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บทความท่ีน่าสนใจ 

3.การบรรจงุานเพ่ิมขึ้น รอ้ยละ 10.40 

2.ผ ูส้มคัรงานเพ่ิมข้ึน รอ้ยละ 17.25 

1.ความตอ้งการแรงงานลดลง รอ้ยละ 27.31 
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         วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน    
ภาคตะวันออก ปี 2564 (มกราคม–ธันวาคม) พบว่า 
ภาวะการท างานของประชากร มีประชากรวั ยท างาน              
(อายุ 15 ปี ข้ึนไป) จ านวน 5,006,126 คน ผู้มีงานท า 
จ านวน 3,515,767 คน ผู้ว่างงานจ านวน 44,419 คน    
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ประชากรเพิ่มขึ้นจ านวน  
67,007 คน (ร้อยละ 3.00) ผู้มี งานท าเพิ่มขึ้นจ านวน  
102,412 คน (ร้ อยละ 7.97) ผู้ ว่ างงานลดลง จ านวน              
3,601 คน (ร้อยละ 7.97)  อัตราการว่ างงานลดลง        
จาก 1.30 เป็นร้อยละ 1.17 

          ความต้องการแรงงานจ านวน 111,167 อัตรา 
ผู้สมัครงานจ านวน 47,633 คน และการบรรจุงาน 
จ านวน 35,134 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า 
ความต้องการแรงงานลดลงจ านวน 41,763 อัตรา    
(ร้อยละ 27.31) ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นจ านวน 7,007 คน 
(ร้อยละ 17.25) และการบรรจุงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 3,311 คน 
(ร้อยละ 10.40) 

           การเดิ นทางไปท างานต่ างประเทศของ                 
ผู้มีภูมิล าเนาในภาคตะวันออก ปี 2564 จ านวน 978 คน     
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลงจ านวน 8 คน (ร้อยละ 0.81)    
Re-entry จ านวน 324 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 
ลดลงจ านวน 216 คน (ร้อยละ 40.00) 

บทบรรณาธิการ 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ภาวะการท างานของประชากร 
ภาวะความต้องการแรงงาน 
การไปท างานต่างประเทศ 
การท างานของคนต่างด้าว 
บทความที่น่าสนใจ : 5 สายงานอาชีพดาวรุ่ง 2022 
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          ข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  
มีคนต่างด้าวที่ท างานอยู่ในภาคตะวันออกจ านวน 345,778 คน 
เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 59 จ านวน 208,302 คน จ าแนกเป็น  
5 ประเภทคือ ประเภทตลอดชีพ ไม่มี ประเภททั่วไป จ านวน 
9,671 คน (ร้อยละ 2.80) ประเภทน าเข้าตาม MOU จ านวน 
99,717 คน (ร้อยละ 28.84) และประเภทน าเข้าตามมติ ครม. 
20 สิงหาคม 2562 จ านวน 98,914 คน (ร้อยละ 28.61)   
มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จ านวน 4,079 คน (ร้อยละ 1.18) 
มาตรา 63/1 (ชนกลุ่มน้อย) จ านวน 2,259 คน (ร้อยละ 0.65) 
มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23 
จ านวน 33,709 คน (ร้อยละ 9.75) และมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563  
ตามแบบ บต.24 จ านวน 6,996 คน (ร้อยละ 2.02) มาตรา 64 
คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล 
ไม่มี และมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 จ านวน 90,433 คน  
(ร้อยละ 26.15) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่าคนต่างด้าวลดลงจ านวน 12,798 คน (ร้อยละ 3.57) 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)  
 

บทบรรณาธิการ 

สารบญั 



ประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงานและก าลังแรงงาน 
จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามประเภทอาชีพ 

จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ 
จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ตารางที่ 1  
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 3  

ตารางที่ 4  

ตารางที่ 5  
ตารางที่ 6  

หน้า 

แสดงจ านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานของภาคตะวันออก
จ าแนกตามรายจังหวัด 

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมเปรียบเทียบ ปี 2563 กับปี 2564 

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
เปรียบเทียบ ปี 2563 กับปี 2564 
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แผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 2 

แผนภูมิที่ 3 

แผนภูมิที่ 4 

หน้า 

ความต้องการแรงงานจ าแนกตามรายจังหวัด 

ผู้สมัครงานจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ผู้สมัครงานจ าแนกตามรายจังหวัด 

การบรรจุงานจ าแนกตามระดับการศึกษา 

การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบ ปี 2563 กับปี 2564 
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แผนภูมิที่ 5 

แผนภูมิที่ 6 

แผนภูมิที่ 7 

แผนภูมิที่ 8 

แผนภูมิที่ 9 

การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพเปรียบเทียบ 
ปี 2563 กับปี 2564 

