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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการโครงการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาของ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม 
โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้รับผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 14 คน 
ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินโครงการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างดี 
ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะเพ่ิมขึ้นและมีประสิทธิภาพในการท างาน  
เพ่ือรองรับตลาดแรงงานและสถานประกอบกิจการ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การฝึกอบรม 
การเรียนรู้และการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซ่ึงปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาฝีมือแรงงานของโครงการพัฒนาทักษะ
แรงงาน พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวนจ ากัด เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ
อุปกรณ์ยังไม่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย วิทยากรที่มีทักษะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีค่าจ้างราคาสอนที่สูง รวมทั้งมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่อนข้างมากท าให้มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไม่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งระยะเวลาการฝึกอบรมยาวเกินไป การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง โดยมีข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 1. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบกิจการให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 3. ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ค้าส้าคัญ  : การพัฒนาศักยภาพแรงงาน, ทักษะแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
                                                           

* บทความนี เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ตดิตามการพัฒนาศักยภาพแรงงานของโครงการพัฒนาทักษะแรงงาน
ในเขต ( EEC)  กรณศีกึษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

**  นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
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บทน้า  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 
ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญต่อการพัฒนาของประเทศในการวางแผนและ
พัฒนาก าลังได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย ที่ก าหนดตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ยกระดับ
การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบคลัสเตอร์ ระบบ
กลไกเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมีการก าหนดทิศทางของประเทศ 
อย่างชัดเจน  รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างรายได้ระดับสูง โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  นโยบายก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์อัจอริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ใน 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือเป็นศูนย์ที่อ านวยความสะดวกด้านแรงงานให้แก่นายจ้าง  
นักลงทุน ผู้ประกอบการและแรงงาน สามารถสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ตั้งแต่จัดหางาน 
ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาทักษะบุคลากร มุ่งเน้นให้แรงงานมีความเท่าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงการจัดหางานกับตัวบุคคล 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาคนของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการคิด การเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมสามารถท างานตอบโจทย์ความต้องการของแรงงาน  โดยได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาศักยภาพคนท างานทุกระดับ
ให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” 
เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ที่เหมาะสม น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนและลดความ
เหลื่อมล้ าของคนไทยให้ได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมตามเป้าหมายและพัฒนาก าลัง
แรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
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   การพัฒนาก าลังคนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีศักยภาพสูง  
กรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในด้าน 
การพัฒนาฝีมือ เพื่อให้ก าลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐาน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาก าลังแรงงานให้เป็นแรงงานยุคใหม่ที่มีทักษะ 
ที่หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และประกอบอาชีพด้วยความรู้สมัยใหม่  
มีรายได้สูงรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพ้ืนที่ พร้อมเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ
ของก าลังแรงงานให้รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก ที่มีศักยภาพของประเทศและรองรับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
                    ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือน าผลสะท้อนจากการด าเนินโครงการเป็นข้อมูลตัดสินใจในการ
ปรับปรุงและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป   

วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 
 1. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงาน 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
 3. หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินการโครงการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง ติดตามการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ของโครงการพัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษา กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
การประชุม คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
และประเมินผล 
  2.  การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
formal interview) 
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 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชน แรงงานนอกระบบและแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพแรงงานของโครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 10 คน และผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการดังกล่าว จ านวน 4 คน 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 
  2.1 ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว และพนักงานสถานประกอบกิจการ 
  2.2 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่จะถามไว้
ล่วงหน้าอย่างแน่นอนตายตัว ทั้งในแง่ของถ้อยค าส านวน จ านวนข้อค าถาม และการเรียงล าดับ 
ของข้อค าถาม สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์โดยตรง
และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ 
จะใช้การจดบันทึก ก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล

ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
   1.1  หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึง

เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
   1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติ เช่น แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติ
ราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เอกสารวิชาการต่างๆ เป็นต้น 
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 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเป็นรายบุคคลเพ่ือขอนัดหมายวัน – เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็น
ของการสัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย
อย่างชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้ง 
ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถามตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 
 2.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ

เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3.น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกันเช่น แนวคิดทฤษฎี 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 

 4.น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลการวิจัย เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการโครงการ แนวทางข้อเสนอจากผู้ 
ที่เก่ียวข้องน าไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกับข้อมูลเอกสาร เพ่ือใช้ 
ในการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ดังนี้ 
  การวิจัยเอกสาร 
  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เห็นชอบ
กรอบแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยแผนปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เป็นแผนงานหนึ่งในแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี  
ซึ่งกระทรวงแรงงาน  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานด้วยการฝึกอบรม และ
เพ่ิมทักษะในสาขาวิชาชีพเป้าหมายให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถใช้เทคนโนลียีและนวัตกรรมใหม่
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ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 
ลดความเหลื่อมล้ าของคนไทย เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ได้แก่ Newskill Reskill Upskill เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเพ่ือพัฒนาก าลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องสามารถครอบคลุมปัจจัยที่เรยีกย่อ ๆ ว่า “KUSAB”  
ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ 
(Attitude) พฤติกรรม (Behavior) 

 ประเด็นหลักในการติดตามผล 
 1. ด้านปัจจัยหรือทรัพยากร (Resource) เพ่ือตรวจสอบงาน/โครงการได้รับปัจจัย
หรือทรัพยากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยจะเน้นติดตามเรื่อง
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ว่ามีความเหมาะสมและพอเพียงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 2. ด้านโครงการ (Project) กิจกรรม (Activity) เพ่ือตรวจสอบว่าได้รับการปฏิบัติ 
ตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ โดยเน้นการติดตามว่าแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามก าหนดเวลา หรือเป็นไป 
ตามข้ันตอน ตามแผนงานหรือไม่อย่างไร 
 3. ด้านผลการด าเนินงาน (Output) เพ่ือตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เน้นติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
โดยต้องให้หน่วยวัดการติดตามผลและเป้าหมายเป็นหน่วยเดียวกัน 

 กรอบแนวคิดและแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ใช้รูปแบบการประเมินโดยใช้โมเดลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นกรอบแนวคิด 
กระบวนการในการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคุ้มค่าของโครงการ 
เนื่องจากโมเดลเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นโมเดลที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
ของกิจกรรมและผลที่ต้องการ ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโครงการ การเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของโครงการ โมเดล 
เชิงตรรกะสามารถบรรยายให้เห็นว่า การด าเนินงานของแต่ละโครงการไปสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร  
ท าให้รู้ว่าปัจจัยและทรัพยากร ในการด าเนินงานได้ใช้ไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยโมเดล   
เชิงตรรกะเป็นวิธีการที่สร้างความม่ันใจในผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ ยังช่วยท าให้การวางแผนงาน  
การบริหารจัดการ และการด าเนินงาน ด้านการประเมินอย่างเป็นระบบ โมเดลเชิงตรรกะ เป็นภาพ 
ที่น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง แหล่งทรัพยากร แผนงาน กิจกรรม และผลต่าง ๆ ที่คาดหวังทั้งผล 
ที่เกิดในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งก็คือ ผลกระทบ (Impact) 
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  การวิจัยสนาม  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ที่ 1  เพ่ือติดตามการพัฒนาภาพแรงงานของโครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ผลการวิจัยพบว่า 
                                1.1 ก่อนเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงาน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีความต้องการพัฒนาความรู้ทักษะให้ครอบคลุมและก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันไม่มีความรู้ ทักษะทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในหลักสูตร
ตามโครงการมาก่อน 
                                1.2 หลังจากเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะเพ่ิมข้ึน มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน ส่งผลให้การท างานมีความรวดเร็ว แม่นย า 
มากขึ้น ลดความสูญเสียของชิ้นงาน สามารถน าปัญหาไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินการโครงพัฒนา
ทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 ด้านหลักสูตรเนื้อหา วิทยากร อุปกรณ์ วัสดุฝึก สื่อการสอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการและสถานที่ไม่มีปัญหาต่อการฝึกอบรม แต่จะพบปัญหาในด้านระยะเวลาของการเข้ารับการ
อบรม ซ่ึงต้องลางานเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากมีการจัดฝึกอบรมเฉพาะวันท าการ และผู้เข้ารับ
การอบรมมีความสนใจในการฝึกอบรมหลายหลักสูตร เนื่องจากการฝึกอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เนื่อง
ด้วยภาครัฐมีงบประมาณจ ากัด จึงท าให้หลักสูตรการจัดฝึกอบรมไม่หลากหลายและมีความจ ากัด 
ด้วยเครื่องมือและเครื่องจักรที่มีอยู่ 

