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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษางานนิพนธเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): กรณีศึกษา บริษัทแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปไดดังนี้

สรุปผลการวิจัย
คุณลักษณะทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย สวนใหญทํางานอยูในแผกทรัพยากร
บุคคลและวิศวกร มากที่สุด รองลงมาคือ แผนกบัญชี ผลิตและวางแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนอยที่สุดคือ บริหารทั่วไป และพัฒนาคุณภาพ แผนกละ 1 คน
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ AEC
1. รูปแบบการประชาสัมพันธพันธกิจของ AEC นั้น ควรเนนการใหความรูในเรื่องของ
AEC เบื้องตน เพื่อใหพนักงานไดเขาใจ AEC ไปในทิศทางที่ถูกตองโดยทางบริษัทไดจัดทําหอง
AEC รวมถึงสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ อาทิเชน ภาพยนตร เพลง โปรแกรมชวยสอนภาษา รวมถึง
อินเทอรเน็ตที่สามารถเขาถึงขอมูลดาน AEC จากเว็บไซตภายนอกไวคอยบริการแกพนักงาน และ
มีการออกโบรชัวร ติดปายประกาศ ใหความรูดาน AEC
2. รูปแบบการใหขอมูลถึงผลกระทบเชิงบวกและลบจาก AEC นั้น จะใหมีการจัดบอรด
นิทรรศการเปรียบเทียบผลกระทบเชิงบวกและลบจาก AEC และใหพนักงานไดสงคําตอบมารวม
สนุกกัน ในหัวขอวา AEC ไดสงผลกระทบอยางไรตอตัวพนักงาน
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรใน
องคกร
1. รูปแบบการฝกอบรมดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรในองคกรนั้น
ทางบริษัทจะจัดคอรสอบรมภาษาอังกฤษ ใหแกพนักงานจํานวน 30 ชั่วโมง โดยสมัครใจ ยกเวน
พนักงานแผนกบัญชีและวิศวกรที่ตองเขารับการอบรมทุกคน ทั้งนี้แผนกงานที่เขารับการอบรม
จะตองทําการสอบวัดระดับความรูกอน จากนั้นจึงจัดกลุมผูเรียนตามคะแนนที่ได แผนกพนักงาน
แผนกบัญชีและวิศวกร อีกเชนกัน ที่ตองบังคับใหเขารับการอบรมอยางนอยสองคอรส โดยคอรส
ที่สองจะเปนการอบรมในระดับที่สูงขึ้น และในสวนของผูบริหารตั้งแตระดับกลางขึ้นไป จะตอง
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เขารับการอบรมนอกองคกรเพิ่มเติม ในสวนของเทคนิคการพูดและการเจรจาภาษาอังกฤษ และการ
ใชภาษาขั้นสูงดวย นอกจากนี้หัวหนาฝายวิศวกรยังมีแนวคิดในการรณรงคใหพนักงานหันมาสง
เมลลภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการสื่อสารในองคกร
2. รูปแบบการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรในองคกรนั้น
จะจัดใหมีรูปแบบการสอบวัดระดับความสามารถดังนี้
2.1 ระดับผูบริหารตั้งแตหัวหนางานขึ้นไป ตองทําการสอบวัดระดับความรูโดยใช
ขอสอบกลางที่มีมาตรฐานสากล คือการสอบโทอิก โดยบริษัทไดตั้งเกณฑมาตรฐานไวที่ 600
คะแนน จากคะแนนเต็ม 990
2.2 ระดับพนักงานปฏิบัติการ พนักงานที่เขารับการอบรมคอรสภาษาอังกฤษจะตอง
สอบวัดผลหลังการเรียนเสร็จสิ้น โดยผูสอนจะออกขอสอบเอง และตองไดคะแนนสอบไมนอยกวา
รอยละ 60 จึงจะผานเกณฑ
3. รูปแบบสื่อการเรียนรู เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาในการเรียนรูดวยตนเองแกพนักงานนั้น
บริษัทจะดําเนินการจัดเตรียมสื่อการเรียนรูดวยตนเองใหแกพนักงานในหองจัดแสดง AEC โดยมี
โปรแกรมชวยสอน และ เว็บไซตภายนอกที่มีโปรแกรมฝกการเรียนรูอื่น ๆ และระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกสภายในองคกรที่รวบรวมเนื้อหาสาระ เกร็ดความรูในการใชภาษาสงใหกับพนักงาน
ทางอีเมลล เปนประจํา
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
1. รูปแบบการจัดอบรมดานความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่พนักงานแตละคน
รับผิดชอบอยูนั้นทางผูบริหารเห็นพองตองกันวา จะจัดใหมีดังนี้
1.1 ในการพัฒนาบุคลากรนั้นจะมีการทําการอบรมพนักงานใหมทุกคนกอนเริ่มงาน
โดยเปนการอบรมในสวนของภาพรวมองคกร ลักษณะธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงานใน
แตละแผนกฝาย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมแยกยอยไปอีกแตละแผนก โดย HR จะทําหนาที่เปน
ผูประสานงานในการอบรม คอรสตาง ๆ ใหแกพนักงานแตละฝาย ดังตารางที่ 4-4
