
 บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
และเพ่ือศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ         
ภาคตะวันออก ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 64  แห่ง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการตัวอย่างในพ้ืนที่ระเบียงเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา     
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีข้อสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น   ส่วน ดังนี้ 
   5.1.1  ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 สถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 8 .74 มีความต้องการแรงงาน โดยจังหวัด
ชลบุรีมีความต้องการแรงงานมากที่สุด มีความต้องการแรงงาน 205 ต าแหน่ง ต้องการแรงงาน        
จ านวน 753 คน กิจการการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกต้องการแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง และ การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและ     
รถกึ่งพ่วง ตามล าดับ โดยหมวดอาชีพงานพื้นฐานต้องการแรงงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ หมวดอาชีพ     
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ และหมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานในแต่ละหมวดอาชีพ พบว่า หมวดอาชีพ     
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีความต้องการแรงงานในอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิต
และปฏิบัติการด้านการผลิตมากที่สุด หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ต้องการอาชีพวิศวกร
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด หมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการอาชีพ  
ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด  หมวดอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ ต้องการอาชีพเจ้าหน้าที่
คลังสินค้ามากที่สุด หมวดอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ต้องการอาชีพ
พนักงานขายและผู้น าเสนอสินค้ามากที่สุด หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 
ต้องการอาชีพช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล (เครื่องจักรท าสิ่งถัก สิ่งทอ) มากที่สุด หมวดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ต้องการอาชีพผู้ควบคุม 
เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุมากที่สุด และหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานพ้ืนฐาน ต้องการ
อาชีพแรงงานในด้านการผลิต แรงงานทั่วไปมากที่สุด 
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 ระดับการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ พบว่า สถานประกอบการ
ต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษามากที่สุด  โดยในระดับ ปวช. และปวส. มีความต้องการแรงงาน
ในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด  ส าหรับระดับปริญญาตรี มีความต้องการแรงงาน        
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากที่สุด 

 5.1.2  การขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานมีการขาดแคลนแรงงาน       
674 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ  6.03 ของต าแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานทั้งหมด โดยขาดแคลน
แรงงานจ านวน 769 คน คิดเป็นร้อยละ  6.80 ของจ านวนแรงงานที่ต้องการทั้งหมด โดยประเภท
กิจการที่ขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด คือ กิจกรรมที่เก่ียวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง 
หมวดอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ หมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
    เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานในแต่ละหมวดอาชีพ พบว่า หมวดอาชีพ    
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ขาดแคลนแรงงานในอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตและ
ปฏิบัติการด้านการผลิตขาดแคลนแรงงานมากที่สุด หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ขาดแคลน
แรงงานในอาชีพล่ามมากที่สุด หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ขาดแคลนแรงงานในอาชีพเจ้าหน้าที่ประจ าห้องบังคับการเรือมากที่สุด หมวดอาชีพเสมียนเจ้าหน้าที่ 
ขาดแคลนแรงงานอาชีพเจ้าหน้าที่คลังสินค้ามากที่สุด หมวดอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย     
ในร้านค้าและตลาด ขาดแคลนแรงงานอาชีพพนักงานขายมากที่สุด หมวดอาชีพพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
โดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ขาดแคลนแรงงานอาชีพช่างไฟฟ้าฝ่ายบ ารุงรักษามากท่ีสุด หมวดอาชีพ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
ขาดแคลนแรงงานอาชีพผู้ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุมากท่ีสุด และหมวด
อาชีพผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน ขาดแคลนแรงงานอาชีพแรงงานในด้านการผลิตมากที่สุด 
    วุฒิการศึกษาที่สถานประกอบการขาดแคลนแรงงาน พบว่า สถานประกอบการ
ขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษามากที่สุด  โดยระดับปวช. และปวส. ขาดแคลนแรงงาน        
ในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด ส าหรับระดับปริญญาตรี ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 

 5.1.3  ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก  
    ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่า มีสถานประกอบตัวอย่างที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
7 อุตสาหกรรมประกอบด้วย  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์     
ครบวงจร โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงานมากท่ีสุด 
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  อาชีพหรือต าแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต้องการมากเมื่อพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้
ทักษะฝีมือ และกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลัก พบว่า มีความต้องการแรงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะ ร้อยละ 54.95 
โดยต้องการอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลัก มีความ
ต้องการแรงงานร้อยละ  3.05 โดยต้องการแรงงานในด้านการผลิตมากที่สุด โดยเงินเดือนเฉลี่ย      
ของอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่า มีเงินเดือนเฉลี่ย 
68,595 บาท ต่อเดือน โดยอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด  

