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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน 
ของโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
ศึกษำปัญหำ อุปสรรค เพ่ือน้ำแนวทำงของปัญหำ อุปสรรคจำกกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของ
โครงกำรไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพขึ น กรณีศึกษำ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน  
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้วิธีวิจัยเอกสำรและกำรวิจัยโดยสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ ซึ่งเป็นผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบโครงกำร จ้ำนวน 14 คน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำน ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ควำมส้ำคัญกับโครงกำรนี เป็นอย่ำงดี และถือเป็นโครงกำรที่ดี 
ในกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ให้มีทักษะเพ่ิมขึ นและมปีระสิทธิภำพในกำรท้ำงำน  
เพ่ือรองรับตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกิจกำร โดยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ได้แก่ กำร
ฝึกอบรม กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ในพื นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ซ่ึงปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของ
โครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐมีงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจ้ำนวนจ้ำกัด 
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ยังไม่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
วิทยำกรที่มีทักษะและเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีค่ำจ้ำงที่แพงและค่ำสอนที่สูง รวมทั งมีระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ค่อนข้ำงมำกท้ำให้มีขั นตอนกำรปฏิบัติงำนไม่สะดวกรวดเร็ว นอกจำกนี  หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมบำงหลักสูตรยังไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรตลำดแรงงำน รวมทั งระยะเวลำกำรฝึกอบรม
ควรลดเวลำลง  โดยมีข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน ดังนี  1. หน่วยงำนภำครัฐควร
สนับสนุนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  

                                                           
*บทควำมนี เรียบเรียงจำกกำรค้นคว้ำอสิระเร่ือง กำรติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 

ในเขต (EEC) กรณีศึกษำ กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน กระทรวงแรงงำน 
** นกัศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 
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2. จัดท้ำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกิจกำรให้สอดคล้องกับอุตสำหกรรมในพื นที่ 3. ควรมีควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั งภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ิมขึ น  

ค าส าคัญ  : กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน, ทักษะแรงงำน, กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

บทน า  
 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรก 
ของประเทศตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ต้องน้ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง”รัฐบำลได้ก้ำหนดนโยบำยที่ส้ำคัญต่อกำรพัฒนำของประเทศในกำรวำงแผนและ
พัฒนำก้ำลังได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำย ที่ก้ำหนดตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ยกระดับ
กำรใช้เทคโนโลยีชั นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแบบคลัสเตอร์ ระบบ
กลไกเครือข่ำยตลอดห่วงโซ่คุณค่ำที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพมีกำรก้ำหนดทิศทำงของประเทศ 
อย่ำงชัดเจน  รัฐบำลได้ก้ำหนดแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ประชำชน 
มีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถสร้ำงรำยได้ระดับสูง โดยมีแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12  นโยบำยก้ำหนด 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ อุตสำหกรรม
กำรบินและโลจิสติกส์  อุตสำหกรรมเชื อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ อุตสำหกรรมดิจิทัล 
อุตสำหกรรมอิเลคทรอนิกส์อัจอริยะ อุตสำหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ อุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร  
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือกำรอุตสำหกรรม และอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคต (New Engine of Growth) และนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ในพื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ใน 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรำ ซึ่งกระทรวงแรงงำน ได้จัดตั งศูนย์บริหำรแรงงำน 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) เพ่ือเป็นศูนย์ที่อ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนแรงงำนให้แก่นำยจ้ำง  
นักลงทุน ผู้ประกอบกำรและแรงงำน สำมำรถสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วน ตั งแต่จัดหำงำน 
ส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำร พัฒนำทักษะบุคลำกร มุ่งเน้นให้แรงงำนมีควำมเท่ำทันกับควำม
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกำรจัดหำงำนกับตัวบุคคล 
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำคนของประเทศทั งระบบ ตั งแต่กระบวนกำรคิด กำรเรียนกำรสอน  
กำรฝึกอบรมสำมำรถท้ำงำนตอบโจทย์ควำมต้องกำรของแรงงำน  โดยได้ด้ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนำศักยภำพคนท้ำงำนทุกระดับ
ให้มีผลิตภำพแรงงำนสูง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและก้ำวทันเทคโนโลยี 4.0” 
เพ่ือให้มีงำนท้ำ มีรำยได้ที่เหมำะสม น้ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชำชนและลด
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ควำมเหลื่อมล ้ำของคนไทยให้ได้รับกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนอุตสำหกรรมตำมเป้ำหมำยและพัฒนำ
ก้ำลังแรงงำนตอบสนองอุตสำหกรรมแห่งอนำคต 

