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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาของปญหา 
 

 สภาวะการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน  มีการพัฒนาระบบทางการเมือง  เศรษฐกิจการคา 
สังคม  และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  ทําใหองคการทั้งภาครัฐและเอกชนมีการปรับตวั  และพยายาม
แสวงหาวิธีการบริหารการจัดการใหม ๆ เขามาใชในองคการ  เพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน 
และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่นําไปสูการกําหนดกติกาการคา  และการลงทุน  สงผลทําใหเกิด
กระบวนทัศนใหมที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาคน  มากกวาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(ชินภัทร  ภูมิรัตน, 2542) ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 ไดใหความสําคัญ
กับการเรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิควบคูกับยุทธศาสตรการพัฒนาคน  โดยประเทศไทยไดใช
ความไดเปรยีบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรมนุษยเปนฐานการผลิต  ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพื่อเรงการผลิตของสงออก  และการสรางรายไดใหกบัประเทศ   ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกลาวจึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ     
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2545) ไดระบไุวดังนี ้
 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ  และการคุมครองทางสังคมเปนยุทธศาสตร                
ที่ใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยมีการเตรียมพรอมและ
ยกระดับทักษะฝมือคนไทยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  ใหสอดคลองกับโครงสรางการผลิต            
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงเนนเรือ่งการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง  ตลอดจน
ผสมผสานระหวางทกัษะชีวติกับความรูพืน้ฐาน  เชน  ภาษา  คณิตศาสตร  การจัดการ  เปนตน  
รวมทั้งการใหบริการการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่หลากหลาย  และใหความสาํคัญกับ         
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในการกําหนดเปาหมาย
การผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  รวมทั้งสนับสนุนเปดโอกาส       
ใหมีการนาํประสบการณในการทํางานมาเทียบโอน  เพื่อเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ
การสงเสริมใหมีการพฒันาระบบคุณวฒุทิี่เนนสมรรถนะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  เปนตน   
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 2.   ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ  สําหรับ
ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตที่แทจริง  โดยพัฒนา
กลไกและสรางเครือขายความรวมมอืใหเกดิการเชือ่มโยงระหวางสถาบนัการศกึษา  สถาบันฝกอบรม  
สถาบันเฉพาะทางและสถานประกอบการในภาคการผลิตตาง ๆ ซึ่งจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันทางดานอุตสาหกรรมไทยใหทัดเทียมระดับนานาชาติ  ประกอบดวย
ยุทธศาสตรยอย 3 สวนที่สําคญัคือ  ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมสาขา  ยุทธศาสตรดานการพัฒนา        
ขีดความสามารถในระดับธุรกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  กรอบแนวคิด
ของยุทธศาสตรยอยทั้ง 3 สวน  มุงสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ  การสรางมูลคาเพิ่ม  และ
การสรางนวัตกรรม  อันเปนรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต  
 
 จากยุทธศาสตรทั้ง 2 ยุทธศาสตร  จะพบวาความรวมมือระหวางสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาเปนสิ่งจาํเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางขีดความสามารถในการทํางาน  เพือ่ใหบุคลากร
มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากขึ้น  โดยสามารถรูจักคิดและบูรณาการความรูที่ไดจาก     
การเรียนรูทั้งในหองเรียนและสภาพการทํางานจริง  รวมทั้งสามารถพัฒนาสมรรถนะทางดาน
วิชาชีพทางดานการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ Brewster et al. (2000)       
ไดสรุปวา  การพัฒนาสมรรถนะทางดานวชิาชีพสามารถเพิ่มคุณคาของธุรกิจ  โดยจะตองมีการเนน
กระบวนการตาง ๆ ทั้งการการผลิตสินคา  และการพัฒนาทรัพยากรมนษุยควบคูกันไป  ผลที่ได    
เพื่อนําไปสูความสําเร็จของความไดเปรียบทางการแขงขนัทางธุรกิจ  ดังนั้นการจดัการศึกษาจึงมี
การเสนอแนวคิด และกระบวนทัศนใหมของการผลิตบัณฑิตจาก Supply - driven เปน Demand – driven 
เพื่อใหเกิดการสมดุลระหวางสถาบันทางการศึกษาฐานะผูผลิตบัณฑิต  และสถานประกอบการ
ฐานะผูใชบณัฑิต  ซ่ึงหมายถึง  การผลิตกําลังคนของสถาบนัการศกึษาตาง ๆ ไมควรมุงความเปนเลิศ
ทางวิชาการมากกวาการสรางความสมดุลใหตลาดแรงงาน  หรืออีกนยัหนึ่งเปนการผลิตบุคลากร
ตามความตองการของตลาดแรงงานที่แทจริง (มูลนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547) 
ตรงกับทิศทางของการจัดเทคนิคและอาชีวศึกษา (Technical and Vocational Education - TVE)           
ในการประชุมคองเกรสนานาชาติคร้ังที่ 2  ณ กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ที่กลาววา 
 

…แนวโนมการจัดเทคนิคศึกษาและอาชวีศกึษาในอนาคตจะตองมีการจดัการศึกษา            
ที่เปลี่ยนจาก Supply – driven  เปน Demand – driven นั่นคือ  การเนนความตองการของ
ผูใชบริการเปนสําคัญ  และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การเรียนรูจะตองเปน
การเรียนรูตลอดชีวิต  โดยเนนการฝกอบรมเพิ่มเติมไดตลอดเวลา  ซ่ึงผูเรียนจะมีบทบาท 
ในการตัดสนิใจและการกําหนดทางเลือกดานการศึกษา  และฝกอบรมดวยตนเอง… 
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 ความหมายอีกนัย  คือ  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา  และสถาบันการศึกษา                
เปนแหลงการเรียนรูแกผูเรียน  เพื่อจุดประสงคการเตรียมความพรอมใหผูเรียนเกิดทกัษะ ความรู 
และเจตคติที่ดีตอการทํางานในสถานประกอบการตรงกับความหมายของการอาชีวศึกษาวา             
เปนการจัดการศึกษาที่มีการเชื่อมโยงระหวางสถาบันทางการศึกษากับสถานประกอบการ               
เพื่อการเตรยีมทรัพยากรมนษุยทกุระดบัทีม่ีคุณภาพสําหรับอาชีพหนึง่หรือกลุมอาชพี  โดยการจดั           
เปนกระบวนการศึกษาที่มุงพัฒนา  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในดานทักษะ     
หรือความชํานาญงาน  ดานความรูความเขาใจ และดานเจตคติ  เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่ตน
เลือกเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และยึดถือความสามารถของบุคคลนั้นเปนฐาน (ธีรวุฒิ  บุณยโสภน, 
2537; กฤษมันต  วัฒนาณรงค, 2539  และวีรพันธ  สิทธิพงศ, 2540)  ดังนั้นการบริหารจัดการ         
การอาชวีศกึษาเปนงานที่ตองมีพลวัตสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความรวมมือกบัผูประกอบการ
หรือเจาของอาชีพอยางตอเนื่องและเปนระบบ  เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูงานจริง             
ในสถานประกอบการ  สวนผูประกอบการสามารถไดมีโอกาสการถายโอนความรู  และประสบการณ  
เพื่อทําใหเกิดมาตรฐานวิชาชพีไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 
2547) 
 
 อนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนนโยบายสาํคัญในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เพราะกจิการอตุสาหกรรมมีสวนชวยลดปญหาการวางงานของประชากรในประเทศ  และผลผลิต
สามารถสงออกไปขายยังตางประเทศ  เพื่อชวยลดการขาดดุลการคา และทําใหเศรษฐกจิของประเทศ
เจริญกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว  ในปจจุบันนี้รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนอยางจริงจัง 
โดยการใหความสะดวกนักธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศในการขอสงเสริมการลงทุน           
เพื่อยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรที่ใชในการผลิต  และลดขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม         
ใหเร็วขึน้  เนือ่งจากประเทศไทยมีแรงงานที่หาไดงาย  และคาแรงขั้นต่ําถูกกวาหลายประเทศ           
ในภาคพื้นเอเซีย  จึงเปนแรงจูงใจใหนกัธุรกิจจากตางประเทศเขามาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
เปนจํานวนมาก  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะตองเปลี่ยนจากสภาพ  
ที่เปนอยูในปจจุบันนี้ที่มกีารสรางฐานการแขงขันจากการผลิต อาศัยฐานความไดเปรยีบจาก
ทรัพยากรและมีมูลคาเพิ่มจากแรงงาน  มาเปนการพัฒนาศักยภาพการแขงขันจากการผลติที่มี   
ความแตกตาง  มีสวนผสมของการสรางสรร  และความรูในมูลคาเพิ่มมากขึ้น  นั่นคือ         
เปนการมุงเนนที่ใหความสําคัญกับลูกคามากขึ้น (สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2546) 
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 รัฐบาลจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันภาครัฐ  (กพร.) 
ควบคูกับการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อนําประเทศไทยไปสูเวทีสากล  โดยมี  
หนึ่งในเปาหมายสําคัญคือ  ความเปนเลิศของกลุมสินคาในตลาดโลก (World Leader in Niche Markets) 
โดยมีเปาประสงคใหประเทศไทยเปนผูนาํในตลาดโลกในบางกลุมอุตสาหกรรมที่มีโอกาสและ
ศักยภาพดานการตลาดสูความเปนเลิศ  ไดแก  ดีทรอยตแหงเอเซีย (Detroit of Asia) ของอุตสาหกรรม
ยานยนต  ครัวโลก (Kitchen of the World) ของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑการเกษตร      
เมืองแหงการทองเที่ยว (Asian Tourism Capital) ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  กรุงเทพฯ      
เมืองแฟชั่น (Asia Tropical Fashion) ของอุตสาหกรรมแฟชั่น  ศูนยกลางการศึกษาหลักสูตร       
การใหบริการ (World Hospitality International School) ของอุตสาหกรรมการศึกษาดานการบริการ 
ศูนยกลางการบริการทางการแพทย (World Health Service Center) ของอุตสาหกรรมบริการ
ทางดานสุขภาพ  และศูนยกลางทางดานการแปรรูปยางพารา (World Leader in Good Quality of 
Rubber, Rubber Products and Rubber – Wood Products) ของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2548) จากการวิเคราะหโครงสราง
ของอุตสาหกรรมพบวา  อุตสาหกรรมยานยนตมีความแตกตางกบัโครงสรางของอตุสาหกรรมอืน่ ๆ 
อยู 2 มิติ คือ  มติิแรกของโครงสรางในแนวราบ (Horizontal Structure) ที่มีความแตกตางทางผลิตภณัฑ 
นั่นหมายถึงวา  อุตสาหกรรมนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 3 ผลิตภัณฑใหญ ๆ คือ รถยนตนั่ง 
รถยนตเพื่อการพาณิชยและรถจักรยานยนต  ซ่ึงอุตสาหกรรมอื่นมีเพียงผลิตภัณฑเดยีวเทานั้น  เชน 
อุตสาหกรรมยาง  และผลิตภณัฑยางเปนเพยีงการแปรรูปของยางพาราใหเปนผลิตภณัฑอ่ืน ๆ ที่มี
สวนผสมของยางพารา  เปนตน  และมิติที่สอง  คือโครงสรางแนวดิ่ง (Vertical Structure)  
เปนการจดัโครงสรางการผลิตตามหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมประกอบยานยนต  และ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและอะไหลยนต  ซ่ึงประกอบดวย 3 กลุม  คือ  กลุมแรกเปนกลุม      
ผูประกอบยานยนต  ไดแก  ผูประกอบรถยนต  และรถจักรยานยนต  สวนใหญเปนบริษัทขามชาติ 
กลุมที่สองเปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 (Tier 1) โดยมากเปนผูที่ผลิตชิ้นสวนขนาดใหญ         
เพื่อปอนผูประกอบการยานยนต  ช้ินสวนที่ผลิตโดยมากใชเทคโนโลยรีะดับปานกลางถึงระดับสูง 
และกลุมสุดทายคือกลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดบัที่ 2 และ 3 (Tier 2 & 3) สวนใหญเปนผูผลิตชิ้นสวน
ขนาดเล็กและขนาดกลางสงตอใหผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 ตอไป และยงัพบอีกวา  ช้ินสวนหรืออะไหล 
ในรถยนตหรือรถจักรยานยนต  ประกอบดวยช้ินสวนประมาณ 14,000 ช้ิน  และบางชิ้นสวนมี
อุตสาหกรรมอื่น ๆ มาสนับสนุน  เชน  อุตสาหกรรมยางผลิตยางรถ  อุตสาหกรรมเหล็กผลิต           
ตัวถังของรถ  เปนตน  จึงเปนความพิเศษเฉพาะตออุตสาหกรรมนี้ที่ไมเหมือนกับอตุสาหกรรมอื่น ๆ  
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 จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจยัเพื่อประเทศไทย (2547)  พบวา ในระหวางป พ.ศ. 
2546 – 2551 แนวโนมของความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง  
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 – 13 ตอป และพบวามกีารพยากรณความตองการ
แรงงานของอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นจาก 121,971 คน เปน 179,756 คน  แมวาในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนตยังตองการแรงงานเปนจํานวนมาก  แตการผลิตกําลังคนดานยานยนตนัน้    
ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดในเชิงคุณภาพ  นัน่คือ  บุคลากร  
สวนใหญขาดทักษะในการทํางานจริงและขาดทัศนคตทิี่ดีตอการทํางาน  โดยมีความรูสึกวา        
การทํางานในอุตสาหกรรมนี้ไมมีคอยมีความกาวหนาตออาชีพในอนาคต  ทําใหขาดแรงจูงใจตอ
การทํางานและกระตือรือรนตอการทํางาน  จนทําใหอัตราการลาออกของบุคลากรอุตสาหกรรมนี้
คิดเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป  ซ่ึงถือวาเปนอัตราที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับอตุสาหกรรมอื่น ๆ และ
ผลการวจิัยสภาพปญหาของฝายทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต  พบวาฝายทรัพยากร
มนุษยในอุตสาหกรรมนี้สามารถแบงออกเปน 3 แผนกคือ  แผนกการสรรหา  และการคัดเลือก 
แผนกการฝกอบรมและการพัฒนา  และแผนกธุรการทั่วไป  โดยแตละแผนกมีปญหาดังนี้ 
แผนกการสรรหาและการคดัเลือกเขาทํางานขาดความรูเร่ืองวิธีการสรรหา  การตั้งคําถามสัมภาษณ 
การออกแบบงาน  ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะหงานที่เหมาะสมกับองคการ  สงผลทําให
องคการไมไดบุคลากรที่มีคุณภาพตามความตองการของอุตสาหกรรม  แผนกการฝกอบรมและ  
การพฒันา  ขาดความรูเร่ืองรูปแบบการสรางหลักสูตรฝกอบรม  และการประเมินผลการฝกอบรม 
สงผลทําใหบุคลากรในองคการขาดทักษะการทํางาน  และแผนกธุรการทั่วไปขาดความรูเร่ือง         
การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร  และการประเมินผลงานของบุคลากร  สงผล     
ทําใหขาดขวญั  และกําลังใจตอการทํางานบุคลากรขององคการ  นั่นหมายถึงวา  ผูปฏิบัติงาน     
ฝายทรัพยากรมนุษย  หรือนักทรัพยากรมนุษยขาดความรูความเขาใจ  ตลอดจนทักษะตาง ๆ          
ตอการบริหารทรัพยากรมนษุย  โดยมีผลกระทบตั้งแตการสรรหาทรัพยากรมนุษยที่ไมมีคุณภาพ  
เขาทํางานองคการ  สงผลใหประสิทธภิาพของระบบการบริหารงานภายในลดลง  และความสามารถ
ในการแขงขนัทางการคาลดลง  ผลที่ตามมาคือ  ตนทุนขององคการเพิ่มขึ้น  และเสียคาโอกาส     
การแขงขันทางการคามากขึ้น  โดยการบรหิารทรัพยากรมนุษยถือวาตนทุนขององคการเปนตวัช้ีวดั
ผลงานของนักทรัพยากรมนษุยในองคการ  ถาองคการใดมีคาใชจายสูงกวาปที่ผานมา  แสดงวา   
นักทรัพยากรมนุษย  หรือผูบริหารทรัพยากรมนุษยขาดประสิทธิภาพตอการทํางาน (Becker et al., 
2001) 
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 จากการศึกษาขางตนพบวา  ประเด็นนักทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมยานยนต               
ยังขาดสมรรถนะบางประการ  ที่มีผลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม  ตลอดจน
ปจจุบันประเทศไทยขาดมาตรฐานสมรรถนะที่เปนรูปธรรมตอวิชาชีพ  ซ่ึงเปนปญหาที่สําคัญ  
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการพฒันามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต  
จึงมีความจําเปนเพื่อใชเปนสารสนเทศในการวางแผนการประเมินการปฏิบัติงานของ            
นักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้งใชเปนตนแบบมาตรฐานสมรรถนะ             
นักทรัพยากรมนุษยเพื่อการยกระดับวิชาชพีนักทรัพยากรมนุษยตอไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง  การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรม  
ยานยนต มวีัตถุประสงค เพื่อ 
 
 1.   ศึกษาสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยานยนต 
 
 2.   วิเคราะหกลุมสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 3.   กําหนดมาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 

 
คําถามในการวิจัย 

 
 การวิจยันี้ มุงศกึษาคนหาคําตอบในประเด็นคําถาม  ดังตอไปนี ้
 
 1.   นักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนตควรมีสมรรถนะอยางไร  
 
 2.   สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนตจัดเปนกลุมอะไรบาง  
 
 3. มาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต เปนอยางไร 
 



 7

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 ผลการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในมิติตาง ๆ ไดดังนี ้
 
 1.  ประโยชนตอสถาบันทางการศึกษา 
 
  สถาบันการศึกษาที่เปดสอนสาขาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย  สามารถใชขอมูลที่ได
จากการวิจัยนีใ้นการประกอบการตัดสินใจตอการกําหนดนโยบายของการผลิตวิชาชีพนี้ให
สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมยานยนตตอไป  โดยนําไปใชการพัฒนาหลักสูตร
ทรัพยากรมนษุยตอไป 
 

2.  ประโยชนตอสมาคม 
 

  สมาคมดานทรพัยากรมนษุยสามารถนําผลการวิจยัไปใชในการสรางกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต  และสงเสริมใหสถานภาพของผูประกอบ
วิชาชีพนกัทรัพยากรมนษุยไดรับการยอมรบัมากขึ้น  ตลอดจนสามารถยกระดับวิชาชพีสูความเปน
สากล 
 
 3.  ประโยชนตออุตสาหกรรมยานยนต 
  
  ผูประกอบการทางดานอุตสาหกรรมยานยนต  สามารถใชเปนแนวทางเลือกใหม             
ในการพจิารณานักทรัพยากรมนุษย  โดยใชมาตรฐานที่บงบอกสมรรถนะที่พึงม ี ตลอดจนสามารถ
ใชเปนเกณฑในการประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรมนุษย 
 

ขอบเขตการวจัิย 
  
ขอบเขตเชงิเนื้อหา 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต            
ของกลุมงานที่ตองการใชสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยใน 3 แผนกคือ  แผนกการสรรหา          
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และการคัดเลอืก  แผนกการฝกอบรมและการพัฒนา  และแผนกธุรการในดานความรู  ทักษะ          
และเจตคติตอการทํางานฝายทรัพยากรมนุษย  โดยกระบวนการวิธีการแบบสามเสา             
(Triangulation Method) 
  
ขอบเขตเชงิประชากร 
 
 การวิจยัในครัง้นี้ใชตัวอยางของวิธีการตางแหลงขอมูล  จากกลุมงานทรัพยากรมนษุย      
มาจากผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย  ผูเชีย่วชาญจากองคการวิชาชีพทางดานทรัพยากรมนุษย           
และผูสอนทางดานทรัพยากรมนุษย 

 
นิยามศพัท 

 
 นักทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติงานดานการวางระเบียบปฏบิัติ  บริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย  และระบบการประเมินผลงานของพนักงาน  เพื่อเตรียมการจัดจางคนงาน  
การจัดสวัสดิการ  แรงงานสัมพันธ  การฝกอบรม  และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ         
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
 
 มาตรฐานสมรรถนะ  หมายถงึ  กรอบสมรรถนะที่ใชเปนเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ของ 
ขอบเขตของงาน  ความรูที่ใชในงาน  และเปนที่ยอมรับของกลุมงานนัน้ ๆ  โดยมาตรฐาน
สมรรถนะแบงออกเปน 2 สมรรถนะคือ  สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนลักษณะของ
ปจเจกบุคคลทีอ่งคการตองการใหสมาชิกทกุคนพึงมีในการทํางาน  และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ 
(Functional Competency) เปนลักษณะปจเจกบุคคลที่จาํเปนตอการปฏิบัติงานของสายงานนั้น ๆ   
 
 ฝายทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  หนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ และกลยุทธตาง ๆ 
เพื่อการพยากรณ  วางแผนความตองการทรัพยากรมนษุยขององคการ  ดําเนินการสรรหา  คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ  พรอมสนใจในการธํารงรักษา 
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  เพื่อเพิ่มพูนความรู   ทักษะ  ตลอดจนมีเจตคติทีด่ีตอองคการ 
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 สมรรถนะ  หมายถึง  ลักษณะของปจเจกบุคคลที่องคการตองการในรูปแบบของความรู 
ทักษะ  และเจตคติ  ที่เกิดจากการเรียนรู  ประสบการณ  การศึกษา  การฝกอบรม  และการปฏิบัติ         
ที่จําเปนตอพฒันาองคการ  นอกจากนั้นเปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาสายอาชีพของบุคคลในองคการ 
และสามารถนํามาอางอิงเปนมาตรฐานอาชีพ  หรือคุณภาพของการทํางานของแตละบคุคล  
  
 อุตสาหกรรมยานยนต  หมายถึง  กลุมอตุสาหกรรมรถยนต  กลุมอตุสาหกรรมรถเชงิพาณิชย 
กลุมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต  และกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  โดยเปนโรงงาน
ประกอบยานยนต  ผูผลิตชิ้นสวนอะไหลยานยนต  ตลอดจนศูนยบริการตาง ๆ ของบริษัทรถยนต 
และจักรยานยนต 
 



 10

บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 
 การวิจยัเร่ืองการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพของนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรม
ยานยนตคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎี  เอกสารตาง ๆ และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ  เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาวจิัย  โดยขอบเขตของเนื้อหาไดศึกษาออกเปน 2 ประเด็น  ไดแก  ประเด็นที่หนึ่ง  
ผูวิจัยทําการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ  ประกอบดวย  ความหมายของสมรรถนะ 
ประเภทของสมรรถนะ  และวิธีการพัฒนาสมรรถนะ  เพื่อใหเกดิความชัดเจนตอการนิยามคําศัพท
ของแตละสมรรถนะสําหรับนักทรัพยากรมนุษย  และสวนประเด็นที่สอง  เปนการศึกษาเรื่อง           
การบริหารทรพัยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนตไทย  ประกอบดวย  วิวฒันาการของอุตสาหกรรม
ยานยนต  โครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนต  ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย  แนวคดิ
การบริหารทรัพยากรมนษุย  ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย  บทบาทของนักทรัพยากรมนษุย           
ที่มีตอการบริหารทรัพยากรมนุษย  และตวัแบบสมรรถนะของนักทรัพยากรมนษุย  เพื่อสามารถ
เชื่อมโยงการทํางานของนกัทรัพยากรมนษุยใหสอดคลองกับบริบทอุตสาหกรรมยานยนต   

 
แนวความคดิเกี่ยวกับสมรรถนะ 

 
 แนวความคิดเรื่อง  สมรรถนะ (Competency)  เปนแนวความคิดที่หลายองคการมีการศึกษา
หลายทศวรรษ  ซ่ึงเปนการศกึษาในเรื่องความสัมพันธระหวางคณุลักษณะที่ดีของบุคลากรในองคการ  
กับระดับความรู  และทักษะตอมามีผูริเร่ิมแนวคิดดังกลาวนํามาใชกับหนวยงานราชการของ
สหรัฐอเมริกา  โดยมีการกําหนดปจจยัพืน้ฐานวาในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ  นัน้จะตองมพีื้นฐาน ความรู 
และทักษะอยูในระดับใด  จึงจะทําใหบุคลากรนั้นมีคณุลักษณะที่ดีตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
และผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคการ  (เดชา  เดชะวฒันไพศาล, 2543) 
 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2546) ไดแปลคําวา “Competency”  วา “สามัตถิยะ”  
นอกจากนี้ยังมคีําวา  ความสามารถ  ขีดความสามารถ  สมรรถภาพ  และสมรรถนะ  อยางไรก็ตาม
จาการตรวจเอกสารพบวา  สวนใหญใชคําวา “สมรรถนะ”  ดังนั้นงานวิจยัจึงไดใชคําวา “สมรรถนะ”  
เปนคําแปลของ “Competency”   
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ความหมายของสมรรถนะ 
  
 จากการใหความหมายของสมรรถนะ  ของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ  สามารถสรุป
ความหมายไดเปน 2  แนวคดิดังตอไปนี ้
 
 แนวคดิที่หนึ่งเปนแนวคิดของสหราชอาณาจักรไดใหความหมายสมรรถนะวาเปนมาตรฐาน 
หรือคุณภาพของผลลัพธของจากการปฏิบตัิงานที่เนนมาตรฐานของงาน  หรือมาตรฐานอาชีพของ
ผูปฏิบัติงานสําหรับอาชีพหนึง่ ๆ  ควรพึงมีมาตรฐานสมรรถนะที่สามารถประเมินจากสถาบันวิชาชีพ 
หรือสถานประกอบการได  โดยมาตรฐานดังกลาวตองมคีวามสัมพันธกับงาน  และสามารถกําหนด
ระดับการปฏบัิติงานตั้งแตระดับต่ําสุด  และสูงสุดของงาน  หรืออาชีพนั้น ๆ  ตลอดจนสามารถ         
วัดคาเปรียบเทยีบกับเกณฑมาตรฐานของอาชีพกับการทํางานในอาชีพนัน้ได (Rutherford, 1995; 
Hager et  al., 1994;  Robert, 1997; Hoffmann, 1999; Brophy and Kiely, 2002)  ซ่ึงในปจจุบัน        
เปนที่แพรหลายของการพัฒนาสายอาชีพ  เชน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (2547)          
ไดมีการพัฒนาอาชีพใหมีคณุภาพ  โดยมกีารกําหนดมาตรฐานไว 2 ลักษณะ  คือ มาตรฐานอาชีพ 
และมาตรฐานวิชาชีพ  ซ่ึงไดใชเปนขอกําหนดขอบเขตคณุลักษณะ  และระดับคณุภาพดังนี ้
 
 1.  มาตรฐานอาชีพ  เปนมาตรฐานที่ระบุถึงเกณฑการปฏิบัตงิาน  ขอบเขตของงาน  ความรู
ที่ใชในงาน  และผลงานที่เปนรูปธรรม  โดยมาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานที่กําหนดโดยเจาของ
อาชีพ  หรือกลุมอาชีพ  หรือองคการวิชาชีพ  
 
 2.  มาตรฐานวิชาชีพ  เปนขอกําหนดคณุลักษณะที่พึงประสงคของบุคคลดานวิชาชพี           
เพื่อใชเปนเกณฑในการกาํกับ  ดแูล  ตรวจสอบ  ประเมนิผล  และประกนัคุณภาพ  และเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร  และการจัดการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับความตองการที่เกดิจากกระบวนการวิเคราะห 
สังเคราะหมาตรฐานอาชีพสูส่ิงที่ผูเรียนตองเรียนรู  และปฏิบัติได 
 
 สวนแนวคิดทีส่อง  เปนแนวคิดของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงกลาววา  สมรรถนะเปนคณุลักษณะ
ที่มาจากตวัคนทั้งหมดที่สะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรมการทํางานที่มีความสัมพันธในเชิง
เหตุผล  กอใหเกิดผลลัพธของการทํางานทีอ่งคการตองการ  โดยมาจากพื้นฐานมาจากความรู  
ทักษะ  วิธีการคิดดวยตนเอง  บทบาท  คุณลักษณะสวนบคุคล  และแรงจูงใจ  หรืออาจกลาววา        
เปนบุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล  ซ่ึงสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผล  



 12

การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่รับผิดชอบ  หรือนัยหนึ่งวา  เปนคณุลักษณะ
ภายในของบุคคลที่แสดงถึงพฤติกรรมเพื่อที่จะทํางานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ  และไดผล               
การปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคที่องคการกําหนด (วันทนา  กอวัฒนสกุล, 2543;          
พิมพกานต  ไชยสังข, 2546; ณรงควิทย  แสนทอง, 2547; สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548; Boyatzis, 
1982;  Sternberg and Kolligian, 1990;  Spencer and Spencer, 1993;  Hoffmann, 1999;  Moore      
et al., 2002; Marrelli et al., 2005)   
 
 ความหมายของสมรรถนะของสหราชอาณาจักร  และสหรัฐอเมริกา ไดดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 1  ความแตกตางระหวางความหมายของสมรรถนะระหวางแนวคิดของสหราชอาณาจักร  
      และสหรัฐอเมริกา 
 

หัวขอ 
 

แนวคิดของสหราชอาณาจักร แนวคิดของสหรัฐอเมริกา 

1.  จุดมุงหมาย 
 

การประเมิน และการรับรอง 
จากสมาคมวิชาชีพ 

การยกระดับการปฏิบัติการ 
ของบุคลากรในองคการ 

2.  จุดเนน 
 

เนนลักษณะของงาน ความรู  
และทักษะ 

เนนพฤติกรรมสวนบุคคล และ
คุณลักษณะทีด่ีเหมาะสมกับองคการ 

3.  กระบวนการ     
     การพัฒนา  

สรางมาตรฐานของงานในหนาที่
ของงานและความเชี่ยวชาญของงาน 

สรางพฤติกรรมที่เหมาะสม 
กับองคการ 

4.  บทบาทของ 
     องคการ  

ความเปนผูเชีย่วชาญในสาขานั้น ๆ ตองการคุณลักษณะที่ดีตอองคการ 

5.  แนวคดิใน 
     การทํางาน  

ลักษณะของการทํางานเนน 
ความเปนวิชาชีพ 

ลักษณะของการทํางานเนน            
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มากกวาความเปนวิชาชีพ 

6.  ขอบเขตของ 
     เนื้อหา  

สมรรถนะที่ตองการเกิดจาก 
ความเชี่ยวชาญของงาน  
และหนาที่ของงาน 

สมรรถนะที่ตองการเกิดจากองคการ 
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
 

หัวขอ 
 

แนวคิดของสหราชอาณาจักร แนวคิดของสหรัฐอเมริกา 

7.  การวัด  เกณฑของสมาคมวิชาชีพ  เกณฑขององคการเทียบกับ 
การปฏิบัติงาน 

8.  ผูประเมิน สมาคมวิชาชีพ เปนผูประเมนิ หัวหนางานขององคการ  
เปนผูประเมิน 

9.  ผลทีได  มาตรฐานอาชีพ  บุคลากรขององคการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Gavavan and McGuire (2001) 
 
 ถาพิจารณาทั้งสองแนวคิดพบวา  มีความแตกตางไดอยางชัดเจนระหวางสองแนวคิด      
นั่นคือ  ในแนวคิดของสหราชอาณาจักรใหความสําคัญกับตัวงาน  มาตรฐานของงาน  และสามารถ
นําไปใชไดดใีนการคัดเลือก  และการพฒันาพนกังาน  โดยคํานงึถึงตําแหนงของงาน (Job Positions) 
มากกวาคนทีค่รองตําแหนง (Job Holders) ในขณะที่แนวคิดของสหรฐัอเมริกาสนใจปจจยันําเขา 
คือคุณลักษณะตาง ๆ ที่จะทาํใหเกิดผลงานที่เหนอืกวา  หรือดีกวา  ซ่ึงจริง ๆ แลวทั้งสองแนวคิด
ควรที่จะเอื้อซ่ึงกันและกันมากกวาทีจ่ะแยกเนนคือ  แนวคิดสมรรถนะของสหราชอาณาจักร          
เนนผลลัพธ  สวนแนวคิดของสหรัฐอเมริกาเนนที่ปจจยันําเขา ถาแยกกันเนนทําใหไมสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางสมบูรณ (นิสการก  เวชยานนท, 2549) นอกจากนี้ดนัย เทียนพุฒิ (2543) 
ใหความเห็นเสริมวาสมรรถนะของคนเปนคุณลักษณะสวนบุคคล  หรือคุณลักษณะที่แทจริงนี้สราง
แรงขับใหคนทํางานใหดีกวาผลงานเฉลี่ยในปจจุบัน  นั่นคือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) ซ่ึงจะนยิามได 5 ลักษณะ  คือ  
 
 1.   แรงจูงใจ (Motivation) คือ  แรงขับ  ทิศทาง  และการเลือก  เปนสิ่งที่คนทํางานคิด          
อยูตลอดเวลา  หรือตองการเพื่อเปนเหตุผลของการปฏิบัติงาน  หรือการดําเนินการ 
 
 2.   คุณลักษณะ (Trait) เปนคณุลักษณะที่กําหนดวิธีการตอบสนองอยางสม่ําเสมอ          
ดวยลักษณะของความเชื่อมัน่ในตนเอง และการควบคุมตนเอง  
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 3.   แนวคดิเกีย่วกบัตนเอง (Self - Concept) เปนทัศนคติ  คุณคา  หรือความนึกคิดของ
ตนเองที่ทําใหคิด  และสนใจในสิ่งที่ทําอยู 
 
 4.   ความรูในเนื้อหา (Content Knowledge) คือ ขอเท็จจริง หรือวิธีการดําเนินการซึ่งเปน
สารสนเทศที่มีขอบเขตเฉพาะของแตละบคุคล    
 
 5.   ทักษะความรู  ความคิด  และพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral Skill) คือ
ความสามารถที่จะทํางานไดทั้งกายภาพ  และใชสติปญญา   
 
