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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัด
นครปฐม และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้ประกอบการในจังหวัด
นครปฐม จํานวน 365 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ดังน้ี 1.1) ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของแรงงานไทย 4.0 ได้แก่ ด้านความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และบุคลิกภาพ และด้านการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและความยุติธรรม 1.2) ด้านทักษะท่ีจําเป็นของแรงงานไทยยุค 4.0 
ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ และด้าน
ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 1.3) ด้านความรู้ของแรงงานไทย 4.0 ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ และด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2) แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ
แรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการเสนอว่า ควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกอบธุรกิจ และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งหรือสองภาษาข้ึนไป  

 
คําสําคัญ: คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0  ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

This research aims to: 1) to study Thai workers' characteristics 4.0 according to the view of entrepreneurs 
in Nakhon Pathom Province, and 2 ) to study the approaches for strengthening Thai workers' characteristics 
4.0. The samples used in this study were 365 business entrepreneurs in Nakhon Pathom Province. The tools 
used for data collection are questionnaires. Data analysis using frequency, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. 

 The research found that: 1) Thai workers' characteristics 4.0 according to the view of entrepreneurs 
at a high level in all aspects. 1.1) The desirable qualifications of Thai workers 4.0 are self-discipline and 
responsibility, morality ethics and personality, and the dedication to the public and justice. 1.2) The skills 
needed for Thai workers 4.0 are interpersonal skills, the ability to perform tasks and solve problems 
professionally, and communication skills and information presentation. 1 .3) Knowledge of Thai workers 4.0 
are knowledge and understanding about business operations and knowledge and understanding about 
using language for communication. 2) The approaches for strengthening Thai workers' characteristics 4.0 
according to the view of entrepreneurs proposed that there should be knowledge about laws rules and 
regulations related to business operations, knowledge and understanding of modern business administration 
techniques, knowledge about the application of information technology in business operations,  and 
knowledge of foreign languages one or two languages or more. 
 
Keywords: Thai workers' characteristics 4.0, entrepreneurs in Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา  
 

ในปัจจุบันสถานประกอบการธุรกิจอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้พรมแดน ท้ังด้านสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และท่ีสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ ทําให้สถานประกอบการ

ต่าง ๆ ต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์และกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาส่งผลให้เกิดการแข่งขัน

กันอย่างรุนแรงและรวดเร็วทุกด้าน การท่ีสถานประกอบการแต่ละแห่งจะสามารถดํารงศักยภาพของตัวเองให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือคู่แข่งได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยแรงงานท่ีมีคุณภาพด้วย ซ่ึงก็หมายถึง

การพัฒนาแรงงานที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากข้ึน และการท่ีจะรับแรงงานเข้ามาใหม่ก็ต้องมีการกําหนดใช้กลยุทธ์ในการสรรหา

และคัดเลือกให้ได้แรงงานท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีผู้ประกอบการต้องการซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถพร้อมท่ีจะทํางานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการได้ทันที  
ปัจจุบันรูปแบบการดําเนินงานของสถานประกอบการก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต 

ภาคการค้าและการบริการ เนื่องจากไทยกําลังจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตามนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ (บวร เทศารินทร์, 2560: ออนไลน์) “แรงงาน”ถือเป็นปัจจัย

สําคัญท่ีสุดสําหรับสถานประกอบการ ผลการสํารวจผู้ประกอบการกว่า 800 บริษัท ในปี 2017/18 ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ทศพร โชคชัยผล และคณะ, 2561: ออนไลน์) พบว่า การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาสําคัญของสถานประกอบการใน

ไทย โดยกว่าร้อยละ 20 ขาดแคลนแรงงานทักษะ โดยเฉพาะทักษะดิจิทัล เช่น การเขียนโปรแกรมใหม่ การพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นต้น ผลกระทบดังกล่าวรุนแรงถึงขนาดทําให้สถานประกอบการใหญ่หลาย

แห่งต้องจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานจํานวนมาก เพราะไม่สามารถหาแรงงานไทยท่ีมีทักษะด้านการจัดการข้อมูลในไทยได้

เพียงพอ (ทศพร โชคชัยผล และคณะ, 2561: ออนไลน์) ปัญหาทักษะแรงงานในสังคมไทยคือ ไม่สามารถสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ

ได้ทันกับความต้องการ ผู้ประกอบการต้องหาแรงงานทักษะเพ่ิมกว่า 5 ล้านคน เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง

มาเลเซียและสิงคโปร์ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2560) ดังนั้น กระบวนทัศน์ในการ

พัฒนาแรงงานไทยภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  จึงเป็นหนึ่งมาตรการท่ีเป็นการวางรากฐานการพัฒนาคนในระยะยาว 
โมเดลนี้จึงถูกใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ันคั่ง และย่ังยืนตามแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการให้

เกิดผลออกมาเป็นรูปธรรม เน้นทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีถูกต้อง แต่สิ่งท่ีน่าห่วงท่ีสุดคือการพัฒนาแรงงานเดิมสู่แรงงานยุค 
4.0 เนื่องจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานไทย พบว่าจุดอ่อนสําคัญท้ังท่ีประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มท่ี

จะเกิดในอนาคตคือ การขาดความรู้ท่ีสําคัญ ทักษะท่ีจําเป็น และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น  ขาดทักษะในการทํางานได้จริง 
ขาดทักษะการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน เพราะการทํางานร่วมกันเป็นทีมต้องมีการติดต่อประสานงานกัน รวมถึงขาด
ทักษะด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศซ่ึงจําเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ขาดการเรียนรู้ภาษารวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรมของ

แรงงานต่างด้าวซ่ึงเป็นเพ่ือนร่วมงานด้วย (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2554: 163-165) โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะท่ี

