
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุน
ในยุคประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของศูนยส์่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
The Potential of the Investment Industry Promoting  

Officials in the Era of the  ASEAN Economic Community of 
the Industrial Promotion Center in Northeast Thailand 

                             
 เพ็ญ  จะชานรมัย์1  สุภาวด ี  ขนุทองจนัทร2์ 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการ
ลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมกับสมรรถนะของผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้า
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากรคือ เจ้าหน้าที่

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  jachanram24@hotmail.com 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 136 คน  สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม  สถิติ
ที่ใช้ในคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที    
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 

1. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและทุกข้อ 
ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และด้าน
การท างานเป็นทีม 

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีเพศ และอายุ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน 
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแตกต่างกัน  ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นใน
รายด้าน ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิง
บวก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ เจา้หน้าที ่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
 The research aimed 1) to study the opinions concerning the 
potential of the investment industry promoting officials in the era 
of the ASEAN Economic Community of the industrial promotion 
center in northeast Thailand, 2) to compare the opinions of the 
officials in the study as classified by sex, age, educational levels 
and working experiences, and 3) to examine the relations of the 
potential of the officials and the entrepreneurs in the era of the 
ASEAN Economic Community.  Population was 136 officials of the 
Industrial Promotion Center of northeast Thailand.  The samples in 
the research were derived by a stratified random sampling.  The 
research instrument was a questionnaire.  Statistics used were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and co-relation 
analysis.  

 The research findings were as follows.  
1.  The potential of the potential of the investment industry 

promoting officials in the era of the ASEAN Economic Community 
was overall at a high level. By The focus on achievement, The good 
service, The gain expertise in various careers, The adherence to the 
morality and ethics  and The teamwork. 

2. The officials in the study who were different in sex and age 
had no different opinions on investment in the era of the ASEAN 
Economic Community.  The officials who had different educational 
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levels had a different opinion.  The officials who had different 
working experiences had a different opinion in light of an 
accumulation of the professional expertise at a statistical 
significance of 0.05.  

3. The potential of the investment industry promoting 
officials was positively related to that of the entrepreneurship in 
the era of the ASEAN Economic Community at a statistical 
significance of 0.05. 

 
Keywords: Potential, Officials, The Industrial Promotion Center in 
Northeast Thailand Center 

 
บทน า  

การเตรียมความพร้อมของบุคคลกรภาครัฐเพื่อรองรับการรวมตัว
อาเซียนนั้น  ได้มีการชี้ให้เห็นว่า  องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของข้าราชการไทย  ยังไม่กระจายตัวออกไปในวงกว้าง  มีการกระจุก
ตัวอยู่ในกลุ่มของระดับผู้เจรจาและผู้ก าหนดนโยบายเป็นหลัก  ทั้งนี้องค์ความรู้
ของบุคลากรภาครัฐไทย  ยังไม่มีความลึกซ้ึงเพียงพอ  ในการก าหนดทิศทาง
เชิงรุกให้กับประเทศ  อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการตกลงในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ยังไม่มีการบูรณาการ  และประสานระหว่างกระทรวงด้วย 
(ปิยวัฒน์  ศิวรักษ์, 2554) 

การที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด าเนินการน าภูมิปัญญาของแต่ละ
ท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถจับ
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ต้องได้  ท าได้จริง ไม่ใช่แต่เพียงแค่คิด และยังประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  
รวมถึงผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในแต่ละธุรกิจให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ  ซ่ึงพร้อมที่จะให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการได้
เพราะบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญ ที่ไม่มีวันใช้แล้วหมดไป  เป็นทั้ งแหล่ง
ความรู้  ผู้ใช้ความรู้ให้เกิดผลส าเร็จ และเป็นผู้ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีการพัฒนา/
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ผู้ประกอบการ  การส่งเสริมอาชีพ  ด้ านการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เอง เช่น งานการเงิน  งานพัสดุ  เป็นต้น  และในวันที่  1  มกราคม  
2558  จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประกอบด้วย 3 เสา
หลัก คือ ประชาคมความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน  เงินลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็น
หน่วยงานหนึ่ งที่รับผิดชอบในการสนับสนุน  ส่งเสริม  การลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เห็นได้จากการ
ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม SMEs roadmap เปิดแนวรุกบุก 
AEC  และแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนในภาวะเศรษฐกิจที่
จะเกิดขึ้นในปี  2558   