 วัตถุประสงค์ที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน (การฝึกอบรม) 
 ด้านเนื้อหาหลักสูตรมีความครอบคลุม ท าให้ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มากขึ้น  ในส่วนของวิทยากรสามารถให้ความรู้ ค าแนะน า ตอบค าถามปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
รวมถึงมีความพร้อมในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสถานที่ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติสามารถ ส่งผล 
ให้บุคลากรในสถานประกอบกิจการมีความรู้เพิ่มข้ึนเป็นการสร้างโอกาสให้กับแรงงานได้น าความรู้และ
ทักษะไปต่อยอดในการท างานให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  แต่ควรมี 
การปรับหลักสูตรหรือจัดท าหลักสูตรที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลายหลักสูตร แต่ควรเป็นช่วงเวลาในวันหยุดและสามารถช่วยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก 
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ซึ่งมีรายได้น้อยได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง ถ้าไปอบรมกับหน่วยงานภาคเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายสูง 
ในแต่ละหลักสูตร 

                     ประเด็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ  ผู้วิจัยอภิปรายผล 
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1. การพัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง และเป็นโครงการที่ดีเป็นการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพ้ืนที่ EEC เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และความ
ต้องการของตลาดแรงงานตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะแรงงาน 
เพ่ือให้มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านบุคลากรพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
ชั้นสูงของประเทศ และลดอัตราการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง มีความรู้ ความสามารถรองรับ
อุตสาหกรรมอัจฉริยะและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ นักลงทุนที่เป็นชาวไทยและช่าวต่างประเทศ ท าให้อุตสาหกรรมมีการขยายตัว  
การพัฒนาคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานด้วยการฝึกอบรม เพ่ิมทักษะในสาขาวิชาชีพเป้าหมายให้เป็น
แรงงานที่มีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
คนท างานทุกระดับ มีผลิตภาพแรงงานสูงมีรายได้ที่เหมาะสม น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับประชาชนและแรงงาน ช่วยลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีศักยภาพ ท าให้สถาน
ประกอบกิจการและนักลงทุนของประเทศไทยและต่างประเทศมีความเชื่อม่ันที่มาลงทุนมากข้ึน 

 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ
พัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  กรณีศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 ด้านงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐมีจ านวนจ ากัด เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เครื่องมือ อุปกรณ์มีราคาสูง และบุคลากรมีไม่เพียงพอ การใช้วิทยากรภายนอกมาสอนซึ่งมี
ความช านาญและทักษะสูงต้องมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่อนข้างมากท าให้มีข้ันตอน
การด าเนนิงานมากเกินไป นอกจากนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมยังไม่ตอบโจทย์ตามความต้องการ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งระยะเวลาการฝึกอบรมยาวเกินไป และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง  
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3  ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าในการด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
  หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้มาก เพ่ือรองรับการพัฒนาฝีมือสู่ตลาดแรงงานให้มีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่เพ่ิมให้มากขึ้น จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบกิจการ  ในการ
จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมพ้ืนที่ ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาก าลังแรงงานได้ตรงกับความต้องการและได้รับความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือแก้ปัญหาการว่างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และควรมีการปรับระยะเวลาของการฝึกอบรมในหลักสูตรให้หลากหลาย
เนื่องจากหากระยะเวลาการฝึกอบรมที่ยาวนานจะมีผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ 
 
