
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ประกอบการวิเคราะห์การศึกษาความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ดังนี้  
 2.1  แนวคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.2  ทฤษฏีด้านตลาดแรงงาน  
 2.3  แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของแรงงาน  
 2.4  แนวคิดเก่ียวกับการสรรหาบุคลากร 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เป็นลักษณะของเขตพ้ืนที่ในการ
ประกอบอุตสาหกรรมและการค้าที่มีเงื่อนไขและสิทธิพิเศษบางประการแตกต่างจากการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาประเทศ โดยมีรูปแบบและเรียกชื่อ
แตกต่างกัน เช่น ในประเทศจีนเรียกว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) ประเทศ
มาเลเซียเรียกว่า “เขตการค้าเสรี” (Free Trade Zone) ประเทศเกาหลี เรียก “เขตส่งออกเสรี”           
(Free Export Zone) ซึ่งในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่
ก าลังพัฒนาทั้งในยุโรป ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย (สิริวษา สิทธิชัย, 2551, น. 4)      
ในแต่ละประเทศแต่ละพ้ืนที่จะมีค าเรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าจะให้
ความส าคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือค าใดจะเป็นชื่อที่น่าดึงดูดนักลงทุนมากที่สุด  
เช่น การประกอบกิจกรรมในลักษณะของการน าชิ้นส่วนกึ่งส าเร็จรูปมาประกอบแล้วส่งออก จะใช้ค าว่า 
เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ส่วนการน าผลิตภัณฑ์มาบรรจุกล่องแล้วส่งออกอาจจะใช้ค าว่า 
“คลังสินค้าทัณฑ์บน” และที่ส าคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเภทของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่จะครอบคลุมไปถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้า การบริการ การท่องเที่ยว 
หรือการเกษตร (ศิริเพ็ญ แตปรเมศามัย, 2549, น. 9)  
 ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
 ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่เรียกว่า ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้น ตั้งอยู่
ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากร       
จ านวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 
ของภูมิภาคเอเซียและประเทศแถบแปซิฟิค คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัด
ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยัง เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และมีความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด     
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
จึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC)” เพ่ือให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน าของเอเชียที่จะสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน  
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ส าหรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกมีการด าเนินการตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-
2564) คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวง
คมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 2) ดังนี้ 
 (1)  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ด้านพลังงาน   
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา 
 (2)  แผนด าเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  แผนบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะต่างๆ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
และประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
 (3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากเอกชน 
โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหาแรงงาน  รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขอ
อนุมัติอนุญาต การประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  
 (4)  แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

2.2  ทฤษฎีด้านตลาดแรงงาน (The Theory of Labor Market ) 
 2.2.1  ทฤษฎีการจ้างงานของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิค 
 ทฤษฎีการจ้างงานของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิคมีความเห็นว่า ระดับการ
จ้างงานถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับการจ้างงานจะมีความสัมพันธ์ตรงกับระดับ
ผลผลิต กล่าวคือ ถ้าระดับการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ระดับผลผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย หรือถ้าระดับการจ้างลดลง 
ระดับผลผลิตก็จะลดลงด้วย หรือถ้าระดับการจ้างคงที่ ระดับผลผลิตจะคงที่ นั่นคือระดับผลผลิตจะ
ขึ้นอยู่กับระดับการจ้างเท่านั้น  

 1)  อุปสงค์แรงงาน (Demand for Labour)   
 อุปสงค์แรงงาน (Demand for Labour) หมายถึง จ านวนความต้องการ
แรงงานซึ่งส านักคลาสสิคเชื่อว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราค่าจ้างที่แท้จริง 
กล่าวคือ ถ้าระดับอัตราค่าจ้างสูง ผู้ผลิตมีอุปสงค์แรงงานน้อย แต่ถ้าอัตราค่าจ้างแท้จริงต่ า อุปสงค์แรงงาน 
ก็จะเพ่ิมขึ้น ดังนั้นลักษณะเส้นอุปสงค์ในสินค้าธรรมดาทั่วไป คือเส้นลาดลงจากซ้ายไปทางขวา ดังภาพ  
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ภาพที่ 2-1 แสดงเส้นอุปสงค์แรงงานตามแนวคิดของส านักคลาสสิค 

 
  ค่าจ้างที่แท้จริง (Real Wage) หมายถึงอ านาจซื้อจากค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน 
(Money Wage) นั่นคือ  
  ถ้าให้  
  W = ค่าจ้างท่ีแท้จริง 
  P = ระดับราคาสินค้า 
  W  = ค่าจ้างท่ีเป็นตัวเงิน  

    W = 
P

W   

  หรืออาจกล่าวได้ว่า ค่าจ้างที่แท้จริงขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน และ
ระดับสินค้า ค่าจ้างที่แท้จริงจะลดลงถ้าระดับราคาสินค้าเพ่ิมเร็วกว่าอัตราเพ่ิมค่าจ้างที่เป็นตัวเงินและ
อัตราค่าจ้างที่แท้จริงจะเพ่ิมข้ึนถ้าระดับราคาสินค้าเพ่ิมช้ากว่าอัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน  