   กำรพัฒนำก้ำลังคนมีส่วนส้ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำทักษะฝีมือให้มีศักยภำพสูง  
กรมพัฒนำฝีมือแรงำน กระทรวงแรงงำน ในฐำนะเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจหลักในด้ำน 
กำรพัฒนำฝีมือ เพื่อให้ก้ำลังแรงงำนมีฝีมือได้มำตรฐำน มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน พัฒนำก้ำลังแรงงำนให้เป็นแรงงำนยุคใหม่ที่มีทักษะ 
ที่หลำกหลำย สำมำรถท้ำงำนร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และประกอบอำชีพด้วยควำมรู้สมัยใหม่  
มีรำยได้สูงรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศและพื นที่ พร้อมเพ่ิมผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถ
ของก้ำลังแรงงำนให้รองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป็นหลัก ที่มีศักยภำพของประเทศและรองรับ
นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในพื นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 

                    ดังนั น กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน จึงต้องมีกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สำรสนเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับควำมส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยของโครงกำรที่ก้ำหนดไว้ในแผนพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ปีงบประมำณ 2563 เพ่ือน้ำผลสะท้อนจำกกำรด้ำเนินโครงกำรเป็นข้อมูลตัดสินใจในกำร
ปรับปรุงและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพต่อไป   

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษำ : กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน 
 2. ศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำรดังกล่ำว 
 3. เพ่ือน้ำแนวทำงปัญหำ อุปสรรคจำกกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำร
ดังกล่ำวไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพขึ น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ท้ำกำรศึกษำเรื่อง กำรติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนของโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษำ  
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน เป็นศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  
โดยเลือกใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำร และกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงหรือแบบเป็นทำงกำร 
(Structured interview or formal interview) จำกผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ 
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  ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
  1.ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชำชนทั่วไป แรงงำนนอกระบบและแรงงำน
ในสถำนประกอบกิจกำรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมของโครงกำรพัฒนำทักษะก้ำลังแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ้ำนวน 10 คน และผู้รับผิดชอบโครงกำร 
จ้ำนวน 4 คน 
 2.ผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ (Key informants) ได้แก่ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมของโครงกำร และ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  จ้ำนวน 14 คน ประกอบด้วย   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ 
โดยสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง หรือกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร (Structured interview or 
formal interview) ลักษณะของกำรสัมภำษณ์เป็นกำรสัมภำษณ์ที่มีค้ำถำมและข้อก้ำหนดแน่นอน
ตำยตัว จะสัมภำษณ์ผู้ใดก็ใช้ค้ำถำมเดียวกัน และกำรสัมภำษณ์เป็นรำยบุคคล ก่อนกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก้ำหนดวันนัดหมำยวันสัมภำษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภำษณ์ทรำบก่อนล่วงหน้ำ ในกำร
สัมภำษณ์ผู้สัมภำษณ์จะใช้กำรจดบันทึก ก่อนสัมภำษณ์จะขออนุญำตผู้ถูกสัมภำษณ์ในกำรจดบันทึก 
กำรสนทนำก่อนทุกครั ง 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  
 1. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร เป็นวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำเก็บรวบรวมข้อมูล

ทั่วไป โดยกำรรวบรวมเอกสำรซึ่งเป็นข้อมูลที่มีกำรบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
   1.1  หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต้ำรำ คู่มือ เอกสำรประกอบกำรบรรยำยรวมถึง

เอกสำรทำงวิชำกำร วำรสำร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้ำงอิง ได้แก่ สำรำนุกรม พจนำนุกรม เป็นต้น 

  1.3 งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ กำรศึกษำอิสระ เป็นงำนที่ผู้วิจัยได้ท้ำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในเรื่องนั นๆ อย่ำงละเอียด 
   1.4  เอกสำรของทำงรำชกำร เป็นเอกสำรที่ส่วนรำชกำรจัดท้ำขึ นเพ่ือประโยชน์
ในกำรปฏิบัติ เช่น แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
คู่มือแผนปฏิบัติรำชกำรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ประจ้ำปีงบประมำณ 2563 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนพัฒนำฝีมือแรงงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
เอกสำรวิชำกำรต่ำงๆ เป็นต้น 
 2. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย  ซึ่งใช้วิธีสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Strutured Interview)  
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โดยผู้วิจัยต้องท้ำกำรสัมภำษณ์ไปตำมค้ำถำมที่ก้ำหนดไว้ในแบบสัมภำษณ์  ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภำษณ์ 
ตำมหัวข้อที่ก้ำหนดไว้เท่ำนั น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภำษณ์ ซึ่งเป็นค้ำถำมในกำรสัมภำษณ์และ 
จดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงตำมค้ำบอกของผู้ถูกสัมภำษณ์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรท้ำกำรศึกษำครั งนี  เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

ผู้วิจัยมีขั นตอนในกำรวิเครำะห์ดังนี  
 1.น้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำแยกประเด็นค้ำถำม  
 2.น้ำข้อมูลดังกล่ำว มำเปรียบเทียบควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของผู้ให้