ผู้ประกอบการต้องการเพ่ิมขึ้น ตลาดแรงงานไทยมีการปรับตัวด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทมากข้ึน 
ผู้ประกอบการหันมาพ่ึงเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน ด้านแรงงานต้องเร่งเสริมทักษะทํางานได้หลากหลาย (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2560: 
ออนไลน์) อาทิ ทักษะคอมพิวเตอร์และด้านการบริการ เป็นต้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแรงงาน 4.0 ให้มีผลิตภาพสูง จะต้อง
ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือให้แรงงานพัฒนาตนเองและฝึกอบรมทักษะท่ีสถานประกอบการ

ธุรกิจต้องการซึ่งอาจเป็นทักษะใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้ต่อเนื่อง มีวินัยและคุณธรรม การท่ีผู้ประกอบการ

มีความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะสูงดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมีการนํานวัตกรรมท่ีทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบการทํางาน มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ช่วยลดการทํางานซับซ้อน รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้งานในสถาน
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ประกอบการท่ัวไป ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลา เพ่ิมคุณภาพงาน หากแรงงานไทยไม่สามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง

และความต้องการของสถานประกอบการเหล่านั้นแล้ว ท้ายท่ีสุดแรงงานจะถูกเลิกจ้าง ตกงาน ขาดรายได้ ประเด็นเหล่านี้เป็น

ปัญหาท่ีสําคัญอย่างมาก การวางแผนเตรียมแรงงานในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับความต้องการของตลาดแรงงานท่ี

เปลี่ยนแปลงไป การสร้างแรงงานท่ีสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ในโลกไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงความรู้ท่ีมีข้อจํากัดน้อยลง ใน
การกําหนดกลยุทธ์และวิธีการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายของสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาซ่ึงแรงงานท่ีเป็นคนเก่งและคนดี 
ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะของแรงงานรุ่นใหม่ตามกรอบของคุณลักษณะในเรื่องของความรู้ (knowledge) ความสามารถ 
(ability) ทักษะ (skill) และคุณสมบัติ อ่ืน ๆ (other characteristics) น่าจะเป็นองค์ประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับสถาน

ประกอบการ (เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, 2559: ออนไลน์) 
ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีสถานประกอบกิจการด้านธุรกิจจํานวนท้ังหมด 7,181 แห่ง ท่ีจําเป็นต้องใช้แรงงานรุ่นใหม่ ๆ 

ได้แก่ ธุรกิจด้านการผลิตอาหาร ด้านเกษตรกรรม ด้านโรงแรมและภัตตาคาร ด้านการขายปลีก ด้านการซ่อมแซมยานยนต์ 
และด้านการก่อสร้าง เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายแห่ง (ผู้ประกอบการธุรกิจ, สัมภาษณ์: 2561) พบว่า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีแรงงานท่ีมีคุณลักษณะไม่สอดคล้องหรือตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการหลายประเด็น ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นความรู้ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ด้านทักษะ เช่น ขาดทักษะการใช้

เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขาดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้สารสนเทศ และด้าน
คุณสมบัติ เช่น การทํางานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์และไม่มุ่งเน้นการให้บริการ เป็นต้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นท่ีมาของการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของ

ผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแรงงานไทยให้มีความรู้ความสามารถและ

คุณสมบัติท่ีสอดคล้องตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของแรงงานตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency)   
สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ คือความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้

ความรู้ทักษะและเจตคติท่ีบูรณาการกันอย่างแนบแน่น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546: 
257 อ้างถึงใน ประภัสสร มีน้อย, 2553: 13) กล่าวถึงสมรรถนะหมายถึง ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ และ
แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของเป้าหมายของงานในตําแหน่งนั้น ๆ ซ่ึงสมรรถนะแต่ละตัวจะมี

ความสําคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างไป นอกจากหมายถึงคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
แล้ว อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ (2547: 61 อ้างถึงใน วิทยา พูลศิลป์, 2553: 7) ได้ให้คํานิยามเพ่ิมเติมไว้ว่า คือคุณสมบัติต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ค่านิยมจริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมขององค์การ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องสามารถจําแนกได้ว่า ผู้ท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นหรือคุณลักษณะ

สําคัญอะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ สาเหตุท่ีทํางานแล้วไม่ประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการ เป็น

ต้น คุณลักษณะและความสามารถท่ีมาจากตัวคนท้ังหมดท่ีสะท้อนออกมาในรูปพฤติกรรมการทํางานท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิง

เหตุผลและก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด (superior performance) ท่ีองค์การต้องการโดยมีท่ีมาจากพื้นฐานความรู้ (knowledge) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ทักษะ (skill) วิธีคิด (self-concept) คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive) (เรชา ชูสุวรรณ, 2550 อ้างถึงใน 
เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง, 2557: 11) คือ ความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล ซ่ึงจะส่งผลต่อผลลัพธ์ และโอกาสในการประสบ

ความสําเร็จในงานท่ีทํา โดยคนท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับลักษณะงานน้ัน ๆ มากกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูง

กว่าคนท่ีมีสมรรถนะน้อยกว่า (ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2552: 25 อ้างถึงใน ประภัสสร มีน้อย, 2553: 12) กล่าวโดยสรุป 
สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จ และสร้างผลงานได้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีสูงกว่าคนท่ัวไป 
 

3.2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงาน 4.0  
จากการดําเนินนโยบายไทยแลนด์ยุค 4.0 เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารและการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดการปฏิวัติระบบการทํางาน (Transformation) และการแข่งขันของตลาดโลกเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้

ต้องการแรงงานพันธุ์ใหม่คือ แรงงาน 4.0 ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ เน่ืองจากเป็นแรงงานท่ีมีความสามารถโดด

เด่นหรือแตกต่างจากคนอ่ืน และมีความพิเศษย่อมเป็นท่ีต้องการของทุกองค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะ

ในการใช้เทคโนโลยี สามารถนํานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการทํางาน อีกท้ังจะต้องมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้งานได้ดี เพราะ

ทุกอย่างของระบบเทคโนโลยีใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน หากได้แรงงานเหล่านี้เข้ามาร่วมงานก็เหมือนได้ฟันเฟืองท่ี

แข็งแกร่ง ช่วยขับเคลื่อนให้สถานประกอบการก้าวหน้า ดังนั้น การพัฒนาคุณลักษณะของแรงงานให้เป็นท่ีต้องการของ

ผู้ประกอบการเป็นสิ่งสําคัญ (บวร เทศารินทร์, 2560: ออนไลน์) คําว่า “คุณลักษณะ” ในท่ีนี้ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งท่ี

ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจํา ซ่ึงบุคคลมีก่อนจะได้มาซ่ึงสิทธิหรือตําแหน่ง (ราชบัณฑิต, 2525: 189 อ้างถึงใน วิลาวัลย์ 
สุนทรสิงห์ และจิรัฏ ชวนชม, 2551: 7) สําหรับแนวทางการพัฒนาแรงงานคือ การปรับปรุงส่งเสริมกระบวนการท่ีทําให้ผู้รับ

การฝึกวัยทํางานมีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการทํางาน โดยวิธีการ
ฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 
2545) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือให้นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงานมากข้ึน  
จากการทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาแรงงาน 4.0 (นพวรรณ จุลกนิษฐ, 2559: ออนไลน์) พบว่า คุณสมบัติ

พิเศษของแรงงาน 4.0 ควรมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 9 ประการ ได้แก่ 1) ทันโลกทันเหตุการณ์ 2) ใช้เทคโนโลยีเป็น 3) มีทักษะ

ด้านภาษา เพราะภาษาท่ีสองและสามกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับแรงงานท่ีต้องการความก้าวหน้า หากมีทักษะภาษาดีจะช่วยใน

การสื่อสารมีประสิทธิภาพทํางานร่วมกันได้ราบรื่น สอดคล้องกับผลการสํารวจของจ๊อบส์ ดีบี เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็น

มากท่ีสุดสําหรับผู้ประกอบการพบว่า นายจ้างกว่า 62% เห็นว่าการมีทักษะด้านภาษาและการส่ือสารท่ีดีสําคัญมากท่ีสุด  4) 
จัดการข้อมูลได้ตลอดทุกท่ีทุกเวลา เป็นไปได้ท่ียุคนี้ข้อมูลท่ีเข้ามาแต่ละวันมหาศาล ดังนั้นแรงงานต้องมีความสามารถบริหาร

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี รู้จักเลือกรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ จัดการกับข้อมูลอย่างรู้คุณค่า ย่อมไม่ได้เกิดจากปริมาณ

ข้อมูลท่ีมีเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการรู้จักบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5) 
ความสามารถเปิดรับความรู้ใหม่เป็นน้ําครึ่งแก้ว ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ รู้จักเพ่ิมพูนทักษะเพื่อสร้างโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 6) ปรับตัวได้ดี เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา คนท่ียอมรับและเตรียม

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้จะยืนหยัดและฝ่าฟันวิกฤติท้ังในชีวิตและการทํางานได้ 7) มีความสามารถหลากหลาย ในเวลาท่ี
สถานประกอบการขาดแคลนแรงงานหรือมีการโยกย้ายงาน แรงงานท่ีมีทักษะหลากหลายย่อมได้เปรียบกว่าแรงงานท่ีทําได้

อย่างเดียว 8) มีความสามารถในการเป็นผู้นําได้ ต้องคิดเชิงกลยุทธ์และแก้ปัญหาได้ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆเพ่ือให้งานสําเร็จ 9) มี
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะการทํางานต้องใช้ความอดทนสูง เปิดใจท่ีจะเรียนรู้ให้มาก  
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3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดสมรรถนะของแรงงาน ได้แก่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (2561: บทคัดย่อ) 

วิจัยเรื่อง “ความต้องการแรงงานและการผลิตกําลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการ

สัมภาษณ์ด้านสมรรถนะของแรงงานท่ีผู้ประกอบการต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความสําคัญในด้านสมรรถนะท้ัง 8 ด้าน 
โดยจัดเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ รองลงมา 2) ทักษะการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 3) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและความต่างด้านความคิด ทัศนคติ 4) ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 5) ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา 6) ทักษะด้านการสื่อสาร

และรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ 7) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 8) ทักษะด้านการสร้างสรรค์

นวัตกรรม ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ พบว่า สมรรถนะที่ให้ความสําคัญนอกเหนือจากทักษะท้ัง 8 ข้อ คือ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามรายวิชาเฉพาะ วิชาท่ัวไป และวิชาชีพ เน้นทักษะการเป็นนักปฏิบัติ ทักษะเฉพาะประเภทวิชาตามประเภท เช่น 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยระบบการเกษตรสมัยใหม่ ระบบ

ธุรกิจดิจิทัล ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการตลาดออนไลน์ ควรมีทักษะด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ ทักษะการเป็น

นักเขียนโปรแกรมท่ีมีคุณภาพ ทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ใช้เครื่องมือด้านโปรแกรมใหม่ ๆ บนมือถือ มีสมรรถนะการดําเนินธุรกิจ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แรงงานสามารถใช้เคร่ืองมือฮาร์ดแวร์สมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาธุรกิจ และสมรรถนะแรงงานตาม

มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการพัฒนาสมรรถนะตามแนวคิดโมเดลสมรรถนะ KSL31220 (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2560 
อ้างถึงใน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, 2561: ค) ข้อค้นพบอีกประเด็นท่ีควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญเพ่ือการพัฒนา

ยกระดับความสามารถของแรงงาน ลดจุดอ่อน เติมเต็มจุดแข็ง ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความรู้และคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ งานวิจัยของประมวล เสนาฤทธ์ิ (2531: 

