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ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 ในจังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างในการวิจัย
อย่ างไรก็ ต ามในการวิ จั ย มี ขั้น ตอนด าเนิ นการที่ ส าคั ญยิ่ ง คื อ ขั้ น ตอนการจั ด เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม จึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยอัธยาศัยที่ดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ
โอกาสนี้
นอกจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้ที่สมควรได้รับการขอบคุณ คือ คณะเจ้าหน้าที่
กองบริ ห ารข้ อ มูล ตลาดแรงงาน คณะเจ้ าหน้ า ที่ศู น ย์บ ริ ห ารข้ อมู ล ตลาดแรงงานภาคตะวัน ออก
จัดหางานจังหวัดและเจ้าหน้าที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูล จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

บทสรุปผูบริหาร

การวิจัยเรื่อง ความตองการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะความตองการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และเพื่อศึกษาความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) ตั ว อย างในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ สถานประกอบการที่ ได รั บ การส งเสริ ม การลงทุ น จาก
สํานั ก งานคณะกรรมการส งเสริ ม การลงทุ น จํานวน 164 แห ง โดยเครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการวิจั ย คื อ
แบบสอบถาม และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการตัวอยางในพื้นที่เขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบดวย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทํ าการวิเคราะห ข อมู ล ด วยสถิ ติ ค าความถี่ (Frequency) ค ารอ ยละ (Percentage) และคาเฉลี่ ย
(Arithmetic Mean)
ผลการศึกษาพบวา สถานประกอบการสวนใหญมีความตองการแรงงาน โดยจังหวัด
ชลบุ รีมี ความต องการแรงงานมากที่ สุ ด และในกลุ มจั งหวัด EEC กิ จการการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ ยางและ
พลาสติ กต องการแรงงานมากกว ากิ จการอื่ น ซึ่ งเป นความต องการแรงงานหมวดอาชี พงานพื้ นฐาน
รองลงมาคือ หมวดอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ และหมวดอาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ โดยหมวดอาชีพผูปฏิบัติงานพื้นฐาน ตองการอาชีพแรงงานในดานการผลิต แรงงานทั่วไป
หมวดอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ ตองการอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต และหมวดอาชีพ
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ตองการอาชีพชางเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด และ
สถานประกอบการตองการแรงงานในระดับอาชีวศึกษามากที่สุด โดยในระดับ ปวช. และปวส. มีความ
ตองการแรงงานในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม สําหรับระดับปริญญาตรี มีความตองการแรงงาน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามากที่สุด
นายจาง/สถานประกอบการในประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินคาและกิจกรรม
สนับสนุนการขนสงขาดแคลนแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะหมวดอาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของขาดแคลนแรงงานในอาชีพเจาหนาที่ประจําหองบังคับการเรือมากที่สุด และขาดแคลน
แรงงานในระดั บอาชีวศึ ก ษามากที่ สุด โดยระดับ ปวช. และปวส. ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชา
เครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด สําหรับระดับปริญญาตรี ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
ความต อ งการแรงงานในอุ ต สาหกรรมเป า หมายของระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ภาคตะวันออก พบวา มีสถานประกอบการตัวอยางที่อยูในอุตสาหกรรมเปาหมาย 7 อุตสาหกรรม
ประกอบดวย (1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (2) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(3) อุ ต สาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส อั จ ฉริ ยะ (4) อุ ต สาหกรรมการแปรรูป อาหาร (5) อุ ต สาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (6) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ (7) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะเปนอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด อาชีพ
หรือตําแหนงงานที่นายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก สวนใหญตองการแรงงานที่ใชทักษะฝมือ โดยตองการชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
มากที่ สุด ทั้ งนี้ พ บวา อาชีพ ผู จั ดการฝายผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด วุฒิ การศึกษาที่ ตองการคื อ

(4)
ระดั บ อาชีวศึ ก ษาขึ้น ไป โดยแรงงานที่ มีวุฒิ การศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ไป มีเงิน เดือนเฉลี่ย
มากที่สุด ทั้งนี้พบวา ในระดับ ปวช. นายจาง/สถานประกอบการตองการแรงงานที่สําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ระดับ ปวส. ตองการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
เครื่ อ งกลอุ ต สาหกรรม และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต อ งการแรงงานที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟามากที่สุด
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) สวนใหญตองการแรงงานในกลุมที่ใช
ทักษะฝมือ โดยตองการอาชีพชางเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่ สุด ทั้งนี้พ บวา อาชีพ ผูจัดการ
ฝายผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด สวนใหญตองการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป
แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด โดยระดับ ปวช. ตองการ
แรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ระดับ ปวส. ตองการแรงงานที่
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรีตองการแรงงานที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามากที่สุด
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สวนใหญตองการแรงงานในกลุมที่ใชทักษะ
ฝมือ โดยตองการแรงงานในอาชีพชางเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด ทั้งนี้พบวา อาชีพวิศวกร
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต มี เงิน เดื อ นเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด ส วนใหญ ต อ งการแรงงานที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
อาชี ว ศึ ก ษาขึ้ น ไป แรงงานที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรีขึ้ น ไปมี เงิน เดื อ นเฉลี่ ย มากที่ สุ ด
โดยระดับ ปวช. ตองการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือกลอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.
ตองการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาไฟฟา และระดับปริญญาตรีตองการแรงงานที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ (1) ภาครัฐควรเรงผลิตกําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะแรงงาน
ในกลุมระดับอาชีวศึกษาซึ่งจากผลการวิจัยยังคงมีการขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก โดยการเพิ่มระบบ
การศึ ก ษาตามข อ ตกลง (MOU) ระหว า งสถานศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต และหรื อ พั ฒ นากํ า ลั ง คนกั บ สถาน
ประกอบการโดยตรงโดยกระจายไปในทุกกลุมจังหวัดเพื่อใหมีแรงงานจํานวนเพียงพอและสามารถ
เคลื่อนยายแรงงานระหวางจังหวัดใกลเคียงได (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งมุงเนนการใช
เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วนั้นอาจทําใหภาคการผลิตบุคลากร
เพื่อเขาสูตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม ไมสามารถตอบสนองตอความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ดั งนั้ น ภาคการศึ ก ษาควรเน น พั ฒ นาความรูพื้ น ฐานและทั ก ษะวิช าชี พ ที่ ห ลากหลาย
(Multi-Skill) โดยเน น Core-Skill ของอุ ต สาหกรรมเป า หมาย (S-curve) ที่ ค วรต อ งมี แ ละเน น
เทคโนโลยีหลัก ๆ ที่ตองใช โดยรวมมือกับสถานประกอบการในปจจุบันที่ไดมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูง
ตาง ๆ เขามาใชในกระบวนการผลิตแลว (3) ภาครัฐควรมีมาตรการที่จูงใจใหสถานประกอบการเห็น
ความสํ าคัญ ในการจายคาจางหรือคาตอบแทนตามความรู ความสามารถหรือทั กษะของแรงงาน
มากกวาการให ความสําคัญ กับวุฒิการศึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเขาสู
ตลาดแรงงานในสัดสวนที่สูงขึ้นอันจะนําไปสูการลดปญ หาการขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่ง

(5)
(4) ภาครัฐควรสรางความรวมมือกับสถานประกอบการใหมากขึ้นในการใหโอกาสหรือสนับสนุนให
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการแลวมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) มีความตองการ (5) ภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมทั้งสถานประกอบการที่มีห นาที่เกี่ยวกับการพัฒ นาบุคลากรควรรวมมือกันในการ
พัฒนากําลังแรงงานที่อยูนอกระบบการศึกษาหรือผูที่สําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษาแลว
ใหมีทักษะความรูความสามารถที่สอดคลองกับความตองการแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
(S-curve) เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งภาคการศึกษาตองใชระยะเวลาในการผลิต
กําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมดังกลาว และ (6) การแนะแนว
การศึ ก ษาและอาชี พ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาควรให ข อ มู ล ด า นความต อ งการของ
ตลาดแรงงานใหมากขึ้น โดยชี้ใหเห็นถึงสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานตองการ และชี้ใหเห็นถึงความสูญเปลา
ทางการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นแตศึกษาตอในสาขาวิชา
ที่ตลาดแรงงานไมมีความตองการหรือมีความตองการนอย

สารบัญ
หน้า
คานา

(1)

กิตติกรรมประกาศ

(2)

บทสรุปผู้บริหาร

(3)

สารบัญ

(6)

สารบัญตาราง

(8)

บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของการวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1-1
1-4
1-4
1-4
1-4
1-5
1-5

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.2 ทฤษฎีดา้ นตลาดแรงงาน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะแรงงาน
2.4 แนวคิดการสรรหาบุคลากร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2-1
2-1
2-2
2-7
2-8
2-10

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3-1
3-1
3-1
3-1
3-3
3-3
3-3

บทที่ 4 ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนที่ 2 การขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนที่ 3 ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

4-1
4-1
4-9
4-18

(7)

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 4 ความต้องการทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-28

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

5-1
5-1
5-4
5-5

บรรณานุกรม

บ-1

ภาคผนวก
แบบสอบถาม

ผ-1
ผ-2

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการจําแนกตามความต้องการแรงงาน
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-1

ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานจําแนกรายจังหวัด
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-2

ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานจําแนก
รายประเภทกิจการในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-2

ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานจําแนก
ตามหมวดอาชีพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-3

4-4
ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จําแนกตามอาชีพ
ที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก
5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-4

ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
4-5
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงาน
มาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
เสมียน เจ้าหน้าที่ จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-5

ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จําแนกตามอาชีพที่มีความ
ต้องการแรงงานมาก 3 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-6

ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จําแนกตามอาชีพที่มีความ
ต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-6

ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
4-7
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

(9)

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.12 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก 4 อันดับ
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-7

ตารางที่ 4.13 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน
จําแนกตามระดับการศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-8

ตารางที่ 4.14 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน ในระดับอาชีวศึกษา 4-8
จําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มคี วามต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน ในระดับปริญญาตรี 4-9
และสูงกว่าจําแนกตามสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน
จําแนกตามการขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-9

ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน จําแนกตาม
ประเภทกิจการที่มีจํานวนการขาดแคลนมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-10

ตารางที่ 4.18 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน
จําแนกตามหมวดอาชีพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-10

ตารางที่ 4.19 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพ
4-11
บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวน
ขาดแคลนแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.20 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพ
4-12
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.21 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพ
4-12
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลน
แรงงานมาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.22 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพ
4-13
เสมียน เจ้าหน้าที่ จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

(10)

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.23 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพ
4-14
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวน
การขาดแคลนแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.24 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน หมวดอาชีพ
4-14
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงาน
มาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.25 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-15

ตารางที่ 4.26 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน หมวดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานพื้นฐานจําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก
5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-15

ตารางที่ 4.27 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-16

ตารางที่ 4.28 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4-17

ตารางที่ 4.29 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน ในระดับปริญญาตรี 4-17
และสูงกว่าจําแนกตามสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.30 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน จําแนกตาม
4-18
อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.31 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย 4-19
จําแนกตามอาชีพที่อุตสาหกรรมเป้าหมายมีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.32 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย 4-19
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายจําแนกตามระดับการศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก

(11)

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.33 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม
เป้าหมายจําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก
5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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ตารางที่ 4.34 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย 4-22
จําแนกตามอาชีพที่กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) มีความต้องการ
แรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.35 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย 4-22
จําแนกตามระดับการศึกษาที่อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ต้องการ
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.36 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเดิม 4-23
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) จําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มีความต้องการ
แรงงานมาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.37 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย 4-25
จําแนกตามอาชีพที่อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) มีความต้องการแรงงานมาก
5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.38 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย 4-26
จําแนกตามระดับการศึกษาที่อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) มีความต้องการ
แรงงานมาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.39 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม
4-27
อนาคต (New S-curve) จําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มีความต้องการ
แรงงานมาก 5 อันดับแรกในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตารางที่ 4.40 จํานวนและร้อยละความต้องการทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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ตารางที่ 4.41 จํานวนและร้อยละความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน 4-28
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
ความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานเป็ นความต้องการแรงงานจากหน่ วยผลิ ต
ในระบบเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากแรงงานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรม
และภาคธุรกิจต่างๆ เมื่อหน่วยผลิต มีการผลิตมากขึ้น จะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ทําให้เกิด
การจ้างงาน แรงงานมีงานทํา ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยภาวะการทํางานของแรงงานเริ่มปรับเปลี่ยน
จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมจะเห็นได้จากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่า ผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 25.68 ล้านคน
ภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 11.78 ล้านคน ซึ่งผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรมเริ่มเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2556
และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม ในปี 2560 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 68.54
โดยเฉพาะภาคตะวันออกของประเทศนั้น พบว่า มีผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม จํานวน 2.63 ล้านคน
ภาคเกษตรกรรม จํานวน 0.68 ล้านคน โดยผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนถึงร้อยละ 79.41
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออก (GRP) ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ปรับตัวดีขึ้นจาก
ที่ขยายร้อยละ 0.6 ในปี 2557 เนื่องจากการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม มีการขยายตัวถึงร้อยละ 2.1
ปรับขึ้นจากที่ ขยายตัวร้อยละ 0.5 ในก่อนหน้า สําหรับการผลิตภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.8 ในปี
2558 จากที่ ขยายตั วร้อ ยละ 3.9 ในปี 2557 เมื่ อ พิ จารณาสั ด ส่ วนของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในภาค
ตะวันออกในปี 2558 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 94.09 ในขณะที่
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาคเกษตรกรรม มีสั ด ส่ วนเพี ยงร้อยละ 6.05 จากผลิต ภั ณ ฑ์ มวลรวมทั้ งหมด
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออก
เป็นแหล่งการจ้างงานที่สําคัญในสาขานอกภาคเกษตรกรรม ดังนั้น เพื่อให้มีการยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศให้มีขีดความสามารถสู งสามารถแข่งขันได้ ในเวที โลกและสอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้กําหนดยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขั น โดยหั ว ใจสํ า คั ญ ของความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ คื อ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ในทุ ก สาขาของภาคการผลิ ต และบริ ก าร โดยมี ก ารเพิ่ ม สมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ด้วยการส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
และการเพิ่มพื้ นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง ตลอดจนการลงทุ นพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
เชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิ จ โลก รั ฐ บาลจึ ง กํ า หนดให้ มี ก ารพั ฒ นาเป็ น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก
การพั ฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวั นออก (EEC) เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ จ ะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด
ของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรมากสามารถเป็นตลาด
สินค้าส่งออกของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนา
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมีนโยบายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน
การอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั นของประเทศ และเป็ น การกระจายการพั ฒ นาไปยั งพื้ นที่ นอกจากนั้ น แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ได้ กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่
เศรษฐกิจ เพื่อกําหนดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพและภูมิหลังในแต่ละพื้นที่ ซึ่งโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยกําหนด
พื้ น ที่ เป้ า หมายไว้ 3 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ ง เทรา เนื่ อ งจากเป็ น ฐานของ
อุตสาหกรรมการผลิตที่สําคัญของประเทศ มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน เพียงพอสําหรับการ
ขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรม และยั งกํ าหนดให้ เป็ น พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ชั้ น นํ าของเอเชี ย ที่ จ ะสนั บ สนุ น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณ ภาพชีวิต
เพิ่มการจ้างงานและรายได้ของประชาชน โดยรัฐบาลได้จัดทําแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) คือ เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส่ งเสริม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่ มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชี วิตและรายได้ ของ
ประชาชน ดังนี้
(1) ยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของเอเซีย
รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งจะสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(2) พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน เชื่ อมโยงระบบคมนาคมขนส่ งโลจิ สติ กส์ ทางบก ทางราง
ทางเรือ และทางอากาศให้เชื่อมโยงทั้งระบบและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตในพื้นที่
(4) อํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ ล งทุ น การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และการนํ า แนวคิ ด
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรมาปรับใช้ในการให้บริการของภาครัฐ
(5) ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการท่องเที่ยว
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ
(1) พื้ น ที่ เป้ าหมาย ประกอบด้ ว ย 3 จั งหวั ด คื อ จั งหวัด ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี และ
ระยอง รวมถึงพื้นที่อื่นใดที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเพิ่มเติม
(2) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ซูเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ยานยนต์
และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 2) 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อุ ต สาหกรรมการบิ นและโลจิ สติก ส์ อุต สาหกรรมเชื้อ เพลิ งชี วภาพและเคมี ชีวภาพ อุ ต สาหกรรม
ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
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สําหรับแนวทางการพัฒนา เป็นการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจชั้นนําของเอเซีย ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้
(1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัยและพัฒนา
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้านการขนส่งทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
(3) พัฒ นาระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ โครงสร้างพื้ นฐานและบริการ
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการ
พัฒนา และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน
(4) พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มเมื อ งสํ า คั ญ ของจั ง หวั ด ให้ เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ เอื้ อ ต่ อ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองสําคัญในพื้นที่ EEC อาทิ ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็น
เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัยรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ EEC พัทยา : พัฒนาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพและนันทนาการ ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนําของอาเซียน
และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ร ะดับ นานาชาติ (Medical Tourism) อู่ต ะเภา : พัฒ นาเป็น
ศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์
เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย
(5) ให้สิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้ งในด้ านภาษี การจัด ตั้ งกองทุ น เพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขั นของอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย
การอํ า นวยความสะดวก ในการอนุ มั ติ อนุ ญ าต และการจั ด ตั้ ง เขตการค้ า เสรี (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
เป้าหมายที่สําคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ การส่งเสริม
และสนั บ สนุ นให้ มีการลงทุ นใน 10 อุต สาหกรรมเป้ าหมายซึ่ งเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มีศั ก ยภาพและ
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และก่อให้เกิดการจ้างงาน
มากขึ้นโดยเฉพาะตลาดแรงงานในระดับสูง ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็ นการพัฒ นาอุตสาหกรรมในระยะยาว
โดยเฉพาะ 10 อุ ต สาหกรรมหลั ก คื อ (1) การต่ อ ยอด 5 อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ
(First S-curve) ประกอบด้ ว ย อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ยใหม่ (Next-Generation automotive)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) อุ ต สาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร (Food for the Future) และ (2) การเติ ม 5 อุ ต สาหกรรมอนาคต (New S-curve)
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviationand
Logistics) อุ ต สาห กรรมเชื้ อ เพ ลิ ง ชี ว ภ าพ แล ะเค มี ชี ว ภ าพ (Biofuels and Biochemicals)
อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) โดยเริ่มจาก
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การพั ฒ นาองค์ ความรู้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อ นํ ามาสร้างเป็ น ผลิต ภั ณ ฑ์ และ
สามารถต่อยอดไปถึงการผลิตในเชิงพาณิชย์ในที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ (1) การพัฒนาองค์
ความรู้ (Pure Science) (2) การสร้ า งเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (Technology & Innovation)
(3) การพัฒนาการผลิต (Engineering) และ (4) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ (Commerce)
แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สําคัญ
คือ แรงงานที่จะนํามาใช้ในการดําเนินการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ต้องมีเพียงพอ และมีคุณภาพ
ตรงกั บ ความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารแผนการผลิ ต กํ า ลั ง คน เพื่ อ ให้
ทุกภาคส่วนมีข้อมูลความต้องการแรงงาน มาประกอบการวางแผน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
จึงมีการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะของแรงงาน ที่ ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ที่ จะสามารถนํ ามาพั ฒ นา
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และยั งเป็ นการป้ องกั นการขาดแคลนแรงงาน ที่ อาจทํ าให้ ภาคอุตสาหกรรม
ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ นอกจากนั้น ทําให้มีข้อมูลในการวางแผนการผลิตกําลังคนของประเทศ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศเป็ น ไปอย่ างราบรื่ น เพิ่ ม การจ้ างงานในตลาดแรงงานระดั บ สู ง
ประชาชนและแรงงานในพื้นที่ มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1.2.2 เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตประชากร สถานประกอบการที่ ได้ รับ การส่ งเสริม การลงทุ น จากสํ านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปี 2560 ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 272 แห่ง
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา
1) ศึกษาความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2) ศึกษาการขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
3) ศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
4) ศึกษาความต้องการทักษะแรงงานของอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายในระเบียงเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทําให้ภาครัฐและภาคเอกชน มีข้อมูลด้านความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกและความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อวางแผนพัฒนากําลังคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1.4.2 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเคลื่อนย้ายแรงงาน และข้อมูลการแนะแนวอาชีพ
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.5.1 นายจ้าง/สถานประกอบการ หมายถึง นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
1.5.2 การขาดแคลนแรงงาน หมายถึง ตําแหน่งงานที่หาคนทํางานยากหรือหาคนไม่ได้ตั้งแต่
6 เดือนขึ้นไป