สัมภำษณ์ของแต่ละคน ตลอดจนเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสำรที่เก่ียวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี 
ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทรำบถึงแนวคิดลักษณะที่มีควำมคล้ำยคลึงหรืแตกต่ำงกันของข้อมูล
ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์จำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกับข้อมูลเอกสำร  เพ่ือใช้ในกำรอภิปรำยผลก่อนจะน้ำข้อมูล
นั นไปวิเครำะห์ 

 3.น้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบมำท้ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
ผลกำรวิจัย เพื่อทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำร ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำจำกผู้ให้ข้อมูลกับข้อมูลเอกสำร โดยใช้กำรน้ำเสนอ
ผลกำรวิจัยในรูปแบบพรรณนำ 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย  
 รัฐบำลให้ควำมส้ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 
2561-2580 มีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง”ประเทศไทยมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัย
ภำยในและภำยนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบ ทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรมและ
ภำคบริกำรของประเทศไทยรับกำรพัฒนำ ยกระดับไปสู่ที่จะสร้ำงและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ ยกระดับฐำนรำยได้ของประชำชน ในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปสู่ภำคส่วน
ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม คนไทยได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค้ำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมและมีศักยภำพในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ “รู้รับ ปรับไปใช้”เทคโนโลยีสมัยใหม่และ
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
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 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พัฒนำศักยภำพก้ำลังแรงงำนให้มีฝีมือได้มำตรฐำนในระดับสำกล มีควำมสำมำรถในกำร
ประกอบอำชีพ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทั งในเชิงปริมำณและคุณภำพ และ
ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกิจกำรที่สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก พัฒนำก้ำลังแรงงำนให้เป็นก้ำลัง
แรงงำนยุคใหม่ที่มีทักษะหลำกหลำย สำมำรถท้ำงำนร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบอำชีพด้วย
ควำมรู้สมัยใหม่ มีรำยได้สูง เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพและ 
ขีดควำมสำมำรถของก้ำลังแรงงำนให้รองรับกำรพัฒนำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ได้แก่ 
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์  อุตสำหกรรมเชื อเพลิงชีวภำพ
และเคมีชีวภำพ อุตสำหกรรมดิจิทัล อุตสำหกรรมอิเลคทรอนิกส์อัจอริยะ อุตสำหกรรมท่องเที่ยวกลุ่ม
รำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ อุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ อุตสำหกรรม
แปรรูปอำหำร  อุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพื่อกำรอุตสำหกรรม และอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 
รองรับนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในพื นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนำคต โดยสอดคล้องกับนโยบำยส้ำคัญต่อกำร
พัฒนำประเทศ ได้แก่ นโยบำยประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยกำรพัฒนำก้ำลังคนตำม
เป้ำหมำย เพ่ิมศักยภำพแรงงำนด้วยกำรฝึกอบรม เพิ่มทักษะในสำขำวิชำชีพเป้ำหมำยให้เป็นแรงงำน 
ที่มีคุณภำพ สำมำรถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในกำรท้ำงำนอย่ำงประสิทธิภำพ คิดสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแบบคลัสเตอร์ ระบบกลไกเครือข่ำยตลอดห่วงโซ่คุณค่ำท่ีเข้มแข็งและมี
สิทธิภำพภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ที่ว่ำ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีสำมำรถสร้ำงรำยได้ระดับสูง ในกำรด้ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำทักษะก้ำลังแรงงำนเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้แรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร แรงงำนทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้ำงและ 
ผู้ว่ำงงำนได้เข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือให้มีงำนท้ำ มีรำยได้ท่ีเหมำะสมซึ่งน้ำไปสู่กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีและสำมำรถลดควำมเหลื่อมล ้ำได้ โดยเข้ำรับกำรฝึกอบแรงงำน ได้แก่ New-skill  
Re-skill  Up-skill เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและตอบสนองอุตสำหกรรมแห่งอนำคต 

 ผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ มีดังนี  
 1.กำรติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษำ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน ผลกำรวิจัย
พบว่ำ 
                      1.1 ก่อนเข้ำรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนเอกชน และประกอบอำชีพส่วนตัว มีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำศักยภำพ
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ของตนเอง ควำมรู้ทักษะให้ครอบคลุมและก้ำวทันต่อเทคโนโลยีให้มำกขึ น เนื่องจำกปัจจุบันไม่มี
ควำมรู้ ด้ำนทักษะ ทั งภำคทฤษฎีและกำรปฏิบัติในหลักสูตรตำมโครงกำรมำก่อน 
                     1.2 หลังจำกเข้ำรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนกับกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ และทักษะเพ่ิมขึ น มีควำมมั่นใจในกำร
ปฏิบัติงำน โดยน้ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับกำรท้ำงำน ส่งผลให้กำรท้ำงำนมีควำมรวดเร็ว แม่นย้ำ 
มำกขึ น ลดควำมสูญเสียของชิ นงำน สำมำรถน้ำปัญหำไปวิเครำะห์หำสำเหตุและแก้ไขปรับปรุง
กระบวนกำรท้ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  1.3 กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษำ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน ผู้บริหำรและ
รับผิดชอบ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยที่เก่ียวข้องและเป็นโครงกำรที่ดี  
เป็นกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในพื นที่ EEC  รองรับอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชั นสูงและ
ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมอุตสำหกรรมเป้ำหมำย แนวทำงในกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
ให้มีควำมพร้อมทั งด้ำนโครงกำรพื นฐำนและด้ำนบุคลำกรพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีขั นสูงของประเทศ และลดอัตรำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะสูง ที่มีควำมรู้ ท้ำให้
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน้ำควำมรู้ ทักษะไปพัฒนำจนเองได้ สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยข้ำมพรมแดนและ 
มีสปิริตในกำรท้ำงำนร่วมกัน และมีควำมสำมำรถท้ำงำน เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมอัจฉริยะและ
อุตสำหกรรมแห่งอนำคต ท้ำให้แรงงำนสำมำรถตอบโจทย์อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื นที่สถำน
ประกอบกิจกำร นักลงทุนที่เป็นชำวไทยและมีควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสูง ท้ำให้อุตสำหกรรม 
มีกำรขยำยตัว กำรพัฒนำคนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพแรงงำนด้วยกำรฝึกอบรม เพิ่มทักษะในสำขำวิชำชีพ
เป้ำหมำยให้เป็นแรงงำนที่มีคุณภำพ สำมำรถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในกำรท้ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท้ำให้คนท้ำงำนทุกระดับ มีผลิตภำพแรงงำนสูงมีรำยได้ที่เหมำะสม น้ำไปสู่กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชนและแรงงำน ช่วยลดควำมเหลื่อมล ้ำ กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนที่มี
ศักยภำพ ท้ำให้สถำนประกอบกิจกำรและนักลงทุนของประเทศไทยและต่ำงประเทศมีควำมเชื่อม่ัน
ที่มำลงทุนมำกขึ น 
 2.ปัญหำและอุปสรรคในกำรด้ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษำ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ได้แก่  
  2.1 งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐมีจ้ำนวนจ้ำกัด 
  2.2 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เครื่องมือ อุปกรณ์มีรำคำสูง  
  2.3 บุคลำกรมีไม่เพียงพอ กำรใช้วิทยำกรภำยนอกมำสอนซึ่งมีควำมช้ำนำญและ
ทักษะสูงต้องมีค่ำใช้จ่ำยสูง  
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  2.4 หลักสูตรกำรฝึกอบรมยังไม่ตอบโจทย์ตำมควำมต้องกำรตลำดแรงงำน รวมทั ง
ระยะเวลำกำรฝึกอบรมยำวเกินไป  
  2.5 มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่อนข้ำงมำกท้ำให้มีขั นตอนกำรด้ำเนินงำนมำกเกินไป 
 3. แนวทำงปัญหำอุปสรรคจำกกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำรพัฒนำ
ดังกล่ำว ไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ ดังนี   
  3.1. หน่วยงำนภำครัฐควรสนบัสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มำก 
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำฝีมือสู่ตลำดแรงงำนให้มีควำมสอดคล้องกับอุตสำหกรรม  
  3.2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่เพ่ิมให้มำกขึ น  
  3.3 จัดท้ำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกิจกำรในกำรจัดท้ำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับอุตสำหกรรมพื นที่ ควรมีกำรปรับระยะเวลำของกำรฝึกอบรมในหลักสูตรให้หลำกหลำย 
เนื่องจำกหำกระยะเวลำกำรฝึกอบรมที่ยำวนำนจะมีผลกระทบต่อสถำนประกอบกิจกำร 
  3.4 วิทยำกรที่เชี่ยวชำญหมุนเวียนสอนตำมควำมสำมำรถและสำขำวิชำของ
หลักสูตรต่ำงๆ 2.) ควรมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ทั งภำครัฐและภำคเอกชน  
เพ่ือพัฒนำก้ำลังแรงงำนได้ตรงกับควำมต้องกำรและได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือ
แก้ปัญหำกำรว่ำงงำน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและควำมเป็นอยู่ของประชำชนดีขึ น   
  3.5 แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด้ำเนินงำน  

 การอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ดังนี  
 กำรติดตำมกำรพัฒนำภำพแรงงำนของโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) กรณีศึกษำ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน สำมำรถอภิปรำย
ผลได้ ดังนี  
 1. ก่อนเข้ำรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนใน 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนเอกชน และมีควำมต้องกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะให้ครอบคลุมและก้ำวทัน
ต่อเทคโนโลยีให้มำกขึ น เนื่องจำกปัจจุบันไม่มีควำมรู้ ทักษะทั งด้ำนทฤษฎีและกำรปฏิบัติและใน
หลักสูตรตำมโครงกำรมำก่อน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุวรรณี  โภชำกรณ์ และคณะ (2556)  
ที่ได้เสนอว่ำ พนักงำนในอุตสำหกรรม มีควำมต้องกำรพัฒนำตนเองในระดับมำก เพ่ือให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ และเพ่ือกำรเลื่อนต้ำแหน่ง ให้สูงขึ น และสอดคล้องกับแผนแม่บทกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ไทย พ.ศ. 2555-2574 (กระทรวงอุตสำหกรรม, 2554) ที่ได้ก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเน้นกำรพัฒนำทักษะตำมควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต   
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 2. หลังจำกเข้ำรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนกับกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทัศนคติ และทักษะเพ่ิมขึ น มีควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติงำน  
โดยน้ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับกำรท้ำงำน ส่งผลให้กำรท้ำงำนมีควำมรวดเร็ว แม่นย้ำมำกขึ น  
ลดควำมสูญเสียของชิ นงำน สำมำรถน้ำปัญหำไปวิเครำะห์หำสำเหตุและแก้ไขปรับปรุงกระบวนกำร
ท้ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของ สิรินำรถ เสพย์ธรรม (2558)  
เสนอแนวคิดว่ำ กำรพัฒนำตนเป็นหน้ำที่หลักของมนุษย์ เป็นกำรเสริมสร้ำง ควำมรู้ ทักษะ และ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำตนเองเป็นปัจจัยส้ำคัญของกำร พัฒนำทั งปวง และ
สอดคล้องกับแนวควำมคิดของ วินัย เพชรช่วย (2551) ที่ได้กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำตนเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพของตนให้พร้อมในด้ำนต่ำงๆ เป็นกำรปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนำ พฤติกรรมให้
เหมำะสม เป็นกำรวำงแนวทำงให้ ตนเองสำมำรถพัฒนำไปสู่เป้ำหมำยในชีวิตได้ อย่ำงมั่นใจ  
และส่งเสริมควำมรู้สึกในคุณค่ำแห่งตนให้สูงขึ น นอกจำกนี  ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชำญณรงค์  
วงค์วิชัย (2559) ที่ได้ให้แนวคิดว่ำ แรงงำนไทยในระบบ 4.0 ต้องกำร ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ ทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรบริหำรจัดกำร บุคคล ทักษะกำรท้ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น ทักษะกำร มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ ทักษะกำรตัดสินใจ ทักษะกำรเจรจำต่อรอง กำรมีใจรัก ซึ่ง
รัฐบำลและผู้บริหำรให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องและเป็นโครงกำร
ที่ดี เป็นกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน เสริมสร้ำงควำมช้ำนำญในกำรประกอบอำชีพในพื นที่ 
EEC  เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั นสูงและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะแรงงำน เพ่ือให้มีควำมพร้อมทั งด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน
และด้ำนบุคลำกรพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งอุตสำหกรรมชั นสูงของประเทศ และลดอัตรำกำรขำด
แคลนแรงงำนที่มีทักษะสูง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถรองรับอุตสำหกรรมอัจฉริยะและอุตสำหกรรมแห่ง
อนำคต ซึ่งสำมำรถตอบโจทย์ให้กับแรงงำนในพื นที่สถำนประกอบกิจกำร นักลงทุนที่เป็นชำวไทย
และช่ำวต่ำงประเทศ ท้ำให้อุตสำหกรรมมีกำรขยำยตัว กำรพัฒนำคน เพ่ือเพ่ิมศักยภำพแรงงำนด้วย
กำรฝึกอบรม เพิ่มทักษะในสำขำวิชำชีพเป้ำหมำยให้เป็นแรงงำนที่มีคุณภำพ สำมำรถใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ในกำรท้ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ำให้คนท้ำงำนทุกระดับ มีผลิตภำพแรงงำนสูง
มีรำยได้ท่ีเหมำะสม น้ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชนและแรงงำน ช่วยลดควำม
เหลื่อมล ้ำ กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนที่มีศักยภำพ ท้ำให้สถำนประกอบกิจกำรและนักลงทุนของประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศมีควำมเชื่อมั่นที่มำลงทุนมำกขึ น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทธิเกตติ์   
ทัดพิทักษ์กุล ที่ได้สรุปว่ำ โครงกำร EEC เป็นโครงกำรส้ำคัญที่จะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เพ่ือสร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจและดึงดูดกำรลงทุนในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งยกระดับ
พื นที่เขตเศรษฐกิจภำคตะวันออกให้กลำยเป็น “World -Class Economic”เพ่ือรองรับกำรลงทุน 
ในอุตสำหกรรม Super Cluster และอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ และสอดคล้องกับงำนวิจัย
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ของกองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน (2561) ที่ได้ศึกษำ 
เรื่อง  ควำมต้องกำรแรงงำนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ผลกำรศึกษำพบว่ำ สถำน
ประกอบกำรส่วนใหญ่ในพื นที่ EEC มีควำมต้องกำรแรงงำน โดยจังหวัดชลบุรีมีควำมต้องกำรแรงงำน
มำกที่สุด และมีควำมต้องกำรแรงงำนที่สอดคลองกับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และสถำน