1.2 ในการพัฒนาทรัพยากรแผนกวิศวกรและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนั้น ทาง
แผนกจะทําการเพิ่มคุณสมบัติในการคัดกรองเบื้องตนเพิ่มเติม คือ แผนกวิศวกรตองมีใบรับรอง
วิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกร ในขั้นตนและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองผานเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร
2. รูปแบบการประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น แตละแผนก
จะมีการประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน โดยการประเมินผลนี้เรียกวา PDP (Personal develop plan)
พนักงานจะทําการตั้งเปาหมายของแผนงานในแตละไตรมาส รวมกับหัวหนางาน นอกจากนี้
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ในระดับพนักงานรายวันจะมีการจัดสอบวัดความรูความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อยูเสมอ
หากพนักงานสอบผาน ก็จะไดคาความสามารถเพิ่มขึ้นดวย
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานความเขาใจและเคารพในสิทธิและสังคมวัฒนธรรม
ที่แตกตางของบุคลากรประเทศอื่น ๆ
1. รูปแบบการใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในอาเซียนนั้น จะจัดใหมี
รูปแบบการประชาสัมพันธโดยการจัดบอรดใหความรู การจัดกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล การ
ประกวดเครื่องแตงกายประจําชาติ การฉายวีดิทัศนใหความรูเกีย่ วกับวัฒนธรรมเพื่อนบาน เปนตน
2. รูปแบบการปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรมีความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และยอมรับ
การอยูร วมกันทามกลางความแตกตางดานวัฒนธรรม ของตนและบุคลากรจากประเทศอาเซียนนั้น
จะมีการนํานโยบาย Diversity มาใชในองคกร นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมรวมกัน และการปลูกฝง
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อการยอมรับความเปนปจเจกบุคคลของแตละคน และลดความ
ยึดมั่นยึดติดในตัวตน
3. รูปแบบการใหความรูแกบุคลากรในดานสิทธิความเทาเทียมของแตละบุคคล เพื่อ
การยอมรับและเขาใจนั้น จะจัดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางทํางาน เพื่อประสานงานและ
ออกสิทธิออกเสียง ซึ่งกรรมการชุดนี้จะคัดเลือกจากทุกแผนก และทุกชาติที่มีพนักงานเขาทํางาน
นอกจากนีย้ ังมีการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกสประชาสัมพันธ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และ
การยอมรับความแตกตางนั้นดวย
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ทางผูบริหารสูงสุดและฝายบุคคล
กลาวเพิ่มเติมวา ควรใหความใสใจในเรื่องของสวัสดิการของพนักงานดวย กลาวคือ ควรเทาเทียม
กันทั้งในคนไทยและตางชาติ ไมควรเลือกปฏิบัติ ซึ่งสวนนี้จะเกี่ยวของกับเรื่องของความเทาเทียม
ดวย นอกจากนี้ทางฝายบุคคลยังเพิ่มเติมในสวนของการเพิ่ม เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จะ
สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเพื่อเขาสู AEC เพื่อทําใหการทํางานราบรื่นและจัดการกับขอมูล
บุคคลไดอยางถูกตอง ในฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายผลิต เห็นตรงกันวาควรใหความสําคัญ
เพิ่มเติมในสวนของ คูมือการทํางาน ที่ตองจัดทําทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และควรมีภาพประกอบ
ที่เขาใจและละเอียด เพื่อลดความผิดพลาดในการทํางาน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ในหัวขอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): กรณีศึกษา บริษัทแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเปรียบเทียบกับทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ AEC
1. รูปแบบการประชาสัมพันธพันธกิจของ AEC นั้น ทั้งผูบริหารระดับสูง กลาง และตน
เห็นพองตองกันวา ควรเนนการใหความรูในเรื่องของ AEC เบื้องตน เพื่อใหพนักงานไดเขาใจ AEC
ไปในทิศทางที่ถูกตองโดยทางบริษัทไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อใชในการจัดทําหอง AEC