8 แผนภูมิที่ 10 

การบรรจุงานจ าแนกตามรายจังหวัด 8  แผนภูมิที่ 11 

 สารบญัตาราง 

 สารบญัแผนภูมิ 
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ต าแหน่งงานว่าง 111,167 อัตรา  
ชาย 14,105 อัตรา  หญิง 2,788 อัตรา  ไม่ระบุ 94,274  
อัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 27.31 

ผู้สมัครงาน 47,633 คน  
ชาย 21,697 คน  หญิง 25,936 คน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.25 

บรรจุงาน 35,134 คน  
ชาย 16,527 คน  หญิง 18,607 คน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.40 

ภาวะการท างานของประชากร 

ต ่ำกว่ำ 15 ปี 984,511 คน 

ผู้อยู่ในก ำลงัแรงงำนรวม 
3,559,362 คน 

ผู้มีอำยุ 15 ปีขึน้ไป 5,006,126 คน 

ประชำกร จ ำนวน 5,990,637 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก ำลงัแรงงำนรวม 
1,446,763 คน 

ก ำลงัแรงงำนปัจจุบัน  3,557,328 คน ท ำงำนบ้ำน 481,994คน 

ผู้มีงำนท ำ 3,515,765 คน 

ผู้รอฤดูกำล 2,035 คน 

อ่ืน ๆ (เด็ก ชรำ ป่วย หรือพกิำรไม่สำมำรถท ำงำนได้) 695,028 คน 

ผู้ว่ำงงำน 41,563 คน เรียนหนังสือ 313,467 คน 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

ความตอ้งการแรงงาน 

ก 



จ านวนคนเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนก

ตามวิธีการเดินทาง และจ าแนกตามรายจงัหวดั 

นายจ้างพาไปท างาน  

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางไปท างานดว้ยตนเอง 

กรมการจัดหางานจัดสง่ 

นายจ้างพาไปฝึกงาน 

454 คน 

220 คน 

184 คน 

  91 คน 

  29 คน 

ชลบรุี 290 

ระยอง 383 

จนัทบรุี 39 

ตราด 22 

        ฉะเชงิเทรา 70 

      ปราจนีบรุ ี

 นครนายก 8 

 สระแกว้ 111 

ชลบุร ี

ระยอง 

จนัทบุร ี

ตราด 

ฉะเชงิเทรา 

ปราจนีบุร ี

นครนายก 

สระแกว้ 

142,420 คน 

73,448 คน 

35,861 คน 

18,333 คน 

42,340 คน 

16,798 คน 

9,010 คน 

9,568 คน 

ทัว่ไป   9,671 คน 

น าเขา้ตาม MOU 99,717 คน 

น าเขา้ตาม มต ิครม. 20 ส.ค. 98,914 คน 

สง่เสรมิการลงทนุ  4,079 คน 

ชนกลุ่มนอ้ย  2,259 คน 

มตคิรม. 4 ส.ค. 2563 ตามแบบ บต. 23 33,709 คน 

มตคิรม. 4 ส.ค. 2563 ตามแบบ บต. 24 6,996 คน 

มตคิรม. 29 ธ.ค. 2563 90,433 คน 

55 

การไปท างานต่างประเทศ 

จ าแนก

ตามราย

จงัหวดั 

ข 
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การท างานของคนต่างดา้ว 

33,709 คน 33,709 คน 



         ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุผลการส ารวจ    
ภาวะการมีงานท าของประชากรภาคตะวันออก ปี  2564  
(มกราคม–ธนัวาคม) พบว่า มปีระชากรวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 
จ านวน 5,006,126 คน เป็นผู้อยู่ ในก าลั งแรงงาน จ านวน 
3,559,362  คน ประกอบด้วยผู้มีงานท า จ านวน 3,515,765 คน  
(ร้อยละ 98.78) และผู้ว่างงาน จ านวน 41,563 คน (ร้อยละ 1.17) 
และผู้ ที่ รอฤดูกาล จ านวน 2 ,035 คน (ร้ อยละ 0 .06)                
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 1,446,763 คน ประกอบด้วย 

แม่บ้านท างานบ้าน จ านวน 481,994 คน (ร้อยละ 33.32) 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 313,467 คน (ร้อยละ 21.67) 
และอ่ืนๆ จ านวน 695,028 คน (ร้ อยละ 48. 04)          
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า         
มีประชากรเพ่ิมข้ึนจ านวน 67,007 คน (ร้อยละ 1.13)          
ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้นจ านวน 102,412 คน (ร้อยละ 3.00) 
และผู้ว่างงานลดลงจ านวน 3,601 คน (ร้อยละ 7.97) 

ตารางท่ี 1 ประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงานและก าลงัแรงงาน 

 ภาวะการท างานของประชากร 
1 
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สถานภาพแรงงาน 
        ปี 2563            ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)    (คน)        (คน) 
ประชากรรวม 5,923,630 5,990,637 1.13 