12-16) กรมอาชีวศึกษา โดยกองแผนงาน ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในเร่ือง “คนอย่างไรท่ีนายจ้าง

ต้องการ” จากคําตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดท่ีได้ระบุคุณสมบัติลูกจ้างหรือแรงงานท่ีต้องการแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
คุณสมบัติทางด้านวิชาการและคุณสมบัติทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม สําหรับคุณสมบัติด้านวิชาการ บางตําแหน่งข้ึนอยู่กับ

ลักษณะของตําแหน่งนั้น หลายแหล่งเน้นเป็นพิเศษว่าคะแนนเฉลี่ยต้องอยู่ในระดับท่ีดีและตรงกับสายงาน ท่ีสําคัญมากประการ

หนึ่งท่ีนายจ้างระบุค่อนข้างเด่นชัดก็คือ ความรู้ภาษาอังกฤษ นายจ้างบางแห่งไม่คํานึงถึงผลการเรียนโดยให้เหตุผลว่า คนทํางาน

ดีไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง คนเรียนเก่งไม่จําเป็นต้องทํางานดี ท่ีนายจ้างเน้นมากเป็นพิเศษคือ เรื่องจริยธรรมและคุณธรรม ได้แก่ 
ความอดทน มีวินัย ซ่ือสัตย์ มีน้ําใจ ยอมรับสภาพงาน รอบคอบ สู้งาน มีเจตคติท่ีถูกต้องต่องาน ตลอดจนคุณสมบัติเสริมด้าน

อ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการปรับตัวทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ บุคลิกดีและมีความเป็นผู้นํา เป็นต้น  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านทักษะ ได้แก่ งานวิจัยของพัฒนาวดี ชูโต (2546: 161-163) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ทักษะการทํางานของแรงงานไทยมุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน” พบว่า แรงงาน
ท่ีดีควรมีความรู้และความเข้าใจเร่ืองทักษะการทํางาน บุคคลจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ท่ีใช้ในงานเป็น

พ้ืนฐาน มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ และมีทัศนคติหรือจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน แต่นอกจากความรู้และทักษะเฉพาะท่ี

เกี่ยวกับงานแล้ว ทักษะการทํางานท่ีเป็นท่ีต้องการในอนาคต คือ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษา (ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ) ความรู้และทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์) ความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารได้แก่ การพูด  การฟัง การประสานงาน  การคิดวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจน
จิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความขยัน ความอดทนและการมีนิสัยรักการเรียนรู้ โดยเสนอว่า ทุกฝ่าย

ท่ีเกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะการทํางานให้เหมาะสมกับวัย หน้าท่ี และความรับผิดชอบ พรทิพา  แซ่
เอ้ียว (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง “ความต้องการแรงงานและคุณลักษณะของแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในประเทศไทย” พบว่า สถานประกอบการให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้าน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1321
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คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับตํ่ากว่าและสูงกว่าปริญญาตรี รวมท้ังบุคลากรควรมี

ท้ังความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความรู้และทักษะด้านการบริหารและการติดต่อ 
ประสานงาน ข้อเสนอแนะคือ สถาบันการศึกษาควรสร้างบุคลากรรองรับการขยายตัว โดยเน้นให้ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับ

ต่ํากว่าปริญญาตรีควรมีความรู้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการปฏิบัติงานจริง ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีควร

มีความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้ในการเขียน และผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีควรมีความรู้ในการ

ถ่ายทอดเทคนิคการทํางาน  มีความรู้เร่ืองระบบการจัดการ และมีประสบการณ์การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 
และสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2555: 163-165) ศึกษาเร่ือง “ความพร้อมของกําลังคนรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา 
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พบว่า ผู้ทํางานควรมีความสามารถในการส่ือสาร โดยเฉพาะการสื่อสารกับแรงงานต่าง

ด้าว ให้เข้าใจตรงกันนั้นเป็นสิ่งท่ีสําคัญ เพ่ือให้การขับเคลื่อนในการทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และรู้จักการประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงอาจจะมีการพัฒนาแรงงานไทยโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยการเปิดหลักสูตรในการอบรม

สอดแทรกความรู้ทางด้านกฎหมาย ซ่ึงจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อแรงงานและผู้ประกอบการในภาพรวม  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดสมรรถนะ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวล เสนาฤทธ์ิ (2531) พัฒนาวดี ชูโต (2546) 
พรทิพา  แซ่เอ้ียว (2551) วิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ ชวนชม (2551) ชินวัตร เชื้อสระคู (2551) สุครีพ โพธิ์ชัย (2552) 
วิทยา พูลศิลป์ (2553) สมหมาย ชาญสิกขกร (2553) ประภัสสร มีน้อย (2553) อารีย์ มยังพงษ์ (2553) ปราณี หม้ันเขตวิทย์ 
(2555) สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2555) เสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง (2557) กฤตสุดา เขียวอุบล (2558) และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ (2561) เป็นต้น สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยธุรกิจด้านการผลิต

อาหาร  ด้านเกษตรกรรม ด้านโรงแรมและภัตตาคาร ด้านการขายปลีก ด้านการซ่อมแซมยานยนต์ และด้านการก่อสร้าง 
จํานวน 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน อําเภอ

กําแพงแสน และอําเภอพุทธมณฑล จํานวน 7,181 คน (สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม, 2561) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครปฐมที่ได้เข้าร่วมประชุมกับสํานักงานสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จํานวน 365 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรเครซ่ีและมอร์แกน โดยวิธีการ
สุ่มแบบง่าย  

       

 การเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้การเก็บรวบรมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากกรอบแนวคิด

และวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็น

คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 

ด้านความรู้ของแรงงานไทย 4.0   

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ด้านทักษะท่ีจําเป็นของแรงงานไทย 4.0   