ซึ่งเปนสถานที่รวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ AEC ภายในหองมีปายไวนิล หรือบอรดความรู
เกี่ยวกับ AEC รวมถึงสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ อาทิเชน ภาพยนตร เพลง โปรแกรมชวยสอนภาษา
รวมถึงอินเทอรเน็ตที่สามารถ เขาถึงขอมูลดาน AEC จากเว็บไซตภายนอกไวคอยบริการแก
พนักงาน และมีการออกโบรชัวร ติดปายประกาศ ใหความรูดาน AEC ตามจุดรวมพลตาง ๆ ของ
บริษัท เชน บริเวณโรงอาหาร นอกจากนี้ ทางบริษัทยังวางแผนในการเชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยายใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับ AEC ใหแกพนักงานอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ
เดโชชัย ดวงพัตรา (2555) ที่กลาววา ภาคเอกชนของไทยยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ AEC อยูใน
ระดับต่ํา ควรที่จะตองใหขอมูลเบื้องตนแกพนักงาน เปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองกอน และ
สอดคลองกับแนวคิดของสภาหอการคาแหงประเทศไทย (2557) ที่กลาววา ประชาชนไทย ควร
ไดรับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ AEC โดยทั้งภาครัฐและเอกชน จะใหความรวมมือในการใหบริการ
ขอมูลประชาสัมพันธ จัดทําเว็บไวต โบรชัวร เพื่อเผยแพรความรูใหแกประชาชน นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของนงนุช จวงตระกูล (2555) ที่ทําการวิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมของ
วิศวกรไทย ตอการเปดเสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา บริษัทควรจัดใหมีระบบ
การใหบริการขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางถูกตอง ตอเนื่อง และทันตอ
เหตุการณ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองแกพนักงานกอน เปนอันดับแรกในการเตรียมตัวเขาสู AEC
2. รูปแบบการใหขอมูลถึงผลกระทบเชิงบวกและลบจาก AEC นั้น ทั้งผูบริหารระดับสูง
กลาง และตน เห็นพองตองกันวา จะใหมีการจัดบอรดนิทรรศการเปรียบเทียบผลกระทบเชิงบวก
และลบจาก AEC โดยที่ผูจัดทําไดพยายามหาขอมูลจากนักวิชาการหลาย ๆ ทาน รวบรวมสรุปมาให
พนักงาน แตนอกเหนือจากนั้น ทางฝายบริหารตองการใหพนักงานไดทําการคิดวิเคราะห เกี่ยวกับ
ผลกระทบของ AEC ตอตัวพนักงานเองดวย และเปนการตรวจสอบความเขาใจวาพนักงานรับรู
AEC ไปในทิศทางใด ถูกตองหรือไม โดยการใหพนักงานไดสงคําตอบมารวมกิจกรรมตอบคําถาม
สอดคลองกับงานวิจัยของสุธิดา ปททุม และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ที่ไดทําการศึกษา การรับรู
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ตอการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกลุมประชากรวัยทํางาน เขตกรุงเทพมหานคร กลาววา
ทั้งภาครัฐและเอกชนควรใหความสําคัญตอการรับรูดาน AEC ของบุคคล เนื่องจากพบวา บุคคลที่มี
ระดับการศึกษาตางกันจะมีการรับรูตอการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน ทางองคกรจึงควร
ใหความสําคัญตอการรับรูของพนักงานดวย ดังนั้นการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบของ AEC ตอตัวพวกเขาเองนั้น นอกจากเปนการเปดโอกาสทางความคิดแก
พนักงานแลว ยังเปนการตรวจสอบความเขาใจและการรับรูของพนักงานที่แตกตางกันในแตละคน
ดวย
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรใน
องคกร
1. รูปแบบการฝกอบรมดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรในองคกรนั้น
ผูบริหารระดับสูง กลางและปลายมีความเห็นตรงกันวา ทางบริษัทจะจัดคอรสอบรมภาษาอังกฤษ
โดยวิทยากรที่เปนชาวตางชาติ ใหแกพนักงาน โดยไมเสียคาใชจาย จํานวน 30 ชั่วโมง โดยพนักงาน
สามารถยื่นเรื่องขอรับการอบรมไดที่หัวหนางานโดยสมัครใจ ยกเวน พนักงานแผนกบัญชีและ
วิศวกรที่ตองเขารับการอบรมทุกคน เนื่องจากเปนสองสาขาแรกที่จะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรี
จากอาเซียนเขามา จึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษที่เขมขนกวาแผนกอื่น ๆ
สอดคลองกับงานวิจัยของนิโลบล ปางลิลาศ (2554) ที่กลาววา วิศวกรไทยยังไมมีความพรอม
เชิงทักษะดานภาษาตางประเทศและดานการติดตอสื่อสาร แตการเปดเสรีแรงงานใน AEC นั้น
