
บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้
ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก 
จ ากดั  เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) และเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มความพร้อมของบุคคลากรเพื่อการให้บริการดว้ยรถบรรทุก
ขนส่งสินคา้ในองคก์ร    

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัเร่ืองการเตรียมความพร้อมของบุคคลากรในองคก์รผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดว้ย
รถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC สรุปไดด้งัน้ี 

ข้อมูลทัว่ไป 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 161 คน มีอายุระหว่าง 36-45 ปีข้ึนไป 
จ านวน 76 คน โดยส่วนใหญ่ปฏิบติัหนา้ท่ีต าแหน่งพนกังานขบัรถ จ านวน 157 คน มีระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 151 คน คิด  และมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 4 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 65 คน  
  ระดบัความพร้อมปัจจยัดา้นองคก์รของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) 3 ปัจจยัคือ  
1.  ปัจจยัดา้นโครงสร้างบริหารองค์กร Structure ประกอบไปดว้ย การควบคุมและการประสานงาน 
การสั่งงาน และช่องทางการส่ือสารมีความเขา้ใจทัว่ถึงทัง่องคก์าร มีค่าเฉล่ีย 4.07 การก าหนดลกัษณะ
งานในองคก์รของท่านอย่างชดัเจนเป็นกิจะลกัษณะและประสานงานอยา่งเป็นระบบไม่ซ ้ าซ้อนกนัมี
ค่าเฉล่ีย 3.99 ท่านไดรั้บโอกาสในการท างานและการสนบัสนุนและไดรั้บความช่วยเหลือหากเกิดปัญหา
จากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.79 
2. ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วม Share Value  ประกอบองคก์รของท่านมีความน่าเช่ือและมีภาพลกัษณ์ในแง่
ดีและเป็นท่ีจดจ าง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.16  ความภาคภูมิใจเม่ือบอกวา่ท่านท างานอยูอ่งค์กร มีค่าเฉล่ีย 4.13 
ความสามารถจดจ า ค  าขวญั ปรัชญาร่วม สโลแกน ขององคก์รของท่านไดอ้ยา่งแม่นย  า มีค่าเฉล่ีย 3.81 
4 องคก์ร ประสบความส าเร็จดว้ยและมุ่งมัน่ท่ีจะท างานของท่านให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์กรตั้งไว ้
มีค่าเฉล่ีย 3.61 
3.  ด้านการจัดหาบุคลากรเข้าท างาน ประกอบไปด้วยแรงจูงใจในการท างานและรู้ สึกมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้ถูกเลือกให้ท างานในองค์กร มีค่าเฉล่ีย 4.15 ความพอใจท่ีจะปฏิบติังานเน่ืองจากงานท่ี
ได้รับมอบหมายน่าสนใจและท้าทาย มีค่าเฉล่ีย 4.11 การท างานของท่านตรงกับหน้าทีท่ีได้รับ
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มอบหมายและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้มีค่าเฉล่ีย 3.63 และ และการใชค้วามรู้ ประสบการณ์ท างานและ
ทกัษะของท่านเหมาะสมกบัหนา้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 3.41 

 แนวทางในการเพิม่ความพร้อมของบุคคลากรเพือ่การให้บริการด้วยรถบรรทุกขนส่งสินค้า
ในองค์กร 

 การจดัอบรมพนกังาน แบ่งเป็น 2 ระดบั การอบรมพนกังานระดบัสูงและการอบรมพนกังาน
รับล่าง ในการอบรมภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์โดยพนกังานระดบัสูงก็ตอ้งลงมาอบรมพนกังาน
ระดบัล่างดว้ยการจดัอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
 การสร้างและจดัท ากลยุทธให้แก่องค์กร โดยการสร้างความเขม้แข็งและการเขา้ใจท่ีตรงกนั
ใหแ้ก่องคก์รสร้างความโดดเด่นใหลู้กคา้เช่ือถือ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรในองค์กรผูใ้ห้บริการขนส่ง
สินคา้ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา
เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก EEC กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของ
บริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และเพื่อเสนอแนวทางในการ
เพิ่มความพร้อมของบุคคลากรเพื่อการใหบ้ริการดว้ยรถบรรทุกขนส่งสินคา้ในองคก์ร    
 จากการศึกษาพบวา่ ภายในองคก์รมีความพร้อมปัจจยัดา้นโครงสร้างบริหารองคก์รStructure  
ซ่ึงประกอบไปดว้ย การควบคุมและการประสานงาน การสั่งงาน และช่องทางการส่ือสารมีความเขา้ใจ
ทัว่ถึงทัง่องคก์าร อยูใ่นระดบัมาก การก าหนดลกัษณะงานในองคก์รของท่านอยา่งชดัเจนเป็นกิจลกัษณะ
และประสานงานอย่างเป็นระบบไม่ซ ้ าซ้อนกนั อยูใ่นระดบั ท่านไดรั้บโอกาสในการท างานและการ
สนบัสนุน และการไดรั้บความช่วยเหลือหากเกิดปัญหาจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี อยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของธีร์วสิิฐ มูลงามกลูจ,์ พิมลพรรณ เรพเพอร์, กฤษดา อคัรพทัธยากุล, วิระศกัด์ิ 
ฮาดดา, สุเมธ ทรงวชัราภรณ์, วสุเชษฐ์ โสภนเสถียร (2013) พบวา่ ปัจจยัดา้นงบประมาณและการจดัการ
มีอิทธิพลทางออ้ม ต่อการเตรียมความพร้อม แนวทางการเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์รแห่ง
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน คือองคก์รควรวางแผนการบริหารงานตามความเหมาะสมของพื้นท่ี เน้น
การบูรณาการการท างานของหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนให้ความรู้ ความเขา้ใจ ถึงวตัถุประสงค ์
บทบาท หนา้ท่ี การเพิ่มโครงสร้างหน่วยงานในองคก์ร ท่ีดูแลเก่ียวกบัอาเซียนโดยเฉพาะให้สอดคลอ้ง
กบับริบทของพื้นท่ี และควรสร้างองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการ เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและควรเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนใหก้บัคนในชุมชน 
  ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วม Share Value ประกอบองคก์รของท่านมีความน่าเช่ือและมีภาพลกัษณ์
ในแง่ดีและเป็นท่ีจดจ าง่าย อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพียงพิศ บรรจงจิตต์, เมธินี วงศว์านิช 
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รัมภกาภรณ์, พนิต เข็มทอง (2015) พบวา่ ดา้นความรู้ส่วนใหญ่มีระดบัสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง
และส่วนใหญ่มีระดบัสมรรถนะท่ีตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นทกัษะส่วนใหญ่มีระดบัสมรรถนะ
อยูใ่นระดบัมากและส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการสมรรถนะอยู่ในระดบัมากท่ีสุด นอกจากนั้นดา้น
เจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมส่วนใหญ่มีระดบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นอยู่ในระดบัมากและส่วนใหญ่มี
ระดบัความตอ้งการสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

