล 2,668 คน 
และเป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 240,431 คน  คิดเป็นอัตราผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 32.56 
จ าแนกเป็นผู้ท างานบ้าน 83,369 คน เรียนหนังสือ 52,716 คน และอ่ืนๆ 104.346 คน  

ข้อมูลการมีงานท าและการว่างงานของส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลประจ าปี 
2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรผู้อยู่ในวัยท างาน (ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 
738,307 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 497,875 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 490,898 คน  
ผู้ว่างงาน 4,309 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.9) ก าลังแรงงานรอฤดูกาล 2,668 คน และเป็นผู้ไม่อยู่ 
ในก าลังแรงงาน จ านวน 240,431 คน  
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แผนภูมิประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 

 

ข้อมูลประจ าปี 2559 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 738,307 คน จ าแนก
ตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จได้ดังนี้   ไม่มีการศึกษา12,336 คน (ร้อยละ 1.7) มัธยมศึกษาตอนต้น 
158,081 คน (ร้อยละ 21.4) ต่ ากว่าประถมศึกษา 161,750 คน (ร้อยละ 21.9) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
169,636 คน (ร้อยละ 23.0)  ประถมศึกษา 90,542 คน (ร้อยละ 12.3)  และอุดมศึกษา 145,962 คน 
(ร้อยละ 19.8 ) 
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวภาพรวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2559 มีค่าเฉลี่ย  
คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของก าลังแรงงานในจังหวัด เป็นอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่าค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 37.35 สัญชาติลาวค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.40 และสัญชาติกัมพูชาค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.25 
 

ตารางอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557 - 2559 

ไตรมาส ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ก าลังแรงงานของจังหวัด  (รายปี) 501,527 504,265 497,875 

จ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  3  สัญชาติทั้งหมดในจังหวัด 21,821 14,491 10,649 

จ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนที่มีสัญชาติพม่าในจังหวัด 5,355 3,674 3,978 

จ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนที่มีสัญชาติลาวในจังหวัด 3,067 2,006 1,107 

จ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนที่มีสัญชาติกัมพูชาในจังหวัด 13,401 8,812 5,564 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวภาพรวมในจังหวัด 4.35 2.87 2.14 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติ  พม่าในจังหวัด 24.54 25.35 37.35 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติ  ลาวในจังหวัด 14.06 13.84 10.40 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติ  กัมพูชาในจังหวัด 61.41 60.81 52.25 
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แผนภูมิอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสัญชาติ 

 

          สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 

แผนภูมแิรงงานต่างด้าวที่ได้รบัอนุญาตให้เข้ามาท างาน แบ่งตามประเภทการได้รับใบอนุญาต 
  

 
 
สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ปี 2559  (ณ เดือนธันวาคม) มีจ านวน 4,035 แห่ง แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายคงเหลือในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 26,096 คน จ าแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตดังนี้ 
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ท่ัวไป น าเข้า พิสูจน์สัญชาติ MOU ชนกลุ่มน้อย ประกาศ ครม. เวียดนาม 
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มาตรา 9 
ประเภทชั่วคราว(ทั่วไป) มีสถานประกอบการจ านวน 321 แห่ง แรงงานจ านวน 947 คน 
ประเภทชั่วคราว (MOU) จ าแนกเป็น 
น าเข้า  - สถานประกอบการจ านวน 373 แห่ง จ าแนกตามประเภทกิจการใน 3 อันดับแรก คือ 

1) การให้บริการต่างๆ 77 แห่ง (ร้อยละ 20.64)  
2) กิจการก่อสร้าง 55 แห่ง (ร้อยละ 14.75)  
3) งานรับใช้ในบ้าน 42 แห่ง (ร้อยละ 11.26) 

       - แรงงานจ านวน  6,976 คน จ าแนกเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 2,888 คน สัญชาติลาว 1,362 คน 
สัญชาติกัมพูชา 2,726 คน 

พิสูจน์สัญชาติ  - สถานประกอบการจ านวน 843 แห่ง จ าแนกตามประเภทกิจการใน 3 อันดับแรก คือ 
  1) งานรับใช้ในบ้าน 151 แห่ง (ร้อยละ 17.91)  
  2) กิจการก่อสร้าง 97 แห่ง (ร้อยละ 11.51)  
  3) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 80 แห่ง (ร้อยละ 9.49)  

       - แรงงานจ านวน  3,467 คน จ าแนกเป็น สัญชาติเมียร์มาร์ 2,774 คน สัญชาติลาว 300 คน 
              สัญชาติกัมพูชา 393 คน 

มาตรา 12 - ส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีสถานประกอบการจ านวน 320 แห่ง แรงงานจ านวน 2,283 คน 
มาตรา 13   - ชนกลุ่มน้อยมีสถานประกอบการจ านวน 118 แห่ง แรงงานจ านวน  441 คน 

- ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีสถานประกอบการจ านวน           
2,059 แห่ง แรงงานจ านวน 11,979 คน 
- เวียดนาม มีสถานประกอบการจ านวน 1 แห่ง แรงงานจ านวน 3 คน 

แผนภูมจิ านวนแรงงานต่างด้าวเข้าเม องถูกกฎหมายจ าแนกตามสัญชาติ ตารางภาคผนวกที่ 18) 
 
 

 
      ข้อมูล ปี 2559 (ณ เดือนธันวาคม) ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานจ าแนกตามสัญชาติ  
ที่ท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 3,671 คน เป็นสัญชาติญี่ปุ่นมากที่สุด จ านวน 1,825 คน 
รองลงมาเป็น สัญชาติจีน จ านวน 260 คน สัญชาติฟิลิปปินส์ จ านวน 181 คน สัญชาติมาเลเซียจ านวน 106 
คน สัญชาติอเมริกัน จ านวน 83 คน สัญชาติสิงคโปร์ จ านวน 70 คน สัญชาติไทยใหญ่ จ านวน 61 คน สัญชาติ
เกาหลีใต้ จ านวน 27 คน สัญชาติอังกฤษ จ านวน 40 คน สัญชาติอินเดีย จ านวน 12 คน และสัญชาติอ่ืนๆ
จ านวน 1,006 คน 
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             การพัฒนาฝีม อแรงงาน 
    ในปี 2559(ณ เดือนธันวาคม) การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการฝึกพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