ประเภทของสมรรถนะ 
 
 สมรรถนะสามารถจัดแบงประเภทไดหลากหลายตามแตผูเชี่ยวชาญ  นกัวิชาการ                   
และผูที่ศึกษาที่เกี่ยวกับสมรรถนะพรอมกบัใหคําจํากัดความในแตละประเภทของสมรรถนะนั้น ๆ  
ซ่ึงอาจแยกประเภทไดดังนี ้
 
 Boyatzis (1982)  ไดแบงสมรรถนะออกเปน 2 ประเภท  คือ 
 
 1.   สมรรถนะแบบขอบเขตทั่วไป (The Threshold Competency) ประกอบดวย  ส่ิงที่มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  เพื่อทําใหองคการประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค
ที่ตั้งไว  ไดแก  แรงจูงใจ  ความรูทั่วไป  คณุลักษณะประจําตัวความเชื่อมั่นในตนเอง  บทบาทหนาที่
ทางสังคม  หรือทักษะอืน่ ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
 
 2.   สมรรถนะเชิงการจัดการ (The Actual Managerial Competency) ประกอบดวย  วิธีการ
ปฏิบัติตาง ๆ อันจะชวยใหสามารถดําเนินงานในความรับผิดชอบของผูบริหารไดดกีวาปกติ             
หรือดีขึน้กวาการปฏิบัติงานทีไ่มเหมาะสมอืน่ ๆ  ซ่ึงวิธีการปฏิบัติดังกลาวก็คือ  แบบแผนพฤติกรรม
การปฏิบตัิงานที่มีคุณภาพนัน่เอง  โดยทีแ่บบแผนพฤติกรรมแตละอยางจะเกิดการผสมผสานกัน
ระหวางการใชความรู  ทักษะ ทัศนคติ  ความเขาใจ  และประสบการณ 
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 Spenser and Spenser (1993); Hay Group (2003) จําแนกสมรรถนะออกเปน 2 ประเภท 
ดังนี ้
 
 1.  สมรรถนะแบบผิวเผินทั่วไป (Threshold Competency) เปนลักษณะทัว่ไปในเรื่องดาน
ความรู  และทกัษะขัน้พื้นฐานที่องคการตองการ 
  
 2.   สมรรถนะที่บงบอกถึงความแตกตาง (Differentiating Competency)  เปนสมรรถนะ             
ที่สามารถแยกผูที่เหนือกวาจากผูปฏิบัติงานที่มีเกณฑเฉลี่ยขององคการ 
 
 McLagan (1997) ไดใหความเห็นตอประเภทของสมรรถนะในมุมมองตาง ๆ กัน ดังนี้ 
 
 1.   สมรรถนะตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เปนการแสดงวาสมรรถนะนั้น
สามารถแบงออกเปนงานยอย ๆ และกําหนดขอบเขตของงานที่จะทําได 
 
 2.   สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ (Competency as Results) ลักษณะของสมรรถนะ   
ที่สามารถแบงออกองคประกอบเปนกลุมยอย  ซ่ึงผลลัพธขององคประกอบตาง ๆ เหลานั้นจะ
รวมกันไปสูผลลัพธ 
 
 3.  สมรรถนะตามผลกระทํา (Competency as Outputs) สมรรถนะนี้จําเปนตองคนหา 
ความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอกขององคการ  เพื่อใหไดมาซึ่งความตองการ    
ในผลิตภัณฑหรือบริการ  จากนั้นจึงแบงออกเปนองคประกอบยอย ๆ และกําหนดคุณภาพและ
มาตรฐานที่ตองการในการตอบสนองความตองการของลูกคา  ดังนั้นผลลัพธจะสามารถออกแบบ
ผลผลิตไดและนํามากําหนดเปนพิมพเขยีวความตองการของลูกคา  และแบบจําลองของผลผลิต
ตอไป 
 
 4.   สมรรถนะตามความรู  ทักษะ  และทัศนคติ (Competency as Knowledge, Skill and Attitude) 
มีการแบงแยกออกเปนความรู  ทักษะ  และทัศนคติใดบางที่จะทําใหประสบความสําเร็จ  ซ่ึงรวมถึง
การมุงเนนในความสําเร็จของเปาหมาย  การหาแนวทางแกปญหา  และนํามาซึ่งการใชเปาหมาย 
เปนตัวลําดับความสําคัญของการทํางานได 
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 5.   สมรรถนะที่แตละคนที่มีอยู (Competency as Attribute Bundle) กระบวนการความสามารถ
ทางความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  สามารถประยุกตใชไดจากสมรรถนะนี้  ซ่ึงเปนความสามารถ            
ที่แทจริงของตวับุคคลที่มีอยู  แตยากในการยกตวัอยางใหเห็นเปนรูปธรรม 
 
 นอกจากนี้  เดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2543)  ไดแบงสมรรถนะเปน 2 กลุมใหญ ๆ  คือ 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี ้
 
 1.  สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง  ความสามารถหลักขององคการหรือธุรกจิ 
ไดแก  เนื้อหาของวิสัยทัศนและแผนกลยุทธขององคการ   ตามทัศนะของณรงควิทย  แสนทอง (2547) 
เปนคุณสมบัตทิี่พนักงานทกุคนตองมีเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ  เชน  ความรอบรูเกี่ยวกับ
องคการ  ความซื่อสัตย  ความใฝรู  ความรับผิดชอบ  ความคิดเชื่อมโยง  เปนตน  โดยทั่วไป
สมรรถนะหลักมีจํานวน 3-5 ตัว และสมรรถนะหลักจะตองสามารถใชไดกับทุกตําแหนง  ทุกระดบั
ในองคการ  โดย Bergenhenegouwen et al. (1997) เสนอหลักการการทาํสมรรถนะหลักขององคการ
ตองสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร  นโยบายดานกลยุทธเกีย่วกับองคการ  และการแขงขัน
ของคูแขงทางการคา หรือโครงสรางทางการตลาด และจากงานวจิัย Gilgeous and Kaussan (2001)  
เสริมแนวคิดอกีวาการสรางกรอบสมรรถนะหลักตองประกอบดวย 5 สวน  ดังนี้  การทบทวนนโยบาย  
การประเมินผลเบื้องตน  การเริ่มลงมือทํา  การสรางวิสัยทัศน  และการหาโอกาสในการแขงขันทาง
การคา  และ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548)  ไดสรุปสมรรถนะหลักดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบสมรรถนะหลักขององคการ และบุคคล 
 

เนื้อหา องคการ (Organization) บุคคล (Individual) 
1. ขอบเขต องคการ เฉพาะบุคคล 
2. ระดับเปาหมาย มุงไปที่เปาหมายทางกลยุทธ มุงไปที่การปฏิบัติงาน 
3. หนวยที่เกี่ยวของ หนวยธุรกิจตาง ๆ  พนักงาน 
4. ลักษณะของงาน เปนระดับกระบวนการ เปนระดับกิจกรรม 
5. การนําสมรรถนะไปใช ทั่วทั้งองคการ เฉพาะตําแหนงงาน 
ที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) 
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  Prahalad and Hamel (1994) ไดมีการแบงประเภทของสมรรถนะหลัก ออกเปน                 
3  ประเภทใหญ ๆ  คือ 
 
  ประเภททีห่นึง่  สมรรถนะเปนไปตามความตองการของการตลาด (Market access 
competencies) หมายถึง  ทักษะที่เชื่อมโยงระหวางองคการ  และลูกคา  เชน  สมรรถนะทาง        
การจัดการ  การขายและการตลาด การขนสงและการจัดจําหนาย และเทคนิคอื่น ๆ ที่สนับสนุน 
สอดคลองกับ  Becker et al. (2001) เปนสมรรถนะระดบัชัน้ของความสามารถเชงิธุรกจิ  โดยรูปแบบนี้
เนนความสามารถในระดับตาํแหนงตาง ๆ  กับความแตกตางของหนาทีข่ององคการตาง ๆ กัน          
ตามความตองการของตลาดแรงงาน  ซ่ึงในองคการที่ประสบความสําเร็จนั้นตองสรางเกณฑ       
การปฏิบัติงานแตละตําแหนง  และระดับตาง ๆ ใหเปนรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได  
 
  ประเภทที่สอง  สมรรถนะที่ยึดหลักความซื่อสัตยในหนาที่การงาน (Integrity - related  
Competencies) ทักษะเปนสิง่ที่จําเปนตอการทํางานขององคการทําใหองคการขับเคลื่อนไดตาม
วัตถุประสงค  เนื่องจากสมรรถนะนี้เปนการปลูกฝงเจตคติที่ดใีหสมาชกิขององคการ  ประโยชน
ของที่ทําใหเกดิสมรรถนะประเภทนี้  ไดแก  การจัดการเวลา  เปนตน  
 
  ประเภทที่สาม สมรรถนะที่มีความสัมพันธกับหนาที่ของการทํางาน (Functionality -
related competencies) เปนทักษะที่องคการลงทุนในสิ่งทีต่องลงทุนเพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขนัทางการคา  โดยเปนลักษณะที่เปนเอกลกัษณของแตละองคการที่ไมสามารถ
เลียนแบบไดงาย  โดยเสริมสรางสมรรถนะขององคการที่ตองพัฒนา 6 อยางประกอบดวย         
ทักษะเฉพาะเจาะจงของแตละตําแหนงในองคการ  การเรียนรูขององคการ   ความรูทีจ่ําเปนตอ
องคการ  การพัฒนาองคการ การปรับโครงสรางขององคการ  และนวัตกรรมตาง ๆ ที่นํามาใชกบั
องคการ 
 
 2.  สมรรถนะสนับสนุน (Support Competency) หมายถึง  ทักษะ  ความรู  ความสามารถ
หรือพฤติกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหนึ่ง ๆ เพิ่มเติมจากความสามารถหลัก  ทั้งนี้จะมี
ความแตกตางกันตามระดับชัน้ของตําแหนงงาน  หรือบทบาท  หนาที่ความรับผิดชอบของงานนัน้ ๆ  
หรือหนาที่ของงานภายในองคการ  ดังภาพที่ 1 สอดคลองกับงานวจิัยของ Brewster et  al. (2000) 
ไดพัฒนาสมรรถนะจากการวิเคราะหระดบัของงาน และบทบาทของงาน  โดยแบงออกเปนระดับ
ปจเจกชน  ระดับองคการ  ระดับการจัดการและระดับการปฏิบัติงาน  และเสริมแนวคดิของ         
ณรงควิทย แสนทอง (2547) และ McLagan (1997) ที่กลาววา  สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ 
(Functional Competency) เปนสมรรถนะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานดานนั้นพึงมเีพื่อใหงานสําเร็จ   
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และไดผลผลิตตามที่และสามารถแบงออกเปนงานยอย ๆ และกําหนดขอบเขตของงานที่จะทําได         
แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 
  ลักษณะที่หนึ่ง  เปนสมรรถนะรวมของทุกตาํแหนงในกลุมงาน (Common Functional 
Competency) เปนคุณลักษณะที่บุคคลในทกุตําแหนงในกลุมงานเดยีวกันจะตองมี  เชน  กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล  ประกอบดวย  ตําแหนงเจาหนาทีว่ิเคราะหงานบุคคล  บุคลากร  และนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  จะตองมีคุณลักษณะทีเ่หมือนกนั  คือ  มีความรูพื้นฐานระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เปนตน 
 
  ลักษณะที่สอง เปนสมรรถนะเฉพาะอยางของงาน (Specific Functional Competency) 
เปนคุณลักษณะเฉพาะของแตละตําแหนงในกลุมงานนั้น ๆ เชน  กลุมงานทรัพยากรบุคคล  ตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล  ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและแผนอัตรากําลัง  
ตําแหนงบุคลากร  ตองมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการสัมภาษณ  และตําแหนงนกัพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตองมีความรูความสามารถในการประเมินความจําเปนในการฝกอบรม  เปนตน 
 

 
 
ภาพที่ 1  สมรรถนะหลัก และสนับสนุนแบงตามระดับชัน้ของงาน  
ที่มา: เดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2543) 

Competency 
Competency 

Competency 

Competency 
Competency 

Competency 

Competency 
Competency Competency 

Competency 
Competency 

Competency 

Competency 
Competency 

Competency 

Competency 

   Core 

Management 

Team 
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 ดังนั้นความหมายของสมรรถนะ  อาจสรุปไดวา  เปนลักษณะของปจเจกบุคคลที่องคการ
ตองการในรูปแบบของความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ที่เกดิจากการเรียนรู ประสบการณ  การศึกษา 
การฝกอบรม  และการปฏิบตัิที่จําเปนตอพฒันาองคการ  นอกจากนั้นยงัเปนสิ่งที่จําเปนตอ          
การพัฒนาสายอาชีพของบุคคลในองคการ  และสามารถนํามาอางอิงเปนมาตรฐานอาชีพ            
หรือคุณภาพของการทํางานของแตละบุคคล  
 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
 
 การศึกษาเพื่อกําหนดมาตรฐานสมรรถนะในงานของตําแหนงหนึ่ง ๆ การนิยามความหมาย
ของสมรรถนะตาง ๆ วาจะตองประกอบไปดวยอะไรบาง  เปนสิ่งที่ตองอาศัยความรวมมือของ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  บางครั้งอาจตองใชความชํานาญจากผูเชี่ยวชาญภายนอกองคการมาใหขอ
คําแนะนําตาง ๆ ของการดําเนินการ  ในปจจุบันไดมีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะจากอาชีพตาง ๆ 
ไดออกเปน 3 วิธี ดังนี ้
 
 1.   การสัมภาษณสถานการณเชงิพฤติกรรม  
 
  การสัมภาษณสถานการณ เชิงพฤตกิรรม (Behavioral Event Interviews) เปนเทคนิค
หนึ่งที่ใชในการวิเคราะหหาสมรรถนะ  โดยการมุงศึกษาสิ่งที่เปนพฤติกรรมหลักของตําแหนง
หนาที่งานที่รับผิดชอบ Boam and Sparrow (1992); Spencer and Spencer (1993); Tata 
Management Training Center (2002) ไดนาํเสนอขั้นตอน  และวิธีการในการศึกษามาตรฐาน
สมรรถนะในงาน เพื่อนํามากาํหนดเปนสมรรถนะหลักของององคการ  สมรรถนะของการปฏิบัติ
หนาที่ของแตละงาน ตลอดจนความรู  ทักษะตาง ๆ ของบุคลากร  โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 
  ขั้นที่หนึ่ง  กําหนดคณะผูเชีย่วชาญที่ประกอบดวย  ผูบริหารระดับสูง  ผูเชี่ยวชาญ           
ในหนาที่ฝายงาน  ผูรับผิดชอบกลยุทธธุรกิจดานทรัพยากรมนุษย  ที่ปรึกษาทางธุรกจิในดาน            
การพัฒนาความสามารถ  เปนตน  จะเปนผูอภิปรายเกีย่วกับปจจยัภายใน  และภายนอก  ไดแก 
จุดออน  จดุแข็ง  โอกาส  และอุปสรรค  รวมทั้งปจจยัทีม่ีผลตอการบริหารงานที่ประสบความสําเร็จ
ขององคการ  เพื่อพิจารณาถึงวิสัยทัศน  หรือความทาทายในอนาคต  ซ่ึงทําใหทราบวาพนัธกิจของงาน 
บทบาท  หรือกลุมบุคลากรที่ตองการหาสมรรถนะ  และจะนยิามวาอะไรคือส่ิงที่ธุรกิจตองการให
ทุกคนกระทํา  หากเปนธุรกจิระยะเริ่มแรก  ควรนิยามวาอะไรคือส่ิงที่ผูเชี่ยวชาญคาดหวังวาทุกคน
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ตองทํา  และตองระบุความตองการของแตละตําแหนงทีก่ําหนดสมรรถนะพื้นฐาน (Baseline)         
และสูงกวามาตรฐาน (Outstanding) และสถานการณจําลองที่บุคลากรขององคการตองประสบ  
  
  ขั้นตอนที่สอง ระบุเกณฑตวัอยาง เพื่อเปนกําหนดเกณฑในการปฏิบัติงานที่ตองการ
ขององคการในรูปแบบของผลปฏิบัติงานในระดบัที่คาดหวังสูงสุด (Superior Performances) และ
ผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย (Average Performances) โดยสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) ไดสรุปวา  
เปนขั้นตอนทีสํ่าคัญที่สุดของการศึกษาเรื่องสมรรถนะ  เนื่องจากเปนการกําหนด “เกณฑ” ของ
ตําแหนงงาน  ซ่ึงมักเปนขอมูลที่วัดผลงานที่เรียกวา Hard Outcome Measure เชนขอมูลการขาย 
หรือผลกําไรในปนั้น ๆ มาเปนเกณฑในการวัดผลปฏิบัติงาน  ซ่ึง นิสดารก  เวชยานนท (2549)      
ไดเสริมอีกวา  ในกรณีที่ขอมูลในการประเมินประเภท Hard Outcome Measure ทําไดยาก ก็ตองพึ่ง
ขอมูลที่เปน Soft Outcome Measure เชน  การกําหนดเกณฑเองจากกลุมเปาหมายที่ตองการประเมนิ
ขึ้นมาเอง  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงเปนการเลือกเกณฑทีเ่หมาะสมกับองคการ  เพราะถามีการเลือกเกณฑ 
ที่ผิดตั้งแตเร่ิมตนจะสงผลกระทบตอกระบวนการประเมินทั้งหมด  หรืออีกนัยควรใชหลายเกณฑ
ในการพจิารณาของการปฏิบัติบุคลากร  
 
  ขั้นตอนที่สาม  จัดทําการสัมภาษณหาเหตกุารณเชิงพฤตกิรรม เปนคําถามเกี่ยวกับ 
สถานการณในงานที่สําคัญซึ่งอาจเปนทั้งที่ไมไดมาตรฐาน  และมีมาตรฐาน   โดยใหบรรยาย
เกี่ยวกับสถานการณในรายละเอียดทั้งหมด  เชน  การตอบคําถามเหลานี้  อะไรเปนสิง่ที่นําใหเกิด
สถานการณมใีครเกีย่วของบาง  ทานคดิอะไรเกีย่วกบัสถานการณหรือรูสึก  หรืออยากใหเกดิอะไรขึน้ 
ทานจะทําอะไร  ผลที่ไดคืออะไร  การถามคําถามดังกลาวอาจจะถามถึงสมรรถนะในอนาคต  
ที่เกี่ยวของกับสถานการณ 
 
  ขั้นตอนที่ส่ี  วเิคราะหขอมูล  รายการของผูที่ประสบความสําเร็จ  และที่ไมประสบ
ความสําเร็จ  เพื่อระบุคุณลักษณะที่แตกตางระหวางตัวอยางของทั้งสองกลุม  พฤติกรรมที่สรุป     
จะแสดงใหเหน็ถึงผลงานที่มีคุณคาสูงสุด  ไมใชผลงานระดับเฉลี่ย  ทั้งนี้ในการวิเคราะหจะใช    
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อกําหนดการใหคะแนน  ในแตละสมรรถนะมีมาตรวดั 
หรือระดับที่ซับซอนหลายระดับ  
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  ขั้นตอนที่หา  จัดทําการสัมภาษณสถานการณเชิงพฤติกรรม  ควรวิเคราะหในกลุมใหม
เทียบกับสมรรถนะที่คณะผูเชี่ยวชาญกําหนด  เพื่อพจิารณาความเทีย่งตรง (Validity) ขั้นตอนนี้       
เปนการทําซ้ํากับกลุมตัวอยางใหม  หรืออาจดําเนนิการอกีลักษณะคือ  ในขั้นแรกคณะผูเชี่ยวชาญ
กําหนดมาตรฐาน  สมรรถนะของตําแหนง  หลักจากนั้นทาํการสัมภาษณกลุมตัวอยางตามแนวทาง
ขางตนแลวนาํมาผลสรุปมาเปรียบเทียบ 
 
  ขั้นตอนที่หก  และเจด็  สรุปผลการสรางสมรรถนะ และแนวทางประยกุต  โดยปกติ
เปนการใชระบบการบริหารทรัพยากรมนษุย  เชน  การคัดเลือก  การเลื่อนตําแหนง  การจาย
คาตอบแทนตามความสามารถ  หรือการประเมินผลงานระบบ 360 องศา 

 

 
 
ภาพที ่2  เทคนิคการสัมภาษณเชิงพฤติกรรมโดยสถานการณ  
ที่มา: ดนัย  เทยีนพุฒ ิ(2543) 
 

กําหนดคณะผูเชี่ยวชาญ 

ระบุเกณฑตวัอยาง 

สัมภาษณหาเหตุการณเชิงพฤติกรรม 

วิเคราะหขอมูล 

วางแผนประยกุตใช 

รายงานผลการสรางสมรรถนะ 
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  ขอดีของเทคนิคนี้คือ  สามารถแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของขอมูลของการสัมภาษณ
สถานการณ  เชิงพฤตกิรรม  แสดงใหเหน็วธีิการทีแ่ทจริงใชในการจัดการกับงาน  ตลอดจนสามารถ
ใหขอมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การฝกอบรม  และการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
ขององคการเหมาะสมกบัองคการขนาดเล็กในทางตรงกนัขามขอจาํกดัของเทคนิคนี้คอื ไมเหมาะสม
กับการวิเคราะหงานจาํนวนมากและเสียคาใชจายสูง  ตลอดจนใชระยะเวลามาก                                
(สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, 2548) 
  
 2. การสํารวจสมรรถนะ โดยใชเทคนิคเดลฟาย 
 
  เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เปนกระบวนการที่รวบรวมความคิดเห็นหรือ    
การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกีย่วกับอนาคตจากกลุมผูเชี่ยวชาญ  เพือ่ใหไดขอมูลที่สอดคลอง
เปนอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  และมีความถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด  โดยผูที่ทําการวจิัยไมตองนดัสมาชิก
ในกลุมผูเชี่ยวชาญใหมาประชุมพบปะกัน  ซ่ึงเทคนิคนี้จะทําใหผูทําการวิจัย  สามารถระดม         
ความคิดเหน็จากผูเชี่ยวชาญในที่ตาง ๆ และสามารถแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ                    
(ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ, 2547)  
 
  ในการสํารวจสมรรถนะโดยใชเทคนิคเดลฟาย  สามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน  คือ 
 
  ขั้นตอนที่หนึ่งคือ  การแสวงหา (Exploration) เปนขั้นตอนแรกที่ผูวจิัยตองตระหนกั  
ถึงเรื่องการวางแผนของกรอบการวิจยั  เชน  กําหนดปญหาที่จะศกึษาใหชัดเจน  เพราะปญหาที่ทํา
วิจัยดวยเทคนคิเดลฟายควรเปนปญหาที่ยังไมมีคําตอบที่ถูกตองแนนอน  และสามารถวิจัยปญหา  
ไดจากการใหผูเชี่ยวชาญในสาขานัน้ ๆ  เปนผูตัดสนิ  และประเดน็ปญหาควรจะนาํไปสูการวางแผน
นโยบายหรือการคาดการณในอนาคต  
 
  สวนในการกําหนดผูเชีย่วชาญ  เปนสิ่งที่ผูวิจัยตองพิจารณาในการกําหนดผูเชี่ยวชาญ         
2 ประเด็น  ไดแก  ประเด็นทีห่นึ่ง  เปนการกาํหนดคุณสมบัติของกลุมผูใหขอมูล  ซ่ึงตองมีเงื่อนไข
สําคัญ  นั่นคือ  ผูใหขอมูลตองมีสวนรวมในกระบวนการ  มีขอมูลเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยน          
มีความชํานาญ  และมีความสนใจเรื่องทีผู่วิจัยตองการศึกษา  และประเด็นที่สอง  คือ  การกําหนด
ขนาดของกลุมผูใหขอมูล  จากการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของของ ศักดิ์ชัย บาลศิริ (2543); 
Linstone and Turoff (2002)  กลาววาขนาดของกลุมผูใหขอมูลไมไดมีการกําหนดจํานวนทีแ่นนอน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของกลุมเปนสําคัญ  นั่นคือ  ถากลุมผูเชี่ยวชาญมีความเปนเอกพันธ 
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(Homogeneous Group) ใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 10-15 คน ก็เปนการเพียงพอ  ในขณะที่               
ลัดดาวรรณ หวังพานิช (2545) กลาววา  ถากลุมผูเชี่ยวชาญมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน 
(Heterogeneous Group) ก็ตองใชผูเชี่ยวชาญจํานวนมากดวย  จากการศึกษาความคลาดเคลื่อน     
เมื่อใชจํานวนผูเชี่ยวชาญในจํานวนตางกนั  พบวาเมื่อจํานวนผูเชีย่วชาญตั้งแต 18 คนขึ้นไป                     
คาความคลาดเคลื่อนจะลดลงนอยมาก  ในการเลือกผูเชี่ยวชาญนั้นโดยสวนใหญแลวใชการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ของคุณสมบัติจากผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  และในการทํา   
รางแบบสอบถามและนําไปทดลองใช  ผูวจิัยไดรางแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ และ
ทฤษฏีตาง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย  และรูปแบบของแบบสอบถามคือ  แบบสอบถาม
ปลายเปด  และปลายปดชนดิมาตรประมาณคา 5 ระดับ  
 
  ขั้นตอนที่สอง  คือ การสกัดสมรรถนะ (Distillation) เปนขั้นตอนในการสกัดสมรรถนะ
โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูตอบแบบสอบถาม  และการกําหนดระดับความสอดคลองทางความคิด              
ในเทคนิคนี้สามารถกําหนดไดดวยคาสถิต 2  ประเภท  คอื ประเภททีห่นึ่ง  กําหนดดวยคารอยละ 
เพื่อแสดงใหเห็นอัตราสวนของผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็สอดคลองกันวาอยูในระดบัใด  และ         
มีการแจกแจงความถี่ของผูเชี่ยวชาญวามีลักษณะของคําตอบกระจายในลักษณะใด  ประเภทที่สอง 
เปนการใชสถิติที่วัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  ไดแก  คาเฉลี่ย  คามัธยฐาน  และคาฐานนิยม  เพื่อบงบอก
ระดบัความคิดเหน็ของกลุมในลักษณะสรุปรวม  และแสดงคาสถิติการกระจาย  เชน  สวนเบี่ยงเบน 
ควอรไทล  เพือ่ทราบระดับความแตกตางทางความคิดเหน็มีมากนอยเพียงใด (สุวิมล วองวาณิช, 2548)  
สวนจํานวนรอบนั้น Errmeyer et al. (1986); Lang (1994);  Rowe and Wright  (1999)  ไดกําหนด
จํานวนรอบที่เหมาะสมในการทําเทคนิคเดลฟาย  ซ่ึงอยูระหวาง 2 ถึง 10 รอบขึ้นอยูกบับริบทของ
ประเด็น  หรือปญหาของผูวิจัย  แตโดยสวนใหญแลวจะอยูระหวาง 2  ถึง 3 รอบ ในการยุติกระบวน
ของเดลฟายไมขึ้นอยูกับจาํนวนรอบ  แตขึ้นอยูกับความคงที่ (Stability) ของคําตอบของผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงอาจใชการตรวจสอบคาฐานนิยม  คามัธยฐาน  และคาพิสัยระหวางควอรไทล ที่ไมเกิน 1.5             
เปนเกณฑในการพิจารณาการยุติกระบวนการของเดลฟาย (Mary  et al., 2000) 
 
  ขั้นตอนที่สาม  คือการนําไปใช (Utilization) เมื่อมีผูเชี่ยวชาญมีการสกัดสมรรถนะแลว 
ผูวิจัยตองนํามาประมวลผล  เพื่อไดขอสรุปหรือกรอบของการศึกษา ทีผู่เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน  นั่นหมายถึง  ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันเกีย่วกับสมรรถนะที่จําเปน          
ที่องคการ  หรือผูที่เกี่ยวของตองการ (Buckley, 1995) จากขั้นตอนของการสํารวจสมรรถนะโดยวิธี
เทคนิคเดลฟายทั้งสามขั้นตอน  ผูวิจัยสามารถสรุปเปนแผนภาพที่ 3 
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ภาพที ่3  กระบวนการของเทคนิคเดลฟาย  
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Day and Boyeva (2005)  

การวางแผนของเทคนิคเดลฟาย 
- การวางกรอบของการวิจัย  
- การกําหนดผูเช่ียวชาญ 
- การเตรียมแบบสอบถาม และจดหมายเชิญ 

การทํารางแบบสอบถาม
และนําไปทดลองใช 

การเลือกผูเช่ียวชาญ 
และแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 

การนําไปใชจากการสํารวจโดยเทคนิคเดลฟาย 
ซึ่งเปนขอสรุป หรือกรอบของการศึกษา         
ที่ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ทบทวนขอคําถามจากการวิเคราะหทางสถิติ 
เพื่อหาความสอดคลอง รอบที่ 1  

 วิเคราะห 

ดําเนินการทําเดลฟายรอบที่ 2 
โดยวิธีการสํารวจ 

ทบทวนขอคําถามจากการวิเคราะหทางสถิติ 
เพื่อหาความสอดคลอง รอบที่ 2 

 วิเคราะห 

ดําเนินการทําเดลฟายตอไป จนกระทั่งได
ความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ 

ดําเนินการทําเดลฟายรอบที่ 1 
โดยวิธีการสํารวจ 

EXPLORATION 
DISTILLATION 

UTILIZATION 
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  ขอดีของวิธีการนี้  คือ สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลุมผูเชี่ยวชาญจํานวนมาก     
ไดอยางกวางขวางโดยไมตองจัดการประชมุ  ลดขอจํากัดดานการเดินทาง  ทําใหประหยัดเวลา  และ
คาใชจาย  ไมตองจัดประชุม  สวนขอมูลที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญมีความนาเชื่อถือ  เพราะผูเชี่ยวชาญ
สามารถแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ โดยไมถูกครอบงําทางความคิด และสามารถกําหนด
ระดับความสอดคลองทางความคิด จากการอธิบายไดดวยสถิติ  และวิธีนี้เหมาะสมกบัองคการที่มี
ขนาดใหญ  สวนขอจํากัดใชเวลาในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ  และการวิเคราะหเนื้อหา  
และการนําเสนอโดยการใหขอมูลยอนกลับเปนงานทียุ่งยาก  และใชเวลามากกกวากระบวนการ
กลุมอื่น ๆ  (สุวิมล วองวานชิ, 2548)  
 
 3. การพัฒนาหลกัสูตร  และการวิเคราะหงาน โดยวิธี DACUM (Development A 
Curriculum) 
 
  Norton (1985) ไดทําการพัฒนาหลักสูตร  โดยการวิเคราะหงาน  หรืออาชีพ                    
ซ่ึงมีสมมุติฐานอยู 3 ประการ  คือ 
 
  1)  ผูชํานาญงานสามารถที่จะกําหนดหรืออธิบายงาน หรืออาชีพของเขาไดดีกวาผูอ่ืน 
 
  2)  ผูชํานาญงานที่ประสบความสําเร็จในสายอาชีพนั้น ๆ สามารถที่จะอธิบายงานของ
ตัวเองในรูปของงานยอย (Tasks) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  3)  งานยอย (Tasks) ทั้งหมดจะมีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับความรู  และเจตคติ 
ซ่ึงพนักงานจําเปนตองมีความรู  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานยอยนั้น ๆ ไดอยางถูกตองและ             
มีประสิทธิภาพการจัดประชมุปฏิบัติการ 
 
   สมคิด  สายแวว (2546) ไดทาํการวิจยัการพัฒนากระบวนการกําหนดระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพกลุมงานยานยนต  สําหรับประเทศไทย  โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการทํา DACUM 
ออกเปน 7 ขั้นตอน  ดังตอไปนี้  
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  ขั้นตอนที ่1  การปฐมนิเทศกรรมการ (Orientation of Panel Member) ในขั้นตอนนี้      
เปนการบอกใหคณะกรรมการไดทราบวา  คณะกรรมการจะตองทําอะไรบาง  และเปนการให
ความรู เร่ืองเกีย่วกับ DACUM แกคณะกรรมการดวยหวัขอที่ควรจะชี้แจงตอคณะกรรมการวา
ประกอบดวย  คําแนะนําเกีย่วกับการประชมุชี้แจงปรัชญาพื้นฐานของ DACUM ช้ีแจงบทบาท    
ของผูดําเนินการประชุม (Facilitator) ช้ีแจงบทบาทของคณะกรรมการ DACUM อธิบายขั้นตอน            
การประชุม DACUM ช้ีแจงกฎเกณฑ  โดยในการประชมุการจัดประชมุปฏิบัติการ DACUM 
ประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังนี้  ผูชํานาญงานในสาขาอาชพีนั้น ๆ จํานวน 8-12 คน           
มาจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต  ผูนําการประชุม (Facilitator) และผูประสานงาน (Coordinator)  
 
  ขั้นตอนที่ 2  ทบทวนขอบขายอาชีพ (Review Occupation) คณะกรรมการใหคํานิยาม
ของลักษณะของอาชีพที่จะนํามาวิเคราะหใหทุกคนยอมรับในคํานิยามของอาชีพนั้น ๆ เปนการชี้ให
คณะกรรมการไดเหน็ถึงความสัมพันธของอาชีพที่ใกลเคยีงกัน  และสวนไหนตองใช  สวนไหน
ตองตัดทิ้ง  โดยในขัน้ตอนนี ้จะเดด็ เปาโสภา (2548) สรุปผลจากทบทวนขอบขายโดยการวเิคราะห
งานออกเปน 2 สวน  ดังนี้ สวนที่หนึ่ง  คือ  รายละเอียดของงาน (Job Description) เปนรายการของ
งานที่จะตองทาํ  โดยเขียนบงบอกหนาที่ความรับผิดชอบกวาง ๆ หรือเขียนบงบอกอยางชัดเจน              
ในรูปของงานเฉพาะ  และสวนที่สอง  คือ  ลักษณะเฉพาะของงาน (Job Specification) บางครั้งเรียก
คุณสมบัติของผูที่ทํางานในตาํแหนงนั้น ๆ ซ่ึงเปนขอมูลเพื่อการสรรหาบุคคลเขาทํางานภายในองคการ  
โดยการกาํหนดวุฒิการศกึษา  ประสบการณ  เปนตน  โดยทั้งสองสวนใชเปนขอมลูประกอบ              
ในการประเมนิการทํางาน เพื่อกําหนดระดับชั้นของอัตราคาจาง 
 