3. ทักษะทางปัญญา และการใช้ความคิด 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้สารสนเทศ 

6. ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

7. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 

8. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแรงงานไทย 4.0   

9. คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ 

10. การทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นการให้บริการ 

11. การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

12. มนุษยสัมพันธ์  

13. ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ 

14. การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม และความยุติธรรม 

15.  ภาวะผู้นํา แรงจูงใจและเจตคติท่ีด ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. ตําแหน่ง 
6. ระยะเวลาในการทํางาน 
7. รายได้ต่อเดือน 
8. ลักษณะงานท่ีทํา 
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ

ประกอบธุรกิจ 
10. จํานวนบุคลากร 
11. ประเภทธุรกิจ 
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แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ระยะเวลาในการทํางาน รายได้ต่อเดือน ลักษณะงานท่ีทํา ระยะเวลาในการดําเนินการประกอบ

ธุรกิจ จํานวนบุคลากร และประเภทธุรกิจ ลักษณะคําถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านคุณสมบัติของแรงงานไทย 4.0 เป็นคําถามแบบปลายปิด โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) และตอนท่ี 3 
เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ เป็นคําถาม

แบบปลายเปิด  
 

      การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีวิเคราะห์โดยการ

หาค่าความถี่และค่าร้อยละ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่ง ระยะเวลาในการทํางาน รายได้
ต่อเดือน ลักษณะงานท่ีทํา ระยะเวลาในการดําเนินการประกอบธุรกิจ จํานวนบุคลากร และประเภทธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ  

 
6. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อย

ละ 55.6 อายุ 31-40 ปี จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.7 มีสถานภาพโสด จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 190 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.1 ระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ปี จํานวน 163 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.7 6 รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทข้ึน

ไป จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ลักษณะงานท่ีทํามากท่ีสุด คือ งานท่ีต้องใช้สมอง/ ปัญญา จํานวน 206 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.4 ระยะเวลาในการดําเนินการประกอบธุรกิจ 16 ปีขึ้นไป จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 จํานวนบุคลากร

มากท่ีสุด คือ 100 คนข้ึนไป จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 ประเภทธุรกิจด้านการผลิตอาหาร จํานวน 105 คิดเป็น    
ร้อยละ 28.8 ตามลําดับ 

 

  คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.149, S.D= 0.676) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี  

 1. ด้านความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.045, S.D= 0.741) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ แรงงานควรมีความรู้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านธุรกิจและ

บริหารจัดการระบบงานธุรกิจได้ดี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ท่ีควรนํามาใช้  มีความรู้
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และมีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ท่ี เรียนและมี

ความสามารถเชิงธุรกิจ 2) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร แรงงานควรมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารและการปฏิบัติงานได้ และมีความรู้ภาษาต่างประเทศโดยภาษาใดภาษาหนึ่งหรือสองภาษาข้ึนไป ตามลําดับ 
            2. ด้านทักษะที่จําเป็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.162, S.D= 0.655) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แรงงานควรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อ่ืน สามารถเข้าถึงบุคคลในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 2) ความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ แรงงานควรมีทักษะคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถ
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วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะประเด็นของปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหา มีทักษะพ้ืนฐานในภารกิจงานของตนเอง สามารถ
ทํางานอย่างมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดีและแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที 3) ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ  แรงงานควรมีทักษะการสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารความคิดของตนเองกับเพ่ือนร่วมงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน มีความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจได้ 4) ทักษะการใช้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แรงงานควรมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะการซ่อมแซมการดูแลและรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง

สมํ่าเสมอ และมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 5) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้สารสนเทศ แรงงานควรมีความใฝ่รู้ในการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลและการ

คัดเลือกสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องมาใช้งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ และมีความสามารถในการคํานวณข้ันพ้ืนฐานได้เป็น

อย่างดี 6) ทักษะทางปัญญา และการใช้ความคิด แรงงานควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางใน

การทํางานเพ่ือให้ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน มีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถ
เรียนรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพ ตามลําดับ 
              3. ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.241, S.D= 0.633) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ 
แรงงานไทย 4.0 ควรมีระเบียบวินัยในการทํางาน ตรงต่อเวลาสมํ่าเสมอ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี และยอมรับผลการกระทําของตนเองในการปฏิบัติหน้าท่ี 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ แรงงานไทย 4.0 
ควรประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามกาลเทศะด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ขยันหม่ันเพียรต้ังใจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม

กับกาลเทศะ 3) ด้านการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม และความยุติธรรม  แรงงานไทย 4.0 ควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงตรง 
ยุติธรรม สอดคล้องกับความเป็นจริง มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และช่วยเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ แก่ผู้อ่ืน
ตามกําลังสติปัญญา วางตนเป็นกลางอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 4) ด้านการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นการให้บริการ 
แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ ให้คําแนะนําและคําปรึกษา การให้บริการอย่างเท่าเทียม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เน้นคุณภาพการบริการท่ีฉับพลัน รวดเร็ว  ทํางานด้วยความเต็มใจแม้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วก็ตาม 5) ด้านมนุษย

สัมพันธ์ แรงงานไทย 4.0 ควรย้ิมแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ให้คําแนะนําท่ีเป็น

ประโยชน์ตามท่ีผู้รับบริการต้องการ การติดต่อประสานงานและให้คําปรึกษาในการหาแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่

ผู้รับบริการอย่างเต็มใจ มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ให้เกียรติและยอมรับในความสามารถของเพ่ือนร่วมทีม 6) ด้าน
การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถในการปรับตัวในความไม่แน่นอน

และสภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก และมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทํางานใหม่เพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด มีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้องของงานเพื่อให้งานมีคุณภาพ 
สามารถเข้ากับบุคคลทุกระดับได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ มีความคิดนอก
กรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอท่ีจะ

นําโอกาสมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 7) ด้านภาวะผู้นํา แรงจูงใจ และเจตคติท่ีดี แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถใน
การกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทํางานได้อย่างเหมาะสมมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดกว้างไกล กล้า
ตัดสินใจด้วยเหตุผล ชื่นชมความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดกําลังใจในการพัฒนาให้ดีขึ้น และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ตามลําดับ 
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แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงาน 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการ สามารถสรุปแนวทางได้ ดังน้ี    
1. ด้านความรู้ แรงงานไทย 4.0 ควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ สถานประกอบการควรมี

การจัดอบรมบรรยายเก่ียวกับเร่ืองแรงงานไทย 4.0 และมีสื่อออนไลน์เพ่ือการเข้าถึงและตอบโจทย์ ตัวแรงงานไทยควรมี

ความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยนําเอาไอทีเข้ามาใช้ในการทํางาน อีกท้ังยังควรมีความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษท่ีใช้งานได้ดี เพราะทุกอย่างของระบบไอทีล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ควรมีการให้ความรู้กับ

แรงงานในส่วนของการผลิต เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามสถานการณ์ ควรมีความรู้มีวุฒิประกอบในการทํางานท่ี

เหมาะสมในตําแหน่งงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ในการสื่อสารได้ และมีการวางแผนก่อนการทํางานอยู่เสมอ 
นอกจากน้ีควรมีความรู้ทางกฎหมาย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนํามาประกอบในการทํางาน และมีความรู้ท่ีทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

   2. ด้านทักษะ สถานประกอบการควรมีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแบบลงมือทํา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการทํางาน

ยุค 4.0 เนื่องจากมีการหันมาพ่ึงเทคโนโลยีมากข้ึน แรงงานไทย 4.0 จึงต้องเร่งเสริมทักษะทํางานให้หลากหลาย ท้ังการปรับตัว

โดยต้องมีการเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้

เป็นอย่างดี สถานประกอบการควรมีการคัดเลือกแรงงานท่ีมีทักษะเหมาะสม เพ่ือทําให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ตัว
แรงงานควรมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในทุกบริบทและแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด และมีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจําเป็นในการทํางานหรือการประกอบธุรกิจ 

   2.3 ด้านคุณสมบัติ แรงงานไทย 4.0 ควรมีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คํานึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน สถานประกอบการควรมีระบบการประชาสัมพันธ์ให้

ท่ัวถึง เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการบางแห่งหรือแรงงานบางตําแหน่งยังไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร แรงงานควรเป็นผู้มี

วิสัยทัศน์อันกว้าง สามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจ  ไวต่อข้อมูลและการเปล่ียนแปลงใหม่ 
ๆ จําเป็นต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ ควรเป็นผู้ท่ีทํางานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความใส่ใจในเพ่ือน

ร่วมงาน ร่าเริงแจ่มใส จะต้องศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ รวมท้ังมีความคิดท่ีสร้างสรรค์  
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

คุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน สามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ ดังน้ี 
  1. ด้านความรู้ของแรงงานไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมมีคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 อยู่ในระดับมาก ดังน้ี 
     1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนาวดี ชูโต (2546: 161-
163) ศึกษาทักษะการทํางานของแรงงานไทยมุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน พบว่า 
แรงงานควรมีความรู้และความเข้าใจเร่ืองทักษะการทํางาน บุคคลจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ท่ีใช้ในงาน

เป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้าง

ตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพและ

คุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า นายจ้างท่ีมีอายุต่างกัน มีความต้องการด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และทักษะด้านการใช้สารสนเทศ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ นายจ้างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการ
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ นายจ้างท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความต้องการด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
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และด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง  
(2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจ โรงแรมเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะของบุคลากรโรงแรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านบุคลิกลักษณะประจําตัว ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาเดิม

นั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ การแสดงออกทางความคิดและทางปัญญา เพ่ือให้สอดคล้องกับกับความ

ต้องการบุคลากรของสถานประกอบการธุรกิจในปัจจุบัน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการธุรกิจในจังหวัดนครปฐมส่วน

ใหญ่จะส่งแรงงานไปทดสอบและอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการของตนเองโดยใช้มาตรการจูงใจ

ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545  
    1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร 
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ตามความต้องการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวันออกท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน ท้ัง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาและการ

สื่อสาร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (2555: 163-165) ศึกษาวิจัยเร่ืองความพร้อมของกําลังคนรองรับการ

เปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า ผู้ทํางานควรมีความสามารถในการส่ือสาร 
โดยเฉพาะการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนั้นเป็นสิ่งท่ีสําคัญ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากในจังหวัด

นครปฐมมีแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก และมีสถานศึกษาหลายแห่งท่ีจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 
เพ่ือให้แรงงานเรียนรู้และสามารถนําไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 2. ด้านทักษะที่จําเป็นของแรงงานไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมมีคุณลักษณะของแรงงานไทย 4.0 อยู่ในระดับมาก 
ดังน้ี 
    2.1 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร  (2553 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานลําดับแรกคือ มนุษยสัมพันธ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ มยังพงษ์ 
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพความต้องการและคุณลักษณะของบุคลากรด้านซอฟแวร์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการได้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็น

การสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน ระหว่างและหลังการทํางาน ซ่ึงทําให้แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
    2.2 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มี
น้อย (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าแรงงานควรมีความเป็นมืออาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตสุดา เขียวอุบล  (2558 : 
บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ภาคธุรกิจบริการใน

จังหวัดพิษณุโลกท่ีสําคัญคือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใน

ปัจจุบันภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที จึง
เป็นทักษะท่ีสําคัญของแรงงานไทย 4.0 
    2.3 ด้านทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : 
บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญระดับมากคือ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการแรงงานยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศจําเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ

อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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    2.4 ด้านทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มี
น้อย (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพบว่า การบริหารทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า รู้จักสรรหาและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า คะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ อาจเน่ืองมาจากสถานประกอบการส่วน

ใหญ่มีการฝึกอบรมแรงงานก่อนการทํางานท่ีว่าด้วยการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์และความปลอดภัยอย่างสูงท่ีสุดต่อการปฏิบัติงาน 
    2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้สารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาการสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรพบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือให้สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับพรทิพา  แซ่เอ้ียว (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

ความต้องการแรงงานและคุณลักษณะของแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในประเทศไทย พบว่า สถาน
ประกอบการให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะด้านทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข และการใช้สารสนเทศ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบจําเป็นต้องอาศัยแรงงานท่ีมีทักษะในการอ่านและ

ตีความหมายคําชี้แจงและเร่ืองราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีทักษะในการคํานวณบัญชีต้นทุน รายรับรายจ่าย และ
สินค้า  
    2.6 ด้านทักษะทางปัญญาและการใช้ความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาการสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากกรอบคุณลักษณะของบุคลากรในส่วนราชการ 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลักท่ีส่วนราชการต้องการคือ ทักษะการใช้ความคิด สอดคล้องกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ (2561: บทคัดย่อ) วิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสมรรถนะด้านทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการมีทัศนะว่าแรงงานที่แสดงออกทางความคิดและทางปัญญา 
มีวิธีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถเพ่ิมมูลค่าในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
  3. ด้านคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของแรงงานไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ี 
     3.1 ด้านความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าใน

ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความมีวินัยในตนเอง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานแรงงานท่ีว่าด้วยความมีวินัยในตนเองทั้งในเร่ืองของการตรงต่อเวลา การแต่งกายท่ีสุภาพ เหมาะสมกับ

กาลเทศะ และความรับผิดชอบในยอมรับผลของการปฏิบัติงานไม่ว่าผลงานนั้นจะออกมาในทางบวกหรือทางลบ 
      3.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของประมวล เสนาฤทธ์ิ (2531: 12-16) จาก
การสัมภาษณ์คุณสมบัติลูกจ้างท่ีต้องการแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือคุณสมบัติทางด้านวิชาการและคุณสมบัติทางด้านจริยธรรม

และคุณธรรม คนทํางานดีไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง คนเรียนเก่งไม่จําเป็นต้องทํางานดี เร่ืองท่ีนายจ้างเน้นมากเป็นพิเศษคือ 
จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมและจรรยาบรรณในการให้บริการ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงานส่วนหน่ึงได้รับการขัดเกลาจาก

สถาบันครอบครัวท่ีได้มีการอบรมและปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก การแนะนําปฐมนิเทศในเร่ืองของบุคลิกภาพ ด้านการมีสัมมา

คารวะ การแต่งกาย การปฏิบัติตนกับผู้ท่ีอาวุโสในสถานประกอบการ ซ่ึงยังรวมไปถึงสถานบันการศึกษา และสภาพแวดล้อม

สังคมท่ีได้หล่อหลอมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ สอดคล้องกับสุครีพ โพธิ์ชัย (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจริยธรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนทุกกลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านจริยธรรมของผู้บริหารโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการสร้างสมรรถนะหลักและ
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คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ

หลักของบุคลากรสายสนับสนุนมี 13 ด้าน โดยเรียงลําดับความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอันดับท่ี 1 คุณธรรม

จริยธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตสุดา เขียวอุบล (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงาน

ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการภาคธุรกิจบริการในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม

อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
     3.3 ด้านการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมและความยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุครีพ โพธิ์ชัย (2552 : บทคัดย่อ) 
ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งเปือย อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และด้านความยุติธรรมต่อผู้อ่ืนอยู่ในระดับ

มาก ท้ังนี้ อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปลูกฝังของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมในด้านการ

อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้คนส่วนมาก และมีความยุติธรรมในการตัดสินใจต่อการปฏิบัติงาน โดย
ไม่เอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
            3.4 ด้านการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และมุ่งเน้นการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของชินวัตร เชื้อสาคู (2551: 
บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของพนักงานบริการและคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้าร้านทรูมูฟ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านจิตใจใฝ่บริการ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) 
ผลการวิจัยพบว่า การทํางานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมุ่งเน้นการให้บริการ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากความตั้งใจท่ีอยู่ในตัวบุคคลนั้นเองท่ี

จะต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จโดยให้การบริการด้วยความเต็มใจ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า การให้ความม่ันใจกับ

ลูกค้า  การตอบสนองต่อลูกค้าเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือไว้ใจของลูกค้าท่ีมีต่อสถานประกอบการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 
            3.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา พูลศิลป์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพ

และคุณลักษณะของลูกจ้างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับจากค่ามากท่ีสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเครือข่ายภาค

ตะวันออกท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน ท้ัง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3 ลําดับแรก 
คือ มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ 
ชวนชม (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาคุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาเขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการสํารวจคุณลักษณะของบุคลากรท่ีสําคัญคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่าผู้ประกอบการต้องการ

บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นทีมได้ มีเจตคติและความรู้สึกท่ีดีต่องานและเพ่ือน

ร่วมงาน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการธุรกิจได้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการร่วมกันระหว่างแรงงานใหม่และแรงงาน

เก่า ยังรวมไปถึงระดับผู้บริหารได้มีกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของกฤตสุดา เขียวอุบล  (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของสถาน

ประกอบกิจการ ภาคธุรกิจบริการในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของแรงงานทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน ตามลําดับดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ดา้นความสามารถในการปฏิบัติงาน และการสร้างเจตคติท่ี
ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  
            3.6 ด้านการปรับตัว ความยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ชาญสิกขกร 
(2553 : บทคัดย่อ) พบว่า คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการดําเนินการเชิงรุกหรือการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากสถานประกอบการเปิดโอกาสให้แรงงาน

ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการให้คําแนะนํากับแรงงานท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ให้มีการปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมซ่ึงอาจส่งผลให้แรงงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยเต็มใจ คล่องแคล่ว และมีความคิดริเริ่มในการทําสิ่งใหม่ ๆ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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            3.7 ด้านภาวะผู้นํา แรงจูงใจ และเจตคติท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒนาวดี ชูโต (2546: 161-163) ศึกษา

ทักษะการทํางานของแรงงานไทยมุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน พบว่าแรงงานจะ

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีทัศนคติหรือจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน ส่วนด้านภาวะผู้นําเป็นสมรรถนะหลักของ

บุคลากร สอดคล้องกับประภัสสร มีน้อย (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าด้านแรงจูงใจ/เจตคติเป็นสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ ฉายรุ้ง  (2557 : บทคัดย่อ) ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงานอาจได้รับการฝึกให้มีภาวะผู้นํา

ท้ังในเรื่องของการตัดสินใจท่ีได้รับมอบอํานาจแบบเด็ดขาดเพียงแค่คนเดียว และมีแรงจูงใจในการทํางานให้ประสบ

ความสําเร็จ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่องาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อตนเอง  
 

แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
 1. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานด้านความรู้ตามทัศนะของผู้ประกอบการ แรงงานไทย 4.0 ควรมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดอบรมบรรยายเกี่ยวกับเร่ืองแรงงานไทย 4.0 
และมีสื่อออนไลน์เพ่ือการเข้าถึงและตอบโจทย์ แรงงานควรจะความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยนําเอา
ไอทีเข้ามาใช้ในการทํางาน อีกท้ังยังควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้งานได้ดี เพราะทุกอย่างของระบบไอทีล้วนแต่เป็น

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สถานประกอบการควรจะต้องมีการให้ความรู้กับแรงงานในส่วนของการผลิต เพ่ือให้แรงงาน

สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามแรงงานไทยยุค 4.0 เพราะบางคนยังไม่เข้าใจความหมาย แรงงานจะต้องมีความรู้ มีวุฒิประกอบ

ในการทํางานท่ีเหมาะสมในตําแหน่งงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้ มีการวางแผนก่อนการ

ทํางานอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรมีความรู้ทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนํามาประกอบในการทํางาน ควรเป็น

ความรู้ท่ีทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ ชวนชม (2551: บทคัดย่อ) 
การวิจัยคุณลักษณะของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของผู้ประกอบการกรณีศึกษาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านความรู้เป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการต้องการในระดับมาก โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ

สรรหาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ความรู้ความเข้าใจในการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ด้านการฝึกอบรม 
การปฐมนิเทศ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการทํางาน การวางแผนกําลังคน การวิเคราะห์งาน การรักษาความ

ปลอดภัยในหน่วยงาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์  
2. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานด้านทักษะตามทัศนะของผู้ประกอบการ สถานประกอบการควรมีการ

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแบบลงมือทํา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการทํางานยุค 4.0 เนื่องจากมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน จึง
ต้องเร่งเสริมทักษะทํางานของแรงงานไทยให้หลากหลาย ท้ังการปรับตัวโดยต้องมีการเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อม

เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สถานประกอบการควรมีการคัดเลือก

แรงงานท่ีมีทักษะเหมาะสม เพ่ือทําให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในทุกบริบท และแก้ไข
ปัญหาอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ควรมีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจําเป็นในการทํางานหรือการ

ประกอบธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ สุนทรสิงห์ และจิรัฐ ชวนชม (2551: บทคัดย่อ) พบว่า ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่มองว่าบุคลากรที่สามารถดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ควรมีความสามารถใช้เคร่ืองมือ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน การวางแผนกําลังคน การทําแผนเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การดําเนินงาน

เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและสันทนาการ และสามารถดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานได้มากขึ้น 
3. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะแรงงานด้านคุณสมบัติตามทัศนะของผู้ประกอบการ แรงงานไทย 4.0 ควร

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย คํานึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงมากกว่านี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานประกอบการบางแห่งหรือแรงงานบางตําแหน่งยังไม่มีความ

พร้อมในเรื่องของแรงงานไทย 4.0 นอกจากแรงงานจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้าง สามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันและอนาคต
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ได้เป็นอย่างดี ยังต้องกล้าตัดสินใจ  ไวต่อข้อมูลและการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ และแรงงานไทย 
4.0 ควรเป็นผู้ท่ีทํางานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใส่ใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่าเริงแจ่มใส หม่ันศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ และ
มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี หม้ันเขตวิทย์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางพัฒนาบุคลากรควร

พัฒนาด้านการเรียนรู้ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการบริหาร และเน้นการมีส่วน

ร่วมภายในสถานประกอบการให้มากย่ิงข้ึน ด้านความสามารถ ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรในด้านทักษะการพูดและการ

ประสานงาน ด้านบุคลิกภาพ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น และกล้าคิดกล้า
แสดงออก 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ แรงงานไทย 4.0 ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม นอกจากจะเป็น

ผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้

เทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีความรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด

ภาษาหน่ึงหรือสองภาษาข้ึนไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า  เป็นต้น  การมีทักษะพ้ืนฐานในภารกิจงานของตนเองจะ

สามารถทํางานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การเป็นผู้ตรงต่อ

เวลา และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของแรงงานไทยท่ีสอดรับกับนวัตกรรม 4.0  

โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท้ังนายจ้างและลูกจ้าง รวมท้ังองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ควบคู่กับการประเมินเชิง

พฤติกรรม และผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาแรงงานไทยในมุมมองของนักวิชาการและนักวิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและครบทุกประเด็น 
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