 2)  อุปทานแรงงาน (Supply of Labour)  
 อุปทานแรงงาน (Supply of Labour) หมายถึง จ านวนชั่วโมงท างาน
ทั้งหมดของแรงงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหมายถึง จ านวนคนที่ต้องการท างานโดยได้รับค่าจ้าง
หรือผลตอบแทน นักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิคเชื่อว่า อุปทานแรงงานมีความสัมพันธ์ทางตรงกับ
อัตราค่าจ้างที่แท้จริง คือถ้าอัตราค่าจ้างสูง คนงานก็จะเสนอตัวเข้าท างานจ านวนมากข้ึน แต่ถ้าค่าจ้าง
แรงงานที่แท้จริงลดต่ าลง คนงานก็จะเสนอตัวท างานน้อยลง ดังนั้น เส้นอุปทานแรงงานจึงมีลักษณะ
เหมือนกับเส้นอุปทานในสินค้าทั่วไปคือเอียงลาดจากซ้ายมือขึ้นไปทางขวามือ ดังตัวอย่าง 
 

อัตราค่าจ้างท่ีแท้จริง 

จ านวนแรงงานท่ีต้องการ 

D 

D 
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ภาพที่ 2-2 แสดงเส้นอุปทานแรงงานตามแนวคิดของส านักคลาสสิค 

 
 อัตราค่าจ้างดุลยภาพ 
 นักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิคมีความเห็นว่า อุปสงค์และอุปทานแรงงาน 
เป็นปัจจัยก าหนดระดับการจ้างงานและอัตราค่าจ้างและอัตราค่าจ้างที่แท้จริง ณ จุดตัดของเส้นอุปสงค์   
และอุปทานแรงงาน ดังแสดงในภาพ  
 

                          
ภาพที่ 2-3 แสดงอัตราค่าจ้างดุลยภาพ 

 
 เส้นอุปสงค์แรงงานตัดกับเส้นอุปทานแรงงาน ณ จุด E ระดับอัตราค่าจ้าง   
ที่แท้จริงเท่ากับ ow และระดับการจ้างงานเท่ากับ OQ ณ ระดับอัตราค่าจ้างและระดับการจ้างงาน
ดังกล่าว เป็นระดับอัตราค่าจ้างดุลภาพและระดับการจ้างงานดุลภาพ กล่าวคือ ถ้าระดับอัตราค่าจ้าง
และระดับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากระดับดุลภาพแล้ว ก็จะปรับตัวเข้าสู่ระดับอัตราค่าจ้างและ