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)
ความต้องการแรงงานและ
การขาดแคลนแรงงาน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการ EEC
1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ อเป็นแนวทาง
ประกอบการวิเคราะห์การศึกษาความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.2 ทฤษฏีด้านตลาดแรงงาน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงาน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เป็นลักษณะของเขตพื้นที่ในการ
ประกอบอุตสาหกรรมและการค้าที่มีเงื่อนไขและสิทธิพิเศษบางประการแตกต่างจากการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาประเทศ โดยมีรูปแบบและเรียกชื่อ
แตกต่างกัน เช่น ในประเทศจีนเรียกว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) ประเทศ
มาเลเซี ย เรี ย กว่ า “เขตการค้ าเสรี ” (Free Trade Zone) ประเทศเกาหลี เรี ย ก “เขตส่ งออกเสรี ”
(Free Export Zone) ซึ่งในปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่
กําลังพัฒนาทั้งในยุโรป ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย (สิริวษา สิทธิชัย, 2551, น. 4)
ในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะมีคําเรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าจะให้
ความสําคัญ กับการประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือคําใดจะเป็นชื่อที่น่าดึงดูดนักลงทุนมากที่สุด
เช่น การประกอบกิจกรรมในลักษณะของการนําชิ้นส่วนกึ่งสําเร็จรูปมาประกอบแล้วส่งออก จะใช้คําว่า
เขตอุ ต สาหกรรมเพื่ อการส่งออก ส่วนการนํ าผลิ ตภั ณ ฑ์ มาบรรจุกล่ องแล้วส่งออกอาจจะใช้ คําว่า
“คลังสินค้าทัณฑ์บน” และที่สําคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้จํากัดเฉพาะประเภทของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่จะครอบคลุมไปถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้า การบริการ การท่องเที่ยว
หรือการเกษตร (ศิริเพ็ญ แตปรเมศามัย, 2549, น. 9)
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่เรียกว่า ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้น ตั้งอยู่
ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากร
จํานวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
ของภูมิภาคเอเซียและประเทศแถบแปซิฟิค คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัด
ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และมีความพร้อมของ
โครงสร้างพื้ น ฐานที่ สํ าคั ญ ประกอบด้ วย ท่ าเรือพาณิ ชย์ แหลมฉบั ง ท่ าเรืออุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
จึงสามารถพั ฒนาต่อยอดสู่การเป็ น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC)” เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนําของเอเชียที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) สําหรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกมีการดําเนินการตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 25602564) คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในวันที่
28 มิถุนายน 2559 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวง
คมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินโครงการและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 2) ดังนี้
(1) การลงทุ นด้านโครงสร้างพื้ นฐานการขนส่งที่ เชื่อมโยงกันทั้ งระบบ ด้านพลั งงาน
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา
(2) แผนดํ าเนิ น การด้ านผั งเมื อ งและการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แผนบริ ห ารจั ด การ
สิ่ งแวดล้ อ ม การบริ ห ารจั ด การขยะ และมลภาวะต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้ ให้ คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ด้วย
(3) กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อสนั บสนุ นและดึ งดูดการลงทุ นจากเอกชน
โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหาแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขอ
อนุมัติอนุญาต การประกอบกิจการและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
(4) แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน

2.2 ทฤษฎีด้านตลาดแรงงาน (The Theory of Labor Market )
2.2.1 ทฤษฎีการจ้างงานของนักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิค
ทฤษฎีการจ้างงานของนักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิคมีความเห็นว่า ระดับการ
จ้างงานถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับการจ้างงานจะมีความสัมพันธ์ตรงกับระดับ
ผลผลิต กล่าวคือ ถ้าระดับการจ้างงานเพิ่มขึ้น ระดับผลผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย หรือถ้าระดับการจ้างลดลง
ระดับผลผลิตก็จะลดลงด้วย หรือถ้าระดับการจ้างคงที่ ระดับผลผลิตจะคงที่ นั่นคือระดับผลผลิตจะ
ขึ้นอยู่กับระดับการจ้างเท่านั้น
1) อุปสงค์แรงงาน (Demand for Labour)
อุปสงค์แรงงาน (Demand for Labour) หมายถึง จํานวนความต้องการ
แรงงานซึ่ งสํ านั ก คลาสสิ ค เชื่ อ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ ามกั บ อั ต ราค่ าจ้ างที่ แ ท้ จ ริ ง
กล่าวคือ ถ้าระดับอัตราค่าจ้างสูง ผู้ผลิตมีอุปสงค์แรงงานน้อย แต่ถ้าอัตราค่าจ้างแท้จริงต่ํา อุปสงค์แรงงาน
ก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นลักษณะเส้นอุปสงค์ในสินค้าธรรมดาทั่วไป คือเส้นลาดลงจากซ้ายไปทางขวา ดังภาพ
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อัตราค่าจ้างที่แท้จริง
D

D

จํานวนแรงงานที่ต้องการ

ภาพที่ 2-1 แสดงเส้นอุปสงค์แรงงานตามแนวคิดของสํานักคลาสสิค
ค่ าจ้ างที่ แท้ จริ ง (Real Wage) หมายถึ งอํ านาจซื้ อจากค่ าจ้ างที่ เป็ นตั วเงิน
(Money Wage) นั่นคือ
ถ้าให้
W = ค่าจ้างที่แท้จริง
P = ระดับราคาสินค้า
W = ค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน
W =

W
P

หรืออาจกล่าวได้ว่า ค่าจ้างที่แท้จริงขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน และ
ระดับสินค้า ค่าจ้างที่แท้จริงจะลดลงถ้าระดับราคาสินค้าเพิ่มเร็วกว่าอัตราเพิ่มค่าจ้างที่เป็นตัวเงินและ
อัตราค่าจ้างที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้นถ้าระดับราคาสินค้าเพิ่มช้ากว่าอัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน
2) อุปทานแรงงาน (Supply of Labour)
อุปทานแรงงาน (Supply of Labour) หมายถึ ง จํานวนชั่วโมงทํางาน
ทั้งหมดของแรงงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหมายถึง จํานวนคนที่ต้องการทํางานโดยได้รับค่าจ้าง
หรือผลตอบแทน นักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิคเชื่อว่า อุปทานแรงงานมีความสัมพันธ์ทางตรงกับ
อัตราค่าจ้างที่แท้จริง คือถ้าอัตราค่าจ้างสูง คนงานก็จะเสนอตัวเข้าทํางานจํานวนมากขึ้น แต่ถ้าค่าจ้าง
แรงงานที่แท้จริงลดต่ําลง คนงานก็จะเสนอตัวทํางานน้อยลง ดังนั้น เส้นอุปทานแรงงานจึงมีลักษณะ
เหมือนกับเส้นอุปทานในสินค้าทั่วไปคือเอียงลาดจากซ้ายมือขึ้นไปทางขวามือ ดังตัวอย่าง
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อัตราค่าจ้างที่แท้จริง

S

S

จํานวนคนที่เสนอตัวเข้าทํางาน

ภาพที่ 2-2 แสดงเส้นอุปทานแรงงานตามแนวคิดของสํานักคลาสสิค
อัตราค่าจ้างดุลยภาพ
นักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิคมีความเห็นว่า อุปสงค์และอุปทานแรงงาน
เป็ นปัจจัยกําหนดระดับการจ้างงานและอัตราค่าจ้างและอัตราค่าจ้างที่แท้จริง ณ จุดตัดของเส้นอุปสงค์
และอุปทานแรงงาน ดังแสดงในภาพ
อัตราค่าจ้างที่แท้จริง
D

w1

แรงงานส่วนเกิน

S

E

W
w2
O

D

S
Q

จํานวนแรงงาน

ภาพที่ 2-3 แสดงอัตราค่าจ้างดุลยภาพ
เส้นอุปสงค์แรงงานตัดกับเส้นอุปทานแรงงาน ณ จุด E ระดับอัตราค่าจ้าง
ที่ แท้ จริงเท่ ากั บ ow และระดั บการจ้ างงานเท่ ากั บ OQ ณ ระดั บอั ตราค่ าจ้ างและระดั บการจ้ างงาน
ดังกล่าว เป็นระดับอัตราค่าจ้างดุลยภาพและระดับการจ้างงานดุลยภาพ กล่าวคือ ถ้าระดับอัตรา
ค่าจ้างและระดับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากระดับดุลยภาพแล้ว ก็จะปรับตัวเข้าสู่ระดับอัตรา
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ค่ าจ้างและระดั บการจ้ างดุ ลยภาพในที่ สุ ด เช่ น ถ้าอั ตราค่ าจ้างสูงขึ้นชั่ วคราว สมมติ ณ Ow1 จะเกิ ด
อุ ปทานแรงงานส่ วนเกิน ณ ระดั บอั ตราค่ าจ้ างนั้ น แรงงานที่ ว่างอยู่จะแข่ งขั นกั นเสนอตั วเข้าทํ างาน
ในอัตราค่าจ้างที่ต่ําลง ณ ระดับ ow ซึ่งจํานวนอุปสงค์แรงงานจะเท่ากับอุปทานแรงงานพอดี หรือถ้า
อั ต ราค่ าจ้ างที่ ล ดต่ํ าลงกว่ าอั ตราค่ าจ้ างดุ ลยภาพ สมมติ ณ ระดั บ ow2 ก็ จะเกิ ดอุ ปสงค์ ส่ วนเกิ นขึ้ น
ในตลาดแรงงาน การขาดแคลนแรงงานทําให้ผู้ผลิตเสนออัตราค่าจ้างสูงขึ้นจนถึงระดับ ow ซึ่งจํานวน
อุปสงค์แรงงานเท่ากับอุปทานแรงงาน
อย่างไรก็ตาม อัตราค่าจ้างดุลยภาพ ที่ถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
แรงงานนั้นมีเงื่อนไขว่า ตลาดแรงงานจะมีลักษณะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ มีผู้ต้องการจ้างงาน
และผู้ต้องการที่ จะทํ างานจํานวนมากไม่ มีสหภาพแรงงาน องค์ กรของนายจ้ างหรือรัฐบาลเข้ ามา
แทรกแซงอัตราค่าจ้างและผลิตภาพของแรงงานไม่ขึ้นกับอัตราค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างที่
เป็นตัวเงินมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่แท้จริง ถ้าระดับราคาสินค้าทั่วไปเพิ่มเร็วกว่าอัตราค่าจ้างที่
เป็นตัวเงินมีผลทําให้รายได้ที่แท้จริงลดลง แต่ถ้าระดับราคาสินค้าเพิ่มช้ากว่าอัตราการเพิ่มค่าจ้างที่
เป็นตัวเงิน รายได้ที่แท้จริงจะสูงขึ้น
ในทรรศนะของนั ก เศรษฐศาสตร์ สํ า นั ก คลาสสิ ค ระดั บ การจ้ า งงาน
ดุ ล ยภ าพ จะถู ก กํ า หนดโดยอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานแรงงาน และเป็ นระดั บ การจ้ า งเต็ ม ที่
(Full Employment) ณ ระดั บ การจ้ างงานเต็มที่ ถ้ ามี ก ารว่ างงานเกิ ดขึ้น จึงเป็ น การว่างงานโดย
ความสมัครใจทั้งสิ้น เนื่องจาก
(1) การว่างงานที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากคนงานเรียกร้องค่าจ้างที่เป็นตัว
เงินสูงเกินไปไม่ยอมรับค่าจ้าง ณ ระดับค่าจ้างที่ปรากฏ จึงสมัครใจที่จะว่างงาน แต่ถ้าคนงานยอมรับ
ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินที่ต่ําลง ค่าจ้างที่แท้จริงจะลดลง ระดับการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นถึงระดับการจ้างงาน
เต็มที่การว่างงานก็จะหมดไป
(2) จากความเชื่อที่ ว่า ระดับอัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงินจะถูกกําหนดโดย
การต่อรองระหว่างผู้ประกอบการและคนงานและค่าจ้างที่เป็นตัวเงินจะเป็นปัจจัยกําหนดค่าจ้างที่
แท้จริง ดังนั้นคนงานจึงอยู่ในฐานะสามารถกําหนดระดับค่าจ้างที่แท้จริง และกําหนดระดับการจ้าง
งานได้ ดังนั้นระดับค่าจ้างที่ปรากฏ ถ้ามีการว่างงานเกิดขึ้น จึงเป็นการว่างงานโดยสมัครใจ
นอกจากนี้ ใ นทรรศนะของสํ า นั ก คลาสสิ ค ระบบเศรษฐกิ จ จะอยู่
ณ ระดับการจ้างงานเต็มที่เสมอ และเป็นระดับที่ผลผลิตสูงสุด ณ ระดับการจ้างงานเต็มที่ อุปสงค์รวม
ของระบบเศรษฐกิ จ เท่ ากั บ อุ ป ทานรวมเสมอ ซึ่ งอธิ บ ายโดยใช้ ก ฎของเซย์ (Say’s Law) ซึ่ งเป็ น
นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของสํานักคลาสสิค มีความเชื่อว่า ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่
เนื่องจากอุปทานก่อให้เกิดอุปสงค์ (Supply creates it’s own demand) โดยให้คําอธิบายว่า ในการผลิต
ผู้ผลิตจะจ่ายค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าของและเจ้าของปัจจัยการผลิตจะนํารายได้ที่ได้รับนั้น
ไปจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผู้ผลิตก็จะขายสินค้าได้โดยรับกําไรปกติจึงจูงใจให้ทําการผลิตเพิ่ม
ดังนั้นจึงไม่มีผลผลิตส่วนเกินเกิดขึ้นในตลาด แต่อาจมีผลผลิตบางชนิดล้นเกิน เกิดขึ้นซึ่งเป็นลักษณะ
เพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากการปรับตัวอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงจากสินค้าชนิดหนึ่งไปยังสินค้าอีก
ชนิ ด หนึ่ ง เมื่ อ อุ ปสงค์ ส ามารถปรั บ ตั วได้ แ ล้ ว สิ น ค้ าทุ ก ชนิ ด ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ก็ จ ะจํ าหน่ ายได้ ห มด ระบบ
เศรษฐกิ จจึ งมี อุ ปสงค์ รวมเท่ ากับอุ ปทานรวมเสมอ และเป็ นระดั บที่ ผลผลิ ตสู งสุ ด มี การจ้างงานเต็มที่
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การว่างงานที่เกิดขึ้นเป็นการว่างงานโดยสมัครใจ และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ถ้าหาก
ปล่อยให้ มีการแข่งขันเสรี กลไกราคาจะปรับตั วโดยอั ตโนมัติ การว่างงานก็ จะหมดไป โดยเหตุ ผ ล
ตามกฎของเซย์
2.2.2 ทฤษฎีการจ้างงานของ Keynes
ทฤษฎีการจ้างงานของ Keynes Keynes ไม่ปฏิเสธทฤษฎีของสํานักคลาสสิค
โดยสิ้นเชิง โดยยอมรับว่าระดับผลผลิตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจ้างงาน คือ เมื่อมีการจ้างงาน
เพิ่มทําให้ผลผลิตเพิ่ม และเมื่อลดการจ้างงานทําให้ผลผลิตลด ตราบใดที่การจ้างงานยังต่ํากว่าระดับ
การจ้างงานเต็มที่ การขยายผลผลิตทําให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่ Keynes มีความเห็นแย้งกับสํานักคลาสสิค
ที่ว่า ระบบเศรษฐกิจอยู่ในระดับดุลภาพ คือ อุปสงค์รวมเท่ากับอุปทานรวม และระดับการจ้างงาน
เต็มที่เสมอ Keynes มีความเห็นว่า ผลผลิตจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจซึ่งไม่จําเป็น
จะต้องเท่ากับอุปทานรวมเสมอไป อุปสงค์รวมอาจต่ํากว่าอุปทานรวมได้ ดังนั้นระดับการจ้างงานจึงอาจ
ต่ํากว่าระดับการจ้างงานเต็มที่
ทฤษฎีของสํานักคลาสสิคไม่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างกับอุปสงค์
รวมของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยเป็นหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจ แต่ในระบบ
เศรษฐกิจโดยส่วนรวม ค่าจ้างคือ รายได้ในสัดส่วนที่สูงสุดของครัวเรือนและเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนด
รายจ่ ายเพื่ อ การบริ โภค ดั งนั้ น ถ้ าอั ต ราค่ าจ้ างที่ แท้ จริ งลดลงจะส่ งผลให้ ร ายจ่ ายเพื่ อ การบริ โภค
ลดลงด้วย ซึ่งหน่วยธุรกิจจะพบว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นไม่สามารถขายได้ ดังนั้นการลดอัตราค่าจ้างจะยิ่งมีผลให้
การว่างงานรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้าอัตราค่าจ้างที่แท้จริงลดลง ซึ่งอาจเป็นผลจากการลดลงของค่าจ้างที่เป็น
ตัวเงิน แต่ระดับราคาสินค้าคงที่หรือระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าอัตราเพิ่มค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน
จะส่งผลให้กําไรของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น ผู้รับกําไรก็สามารถเพิ่มการออมได้มากกว่าอัตราเพิ่มของรายได้
ของผู้รับรายได้จากค่าจ้าง การลดอัตราค่าจ้างที่แท้จริงจะเพิ่มกําไร จึงส่งผลให้รายจ่ายเพื่อการบริโภค
ลดลงและการออมเพิ่มขึ้น เมื่อระบบเศรษฐกิจมีการออมเพิ่มและรายจ่ายเพื่อการบริโภคลดลง จึงส่งผลให้
รายได้ประชาชาติและการจ้างงานลดหรือการว่างงานเพิ่มขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่าตามทฤษฎีการจ้าง
งานของ Keynes การว่างงานเกิดขึ้นได้เมื่ออุปสงค์รวมไม่เพี ยงพอ ถ้าต้องการไม่ ให้ มีการว่างงาน
เกิดขึ้นจึงจําเป็นต้องให้มีอุปสงค์รวมเพียงพอ
(1) มาตรการเพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มอุปสงค์แรงงาน
(1.1) การส่งเสริมการลงทุนทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ โดยการส่งเสริม
ให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
(1.2) ส่งเสริมการส่งออก ในการส่งออกตลาดเป็นสิ่งจําเป็ นหน่วยธุรกิจ
จะไม่ มีแรงจูงใจให้ ลงทุ นทํ าการผลิตสินค้ าใหม่ ๆ ถ้ าไม่ แน่ ใจว่าจะสามารถขายได้ การส่ งออกจึงเป็ น
สิ่งจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับประเทศที่มีตลาดภายในขนาดเล็ก ถ้าการส่งออกขยายตัวก็จะช่วยให้
อุปสงค์แรงงานเพิ่ม
(1.3) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ลด
การนําเข้าและจูงใจให้มีการลงทุน ก็จะช่วยให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น
(1.4) เพิ่ มรายจ่ายรัฐบาล รัฐบาลจะต้ องใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
ต่างๆ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐาน สาธารณู ปโภคเพื่ อให้ เกิดความต้องการแรงงานเพิ่ มมากขึ้น
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อย่างไรก็ตามการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาล มีสิ่งควรระวังก็คือ การใช้จ่ายเพิ่มโดยจัดทํางบประมาณขาดดุล
ติดกันเป็นระยะเวลานานอาจนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้
(2) มาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพแรงงานให้สามารถสนองตอบอุปสงค์
แรงงาน
(2.1) การจัดตั้งสถาบันซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาลหรือสหภาพแรงงาน
หรือสภาอุตสาหกรรม ทําหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ต้องการหางานทํา หรือต้องการโยกย้ายงาน
หรือเปลี่ยนงานใหม่ นายจ้างที่ต้องการจ้างงานสามารถแสดงความจํานงไว้ นอกจากนี้สถาบันยังอาจ
ทําหน้ าที่วิจัย รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการจ้างงานและพยากรณ์ แนวโน้ มความต้องการ
แรงงานของอุตสาหกรรมในอนาคต
(2.2) จัดระบบการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
และทิศทางของการพัฒ นาเศรษฐกิจ เช่น การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนช่างฝีมือในระดับกลาง
เพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ และจัดการศึกษาเฉพาะอย่างเพื่อเพิ่มทักษะแรงงาน
ระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์ วิศวกร พยาบาล นักบริหารธุรกิจ เป็นต้น และถ้าประเทศประสบ
ปัญหาแรงงานไร้ทักษะว่างงานมาก ขณะเดียวกันขาดแคลนแรงงานประเภททักษะ รัฐบาลโดยความร่วมมือ
ของสภาอุตสาหกรรม ควรดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะของแรงงานที่ว่างงาน
หรือต้องการโยกย้ายงาน เปลี่ยนงานใหม่ เพื่อให้โอกาสปรับตัวเข้ากับงานใหม่และการโยกย้ายงาน
ได้ง่ายขึ้น