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถให้
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ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการทั้งในภาคส่วนการผลิต การบริการ  และ
การค้า รวมถึงการลงทุนภายในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และรายใหญ่  ในการเปิดเสรีด้านการลงทุน เป็นที่
ทราบแล้วว่าต่อไปนี้ไทยจะไม่ใช่ฐานการผลิตที่น่าสนใจอีกต่อไป  เนื่องมาจาก
นโยบายกีดกันลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทางอ้อม  ประเทศเพื่อนบ้านซ้าย
ขวาของไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และแรงงานราคาถูกเป็น
ตัวดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติมากกว่าของไทย (อณฎณ  เชื้อไทย , 2555)       
ซ่ึงหากไม่เร่งด าเนินการศึกษาคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ส่งเสริม สนับสนุน แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการจ านวนหลายรายไม่สามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้  เรียกได้ว่ามีการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศ ที่ประเทศไทย
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิดการค้าเสรี ในปี 2558    

 
วัตถุประสงค์การวิจัย   

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยจ าแนกตาม  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการท างาน 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมกับสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริม
อุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ทราบถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม น าไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เป็นข้อสนเทศส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ในการให้ความรู้สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. เป็นความรู้ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

  
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้ งนี้ เป็นการวิจัยสมรรถนะของเจ้ าหน้าที่ส่ง เสริม
อุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ      
โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ไว้ดังนี้ 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน  และจ้างเหมาบริการ  สังกัดศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 4  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  ศูนย์ส่งเส ริม
อุตสาหกรรมภาคที่  6   และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  7  จ านวน  207  
คน (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  2557  ข้อมูล    
ณ วันที่  10  มีนาคม  2557) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัย ได้แก่  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน  และจ้างเหมาบริการ  สังกัดศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงได้จากการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (stratified random sampling)  จ านวน 136 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  ตัวแปรตาม 
คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการ
ลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ได้แก่  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหาร
ที่ดี  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม และจริยธรรม  การท างานเป็นทีม และความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถการ
สื่อสารและเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 
-  ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
-  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
-  การบริการที่ดี 
-  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
-  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม 
-  การท างานเป็นทีม 

สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้า
ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
-  ความคิดสร้างสรรค์   
-  ความสามารถการสื่อสารและเทคโนโลยี       
-  การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
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สมมุติฐานของการศึกษา 
1. บุคลากรที่เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกัน 

2. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมอุตสาหกรรมในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
วิธีด าเนินการ 

ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  207  คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 136 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามออกเป็น  
4  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  แบบสอบถามเป็น
ในรูปของการให้ช่วงค าตอบและให้ผู้ตอบเลือกค าตอบที่เหมาะสมกับตัวเอง   

ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าอัตราส่วน  5  ระดับ  
ตามแนวคิดของ Likert (Likert’s scale)  ซ่ึงเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารที่ดี  การสั่ง
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สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  และการท างานเป็นทีม 

ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าอัตราส่วน  5  ระดับ  
ตามแนวคิดของ Likert (Likert’s scale)  ซ่ึงเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เข้าส่งเสริมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์  ความสามารถการสื่อสารและเทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ตอนที่  4  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  ให้เจ้ าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ในการตอบ ซ่ึงตอบสมบูรณ์ทุกฉบับ จึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปการ
จัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างาน  ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยน าข้อมูลที่
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รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ตอนที่ 2  วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิ เครา ะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึง
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางควบคู่การบรรยายผลการศึกษา 
 ตอนที่ 3  วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าส่งเสริมด้านการลงทุนในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
หาค่าทางสถิติซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่การบรรยายผลการศึกษา 