การอภิปรายผล 
 ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้ 
 1. การพัฒนาศักยภาพแรงงานโครงการพัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  กรณีศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย 
ดังนี้ 
  1.1 ก่อนเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานใน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีความต้องการพัฒนาความรู้ทักษะให้ครอบคลุมและก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันไม่มีความรู้ ทักษะทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติและใน
หลักสูตรตามโครงการมาก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุวรรณี  โภชากรณ์ และคณะ (2556) ที่ได้
เสนอว่า พนักงานในอุตสาหกรรม มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
และเพ่ือการเลื่อนต าแหน่ง ให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 
2555-2574 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) ที่ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะตามความต้องการของอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
  1.2 หลังจากเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะเพ่ิมข้ึน มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
โดยน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน ส่งผลให้การท างานมีความรวดเร็ว แม่นย ามากข้ึน  
ลดความสูญเสียของชิ้นงาน สามารถน าปัญหาไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สิรินารถ เสพย์ธรรม (2558)  
เสนอแนวคิดว่า การพัฒนาตนเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ เป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยส าคัญของการ พัฒนาทั้งปวง และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ วินัย เพชรช่วย (2551) ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาตนเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนา พฤติกรรมให้
เหมาะสม เป็นการวางแนวทางให้ ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้ อย่างมั่นใจ และ
ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้น   นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชาญณรงค์  
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วงค์วิชัย (2559) ที่ได้ให้แนวคิดว่า แรงงานไทยในระบบ 4.0 ต้องการ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารจัดการ บุคคล ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ทักษะการ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการเจรจาต่อรอง การมีใจรัก  
 
 2. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาฝีมือแรงงานของโครงการพัฒนาทักษะแรงงาน 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
                         ด้านหลกัสูตรเนื้อหา วิทยากร อุปกรณ์ วัสดุฝึก สื่อการสอน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการและสถานที่ไม่มีปัญหาต่อการฝึกอบรม แต่จะพบปัญหาในด้านระยะเวลา 
ของการเข้ารับการอบรม ซึ่งต้องลางานเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากมีการจัดฝึกอบรมเฉพาะวัน
ท าการ และผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการฝึกอบรมหลายหลักสูตร เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย  
แต่เนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณจ ากัด จึงท าให้หลักสูตรการจัดฝึกอบรมไม่หลากหลาย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมของ อาชัญญา รัตนอุบล (อ้างถึงใน นริศรา บุญเที่ยง, 
2561, หน้า13 - 15) ที่ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมมีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาประชากรและ
บุคลากร ซึ่งท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายประการ ประกอบด้วยช่วยป้องกันปัญหา 
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วยประหยัดรายจ่าย เพราะการ
ฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จัดขึ้นในระยะเวลาสั้นภายในงบประมาณจ ากัดและได้ผลคุ้มค่าตาม
วัตถุประสงค์ ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ เพ่ิมเติมประสบการใหม่ๆ ซึ่งสามารถจัดในเวลาเรียน
ตามปกติหรือในวนัหยุดสปัดาหไ์ด้ และการฝึกอบรมเป็นวธิีการที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชวีิต 
 