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะแรงงาน
เอกชั ย กี่ สุ ข พั น ธ์ (อ้ างถึ งใน รั ช ดา เลิ ศ ไพบู ล ย์ ส าคร 2544, น. 19) ได้ ก ล่ าวถึ ง
คุณลักษณะที่สําคัญของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งที่การงานใดไว้ว่า ควรมีลักษณะ
“ALERT” จึงจะมีส่วนสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เห็นผลอย่างจริงจังได้ คุณลักษณะ
ที่ว่านี้ ได้แก่
A คือ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทัศนคติเชิงบวก จะต้องมองงาน
มองปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ (Attitude)
L คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty)
E คือ มีความพยายามที่จะปรับปรุงงานอย่างสม่ําเสมอ (Effort to Improve)
R คือ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร (Readiness) และ
T คือ มีน้ําใจที่จะทํางานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Term Spirit)
ผู้ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพหรือการทํางานใด ๆ ควรมีทักษะพื้นฐานที่
สําคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านมนุษสัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิควิธี
(สงัด อุทานันท์ อ้างถึงใน รัชดา เลิศไพบูลย์สาคร, 2544, น. 19-20)
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ทักษะพื้นฐาน
1) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) เป็นทักษะที่สําคัญยิ่งสําหรับการดํารงชีวิต
ในสังคมมนุษย์ เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นหนทางนําไปสู่ความร่วมมือในการกระทํากิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็นทักษะที่เกี่ยวกับการเข้าใจ
ความสั มพั นธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้อ ย่างถู กต้ อง สามารถทํ าให้ การปฏิ บัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
ทักษะความคิดรวบยอด ได้แก่ ทักษะเกี่ยวกับการมอง การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การวิพากษ์วิจารณ์
และการซักถาม เป็นต้น
3) ทั กษะด้านเทคนิ ควิธี (Technical Skills) เป็นทั กษะที่ เกี่ยวข้องกับการทํางาน
หรือรูปแบบต่าง ๆ ผู้ที่มีเทคนิควิธีสูงย่อมสามารถเลือกวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะกับงานและสถานการณ์
ทักษะด้านเทคนิ ควิธีนี้ได้แก่ ทักษะในการพู ด การเขียน การอ่าน การฟัง การกําหนดหั วข้อ โครงสร้าง
การสาธิต การเขียนแผนภูมิ การคิดคํานวณ เป็นต้น
คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทั่ วไปที่ทําให้การปฏิ บัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านบุ คลิกภาพ
ด้านความประพฤติ ความรู้ และด้านมนุษยสัมพันธ์
สรุ ปได้ ว่ าผู้ ที่ ประสบความสํ าเร็ จในการทํ างานต้ องมี ทั กษะเทคนิ ค 3 ประการ คื อ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความคิดรวบยอด และเทคนิควิธี เมื่อพิจารณาโดยคุณลักษณะแล้วประกอบด้วย
คุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ระดับการศึกษา สาขาวิชา คุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
ความประพฤติ และความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องการลูกจ้างที่มี
คุณสมบัติที่มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อดทน มั่นคงทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดี ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพผลงานมีคุณภาพ มีความผูกพัน รับผิดชอบในงานและสร้างภาพพจน์
ที่ดีให้เกิดต่อองค์การ (กรรณิกา ริยะตานนท์, 2540, น. 69)