กอใหเกิดความตองการทักษะความสามารถดานภาษา (Language skill) ขึ้น ซึ่งการฝกอบรมและ
การใหการศึกษาแกผูเกี่ยวของ เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางความพรอม และสอดคลองกับงานวิจัยของ
จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (ม.ป.ป.) ที่กลาววา นักวิชาชีพบัญชีไทยจํานวนหนึ่งมีความรูความสามารถ
ดานวิชาชีพ แตยังคงมีปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนปญหาเมื่อเขาสู AEC ดังนั้น
ภาคเอกชนและสถานประกอบการจึงควรใหความสําคัญและทักษะดานภาษาใหแกสองสาขาอาชีพ
นี้ในเบื้องตน ในสวนของสาขาอาชีพอื่น ก็ตองใหความสําคัญดานภาษาเชนเดียวกัน ซึ่งตรงกับ
งานวิจัยของศูนยการศึกษาการคาระหวางประเทศ (2555) ที่กลาววา ทิศทางการปรับตัวของ
แรงงานไทยยังคงตองพัฒนาดานทักษะภาษาอังกฤษ ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันเพื่อพัฒนา
ทักษะดานนี้แกแรงงานไทย โดยภาครัฐควรเปดหลักสูตรอบรมดานภาษาใหแกแรงงานไทย เพื่อ
เปนการแบงเบาภาระของภาคเอกชน อีกทางหนึ่ง
และในสวนของผูบริหารตั้งแตระดับกลางขึ้นไป จะตองเขารับการอบรมนอกองคกร
เพิ่มเติม ในสวนของเทคนิคการพูดและการเจรจาภาษาอังกฤษ และการใชภาษาขั้นสูงดวย
นอกจากนี้หัวหนาฝายวิศวกรยังมีแนวคิดในการรณรงคใหพนักงานหันมาสงเมลลภาษาอังกฤษ เพื่อ
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ใชในการสื่อสารในองคกร จากเดิมที่พนักงานสวนหนึ่งจะใชเมลลภาษาไทย เพื่อสื่อสารระหวางกัน
ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนใหพนักงานกลาที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ และหัวหนางานจะชวยในการ
ตรวจตราและขัดเกลา ภาษาที่ใชในการสื่อสารเพื่อใหเกิดความถูกตองอีกทางหนึ่ง
2. รูปแบบการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรในองคกรนั้น
ทั้งผูบริหารระดับสูง กลาง และตน เห็นพองตองกันวา จะจัดใหมีรูปแบบการสอบวัดระดับ
ความสามารถดังนี้
2.1 ระดับผูบริหารตั้งแตหัวหนางานขึ้นไป ตองทําการสอบวัดระดับความรูโดยใช
ขอสอบกลางที่มีมาตรฐานสากล คือการสอบโทอิก โดยบริษัทจะเปนผูออกคาจายเต็มจํานวนในการ
สอบครั้งแรก หากไมผานตองทําการสอบซ้ํา ทางบริษัทจะออกคาใชจายใหเพียงครึ่งหนึ่งในการ
สอบครั้งที่สองและสาม สวนในการสอบครั้งที่สี่เปนตนไป ทางผูสอบตองรับผิดชอบคาใชจายเอง
โดยบริษัทไดตั้งเกณฑมาตรฐานไวที่ 600 คะแนน จากคะแนนเต็ม 990 ทั้งนี้ผูบริหารเห็นวา การ
สอบ TOEIC เปนแบบทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ สําหรับประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแม ซึ่งเปนขอสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใชในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่ง
ของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การสอบ TOEIC เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถ ตั้งแตผูที่ใช
ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มตน จนถึงผูที่ใช ภาษาอังกฤษไดในระดับใกลเคียงกับเจาของภาษา
นอกจากนี้ ยังไดรับการยอมรับในการเปนแบบทดสอบมาตรฐาน เชนเดียวกับแบบทดสอบอื่น ๆ
เชน TOEFL, SAT, GMAT
คะแนนที่ไดรับจากการสอบนั้นสวนใหญจะใชเพื่อการสมัครงาน ซึ่งตองการ
พนักงานที่มีความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ แตขัดแยงกับงานวิจัยของมัสลิน
วุฒิสินธุ (2552) ซึ่งทําการวิจัยหัวขอ ความสัมพันธของการไดงานทํากับผลคะแนน TOEIC และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม พบวา คะแนนสอบโทอิค ไมไดมี
ความสัมพันธตอการไดงานของนักศึกษาจบใหม เนื่องจากบางตําแหนงไมเนนการใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร แตคะแนนเฉลี่ยสะสม กลับเปนตัวชี้วัด การไดงานทําของบัณฑิตมากกวา
2.2 ระดับพนักงานปฏิบัติการ พนักงานที่เขารับการอบรมคอรสภาษาอังกฤษจะตอง
สอบวัดผลหลังการเรียนเสร็จสิ้น โดยผูสอนจะออกขอสอบเอง และตองไดคะแนนสอบไมนอยกวา
รอยละ 60 จึงจะผานเกณฑ คะแนนสอบจะถูกสงกลับมาที่หัวหนางาน หากคะแนนไมผานเกณฑ
หัวหนางานจะพิจารณาดูวา พนักงานยังขาดทักษะในเรื่องใด และอาจตองลงเรียนซ้ําอีกหรือไม