 3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน (การฝึกอบรม)  
                        ด้านเนื้อหาหลักสูตรมีความครอบคลุม ท าให้ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมากข้ึน  ในส่วนของวิทยากรสามารถให้ความรู้ ค าแนะน า ตอบค าถามปัญหาต่างๆ  
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีความพร้อมในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสถานที่ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
สามารถ ส่งผลให้บุคลากรในสถานประกอบกิจการมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้กับแรงงาน
ได้น าความรู้และทักษะไปต่อยอดในการท างานให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว แต่ควรมีการปรับหลักสูตรหรือจัดท าหลักสูตรที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
และนวัตกรรม และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความต้องการ
เข้ารับการฝึกอบรมหลายหลักสูตร แต่มีควรเป็นช่วงเวลาในวันหยุด และสามารถช่วยผู้ที่สนใจเข้ารับ
การฝึกซึ่งมีรายได้น้อยได้รับการฝึกอบรม เนื่องจากเม่ืออบรมกับหน่วยงานภาคเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายสูง
ในแต่ละหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สมคิด บางโม (2549) กล่าวไว้ว่า ด้านสถานที่
และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ องค์การที่สนับสนุนการฝึกอบรมอย่างดีจะไม่มีปัญหาด้านนี้ เช่น สถานที่
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หรือที่พักไม่เหมาะสมเครื่องมือต่างๆ ขาดแคลนหรือไม่มีหรือช ารุด และด้านงบประมาณที่ได้รับแต่ละ
โครงการมีน้อยไม่เพียงพอต่อการด าเนินการฝึกอบรม ต้องใช้จ่ายอย่างจ ากัดส่งผลให้การฝึกอบรมขาด
ตกบกพร่อง ได้วิทยากรที่ไม่มีคุณภาพ สถานที่ฝึกอบรมไม่เหมาะสม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการ
ฝึกอบรมหลายหลักสูตรแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ  
                    ประเด็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ ผู้วิจัยอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. การพัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
                        ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องและเป็น
โครงการที่ดี เป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพ้ืนที่ EEC  รองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ขั้นสูงและความต้องการของตลาดแรงงานตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีแนวทางในการพัฒนา
ทักษะแรงงาน เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านบุคลากรพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมชั้นสูงของประเทศ และลดอัตราการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง มีความรู้ 
ความสามารถรองรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับ
แรงงานในพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ นักลงทุนที่เป็นชาวไทยและช่าวต่างประเทศ ท าให้อุตสาหกรรม
มีการขยายตัว การพัฒนาคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานด้วยการฝึกอบรม เพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพ
เป้าหมายให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้คนท างานทุกระดับ มีผลิตภาพแรงงานสูงมีรายได้ที่เหมาะสม น าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและแรงงาน ช่วยลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนาฝีมือแรงงานที่มี
ศักยภาพ ท าให้สถานประกอบกิจการและนักลงทุนของประเทศไทยและต่างประเทศมีความเชื่อม่ัน
ที่มาลงทุนมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล ที่ได้สรุปว่า โครงการ EEC  
เป็นโครงการส าคัญที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ดึงดูดการลงทุนในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งยกระดับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้
กลายเป็น “World -Class Economic”เพ่ือรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรม Super Cluster และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง  ความต้องการแรงงานในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ EEC มีความ
ต้องการแรงงาน โดยจังหวัดชลบุรีมีความต้องการแรงงานมากท่ีสุด และมีความต้องการแรงงานที่สอด
คลองกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสถานประกอบการต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษามาก
ที่สุด โดยในระดับ ปวช. และปวส. มีความต้องการแรงงานในสาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม ส าหรับ
ระดับปริญญาตรี มีความต้องการแรงงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามากท่ีสุด นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี (2560 - 2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง  แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของแรงงานให้ตอบสนองต่อนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ผลการศึกษาพบว่า ก าหนดให้แรงงานไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถยกระดับตนเองจาก 1.0 สู่ 2.0 สู่ 3.0 และ 
สู่ 4.0 ในที่สุด สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล โดยแนวทางการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ดังกล่าว ต้องรองรับอาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ และจัดเตรียมบุคลากรให้มีความเพียงพอทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ฝึกอบรมในทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรสนับสนุนการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในระบบ
การฝึกอบรม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงช่องทางการเข้ารับฝึกอบรม และรูปแบบ
การฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)   
    ด้านงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐมีจ านวนจ ากัด เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เครื่องมือ อุปกรณ์มีราคาสูง และบุคลากรมีไม่เพียงพอ การใช้วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสอน ซึ่งมีความช านาญและทักษะสูงต้องมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งมีระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ค่อนข้างมากท าให้มีข้ันตอนการปฏิบัติงานไม่สะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนมากเกินไป ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการท างานเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนแล้ว นอกจากนี ้หลักสูตรการฝึกอบรมยังไม่
ตอบโจทย์ตามความต้องการตลาดแรงงาน รวมทั้งระยะเวลาการฝึกอบรมยาวเกินไป และการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมของ อาชัญญา  รัตนอุบล (อ้าง
ถึงใน นริศรา บุญเที่ยง, 2561, หน้า13 - 15) ทีไ่ด้กล่าวว่า การฝึกอบรมมีความส าคัญและจ าเป็นใน
การพัฒนาประชากรและบุคลากร ซึ่งท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายประการ ประกอบด้วย
ช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วยประหยัด
รายจ่าย เพราะการฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จัดขึ้นในระยะเวลาสั้นภายในงบประมาณจ ากัดและได้ผล
คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการใหม่ๆ ซึ่งสามารถจัดในเวลา
เรียนตามปกติหรือในวันหยุดสัปดาห์ได้ และการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 
นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์  คณิตชรางกูร (2560)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพ
ไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  พบว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันมัย สามารถลด
เวลาในการท างานได้มากข้ึน  รวมถึงสามารถให้คุณภาพของงานดีขึ้นได้ การติดต่อสื่อสารกันก็เป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการงานดีขึ้นได้  
การเรียนการสอน โดยเฉพาะปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนนุให้มีอินเตอร์เน็ตเข้าไปถึง
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หมู่บ้าน ท าให้เป็นช่องทางในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น เช่น ส่งเสริม
การตลาดด้านการเกษตรออนไลน์ เป็นต้น 