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสรรหาบุคคล
การสรรหาและเลือกบุคลากร ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญมากของการบริหาร
งานบุคคล ดังนั้นในหลักการของขบวนการนี้คือ “หาคนดีที่มีความรู้ความสามารถที่สุดเท่าที่จะหาได้”
โดยตั้งอยู่บนรากฐานแห่ งความเสมอภาค และกระทํ าอย่างมีมาตรฐาน เป็ นเป้าหมายขององค์กร
ที่ต้องการจะให้ได้คนดี มีความรู้ความสามารถทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายให้ไปปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ รวมทั้งสามารถที่จะทําการพัฒนา
ได้ ในอนาคต การสรรหาบุ คลากรก็ จะต้ องคํ านึ งถึ งการใช้ วิ ธีการที่ สะดวก รวดเร็ว ประหยั ด และได้
มาตรฐาน (วิลาส สิงหวสัย, 2547, น. 532 อ้างถึงใน ปองหทัย พึ่งนุ่ม, 2550, น. 13-14)
หากพิจารณาคําว่า การสรรหาบุคคลอย่างถ่องแท้ จะทราบว่าการสรรหาบุคคลนั้น
มีนัยแห่งความหมายทั้งในแง่ที่กว้างและแคบ ในความหมายอย่างกว้าง การสรรหา หมายถึง กระบวนการ
จัดหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การเสาะแสวงหาบุคคลตามที่ต้องการ
มาทํ าการทดสอบเพื่ อ เลือกให้ ได้ คนที่ ดีที่ สุด และบรรจุ แต่ งตั้งให้ ทํ างานตามตํ าแหน่ งที่ เหมาะสม
อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นกระบวนการเลือกสรรหา (Selection)
ซึ่งมีขอบเขตของการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การค้นหา การใช้ประโยชน์จากตลาดแรงงาน การโฆษณา
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ชั กชวน การประชาสั มพั นธ์ การคั ดเลื อกวิ ธี การทดสอบที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งการบรรจุ บุ คคล
ให้เหมาะสมกับงานด้วย ส่วนความหมายแง่ที่แคบและเป็นที่ยอมรับทั่วไป การสรรหา หมายถึงเพียง
การจัดการให้บุคคลมาสมัครเพื่อการเลือกสรร คือเริ่มตั้งแต่ก่อให้เกิดความสนใจในตําแหน่งที่ว่างหรือ
มีอยู่ การประกาศให้ทราบถึงตําแหน่งงานที่ว่างหรือลักษณะของงาน เงินเดือน หรือผลประโยชน์ที่จะ
ได้ รั บ รวมทั้ งข้ อ มู ล อื่ น ๆ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของบุ ค คลตลอดจนการพิ จารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติในเอกสารของผู้สมัครที่นํามายื่นแสดงต่อความจํานงจะสมัครเข้าทํางานด้วย เพราะถือว่า
การทดสอบความรู้เป็นกระบวนการเลือกสรร ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง การสรรหาเป็นเพียงแต่
การดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ได้ ค นมาสมั ค รงานและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ รั บ ไว้
ทําการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดีการสรรหามักจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการเลือกสรรด้วย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสรรหาบุ ค คลในวงการธุ ร กิ จ เอกชนมั ก จะมี ก ารสั ม ภาษณ์ เบื้ อ งต้ น ด้ ว ย
ก่อนการที่จะทําการคัดเลือกโดยวิธีอื่นต่อไป (อุทัย หิรัญโต, 2532, น. 57)
หลักการสรรหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ การหาคนที่มีความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งงานมากที่สุดเท่าที่จะได้โดยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
พร้อมทั้งได้มาตรฐาน หลักการที่ได้รับความนิยมนําไปปฏิบัติกันมีอยู่ 2 ระบบ คือ (วิลาศ สิงหวิสัย,
2547, น. 536-537 อ้างถึงใน ปองหทัย พึ่งนุ่ม, 2550, น. 13-14)
(1) ระบบคุณธรรม (Merit System)
ระบบคุ ณธรรม (Merit System) เป็ นระบบการสรรหาบุ คลากรที่ ใช้ หลั กเกณฑ์
แห่ง ความดีโ ดยใช้ห ลัก การสรรหาบุค ลากรที ่ป ระกอบด้ว ยปัจ จัย ที ่สํ า คัญ 4 ประการ ได้แ ก่
หลักความสามารถ (Ability) โดยการกําหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร หลักความเสมอภาค (Equality)
โดยคํานึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทาง การศึกษา และ
ประสบการณ์ ก ารทํ า งานหรื อ เคยผ่ า นงานมาแล้ ว ตรงตามเงื่ อ นไขของการประกาศรั บ สมั ค ร
หลักความมั่นคง (Security) เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ในองค์การ หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ในการบริหารงานบุคคล องค์การจะ
กําหนดหลั กการปฏิบัติ สําหรับบุ คลากร โดยให้ผู้ ที่ดํารงตําแหน่ งต่ าง ๆ ในองค์ การวางตนเป็นกลาง
ทางการเมือง
(2) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)
ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) จัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรขององค์การ
โดยอาศัยหลักการแห่งความเมตตา เกื้อกูล ช่วยเหลือสงเคราะห์ในบรรดาวงศาคณาญาติ มิตร พรรคพวก
และผู้อยู่ในอุปการะมามีอิทธิพลเหนือการสอบคัดเลือก มีการใช้บารมีของผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในองค์การ
ที่ประกาศรับสมัค รบุคลากร หรือจากภายนอกองค์การที่ มีอิทธิพล และสามารถฝากผู้สมัครสอบ
คัดเลือกให้เข้าเป็นบุคลากรขององค์การได้โดยมิต้องคํานึงถึงระบบการสอบคัดเลือกจะพบว่าในองค์การที่มี
ระบบการบริหารงานที่ดี ประสิทธิภาพการทํางานสูงจะไม่มีระบบรับบุคลากรเข้ามาทํางานโดยระบบ
อุปถัมภ์
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน (2560) ได้ศึกษาวิเคราะห์
ฐานข้อมูลแรงงานและประมาณการความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิ จภาคตะวั นออก (EEC) โดยมี กรอบการศึ กษาจากฐานข้ อมู ลด้ านแรงงาน ของศู นย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวงแรงงาน (NLIC) ข้อมูลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force Survey:
LFS) ข้อมูลของกระทรวงศึกษาและข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า การประมาณค่าความต้องการ
แรงงานในพื้ นที่ EEC ใน 10 ปี ข้ างหน้ า (ปี 2561-2570) มี ความต้ องการจ้ างงานเพิ่ มจากการจ้ างงาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกจํานวน 191,119 คน โดยกลุ่มที่มีความต้องการจ้างงาน
เพิ่มสูงสุด คือวุฒิวิชาชีพ มีความต้องการจ้างงานเพิ่ม 83,183 คน และวุฒิปริญญาตรี มีความต้องการ
จ้างงานเพิ่ม 62,979 คน ประกอบด้วย
(1) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ วนและยานยนต์ ส มั ยใหม่ จะมี ก ารจ้ างงาน
เพิ่มขึ้น 40,447 คน โดยกลุ่มที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาก คือ วุฒิวิชาชีพ 23,719 คน และวุฒิปริญญาตรี
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 14,715 คน
(2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ โดยภาพรวมจะมีการจ้างงานลดลง 2,903 คน โดยกลุ่มที่มีการจ้างงานเพิ่มมาก คือ วุฒิวิชาชีพ
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2,969 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1,956 คน
(3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น 49,794 คน กลุ่มที่มีการจ้างงานเพิ่มมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 18,693 คน
และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 13,401 คน
(4) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 36,578 คน
กลุ่มที่มีการจ้างงานเพิ่มมาก คือ วุฒิวิชาชีพ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 13,613 คน วุฒิปริญญาตรีมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น 8,834 คน
(5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 17,016 คน โดยกลุ่มที่มี
การจ้างงานเพิ่มมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 7,756 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพิ่มขึ้น
5,467 คน
(6) เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมหุ่ นยนต์ เป็ นอุ ตสาหกรรมใหม่ ที่ ยั งอยู่ ในระยะเริ่ มต้ น
จึงยึดเอาข้อมูล “การผลิตกําลังคนจากการจัดทําแผนพัฒนากําลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560-2564”
ของกระทรวงแรงงานเป็นหลักโดยคาดว่าจะมีการผลิตกําลังคนในช่วงปี 2560-2564 จํานวน 2,836 คน
(7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 21,187 คน โดยกลุ่มที่
มี การจ้ างงานเพิ่ ม มาก คื อ วุฒิ วิชาชี พ มี ก ารจ้ างงานเพิ่ ม ขึ้ น 9,105 คน และวุฒิ ป ริญ ญาตรี มีก าร
จ้างงานเพิ่มขึ้น 5,983 คน
(8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจะมีการ
จ้างงานเพิ่ มขึ้ น 4,661 คน โดยกลุ่ มที่ มีก ารจ้างงานเพิ่ ม มาก คือ วุฒิ วิ ชาชี พ มีก ารจ้ างงานเพิ่ มขึ้ น
2,191 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพิ่มขึ้น 1,684 คน
(9) อุตสาหกรรมดิจิทัล จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 5,806 คน โดยกลุ่มที่มีการจ้างงาน
เพิ่มมาก คือ วุฒิวิชาชีพมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1,460 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพิ่มขึ้น 3,600 คน
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(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 11,528 คน โดยกลุ่มที่มี
การจ้างงานเพิ่มมาก คือ วุฒิ วิชาชีพมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3,267 คน และวุฒิปริญญาตรีมีการจ้างเพิ่มขึ้น
6,814 คน
โดยภาพรวมการศึ กษาความต้ องการจ้ างงานเพิ่ มของอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย พบว่ า
มีความต้องการจ้างงานในวุฒิ ม.3 หรือต่ํากว่า และวุฒิ ม.6 ลดลง โดยการจ้างงานในวุฒิดังกล่าวจะ
เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูง เนื่องจากจะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการกระบวนการผลิต
แทนแรงงานคนมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การประเมินช่องว่างทักษะของแรงงานในพื้นที่พบว่า ประเด็นที่ช่องว่างทักษะสูงที่สุด
5 อันดับแรก คือ ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพมีค่า 39.7% ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีค่า 38.2% ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ มีค่า 38% ความรู้ด้านธุรกิจ
37.1% และความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพ 36% แต่หากพิจารณาในภาพรวมการพัฒนาแรงงาน
ในพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องใช้แรงงานทักษะสูงพอที่จะทํางาน
ร่วมกั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เช่ น ความรู้ด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการสื่อสาร และ
ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ พบว่ามีช่องว่างทักษะที่สูงเกินกว่า 30% จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน
ที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้ช่องว่างทักษะลดลงมาอยู่ในระดับไม่เกิน 25% และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการประชุมกลุ่มย่อ ย พบว่า ผู้ ประกอบการมี ข้อกังวลเรื่อ งการผลิ ตกําลั งคนให้ สอดคล้ องกั บ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ควรผลิตกําลังคนให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ ก ได้ ด้ ว ยเพราะธุ รกิ จ เหล่ านี้ มี ค วามสํ าคั ญ ในฐานะของผู้ ผ ลิ ต ในห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi)” โดยรวบรวมข้อมูลจากการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สํารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาข้อมูลผ่านรายงานการศึกษาและเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ที่อ้างอิง
การพัฒนา “เขตนวัตกรรม” (Area of Innovation) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศ
ทําให้ยิ่งเห็นความสําคัญในการพัฒนา“เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)”
เพิ่มขึ้นโดยลําดับ ทั้งนี้ การพัฒนาให้เกิดเขตนวัตกรรมจะส่งผลให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มี ค วามเข้ มข้ น สู งและเต็ ม ไปด้ ว ยประสิ ท ธิภ าพเนื่ อ งจากมี ค วามพร้อ มในทุ ก ด้ าน เช่ น
กําลังคน โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อุตสาหกรรมที่จะรองรับผลงานวิจัยไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ เหมาะสมเพื่ อ การพั ก อาศั ย ของนั ก วิ จั ย เพื่ อ ทํ าให้ เกิ ด เป็ น ชุ ม ชนวิ จั ย ที่ ส ามารถจะแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้กันได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาปฏิบัติงานและผ่านการปฏิสัมพันธ์กันในหลายมิติ
จากผลการศึกษา พบว่าพื้นที่ในการพัฒนาที่เหมาะสม คือ พื้นที่ “วังจันทร์วัลเลย์”
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ที่อยู่ในครอบครองของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และพื้นที่ “อุทยาน
รั งสรรค์ น วั ต กรรมอวกาศ” อํ าเภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี ทั้ งทางด้ านกายภาพและขนาดของพื้ นที่
การเข้ าถึ งทางด้ านคมนาคม ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา การเชื่ อ มโยงกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่
โครงสร้างพื้นฐานเดิมทางนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว ในเบื้องต้นได้กําหนดให้ “วังจันทร์วัลเลย์” เป็นพื้นที่
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สําหรับการพัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ “ARIPOLIS” เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ
หุ่ น ยนต์ และระบบอั จฉริ ยะ (Automation Robotics and Intelligence Systems) เพื่ อการยกระดั บ
ความสามารถของอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงให้พร้อมสู่การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
ขั้ น สู ง ในอนาคต และ “BIOPOLIS” เป็ น พื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง สร้ า งองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สําหรับผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศไทยที่มี
ความหลากหลายทางชี วภาพสู งเป็ นลํ าดั บต้ น ๆ ของโลก และได้ กํ าหนดให้ พื้ นที่ “อุ ทยานรั งสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ” เป็นพื้นที่สําหรับการพัฒนาเป็น “SPACE KRENOVAPOLIS” เพื่อรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีอากาศยาน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คณะผู้ศึกษาได้
กําหนดระยะการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ยทั้ งหมด คื อ “ระยะที่ 1: อุ ต สาหกรรมเดิ ม เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง” “ระยะที่
2 : อุตสาหกรรมทันสมัยมุ่งวิจัยพัฒนา” “ระยะที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกล นวัตกรรมไทยก้าวหน้า”
และ “ระยะที่ 4 : เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นวัตกรรมไทยเข้มแข็ง”
ซึ่งในระยะแรกจะเป็ นการพั ฒ นาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และเตรียม
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายผลการวิจัยพัฒนาจากห้องปฏิบัติการไปสู่การทดลองผลิต และ
เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้พร้อมสําหรับการพัฒนา ระยะที่ 2 ที่มุ่งสร้างขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์โดยทํางานร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชน และระยะต่ อ ไป คื อ
ระยะที่ 3 ลงทุนและสนับสนุนในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงสามารถเก็บเกี่ยว
ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่สนับสนุนในระยะที่ 1 และ 2 ที่สามารถถ่ายทอดออกไปสู่เชิงพาณิ ชย์ ระยะที่ 4
อุตสาหกรรมในพื้นที่มีความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี โดยภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ลดการพึ่งพิง
เทคโนโลยีจากต่างประเทศและสามารถต่อยอดหรือพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง
กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรมและ
การแรงงาน สภานิ ติ บัญ ญั ติแห่ งชาติ สํานั กงานสถิติ แห่งชาติ สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2559) ดําเนิ นการสํารวจข้อมูลความต้องการ
แรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2559 โดยสํารวจจากสถานประกอบการ
ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้าง 1-200 คน จํานวน 166,860 แห่ง (สถานประกอบการตอบ
กลับมา จํานวน 8,414 แห่ง) พบว่า
(1) ในปี 2559 สถานประกอบการมีจํานวนผู้ทํางานทั้งสิ้น 9,817,512 คน เป็นคนไทย
8,265,366 คน (ร้อยละ 94.38) เป็นคนต่างด้าว 552,146 คน (ร้อยละ 5.62) โดยผู้ทํางานส่วนใหญ่
อยู่ในสถานประกอบการขนาด 1,001 คนขึ้นไป ผู้ทํางานในสถานประกอบการมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 24.67) ประเภทกิจการที่มีจํานวนผู้ทํางานมากที่สุด คือ กิจการค้าปลีก
(ร้อยละ 8.43)
(2) ความต้องการพัฒนาความรู้ของแรงงาน สถานประกอบการต้องการพัฒนาความรู้
ของแรงงานด้านความรู้เฉพาะในสาขาวิชาชีพ มากที่ สุด (ร้อยละ 34.59) สถานประกอบการเกือ บ
ทุก ประเภทกิจการต้องการพั ฒ นาความรู้ของแรงงานด้ านความรู้เฉพาะในสาขาวิชาชีพ มากที่ สุ ด
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ยกเว้น กิจการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว กิจการประกันภัย ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจมากที่สุด
ส่วนกิจการด้านการเงิน ต้องการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพให้กับแรงงาน
มากที่สุด
(3) ความต้องการพัฒนาทักษะของแรงงาน สถานประกอบการต้องการพัฒนาทักษะ
ของแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรมมากที่ สุด (ร้อยละ 23.48) สถานประกอบการในภาคเกษตรต้องการ
พั ฒนาทั ก ษะของแรงงานด้ านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสั ตว์ม ากที่ สุ ด ภาคอุ ตสาหกรรมต้องการ
พัฒนาทักษะของแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ส่วนภาคบริการต้องการพัฒนาทักษะของ
แรงงานด้านพาณิชยกรรมมากที่สุด
(4) ความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงาน สถานประกอบการต้องการพัฒนา
คุณลักษณะของแรงงานด้านความรับผิดชอบมากที่สุด (ร้อยละ 46.50)
(5) แนวทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ/
หรือนําเครื่องจักรมาใช้ สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน จากทางภาครัฐเป็นมากที่สุด (ร้อยละ 37.92) แนวทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ด้ ว ยการปรั บ ขนาดการผลิ ต ตามสภาพเศรษฐกิ จ สถานประกอบการ (ร้ อ ยละ 8.26) ต้ อ งการ
ปรั บ ขนาดการผลิ ต ตามสภาพเศรษฐกิ จ โดยต้ อ งการลดคนงาน จํ า นวน 10,109 คน โดย
สถานประกอบการขนาด 201-500 คน ต้องการลดคนงานมากที่สุด กิจการที่ต้องการลดคนงานมากที่สุด
คือ กิจการการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน แนวทางการดําเนิ นธุรกิจในอนาคตด้วยการขยายธุรกิจ/
กิ จการ พบว่าสถานประกอบการ ร้ อ ยละ 14.54 ต้ อ งการขยายกิ จ การในปี 2559 โดยต้ อ งการ
ความช่วยเหลือด้านเงินทุนหรือการลงทุนมากที่สุด สําหรับในปี 2560 - 2565 สถานประกอบการ
ที่ตอบแบบสํารวจมีแนวทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต ด้วยการขยายธุรกิจ/กิจการ ในปี 2560 ร้อยละ
7.63 โดยในทุกปีที่ขยายธุรกิจ ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนหรือการลงทุนมากที่สุด
(6) ความต้องการแรงงานในปี 2559 สถานประกอบการต้องการแรงงานจํานวนทั้งสิ้น
571,429 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด สถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้าง 1-10 คน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด (ร้อยละ 32.14) สําหรับประเภทกิจการที่มี
ความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ กิจการก่อสร้าง ร้อยละ 10.81
(7) ความต้ องการแรงงานในปี 2560 - 2561 หรื อ ในอี ก 1-2 ปี ข้ างหน้ า
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานจํานวนทั้งสิ้น 724,472 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 23.14) โดยสถานประกอบการขนาด 1- 10 คน มีความ
ต้องการแรงงานมากที่สุด (ร้อยละ 27.56) ประเภทกิจการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ
กิจการก่อสร้าง (ร้อยละ 10.81)
(8) ความต้องการแรงงานในปี 2562 - 2564 หรือในอีก 3-5 ปี สถานประกอบการมีความ
ต้องการแรงงานจํานวนทั้งสิ้น 605,397 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป มากที่สุด (ร้อยละ 26.63) โดยสถานประกอบการขนาด 1-10 คน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
(ร้อยละ 26.71) สําหรับประเภทกิจการที่ต้องการแรงงานมากที่สุด คือ กิจการก่อสร้าง (ร้อยละ 8.93)
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(9) ความต้องการแรงงานในปี 2565 - 2569 หรือในอีก 6-10 ปี สถานประกอบการ
มีความต้องการแรงงานจํานวนทั้งสิ้น 665,107 คน เป็นความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 27.25) สถานประกอบการขนาด 1,001 คนขึ้นไป มีความต้องการ
แรงงานมากที่สุด (ร้อยละ 30.58) ประเภทกิจการที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ กิจการขายปลีก
(ร้อยละ 7.96)
(10) ความรู้ของแรงงานที่ต้องการ สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มี
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพมากที่สุด (ร้อยละ 32.75) ยกเว้น กิจการการเงิน และกิจการประกันภัย
ที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านธุรกิจมากที่สุด สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีทักษะ
ด้านช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด (ร้อยละ 22.94)
(11) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน สถานประกอบการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานด้ วยการเพิ่ มค่ าจ้างเพื่ อจู งใจมากที่ สุ ด
(ร้อยละ 20.09)
(12) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ สถานประกอบการ
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านการลดภาษีเงินได้ของธุรกิจมากที่สุด (ร้อยละ 44.51) สถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1-50 คน ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านการลดภาษีเงินได้ของธุรกิจมากที่สุด
ส่วนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้าง 51 คนขึ้นไป ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ด้ านการฝึ กอบรมและพั ฒ นาฝี มื อแรงงานมากที่ สุ ด ทั้ งนี้ ส ถานประกอบการในภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
มากที่สุด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย โดยมี ก ารกํ า หนด
ประชากร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรและตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้ คื อ บริษั ท ที่ ได้ รับ การส่ งเสริมการลงทุ น
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 จํานวน 272 แห่ง
3.1.2 ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ตกเป็นตัวอย่างโดยการคํานวณขนาดตัวอย่างจากสูตร
ต่อไปนี้
n

N
2

kV

2

kV

2

N

2

E

2

โดยที่ ݊ คือขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่มจากที่มีอยู่ทั้งหมด N หน่วย
N = ขนาดประชากร
K = ค่าจากตาราง z ที่ระดับความเชื่อมั่น ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% k = 1.96
V = CV = ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ 1
E’ = % ความเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 10
จากสูตรกําหนดขนาดตัวอย่างดังกล่าวสามารถคํานวณขนาดตัวอย่างขั้นต้น
ได้จํานวน 160 แห่ง แต่ในการวิจัยครั้งนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ จํานวน 164 แห่ง

3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และทําการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling :
SRS )

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ซึ่งดําเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
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3.3.1 ศึ กษาวิ ธีการสร้างแบบสอบถามที่ ใช้ ในการเก็ บข้ อมู ลจากเอกสารและตํารา
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม
3.3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้
3.3.3 สร้างแบบสอบถามให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเพื่อนํามาวิเคราะห์
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ข้อ
ดังนี้
ข้อที่ 1 ข้ อ มู ล สถานประกอบการเป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 2 ความต้องการแรงงาน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 ตํ า แหน่ ง /อาชี พ ที่ ต้ อ งการเป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
 จํานวนที่ ต้ องการ เป็ นระดับการวัดข้อ มู ลประเภทอัต ราส่วน
(Ratio Scale)
 เพศ เป็ นระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทนามบั ญ ญั ติ (Nominal
Scale)
 ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบั ญ ญั ติ
(Nominal Scale)
 สาขาวิ ช า เป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทนามบั ญ ญั ติ
(Nominal Scale)
 อายุ โดยเฉลี่ ย เป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทนามบั ญ ญั ติ
(Ratio Scale)
 ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน เป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
 ประเภทการจ่ า ยค่ า จ้ า ง เป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
 ค่ าจ้ า ง เป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทนามบั ญ ญั ติ (Ratio
Scale)
 ตํ า แหน่ ง/อาชี พ ที่ ต้ อ งการเป็ น ตํ า แหน่ ง/อาชี พ ที่ ข าดแคลน
หรือไม่ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)
ข้อที่ 3 สวัสดิการต่าง ๆ สําหรับพนักงาน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 4 ทั ก ษะของแรงงานที่ ต้ อ งการ เป็ น ระดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
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ข้อที่ 5 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยในการพัฒนาทักษะหรือฝีมือแรงงาน
เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.4.1 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
3.4.2 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้ว ไปใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง (Pre-test) จํานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า 0.709

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการโดยมีหนังสือถึงผู้บริหารสถานประกอบการที่เป็น
ตั วอย่ าง เพื่ อขอความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถาม โดยการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ดํ าเนิ นการโดย
เจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนา (Descriptive statistics)
ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
ในการอธิบายผลการศึกษา
โดยในการวิเคราะห์นั้นได้จัดกลุ่มแรงงานออกเป็นสองกลุ่มโดยพิจารณาจากหมวด
อาชีพตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2544 ดังนี้
1) กลุ่มแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือ ผู้วิจัยกําหนดให้ประกอบด้วยหมวดอาชีพ ดังต่อไปนี้
1.1) หมวดอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
1.2) หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1.3) หมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
1.4) หมวดอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่
1.5) หมวดอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
1.6) หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง
1.7) หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
1.8) หมวดอาชีพผู้ปฏิ บัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ
2) กลุ่มแรงงานที่ใช้แรงกาย ผู้วิจัยกําหนดเฉพาะหมวดอาชีพงานพื้นฐาน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความต้ อ งการแรงงานในเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาค
ตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และเพื่อศึกษาความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 164 แห่ง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ ข้อ มู ลด้ วยสถิติ ค่ าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ซึ่ งนํ าเสนอผลการ
วิเคราะห์ ในรูปแบบความเรียงประกอบตาราง 4 ส่วน มาตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงมาแยกแยะ
ข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์และแปรผลตามทฤษฎีงานวิจัยเพื่อให้ได้ผลวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนที่ 2 การขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ส่วนที่ 3 ความต้ อ งการแรงงานในอุต สาหกรรมเป้ าหมายของระเบี ยงเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก
ส่วนที่ 4 ความต้ อ งการทั ก ษะแรงงานของอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายในระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
การอธิบายตารางที่แสดงความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในบทนี้ในตาราง
ที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจะเรียงลําดับความมากน้อยของข้อมูลในตารางจากตัวเลขจํานวนความต้องการ
แรงงานหรือการขาดแคลนแรงงานเป็นลําดับแรกก่อนกรณีที่ตัวเลขจํานวนความต้องการแรงงานหรือ
การขาดแคลนแรงงานเท่ากันจะพิจารณาจํานวนตําแหน่งงานเป็นลําดับถัดมา