S 

จ านวนคนท่ีเสนอตัวเข้าท างาน 

อัตราค่าจ้างท่ีแท้จริง 

S 

จ านวนแรงงาน 

S 

D 

D 

   W 

w 1 

O 
Q 

w 2 

E 

แรงงานส่วนเกิน 

อัตราค่าจ้างท่ีแท้จริง 

S 
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ระดับการจ้างดุลภาพในที่สุด เช่น ถ้าอัตราค่าจ้างสูงขึ้นชั่วคราว สมมติ ณ Ow1 จะเกิดอุปทานแรงงาน
ส่วนเกิน ณ ระดับอัตราค่าจ้างนั้น แรงงานที่ว่างอยู่จะแข่งขันกันเสนอตัวเข้าท างานในอัตราค่าจ้างที่ต่ าลง 
ณ ระดับ ow ซึ่งจ านวนอุปสงค์แรงงานจะเท่ากับอุปทานแรงงานพอดี หรือถ้าอัตราค่าจ้างที่ลดต่ าลง
กว่าอัตราค่าจ้างดุลภาพ สมมติ ณ ระดับ ow2 ก็จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้นในตลาดแรงงาน การขาดแคลน
แรงงานท าให้ผู้ผลิตเสนออัตราค่าจ้างสูงขึ้นจนถึงระดับ ow ซึ่งจ านวนอุปสงค์แรงงานเท่ากับอุปทาน
แรงงาน  
 อย่างไรก็ตาม อัตราค่าจ้างดุลภาพ ที่ถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
แรงงานนั้นมีเงื่อนไขว่า ตลาดแรงงานจะมีลักษณะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ มีผู้ต้องการจ้างงาน
และผู้ต้องการที่จะท างานจ านวนมากไม่มีสหภาพแรงงาน องค์กรของนายจ้างหรือรัฐบาลเข้ามา
แทรกแซงอัตราค่าจ้างและผลิตภาพของแรงงานไม่ขึ้นกับอัตราค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างที่
เป็นตัวเงินมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่แท้จริง ถ้าระดับราคาสินค้าทั่วไปเพ่ิมเร็วกว่าอัตราค่าจ้างที่
เป็นตัวเงินมีผลท าให้รายได้ที่แท้จริงลดลง แต่ถ้าระดับราคาสินค้าเพ่ิมช้ากว่าอัตราการเพ่ิมค่าจ้างที่
เป็นตัวเงิน รายได้ท่ีแท้จริงจะสูงข้ึน  
 ในทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิคระดับการจ้างงานดุลภาพ
จะถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานแรงงาน และเป็นระดับการจ้างเต็มที่ (Full Employment) ณ 
ระดับการจ้างงานเต็มที่ ถ้ามีการว่างงานเกิดข้ึน จึงเป็นการว่างงานโดยความสมัครใจทั้งสิ้น เนื่องจาก  
 (1)  การว่างงานที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากคนงานเรียกร้องค่าจ้างที่เป็นตัว
เงินสูงเกินไปไม่ยอมรับค่าจ้าง ณ ระดับค่าจ้างที่ปรากฏ จึงสมัครใจที่จะว่างงาน แต่ถ้าคนงานยอมรับ
ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินที่ต่ าลง ค่าจ้างที่แท้จริงจะลดลง ระดับการจ้างงานก็จะเพ่ิมข้ึนถึงระดับการจ้างงาน
เต็มที่การว่างงานก็จะหมดไป 
 (2)  จากความเชื่อที่ว่า ระดับอัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงินจะถูกก าหนดโดย   
การต่อรองระหว่างผู้ประกอบการและคนงานและค่าจ้างที่เป็นตัวเงินจะเป็นปัจจัยก าหนดค่าจ้างที่
แท้จริง ดังนั้นคนงานจึงอยู่ในฐานะสามารถก าหนดระดับค่าจ้างที่แท้จริง และก าหนดระดับการจ้าง
งานได้ ดังนั้นระดับค่าจ้างท่ีปรากฏ ถ้ามีการว่างงานเกิดข้ึน จึงเป็นการว่างงานโดยสมัครใจ  
 นอกจากนี้ในทรรศนะของส านักคลาสสิค ระบบเศรษฐกิจจะอยู่ ณ 
ระดับการจ้างงานเต็มที่เสมอ และเป็นระดับที่ผลผลิตสูงสุด ณ ระดับการจ้างงานเต็มที่ อุปสงค์รวมของ
ระบบเศรษฐกิจเท่ากับอุปทานรวมเสมอ ซึ่งอธิบายโดยใช้กฎของ เซย์ (Say’s Law) ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์  
ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของส านักคลาสสิค มีความเชื่อว่า ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่เนื่องจากอุปทาน
ก่อให้เกิดอุปสงค์ (Supply creates it’s own demand) โดยให้ค าอธิบายว่า ในการผลิตผู้ผลิตจะจ่าย
ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าของและเจ้าของปัจจัยการผลิตจะน ารายได้ที่ได้รับนั้นไปจับจ่าย
ซื้อสินค้าและบริการ ผู้ผลิตก็จะขายสินค้าได้โดยรับก าไรปกติจึงจูงใจให้ท าการผลิตเพ่ิม ดังนั้นจึงไม่มี
ผลผลิตส่วนเกินเกิดขึ้นในตลาด แต่อาจมีผลผลิตบางชนิดล้นเกิน เกิดขึ้นซึ่งเป็นลักษณะเพียงชั่วคราว
เท่านั้น เนื่องจากการปรับตัวอุปสงค์ที่ เปลี่ยนแปลงจากสินค้าชนิดหนึ่งไปยังสินค้าอีกชนิดหนึ่ง      
เมื่ออุปสงค์สามารถปรับตัวได้แล้วสินค้าทุกชนิดที่ผลิตขึ้นก็จะจ าหน่ายได้หมด ระบบเศรษฐกิจ       
จึงมีอุปสงค์รวมเท่ากับอุปทานรวมเสมอ และเป็นระดับที่ผลผลิตสูงสุด มีการจ้างงานเต็มที่ การว่างงาน    
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ที่เกิดขึ้นเป็นการว่างงานโดยสมัครใจ และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ถ้าหากปล่อยให้มี   
การแข่งขันเสรี กลไกราคาจะปรับตัวโดยอัตโนมัติ การว่างงานก็จะหมดไป โดยเหตุผลตามกฎของเซย์  