 3 ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าในการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานใน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มาก  
เพ่ือรองรับการพัฒนาฝีมือสู่ตลาดแรงงานให้มีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่เพ่ิมให้มากข้ึน จัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบกิจการในการจัดท า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมพ้ืนที่ ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาก าลังแรงงานได้ตรงกับความต้องการและได้รับความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น และควรมีการปรับระยะเวลาของการฝึกอบรมในหลักสูตรให้หลากหลายเนื่องจากหาก
ระยะเวลาการฝึกอบรมที่ยาวนานจะมีผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2561) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง  
ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วนั้นอาจท าให้ภาคการผลิตบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรม ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น ภาคการศึกษาและหน่วยงานที่มี
ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานควรเน้นพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย(Multi-
Skill) โดยเน้น Core-Skill ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ที่ควรต้องมีและเน้นเทคโนโลยี
หลักๆ ที่ต้องใช้ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในปัจจุบันที่ได้มีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงต่าง ๆ  
เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว และภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสถานประกอบการที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรควรร่วมมือกันในการพัฒนาก าลังแรงงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาหรือ 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาแล้วให้มีทักษะความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.ผู้บริหารควรจะแก้ไขปัญหากฎระเบียบ กฎหมายในการจัดท าเอกสารการ 
ขออนุมัติด าเนินโครงการในการเบิกจ่ายงบประมาณ ทีจ่ะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว 
 2.ผู้บริหารควรด าเนินการในการของบประมาณให้เพ่ิมมากขึ้น เพียงพอกับ 
ความต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงานของการโครงการจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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 3.บุคลากรที่ท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  ควรจะได้มีการพัฒนาตนเอง 
ให้เหมาะสมกับการด าเนินโครงการในเรื่อง งบประมาณ โครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการและ
หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงาน โดยการสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน  
14 คน ควรเพ่ิมการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูล (Quantitative 
Research ควบคู่ไปด้วย เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุ่ม ซึ่งจะท าให้มีกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมข้ึนและ
สะท้อนผลการด าเนินงานของโครงการภาครัฐได้มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐสามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 2. หลังจากการฝึกอบรมควรมีการเปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชน แรงงานนอกระบบและแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ และข้อมูลสถิติเชิงปริมาณที่มีความหลากหลาย สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับบุคคลากร  
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