ส่วนที่ 1 ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออกมีจํานวน 164 แห่ ง
เป็นสถานประกอบกิจการที่มีความต้องการแรงงาน จํานวน 139 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.76 และ
สถานประกอบกิจการที่ไม่มีความต้องการแรงงาน จํานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.24 ตามลําดับ
ปรากฏตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของสถานประกอบกิจการจําแนกตามความต้องการแรงงานในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ความต้องการแรงงาน
ไม่มีความต้องการแรงงาน
มีความต้องการแรงงาน
รวม

จํานวนสถานประกอบกิจการ
แห่ง
ร้อยละ
25
15.24
139
84.76
164
100
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สถานประกอบกิ จการที่ มีความต้อ งการแรงงานเป็ นสถานประกอบกิจการใน
จั งหวั ด ชลบุ รี ม ากที่ สุ ด 205 ตํ า แหน่ ง มี ค วามต้ อ งการแรงงาน 753 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.78
รองลงมาคือ จังหวัดระยอง 151 ตําแหน่ง มีความต้องการแรงงาน 637 คน คิดเป็นร้อยละ 37.03
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 73 ตําแหน่ง มีความต้องการแรงงาน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19 ตามลําดับ
ปรากฏตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานจําแนกรายจังหวัดในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
รวม

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง
ร้อยละ
205
47.79
151
35.20
73
17.01
429
100

ความต้องการแรงงาน
คน
ร้อยละ
753
43.78
637
37.03
330
19.19
1,720
100

สถานประกอบกิ จ การที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและพลาสติ ก มี ค วาม
ต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 18.84 รองลงมาคือ กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและ
กิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง ร้อยละ 13.49 และกลุ่มผลิตยานยนต์ รถพ่ วงและรถกึ่งพ่วง ร้อยละ
13.26 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.3) โดยมีความต้องการแรงงานในหมวดอาชีพงานพื้นฐานมากที่สุด ร้อย
ละ 36.40 รองลงมาคือ หมวดอาชี พ ช่ างเทคนิคและผู้ปฏิ บัติ งานที่เกี่ยวข้อง ร้อ ยละ 17.15 และ
หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 16.74 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.3, 4.4
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานจําแนกรายประเภท
กิจการในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประเภทกิจการ
1. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรม
สนับสนุนการขนส่ง
3. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
4. การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
5. การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ
6. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
48 11.19
324 18.84
23

5.36

232

13.49

101

23.54

228

13.26

44

10.26

211

12.27

33
8

7.69
1.86

114
90

6.63
5.23

11

2.56

84

4.88
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานจําแนกรายประเภท
กิจการในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประเภทกิจการ
8. การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
9. การผลิตสิ่งทอ
10. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
24 5.59
2 0.47
9 2.10
126 29.38
429
100

ความต้องการแรงงาน
คน
ร้อยละ
63
3.66
52
3.02
51
2.97
271
15.75
1,720
100

ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานจําแนกตามหมวดอาชีพ
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หมวดอาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
อาชีพงานพื้นฐาน
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
39 9.09
56
3.26
121 28.21
288
16.74
107 24.94
295
17.15
54 12.59
126
7.33
4 0.93
7
0.41
37 8.62
152
8.84
17 3.96
170
9.88
50
429

11.66
100

626
1,720

36.39
100

หมายเหตุ : การวิจัย ครั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อมูลความต้ องการแรงานในหมวดอาชี พผู้ ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
และประมง

เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานแต่ละหมวดอาชีพ ในรายละเอียดอาชีพที่มีความ
ต้องการแรงงานมาก พบว่า หมวดอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีความ
ต้ อ งการแรงงานในอาชี พ ผู้ จั ด การฝ่ ายผลิ ต และปฏิ บั ติ ก ารด้ านการผลิ ต มากที่ สุ ด ร้อ ยละ 44.64
รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายผลิตอื่น ๆ และผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญ ชี ร้อยละ 7.14 ตามลําดับ
ปรากฏตามตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพผู้บัญ ญั ติ
กฎหมาย ข้ า ราชการระดั บ อาวุ โส ผู้ จั ด การ จํ า แนกตามอาชี พ ที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการผลิต
2. ผู้จัดการฝ่ายผลิตอื่น ๆ
3. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
5. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
11 28.21
25
44.64
3 7.69
4
7.14
3 7.69
4
7.14
4 10.26
4
7.14
4 10.26
4
7.14
14 35.89
15
26.80
39
100
56
100

ความต้ องการแรงงานในหมวดอาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านต่าง ๆ พบว่า อาชี พ
วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตมี ความต้ องการแรงงานมากที่ สุด ร้อ ยละ 11.11 รองลงมา คือ ล่ าม
ร้อยละ 10.76 และวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 10.42 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพผู้ประกอบ
วิชาชี พ ด้ านต่าง ๆ จํ าแนกตามอาชี พ ที่ มีค วามต้ อ งการแรงงานมาก 5 อั นดั บแรก ในเขตระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต
2. ล่าม
3. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรเครื่องกล (ยานยนต์)
5. วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
17 14.05
32
11.11
13 10.74
31
10.76
6 4.96
30
10.42
9 7.44
22
7.64
2 1.65
21
7.29
74 61.16
152
52.78
121
100
288
100

ความต้ อ งการแรงงานในหมวดอาชี พ ช่ างเทคนิ ค และผู้ ป ฏิ บัติ งานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
พบว่า อาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิตมีความต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 16.61 รองลงมา
คือ ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพและคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ ร้อยละ 13.22 และเจ้าหน้าที่
ประจําห้องบังคับการเรือ ร้อยละ 10.17 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพช่างเทคนิค
และผู้ปฏิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้อง จําแนกตามอาชีพ ที่ มีค วามต้องการแรงงานมาก 5 อันดั บแรกในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
2. ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
3. เจ้าหน้าที่ประจําห้องบังคับการเรือ
4. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า
(ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล)
5. พนักงานขายด้านเทคนิค
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
10 9.35
49
16.61
6 5.61
39
13.22
1
5

0.93
4.67

30
17

10.17
5.76

10
75
107

9.35
70.09
100

17
143
295

5.76
48.48
100

ความต้ อ งการแรงงานในหมวดอาชี พ เสมี ย น เจ้ าหน้ าที่ พบว่ า อาชี พ เจ้ าหน้ า ที่
คลังสินค้ามีความต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 28.57 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ชั่งน้ําหนักสินค้า
ร้อยละ 19.84 และพนักงานธุรการ ร้อยละ 14.29 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 จํ านวนและร้อ ยละของตํ าแหน่ งงานและความต้อ งการแรงงานหมวดอาชีพ เสมี ย น
เจ้าหน้ าที่ จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบี ยงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2. เจ้าหน้าที่ชั่งน้ําหนักสินค้า
3. พนักงานธุรการ
4. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
5. พนักงานรับโทรศัพท์
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
7 12.96
36
28.57
1 1.85
25
19.84
12 22.22
18
14.29
12 22.22
16
12.70
1 1.85
10
7.94
21 38.90
21
16.66
54
100
126
100

ความต้ อ งการแรงงานในหมวดอาชี พ พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายในร้ า นค้ า
และตลาด พบว่า อาชีพพนักงานขายและผู้นําเสนอสินค้ามีความต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ
57.14 รองลงมา คือ แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 28.58 และพนักงานขายในสถาน
ประกอบการค้าส่ง ร้อยละ 14.28 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพพนักงาน
บริ ก าร พนั ก งานขายในร้ า นค้ า และตลาด จํ า แนกตามอาชี พ ที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมาก
3 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. พนักงานขายและผู้นําเสนอสินค้า
2. แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
3. พนักงานขายในสถานประกอบการค้าส่ง
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1
25.00
4
57.14
2
50.00
2
28.58
1
25.00
1
14.28
4
100
7
100

หมายเหตุ : หมวดอาชี พ พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายในร้า นค้ า และตลาด ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ น ายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการแจ้งตําแหน่งงานหรืออาชีพที่ต้องการเพียง 3 อาชีพเท่านั้น

ความต้องการแรงงานในหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ พบว่า
อาชี พ ช่ างซ่ อ มและปรับ แต่ งเครื่ อ งจั ก รกล (เครื่อ งจั ก รทํ าสิ่ งทอ สิ่ งถั ก ) มี ค วามต้ อ งการแรงงาน
มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 32.90 รองลงมา คื อ ช่ างซ่ อ มและปรั บ แต่ งเครื่ อ งจั ก รกล (ทางอุ ต สาหกรรม
การผลิต) ร้อยละ 13.82 และช่างไฟฟ้าทั่วไป ร้อยละ 11.84 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงาน
โดยใช้ ฝี มื อ ในธุ รกิ จต่ าง ๆ จํ าแนกตามอาชี พ ที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมาก 5 อั น ดั บ แรก ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล
(เครื่องจักรทําสิ่งทอ สิ่งถัก)
2. ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)
3. ช่างไฟฟ้าทั่วไป
4. ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกลทั่วไป
5. ช่างแม่พิมพ์อ่นื ๆ
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1
2.70
50
32.90
8

21.62

21

13.82

4
3
2
19
37

10.81
8.11
5.41
51.35
100

18
13
11
39
152

11.84
8.55
7.24
25.66
100

ความต้องการแรงงานในหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ พบว่า อาชีพผู้ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุ
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 29.41 รองลงมา คือ พนักงานขับรถยก (fork lift) ร้อยละ 17.65
และผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะ ร้อยละ 14.12 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการ
แรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ผู้ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ท่ีใช้ในการ
ขนย้ายวัสดุ
2. พนักงานขับรถยก (fork lift)
3. ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะ
4. พนักงานขับรถจักร (รถไฟ)
5. ผู้ควบคุมเครื่องมือกล (งานโลหะ) ทั่วไป
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1
5.88
50
29.41
1
2
1
1
11
17

5.88
11.77
5.88
5.88
64.71
100

30
24
20
17
29
170

17.65
14.12
11.77
10.00
17.06
100

ความต้องการแรงงานในหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการ
อาชีพแรงงานในด้านการผลิต แรงงานทั่วไป ร้อยละ 91.37 รองลงมา คือ แรงงานด้านการประกอบ
ร้อยละ 8.31 และยามรักษาการณ์ ร้อยละ 0.16 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงาน
พื้นฐาน จําแนกตามอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก 4 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
อาชีพ
1. แรงงานในด้านการผลิต แรงงานทั่วไป
2. แรงงานด้านการประกอบ
3. ยามรักษาการณ์
4. แรงงานก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
45 90.00
572
91.37
3 6.00
52
8.31
1 2.00
1
0.16
1 2.00
1
0.16
50
100
626
100

หมายเหตุ : หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตําแหน่งงานหรือ
อาชีพที่ต้องการเพียง 4 อาชีพเท่านั้น

เมื่ อ พิ จ ารณาความต้ อ งการแรงงานตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า สถานประกอบ
กิ จ การต้ องการแรงงานในระดั บ อาชี วศึ ก ษามากที่ สุ ด ร้อ ยละ 38.31 รองลงมา คื อ มั ธยมศึ ก ษา
ตอนปลายและต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ 36.57 และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 25.12 ตามลํ า ดั บ
(ตารางที่ 4.13) โดยในระดั บ ปวช. มี ค วามต้ อ งการแรงงานในสาขาวิ ชาเครื่ อ งกลอุ ต สาหกรรม
มากที่ สุด ร้อ ยละ 28.19 รองลงมาคือ สาขาวิชาเครื่อ งมือ กลและซ่ อมบํ ารุง ร้อยละ 18.79 และ
สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ากําลัง ร้อยละ 2.69 ตามลําดับ ระดับ ปวส. มีความต้องการแรงงานในสาขาวิชา
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เครื่องกลอุตสาหกรรม ร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ สาขาวิชาไฟฟ้า ร้อยละ 16.08 และสาขาวิชา
เครื่องกลยานยนต์ ร้อยละ 5.09 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.14) สําหรับระดับปริญญาตรี มีความต้องการ
แรงงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากที่สุด ร้อยละ 11.34 รองลงมาคือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ร้อยละ 10.88 และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 9.95 ตามลําดับ ปรากฏตามตาราง
ที่ 4.15
ตารางที่ 4.13 จํานวนและร้อ ยละของตําแหน่ งงานและความต้ องการแรงงาน จําแนกตามระดั บ
การศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
61 14.22
629
36.57
อาชีวศึกษา
131 30.54
659
38.31
ปริญญาตรีขึ้นไป
237 55.24
432
25.12
รวม
429
100
1,720
100
ตารางที่ 4.14 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน ในระดับอาชีวศึกษา
จําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
รวมระดับอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช.
1. เครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
3. เทคนิคไฟฟ้ากําลัง
4. โลหะการ
5. เทคนิคการผลิต
ปวช. สาขาอื่น ๆ
ระดับ ปวส.
1. เครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ไฟฟ้า
3. เครื่องกลยานยนต์
4. โลหะการ
5. อิเล็กทรอนิกส์
ปวส. สาขาอื่น ๆ

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
131
100
659
100
25
100
149
100
6
24.00
42
28.19
5
20.00
28
18.79
1
4.00
4
2.69
3
12.00
3
2.01
2
8.00
2
1.34
8
32.00
70
46.98
106
100
510
100
37
34.91
167
32.75
18
16.98
82
16.08
5
4.72
26
5.09
6
5.66
20
3.92
5
4.72
19
3.73
35
33.02
196
38.43
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ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน ในระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าจําแนกตามสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
รวมระดับปริญญาตรี
1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. บริหารธุรกิจ
3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรรมอุตสาหการ
5. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ

237
18
25
16
19
19
140

100
7.59
10.55
6.75
8.02
8.02
59.07

432
49
47
43
42
35
216

100
11.34
10.88
9.95
9.72
8.10
50.01

ส่วนที่ 2 การขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานประกอบกิจการที่มีความต้องการแรงงานดังกล่าว มีการขาดแคลนแรงงาน
176 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของตําแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานทั้งหมด โดยขาดแคลน
แรงงาน จํ านวน 719 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.80 ของจํ านวนแรงงานที่ ต้ อ งการทั้ งหมด ปรากฏ
ตามตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 จํ า นวนและร้ อ ยละของตํ า แหน่ ง งานและความต้ อ งการแรงงาน จํ า แนกตาม
การขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
การขาดแคลนแรงงาน
ไม่ขาดแคลนแรงงาน
ขาดแคลนแรงงาน
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
253
58.97 1,001
58.20
176
41.03
719
41.80
429
100
1,720
100

ประเภทกิจการที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่ขาดแคลน
คื อ กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ คลั งสิ น ค้ า และกิ จ กรรมสนั บ สนุ น การขนส่ ง ขาดแคลนแรงงาน จํ า นวน
11 ตําแหน่ง คิ ดเป็ นร้อ ยละ 6.25 โดยขาดแคลนแรงงานจํานวน 166 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 23.09
รองลงมาคือ การผลิ ตยานยนต์ รถพ่ วงและรถกึ่งรถพ่ วง ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 40 ตําแหน่ ง
คิดเป็นร้อยละ 22.73 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 และการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและพลาสติ ก ขาดแคลนแรงงาน จํ า นวน 26 ตํ า แหน่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.77
โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน จําแนกตามประเภท
กิจการที่มีจํานวนการขาดแคลนมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประเภทกิจการ
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรม
สนับสนุนการขนส่ง
2. การผลิตยานยนต์รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
3. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
4. การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ
ประเภทกิจการอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
11
6.25
166
23.09
40
26
17

22.73
14.77
9.66

105
104
86

14.60
14.46
11.96

15
67
176

8.52
38.07
100

78
180
719

10.85
25.04
100

หมวดอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่ขาดแคลน
คื อ หมวดอาชีพ ช่างเทคนิ ค และผู้ปฏิ บัติงานที่ เกี่ยวข้ อง ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 50 ตํ าแหน่ ง
คิดเป็นร้อยละ 28.41 โดยขาดแคลนแรงงานจํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 รองลงมาคือ
หมวดอาชีพงานพื้นฐาน ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 17 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.66 โดยขาดแคลน
แรงงานจํ า นวน 159 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.11 และหมวดอาชี พ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นต่ าง ๆ
ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 44 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 124 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.25 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 จํ า นวนและร้ อ ยละของตํ า แหน่ ง งานและการขาดแคลนแรงงาน จํ า แนกตาม
หมวดอาชีพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หมวดอาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
ผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
17

9.66

33

4.59

44
50
23
2
16

25.00
28.41
13.07
1.13
9.09

124
174
78
5
51

17.25
24.20
10.85
0.70
7.09
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน จําแนกตาม
หมวดอาชีพในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หมวดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
อาชีพงานพื้นฐาน
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
7

3.98

95

13.21

17
176

9.66
100

159
719

22.11
100

หมายเหตุ : การวิจัยครั้งนี้ไม่ปรากฏข้อมูลการขาดแคลนแรงานในหมวดอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
และประมง

หมวดอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ เมื่อพิจารณาจาก
จํานวนคนที่ขาดแคลน พบว่า อาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการผลิตขาดแคลนแรงงาน
จํานวน 6 ตําแหน่ ง คิด เป็นร้อยละ 35.30 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 20 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
60.61 รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 5.88
โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 และผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ขาดแคลน
แรงงาน จํานวน 2 ตําแหน่ง คิด เป็ นร้อยละ 11.76 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 2 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 6.06 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพผู้บัญญัติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการผลิต
2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
5. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
6
35.30
20
60.61
1
5.88
2
6.06
2
11.76
2
6.06
1
5.88
1
3.03
1
5.88
1
3.03
11
35.30
7
21.21
17
100
33
100
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หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่ขาดแคลน
พบว่า อาชีพล่าม จํานวน 11 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.58 รองลงมาคือ วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 2.27 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และวิศวกรไฟฟ้ากําลัง
ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 2.27 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.13 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพผู้ประกอบ
วิชาชี พ ด้ านต่าง ๆ จํ าแนกตามอาชีพ ที่ มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อั นดั บแรก ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ล่าม
2. วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป
3. วิศวกรไฟฟ้ากําลัง
4. วิศวกรเครื่องกลทั่วไป
5. วิศวกรควบคุมคุณภาพ
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
11
25.00
28
22.58
1
2.27
20
16.13
1
2.27
20
16.13
1
2.27
12
9.67
7
15.91
9
7.26
23
52.27
35
28.23
44
100
124
100

หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณา
จากจํานวนคนที่ขาดแคลน พบว่า เจ้าหน้าที่ประจําห้องบังคับการเรือ จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
2.00 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 รองลงมาคือ ช่างเทคนิควิศวกรรม
การผลิต จํานวน 6 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 12.00 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
15.52 และช่ า งไฟประจํ า เรื อ ขาดแคลนแรงงาน จํ า นวน 1 ตํ า แหน่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.00
โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จําแนกตามอาชีพที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. เจ้าหน้าที่ประจําห้องบังคับการเรือ
2. ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
3. ช่างไฟประจําเรือ

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1
2.00
30
17.24
6
12.00
27
15.52
1
2.00
15
8.62
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ตารางที่ 4.21 (ต่ อ) จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพ
ช่ า งเทคนิ คและผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข้ อ ง จํ าแนกตามอาชี พ ที่ มี จํ านวนการขาดแคลนแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
4. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า
(ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล)
5. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
4
8.00
15
8.62
2
36
50

4.00
72.00
100

13
74
174

7.47
42.53
100

หมวดอาชี พ เสมี ย นเจ้ า หน้ า ที่ เมื่ อ พิ จ ารณาจากจํ านวนคนที่ ข าดแคลน พบว่ า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 8.70 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ชั่งน้ําหนักสินค้า จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 4.35
โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05 และพนักงานธุรการ ขาดแคลนแรงงาน
จํานวน 5 ตําแหน่ ง คิดเป็นร้อยละ 21.74 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.10 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพเสมียน
เจ้ าหน้ าที่ จําแนกตามอาชี พ ที่ มี จํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อั น ดั บ แรก ในเขตระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2. เจ้าหน้าที่ชั่งน้ําหนักสินค้า
3. พนักงานธุรการ
4. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
5. เลขานุการ
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
2
8.70
26
33.33
1
4.35
25
32.05
5
21.74
11
14.10
7
30.43
8
10.26
3
13.04
3
3.85
5
21.74 5.00
6.41
23
100
78
100

หมวดอาชีพพนักงานบริการ พนั กงานขายในร้านค้าและตลาด เมื่อพิจารณาจาก
จํานวนคนที่ขาดแคลน พบว่า พนักงานขาย จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยขาดแคลน
แรงงาน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ แม่บ้าน จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
50.00 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ปรากฏตามตารางที่ 4.23
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ตารางที่ 4.23 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชีพพนักงาน
บริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จําแนกตามอาชีพ ที่มีจํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. พนักงานขาย
2. แม่บ้าน
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1
50.00
4
80.00
1
50.00
1
20.00
2
100
5
100

หมายเหตุ : หมวดอาชี พ พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายในร้า นค้ า และตลาด ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ น ายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการแจ้งตําแหน่งงานหรืออาชีพที่ขาดแคลนแรงงานเพียง 2 อาชีพเท่านั้น

หมวดอาชี พ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานโดยใช้ ฝี มื อ ในธุ รกิ จ ต่ าง ๆ เมื่ อ พิ จ ารณาจากจํ านวนคน
ที่ขาดแคลน พบว่า ช่างไฟฟ้าฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยขาดแคลน
แรงงาน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37 รองลงมาคือ ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกลทั่วไป
จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53
และช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล (ทางอุตสาหกรรมการผลิต) จํานวน 3 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
18.75 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ปรากฏตามตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 จํ า นวนและร้ อ ยละของตํ า แหน่ ง งานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชี พ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานโดยใช้ ฝี มื อ ในธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ จํ าแนกตามอาชี พ ที่ มี จํ านวนการขาดแคลนแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ช่างไฟฟ้าฝ่ายบํารุงรักษา
2. ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกลทั่วไป
3. ช่างซ่อมและปรับแต่งเครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)
4. ช่างแม่พิมพ์ (โลหะ)
5. ช่างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ทําความเย็นและ
ปรับอากาศ)
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
2
12.50
2
12.50
3
18.75

การขาดแคลนแรงงาน
คน
ร้อยละ
16
31.37
12
23.53
9
17.65

1
2

6.25
12.50

3
3

5.88
5.88

6
16

37.50
100

8.00
51

15.69
100

หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบ เมื่ อ พิ จ ารณาจากจํ านวนคนที่ ข าดแคลน พบว่ า ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งยนต์ ที่ ใช้
ในการขนย้ายวัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมาคือ ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะ จํานวน 1 ตําแหน่ง
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คิ ดเป็ นร้อยละ 14.29 โดยขาดแคลนแรงงานจํ านวน 20 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 21.05 และพนั ก งาน
ขับรถจักร (รถไฟ) จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.05 ปรากฏตามตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 จํ า นวนและร้ อ ยละของตํ า แหน่ ง งานและการขาดแคลนแรงงานหมวดอาชี พ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จําแนกตามอาชีพที่มี
จํานวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. ผู้ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการ
ขนย้ายวัสดุ
2. ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปโลหะ
3. พนักงานขับรถจักร (รถไฟ)
4. ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบชิ้นส่วน
แบบอัตโนมัติ
5. ผู้ควบคุมเครื่องดึง อัดและบีบโลหะ
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
1
14.29
50
52.63
1
1
1

14.29
14.29
14.29

20
20
2

21.05
21.05
2.11

1
2
7

14.29
28.57
100

1
2
95

1.05
2.11
100

หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน เมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่ขาดแคลน พบว่า
แรงงานในด้านการผลิต จํานวน 16 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 94.12 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 158
คน คิดเป็นร้อยละ 99.37 รองลงมาคือ ยามรักษาการณ์ จํานวน 1 ตําแหน่ ง คิดเป็นร้อยละ 5.88
โดยขาดแคลนแรงงานจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 ปรากฏตามตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 จํ า นวนและร้ อ ยละของตํ า แหน่ ง งานและการขาดแคลนแรงงาน หมวดอาชี พ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพื้ น ฐานจํ า แนกตามอาชี พ ที่ มี จํ า นวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อั น ดั บ แรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. แรงงานในด้านการผลิต
2. ยามรักษาการณ์
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
16
94.12
158
99.37
1
5.88
1
0.63
17
100
159
100

หมายเหตุ : หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตําแหน่งงานหรือ
อาชีพที่ขาดแคลนแรงงานเพียง 2 อาชีพเท่านั้น
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เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานจากจํานวนคนที่ขาดแคลนตามระดับการศึกษา
พบว่า สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวศึกษามากที่สุด จํานวน 64 ตําแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 36.36 โดยขาดแคลนแรงงาน จํ านวน 314 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.67 รองลงมาคื อ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า จํานวน 20 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 11.36 โดยขาดแคลนแรงงาน
จํ า นวน 213 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.62 และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป จํ า นวน 92 ตํ า แหน่ ง
คิดเป็ นร้อยละ 52.27 โดยขาดแคลนแรงาน จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงาน จําแนกตามระดับ
การศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
20
11.36
213
29.62
64
36.36
314
43.67
92
52.27
192
26.70
176
100
719
100

การขาดแคลนแรงงานในระดับ ปวช. เมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่ขาดแคลน พบว่า
ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด จํานวน 4 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
36.36 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 23.16 รองลงมาคือ สาขาวิชาเครื่องมือ
กลและซ่อมบํารุง จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.09 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.53 และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 โดย
ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.28
การขาดแคลนแรงงานในระดับ ปวส. เมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่ขาดแคลนพบว่า
ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด จํานวน 19 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
35.85 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88 รองลงมาคือ สาขาวิชาไฟฟ้ า
จํานวน 7 ตําแหน่ ง คิดเป็นร้อยละ 13.21 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.81 และสาขาวิชาเครื่องกลยานยนต์ จํานวน 5 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.43 โดยขาดแคลน
แรงงาน จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.87 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.28
การขาดแคลนแรงงานในระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาจากจํานวนคนที่ขาดแคลน
พบว่ า ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากที่ สุ ด จํ า นวน 8 ตํ า แหน่ ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.70 โดยขาดแคลนแรงงาน จํ านวน 32 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.67 รองลงมาคื อ
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ จํานวน 10 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 10.87 โดยขาดแคลน
แรงงาน จํ านวน 29 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.10 และสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า จํ านวน 9 ตํ าแหน่ ง
คิดเป็นร้อยละ 9.78 โดยขาดแคลนแรงงาน จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 ตามลําดับ ปรากฏ
ตามตารางที่ 4.29
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ตารางที่ 4.28 จํ า นวนและร้ อ ยละของตํ า แหน่ ง งานและการขาดแคลนแรงงาน จํ า แนกตาม
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและสาขาวิช าที่ มี จํ านวนการขาดแคลนแรงงานมาก 5 อั น ดั บ แรก ในเขตระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
รวมระดับอาชีวศึกษา
64
100
314
100
ระดับปวช.
11
100
95
100
1. เครื่องกลอุตสาหกรรม
4
36.36
22
23.16
2. เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
1
9.09
10
10.53
3. เทคนิคการผลิต
2
18.18
2
2.11
4. โลหะการ
1
9.09
1
1.05
5. การบัญชี
1
9.09
1
1.05
ปวช. สาขาอื่น ๆ
2
18.18
59
62.11
ระดับปวส.
53
100
219
100
1. เครื่องกลอุตสาหกรรม
19
35.85
72
32.88
2. ไฟฟ้า
7
13.21
39
17.81
3. เครื่องกลยานยนต์
5
9.43
26
11.87
4. อิเล็กทรอนิกส์
2
3.77
15
6.85
5. โลหะการ
4
7.55
13
5.94
ปวส. สาขาอื่น ๆ
16
30.19
54
24.66
ตารางที่ 4.29 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและการขาดแคลนแรงงานในระดับปริญญาตรีและ
สูงกว่าจําแนกตามสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
สาขาวิชา
รวมระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
3. วิศวกรรมไฟฟ้า
4. บริหารธุรกิจ
5. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรีและสูงกว่าสาขาอื่น ๆ

ตําแหน่งงาน
การขาดแคลนแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
92
100
192
100
8
8.70
32
16.67
10
10.87
29
15.10
9
9.78
28
14.58
10
10.87
18
9.38
6
6.52
18
9.38
49
53.26
67
34.90

4-18

ส่วนที่ 3 ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
เมื่อพิจารณาเฉพาะความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้ าหมายของระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก พบว่ า มี ส ถานประกอบการตั ว อย่ างที่ อ ยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7 อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความต้ องการแรงงานมากที่สุ ด จํานวน 66 ตําแหน่ ง คิด เป็นร้อยละ 27.16 ของตํ าแหน่ งงาน
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีความต้องการแรงงาน
จํานวน 318 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 33.97 ของความต้ องการแรงงานในอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายของ
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก รองลงมาคื อ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ จํ า นวน
100 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 41.15 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ
32.80 และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จํานวน 47 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 19.34
โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.30 จํ า นวนและร้ อ ยละของตํ า แหน่ ง งานและความต้ อ งการแรงงาน จํ า แนกตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
รวม

ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
คน
ร้อยละ
100
41.15
307
32.80
66
27.16
318
33.97
10
4.12
22
2.35
8
3.29
90
9.62
47
19.34
165
17.62
7
2.88
17
1.82
5
2.06
17
1.82
243
100
936
100

อาชีพหรือตําแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต้องการมากส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.95) เป็นกลุ่มแรงงานที่ใช้ทักษะ
ฝีมือ โดยต้องการช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต จํานวน 8 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.29 โดยมีความ
ต้องการแรงงาน จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.06 และวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 5 ตําแหน่ง
คิดเป็นร้อยละ 2.06 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 ตามลําดับ
ส่วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลัก ต้องการแรงงานในด้านการผลิต จํานวน 28 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
11.52 ของตําแหน่งงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
ความต้ อ งการแรงงาน จํ า นวน 403 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.05 ของความต้ อ งการแรงงาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปรากฏตามตารางที่ 4.31
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เมื่อพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจ
พิ เศษภาคตะวันออก พบว่า มี เงินเดื อ นเฉลี่ย 18,595 บาทต่ อ เดือ น โดยอาชี พ ผู้ จัด การฝ่ ายผลิ ต
มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด จํานวน 31,875 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต
มี เ งิ น เดื อ นเฉลี่ ย 23,420 บาทต่ อ เดื อ น และอาชี พ วิ ศ วกรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี เ งิ น เดื อ นเฉลี่ ย
23,200 บาทต่อเดือน ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.31 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย
จําแนกตามอาชีพที่อุตสาหกรรมเป้าหมายมีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพ
1. แรงงานในด้านการผลิต
2. ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
3. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต
5. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ
28
11.52
8
3.29
5
2.06
12
4.94
8
3.29
182
74.90
243
100

ความต้องการแรงงาน เงินเดือนเฉลี่ย
คน
ร้อยละ
บาท
403
43.05
9,202
38
4.06
14,775
27
2.88
23,200
22
2.35
23,420
22
2.35
31,875
424
45.31
19,048
936
100
18,595

อุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จํานวน 210 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 86.42 โดยมี
ความต้องการแรงงาน จํานวน 509 คน คิดเป็นร้อยละ 54.38 ส่วนความต้องการแรงงานในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่ามีจํานวน 33 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 13.58 โดยมีความต้องการ
แรงงาน จํานวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 45.62 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.32
เมื่อพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละวุฒิการศึกษา พบว่า แรงงานที่มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด จํานวน 23,384 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ระดับ
อาชีวศึกษา มี เงินเดือนเฉลี่ย 13,533 บาทต่อเดือน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
มีเงินเดือนเฉลี่ย 8,716 บาทต่อเดือน ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.32
ตารางที่ 4.32 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย จําแนกตามระดับการศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ คน
ร้อยละ
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
33
13.58 427
45.62
อาชีวศึกษา
69
28.40 218
23.29
ปริญญาตรีขึ้นไป
141
58.02 291
31.09
รวม
243
100
936
100
ระดับการศึกษา

เงินเดือนเฉลี่ย
บาท
8,716
13,533
23,384
18,595
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เมื่ อ พิ จารณารายละเอี ยดของสาขาวิ ช าที่ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายในเขตระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออกต้องการ พบว่า ในระดับ ปวช. ต้อ งการแรงงานที่สํ าเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุงมากที่สุด จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีความ
ต้องการแรงงาน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 รองลงมาคือ สาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม
จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
34.29 และสาขาวิชาอิเล็ กทรอนิ กส์ เครื่องกลยานยนต์ และสาขาวิชาโลหะการ มี ความต้องการ
แรงงานสาขาวิชาละ 1 ตําแหน่ง และสาขาวิชาละ 1 คนเท่ากัน ปรากฏตามตารางที่ 4.33
ระดับ ปวส. ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม
มากที่สุด จํานวน 26 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 44.07 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาคือ สาขาวิชาไฟฟ้า จํานวน 10 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 16.95 โดยมี
ความต้องการแรงงาน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
4 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 6.78 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74
ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.33
ระดับ ปริญ ญาตรีต้ องการแรงงานที่ สํ าเร็จการศึ ก ษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มากที่ สุด จํานวน 12 ตําแหน่ ง คิ ดเป็นร้อยละ 8.51 โดยมีความต้อ งการแรงงาน จํานวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.78 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 14 ตําแหน่ง คิดเป็น
ร้อ ยละ 9.93 โดยมี ค วามต้ อ งการแรงงาน จํ านวน 41 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.09 และสาขาวิช า
วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 16 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 11.35 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.33
ตารางที่ 4.33 จํ านวนและร้ อยละของตํ าแหน่ งงานและความต้ องการแรงงานของอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายจําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
รวมระดับอาชีวศึกษา
ระดับปวช.
1. เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
2. เครื่องกลอุตสาหกรรม
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. เครื่องกลยานยนต์
5. โลหะการ
ปวช. สาขาอื่น ๆ

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง
ร้อยละ
69
100
10
100
2
20.00
2
20.00
1
10.00
1
10.00
1
10.00
3
30.00

ความต้องการแรงงาน
คน
ร้อยละ
218
100
35
100
16
45.71
12
34.29
1
2.86
1
2.86
1
2.86
4
11.42
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย จําแนกตามระดั บการศึ กษาและสาขาวิชาที่ มีค วามต้ องการแรงงานมาก 5 อั นดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
1. เครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ไฟฟ้า
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. เครื่องกลยานยนต์
5. โลหะการ
ปวส. สาขาอื่น ๆ
รวมระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. บริหารธุรกิจ
5. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรีและสูงกว่าสาขาอื่น ๆ

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง
ร้อยละ
59
100
26
44.07
10
16.95
4
6.78
4
6.78
1
1.69
14
23.73
141
100
12
8.51
14
9.93
16
11.35
9
6.38
15
10.64
75
53.19

