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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพท่ี

นาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานยุคดิจิทลัในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก คณะผูวิ้จยัใช้

ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานคือ ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ กาํหนดตวัอย่างแบบโควตา้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั

ผูป้ฏิบติังานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 3 จงัหวดั ประกอบดว้ย ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี และระยอง รวม 450 ตวัอยา่ง ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ มีกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัคือ นกัวิชาการสถาบนัการศึกษา  นกัวิชาการแรงงาน และผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งส้ิน 10 คน และใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษา มีสมรรถนะไม่ตรงตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวันออก โดยนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่มีสมรรถนะแบบมืออาชีพ 3 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1) 

ความสามารถทางภาษา 2) มีความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์และ 3) การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย ์

ส่วนทกัษะของนักทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทลั พบว่า นกัทรัพยากรมนุษยค์วรมีทกัษะ 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การ

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 2) มีความรู้เร่ืองโซเชียลมีเดีย และ 3) มีทักษะด้านการตลาด ดังนั้น ควรส่งเสริมให้นัก

ทรัพยากรมนุษยเ์สริมทกัษะใหม่ให้ตอบสนองในยคุดิจิทลั ตลอดจนพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือช่วยให้องคก์ารมีความแข็งแกร่ง และสามารถยืนหยดัท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงในยุค

ดิจิทลัได ้
 

คาํสําคญั: สมรรถนะ  นักทรัพยากรมนุษย์  ดิจิทัล 
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Abstract 

The objective of this research is to propose developmental approaches to enhance the competency of human 

resource professionals leading to the optimization of operations in the digital era in the Eastern Special Development 

Zone. The research applied mixed methods including quantitative research methods and quota sampling. Data were 

collected from 450 human resource workers in the Eastern Special Development Zone, consisting of Chachoengsao, 

Chonburi and Rayong, using random sampling methods. Data collection was co9nducted using a questionnaire Data 

analysis was performed with descriptive statistics and inferential statistics. The research also collect information from 

10 key informants including scholars from educational institutions, scholars specializing in labor, and human resource 

managers in the industry, using a specific sampling method. The results of the research showed that vocational and 

tertiary graduates did not meet the needs of the industrial sector in the Eastern Special Development Zone. Basically, 

human resource workers were required to have 3 core competencies: 1) language proficiency, 2) professional 

knowledge in human resources, and 3) utilization of digital technology in human resource work. In the digital era, 

human resource professionals should have three skills: 1) learning new technology, 2) knowledge of social media, and 

3) marketing skills. The research recommended human resource workers to have required skills in the digital era as 

well as the development of the organization’ s management systems using digital technology to become a strong 

organization and get prepared for dynamic changes in the digital era. 
 

Keywords: Competency, Human Resource Developer, Digital 

 

1. บทนํา 

ในสภาวการณ์ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ องคก์าร

ธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัทั้งทางดา้นธุรกิจ และใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารมากยิ่งข้ึน จึงนาํไปสู่

การวางแผนกาํหนดนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศไทยท่ีมีความต่อเน่ืองมาจนถึง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

วางรากฐานของประเทศให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธ์ิของแผนท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงและรองรับการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองกนั

ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยยดึคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา มุ่งเนน้การยกระดบั

คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ การพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) และสอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมีวิสัยทศัน์เชิง

นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของไทยท่ีกาํหนดข้ึนให้ทนัโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหลกัการในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมเพ่ือใหป้ระเทศไทยกลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (ธาดา ราชกิจ, 2562) 

ปัจจุบนัประเทศไทยกา้วเขา้สู่ไทยแลนด์ 4.0 การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นหน่ึงในกลยุทธ์สําคญัท่ีจะ

ขบัเคล่ือนประเทศสู่จุดหมาย ความทา้ทายในการทาํงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทลัของ
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องคก์ร ทรัพยากรมนุษยต์อ้งพฒันาทกัษะต่างๆ ทั้งในเชิงการเพิ่มทกัษะใหม่ท่ีจาํเป็น (Reskill) และการเสริมทกัษะใหม่ 

(Upskill) เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับโลกท่ีเปล่ียนเป็นยุคดิจิทัล ส่ิงเหล่าน้ีคือกุญแจสําคญัท่ีจะช่วยสร้างระบบ

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยปัญหาการจดัการทรัพยากร

มนุษยใ์นปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอนาคต เม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยคุดิจิทลัมากข้ึน ประเด็นหน่ึงท่ีโดดเด่นข้ึน

ตามมาคือเร่ืองของการปฏิวติัทางอาชีพ (Career Disruption) ฝ่ายท่ีตอ้งปรับตวัมากท่ีสุดกคื็อฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ดงันั้น

การพฒันาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยน์ับเป็นเร่ืองสําคญัและเป็นเร่ืองท่ีควรเร่งพฒันาเป็นอนัดับแรกเพ่ือ

นาํไปสู่การพฒันาองคก์รดา้นอ่ืนๆ ต่อไป (Srisermpohk, 2004; Maharatsagun, 2007; Punnitamai, 2010) จากท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้จึงทาํใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่ึงในกลยทุธ์สาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนประเทศสู่ยคุดิจิทลั และเม่ือประเทศ

ไทยเดินมาถึงจุดบงัคบัท่ีประเทศไม่อาจจะหยุดอยู่น่ิงได้ เน่ืองจากการพฒันาประเทศได้หยุดอยู่กับท่ีบนพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมเดิม ขณะท่ีประเทศอ่ืนกา้วเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่จากการคิดคน้นวตักรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะ

พลิกประเทศไทยใหม่ โดยการพฒันา “โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 

EEC)” บนพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเดิมของโครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาค

ตะวนัออก (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

โดยต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ “เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก” ข้ึน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป (พระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก, 2561) เพ่ือให้เป็นเขต

เศรษฐกิจชั้นนาํของอาเซียน ดว้ยการแบ่งเขตอุตสาหกรรม เขตพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตพฒันาเมือง และกาํลงัคน

ความรู้สูง (สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560) ดังนั้นประเทศจึงต้องมีการลงทุนด้าน

นวตักรรมและทุนมนุษยท่ี์สูงข้ึน ตลอดจนรองรับความตอ้งการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศไดเ้สมือนเป็นส่วน

หน่ึงของห่วงโซ่มูลค่าของโลก (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559) 

 ดว้ยเหตุน้ี คณะผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพท่ีนาํไปสู่การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานยุคดิจิทลัในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เพ่ือเตรียมความพร้อม

รองรับนโยบายทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี จากผลงานวิจยัน้ีจะทาํให้เกิดแนวทางการพฒันาสมรรถนะของนักทรัพยากร

มนุษย ์สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายในการยกระดบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ก่อให้เกิดการวางแผนการผลิตและพฒันาทุนมนุษยใ์ห้มีคุณภาพสอดคลอ้งตามความตอ้งการขององคก์ารต่างๆ เพ่ือ

สร้างขีดความสามารถ เกิดประสิทธิภาพการปฏิบติังาน นาํไปสู่การสร้างพลงัการแข่งขนัของธุรกิจใหมี้ศกัยภาพเติบโต

เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิต

และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยข์องภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)ในปัจจุบนั 
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 2) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) 

 3) เพ่ือศึกษาทกัษะของนกัทรัพยากรมนุษยย์คุดิจิทลัของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) 

 4) เพ่ือนาํเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพท่ีนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานยคุดิจิทลัในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานกล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และสนบัสนุน

ขอ้คน้พบเชิงปริมาณดว้ยการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้าก

สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1953) โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 คณะผูวิ้จยัจึงใชข้นาดตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 385 คน แต่เน่ืองจากประชากรท่ีศึกษามีการกระจายของ

ประชากรมาก ดงันั้นคณะผูวิ้จยัจึงตอ้งมีการขยายกลุ่มตวัอย่างในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมข้ึนเป็น 450 ตวัอย่าง 

เพ่ือให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและแม่นยาํมากข้ึน ซ่ึงจะทาํให้การประมาณการจากกลุ่มตวัอยา่งมีความถูกตอ้งและเช่ือถือ

ได ้และใช้วิธีการกาํหนดตวัอย่างแบบโควตา้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นทรัพยากรมนุษยข์อง

ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ประกอบดว้ย จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง จงัหวดัละ 150 ตวัอยา่ง และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัคือ นักวิชาการสถาบนัการศึกษา (ระดบัอาชีวศึกษาและระดบัมหาวิทยาลยั) จาํนวน 6 คน  นักวิชาการ

แรงงาน จาํนวน 1 คน และผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นภาคอุตสาหกรรม ในกลุ่มจงัหวดัพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัเป้าหมาย 

จาํนวน 3 คน โดยมีผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ิน 10 คน และใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนํา

แบบสอบถามไปใหน้กัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบริหารธุรกิจ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาดว้ยเทคนิคการหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง IOC โดยใช้เกณฑ์ของ ลดัดาวลัย ์เพชรวิโรจน์ และอจัฉรา ชาํนิประศาสน์ (2547) โดยเกณฑ์ค่า  

IOC ≥ .50 หมายถึง คาํถามนั้นตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงผลการวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

