ความพร้อมของวิศวกรไทยในอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี
แรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระวิวรรณ มัน่ คง

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ สําหรับผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สิ งหาคม 2557
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า เพือ่ มุ่งสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาในปั จจุบนั เป้ าหมายและแนวทางการปรับปรุ งเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป. ลาว โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ คําถามกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยคําถาม 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ส่ วนที่ 2 สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาและบริ หารจัดการ การพัฒนาบุคลากรในปั จจุบนั
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ส่ วนที่ 3 สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเป้ าหมายในการพัฒนาและบริ หารจัดการบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่ วนที่ 4 สัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางปรับปรุ ง เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายในการพัฒนาและบริ หาร
จัดการบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพือ่ มุ่งสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม
นอกจากนี้ในการดําเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ วารสาร เอกสาร
สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ได้สมั ภาษณ์บุคลากรขั้นหัวหน้าแผนกและรองหัวหน้า
แผนก ผูท้ ี่รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า จํานวน 10 คน
จาก 5 กรม ซึ่งทําให้ได้ขอ้ มูลที่อิ่มตัว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้กระบวนการทางการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการพิจารณาประเด็น
ที่สาํ คัญ ตีความหมายพร้อมทําการดึงข้อความหรื อประโยคที่สาํ คัญนํามาจัดกลุ่ม (Theme and
Sub-theme)

สรุปผลการวิจยั
คุณลักษณะทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ น เพศชาย
9 คน เพศหญิง 1 คน ประสบการณ์ในการทํางานอยูใ่ นช่วง 6-15 ปี และช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 33-47 ปี