ความต้องการแรงงาน
คน
ร้อยละ
183
100
84
45.90
43
23.50
16
8.74
11
6.01
10
5.46
19
10.39
291
100
43
14.78
41
14.09
35
12.03
28
9.62
28
9.62
116
39.86

ส่วนที่ 3.1 ความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพหรือตําแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั นออก เมื่ อ พิ จารณาเฉพาะอุ ตสาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First
S-curve) พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.94) ต้องการแรงงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือ โดยต้องการอาชีพ
ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต จํานวน 6 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.26 โดยมีความต้องการแรงงาน
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 และวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
2.17 โดยมี ความต้ องการแรงงาน จํานวน 25 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 3.39 ตามลําดับ ส่ วนกลุ่มที่ ใช้
แรงกายเป็ น หลั ก มี ค วามต้ อ งการแรงงาน ร้ อ ยละ 42.06 โดยต้ อ งการแรงงานในด้ า นการผลิ ต
จํานวน 17 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของตําแหน่งงานในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ โดยมี
ความต้ อ งการแรงงาน จํ า นวน 310 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.06 ของความต้ อ งการแรงงาน
ในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ปรากฏตามตารางที่ 4.34
เมื่อพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพของระเบียง
เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก พบว่า มีเงินเดือนเฉลี่ย 18,679 บาทต่อเดือน โดยอาชีพผู้ จัด การ
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ฝ่ายผลิต มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด จํานวน 31,875 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
มีเงินเดือนเฉลี่ย 23,500 บาทต่อเดือน และอาชีพวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป มีเงินเดือนเฉลี่ย 20,150 บาท
ต่อเดือน ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.34
ตารางที่ 4.34 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย
จําแนกตามอาชีพที่กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) มีความต้องการแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตําแหน่งงาน
อาชีพ
1. แรงงานในด้านการผลิต
2. ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
3. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป
อาชีพอื่น ๆ
รวม

ตําแหน่ง
17
6
4
8
2
147
184

ร้อยละ
9.24
3.26
2.17
4.35
1.09
79.89
100

ความต้องการ
แรงงาน
คน
ร้อยละ
310
42.06
26
3.53
25
3.39
22
2.99
21
2.85
333
45.18
737
100

เงินเดือน
เฉลี่ย
บาท
9,056
15,500
23,500
31,875
20,150
19,048
18,679

อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนใหญ่
ต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จํานวน 162 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 88.04
โดยมี ค วามต้ อ งการแรงงาน จํ านวน 404 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 54.82 ส่ ว นความต้ อ งการแรงงาน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า มีจํานวน 22 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 11.96 โดยมีความ
ต้องการแรงงาน จํานวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.35
เมื่อพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละวุฒิการศึกษา พบว่า แรงงานที่มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด จํานวน 22,884 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ระดับ
อาชีวศึกษา มี เงินเดือนเฉลี่ย 13,862 บาทต่อเดือน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
มีเงินเดือนเฉลี่ย 8,634 บาทต่อเดือน ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.35
ตารางที่ 4.35 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย
จําแนกตามระดับการศึกษาที่อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ต้องการในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ คน
ร้อยละ
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
22
11.96 333
45.18
อาชีวศึกษา
51
27.72 164
22.25
ปริญญาตรีขึ้นไป
111
60.32 240
32.57
รวม
184
100
737
100
ระดับการศึกษา

เงินเดือนเฉลี่ย
บาท
8,634
13,862
22,884
18,679
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เมื่อพิจารณารายละเอียดของสาขาวิชาที่อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออกต้ องการพบว่า ในระดั บ ปวช. ต้องการแรงงานที่ สําเร็จการศึ กษา
ในสาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบํารุงมากที่สุด จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยมีความ
ต้ อ งการแรงงาน จํ า นวน 6 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 รองลงมาคื อ สาขาวิ ช าเครื่ อ งกลยานยนต์
สาขาวิชาอิ เล็ กทรอนิ กส์ สาขาวิ ชาไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ สาขาวิชาการบั ญ ชี มี ค วามต้ อ งการ
แรงงานเท่ากันคือ สาขาวิชาละ 1 ตําแหน่ง และ 1 คน ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.36
ระดับ ปวส. ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม
มากที่สุด จํานวน 20 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.66 รองลงมาคือ สาขาวิชาไฟฟ้า จํานวน 7 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 15.56 โดยมี
ความต้องการแรงงาน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน
4 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 8.89 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53
ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.36
ระดับ ปริญ ญาตรีต้ องการแรงงานที่ สํ าเร็จการศึ ก ษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มากที่ สุ ด จํ านวน 8 ตํ าแหน่ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 7.21 โดยมี ค วามต้ อ งการแรงงาน จํ านวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.83 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 14 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
12.61 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 10 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.01 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.36 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) จําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
รวมระดับอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช.
1. เครื่องกลและซ่อมบํารุง
2. เครื่องกลยานยนต์
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5. การบัญชี
ปวช. สาขาอื่น ๆ

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง
ร้อยละ
51
100
6
100
1
16.67
1
16.67
1
16.67
1
16.67
1
16.67
1
16.67

ความต้องการแรงงาน
คน
ร้อยละ
164
100
12
100
6
50.00
1
8.33
1
8.33
1
8.33
1
8.33
2
16.68
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ) จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) จําแนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่มีความต้องการแรงงาน
มาก 5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
ระดับ ปวส.
1. เครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ไฟฟ้า
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. เครื่องกลยานยนต์
5. โลหะการ
ปวส. สาขาอื่น ๆ
รวมระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. วิศวกรรมอุตสาหการ
3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. บริหารธุรกิจ
5. วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรีและสูงกว่าสาขาอื่น ๆ

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง
ร้อยละ
45
100
20
44.44
7
15.56
4
8.89
4
8.89
1
2.22
9
20.00
111
100
8
7.21
14
12.61
10
9.01
9
8.11
15
13.51
55
49.55

ความต้องการแรงงาน
คน
ร้อยละ
152
100
77
50.66
27
17.76
16
10.53
11
7.24
10
6.58
11
7.23
240
100
38
15.83
32
13.33
32
13.33
28
11.67
28
11.67
82
34.17

ส่ ว นที่ 3.2 ความต้ อ งการแรงงานของอุ ต สาหกรรมอนาคต (New S-curve)
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อาชีพหรือตําแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก เมื่ อพิ จารณาเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.27) ต้องการแรงงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือ โดยต้องการแรงงานในอาชีพ
ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.39 โดยมีความต้องการ
แรงงาน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.03 และช่างทําแม่พิมพ์ และพนักงานควบคุมเครื่องจักร
ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก มีความต้องการแรงงานเท่ากัน คือ จํานวนอาชีพละ 1 ตําแหน่ง และ
มีความต้องการแรงงานจํานวนอาชีพละ 10 คน ส่วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลักมีความต้องการแรงงาน
ร้อยละ 46.73 โดยต้ อ งการแรงงานในด้ านการผลิ ต จํานวน 11 ตํ าแหน่ ง คิ ด เป็ นร้อ ยละ 18.64
ของตําแหน่งงานในอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ
46.73 ของความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมอนาคต ปรากฏตามตารางที่ 4.37
เมื่อพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพในอุตสาหกรรมอนาคตของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พบว่า มีเงินเดือนเฉลี่ย 18,331 บาทต่อเดือน โดยอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรม
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การผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด จํานวน 26,750 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ช่างเทคนิควิศวกรรม
การผลิต มี เงินเดือนเฉลี่ย 12,600 บาทต่อเดือน และอาชีพ ช่างทํ าแม่พิ มพ์ และพนักงานควบคุม
เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก มีเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากันคือ 11,000 บาทต่อเดือน ตามลําดับ
ปรากฏตามตารางที่ 4.37
ตารางที่ 4.37 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย
จําแนกตามอาชีพที่อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง
11
2
1
1

ร้อยละ
18.64
3.39
1.69
1.69

ความต้องการ
แรงงาน
คน
ร้อยละ
93
46.73
12
6.03
10
5.03
10
5.03

4
40
59

6.78
67.81
100

9
65
199

อาชีพ
1. แรงงานในด้านการผลิต
2. ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต
3. ช่างทําแม่พิมพ์
4. พนักงานควบคุมเครื่องจักรในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
5. วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต
อาชีพอื่น ๆ
รวม

4.52
32.66
100

เงินเดือน
เฉลี่ย
บาท
9,455
12,600
11,000
11,000
26,750
19,048
18,331

อุตสาหกรรมอนาคตของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกส่วนใหญ่ ต้องการ
แรงงานที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาขึ้ น ไป จํ า นวน 48 ตํ า แหน่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.36
โดยมี ค วามต้ อ งการแรงงาน จํ านวน 105 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 52.76 ส่ ว นความต้ อ งการแรงงาน
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและต่ํ ากว่ ามี จํ านวน 11 ตํ าแหน่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.64 โดยมี
ความต้องการแรงงาน จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.38
เมื่อพิจารณาเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละวุฒิการศึกษา พบว่า แรงงานที่มีวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด จํานวน 25,233 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ระดับ
อาชีวศึกษา มี เงินเดือนเฉลี่ย 12,602 บาทต่อเดือน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
มีเงินเดือนเฉลี่ย 8,879 บาทต่อเดือน ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.38
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ตารางที่ 4.38 จํานวนและร้อยละของตําแหน่งงานและความต้องการแรงงาน และเงินเดือนเฉลี่ย
จําแนกตามระดั บการศึ ก ษาที่ อุ ต สาหกรรมอนาคต (New S-curve) มี ค วามต้ องการแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตําแหน่งงาน
ความต้องการแรงงาน
ตําแหน่ง ร้อยละ คน
ร้อยละ
มัธยมศึกษาตอนปลายและต่ํากว่า
11
18.64
94
47.24
อาชีวศึกษา
18
30.51
54
27.14
ปริญญาตรีขึ้นไป
30
50.85
51
25.62
รวม
59
100
199
100
ระดับการศึกษา

เงินเดือนเฉลี่ย
บาท
8,879
12,602
25,233
18,331

เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดของสาขาวิ ช าที่ อุ ต สาหกรรมอนาคตในเขตระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต้องการพบว่า ระดับ ปวช. ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
เครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีความต้องการแรงงาน
จํ า นวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.17 รองลงมาคื อ สาขาวิ ช าเครื่ อ งมื อ กลและซ่ อ มบํ า รุ ง
จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
43.48 และสาขาวิชาโลหะการ จํานวน 1 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีความต้องการแรงงาน
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.39
ระดั บ ปวส. ต้ อ งการแรงงานที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าไฟฟ้ า มากที่ สุ ด
จํานวน 3 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 21.43 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
51.61 รองลงมาคื อ สาขาวิชาเครื่อ งกลอุ ต สาหกรรม จํ านวน 6 ตํ าแหน่ ง คิ ด เป็ น ร้อยละ 42.86
โดยมี ค วามต้ อ งการแรงงาน จํ า นวน 7 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.59 และสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
จํานวน 2 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
6.45 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.39
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งการแรงงานที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากที่ สุ ด จํ านวน 4 ตํ าแหน่ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 13.33 โดยมี ค วามต้ อ งการแรงงาน
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตําแหน่ง
คิดเป็นร้อยละ 6.67 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 4 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 โดยมีความต้องการแรงงาน จํานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.80 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.39
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ตารางที่ 4.39 จํ านวนและร้ อยละของตํ าแหน่ งงานและความต้ องการแรงงานของอุ ต สาหกรรม
อนาคต (New S-curve) จําแนกตามระดับการศึ กษาและสาขาวิชาที่ มีความต้อ งการแรงงานมาก
5 อันดับแรก ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
รวมระดับอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช.
1. เครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
3. โลหะการ
ระดับ ปวส.
1. ไฟฟ้า
2. เครื่องกลอุตสาหกรรม
3. บริหารธุรกิจ
4. แมคคาทรอนิกส์
5. ปิโตรเคมี
ปวส. สาขาอื่น ๆ
รวมระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. วิทยากรคอมพิวเตอร์
3. วิศวกรรมไฟฟ้า
4. การบัญชี
5. การออกแบบด้านวิศวกรรม
ปริญญาตรีและสูงกว่าสาขาอื่น ๆ

ตําแหน่งงาน
ตําแหน่ง
ร้อยละ
18
100
4
100
2
50.00
1
25.00
1
25.00
14
100
3
21.43
6
42.86
2
14.29
1
7.14
1
7.14
1
7.14
30
100
4
13.33
2
6.67
4
13.33
3
10.00
1
3.33
16
53.34

ความต้องการแรงงาน
คน
ร้อยละ
54
100
23
100
12
52.17
10
43.48
1
4.35
31
100
16
51.61
7
22.59
2
6.45
2
6.45
2
6.45
2
6.45
51
100
9
17.65
7
13.73
5
9.80
4
7.84
3
5.88
23
45.10
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ส่วนที่ 4 ความต้องการทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
ส่วนที่ 4.1 ทักษะแรงงานที่อุตสาหกรรมเป้าหมายต้องการ
นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความต้องการทักษะ
แรงงานด้านช่างมากที่สุด ร้อยละ 23.80 รองลงมาคือ ทักษะภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 22.28 และ
ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ร้อยละ 20.22 ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.40 จํานวนและร้อยละความต้องการทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ทักษะแรงงานที่ต้องการ
ทักษะด้านช่าง
ภาษาต่างประเทศ
การแก้ปัญหาเฉพาะด้าน
การใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม
ทักษะอื่นๆ
รวม

การตอบ
ครั้ง
173
162
147
127
90
28
727

ร้อยละ
23.80
22.28
20.22
17.47
12.38
3.85
100

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ส่วนที่ 4.2 ความต้องการสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจากภาครัฐ
นายจ้ า ง/สถานประกอบการในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายมี ค วามต้ อ งการ
ให้ ภ าครัฐสนั บสนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มือแรงงานด้านช่างมากที่ สุ ด ร้อยละ 38.06 รองลงมาคื อ
ด้านภาษาต่ างประเทศ ร้อยละ 21.64 และด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 7.46 ตามลํ าดั บ ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.41 จํานวนและร้อยละความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงาน
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จํานวนสถานประกอบการ
ทักษะฝีมือแรงงานที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการฝึกอบรม
ทักษะด้านช่าง
1. ทักษะด้านช่างไฟฟ้า
2. ทักษะการเขียนแบบ
3. การซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน PREVENTIVE MAINTENANCE

ที่ต้องการรับการสนับสนุน
แห่ง
51
12
12
7

ร้อยละ
38.06
8.96
8.96
5.22
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ) จํานวนและร้อยละความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะฝีมือ
แรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จํานวนสถานประกอบการ
ทักษะฝีมือแรงงานที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการฝึกอบรม
ทักษะด้านช่าง
4. การทําแม่พิมพ์ MOLD MAINTENANCE
5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร และการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกวิธี
6. งานช่างเครื่องกล
7. งานช่างไฮโดรลิค
8. ทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะภาษาต่างประเทศ
1. ภาษาอังกฤษ
2. ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ยุค 4.0 (AI)
3. อบรมความรู้ทางด้าน Automation
ทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
1. อบรมความรู้การเขียนแบบ Autocad, Solidwork, 2D, D
2. ทักษะด้านการนําเสนองาน
3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
4. อบรมทักษะเฉพาะด้านแต่ละตําแหน่ง
5. ระบบ Logistic
6. ต้องการคําปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. อบรม Welding
รวม