ผู้มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 981,609 984,511 0.30 
ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 4,942,021 5,006,126 1.30 

1. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 3,461,683 3,559,362 2.82 
     1.1 ผู้มีงานท า 3,413,353 3,515,765 3.00 
     1.2 ผู้ว่างงาน 45,164 41,563 -7.97 
     1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 3,166 2,035 -35.72 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 1,480,338 1,446,763 -2.27 
     2.1 ท างานบ้าน 491,739 481,994 -1.98 
     2.2 เรียนหนังสือ 310,684 313,467 0.90 
     2.3 อื่นๆ 677,915 695,028 2.52 



         ผู้ท างานในอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า   
และตลาด มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 738,673 คน (ร้อยละ 21.02) 
รองลงมาอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 
จ านวน 687,908 คน (ร้อยละ 19.57) และอาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงาน
และเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ านวน 637,346 คน 
(ร้อยละ 18.13) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 อาชีพคนงานซึ่งมิได้
จ าแนกไว้ในหมวดอื่นมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาอาชีพ    
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ      
และผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง  

ตารางท่ี 2 จ านวนผูมี้งานท าจ  าแนกตามประเภทอาชพี  

 

2 

ประเภทอาชีพ 
     ปี 2563          ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)        (คน)      (คน) 
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 116,264 95,212 -18.11 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 157,806 154,281 -2.23 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 162,300 162,816 0.32 
เสมียน 166,882 154,833 -7.22 
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 747,384 738,673 -1.17 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 641,889 687,908 7.17 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 455,231 467,036 2.59 
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 569,743 637,346 11.87 
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 393,589 411,385 4.52 
คนงานซ่ึงมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น 2,267 6,274 176.75 

รวม 3,413,353 3,515,765 3.00 
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         ผู้มีงานท า จ านวน 3,515,765 คน ท างานในภาคการบริการมากที่สุด 
จ านวน 1,522,445 คน (ร้อยละ 43.30) รองลงมาภาคการผลิต จ านวน 
1,198,307 คน (ร้อยละ 34.08) และภาคเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
จ านวน 795,013 คน (ร้อยละ 22.61) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน      
ของปีก่อน ผู้มีงานท าภาคการผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.39 ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5.43 ส่วนภาคบริการและการค้าลดลง ร้อยละ 0.69  
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            ประเภทอุตสาหกรรม 
 ปี 2563           ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)        (คน) (คน) 
ภาคเกษตร   754,045   795,013      5.43 
ภาคการผลิต 1,126,355 1,198,307      6.39 
ภาคบริการและการค้า 1,532,953 1,522,445     -0.69 

รวม 3,413,353 3,515,765      3.00 

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปี 2564                                  

       ผู้ มี ง านท า เป็ นลู กจ้ า ง เ อกชนมากที่ สุ ด  จ านวน 
1,765,687 คน (ร้อยละ 50.22) รองลงมาประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง จ านวน 955,186 คน (ร้อยละ 27.17) 
และช่วยธุรกิจในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จ านวน 
417,086คน (ร้อยละ 11.86) 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานท า
สถานภาพการรวมกลุ่มมีอัตราเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา
สถานภาพประกอบธุรกิจส่ วนตั วโดยไม่มีลูกจ้างและ
สถานภาพช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

ตารางท่ี 4 จ านวนผูมี้งานท าจ  าแนกตามสถานภาพการท างาน   

สถานภาพ 
    ปี 2563           ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)  (คน) (คน) 
นายจ้าง 112,493 117,327 4.30 
ลูกจ้างรัฐบาล 275,521 258,779 -6.08 
ลูกจ้างเอกชน 1,732,977 1,765,687 1.89 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 897,191 955,186 6.46 
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 394,087 417,086 5.84 
การรวมกลุ่ม 1,083 1,699 56.89 

รวม 3,413,353 3,515,765 3.00 

       ผู้มีงานท าท างานระหว่าง 40-49 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์      
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 2,104,836 คน (ร้อยละ 59.87) 
รองลงมาท างาน 50 ช่ัวโมงขึ้นไป จ านวน 657,065 คน    
(ร้อยละ 18.69) และผู้มีงานท าท างานระหว่าง 35-39   
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 361,652 คน (ร้อยละ 10.29)  

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท า
ที่จ าแนกตามช่ัวโมงการท างานต่อสัปดาห์ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป   
มีอัตราเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา 40-49 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
และ 35 -39 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ส่วนผู้มีงานท าจ าแนก      
ตามช่ัวโมงการท างานต่อสัปดาห์อื่นๆ มีอัตราลดลง 