  ขั้นตอนที่ 3  กําหนดหนาที่ (Identify Duty) ใชคํานิยามของอาชีพเปนพืน้ฐาน               
ในการกําหนดขอบเขตของหนาที่ที่จําเปน สําหรับผูที่จะประกอบอาชพีลักษณะของหนาที่ควรจะ
สะทอนถึงงานยอย ๆ หรือลักษณะเฉพาะ โดยทั่วไปใน 1 อาชีพจะมหีนาที่ 8-12 หนาที่ และ           
ในขั้นตอนนี้จะนาํวิธีการระดมสมองมาประยุกตใช 
 
  ขั้นตอนที่ 4  กําหนดงานยอย (Identity Tasks) การกําหนดงานยอยของแตละหนาที่    
ซ่ึงพนักงานจําเปนตองปฏิบัติเพื่อใหหนาที่นั้นสมบูรณ ลักษณะของงานยอยนั้นควรจะสามารถระบุ
ขั้นตอนในการทํางานได ไมนอยกวา 2 ขั้นตอนตามปกตใิน 1 หนาที่จะมีประมาณ 6-30 งานยอย 
ขึ้นอยูกับความสลับซับซอนของงาน 
 



 27

  ขั้นตอนที่ 5  ทบทวนหนาที่และงานยอย (Review and Refining of Duty and Tasks) 
หลังจากการกาํหนดหนาที่ และงานยอยในแตละหนาที่แลว จะตองกลับมาทบทวนพจิารณากนัอีก
คร้ังหนึ่ง  ขั้นตอนนี้มักจะมกีารแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอความ หรือปรับปรุงใหเกดิความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น บางประโยคอาจตองเรียบเรียงใหม หรืออาจตองตัดทิ้งก็ได 
 
  ขั้นตอนที่ 6  จัดลําดับหนาทีแ่ละงานยอย (Sequence of Duty and Tasks) หลังจาก           
มีการกลั่นกรองคําอธิบายหนาที่และงานยอยแลว  คณะกรรมการควรจะจัดลําดับความสําคัญ
กอนหลังของหนาที่และงานยอย  โดยเริม่จากจดัลําดับหนาที่กอนและจากนั้น จึงจดัลับของงานยอย
ในแตละหนาที่  จนสําเร็จกจ็ะไดออกมาเปนลักษณะของผัง DACUM เบื้องตน ดังภาพที่ 4 
 

หนาที่ 1 งานยอยที่ 1-1 งานยอยที่ 1-2 งานยอยที่ 1-3 งานยอยที่ 1-4 
 งานยอยที่ 1-5 งานยอยที่ 1-6 งานยอยที่ 1-7 งานยอยที่ 1-8 

หนาที่ 2 งานยอยที่ 2-1 งานยอยที่ 2-2 งานยอยที่ 2-3 งานยอยที่ 2-4 
 งานยอยที่ 2-5 งานยอยที่ 2-6 งานยอยที่ 2-7 งานยอยที่ 2-8 

หนาที่ 3 งานยอยที่ 3-1 งานยอยที่ 3-2 งานยอยที่ 3-3 งานยอยที่ 3-4 
 งานยอยที่ 3-5 งานยอยที่ 3-6 งานยอยที่ 3-7 งานยอยที่ 3-8 

 
ภาพที่ 4  แสดงการวิเคราะหงาน หรืออาชพี 
 
  ขั้นตอนที่ 7 กําหนดงานยอยทีจ่ําเปนสําหรับผูเร่ิมเขาทํางาน (Identity of Entry-Level Task) 
เมื่อมกีารวิเคราะหอาชพีส้ินสุดลง  และถามีเวลาผูดําเนนิการประชุมอาจขอใหคณะกรรมการกําหนด 
หรือระบุวางานยอยใด ๆ บนแผนภมูิ DACUM เปนงานยอยที่จําเปนและทําไดงายเหมาะสําหรับ         
ผูเร่ิมตนทํางาน  และงานยอยใดเปนงานเฉพาะของพนกังานผูชํานาญงาน  ซ่ึงพนักงานอาจจะทํา
ไมได  
 
  ขอดีของวิธีการนี้  คือ  สามารถบอกรายละเอียดที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้น ๆ โดยมี
ผูเชี่ยวชาญหรอืเจาของอาชีพ  เปนผูกําหนดนํามารวบรมสรุปเปนหลักสูตรในการผลิตคนเขาสู
อาชีพตอไป (สมคิด สายแวว, 2546) สวนขอจํากัดของวธีิการนี้  คือ  ใหรายละเอยีดลักษณะงาน       
ในตําแหนงงานที่ศึกษาแทนที่จะเปนลักษณะของบุคคลที่ทํางานดี  และรายละเอยีดของงานยอย ๆ 
(Task List) มักจะละเอียดเกนิความจําเปนตอการปฏิบัติงานจริง (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) 



 28

  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสาน โดยวิธีเดลฟาย 
(Delphi Method) กับผูเชี่ยวชาญ  จุดประสงคเพื่อสรางแบบสอบถามตนแบบของสมรรถนะ        
นักทรัพยากรมนุษย  หลังจากนั้นใชวิธีการสํารวจกับนกัทรัพยากรมนษุย และจัดหมวดหมูของ
สมรรถนะ  
 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 ภายใตภาวการณแขงขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรม  หลายองคการพยายามสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขนั หนึ่งในปจจยัสําคัญที่สรางความไดเปรยีบ และถือเปนปจจัยหลัก แหงความสําเร็จ  
คือ “คน” หรือ “ทุนมนุษย” ซ่ึงอยูภายในองคการนั่นเอง  ทั้งนี้เพราะทรพัยากรมนษุยนั้นสามารถ
สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับองคการได  เปนการเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) 
จากที่เคยถูกมองจาก “ปจจยัการผลิต” หนึ่ง หรือใหความสําคัญแค  “แรงงาน” หรือ “กําลังคน”    
มาเปน “ทรัพยากรมนษุย” หรือ “ทุนมนษุย” ของหนวยงาน  ในขณะเดียวกัน ผูที่รับผิดชอบเรื่อง
ของคนในองคการเปลี่ยนบทบาทจาก “งานบริหารบุคคลและธุรการ” ไปเปน “การบริหาร
ทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ” (สมบัติ กุสุมาวลี, 2540) โดยเฉพาะอยางยิง่อุตสาหกรรมยานยนต  
เปนหนึ่งในเจด็อุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล  เพื่อตองการสรางความเปนเลศิ
ของกลุมสินคาในตลาดโลก  ทําใหมีโอกาสที่พัฒนาไปสูการสรางมลูคาเพิ่มภายในประเทศมากยิ่งขึ้น 
โยเฉพาะอุปกรณอะไหลยานยนต  และอตุสาหกรรมรถกระบะ  เปนตน   
 
วิวัฒนาการอตุสาหกรรมยานยนต 
  
 อุตสาหกรรมยานยนต  เปนอุตสาหกรรมยานยนตไทยมีนโยบายในการพัฒนามา   
อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2504  จนเปนที่ยอมรับกันวาอุตสาหกรรมยานยนตของไทย            
มีความสามารถการผลิตสูงสุดของอาเซียน  คือ  มีกําลังการผลิตรถยนต 1 ลานคันตอป  และ
รถจักรยานยนต 2.2 ลานคันตอป  นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนตยังสรางความมั่นคงใหกับ
เศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืน  ทัง้ในดานทดแทนการนําเขา  และการนําเงนิตราตางประเทศเขาประเทศ
จากการสงออก  ซ่ึงงานวิจยัของรัชนี  วีระวัฒนยิ่งยง (2539); อาภรณ  ชัยกุลเสรีวัฒน (2544);                
วัชรา  เสาวพฤกษ (2546) ไดรวบรวมววิัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต แบงออกไดเปนสี่ชวง
ใหญ ๆ  ดังนี ้
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 ชวงป พ.ศ. 2503 - 2512 เปนชวงระยะแรกที่มีลักษณะการนําเขาชิ้นสวนรถยนตแบบ    
แยกสวน (Completely Knocked Down: CKD) จากบริษทัแมในตางประเทศ เขามาประกอบรถยนต
สําเร็จรูปเพื่อจาํหนายในประเทศ  เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตของไทยเปนเพียงอุตสาหกรรม
การประกอบรถยนตเทานัน้  ตองอาศัยการนําเขาเครื่องจกัร  วัตถุดิบตาง ๆ และชิ้นสวนยานยนต
จากตางประเทศเปนหลักโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเขาจากประเทศญี่ปุน  ซ่ึงมาลงทุนในโรงงาน
ประกอบรถยนตในประเทศไทยหลายโรง  ทําใหประเทศตองสูญเสียเงินตราตางประทศมากขึ้น  
อุตสาหกรรมประกอบรถยนตในประเทศใชช้ินสวนที่ผลิตเองนอยมาก  เชน  ยางรถยนต  และ
แหนบตับ  เปนตน  และชวงป พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดมีการปรับภาษีการนําเขารถยนตสําเร็จรูป 
(Completely Built Up: CBU) เพิ่มขึ้นเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมประกอบรถยนตในประเทศ 
ในขณะที่มีการลดหยอนอากรขาเขา  และภาษีการคาของชิ้นสวนรถยนตแบบแยกสวนลงครึ่งหนึ่ง
ของอัตราปกติ  สงผลใหมีโรงงานประกอบรถยนตเกิดขึน้จํานวน 11 โรงงาน และทําใหสนอง  
ความตองการในการผลิตรถยนตมีแนวโนมสูงขึ้น  ในขณะที่อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของไทย
ไดใหการสนบัสนุนตามนโยบายสงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา ในป พ.ศ. 2507 โดยให  
การสงเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต  ในระยะแรกไมมีบริษัทใดขอรับการสงเสริมกิจการ 
จนกระทั่งชวงป พ.ศ. 2509 – 2511 ไดมีบริษัทที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 3 บริษัท คือ 
บริษัท  สยามยามาฮา จํากดั บริษัท ไทยฮอนดา แมนูเฟคเจอริ่ง จํากัด  และบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร 
จํากัด  ตามลําดับ   
  
 ชวงป พ.ศ. 2513 – 2520 เปนชวงที่เร่ิมบังคับใชช้ินสวนรถยนต  โดยภาครัฐบาลไดใหมี
การสงเสริมการลงทุนแกอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. 2508 ช้ินสวน
ยานยนตในประเทศยังมีคณุภาพ  และมาตรฐานต่ํากวาชิน้สวนนําเขา โดยช้ินสวนบางชนิดไดรับ
การยอมรับมาตรฐานมีเพยีงยางรถยนต  และแบตเตอรร่ี  เพื่อเปนการพฒันาอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ในประเทศ  ใหมีการผลิตอยางครบวงจร จงึมีการกําหนดมาตรการใชช้ินสวนภายในประเทศ 
สําหรับรถยนตนั่งในอัตรารอยละ 25 ของมูลคาชิ้นสวนรถยนต  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2516  ตอมามีการกําหนดสัดสวนการใชช้ินสวนภายในประเทศ  สําหรับรถยนตเชิงพาณิชย 
โดยมีสัดสวนรอยละ 15 สําหรับรถบรรทุก  และรถโดยสารประเภทแชสซีสที่มีเครื่องยนตติดตัง้  
และรอยละ 20 สําหรับรถบรรทุก  และรถโดยสารประเภทแชสซีสที่มีเครื่องยนตติดตั้ง  มีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2518  หลังจากนัน้ไดมีการเปลีย่นแปลงแกไขกฎเกณฑในการใชช้ินสวน
ในประเทศหลายครั้ง  จนถึงอัตราที่ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาชิ้นสวนยานยนต  ในขณะที่
นโยบายอุตสาหกรรมจักรยานยนตไดประกาศใชฉบับแรกในป พ.ศ. 2514 โดยสาระสําคัญ  คือ 
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กําหนดใหโรงงานประกอบรถจักรยานยนตใชสวนประกอบ  และอุปกรณที่ผลิตไดภายในประเทศ
รอยละ 50 ของมูลคารวมของวัตถุสวนประกอบทั้งหมด ภายในกําหนด 2 ป  นับจากวนัที่ประกาศ 
(วันที่ 3 พฤศจกิายน 2514) และเพื่อใหมีการแขงขันในขอบเขตอันควรจึงไดประกาศระงับการตั้ง
โรงงานประกอบรถจักรยานยนตขึ้นชัว่คราวกําหนด 5 ป (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2514 ถึง วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2519) ตอมาในป พ.ศ. 2520 ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต  และจักรยานยนต ใหใชช้ินสวน 
หรืออุปกรณตาง ๆ อยางนอยรอยละ 70 ของมูลคารวมของสวนประกอบทั้งหมด 
 
 ชวงป พ.ศ. 2521 – 2529 การที่ประเทศไทยประสบปญหาการขาดดุลการคาตอเนื่องกนั
เปนระยะเวลาหลายป ดังนัน้เพื่อเปนการแกปญหาการขาดดุลการคา  รัฐบาลจึงพยายามลด          
การนําเขาสินคาจากตางประเทศ  อีกทั้งเปนการคุมครองอุตสาหกรรมรถยนต และจักรยานยนต   
ในประเทศ  ในป พ.ศ. 2521 รัฐบาลประกาศหามนํารถยนตนั่งสําเร็จรูปขนาดต่ํากวา 2,300 ซีซี   
เพิ่มภาษีขาขาวของรถสําเร็จรูปจากรอยละ 80 เปนรอยละ 150 ตลอดจนเพิ่มมาตรการบังคับใช
ช้ินสวนภายในประเทศจากรอยละ 25 เปนรอยละ35 ภายใน 2 ป และเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5 ทุกป
จนกวาจะถึงรอยละ 50 นอกจากนีย้ังประกาศหามตั้งโรงงานประกอบรถยนต  แตอนญุาตใหโรงงาน
เดิมขยายกําลังการผลิต เพื่อปองกันการผลิตเกินความตองการของตลาด ตอมาในป พ.ศ. 2527               
ไดประกาศใหจํากัดแบบและรุนของรถยนตนั่งในประเทศ  ใหสามารถผลิตไดรวมไมเกิน 42 รุน 
โดยใหแตละรุนประกอบไดไมเกิน 2 แบบ  แตละแบบกําหนดใหใชตัวถังไดเพียงชนดิเดียว  และ 
ใชเครื่องไดเพยีงขนาดเดยีว  แตอนุญาตใหใชระบบเกยีรได 2 ระบบ  และหากรุนใดไดรับอนุญาตแลว 
ไมทําการประกอบภายใน 1 ป จะถูกยกเลิกสิทธิ์การประกอบรถยนตรุนนั้น ๆ และไมอนุญาตใหนาํ
รถยนตรุนอื่นมาสวมสิทธิ์แทน  เพื่อเปนการลดจํานวนแบบของรถยนตนั่งใหลดนอยลง              
ซ่ึงเปนการชวยอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนไมตองผลิตชิ้นสวนจํานวนมากแบบ  ทําใหสามารถ
พัฒนาการผลติไดเต็มที ่ สวนอุตสาหกรรมจักรยานยนตไดรับประโยชนจากมาตรการการหามนําเขา
รถจักรยานยนต  จนทําใหจํานวนอัตราการใชกําลังการผลิตสูงถึงรอยละ 84  และมีการพัฒนา          
ประสิทธิภายในการผลิต  อันเนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดใหญมากพอที่ขยายการผลิตจนเกิด
การประหยดัจากขนาด (Economic of scale) ซ่ึงถือไดวาประสบความสําเรจ็  เมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรม
รถยนตที่ไดรับการสงเสริมในเวลาเดียวกนั 
 
 ชวงป พ.ศ. 2530 – ปจจุบัน  เปนชวงที่ประเทศไทยเริ่มเปดเสรีอุตสาหกรรมรถยนต         
เพื่อสงเสริมการสงออก  ซ่ึงรัฐบาลไดยกเลิกมาตรการการควบคุมการนําเขารถยนต ในป พ.ศ. 2543   
ยกเลิกการหามตั้งโรงงานประกอบรถยนตใหมในป พ.ศ. 2537  และทายที่สุดไดมกีารประกาศ
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ยกเลิกการบังคับใชช้ินสวนที่ผลิตในประเทศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 ในขณะที่อุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนยานยนตไทยผลิตชิน้สวนที่ไดมาตรฐานหลายชนิด แตราคาคอนขางสูง  และตองพึ่งพา   
การนําเขาชิ้นสวนที่จําเปนบางชนิดจากตางประเทศ  รัฐบาลไดปรับภาษีนําเขาชิ้นสวนยานยนต
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 80 เปนรอยละ 112 ทําใหตนทนุการผลิตสูง  สงผลทําใหมีการปรบัราคาจําหนาย
ทั้งรถยนต  และรถจักรยานยนตสูงขึ้น แตความตองการที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอยางตอเนื่องนัน้เองทําให    
ผูประกอบรถยนตไมสามารถผลิตไดทันกบัความตองการ  จนกระทั่งกระทรวงพาณชิยไดยกเลิก
คําสั่งหามนํารถยนตขนาดต่ํากวา 2,300 ซีซี  เพื่อเปนการแกปญหาการขาดแคลนรถยนต  และ
เปนไปตามนโยบายการคาเสรีเปนตนมา 
 
ลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนต  
 
 สถาบันยานยนต (2545) ไดกําหนดลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมยานยนตไทย
ออกเปนผูประกอบการหลัก 2 ประเภทใหญ ๆ คือผูประกอบยานยนต  และผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ซ่ึงหากรวมอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ และธุรกิจตอเนือ่งที่เกี่ยวของกัน  สามารถแบงธุรกิจของ
อุตสาหกรรมยานยนตตามลักษณะของ Cluster ไดภาพที ่5 ดังนี ้
 

กลุมผูประกอบ

ผูผลิตช้ินสวน
ลําดับที่ 1
(Tier 1)

ผูผลิตช้ินสวน
ลําดับที่ 2 และ 3

(Tier 2 &3)

ผูประกอบรถยนต

(15 บริษัท)

ผูประกอบ
รถจกัรยานยนต

(5 บริษัท)

Engine, Drive trains, Steering, Suspension, 
Brake Wheel, Tire, Bodyworks, Interior, 
Electronics and Electrical System

ผูผลิตช้ินสวนขนาดกลาง และขนาดเล็ก
(1,100 บริษัท)

Stamping, plastics, rubber, machining, 
Casting, trimming 

ผูผลิตช้ินสวน
รถยนต

(384 บริษัท)

ผูผลิตช้ินสวน
รถยนต และ
มอเตอรไซค
(122 บริษัท )

ผูผลิตช้ินสวน
มอเตอรไซค

(201 บริษัท)

 
 
ภาพที่ 5  แสดงโครงสรางอุตสาหกรรมยานยนต  
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 1.  โครงสรางของผูประกอบยานยนต  ประกอบดวย ผูประกอบรถยนต จาํนวน 15 บริษทั 
และผูประกอบรถจักรยานยนต จํานวน 5 บริษัท 
 
 2.  โครงสรางของผูผลิตชิ้นสวนรถยนตของไทยแบงไดเปน  2  กลุม  ดังนี้ 
 
 กลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 เปนกลุม Direct Supplier ไดแก ผูผลิตชิ้นสวนรถยนตสงให  
ผูประกอบรถยนตโดยตรง (OEM: Original Equipment Manufacturing) จํานวน 707 บริษัท             
ในจํานวน 707 บริษัท นั้นเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 384 บริษัท ผูผลิตชิ้นสวนรถยนต และ
มอเตอรไซค 122 บริษัท และผูผลิตชิ้นสวนมอเตอรไซค 201 บริษัท   
 
 กลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 2 และ 3 เปนกลุม  Indirect Supplier หรือ กลุม Raw Materials   
ไดแก  กลุมผูทําหนาที่จดัหาวัตถุดิบใหแกผูผลิตชิ้นสวนในกลุมที่  1  และกลุมผูผลิตชิ้นสวนราย
ยอยที่รับจางกลุม  1 ผลิตชิ้นสวนให  ในกลุมลําดับนี้โดยมากเปนผูผลิตชิ้นสวนขนาดกลางถึง 
ขนาดเล็ก   จํานวน 1,100 บริษัท ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรม 2 กลุม ไดแก 
 
 1.  กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนดานวัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบยอย  ไดแก  อุตสาหกรรม
เครื่องหนัง  อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมยาง  อุตสาหกรรมเหล็ก  อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  อุตสาหกรรมกระจก  อุตสาหกรรมสีและชุบผิว  อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 
 2.  กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนดานการผลิต (Equipment Supplier) ไดแก  Mould & Die, 
Jig & Fixture, Forging, Casting, Tooling, Cutting, Surface Treatment, Precision, Electronic 
Connector, Engineering Plastic 
   
 โดยทั่วไปแลวหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต  จะทําใหเกดิมลูคาเพิ่มดวย
อุตสาหกรรมเอง  เห็นไดจากการจัดอยูในระบบของ Tier  นั่นคือผูประกอบรถยนตเปนผูออกแบบ
และประกอบรถยนต  ผูผลิตชิ้นสวน Tier 1 เปนผูผลิตและสงชิ้นสวนโดยตรงใหแกผูประกอบรถยนต  
สวนผูผลิตชิ้นสวน Tier 2 และ 3 เปนผูผลิตชิ้นสวนเดี่ยวที่งายตอการผลิต ซ่ึงเปนสวนที่ประกอบ
หนึ่งของของชิ้นสวนที่ผูผลิตชิ้นสวน Tier 1 เปนผูผลิต  สวนผูผลิตชิ้นสวน Tier 2  และ3  นั้นจะ
เปน    ผูสงวัตถุดิบใหอีกทอดหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนชิ้นสวนทีส่ามารถใชกับอุตสาหกรรมอื่นไดดวย  
เชน  นอต  ตะปู  ซ่ึงเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเฟอรนเิจอร  แตเมื่อพจิารณาสถานการณของ
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ผูผลิตชิ้นสวนรถยนตไทยในขณะนี้แลว  ดูเหมือนวาการแบงโครงสรางดังกลาวจะไมตรงกับ
โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบนั  เนื่องจากชิน้สวนและวัสดุที่ผลิตและสงตรงใหแกผู
ประกอบ  ยานยนตมีตั้งแตช้ินสวนใหญ  ช้ินสวนเดี่ยวซ่ึงเปนสวนประกอบของชิ้นสวนใหญ (Press 
Parts)  จนถึงวตัถุดิบ  หรืออีกความหมายหนึ่ง  ก็คือ  ผูประกอบรถยนตมีทั้งผูผลิตชิ้นสวนทั้ง Tier 
1,2  หรือ 3 ที่ผลิตชิ้นสวนและจัดหาวัตถุดบิสงใหดวย  ดงันั้นผูผลิตชิ้นสวนไทย  อาจมีบทบาทใหม  
โดยแบงเปนผูผลิตชิ้นสวนหลัก (Components Part Industry) ผูผลิตชิ้นสวนสนับสนุน (Supporting 
Industry) ผูผลิตวัตถุดิบ (Raw Materials Industry) ซ่ึงอาจตรงกับโครงสรางของอุตสาหกรรม    
ยานยนตของไทยในปจจุบันมากกวา  สวนที่ตั้งของอุตสาหกรรมยานยนตสวนใหญอยูภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก  ไดแก  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  ปทมุธานี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  สมุทรปราการ 
ชลบุรี  สมุทรสาคร  ดังในภาพที่ 6 

 

กรุงเทพมหานคร
• Bangchan General Assembly
• Y.M.C. Assembly
• Thai Honda Manufacturing
• and 232 suppliers

สมทุรปราการ
• Toyota Motor Thailand
• Isuzu Motors (Thailand)
• Siam Nissan Automobile
• Siam V.M.C. Automobile
• Thai Auto Work
• International Vehicles
• Thai Yamaha Motor
• Thai Swedish Assembly
• Hino Motors (Thailand)
• Thonburi Automotive 

Assembly
• and 158 suppliers

อยุธยา
• Honda Automobile (Thailand)

ปทุมธานี
• Thai Suzuki Motor
• and 39 suppliers

สมุทรสาคร
• Thai Rung Union Car ระยอง

• Auto Alliance (Thailand)
• General Motors 

(Thailand)
• BMW Manufacturing 

(Thailand)
• Kawasaki Motors 

Enterprise (Thailand)
• MMC Sittipol
• and 41 suppliers

ฉะเชิงเทรา
• Toyota Motor Thailand
• Isuzu Motors (Thailand)

ชลบรุี
• 55 suppliers

กรุงเทพมหานคร
• Bangchan General Assembly
• Y.M.C. Assembly
• Thai Honda Manufacturing
• and 232 suppliers

สมทุรปราการ
• Toyota Motor Thailand
• Isuzu Motors (Thailand)
• Siam Nissan Automobile
• Siam V.M.C. Automobile
• Thai Auto Work
• International Vehicles
• Thai Yamaha Motor
• Thai Swedish Assembly
• Hino Motors (Thailand)
• Thonburi Automotive 

Assembly
• and 158 suppliers

อยุธยา
• Honda Automobile (Thailand)

ปทุมธานี
• Thai Suzuki Motor
• and 39 suppliers

สมุทรสาคร
• Thai Rung Union Car ระยอง

• Auto Alliance (Thailand)
• General Motors 

(Thailand)
• BMW Manufacturing 

(Thailand)
• Kawasaki Motors 

Enterprise (Thailand)
• MMC Sittipol
• and 41 suppliers

ฉะเชิงเทรา
• Toyota Motor Thailand
• Isuzu Motors (Thailand)

ชลบรุี
• 55 suppliers

 
 
ภาพที ่6  แสดงการกระจกุตวัของผูประกอบยานยนต และผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  
 
 
 



 34

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 การจะทําความเขาใจบทบาทและแนวโนมการบริหารทรัพยากรมนษุยไดอยางดีนั้น  
จําเปนอยางยิ่งที่ตองรูและเขาใจองคประกอบสําคัญอันเปนความหมายของการบริหาร                
ทรัพยากรมนุษย  ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอถึงบทนิยามและใหความหมายของการบริหาร               
ทรัพยากรมนษุยในแงมุมทีห่ลากหลายและนาสนใจ ดังนี้ 
 
 การบริหารทรัพยากรมนษุย คือ การใชประโยชน (Utilize) จากคนอยางมีประสิทธิผลหรือ
บรรลุเปาหมายและกลยุทธขององคการ  โดยเปนความรบัผิดชอบรวมกันของฝายทรพัยากรมนษุย
กับผูจัดการสายการผลิต  เปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการใชทรัพยากรมนษุย  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการสรรหาและรักษาผูปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดคนด ี มีคุณวุฒแิละมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่มาทํางานดวยความสนใจ 
พึงพอใจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สมพงษ เกษมสิน, 2516) 
 
 หากจดักลุมแนวคิดของผูใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนษุยแลวนั้น  สามารถ
แบงกลุมความคิดไดเปน 2 กลุมความคิด  คือ  กลุมแนวคดิที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ 
และกลุมแนวคิดที่มุงเนนมนุษยนิยม (Humanism) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 กลุมแนวคิดบริหารจัดการนยิม (Managerial) ซ่ึงจะเนนใหบทนิยามเชิงการใชประโยชน
จาก “คน” ในองคการ โดยผานเครื่องมือและวิธีการที่ใหผูบริหาร/ผูเกี่ยวของ  ตองดําเนินการหรือ
สรางกลไกสําคัญในการสรางอรรถประโยชนใหเกิดกับองคการเปนสําคัญ  เชน  ธงชัย  สันติวงษ 
(2530) ใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา “เปนภารกจิของผูบริหารทุกคนที่จะมุง
ปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคการเปนทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ” เสนาะ ติเยาว (2543) 
กลาววา “เปนกระบวนการทีเ่กี่ยวของกับการหาคนเขามาทํางาน  การฝกอบรมคน  การกระตุน
สงเสริมคนใหทํางานอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุด...”  Flippo (1984) กลาวถึงการบริหารทรัพยากรมนษุย
ไววา “เปนการวางแผนการจัดองคการ  การอํานวยการและการควบคมุทรัพยากรมนุษยเกี่ยวกับ  
การจัดหา  การพัฒนา  การจายคาตอบแทน  การบูรณาการ  การบํารุงรักษา  และการใหออกจากงาน 
เพื่อใหวัตถุประสงคของทั้งบุคคล  องคการและสังคม  บรรลุความสําเร็จ”  Mondy et al. (1999)   
ไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยวา “เปนการใชทรัพยากรมนุษยใหบรรลุ
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วัตถุประสงคขององคการ” รวมทั้ง Kleiman (2000) ใหความหมายไววา “เปนหนาทีข่ององคการ  
ซ่ึงประกอบไปดวยการปฏิบัติการที่จะชวยใหองคการจดัการบุคคลไดอยางมีประสิทธิผลในชวง
ระยะเวลาของการจางงาน” จะเห็นไดวาคาํนิยามของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น  มุงเนนที่
เทคนิคหรือวิธีการเพื่อสรางใหทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพสูงสุดและสุดทายจะนําไปสู
ประโยชนสูงสุดแกองคการ 
 
 กลุมแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) เปนกลุมแนวคิดทีน่ําเสนอนิยามความหมายของ   
การบริหารทรัพยากรมนษุย  ที่เนนใหความสําคัญกับความสัมพันธ  สัมพันธภาพหรือกระบวนการ
ทางสังคมของพนักงาน  หรือคนในองคการ ทั้งนี้เพื่อสรางหรือขับเคลื่อนใหองคการบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด  เชน  พะยอม วงศสารศรี (2545) กลาวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยวา “เปน
กระบวนการทีผู่บริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา  คัดเลือกและบรรจุบคุคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบตัิงานในองคการ  พรอมทั้งสนใจการพัฒนา  ธํารงรกัษาใหสมาชิกใน
องคการเพิม่พนูความรู  ความมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีในการทํางานและยังรวมไปถึงการ
แสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการที่ตองพนจากการทํางาน...ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมดวย
ความสุข”  ประเวศน มหารัตนสกุล (2543) กลาวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยไววาเปน “การใชคน
หรือกลุมคนใหสามารถปฏิบัติงานไดตามที่องคการมุงหวัง  ซ่ึงเปนการใชทั้งศาสตรและศิลปใน
การจัดการใหพนักงานบรรลุความมุงหวงัไดอยางเต็มใจ” ซ่ึงเห็นไดวาเปนการคํานึงถึงการใหและ
ตอบสนองตอสภาวะทางสังคมของคนในองคการ  ซ่ึงหากองคการสามารถตอบสนองไดก็จะสงผล
ใหองคการบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 กลาวโดยสรปุจะเห็นวา  ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนษุย มีกลุมแนวคดิที่พจิารณา
และมีมุมมองตอการบริหารทรัพยากรมนุษยเปน 2 กลุมสําคัญ  คือ  กลุมที่ใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการ และกลุมแนวคดิที่มุงเนนมนุษยนยิม แตทั้งนี้หากพจิารณาโดยความหมาย     
แลวพบวาทั้ง 2 กลุมมีจุดมุงหมายเดียวกนั  คือ  ตองการใหองคการบรรลุเปาหมายดวยกันทั้งสิ้น  
 
แนวความคดิการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 แนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นไดมีการแบงออกเปนหลายแนวทาง           
โดยนักวิชาการที่ช่ือ Schuler (1996) ไดแบงพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยออกเปน 2  ยุค
ดวยกันกลาวคอื  ยุคแรกเรยีกวา  ยุคการบรหิารงานบุคคลแบบดั้งเดิม (Traditional Personnel 
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Management) ยุคที่สองเรียกวา การบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource 
Management) ซ่ึงพัฒนาการของทั้ง 2 ยุค มีดังตอไปนี ้
 
 ยุคแรก การบริหารงานบุคคลแบบดั้งเดิม สามารถแยกไดเปน 3 แนวคิดหลัก คือ 
 
 แนวคดิที่หนึ่งเปนแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management) 
เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 1900 โดยนักคิดในกลุมนี้ประกอบดวย  Frederick  W. Taylor               
ซ่ึงตอมาไดขนานนามวา  เปนบิดาแหงการจัดการในเชงิวิทยาศาสตร  สํานักการจัดการเชิง
วิทยาศาสตรนีม้ีความเชื่อวา การที่คนงานขาดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  เปนเพราะไมมี
เทคนิคการทํางานที่ดีพอ  ซ่ึงยอมสงผลตอการสรางผลิตภาพ (Productivity) ตามมาดวย  ดังนั้น          
จึงไดเสนอหลักการที่วาการหาวิธีที่ดีสุด  การคัดเลือกคนงานโดยใชหลักการ  และหลักเกณฑแนนอน  
การจัดใหมีการจูงใจดวยเงิน และการแยกฝายบริหารออกจากฝายปฏิบัตกิาร  โดยคาดหวังวา               
จะกอใหเกิดประสิทธภิาพในการทํางานทีด่ีขึ้นตามมา โดย Fayol, Urwick and Gulick เปนผูเสนอ
แนวคดิเกีย่วกบัหลักการบรหิารจัดการทัว่ไป (The Principle of Management) เพื่อเสริมแนวคดิจาก
เทยเลอร  และมุงเนนใหความสําคัญกับเครื่องมือ หรือเทคนิคการสรางประสิทธิภาพของคนในองคการ 
มากกวาการใหความสําคัญกับความเปนคน 
 
