
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานเป็นความต้องการแรงงานจากหน่วยผลิต    
ในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม          
และภาคธุรกิจต่างๆ เมื่อหน่วยผลิต มีการผลิตมากขึ้น จะมีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิด      
การจ้างงาน แรงงานมีงานท า ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยภาวะการท างานของแรงงานเริ่มปรับเปลี่ยน
จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมจะเห็นได้จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร
จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่า ผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรม มีจ านวน 25.68 ล้านคน  
ภาคเกษตรกรรม มีจ านวน 11.78 ล้านคน ซึ่งผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรมเริ่มเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ปี 2556 
และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้มีงานท าในนอกภาคเกษตรกรรม ในปี 2560 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 68.54 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกของประเทศนั้น พบว่า มีผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 2.63 ล้านคน 
ภาคเกษตรกรรม จ านวน 0.68 ล้านคน โดยผู้มีงานท านอกภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนถึงร้อยละ 79.41 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกภาพรวม  ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ปี 2558  ขยายตัว
ร้อยละ 1.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายร้อยละ 0.6 ในปี 2557 เนื่องจากการผลิตภาคนอกเกษตร มีการ
ขยายตัวถึงร้อยละ 2.1 ปรับขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 0.5 ในก่อนหน้า ส าหรับการผลิตภาคเกษตร  
ลดลงร้อยละ 2.8 ในปี 2558 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2557 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคตะวันออกในปี 2558 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตร มีสัดส่วน
ร้อยละ 94.09 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.05 จาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเป็นแหล่งการจ้างงานที่ส าคัญในสาขานอกภาคเกษตรกรรม ดังนั้น เพื่อให้
มีการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีขีดความสามารถสูงสามารถแข่งขันได้ในเวที
โลกและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยหัวใจส าคัญของความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ คือ เพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) โดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมในทุกสาขาของภาคการผลิตและบริการ โดยมีการเพ่ิมสมรรถนะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ด้วยการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการพัฒนาภาคการผลิต
และบริการ และการเพ่ิมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง ตลอดจนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก รัฐบาลจึงก าหนดให้มีการพัฒนาเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด
ของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรมากสามารถเป็นตลาด
สินค้าส่งออกของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีนโยบายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ นอกจากนั้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ เพ่ือก าหนดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพและภูมิหลังในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยก าหนด
พ้ืนที่ เป้าหมายไว้ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นฐานของ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญของประเทศ มีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน เพียงพอส าหรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม และยังก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย ที่จะสนับสนุน     
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
เพ่ิมการจ้างงานและรายได้ของประชาชน โดยรัฐบาลได้จัดท าแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) คือ  เพ่ือสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส่งเสริม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
ประชาชน ดังนี้ 
 (1) ยกระดับพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเซีย 
รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งจะสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ทางบก ทางราง      
ทางเรือ และทางอากาศให้เชื่อมโยงทั้งระบบและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม เพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ 
 (4) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ลงทุน การให้สิทธิประโยชน์  และการน าแนวคิด            
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมาปรับใช้ในการให้บริการของภาครัฐ 
 (5) ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการท่องเที่ยว 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ  
 (1) พ้ืนที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนใดที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเพ่ิมเติม 
 (2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วบ 1) ซูเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก ่คลัสเตอร์ยานยนต์ 
และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 2) 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   
เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรม
ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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 ส าหรับแนวทางการพัฒนา เป็นการยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่ต่อยอดสู่การเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจชั้นน าของเอเซีย ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 
 (1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้อง กับศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา 
 (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้านการขนส่งทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
 (3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ  
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการ
พัฒนา และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน 
 (4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองส าคัญในพื้นที่ EEC อาทิ ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็น
เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC พัทยา : พัฒนาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนาของอาเซียน 
และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานานาชาติ (Medical Tourism) อู่ตะเภา : พัฒนาเป็น
ศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 
เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 
 (5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ทั้งในด้านภาษี การจัดตั้งกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย      
การอ านวยความสะดวก ในการอนุมัติ  อนุญาต  และการจัดตั้ งเขตการค้าเสรี  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
 เป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ     
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และก่อให้เกิดการจ้างงาน
มากขึ้นโดยเฉพาะตลาดแรงงานในระดับสูง ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว 
โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมหลัก คือ (1) กำรต่อยอด  5 อุตสำหกรรมเดิมที่ มีศักยภำพ           
(First S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation automotive) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่ องเที่ ยวเชิ งสุขภาพ  (Affluent, Medical and Wellness Tourism) อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร (Food for the Future) และ (2) กำรเติม  5 อุตสำหกรรมอนำคต  (New S-curve)
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviationand 
Logistics) อุ ตสาหกรรม เชื้ อ เพ ลิ งชี วภ าพและ เคมี ชี วภ าพ  (Biofuels and Biochemicals)
อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) โดยเริ่มจาก
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การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และ
สามารถต่อยอดไปถึงการผลิตในเชิงพาณิชย์ในที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ (1) การพัฒนาองค์
ความรู้ (Pure Science) (2) การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Technology & Innovation)      
(3) การพัฒนาการผลิต (Engineering) และ (4) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ (Commerce)  
 แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ส าคัญ 
คือ แรงงานที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  ต้องมีเพียงพอ และมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการแผนการผลิตก าลังคน เพ่ือให้         
ทุกภาคส่วนมีข้อมูลความต้องการแรงงาน มาประกอบการวางแผน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
จึงมีการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ความรู้ ความสามารถ ทักษะของแรงงาน ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ที่จะสามารถน ามาพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ และยังเป็นการป้องกันการขาดแคลนแรงงาน ที่อาจท าให้ภาคอุตสาหกรรม      
ไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ นอกจากนั้น ท าให้มีข้อมูลในการวางแผนการผลิตก าลังคนของประเทศ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น เพ่ิมการจ้างงานในตลาดแรงงานระดับสูง 
ประชาชนและแรงงานในพื้นที่ มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น   

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตประชำกร  สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปี 2560 ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัด ฉะเชิงเทรา จ านวน 272 แห่ง 
 1.3.2 ขอบเขตเนื้อหำ  
 1) ศึกษาความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 2) ศึกษาการขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 3) ศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก  
 4) ศึกษาความต้องการทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ท าให้ภาครัฐและภาคเอกชน มีข้อมูลด้านความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกและความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือวางแผนพัฒนาก าลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 1.4.2 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเคลื่อนย้ายแรงงาน และข้อมูลการแนะแนวอาชีพ 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 นายจ้าง/สถานประกอบการ หมายถึง นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม  
การลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา 
 1.5.2 การขาดแคลนแรงงาน หมายถึง ต าแหน่งงานที่หาคนท างานยากหรือหาคนไม่ได้ตั้งแต่    
6 เดือนข้ึนไป  

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor :  EEC) 
 

 
ความต้องการแรงงานและ 

การขาดแคลนแรงงาน 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในโครงกำร EEC 
1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 
2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 