 2.2.2  ทฤษฎีการจ้างงานของ Keynes 
 ทฤษฎีการจ้างงานของ Keynes Keynes ไม่ปฏิเสธทฤษฎีของส านักคลาสสิค
โดยสิ้นเชิง โดยยอมรับว่าระดับผลผลิตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจ้างงาน คือ เมื่อมีการจ้างงาน
เพ่ิมท าให้ผลผลิตเพ่ิม และเมื่อลดการจ้างงานท าให้ผลผลิตลด ตราบใดที่การจ้างงานยังต่ ากว่าระดับ
การจ้างงานเต็มที่ การขยายผลผลิตท าให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้น แต่ Keynes มีความเห็นแย้งกับส านักคลาสสคิ
ที่ว่า ระบบเศรษฐกิจอยู่ในระดับดุลภาพ คือ อุปสงค์รวมเท่ากับอุปทานรวม และระดับการจ้างงาน
เต็มที่เสมอ Keynes มีความเห็นว่า ผลผลิตจะถูกก าหนดโดยอุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจซึ่งไม่จ าเป็น
จะต้องเท่ากับอุปทานรวมเสมอไป อุปสงค์รวมอาจต่ ากว่าอุปทานรวมได้ ดังนั้นระดับการจ้างงานจึงอาจ 
ต่ ากว่าระดับการจ้างงานเต็มที่  
 ทฤษฎีของส านักคลาสสิคไม่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างกับอุปสงค์
รวมของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยเป็นหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจ แต่ในระบบ
เศรษฐกิจโดยส่วนรวม ค่าจ้างคือ รายได้ในสัดส่วนที่สูงสุดของครัวเรือนและเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
รายจ่ายเพ่ือการบริโภค ดังนั้นถ้าอัตราค่าจ้างที่แท้จริงลดลงจะส่งผลให้รายจ่ายเพ่ือการบริโภค    
ลดลงด้วย ซึ่งหน่วยธุรกิจจะพบว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นไม่สามารถขายได้ ดังนั้นการลดอัตราค่าจ้างจะยิ่งมีผลให้
การว่างงานรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้าอัตราค่าจ้างที่แท้จริงลดลง ซึ่งอาจเป็นผลจากการลดลงของค่าจ้างที่เป็น
ตัวเงิน แต่ระดับราคาสินค้าคงที่หรือระดับราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าอัตราเพ่ิมค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน
จะส่งผลให้ก าไรของผู้ผลิตเพ่ิมขึ้น ผู้รับก าไรก็สามารถเพ่ิมการออมได้มากกว่าอัตราเพ่ิมของรายได้   
ของผู้รับรายได้จากค่าจ้าง การลดอัตราค่าจ้างที่แท้จริงจะเพ่ิมก าไร จึงส่งผลให้รายจ่ายเพื่อการบริโภค
ลดลงและการออมเพ่ิมขึ้น เมื่อระบบเศรษฐกิจมีการออมเพ่ิมและรายจ่ายเพ่ือการบริโภคลดลง จึงส่งผลให้
รายได้ประชาชาติและการจ้างงานลดหรือการว่างงานเพ่ิมขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่าตามทฤษฎีการจ้าง
งานของ Keynes การว่างงานเกิดขึ้นได้เมื่ออุปสงค์รวมไม่เพียงพอ ถ้าต้องการไม่ให้มีการว่างงาน
เกิดข้ึนจึงจ าเป็นต้องให้มีอุปสงค์รวมเพียงพอ  
 (1)  มาตรการเพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มอุปสงค์แรงงาน  
 (1.1)  การส่งเสริมการลงทุนทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ โดยการส่งเสริม  
ให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น  
 (1.2)  ส่งเสริมการส่งออก ในการส่งออกตลาดเป็นสิ่งจ าเป็นหน่วยธุรกิจจะ
ไม่มีแรงจูงใจให้ลงทุนท าการผลิตสินค้าใหม่ๆ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสามารถขายได้ การส่งออกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศที่มีตลาดภายในขนาดเล็ก ถ้าการส่งออกขยายตัวก็จะช่วยให้อุปสงค์
แรงงานเพ่ิม 
 (1.3)  ส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้ลด
การน าเข้าและจูงใจให้มีการลงทุน ก็จะช่วยให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึน  
 (1.4)  เพ่ิมรายจ่ายรัฐบาล รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
ต่างๆ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคเพ่ือให้เกิดความต้องการแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 
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อย่างไรก็ตามการเพ่ิมรายจ่ายรัฐบาล มีสิ่งควรระวังก็คือ การใช้จ่ายเพ่ิมโดยจัดท างบประมาณขาดดุล
ติดกันเป็นระยะเวลานานอาจน าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้  

 (2) มาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพแรงงานให้สามารถสนองตอบอุปสงค์
แรงงาน  
 (2.1)  การจัดตั้งสถาบันซึ่งด าเนินการโดยรัฐบาลหรือสหภาพแรงงาน 
หรือสภาอุตสาหกรรม ท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ต้องการหางานท า หรือต้องการโยกย้ายงาน 
หรือเปลี่ยนงานใหม่ นายจ้างที่ต้องการจ้างงานสามารถแสดงความจ านงไว้ นอกจากนี้สถาบันยังอาจ
ท าหน้าที่วิจัย รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการจ้างงานและพยากรณ์แนวโน้มความต้องการ
แรงงานของอุตสาหกรรมในอนาคต  
 (2.2)  จัดระบบการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
และทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมจ านวนช่างฝีมือในระดับกลาง
เพ่ือที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ และจัดการศึกษาเฉพาะอย่างเพ่ือเพ่ิมทักษะแรงงาน
ระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์ วิศวกร พยาบาล นักบริหารธุรกิจ เป็นต้น และถ้าประเทศประสบ
ปัญหาแรงงานไร้ทักษะว่างงานมาก ขณะเดียวกันขาดแคลนแรงงานประเภททักษะ รัฐบาลโดยความร่วมมือ
ของสภาอุตสาหกรรม ควรด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของแรงงานที่ว่างงาน 
หรือต้องการโยกย้ายงาน เปลี่ยนงานใหม่ เพ่ือให้โอกาสปรับตัวเข้ากับงานใหม่และการโยกย้ายงาน  
ได้ง่ายขึ้น  