ตารางท่ี 5 จ านวนผูมี้งานท าจ  าแนกตามช ัว่โมงการท างานต่อสปัดาห ์ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราเพิ่มขึ้น ส่วนผู้มีงานท า
ที่ระดับไม่มีการศึกษา ระดับต่ ากว่าประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับไม่ทราบการศึกษา    
มีอัตราลดลง 

     ผู้มีงานท าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด จ านวน 
771,414 คน (ร้อยละ 21.94) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 749,479 คน (ร้อยละ 21.32) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 709,363 คน (ร้อยละ 20.18) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน       
ของปีก่อนพบว่า ผู้มีงานท าระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 6 จ านวนผูมี้งานท าจ  าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดับการศึกษา 
     ปี 2563           ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ) (คน) (คน) 
ไม่มีการศึกษา 89,494 78,665 -12.10 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 471,888 459,766 -2.57 
ประถมศึกษา 690,927 681,409 -1.38 
มัธยมศึกษาตอนต้น 698,841 709,363 1.51 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 656,133 749,479 14.23 
อุดมศึกษา 743,669 771,414 3.73 
อื่นๆ 16,550 23,669 43.02 
ไม่ทราบ 45,851 41,999 -8.40 

รวม     3,413,353  3,515,765        3.00 

       ภาคตะวันออก ปี 2564 มีจ านวนผู้ว่างงานประมาณ 
41,563 คน ลดลงจากปี 2563 จ านวน 3,601 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 7.97 จังหวัดสระแก้วมีอัตราการว่างงาน มากท่ีสุด  

ร้อยละ 1.86 รองลงมาจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 1.46  
และจังหวัดปราจีนบุรี ร้อยละ 1.31 ส่วนจังหวัด
ตราดมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด ร้อยละ 0.59 

ชั่วโมงการท างาน 
    ปี 2563          ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ) (คน) (คน) 
0 ชั่วโมง 71,084 42,461 -40.27 
1 – 9 ชั่วโมง 26,888 10,619           -60.51 
10 – 19 ชั่วโมง 70,755 51,062 -27.83 
20 – 29 ชั่วโมง 167,763 147,878 -11.85 
30 – 34 ชั่วโมง 173,491 140,194 -19.19 
35 – 39 ชั่วโมง 357,147 361,652 1.26 
40 – 49 ชั่วโมง 1,979,276 2,104,836 6.34 
50 ชั่วโมงขึ้นไป 566,948 657,065 15.90 

รวม  3,413,353  3,515,765              3.00 
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แผนภมิูท่ี 1 แสดงจ านวนผูว่้างงานและอตัราการว่างงานของภาคตะวนัออก จ าแนกรายจงัหวดั 
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 

จ ำนวนผู้ว่ำงงำน อัตรกำรว่ำงงำนร้อยละ 

ร้อยละ จ านวน(คน) 

 การให้บริการจัดหางานของส านักงานจัดหางานจังหวัด ปี 2564 พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการ   
แจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จ านวน 111,167 อัตรา แบ่งเป็น เพศชาย 14,105 อัตรา (ร้อยละ 12.69) 
เพศหญิง 2,788 อัตรา (ร้อยละ 2.51) และไม่ระบุเพศ 94,274 อัตรา (ร้อยละ 84.80) ผู้รับบริการ ณ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดลงทะเบียนสมัครงาน จ านวน 47,633 คน แบ่งเป็น เพศชาย 21,697 คน (ร้อยละ 45.55) เพศหญิง 25,936 คน 
(ร้อยละ 54.45) ผลการบรรจุงาน จ านวน 35,134 คน เพศชาย 16,527 คน (ร้อยละ 47.04) เพศหญิง 18,607 คน   
(ร้อยละ 52.96) 

 152,930 

40,626 31,823 
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47,633 35,134 

0

50,000

100,000
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200,000

ต าแหน่งงาน ผู้สมัครงาน บรรจุงาน 

 ปี 2563  ปี 2564 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า
ความต้องการแรงงานลดลงคิดเป็น ร้อยละ 
27.31 ผู้สมัครงานเพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 
17.25 และการบรรจุงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 
10.40 
       

แผนภมิูท่ี 2 ความตอ้งการแรงงาน 

ผูส้มคัรงาน และการบรรจุงาน 

ภาวะความตอ้งการแรงงาน 
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ปี 2563 ปี 2564 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่าการผลิต การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรม     
ทางวิชาการ การก่อสร้าง และการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสั งคม     
ภาคบังคับ  

 53,766  
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 10,000
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ปี 2563 ปี 2564 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ร ง ง า น จ า แ น ก          

ตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก คือ แรงงาน 
ด้านการประกอบ รองลงมาแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 
ตั ว แ ท น ฝ่ า ย ข า ย ด้ า น เ ท ค นิ ค แ ล ะก า ร ค้ า          
และช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  