แผนภูมิการฝึกเตรียมเข้าท างาน การฝึกยกระดับฝีม อแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีม อแรงงาน 

 

           1) การฝึกยกระดับฝีม อแรงงาน 
   ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมดจ านวน 5,083
คน ผ่านการฝึกยกระดับ จ านวน 5,083คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับคือ 

- ธุรกิจและบริการ จ านวน 2,953 คน (ผ่านการฝึกยกระดับ จ านวน 2,953 คน) 
- ช่างเครื่องกล  จ านวน 1,044 คน (ผ่านการฝึกยกระดับ จ านวน 1,044 คน) 
- ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  จ านวน   712 คน (ผ่านการฝึกยกระดับ จ านวน   712 คน) 

 - ช่างอุตสาหการ   จ านวน   374 คน (ผ่านการฝึกยกระดับ จ านวน 374 คน) 
           2) การทดสอบมาตรฐานฝีม อแรงงาน 
 จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมดจ านวน 3,370คน ผ่านการทดสอบจ านวน
3,246คน  โดยกลุ่มอาชีพที่มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คือ 

- ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  จ านวน 3,091คน  (ผ่านการทดสอบ จ านวน  2,985 คน) 
-  ช่างเครื่องกล จ านวน211 คน  (ผ่านการทดสอบ จ านวน 211 คน) 
- ช่างอุตสาหการ จ านวน    43คน(ผ่านการทดสอบ จ านวน  25 คน) 
- ช่างก่อสร้าง จ านวน      25 คน  (ผ่านการทดสอบ จ านวน  25 คน) 
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          3) การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ ่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีม อแรงงาน 

 จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมดจ านวน 62คน ผ่านการทดสอบ จ านวน 
59คน  กลุ่มอาชีพที่มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คือช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
จ านวน62คน(ผ่านการทดสอบ จ านวน  59 คน) 

แผนภูมิ จ านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนส่งเสริมพัฒนาฝีม อแรงงาน  ตารางภาคผนวกที่ 26) 

 
 ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการที่ขึ้ นทะเบียนส่ งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานของจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปี 2559 (มกราคม–ธันวาคม)มีจ านวน 32 แห่ง แยกเป็น สถานประกอบการขนาดเล็ก
(แรงงานน้อยกว่า 50 คน) จ านวน 12 แห่ง สถานประกอบการขนาดกลาง (แรงงานมากกว่า 50 - 200 คน) 
จ านวน 7 แห่ง สถานประกอบการขนาดใหญ่(แรงงานมากกว่า 201 คน) จ านวน 13 แห่ง โดยประเภท
กิจการที่มีการขึ้นทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะ 
จ านวน 5 แห่ง รองลงมาคืออุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
และการบิน จ านวน 4 แห่ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมพลาสติก จ านวน 3 แห่ง 

             การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 

แผนภูมิการตรวจแรงงานและสถานประกอบกิจการจ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ 

(ตารางภาคผนวกท่ี 27) 
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ผลการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ในปี 2559 (ณ เดือนธันวาคม) ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีจ านวนสถานประกอบกิจการที่
ได้รับการตรวจทั้งหมด 410แห่ง ปฏิบัติถูกต้อง390แห่งจ านวนลูกจ้างที่ผ่านการตรวจมีจ านวนทั้งหมด 26,104 
คน เป็นชาย 12,057 คน เป็นหญิง 14,035 คน เป็นเด็ก 12 คนส่วนสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
จ านวนตามขนาดของสถานประกอบกิจการ ขนาด10-19 คน จ านวน 4 แห่ง ขนาด 20-29 คน จ านวน 10 แห่ง 
ขนาด 50-99 คน จ านวน 5 แห่ง ขนาด 100-299 คน จ านวน 1 แห่ง  

ส าหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ตารางภาคผนวกที่ 28)  
ปี 2559(มกราคม–ธันวาคม)จ าแนกตามประเภทกิจการ รวม 20 แห่ง ดังนี้ 

1. เรื่องเก่ียวกับวันหยุด 
 - ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 1 แห่ง 
2. เรื่องเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้าง 
 - ประเภทอุตสาหกรรมการขายส่ง  การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯลฯจ านวน 1 แห่ง 
3. เรื่องเก่ียวกับค่าล่วงเวลาและค่าท างาน 
 - ประเภทอุตสาหกรรมการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม จ านวน 1 แห่ง 
4. เรื่องเก่ียวกับข้อบังคับ 
 - ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 10 แห่ง 

- ประเภทอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯลฯ จ านวน 1แห่ง 
 - ประเภทอุตสาหกรรมการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมจ านวน 3 แห่ง 
 - ประเภทอุตสาหกรรมการกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ จ านวน 2 แห่ง 
 - ประเภทอุตสาหกรรมกิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม ฯลฯ จ านวน 1 แห่ง 

 

