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 การจัดท ารายงาน “สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปี 2555” เล่มนี้ จัดท าขึ้น   

ตามนโยบายการพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์     

เพื่อน าเสนอข้อมูลทางดา้นตลาดแรงงานในปี 2555 โดยได้รวบรวมข้อมูลประชากรและการมีงานท า

ของส านักงานสถิติแหง่ชาติ ข้อมูลการให้บริการจัดหางานของรัฐใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ 

จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นข้อมูลหลักในการจัดท าตลอดจน

ข้อมลูทางดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และดา้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของภาคตะวันตก 

 

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนท าให้เอกสารเล่มนี้

เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้  

จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคราชการตลอดจนภาคเอกชนและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถเปิดอ่าน

ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันตกทุกฉบับได้ทาง http://www.lmi.ratchaburi.com รวมทั้งแสดง

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสารครั้งต่อไปได้ที่ เลขที่ 1/56-57      

ถนนสมบูรณ์กุล อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร . 032-326082 , 032-326084 โทรสาร       

032-326458 หรอืทาง E-mail : lm_rbr@live.com 

 

 

       ศูนย์ขา่วสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี 

         พฤษภาคม  2556 
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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
 

 จากการรวบรวมข้อมูลประชากร และภาวะการมีงานท าของส านักงานสถิติแห่งชาติและ

ข้อมูลการให้บริการจัดหางานของรัฐใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มาเป็น

ข้อมูลหลักในการจัดท ารายงานสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวันตก ปี 2555 สรุปได้ดังนี้ 
 

 1. ประชำกรและก ำลังแรงงำน  (Labour Force) 

  ปี 2555 ประชากรใน8 จังหวัดภาคตะวันตก มปีระมาณ 5.30 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.56 

ล้านคน เพศหญิง 2.72 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 61.57 เป็นผู้มีงานท าร้อยละ 

99.52 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ผู้วา่งงานมรี้อยละ 0.41  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่า จ านวน

ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 และผูว้่างงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.73  

    ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากที่สุด 

ร้อยละ 26.23 ของผู้มงีานท าทั้งหมด รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 

ร้อยละ 20.11 และอาชีพผูป้ฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 

11.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่า เกือบทุกประเภทอาชีพผูม้ีงานท ามีจ านวนเพิ่มขึน้  

    โดยพบว่า อุตสาหกรรมการผลิต มีจ านวนผู้มีงานท ามากที่สุดร้อยละ 30.79 ของจ านวน

ผู้มีงานท านอกภาคเกษตร รองลงมา คือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 25.14 กิจกรรมโรงแรม

และอาหาร ร้อยละ 11.00 การก่อสร้าง ร้อยละ 7.79 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 

ร้อยละ 5.62 และการศกึษา รอ้ยละ 4.31   
 

2.  ภำวะเศรษฐกิจไทย 

 ธนำคำรแห่งประเทศไทยรำยงำนว่ำภำวะเศรษฐกิจไทย ขยายตัวได้ดีจากอุปสงค์ใน

ประเทศภาคเอกชน โดยการบริโภคเพิ่มขึ้นตามภาวะการจ้างงาน รายได้ และความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

ที่อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับได้รับแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ ขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจ    

มีต่อเนื่อง ทั้งเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อขยายก าลังการผลิตรองรับความต้องการ

ในประเทศ และเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ลดการพึ่งพาแรงงาน 

 อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากปีก่อน ขณะที่การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาทใน 7 

จังหวัดน าร่องและร้อยละ 40 ใน 70 จังหวัดที่เหลือไม่ได้ท าให้เกิดการเลิกจ้างงานในวงกว้าง และ

การส่งผ่านต้นทุนแรงงานไปยังราคาสินค้าไม่ได้สูงกว่าระดับปกติฐานะการเงินของภาคธุรกิจและ