89
ระดับการศึกษาตั้งแต่วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ถึง ปริ ญญาโท และระดับตําแหน่งขั้นหัวหน้าแผนกขึ้นไป
การรับรู ้ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าใน
ปั จจุบนั
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในปัจุบันของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ า
1. จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับแผนก พบว่า หมวดการวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ พบว่า ความรู ้ความสามารถและทักษะในการทํางานของบุคลากรส่ วนมากยังไม่เพียงพอ
ต่อบทบาทหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในปัจจุบนั กล่าวคือ บุคลากรใหม่
ซึ่งมีอตั ราส่ วนมากที่สุด ยังขาดประสบการณ์ในการทํางานหรื อเรี ยนจบในวิชาที่ไม่ตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ ดังนั้น กระทรวงจึงต้องเร่ งพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ขาดการฝึ กอบรม การอบรมไม่ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาการขาดงบประมาณสนับสนุน
เพราะในระยะที่ผา่ นมา การถ่ายทอดความรู ้หรื อการอบรมต่าง ๆ จะต้องอาศัยงบประมาณของรัฐ
เท่านั้น ซึ่งทําให้ข้นั ตอนและระบบการอบรมไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลทําให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ไม่
ได้ผลเท่าที่ควร ส่ งผลให้การดําเนีนงานขาดประสิ ทธิผล
3. ด้านการประเมินความรู ้ จากการให้การสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ กล่าวถึง
การประเมินความรู ้ซ่ ึงใช้เวลาและระยะการประเมินนานเกินไปทําให้การประเมินคุณภาพของ
บุคลากรไม่ได้รับประสิ ทธิภาพ
4. ด้านวิชาเฉพาะของบุคลากร ยังพบว่าบุคลากรบางกรม บางหน่วยงาน
ยังขาดประสบการณ์ในการทํางานอันเนื่องมาจาก การเข้าทํางานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรี ยนมา
อันจะทําให้การดําเนีนงานมีความล้าช้าไม่ได้ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
5. ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประเทศอาเซียนยังมีจาํ กัด โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษบุคลากรโดยทัว่ ไปพบว่า ยังไม่เก่ง เรี ยนมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้ สําหรับภาษากลุ่มประเทศ
อาเซียนพบว่า มีบุคลากรรู ้ภาษาไทยและภาษาเวียดนามจํานวนมาก เพราะบุคลากรจํานวนดังกล่าว
ส่ วนมาก เรี ยนมาจากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
6. การจัดกระบวนการปฏิบตั ิงาน พบว่า การจัดการเรื่ องการให้การบริ การแก่
ผูม้ าใช้บริ การพบว่า กระบวนการประสารงานยังชักช้า อุปกรณ์รับใช้ยงั ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ
เป็ นต้น ระบบคอมพิวเตอร์ยงั ไม่ทนั สมัยเท่าไร่
7. กลุ่มผลรับจาการดําเนินงาน
8. ประสิ ทธิผลของการดําเนีนงานจากการสัมภาษณ์ จํานวน 10 คน จาก 5 กรม
ในด้านประสิ ทธิผลของการดําเนินงาน พบว่า ปัจจุบนั การรับบุคลากรเข้ามาทํางานยังไม่ตรงกับ
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สายวิชาเฉพาะที่ได้เรี ยนมา ซึ่งมันจะทําให้มีอุปสรรคในการทํางาน พร้อมนั้นยังพบว่าบุคลากรยัง
ขาดประสบการณ์ในการทํางาน
9. มิติทางด้านคุณภาพในการให้การบริ การ ทางด้านอุปสรรคพบว่า ยังมีการต่อว่าจาก
ลูกค้าผูม้ ารับการบริ การเป็ นบางครั้ง อันเนื่องมาจากการให้การบริ การไม่เป็ นระบบ เครื่ องมือรับใช้
ในการให้การบริ การยังไม่เพียงพอ ขาดการประสารงานภายในหน่วยงานกันเอง
10. มิติดา้ นการพัฒนาองค์ จากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกและ
รองหัวหน้าแผนก พบว่า ปัญหาในการพัฒนาองค์กรในปัจจุบนั ยังมีลกั ษณะทํางานแบบเคยปฏิบตั ิ
ปฏิเสธผูท้ ี่มีวิสยั ทัศกว้างไกล ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถยังไม่ได้รับการยอมรับซึ่งจะนําไปถึง
การพัฒนาองค์กรช้าและไม่ได้รับประสิ ทธิผล
แนวทางแก้ ไขในการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ า
1. การถ่ายทอดความรู ้และการฝึ กอบรม ได้มีแนวทางในการให้มีการจัดอบรม
ให้มากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ได้จดั ให้มีการส่ งบุคลากรไปยกระดับวิชาเฉพาะต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น การจัดให้มีการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่นประสบการณ์กบั ประเทศที่เจริ ญ
และพัฒนาแล้ว
2. การเรี ยนรู ้ระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พยายามปรับปรุ ง
ระบบการประชาสัมพธ์ และระบบอินเทอร์เน็ต
3. ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประเทศอาเซียน ได้จดั ส่ งบุคลากรไปยกระดับ
ด้านภาษาอังกฤษในแต่ละระยะ เป็ นต้น ได้ส่งไปยกระดับระยะสั้นอยูภ่ ายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. การจัดการกระบวนการปฏิบตั ิงาน การจัดการในการให้การบริ การแก่ผมู ้ ารับ
การบริ การ พบว่า แนวทางในการแก้ไข คือ การเพิม่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ปรับแก้กระบวนการ
บริ การที่ชกั ช้า ปรับแก้ระบบกระบวนการบริ การให้เข้าสู่ระบบและถูกต้องกับระเบียบทางราชการ
วางออก
5. แนวทางการแก้ไขผลรับจากการดําเนินงานในปัจจุบนั
5.1 มิติทางด้านประสิ ทธิผลในการดําเนีนงาน ยกระดับความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรให้สูง โดยการวางแนวทางในการส่ งไปเรี ยนต่อภายในประเทศและต่างประเทศให้มาก
5.2 มิติทางด้านคุณภาพในการให้การบริ การ เพื่อทําให้การบริ การมีคุณภาพ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องได้เพิ่มงบประมาณในการซื้ออเครื่ องมือที่ทนั สมัยเข้าในการทํางาน และยึดถือ
ความเป็ นธรรมในการให้การบริ การ
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เป้าหมายในการพัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ า