1) การตรวจความปลอดภัยในการท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     ส าหรับการตรวจความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบการ ข้อมูลจากส านักงานสวัสดิการ 
และคุ้ มครองแร งงาน  ปี  2559  (มกราคม–ธั นวาคม )มี สถานประกอบการที่ ผ่ านการตรวจ 
จ านวนทั้งหมด 181 แห่ง พบว่ามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง จ านวน 158 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการ
ตรวจ จ านวน 18,543 คน เป็นชาย 8,515 คน เป็นหญิง 10,028 คน และมีสถานประกอบการที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง จ านวน 23 แห่ง จ าแนกตามขนาดเป็นสถานประกอบการที่มีขนาด 1-4 คน จ านวน 2 แห่ง ขนาด 5-9 คน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 10-19  จ านวน 3 แห่ง ขนาด 20-24  จ านวน 6 แห่ง ขนาด 50-99  จ านวน 8 
แห่ง ขนาด 100 – 299  จ านวน 2 แห่ง และขนาด 300 -499 จ านวน 1 แห่ง ส าหรับประเภท
อุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคือประเภทอุตสาหกรรม การผลิตมากที่สุด จ านวน 17แห่งโดยการตรวจ
จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการและตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ 
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ตารางการตรวจความปลอดภัยตามขนาดสถานประกอบการ ตารางภาคผนวกที่ 29) 

ขนาด ได้รับการตรวจ ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

1 – 4  8 6 2 
5 – 9 21 20 1 

10 – 19 35 32 3 
20 – 49 50 44 6 
50 – 99 33 25 8 

100 – 299 29 27 2 
300 - 499 3 2 1 
500 - 999 1 1 - 
1,000 ขึ้นไป 1 1 - 

รวม 181 158 23 
 

ตารางการตรวจความปลอดภัยจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม5 ล าดับแรก  ตารางภาคผนวกที่ 30) 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ได้รับการ

ตรวจ 
ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

การผลิต 105 88 17 
การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ 28 25 3 
การก่อสร้าง 13 10 3 
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 13 13 - 
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า การคมนาคม 8 8 - 
กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม 5 5 - 

 
 

2) จ านวนองค์กรลูกจ้าง ตารางภาคผนวกที่ 32) 
      ข้อมูลองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 (ณ เดือน
ธันวาคม)  มีจ านวน 81 แห่ง องค์การลูกจ้าง ประเภทสหภาพแรงงานในกิจการเอกชนมี จ านวน 79 แห่ง 
สหพันธ์แรงงาน จ านวน 1 แห่งและสภาองค์การลูกจ้าง จ านวน 1 แห่ง 

3) ข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาท/ข้อขัดแย้ง  ตารางภาคผนวกที่ 33) 
      ในปี  2559 (ณ เดื อนธั นวาคม) มีการแจ้ งข้ อ เ รี ยกร้ องต่ อสถานประกอบกิ จการ  
35 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 17,504 คน เกิดข้อพิพาทแรงงาน 9 แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 2,431 คน 
เกิดข้อขัดแย้ง จ านวน23 แห่ง ลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้อง 6,862 คน 
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การประกันสังคม 
จ านวนสถานประกอบกิจการและลูกจ้างแยกรายอ าเภอ ณ วันที ่31ธันวาคม 2559 

 

ในปี 2559 (ณ เดือนธันวาคม)สถานพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในโครงการประกันสังคม 
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีจ านวน 5 แห่ง ( แยกเป็น 

1) สถานพยาบาลรัฐบาล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา 
        2)  สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ และ 
โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนสถานประกอบกิจการ  แห่ง) จ านวนลูกจ้าง  คน) 
พระนครศรีอยุธยา 1,032 23,514 

ท่าเรือ 204 5,577 
นครหลวง 254 11,321 
บางไทร 223 7,047 
บางบาล 90 3,693 

บางปะอิน 1,452 116,231 
บางปะหัน 191 4,409 

ผักไห่ 88 1,029 
ลาดบัวหลวง 147 3,368 

เสนา 233 18,822 
บางซ้าย 41 1,491 
มหาราช 81 829 

บ้านแพรก 19 454 
ภาช ี 105 2,171 

วังน้อย 860 40,544 
อุทัย 797 88,596 
รวม 5,817 329,096 
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แผนภูมิจ านวนสถานประกอบกิจการและลูกจ้างกองทุนประกันสังคม ตารางภาคผนวกที่ 35) 

 
  
ข้อมูล ปี 2559 (ณ เดือนธันวาคม) กองทุนประกันสังคม มีสถานประกอบการ จ านวน 5,817 แห่ง ลูกจ้างท่ี
เข้าร่วมประกันตน จ านวน 378,768 คน แยกเป็น 

   - ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  จ านวน    329,096 คน  
   - ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  จ านวน      24,051 คน  
   - ผู้ประกันตนตามมาตรา 40  จ านวน     25,621 คน 

กองทุนเงินทดแทนมีสถานประกอบการ จ านวน 5,289 แห่ง ลูกจ้างที่เข้าร่วมประกันตน จ านวน 317,357 คน 

          การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้าง ตารางภาคผนวกที่ 36) 
 ข้อมูลปี 2559 (ณ เดือนธันวาคม) มีจ านวนนายจ้างแจ้งข้ึนทะเบียนใหม่  210 แห่ง แจ้งหยุดกิจการ  
257แห่งและแจ้งเพ่ิมสาขา 8 แห่ง 

          การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกจ้าง  ตารางภาคผนวก 36) 
ข้อมูลปี 2559 (ณ เดือนธันวาคม)มีจ านวนลูกจ้างเข้าท างาน 165,805 คน มีลูกจ้างลาออก จ านวน  

148,007 คน เปรียบเทียบผูป้ระกันตนเข้าท างานกับผู้ประกันตนออกจากงาน พบว่า ผู้ประกันตนเข้าท างาน
มากกว่าออกจากงาน จ านวน 25,730 คน 

การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน  ตารางภาคผนวก 37) 
ในปี 2559 มีการรบัเงินกองทุนประกันสังคมรวมจ านวน 360,963ราย จ านวนเงิน  2,445.465  

ล้านบาท จ าแนกเปน็รายมาตรา 
- มาตรา 33 จ านวน 39,209ราย  เงิน 2,335.262 ล้านบาท 
- มาตรา 39 จ านวน  238,523ราย เงิน   101.596 ล้านบาท 
- มาตรา 40 จ านวน    83,231ราย เงิน   8.607 ล้านบาท 
ส าหรับ การรับเงินกองทุนเงินทดแทนมีจ านวน 4,675 ราย เงิน 80.942 ล้านบาท 
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          การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน/การจ่ายเงินทดแทน  ตารางภาคผนวก 37) 