ภาคสถาบันการเงนิเข้มแข็งขึ้นตามเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายตัวและมีผลสนับสนุนให้สินเช่ือ     
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ภาคธุรกิจเติบโตจากทั้งความตอ้งการที่มีต่อเนื่องและความสามารถในการปล่อยสินเชื่อของสถาบัน

การเงินขณะเดียวกันสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวสูงตามความต้องการใช้จ่ายของประชาชน  โดย

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกที่ท าให้การซื้อรถยนต์สูงกว่าปกติ  ประกอบ

กับอัตราดอกเบีย้อยู่ในระดับต่ าเอือ้ต่อการกู้ยืม 

 แนวโน้ม ปี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจาก ปี 2555 โดยในช่วง     

ครึ่งแรกของปียังมีอุปสงค์ในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขณะที่ภาคการส่งออกคาดว่า            

จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้นอย่างช้า  ๆ ส่วนแรงกดดัน     

เงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงปัจจุบัน ประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินที่ต้องติดตาม

อย่างใกล้ชิด ได้แก่ความผันผวนของเงนิทุนเคลื่อนย้ายจากนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรม

หลักและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่การขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนที่อยู่ใน

ระดับสูงตอ่เนื่อง และผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจา้งขัน้ต่ าเป็น 300 บาท ทั่วประเทศ 
   

3. กำรลงทุนในภำคตะวันตก 

(1) จ ำนวนสถำนประกอบกำรและลูกจ้ำง 

ปี 2555 ภาคตะวันตก มีจ านวนสถานประกอบการประมาณ 3.33 หมื่นแห่ง จ านวน

ลูกจา้งประมาณ 8.17 แสนคน โดยสถานประกอบการและลูกจ้างส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร      

(สถานประกอบการ 7.42 พันแห่ง ลูกจ้าง 3.62 แสนคน) รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม      

(สถานประกอบการ 5.88 พันแห่ง ลูกจ้าง 1.82 แสนคน) และจังหวัดราชบุรี (สถานประกอบการ 

4.50 พันแหง่ ลูกจา้ง 7.95 หมื่นคน) 

(2)  สถำนประกอบกำรและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

 สถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีประมาณ 3.22 หมื่นแห่ง ส่วน

ผู้ประกันตน มีจ านวน 8.49 แสนคน สัดส่วนของสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม และ

ผู้ประกันตนส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร มากที่สุดร้อยละ 26.00 ผู้ประกันตนมีประมาณ   

ร้อยละ 40.10 รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 22.36 ผู้ประกันตนมีร้อยละ 22.53 และ

จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 13.64 ผูป้ระกันตนมี ร้อยละ 10.17  

(3) จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรใหม่ 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ใน ปี  2555 มีจ านวน 495 

แห่ง มีเงินลงทุนประมาณ 1.69 หมื่นล้านบาท และมีการจ้างงาน ประมาณ 1.22 หมื่นคน โดยโรงงาน

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 169 แห่ง เงินลงทุน 7,742 ล้านบาท 

รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม จ านวน 142 แห่ง เงินลงทุน 3,731 ล้านบาท จังหวัดราชบุรี จ านวน 76 

แห่ง เงินลงทุน 1,437 ล้านบาท และจังหวัดกาญจนบุร ีจ านวน 45 แห่ง เงินลงทุน 2,411 ล้านบาท 
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 (4) โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

สถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) ปี 2555 มีจ านวน 86 โครงการ มีเงินลงทุน 1.29 หมื่นล้านบาท และการจ้างงาน 8.75 หมื่นคน       

โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดรอ้ยละ 44.19 ของจ านวนแรงงาน

ทั้งหมดในภาคตะวันตก รองลงมาคอื จังหวัดนครปฐม รอ้ยละ 17.44 จังหวัดกาญจนบุร ีรอ้ยละ 11.63 และ

จังหวัดราชบุรี รอ้ยละ 10.47  

ในส่วนของเงินลงทุนจังหวัดสมุทรสาคร มีเงินลงทุนในโครงการฯ มากที่สุดร้อยละ 37.43 

ของเงินลงทุนทั้งหมดในภาคตะวันตก รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 29.95 และจังหวัดนครปฐม   