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย
จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง   ประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม ใช้สถิติ t–test (independent samples) และกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 
2 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance: ANOVA)  
และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี least significant 
different (LSD) น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่การบรรยายผล
การศึกษา 
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ตอนที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าส่งเสริมด้านการลงทุน
ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้สถิติเชิงพรรณนา  โดยน าข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ (correlation analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ด้านที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  รองลงมาคือ 
ด้านการบริการที่ดี  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ด้านการท างานเป็นทีม  ด้านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าส่งเสริมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  ด้านที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์  
รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และด้านความสามารถในการสื่อสาร
และเทคโนโลยี  ตามล าดับ 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้ 
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 3.1  ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามเพศ โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกข้อ  ได้แก่  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ด้านการบริการที่ดี  ด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  และด้านการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน 

 3.2  ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามอายุ  โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ด้านการบริการที่ดี  ด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  และด้านการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน 

 3.3  ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามระดับการศึกษา  โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ด้านการบริการที่ดี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ด้านการยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  และด้านการท างานเป็นทีม  
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่า  โดยภาพรวม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
พบว่า เจ้าหน้าที่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับ
ปริญญาเอก มีความคิดเห็นแตกต่างกับที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช 
และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  มีความคิดเห็นแตกต่างกับที่จบการศึกษา
ระดับ ปวท/ปวส/อนุปริญญา ด้านการบริการที่ดี  พบว่า เจ้าหน้าที่ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช/ปวท/ปวส/
อนุปริญญา ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  พบว่า เจ้าหน้าที่ที่จบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอกแตกต่าง
กับระดับมัธยมศึกษา/ปวท  เจ้าหน้าท่ีท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
แตกต่างกับระดับ ปวท/ปวส/อนุปริญญา  เจ้าหน้าที่ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกแตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาตรี  ด้านการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  และด้านการท างานเป็นทีม  พบว่า เจ้าหน้าที่
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก    
มีความคิดเห็นแตกต่างกับที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช 

 3.4  ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามประสบการณ์ในการ
ท างาน  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพแตกต่างกัน  โดยภาพรวม  พบว่า  เจ้าหน้าที่
ที่มีประสบการณ์ในการท างานอายุ  31 ปีขึ้นไปแตกต่างกับเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 1 – 10 ปี และ 21 – 30 ปี เจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานอายุ  21 - 30 ปีแตกต่างกับเจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน  11 – 20 ปี   

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม
กับสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก   
ในทิศทางเดียวกัน นั้นคือ สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์   
ด้านการบริการที่ดี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้ายการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และด้านการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีสมรรถนะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถการ
สื่อสารและเทคโนโลยี และด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัย เปรียบเทียบสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

อุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมกับสมรรถนะของการเป็น
ผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมอุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้  ดังนี้ 

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ด้านการบริการที่ดี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ด้านการยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  และด้านการท างานเป็นทีม  
พ บ ว่ า   ใ น ภ า พ ร ว ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน           
เมื่อพิจารณารายด้านสามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจได้ ดังนี้ 

1. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = 4.24, S.D. = 0.509) แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
พยายามศึกษาหาความรู้อยู่ เสมอ ขยัน อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
ละเอียดรอบคอบ วางแผน  ปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการท างาน  ก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานซ่ึงมีความส าคัญในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