ประกอบกำรต้องกำรแรงงำนในระดับอำชีวศึกษำมำกที่สุดโดยในระดับ ปวช. และปวส. มีควำม
ต้องกำรแรงงำนในสำขำวิชำเครื่องกลอุตสำหกรรม ส้ำหรับระดับปริญญำตรี มีควำมต้องกำรแรงงำน
ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำมำกท่ีสุด นอกจำกนี  ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภำนุวัฒน์  ตริยำงกูรศรี 
(2560 - 2561) ที่ได้ศึกษำเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของแรงงำนให้ตอบสนองต่อนโยบำย
อุตสำหกรรม 4.0 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ก้ำหนดให้แรงงำนไทย มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง 
สำมำรถยกระดับตนเองจำก 1.0 สู่ 2.0 สู่ 3.0 และสู่ 4.0 ในที่สุด สำมำรถแข่งขันได้ในประชำคม
อำเซียนและในระดับสำกล โดยแนวทำงกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ดังกล่ำว ต้องรองรับอำชีพที่มี
ลักษณะเฉพำะ และจัดเตรียมบุคลำกรให้มีควำมเพียงพอทั งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรส่งเสริมให้ฝึกอบรมในทักษะกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควรสนับสนุนกำรน้ำเอำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมเข้ำมำปรับใช้ในระบบกำรฝึกอบรม เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
โอกำสให้ประชำชนได้เข้ำถึงช่องทำงกำรเข้ำรับฝึกอบรม และรูปแบบกำรฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สำมำรถก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 ปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำร สำมำรถอภิปรำย
ผลกำรวิจัยได้ดังนี  
                     ด้ำนหลักสูตรเนื อหำ วิทยำกร อุปกรณ์ วัสดุฝึก สื่อกำรสอน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรและสถำนที่ไม่มีปัญหำต่อกำรฝึกอบรม แต่จะพบปัญหำในด้ำนระยะเวลำของกำรเข้ำรับกำร
อบรม ซึ่งต้องลำงำนเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม เนื่องจำกมีกำรจัดฝึกอบรมเฉพำะวันท้ำกำร และผู้เข้ำรับ
กำรอบรมมีควำมสนใจในกำรฝึกอบรมหลำยหลักสูตร เนื่องจำกไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่เนื่องจำกภำครัฐ 
มีงบประมำณจ้ำกัด จึงท้ำให้หลักสูตรกำรจัดฝึกอบรมไม่หลำกหลำย ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับกำรฝึกอบรมของ อำชัญญำ รัตนอุบล (อ้ำงถึงใน นริศรำ บุญเที่ยง, 2561, หน้ำ13 - 15)  
ทีไ่ด้กล่ำวว่ำ กำรฝึกอบรมมีควำมส้ำคัญและจ้ำเป็นในกำรพัฒนำประชำกรและบุคลำกร ซึ่งท้ำให้เกิด
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลำยประกำร ประกอบด้วยช่วยป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ น โดยกำร
สร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ช่วยประหยัดรำยจ่ำย เพรำะกำรฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จัดขึ น
ในระยะเวลำสั นภำยในงบประมำณจ้ำกัดและได้ผลคุ้มค่ำตำมวัตถุประสงค์ ช่วยให้บุคลำกรเกิดกำร
เรียนรู้ เพ่ิมเติมประสบกำรใหม่ๆ ซึ่งสำมำรถจัดในเวลำเรียนตำมปกติหรือในวนัหยุดสปัดำหไ์ด้ และ 
กำรฝึกอบรมเป็นวิธีกำรที่สนับสนุนกำรศึกษำตลอดชีวิต 
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 ด้ำนงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐมีจ้ำนวนจ้ำกัด เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
อย่ำงรวดเร็ว เครื่องมือ อุปกรณ์มีรำคำสูง และบุคลำกรมีไม่เพียงพอ กำรใช้วิทยำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำสอน ซึ่งมีควำมช้ำนำญและทักษะสูงต้องมีค่ำใช้จ่ำยสูง รวมทั งมีระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ค่อนข้ำงมำกท้ำให้มีขั นตอนกำรปฏิบัติงำนไม่สะดวกรวดเร็ว มีขั นตอนมำกเกินไป ท้ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรท้ำงำนเมื่อเปรียบเทียบกับภำคเอกชนแล้ว นอกจำกนี  หลักสูตรกำรฝึกอบรมยังไม่
ตอบโจทย์ตำมควำมต้องกำรตลำดแรงงำน รวมทั งระยะเวลำกำรฝึกอบรมยำวเกินไป และกำร
ประชำสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมของ อำชัญญำ  รัตนอุบล  
(อ้ำงถึงใน นริศรำ บุญเที่ยง, 2561, หน้ำ13 - 15) ที่ได้กล่ำวว่ำ กำรฝึกอบรมมีควำมส้ำคัญและจ้ำเป็น
ในกำรพัฒนำประชำกรและบุคลำกร ซึ่งท้ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลำยประกำร 
ประกอบด้วยช่วยป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ น โดยกำรสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง  
ช่วยประหยัดรำยจ่ำย เพรำะกำรฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จัดขึ นในระยะเวลำสั นภำยในงบประมำณ
จ้ำกัดและได้ผลคุ้มค่ำตำมวัตถุประสงค์ ช่วยให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบกำรใหม่ๆ  
ซึ่งสำมำรถจัดในเวลำเรียนตำมปกติหรือในวันหยุดสัปดำห์ได้ และกำรฝึกอบรมเป็นวิธีกำรที่สนับสนุน
กำรศึกษำตลอดชีวิต นอกจำกนี  ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พัชรินทร์  คณิตชรำงกูร (2560)   
ได้ท้ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของส้ำนักงำนทหำรพัฒนำ หน่วยบัญชำกำรทหำร
พัฒนำกองบัญชำกำรกองทัพไทย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  พบว่ำ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีทันมัย สำมำรถลดเวลำในกำรท้ำงำนได้มำกขึ น รวมถึงสำมำรถให้คุณภำพของงำนดีขึ น
ได้ กำรติดต่อสื่อสำรกันก็เป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วยในกำรงำนดีขึ นได้ 
กำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะปัจจุบันนี  นโยบำยของรัฐบำลที่สนับสนนุให้มีอินเตอร์เน็ตเข้ำไปถึง
หมู่บ้ำน ท้ำให้เป็นช่องทำงในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ เป็นไปได้ดีและรวดเร็วมำกขึ น เช่น ส่งเสริมกำรตลำด
ด้ำนกำรเกษตรออนไลน์ เป็นต้น 