ในปี 2559จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน รวมจ านวน 63,865ราย เงิน 583.871 ล้านบาท จ าแนก
เป็นรายมาตรา ดังนี้ 

-    มาตรา 33 และมาตรา 39 จ านวน 62,392 ราย เงิน 580.788 ล้านบาท 
-    มาตรา 40   จ านวน   1,473 ราย เงิน    3.083 ล้านบาท 

          ส าหรับการจ่ายเงินทดแทน มีจ านวน   3,046 ราย เงิน 27.604 ล้านบาท 
 

การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมและการวินิจฉัยเงินทดแทน  ตารางภาคผนวก 38) 
          - การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม ปี 2559 รวมจ านวน90,194 ราย 

1. กรณีเจ็บป่วย จ านวน   64,113 ราย 
2. กรณีคลอดบุตร จ านวน 4,936 ราย 
3. กรณีทุพพลภาพ จ านวน 38 ราย 
4. กรณีตาย จ านวน 460 ราย 
5. กรณีสงเคราะห์บุตรจ านวน 5,469 ราย 
6. กรณีชราภาพ จ านวน 4,757 ราย 
7. กรณีว่างงาน จ านวน 7,637 ราย 

- การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 จ านวน1,298 ราย 
- การวินิจฉัยเงินทดแทน รวมจ านวน 1,486 ราย 

แผนภูมิ จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจ าแนกตามประเภทกิจการ 
 ตารางภาคผนวก 39) 
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        ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน จ าแนกตามประเภทกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปี 2559 (มกราคม–ธันวาคม) มีจ านวนสถานประกอบการ 5,817 แห่ง ลูกจ้าง 329,096 คน โดยสถาน
ประกอบการที่มีขนาดลูกจ้าง 1 – 9 คน มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 3,465 แห่ง (ร้อยละ 59.57) มีลูกจ้าง 
จ านวน 12,515 คน (ร้อยละ 3.80 ของลูกจ้างทั้งหมด) รองลงมาคือสถานประกอบการที่มีขนาดลูกจ้าง 10 
– 19 คน จ านวน 795 แห่ง (ร้อยละ 13.67) ลูกจ้าง จ านวน 10 ,734 คน และขนาดลูกจ้าง 20 – 49 
คน จ านวน 685 แห่ง (ร้อยละ 11.78) ลูกจ้างจ านวน 21 ,125 คน  ส่วนสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ขนาด 1,000 คนข้ึนไปมีจ านวนน้อยที่สุด คือ 47 แห่ง (ร้อยละ 0.81) แต่มีจ านวนลูกจ้างมากที่สุด จ านวน 
128,879 คน (ร้อยละ 39.16 ของลูกจ้างทั้งหมด) 
 
           จ านวนคนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 คนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 16,391 คน เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย ร้อยละ 55.96 รองลงมาเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ร้อยละ 14.70 
และเป็นคนพิการสติปัญหา ร้อยละ 9.54 คน ตามล าดับ  
           จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากร จ านวนทั้งสิ้น 849,400 คน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป จ านวน 123,000 คน คิดเป็นร้อยละ 14.48 ของประชากรของจังหวัด แยกเป็น อายุระหว่าง 60 – 69 
ปี จ านวน 64,600 คน (ร้อยละ 52.52)  อายุระหว่าง 70-79 ปี จ านวน 38,900 คน (ร้อยละ 31.63) 
และอายุระหว่าง 80 ปีขึ้นไป จ านวน 19,500 คน (ร้อยละ 15.85) 
(ข้อมูลจากสถานการณ์แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 
 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ าจังหวัด   
 ปัจจุบันประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 ก าหนดให้อัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวันละ 308 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป   
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         ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 
            1) อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
        อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพก าลังแรงงานใน
ตลาดแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยค านวณจากก าลังแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทียบกับ
ประชากรวัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ปี 2559 อัตราการมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอัตราร้อยละ 67.40  
            ตารางอัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557 - 2559 

สถานภาพแรงงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ก าลังแรงงานในจังหวัด 501,527  504,265 497,875 
ประชากรที่มีอายุ  15  ปีขึ้นไปในจังหวัด 736,359 737,343 738,307 
อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัด 68.11 68.4 67.4 

แผนภูม ิ  อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

           2) อัตราการจ้างงานในภาคเกษตร / นอกภาคเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     จากข้อมูล ปี 2559 อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็น                  

ร้อยละ 7.4 ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 23.30  และลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 25.33                      

ในขณะเดียวกันอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรในปี 2559 มีอัตราเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้ อยละ 0.75   

ในภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 7.4  ดังนั้น จะพบว่าอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง 

ส่วนอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2558  คิดเป็นร้อยละ 92.6 ส่วนอัตราการจ้างงาน

นอกภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 92.6 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ  2.1  
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ตาราง อัตราการจ้างงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557 – 2559 

 
สถานภาพแรงงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 จ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรของจังหวัด 48,475 47,194 36,195 
 จ านวนผู้ท างานนอกภาคเกษตรของจังหวัด  449,253 451,297 454,703 
 จ านวนผู้มีงานท าในจังหวัด  497,728 498,491 490,898 
 อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด  9.74 9.5 7.4  
 อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด  90.26 90.5 92.6  

 
แผนภูมิ  อัตราการจ้างงานในภาคเกษตร/นอกภาคเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

           3) อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 45.3 ของจ านวนผู้มีงานท า
ทั้งหมด ซึ่งมีอัตราที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 

ตารางอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557 - 2559 

สถานภาพแรงงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ผู้มีงานท าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 205,523 213,818 222,155 