84 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



85 

เห็นได้จากการศึกษาของเจ้าหน้าที่ซ่ึงไม่ได้อยู่แค่เพียงระดับปริญญาตรี แต่ยังมี
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก นั้นหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ทุกคน
พยายามที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้าน  ตามเป้าหมายข้อที่  4 การพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กร  มีเป้าประสงค์เพื่อปรับปรุง  และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
พร้องที่จะให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วย  ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  วิสาหกิจชุมชน  ผู้ให้บริการเครือข่าย หน่วยร่วม
ด าเนินการและประชาชนทั่วไป  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณฑ์ณัฐ  ศักดา 
(2551) ได้ศึกษาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พบว่า สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารที่ดี ด้านความร่วมแรงร่วม
ใจ  ด้านจริยธรรมการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  และด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 20  ด้าน มีความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมาก และงานวิจัยของชัยโย  
สุวรรณรัตน์ (2549) ได้ศึกษาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลต าบลเพื่อรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจในการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแก่น พบว่า สมรรถนะด้าน
ความรู้ของบุคลากรเทศบาลต าบลในภารกิจถ่ายโอนการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับสูงทุกด้านตามล าดับ ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร  2) ด้านบริหารทั่วไป         
3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวิชาการ 

2. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการบริการที่ดี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.29, S.D. = .519) แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้
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ความส าคัญกับการให้บริการอย่างมิตร และสุภาพ รองลงมาคือ มีความตรงต่อ
เวลา มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น  ให้บริการอย่างรวดเร็ว  พูดจาด้วยความไพเราะ  
ให้ข้อมูล  ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าที่ เป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  และรับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว การที่เจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการไม่
ว่าจะด้านการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการให้ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือการให้บริการกับหน่วยงาน
ของรัฐเอง อย่างเป็นมิตรและสุภาพแล้ว  ผู้รับบริการทุกคนก็จะปฏิบัติกับผู้ให้
บริการอย่างเป็นมิตรและสุภาพเช่นกัน  ซ่ึงน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  
ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน ข้อที่ 1 กล่าวว่า
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติมโตและยั่งยืนมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการประกอบการของ SMEs วิสาหกิจชุมชน  การให้ค าปรึกษา
แนะน า  การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม  และการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงด าเนินการภายใต้กิจกรรมท่ี
หลากหลายรวม  17  กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และ
ความต้องการของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม   และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิสิฎฐ์  กิจวัฒนาถาวร (2555) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรระดับหัวหน้างานและผู้บริหารระดับกลางของกิจกรรมโลจิสติกส์ด้าน
คลังสินค้าในเขตท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการแข่งขันในการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง  พบว่า สมรรถนะหลัก  4  ด้าน 
คือจิตส านึกในการให้บริการ  การมุ่งเน้นความส าเร็จ  การท างานเป็นทีม  การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก  
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3. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในง านอาชีพ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12, S.D. = 0.561)  แสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญการใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพของตนเองเสมอ
เพื่อพัฒนา และสามารถน าความรู้ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ในด้านต่าง ๆ      
ที่นอกเหนือจากอาชีพของตนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึง
เป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เนื่องจากใน
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ใดก็
ตามจ าเป็นต้องมีความรู้ทุกด้าน เช่น ด้านการปฏิบัติงานของตนเอง  ภาษา  
เทคโนโลยี  โดยน าความรู้ต่าง ๆ ที่ตนมีมาปรับใช้กับการท างานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  รวดเร็ว  เห็นได้จากข้อเสนอแนะในตอนที่ 4 ซ่ึงผู้ตอบ
แบบสอบถามแนะน าให้เจ้าหน้าที่พยายามเรียนรู้งานในทุก  ๆ ด้านจากผู้มี
ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด  เพื่อเพิ่มความรู้  ทักษะ ในการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเพิ่ม  สุริยมณฑล (2552) ศึกษาแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน
การเงินและการบัญชีของโรงเรียนเอกชนการกุศลในจังหวัดเชียงราย  พบว่า  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของโรงเรียนเอกชนการกุศลในจังหวัด
เชียงรายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่มีความสามารถในการใช้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน  
ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติในระดับน้อย  ได้แก่  ไม่มีภาระงานสอนเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานสังกัด   
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5. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38, S.D. = 0.529)  แสดง
ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับ การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
มากที่สุด รองลงมา รักษาค าพูด มีสัจจะ  และเชื่อถือได้  กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ บุคลากรยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
และมีระเบียบวินัยในการท างาน  ซ่ึงการที่เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  เป็นสิ่งส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนยินดี
ให้บริการในทุกด้านด้วยความจริงใจ  ไม่มีการปิดบังข้อมูล เช่น กิจกรรมการ