เพือ่ มุ่งสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ได้พดู ถึงเป้ าหมายในการพัฒนาบุคลากรมาก
ที่สุดต่อการจัดการเรื่ องความรู ้ คือ เป้ าหมายในอานาคตจะต้องได้อบรมเป็ นแต่ละระยะ และจะต้อง
เป็ นขั้นตอนอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังจัดให้มีแผนการในการยกระดับบุคลากร เป็ นต้น
การส่ งไปเรี ยนต่อด้านวิชาเฉพาะทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ด้านการประเมินความรู ้ ต้องได้ทาํ เป็ นแต่ละระยะมีการกําหนดเป้ าหมาย
ในการประเมิน และติดตามเป็ นแต่ละระยะ
3. การจัดการเรี ยนรู ้ระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้ าหมาย
คือ จะได้มีการจัดสัมนาให้ทุก ๆ หน่วยงานและบุคลากรภายในกระทรวงมีความเข้าใจและรับรู ้ต่อ
การเข้าเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมนั้นก็ตอ้ งได้มีการจัดสรรค์เรื่ องงบประมาณ เพื่อจัดทํา
สื่ อโฆษณาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมกันนั้นก็ได้มีแผนการในการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในด้านการร่ วมมือเกี่ยวกับอาเซียนมาบรรยายให้กบั บุคลากรอีกด้วย
4. กลุ่มปฏิบตั ิการ
ด้านวิชาเฉพาะของบุคลากร จัดบุคลากรในสายงานต่าง ๆ ให้ตรงกับสายวิชาเฉพาะ
ที่ได้เรี ยนมา กระทรวง ฯ ควรส่ งเสริ มและให้โอกาสแก่บุคลากรในองค์การได้พฒั นาตนเองทั้ง
ภายในและต่างประเทศให้มากที่สุด โดยการสรรหาทุนสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น
รวมทั้งการสร้างเงื่อนไขและสิ่ งที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาตนเองในที่ทาํ งานให้มาก รวมทั้งสร้าง
และพัฒนาให้กระทรวงเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มากและทัว่ ถึง
5. จัดการกระบวนการปฏิบตั ิงาน
การจัดการในการให้การบริ การแก่ผมู ้ ารับการบริ การ จะต้องประกอบและอํานวย
ความสะดวกเครื่ องมือที่ทนั สมัยเข้าในจุดให้การบริ การ จัดการฝึ กอบรมด้านการให้การบริ การ
โดยจัดให้มีการไปศึกษาดูงานอยูห่ น่วยงานอื่นหรื อศึกษาดูงานจากประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว
6. กลุ่มผลรับจากการดําเนินงาน
6.1 มิติทางด้านประสิ ทธิผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้าต้องมีนโยบายในการสนับสนุนและถือสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ
อย่างเท่าเทียม ส่ วนรู ปแบบในการพัฒนานั้นจะเน้นด้านการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน และ
การศึกษาต่อเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือการฝึ กปฏิบตั ิในหน้าที่จริ ง ได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
และปฐมนิเทศน์/ ศึกษาค้นคว้า เอกสารตามลําดับ
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6.2 มิติทางด้านประสิ ทธิภาพในการให้การบริ การสิ่ งแรกต้องพัฒนา คือ
ทางด้านคุณสมบัติส่วนตัวในการทํางาน ซึ่งทุกคนควรได้รับการพัฒนาทางด้าน คุณสมบัติศีลธรรม
ปฏิวตั ิ คุณสมบัติของการเป็ นรัฐกร รวมทั้งระเบียบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ควรจะรู ้ ซึ่งพวกเราก็มี
ระเบียบการหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับเรื่ องของพนักงาน รวมทั้งต้องมีการพัฒนา เรื่ องจรรยาบรรณ
ในการทํางานทําให้สะดวก ง่ายดาย โปร่ งใส ทันสมัย ลดค่าใช้จ่ายให้กบั ผูม้ าใช้การบริ การ
และต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นรัฐกร และต้องให้ได้มีการเรี ยนภาษาต่างประเทศ และความรู ้
ทางด้านวิชาการ พร้อมนั้นก็ตอ้ งได้รู้กฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์กร
6.3 มิติทางด้านการพัฒนาองค์กร จากการให้การสัมภาษณ์ พบว่า เป้ าหมาย
ในการพัฒนาองค์กรอย่างแรกต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากรส่ งเสรี มให้บุคลากรได้พฒั นาตนเอง
และต้องได้ส่งไปยกระดับทางด้านทฤษฏีการเมืองการปกครอง สร้างให้บุคลากรภายในกระทรวงมี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร พร้อมกันนั้นก็สร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดว้ ยกันระหว่าง
บุคลากรที่เชี่ยวชาญกับบุคลากรใหม่
วิธีการปรับปรุงเพือ่ มุ่งสู่ เป้าหมาในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้ า
1. หมวดการวิเคราะห์และการจจัดการด้านความรู ้
1.1 การถ่ายทอดความรู ้และการฝึ กอบรม จากการให้ความคิดเห็นจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
พบว่า วิธีในการปรับปรุ งเพื่อมูงสู่ เป้ าหมายในการพัฒนาบุคลากรนี้ ประการณ์แรกต้องปรับปรุ ง
เรื่ องการฝึ กอบรมและการสอนงาน พร้อมกันนั้นก็ตอ้ งมีการวางแผนในการส่ งไปเรี ยนต่อ
ในด้านวิชาเฉพาะทั้งภายในและต่างประเทศ
1.2 ด้านการประเมินความรู ้ ต้องได้ทาํ เป็ นปกติ และติดตามตรวจตราเป็ นแต่ละระยะ
เพื่อทําให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของการปฏิบตั ิงานและแก้ไขให้ทนั กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
การปฏิบตั ิงาน
2. กลุ่มปฏิบตั ิการ
2.1 ด้านวิชาเฉพาะของบุคลากร เพื่อทําให้กระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิผล
จากการให้ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ พบว่า ประการแรกต้องได้ปรับปรุ งเรื่ องการวางแผน
ด้านงบประมาณ เพื่อส่ งเสริ มและยกระดับความรู ้ความสามารถของบุคลากร ประสบการณ์ที่สอง
ปรับปรุ งด้านประสบการณ์ของการทํางานของบุคลากรเอง
2.2 ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประเทศอาเซียน ต้องได้ปรับปรุ งระบบ
การจัดการการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด โดยผลักดันและสนับสนุนทางด้านงบประมาณ
ให้แก่บุคลากรได้ไปยกระดับการเรี ยนภาษาต่างทั้งภายในและต่างประเทศ