 3. น้ำแนวทำงปัญหำ อุปสรรคจำกกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนของโครงกำรดังกล่ำว
ไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพขึ น  

                        ด้ำนเนื อหำหลักสูตรมีควำมครอบคลุม ท้ำให้ได้รับควำมรู้ทั งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติมำกขึ น  ในส่วนของวิทยำกรสำมำรถให้ควำมรู้ ค้ำแนะน้ำ ตอบค้ำถำมปัญหำต่ำงๆ  
ได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงมีควำมพร้อมในด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์และสถำนที่ทั งด้ำนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
สำมำรถ ส่งผลให้บุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำรมีควำมรู้เพิ่มขึ นเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้กับแรงงำน
ได้น้ำควำมรู้และทักษะไปต่อยอดในกำรท้ำงำนให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงรำยได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว แต่ควรมีกำรปรับหลักสูตรหรือจัดท้ำหลักสูตรที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
และนวัตกรรม และควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ น นอกจำกนี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำม
ต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลำยหลักสูตร แต่มีควรเป็นช่วงเวลำในวันหยุด และสำมำรถช่วยผู้ที่สนใจ
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เข้ำรับกำรฝึก ซึ่งมีรำยได้น้อยได้รับกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเมื่ออบรมกับหน่วยงำนภำคเอกชนจะมี
ค่ำใช้จ่ำยสูงในแต่ละหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวควำมคิดของ สมคิด บำงโม (2549) กล่ำวไว้ว่ำ 
ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ องค์กำรที่สนับสนุนกำรฝึกอบรมอย่ำงดีจะไม่มีปัญหำด้ำนนี  
เช่น สถำนที่หรือที่พักไม่เหมำะสมเครื่องมือต่ำงๆ ขำดแคลนหรือไม่มีหรือช้ำรุด และด้ำนงบประมำณ
ที่ได้รับแต่ละโครงกำรมีน้อยไม่เพียงพอต่อกำรด้ำเนินกำรฝึกอบรม ต้องใช้จ่ำยอย่ำงจ้ำกัดส่งผลให้กำร
ฝึกอบรมขำดตกบกพร่อง ได้วิทยำกรที่ไม่มีคุณภำพ สถำนที่ฝึกอบรมไม่เหมำะสม และผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมต้องกำรฝึกอบรมหลำยหลักสูตรแต่งบประมำณมีไม่เพียงพอ  