มีค่าเฉล่ียของดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.89 และนาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด โดยทาํการทดสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นภาคอุตสาหกรรม 

จังหวดัปราจีนบุรี เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่าความเท่ียงตรงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 
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(Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ได้ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.915 สรุปได้ว่า

แบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือหรือมีความเช่ือมัน่ไดสู้ง และใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ือนาํไปสนบัสนุนขอ้คน้พบเชิงปริมาณ 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

คณะผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 ประสานงานกบัฝ่ายงานผูรั้บผิดชอบงานดา้นทรัพยากรมนุษยข์องธุรกิจภาคอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่น

กลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในการเขา้เกบ็ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 2 คณะผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาและทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ไดจ้าํนวน 450 ฉบบั โดยนาํแบบสอบถามมาทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าทางสถิติคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

เชิงอนุมาน ดว้ยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสมรรถนะของนกั

ทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพในภาคอุตสาหกรรมกบัทกัษะของนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลัในภาคอุตสาหกรรม 

ขัน้ตอนท่ี 3 คณะผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยไดว้างกรอบ

ประเด็นสาํคญัในแต่ละหัวขอ้ของการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือนาํขอ้มูลมายืนยนัสนบัสนุน

ขอ้คน้พบจากการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึ̈́งจะนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาเรียบเรียง ทาํการตรวจสอบขอ้มูล และนาํ

ขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การจาํแนกขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล การเช่ือมโยงแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กนั 

และการสรุปตีความดว้ยการบรรยายผล และนาํเสนอผลการวิจยัว่าไดค้น้พบความจริงเพ่ือยืนยนัความรู้ท่ีมีมาแต่เดิม

หรือได้ความรู้ใหม่ประการใด เพ่ือสรุปรายละเอียดเน้ือหาตามประเด็นสภาพปัญหาเก่ียวกับสมรรถนะของนัก

ทรัพยากรมนุษยข์องภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)ในปัจจุบนั 

ขั้นตอนท่ี 4 ทาํการสรุปผลการวิจยั และนาํเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยมื์อ

อาชีพท่ีนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานยคุดิจิทลัในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

คณะผูวิ้จัยทาํการศึกษาทั้ งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถสรุปผลการศึกษาตาม

วตัถุประสงคก์ารวิจยัจาํนวน 4 ขอ้ มีดงัน้ี 

 

4.1 สภาพปัญหาเก่ียวกับสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC)ในปัจจุบัน  

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ในพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกมีปัญหาในดา้นการผลิตและ

การพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์อ นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษา ทั้งในระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีศกัยภาพ

ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะไม่ตรงตามความตอ้งการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ียงั
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ไม่มีหลกัสูตรเฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะ สมรรถนะ และการฝึกปฏิบติัในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีสามารถนาํไปใช้

ในการเพิ่มศกัยภาพของกาํลงัแรงงานในปัจจุบนัและในอนาคต ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายยงัขาดแรงงานท่ี

มีความรู้ และทกัษะตรงกบัความตอ้งการและไม่เพียงพอ ประกอบกบังานวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ยงัมีนอ้ยและยงัไม่ตรงตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากน้ียงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีสามารถ

ระบุตัวเลขจํานวนแรงงานท่ีหน่วยงานต้องการอย่างชัดเจนได้ และการกําหนดนโยบายในระดับภูมิภาค และ

ระดบัประเทศไม่มีความชดัเจน ทาํให้ไม่สามารถกาํหนดนโยบายในระยะยาวได ้เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมก็ไม่มี

เสถียรภาพทางดา้นเศรษฐกิจมากเพียงพอ ยกเวน้ในบางอุตสาหกรรมท่ีมีความเขม้แข็ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์    

เป็นตน้ ปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงกคื็อ ยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีจดัทาํรูปแบบสมรรถนะของทรัพยากรมนุษยส์าํหรับ

อุตสาหกรรมในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) โดยเฉพาะเพ่ือนาํไปสู่การเขา้สู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และยงั

ตอ้งศึกษาในประเด็นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกบัความตอ้งการของพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึง

ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลในดา้นความตอ้งการ และความจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะของ

ทรัพยากรมนุษยแ์บบเจาะจง เพ่ือนาํองค์ความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาศกัยภาพและจดัทาํเป็นคู่มือสมรรถนะของทรัพยากร

มนุษย ์อนัจะเป็นการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพใหมี้ความเป็นมาตรฐานใหก้บัอุตสาหกรรมในเชิงพ้ืนท่ีได ้

 

4.2 สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียภาพรวมของระดบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งต่อสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพของภาคอุตสาหกรรม

ในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ  S.D. แปลความ อนัดับ 

1. ความสามารถทางภาษา 4.23 .62 มากท่ีสุด 1 

2. ความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์ 4.10 .79 มาก 2 

3. การทาํงานกบักลุ่มคนขา้มวฒันธรรม 3.82 .59 มาก 4 

4. มีความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 3.52 .74 มาก 5 

5. การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย ์ 4.05 .64 มาก 3 

รวม 3.86 .67 มาก  
 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นกัทรัพยากรมนุษยข์องภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

(EEC) ส่วนใหญ่มีสมรรถนะแบบมืออาชีพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า นกัทรัพยากรมนุษยข์องภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ควรมีสมรรถนะ

ด้านความสามารถทางภาษาเป็นอนัดับท่ี 1 รองลงมา คือ สมรรถนะด้านความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์และ

สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย ์ตามลาํดบั 
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4.3 ทักษะของนักทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียของภาพรวมของระดบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งต่อทกัษะของนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลัของภาคอุตสาหกรรมใน

กลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

ทักษะของนักทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล  S.D. แปลความ อนัดับ 

1. การเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ 4.46 .54 มากท่ีสุด 1 

2. วิเคราะห์และตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 3.52 .64 มาก 4 

3. มีความรู้เร่ืองโซเชียลมีเดีย 4.05 .71 มาก 2 

4. ทกัษะดา้นการตลาด 3.87 .83 มาก 3 

5. กา้วลํ้าตามเทรนดอ์ยูเ่สมอ 3.45 .74 มาก 5 

รวม 3.88 .69 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่  นกัทรัพยากรมนุษยข์องภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

(EEC) ส่วนใหญ่มีทักษะของนักทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัทรัพยากรมนุษยข์องภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดั EEC ควรมีทกัษะดา้นการ

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากเป็นอนัดับท่ี 1 รองลงมา คือ มีความรู้เร่ืองโซเชียลมีเดีย และมีทกัษะด้านการตลาด 

ตามลาํดบั 

การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพในภาคอุตสาหกรรมกบั

ทกัษะของนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลัในภาคอุตสาหกรรม วิเคราะห์โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพภาคอุตสาหกรรมกบัทกัษะของนกัทรัพยากร

มนุษยใ์นยคุดิจิทลัในภาคอุตสาหกรรม 

สมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพ 
ทกัษะของนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั 

r p 

1. ความสามารถทางภาษา 0.734* .000 

2. ความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์ 0.699* .000 

3. การทาํงานกบักลุ่มคนขา้มวฒันธรรม 0.686* .000 

4. มีความเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 0.672* .000 

5. การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย ์ 0.685* .000 

รวม 0.695* .000 

* p <.05 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพในภาคอุตสาหกรรมกับทกัษะของนัก

ทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.695 

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า สมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพ

ดา้นความสามารถทางภาษามีความสัมพนัธ์กบัทกัษะของนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลัสูงสุด (r = 0.734) รองลงมา

ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์(r = 0.699) และสมรรถนะดา้นการทาํงานกบักลุ่มคนขา้ม

วฒันธรรม (r = 0.686) ตามลาํดบั  
 

4.4 เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพท่ีนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ยคุดิจิทัลในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายทรัพยากรมนุษยภ์าคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) ควรเตรียมความพร้อมและให้ความสําคัญกับการพฒันานักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ควรมี

สมรรถนะความสามารถดา้นภาษาเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษากลางของโลกเพ่ือใชเ้ป็น

เคร่ืองมือส่ือกลางในการทาํธุรกิจการคา้  รองลงมาคือ สมรรถนะดา้นความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์และการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย ์ตามลาํดบั โดยปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดการปฏิวติัทางอาชีพในยุคดิจิทลัน้ี 

องคก์รควรนาํเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาแทนท่ีการปฏิบติังานของทรัพยากรมนุษยเ์พราะนอกจากจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าแลว้ก็ยงัมีตน้ทุนในการดูแลระยะยาวท่ีตํ่ากว่า และควรส่งเสริมใหท้รัพยากรมนุษยข์องตนเองใช้

เทคโนโลยีในการปฏิบติังานให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และองค์กรควรจดัอบรมการใช้

เทคโนโลยีต่างๆ ให้กบัทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร ตั้งแต่จดัการฝึกทกัษะไปจนถึงทาํ Workshop รวมถึงการฝึกใช้

เทคโนโลยแีละโปรแกรมใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานดว้ย  

นอกจากน้ีในดา้นการพฒันาทกัษะของทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทลั ผลการวิจยัพบว่า นกัทรัพยากรมนุษย์