93
3. การจัดการกระบวนการปฏิบตั ิงาน
จากการให้การสัมภาษณ์บุคลากรภายในกระทรวงอุตาสาหกรรมและการค้า พบว่า
การปรับปรุ งเรื่ องการให้การบริ การต้องได้ปรับปรุ งกระบวนในการให้การบริ การโดยทําให้
กระบวนการประสานงานสามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกัน สร้างระบบการให้การบริ การที่
ทันสมัยและลดขั้นตอนในการให้การบริ การ
4. กลุ่มผลรับจากการดําเนินงาน
4.1 มิติทางด้านประสิ ทธิผลของการดําเนินงานนั้น ต้องจัดให้มีการยกระดับความรู ้
ด้านวิชาเฉพาะ ต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นบุคลากรของรัฐ สร้างให้มีการเรี ยนรู ้จากผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ จัดบุคลากรให้ตรงกับสาขาที่เรี ยนมา
4.2 มิติทางด้านคุณภาพในการให้การบริ การ ในการจัดการเรื่ องคุณภาพในการให้
การบริ การ คือ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน ทัศนคติของผูใ้ ห้บริ การ
พร้อมนั้นกันนั้นก็เสริ มสร้าง ความมีมิตรไมตรี ยิม้ แย้มแจ่มใส มีอธั ยาศัยไมตรี และความเสมอภาค
ในการให้การบริ การ
4.3 มิติทางด้านการพัฒนาองค์กร ส่ งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้การใช้อินเทอร์เน็ตให้
ทัว่ ถึง รวมถึงการจัดการอบรมสาธิตการทํางานให้แก่หน่วยงานของตัวเอง นอกจากนั้นการปรับปรุ ง
ต้องมีแผนงานละเอียด เช่น แผนคน แผนเงินให้สอดคล่องกัน และการทํางานการทํางานแบบ
มีส่วนร่ วมกันภายในองค์กร
ตารางที่ 5-1 สรุ ปความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า เพือ่ มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สปป. ลาว
การพัฒนา
เป้าหมายใน
แนวทาง
บุคลากรปัจจุบัน การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
1. หมวดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
10
10
10
1.1 การถ่ายทอดความรู ้และการฝึ กอบรม
10
10
10
1.1.1 การฝึ กอบรม
9
8
10
1.1.2 งบประมาณในการฝึ กอบรม
8
9
10
2. ด้านการประเมินความรู ้
10
10
10
2.1 ประเมินเป็ นปกติ
8
8
10
2.2 ต้องมีการติดตามตรวจตรา
8
8
9
ความคิดเห็น
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
ความคิดเห็น
3. กลุ่มปฏิบตั ิการ
3.1 ด้านวิชาเฉพาะของบุคลากร
3.1.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณ
3.1.2 ส่ งไปเรี ยนต่อต่างประเทศ
3.1.3 ปรับปรุ งประสบการณ์
3.1.4 วิชาเฉพาะ
4. ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ม
ประเทศอาเซียน
4.1 ส่ งเสริ มผลักดัน
4.2 ความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ
5. การจัดกระบวนการปฏิบตั ิงาน
5.1 ปรับปรุ งกระบวนการบริ การ
5.2 ระบบที่ทนั สมัย
5.3 ลดขั้นตอน
5.4 กระบวนการในการให้การบริ การ
5.5 การสอนงาน
6. กลุ่มผลรับจากการดําเนินงาน
6.1 มิติทางด้านประสิ ทธิผล
6.1.1 ประสิ ทธิผลของการดําเนินงาน
6.1.2 ด้านคุณสมบัติ
6.1.2 จัดบุคลากรให้ตรงกับสาขาที่ได้เรี ยนมา
7. มิติทางด้านคุณภาพในการให้การบริ การ
7.1 ทัศนคติที่ดีในการทํางานของผูใ้ ห้
การบริ การ
7.2 ทัศนคติและความเสมอภาค