เสริมสร้ า งผู้ ประกอบการใหม่  มีวั ตถุประสงค์ เพื่ อสร้ า งและพัฒนา
ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถด าเนินธุรกิจในทุกด้านให้เติบโตและเข้มแข็ง 
รวมไปจนถึงการสอนเทคนิควิธีการท างานต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น   
การท าบัญชี การพัฒนาบุคลากร  การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสในการท าธุรกิจ เป็นต้น 
อีกประการหนึ่งในปัจจุบันพบว่าหลายหน่วยงานมีการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
หรือการใช้งบประมาณเกินความจ าเป็น  หรือมีการร้องเรียนจากผู้ เสีย
ผลประโยชน์ ส่งผลให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณจาก 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพราะฉะนั้นการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตย่อมเป็นสิ่งส าคัญ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กันต์กนิษฐ์  หาญวงษา (2549) ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ของส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์  คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงาน  ด้วยการบัญชี
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ด้วยความโปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  ควรค านึงถึง  คุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพทางการบัญชี  และต้องมีความรับผิดชอบในงานด้าน
บัญชีและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป  มีความละเอียดรอบคอบศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 6. สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุนใน
ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการท างานเป็นทีม  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.22, S.D. = 0.532) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเจ้าหน้าที่
ให้ความส าคัญกับการมีความพร้อมในการท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   
มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายเดียวกัน  มีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน  ให้
ความร่วมมือกับเพื่อร่วมงานอย่างต่อเนื่อง  ติดต่อประสานงานกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง  รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  และเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงการปฏิบัติงานแต่ละอย่างไม่ว่าจะงานใดก็
ตาม การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายของนั้น ๆ จ าเป็นต้อง
มีการประสานงานกับบุคคลอื่น หรือบุคคลภายนอกท าให้งานราบรื่น  ถึงแม้จะ
มีอุปสรรคในการท างานบ้าง แต่เมื่อเราท างานเป็นทีม  มีการติดตามประสาน
งานกันอยู่ตลอดเวลา มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การปฏิบัติงานนั้นก็ยอมส าเร็จไปด้วยดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ (2551)  ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 3  พบว่า  ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สมรรถนะของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา  เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ดังนี้  สมรรถนะการพัฒนาตนเอง  สมรรถนะการ
ท างานเป็นทีม  สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์  สมรรถนะการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร  สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์  
สมรรถนะบริการที่ดีและสมรรถนะการสื่อสารและจูงใจ 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลตามเพศ พบว่า  เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย ต่างมาจากหลากหลาย
สถานที่   หลายจังหวัด  และการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกัน  แต่เมื่อมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน  เป้าหมายเดียวกัน ท าให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน  
ซ่ึงเห็นได้จากที่ส านัก และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานเดียวกันคืน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็น
เลิศด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล ท าให้กรมส่งเสริม
ประสบความส าเร็จในการท างาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งฤดี  สม
ประสงค์ (2557) ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานเลขานุการ  
ส านักงานโยธา พบว่า เ จ้ าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 21 -40 ปี 
มีการศึกษาระดับอยู่ในระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งเจ้าพนักงาน  มีระยะเวลา
ในการท างานมากกว่า 10 ปี  และมีอัตราเงินเดือน 10,001 -20,000 บาท 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะของฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบว่าระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลัก
ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยการปรับปรุงระบบบริหารงานและสมรรถนะหลักของฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลตามอายุ พบว่าอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ในวัยท างาน และปฏิบัติหน้าที่ที่
มีส่วนเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการซ่ึงทุกคนคาดหวัง
ว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องมี
ความรู้ ความสามารถ ในทุกด้าน เช่น ภาษา  เทคนิคการท าธุรกิจ  การน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  เป็นต้น ซ่ึงเจ้าหน้าที่มีภาพลักษณ์
ของการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามคาดถึงแม้อายุแตกต่างกันก็มีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพรรณ  พรเลิศประเสริฐ (2556) 
ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพเชิงรุก การรับรู้สมรรถนะแห่งตน  การรับรู้ความส าเร็จ
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ในอาชีพ: กรณีศึกษาพนักงานบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ใช้ระบบ 
โลจิสติกส์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  พบว่า พนักงานมีลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุก การรับรู้สมรรถนะแห่งตนการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพอยู่ในระดับสูง    
เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพแตกต่างกัน  อายุ  สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษาและอายุงานของพนักงานที่แตกต่างกันมีการรับรู้
ความส าเร็จในอาชีพไม่แตกต่างกัน  ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ
โดยรวม  การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ความส าเร็จในอาชีพโดยรวม ตัวแปรที่สามารถท านายการรับรู้ความส าเร็จใน
อาชีพได้  คืน ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีอ านาจ
ในการท านายร้อยละ 15.7   