จ านวนผู้มีงานท าในจังหวัด 497,728 498,491 490,898 

อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 41.29 42.9 45.3 
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แผนภูมิ  อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

  

         4) อัตราการว่างงาน 
  อัตราการว่างงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 มีอัตราร้อยละ 1.0 เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วที่มี
อัตราการว่างงานร้อยละ 0.8  

ตารางอัตราการว่างงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557 - 2559 
สถานภาพแรงงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนผู้ไม่มีงานท าในจังหวัด 2,545 4,195 4,790 

ก าลังแรงงานในจังหวัด 501,527 504,265 497,875 

อัตราการว่างงานในจังหวัด 0.51 0.8 1.0 
 

แผนภูมิ  อัตราการว่างงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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     5)  อัตราการบรรจุงาน 

 อัตราการบรรจุงานในแต่ละปีเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของภาวะด้านแรงงาน ซึ่ง
สามารถศึกษาวิเคราะห์จากจ านวนต าแหน่งงานว่าง จ านวนผู้สมัครงานและจ านวนผู้ได้รับการบรรจุงานเมื่อ
เทียบผลการบรรจุงาน กับจ านวนต าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่าอัตราการ
บรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างจังหวัด ปี 2559 มีต าแหน่งงานว่าง 15,028 อัตรา ผู้สมัครงาน 4,373 คน 
บรรจุงาน 3,275 คน อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างคิดเป็นร้อยละ 21.79 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 60.33 อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานอยู่ที่ร้อยละ 74.89 อัตราเปลี่ยนแปลง
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.57 

ตารางอัตราการบรรจุงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557-2559 

สถานภาพแรงงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวนผู้ได้รับการบรรจุงาน 11,803 12,054 3,275 

ผู้สมัครงานในจังหวัด 10,347 12,497 4,373 

จ านวนต าแหน่งงานว่าง 13,830 14,679 15,028 

อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด 114.07 96.46 74.89 
อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างจังหวัด 85.34 82.12 21.79 

 

แผนภูมิ  อัตราการบรรจุงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สถานการณ์ด้านอุปสงค์แรงงาน  Demand) ปี 2560 
1 ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงปริมาณ 

1.1 จ านวนผู้ท างานทั้งหมด 
   จากการส ารวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานเพ่ือรองรับการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนระดับ

จังหวัดปี 2560 ซึ่งด าเนินการส ารวจสถานประกอบการใน 29 สาขาอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 992 แห่ง แบ่งตามขนาดของสถานประกอบการ ดังนี้ 1) ขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1 -
10 คน) 356 แห่ง 2) ขนาดกลาง (ลูกจ้าง 11 – 50 คน) 276 แห่ง 3) ขนาดใหญ่ (ลูกจ้าง 51- 200 คน)
198 แห่ง 4) ขนาดใหญ่มาก (ลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป) 162 แห่ง (ด าเนินการส ารวจสถานประกอบกิจการที่มี
รายชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ธันวาคม 2559 มีจ านวนทั้งหมด 5,817 แห่ง 
ผู้ประกันตน 378,768 คน) จากการส ารวจพบว่ามีผู้ท างานจ านวนรวมทั้งสิ้น 264,196 ราย เป็นชาย 
146,544 ราย (ร้อยละ 55.47) หญิง 117,652 ราย (ร้อยละ 44.53) ทั้งนี้ผู้ท างานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
แรงงานฝีมือมากที่สุด จ านวน 120,081 ราย (ร้อยละ 45.45) รองลงมาได้แก่กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ จ านวน 
91,059 ราย (ร้อยละ 34.47) และกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ จ านวน 19,192 ราย (ร้อยละ 7.26) โดยเป็น 
ผู้เชียวชาญ/ผู้บริหาร จ านวน 33,864 ราย (ร้อยละ 12.82) ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดจ าแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2560 

หน่วย : คน 

ระดับฝีม อแรงงาน 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร 21,683 14.80 12,181 10.35 33,864 12.82 
แรงงานฝีมือ 65,329 44.58 54,752 46.54 120,081 45.45 
แรงงานกึ่งฝีมือ 49,374 33.69 41,658 35.41 91,059 34.47 
แรงงานไร้ฝีมือ 10,158 6.93 9,034 7.68 19,192 7.26 
รวม 146,544 100.00 117,652 100.00 264,196 100.00 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 
   

 1.2 จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 เมื่อจ าแนกจ านวนผู้มีงานท าทั้ งหมดตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่าในปี 25 60  
มีผู้ท างานที่จบการศึกษาระดับปวช. มากที่สุด จ านวน 68,985 ราย (ร้อยละ 26.11) รองลงมาได้แก่ระดับ
ปวส . /อนุ ปริ ญญา  จ านวน  63,666  ราย  ( ร้ อยละ  24.10)  ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย 
57,898 ราย (ร้อยละ 21.19) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 52,107 ราย (ร้อยละ 19.72) ระดับปริญญาตรี 
16,904 ราย (ร้อยละ 6.40) ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 3,564 ราย (ร้อยละ 1.35) และระดับ
ปริญญาโท 1,072 ราย (ร้อยละ 0.41) ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มผู้ท างานที่จบการศึกษาระดับปวช. และระดับ 
ปวส. ขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือและ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ตามล าดับ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จ านวนผู้ท างานทั้งหมดในปี 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : คน 

ระดับดารศึกษา แรงงานไร้ฝีม อ แรงงานกึ่งฝีม อ แรงงานฝีม อ 
ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้บริหาร 
รวม 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 1,253 1,476 835 - 3,564 
มัธยมศึกษาตอนต้น 9,158 20,961 21,988 - 52,107 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8,781 24,749 24,368 - 57,898 
ปวช. - 26,942 35,350 6,693 68,985 
ปวส./อนุปริญญา - 16,931 37,091 9,644 63,666 
ปริญญาตรี - - 449 16,455 16,904 
ปริญญาโท - - - 1,072 1,072 
ปริญญาเอก - - - - - 