 52,481  

 26,318  

 18,141  
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 3,449  

 2,699  

 1,985  

 1,249  

 -  20,000  40,000  60,000
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ปราจีนบุรี 

จันทบุรี 

ตราด 

นครนายก 

           ความต้องการแรงงาน จ าแนกตามรายจังหวัด
พบว่าจังหวัดชลบุรีมีความต้องการแรงงานมากที่สุด
จ านวน 52,481 คน (ร้อยละ 47.21) รองลงมาคือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 26,318 คน (ร้อยละ 23.67) 
จังหวัดระยอง จ านวน 18,141 คน (ร้อยละ 16.32)  

แผนภูมิท่ี 3 ความต้องการ 5 อนัดบัแรก จ าแนก   
ตามประเภทอตุสาหกรรม เปรียบเทียบ ปี 2563 กบัปี 2564  

แผนภมิูท่ี 4 ความตอ้งการแรงงาน 5 อนัดบัแรก 
จ าแนกตามประเภทอาชพีเปรียบเทียบปี 2563 กบัปี 2564 

แผนภมิูท่ี 5 ความตอ้งการแรงงาน
จ าแนกตามรายจงัหวดั 
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ผู้สมัครงาน จ านวน 47,633 คน เพ่ิมขึ้น     
คิดเป็นร้อยละ 17.25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน    
โดยผู้สมัครงานเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จ านวน 22,975 คน (ร้อยละ 48.23) 
รองลงมาคือระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 8,152 คน 
(ร้อยละ 17.11) และระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า 
จ านวน 7,620 คน (ร้อยละ 16.00)   

        ผู้สมัครงาน จ าแนกตามรายจังหวัดพบว่า
จังหวัดชลบุรีมีผู้สมัครงานมากที่สุดจ านวน 17,056 คน 
(ร้อยละ 35.81) รองลงมาจังหวัดระยอง จ านวน 
11,189 คน (ร้อยละ 23.49) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 7,949 คน (ร้อยละ 16.69)  

           การบรรจุ งาน จ านวน 345,134 คน 
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงาน
มากที่สุด จ านวน 18,870 คน (ร้อยละ 53.71) 
รองลงมาประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 6,136 คน  
(ร้อยละ 17.46) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 
3,965 คน (ร้อยละ 11.29)  
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170 
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แผนภูมิท่ี 6 ผูส้มคัรงานจ าแนกตาม

ระดบัการศกึษา 

แผนภูมิท่ี 8 การบรรจุงานจ าแนกตาม

ระดบัการศกึษา 

แผนภมิูท่ี 7 ผูส้มคัรงานจ าแนกตาม

รายจงัหวดั 
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การบรรจุงานจ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ได้แก่ การผลิต รองลงมาการขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า 
และระบบปรับอากาศ เกษตรกรรม   
การป่าไม้และการประมง และที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร 

        การบรรจุงานจ าแนกตาม
ประเภทอาชีพ 5 อันดับแรกได้แก่
แรงงานด้านการประกอบ แรงงาน
บรรจุผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
สุขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

แผนภูมิท่ี 9 การบรรจุงาน 5 อนัดบัแรก จ าแนกตาม

ประเภทอตุสาหกรรมเปรยีบเทียบ ปี 2563 กบั ปี 2564 

แผนภมิูท่ี 10 การบรรจุงาน 5 อนัดบัแรก จ าแนก

ตามประเภทอาชพีเปรยีบเทียบปี 2563 กบั ปี 2564 

 25,622  

 2,848  

 1,723  

 670  

 658  

 17,540  

 4,586  

 459  

 389  

 872  

 -  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000

การผลิต 

การขายส่งและการขายปลีก 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า 

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

ปี 2563 ปี 2564 

15,859 

10,282 

636 

625 

552 

11,309 

4,712 

416 

932 

399 

0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยฯ 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

ปี 2563 ปี 2564 

แผนภมิูท่ี 11 การบรรจุงานจ าแนกตามรายจงัหวดั 

 11,045  

 8,731  

 7,095  

 2,887  

 2,258  

 1,383  

 1,367  

 368  

 -  5,000  10,000  15,000

ชลบุรี 

ระยอง 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

สระแก้ว 

ตราด 

จันทบุรี 

นครนายก 
การบรรจุงาน จ าแนกตามรายจังหวัดพบว่า

จังหวัดชลบุรีการบรรจุงานมากที่สุด จ านวน 11,045 คน 
(ร้อยละ 31.44) รองลงมาจังหวัดระยอง จ านวน 8,731 คน 
(ร้อยละ 24.85) จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 7,095 คน           
(ร้อยละ 20.19)  
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จ านวนผูเ้ดนิทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวีธีการเดนิทาง 