ควรมีทกัษะดา้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากท่ีสุด เน่ืองจากเทคโนโลยียคุดิจิทลัในยคุน้ี ทาํให้สามารถส่ือสารกนั

ไดต้ลอดเวลา นกัทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยให้การปฏิบติังานมี

ความสะดวก รวดเร็วข้ึน รองลงมาคือ นักทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีความรู้เร่ืองโซเชียลมีเดีย และสามารถใช้ให้เกิด

ประโยชน์เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองคก์รกบัผูส้มคัรงาน สร้างความเช่ือมัน่ และสามารถโตต้อบกบั

ผูส้มคัรงานไดด้ว้ย ซ่ึงจะสามารถช่วยดึงดูดผูส้มคัรงานให้รู้จกัและสนใจร่วมงานกบัองคก์รมากข้ึน และนกัทรัพยากร

มนุษยต์อ้งมีทกัษะดา้นการตลาด และใชเ้ทคนิคดา้นการตลาด เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่แบรนด์ตลอดจนภาพลกัษณ์

ขององคก์ร เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูส้มคัรงานท่ีมีขนาดใหญ่มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีอตัราการใชส้มาร์ทโฟนสูงข้ึน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง สมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพท่ีนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานยุค

ดิจิทลัในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) คณะผูวิ้จยัสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
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ในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) มีสภาพปัญหาเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี 3 

จงัหวดัยงัไม่สามารถผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะไดต้รงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม เป้าหมาย เน่ืองจากยงัไม่มีหลกัสูตรการจดัการเรียน การสอนเฉพาะทางท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีกทั้งแรงงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัก็ยงัขาดสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามความ 

ตอ้งการจา้งงานและการพฒันาในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เครือข่ายมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2557) ท่ีพบว่า การพฒันาศกัยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรตอ้งให้

ความสําคญั โดยเฉพาะแรงงานฝีมือและช่างเทคนิค เพ่ือให้มีปริมาณและความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคเอกชน และระดบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการคา้ 

นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล บัวเปล่ียนสี (2562) ท่ีค้นพบว่า การพฒันาบุคลากรในพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มีสภาพปัญหา คือ ยงัไม่สามารถผลิตบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะไดต้รง

ตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพท่ีจาํเป็นตอ้งมีมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถทางภาษา ความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์และการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในงานทรัพยากร

มนุษย ์ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วโรดม แกว้โกมินทวงษ ์(2557) ท่ีไดศึ้กษาสมรรถนะของนกับริหาร

ทรัพยากรมนุษยท่ี์จาํเป็นต่อยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะของนกับริหารทรัพยากรมนุษย์

ท่ีจาํเป็น ไดแ้ก่ 1) ความสามารถทางภาษา 2) ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 3) ผูมี้ความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากร

มนุษย ์และ 4) การทาํงานกบักลุ่มคนขา้มวฒันธรรม ในส่วนของทกัษะของทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั ผลการวิจยั

พบว่า นกัทรัพยากรมนุษยค์วรมีทกัษะดา้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความรู้เร่ืองโซเชียล

มีเดีย และมีทกัษะดา้นการตลาด ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานทางวิชาการของ รัชฎาทิพย ์อุปถมัภป์ระชา (2559) 

ท่ีไดศึ้กษาสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพ ผลการวิจยัพบว่า นกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพตอ้งมีสมรรถนะ

ประกอบดว้ย ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ เขา้ใจโลกาภิวตัน์ มีความเช่ียวชาญดา้นทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดกลยุทธ์ มีความน่าเช่ือถือส่วนบุคคล มีทกัษะการติดต่อส่ือสาร มีการใช้เทคโนโลยีในทางธุรกิจ และมี

จริยธรรม เป็นตน้ 
จากการอภิปรายผลการวิจยัสามารถนาํมาสร้างเป็นโมเดลท่ีคน้พบใหม่จากการศึกษาวิจยัท่ีสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพท่ีนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลได้ โดยโมเดลท่ีค้นพบในคร้ังน้ีแสดงให้ เห็นว่า นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพของ

ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวดัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)ควรมีสมรรถนะความสามารถด้านภาษา 

สมรรถนะดา้นความรู้ทางวิชาชีพทรัพยากรมนุษย ์และการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในงานทรัพยากรมนุษย ์ตามลาํดบั ส่วน

ทกัษะของนกัทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทลั นกัทรัพยากรมนุษยข์องภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันาพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) ควรมีทกัษะด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความรู้เร่ืองโซเชียลมีเดีย และมีทกัษะด้าน

การตลาด ตามลาํดบั จึงจะนาํไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 โมเดลสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพท่ีนาํไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานยคุดิจิทลัในกลุ่มจงัหวดัเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 
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