และพบวา่ปัจจยัท่ีมีปัญหาในการส่งผลความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั คือปัจจยัดา้นทกัษะ 
อยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ การใชภ้าษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอยูใ่นปานกลาง 
สอดคลอ้งกบัธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์, พิมลพรรณ เรพเพอร์, กฤษดา อคัรพทัธยากุล, วิระศกัด์ิ ฮาดดา, 
สุเมธ ทรงวชัราภรณ์ และ วสุเชษฐ ์โสภนเสถียร พบวา่ การเตรียมความพร้อมในการพฒันาองคก์าร
สู่ประชาคมอาเซียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นองคก์าร, ดา้นกระบวนการ, ดา้นเทคโนโลยีและดา้น
กลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด และยงัสอดคลอ้งกบัธนสิน จนัทเดช (2017) พบวา่พบวา่ ดา้น
ความรู้ ความสามารถ (Knowledge and Skills) ดา้นความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ผูป้ระกอบการมีความเห็นวา่บุคลากรตอ้งปรับปรุงเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เน่ืองจาก
ระดบัภาษาองักฤษของบุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นมาตรฐาน ดา้นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และการจบัประเด็นในเร่ืองงาน ท่ีประชุมให้ความเห็นวา่บณัฑิตจบใหม่ หรือบุคลากร
ท่ีเพิ่งกา้วเขา้สู่การท างานเป็นคร้ังแรก มกัจะไม่สามารถ จบัประเด็นการท างาน ประเด็นเร่ืองงานใน
หนา้ท่ี หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(Attributes) ดา้นความเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นคนไทยท่ีดี แมจ้ะส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได ้แต่ก็ส่ือสารดว้ยคุณลกัษณะ
ของความเป็นคนไทย  ดา้นความกลา้ในการแสดงออกบณัฑิตบางคนไม่เช่ือมัน่ในความสามารถ
ของตน ก็ไม่กลา้น าเสนอ ไม่กลา้ส่ือสาร มหาวทิยาลยัควรพฒันาในเร่ืองน้ี 

ข้อเสนอแนะ 
จากการสรุปผลการวจิยัวดัไดว้า่การศึกษาพบวา่ภายในองคก์รมีความพร้อมปัจจยัดา้นโครงสร้าง

บริหารองคก์ร Structure ซ่ึงประกอบไปดว้ย การควบคุมและการประสานงาน การสั่งงานและช่องทาง
การส่ือสารมีความเขา้ใจทัว่ถึงทัว่องคก์ร อยูใ่นระดบัมาก การก าหนดลกัษณะงานในองคก์รของท่าน
อยา่งชดัเจนเป็นกิจะลกัษณะปละประสานงานอยา่งเป็นระบบไม่ซ ้ าซ้อนกนัอยูใ่นระดบั ท่านไดรั้บ
โอกาสในการท างานและการสนบัสนุน ละการไดรั้บความช่วยเหลือหากเกิดปัญหาจากผูบ้งัคบับญัชา
เป็นอย่างดี อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้นมีความพร้อมท่ีจะรองรับมือไดใ้นระดบัดีมาก แต่ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ยงัขาดในเร่ืองความรู้ความสามารถเขา้ใจทางดา้นภาษาต่างประเทศ และยงัขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั ดงันั้นบริษทัควรเพิ่มการฝึกอบรมและให้ความรู้ทั้งทางดา้นทกัษะต่างๆ 
เช่นภาษาองักฤษใหค้วามรู้ดา้นการใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั 