  ด้ำนงบประมำณ หน่วยงำนภำครัฐโดยส้ำนักงบประมำณ ควรสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มำก เพ่ือรองรับกำรพัฒนำฝีมือสู่ตลำดแรงงำนให้มีควำมสอดคล้องกับ
อุตสำหกรรม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่เพ่ิมให้มำกขึ น จัดท้ำหลักสูตรร่วมกับ
สถำนประกอบกิจกำรในกำรจัดท้ำหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสำหกรรมพื นที่ ควรมีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ทั งภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือพัฒนำก้ำลังแรงงำนได้ตรงกับควำม
ต้องกำรและได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อแก้ปัญหำกำรว่ำงงำน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศและควำมเป็นอยู่ของประชำชนดีขึ น และควรมีกำรปรับระยะเวลำของกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรให้ลดวันหรือชั่วโมงกำรฝึกอบรม เนื่องจำกหำกระยะเวลำกำรฝึกอบรมที่ยำวนำนจะมี
ผลกระทบต่อสถำนประกอบกิจกำร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของกองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน (2561) ที่ได้ศึกษำเรื่อง  ควำมต้องกำรแรงงำนในเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก(EEC) ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยซึ่งมุ่งเน้น
กำรใช้เทคโนโลยีขั นสูงซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วนั นอำจท้ำให้ภำคกำรผลิต
บุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำนของอุตสำหกรรม ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมเร็วในกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั น กรมพัฒนำฝีมือมีภำรกิจกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนควรเน้นพัฒนำ
ควำมรู้พื นฐำนและทักษะวิชำชีพที่หลำกหลำย(Multi-Skill)  โดยเน้น Core-Skill ของอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย (S-curve) ที่ควรต้องมีและเน้นเทคโนโลยีหลักๆ ที่ต้องใช้ โดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
ในปัจจุบันที่ได้มีกำรน้ำเทคโนโลยีขั นสูงต่ำง ๆ เข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตแล้ว และภำครัฐและ
ภำคเอกชนรวมทั งสถำนประกอบกำรที่มีหน้ำที่เก่ียวกับกำรพัฒนำบุคลำกรควรร่วมมือกันในกำร
พัฒนำก้ำลังแรงงำนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำหรือผู้ที่ส้ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำให้มี
ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  
เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ 
 1.ผู้บริหำรควรจะแก้ไขปัญหำกฎระเบียบ กฎหมำยในกำรจัดท้ำเอกสำรกำร 
ขออนุมัติด้ำเนินโครงกำรในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรวดเร็ว 
 2.ผู้บริหำรควรด้ำเนินกำรในกำรของบประมำณให้เพ่ิมมำกขึ น เพียงพอกับ 
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของกำรโครงกำรจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
 3.บุคลำกรที่ท้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ควรจะได้รับกำรฝึกอบรม มีกำรเรียนรู้ 
เพ่ิมทักษะและพัฒนำตนเองให้เหมำะสมกับกำรด้ำเนินโครงกำรในเรื่อง งบประมำณ โครงกำร 
ระยะเวลำด้ำเนินโครงกำรและหลักสูตรที่ใช้ในกำรพัฒนำฝีมือแรงำน โดยกำรสร้ำงหลักสูตรให้มีควำม
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรับผิดชอบ
ในส่วนที่ยังบกพร่องทำงนวัตกรรมของบุคลำกร ส่งเสริมให้เข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำ ส่งเสริมให้เกิด
กำรศึกษำด้วยตนเอง เพื่อให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรใช้สื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่มำกขึ น 

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั งต่อไป 
 1.ในกำรศึกษำครั งนี เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส้ำคัญ (Key 
informants) ที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี   เป็นผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบโครงกำร จ้ำนวน  
14 คน ควรเพิ่มกำรศึกษำกำรวิจัยเชิงปริมำณ ส้ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ให้ข้อมูล (Quantitative 
Research ควบคู่ไปด้วย เพื่อขยำยกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุ่ม ซึ่งจะท้ำให้มีกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ิมขึ น 
และสะท้อนผลกำรด้ำเนินงำนของโครงกำรภำครัฐได้มำกขึ น เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถน้ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
 2. หลังจำกกำรฝึกอบรมควรมีกำรเปรียบเทียบผลของกำรฝึกอบรมของ
กลุ่มเป้ำหมำย โดยเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตของประชำชน แรงงำนนอกระบบและแรงงำนในสถำน
ประกอบกิจกำร และข้อมูลสถิติเชิงปริมำณที่มีควำมหลำกหลำย สำมำรถน้ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
ให้เหมำะสมกับบุคคลำกร  
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