รอ้ยละ 12.58 โดยจังหวัดที่มีการจา้งงานมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 33.30 รองลงมาคือ 

จังหวัดนครปฐม รอ้ยละ 24.19 และจังหวัดกาญจนบุร ีรอ้ยละ 21.52  
 

 4. สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนในภำคตะวันตก 

ผู้สมัครงำน มีจ านวน 36,508 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.60 จังหวัด

สมุทรสาครมีผู้สมัครงานมากที่สุด ร้อยละ 19.80 รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 19.38 

กาญจนบุรี ร้อยละ 15.04 และสุพรรณบุรี ร้อยละ 13.10 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 

39.07 ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า ร้อยละ 28.35 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 17.13 และระดับ

อาชีวศึกษา รอ้ยละ 14.80 (ระดับปวส. รอ้ยละ 7.74 และระดับปวช. รอ้ยละ 7.06)  

ต ำแหน่งงำนว่ำง มีจ านวน 33,385 อัตรา ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 24.35      

โดยรอ้ยละ 21.13 เป็นต าแหน่งงานว่างในจังหวัดนครปฐม รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร รอ้ยละ 17.21 กาญ

จน บุรี ร้อยละ 14.02 โดยอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 65.84   

รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมการขายส่ง และ การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 

18.44 และอุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ 4.04 ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 35.04 ของต าแหน่งงานว่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ระดับ

ประถมศึกษาและต่ ากวา่ รอ้ยละ 8.24 ระดับปวช.  รอ้ยละ 14.03 และระดับปวส. รอ้ยละ 12.02 

 กำรบรรจุงำน มีจ านวน 31,202 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.49      

ส่วนใหญ่เป็นการบรรจุงานในจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 22.03 ของการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมา

ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร รอ้ยละ 19.20 และกาญจนบุรี ร้อยละ 13.43  
  

5. กำรเดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศ 

ภาคตะวันตกมีแรงงานเดินทางไปท างานต่างประเทศในปี 2555 จ านวน 2,693 คน หรือ

ร้อยละ 2.01 ของแรงงานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 

5.98 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.93 เพศหญิง ร้อยละ 28.07 เดินทางไปท างานโดย Re-entry 

มากที่สุดรอ้ยละ 58.78 รองลงมาคือ เดินทางดว้ยตนเอง ร้อยละ 14.48 นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

ร้อยละ 10.25 และบริษัทจัดหางานจัดส่ง รอ้ยละ 8.47  
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จังหวัดนครปฐมมีแรงงานเดินทางไปท างานมากที่สุดร้อยละ 18.68 รองลงมาได้แก่ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 18.31 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 16.15 จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 13.11 

จังหวัดสมุทรสาคร รอ้ยละ 12.07 และจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ ร้อยละ 7.80 
 

 6. จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวในภำคตะวันตก 

จากข้อมูลของส านักงานจัดหางานจังหวัด ณ เดือนธันวาคม 2555 ใน 8 จังหวัด      

ภาคตะวันตก มีจ านวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือ ประมาณ 2.86 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน    

ต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1.39 แสนคน (ร้อยละ 48.58) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

มาตรา 13 (สัญชาติลาว พม่า กัมพูชา) และชนกลุ่มน้อย ประมาณ 1.48 แสนคน (ร้อยละ 51.42)    

ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครมากที่สุดร้อยละ 46.11 ของจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด

ในภาคตะวันตก รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 20.24 และจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 

9.81 
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สำรบัญแผนภูมิ (9) 
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 1.1  อัตราการมีสว่นร่วมในก าลังแรงงาน 2 
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สำรบัญ (ต่อ) 
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 3.4 ตลาดแรงงานด้านช่าง 23 
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      Job Matching 
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 3.6 สรุปการจัดหางานในประเทศ 32 
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สำรบัญตำรำง 
  หน้ำ 