2.3  แนวคิดเกี่ยวกบัคุณลักษณะแรงงาน 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ (อ้างถึงใน รัชดา เลิศไพบูลย์สาคร 2544, น. 19) ได้กล่าวถึง 
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งที่การงานใดไว้ว่า ควรมีลักษณะ 
“ALERT” จึงจะมีส่วนสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เห็นผลอย่างจริงจังได้ คุณลักษณะ
ที่ว่านี้ ได้แก่  
  A  คือ  มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทัศนคติเชิงบวก จะต้องมองงาน 
มองปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ (Attitude)  
  L  คือ  ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty)  
  E  คือ  มีความพยายามที่จะปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ (Effort to Improve)  
  R  คือ  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร (Readiness) และ 
  T  คือ  มีน้ าใจที่จะท างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Term Spirit) 
  ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพหรือการท างานใดๆ ควรมีทักษะพ้ืนฐานที่
ส าคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านมนุษสัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิควิธี    
(สงัด อุทานันท์ อ้างถึงใน รัชดา เลิศไพบูลย์สาคร, 2544, น. 19-20) 
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 ทักษะพื้นฐาน  
 1)  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งส าหรับการด ารงชีวิต
ในสังคมมนุษย์ เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นหนทางน าไปสู่ความร่วมมือในการกระท ากิจกรรม
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็นทักษะที่เกี่ยวกับการเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นทักษะ
ความคิดรวบยอด ได้แก่ ทักษะเกี่ยวกับการมอง การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การวิพากษ์วิจารณ์ และ
การซักถาม เป็นต้น  
 3)  ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical Skills) เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
หรือรูปแบบต่างๆ ผู้ที่มีเทคนิควิธีสูงย่อมสามารถเลือกวิธีการต่างๆ ให้เหมาะกับงานและสถานการณ์ 
ทักษะด้านเทคนิควิธีนี้ได้แก่ ทักษะในการพูด การเขียน การอ่าน การฟัง การก าหนดหัวข้อ โครงสร้าง   
การสาธิต การเขียนแผนภูมิ การคิดค านวณ เป็นต้น  
 คุณลักษณะท่ัวไป  
 คุณลักษณะทั่วไปที่ท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านความประพฤติ ความรู้ และด้านมนุษยสัมพันธ์  
 สรุปได้ว่ าผู้ ที่ประสบความส าเร็จในการท างานต้องมีทักษะเทคนิค 3 ประการ คือ             
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความคิดรวบยอด และเทคนิควิธี เมื่อพิจารณาโดยคุณลักษณะแล้วประกอบด้วย
คุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา คุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ 
ความประพฤติ และความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นายจ้างต้องการลูกจ้างที่มี
คุณสมบัติที่มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อดทน มั่นคงทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี ท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพผลงานมีคุณภาพ มีความผูกพัน รับผิดชอบในงานและสร้างภาพพจน์  
ที่ดีให้เกิดต่อองค์การ (กรรณิกา ริยะตานนท์, 2540, น. 69) 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกบัสรรหาบุคคล 
 การสรรหาและเลือกบุคลากร ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญมากของการบริหาร    

งานบุคคล ดังนั้นในหลักการของขบวนการนี้คือ “หาคนดีที่มีความรู้ความสามารถท่ีสุดเท่าที่จะหาได้” 
โดยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเสมอภาค และกระท าอย่างมีมาตรฐาน เป็นเป้าหมายขององค์กร      
ที่ต้องการจะให้ได้คนดี มีความรู้ความสามารถท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายให้ไปปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถท่ีจะท าการพัฒนาได้
ในอนาคต การสรรหาบุคลากรก็จะต้องค านึงถึงการใช้วิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และได้มาตรฐาน 
(วิลาส สิงหวสัย, 2547, น. 532 อ้างถึงใน ปองหทัย พ่ึงนุ่ม, 2550, น. 13-14) 

 หากพิจารณาค าว่า การสรรหาบุคคลอย่างถ่องแท้ จะทราบว่าการสรรหาบุคคลนั้น 
มีนัยแห่งความหมายทั้งในแง่ที่กว้างและแคบ ในความหมายอย่างกว้าง การสรรหา หมายถึง กระบวนการ
จัดหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การเสาะแสวงหาบุคคลตามที่ต้องการ  
มาท าการทดสอบเพ่ือเลือกให้ได้คนที่ดีที่สุด และบรรจุแต่งตั้ งให้ท างานตามต าแหน่งที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นกระบวนการเลือกสรรหา (Selection) 
ซึ่งมีขอบเขตของการด าเนินการต่างๆ เช่น การค้นหา การใช้ประโยชน์จากตลาดแรงงาน การโฆษณา
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ชักชวน การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบรรจุบุคคล             
ให้เหมาะสมกับงานด้วย ส่วนความหมายแง่ที่แคบและเป็นที่ยอมรับทั่วไป การสรรหา หมายถึงเพียง 
การจัดการให้บุคคลมาสมัครเพ่ือการเลือกสรร คือเริ่มตั้งแต่ก่อให้เกิดความสนใจในต าแหน่งที่ว่างหรือ
มีอยู่ การประกาศให้ทราบถึงต าแหน่งงานที่ว่างหรือลักษณะของงาน เงินเดือน หรือผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับรวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของบุคคลตลอดจนการพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติในเอกสารของผู้สมัครที่น ามายื่นแสดงต่อความจ านงจะสมัครเข้าท างานด้วย เพราะถือว่า
การทดสอบความรู้เป็นกระบวนการเลือกสรร ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง การสรรหาเป็นเพียงแต่
การด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ ได้คนมาสมัครงานและตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้ องต้นเพ่ือรับไว้             
ท าการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดีการสรรหามักจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการเลือกสรรด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาบุคคลในวงการธุรกิจเอกชนมักจะมีก ารสัมภาษณ์เบื้องต้นด้วย        
ก่อนการที่จะท าการคัดเลือกโดยวิธีอ่ืน ต่อไป (อุทัย หิรัญโต, 2532, น. 57) 

 หลักการสรรหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ การหาคนที่มีความรู้ความสามารถ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานมากที่สุดเท่าท่ีจะได้โดยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
พร้อมทั้งได้มาตรฐาน หลักการทีได้รับความนิยมน าไปปฏิบัติกันมีอยู่  2 ระบบ คือ (วิลาศ สิงหวิสัย, 
2547, น. 536-537 อ้างถึงใน ปองหทัย พ่ึงนุ่ม, 2550, น. 13-14) 
 (1)  ระบบคุณธรรม (Merit System)  
  ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้หลักเกณฑ์   
แห่งความดีโดยใช้หลักการสรรหาบุคลากรที ่ประกอบด้วยปัจจัยที ่ส าคัญ  4 ประการ ได้แก่        
หลักความสามารถ (Ability) โดยการก าหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร หลักความเสมอภาค (Equality) 
โดยค านึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทาง การศึกษา และ
ประสบการณ์การท างานหรือเคยผ่านงานมาแล้ว  ตรงตามเงื่อนไขของการประกาศรับสมัคร         
หลักความม่ันคง (Security) เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับ    
ในองค์การ หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ในการบริหารงานบุคคล องค์การจะ
ก าหนดหลักการปฏิบัติส าหรับบุคลากร โดยให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในองค์การวางตนเป็นกลาง
ทางการเมือง  
 (2)  ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) 
       ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) จัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรขององค์การ
โดยอาศัยหลักการแห่งความเมตตา เกื้อกูล ช่วยเหลือสงเคราะห์ในบรรดาวงศาคณาญาติ มิตร พรรคพวก 
และผู้อยู่ในอุปการะมามีอิทธิพลเหนือการสอบคัดเลือก มีการใช้บารมีของผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในองค์การ  
ที่ประกาศรับสมัครบุคลากร หรือจากภายนอกองค์การที่มีอิทธิพล และสามารถฝากผู้สมัครสอบ
คัดเลือกให้เข้าเป็นบุคลากรขององค์การได้โดยมิต้องค านึงถึงระบบการสอบคัดเลือกจะพบว่าในองค์การที่มี
ระบบการบริหารงานที่ดี ประสิทธิภาพการท างานสูงจะไม่มีระบบรับบุคลากรเข้ามาท างานโดยระบบ
อุปถัมภ์  
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักปลัดกระทรวงแรงงาน (2560) ได้ศึกษาวิเคราะห์
ฐานข้อมูลแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีกรอบการศึกษาจากฐานข้อมูลด้านแรงงาน ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวงแรงงาน (NLIC) ข้อมูลส ารวจภาวะการท างานของประชากร (Labor Force Survey: 
LFS) ข้อมูลของกระทรวงศึกษาและข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า การประมาณค่าความต้องการ
แรงงานในพ้ืนที่  EEC ใน 10 ปี ข้างหน้า (ปี 2561-2570) มีความต้องการจ้างงานเพ่ิมจากการจ้างงาน        
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกจ านวน 191,119 คน โดยกลุ่มที่มีความต้องการจ้างงาน
เพ่ิมสูงสุด คือวุฒิวิชาชีพ มีความต้องการจ้างงานเพ่ิม 83,183 คน และวุฒิปริญญาตรี มีความต้องการ 
จ้างงานเพิ่ม 62,8979 คน ประกอบด้วย    
 (1)  อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและยานยนต์สมัยใหม่ จะมีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น 40,447 คน โดยกลุ่มที่มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นมาก คือ วุฒิวิชาชีพ 23,719 คน และวุฒิปริญญาตรี      
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 14,715 คน  
 (2)  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ โดยภาพรวมจะมีการจ้างงานลดลง 2,903 คน โดยกลุ่มที่มีการจ้างงานเพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพ     
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2,969 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 1,956 คน  
 (3)  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะมีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น 49,794 คน กลุ่มที่มีการจ้างงานเพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 18,693 คน 
และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 13,401 คน 
 (4)  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 36,578 คน 
กลุ่มที่มีการจ้างงานเพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพ มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 13,613 คน วุฒิปริญญาตรีมีการจ้างงาน
เพ่ิมข้ึน 8,834 คน  
 (5)  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 17,016 คน โดยกลุ่มที่มี
การจ้างงานเพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 7,756 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพ่ิมขึ้น 
5,467 คน  
 (6)  เนื่องจากอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ยังอยู่ ในระยะเริ่มต้น         
จึงยึดเอาข้อมูล “การผลิตก าลังคนจากการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560-2564” 
ของกระทรวงแรงงานเป็นหลักโดยคาดว่าจะมีการผลิตก าลังคนในช่วงปี 2560-2564 จ านวน 2,836 คน  
 (7)  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์จะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 21,187 คน โดยกลุ่มที่
มีการจ้างงานเพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 9,105 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการ      
จ้างงานเพ่ิมข้ึน 5,983 คน  
 (8)  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจะมีการ 
จ้างงานเพ่ิมขึ้น 4,661 คน โดยกลุ่มที่มีการจ้างงานเพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
2,191คน  และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพ่ิมข้ึน 1,684 คน  