รวม 19,192 91,059 120,081 33,864 264,196 
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 

2 ผลการส ารวจข้อมูลอุปสงค์แรงงานในเชิงคุณภาพ ปี 2560 
2.1 ความต้องการด้านความรู้ของผู้ท างาน 

จากการส ารวจข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความต้องการด้านความรู้ของผู้ท างาน 
ด้านต่างๆ ของพนักงานในแต่ละประเภทกิจการ โดยเปรียบเทียบระดับความที่ เป็นจริงในปัจจุบัน  
กับระดับความรู้ที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ พบว่าในแต่ละประเภทกิจการและแต่ละกลุ่มแรงงาน จะมีช่องว่าง
ระหว่างความรู้ที่มีอยู่จริงกับระดับความรู้ที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้แตกต่างกันไป ทั้งนี้ในภาพรวมของทุก
กิจการ พบว่าในแรงงานทุกกลุ่มฝีมือ ยังคงมีปัญหาระดับความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นจริงต่ ากว่าระดับที่
ผู้ประกอบการคาดหวังอยู่พอสมควร  

เมื่อเทียบการคาดหวังของผู้ประกอบการกับระดับความรู้จริงของพนักงานในปัจจุบัน 
พบว่าผู้ประกอบการคาดหวังระดับประเภทความรู้ของพนักงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.02 ความรู้จริง
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.48 การคาดหวังประเภททักษะค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.67 ทักษะจริงค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 4.18 รายละเอียดตามตารางที่ 3 - 4 
ตารางที่ 3 ระดับประเภทความรู้ของพนักงานที่เป็นอยู่จริง และที่ผู้ประกอบการคาดหวัง จ าแนกตามกลุ่มฝีมือแรงงาน 

ประเภทความรู้ 
แรงงานไร้ฝีม อ แรงงานกึ่งฝีม อ แรงงานฝีม อ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร เฉลี่ยทัง้หมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1. ความรู้ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบในวิชาชพี 

1.05 1.36 1.93 2.42 3.27 3.94 4.05 4.71 2.90 3.47 

2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม ่

1.35 1.73 2.07 2.66 3.24 3.75 4.20 4.76 3.02 3.54 

3. ความรู้ด้านธุรกิจ 1.31 1.59 2.00 2.47 3.28 3.75 4.14 4.55 2.98 3.40 
4. ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัองค์กร 

1.37 1.59 2.12 2.54 3.33 3.81 4.17 4.60 3.05 3.46 

5. ความรู้ความเขา้ใจใน
สาขาวิชาชีพ 

1.42 1.62 2.16 2.63 3.38 3.82 4.34 4.79 3.13 3.55 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 
หมายเหตุ : คะแนนระดับความรู้ด้านต่าง ๆ  มีความหมายดังนี้ 

1  คะแนน  มีความรู้พื้นฐานในแต่ละดา้น  2  คะแนน  มีความรู้กวา้งขวาง และลึกในแต่ละด้าน 
3  คะแนน  มีความรู้ในระดับที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ต่างๆ และแนวทางปฏิบัติงานในภาพรวมระดับองค์กรได้ 
4  คะแนน  มีความรู้ความกว้างและลกึในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม 
 5  คะแนน  มีความรู้แตกฉาน ทั้งในแนวกว้างและลึก ซ่ึงสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 
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ตารางที่ 4 ระดับประเภททักษะของพนักงานที่เป็นอยู่จริงและที่ผู้ประกอบการคาดหวัง จ าแนกตามกลุ่มฝีมือแรงงาน 

ประเภททักษะ 
แรงงานไร้ฝีม อ แรงงานกึ่งฝีม อ แรงงานฝีม อ 

ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้บริหาร 

เฉลี่ยทัง้หมด 

ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 1.09 1.25 1.97 2.41 3.40 3.96 4.10 4.53 2.97 3.39 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 1.43 1.66 2.11 2.64 3.26 3.78 4.22 4.71 3.05 3.52 
3. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และ
การค านวณ 

1.34 1.57 2.04 2.51 3.31 3.76 4.16 4.62 3.02 3.44 

4. ทักษะในการส่ือสาร 1.34 1.56 2.06 2.50 3.41 3.81 4.22 4.66 3.07 3.46 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 1.40 1.64 2.13 2.61 3.37 3.81 4.29 4.73 3.10 3.53 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะใน
วิชาชีพ 

1.43 1.66 2.17 2.62 3.39 3.86 4.37 4.81 3.15 3.57 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560  
หมายเหตุ : คะแนนระดับทักษะด้านตา่ง ๆ  มีความหมายดังนี้ 

1  คะแนน  ไม่สามารถปฏิบัติงานในชีวติประจ าวันตามหน้าที่ได้โดยไม่มีผู้ควบคุม 
2  คะแนน  สามารถปฏบิัติงานในชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ด้วยตนเอง 
3  คะแนน  สามารถปฏบิัติงานและแกป้ัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองและทีมงาน 
4  คะแนน  สามารถสอนงานเฉพาะด้านและให้ค าปรึกษาในงานเฉพาะดา้นแกเ่พื่อนร่วมงานผู้อื่นได้ 
 5  คะแนน  สามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานรวมไปถึงให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานได้ 

2.2 สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในปี 2560 

พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรก 1)แรงงานสนใจไปท างานต่างประเทศมากขึ้น 2)แรงงานผันตัวไปเป็น
ผู้ประกอบการ(SMEs) มากขึ้น 3) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมท างานมีน้อยลงกว่าความต้องการ 

ส่วนแนวทางการแก้ไข สถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า 1)การจ้างแรงงานต่างด้าว 2)การเพ่ิม
ค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหม่ 3)ควรใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน  
ตารางที่ 5 สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ล าดับที ่ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
1 แรงงานสนใจไปท างานต่างประเทศมากขึ้น จ้างแรงงานต่างด้าว 
2 แรงงานผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการ(SMEs) มากขึ้น เพิ่มค่าจ้างและสวสัดิการเพื่อจูงใจแรงงานใหม่ 
3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีพร้อมท างานมีน้อยลงกว่าความต้องการ ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงาน 
4 แรงงานมุ่งศึกษาต่อในระดับอดุมศกึษามากขึ้น จนขาดแคลน

