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สถานการณตลาดแรงงาน  

จังหวัดเพชรบุรีเดือน ก.พ. 2561 

1. ประชากรในจังหวัดเพชรบุร ีไตรมาส 4/2560 

 
 ผูมีงานทํา 2.63 แสนคน ลดลง 6.02% จากป 2559 

 - ในภาคเกษตร 7.75 หมื่นคน (29.47%) 

 - นอกภาคเกษตร 1.85 แสนคน (70.53%) 

 

 

2.  โรงงาน อุตสาหกรรม ท่ี ได รับอนุญ าตให
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ให ม เดื อ น  ก .พ . 2 5 6 1

 

 

 

3.  การใหบริการของสํานักงานจัดหางาน 
 

 
 

 
 

 
 

ประชากรรวม 

477,440 คน

อายุต่ํากวา 15 ป 
77,869 คน

อายุ 15 ปข้ึนไป 
399,571 คน

กําลังแรงงานรวม 
266,153 คน

กาํลังแรงงานที่
รอฤดูกาล

0 คน

กาํลังแรงงานปจจุบัน 
266,153 คน

ผูมีงานทํา 
262,953 คน

ผูวางงาน 
3,199 คน

ไมอยูในกําลังแรงงาน 
133,418 คน

ทํางานบาน 
37,253 คน

เรียนหนังสือ 
31,966 คน

อ่ืนๆ 
64,198 คน

4.77 หมื่นคน

3.35 หมื่นคน

3.09 หมื่นคน

1.99 หมื่นคน

1.31 หมื่นคน

4.04 หมื่นคน

การขายสงฯ

กิจกรรมโรงแรมฯ

การผลิต

การกอสราง

การบริหารราชการฯ

อ่ืน ๆ

ผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม

1.25 แสนคน

0.47 แสนคน

0.42 แสนคน

0.41 แสนคน

0.08 แสนคน

ประถมศึกษาและตํ่ากวา

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนตน

ไมระบุ

ผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา

เงินทุน 40 ลานบาท

การจางงาน 20 คน

กิจการผลิตกลองลวดตาขายเกเบ้ียน กลองแมทเทรส

การผลิต

การขายสงและการขายปลีกฯ

ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร

การบริหารราชการการปองกันฯ

กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ

อื่นๆ

ตําแหนงงาน 187 อัตรา 
ลดลง 16.14% จากชวงเดียวกันปกอน

8 อัตรา (4.28%)

2 อัตรา (1.07%)

10 อัตรา (5.35%)

19 อัตรา (10.16%)

69 อัตรา (36.90%)

79 อัตรา (42.25%)

อาชีพงานพื้นฐาน

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานฯ

เสมียน เจาหนาท่ี

อื่นๆ

ผูสมัครงาน 108 คน 
ลดลง 39.33% จากชวงเดียวกันปกอน

6 คน (5.56%)

12 คน (11.11%)

41 คน (37.96%)

21 คน (19.44%)

18 คน (16.67%)

10 คน (9.26%)

การผลิต

การขายสงและการขายปลีกฯ

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

การบริหารราชการฯ

เกษตรกรรมการปาไมฯ

อ่ืนๆ

การบรรจุงาน 183 คน
ลดลง 17.19% จากชวงเดียวกันปกอน

1 คน (0.55%)

10 คน (5.46%)

19 คน (10.38%)

66 คน (36.07%)

79 คน (43.17%)

8 คน (4.37%)

เพ่ิมขึ้น 0.03%         

จากชวงเดียวกันปกอน 

- อัตราการวางงาน 1.20 

จํานวน 1 แหง 

มีจํานวนเทากัน 

จากชวงเดียวกันปกอน 
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4.  ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย   
     เดือน ก.พ. 2561 มีจํานวน 70 อัตรา 
 - อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 51.43% 
 - การทองเท่ียวฯ 28.57%   
 - การแปรรูปอาหาร 15.71% 

 - การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1.43% 
 - การบินและโลจสิติกส 1.43% 
 - ดิจิทัล 1.43%

 
5. แนวโนมความตองการแรงงานใน 10
 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ป 2561 มีความตองการแรงงาน 1,016 คน และ      
มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยป 2565 ลดลงจาก     
ป 2561 รอยละ 25.89 
 

 