 (9)  อุตสาหกรรมดิจิทัล จะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 5,806 คน โดยกลุ่มที่มีการจ้างงาน
เพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 1,460 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพ่ิมขึ้น 3,600 คน  
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 (10)  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 11,528 คน โดยกลุ่มที่มี
การจ้างงานเพ่ิมมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 3,267 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพ่ิมขึ้น 
6,814 คน 
 โดยภาพรวมการศึกษาความต้องการจ้างงานเพ่ิมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่า           
มีความต้องการจ้างงานในวุฒิ ม.3 หรือต่ ากว่า และวุฒิ ม.6 ลดลง โดยการจ้างงานในวุฒิดังกล่าวจะ
เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูง เนื่องจากจะมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการกระบวนการผลิต
แทนแรงงานคนมากขึ้นเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 การประเมินช่องว่างทักษะของแรงงานในพ้ืนที่พบว่า ประเด็นที่ช่องว่างทักษะสูงที่สุด         
5 อันดับแรก คือ ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพมีค่า 39.7% ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีค่า 38.2% ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ มีค่า 38% ความรู้ด้านธุรกิจ 
37.1% และความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ 36% แต่หากพิจารณาในภาพรวมการพัฒนาแรงงาน
ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องใช้แรงงานทักษะสูงพอที่จะท างาน
ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการสื่ อสาร และ
ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ พบว่ามีช่องว่างทักษะที่สูงเกินกว่า 30% จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน
ที่จะต้องพัฒนาเพ่ือให้ช่องว่างทักษะลดลงมาอยู่ในระดับไม่เกิน 25% และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า ผู้ประกอบการมีข้อกังวลเรื่องการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ     
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ควรผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กได้ด้วยเพราะธุรกิจเหล่านี้มีความส าคัญในฐานะของผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi)” โดยรวบรวมข้อมูลจากการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส ารวจความคิดเห็น  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาข้อมูลผ่านรายงานการศึกษาและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ  ที่อ้างอิง   
การพัฒนา “เขตนวัตกรรม” (Area of Innovation) ในรูปแบบต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จในต่างประเทศ   
ท าให้ยิ่งเห็นความส าคัญในการพัฒนา“เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” 
เพ่ิมขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ การพัฒนาให้เกิดเขตนวัตกรรมจะส่งผลให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความเข้มข้นสูงและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้าน  เช่น 
ก าลังคน โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อุตสาหกรรมที่จะรองรับผลงานวิจัยไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อม   
ที่เหมาะสมเพ่ือการพักอาศัยของนักวิจัย  เพ่ือท าให้เกิดเป็นชุมชนวิจัยที่สามารถจะแลกเปลี่ยน      
องค์ความรู้กันได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาปฏิบัติงานและผ่านการปฏิสัมพันธ์กันในหลายมิติ 
 จากผลการศึกษา พบว่าพ้ืนที่ในการพัฒนาที่เหมาะสม คือ พ้ืนที่ “วังจันทร์วัลเลย์”     
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ที่อยู่ในครอบครองของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และพ้ืนที่ “อุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ” อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งทางด้านกายภาพและขนาดของพ้ืนที่        
การเข้าถึงทางด้านคมนาคม ศักยภาพในการพัฒนา การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานเดิมทางนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว ในเบื้องต้นได้ก าหนดให้ “วังจันทร์วัลเลย์” เป็นพ้ืนที่
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ส าหรับการพัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ “ARIPOLIS” เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligence Systems) เพ่ือการยกระดับ
ความสามารถของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงให้พร้อมสู่การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
ขั้นสูงในอนาคต และ “BIOPOLIS” เป็นพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส าหรับผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศไทยที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นล าดับต้นๆ ของโลก และได้ก าหนดให้พ้ืนที่ “อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ” เป็นพ้ืนทีส่ าหรับการพัฒนาเป็น “SPACE KRENOVAPOLIS” เพ่ือรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีอากาศยาน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะผู้ศึกษาได้
ก าหนดระยะการพัฒนาเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมด คือ “ระยะที่  1: อุตสาหกรรมเดิมเพ่ิมความเข้มแข็ง” “ระยะที่                 
2 : อุตสาหกรรมทันสมัยมุ่งวิจัยพัฒนา” “ระยะที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกล นวัตกรรมไทยก้าวหน้า” 
และ “ระยะที่ 4 : เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นวัตกรรมไทยเข้มแข็ง”  

 ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม  และเตรียม
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือขยายผลการวิจัยพัฒนาจากห้องปฏิบัติการไปสู่การทดลองผลิต และ
เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้พร้อมส าหรับการพัฒนา ระยะที่ 2 ที่มุ่งสร้างขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยท างานร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม         
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน  และระยะต่อไป คือ       
ระยะที่ 3 ลงทุนและสนับสนุนในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง  รวมถึงสามารถเก็บเกี่ยว
ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่สนับสนุนในระยะที่ 1 และ 2 ที่สามารถถ่ายทอดออกไปสู่เชิงพาณิชย์ ระยะที่ 4 
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี โดยภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ลดการพ่ึงพิง
เทคโนโลยีจากต่างประเทศและสามารถต่อยอดหรือพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง  
 กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์  การอุตสาหกรรมและ   
การแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2559) ด าเนินการส ารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2559 โดยส ารวจจากสถานประกอบการ
ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้าง 1-200 คน จ านวน 166,860 แห่ง (สถานประกอบการตอบ
กลับมาจ านวน 8,414 แห่ง) พบว่า  
 (1)  ในปี 2559 สถานประกอบการมีจ านวนผู้ท างานทั้งสิ้น 9,817,512 คน เป็นคนไทย 
8,265,366 คน (ร้อยละ 94.38) เป็นคนต่างด้าว 552,146 คน (ร้อยละ 5.62) โดยผู้ท างานส่วนใหญ่
อยู่ในสถานประกอบการขนาด 1,001 คนขึ้นไป ผู้ท างานในสถานประกอบการมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 24.67) ประเภทกิจการที่มีจ านวนผู้ท างานมากที่สุด คือ กิจการค้าปลีก 
(ร้อยละ 8.43)  
 (2)  ความต้องการพัฒนาความรู้ของแรงงาน สถานประกอบการต้องการพัฒนาความรู้  
ของแรงงานด้านความรู้เฉพาะในสาขาวิชาชีพมากที่สุด (ร้อยละ 34.59) สถานประกอบการเกือบ    
ทุกประเภทกิจการต้องการพัฒนาความรู้ของแรงงานด้านความรู้เฉพาะในสาขาวิชาชีพมากที่สุด 
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ยกเว้น กิจการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว กิจการประกันภัย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจมากที่สุด       
ส่วนกิจการ ด้านการเงิน ต้องการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพให้กับแรงงาน 
มากที่สุด 
 (3)  ความต้องการพัฒนาทักษะของแรงงาน สถานประกอบการต้องการพัฒนาทักษะ
ของแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรมมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.48) สถานประกอบการในภาคเกษตร ต้องการ
พัฒนาทักษะของแรงงานด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์มากที่สุด ภาคอุตสาหกรรม ต้องการ
พัฒนาทักษะของแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ส่วนภาคบริการต้องการพัฒนาทักษะของ
แรงงานด้านพาณิชยกรรมมากที่สุด 
 (4)  ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงาน สถานประกอบการต้องการพัฒนา
คุณลักษณะของแรงงานด้านความรับผิดชอบมากที่สุด (ร้อยละ 46.50)  
 (5)  แนวทางการด าเนินธุรกิจในอนาคตด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ/
หรือน าเครื่องจักรมาใช้ สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน จากทางภาครัฐเป็นมากที่สุด (ร้อยละ 37.92) แนวทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต
ด้วยการปรับขนาดการผลิตตามสภาพเศรษฐกิจ สถานประกอบการ(ร้อยละ 8.26) ต้องการปรับขนาด   
การผลิตตามสภาพเศรษฐกิจ โดยต้องการลดคนงาน จ านวน 10,109 คน  โดยสถานประกอบการ
ขนาด 201-500 คน ต้องการลดคนงานมากที่สุด กิจการที่ต้องการลดคนงานมากที่สุดคือ กิจการการผลิต
ยานยนต์และชิ้นส่วน แนวทางการด าเนินธุรกิจในอนาคตด้วยการขยายธุรกิจ/กิจการ  พบว่า      
สถานประกอบการ ร้อยละ 14.54 ต้องการขยายกิจการในปี 2559 โดยต้องการความช่วยเหลือ    
ด้านเงินทุนหรือการลงทุนมากที่สุด ส าหรับในปี 2560-2565 สถานประกอบการที่ตอบแบบส ารวจ   
มีแนวทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต ด้วยการขยายธุรกิจ/กิจการ ในปี 2560 ร้อยละ 7.63 โดยในทุกปี 
ทีข่ยายธุรกิจ ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนหรือการลงทุนมากที่สุด  
 (6)  ความต้องการแรงงานในปี 2559 สถานประกอบการต้องการแรงงานจ านวนทั้งสิ้น 
571,429 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุดสถานประกอบการ   
ที่มีลูกจ้าง 1-10 คน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด (ร้อยละ 32.14) ส าหรับประเภทกิจการที่มี
ความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ กิจการก่อสร้าง ร้อยละ 10.81  
 (7)  ความต้องการแรงงานในปี 2560-2561 หรือในอีก 1-2 ปีข้างหน้า สถานประกอบการ
มีความต้องการแรงงานจ านวนทั้งสิ้น 724,472 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.14) โดยสถานประกอบการขนาด 1- 10 คน มีความต้องการแรงงาน
มากที่สุด (ร้อยละ 27.56) ประเภทกิจการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ กิจการก่อสร้าง 
(ร้อยละ 10.81)  
 (8)  ความต้องการแรงงานในปี 2562-2564 หรือในอีก 3-5 ปี สถานประกอบการมีความ
ต้องการแรงงานจ านวนทั้งสิ้น 605,397 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป มากที่สุด (ร้อยละ 26.63) โดยสถานประกอบการขนาด 1-10 คน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด       
(ร้อยละ 26.71) ส าหรับประเภทกิจการที่ต้องการแรงงานมากที่สุด คือ กิจการก่อสร้าง (ร้อยละ 8.93)  
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 (9)  ความต้องการแรงงานในปี 2565-2569 หรือในอีก 6-10 ปี สถานประกอบการ    
มีความต้องการแรงงานจ านวนทั้งสิ้น 665,107 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 27.25) สถานประกอบการขนาด 1,001 คนขึ้นไปมีความต้องการ
แรงงานมากที่สุด (ร้อยละ 30.58) ประเภทกิจการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ กิจการขายปลีก 
(ร้อยละ 7.96)  
 (10)  ความรู้ของแรงงานที่ต้องการ สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มี
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพมากที่สุด (ร้อยละ 32.75) ยกเว้น กิจการการเงิน และ กิจการประกันภัย 
ที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านธุรกิจมากท่ีสุด สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีทักษะ
ด้านช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด (ร้อยละ 22.94)  
 (11)  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน สถานประกอบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยการเพ่ิมค่าจ้างเพ่ือจูงใจมากที่สุด    
(ร้อยละ 20.09) 
 (12)  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ สถานประกอบการ
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านการลดภาษีเงินได้ของธุรกิจมากที่สุด (ร้อยละ 44.51) สถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1-50 คน ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านการลดภาษีเงินได้ของธุรกิจมากท่ีสุด   
ส่วนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้าง 51-1,001 คนขึ้นไป ต้องการให้ภาครัฐ
ช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุด ทั้งนี้สถานประกอบการในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
มากที่สุด  
  