นายจา้งพาลูกจา้ง       

ไปท างาน 
1 454 คน 

บริษทัจดัหางานจดัสง่ 2 220 คน 

184 คน 

  กรมการจดัหางานจดัสง่  4 91 คน 

นายจา้งพาไปฝึกงาน 5 29 คน 

ภาค

ตะวนัออก 

978 คน 

เดินทางไปท างานดว้ย

ตนเอง  
3 

        การเดินทางไปท างานต่างประเทศของผู้มีภูมิล าเนาในภาคตะวันออก ปี 2564 จ านวน  978 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนลดลง จ านวน 8 คน (ร้อยละ 0.81) Re-entry จ านวน 324 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 
จ านวน 216 คน (ร้อยละ 40.00)  
          พบว่าการเดินทางไปท างานโดยนายจ้างพาลูกจ้างไปท างานมีมากที่สุด จ านวน 454 คน (ร้อยละ 46.42) รองลงมาคือบริษัท
จัดหางานจัดส่ง จ านวน 220 คน (ร้อยละ 22.49)  อันดับสามเดินทางไปท างานด้วยตนเอง จ านวน 184 คน (ร้อยละ 18.81)   
อันดับสี่กรมการจัดหางานจัดส่ง จ านวน 91 คน (ร้อยละ 9.30) และอันดับห้านายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จ านวน 29 คน (ร้อยละ 2.97)  

จ านวนคนหางานท่ีเดนิทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามรายจงัหวดั 

 

ชลบุรี     
290 คน 

ระยอง 
383 คน 

จันทบุรี   
39 คน 

ตราด   
22 คน 

ฉะเชิงเทรา 
70 คน 

ปราจีนบุรี 
55 คน 

นครนายก  
8 คน 

สระแก้ว 
111 คน 

ภาคตะวันออก 
978 คน 

การไปท างานต่างประเทศ 
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ข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน มีคนต่างด้าวที่ท างานอยู่ในภาคตะวันออก จ านวน 345,778 คน 
เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 59 จ านวน 208,302 คน จ าแนกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทตลอดชีพ ไม่มี ประเภททั่วไป       
จ านวน 9,671  คน (ร้อยละ 2.80) ประเภทน าเข้าตาม MOU จ านวน 99,717 คน (ร้อยละ 28.84) และประเภทน าเข้าตามมติ 
ครม. 20 สิงหาคม 2562 จ านวน 98,914 คน (ร้อยละ 28.61) มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จ านวน 4,079 คน (ร้อยละ 1.18) 
มาตรา 63/1 (ชนกลุ่มน้อย) จ านวน 2,259 คน (ร้อยละ 0.65) มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23 
จ านวน 33,709 คน (ร้อยละ 9.75) และมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.24 จ านวน 6,996 คน (ร้อยละ 2.02) 
มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ไม่มี และมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563       
จ านวน 90,433 คน  (ร้อยละ 26.15) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าคนต่างด้าวลดลง จ านวน 12,798 คน 
(ร้อยละ 3.57) (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม  2564)  

ภาคตะวันออก 

ชลบรีุ 140,420 คน 

ระยอง 73,448 คน 

จนัทบรีุ 35,861 คน 

ตราด 18,333 คน 

สระแกว้ 9,568 คน 

นครนายก 9,010 คน 

ปราจีนบรีุ 16,798 คน 

ฉะเชงิเทรา 42,340 คน 

345,778 คน มาตรา 59 ตลอดชพี - คน 

ทัว่ไป   9,671 คน 

น าเขา้ MOU 99,717 คน 

น าเขา้ตามมต ิครม. 20 ส.ค. 2562 98,914 คน 

กรมสง่เสริมการลงทนุ 

4,079 คน 

ตา่งดา้วท างานไป-กลบั หรือตามฤดกูาล - คน 

มต ิครม. 4 ส.ค. 2563 ตามแบบ บต. 23 33,709 คน 

มต ิครม. 4 ส.ค. 2563 ตามแบบ บต. 24 6,996 คน 

90,433  คน 

มาตรา 64 

มต ิครม. 29 ธ.ค. 2563 

มาตรา 62 

มาตรา 63/2 

มาตรา 63/1 ชนกลุม่นอ้ย 2,259 คน 

 

จ านวนคนต่างดา้ว จ าแนกตาม

ประเภทการอนญุาตใหท้ างาน 

 

จ านวนคนต่างดา้ว  

จ าแนกตามรายจงัหวดั 

การท างานของคนต่างดา้ว 

18,333 คน 

16,798 คน 



5 สายงานอาชีพดาวร ุง่ 2022 

        นกัวิเคราะหข์อ้มลู 

นกัวิทยาศาสตรข์อ้มลู (Data 

Analysts and Science Analysis) 

1. 

        นกัพฒันา วิเคราะหซ์อฟตแ์วร ์

และแอปพลิเคชนั (Software and 

Application Developers and Analysts) 

 

2. 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

ปัญญาประดษิฐ ์ 

(AI and Machine 

Learning Specialists) 

3.      ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Digital Transformation 

(Digital Transformation Specialists) 

4. 

         ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Big Data 

(Big Data Specialists) 

5. 

ส าหรับเหตผุลที่ 5 สายงานนีเ้ป็นดาวรุ่งสดุๆ เพราะ สายงานวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analysts and Science 

Analysis) จะเป็นสายท าขอ้มลู Big Data เขาจะเอาขอ้มลูมาจากทกุชอ่งทาง แลว้สกรีน ก่อนจะส่งขอ้มลูในมมุ   

ที่ธ ุรกิจน ามาใชง้านได้ เช่น เทรนด์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ส่วน  นักพัฒนา วิเคราะห์ซอฟต์แวร ์          

และแอปพลิเคชนั เชื่อว่าบริษทัไหนก็ตอ้งมีคนมาพัฒนาแอปฯ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดง้า่ยขึน้ ขณะที่ผ ูเ้ช่ียวชาญ  

ดา้นปัญญาประดิษฐ ์จะสอดคลอ้งกับกระแส Metaverse และสายงาน Machine Learning เกี่ยวกับ VR หรือ AR    

ไมว่า่จะท า App อะไรก็จะเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองพวกนี้ 

บทความท่ีน่าสนใจ 
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     นอกจากนี้ก็จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ชี่ยวชาญดา้น 

Digital Transformation สามารถออกแบบการวางแผน 

กระบวนการท างานต่างๆขององคก์รใหส้อดรับ

กับเทคโนโลยี ได ้มากขึ้น และผู้เชี่ยวชาญ     

ดา้น Big Data ซ่ึงถือวา่เป็นที่ตอ้งการมาก 

            ผูจ้ัดการ บริษทั จัดหางาน จ๊อบส ์

ดี บี  (ประเทศไทย) จ ากัด  บอกด้วยว่า    

หากพดูถึงสายงานที่เป็นที่ตอ้งการตั้งแต่

อดีต ปัจจบุัน และอนาคต ภาพจะไม่เปลี่ยน

หวือหวา เพราะเป็นสายงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

เทคโนโลยี แต่สิ่งที่แตกต่างในอนาคตคือ 

งานสายเหล่านี้จะกลายเป็นที่ต ้องการ   

มากขึ้น เพราะมีการแข่งขันกันรนุแรงมากขึ้น 

อีกทั้งแรงงานในตลาดเวลานี้ไม่เพียงพอ  

คนที่เรียนจบมาก็ไมต่รงกับสายงานที่ตลาด

ตอ้งการเป็นจ านวนที่มากพอ 

“การท่ีจะผลิตคนได ้เด็กนกัศึกษาตอ้งใช้

เวลาเรียนอย่างนอ้ย 4 ปี กว่าจะจบ แต่

ความตอ้งการมีมากข้ึนทกุๆ ปี เรียกว่า 

จบยงัไงก็ไมพ่อ” 

10 สายงาน 
ท่ีมีผ ูส้มคัรงาน และเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสดุ 

         นอกจาก 5 งานขา้งตน้แลว้ เฮดใหญ่

จากบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) 

ยั ง เผย ถึง  10  สายงานที่ มี คนสมัคร       

มากที่สดุ และ 10 สายงานที่ตลาดตอ้งการ

มากที่ส ุดด้วย ซ่ึงทั้ง 10 อันดับมีความ

คลา้ยคลึงกนั  

       คนไทยสมัครงานผ่าน JobsDB ส่วนใหญ่คือ 

กลุ่มพนักงานขาย และงานดแูลลกูคา้ (Sales, CS & 

Business Devpt) ประมาณ 16.03% รองลงมาก็จะเป็น

ก ลุ่ ม ง า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์     

(Marketing/Public Relations) 1.48%, งานธุรการ 

และงานทรัพยากรบคุคล 10.50% งานวิศวกรรม 

(Engineering) 9.85% 
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10 

สายงาน 
ท่ีคนตอ้งการท างานมากท่ีสดุ 

15.41% 

15.19% 

9.86% 

8.37% 

6.43% 

6.20% 

5.61% 

4.58% 

3.99% 

3.54% 

งานขาย บริการลกูคา้ และพฒันาธรุกิจ (Sales,CS & Business Dev.) 

ไอที (Information Technology) 

งานวิศวกรรม (Engineering) 

งานการตลาด / ประชาสมัพนัธ ์(Marketing/Public Relations) 

งานบญัชี (Accounting) 

งานธรุการ และงานทรพัยากรบคุคล  (Admin & HR) 

งานธนาคาร / การเงนิ (Banking / Finance) 

ฝ่ายผลิต (Manufacturing) 

การขนสง่และโลจิสตกิส ์(Transportation& Logistics) 

งานบริการเฉพาะทาง (Professional Services) 

10 

สายงาน 
ท่ีคนสมคัรมากท่ีสดุ 

งานขาย บริการลกูคา้ และพฒันาธรุกิจ (Sales.CS & Business Dev.) 