6. สถาบันการศึกษา

 

 

 

ผูสําเร็จการศึกษา จบสาขาท่ีสอดคลองกับ 10 

อุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 2,160 คน 

 -ระดับ ปวช./ปวส. 872 คน (40.37%) 

 -ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 1,288 คน (59.63%) 

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย จําแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
และต่ํากวา 14.29%

มัธยมศึกษา 35.71%

ปวส. 14.29%

ปวช. 14.29%

70 อัตรา

ป.ตรี ข้ึนไป 10.00%

อนุปริญญา 11.43%

1,016 คน
943 คน

876 คน
812 คน

753 คน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แนวโนมความตองการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ท้ังหมด 297 แหง

ตางประเทศ 2 แหง 0.67%
- อุดมศึกษา 2 แหง

เอกชน 24 แหง 8.08%
- ประถม/มัธยม 23 แหง
- อาชีวศึกษา 1 แหง

รัฐบาล 271 แหง 91.25%
- ประถม/มัธยม 262 แหง
- อาชีวศึกษา 7 แหง
- อุดมศึกษา 2 แหง

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

42.44%

ชาง
อุตสาหกรรม 

31.77%

เกษตรกรรม
และประมง 
11.75%

อุตสาหกรรม    
การโรงแรม

และการ
ทองเท่ียว 
6.35%

คหกรรม
ศาสตร 
5.53%

ศิลปกรรม 
2.16%

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส. 
ตามสาขาวิชา ป 2559 จํานวน 1,574 คน

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 
28.07%

วิทยาการ
จัดการ 

24.74%

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

13.38%

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

9.69%

เกษตรกรรม
และประมง 

5.56%

อื่น ๆ 
18.56%

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ป 2559
จํานวน 4,499 คน
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7.  แรงงานนอกระบบ มีจํานวน 1.53 แสนคน 
 - ชาย 8.34 หมื่นคน (54.44%) 

 - หญิง 6.98 หมื่นคน (45.56%) 
 
 

 

 

8. การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 
 จากขอมูลสํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 

 เดือน ก.พ. 2561 มีจํานวน 10 คน ลดลง 28.57%  

 จากชวงเดียวกันป 

  

9. การทํางานของคนตางดาว 
 แรงงานตางดาว ประมาณ 1.86 หมื่นคน 

 ลดลง 27.94% จากชวงเดียวกันปกอน 
  

 

 

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

7.08 หม่ืนคน

3.96 หม่ืนคน

1.63 หม่ืนคน

1.49 หม่ืนคน

0.49 หม่ืนคน

การเกษตรและประมง

พนกังานบริการ

ดานความสามารถทางฝมือฯ

อาชีพงานพ้ืนฐานฯ

ผูปฏิบัติงานโรงงานเคร่ืองจักร

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ      
5 อันดับแรก ป 2560

ประถม     
และต่ํากวา 

9.15 หม่ืนคนมัธยมตน  
2.52 หม่ืนคน

มัธยมปลาย 
2.04 หม่ืนคน

อุดมศึกษา 
1.45 หม่ืนคน

อื่นๆ       
1.56 พันคน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ป 2560

5 คน 
(50.00%)

2 คน 
(20.00%)

2 คน 
(20.00%)

1 คน 
(10.00%)

Re-Entry

เดินทางดวยตนเอง

นายจางพาลูกจางไปทํางาน

นายจางสงลูกจางไปฝกงาน

การเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
จําแนกตามประเภทการเดินทาง

แรงงานตางดาวท้ังหมด 
จําแนกตามประเภทการอนุญาต

แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย 
17,307 คน (93.24%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,030 คน
- พิสูจนสัญชาติ 6,928 คน
- นําเขา 9,282 คน
- BOI 67 คน

แรงงานตางดาวท่ีไดรับ  
การผอนผันใหทํางาน 
1,254 คน (6.76%)
- ชนกลุมนอย 726 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.  
528 คน

5.39% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

สถาน
ประกอบการ 
2,347 แหง

10.65% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

ผูประกันตน 
7.71 หมื่นคน

5.59 หม่ืนคน

0.68 หม่ืนคน

1.44 หม่ืนคน

มาตรา 33

มาตรา 39

มาตรา 40

ผูประกันตน ท้ังหมด 7.71 หมื่นคน