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลตามระดับการศึกษา พบว่าการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จบระดับ
ปริญญาตรี นอกนั้นจบระดับปริญญาโท มัธยมศึกษา ปวส/ปวท  ปริญญาเอก 
ตามล าดับ ซ่ึงการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน อาจจะด้วยเนื้อหาในการเรียน
การสอนในแต่ละระดับชั้น มีความแตกต่างกัน เมื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นท าให้
บุคคลนั้นมีความรู้ มีความคิดที่เปิดกว้างขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่มีการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/ปวท/อนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก จากงานวิจัยที่
ค้นพบสามารถเพิ่มพูดความรู้โดยให้เจ้าหน้าที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้น ซ่ึงคาดหวัง
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ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ศึกษาจบระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพิ่มขึ้น ภาพที่สะท้อน
ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือมีเจ้าหน้าที่ท่ีศึกษาจบระดับปริญญาโท
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกันงานวิจัยของคุณวรพรรณ ว่องสาลิกา (2556) ศึกษา
ความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
คณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ 
10,000-20,000 บาท ท างานอยู่ในสายสนับสนุน  และมีประเภทการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้การบริการ 5 ด้าน คือ งาน
ธุรการและสนับสนุนงานวางแผนและสรรหาบุคลากร   งานบริหารบุคลากร
และค่าตอบแทน  งานพัฒนาบุคลากรและงานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร 
โดยด้านที่มีผู้มารับบริการมากที่สุด คือ งานบริหารธุรการและค่าตอบแทนและ
ด้านงานธุรการและสนับสนุน  เมื่อพิจารณาในด้านย่อย พบว่า บุคลากรมี
ความคิดหวังต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลมากที่สุด  รองลงมาคือ ขั้นตอน การ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและคุณภาพการให้บริการ  ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  และระดับความคาดหวังพบว่า เพศ  
ระดับการศึกษา  รายได้  และประเภทการจ้างที่ต่างกัน มีระดับความคาดหวัง
ต่อการให้บริการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต่างกัน  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรุ่งฤดี  สมประสงค์  (2557) ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงาน
เลขานุการ  ส านักงานโยธา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีการศึกษาระดับอยู่ในระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งเจ้า
พนักงาน  มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี  และมีอัตราเงินเดือน 
10,001-20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบว่าระดับความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ซ่ึงผลการเปรียบเทียบปัจจัยการปรับปรุงระบบบริหารงานและสมรรถนะ
หลักของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ ส านักการโยธา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพมีความแตกต่างกัน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีอายุ
ช่วง 31 – 45 ปี ถือว่าอยู่ในวัยท างาน มีความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพของตน ใฝ่หา
ความรู้ พัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ รวมถึงศึกษา
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากงานของตน เพื่อน าความรู้ที่มีมาประยุค
ใช้กับการท างานของตนให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีประสบการณ์ในการท างานมาก
หรือน้อยแต่ก็คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงภาพลักษณ์
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็เป็นไปตามคาดหวัง  อาจจะแตกต่างบ้างในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการคาดคะเนเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่ผู้มีประสบการณ์มากกว่าจะสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็ว และทันท่วงที     
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
อุตสาหกรรมกับสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริม
อุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

