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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 1/2564 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
5,749,482 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
871,081 คน 

อายุ 15 ปีข้ึนไป 
4,878,401 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)       
3,491,635 คน 

ผู้ว่างงาน        
39,408 คน 

ผู้มีงานท า    
3,446,841 คน 

การผลิต 931,857 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 866,806 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
549,609 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
280,335 คน 

การก่อสร้าง 178,578 คน 

อ่ืน ๆ 639,656 คน 

ประถมศึกษาฯ 
1,508,465 คน 

อุดมศึกษา         
665,029 คน 

ม.ต้น       
590,790 คน 

ม.ปลาย      
508,025 คน 

ไม่ระบุ     
174,532 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
5,387 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)        

1,386,766 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 3,035 อัตรา  
 - ลดลง 19.37% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 3.65% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
        

 
 

 

 
 

การบรรจุงาน 2,266 คน  
    - เพ่ิมข้ึน 14.04% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 3.61% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานด้านการผลิต 

พนักงานขายฯ 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

76 อัตรา (2.50%) 

80 อัตรา (2.64%) 

192 อัตรา (6.33%) 

401 อัตรา (13.21%) 

502 อัตรา (16.54%) 

1,784 อัตรา (58.78%) 

การขายส่งเครื่องดินเผาฯ 

การแปรรูปและการถนอมฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

78 อัตรา (2.57%) 

100 อัตรา (3.29%) 

126 อัตรา (4.15%) 

127 อัตรา (4.18%) 

137 อัตรา (4.51%) 

2,467 อัตรา (81.29%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 21.32% 

มัธยมศึกษา 
34.27% 

ปวส. 12.65% 

ปวช. 15.78% 

3,035 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 12.16%  

อนุปริญญา 3.82%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

ตัวแทนนายหน้าฯ 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

941 คน (41.44%) 

73 คน (3.21%) 

87 คน (3.83%) 

395 คน (17.39%) 

725 คน (31.92%) 

50 คน (2.20%) 

การผลิตขนมไทยประเภทอบ 

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ฯ 

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ 

การผลิตยางล้อและยางใน 

การผลิตไอศกรีมฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

1,816 คน (79.96%) 

64 คน (2.82%) 

67 คน (2.95%) 

100 คน (4.40%) 

107 คน (4.71%) 

117 คน (5.15%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 25.63% 

มัธยมศึกษา 36.55% 

ปวส. 9.60% 

ปวช. 6.96% 

2,271 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 21.22%  

อนุปริญญา 
0.04% 
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 3,816 คน 
 - เพ่ิมข้ึน 24.83% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 36.63% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 994 อัตรา 
 - ลดลง 42.68% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 24.30% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการ 
- การแปรรูปอาหาร 61.37%  
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 13.88% 
- การบินและโลจิสติกส์ 10.66% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.53% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ 3.62% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 2.41% 
- ดิจิทัล 1.81% 
- การแพทย์ครบวงจร  1.71% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 53 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 3.92% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 12 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 8 15.09 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 8 15.09 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 4 7.55 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 12 22.64 
- RE-ENTRY 21 39.62 

รวม 53 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 505,578 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.28% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 3.80% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 8,981 คน - พิสูจน์สัญชาติ 12,048 คน 
 - น าเข้า 156,835 คน   
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  224,003 คน 
 - BOI 746 คน - ชนกลุ่มน้อย 22,357 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    35,433 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    45,175 คน 
 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

ตัวแทนนายหน้าฯ 

พนักงานบัญชี 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

891 คน (23.35%) 

236 คน (6.18%) 

144 คน (3.77%) 

143 คน (3.75%) 
1,992 คน (52.20%) 

410 คน (10.74%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 24.48% 

มัธยมศึกษา 32.81% 

ปวส. 10.30% 

ปวช. 7.78% 

3,816 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 24.55%  

อนุปริญญา  
0.08%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ
ต่ ากว่า 25.05% 

มัธยมศึกษา 
35.81% 

ปวส. 9.26% 

ปวช. 12.78% 

994 อัตรา 

อนุปริญญา 3.12% 

ป.ตรีขึ้นไป 13.98% 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 42,817 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.27% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 1,045,373 คน  
  - ลดลง 0.04% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 2.32% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 41,182 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.01% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 1,506,226 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.23% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.28% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
เม .ย .  พ.ค.  พ.ค.  จาก จากช่วงเดียว 

64 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 1,055,375 1,083,70

2 

1,056,41

7 
0.10 -2.52 

ม.39 (คน) 149,719 139,070 151,511 1.20 8.95 

ม.40 (คน) 297,606 279,298 298,298 0.23 6.80 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 12,042 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 273,015 คน 
ที่มา : ส านกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

29,791 แห่ง 

9,697 แห่ง 

1,625 แห่ง 

1,452 แห่ง 

162 แห่ง 

90 แห่ง 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

จ าแนกตามขนาด  

14,021 แห่ง 

11,364 แห่ง 

2,945 แห่ง 

2,748 แห่ง 

2,689 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

116,857 คน 

216,547 คน 

115,610 คน 

295,418 คน 

111,328 คน 

189,613  คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

จ าแนกตามขนาด  

677,230 คน 

137,934 คน 

39,067 คน 

33,931 คน 

33,698 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

   เงินทุน 2,462.76 ล้านบาท 

      การจ้างงาน 923 คน 

      กิจการการสี ฝัด หรือขัดข้าว และการบดเมล็ดพืช 
       หรือหัวพืช กิจการผลิตและจ าหน่ายน้ ายาท า 
       ความสะอาด กิจการผลิตน้ าเชื่อม 

จ านวน 30 แห่ง 
เพิ่มข้ึน ประมาณ 2 เท่า 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 


