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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แล้วสังเคราะห์และประเมินกรอบแนวคิด จากนั้นจัดประชุมกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10 ท่าน จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 5 ท่านและจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง  

ผลการวิจัยพบว่า  
 ค่าดัชนีความสอดคล้องของกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เท่ากับ 0.96 และของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เท่ากับ 0.97 
กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี 2 กรอบแนวคิด 
ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน ได้แก่ 
1.1) ด้านการลงทุนจัดการศึกษา เป็นการจัดบริการการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ 
1.2) ด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 4 กระบวนการ และ 2) กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะ 
การท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน ได้แก่ 2.1) งานอาชีพ 
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มี 2.1.1) กลุ่มงานอาชีพ 7 หมวดกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 2.1.2) กลุ่มงาน
อาชีพในตลาดแรงงาน และ 2.2) ทักษะการท างาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 2.2.1) ทักษะที่ส่ง
ต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้สามารถน าไปใช้ในงานอาชีพอื่นได้ และ 2.2.2) ทักษะที่ไม่
สามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้น าไปใช้ในงานอาชีพอื่นได้  
 
ค าส าคญั 
 การลงทุนจัดการศึกษา การศกึษาเพ่ืออาชีพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research was to study the conceptual framework of 
investment in education for career in Special Economic Zones (SEZs). This research 
was conducted using the qualitative research approach, synthesizing related theories 
and research papers of investment in education for career in SEZs of Sa Kaeo and 
Nakhon Phanom to develop a preliminary conceptual framework. Then, the ten 
experts, five experts from each SEZ, were invited to a focus group discussion in order 
to assess the framework, using the Index of item Objective Congruence, IOC. 
 The research finding revealed that: 
 IOC of the conceptual framework of SEZ Sa Kaeo was 0.96, and 0.97 for SEZ 
Nakhon Phanom. Two conceptual frameworks of investment in education for career in 
SEZs were found; i.e. 1) the conceptual framework of investment in education for 
career, composed of two aspects, which were 1.1) investment in education or an 
education service management provided by public and private sectors, and 1.2) career 
education which composed of 4 processes, and 2) the conceptual framework for career 
and skills in SEZ, composed of two aspects 2.1) careers,  which were 2.1.1) 7  t arget 
careers of SEZ, and 2.1.2) careers in need of the labor market, and 2.2) types of skills 
required in SEZs, i.e. 2.2.1) transferable skills, and 2.2.2) non-transferable skills.   
 