รูปแบบสื่อการเรียนรู เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาในการเรียนรูดวยตนเองแกพนักงาน นั้น
ทั้งผูบริหารระดับสูง กลางและตน เห็นพองตองกันวาบริษัทจะดําเนินการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู
ดวยตนเองใหแกพนักงานในหองจัดแสดง AEC โดยจะเปดทําการเวลา 7.00 น. ถึง 18.00 น. ภายใน
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หองจะมีเครื่องคอมพิวเตอรกวา 30 เครื่องไวคอยบริการพนักงาน โดยเครื่องจะลงโปรแกรม
ชวยสอน เชน โปรแกรมฝกพูด โปรแกรม SAT Word mage (โปรแกรมชวยสอนศัพทภาษาอังกฤษ)
เปนตน โดยมีอุปกรณชุดหูฟงและไมโครโฟน สําหรับการฝกออกเสียงครบครัน และคอมพิวเตอร
เหลานีไ้ ดถูกทําการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตไปยัง เว็บไซตภายนอกที่มีโปรแกรมฝกการเรียนรู
อื่น ๆ และระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสภายในองคกรที่รวบรวมเนื้อหาสาระ เกร็ดความรูในการใช
ภาษาสงใหกับพนักงานทางอีเมลล เปนประจํา นอกจากนี้ยังมี หนังสือ ภาพยนตรบรรยายอังกฤษ
ซีดีเพลงสากลอีกมากมาย สอดคลองกับบุปผา อยูทรัพย (2555) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวา การสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยการที่ผูสอนสรางคูมือ สรางกิจกรรมฝกการเรียนรู จะสามารถ
สงเสริมและยกระดับการเรียนรูของนักศึกษาได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับพัชราพร รัตนวโรภาส
(2553) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพละปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารมวลชน พบวา การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนตองเปดโอกาสใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตองเพิ่มกิจกรรม คําถามที่กระตุนใหนักศึกษาคิด
วิเคราะห รวมถึงการพัฒนาสื่อการสอน โดยการพัฒนาระบบ E-learning เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
คนควาและเรียนรูดวยตนเองไดโดยอิสระ และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา ชุวานนท (2544)
ที่ทําการศึกษาความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาในบริการศูนยภาษา สภาบันราชภัฏ
ธนบุรี พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยตนเอง และมีความตองการเรียนรูดวย
ตนเอง เนื่องจากมีทัศนะคติเชิงบวกตอการเรียนรูดวยตนเอง นักศึกษาถึงรอยละ 91 จะเลือกศึกษา
ภาษาอังกฤษจากความสนใจของตนเองเปนหลัก โดยผานสื่อการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ต
และหนังสือ
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
1. รูปแบบการจัดอบรมดานความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่พนักงานแตละคน
รับผิดชอบอยูนั้นทางผูบริหารเห็นพองตองกันวา จะจัดใหมีดังนี้
1.1 ในการพัฒนาบุคลากรนั้นทางบริษัทเห็นวา ตองเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการ
มอบหมายใหฝาย HR ทําการอบรมพนักงานใหมทุกคนกอนเริ่มงาน โดยเปนการอบรมในสวนของ
ภาพรวมองคกร ลักษณะธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงานในแตละแผนกฝาย
1.2 นอกจากนี้ ยังมีการอบรมแยกยอยไปอีกแตละแผนก โดย HR จะทําหนาที่เปน
ผูประสานงานในการอบรม คอรสตาง ๆ ใหแกพนักงานแตละฝาย ดังตารางที่ 4-4 สอดคลองกับ
งานวิจัยของพรนารี โสภาบุตร (2555) ที่กลาววา การเพิ่มสมรรถนะการเรียนรูใหแกผูเรียนนั้น
ควรเริ่มตนที่การใหการอบรม ความรู แนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งเชิงเทคนิคและการบริหาร เพื่อ
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ใหบุคลากรเขาใจตนเอง และพัฒนาตนเองไดตามความตองการ
1.3 ในการพัฒนาทรัพยากรแผนกวิศวกรและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนั้น ทาง
แผนกจะทําการเพิ่มคุณสมบัติในการคัดกรองเบื้องตนเพิ่มเติมคือ แผนกวิศวกรตองมีใบรับรอง
วิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกร ในขั้นตนคือ ภาคีวิศวกรและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองผาน
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามน
สิทธิผลวนิชกุล (ม.ป.ป.) ที่กลาววา การพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเขาสู AEC
ควรยกระดับแรงงานใหเขาสูมาตรฐานสากล ยกตัวอยางเชน สาขาบัญชี ที่ไดมีการยกระดับวิชาชีพ
และดําเนินการอยางจริงจังเปนลําดับ ทั้งสมาคมวิชาชีพการบัญชี และหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตาง ๆ
2. รูปแบบการประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น แตละแผนก
จะมีการประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน โดยการประเมินผลนี้เรียกวา PDP (Personal develop plan)
พนักงานจะทําการตั้งเปาหมายของแผนงานในแตละไตรมาส รวมกับหัวหนางาน แลวจึงทําการ
ประเมินวา การปฏิบัติงานนั้นไดบรรลุผลตามที่วางไวหรือไม นอกจากนี้ ในระดับพนักงานรายวัน
จะมีการจัดสอบวัดความรูความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อยูเสมอ หากพนักงานสอบผาน ก็จะ
ไดคาความสามารถเพิ่มขึ้นดวย สอดคลองกับงานวิจัยของพรนารี โสภาบุตร (2555) ที่กลาววา
การเพิ่มสมรรถนะการเรียนรูใหแกผูเรียนนั้น ควรเริ่มตนที่การใหการอบรม ความรู แนวทาง
การปฏิบัติงาน ทั้งเชิงเทคนิคและการบริหาร โดยสิ่งที่เปนแรงจูงใจใหเกิดความพรอม หรือ
สมรรถนะ เกิดจากแรงจูงใจที่เปนตัวเงิน คือผลตอบแทนหลังการพัฒนาสมรรถนะ นอกจากนี้
พรนารี โสภาบุตร (2555) ยังไดแสดงความคิดเห็นในสวนของการติดตามและประเมินผลวา
การวางแผนเพิ่มพัฒนาสมรรถนะ ควรตองวางแผนรวมกันระหวางหัวหนางานที่มีประสบการณ
ในสายงานนั้นและผูปฏิบัติงาน โดยมีการสรางเปาหมายรวมกัน และหาวิธีที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายนั้น และสอดคลองกับแนวคิดของจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล (2549) ที่กลาววา ในการพัฒนา
สมรรถภาพของพนักงานนั้น ผูบริหารควรกระตุนใหพนักงานสรางความรูสึกรวมกันในการ
วางแผนพัฒนา และรูสึกเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหแผนบรรลุ
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานความเขาใจและเคารพในสิทธิและสังคมวัฒนธรรม
ที่แตกตางของบุคลากรประเทศอื่น ๆ
1. รูปแบบการใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในอาเซียนนั้น ทาง
ผูบริหารเห็นวาจะจัดใหมีรูปแบบการประชาสัมพันธโดยการจัดบอรดใหความรู การจัดกิจกรรม
ตอบคําถามชิงรางวัล การประกวดเครื่องแตงกายประจําชาติ การฉายวีดิทัศนใหความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเพื่อนบาน ในการประชุมประจําเดือนของบริษัท เปนตน นอกจากนี้ทางผูบริหาร
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ยังเห็นวาควรสอดแทรกการรับรูทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานใหกับพนักงาน โดยทางออม
เชน การกลาวคําทักทาย สวัสดี เปนภาษาเพื่อนบาน การปรุงอาหารประจําชาติของประเทศตาง ๆ
บรรจุเปนเมนูในโรงอาหาร โดยผูบริหารคิดเห็นวา ปจจุบันมีคนงานจากประเทศเพื่อนบาน
เปนจํานวนมากที่เขามาทํางานในประเทศไทย การปรับตัวเพื่อเรียนรูการยอมรับ จึงไมใชเรื่องยาก
เพราะทุกวันนี้เราไดมีการซึมซับ รับเอาวัฒนธรรมตางชาติเหลานี้อยูแลวในชีวิตประจําวัน ขัดแยง
กับงานวิจัยของประภัสสร เทพชาตรี (2556) ที่กลาววา การจัดการกับความแตกตางทางวัฒนธรรม
อาเซียน เปนเรื่องที่สําคัญและไมควรมองขามเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก อาเซียนยังมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และเชื้อชาติ และยังไมมีการสรางอัตลักษณรวมกันอยางแทจริง
นอกจากนีป้ ระภัสสร เทพชาตรี (2556) ยังเสนอแนวคิดวา การใหความรูทางภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรรวมกันของภูมิภาค นาจะเปนการสรางความรูสึกในการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนี้ การรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในดานความเขาใจและเคารพในสิทธิและสังคม
วัฒนธรรมที่แตกตางกันนั้น สอดคลองกับแนวคิดของพชร สันทัด (2556) ที่กลาววา ในองคการ