แรงงานระดับกลาง 
ผลิตเท่าที่มีแรงงาน 

5 แรงงานท่ีมีอยู่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไมต่รงกับความ
ต้องการ 

ย้ายฐานการผลติไปต่างประเทศ 

6 แรงงานเลือกงานหรือการมีทัศนคติในทางลบต่อการท างาน
ประเภทที่ใช้ทักษะต่ า 

จ้างท างานล่วงเวลามากข้ึน 

7 แรงงานย้ายจากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคเกษตรมากขึ้น รักษาระดับการผลติให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตทีม่ีอยู ่
8 ปัญหาการลดลงของประชากร การให้ข้อมูลและข่าวสารดา้นอาชีพท่ีขาดแคลนให้ทั่วถึง

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
9 ปัญหาการเข้าและออก(Job Turnover) ของแรงงานอยู่ใน

ระดับสูง 
 

10 แรงงานย้ายออกไปท างานในภาคที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น 
(Informal sector) 

 

11 แรงงานท่ีท างานยากล าบาก (3D) ได้ค่าตอบแทนไม่จูงใจ  
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 
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สถานการณ์ด้านอุปทานแรงงาน (Supply) ปี 2560 
ในปี 2560 ส านักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล

ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) ที่เรียนต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงานใน 
ปี 2559 จากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

1 ผลการส ารวจข้อมูลอุปทานแรงงานในเชิงปริมาณ ปี 2560 
        1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

(1) ระดับมัธยมศึกษา 
จากการเก็บข้อมูลผู้ส า เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 255 8 จากโรงเรียน 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ เขต 2 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และ โรงเรียนเอกชน พบว่ามี
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 11,276 คน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 7,957 คน (ร้อยละ 
70.57) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,319 คน (ร้อยละ 29.43) และจากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น 
รายละเอียดตามตารางที่ 6 
ตารางที่  6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษา  จ าแนกตามเพศและระดับชั้น  

ปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) 
หน่วย : คน 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.3 3,803 75.02 4,154 66.92 7,957 70.57 
ม.6 1,266 24.98 2,053 33.08 3,319 29.43 
รวมท้ังหมด 5,069 100 6,207 100 11,276 100 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน . 2560 
 

 2) ระดับอาชีวศึกษา 
จากข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) 

ของสถานศึกษาระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม จ านวน 4,554 คน เป็นชาย 
2,538 คน เป็นหญิง 2,016 คน พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จ านวน 1,969 คน เป็นเพศชาย 
1,131 คน (ร้อยละ  57.44) เพศหญิง 838 คน (ร้อยละ 44.56) ส่วนในระดับ ปวส./อนุปริญญา   
มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,585 คน เป็นเพศชาย 1,407 คน (ร้อยละ 54.43) และเพศหญิง 1,178 คน
(ร้อยละ 45.57)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายสาขาวิชาที่จบ พบว่า ในระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด จ านวน 921 คน(ร้อยละ  46.78) รองลงมาได้แก่
สาขาอุตสาหกรรม 878 คน (ร้อยละ 44.59) ในระดับ ปวส./อนุปริญญา สาขาที่มีผู้จบการศึกษามากที่สุด
เช่นเดียวกับระดับ ปวช. ได้แก่ สาขาพณิชยกรรม โดยมีผู้จบการศึกษา 1,293 คน (ร้อยละ 50.02) 
รองลงมา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม 1,219 คน (ร้อยละ 47.16) รายละเอียดตามตารางที่ 7 
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ตารางที่  7  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอาชีวศึกษา จ าแนกตามเพศและสาขาท่ีจบ 
                  ปีการศึกษา  2558 (จบการศึกษา ปี พ.ศ. 2559) 

  หน่วย : คน 

สาขาวิชา 
ปวช. ปวส./อนุปริญญา รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 10 2 12 0.61 13 16 29 1.12 2.3 18 41 0.90 

คหกรรม 17 55 72 3.66 1 3 4 0.15 18 58 76 1.67 

อุตสาหกรรม 815 63 878 44.59 1,110 109 1,219 47.16 1,925 172 2,097 46.05 

พณิชยกรรม/
บริหารธรุกิจ 

263 658 921 46.78 262 1,031 1,293 50.02 525 1,689 2,214 48.62 

ศิลปกรรม 13 16 29 1.47 - - - - 13 16 29 0.64 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

13 44 57 2.89 2 9 11 0.43 15 53 68 1.49 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - - - - - - - - - - - 

ประมง - - - - - - - - - - - - 

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

- - - - 19 10 29 1.12 19 10 29 0.64 

สาขาอ่ืนๆ - - - - - - - - - - - - 

รวม 1,131 838 1,969 100.00 1,407 1,178 2,585 100.00 2,538 2,016 4,554 100.00 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 
  

 3) ระดับอุดมศึกษา 
จากข้อมูลของสถานศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท พบว่าระดับปริญญาตรี 

มีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,796 คน เป็นเพศชาย 901 คน (ร้อยละ 33.22) เพศหญิง 1,895 คน (ร้อยละ 
67.78) ระดับปริญญาโทมีผู้จบการศึกษา 124 คน เป็นเพศชาย 43 คน (ร้อยละ 34.68) เพศหญิง 81 คน 
(ร้อยละ 65.32)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาวิชาที่จบ พบว่าในระดับปริญญาตรีสาขาที่มีผู้จบ
การศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่สาขาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 1,263 คน 
(ร้อยละ 45.17) รองลงมาได้แก่สาขาการศึกษา จ านวน 486 คน (ร้อยละ 17.38) สาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 307 คน (ร้อยละ 10.98) สาขาเกษตร ประมง วนศาสตร์ จ านวน 226 คน 
(ร้อยละ 8.08) สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ จ านวน 180 คน (ร้อยละ 6.44) ตามล าดับ   