ตำรำงที่ 1 จ านวนประชากรภาคตะวันตก จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน  

เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 

2 

ตำรำงที่ 2 จ านวนผูม้ีงานท าภาคตะวันตก จ าแนกตามอาชีพ               

เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 

3 

ตำรำงที่ 3 จ านวนผูม้ีงานท าภาคตะวันตก จ าแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2555 4 

ตำรำงที่ 4 จ านวนผูม้ีงานท าภาคตะวันตก จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 

6 
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เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 

7 

ตำรำงที่ 6 จ านวนผูว้่างงาน และอัตราการว่างงาน จ าแนกตามรายจังหวัด 

เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 

8 
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จ าแนกรายจังหวัด ปี 2550 – 2554 p 

10 

ตำรำงที่ 8 รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี Per capita GPP (Baht) ของประชากร         

ภาคตะวันตก จ าแนกรายจังหวัด ปี 2549 – 2554 p 

11 

ตำรำงที่ 9 จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามรายจังหวัด  
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เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 
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กิจการใหม ่เปรียบเทียบปี 2554 กับปี 2555 
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ตำรำงที่ 14 จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  
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ตำรำงที่ 18 ดัชนกีารบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2555 29 
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ตำรำงที่ 20 การเดินทางไปท างานต่างประเทศของแรงงานภาคตะวันตก ปี 2555 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

36 

ตำรำงที่ 21 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย จ าแนกตามประเภท 

การขออนุญาต ปี 2555 

37 
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กับปี 2555 

38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (9) 
 

สำรบัญแผนภูม ิ
 

หน้ำ 

แผนภูมิท่ี  1 สถานภาพแรงงานของประชากรภาคตะวันตก ปี 2555 1 

แผนภูมิท่ี  2 จ านวนผูม้ีงานท า และอัตราการว่างงานของภาคตะวันตก  

จ าแนกรายจังหวัด ปี 2555 

8 

แผนภูมิท่ี  3 จ านวนต าแหนง่งานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานภาคตะวันตก 

ปี 2551 – 2555 

23 

แผนภูมิท่ี  4 ต าแหน่งงานด้านช่าง จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 24 

แผนภูมิท่ี  5 ผูส้มัครงานด้านช่าง ตามระดับการศกึษา 24 

แผนภูมิท่ี  6 ต าแหน่งงาน ผูส้มัครงาน และการบรรจุงานด้านช่าง ปี 2554        

กับปี 2555 

26 

แผนภูมิท่ี  7 ดัชนกีารบรรจุงาน (Job Matching) จ าแนกตามรายจังหวัด 28 

แผนภูมิท่ี  8 ดัชนกีารบรรจุงาน (Job Matching) จ าแนกตามประเภทอาชีพ 30 

แผนภูมิท่ี  9 ดัชนกีารบรรจุงาน (Job Matching) จ าแนกตามระดับการศกึษา 31 

แผนภูมิท่ี 10 ความตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการภาคตะวันตก  

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ปี 2555 

เปรียบเทียบกับปี 2551 - 2554 

32 

แผนภูมิท่ี 11 ความตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการภาคตะวันตก  

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปี 2551 – 2555 

33 

แผนภูมิท่ี 12 จ านวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ  

รวมทั้งประเทศจ าแนกตามวิธีการเดินทาง ปี 2555 

34 

แผนภูมิท่ี 13 ตลาดแรงงานต่างประเทศ 5 ประเทศแรกที่มีแรงงานไทยเดินทาง 

ไปท างาน ปี 2555 (รวมทั้งประเทศ) 

34 

แผนภูมิท่ี 14 ประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก ที่แรงงานไทยเดินทางไปท างาน

ต่างประเทศ ปี 2555 (รวมทั้งประเทศ) 

35 

แผนภูมิท่ี 15 จ านวนแรงงานต่างด้าวในภาคตะวันตก คงเหลือ ณ ธันวาคม ปี 2555  

จ าแนกรายจังหวัด 

37 

 

 