  วุฒิ การศึกษาที่ อุตสาหกรรมเป้ าหมายของระเบียงเศรษฐกิจ พิ เศษ           
ภาคตะวันออกต้องการคือ ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จ านวน 260 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 84. 2    
โดยแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้พบว่า ในระดับ
ปวช. นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องมือกลและ  
ซ่อมบ ารุงมากที่สุด ระดับปวส. ต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม
มากที่สุด และระดับปริญญาตรีต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากท่ีสุด 

  อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.9 )
ต้องการแรงงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือ โดยต้องการอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต มากที่สุด 
ส่วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลักมีความต้องการแรงงาน ร้อยละ  2.04 โดยต้องการแรงงานในด้านการ
ผลิตมากที่สุด โดยนายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพมีความต้องการจ้าง
แรงงานโดยให้ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ68,479 บาท โดยอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด 
ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป โดยมีความต้องการแรงงาน ร้อยละ 
5 .86 ของความต้องการแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ แรงงานที่มีวุฒิการศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีเงินเดือนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยระดับปวช. ต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุงมากที่สุด  ระดับปวส. ต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา      
ในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด และระดับปริญญาตรีต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากที่สุด 
  อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.27) ต้องการ
แรงงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือ โดยต้องการแรงงานในอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด 
ส่วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลักมีความต้องการแรงงาน ร้อยละ  4.73 โดยต้องการแรงงานด้านการ
ผลิตมากท่ีสุด โดยนายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคตมีความต้องการจ้างแรงงานโดย
ให้ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 68,336 บาท โดยอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด 
ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป  โดยมีความต้องการแรงงาน      
ร้อยละ 52.77 ของความต้องการแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมอนาคต แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด โดยระดับปวช. ต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเครื่องมือกลอุตสาหกรรมมากที่สุด  ระดับปวส. ต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา           
ในสาขาวิชาไฟฟ้ามากที่สุด และระดับปริญญาตรีต้องการแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
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 5.1.4 ความต้องการทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
  นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความต้องการทักษะ
แรงงานด้านช่างมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน 
ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่า ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงานด้านช่างมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ  โดยการพัฒนาฝีมือด้านช่าง      
ที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนมาก 3 อันดับแรก คือ ทักษะด้านช่างไฟฟ้า  
ทักษะการเขียนแบบ และ การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน PREVENTIVE MAINTENANCE ตามล าดับ  

5.2 อภิปรายผล 
  ผลการวิจัย เรื่อง  ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
มีประเด็นทีน่ ามาอภิปราย  ดังนี้ 
 5.2.1 ความต้องการแรงงานแรงงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.40) ในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ต้องการแรงงานที่ใช้ทักษะแรงงาน โดยมีเพียงร้อยละ 34. 0 ที่เป็น
ความต้องการแรงงานในหมวดอาชีพงานพ้ืนฐานซึ่งเป็นหมวดอาชีพที่ใช้แรงกายเป็นหลัก โดยแรงงาน
ที่มีทักษะนั้นต้องการในหมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่ม
วิศวกรต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 34. 4 โดยวุฒิการศึกษาที่ต้องการ คือ ระดับปวช.ขึ้นไป 
ร้อยละ 43. 3 ซึ่งความต้องการแรงงานดังกล่าว สอดคล้องกับ แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ         
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2540 – 254 ) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา คือ พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซู เปอร์คลัสเตอร์  และ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย : กลไกขับ เคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต            
(New Engine of Growth) เช่น  คลัส เตอร์ยานยนต์และชิ้นส่ วน  คลัส เตอร์ เครื่องใช้ ไฟ ฟ้ า 
อิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง ดังนั้นจึงมีความต้องการแรงงานในระดับทักษะฝีมือ ซึ่งความต้องการแรงงานดังกล่าว           
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงาน
และประมาณการความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ        
ภาคตะวันออก (EEC)  พบว่า การประมาณค่าความต้องการแรงงานในพ้ืนที่ EEC ใน 60 ปี ข้างหน้า      
(ปี 2546-2570) มีความต้องการจ้างงานเพ่ิมจากการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อีกจ านวน 696,669 คน โดยกลุ่มที่มีความต้องการจ้างงานเพ่ิมสูงสุด คือวุฒิวิชาชีพ มีความต้องการ
จ้างงานเพิ่ม 83,683 คน และวุฒิปริญญาตรี มีความต้องการ จ้างงานเพิ่ม 42,8979 คน   
 5.2.2 จากผลการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกยังคงมีความต้องการแรงงานในกลุ่มแรงงานในด้านการผลิต ร้อยละ  3.05 ซึ่งเป็น
แรงงานในหมวดอาชีพงานพ้ืนฐาน คือ ใช้แรงกายเป็นหลัก ดังนั้นจึงอาจไม่สอดคล้องกับทิศทางของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2540 – 254 ) 
จะพบว่าในปี 2546 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้าง
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สาธารณูปโภค ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องใช้แรงงานในหมวดอาชีพงานพื้นฐานซึ่งใช้แรงกายเป็นหลัก และ
เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์คาดว่าทิศทางของความต้องการแรงงานจะมี ความ
ต้องการแรงงานที่ใช้ทักษะสูงตามการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าวข้างต้น 