ในระดับปริญญาโท สาขาที่จบการศึกษามากที่สุด ได้แก่ สาขาการศึกษา จ านวน 
63 คน (ร้อยละ 50.81) รองลงมาได้แก่ สาขาพณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จ านวน 36 คน 
(ร้อยละ 29.03) สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ จ านวน 33 คน (ร้อยละ 26.61) และ
สาขารัฐศาสตร์ จ านวน 25 คน (ร้อยละ 20.16) ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่  8 
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ตารางที่ 8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามเพศและสาขาที่จบ 
              ปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) 

หน่วย : คน 

สาขาอาชีพ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวมท้ังหมด ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
เกษตรกรรม ประมง วนศาสตร ์ 147 79 226 - - - 147 79 226 7.74 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

187 120 307 - - - 187 120 307 
10.51 

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 41 1 42 - - - 41 1 42 1.44 
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร ์

267 996 1,263 12 24 36 279 1,020 1,299 
44.49 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษร
ศาสตร ์

55 125 180 - - - 55 125 180 
6.16 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร ์ 11 10 21 - - - 11 10 21 0.72 
สุขภาพ การแพทย ์ 6 80 86 - - - 6 80 86 2.95 
คหกรรม บริการ การท่องเที่ยว 2 35 37 - - - 2 35 37 1.27 
ศิลปกรรม จิตรกรรม มณัฑนศลิป ์ 2 2 4 - - - 2 2 4 0.14 
นิติศาสตร ์ 28 13 41 - - - 28 13 41 1.40 
รัฐศาสตร ์ 20 38 58 15 10 25 35 48 83 2.84 
การศึกษา 101 385 486 16 47 63 117 432 549 18.80 
พลศึกษา การกีฬา 26 10 36 - - - 26 10 36 1.23 
สาขาอ่ืนๆ 8 1 9 - - - 8 1 9 0.31 

รวม 901 1,895 2,796 43 81 124 944 1,976 2,920 100 
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 
 

1.2 อัตราการเรียนต่อ 
จากการส ารวจอัตราการเรียนต่อของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2558 (จบการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2559) ในภาพรวมพบว่าอัตราการเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น คือผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและอัตราการเรียนต่อน้อยที่สุดคือผู้จบระดับการศึกษาระดับปวส. โดยมีอัตราการเรียนต่อ
น้อยกว่าร้อยละ 50 และเมื่อจ าแนกระดับการศึกษาตามเพศ พบว่า ในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับปริญญาตรี เพศหญิงจะมีอัตราการเรียนต่อที่สูงกว่าเพศชาย ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และปวส. เพศชายจะมีอัตราเรียนต่อสูงกว่าเพศหญิง รายละเอียดตามตารางที่  9 
ตารางที่  9  อัตราการเรียนต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามเพศและตามการศึกษาที่จบปีการศึกษา 2558  
              (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) 

       หน่วย : คน 

ระดับการศึกษาท่ีจบ 
อัตราการศึกษาต่อ ร้อยละ) จ านวนการศึกษาต่อ คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.3  97.31 98.15 3,701 4,078 
ม.6  65.62 34.00 831 699 
ปวช.  78.31 66.48 886 558 
ปวส. / อนุปรญิญา  35.28 35.64 497 420 
ปริญญาตร ี 70.40 54.69 635 1,037 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 
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        1.3 อัตราการมีงานท า 
ผลการส ารวจอัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่ เรียนจบมาในปีการศึกษา 2558  

(จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับปวช. และระดับ
ปริญญาตรีมีอัตราการท างานไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมากกว่า 
และมีบางส่วนที่เรียนจบแล้วไม่ได้เรียนต่อแต่ยังไม่หางานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา  
มีอัตราการท างานสูงกว่าร้อยละ 50 

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาชายที่
เรียนจบมีอัตราการท างานร้อยละ 2.45 ส่วนนักศึกษาหญิงมีอัตราการท างานร้อยละ 1.69 ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาชายที่เรียนจบแล้วมีอัตราการท างานร้อยละ 31.25 และนักศึกษาหญิงมีอัตรา
การท างานร้อยละ 60.00 

ระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาชายที่ เรี ยนจบปวช. จะมี อัตราการท างานในสัดส่ วน  
ร้อยละ 19.72 นักศึกษาหญิงมีอัตราการท างานอยู่ที่ร้อยละ 30.47 ในขณะที่ระดับ ปวส. นักศึกษาชาย 
มีอัตราการท างานร้อยละ 58.84 และนักศึกษาหญิงมีอัตราการท างานร้อยละ 58.51 ตามล าดับ 

ระดับอุดมศึกษา อัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่เรียนจบระดับปริญญาตรี เพศชาย 
มีอัตราการมีงานท าร้อยละ 26.91 และนักศึกษาหญิงมีอัตราการมีงานท าร้อยละ 41.19 ส าหรับปริญญาโท
ไม่มีปรากฏ รายละเอียดตามตารางที่ 10 
ตารางที่ 10  อัตราการมีงานท าของนักศึกษาที่จบ จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาที่จบปีการศึกษา  2558   
                 (จบการศึกษาปี พ.ศ. 2559) 

                                                                                          หน่วย : คน 

ระดับการศึกษาท่ีจบ 

อัตราการท างาน 

 ร้อยละ) 
จ านวนการท างาน 

 คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.3  2.45 1.69 94 70 
ม.6  31.25 60.00 396 1,232 
ปวช.  19.72 30.47 223 256 
ปวส. / อนุปรญิญา  58.84 58.51 828 690 
ปริญญาตร ี 26.91 41.19 243 781 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน  PMANP) กระทรวงแรงงาน. 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