Keywords 
 Investment in Education, Career Education, Special Economic Zones 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในสภาวการณ์ที่ประเทศก าลังเร่งกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องการก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายของการพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้รับงบประมาณในการลงทุนจากรัฐบาลเนื่องจากมูลค่า  
ของการน าเข้าและส่งออกสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการลงทุนให้
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เกิดขึ้นภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและส่งเสริม
การส่งออกสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านไปยังประเทศอื่น ๆ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า
จากประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ และที่
ส าคัญที่สุดคือ เพื่อกระจายความเจริญการเป็นชุมชนเมืองและนิคมอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาค  
ต่าง ๆ ของประเทศ  ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
โดยในระยะแรกรัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยส่งเสริมและสนับสนุน  
การลงทุนทางธุรกิจในกิจการ 13 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามข้อก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และในประเทศไทยได้จัดหมวดหมู่ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ได้ 7 หมวด (Board of Investment 
of Thailand, The [BOI], 2015) 
 การเตรียมความพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตได้อย่างยั่งยืนคือการเตรียมคน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้มี
ความความรู้ความสามารถเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ประเทศต้องการถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการลงทุนในทุนมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ สร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ (BOI, 2015)  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน เพราะการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคนคือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยนานาประเทศต่างให้ความส าคัญกับการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับชีวิตของการท างานและด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  รูปแบบ
หนึ่งคือ การสอนอาชีวศึกษาหรือการศึกษาเพ่ืออาชีพในระดับมัธยมศึกษา (Evans, Kenneth, Hoyt & 
Garth, 1973) ยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการยังเห็นควรให้สอนการศึกษาเพื่องานอาชีพตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
มัธยมศึกษา โดยพยายามสอดแทรกบทบาทของการเตรียมตัวเพื่อการท างานในรายวิชาต่าง ๆ ในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา และพัฒนานิสัยหรือคุณสมบัติที่ดีในการท างานในระดับมัธยมศึกษา 
นอกจากนั้นยังพบว่าคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศของยูเนสโกเกี่ยวกับการศึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งเน้น
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ 6 ประการ จุดมุ่งเน้นข้อที่ 4 คือ การศึกษา การท างาน และการจ้างงาน 
(Education, work and Employment) ซึ่งจุดมุ่งเน้นข้อที่ 4 นี้คือ การศึกษากับงานอาชีพ (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The [UNESCO], 2002)  
  การลงทุนในการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษา การให้ความส าคัญกับการน า
นโยบายหรือแนวทางการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้ส าเร็จได้นั้นพึงตระหนัก
ให้ควบคู่ไปกับการจัดสรรงบประมาณและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด 
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะการลงทุนในทุนมนุษย์ถือเป็นการลงทุนทางการศึกษา (Campbell, McConnell & 
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Standley, 1989) ที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจึงไม่ใช่กระบวนการที่เกิดจากการลงทุนจากภาครัฐ
เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดการศึกษาจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ร่วมลงทุนหรือเป็นผู้
ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการจัดบริการการศึกษา ที่ต้องมีการร่วมกันลงทุนจัดการศึกษา 
ในฐานะผู้ลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ผู้ผลิตหรือผู้จัดบริการการศึกษา (Producers) 
และผู้บริโภคหรือผู้รับบริการการศึกษา (Consumers or Customers) (Usaho, 2016) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนทางการศึกษา  
เพื่อการประกอบอาชีพให้เหมาะสมและสอดคล้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น ทั้งในมิติ
ของผู้มีส่วนได้เสียในจากการลงทุนจัดการศึกษาให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมง่ายต่อการน าไปสู่
การปฏิบัติ รวมถึงการวางแผนเพื่อผลิตก าลังคนหรือทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดตามบริบทความต้องการทางสังคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและประเทศชาติต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการวิจัย 

   1.1 ผู้วิจัยศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ รวมทั้งงานอาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) และลงพื้นที่สัมภาษณ์ 
(Interview) เพื่อศึกษาข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริการ
การศึกษาเพื่ออาชีพในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรื่อง
การก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายของการ
พัฒนา ได้แก่ จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ
จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 รวม 2 จังหวัด 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสภาพจริงประกอบการศึกษาข้อมูลจากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าร่างกรอบแนวคิดเรื่องการลงทุนจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงกรอบแนวคิดของการวิจัยให้
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เหมาะสมเพื่อน าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้อง
ของกรอบแนวคิดโดยการจัดประชุม (Focus Group Discussion) ต่อไป 
   1.2 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครพนม 
จังหวัดละ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้อง
ของกรอบแนวคิด 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ศึกษาและสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
และจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิด ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดนครพนม มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งศึกษากรอบแนวคิด 2 ส่วน คือ  
    ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดของการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยศึกษาและ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดด้านการลงทุนจัด
การศึกษาและแนวคิดด้านการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
    ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดของงานอาชีพและทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดด้านงาน
อาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและแนวคิดด้านทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
จัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษา 
เพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิด 
แยกพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครพนม ด้วยการวิเคราะห์ผลการประเมินกรอบ
แนวคิดด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความความตรงเชิงเนื้อหา (Index of item 0bjective congruence: 
IOC) โดยก าหนดค่า IOC เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไว้ที่ ค่า IOC ≥ 0.5 (Kanchanawasee, 2002) 

     IOC =  
∑ 𝑹

𝑵
 

              เมื่อ   ∑ 𝑹  แทน  ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
                               N  แทน  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทั้งหมด 
   โดยมีการก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความแต่ละข้อ โดยใช้
มาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ คือ 
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1. การลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
(Investment in Education for Career) 