ที่ต้องการรับการสนับสนุน
แห่ง
51

ร้อยละ
38.06

7
7

5.22
5.22

2
2
2
29
18
11
10
5
3

1.49
1.49
1.49
21.64
13.43
8.21
7.46
3.73
2.24

2
44
14
12
6
5
3
2
2
134

1.49
32.84
10.45
8.96
4.48
3.73
2.24
1.49
1.49
100

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
และเพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการแรงงานในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายในเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สํ านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น จํ านวน 164 แห่ ง โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการตัวอย่างในพื้นที่ระเบียงเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทํ า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ซึ่ ง มี ข้ อ สรุ ป อภิ ป รายผล และ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ความต้ อ งการแรงงานในเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น 4 ส่วน ดังนี้
5.1.1 ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.76 มีความต้องการแรงงาน โดยจังหวัด
ชลบุ รี มี ความต้ องการแรงงานมากที่ สุ ด มี ความต้ องการแรงงาน 205 ตํ าแหน่ ง ต้ องการแรงงาน
จํานวน 753 คน กิ จการการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ยางและพลาสติกต้ องการแรงงานมากที่ สุด รองลงมาคื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง และการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและ
รถกึ่งพ่วง ตามลําดับ โดยหมวดอาชีพงานพื้นฐานต้องการแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือ หมวดอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ และหมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิ จารณาความต้องการแรงงานในแต่ละหมวดอาชีพ พบว่า หมวดอาชี พ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีความต้องการแรงงานในอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิต
และปฏิบัติการด้านการผลิตมากที่สุด หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ต้องการอาชีพวิศวกร
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด หมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการอาชีพ
ช่ างเทคนิ ค วิ ศ วกรรมการผลิ ต มากที่ สุ ด หมวดอาชี พ เสมี ย น เจ้ าหน้ าที่ ต้ อ งการอาชี พ เจ้ าหน้ า ที่
คลังสินค้ามากที่สุด หมวดอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ต้องการอาชีพ
พนักงานขายและผู้นําเสนอสินค้ามากที่สุด หมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ต้องการ
อาชี พ ช่ า งซ่ อ มและปรั บ แต่ ง เครื่ อ งจั ก รกล (เครื่ อ งจั ก รทํ า สิ่ ง ทอ สิ่ ง ถั ก ) มากที่ สุ ด หมวดอาชี พ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ต้องการอาชีพผู้ควบคุม
เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุมากที่สุด และหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน ต้องการ
อาชีพแรงงานในด้านการผลิต แรงงานทั่วไปมากที่สุด
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ระดั บการศึ กษาที่ สถานประกอบการต้ องการ พบว่ า สถานประกอบการ
ต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษามากที่สุด โดยในระดับ ปวช. และปวส. มีความต้องการแรงงานใน
สาขาวิ ช าเครื่ อ งกลอุ ต สาหกรรมมากที่ สุ ด สํ า หรั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามต้ อ งการแรงงานใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากที่สุด
5.1.2 การขาดแคลนแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถานประกอบการที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมี ก ารขาดแคลนแรงงาน
176 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของตําแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานทั้งหมด โดยขาดแคลน
แรงงาน จํานวน 719 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 ของจํานวนแรงงานที่ต้องการทั้งหมด โดยประเภท
กิจการที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง
หมวดอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ หมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพิจารณาการขาดแคลนแรงงานในแต่ละหมวดอาชีพ พบว่า หมวดอาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ขาดแคลนแรงงานในอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตและ
ปฏิบัติการด้านการผลิตมากที่สุด หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ขาดแคลนแรงงานในอาชีพ
ล่ามมากที่สุด หมวดอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขาดแคลนแรงงาน
ในอาชีพเจ้าหน้าที่ประจําห้องบังคับการเรือมากที่สุด หมวดอาชีพเสมียนเจ้าหน้าที่ ขาดแคลนแรงงาน
อาชีพเจ้าหน้าที่คลังสินค้ามากที่สุด หมวดอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ขาดแคลนแรงงานอาชีพพนักงานขายมากที่สุด หมวดอาชีพพนักงานผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
ต่าง ๆ ขาดแคลนแรงงานอาชีพช่างไฟฟ้าฝ่ายบํารุงรักษามากที่สุด หมวดอาชีพพนักงานผู้ปฏิบัติงานใน
โรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ขาดแคลนแรงงานอาชีพผู้ควบคุม
เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุมากที่สุด และหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานพื้นฐาน ขาดแคลน
แรงงานในด้านการผลิตมากที่สุด
วุฒิการศึกษาที่สถานประกอบการขาดแคลนแรงงาน พบว่า สถานประกอบการ
ขาดแคลนแรงงานในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษามากที่ สุ ด โดยระดั บ ปวช. และปวส. ขาดแคลนแรงงาน
ในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด สําหรับระดับปริญญาตรี ขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด
5.1.3 ความต้ อ งการแรงงานในอุต สาหกรรมเป้ า หมายของระเบีย งเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่า มีสถานประกอบการตัว อย่ างที่อ ยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 7 อุตสาหกรรมประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร
อุ ตสาหกรรมเชื้ อเพลิงชี วภาพและเคมี ชีวภาพ อุ ตสาหกรรมดิ จิ ทัล และอุต สาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงานมากที่สุด
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อาชี พ หรื อ ตํ า แหน่ ง งานที่ น ายจ้ า ง/สถานประกอบการในอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต้องการมาก เมื่อพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้
ทักษะฝีมือ และกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลัก พบว่า มีความต้องการแรงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะ ร้อยละ 56.95
โดยต้องการอาชีพช่า งเทคนิค วิ ศ วกรรมการผลิ ตมากที่ สุด ส่ วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลั ก มี ความ
ต้องการแรงงาน ร้อยละ 43.05 โดยต้องการแรงงานในด้านการผลิตมากที่สุด โดยเงินเดือนเฉลี่ ย
ของอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่า มีเงินเดือนเฉลี่ย
18,595 บาทต่อเดือน โดยอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออกต้องการ คือ ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จํานวน 210 ตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 86.42
โดยแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้พบว่า ในระดับ
ปวช. นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซ่อมบํารุงมากที่สุด ระดับ ปวส. ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม
มากที่สุด และระดับปริญญาตรีต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากที่สุด
อุตสาหกรรมเดิ มที่ มีศั กยภาพ (First S-curve) ส่ วนใหญ่ (ร้อ ยละ 57.94)
ต้องการแรงงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือ โดยต้องการอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด
ส่วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลักมีความต้องการแรงงาน ร้อยละ 42.06 โดยต้องการแรงงานในด้านการ
ผลิตมากที่สุด โดยนายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพมีความต้องการจ้าง
แรงงานโดยให้ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ18,679 บาท โดยอาชีพผู้จัดการฝ่ายผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด
ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป โดยมีความต้องการแรงงาน ร้อยละ
54.81 ของความต้องการแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด โดยระดับ ปวช. ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุงมากที่สุด ระดับ ปวส. ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรมมากที่สุด และระดับปริญญาตรีต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากที่สุด
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.27) ต้องการ
แรงงานในกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือ โดยต้องการแรงงานในอาชีพช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิตมากที่สุด
ส่วนกลุ่มที่ใช้แรงกายเป็นหลักมีความต้องการแรงงาน ร้อยละ 46.73 โดยต้องการแรงงานด้านการ
ผลิตมากที่สุด โดยนายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคตมีความต้องการจ้างแรงงานโดย
ให้ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 18,331 บาท โดยอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตมีเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด
ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการแรงงานที่ มีวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาขึ้ น ไป โดยมี ค วามต้ อ งการแรงงาน
ร้อยละ 52.77 ของความต้องการแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมอนาคต แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด โดยระดับ ปวช. ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิ ช าเครื่ อ งมื อ กลอุ ต สาหกรรมมากที่ สุ ด ระดั บ ปวส. ต้ อ งการแรงงานที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ในสาขาวิชาไฟฟ้ามากที่สุด และระดับปริญญาตรี ต้องการแรงงานที่สําเร็จการศึ กษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด
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5.1.4 ความต้ อ งการทั ก ษะแรงงานของอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายในระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
นายจ้าง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความต้องการทักษะ
แรงงานด้านช่างมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน
ตามลําดับ ทั้งนี้พบว่า ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี ตามลําดับ โดยการพัฒนาฝีมือด้านช่าง
ที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนมาก 3 อันดับแรก คือ ทักษะด้านช่างไฟฟ้า
ทักษะการเขียนแบบ และการซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน PREVENTIVE MAINTENANCE ตามลําดับ

5.2 อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
5.2.1 ความต้ อ งการแรงงานแรงงานส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 63.60) ในเขตระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ต้องการแรงงานที่ใช้ทักษะแรงงาน โดยมีเพียงร้อยละ 36.40 ที่เป็น
ความต้องการแรงงานในหมวดอาชีพงานพื้นฐานซึ่งเป็นหมวดอาชีพที่ใช้แรงกายเป็นหลัก โดยแรงงาน
ที่มีทักษะนั้นต้องการในหมวดอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่ม
วิศวกรต้องการแรงงานมากที่สุด ร้อยละ 36.46 โดยวุฒิการศึกษาที่ต้องการ คือ ระดับ ปวช.ขึ้นไป
ร้ อ ยละ 63.43 ซึ่ ง ความต้ อ งการแรงงานดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา คือ พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซู เ ปอร์ ค ลั ส เตอร์ และ 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย : กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนาคต
(New Engine of Growth) เช่ น คลั ส เตอร์ ย านยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น คลั ส เตอร์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้ น สู ง ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามต้ อ งการแรงงานในระดั บ ทั ก ษะฝี มื อ ซึ่ ง ความต้ อ งการแรงงานดั ง กล่ า ว
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงาน
และประมาณการความต้ อ งการแรงงานของอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (EEC) พบว่า การประมาณค่าความต้องการแรงงานในพื้นที่ EEC ใน 10 ปี ข้างหน้า
(ปี 2561-2570) มีความต้องการจ้างงานเพิ่มจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อีกจํานวน 191,119 คน โดยกลุ่มที่มีความต้องการจ้างงานเพิ่มสูงสุด คือวุฒิวิชาชีพ มีความต้องการ
จ้างงานเพิ่ม 83,183 คน และวุฒิปริญญาตรี มีความต้องการ จ้างงานเพิ่ม 62,8979 คน
5.2.2 จากผลการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกยังคงมีความต้องการแรงงานในกลุ่มแรงงานในด้านการผลิต ร้อยละ 43.05 ซึ่งเป็น
แรงงานในหมวดอาชีพงานพื้นฐาน คือ ใช้แรงกายเป็นหลัก ดังนั้นจึงอาจไม่สอดคล้องกับทิศทางของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564)
จะพบว่าในปี 2561 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้าง
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สาธารณูปโภค ดังนั้นจึงจําเป็นที่ต้องใช้แรงงานในหมวดอาชีพงานพื้นฐานซึ่งใช้แรงกายเป็นหลัก และ
เมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์คาดว่าทิศทางของความต้องการแรงงานจะมีความ
ต้องการแรงงานที่ใช้ทักษะสูงตามการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าวข้างต้น
5.2.3 จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า นายจ้ า ง/สถานประกอบการในอุ ต สาหกรรม
เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังมีความต้องการใช้แรงงานในหมวดอาชีพงาน
พื้นฐานจํานวนมากอยู่นั้นสะท้อนให้เห็นว่านายจ้าง/สถานประกอบการดังกล่าว มีการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิตไม่มากนัก ดังนั้นอาจทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกล่าช้ากว่ากําหนด

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1) ภาครัฐ ควรเร่ง ผลิ ตกํ าลั งคนให้ส อดคล้อ งกั บความต้ องการแรงงาน
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจาก
ผลการวิจั ยยัง คงมีก ารขาดแคลนแรงงานจํ านวนมาก โดยการเพิ่ มระบบการศึ กษาตามข้ อตกลง
(MOU) ระหว่างสถานศึกษาที่ผลิตและหรือพัฒนากําลังคนกับสถานประกอบการโดยตรง โดยกระจาย
ไปในทุกกลุ่มจังหวัดเพื่อให้มีแรงงานจํานวนเพียงพอและสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างจังหวัด
ใกล้เคียงได้
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมี
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว นั้ น อาจทํ า ให้ ภ าคการผลิ ต บุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า สู่
ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม ไม่สามารถตอบสนองต่อความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดังนั้น ภาคการศึกษาควรเน้นพั ฒนาความรู้พื้นฐานและทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย (Multi-Skill)
โดยเน้ น Core-Skill ของอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย (S-curve) ที่ควรต้ องมี และเน้ นเทคโนโลยี หลั ก ๆ
ที่ต้องใช้ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในปัจจุบันที่ได้มีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงต่าง ๆ เข้ามาใช้
ในกระบวนการผลิตแล้ว
3) ภาครัฐควรมีมาตรการที่จูงใจให้สถานประกอบการเห็นความสําคัญ
ในการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถหรือทักษะของแรงงาน มากกว่าการให้
ความสําคั ญกับวุฒิ การศึกษาเพื่อสร้างแรงจู งใจให้ นักศึกษาระดับอาชีวศึก ษาเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
ในสัดส่วนที่สูงขึ้นอันจะนําไปสู่การลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง
4) ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มากขึ้นในการให้
โอกาสหรือสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการแล้ว
มี โอกาสได้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะในสาขาวิ ช าที่ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย (S-curve)
มีความต้องการ
5) ภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสถานประกอบการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรควรร่วมมือกันในการพัฒนากําลังแรงงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาหรือผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาในแต่ระดับการศึกษาแล้วให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน
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ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งภาคการศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาในการผลิตกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว
6) การแนะแนวการศึกษาและอาชีพสําหรับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ควรให้ข้อมูลด้านความต้องการของตลาดแรงงานให้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงสาขาวิชาที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ และชี้ให้เห็นถึงความสูญเปล่าทางการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นแต่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานไม่มีความต้องการ หรือมีความต้องการน้อย
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในรายอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
(S-curve) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม ทั้งใน
ประเด็นแนวโน้มของความต้องการแรงงาน ในมิติของอาชีพที่ต้องการ วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
ที่ต้องการ ทักษะที่ต้องการ เป็นต้น รวมทั้งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของแต่ละ
อุตสาหกรรม
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(กรุณาบันทึกรายละเอียด
ตําแหน่ง/อาชีพที่ต้องการ
เช่น เลขานุการ
โปรแกรมเมอร์ ช่างซ่อม
บํารุง ผู้จัดการฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นต้น

4

(บันทึกรหัส)

ต่ํากว่าม. 3 .......1
ม.3 – ม. 6 .......2
ปวช. ..................3
ปวส. ..................4
ปริญญาตรี .........5
ปริญญาโท...........6
ปริญญาเอก.........7
การศึกษาอื่น (ระบุ)

สาขาเลขานุการ

(บันทึกรายละเอียด)

(กรุณาบันทึก
รายละเอียดสาขาวิชา
ที่ต้องการ เช่น
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาช่างอุตสาหกรรม
เป็นต้น)

20 ปี

(บันทึก
อายุ)
1

(บันทึกรหัส)

1 - 2 ปี.......1
3 - 4 ปี.......2
>= 5 ปี.......3
ไม่กําหนด... 4

1

(บันทึกรหัส)

รายเดือน.... 1
รายชั่วโมง.. 2
รายวัน....... 3
อื่น ๆ (ระบุ)

15,000

(บันทึก
จํานวน)
0

(บันทึกรหัส)

ไม่ขาดแคลน....0
ขาดแคลน........1
**ขาดแคลน
หมายถึง
ตําแหน่งงานที่
หาคนทํางานยาก
หรือหาคนงาน
ไม่ได้ตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในเขต EEC
ข้อ 1 ข้อมูลสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................ประเภทกิจการ................................................................................ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่..............................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์................
ข้อ 2 การสํารวจความต้องการแรงงาน (เพื่อประโยชน์ในการกําหนดนโยบายโปรดตอบแบบสํารวจให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง)
เพศ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
อายุ (ปี) ประสบการณ์ ประเภทการ ค่าจ้าง ตําแหน่ง/อาชีพ
ตําแหน่ง/อาชีพที่ต้องการ จํานวนที่
จ่ายค่าจ้าง (บาท) ที่ต้องการเป็น
การทํางาน
ต้องการ
โดย
ตําแหน่ง/อาชีพ
(คน)
โดยเฉลี่ย
เฉลี่ย
ที่ขาดแคลน
หรือไม่

แบบสอบถามความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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ต่ํากว่าม. 3 .......1
ม.3 – ม. 6 .......2
ปวช. ..................3

ชาย.................1

หญิง ............. 2

ไม่จํากัดเพศ....3

(บันทึกรหัส)

(กรุณาบันทึกรายละเอียด
ตําแหน่ง/อาชีพที่ต้องการ
เช่น เลขานุการ
โปรแกรมเมอร์ ช่างซ่อม
บํารุง ผู้จัดการฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นต้น

(บันทึกรายละเอียด)

(บันทึก
จํานวน)

(บันทึกรหัส)

การศึกษาอื่น (ระบุ)

ปริญญาเอก.........7

ปริญญาโท...........6

ปริญญาตรี .........5

ปวส. ..................4

ระดับการศึกษา

ตําแหน่ง/อาชีพที่ต้องการ จํานวนที่
ต้องการ
(คน)

เพศ

(บันทึกรายละเอียด)

(กรุณาบันทึก
รายละเอียดสาขาวิชา
ที่ต้องการ เช่น
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาช่างอุตสาหกรรม
เป็นต้น)

สาขาวิชา

(บันทึก
อายุ)

โดย
เฉลี่ย

อายุ (ปี)

(บันทึกรหัส)

ไม่กําหนด... 4

>= 5 ปี.......3

3 - 4 ปี.......2

1 - 2 ปี.......1

โดยเฉลี่ย

ประสบการณ์
การทํางาน

ข้อ 2 (ต่อ) การสํารวจความต้องการแรงงาน (เพื่อประโยชน์ในการกําหนดนโยบายโปรดตอบแบบสํารวจให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง)

(บันทึกรหัส)

(บันทึกรหัส)

**ขาดแคลน
หมายถึง
ตําแหน่งงานที่
หาคนทํางานยาก
หรือหาคนงาน
ไม่ได้ตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป
รายวัน....... 3
อื่น ๆ (ระบุ)

ขาดแคลน.......1

รายชั่วโมง.. 2

ตําแหน่ง/อาชีพ
ที่ต้องการเป็น
ตําแหน่ง/อาชีพ
ที่ขาดแคลน
หรือไม่
ไม่ขาดแคลน...0

(บันทึก
จํานวน)

ค่าจ้าง
(บาท)

รายเดือน.... 1

ประเภทการ
จ่ายค่าจ้าง

5) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

4) ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน

1)
2)
3)
4)
5)

ไม่มี

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

กรณีต้องการโปรดระบุความต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือ

2) ต้องการ

)

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน โทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 7870

กรมการจัดหางานขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น และขอความกรุณาตอบแบบสอบถามส่งทาง E-mail : kiatthana@hotmail.co.th

1) ไม่ต้องการ

มี

6) ทักษะอื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................

3) ทักษะด้านช่าง

)

ข้อ 5 สถานประกอบการของท่านต้องการให้ภาครัฐเข้าไปช่วยในการพัฒนาทักษะหรือฝีมือแรงงานหรือไม่ (กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน

2) ทักษะภาษาต่างประเทศ

1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ 4 สถานประกอบการของท่านต้องการแรงงานที่มีทักษะอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน

6. สวัสดิการอื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................................................................................................................................

5. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

4. ประกันสังคม

3. โบนัส

2. การขึ้นเงินเดือนรายปี

1. ที่พัก

สวัสดิการ

ข้อ 3 สถานประกอบการของท่านจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สําหรับพนักงานหรือไม่ (กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง มี หรือ ไม่มี ตามความเป็นจริง)