 แนวความคิดที่สองเปนแนวความคิดทางดานการจดัการระบบราชการ (Bureaucratic)  
Max Weber เปนนักสังคมวทิยาชาวเยอรมนั มีความสนใจเกี่ยวกบัการจัดการองคการอยางมาก 
โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบโครงสรางขององคการขนาดใหญ  และมคีวามซับซอนของงานมาก  
ผลที่ไดจากการศึกษาเปนการบริหารองคการเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในแนวคิดดังกลาว
สามารถสรุปไดดังนี้  มกีารกาํหนดหนาทีแ่ยกจากกันตามความชํานาญเฉพาะดาน มกีารกําหนด  
สายการบังคับบัญชาอยางเปนทางการ  มีการกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ อยางชัดเจน และผูที่อยูใน
ตําแหนงหนาที่ตาง ๆ ถือวาเปนพนักงานคนหนึ่งเทานั้น 
 
 แนวความคดิทีส่าม เปนแนวความคิดมนษุยสัมพันธ (Human Relations Approach) แนวคิดนี้
ไดมุงเนนความสัมพันธของบุคคลในการทํางานภายในองคการ  หรือกลาวไดวาทฤษฎมีนุษยสัมพนัธ 
เปนการมุงที่กระบวนการจิตวิทยาสังคมของคนและกลุมในองคการ มองวา “คนเปนมนุษยสังคม 
(Social Man)” มากกวา “มนษุยเศรษฐกิจ (Economic man)” โดยผลจากการวจิัยของ Elton Mayo 
สรุปไดวาองคการเปนโครงสรางทางสังคม  ซ่ึงประกอบดวยสวนตาง ๆ ซ่ึงตองพึ่งพา                        
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และมีความสมัพันธกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสวนหนึ่งจะมีผลกระทบตอสวนอื่น ๆ            
อยางหลีกเลี่ยงไมได  มากกวาที่จะเปนเพยีงระบบที่ประกอบดวยความสมัพันธของคนกับ
เครื่องจักรเทานั้น  และพฤติกรรมจะไมถูกจูงใจโดยสิ่งจงูใจที่เปนตวัเงนิเทานั้น  แตพฤติกรรมของ
มนุษยแตละคนจะเกิดขึ้นกบัคานิยม  ความเชื่อถือ  และอารมณความรูสึกที่อยูในแตละคนดวย 
ปรากฏการณดังกลาวเรยีกวา Hawthorne Effect กลาวคอื  ยิ่งคนงานมทีัศนคติดีตอฝายบริหาร และ
เพื่อนรวมงานมากเทาใด  ก็ยิง่ทําใหผลผลิตขององคการเพิ่มมากขึ้นเทานั้น 
 
 ยุคที่สอง  การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เปนแนวคิดแบบใหมเขามาตั้งแต
ทศวรรษ 1970 ถึงทศวรรษ 1980 ไดพัฒนาขึ้นมาจนสามารถสรางเอกลักษณ (Identity) ใหกับ
แนวคดิของตนเอง ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 
 ประเด็นทีห่นึง่ มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคลแบบดั้งเดมิขึ้นมาใหม             
ทั้งในแนวคิด  และกระบวนการ ตลอดจนเทคนิคการบริหารงานบุคคล 
 
 ประเด็นที่สอง  มีการเนนในการวิเคราะหกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยในเชิง 
บูรณาการ  นัน่คือ  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนษุยพัฒนาใหมีกิจกรรมของการบริหาร
ทรัพยากรมนษุยที่สัมพันธซ่ึงกันและกัน  ตั้งแตการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหา  คัดเลือก 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการลาออกจากงาน โดยกระบวนการดังกลาวจะตองมี         
การเชื่อมโยงกบัวัตถุประสงคขององคการ  เพื่อตอบสนองความตองการตอเปาหมายขององคการ  
ไดอยางเปนรูปธรรม  และจะตองแนวความคิดการจัดการเชิงกลยุทธเขามาบูรณาการกับการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย  ซ่ึงมีผลทําใหแนวคดิดังกลาวกลายเปน การบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ  
 
 โดย Anthony et al. (2002) ไดสรุปลักษณะเดนของการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
ไวหลายประการคือ  ใหความสําคัญกับผลกระทบของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ผลกระทบ
ของการแขงขัน  และการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด  ตลอดจนเปนกระบวนการระยะยาวที่เนน           
การสรางทางเลือกเชิงกลยุทธเพื่อการตัดสินใจ  และการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหสอดคลองกับกลยทุธขององคการ  หรือที่เรียกวา  หุนสวนกลยุทธ (Strategic Partner) 
เนื่องจากแนวความคิดของการบริหารทรัพยากรมนษุยเชงิกลยุทธ  เปนแนวความคิดใหมที่นํามาใช
ทดแทนแนวความคิดของการบริหารงานบุคคลแบบดั้งเดิม  ดั้งนั้นผูวิจัยจึงไดทําการสรุป  
ความแตกตางระหวางแนวความคิดของทั้งสองดังกลาว  ซ่ึงสามารถอธิบายดังตาราง3 ตอไปนี ้
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบระหวางแนวความคิดของการบริหารงานบุคคลแบบดั้งเดมิ  
     และการบรหิารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยทุธ 
 

มิติตางๆ แนวความคดิการบริหารงานบุคคล
แบบดั้งเดิม 

แนวความคดิการบริหาร 
ทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ 

1.  กระบวนการ
บริหาร 

ใหความสําคญักับความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมการบริหารงาน
บุคคลนอยมาก และเปนกระบวนการ
ระยะสั้น 

ใหความสําคญักับความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมกับการ
บริหารงานบุคคลคอนขางสูง และ
เปนกระบวนการระยะยาว 

2. วัตถุประสงค
ขององคการ 

ใหความสําคญักับการเชื่อมโยง
ระหวางกิจกรรมทางดานการ
บริหารงานบุคคลกับเปาหมาย 
ขององคการนอยมาก 

ใหความสําคญักับการเชื่อมโยง
ระหวางกิจกรรมทางดานการ
บริหารงานบุคคลกับเปาหมาย 
ขององคการคอนขางสูง 

3. การติดตอส่ือสาร
ภายในองคการ 

ใชรูปแบบการติดตอส่ือสารอยางเปน
ทางการ และเปนแบบทางเดยีว  
(One Way Communication) 

ใชรูปแบบที่เปนทางการ และ 
ไมเปนทางการ และเปนแบบ 
สองทาง (Two Way Communication) 

4. ระบบโครงสราง
เงินเดือน 

คอนขางตายตวั เชน การใชระบบ PC 
เปนแนวทางในการกําหนดเงินเดือน 

คอนขางยืดหยุน และใชวิธีการจาย
คาจางเงินเดือนในหลายวิธีการ 

5. วิธีการทํางาน ไมเนนในเรื่องการมีสวนรวมในการ
บริหารองคการ 

เนนการมีสวนรวมในการบริหาร
องคการ 

6. การวางแผน 
    ในการกําหนด

กลยุทธของ
องคการ 

ไมเกี่ยวของกบัแผนเชิงกลยทุธของ
องคการ 

ใหความสําคญักับการเชื่อมโยง
ระหวางการบรหิารงานบุคคลเขา
กับกลยุทธ  

7. การตัดสินใจ เกี่ยวของกับการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการ 

เกี่ยวของกับการตัดสินใจในระดับ
กลยุทธขององคการ 

8. รูปแบบการ
ดําเนินงาน 

เนนการวิเคราะหงานเพื่อกําหนดใบ
กําหนดหนาทีง่าน 

เนนความสามารถของตําแหนง
งานเปรียบเทยีบกับตําแหนงงาน
อ่ืนๆ 

ที่มา: อาภรณ  ภูวิริยพันธุ (2549); Nankervis et al. (1996); Foot and Hook (1998); Anthony et al. (2002) 
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ตัวแบบการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
 
 ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีคอนขางหลากหลาย ดังนี ้
 
 1. ตัวแบบระบบความสําเร็จ (The Success System Model: SSM)   
 
  Harvey and Bowin (1996) ไดเสนอตัวแบบระบบความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย  
โดยอธิบายวา การบริหารทรัพยากรมนษุยเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากขึ้นในองคการ  ในอนาคต
องคการจําเปนตองมีความสามารถในการสรรหา พัฒนา  และธํารงรักษากําลังคนทีม่ีคุณภาพสูงไว
กับองคการ ซ่ึงเปนปจจยัที่มคีวามสาํคัญอยางยิ่งในการพัฒนาองคการใหมีผลการปฏิบัติงานไดผล
สูงขึ้น  นอกจากนี้ Harvey and Bowin ยังอธิบายวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการ    
ที่ตอเนื่องในการปรับปรุงองคการในระยะยาว  โดยประกอบดวยหนาที่หรือกิจกรรม  ดังที่แสดงไว
ในภาพที่ 3 ซ่ึงกลาวไดวาเปนตัวแบบระบบความสําเร็จ (SSM) ที่ใชแนวคิดระบบ (System Approach) 
กับเทคนิคพื้นฐาน  และมนษุยสัมพันธในองคการ  ตัวแบบดังกลาวนีเ้ปนผลจากการใชชุดสัมภาษณ
ผูมีอาชีพดานการบริหารทรัพยากรมนษุย  โดยเนนการวิเคราะหกจิกรรมการบริหารทรัพยากรมนษุย
อยางเปนระบบ  และการสัมภาษณผูบริหารสูงสุดที่มีพันธะผูกพันตอองคการที่มีผลการปฏิบัติงาน 
ที่สูงขึ้น 
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ภาพทึ ่7  ตัวแบบระบบความสําเร็จ  
 
  จากตัวแบบระบบความสําเร็จขางตน  แสดงใหเห็นกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ
กําลังคนใหมีผลการปฏิบัติงานที่สูง  โดยการคาดการณลวงหนาถึงความตองการของพนักงานและ
การพัฒนาทรพัยากรมนษุยเฉพาะดาน  เพือ่ใหไดจํานวนและประเภทของพนักงานทีเ่หมาะสม          
ซ่ึงสามารถทําใหองคการประสบความสําเร็จในอนาคตตามที่คาดหวังไว 
 

6. การเปล่ียนแปลงเพื่อ 
ความสําเร็จ 
• กลยุทธ HRM 
• วัฒนธรรมขององคการที่
เปลี่ยนแปลง 
• การบริหารเชิงคุณภาพทั่ว
องคการ 
• การบริหารที่หลากหลาย 

1. การคาดการณลวงหนา 
• กรอบแนวคิด 
• อะไร 
• ทําไม 
• ตัวแบบ

2. การชักจูงกําลังคนที่มีผล
ตอการปฏิบัติงาน 
• โอกาสทํางานเทาเทียมกัน 
• การวิเคราะหงาน 
• การสรรหา 
• การคัดเลือก 

5. การบํารุงรักษาระบบการ
ปฏิบัติงานไดผลสูง 
• แรงงานสัมพันธและการรวม
ตอรอง 
• สุขภาพและความปลอดภัยที่
เปลี่ยนแปลงไป 

7. จุดมุงหมาย เพื่อการ
ปฏิบัติงานไดผลสูง 
• HRM: ความทาทายและ
อนาคต 
• องคการ 
• คน 
• วัฒนธรรม 
• การปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาศักยภาพของคน 
• การบริหารการ
ปฏิบัติงาน 
• การฝกอบรม 
• การบริหารและพัฒนา
องคการ 
• การพัฒนาอาชีพ 

4. การจูงใจ 
• การบริหารคาตอบแทน 
• ประโยชนเกื้อกูล 
• การจูงใจในเวลา 
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  องคประกอบที่จําเปนของตวัแบบนี้  คือ  การพัฒนากลยุทธทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ 
และวิสัยทัศนรวมกัน  เพื่อใหไดทิศทางทีมุ่งอนาคตของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย              
ซ่ึงแตละหนาที่ตางมีอิทธิพลตอกัน  กลาวคือ  ความสําเร็จในกระบวนการสรรหา  และการคัดเลือก
ใชเปนการพจิารณาตัดสินประเภทและระดับของบุคคลที่จะจางเขามาทํางานในองคการ  ซ่ึงยอมมี
ผลกระทบตอกิจกรรมการฝกอบรมและการพัฒนา ตลอดจนกระทบตอระบบสิ่งจงูใจ  และกิจกรรม
อ่ืน ๆ โดยองคประกอบในระบบความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย  มดีังนี ้
 
  ขั้นที่ 1   การคาดลวงหนาถึงความสําเรจ็  เปนขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนษุยใหมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปนการคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เพื่อทราบ
ถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาโปรแกรมใหม ๆ ใหบรรลุสภาพตาง ๆ            
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ถาการคาดการณลวงหนาผิดพลาดยอมสงผลใหผลผลิตตกต่ํา 
 
  ขั้นที่ 2   การชักจูงกําลังคนทีม่ีผลการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนนี้มุงที่กจิกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย  เพื่อใหมัน่ใจวาองคการสามารถจัดสรรคนที่มีคุณภาพ  และมีทักษะตามองคการ
ตองการ  เนือ่งจากคนเปนเครื่องมือที่สําคัญในการผลักดนัองคการ  ในขัน้นี้จงึเกีย่วของกับการจัดคน 
(Staffing)  การสรรหาและการคัดเลือก  เร่ิมตนดวยการจัดตามกฎหมาย และการใหโอกาสเทาเทียมกนั
ในการจางงาน (Equal  Employment  Opportunity: EEO) 
 
  ขั้นที่ 3   การพฒันาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  เมื่อองคการสรรหาคนที่มีคุณภาพ
ตามที่ตองการแลว  ตอมาตองพัฒนาคนเหลานั้น เพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานที่สูง  โดยการฝกอบรม
และการพัฒนา  ทั้งพนักงานและผูบริหารหลายองคการตองใชจายดวยงบประมาณจํานวนมากไป
กับการฝกอบรมและพัฒนา 
 
  ขั้นที่ 4  ระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของ
การพฒันาระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ  ก็คือ  ความเขาใจหลักการของการจูงใจ  ซ่ึงนําไปสู
การเพิ่มผลผลิต  ไดแก  การใหรางวัล (Rewards) คาจางเงนิเดือน (Compensation) ส่ิงจูงใจ (Incentives)  
ประโยชนเกื้อกูล (Benefits) ตลอดจนโปรแกรมตาง ๆ ทีพ่นักงานมีสวนเกี่ยวของ 
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  ขั้นที่ 5  การบํารุงรักษาใหองคการมีผลการปฏิบัติงานที่สูง  ผูบริหารทรัพยากรมนษุย
ตองบํารุงรักษาแรงงานสัมพนัธใหมีประสิทธิภาพดวยการติดตอส่ือสารที่เปดกวาง  กิจกรรม
แรงงานสัมพนัธเปนเรื่องสําคัญเพราะมีผลตอความพึงพอใจพนักงาน  แรงงานสัมพันธดําเนนิไป
อยางสลับซับซอนมากยิ่งขึน้เมื่อพนกังานมีสหภาพแรงงานเปนตวัแทน  การติดตอสัมพันธระหวาง
สหภาพแรงงานกับนายจางเกิดขึ้นหลายระดบั  ในระดบัองคการที่เปนทางการ สหภาพแรงงาน    
เปนตัวแทนของกลุมพนักงานในองคการ  สัญญาแรงงานตองเจรจากนัโดยอาศยัการพิจารณากับ
องคการสหภาพแรงงาน (Union Organization) และการรวมเจรจาตอรอง (Collective Bargaining) 
 
  ขั้นที่ 6  การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จ  ในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป                
การบริหารทรัพยากรมนษุยจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกลยุทธ  โครงสรางวัฒนธรรมองคการ  และ
บริหารกําลังคนที่มีความหลากหลายมากขึ้น  ทุกองคการตองปรับปรุงทักษะของกําลังคน  คาใชจาย
และผลิตอยางตอเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคการเริ่มตนดวยการสรางวิสัยทัศนรวมให
อํานาจพนกังาน  และการสรางศรัทธาตอกันใหเกิดขึ้น 
 
  ขั้นที่ 7  อนาคตของการบริหารทรัพยากรมนุษย  การประเมินประสิทธิผลของ          
การบริหารทรัพยากรมนษุย  กระทําไดโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย     
ในองคการ  ซ่ึงมีการนําเครื่องมือมาใชหลายอยางดวยกัน  เร่ิมตั้งแตการสํารวจทัศนคติไปจนถึง  
การตรวจสอบทรัพยากรมนษุยอยางเปนทางการ  ผูบริหารทรัพยากรมนุษยตองสามารถทํางาน      
ไปในทิศทางเดียวกับผูบริหารงานหลักในการริเร่ิมใหเกดิผลประโยชนในการแขงขนัโดยอาศยั
ทรัพยากรมนษุย  ผูบริหารทรัพยากรมนษุยตองสามารถใชบทบาทเชิงรุกในการเปลี่ยนแปลง
องคการใหบรรลุความสําเร็จในสภาวการณใหมที่เปลี่ยนไป  นอกจากนีผู้บริหารทรัพยากรมนษุย 
ยังจําเปนตองเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธและในการคาดถึงแนวโนมทีจ่ะเกิดขึ้น           
ในอนาคต   
 
  ในอนาคตการบริหารทรัพยากรมนุษย  จําเปนตองปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ คานิยม  และ
วิธีการดําเนนิการ  เพื่อการพฒันากําลังคนใหมีผลการปฏบิัติงานสูง  ซ่ึงเปนเรื่องที่ทาทายการบรหิาร
ทรัพยากรมนษุย  ทั้งการเปลี่ยนกลยุทธจะเปนสิ่งสําคัญ  และมีอิทธิพลตอความอยูรอดขององคการ
มากขึ้นในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็  ระบบสารสนเทศ  การติดตอส่ือสาร  และ
การวิจยัทางดานทรัพยากรมนุษย  เปนเรื่องสําคัญตอการประสานกจิกรรมการบรหิารทรัพยากรมนุษย  
การพัฒนาและการใชระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุยดวยคอมพิวเตอรจําเปนสําหรับหนวยงาน
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ทรัพยากรมนษุยที่จะใชเก็บบันทึกขอมูล  และการวิจัย  การสรางและการบํารุงรักษาฐานขอมูล 
ตลอดจนระบบขอมูลเปนแนวคิดที่สําคัญอยางยิ่งในบทบาทเชิงกลยุทธของการบริหาร            
ทรัพยากรมนษุย   
 
 2.   ตัวแบบหนาท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management 
Functions)   
 
  Mondy et al. (1999)  อธิบายวา  ปจจุบันปญหาทรัพยากรมนษุยเปนปญหาที่มีความสําคัญ 
และขยายตัวอยางกวางขวาง  ผูบริหารตองเผชิญกับความทาทายมากขึ้นเรื่อย ๆ เร่ิมจากการเปลี่ยนแปลง
กําลังคนไป  จนถึงกฎระเบยีบตาง ๆ ที่เปนทางการ ดวยเหตุนี้ปญหาทรัพยากรมนษุย   จึงไดรับ         
การเอาใจใสมากขึ้นจากผูบริหารระดับสูง  และปญหาสวนใหญถูกรายงานตรงไปยังผูบริหารสูงสุด
ขององคการ 
 
  ผูบริหารทรัพยากรมนษุยมกีารพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนษุย  ดังทีแ่สดงไว
ในภาพที่ 8  ซ่ึงประกอบดวยหนาที่ 6 ประการดังนี้  การวางแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหาและ
การคัดเลือก  การพัฒนาทรพัยากรมนษุย  การจายคาตอบแทนและสวสัดิการ  ความปลอดภัย              
ในการทํางาน  แรงงานสัมพนัธ  ตลอดจนการวิจยัทรัพยากรมนุษย  หนาที่เหลานี้มีความสําคัญและ
ความจําเปนตอการดําเนินการบริหารทรัพยากรมนษุย  เพื่อใหประสบความสําเร็จในแตละหนาที่  
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ภาพที ่8  ระบบการบริหารทรัพยากรมนษุย  
ที่มา: Mondy et al. (1999) 
 
  1)  การวางแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหาและการคัดเลือก  องคการทั่วไปตองการ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน  เหมาะกับสถานทีท่ํางานและระยะเวลา  ทั้งนีเ้พือ่ใหเปาหมาย
ขององคการประสบความสําเร็จที่จะใหไดคนที่มีคุณสมบัติดังกลาวนัน้  โดยอาศยัการวางแผน     
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนษุย  ซ่ึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่
พิจารณาเกี่ยวกับความตองการอยางเปนระบบ  เพื่อใหมัน่ใจวาไดจํานวนพนักงานตามที่ตองการ 
กลาวคือไดพนักงานที่มีทกัษะและพอเพยีงเมื่อองคการมีความตองการ  สําหรับการสรรหานั้น    
เปนกระบวนการของการชักจูงบุคคลในจํานวนทีเ่พียงพอและกระตุนใหสมัครงานกบัองคการ    
การคัดเลือกนัน้เปนกระบวนการที่องคการคัดสรรกลุมบุคคลที่สมัครใหไดคนที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับตําแหนงงานและองคการ  ความสําเร็จในหนาที่ 3 ประการนี้สําคัญอยางยิ่งทีจ่ะชวยให
องคการบรรลุความสําเรจ็ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  2)  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  การพัฒนาทรัพยากรมนษุยชวยใหบุคคล  และองคการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงการพัฒนาทรพัยากรมนษุยมีความจําเปนเพราะ คน  งานและองคการ    
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  นอกจากนั้นการปรับปรุงอยางตอเนื่องในกระบวนการชวยใหองคการ

การวางแผนทรัพยากรมนุษย   
การสรรหาและการคัดเลือก 

การวิจัยทรัพยากร
มนุษย 

 
แรงงานสัมพันธ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
การจายคาตอบแทน
และผลประโยชน
เกื้อกูล 

ความปลอดภัยและสุขภาพ 
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รักษาการแขงขันไวได  กระบวนการพฒันาควรเริ่มตนตัง้แตเมื่อบุคคลเขามารวมในองคการและ
กระทําอยางตอเนื่องตลอดอาชีพของเขา  โปรแกรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยขนาดใหญ  ไดแก 
การพัฒนาองคการ  ซ่ึงมีความมุงหมายเพือ่การเปลี่ยนแปลง  แกไขสภาพแวดลอมภายในองคการ 
และชวยใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังรวมไปถึง    
การวางแผนอาชีพ (Career Planning) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)    
โดยการวางแผนอาชีพเปนกระบวนการกําหนดเปาหมายของทรัพยากรมนุษยและกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติ  เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย  อาชีพของบุคคลกับความตองการขององคการไมสามารถแยก
ออกจากกนัไดชัดเจน  ดังนั้นองคการจึงควรสนับสนุนพนักงานในการวางแผนอาชีพ  ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามความตองการของทั้งสองฝาย  สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นพนกังานจะไดรับ
การประเมินเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงชวยใหพนักงานมีโอกาสรูถึงจุดแขง็และแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ  
 
  3)  การจายคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล  ระบบการจายคาตอบแทนที่ดีชวยให
พนักงานรูสึกไดรับผลตอบแทนที่พอเพยีง  และเทาเทยีมกัน  ซ่ึงสงผลตอการทําประโยชนใหแก
องคการเพื่อบรรลุเปาหมาย  คาตอบแทนในที่นี้  หมายถึง  คาจางหรือเงินเดือน (Wage and Salary)  
ซ่ึงเปนเงินที่บคุคลไดรับจากการปฏิบัติงาน  ผลประโยชนเกื้อกูลหมายถึง ส่ิงที่ใหเพิ่มเติมจาก
เงินเดือนหรือคาจาง  ไดแก  การหยดุพักผอน  การลาปวย  ตลอดจนการประกันสุขภาพ  และยงัเปน
คาตอบแทนทีไ่มใชเงิน (Non Financial Rewards) ไดแก  ความสุขกายสบายใจในการทํางาน 
ตลอดจนสภาพแวดลอมการทํางานที่ด ี
 
  4)  ความปลอดภัยและสุขภาพ  ความปลอดภัย  หมายถึง  การปองกันพนักงานจาก         
การเจ็บปวยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกดิจากการทํางาน  สวนสุขภาพนั้น  หมายถึง  พนักงาน
ปลอดภัยจากการเจ็บปวยและรางกาย  จิตใจสมบูรณ  ความปลอดภัย  และสุขภาพเปนเรื่องที่สําคัญมาก 
เพราะพนกังานที่ทํางานในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ สามารถผลิต
ผลผลิตและกอใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวตอองคการ  ดวยเหตนุี้ผูบริหารที่มีวิสัยทศันจึงสงเสริม 
สนับสนุนและจัดใหมีโปรแกรมดานความปลอดภัยและสุขภาพอยางเพียงพอ  โดยปจจุบันไดมี       
การออกกฎหมายเกีย่วกับเรือ่งนี้  เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอสังคม  จึงทําให           
ทุกองคการตระหนกัถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 
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  5)  พนักงานและแรงงานสัมพันธ  กฎหมายตองการใหองคการตางๆโดยเฉพาะองคการ
ธุรกิจ ตระหนกัเกีย่วกับสหภาพแรงงาน และการตอรองกบัสหภาพแรงงานในทางทีจ่ะใหเกิด
ประโยชนแกทั้งสองฝาย ในอดีตความสมัพันธนี้เปนประโยชนแกนายจางเพยีงฝายเดียว แตปจจุบนั
ระบบแรงงานสัมพันธไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสําคญัมากขึ้นใน
ลักษณะของการรวมเจรจาตอรอง 
 
  6)  การวจิัยดานทรัพยากรมนุษย  การวิจยัดานทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญมากขึ้น 
เปนลําดับ หองปฏิบัติการทางการวิจยันี้ก็คอื  สภาพแวดลอมตามธรรมชาติของงาน  เชน  การศึกษา
เกี่ยวกับการสรรหา  อาจใหขอแนะนําเกีย่วกับประเภทของพนักงานทีเ่หมาะสมกับองคการหนึ่ง
องคการโดยเฉพาะ  หรือการวิจัยเกีย่วกับความปลอดภยัในการทํางาน  อาจบอกถึงสาเหตุของ
อุบัติเหตุที่สัมพันธกับงาน หนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษยดังกลาวขางตน Mondy et al. 
(1999) ใหความเห็นวาหนาทีข่องการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความเกีย่วของสัมพันธกันและกัน
อยางมาก  การตัดสินใจในดานหนึ่งมีผลกระทบหนาทีใ่นดานอื่น ๆ ดวย  เชน  องคการเนนในเรื่อง
การสรรหาและการฝกอบรม  ในขณะที่ขาดการเอาใจใสในเรื่องของการจายคาตอบแทนที่เพียงพอ 
ทําใหเสียทั้งเวลาและคาใชจาย  และถาการบริหารเอาใจใสอยางจริงจังกับสวัสดิการของพนักงาน
ตองมั่นใจวาทาํใหสภาพแวดลอมของงานปลอดภัยและมสุีขภาพ  รวมไปถึงการยอมตัง้สหภาพ
แรงงานอยางมีอิสระดวย เปนตน  
 
 3.  ตัวแบบการบรหิารทรัพยากรมนุษยของ Werther and Davis  (The Human Resource 
Management Model)  Werther and Davis (1993)  อธิบายวา การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนระบบ
ของกิจกรรมทีม่ีความเกีย่วของกัน  การตัดสินใจเกีย่วกับการวางแผนทรัพยากรมนษุย ไมเหมาะสม 
นําไปสูปญหาการจางงาน  การบรรจุแตงตั้ง  การปฏิบัติตามกฎหมาย  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจน
การบริหารคาจางและเงนิเดอืน  
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ภาพที ่9  ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนษุยและระบบยอย  
ที่มา: Werther and Davis (1993)   
 
  Werther and Davis (1993)  อธิบายวาระบบประกอบดวยสวนยอยหรือระบบยอย (Sub 
Systems) ที่ทํางานรวมกันทั้งระบบ  แตละสวนแสดงถึงขอบเขตของกิจกรรม ดังที่แสดงไวในภาพที่ 9              
ซ่ึงจากภาพแสดงถึงความเกีย่วเนื่องกันของระบบยอยตาง ๆ  ตัวอยางเชน  ความทาทายที่ฝาย
ทรัพยากรมนษุยที่ตองเผชิญมีผลตอการคัดเลือกพนักงาน  ระบบการคัดเลือกมีผลตอระบบ              
การพัฒนาและการประเมนิ  นอกจากนั้นแตละระบบยอยยังไดรับผลกระทบจากวัตถุประสงค          
และนโยบายขององคการ  ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอก 

พ้ืนฐานและ
ความทาทาย 

ความสัมพันธของ
พนักงานและการ

ประเมิน 
วัตถุประสงค 
สังคม องคการ 
หนาที่ บุคคล 

การจายคาตอบแทน
และการคุมครอง

ปองกัน 

การเตรียมการ
และการคัดเลือก 

การพัฒนาและ
การประเมินผล 

สังคม 
อาชีพ 

การสะทอนกลับ
ระหวางกิจกรรมกับ
วัตถุประสงค 

กิจกรรมทรัพยากร
มนุษยทาทายตอและ
จากสภาพแวดลอม 

องคการ 
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  การพิจารณาการบริหารทรัพยากรมนษุยในประเด็นของระบบยอย  ชวยใหตระหนกัถึง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตาง ๆ  และการพิจารณาในประเดน็ของระบบจําเปนตองพิจารณาถึง
ขอบเขตของแตละระบบยอย  โดยเริ่มจากการพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอก  เพราะระบบสวนมาก
เปนระบบเปด (Open System)  ระบบจึงไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม  ซ่ึง Werther and Davis 
ไดอธิบายสาระสําคัญของแตละระบบยอย ไวดังนี ้
 
  1)  พื้นฐานและความทาทาย  การบริหารทรัพยากรมนษุยตองเผชิญกับความทาทาย
เนื่องจากเปนงานที่เกีย่วของกบัคน  ความทาทายที่สําคัญคือ  การชวยใหองคการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิลในการรับผิดชอบตอสังคม และจรยิธรรม  เพราะฉะนัน้จําเปนตองบริหารหนวยงาน
ทรัพยากรมนษุยใหบรรลุวตัถุประสงคในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนองคการ  ดงัที่ไดกลาวไป
แลววา  ความทาทายขององคการที่เกิดจากสภาพแวดลอม  เชน  การเปลี่ยนแปลงความตองการของ
พนักงาน  การแขงขันทั้งภายใน  และระหวางประเทศ  อิทธิพลของกลุมผลักดัน  ความจําเปนที่ตอง
รักษาจริยธรรม  และการปฏบิัติตามกฎหมาย  เปนตน  สภาพการณเหลานี้เปนเพยีงสวนหนึ่งของ
ความทาทายในการบริหารทรัพยากรมนษุย  ซ่ึงเกิดขึ้นภายในองคการ  เชน  หนวยงานอื่น ๆ ของ
องคการอาจมีการแขงขันกับหนวยงานทรพัยากรมนษุย  เพื่อใหไดงบประมาณสูงกวา  หรือเพื่อใหมี
โอกาสในการใชทรัพยากรทั่วไปขององคการมากขึ้น  เปนตน  แมวาความทาทายในปจจุบัน           
เปนเรื่องของกาํลังคนที่มีความหลากหลาย  การแขงขันระหวางประเทศ  ตลอดจนความตองการ
ของรัฐบาลในการที่ทําใหเกดิโอกาสเทาเทยีมกันในการจางงาน  ความสําเร็จในการใหคําปรึกษา 
ดวยเหตนุี้ทั้งผูบริหารฝายงานหลัก  และนกัทรัพยากรมนุษยจึงตองเอาใจใสในประเด็นดังกลาว
อยางตอเนื่อง 
 
  2)  การเตรียมการและการคดัเลือก  หวัใจของการบริหารทรัพยากรมนุษย  คือ                 
การมีฐานขอมลูที่ดี  กลาวคือ  ขอมูลมีความถูกตองและทันสมัย  เพื่อใหสามารถจัดการกบัความทาทาย
ที่เกดิขึ้นได ในการสรางระบบขอมูลทรัพยากรมนษุย  ขอมูลจะถูกรวบรวมเกีย่วกับจากงานแตละงาน  
และความตองการเกี่ยวกับทรัพยากรมนษุยในอนาคตขององคการ  นอกจากนีย้ังอาศัยขอมูลจาก
ระบบขอมูลผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยซ่ึงสามารถใหคําแนะนาํกับผูบริหารเกี่ยวกับ    
การออกแบบงาน  รวมถึงวธีิการที่ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึน้  การประมาณการความตองการ
ดานทรัพยากรมนุษยในอนาคตชวยใหหนวยงานมีความคลองตัว  และมีความพรอมในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานใหม  ซ่ึงนําไปสูการไดกําลังคนที่มปีระสิทธภิาพเขาทํางาน  และในการประเมนิ
พนักงานนั้นสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลา  ดวยการประเมินการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ  
ซ่ึงสะทอนผลการทํางานแกพนักงาน  และชวยใหหนวยงานรูจุดออนของหนวยงานได 
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  3)  การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  กอนที่จะไดรับการบรรจุใหทํางาน 
พนักงานจะไดรับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับนโยบายขององคการ  และวิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ 
นอกจากนี้พนกังานยังไดรับการฝกอบรมที่เกี่ยวกับงาน  เพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ                
หากฝายทรัพยากรมนุษยมีฐานขอมูลถูกตองและชัดเจน  จะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับปฐมนิเทศ            
การฝกอบรมและการพฒันา  ตลอดจนความตองการที่จาํเปนในการใหคําแนะนําปรกึษาแกพนกังาน  
ซ่ึงนําไปสูการมีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
  4)  การจายคาตอบแทนและการปองกัน  สาระประการหนึ่งของการธํารงรักษากําลังคน
ใหมีประสิทธิภาพก็คือ  การจายคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเทียบกับผลผลิต  หากการจายคาตอบแทน
ต่ําเกินไป  สงผลใหอัตราการเขาออกของพนักงานและปญหาความสนัพันธของพนกังานยอมสูงขึน้  
แตถาจายคาตอบแทนสูงเกินไปองคการอาจสูญเสียสถานภาพทางการแขงขันในตลาดได  อยางไรก็ดี
การบริหารการจายคาตอบแทนสมยัใหมมีส่ิงที่นอกเหนือการจายเพยีงคาตอบแทน  คือผลประโยชน
เกื้อกูลเปนสวนที่เพิ่มเติมจากการจายคาตอบแทน  ซ่ึงตองอยูในระดับที่สอดคลองกับผลผลิตของ
พนักงาน องคการจึงจะสามารถธํารงพนักงานและรักษาการแขงขันไวได  ขณะเดยีวกนัองคการ
ตองการปองกนัพนักงานของตนจากการทํางานที่เสี่ยงภยั  โดยอาศัยโปรแกรมความปลอดภัยและ
โปรแกรมดานสุขภาพ  นอกจากนี้องคการยังตองทําใหพนักงานยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายสุขภาพ
และความปลอดภัยอีกดวย  เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน  และลดคาใชจายอนัเนือ่งจากอุบัติเหตุ 
 