ขามชาติ ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการจัดการกับความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ผูบริหารควรใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกตางกันนั้น เพื่อเตรียมพรอมกับ
การรับมือความหลากหลายทางวัฒนธรรม และดวยการเพิ่มขึ้นของบรรษัทขามชาติเหลานี้ ทําให
บุคลากรตองทํางานบนความแตกตาง ระหวางคานิยม และวัฒนธรรมที่ไมคุนเคย ซึ่งสิ่งนี้
กลายมาเปนองคประกอบสําคัญสําหรับความอยูรอกและโอกาสทางการแขงขันในวงการธุรกิจ
2. รูปแบบการปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรมีความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และยอมรับ
การอยูรวมกันทามกลางความแตกตางดานวัฒนธรรม ของตนและบุคลากรจากประเทศอาเซียน นั้น
ทางผูบริหารเห็นวา จะมีการนํานโยบาย Diversity ซึ่งเปนนโยบายที่องคกรยอมรับในความ
หลากหลายและเชื่อวาความหลากหลายนี้จะสงผลตอการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม
ทีมบิวดิ้ง และคัมปะนี เอาททิง กีฬาสี เพื่อใหพนักงานไดมีกิจกรรมรวมกันที่นอกเหนือจากการ
ทํางาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝงแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อการยอมรับความเปนปจเจก
บุคคลของแตละคน และลดความยึดมั่นยึดติดในตัวตนลง ในเรื่องของการจัดการกับความ
หลากหลายนั้น สอดคลองกับบทความของวชิระ ชนะบุตร (2553) ที่กลาววาความไดเปรียบในการ
แขงขันของบริษัท อยูที่การนําความหลากหลายของบุคลากรมาสรางศักยภาพในการแขงขัน
การสรางการเติบโต ความเจริญใหกับบริษัท โดยการรักษาความสมดุลของเพศ เชื้อชาติ อายุ
ซึ่งลวนเปนความหลากหลายของบุคลากร และสรางคุณคาสวนบุคคลผานวัฒนธรรมองคการ
ที่สงเสริมความหลากหลาย หลายบริษัทใชกลยุทธความหลากหลาย (Diversity strategy) โดยมี
เปาหมายเปนบริษัทที่มีการแขงเทียบเคียงกับบริษัททั่วโลกในเรื่องของความหลากหลายและ
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การรวมกัน และเปนหนึ่งในเสาหลักของกลยุทธ ซึ่งนั่นหมายความวาบริษัทไดยึดมั่นผูกพัน
ในความหลากหลายของบุคลากรบริษัททุกระดับในเรื่องของเพศและอัตลักษณทางเพศ ชวงอายุ
แรงงาน วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือผูบกพรองทางรางกาย หาก เปนไปไดควรจะใชกลยุทธนี้ การผสม
กลมกลืน คือ นโยบายการรวมกันหรืออยูรวมกันเปนหนึ่งเดียว แตทั้งนี้เรื่องที่แตกตางจะตองไมใช
สิ่งที่เปนสาระสําคัญและเปนสิ่งที่ ปรับปรุงแกไขในความแตกตางนั้นได จนไมมีความแตกตางกัน
อีกตอไป เชน องคการที่มีพนักงานคนไทยและชาวตางชาติ หรือตางเพศ ตางวัย หรือองคการที่มี
พนักงานเกาใหม มาจากคนละบริษัท ไดรูจักกันมากขึ้น ก็กลายเปนสังคมใหมเดียวกัน เราสามารถ
สรางความผสมกลมกลืน ดวยการเรียนรูซึ่งกันและกัน ทํางานรวมกัน คิด วางแผนแกไขปญหา
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทํากิจกรรมรวมกัน ปญหาเหลานี้ก็จะคอย ๆ หมดไป
3. รูปแบบการใหความรูแกบุคลากรในดานสิทธิความเทาเทียมของแตละบุคคล เพื่อ
การยอมรับและเขาใจนั้น ทางผูบริหารเห็นวา ควรจัดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางทํางาน เพื่อ
ประสานงานและออกสิทธิออกเสียง เปนกระบอกเสียงแทนพนักงาน ในเรื่องตาง ๆ ซึง่ กรรมการ
ชุดนี้จะคัดเลือกจากทุกแผนก และทุกชาติที่มีพนักงานเขาทํางาน เปนการแสดงใหเห็นถึงการ
ยอมรับในสิทธิ และความแตกตางของบุคคลทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดทําวารสาร
อิเล็กทรอนิกส แผนพับ ปายประชาสัมพันธ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และการยอมรับความ
แตกตางนั้นดวย ในเรื่องของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธนั้น สอดคลองแนวคิดของสํานักการ
ประชาสัมพันธตางประเทศ (2554) ที่กลาววา ในการประชาสัมพันธเรื่อง สิทธิมนุษยชนเพื่อรองรับ
การเขาสู AEC นั้น ทางหนวยงานราชการไดมีการจัดทําสื่อโดยการแจกจายแผนพับ ใบปลิว
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ASCC หรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหความรูดาน
สังคมวัฒนธรรมและสิทธิทางสังคมที่เทาเทียมกันของพลเมืองอาเซียนแกประชาชน นอกจากนี้