จากการวิเคราะห์ความความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกับสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้า
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า  สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของการเป็น
ผู้ประกอบการในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงบวก  ทุกคนมีความ
คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องมีลักษณะ มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน 
เช่น ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  โดย
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  มีการท างานเป็นทีมที่เป็นแบบแผน  มีการ
บริการที่ดี  ที่สามารถส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความคิด
สร้างสรรค์   สามารถส่ือสารและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  น ามาปรับใช้กับการ
น าพาธุรกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน  ซ่ึงเจ้าหน้าที่
ศูนย์มีภาพลักษณ์ของการปฏิบัติงานที่ เป็นไปตามคาดหวัง  ส่งผลให้มี
ผู้ประกอบการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ   ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552)  
กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้   ทักษะ  
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดด
เด่นในองค์กร   ซ่ึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกคนต้องมี เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจที่จะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร็วนี้  สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
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ผู้ประกอบการ  ของชุติภา  โอภาสานนท์ (2543) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ คือ 
ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  ได้มองเห็นโอกาสที่จะท าก าไร  โดยการผลิตสินค้าชนิด
ใหม่ขึ้นมาเสนอขายในตลาดด้วยการน าเอาขบวนการผลิตใหม่ ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเข้ามาใช้  หรือด้วยการปรับปรุงองค์กรผู้ประกอบการ
เป็นผู้แสวงหาเงินทุน  รวบรวมปัจจัยในการผลิตและการจัดการบริหารเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น  ซ่ึงในการผลิตผู้ประกอบการส่วนใหญ่น า
ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติจนช านาญมาใช้กับการด าเนินการธุรกิจ แต่ในส่วน
การบริหารจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยให้ค าแนะน าในการด าเนินการเทคนิควิธีการใน
การท างานต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น  ดังผลวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมกับ
สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า     
มีลักษณะยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม  มีการบริการที่ดี    
มีการท างานเป็นทีม  รู้จักการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ดังนั้นผู้บริหารสามารถน าสมรรถนะดังกล่าวไปปรับปรุง 

96 Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



97 

พัฒนาการท างานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานทุกคน เข้าใจภาษา เช่น การพูด การอ่าน  และหลักวิชาการต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่เสมอ  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ผู้ประกอบการ  และยังสามารถก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้วย 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ พบว่า มีความแตกต่างกันนั้น เนื่องจากแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ใน
การท า งานที่ต่ างกัน และปฏิบัติ งานคนละสายงาน ส าหรับผู้ที่ ยั งมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย ผู้บริหารควรจัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนา 
หรือให้เข้าอบรมด้านวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด และจัดให้มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันท างาน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพิ่มความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และทุกคนยังสามารถปฏิบัติงานทดแทนคนที่ขาด
ไปได้  ท าให้งานไม่เกิดความเสียหาย 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าส่งเสริมด้านการลงทุนในยุคประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีความคิดสร้างสรรค์  ชอบการ
เรียนรู้ตลอดเวลา  สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้  ดังนั้นการที่ผู้บริหารมี
โนบายส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้มี
สมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
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องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีสมรรถนะ
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดอาเซียนได้ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม
กับสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมมี
สมรรถนะ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เมื่อเข้าไปส่งเสริมผู้ประกอบการ ย่อมท าให้
ผู้ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ดังนั้น
ผู้บริหารควรมีการท างานเชิงบูรณาการ โดยร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้มีวางแผน  ก าหนดเป้าหมาย มีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบ    
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสของผู้ประกอบการในการน าธุรกิจเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

อุตสาหกรรมเข้าไปส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมบัญชี การฝึก
ปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาแนวโน้มที่ผู้ประกอบการน าธุรกิจเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงผลกระทบที่เมื่อ
เข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้อีก  
หรือไม่ เพื่อน าผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้มากขึ้น 
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3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้นั้น ๆ 
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