การพัฒนา
เป้าหมายใน
แนวทาง
บุคลากรปัจจุบัน การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10
7
9
9
7
9
9
10

10

10

9
9
8
9
10
8
8
7
10
10
10
8
10
10

9
9
8
9
10
9
8
8
10
10
10
9
10
10

9
10
9
10
10
9
9
9
10
10
10
8
10
10

7

8

8

7

8

8
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
การพัฒนา
เป้าหมายใน
แนวทาง
บุคลากรปัจจุบัน การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
8. มิติทางด้านการพัฒนาองค์กร
10
10
10
8.1 การทํางานแบบมีส่วนร่ วม
7
8
8
8.2 ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทางอินเทอร์เน็ต
8
9
10
หมายเหตุ: เครื่ องหมาย ตัวเลข หมายถึง ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้กล่าวถึงจํานวนครั้งที่พดู ถึง
ความคิดเห็น

อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจําเป็ นในการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นแรก
คือ การบริ หารจัดการเรื องการให้การบริ การแก่ผมู ้ ารับการบริ การซึ่งพบว่าการบริ การยังชักช้า
ขาดกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานเดียวกัน การจัดการเรื่ องคุณภาพในการให้
การบริ การ คือ การสร้างสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน ทัศนคติของผูใ้ ห้บริ การ
พร้อมกันนั้นก็คือ ความมีมิตรไมตรี ยิม้ แย้มแจ่มใส มีอธั ยาศัยไมตรี และความเสมอภาค
ในการให้บริ การผูใ้ ห้บริ การซึ่งสอดคล้องกับหลักความคิดในการบริ หารแบบ PMQA ในหมวดที่ 3
ที่วา่ การให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นการตรวจประเมินว่า ส่ วนราชการ
กําหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
อย่างไร รวมถึงส่ วนราชการมีการดําเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การกําหนดปัจจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึง
พอใจและนําไปสู่ การกล่าวถึงส่ วนราชการในทางที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรวลัญช์
ณรงค์เดชา (2554 อ้างถึงใน เอมอร ตรี พิชพันธุ์, 2553) เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการนําเกณฑ์คุณภาพการ
บริ การภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในกรมพัฒนาสังคม และสวัสดีการมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการนําเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และศึกษากระบวนการถ่ายถอดการนําเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มาใช้ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
46-52 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตําแหน่งวิชาการรับผิดชอบงานวิชาการ และมีอายุราชการ
ระหว่าง 25-32 ปี ปัจจัยที่นาํ เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในกรมพัฒนา

96
สังคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางานมีภาพรวม
ของ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2. ด้านการยกระดับภาษาอังกฤษ บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
สปป. ลาว มีความต้องการยกระดับด้านภาษอังกฤษในระดับมาก บุคลากรต้องการให้ส่งเสริ ม
พนักงานได้พฒั นาตนเองโดยการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชาให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึ กอบรมด้านภาษาให้มีความรู ้ความสามารถยิง่ ขึ้นและต้องการเข้ารับ
การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น เนื่องจาก การฝึ กอบรม
เป็ นการพัฒนาทางด้านความรู ้ ทักษะและประสิ ทธิภาพในการทํางานให้มีศกั ยภาพที่สูงขึ้น
เมื่อพนักงานได้รับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องจะทําให้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถและ
มีศกั ยภาพที่สามารถนํามาปรับใช้กบั งานที่ทาํ ให้เกิดประสิ ทธิภาพและเกิดความก้าวหน้าในสายงาน
ของตนและยังเป็ นส่ วนส่ งเสริ มหรื อผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์การเกิดความเจริ ญก้าวหน้า
ฉะนั้น หน่วยงานควรมีการสนับสนุนให้มีการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา โดยใช้กระบวนการฝึ กอบรมเป็ น
การฝึ กทักษะทางด้านการคิดและเทคนิคทางด้านการทํางาน ตลอดจนก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการฝึ กอบรมจะก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพที่แท้จริ งได้ อันจะส่ งผล
ให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของเดชบดินทร์
ปัญญาจันทร์ (2549) ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ หน่วยขึ้น
ตรงกองบัญชาการกรมยุทธ์ศึกษาทหารบกมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเปรี ยบเทียบ และ
รับทราบแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ
หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกรมยุทธ์ศึกษาทหารบก จําแนกได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้และทักษะ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ทวั่ ไป รวมทั้งด้นจิตใจ
และนันทนาการ ทั้งนี้ให้ตรงกับความจําเป็ นของหน่วยงานที่ตอ้ งมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิด
ความพร้อมและรองรับความก้าวหน้าในยุคโลกาภิวตั น์
3. ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจําเป็ นในการพัฒนา
บุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเด็นสุ ดท้ายคือ เนื่องจากความรู ้ความสามารถและ
ทักษะในการทํางานของบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อบทบาทหน้าที่ของกระทรวง ฯ ในปัจจุบนั
โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ซ่ ึงมีอตั ราส่ วนมากที่สุดยังขาดประสบการณ์ในการทํางานหรื อเรี ยนจบ
ในวิชาที่ไม่ตรงกับงานที่รับผิบชอบ กล่าวคือ จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวฒั น์
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มีบทบาทหน้าที่กว้างและครอบคลุม ทั้งยังเป็ นตัวแทนของ
รัฐบาลในการ ดูแลทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าในระดับส่ วนกลางและท้องถิ่น
ทัว่ ประเทศ การสร้างแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ร่ างกฎหมายและระเบียบการต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
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อุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งบุคลากรกระทรวง ฯ ต้องใช้ทกั ษะการทํางานด้านการวิเคราะห์วจิ ยั
ความชํานาญ ความรู ้ความสามารถทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย นโยบายและอื่น ๆ
ในการปฏิบตั ิงานให้กา้ วทันกับการเปลี่ยนแปลงของภาคพื้นและในโลกส่ งผลให้ตอ้ งมีการพัฒนา
บุคลากรอีกมาก ซึ่งสอดคล้องกับมติการประชุมใหญ่ครั้งที่ 8 ของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว
ปี พ.ศ. 2549 ได้กล่าวไว้วา่ “เพิ่มความ สามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อสนอง
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในอนาคต” และสอดคล่องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ PMQA ในหมวดที่ 5 ในการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลซึ่งการบริ หาร
นั้น เป็ นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน และระบบการเรี ยนรู ้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ
ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับ
เป้ าประสงค์และแผนปฏิบตั ิการโดยรวมของส่ วนราชการอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ ใจ
การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร ซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินการที่เป็ นเลิศและความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากรและ
ส่ วนราชการ
4. ด้านมิติดา้ นวิชาเฉพาะพบว่าบุคลากรอยากได้รับการศึกษาต่อและอยากให้มี
การฝึ กอบรมในด้านวิชาเฉพาะมากที่สุดเพือ่ ทําให้องค์กรก่าวหน้าทําให้บุคลากรในองค์กรมีความรู ้
และความสามารถที่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรัญญา บุญยงค์ (2546) ศึกษาเรื่ อง
ความต้องการพัฒนาตนเองบุคลากรด้านการศึกษา กรณี ศึกษาของเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษาพบว่า ครู -อาจารย์ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล ตําบล จังหวัดชลบุรี มีความต้องการ
พัฒนาการศึกษาต่อและความต้องการพัฒนาการการเข้ารับการฝึ กอบรมมากที่สุด รองลงมาคือ
ความต้องการเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ ความต้องการพัฒนาการศึกษาดูงานและฝึ กงาน และ
ความต้องการพัฒนาตนเองตามลําดับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์และ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา พบว่า ครู -อาจารย์ที่มีอายุต่างกันมีความต้องการ
เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการและความต้องการพัฒนาการศึกษา ดูงาน และฝึ กงานแตกต่างกัน
นอกจากนั้นยังพบว่า ครู -อาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน
มีความต้องการพัฒนาแตกต่างกันด้วย