ยังไดมีการจัดทําเว็บไซต เพื่อบรรจุขอมูลขาวสารและการจัดสัมมนาอีกดวย และสอดคลองแนวคิด
ของครรชิต พุทธโกษา (2554) ที่กลาววา ในประเด็นเรื่องสิทธิและความเทาเทียมของประชาชนจาก
อาเซียนนั้น ภาครัฐควรสรางบรรทัดฐานในการบังคับใชกฎหมายของผูปฏิบัติ ใหมีความเปน
เอกภาพและเสมอภาค โดยตองมีกระบวนการเพื่อพิทักษ และปองกันการละเมิด ใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม และความตกลงระหวางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ทางผูบริหารสูงสุดและฝายบุคคล
กลาวเพิ่มเติมวา ควรใหความใสใจในเรื่องของสวัสดิการของพนักงานดวย กลาวคือ ควรเทาเทียม
กันทั้งในคนไทยและตางชาติ ไมควรเลือกปฏิบัติ ซึ่งสวนนี้จะเกี่ยวของกับเรื่องของความเทาเทียม
ดวย นอกจากนี้ทางฝายบุคคลยังเพิ่มเติมในสวนของการเพิ่ม เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จะ
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สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเพื่อเขาสู AEC เพื่อทําใหการทํางานราบรื่นและจัดการกับขอมูล
บุคคลไดอยางถูกตอง ในฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายผลิต เห็นตรงกันวาควรใหความสําคัญ
เพิ่มเติมในสวนของ คูมือการทํางาน ที่ตองจัดทําทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และควรมีภาพประกอบที่
เขาใจและละเอียด เพื่อลดความผิดพลาดในการทํางาน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการศึกษางานนิพนธเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): กรณีศึกษา บริษัทแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในสวนของรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพและ
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในดานความเขาใจและเคารพในสิทธิและสังคมวัฒนธรรมที่แตกตาง
ของบุคลากรประเทศอื่น ๆ นั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา องคกรสามารถที่จะนําทั้งสองเรื่องนี้มา
ผสมผสานกันได โดยการที่มีการแลกเปลี่ยนทางความรู ระหวางพนักงานชาวไทยและตางประเทศ
โดยอาจจัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงแนวคิด วิธีปฏิบัติ หรือขอมูลเชิงวิชาการ โดยนําความรู
ความเชี่ยวชาญของแตละคน มารวมอภิปรายและแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน อันจะเปนผลดีตอตัว
พนักงานเองใหการพัฒนาความรู และผลดีตอองคกรในแงที่สามารถตกผลึกความคิด และเกิดเปน
ความรูใหม ๆ ซึ่งอาจจะนําไปปรับปรุงใชกับการทํางานในองคกร และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
รุนตอ ๆ ไปไดอีก นอกจากนี้การที่ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูกัน ยังกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิด และความเขาอกเขาใจในมุมมองและทัศนคติของอีกฝาย อันถือเปนการ
2. ในสวนของประเด็นการพัฒนาบุคลากรในดานความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้น เมื่อ
AEC มาถึง ทางองคกรควรจัดใหมีการเทรนนิ่ง ในระบบพี่เลี้ยงใหแกพนักงานตางชาติ เพื่อคอย
ใหคําปรึกษาดานการทํางาน และการปรับตัว รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดีและความรูสึก
อบอุน ปลอดภัยของพนักงานตางชาติดวย

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1 ควรมีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการตอการจัดสวัสดิการ ของพนักงาน
จากกลุมประเทศอาเซียน เมื่อเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อจะไดทราบถึงความตองการที่แทจริงของพวกเขา
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2. รูปแบบการพัฒนาของแตละองคกรยอมแตกตางกันและขึ้นกับปจจัยตาง ๆ เชน
วัฒนธรรมองคกร แนวคิดผูบริหาร หรืองบประมาณที่จัดสรรเพื่อการนี้ ในการศึกษาครั้งนี้เปนเพียง
การศึกษาเพียงองคกรเดียวและเปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผูวิจัยทานอื่น
สามารถปรับการวิจัยเปนเชิงปริมาณและศึกษาจากองคกรหลายแหง เพื่อศึกษารูปแบบรวม ที่แตละ
องคกรใชเปนรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรเมื่อเขาสู AEC