   5.2.3 จากผลการศึกษาที่พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังมีความต้องการใช้แรงงานในหมวดอาชีพงาน
พ้ืนฐานจ านวนมากอยู่นั้นสะท้อนให้เห็นว่านายจ้าง/สถานประกอบการดังกล่าว มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในกระบวนการผลิตไม่มากนัก ดังนั้นอาจท าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกล่าช้ากว่าก าหนด 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
    6) ภาครัฐควรเร่งผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน     
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มระดับอาชีวศึกษา   ซึ่งจาก
ผลการวิจัยยังคงมีการขาดแคลนแรงงานจ านวนมาก โดยการเพ่ิมระบบการศึกษาตามข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างสถานศึกษาที่ผลิตและหรือพัฒนาก าลังคนกับสถานประกอบการโดยตรงโดยกระจาย
ไปในทุกกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้มีแรงงานจ านวนเพียงพอและสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างจังหวัด
ใกล้เคียงได ้
 2)  การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้นอาจท าให้ภาคการผลิตบุคลากรเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม ไม่สามารถตอบสนองต่อความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดังนั้น ภาคการศึกษาควรเน้นพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย (Multi-Skill)    
โดยเน้น Core-Skill ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ที่ควรต้องมีและเน้นเทคโนโลยีหลัก ๆ       
ที่ต้องใช้ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในปัจจุบันที่ได้มีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงต่าง ๆ เข้ามาใช้    
ในกระบวนการผลิตแล้ว  
    3) ภาครัฐควรมีมาตรการที่จูงใจให้สถานประกอบการเห็นความส าคัญ   
ในการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถหรือทักษะของแรงงาน มากกว่าการให้
ความส าคัญกับวุฒิการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน      
ในสัดส่วนที่สูงขึ้นอันจะน าไปสู่การลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง  
     ) ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มากข้ึนในการให้
โอกาสหรือสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่ท างานในสถานประกอบการแล้ว        
มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve)        
มีความต้องการ  
    5) ภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสถานประกอบการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรควรร่วมมือกันในการพัฒนาก าลังแรงงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาหรือผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ระดับการศึกษาแล้วให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน
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ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงภาคการศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาในการผลิตก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว 
    4) การแนะแนวการศึกษาและอาชีพควรส าหรับนักศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาควรให้ข้อมูลด้านความต้องการของตลาดแรงงานให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงสาขาวิชา        
ที่ตลาดแรงานต้องการ และชี้ให้ เห็นถึงความสูญเปล่าทางการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานไม่มีความต้องการ 
หรือมีความต้องการน้อย 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเชิงลึกในรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย        
(S-curve) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม ทั้ง ใน
ประเด็นแนวโน้มของความต้องการแรงงาน ในมิติของอาชีพที่ต้องการ วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา   
ที่ต้องการ ทักษะที่ต้องการ เป็นต้น รวมทั้งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของแต่ละ
อุตสาหกรรม 