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ในด้านอุปสรรคบุคลากร
ยังมีระดับการปฏิบตั ิงานที่ต่าํ ขาดการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและประสบการณ์ในการทํางาน
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ทํางานไม่ตรงกับสาขาที่ได้เรี ยนมา ฉะนั้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ตามบทบาทของกระทรวง ฯ ที่ตอ้ งได้ให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน และผูป้ ระกอบการธุระกิจทั้งภายในและต่างประเทศนั้น ควรมีการส่ งเสริ มการพัฒนา
ทักษะด้านการบริ หารและ บริ การเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการให้บริ การที่ดีแก่ผรู ้ ับบริ การ
ซึ่งควรประกอบด้วย 3 ด้านพื้นฐาน คือ ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านบุคลิกภาพ และทักษะ
ด้านการปฏิบตั ิงาน นอกจากนั้น ควรเพิ่มเติม แทรกเสริ มแนวโน้มการพัฒนาขีดความสามารถ
การบริ การในอนาคต เพื่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และแข่งขันกับภายนอกต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ควรให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มหรื อ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดเป้ าหมายและระยะเวลาดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้ชดั เจนตรงกับความต้องการทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนากระทรวงและ
แนวโน้มของภาคพื้นและสากล และ ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเอง โดยกําหนดเป็ น
แผนรวมของกรมหรื อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแผน เฉพาะของแต่ละกรมและ
เทียบเท่า เพื่อนําเอาแผนดังกล่าวมาพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า พร้อมทั้งผูบ้ ริ หาร
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าควรตระหนักถึงความสําคัญ พร้อมกับให้การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพราะ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ถือเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
เป็ นองค์การที่เข้มแข็งและการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นํานโยบาย
ออกสู่ แนวทางการปฏิบตั ิ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผล สรุ ปเพื่อนํามาวัดผลและนําไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้กระบวนการพัฒนา ถือเป็ นนโยบายหลัก และยึดถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องต่อไป
ควรมีการสนับสนุนหรื อจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น การพัฒนา
ด้านการยกระดับความรู ้วิชาเฉพาะและการจัดฝึ กอบรมให้มากขึ้น
3. ควรปรับเปลี่ยนรู ปแบบการพัฒนาที่ทนั สมัย แทนรู ปแบบเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา
โดยส่ วนใหญ่แล้วมุ่งเน้นดําเนินการในรู ปแบบของโครงการฝึ กอบรม สัมมนา เผยแพร่ เอกสาร
ทางวิชาการ และการพัฒนาควรเน้นในเรื่ องของเสริ มสมรรถนะของพนักงานงานเป็ นสําคัญ
4. สํารวจความต้องการของบุคลากรก่อนที่จะมีการจัดทําหลักสูตร เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
แต่ละระดับและแต่ละกรม
5. การพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม สัมมนา หรื อดูงาน ควรคัดเลือกหน่วยงาน
ที่ทนั สมัย มีชื่อเสี ยง มีประสบการณ์และประสบผลสําเร็ จ เป็ นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
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6. ควรจะมีระบบการทํางานในด้านการใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มากขึ้น ควบคู่กบั การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการสอนงานไม่วา่ จะเป็ นระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชามากขึ้นเพือ่ ให้เกิดความผูกพันธ์และการพัฒนาการเรี ยนรู ้งานเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
8. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้แก่
พนักงานได้มีความรู ้ ทักษะ ความสามรถ และมีความชํานาญ สามารถปฏิบตั ิงานได้ทุกหน้าที่
9. ควรมีการติดตามตรวตราการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างเป็ นแต่ละระยะ
โดยนําหลักเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ PMQA มาประยุกย์ใช้ให้สอดคล่องกับสภาพ
ความเป็ นจริ งขององค์การ

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
เป็ นรายกรมเนื่องจากแต่ละกรมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพือ่ เป็ นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
การพัฒนาบุคลากรของกระทรงต่อไปในอนาคต
3. ควรมีการวิจยั ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาในแต่ละด้านของบุคลากร
ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อเปรี ยบเทียบหาข้อบกพร่ องและหาทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคเพิ่มเติม
4. นําผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ไปดําเนินการวิจยั ต่อ ในเรื่ องของการกําหนดรู ปแบบหรื อ
วิธีการพัฒนาในแต่ละด้านเพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