 
 
    

2. อาชีพและทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(Careers and Skills for Special Economic Zones) 

 
 
    

     +1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม 
     0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
     -1 หมายถึง  ไม่มีความสอดคล้อง/ไม่มีความเหมาะสม  
 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความ
สอดคล้องด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความความตรงเชิงเนื้อหา (Index of item 0bjective congruence: 
IOC) ของกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ประกอบด้วย 2 กรอบแนวคิด ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ และ 2) กรอบ
แนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แสดงดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1.1 แนวคิดการลงทุนจัดการศึกษา 
(Investment in Education) 

1.1.1 การจัดบริการการศึกษาโดยภาครัฐ   
        (1)  สถานศึกษาภาครัฐ  
        (2)  หน่วยงานภาครัฐ  
1.1.2 การจัดบริการการศึกษาโดยภาคเอกชน 
        (1)  สถานศึกษาภาคเอกชน  
        (2)  สถานประกอบการ  

1.2 แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
(Career Education) 

1.2.1 การสร้างแรงจูงใจ ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของการประกอบอาชีพ (Career 
Awareness or Career Motivation)  
1.2.2 การส ารวจโลกของงานอาชีพในปัจจุบันและ
อนาคต (Career Exploration)  
1.2.3 การสร้างความเข้าใจในอาชีพ (Career 
Orientation)   
1.2.4 การเตรียมพร้อมสู่เส้นทางการประกอบอาชีพ 
(Career Preparation or Career Development or 
Career Specialization) 

2.1 กลุ่มงานอาชีพ 
(Careers for Special Economic Zones) 

2.1.1 กลุ่มงานอาชีพ 7 หมวดกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  
 1)  หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
2)  หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
3)  หมวดอุตสาหกรรมเบา 
4)  หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
5)  หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
6)  หมวดเคมีภัณฑ์และพลาสติก 
7)  หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค 
2.1.2 กลุ่มงานอาชีพในตลาดแรงงาน 
1)  ภาคอุตสาหกรรม 
2)  ภาคเกษตรกรรม 
3)  ภาคพาณิชยกรรม 
4)  ภาคการบริการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม 

2.2 ทักษะการท างาน (Skills for Special Economic Zones) 
2.2.1 ทักษะที่ส่งต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้สามารถน าไปใช้
ในงานอาชีพอื่นได้ (Transferable Skills) 
2.2.2 ทักษะที่ไม่สามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดจากงานอาชีพหนึ่งให้
น าไปใช้ในงานอาชีพอ่ืนได้ (Non-Transferable Skills) 
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ผลการประเมินกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วในการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวม 
(IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 0.96 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
กรอบแนวคิดด้านการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของจังหวัดสระแก้ว ผลปรากฏว่า มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 1 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 
100 แสดงว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับ  
การอธิบายความหมายของการลงทุนจัดการศึกษาว่าหมายถึง การจัดบริการการศึกษาทั้งในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าหมายรวมถึงการให้บริการในส่วนของ
ความร่วมมือในการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดบริการการศึกษา  
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น ในขณะที่ผลการประเมินองค์ประกอบของ
กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิด
งานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผลปรากฏค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 0.92 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 
92  โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อความค าว่า “งานอาชีพ” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มงานอาชีพ” 
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถึงความหลากหลายของานอาชีพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในกลุ่มเดียวกัน  
โดยหมวดงานอาชีพกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 7 หมวดมีความชัดเจน ในส่วน
ของหมวดงานอาชีพของตลาดแรงงานของสระแก้วนั้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เนื่องจากสามารถน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ภาคพาณิชยกรรมจะ 
เป็นการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ก่อสร้าง เนื่องจากประเทศ
กัมพูชาก าลังอยู่ในระยะของการสร้างและพัฒนาสิ่งก่อสร้างภายในประเทศจากเงินลงทุนของต่างชาติ 
ส่วนในภาคของการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการนั้นพบว่า มีจ านวนโรงเรียนเปิดใหม่เกิดขึ้น
เป็นระยะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาสระแก้วเพ่ือเดินทางออก
นอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนการบริการที่น่าจะมีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นคือ  
การบริการซ่อมบ ารุงยานยนต์นอกสถานที่เนื่องจากมีการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุกและ
รถบรรทุกพ่วงมากขึ้นจากการสรุปจ านวนการส่งออกสินค้า ส าหรับผลการพิจารณาทักษะการท างาน 
(Transferable Skills) โดยพบว่า ทักษะการท างานที่ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นว่าเป็นทักษะที่ส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับการท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interpersonal Skills) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills) 
ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem - Solving 
Skills) ทักษะการวางแผน (Planning Skills) ทักษะด้านภาษา (Language Skills) และทักษะ 
ในการปรับตัว (Adaptability Skills)  

ผลการประเมินกรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 
0.97 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของกรอบแนวคิดด้านการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพของจังหวัด
นครพนม ผลปรากฏว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item Objective Congruence) 
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เท่ากับ 1 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 100 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม ในขณะที่ผล
การประเมินองค์ประกอบของกรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณา
ความสอดคล้องของกรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม ผลปรากฏค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence) เท่ากับ 
0.94 มีความเหมาะสมถึงร้อยละ 94 โดยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับกลุ่มงานอาชีพของ
ตลาดแรงงานนครพนม ในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีเส้นทางการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว 
เวียดนาม และจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน ดังนั้นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเป็นความ
ต้องการในอนาคตคือ การให้บริการด้านธุรกิจระหว่างประเทศหมายรวมถึงทั้งด้านการเงิน  
การธนาคาร การสั่งซื้อสินค้า การส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้า และระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร  
ในหน่วยงานเดียว (All In One or One Stop Service) ในส่วนของงานอาชีพในพื้นที่เป้าหมายของ
การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตามข้อก าหนดของกรมส่งเสริมการลงทุนที่หมวดงานตามประเภทหรือ
ชนิดของอุตสาหกรรมยังไม่มีความชัดเจนในแง่ของการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ความเห็นว่า ไม่แน่ใจ ว่าควรพิจารณาให้มีการลงทุนจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาในกลุ่มงาน
อาชีพในพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตามข้อก าหนดของกรมส่งเสริมการลงทุน
หรือไม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาทักษะการท างานที่เป็นทักษะที่ถ่ายทอดหรือ
ส่งเสริมให้สามารถท างานในงานอาชีพอื่นได้ (Transferable Skills) โดยพบว่า ทักษะการท างานที่
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านลงความเห็นว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการท างานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้แก่ ทักษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) ทักษะการให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Coaching / Mentoring Skills) ทักษะในการติดตามดูแล (Supervising Skills) ทักษะในการมีใจใฝ่
บริการ (Customer Service Skills) ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสมเหตุผล (Analytic/Logical 
Skills) ทักษะการวางแผน (Planning Skills) และทักษะในการปรับตัว (Adaptability Skills)  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ  
จะมุ่งเน้นแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่มีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้
เข้าสู่อาชีพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ที่มีจุดมุ่งหมายและ
หลักการของจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ด ารงชีวิต  
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ ตระหนัก
ในคุณค่าและความส าคัญของการประกอบอาชีพ (Career Awareness or Career Motivation)  
การส ารวจโลกของงานอาชีพในปัจจุบันและอนาคต (Career Exploration) การสร้างความเข้าใจ 
ในอาชีพ (Career Orientation)  และการเตรียมพร้อมสู่ เส้นทางการประกอบอาชีพ (Career 
Preparation or Career Development or Career Specialization) สอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน อย่าง Evans, Kenneth, Hoyt & Garth (1973) ที่กล่าวถึงกระบวนการ 
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ในการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนโตผ่านกระบวนการจั ดการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการประกอบอาชีพตั้งแต่ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ 
Chaemchoi & Usaho (2012) โดยกระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
ประสานความความร่วมมือในการจัดการเรียนวงจร และให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และโรงเรียนควรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่น ความเป็นอยู่ หรือพื้นฐานของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยกระบวนการสุดท้ายก่อนผู้เรียนจะเข้า