  5)  ความสัมพนัธของพนักงานและการประเมินสภาพการณ  เพื่อธํารงรักษาแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ  องคการจึงตองจัดการเกี่ยวกบัการจายเงนิเดือน  ผลประโยชนเกื้อกูลและสภาพ             
การทํางานที่ปลอดภัย  นอกจากนี้นกัทรัพยากรมนษุยอาจจัดใหมีโปรแกรมใหคําปรึกษาเฉพาะเรื่อง
แกผูบริหารงานหลักในปญหาที่เกีย่วกับงาน  และสวนตัว  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพอใจแกพนกังาน
และใหเกดิผลผลิตที่สูงขององคการ  ซ่ึงอาศัยการติดตอส่ือสารมาใชเพื่อใหพนักงานไดรับขอมูล
ขาวสาร  เพื่อใหเกิดสัมพนัธภาพที่ดใีนหมูพนักงาน  ไมเชนนั้นพนักงานอาจมีการรวมตัวกันและ
สรางกลุมชวยตัวเองที่เรียกวาสหภาพแรงงาน  ซ่ึงฝายทรัพยากรมนษุยตองเขาไปเกีย่วของและ
รับผิดชอบ  ในขณะที่ระบบการบริหารทรัพยากรมนษุยดําเนินไป  หนวยงานทรัพยากรมนุษย
จําเปนตองมีการประเมินตนเอง  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน และทาํการวิจยัเพื่อคนหา
แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แตการศึกษาวจิัยเหลานี้มักไมครอบคลุมความทาทายที่มีผลตอ
องคการในอนาคต   
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ภาพที ่10  ตัวแบบเชิงระบบอยางงายของการบริหารทรัพยากรมนษุย  
ที่มา: Werther and Davis (1993)   
 
 นอกจากนี้ Werther and Davis (1993)  ยังไดกลาวถึงการประยกุตระบบการบริหารทรพัยากร
มนุษยวา  ระบบยอยของการบริหารทรัพยากรมนุษยสงผลกระทบซึ่งกนัและกัน นกัทรัพยากรมนุษย  
จึงตองเอาใจใสการพึ่งพากนัระหวางระบบยอยเหลานี้  การประยกุตการบริหารทรัพยากรมนษุย   
ในเชิงระบบอยางงาย  ดังที่แสดงไวในภาพที่ 10  ประกอบดวยสวนทีใ่สเขาไป  และการแปรรูป
สวนทีใ่สเขาไปใหไดสวนทีอ่อกมาดวยแนวทางที่มีประสทิธิภาพมากทีสุ่ด  แลวนกัทรัพยากรมนุษย            
จึงตรวจสอบผลที่ไดออกมาวาถูกตองเพียงใด  กระบวนการตรวจสอบนีก้อใหเกิดการสะทอนกลับ 
ที่ใชเปนขอมลูที่ชวยในการประเมินความสําเร็จของหนวยงาน   
 
บทบาทของนกัทรัพยากรมนุษย เก่ียวกับดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรม 
 
 การบริหารทรพัยากรมนษุยจะเปนไปในทิศทางใดนัน้  ยอมเกีย่วของกับปจจยัหลายประการ  
เชน  แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย  สภาพแวดลอมหรือบริบทที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง  
การแสดงออกซึ่งบทบาทของผูมีสวนเกีย่วของ (Stakeholder) ในการตอบสนองตอวัตถุประสงค
หรือประโยชนสูงสุดตามที่แตละฝายตั้งเปาหมายไว  และมีนักวิชาการหลายทานทีน่ําเสนอตัวแบบ
บทบาทนักทรพัยากรมนษุย  โดยมีความสําคัญมากตอการพัฒนาองคการ  และธํารงรักษาพนกังาน
ที่มีผลตอการปฏิบัติอยางดดีังตอไปนี ้
 

ผลสะทอนกลับ 
(Feedback) 

สวนที่ใสเขาไป 
(Input) 

สวนที่ไดออกมา 
(Output) 

กระบวนการแปรรูป 
(Transformation Process) 

- ความทาทาย 
- ทรัพยากรมนุษย 
- การศึกษา 
- ทักษะ 
 

- กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- การสรรหา 
- การคัดเลือก 
- กิจกรรมอื่น ๆ 

- ผลประโยชนตางๆ 
- พนักงานที่มี
ความสามารถและไดรับ
การจูงใจ 
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 บทบาทนักพฒันาทรัพยากรมนุษย  
 
 Nadler and Nadler (1989) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักทรัพยากรมนษุยและ    
ใหทัศนะวา  ประกอบดวย 3 บทบาทหลัก  คือ 
  
 1.  บทบาทผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู (Learning Specialist) เปนบทบาทในการออกแบบ
และกําหนดการเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวย  ผูอํานวยความสะดวกดานการเรียนรู  หมายถึง                
เปนผูเตรียมความพรอมในดานเนื้อหาหลักสูตร  สถานที่เรียน  สถานที่  อุปกรณ  เครื่องมือตาง ๆ   
การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยกิจกรรมตาง ๆ และประเมินผลการเรยีนรู  ผูออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู  เปนผูสรางหลักสูตรเพื่อการเรียนรูดวยการหาความตองการในการฝกอบรม  การใช
รูปแบบเพื่อการออกแบบการเรียนรูอยางเหมาะสม  ออกแบบการประเมนิผลการเรียนรู  รวมทั้ง    
นําขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู  และผูพัฒนากลยุทธการสอนเปนผูสรางกลยุทธ  
ที่เหมาะสมในแตละหลักสูตรรวมกับผูออกแบบกจิกรรมการเรียนรู  เพื่อพัฒนากลยทุธการสอน  
 
 2.  บทบาทผูจัดการการพัฒนาทรพัยากรมนษุย (Manager of Human Resources Development) 
เปนบทบาทดานการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรมนษุย ประกอบดวย ผูดแูลกิจกรรม (Supervisor 
of HRD Programs) เปนผูทําหนาที่รวมพิจารณาเลือกผูเรียนกับผูเกี่ยวของ  แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมการพฒันา  กํากับดแูลการพัฒนาใหเปนระบบระเบียบเรียบรอย  ผูพัฒนาบุคลากร 
(Developer of HRD Personnel) เปนบทบาทผูจัดการการเรียนรูเกีย่วกบังานใหกับพนักงาน              
ผูจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก  เปนผูสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน  เครื่องมือ 
อุปกรณและงบประมาณใหกับการฝกอบรมและพัฒนา  ผูรักษาความสัมพันธ (Maintainer of 
Relations) เปนบทบาทผูรักษาสัมพันธภาพที่ดี ติดตอกบับุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 
 
 3.  บทบาทผูใหคาํปรึกษา (Consultant) เปนบทบาทที่ใหความสําคัญกับการใหคําปรึกษา
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  ซ่ึงประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ (Expert) เปนผูแนะนําวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยและทางเลอืกตาง ๆ เพื่อใชในการตัดสนิใจแกผูรับบริการ  ผูสนับสนุน (Advocate) 
เปนผูสนับสนุนดานวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการแกปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้น              
ผูกระตุน (Stimulator) เปนผูชวยกระตุนใหเกิดการแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอการบริหาร
ทรัพยากรมนษุยไดอยางมีประสิทธิภาพและผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เปนผูนํา
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การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกีย่วกับทรัพยากรมนุษย  และมีสวนรวมใหคําปรึกษาเกีย่วกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 
 ในขณะที่ Pace et al. (1991) ไดกําหนดบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย                          
มี 4  บทบาทดังนี้ 

 
บทบาทนักวิเคราะห 

1. นักวเิคราะหความจําเปน 
2. นักวจิัย 
3. ผูประเมิน 

บทบาทนักพฒันา 
1. นักออกแบบกจิกรรมการพฒันา 

2. ผูพัฒนาอุปกรณ 

บทบาทนักเปล่ียนแปลง 
1. ผูอํานวยความสะดวก 
2. ผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
3. นักการตลาด 

บทบาทผูประสานงาน 
1. ผูจัดการ 

2. ผูใหคําปรึกษาแนะแนวอาชพี 
3. ผูบริหารโครงการ 

 
จากตัวแบบบทบาททั้ง 4 ขางตน สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี ้

 
 1.  บทบาทนักวเิคราะห ประกอบดวย นักวิเคราะหความจาํเปน (Need Analysis) มีหนาที่
เปนผูรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานเพื่อนําไปพิจารณาหาทางแกไขในสิ่งที่เปนปญหา  นักวิจัยเปนบทบาท
ที่มีหนาที่หาขอมูลเพื่ออธิบายเกีย่วกับเหตกุารณตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยดวยการศึกษา
อยางเปนระบบ  มีหลักเกณฑตามหลักการวิจัยทางสงัคมศาสตร  และผูประเมิน เปนผูพิจารณา
เกี่ยวกับคานยิม  คุณคาหรือผลท่ีไดรับจากการพัฒนาทรพัยากรมนษุย วาบรรลุเปาหมายที่กําหนด
หรือไม 
 
 2.  บทบาทนักพฒันา ประกอบดวย ผูออกแบบโปรแกรม (Programs Designer) เปนผู
จัดเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากร  โดยการกําหนดวัตถุประสงค เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน   
การจัดลําดับกจิกรรม และการประเมินผล รวมทั้งการกําหนดกลยุทธการฝกอบรมตาง ๆ  ผูพัฒนา
เครื่องมือ และอุปกรณการสอน  เปนผูกําหนดความตองการ  การเลือกใช  และจัดเตรยีมอุปกรณ 
เครื่องมือ ส่ือที่ใชในการพฒันาบุคลากร  ซ่ึงจะรวมถึงกระบวนการ  การออกแบบ  การผลิต  และ
ประเมินผลการใชเครื่องมืออุปกรณนั้น ๆ 

บทบาทนักพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย 
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 3.  บทบาทนักเปลีย่นแปลง  ประกอบดวย  ผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวกแกผูเขาฝกอบรม  
เปนการชวยใหผูเรียนและสรางผลงานไดมากขึ้น  โดยใหขอมูลความรู กํากับดูแลประสบการณ  
การเรียนรู  สนบัสนุนกลุมการทํางาน  และกระบวนการทาํงานตาง ๆ รวมท้ังการอํานวยความสะดวก
ในดานเครื่องมือและอุปกรณการเรียนรูและพัฒนา  ผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
เปนผูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการดวยการจัดการความรู  ความชํานาญ  เพื่อปรับปรุง
การทํางานของกลุม  หนวยงาน  โครงสรางขององคการ  เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคการ  และ
นักการตลาดเปนผูทําใหบุคคลภายในและภายนอกองคการมีความเขาใจที่ดี  และยอมรับงานพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยวามีความสาํคัญตอองคการ  รวมทั้งเผยแพรงานทรัพยากรมนุษยตอสาธารณะชน 
 
 4.  บทบาทของผูประสานงาน  ประกอบดวย  ผูจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย               
เปนผูเชื่อมโยงทรัพยากรมนษุยและงานเขาดวยกัน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันระหวางคน
กับองคการ  ดวยการจัดการอยางมีระบบ ผูใหคําปรึกษาแนะแนวอาชพี  เปนผูที่ชวยใหพนกังานได
มองเห็นโลกของความกาวหนาในการทํางานไดอยางดี  และผูบริหารโครงการเปนผูประสานงาน 
สนับสนุนการทํางานตาง ๆ ในการจดัฝกอบรม  โดยการหาความจําเปน  การวางแผนงาน 
ดําเนินงานตามแผน  และประเมินผลการฝกอบรม 
 
 ซ่ึง สมบัติ  กุสุมาวลี (2540) กลาววา  เสริมอีกวาการปรับตัวเขาสูนักพฒันาทรัพยากร
มนุษยควรมีไว 3 ประการดงันี้  คือ 
  
  ประการที่หนึง่  การปรับไปสูการเปนนักอาํนวยการเชิงกลยุทธ (Strategic Facilitator)          
เปนบทบาทผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) กลาวคือ  มีบทบาทในเชิงรุก (Proactive) 
โดยเขาไปมีบทบาทในการวางแผนกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนษุยขององคกร  และเรียนรู      
ในการคิดแบบผูประกอบการ 
 
 ประการที่สอง การลดบทบาทดานการสงมอบการฝกอบรม (Delivery) แนวโนมที่องคกร
ในอนาคตจะเต็มไปดวยผูชํานาญการที่ตองใชความรูเฉพาะดานประกอบการทํางานการฝกอบรม
และพัฒนาจึงตองอาศัยผูชํานาญในแตละสาขาวิชาชีพ (Professional) ดังนั้นบทบาทของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยในฐานะผูสอน หรือผูอบรมจึงมีแนวโนมลดลง 
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 ประการที่สาม  การลดความสําคัญของการฝกอบรมแบบ Classroom-Based Training 
พรอมกับการสรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู ใหพนกังานไดมกีารเรียนรูอยางตอเนื่องและ
ตลอดเวลา และกระตุนใหผูเรียนเปนศนูยกลางแหงการเรยีนรู  และสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรู               
ไปประยกุตใชอยางสรางสรรคไดดวยตนเอง  โดยการเพิม่บทบาทในการสรางสภาพแวดลอม            
แหงการเรยีนรู  ไดแก  สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู  ออกแบบโครงสรางที่เอื้อตอการเรียนรู  
ออกแบบระบบที่เอื้อตอการเรียนรู  เพื่อเปดโอกาสใหมกีารเรียนรูรวมกันระหวางพนักงานกับ
ผูบริหาร 
 
บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษยเชงิกลยทุธ 
 
 Ulrich (1997) ไดเสนอบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยทุธในการเพิ่ม
ศักยภาพขององคการที่มีความพรอมในการแขงขัน  ซ่ึงประกอบดวย 4 บทบาท  ไดแก  บทบาทของ
การวางแผนยทุธศาสตร (Strategic Partner) บทบาทการสนับสนนุการบริหาร (Administrative Expert) 
บทบาทการสนับสนุนบุคลากร (Employee Champion) และบทบาทการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) โดยมีรายละเอียดของแตละบทบาทดังนี ้
 
 1.   บทบาทของการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Partner) เปนบทบาททีมุ่งเนนการวาง
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับยทุธศาสตรดานการพัฒนาทรพัยากรมนษุย ควบคูไปกับยทุธศาสตรทาง
ธุรกิจ  โดยการมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรไปสู    
การปฏิบัติ  การออกแบบใหการปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุยเปนทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตรธุรกิจ  และการแปลงยุทธศาสตรธุรกิจไปสูการจัดการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย         
โดยที่บทบาทนี้จะประสบความสําเร็จไดกต็อเมื่อนักทรพัยากรมนษุยสามารถเปลี่ยนยทุธศาสตร
ทางธุรกิจไปสูการปฏิบัติได  โดยการชวยใหธุรกิจสามารถปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง  และ   
ทราบถึงความตองการของลูกคาไดดีขึน้  รวมทั้งชวยใหธุรกิจบรรลุความสําเร็จทางดานการเงินจาก
การปฏิบัติการทางยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ Shuler (1996) ศึกษาพบอีกวา  
ส่ิงที่สําคัญพื้นฐานของนักทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธที่จะตองกระทํา  คือ  การแปลงกลยุทธของ
องคการใหเปนงานดานทรพัยากรมนษุยใหได  นกัทรัพยากรมนษุยวิชาชีพจะตองมีความสามารถ
ในการวินิจฉัยองคการ (Organization Diagnosis) สามารถจัดลําดับความสําคัญของงานดาน
ทรัพยากรมนษุยที่ไดจากการนํากลยุทธทั้งหมดทั้งที่เปนเอกสารหรือเปนกลยุทธในภาพรวม             
และงานของหนวยงานยอยตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการผลิต  มาวินิจฉยั  และแปลงเปนงานดาน
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ทรัพยากรมนษุยได  ซ่ึงบทบาทดังกลาวนีท้ําใหนกัทรัพยากรมนษุยวิชาชีพตองเขาไปเกี่ยวของ       
หรือมีสวนรวมกับการบริหารองคการใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
   
 2.   บทบาทการสนับสนุนการบริหาร (Administrative Expert) เปนบทบาทที่มุงเนน      
การออกแบบและดําเนินการในกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  เชน  งานเจาหนาที่           
การฝกอบรม  การประเมินผล  การออกแบบโครงสรางองคการ  โดยที่บทบาทนี้จะประสบความสําเร็จ
ไดก็ตอเมื่อมกีระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งผูบริหารดานทรัพยากรมนุษยสามารถ
จัดการดานการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางประสิทธิภาพ  โดยการปรับปรงุวิธีการทํางาน
ใหมีประสิทธภิาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง  และสามารถสรางผลิตภาพในการทํางาน  ตลอดจนลดตนทุน
ขององคการลงได  ในการเปนผูเชี่ยวชาญการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  นักทรัพยากรมนุษยวิชาชีพ
จะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเกิดการปรับร้ือกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง ในองคการหลาย
แหงไดทําการปรับร้ือกระบวนการดานทรพัยากรมนษุย  จนทําใหเกดิองคการดานทรพัยากรมนษุย
แบบใหมซ่ึงเรยีกวา “การบริการรวม” (Shared services) ดวยการใหหนวยงานอื่น ๆ ขององคการ
สามารถใชบริการตาง ๆ ของงานบริหารทรัพยากรมนุษยได  โดยที่ยังรักษาคุณภาพของ      
การใหบริการแกผูใชบริการปกติได  สอดคลองกับ Coroll (1991) ไดมกีารเปลี่ยนแปลงบทบาทของ 
นักทรัพยากรมนุษยในเชิงความตองการของธุรกิจ  และมีประสิทธิภาพตอการดําเนนิขององคการ
โดยมีลักษณะเปนผูเชี่ยวชาญทางดานทางดานทรัพยากรมนุษย  เชน  การนําความรูนั้นไปพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ขององคการตองการ 
 
 3.   บทบาทการสนับสนุนบุคลากร (Employee Champion) เปนบทบาทที่เกีย่วกับการพฒันา
และการตอบสนองความตองการของพนักงาน  เพราะมองวาพนกังานเปนเสมือนตนทนุทางปญญา 
(Intellectual capital) ที่มีความสําคัญตอองคการ  ซ่ึงบทบาทนี้จะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อ    
นักทรัพยากรมนุษยสามารถสรางความผูกพัน  และเพิ่มความสามารถของพนักงานในองคการได 
โดยใหการสนบัสนุนและตอบสนองพนักงาน การสงมอบของการจัดการสนับสนุนพนักงาน  ก็คือ 
การทําใหสมรรถนะความสามารถ (Competence) และความผูกพัน (Commitment) ของพนักงาน
เพิ่มเติมขึ้น สอดคลองกับ Tyson (1987) ที่มีการแบงหนาที่ของนักทรัพยากรมนุษย ออกเปน 3 หนาที่   
ที่เรียกวา Balkanization ซ่ึงเปนการเปลี่ยนบทบาทของนักทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาทมากขึ้น
กวาเดิม นั่นคอื การทํางานแบบเสมียน (The clerk of works) เปนการบริหารทรัพยากรมนุษยที่
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของฝายทรัพยากรมนุษย  เชน  การสรรหา  การธํารงรักษา  และการจดั
สวัสดิการตาง ๆ เปนตน  หนาที่ถัดไปเปนการทํางานแบบผูจัดการติดตอประสานงาน             
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(The contract manager) เปนการบริหารงานประจําที่ตองมีการติดตอส่ือสารกับหนวยงาน              
หรือบุคคล  เชน  สหภาพแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  เปนตน  และตองมกีารทํางานแกปญหาวนัตอวัน 
(day-to-day) ที่เกดิขึ้นในองคการ และทาํงานแบบสถาปนกิ (The architect) ที่ตองมีการเสาะแสวงหา 
และการสรางโครงสรางขององคการใหเหมาะกับสภาวการณในปจจบุัน  โดยทั้งสามหนาที่ของ 
Tyson นั้น  เปนการสามารถเอื้ออํานวยความสะดวกตอการสนับสนุนบุคลากรขององคการได 
 
 4.   บทบาทการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เปนบทบาทที่สําคัญ               
เพราะสามารถเพิ่มคุณคางานใหแกนกัทรัพยากรมนษุย  โดยการมีสวนรวมในการเปลีย่นแปลงของ
องคการ  ซ่ึงบทบาทนี้จะประสบความสําเรจ็ไดก็ตอเมื่อนกัทรัพยากรมนษุยมคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค 
รวมทั้งสามารถที่จะเขาใจการเปลี่ยนแปลง  ยอมรับ  และสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
สามารถนําไปสูเปาหมายที่กาํหนดไวได  การสงมอบของการจัดการการเปลี่ยนรูปและการเปลี่ยนแปลง
ก็คือ ขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Capability of Change) ในการเปลี่ยนรูปขององคกร    
นักทรัพยากรมนุษยวิชาชีพจะแสดงบทบาทเปนหุนสวนธุรกิจ  โดยการชวยใหพนักงาน           
เลิกวัฒนธรรมเดิมและปรับปรุงเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมขึ้นมา  นักทรัพยากรมนุษยวิชาชีพ
ในฐานะหนวยนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนผูกําหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองคการใหเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงองคการทีเ่กิดขึน้  และการเปรยีบเทยีบงานในบทบาทนีว้าเปน “ผูนําการเปลี่ยนแปลง” 
(Change Agent) เนื่องจากนกัทรัพยากรมนษุยวิชาชีพจะตองเปนผูเผชิญหนากับความขัดแยงตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในทกุ ๆ องคการที่มีการเปลี่ยนแปลง  นักทรัพยากรมนษุยวิชาชีพจะเคารพและใหเกยีรติ
ตอการเปลี่ยนแปลงในอดีตขององคการ  ในขณะเดียวกนักไ็ดดําเนินการเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต  นกัทรัพยากรมนุษยวิชาชีพจะผลักดัน  และอํานวยการใหเกิดพฤติกรรมใหมเพื่อให
องคกรรกัษาความสามารถในการแขงขนัไว  ซ่ึงทาํใหเหน็ไดชัดวาการเปนหนวยนําการเปลี่ยนแปลง
เปนมูลคาเพิ่มของบทบาทนักทรัพยากรมนุษยวิชาชีพในฐานะที่เปนหุนสวนธุรกจิอยางแทจริง 
 
 สรุปไดวาโดยภาพรวมแลว  บทบาทของนกัทรัพยากรมนษุย ประกอบดวย 2 สวนใหญ ๆ คือ 
บทบาททางดานพัฒนาทรัพยากรมนษุย  และบทบาททางดานการบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ  
ดังนั้นการวิจยัคร้ังนี้ไดใชบทบาทของทั้ง 2  บทบาทมาเปนพื้นฐานตอการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยของอุตสาหกรรมยานยนตตอไป  
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ตัวแบบของสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย 
 
 Marquardt and Engel (1993) ไดทําการศึกษาเกีย่วกับสมรรถนะของนักฝกอบรมที่สามารถ
ทํางานไดในตลาดแรงงาน มทีั้งหมด 16 สมรรถนะแบงออกเปน 3 กลุม  ไดแก  
 
 กลุมที่ 1  เจตคติตอการทํางาน  ประกอบดวย  การเคารพคานิยมและปฏิบัติตอวัฒนธรรม
ขององคการ  ความอดทน  และการยอมรบัฟงผูอ่ืน  การผูกพันตอองคการกับการพฒันา              
ทรัพยากรมนษุย  ความคดิริเร่ิมขององคการ  และการเขากับผูอ่ืนไดงาย 
 
 กลุมที่ 2  ทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย  ทักษะการติดตอส่ือสาร  
ทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทกัษะความคิดสรางสรรค  และการเรียนรูจากการจัดการดวย
ตนเอง 
 
 กลุมที่ 3  ความรูทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ประกอบดวย  ความรูเกี่ยวกับ              
การจัดการวัฒนธรรม  ความรูเกี่ยวกับทฤษฏี  และการประยุกตในดานทรัพยากรมนษุย  ความรู
ทางดานภาษาตางประเทศ  ความรูทางดานวัฒนธรรมองคการ  และโลกาภิวตัน 
 
 ในขณะที่  Dare and Leach (1999) ไดทําการสรางแบบจําลองสมรรถนะของการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย (Human Resources Development Model) ในรูปแบบของความรู  และทักษะ            
เพื่อการฝกอบรมและพัฒนาของประเทศสหรัฐอเมริกา (The American for Training Development: 
ASTD) ประกอบสมรรถนะ 4  กลุม จํานวน 35 สมรรถนะ ดังตอไปนี ้
 
 กลุมที่ 1  สมรรถนะดานเทคนิค (Technical Competencies) ประกอบดวย  การเขาใจ           
การเรียนรูผูใหญ  การเขาใจถึงเทคนิค  และวิธีการที่ใชในการพัฒนาอาชีพ  ทักษะในการกําหนด
ความรู  ความสามารถของบุคคล  ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร  ทักษะระบบอิเล็กทรอนิคส  
ทักษะของการประเมิน  ทักษะในการเลือกใชส่ือ  ทักษะการกําหนดวัตถุประสงค  ความเขาใจถึง
ทฤษฎีการฝกอบรม  และการพัฒนา  ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ  ทักษะการวิจัย  และความเขาใจในงาน  
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 กลุมที่ 2  สมรรถนะทางดานธุรกิจ (Business Competencies) หมายถึง  พื้นฐานทางดาน
การบริหาร  เศรษฐศาสตร  หรือการจัดการ  ประกอบดวย  ทักษะการบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณ  การเขาใจถึงธุรกิจ  การเขาใจถึงพฤติกรรมองคการ  ทกัษะการวิเคราะหตนทุนและกาํไร  
ทักษะในการมอบอํานาจ  การเขาใจในอตุสาหกรรมที่เกีย่วของกับธุรกจิขององคการ   ความเขาใจ
ในทฤษฏี  และวิธีการพัฒนาองคการ  ความเขาใจในองคการ  ทักษะการบริหารโครงการ             
ทักษะการบริหารจดัการขอมูล  
 
 กลุมที่ 3  สมรรถนะดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Competencies)
ประกอบดวย  ทักษะการสอนงาน  ทักษะการใหขอมูลยอนกลับ  ทักษะกระบวนการกลุม              
ทักษะการเจรจาตอรอง  ทักษะการนําเสนอ  ทักษะการตัง้คําถาม  ทักษะการสรางความสัมพันธ  
ทักษะการเขียน  
 
 กลุมที่ 4  สมรรถนะดานสตปิญญา (Intellectual Competencies) ประกอบดวย  ทกัษะ            
การสรุปลดทอนขอมูล  ทักษะการคนหาสารสนเทศ  ทักษะของวิสัยทัศน  ทักษะการสรางรูปแบบ
ทางความคิด  ความหลากหลายในความคิด (Intellectual Versatility) ทักษะการสังเกต              
ทักษะการรูจักและเขาใจตนเอง  
 
 โดยที่ Brewster et al. (2000) ยังพบอกีวา  สมรรถนะวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษยสามารถ
แบงตามระดับการทํางาน (Job Levels) และบทบาทของงาน (Job Roles) โดยแบงสมรรถนะ
ออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี ้
 
 สวนทีห่นึง่ ระดับปจเจกชน (Personal Level) ประกอบดวย  สมรรถนะจาํนวน 7 สมรรถนะ  
ไดแก  การติดตอส่ือสาร  การตัดสินใจ  และการแกปญหา  ความชํานาญทางดานธุรกจิ                   
ความนาเชื่อถือและความเปนผูชํานาญการ  ภาวะผูนํา  การบริหารความสัมพันธระหวางบุคคล   
และหนวยงาน  และความสามารถในการปรับตัว  
 
 สวนที่สอง ระดับองคการ (Organizational Level) ประกอบดวย  สมรรถนะจํานวน                  
5 สมรรถนะ คือ  ความรูสภาพแวดลอม  ความรูทางดานอุตสาหกรรม  ความรูเร่ืององคการ              
การประเมินจากผลกระทบตาง ๆ  และความรูทางดานการจัดการฝายทรัพยากรมนษุย  
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 สวนที่สาม ระดับการจัดการ (Managerial Level) ประกอบดวย  สมรรถนะจํานวน                   
6 สมรรถนะ ไดแก  การจัดการดวยตนเอง  การจัดการกับสมาชิก  การจดัการกับทรัพยากรตาง ๆ  
ในองคการ การจัดการการผลิต รวมทั้งการจัดหาจากภายนอก และการบริหารความเปลี่ยนแปลง  
 
 สวนสุดทาย ระดับการปฏิบตัิหนาที่ (Functional Level) ประกอบดวย  สมรรถนะจํานวน        
7 สมรรถนะ คือ  การวางแผนและการจัดคนเขาทํางาน  การประเมินผลการทํางาน  และการพัฒนา 
แรงงานสัมพนัธ  การบริหารคาจางและคาตอบแทน  สวสัดิการและความปลอดภัยในการทํางาน 
ระบบและการจัดการสารสนเทศ  และการออกแบบองคการและการพฒันา  เปนตน 
 
 สวน Schoonover (2003) ไดสรุปกรอบแนวคิดสมรรถนะของนักทรัพยากรมนษุย             
(HR Competency Framework) แบงออกเปน 4 กลุมดังตอไปนี ้
 
 กลุมที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attributes) ที่องคการตองการทุกหนาที่  และ
ทุกระดับ  ไดแก  การมุงเนนผลลัพธ  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การเปนพันธสัญญา  และการซื่อสัตย
ตอองคการ 
 
 กลุมที ่2  สมรรถนะภาวะผูนาํ และการจดัการ (Leadership and Management Competencies) 
เปนปจจยัที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ ภายใตระดบัการปฏิบัติงานที่แตกตางกนัขององคการ 
ประกอบดวย  การสรางวิสัยทัศน  และการสรางพันธมิตร  การคิดเชิงกลยุทธ  การสรางเครือขาย
และทีมงาน  การจัดการทรัพยากร  การพัฒนาการปฏิบัติงาน  และการตัง้เปาหมาย 
 
 กลุมที่ 3  สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย (HR Core Competencies) เปนปจจยั
ความสําเร็จของนักทรัพยากรมนุษยพึงมขีองบทบาทตาง ๆ ประกอบดวย  ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย  การออนนอมถอมตน  การเนนที่ลูกคา  การสอนงานและการใหคําปรึกษา  การจัดการ
เปนเลิศ  ความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี  การจัดการความรู  ทักษะการประเมินและการวัดของ
การปฏิบัติงาน  และการสนับสนุนผูปฏิบัติงานขององคการ 
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 กลุมที่ 4  บทบาท และสมรรถนะดานวิชาชพีนักทรัพยากรมนุษย (HR Role - Specific 
Competencies) ไดมีการแบงวิชาชีพ ออกเปน 3 ระดับ คอื 
 
 ระดับที่หนึ่ง  เปนนักทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (HR Strategist) ประกอบดวย                 
ความเชี่ยวชาญดานธุรกิจ  ความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ  และการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 
 ระดับที่สอง  เปนนักทรัพยากรมนุษยเชิงจดัการทั่วไป (HR Generalist) ประกอบดวย            
การออกแบบ และพัฒนาองคการใหเกิดประสิทธิภาพ  การบริหารการปฏสัิมพันธในองคการ            
และการบริหารโครงการ  และผลิตภัณฑ 
 
 ระดับที่สาม  เปนนักทรัพยากรมนุษยเชิงชาํนาญการ (HR Specialist) ประกอบดวย          
การพัฒนากลยุทธ  การวิเคราะหสถานการณ  การออกแบบโปรแกรม  และการสงมอบผลิตภัณฑ 
และบริหาร 
 
 และ University of Michigan (2003) ไดนําแนวคดิของ Competency ใชในภายในองคการ 
โดยสามารถแบงออกเปน 4  กลุมดังตอไปนี้ 
 
 กลุมที่ 1  ความเชี่ยวชาญทางดานธุรกิจ และกลยุทธ (Strategic Contribution and Business 
Mastery) ประกอบดวย ทักษะในการปฏิบัตหินาที่ (Functional Skills) ไดแก  การคดิและการบริหาร
ทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ  การมุงเนนลูกคา  และภาวะผูนํา 
 
 กลุมที่ 2 ความนาเชื่อถือในระดับบุคคล (Personal Credibility) ประกอบดวย  ทักษะการปฏิบัติ
หนาที่ (Functional Skills) ไดแก  การมีจรรยาบรรณและซื่อสัตย  การมุงเนนความสําเร็จ  การสราง
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  การตระหนักและการพัฒนาสายอาชีพ  สวนทักษะทีต่องการ คือ             
การติดตอส่ือสาร  และการสอนงาน 
 
 กลุมที่ 3  ความชํานาญการดานทรัพยากรมนุษย (Expert HR delivery ) ประกอบดวยทักษะ
ที่ตองการ  คือ  ความชํานาญทางดานเทคโนโลยี  และทกัษะทางดานเทคนิคของทรัพยากรมนษุย 
(HR Technical Skills) ไดแก  การจัดคนเขาทํางาน  การบริหารคาตอบแทน  การวางแผนเชิงกลยุทธ 
การบริหารความขัดแยงภายในองคการ  และการฝกอบรม  
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 กลุมที่ 4 ความเชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลง และกระบวนการ (Culture 
Change and Process Mastery) ประกอบดวย  ทกัษะในการปฏิบัติหนาที่ (Functional Skills) ไดแก 
การบริหารโครงการ  การใหคําปรึกษา  การออกแบบองคการของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และ
ทักษะทางดานเทคนิคของทรัพยากรมนษุย (HR Technical Skills) ไดแก  การอํานวยความสะดวก
ใหแกองคการ 
 
 ในปจจุบนัมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพของนักทรัพยากรมนุษยไดมีการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรมทั้งสหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา  ผูวิจัยทาํการเปรียบเทยีบระหวางมาตรฐานวิชาชีพ
ของนักทรัพยากรมนุษยดังตาราง  
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบระหวางมาตรฐานวิชาชีพของนกัทรัพยากรมนุษยในสหราชอาณาจักร และ 
                  สหรัฐอเมริกา 
 

ประเด็น มาตรฐานวชิาชีพของนักทรัพยากรมนุษย 
 สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
1. องคการที่รับรอง Chartered Institute of Personal 

and Development (CIPD) เปน
สมาคมวิชาชีพ ภายใตการกาํกับ
ของ National Council for 
Vocational Qualification 

1. Human Resource Certification 
Institute (HRCI) 
2. Society for Human Resource 
Management (SHRM) 

2. เปาหมาย การประเมิน และรับรอง
มาตรฐานความรูของผูปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากรมนุษย โดยการ
เทียบโอนประสบการณ 

การประเมิน และรับรอง
มาตรฐานความรูของผูปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากรมนุษย โดยการ
สอบเทานั้น 

3. กลุมเปาหมาย ผูที่ปฏิบัติงาน และผูบริหารดาน
ทรัพยากรมนษุย 

ผูที่ปฏิบัติงาน และผูบริหารดาน
ทรัพยากรมนษุย 

4. เกณฑใน                
    การประเมนิ 

1. ตองทํางาน และมีประสบการณ
ดานทรัพยากรมนุษย  
2. ผานการฝกอบรม หรือการเทียบ
โอนประสบการณกับมาตรฐาน หรือ
การทดสอบโดยใชขอสอบอัตนัย 

1. ตองทํางาน และมีประสบการณ 
ดานทรัพยากรมนุษย อยางนอย 2 ป 
2. ผานการสอบขอเขียน โดยเปน
ขอสอบที่มีตัวเลือก (Multiple 
Choices) 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

ประเด็น มาตรฐานวชิาชีพของนักทรัพยากรมนุษย 
 สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
5. ระดับของ 
    นักทรัพยากรมนุษย 

มีทั้งหมด 2 ระดับ ดังนี ้
1. Support-Level Standard  
2. Certificate in Business 
Awareness and Advanced 
Professional Study  
3. Practitioner-Level Standard 
4. Advance Practitioner Standard 

มีทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี ้
1. Professional Human Resource 
2. Senior Professional Human 
Resource 
3. Global Professional Human 
Resource  

6. เนื้อหาของ 
    การประเมนิ 

สําหรับเนื้อหาที่ประเมินไดแก  
1. งานบุคคล (Personal Practice) 
2. การฝกอบรม (Training 
Practice) 
3. การสรรหา และการคัดเลอืก 
(Recruitment and Selection) 
4. แรงงานสัมพันธ และกฎหมาย 
(Employee Relations and Law 
Practice) 
5. ความเขาใจในธุรกิจ 
(Understanding the Business 
Environment) 
6. การเรียนรู และการพัฒนา 
(Learning and Development) 

สําหรับเนื้อหาที่ประเมิน ไดแก 
1. การบริหารทรัพยากรมนษุย
เชิงกลยุทธ  
2. การวางแผนกําลังคน 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
4. คาจาง และผลประโยชนอ่ืนๆ  
5. แรงงานสัมพันธ 
6. ความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัยในการทํางาน  
7. การพัฒนาองคการที่มี
ประสิทธิภาพ 
8. การบรรจุเขาทํางานระดับ 
Global 
9. การบริหารงานระหวาง
ประเทศI 

ที่มา: Chartered Institute of Personnel and Development (2004); Human Resource Certification  
         Institute (2006)   
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 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแนวความคิดของมาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย                                          
ทั้งสหราชอาณาจักร  และสหรัฐอเมริกา  ตลอดจนงานวจิัยจากตางประเทศ เปนตนแบบในการหา
มาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุย  ในอุตสาหกรรมยานยนตตอไป  จากการศกึษาแนวคดิ 
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ สามารถสรุปเปนกรอบความคิดการวิจยัดังแผนภาพที่ 11 ดังตอไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  กรอบแนวคดิของงานวิจยั 
 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

- ความสามารถ เชน ความรู ทักษะตางๆ  
- คุณสมบัติตางๆ  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

- หลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- หนาที่ของนกับริหารทรัพยากรมนษุย 
- บทบาทของนักบริหารทรพัยากรมนษุย 

มาตรฐานสมรรถนะ 
นักทรัพยากรมนุษย 

ในอุตสาหกรรมยานยนต 

- สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) 
- สมรรถนะของการปฏิบัติ
หนาที่ (Functional Competency) 
ตามความตองการของ
อุตสาหกรรมยานยนต 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ทั้งการวจิัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวจิัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ควบคูกนัไปเพื่อเปน    
การตรวจสอบขอมูล และศึกษารายละเอยีดของขอมูลในเชิงลึก  นอกจากนี้การผสมผสานกัน
ระหวางวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อการแกไขขอบกพรองของขอมูล
แตละประเภท  ทั้งยงัมีความหลากหลายคณุสมบัติ และหลากหลายวิธี  ซ่ึงในการวจิัยเชิงสังคมศาสตร
เรียกวา  เทคนคิสามเสา (Triangulation Technique) โดยเปรียบเทียบเชงิความหมาย  ในการศึกษา
ปญหาวิจัยเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยอาศัยแงมุมที่หลากหลายมากขึ้น  เพื่ออธิบายปรากฏการณ           
หรือพฤติกรรมที่ซับซอนไดกระจางชดัมีความเที่ยงตรงยิง่ขึ้น  และเพื่อเปนการเสริมใหสมบูรณ
หรือเติมใหเตม็นั่นคือ เปนการตรวจประเดน็ที่ซํ้าซอน  หรือประเด็นทีแ่ตกตางของปรากฏการณ    
ที่ศึกษา  ตลอดจนเปนการขยายใหงานวิจยัมีขอบขายทีก่วางขวางมากขึ้น (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล  
และ  สุภาพ  ฉตัราภรณ, 2545)   
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีการแบงออกเปน 3 ระยะ ดงัตอไปนี ้
 
 ระยะท่ี 1  ศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต  โดยกําหนด   
นิยามศัพท เกีย่วกับสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษยจากทฤษฏี  แนวคดิ  บทความทางวิชาการ       
และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ นาํมาวิเคราะหจนไดตนแบบของแบบสอบถามโดยใชวิธีเดลฟาย  
 
 ระยะท่ี 2  วิเคราะหกลุมสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรมยานยนต   
เปนการวจิัยเชงิปริมาณดวยวธีิการสํารวจ (Survey) เพื่อวิเคราะหกลุมสมรรถนะของนักทรัพยากร
มนุษย  
 
 ระยะท่ี 3  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต ระยะ
นี้เปนการวิจยัเชิงคุณภาพจากการประชุมกลุม (Focus Groups) กับผูจัดการ หรือหัวหนางานของฝาย
ทรัพยากรมนษุย 
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แผนการวิจัย 
 

 
ภาพที ่12  แผนการวจิัย 

ระยะท่ี 3  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
นักทรัพยากรมนุษย  

ระยะท่ี 2 วิเคราะหกลุมสมรรถนะ 
นักทรัพยากรมนุษย  

ศึกษาสมรรถนะ 
นักทรัพยากรมนุษย
กลุมอุตสาหกรรม 

ยานยนต 

วิเคราะหกลุมสมรรถนะ
นักทรัพยากรมนุษย 

ระยะท่ี 1   ศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ                
การบริหารทรัพยากรมนุษย 

สมรรถนะของ 
นักทรัพยากรมนุษยตนแบบ 

จัดกลุมสมรรถนะ 
นักทรัพยากรมนุษย 

สอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
โดยวิธีการ Delphi 
- ผูแทนจากองคกรวิชาชีพ 
-  อาจารยระดับอุดมศึกษา  
-  ผูจัดการฝายทรพัยากรมนุษย  

กําหนดมาตรฐานสมรรถนะ             
นักทรัพยากรมนุษย                    

ในอุตสาหกรรมยานยนต 

วิเคราะหองคประกอบ 
(Factor Analysis) เพื่อจัด
หมวดหมูของสมรรถนะ 

ทํา Focus Group จาก
ผูจัดการ หรือหัวหนางาน
ฝายทรัพยากรมนุษย 

วิเคราะหงานของ 
ฝายทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมยานยนต 

สอบถามผูจัดการ 
ฝายทรัพยากรมนุษย 
 โดยวิธีการสํารวจ 
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ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 
ระยะท่ี 1  ศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยานยนต  
 
 ประชากร และตัวอยาง 
 
 ประชากร   
  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยระยะทีห่นึ่ง คือ ผูเชี่ยวชาญจากองคการวิชาชีพ 20 คน อาจารย
ผูสอนระดับอุดมศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย หรือสาขาที่เกี่ยวของ 40 คน และผูจัดการฝาย
ทรัพยากรมนษุย หรือหัวหนาแผนกทีเ่กี่ยวของกับฝายทรัพยากรมนษุยของอตุสาหกรรมยานยนต 
61 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน 
 
 ตัวอยาง    
 
 ตัวอยางที่ศกึษาไดมาจากประชากรโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากองคกรทางวชิาชีพดานทรพัยากรมนษุย  อาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษา 
สาขาบริหารทรัพยากรมนษุย  หรือสาขาที่เกี่ยวของ  และผูจัดการฝายทรัพยากรมนษุย หรือหัวหนา
แผนกที่เกี่ยวของกับฝายทรัพยากรมนษุย  จาํนวน  13  คน  ในการสุมไดกําหนดเกณฑพิจารณา
คุณสมบัติของตัวอยางดังนี ้
 
 1.   เปนผูที่มีประสบการณทํางานฝายทรัพยากรมนุษย  หรือเปนผูสอนระดบัอุดมศึกษาทีม่ี
ประสบการณการสอน  หรือดํารงตําแหนงผูจัดการฝายทรัพยากรมนษุย  หรือหัวหนาแผนกที่
เกี่ยวของกับฝายทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต  ไมนอยกวา 5 ป และตองมีความรูเร่ือง
เกี่ยวกับสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย เปนอยางดี   
 
 2.   เปนผูที่ยนิดีทีร่วมใหขอมูลตลอดกระบวนการของการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  
 การสราง และทดสอบเครื่องมือ 
  
 เครื่องมือที่ใชในระยะที่ 1 เปนแบบสอบถาม ไดดําเนนิการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 
 
 1.   ศึกษาแนวคดิจากทฤษฎี  บทความวิชาการ  และผลงานวิจัยตาง ๆ  เพือ่กําหนด
ความหมาย และขอบขายเกีย่วกับสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษย  โดยการรวบรวมประเด็นตาง ๆ         
ทั้งที่เปนนยิามศัพท  ความหมายที่เกีย่วของกับสมรรถนะสวนบริบทของสหรัฐอเมริกา  และ
สหราชอาณาจกัรและนโยบายการพฒันาของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  และกลุมผลิตชิ้นสวน 
ยานยนต  ซ่ึงประกอบดวย  กลุมผูประกอบ  และกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  เพื่อทําความเขาใจ
ตรงกนั  และแนวความคดิในแนวทางเดยีวกนั  หลังจากนัน้ไดนาํความหมาย และประเดน็ที่สําคัญ ๆ 
มาสังเคราะห  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการเดลฟายในการพิจารณาแตละสมรรถนะ 
 
 2.   หลังจากนัน้นาํมาวิเคราะห  และสรางแบบสอบถามฉบับราง  ซ่ึงเปนแบบสอบถาม   
ทั้งปลายเปด  และปดชนดิมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  โดยรอบที่หนึ่งมีการแบง
สมรรถนะออกเปน 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลักจํานวน 28 สมรรถนะ และสมรรถนะการปฏิบัติ
หนาที่จํานวน  35  สมรรถนะ และสวนรอบที่สอง ประกอบดวยสมรรถนะหลักจํานวน  16 สมรรถนะ 
และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่จํานวน 26 สมรรถนะ 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนนิการระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 โดยดําเนินการ
ดังนี ้
 
 1.   ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการเดลฟาย  
 
 2.   ดาํเนินการสงแบบสอบถามทางไปรษณยี  พรอมสอดซองที่จาหนาถึงคณะกรรมการ
เดลฟาย  และปดดวงตราไปรษณีย  เพื่ออํานวยความสะดวก  โดยกําหนดเวลาการสงแบบสอบถาม
คืนภายใน  2  สัปดาห  
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 3.   รวบรวมขอมลูจากคณะกรรมการเดลฟายไดตอบแบบสอบถาม ยังไดดําเนินการจํานวน 
2 รอบ จึงเกิดฉนัทามติ โดยมผูีตอบแบบสอบถามคืนมาจํานวน 13 คน จาก 26 คน ที่สงแบบสอบถาม
ไป เนื่องจากคุณสมบัติคณะกรรมการเดลฟาย 13 คน เปนแบบเอกพันธ(Homogeneity) ซ่ึงถือวา
จํานวนดังกลาวเพยีงพอตอการทําเทคนิคเดลฟาย (Linstone and Turoff, 1978; Rowe and Wright, 
1999; Day and Bobeva, 2005) 
 
 4.   สรุป จากการทําเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ทั้ง 2 รอบ    
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 
 หลังจากการเกบ็รวบรวมแลว ไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  และนํามา
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อคํานวณหาคามัธยฐาน (Median) และพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquartile Range) ของแตละประเดน็ 
 
 เกณฑที่ใชของคาพิสัยระหวางควอไทลคํานวณไดจากคาความตางระหวางควอไทลที ่3 กับ 
ควอไทลที่ 1 โดยมีการแปลความหมายตามเกณฑดังนี ้
 
 ไมเกิน 1.50 แสดงวาทัศนะที่มีตอประเดน็นั้นสอดคลองกนั 
 
 สูงกวา 1.50 แสดงวาทัศนะที่มีตอประเดน็นั้นไมสอดคลองกัน 
 
ระยะท่ี 2  วิเคราะหกลุมสมรรถนะของนกัทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรมยานยนต  

 
 ประชากร และตัวอยาง 
 
 ประชากร    
 
 ประชากรในระยะที่ 2 เปนผูจัดการฝายทรพัยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต
ประกอบดวย 
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 1.  กลุมผูประกอบยานยนต  เปนผูประกอบรถยนต และรถจักรยานยนต จํานวน 20 คน 
 
 2.  กลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 (Tier 1) เปนผูผลิตชิ้นสวนที่มีขนาดใหญ   เพื่อปอน
ผูประกอบการยานยนต  ช้ินสวนที่ผลิตโดยมากใชเทคโนโลยีระดับปานกลางถึงระดบัสูง และ      
ไดมาตรฐานทีต่างประเทศยอมรับ มีจํานวน 704 คน 
 
 3.   กลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 2 และ 3 (Tier 2 and 3) เปนผูผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง มจีํานวน 1,100 คน 
 
 ดังนัน้ผูจัดการฝายทรพัยากรมนุษยของอุตสาหกรรมยานยนตมีจํานวนรวมทัง้สิ้น 1,824 คน 
 
 ตัวอยาง    
 
 ตัวอยางในระยะที่ 2 เปนผูจดัการฝายทรัพยากรมนษุยจํานวน 284 คน ถือวาเพียงพอที่จะ
เปนตัวแทนของประชากร โดยใชตาราง Determining Size from a Given Population (Krejcie and 
Morgan, 1970) ตัวอยางนี้ไดจากการสุมตัวอยางแบบชั้นภูม ิ(Stratified Random Sampling) 
ประกอบ ดวยกลุมผูประกอบรถยนต และจักรยานยนตจาํนวน 6 คน กลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 
จํานวน 112  คน และกลุมผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 2 และ 3 จํานวน 166 คน 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในระยะที่ 2 ไดใชแบบสอบถามตนแบบ (Prototype Questionnaire) ที่ได
พัฒนามาจากระยะที่หนึง่  โดยแบบสอบถามชุดดังกลาวแบงออกเปน 4  สวน ดังนี ้
 
 สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ประสบการณ     
ในการทํางานดานอุตสาหกรรมยานยนต  และระดับการศึกษา 
 
 สวนที ่2  ขอมูลของการดําเนนิงานของกิจการของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย 
จํานวนพนกังานทั้งหมดของกิจการ  รูปแบบของกิจการ ลักษณะของกจิการ  และจํานวนบุคลากร    
ที่ทํางานอยูในฝายทรัพยากรมนุษย และแผนกตาง ๆ  
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 สวนที ่3  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของนักทรัพยากรมนษุย  ในอุตสาหกรรม
ยานยนต เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 16 สมรรถนะ 
 
 สวนที ่4  สมรรถนะการปฏิบัติหนาที ่(Functional Competencies) ของนักทรัพยากรมนุษย
ในอุตสาหกรรมยานยนต เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับจํานวน                 
26 สมรรถนะ 
 
 การสรางเครื่องมือ และทดสอบเครื่องมือ 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนผลที่ไดจากระยะที่หนึง่  คอืแบบสอบถามตนแบบ (Prototype 
Questionnaire) ประกอบดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางทั้งคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด 
และเกณฑทีใ่ชเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดบั ในการทดสอบเครื่องมือไดนาํแบบสอบถาม 
ไปทดลองใชกับนักทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมผูผลิตเครื่องใชไฟฟา ที่ไมใชตัวอยาง  จํานวน 
30 คน แลวนําผลมาคํานวณหาคาความเชือ่มั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach ไดคาความเชือ่มั่นของสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .85  ซ่ึงคาที่ไดนั้น    
มีคาสูงตามเกณฑ จึงถือวาเปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมลูจาก                 
กลุมตัวอยางในการวจิัยได 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการวิจัยทีไ่ดขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกีย่วของ โดยการขออนญุาตและ        
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในสถานประกอบการ ดังนี ้
 
 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อขอความรวมมือ                 
กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม  โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณยี และมกีารกําหนดวันสง
แบบสอบถามกลับ เปนระยะเวลา 2 สัปดาห 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะวิชาชีพเพือ่นํามาวิเคราะหตัวแปรและกําหนด
น้ําหนกัตัวแปรอาศัยหลักเกณฑทางสถิติ เพื่อวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยวิธีการ
สกัดองคประกอบดวยวิธี  “Principal Component Analysis” แลวหมุนแกนแบบ Orthogonal 
ประเภท Varimax  เพื่อลดจาํนวนตวัแปรใหเหลือนอยทีสุ่ด โดยตัวแปรนั้นมีคาน้ําหนัก
องคประกอบสูงในองคประกอบหนึ่งเทานั้น (กัลยา  วานิชบัญชา,  2546) 
 
ระยะท่ี 3  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต  
 
 ในระยะนี้เปนการวิจยัเชิงคณุภาพโดยรวบรวมจากการประชุมกลุม (Focus Groups)              
ซ่ึงประกอบดวยผูจดัการ หรือหัวหนาแผนกฝายทรัพยากรมนุษย 

 
 ประชากร และตัวอยาง 
 
 ประชากร   
 
 ผูจัดการ  หรือหัวหนางานฝายทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมยานยนต จํานวน 90 คน 
 
 ตัวอยาง    
 
 การสุมตัวอยางของประชากรเปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยกําหนด
คุณสมบัติของผูเขารวมประชุมกลุม ดังนี ้
 
 1.   เปนผูที่มปีระสบการณทํางานฝายทรัพยากรมนุษย หรือดาํรงตําแหนงผูจัดการฝาย
ทรัพยากรมนษุย หรือหัวหนาแผนก ทีเ่กีย่วของกับฝายทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต  
ไมนอยกวา 10 ป และมีประสบการณการจดัทําสมรรถนะใหแกองคการอยางนอย 2 ป 
 
 2.   เปนผูที่ยินดีทีร่วมใหขอมูลตลอดกระบวนการการเก็บรวบรวมขอมลู 
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 ในการนี้มีผูทีม่ีคุณสมบัติดังกลาว จํานวน 17 คน ซ่ึงถือวาเพียงพอ เนื่องจากจํานวน
ผูเขารวมประชุมกลุมควรมีจํานวนเพยีง 8 – 10 คน (Krueger, 1988) 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 การสรางเครื่องมือ และทดสอบเครื่องมือ 
 
 การวิจยัระยะนี้ใชวิธีการสนทนากลุมแบบเจาะลึก  เครื่องมือที่ใชเปนแนวทางการประชุม
กลุม (Focus Groups Guideline) ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ
ตลอดจนผลการวิจัยในระยะที่สอง  เมื่อสรางเครื่องมือเรียบรอยแลวนาํเครื่องมือใหคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาเปนผูตรวจ เพื่อใหเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําไป
ปรับปรุงแกไข 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยถึงตัวอยาง  ดําเนินการนัดหมาย  เพื่อทํา         
การประชุมกลุมของตัวอยางดวยตนเอง  พรอมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 
 หลังจากการประชุมกลุม (Focus Group) โดยใชเครื่องมือที่ใชเปนแนวทางการประชมุกลุม 
(Focus Groups Guideline)  และทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยใช Conceptual 
Analysis ในการ Code คํา ขอความ หรือประโยคตาง ๆ นํามาจัดเปนหมวดหมูของกลุมคํา หรือ
ประโยคเปนการวิเคราะหขอความ  เนนการหาความสัมพันธของกลุมคํา  หรือประโยคของทฤษฎี
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวจิยั 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย และขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยาน
ยนต นัน้ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี ้
 
 ตอนที่ 1  การศึกษาสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษย ในอตุสาหกรรมยานยนต 
 
 ตอนที่ 2   การวิเคราะหกลุมสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 ตอนที่ 3  การกําหนดมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 ตอนที่ 1  การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการเกีย่วกับสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย  โดยใช
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ซ่ึงไดดําเนินการ 2 รอบจนเกดิฉันทามติไดแนวทางทีส่อดคลอง  
และชัดเจนในการกําหนดความหมาย และประเด็นสําคัญของสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย  
 
 ผลของการสอบถามคณะกรรมการเดลฟายมีดังตอไปนี ้
 
 ผลการสอบถามรอบที่ 1  เปนการสรางประเด็นคําถามเกีย่วกับสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ (Functional Competency) ของนักทรพัยากรมนษุย
ในอุตสาหกรรมยานยนต จากการพิจารณาสมรรถนะของแบบสอบถามในรอบที่ 1 ไดสง
แบบสอบถามใหคณะกรรมการเดลฟายพจิารณาสมรรถนะ ดังนี ้ 
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 สมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 28 สมรรถนะ คือ 
 
 สมรรถนะที่ 1  มุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจนเขาใจธุรกิจขององคการอยางถองแท 
 
 สมรรถนะที่ 2  ประสานงานภายใน และภายนอกขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 3  ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 4  การวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนษุย  
 
 สมรรถนะที่ 5  ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ยขอขัดแยง 
 
 สมรรถนะที่ 6  คิดแบบนวัตกรรมใหม เพือ่การพัฒนาองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 7  โนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกที่กําหนดขึ้นได               
ในสถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก 
 
 สมรรถนะที่ 8  สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตาง ๆ 
 
 สมรรถนะที่ 9  จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย 
 
 สมรรถนะที่ 10  ปรับตัวตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 11  ตระหนกัรู และเขาใจอารมณ ความรูสึกและแรงผลักดนัของตนเอง 
 
 สมรรถนะที่ 12  พัฒนาองคการอยางตอเนือ่ง โดยการผลักดัน และการกระตุนจูงใจให
สมาชิกในการแสวงหาความรู 
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 สมรรถนะที่ 13  มุงเนนหาวธีิการใหม ๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางเหน็ไดชัดเจน  
 
 สมรรถนะที่ 14  คิดริเร่ิมตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 15  บริหารโครงการตาง ๆ ในองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 16  ติดตามสถานการณธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็อยูตลอดเวลา 
 
 สมรรถนะที่ 17  ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 
 
 สมรรถนะที่ 18  คิดเชิงวิเคราะหโดยการตคีวามหมาย และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 
 
 สมรรถนะที่ 19  สรางความแตกตางทางธรุกิจขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 20  ทํางานเปนทีม และความรวมมือในการทํางาน โดยใหยอมรับความคดิเห็น
ของบุคคลอื่น 
 
 สมรรถนะที่ 21  เจรจาตอรอง เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในเชิงธุรกิจ 
 
 สมรรถนะที่ 22  ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 23  สรางวัฒนธรรมที่ดีตอองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 24  รับรูขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับผิดชอบได
อยางรวดเรว็  
 
 สมรรถนะที่ 25  ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเปาหมายดวยความกระตือรือรน และความเพียร
พยายาม 

 
สมรรถนะที่ 26  กระตือรือรนตอการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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สมรรถนะที่ 27  ไววางใจ และความเชื่อถือขององคการในการกําหนดนโยบาย 
 

สมรรถนะที่ 28  เขาใจในความตองการ และความคาดหวงัของสมาชิกในองคการ 
 

 สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ (Functional Competency) จํานวน 35 สมรรถนะคือ 
 
 สมรรถนะที่ 1  วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 2  มีความรู และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย 
 
 สมรรถนะที่ 3  มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 สมรรถนะที่ 4  เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนษุย 
 
 สมรรถนะที่ 5  อธิบายเปาหมาย ภารกจิ ตามแผนทรัพยากรมนุษยไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 สมรรถนะที่ 6  กําหนดกลยทุธการบริหารทรัพยากรมนษุยเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน 
 
 สมรรถนะที่ 7  ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใชเครื่องมอืไดอยางเหมาะสม 
 
 สมรรถนะที่ 8  จัดทําแผนอตัรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 9  ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมือในการสรรหาและการคัดเลอืกให
เหมาะสมกบัความตองการขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 10  มีความรู และเขาใจหลักการในการสรรหาบุคลากรไดอยางเหมาะสมกับ
องคการ 
 
 สมรรถนะที่ 11  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละตําแหนง 
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 สมรรถนะที่ 12  มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย  ตลอดจน
สหภาพแรงงาน 
 
 สมรรถนะที่ 13  มีความรูเกี่ยวกับทางดานการผลิต 
 
 สมรรถนะที่ 14  นําหลักการ และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพฒันาองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 15  มีการวิเคราะหตนทนุ-กําไรขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 16  มีการวางแผนทางการเงินใหกับองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 17  นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อการพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 18  วิเคราะหความจาํเปนของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของ
องคการ 
 
 สมรรถนะที่ 19  สรางสื่อในการนําเสนอของการฝกอบรม 
 
 สมรรถนะที่ 20  สอน หรือเปนวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถายทอดความรูของการ
ฝกอบรม 
 
 สมรรถนะที่ 21  ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 
 สมรรถนะที่ 22  กําหนดกลยทุธการฝกอบรม การพัฒนา และการจดัการเรียนรูให
สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยทุธขององคการ 
 
 สมรรถนะที ่23  เขาใจหลักการและกระบวนการการบรหิารความกาวหนาในสายอาชพีตาง ๆ  
 
 สมรรถนะที่ 24  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาในสายอาชีพตาง ๆ  
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 สมรรถนะที่  25  กําหนดกลยุทธในการพฒันาความกาวหนาในสายอาชีพตามวัตถุประสงค
ขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 26  พัฒนาโครงสรางขององคการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 
 สมรรถนะที่ 27  กําหนดกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 28  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 29  เขาใจหลักการการบริหารผลงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกลยุทธ
ขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 30  สรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานไดตามความตองการขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 31  เขาใจหลักการ และแนวความคิดของ Productivity ในองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 32  กําหนดมาตรฐานการทํางานของฝายอื่น ๆ นอกจากฝายทรัพยากรมนุษย 
 
 สมรรถนะที่ 33  กําหนดกลยทุธในการบรหิารผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
องคการ 
 
 สมรรถนะที่ 34  แยกแยะปญหาออกเปนประเด็นยอย ๆ และเชื่อมโยงประเด็นตาง ๆ นั้นได
ในหลายมมุมอง 
 
 สมรรถนะที่ 35  สามารถเขียนรายงานตาง ๆ ได  ตลอดจนการจดบนัทกึการประชุมตาง ๆ 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเดลฟายสรุปไดในตารางที่ 5 ซ่ึงพบวา  สมรรถนะหลัก
ของนักทรัพยากรมนุษยที่นาํเสนอสมรรถนะหลักจํานวน 28 สมรรถนะ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็
ไมสอดคลองอยู 14 สมรรถนะ ดังนี้  
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สมรรถนะที่ 2  ประสานงานภายใน และภายนอกองคการ 
 
สมรรถนะที่ 6  คิดแบบนวัตกรรมใหมเพื่อการพัฒนาองคการ  
 
สมรรถนะที่ 11  ตระหนกัรู และเขาใจอารมณ ความรูสึกและแรงผลักดนัของตนเอง 
 
สมรรถนะที่ 15  บริหารโครงการตาง ๆ ในองคการ 
 
สมรรถนะที่ 19  สรางความแตกตางทางธรุกิจขององคการ 

 
สมรรถนะที่ 20  ทํางานเปนทีม และความรวมมือในการทํางานโดยใหยอมรับความคดิเห็น

ของบุคคล 
 
สมรรถนะที่ 21  เจรจาตอรอง เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในเชิงธุรกิจ 
 
สมรรถนะที่ 22  ปฏิบัตติามนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ขององคการ 
 
สมรรถนะที่ 23  สรางวัฒนธรรมที่ดีตอองคการ 
 
สมรรถนะที่ 24  รับรูขอมูล และรายละเอยีดตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับผิดชอบได

อยางรวดเรว็ 
 
สมรรถนะที่ 25  ตั้งใจที่ปฏิบตัิตามเปาหมายดวยความกระตือรือรน และความเพียรพยายาม                        
 
สมรรถนะที่ 26  ความกระตอืรือรนตอการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 
สมรรถนะที่ 27  ไววางใจ และความเชื่อถือขององคการในการกําหนดนโยบาย 
 
สมรรถนะที่ 28  เขาใจในความตองการ และความคาดหวงัของสมาชิกในองคการ 
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โดยทั้ง 14  สมรรถนะมีคาพิสัยควอไทลมากกวา 1.5 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่
ไมสอดคลองกัน และเมื่อพจิารณาขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญพบวา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาการประสานงานภายใน และภายนอกขององคการ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเรื่อง
สมรรถนะดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการตดิตอส่ือสารผูอ่ืน เนื่องจากประโยชนของการ
ติดตอส่ือสารเนนการประสานงานภายใน และภายนอกขององคการไดดี สงผลสามารถทําใหการ
ดําเนินงานองคการไปสูเปาหมายขององคการได  และสมรรถนะที่ 15, 19 และ21 ไมมีความจําเปน
ตอการทํางานสําหรับนักทรพัยากรมนษุย แตเหมาะสมกบันักการตลาด เปนตน และผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 10 คนเสนอสมรรถนะหลักอกี 2 สมรรถนะดังตอไปนี้  

 
สมรรถนะที่ 1  อุทิศตอองคการ โดยใหความสําคัญกับความตองการขององคการมากกวา

ตนเอง  
 

สมรรถนะที่ 2  สงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน / ปฏิบัติงาน  
 
ตารางที่ 5  สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย จากการทําเดลฟายรอบที่ 1 

 (n = 13) 
สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 

ควอไทล 
1.  มุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจนเขาใจธุรกิจขององคการ    
     อยางถองแท 

 
3 

 
1 

2.  ประสานงานภายใน และภายนอกขององคการ 2 1.6 
3.  ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 4 1 
4.  วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  4 1 
5.  ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ยขอขัดแยง 4 1 
6.  คิดแบบนวตักรรมใหม เพื่อการพัฒนาองคการ 1 2 
7. โนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกที่กาํหนดขึ้น 
      ไดในสถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก 3 1 
8.  สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตาง ๆ 3 0.5 
9.  จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย 3 1 



 81

ตารางที่ 5  (ตอ) 
 (n = 13) 

สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

10.  ปรับตัวตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับการ 
       เปลี่ยนแปลงขององคการ 4 1 
11.  ตระหนกัรู และเขาใจอารมณ ความรูสึกและแรงผลักดัน 
      ของตนเอง 2 2 
12.  พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดยการผลักดัน และ 
       การกระตุนจูงใจใหสมาชิกในการแสวงหาความรู 4 1 
13.  มุงเนนหาวิธีการใหม ๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางเหน็ได 
       ชัดเจน  4 1 
14.  คิดริเร่ิมตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 4 1 
15.  บริหารโครงการตาง ๆ ในองคการ 1 1.6 
16.  ติดตามสถานการณธุรกจิที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ 
       อยูตลอดเวลา 3 1 
17.  ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 4 1 
18.  คิดเชิงวิเคราะหโดยการตีความหมาย และหาความสัมพันธ 
       เชิงเหตุผล 4 1 
19.  สรางความแตกตางทางธุรกิจขององคการ 2 2 
20.  ทํางานเปนทีม และความรวมมือในการทํางาน โดยให 
       ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น 2 1.6 
21.  เจรจาตอรอง เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขนั 
       ในเชิงธุรกิจ 3 2 
22.  ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ขององคการ 3 2 
23.  สรางวัฒนธรรมที่ดีตอองคการ 4 2 
24.  รับรูขอมูลและรายละเอยีดตาง ๆ ที่เกีย่วของกับงานที่ได 
       รับผิดชอบไดอยางรวดเร็ว  2 1.7 
25.  ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเปาหมายดวยความกระตือรือรน และ 
       ความเพียรพยายาม 2 2 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
 (n = 13) 

สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

26.  กระตือรือรนตอการทํางานที่ไดรับมอบหมายจาก       
        ผูบังคับบัญชา 

3 2 

27.  ไววางใจ และความเชื่อถือขององคการในการกําหนด 
       นโยบาย 

 
2 

 
1.6 

28.  เขาใจในความตองการ และความคาดหวังของสมาชิกใน 
       องคการ 

 
1 

 
1.6 

 
ผลจากการพิจารณาสมรรถนะการปฏิบัตหินาที่ในตารางที่ 6  พบวา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมี

ความคิดเหน็ทีส่อดคลองกันเกี่ยวกับขอบเขตของสมรรถนะการปฏิบัตหินาที่นกัทรัพยากรมนษุย
บนฐานการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยเนนความรูทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
งานของฝายทรัพยากรมนษุย ประกอบดวยงานวางแผนทรัพยากรมนษุย งานสรรหา  งานคัดเลือก 
งานวาจาง งานฝกอบรม งานประเมินผล และงานพัฒนาสายอาชีพ จากการวจิัยพบวา ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเหน็สอดคลองกันรอบที่ 1 จํานวน 29 สมรรถนะ โดยจํานวนนี้มีสมรรถนะที่ผูเชี่ยวชาญได
ใหความคดิเหน็สอดคลองกันเปนเอกฉนัท (Interquartile Range = 0) จํานวน 3 สมรรถนะ
ประกอบดวย สมรรถนะที่เกีย่วกับการเขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย สมรรถนะการนาํหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคการได และสมรรถนะการเขาใจหลักการการบริหารผลงานใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน และกลยุทธขององคการได สวนสมรรถนะที่ผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเห็นไมสอดคลองกัน 
(Interquartile Range > 1.5) มีจํานวน 9 สมรรถนะ ประกอบดวย 

 
สมรรถนะที่ 13  มีความรูเกี่ยวกับทางดานการผลิต  
 
สมรรถนะที่ 15  วิเคราะหตนทุน - กําไรขององคการ  
 
สมรรถนะที่ 16  วางแผนทางการเงินใหกบัองคการ  
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สมรรถนะที่ 19   สรางสื่อในการนําเสนอของการฝกอบรม 
 
สมรรถนะที่ 27  กําหนดกิจกรรม หรือโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคการ 
 
สมรรถนะที่ 31  การเขาใจหลักการ และแนวความคดิของผลิตภาพในองคการ 
 
สมรรถนะที่ 32  กําหนดมาตรฐานการทํางานของฝายอื่น ๆ นอกเหนือจากฝายทรัพยากร

มนุษย  
 
สมรรถนะที่ 34  แยกแยะปญหาออกเปนประเด็นยอย ๆ และเชื่อมโยงประเด็นตาง ๆ  นั้น

ไดในหลายมมุมอง  
 
สมรรถนะที่ 35  เขียนรายงานตาง ๆ ได ตลอดจนการจดบันทึกการประชุมตาง ๆ  
 
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญแสดงความคิดเห็น คอื สมรรถนะที่ 13, 31 ควรเปนหนาที่ของฝาย

ผลิตมากกวาฝายทรัพยากรมนุษย  สมรรถนะที่ 15, 16 เร่ืองการวิเคราะหดนทนุ กําไรขององคการ 
และการวางแผนทางการเงนิควรเปนหนาที่ฝายทางการเงินมากกวาฝายทรัพยากรมนุษย  สมรรถนะ
ที่ 19  สรางสื่อของการฝกอบรม เปนสวนหนึ่งของการสอน หรือการเปนวิทยากร ตลอดจนมี
เทคนิคการถายทอดความรูของการฝกอบรม และสมรรถนะที่ 27 การสรางภาพลักษณขององคการ 
ควรเปนหนาทีข่องการตลาดมากกวาฝายทรพัยากรบุคคล 
 
ตารางที่ 6  สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่นกัทรัพยากรมนษุย จากการทําเดลฟายรอบที่ 1 

          (n =  13) 
สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 

ควอไทล 
1.  วางแผนเชงิกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 4 1 
2.  มีความรู และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย 3 1 
3. มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนษุย 4 1 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
          (n =  13) 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

4.  เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากร 
     มนุษย 4 0 
5.  อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนษุยไดอยางเปน 
      รูปธรรม 4 0.5 
6.  กําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสราง 
     ความไดเปรียบทางการแขงขัน 4 1 
7.  ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใชเครื่องมือไดอยาง 
     เหมาะสม 3 1 
8.  จัดทําแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธ 
     องคการ 4 1 
9.  ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมอืในการสรรหาและ 
     การคัดเลือกใหเหมาะสมกับความตองการขององคการ 4 1 
10.  มีความรู และเขาใจหลกัการในการสรรหาบุคลากรไดอยาง 
       เหมาะสมกับองคการ 3 1 
11.  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละ 
       ตําแหนง 4 1 
12.  มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย  
       ตลอดจนสหภาพแรงงาน 3 1 
13.  มีความรูเกี่ยวกับทางดานการผลิต 1 1.6 
14.  นําหลักการ และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพฒันา 
       องคการ 3 1 
15.  มีการวิเคราะหตนทนุ-กําไรขององคการ 2 2 
16.  มีการวางแผนทางการเงนิใหกับองคการ 2 2 
17.  นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให 
       สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคการ 4 0 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
          (n =  13) 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

18.  วิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความ 
       ตองการขององคการ 4 1 
19.  สรางสื่อในการนําเสนอของการฝกอบรม 2 1.6 
20.  สอน หรือเปนวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถายทอดความรู 
       ของการฝกอบรม 3 1 
21.  ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 4 1 
22.  กําหนดกลยุทธการฝกอบรม การพัฒนา และการจัดการเรียนรู 
       ใหสอดคลองกับวิสัยทศัน กลยุทธขององคการ 3 0.5 
23.  เขาใจหลกัการและกระบวนการการบริหารความกาวหนา 
       ในสายอาชีพตาง ๆ  3 1 
24.  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาในสาย   
        อาชีพตาง ๆ  4 1 
25.  กาํหนดกลยุทธในการพฒันาความกาวหนาในสายอาชีพ  
       ตามวัตถุประสงคขององคการ 3 1 
26.  พัฒนาโครงสรางขององคการ ใหสอดคลองกับ  
       การเปลี่ยนแปลง ในปจจุบัน  4 1 
27.  กําหนดกจิกรรม หรือโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมภาพลักษณ 
       ขององคการ 3 2 
28.  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 3 1 
29.  เขาใจหลกัการการบริหารผลงานใหสอดคลองกับวสัิยทัศน  
       และกลยทุธขององคการ 3 0 
30.  สรางดัชนช้ีีวัดผลการปฏิบัติงานไดตามความตองการของ 
       องคการ 4 1 
31.  เขาใจหลกัการ และแนวความคิดของผลิตภาพในองคการ 2 2 
32.  กําหนดมาตรฐานการทาํงานของฝายอื่น ๆ นอกจากฝาย 
       ทรัพยากรมนุษย 2 2 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
          (n =  13) 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

33.  กําหนดกลยุทธในการบริหารผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
       ขององคการ 4 1 
34.  แยกแยะปญหาออกเปนประเด็นยอย ๆ และเชื่อมโยงประเด็น      
        ตาง ๆ นั้นไดในหลายมุมมอง 2 1.7 
35.  เขียนรายงานตาง ๆ ได ตลอดจนการจดบันทึกการประชุมตาง ๆ  1 2 

 
ผลการสอบถามของรอบที่ 2  เปนการพิจารณาทบทวนคาํตอบของคณะกรรมการเดลฟายที่

ไดตอบในรอบที่ 1 โดยแบบสอบถามรอบที่ 2 ไดมีการระบุตําแหนงมัธยฐาน พิสัยระหวางควอไทล 
ซ่ึงเปนคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ  และคําตอบของผูเชี่ยวชาญของแตละคนจากตารางที่ 7 และ 8 
พบวา สมรรถนะหลัก และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ในความคิดเหน็ของคณะกรรมการเดลฟายมี
ความสอดคลองกันอยางฉันทามติ (คาพิสัยระหวางควอไทล < 1.5)  ดังนั้น สมรรถนะนกัทรัพยากร
มนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 16 สมรรถนะ  และสมรรถนะการ
ปฏิบัติหนาที่ 26 สมรรถนะ 
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ตารางที่ 7  สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย จากการทําเดลฟายรอบที่ 2 
 (n = 13) 

สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

1.  มุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจนเขาใจธุรกิจขององคการ 
      อยางถองแท 

 
3 

 
0.5 

2.  ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 4 0.5 
3.  วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  4 1 
4.  ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ยขอขัดแยง 4 1 
5.  โนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกที่กําหนด 
      ขึ้นไดในสถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก 

3 1 

6.  สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตางๆ  3 0.5 
7.  จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย 3 1 
8.  ปรับตัวตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับการ 
      เปลี่ยนแปลงขององคการ 

 
4 

 
1 

9.  พัฒนาองคการอยางตอเนือ่ง โดยการผลักดัน  
      และการกระตุนจูงใจใหสมาชิกในการแสวงหาความรู 

4 1 

10.  มุงเนนหาวิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางเหน็ได 
       ชัดเจน  

4 1 

11.  คิดริเร่ิมตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 4 1 
12.  ติดตามสถานการณธุรกจิที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็อยู 
       ตลอดเวลา 

3 1 

13.  ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 3 0.5 
14.  คิดเชิงวิเคราะหโดยการตคีวามหมาย และหาความสัมพันธ 
        เชิงเหตุผล 

 
4 

 
1 

15.  อุทิศตอองคการ โดยใหความสําคัญกับความตองการของ 
       องคการมากกวาตนเอง 

 
4 

 
0.5 

16.  สงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบัติใหกับผูบริหาร 
       งาน /ปฏิบัติงาน 

 
4 

 
1 
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ตารางที่ 8  สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่นกัทรัพยากรมนษุย จากการทําเดลฟายรอบที่ 2 
(n = 13) 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

1.  วางแผนเชงิกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 4 1 
2.  มีความรู และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย 4 0.5 
3.  มีความรูเกีย่วกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกับการบริหารทรัพยากร 
     มนุษย 

 
4 

 
1 

4.  เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากร 
      มนุษย 

 
4 

 
0 

5.  อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนษุยไดอยางเปน 
      รูปธรรม 

 
4 

 
0.5 

6.  กําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความ 
      ไดเปรียบทางการแขงขนั 

 
4 

 
1 

7.  ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใชเครื่องมือไดอยาง 
      เหมาะสม 

 
3 

 
0.5 

8.  จัดทําแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธ 
      องคการ 

 
4 

 
1 

9.  ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมอืในการสรรหาและการ 
      คัดเลือกใหเหมาะสมกบัความตองการขององคการ 

 
4 

 
1 

10.  นําหลักการ และแนวคดิมาประยกุตใชในการสรรหาบุคลากร 
       ไดอยางเหมาะสมกับองคการ 

 
3 

 
1 

11.  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละ 
        ตําแหนง 

 
4 

 
1 

12.  มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย  
       ตลอดจนสหภาพแรงงาน 

 
3 

 
1 

13.  นําหลักการ และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพฒันา 
        องคการ 

 
4 

 
0.5 

14.  นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 
       กับวัฒนธรรมขององคการ 

 
3 

 
1 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
(n = 13) 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีนักทรัพยากรมนุษย มัธยฐาน พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

15.  วิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความ 
        ตองการขององคการ 

 
3 

 
1 

16.  สอน หรือเปนวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถายทอดความรู 
       ของการฝกอบรม 

 
4 

 
1 

17.  ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 3 0.5 
18.  กําหนดกลยุทธการฝกอบรม การพัฒนา และการจัดการเรียนรู 
       ใหสอดคลองกับวิสัยทศันขององคการ 

 
3 

 
1 

19.  นําหลักการและกระบวนการการบริหารความกาวหนาในสาย 
        อาชีพตาง ๆ  

 
4 

 
1 

20.  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาในสาย 
        อาชีพตาง ๆ  

 
3 

 
1 

21.  กําหนดกลยุทธในการพฒันาความกาวหนาในสายอาชีพ ตาม 
       วัตถุประสงคขององคการ 

 
4 

 
1 

22.  พัฒนาโครงสรางขององคการ ใหสอดคลองกับการ   
       เปลี่ยนแปลงในปจจุบนั 

 
4 

 
1 

23.  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 3 0 
24.  เขาใจหลกัการการบริหารผลงานใหสอดคลองกับวสัิยทัศน  
       และกลยทุธขององคการ 

 
4 

 
1 

25.  สรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานไดตามความตองการของ 
        องคการ 

 
3 

 
1 

26.  กําหนดกลยุทธในการบริหารผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
       ขององคการ 

 
4 

 
1 
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 ตอนที่ 2  การวิเคราะหกลุมสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต              
เปนการวจิัยเชงิปริมาณดวยวธีิการสํารวจ (Survey) ในการศึกษาครั้งนี้ไดสอบถามความคิดเห็น        
จากผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย  จํานวน 284 คน ผลการวิจัยแบงออกเปน 4  สวนดงันี้ 
 
 สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  ขอมูลของการดําเนนิงานของกิจการของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 3  สมรรถนะหลักของนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต  
 สวนที ่4  สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ของนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต  
 
สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามของการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ    
นักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต จากตารางที่ 9  มีดังตอไปนี้ 
 
 เพศ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 61.3 เปนเพศหญิง และรอยละ 38.7 เปนเพศชาย 
 
 อายุ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 37.35 ป โดยมีอายตุ่ําสุด และสูงสุดชวง 22 – 70 ป                
โดยมีอายุสวนใหญมีอายุ 30 ป  
 
 ประสบการณในการทํางานดานอุตสาหกรรมยานยนต 
   
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณทํางานดานอุตสาหกรรมยานยนตรอยละ 
39.8 อยูในชวงนอยกวา 5 ป รองลงมารอยละ 27.8 อยูในชวง 6 – 10 ป โดยประสบการณเฉลี่ยของ
ผูตอบแบบสอบถามมีคาเทากับ 8.95 ป และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณดาน      
ยานยนตจํานวน 10 ป  
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 ระดับการศึกษา 
 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 68.0 จบระดับการศึกษาปริญญาตรี  รองลงมาจบ
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 23.9  และมีเพียงรอยละ 0.7 จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน 
 
ตารางที่ 9  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ     
 ชาย 110  38.7  
 หญิง 174  61.3  
   รวม 284  100.0  
     
อายุ     
 นอยกวา 25 ป 17  6.0  
 25 – 35 ป 112  39.4  
              36 – 45 ป 104  36.6  
 มากกวา 45 ปขึ้นไป 51  18.0  
   รวม 284  100.0  
   Range = 22 – 70 ป     
   x  = 37.35 ป     
   Mode = 30 ป     
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ตารางที่ 9  (ตอ)  
              
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

ประสบการณในการทํางานดานอุตสาหกรรมยานยนต 
 นอยกวา 5 ป 113  39.8 
 6 – 10 ป 79  27.8 
             11 – 15 ป 54  19.0 
             16 – 20 ป 22  7.7 
 มากกวา 20 ปขึ้นไป 16  5.7 

  รวม 284  100.0 
 Range = 1 – 40 ป 
 x  =  8.95 ป 
 Mode = 10 ป 
 

ระดับการศึกษา     
 ต่ํากวาระดับมธัยมศึกษา  3   1.1  
 ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  2   0.7  
 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  18   6.3  
 ระดับปริญญาตรี  193   68.0  
 สูงกวาปริญญาตรี  68   23.9  
   รวม 284  100.0  
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สวนท่ี 2  ขอมูลของการดําเนินงานของกจิการของผูตอบแบบสอบถาม  
 

 ผลการศึกษาขอมูลการดําเนนิงานกิจการของผูตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 10 ดังนี้  
 
 จํานวนพนักงานทั้งหมดของกิจการ 
 
 จากการศึกษาขนาดของกิจการ 284 แหง  พบวา  รอยละ 35.9 เปนกิจการที่มีพนักงานชวง  
100 – 300 คน  รองลงมารอยละ 21.1 อยูในชวงนอยกวา 100 คน ซ่ึงเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยจํานวน
พนักงานทั้งหมดของกิจการพบวามีคาเฉลีย่ของพนักงานมีคาเทากับ 484 คนตอแหง 
 
 รูปแบบของกจิการ 
 
 รูปแบบของกจิการที่ผูตอบแบบสอบถามสังกัดอยูสวนใหญรอยละ 82.4  เปนบริษทัจํากัด 
และรองลงมารอยละ 5.6 เปนรูปแบบของบริษัท มหาชน  
 
 ผูรวมทุนของกิจการ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 57.8 ทํางานอยูกับบริษัทรวมทุนกับชาวตางประเทศ  พบวา
ประเทศที่เปนผูรวมทุนมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน คิดเปนรอยละ 42.9 และรองลงมาคือ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา คิดเปนรอยละ 4.6  
 
 ลูกคาของกิจการ 
 
 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามอยูในสถานประกอบการที่มีลูกคาสวนใหญรอยละ 72.4  
เปนลูกคาภายในประเทศ และตางประเทศ รองลงมาคือ ลูกคาในประเทศ คิดเปนรอยละ 23.9             
และมีเพยีง 3.5 เปนลูกคาตางประเทศ 
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 ประเภทของกจิการ 
 
 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามอยูในสถานประกอบการที่เปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ระดับ Tier 2 และ Tier 3 คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาเปนกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับ Tier 1 
คิดเปนรอยละ 39.4  และมีเพยีงรอยละ 2.1 เปนกลุมผูประกอบการรถยนต และจกัรยานยนต 
 
ตารางที่ 10  ขอมูลของการดําเนินของกจิการ 
               

ขอมูลการดําเนินของกิจการ จํานวน (แหง) รอยละ 
จํานวนพนกังานในกิจการทาน     
 นอยกวา 100 คน 60  21.1  
 100 – 300 คน 102  35.9  
 301 – 500 คน 51  18.0  
 501 – 700 คน 25  8.8  
 701 – 900 คน 13  4.6  
 มากกวา 900 คน 33  11.6  
   รวม 284    
     

รูปแบบของกจิการ     
 หางหุนสวนจาํกัด 13  4.6  
 บริษัทจํากัด 234  82.4  
 บริษัทมหาชน 37  13.0  
   รวม 284  100.0  
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ตารางที่ 10  (ตอ)  
 

ขอมูลการดําเนินของกิจการ จํานวน (แหง) รอยละ 
ผูรวมทุนของกิจการ     
 คนไทยถือทั้งหมด 120  42.2  
 ชาวตางประเทศ 164  57.8  
  ญ่ีปุน 122   42.9   
  สหรัฐอเมริกา 13   4.6   
  สิงคโปร 10   3.5   
  เยอรมัน 4   1.4   
  ไตหวัน 3   1.0   
  ฝร่ังเศส 3   1.0   
  สวีเดน 3   1.0   
  สหราชอาณาจกัร 2   0.7   
  เดนมารก 1   0.3   
  มาเลเซีย 1   0.3   
  สวิสเซอรแลนด 1   0.3   
  อิตาลี 1   0.3   
   รวม 284  100.0  
       

ลูกคาของกิจการ       
              ในประเทศทั้งหมด  68   23.9  
               ตางประเทศทั้งหมด  10   3.5  
               ทั้งใน และตางประเทศ  206   72.6  
   รวม 284  100.0  
ประเภทของกจิการ       
 กลุมผูประกอบรถยนต และจักรยานยนต  6   2.1  
 กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับ Tier1  112   39.4  
 กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับ Tier 2 และ 3  166   58.5  
   รวม  284   100.0  
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 จํานวนนักทรัพยากรมนุษยในฝายทรัพยากรมนุษย 
 
 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามรอยละ 51.8 ทํางานสถานประกอบการที่มนีักทรัพยากรมนุษย
นอยกวา 5 คน ดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11  จาํนวนนักทรัพยากรมนษุยในฝายทรัพยากรมนุษย 
           

จํานวนนักทรพัยากรมนษุย จํานวน (แหง) รอยละ 
ฝายทรัพยากรมนุษย     
 นอยกวา  5 คน 147  51.8  
 5 – 10   คน 93  32.7  
 11 – 15  คน 24  8.5  
 16 – 20  คน 9  3.2  
 มากกวา  20 คน 11  3.8  
   รวม 284  100.0  

 
 จํานวนนักทรัพยากรมนุษยของแผนกในฝายทรัพยากรมนุษย 
 
 เมื่อพิจารณาแตละแผนกของฝายทรัพยากรมนุษย  พบวา  แผนกการสรรหาบุคลากร  และ
การคัดเลือก แผนกการฝกอบรม และการพัฒนา แผนกแรงงานสัมพนัธและสวัสดกิาร  และแผนก
การบริหารคาจาง  และเงนิเดือน  มีจํานวนนักทรัพยากรมนุษยสวนใหญอยูในชวง 1 – 2  คนทั้ง             
4  แผนก คิดเปนรอยละ 82.0, 62.3, 51.1 และ59.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  จาํนวนนักทรัพยากรมนษุยของแผนกในฝายทรัพยากรมนษุย 
 

จํานวนนักทรพัยากรมนษุย จํานวน (แหง) รอยละ 
แผนกการคัดเลือก  และการสรรหาบุคลากร     
 1 – 2  คน 233  82.0  
 3 – 4  คน 28  9.9  
 มากกวา 4 คน 11  3.9  
 ไมมีนักทรัพยากรมนุษยในแผนกนี ้ 12  4.2  
    รวม 284  100.0  
แผนกการฝกอบรมและการพฒันา     
 1 – 2  คน 177  62.3  
 3 – 4  คน 32  11.3  
 มากกวา 4 คน 8  2.8  
 ไมมีนักทรัพยากรมนุษยในแผนกนี ้ 67  23.6  
    รวม 284  100.0  
แผนกแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการ     
 1 – 2  คน 145  51.1  
 3 – 4  คน 27  9.5  
 มากกวา 4 คน 21  7.4  
 ไมมีนักทรัพยากรมนุษยในแผนกนี ้ 91  32.0  
    รวม 284  100.0  
แผนกการบรหิารคาจาง และเงินเดือน     
 1 – 2  คน 168  59.2  
 3 – 4  คน 31  10.9  
 มากกวา 4 คน 18  6.3  
 ไมมีนักทรัพยากรมนุษยในแผนกนี ้ 67  23.6  
    รวม 284  100.0  
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 ลําดับความสาํคัญของฝายทรัพยากรมนุษยในแตละแผนก 
 
 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามใหความสําคญัคิดเปนรอยละ 59.9 เปนแผนกการสรรหา 
และการคัดเลอืก รองลงมาคิดเปนรอยละ 48.9 เปนแผนกฝกอบรม และการพัฒนา ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13  ลําดับความสําคญัของฝายทรัพยากรมนษุยในแตละแผนก 

 
ลําดับความสาํคัญของฝายทรัพยากรมนุษยในแตละแผนก จํานวน (แหง) รอยละ 
          1. แผนกการสรรหา และการคัดเลือก 170  59.9  
          2. แผนกฝกอบรม และการพัฒนา 139  48.9  
          3. แผนกแรงงานสัมพนัธ และสวัสดกิาร 126  44.4  
          4. แผนกบริหารคาจางและเงินเดือน 121  42.6  

 
สวนท่ี 3  สมรรถนะหลักนักทรัพยากรมนษุย ในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 การวิเคราะหกลุมของสมรรถนะหลัก จะตองมีการวิเคราะหความเหมาะสมของขอมูล และ
ความสัมพันธของขอมูล ตามลําดับ โดยใชคา Kaiser-Meyer-Olkin ในการวิเคราะห ความเหมาะสม
ของขอมูล ซ่ึงจากตารางที ่14 พบวา คา KMO มีคาเทากบั  .917 มากกวา  .5 และเขาสู 1 นั่นสรุปไดวา 
ขอมูลที่มีอยูนั้นเหมาะสม หลังจากนั้นทดสอบความสมัพันธของขอมูลหรือไม  โดยการใช 
Bartlette’s Test ในการทดสอบ  หลังจากการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลพบวา  คา Significance 
ของ Bartlette’s มีคาเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 นั่นคือ สมรรถนะหลักมีความสัมพนัธกัน  ดังนั้น
จึงสรุปไดวาสมรรถนะหลักสามารถจัดกลุมไดจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ได 
ซ่ึงจากตารางที่ 15  พบวา สมรรถนะหลักจัดกลุมออกเปน 3 กลุม นั่นคอื กลุมสมรรถนะหลักที่ 1        
มีคา Eigenvalues เทากับ 7.177 และคา Factor Loading อยูในชวงระหวาง .776 - .505 ประกอบดวย 
6 สมรรถนะ ไดแก  มุงเนนหาวิธีการใหม ๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางเหน็ไดชัดเจน  พฒันาองคการ
อยางตอเนื่องโดยการผลักดนั  และการกระตุนจูงใจใหสมาชิกในการแสวงหาความรู  คิดริเร่ิมตอ
การพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ  ติดตามสถานการณธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยู
ตลอดเวลา  ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชัดเจนและเหมาะสม  และจัดระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนษุย  
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 ในสวนกลุมสมรรถนะหลักที่ 2 มีคา Eigenvalues เทากบั 1.097 และคา Factor Loading     
มีคาอยูในชวงระหวาง .671 - .544  ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ  วิจยัทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย  ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ  อุทิศตอองคการโดยใหความสําคัญกับความตองการ
ขององคการมากกวาตนเอง  สงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน  คิดเชิงวิเคราะหโดยการตีความหมาย  และหาความสัมพนัธเชิงเหตุผล  และมุงเนน
ผลลัพธของธุรกิจ  ตลอดจนเขาใจธุรกจิขององคการอยางถองแท  และกลุมสมรรถนะหลักสุดทายมี
คา Eigenvalues เทากับ 1.040 และคา Factor Loading อยูในชวงระหวาง .787 - .574  ประกอบดวย 
4 สมรรถนะ คือ โนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกที่กาํหนดขึ้นไดในสถานการณที่
ไมซับซอนยุงยาก  ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ยขอขัดแยง  ปรับตัวตวัตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและยอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ  และสรางวิสัยทัศน ตอองคการ และกลยุทธ
ตาง ๆ  
 
ตารางที่ 14  คา KMO และ Bartlett’s Test ของสมรรถนะหลัก 

(n = 284) 
KMO and Bartlett’s Test  

Kaiser- Meyer – Olkin 
Bartlett’s Test of  Sphericity  

Approximation Chi – Square 
df 
Sig. 

.917 
 

1487.121 
120 
.000 

 
ตารางที่ 15  คา Factor Loading ของกลุมสมรรถนะหลัก  

(n = 284) 
กลุมสมรรถนะหลัก Factor Loading 

กลุมสมรรถนะหลักท่ี 1 
1.  มุงเนนหาวธีิการใหม ๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางเหน็ไดชัดเจน  
2.  พัฒนาองคการอยางตอเนือ่ง โดยการผลักดัน และการกระตุนจูงใจ 
     ใหสมาชิกในการแสวงหาความรู 
3.  คิดริเร่ิมตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 
4.  ติดตามสถานการณธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็อยูตลอดเวลา 

 
    .776 

 
    .670 
    .664 
    .637 
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ตารางที่ 15  (ตอ) 
(n = 284) 

กลุมสมรรถนะหลัก Factor Loading 
5.  ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 
6.  จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

    .597 
    .505 
  7.177 
44.856 

กลุมสมรรถนะหลักท่ี 2 
1.  วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  
2.  ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 
3.  อุทิศตอองคการ โดยใหความสําคัญกับความตองการขององคการ 
     มากกวาตนเอง 
4.  สงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน/ 
     ปฏิบัติงาน 
5.  คิดเชิงวิเคราะหโดยการตคีวามหมาย และหาความสัมพันธเชิง 
     เหตุผล 
6.  มุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจนเขาใจธุรกิจขององคการอยาง 
     ถองแท 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
    .671 
    .669 

     
    .652 

     
     .617 

 
    .587 

   
  .544 
  1.097 
  6.859 

กลุมสมรรถนะหลักท่ี 3 
1.  โนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกที่กําหนดขึ้นได 
     ในสถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก 
2.  ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ยขอขัดแยง 
3.  ปรับตัวตัวตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับการ 
      เปลี่ยนแปลงขององคการ 
4.  สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตาง ๆ  
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
 

    .787 
    .731 

 
    .685 
    .574 
  1.040 
 6.497 
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สวนท่ี 4  สมรรถนะการปฏบิัติหนาท่ีของนักทรัพยากรมนุษย 
 
 สวนสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่นักทรัพยากรมนุษยจากตารางที่ 16 พบวา  คา Kaiser-
Meyer-Olkin มีคาเทากับ .952 มากกวา .5 และเขาสู 1 นัน่คือ ขอมูลดังกลาวเหมาะสม และเมื่อ               
มีการทดสอบความสัมพันธของขอมูลพบวาคา Bartlette’s Test มีคา Significance เทากับ .000              
ซ่ึงนอยกวา .05 นั่นคือขอมูลดังกลาวมีความสัมพันธกัน ซ่ึงจากขอตกลงทั้ง 2  ดังกลาวสามารถ  
สรุปไดวาสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่สามารถจัดเปนกลุมไดจากการวิเคราะหองคประกอบ      
(Factor Analysis) ดังตารางที่ 17 ซ่ึงสามารถจัดสมรรถนะการปฏิบัตหินาที่กลุมได 4 กลุม
ดังตอไปนี้  
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 1 มีคา Eigenvalues เทากับ 51.996 และคา Factor 
Loading อยูในชวงระหวาง  .759 - .534  ประกอบดวย 8 สมรรถนะ ไดแก  พัฒนาระบบ หรือใช
เทคนิคในการวางแผนการพฒันาในสายอาชีพตาง ๆ ได  นําหลักการและกระบวนการการบริหาร
ความกาวหนาในสายอาชีพตาง ๆ กําหนดกลยุทธในการพฒันาความกาวหนาในสายอาชีพ              
ตามวัตถุประสงคขององคการ  กําหนดกลยุทธในการบรหิารผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
องคการ  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ  เขาใจหลักการการบริหาร
ผลงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกลยุทธขององคการ  พัฒนาโครงสรางขององคการให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั และสรางดัชนช้ีีวัดผลการปฏบิัติงานขององคการ  
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 2  มีคา Eigenvalues เทากับ 1.538 และคา Factor 
Loading อยูในชวงระหวาง  .766 - .531  ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก  เขาใจหลกัการ แนวคิด
และขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนษุย  มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย  มีความรู  และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย  อธิบายเปาหมาย  ภารกจิ 
ตามแผนทรัพยากรมนษุยไดอยางเปนรูปธรรม  วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนษุย
ขององคการ และกําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความไดเปรยีบทาง                  
การแขงขัน 
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 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 3 มีคา Eigenvalues เทากับ 1.181 และคา Factor 
Loading อยูในชวงระหวาง  .724 - .477  ประกอบดวย 7 สมรรถนะ ไดแก วิเคราะหความจําเปน
ของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการขององคการ  สอนหรือการเปนวิทยากร  ตลอดจน            
มีเทคนิคการถายทอดความรูของการฝกอบรม  มีความรู  และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธ   
เชิงกฎหมาย ตลอดจนสหภาพแรงงาน  ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของ                  
การฝกอบรม  นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวัฒนธรรม              
ขององคการ  กําหนดกลยุทธการฝกอบรม  การพัฒนา  และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ         
วิสัยทัศน  กลยุทธขององคการ  และนําหลักการ  และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพัฒนา
องคการ 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 4  มีคา Eigenvalues เทากับ 1.071 และคา Factor Loading 
อยูในชวงระหวาง  .737 - .519  ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก  ดําเนนิการสรรหาคัดเลือกบุคลากร  
โดยการใชเครือ่งมือไดอยางเหมาะสม  ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมือในการสรรหาและ
การคัดเลือกใหเหมาะสมกบัความตองการขององคการ  นําหลักการ  และแนวคิดมาประยุกตใช      
ในการสรรหาบุคลากรไดอยางเหมาะสมกบัองคการ บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐาน
ของคางานแตละตําแหนง  และจัดทําแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธ
องคการ  
 
ตารางที่ 16  คา KMO และ Bartlett’s Test ของสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ 

(n = 284) 
KMO and Bartlett’s Test  

Kaiser- Meyer – Olkin 
Bartlett’s Test of  Sphericity  

Approximation Chi – Square 
df 
Sig. 