งานการตลาด / ประชาสมัพนัธ ์(Marketing / Public Relations) 

งานธรุการ และงานทรพัยากรบคุคล (Admin & HR) 

งานวิศวกรรม (Engineering) 

ไอที (Information Technology) 

การขนสง่และโลจิสตกิส ์(Transportation& Logistics) 

ฝ่ายผลิต (Manufacturing) 

งานธนาคาร / การเงนิ (Banking / Finance) 

งานบญัชี (Accounting) 

งานจดัซ้ือ (Merchandising & Purchasing) 

16.03% 

11.48% 

10.50% 

  5.91% 

5.17% 

4.49% 

 9.85% 

5.31% 

4.92% 

3.36% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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เมื่อถามว่า งานท่ีคนสมัครส่วนใหญ่สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการหรือไม่ กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท 

จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากัด บอกว่า 

อนัดบั 1 ถือว่าสอดคลอ้ง เพราะไม่ว่าจะท าธรุกิจอะไร 

หากมีการขยายตัว บริษัททุกแห่งจ าเป็นต้องหา

พนกังานขาย เพราะถือเป็นภาพเดียวกนักบัตลาด 

 “แมว่้าตลาดในปัจจบุันจะม ุ่งไปท่ีการขายออนไลน ์ 

แต่คนขายก็ยงัจ าเป็นอย ู่ เพราะออนไลน์ก็คือ

แพลตฟอรม์หน่ึงเท่านัน้ ถึงเวลาก็จ าเป็นตอ้งใชค้น 

แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม คือ ทักษะในการขาย 

ส่วนจะเปลี่ยนไปทิศทางไหน ข้ึนอย ู่กับประเภท

ธรุกิจและช่องทางการขาย ถ้าเราเดินหน้า       

E-commerce แน่นอนทกัษะตอ้งเปลี่ยน” 

 

อาชีพดาวร่วง  หลงัจากท่ีอ่านมาทัง้หมด 

คือ อาชีพแห่งอนาคตท่ีเป็น “ดาวร ุ่ง”      

ก็ยอ่มมี “ดาวรว่ง” ซ่ึงทาง Jobs DB ระบ ุ

ว่ามี 5 อาชีพ อนัไดแ้ก่ 

 

นกัข่าว : เวลานีเ้รียกว่าใครก็เป็นสื่อได ้และเวลา

นีส้ื่อดัง้เดิมก็ปรบัตวัมาออนไลนม์ากขึน้ 

พนกังานตอ้นรบับนสายการบิน : เพราะไดร้บั

ผลกระทบจากโควิดอย่างเห็นไดช้ดั 

รา้นอาหาร : ส่วนหนึ่งมาจากโควิด ซ่ึงหลายๆ 

ร้านก็มีการปรับตัว  บางร้านแทบไม่ต ้องมี     

หนา้รา้นเลย 

แรงงานในโรงงานอตุสาหกรรม : เนื่องจาก

โรงงานสามารถใชห้ ุ่นยนต์เคร่ืองจักรมาใช ้แทนได ้      

ซ่ึง ถือว่า เ ป็นการลดต้นทุน  ไม่ต ้องจ้างคน        

ไมม่ีปัญหาเร่ืองขาดลามาสาย 

ธนาคาร : ปัจจบุันธนาคารลดสาขามากมาย 

เพราะมีแอปฯ และเทคโนโลยีเขา้มาชว่ย 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/scoop/interview/2267721 
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วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปี 2564                                  



คณะผูจ้ดัท า 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของเจา้หนา้ท่ี

กรมการจดัหางาน 

 ขอ้ 1. ปฏบิตัิงานดว้ยความซือ่สตัย ์มีคุณธรรม และเสมอภาค 

 ขอ้ 2. ใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ รวดเร็ว และประทบัใจ 

 ขอ้ 3. มีมนุษยสมัพนัธ์ ขยนั อดทน สามคัคี มีวินยั 

 ขอ้ 4. พฒันาตนเองและหน่วยงาน สรรคส์รา้งสงัคม 

 ขอ้ 5. ศรทัธารกัษาเกียรติ และศกัดิ์ศรีของหน่วยงาน 

อ านวยการโดย 

ผูอ้  านวยการกองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงาน 

จดัท าโดย 
ศูนยบ์รหิารขอ้มูลตลาดแรงงานภาคตะวนัออก 

ศนูยร์าชการจงัหวดัระยอง ถนนสขุุมวิท 

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

โทร. 0-3869-4029 โทรสาร. 0-3869-4033 

 