สู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งคือการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางการประกอบอาชีพ (Career Preparation or 
Career Development or Career Specialization) สอดคล้องกับความเห็น  Watthananarong 
(2013) ในการเตรียมคนเข้าสู่โลกของงานจะใช้ระบบการศึกษาที่มีอยู่ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในวิธี
และรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ในแต่ละช่วงของจุดสิ้นสุดขั้นการเรียนในแต่ละระดับ 
ท าให้การศึกษาสนองความต้องการของสังคมและของบุคคลโดยการท าให้คนมีงานท าตามความ
ต้องการทั้งของสังคมและของบุคลากรศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่โลกของงาน การศึกษาเพื่ออาชีพ
หรืออาชีพศึกษา (Career Education) จึงเป็นรูปแบบของการจัดการศึกษาของหลายประเทศ 
ทั่วโลก 
 ในขณะที่ กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
นั้น จะมุ่งเน้นศึกษาที่กลุ่มงานอาชีพและทักษะการท างานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนของกลุ่ม
งานอาชีพนั้น นอกจากกลุ่มงานอาชีพทั้งในส่วนของ 7 หมวดหมวดกิจการเป้าหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแล้วยังมีกลุ่มงานอาชีพ 4 ภาคในตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ  Office of the 
Education Council [OEC] (2018) พบว่า ผลวิเคราะห์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 3 ประกอบด้วยจังหวัดสระแก้วด้วยนั้น พบว่า ในภาพรวมจะถูกขับเคลื่อนโดย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม และภาคการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน เป็นหลัก และผล
วิเคราะห์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม
ด้วยนั้น พบว่า ในภาพรวมจะถูกขับเคลื่อนโดยภาคเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ ภาคการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
และภาคอุตสาหกรรม เป็นหลัก และสอดคล้องกับ Chalaemwong et al. (2016) ที่ได้ศึกษาความ
ต้องการแรงงานที่เป็นความต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2 ด้าน คือ 1) ด้านงานอาชีพที่เป็นความต้องการทั้งในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ และ 2) ด้านระดับทักษะการท างาน และยังสอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชนโดยก าหนดตัวชี้วัดของ
คุณลักษณะอาชีพและทักษะไว้ใน 6 คุณลักษณะส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ (1) ทักษะ
ชีวิต (2) ความเข้าใจอาชีพ (3) ความเข้าใจการเงิน (4) ความรู้ (5) คิดวิเคราะห์ (6) ประเมินตน  และ 
6 คุณลักษณะ ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ (1) ทักษะชีวิต -การเรียน (2) ความ
เข้าใจอาชีพ (3) ความเข้าใจการเงิน (4) คิด -ประเมิน (5) มีน้ าใจ (6) การเป็นเหตุเป็นผล  
(OEC, 2017) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษากรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยศึกษาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยภาพรวมและองค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. กรอบแนวคิดการลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่ผู้วิจัยศึกษาน้ัน ผู้วิจัยเน้นการสังเคราะห์
จากแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ลงทุนจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพในมิติการของการจัดบริการการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้จัดบริการทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการฝึกงานตามหลักสูตร ได้แก่ 
สถานศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ ที่ท าหน้าที่ในการจัด
การศึกษาทุกระดับเป็นหลัก ยังไม่ครอบคลุมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 12 จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่มีประโยชน์มากขึ้นและ
ผลการวิจัยมีผลครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
 2. กรอบแนวคิดงานอาชีพและทักษะการท างานส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผู้วิจัย
สังเคราะห์กลุ่มงานอาชีพจากข้อก าหนดการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) และกระทรวงแรงงาน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการเกิดอาชีพใหม่ 
(Start Up) เพิ่มเติม เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ และทักษะการท างานในการมองเห็นโอกาส
ในการสร้างอาชีพใหม่ ๆ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาให้เป็น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มั่นคงของประเทศต่อไป 
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