.952 
 

5450.890 
325 
.000 

 



 103

ตารางที่ 17  คา Factor Loading ของสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุม 
(n = 284) 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีกลุม Loading  Factor 
สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีกลุมท่ี 1 
1.  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาในสายอาชีพตางๆ  
2.  นําหลักการและกระบวนการการบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ 
      ตางๆ  
3.  กําหนดกลยุทธในการพฒันาความกาวหนาในสายอาชีพ ตาม 
     วัตถุประสงคขององคการ 
4.  กําหนดกลยุทธในการบรหิารผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
     องคการ 
5.  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 
6.  เขาใจหลักการการบริหารผลงานใหสอดคลองกบัวิสัยทัศน และกลยุทธ 
     ขององคการ 
7.  พัฒนาโครงสรางขององคการ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน 
     ปจจุบัน 
8.  สรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานขององคการ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
   .759 

 
     .732 

 
    .730 

 
    .683 
    .631 

 
    .611 

 
    .571 
    .534 
13.519 
51.996 

 
สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีกลุมท่ี 2 
1.  เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนษุย 
2.  มีความรูเกีย่วกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนษุย 
3.  มีความรู และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย 
4.  อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนษุยไดอยางเปนรูปธรรม 
5. วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 
6.  กําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความไดเปรยีบ 
      ทางการแขงขัน 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
     .766 
    .695 
    .694 
    .654 
    .629 

 
    .531 
  1.538 
  5.914 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
(n = 284) 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีกลุม Loading  Factor 
สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีกลุมท่ี 3 
1.  วิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการ 
      ขององคการ 
2.  สอน หรือการเปนวิทยากร ตลอดจนมเีทคนิคการถายทอดความรูของ 
     การฝกอบรม 
3.  มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย ตลอดจน 
      สหภาพแรงงาน 
4.  ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
5.  นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
     วัฒนธรรมขององคการ 
6.  กําหนดกลยุทธการฝกอบรม การพัฒนา และการจดัการเรียนรูให 
     สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยุทธขององคการ 
7.  นําหลักการ และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพฒันาองคการ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
 

    .784 
 

    .724 
 

    .642 
    .630 

 
    .586 

 
    .536 
    .477 
  1.181 

      4.543 
  
สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีกลุมท่ี 4 
1.  ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใชเครื่องมือไดอยาง 
     เหมาะสม 
2.  ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมอืในการสรรหาและการคัดเลอืกให   
      เหมาะสมกับความตองการขององคการ 
3.  นําหลักการ และแนวคิดมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรไดอยาง 
      เหมาะสมกับองคการ 
4.  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละตําแหนง 
5.  จัดทําแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธองคการ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
 

    .737 
 

    .730 
 

    .587 
    .527 
    .519 
 1.071 
 4.120 
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 ตอนที่ 3  การกําหนดมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 ในตอนนี้เปนการวิจยัเชิงคณุภาพจากการประชุมกลุม (Focus Groups) กับผูจัดการ หรือ
หัวหนางาน หรือพนักงานของฝายทรัพยากรมนุษยที่มีประสบการณอยางนอย 10 ป จํานวน 17 คน 
ผลการประชุมกลุมพบวา   
 
 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยานยนต  ที่ประชุม
กลุมใหความคิดเห็นเปนแนวทางเดยีวกันวา  ควรมีกลุมสมรรถนะหลัก  และกลุมสมรรถนะ       
การปฏิบัติหนาที่ควบคูกันไป  นั่นคือกลุมสมรรถนะหลัก  เปนกลุมสมรรถนะที่นักทรัพยากรมนษุย
ตองมีทุกคน ไมวาทํางานในแผนกใดของฝายทรัพยากรมนุษย  โดยกลุมผูเชี่ยวชาญยงัมีการเสนอ
ความคิดเหน็อกีวา  การสรางกลุมสมรรถนะหลักนัน้ควรกําหนดเปนภาพกวางไว  เพือ่สามารถ
นําไปใหเขาแตละวัฒนธรรมขององคการ  สวนสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุม เปนกลุมสมรรถนะ
ที่เนนการทํางานแตละแผนกของฝายทรัพยากรมนษุย  และสามารถพัฒนาเชิงวิชาชพีไดในอนาคต  
การศึกษาครั้งนี้ไดมีการแยกเปนบทสะทอนสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุม
ดังตอไปนี ้
 
บทสะทอนจากมิติสมรรถนะหลัก  
 
 มิติสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของนักทรัพยากรมนุษย เปนสมรรถนะที่องคการ
ตองการใหนักทรัพยากรมนุษยตองมีทุกคนไมวาจะทาํหนาที่ใดในฝายทรัพยากรมนุษย  และ
ตองสอดคลองกับนโยบายขององคการ  จึงอาจกลาววาสมรรถนะหลัก เปนมุมสะทอนผลิตภาพ
ของนักทรัพยากรมนุษย  โดยจากการสนทนากลุมไดพจิารณาวา ในแตละกลุมสมรรถนะหลัก    
ควรมีการตั้งชือ่แตละสมรรถนะหลัก  และคณุลักษณะของนักทรัพยากรมนุษยในแตละกลุมสมรรถนะ
หลักดังนี ้
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 1 ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ดังตอไปนี ้
 
 สมรรถนะที่ 1  มุงเนนหาวิธีการใหม ๆ เพือ่การปรับปรุงงานอยางเห็นไดชัดเจน  
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 สมรรถนะที่ 2  พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง  โดยการผลักดัน และการกระตุนจูงใจให
สมาชิกในการแสวงหาความรู 
 
 สมรรถนะที่ 3  คิดริเร่ิมตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 4  ติดตามสถานการณธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา 
 
 สมรรถนะที่ 5  ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 
 
 สมรรถนะที่ 6  จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย 
 
 ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ไดมีการเสนอชื่อกลุมสมรรถนะหลักที่ 1 เปน         
“การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)” เนื่องจากประเด็นของการมุงหาวิธีการ
ใหม ๆ  เพื่อปรับปรุงงานเหน็ไดชัดเจน และการติดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา  เปนการมุงเนนการหาการบริหารภายใตความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมจาก
ภายนอก  โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา นักทรัพยากรมนุษยบริหารองคการภายใตการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีคุณลักษณะอยู 4 คุณลักษณะคือ   
 
 คุณลักษณะทีห่นึ่ง  นกัทรัพยากรมนษุยใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมยานยนตสวนใหญเปนบริษัทรวมทุนกับประเทศญี่ปุน ดังนั้นทักษะการใชภาษา 
ตางประเทศควรมีทั้ง  5  ทักษะ คือ ทักษะการเขียน ทกัษะการอาน ทกัษะการฟง ทกัษะการนําเสนอ 
และทักษะการพูดเชิงธุรกิจมคีวามจําเปนตอการทํางาน โดยเสนอใหมีผลภาษาตางประเทศ  เชน    
ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TOEIC) หรือผลสอบภาษาญี่ปุนจากสมาคมนักเรียนญี่ปุน
อยางใดอยางหนึ่ง เปนเกณฑในการพิจารณาในการรับเขาทํางาน  
 
 คุณลักษณะทีส่อง นักทรัพยากรมนุษยควรมีมนุษยสัมพนัธที่ดี กับบุคคลอื่น ๆ เพราะงาน
ของนักทรัพยากรสวนใหญเปนงานใหบริการกับสมาชิกภายในองคการ  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ในการใชบริการของฝายทรัพยากรมนษุย   ดังนั้นหลักมนุษยสัมพนัธเปนหลักการทีจ่ําเปนตอ       
นักทรัพยากรมนุษย 
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 คุณลักษณะทีส่าม นักทรัพยากรมนุษยความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology)  เพื่อจัดระบบสารสนเทศทางดานทรัพยากรมนุษยได และชวยลดภาระ
งานที่เปนเอกสารใหอยูลักษณะฐานขอมูล  
 
 คุณลักษณะทีส่ี่ สามารถใชเทคนิคตาง ๆ  ของการบริหารเพื่อการพัฒนาโครงสรางองคการ
ของการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่เกดิขึ้น โดยมีความรูเร่ืองการจัดการสมัยใหม 
(Modern Management) ไดแก การรื้อปรับระบบ (Re-engineering)  การบริหารคุณภาพคุณภาพรวม 
(Total Quality Management) องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนตน    
 
 สรุปกลุมสมรรถนะหลักที่ 1 ช่ือ การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
คุณลักษณะทีจ่ําเปนตอกลุมสมรรถนะนี้ ไดแก สามารถใชภาษาตางประเทศในการตดิตอส่ือสารได 
มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศกับงานทรัพยากรมนุษยได และ
สามารถใชเทคนิคตาง ๆ  ของการบริหารเพื่อการพัฒนาโครงสรางองคการ 
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 2  ประกอบดวย 6 สมรรถนะดังตอไปนี ้
 
 สมรรถนะที่ 1  วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 
 สมรรถนะที่ 2  ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 3  อุทิศตอองคการ โดยใหความสําคัญกับความตองการขององคการมากกวา
ตนเอง 
 
 สมรรถนะที่ 4  สงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน/ปฏิบัติงาน 
 
 สมรรถนะที่ 5  คิดเชิงวิเคราะหโดยการตีความหมาย และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 
 
 สมรรถนะที่ 6  มุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจนเขาใจธุรกิจขององคการอยางถองแท 
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 ผลจากการสนทนากลุมไดเสนอใหมกีารตั้งชื่อกลุมสมรรถนะหลักที่ 2 วา “การมุงมั่น
ทํางานใหสาํเร็จ (Achievement Orientation)”  โดยผูเชีย่วชาญตั้งขอสังเกตวาสมรรถนะที่ 3      
การอุทิศตอองคการ สมรรถนะที ่4 การสงมอบการบริหารงานบุคคล  และสมรรถนะที่6 การมุงเนน
ผลลัพธของธุรกิจ เปนเรื่องของการมุงมั่นตอการทํางาน สงผลทําใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ
ลุลวงตามที่กําหนด สวนคุณลักษณะที่ตองการของนักทรพัยากรมนษุยมีอยู 3 คุณลักษณะดังนี ้
 
 คุณลักษณะทีห่นึ่ง  นักทรัพยากรมนุษยควรมีความรู  และทักษะการวิจยัทางดานการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย  เนื่องจากการสงมอบบุคลากรเขาทํางานใหตรงกับความตองการขององคการ     
เปนหนาที่สําคัญของฝายทรัพยากรมนษุย   
 
 คุณลักษณะทีส่อง ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นวา นักทรพัยากรมนษุยควรมีจิตวิทยาให
คําปรึกษาแกบคุลากรหรือใหคําแนะนําตาง ๆ ได  และควรมีเขาใจวัฒนธรรมองคการเปนอยางดี 
โดยอาจจะใชกรณีที่บุคลากรนั้นรูสึกไมพอใจเกีย่วกับวฒันธรรมในการทํางานขององคการ  ดังนัน้     
นักทรัพยากรมนุษยควรทําหนาที่ผูใหคําปรึกษา  และหาวิธีการแกไขลดขอพิพาทระหวางบุคลากร
กับองคการได 
 
 คุณลักษณะที่สาม นักทรัพยากรมนุษยสามารถคิดเชิงตรรกะ และเหตุผล โดยทําความเขาใจ  
ในประเด็น สถานการณ หรือปญหาที่เกิดขึน้ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห และแจกแจงขอมูล  
ที่ไดรับออกเปนปจจยัยอย ๆ เชน  สาเหตุ  ผลลัพธ  ผลกระทบ  ขอเสนอแนะ  และผูที่เกี่ยวของ     
ไดอยางเปนระบบ 
 
 สรุปกลุมสมรรถนะหลักที่ 2  ช่ือ การมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ (Achievement Orientation) 
ความสามารถที่ตองใชในกลุมสมรรถนะหลักนี้คือ การวจิัยทางดานทรัพยากรมนษุย จิตวิทยาให
คําปรึกษา และการคิดเชิงตรรกะ และเหตุผล 
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 3   ประกอบดวย 4 สมรรถนะดังนี้ 
 
 สมรรถนะที่ 1  โนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกที่กําหนดขึ้นได            
ในสถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก 
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 สมรรถนะที่ 2  ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ยขอขัดแยง 
 
 สมรรถนะที่ 3  ปรับตัวตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 4  สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตาง ๆ  
 
 ผลจากการสนทนากลุมพบวา กลุมสมรรถนะหลักที่ 3 มีความคิดเหน็เอกฉันทวาควรตั้งชื่อ 
“การบริหารความขัดแยง (Conflict Management)” โดยผูเชี่ยวชาญใหเหตุผลวานักทรัพยากรมนษุย
ตองมีการปรับตัวตอการทํางาน  โดยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการอันเนื่องจากความขัดแยง 
และตองสามารถโนมนาวใหผูอ่ืนไวใจ เชื่อถือ หรือยินยอมตอขอเสนอตาง ๆ ที่นักทรัพยากรมนษุย
ที่เปนผูดําเนนิการ หรือจากการผลักดันของบุคลากรอื่น ๆ ในองคการ  สวนคุณลักษณะของ
องคประกอบนี้ประกอบดวย 2 คุณลักษณะ คือ 
  
 คุณลักษณะทีห่นึ่ง  นกัทรัพยากรมนษุยควรมีความสามารถการจูงใจใหผูอ่ืนไวใจ  และ
เชื่อถือ  โดยในคุณลักษณะนี้นักทรัพยากรมนุษย ควรมีความรูเร่ืองทฤษฏีการจูงใจตาง ๆ นํามา 
ปรับใชกับสถานการณที่เกิดขึ้น 
 
 คุณลักษณะทีส่อง นักทรัพยากรมนุษยควรมีความสามารถการบริหารความขัดแยง โดยตอง
มีความรูเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ ประเภทของความขัดแยง  สาเหตุของความขัดแยง กระบวนการ
ของความขัดแยงในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนกลยทุธการจดัการความขดัแยงใหเหมาะสมกับองคการได 
 
 สรุปกลุมสมรรถนะหลักที่ 3 ช่ือ การบริหารความขัดแยง (Conflict Management) พบวา 
นักทรัพยากรมนุษยควรมีความสามารถการจูงใจผูอ่ืน  และความสามารถการบริหารความขัดแยง
ควบคูกันไป 
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บทสะทอนของมิติสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ี 
 
 มิติของสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ (Functional Competency) เปนสมรรถนะแตละสายงาน
ของฝายทรัพยากรมนุษย ผูเชี่ยวชาญเสริมวา  มิตินี้เนนความรูทางดานทรัพยากรมนษุย  เนื่องจาก
ตางประเทศไดมีการพัฒนาเปนแบบทดสอบนักทรัพยากรมนุษย  เพื่อนําไปใชการคัดเลือก                 
นักทรัพยากรมนุษยของตําแหนงตาง ๆ ในฝายทรัพยากรมนุษยไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้    
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 1 ประกอบดวย 8 องคประกอบไดแก 
 
 สมรรถนะที่ 1  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาในสายอาชีพ ตาง ๆ  
 
 สมรรถนะที่ 2  นําหลักการและกระบวนการการบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ ตาง ๆ  
 
 สมรรถนะที่ 3  กําหนดกลยทุธในการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชพี ตามวัตถุประสงค
ขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 4  กําหนดกลยทุธในการบรหิารผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
องคการ 
 
 สมรรถนะที่ 5  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 6  เขาใจหลักการการบริหารผลงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกลยทุธ
ขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 7  พัฒนาโครงสรางขององคการ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 
 สมรรถนะที่ 8  สรางดัชนีช้ีวดัผลการปฏิบัติงานขององคการ 
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 จากการสนทนากลุม (Focus Group) ของผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันใหมี     
การตั้งชื่อสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 1 เปน “การบริหารสายอาชีพ (Career Management)”  
เนื่องจากผูเชีย่วชาญมีความคดิเห็นวา สมรรถนะทั้ง 8 สมรรถนะ สวนใหญกลาวถึงเรื่องเสนทางอาชีพ 
(Career Path) และ การบริหารสายอาชีพ (Career Management) ทําใหครอบคลุมทั้ง 2 เร่ืองใหญ ๆ  
คือ  การวางแผนสายอาชีพ (Career Planning) และการพฒันาสายอาชพี (Career Development)   
ของการบริหารสายอาชีพ สวนความรูทีจ่ําเปนตอการบรหิารสายอาชีพคือ การประเมนิผล               
การปฏิบัติงาน  การวางแผนสายอาชีพ และการพัฒนาสายอาชีพ 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 2  ประกอบดวย 6 สมรรถนะดังนี ้
 
 สมรรถนะที่ 1  เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนษุย 
 
 สมรรถนะที่ 2  มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 สมรรถนะที่ 3  มีความรู และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย 
 
 สมรรถนะที่ 4  อธิบายเปาหมาย ภารกจิ ตามแผนทรัพยากรมนุษยไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 สมรรถนะที่ 5  วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 6  กําหนดกลยทุธการบริหารทรัพยากรมนษุยเพื่อสรางความไดเปรียบทาง  
การแขงขัน 
 
 ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ของผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเหน็ตรงกันตั้งชื่อ
สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 2 วา “การบริหารทรัพยากรมนุษยเชงิกลยุทธ (Strategic 
Human Resources Management)” เนื่องจากมีสมรรถนะเกินครึ่งในองคประกอบนี้กลาวถึง เร่ืองการ
บริหารทรัพยากรมนุษย  และมุงเนนการวางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย ควบคูไปกับกลยุทธขององคการ  และนกัทรัพยากรมนษุยตองมีบทบาทในการ
วางแผนกลยุทธ รวมกับผูบริหารระดับสูงในกระบวนการกําหนดกลยทุธ  การปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ การออกแบบปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนษุยใหเปนแนวทางเดียวกันกับ
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นโยบายขององคการ ความรูที่ควรเพิ่มเติมในกลุมสมรรถนะนี้คือ  การจัดการความเสี่ยง การ
วางแผนเชิงกลยุทธทางดานทรัพยากรมนษุย  ทฤษฏีองคการ  และการวางแผนการทํางานภายใน
ขององคการ 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 3 ประกอบดวย 7 สมรรถนะดังตอไปนี้ 
 
 สมรรถนะที่ 1  วิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของ
องคการ 
 
 สมรรถนะที่ 2  สอน หรือการเปนวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถายทอดความรูของ    
การฝกอบรม 
 
 สมรรถนะที่ 3  มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพนัธเชิงกฎหมาย  ตลอดจน
สหภาพแรงงาน 
 
 สมรรถนะที่ 4  ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 
 สมรรถนะที่ 5  นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 6  กําหนดกลยทุธการฝกอบรม  การพัฒนา  และการจดัการเรียนรูให
สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยทุธขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 7  นําหลักการ และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพัฒนาองคการ 
 
 ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ของผูเชี่ยวชาญไดตั้งชื่อสมรรถนะการปฏบิัติ
หนาที่กลุมที่ 3 นี้วา “การฝกอบรม (Training)” เนื่องจากสมรรถนะสวนใหญเปนเรือ่งการ
ฝกอบรมภายในองคการ ซ่ึงนักทรัพยากรมนุษยตองตอบสนองความตองการของพนักงาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรม และจัดหาทรัพยากรตาง ๆ ใหสมาชิก  เพื่อเปนการเพิม่พูนความรู
ของสมาชิกในองคการ ความรูที่จําเปนในสมรรถนะนี้ คือ หลักการเรียนรูของผูใหญ หลักการ
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พัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรม กฎหมายแรงงาน หลักการอาชีวอนามัย และเทคนคิในการ
ถายทอดความรู 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 4  ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ดังตอไปนี้   
 
 สมรรถนะที่ 1  ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใชเครื่องมอืไดอยางเหมาะสม 
 
 สมรรถนะที่ 2  ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมือในการสรรหาและการคัดเลอืกให
เหมาะสมกับความตองการขององคการ 
 
 สมรรถนะที่ 3  นําหลักการ และแนวคิดมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรไดอยาง
เหมาะสมกับองคการ 
 
 สมรรถนะที่ 4  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละตําแหนง 
 
 สมรรถนะที่ 5  จัดทําแผนอตัรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธองคการ 
 
 ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันในการตั้งชื่อ
สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมนี้วา “การวาจาง และการบริหารคาตอบแทน (Hiring and 
Compensation Management)” เนื่องจากสมรรถนะสวนใหญกลาวถึงเรื่องการวาจาง และการ
บริหารคาจาง และความรูที่จาํเปนตอองคประกอบนี้  คือ  หลักการวางแผนในการจดัคนเขาทํางาน
ขององคการ  หลักการการสรางแบบสอบถามเพื่อการคัดเลือกพนกังาน  เทคนิคการสัมภาษณคน
เขาทํางาน  การวิเคราะหงาน  และการพรรณนางาน  หลักการวางแผนการสืบทอดตําแหนง  
ตลอดจนการพยากรณกําลังคน  และผลกระทบจากการวางแผนคาตอบแทนและการคัดเลือก 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
114

ขอสรุปจากงานวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13  มาตรฐานสมรรถนะนกัทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยานยนต 

การฝกอบรม 
1.  วิเคราะหความจาํเปนในการฝกอบรม 
2.  ถายทอดความรูในการฝกอบรม 
3. มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธ 
4.  ประเมินผลการฝกอบรม 
5.  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคการ 
6.  กําหนดกลยุทธการฝกอบรมขององคการ 
7.  นําแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพัฒนาองคการได 

การวาจาง และการบริหารคาตอบแทน 
1.  ดําเนินการสรรหาคดัเลือกบุคลากร  
2.  ปรับปรุง / พัฒนากระบวนในการสรรหาและการคัดเลอืก 
3.  นําหลักการ และแนวคิดมาประยุกตในการสรรหาบุคลากร 
4.  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละตาํแหนง 
5.  จัดทําแผนอัตรากําลงัคนใหสอดคลองกับกลยุทธองคการ 

การบริหารสายอาชีพ 
1.  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนา  
2.  นําหลักการและกระบวนการการบริหารความกาวหนา 
3.  กําหนดกลยุทธในการพัฒนาความกาวหนา 
4.  กําหนดกลยุทธในการบริหารผลงาน  
5.  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
6.  เขาใจหลักการการบริหารผลงาน 
7.  พัฒนาโครงสรางขององคการสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
8.  สรางดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององคการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
1.   เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนการวางแผน 
2.  มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนษุย 
3.  มีความรู และเขาใจการบริหารทรพัยากรมนุษย 
4.  อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรพัยากรมนุษยได 
5.  วางแผนเชงิกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
6.  กําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนษุย 

การมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ 
1.  วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนษุย  
2. ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 
3.  อุทิศการทาํงานตอองคการ  
4.  สงมอบการบริหารงานบุคคลในเชงิปฏิบัต ิ
5.  คิดเชงิวิเคราะห และหาความสัมพันธ 
     เชิงเหตุผล 
6.  มุงเนนผลลัพธของธุรกิจอยางถองแท 

การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
1.  มุงเนนหาวิธีการใหมๆ เพือ่การปรับปรงุงาน  
2.  พัฒนาองคการ และกระตุนจูงใจสมาชิกในการ   
     แสวงหาความรู 
3.  คิดริเริ่มตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 
4.  ติดตามสถานการณธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
5.  ติดตอสื่อสารกับผูอืน่ไดอยางเหมาะสม 
6.  จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย 

การบริหารความขดัแยง 
1.  โนมนาวใหผูอื่นยินยอมตอขอเสนอ  
2.  ประนีประนอม และไกลเกลี่ยขอขัดแยง 
3.  ปรับตัวตอการทํางาน ภายใตการเปลี่ยนแปลง 
4.   สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตาง ๆ  



 

 

 

ขอวิจารณ 
 
 จากการศึกษาพบวา  มาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
ประกอบดวย 2 สมรรถนะ คือ 
 
สมรรถนะหลักนักทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยานยนต 
 
 สมรรถนะหลักของนกัทรพัยากรมนุษย เปนสมรรถนะที่องคการตองการใหนักทรพัยากรมนุษย
ทุกระดับ  และตองสอดคลองกับนโยบายดานกลยุทธเกีย่วกับองคการ และการแขงขนัของคูแขง
ทางการคา หรือโครงสรางทางการตลาด  และสมรรถนะดังกลาวไมสามารถเลียนแบบไดงาย   
(ณรงควิทย  แสนทอง, 2547; สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, 2548;  Prahalad and Hamel, 1994; Becker    
et al., 2001;  Bergenhenegouwen et al., 1997;  Petts, 1997;  Gilgeous and  Varveen, 2001) จาก
การศึกษาพบวา สมรรถนะหลักนักทรัพยากรมนุษย มีจํานวน 3 กลุมสมรรถนะหลักดังนี้  
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 1  การบริหารความเปลีย่นแปลง (Change Management) เปนสมรรถนะ 
ที่เกี่ยวของกับความรูและทักษะการตดิตอส่ือสารทางธุรกิจทุกระดับภายใน  และภายนอกองคการ 
เพื่อการพัฒนาองคการ  และโครงสรางขององคการใหเปนรูปธรรม  โดยการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ  เชน  ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  สถานการณธุรกจิ  รวมทั้งการใหความรวมมอื  และ          
การสนับสนุนใหผูอ่ืนเขาใจ  และเต็มใจที่จะใหความรวมมือตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                 
ตรงกบัผลสํารวจของ World Federal of Personnel Management Association (2005) เร่ืองความทาทาย
ของนักทรัพยากรมนุษยพบวา รอยละ 52  ใหความสําคญัประเด็นการบริหารความเปลี่ยนแปลงจาก
การสอบถามทั้งหมด 19 ประเด็น  แสดงใหเห็นวา บทบาทหนึ่งของนกัทรัพยากรมนุษย  คือบทบาท
การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีความสาํคัญมากตอการบริหารทรัพยากรมนุษย  
เพราะนกัทรัพยากรมนษุยตองเขาใจ ยอมรบั และจัดการกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใหสามารถนํา
องคการไปสูเปาหมายทีก่ําหนดไวได (Becker et al., 2001) และจากการวิจยัคร้ังนีพ้บวาความรู  
และทักษะที่นกัทรัพยากรมนุษยควรมีสําหรับกลุมสมรรถนะหลักนีไ้ดแก  
 
 1.   ความรู และทักษะในการใชภาษาองักฤษหรอืภาษาญี่ปุน  เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต
สวนใหญเปนบริษัทรวมทุนกับประเทศญีปุ่น  ดังนั้นนักทรัพยากรมนษุยควรมีความเชี่ยวชาญ       
ในภาษาใดภาษาหนึ่ง  ซ่ึงบางบริษัทใชเกณฑคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TOIEC) 
หรือการสอบภาษาญี่ปุนเปนเงื่อนไขในการรับเขาทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยบญุเจือ ชางตอ 
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(2540); จิราภรณ  ธรรมศักดากร (2541); ทรงศรี สนธิทรัพย (2544); ชาญพล นิลประภาพร (2547)  
ที่กลาววาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนคณุสมบัติที่พึงประสงคของสถานประกอบการ 
และความสามารถดังกลาวยังมีอิทธิพลตอการเลือกรับบัณฑิตทางบริหารธุรกิจเขาทํางานในธุรกิจ  
ซ่ึงทักษะที่จาํเปนตอการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน ไดแก ทกัษะการเขียน ทักษะการอาน ทักษะการฟง  
และทักษะการนําเสนอเชิงธุรกิจ (Brewster, 2004; Giannantonio and Hurley, 2002) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทักษะการเขียน และทักษะการนําเสนอ เปนทักษะเบื้องตนของการติดตอส่ือสารดาน
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เพราะเปนทกัษะที่ใชมากที่สุดในชวีิตประจาํวัน (เสาวลักษณ เสริมศิลป, 
2543; ทรงศรี สนธิทรัพย, 2544; สมรัก เปลงปลั่ง, 2545; Dare et al., 1999) 
 
 2.   ความรู และทกัษะของหลักการมนุษยสัมพันธ เพื่อสามารถสรางปฏิสัมพันธกับ
หนวยงานอืน่ ๆ ทั้งภายใน  และภายนอกองคการ  ทําใหเกิดความคลองตัวในการทํางานได  
(NASA, 1998;  Saskachewan Public Service, 1998;  York University, 1998; Boselie and Paauwe, 
2005) และนอกจากนี้งานวิจยัของ ชนิดา  คงเมือง (2548); Brewster et  al. (2000); Giannantonio 
and Hurley (2002) สนับสนุนแนวคิดของมนุษยสัมพนัธวา การสรางมนุษยสัมพนัธเปนจุดเริ่มตน
ของการทํางานเปนทีมของบุคลากรภายในองคการได สงผลตอกระบวนการทํางานของ
อุตสาหกรรมการผลิตมีความตอเนื่องกัน ทําใหตนทนุขององคการลดลงตอไป 
 
 3.   ความรู และทกัษะทางดานเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศของทรัพยากรมนษุย     
เพื่อเปนประโยชนตอการคนหาขอมูลใหกับองคการได  โดยประไพศรี ธรรมวริิยะวงศ (2545); 
Giannantonio and Hurley (2002) ยังกลาวเสริมอีกวา  เปนความสามารถที่จําเปนของนักทรัพยากร
มนุษยในอนาคต  ซ่ึงงานวิจยัของ Johnson et al. (2002),  Boselie and Paauwe (2005); Hussain      
et al. (2007) ใหขอเสนอแนะวา การมีความรูทางการใชคอมพิวเตอร ยังไมเพยีงพอตอการยกระดบั
ความเปนวิชาชีพ แตนกัทรัพยากรมนษุยตองมีความรู และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก 
การออกแบบ และการดแูลระบบสารสนเทศของทรัพยากรมนุษยขององคการได (HR Technology) 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนแนวคิดของ Dare et al. (1999) ในเรื่องสมรรถนะที่นักทรัพยากรมนษุยตอง
พัฒนา คือสมรรถนะดานสติปญญา และสมรรถนะดานธุรกิจ ประกอบดวย ทกัษะการจัดการขอมูล 
ทักษะการคนหาสารสนเทศ และทักษะการสรุปความจากขอมูล เปนตน 
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 4.   ความรู และทกัษะของการบริหารสมัยใหม เพื่อนําความรูมาประยุกตใชในองคการได 
สอดคลองกับงานวิจยัของ Brewster et al. (2000); Giannantonio and Hurley (2002) ไดสรุปวา
ตรงกันวา  นักทรัพยากรมนษุยตองใชเครื่องมือการบริหารสมัยใหมมาการบริหารองคการใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  ซ่ึงเครื่องมือการบริหารสมัยใหมไดแก การรื้อปรับระบบ (Re-engineering)       
การลดขนาดขององคการ (Downsizing)  องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)  
ตลอดจนการบริหารงานเชิงคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) เปนตน  
 
 ขอคนพบจากกลุมสมรรถนะหลักที่ 1 การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
คือ  อุตสาหกรรมยานยนตตองการนักทรพัยากรมนษุยที่มีความรู  และทักษะในเรื่องการบริหาร
สมัยใหม  ระบบสารสนเทศทางดานทรพัยากรมนษุย  หลักการของมนุษยสัมพนัธ  หลักการสื่อสาร
ทางธุรกิจ  และการใชภาษาตางประเทศได  โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการนําเสนอ  และทักษะ        
การเขียนเชิงธรุกิจเปนสิ่งที่จาํเปนของการทํางาน  ดังนัน้สถาบันทางการศึกษา ควรมหีลักสูตรที่เนน
องคความรูทางดานการบริหารสมัยใหม ระบบสารสนเทศทางดานทรพัยากรมนษุย ตลอดจนการใช
ภาษาตางประเทศ  เชน  ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาญี่ปุน  เปนตน  สวนการฝกทักษะของผูเรียน ควร
เนนใหผูเรียนมีการทํางานเปนกลุม การนาํเสนอตอสาธารณะ และการสรุปความจากขอมูล เปนตน 
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 2  การมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ (Achievement Orientation) เปนสมรรถนะ
ของนักทรัพยากรมนุษยที่เนนการทํางานทางดานทรัพยากรมนุษยใหประสบความสําเร็จตาม
แผนงานที่กําหนดไว  โดยใชความสามารถการคิดเชงิวิเคราะห เชิงเหตุผลเช่ือมโยงกับการวจิัย
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมทั้งความสามารถในการแกไข ปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการของธุรกิจ และใหคําปรึกษาแกหนวยงานได (York University, 1998;  Saskachewan 
Public Service, 1998)  ในขณะที่ Brewster  et  al. (2000); Schoonover (2003) กลาววา เปนคุณลักษณะ   
ที่จําเปนของนกัทรัพยากรมนุษย โดยเนนความสําเร็จเปนฐานของการทํางาน  จากการวิจัยคร้ังนี้
พบวา ความรู และทักษะที่นกัทรัพยากรมนุษยควรมีของกลุมสมรรถนะนี้ประกอบดวย 
 
 1.   ความรู และทกัษะการวจิัยทางดานทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับผลการวิจัยของ     
Dare et al. (1999); Giannantonio and Hurley (2002); Way (2002) ที่ไดสรุปวาความรู  และทักษะ       
การวิจยัทางดานทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งทีน่ักทรัพยากรมนุษยตองรู และหลีกเลี่ยงไมได                 
โดยเนื้อหาการวิจัย  ประกอบดวย  กระบวนการการออกแบบงานวิจัย  เทคนิคการเกบ็รวบรวม
ขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล  เปนตน   
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 2.   เขาใจวฒันธรรมองคการ (Organizational Culture) เพื่อสามารถทราบถึงบรรทัดฐาน 
คานิยม ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรในองคการ  เพื่อประโยชนการปรับการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหสอดคลองกับองคการ  โดยผลงานวิจยัของ Hansen (2002); Boselie and Paauwe (2005) 
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเชีย่วชาญทางดานทรัพยากรมนุษย  พบวา  ความรูทางดาน
วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งจาํเปนของวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย  เนื่องจากวัฒนธรรมองคการ  เปน
ระบบของคานิยม  และบรรทัดฐานรวมกนัที่จะสรางความผูกพันระหวางบุคลากรขององคการ 
นอกจากนี ้Giannantonio and Hurley (2002) เชื่อวาวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งสงผลใหบุคลากร
รูสึกดีตอส่ิงที่ปฏิบัติ  และทําใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคการ  ทางตรงขาม  ถาวัฒนธรรม
องคการขาดความเขมแข็ง สงผลทําใหบุคลากรรูสึกทางลบตอองคการ  
 
 3.   ความรูเร่ืองจิตวิทยาใหคําปรกึษากับบุคลากร ซ่ึงจากงานวิจัยของ Giannantonio and 
Hurley (2002); Johnson  et al. (2002) ไดใหขอเสนอแนะวา  นักทรัพยากรมนุษยควรทําตัวเหมือน
เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ที่คอยรับฟงปญหา  และขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งให
คําปรึกษาแกบคุลากรขององคการดวย  
 
 4.   ทักษะการคิดเชิงตรรกะ และความเปนเหตุเปนผล โดยทําความเขาใจในประเด็น 
สถานการณ หรือปญหาที่เกดิขึ้น รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห และสามารถสังเคราะห
ขอมูลที่ไดรับออกเปนปจจัยยอย ๆ  เชน สาเหตุ ผลลัพธ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ และผูที่เกี่ยวของ 
ไดอยางเปนระบบ (Giannantonio and Hurley, 2002) 
 
 ขอคนพบจากกลุมสมรรถนะหลักที่ 2  การมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ (Achievement Orientation) 
กลาวคืออุตสาหกรรมยานยนตตองการนกัทรัพยากรมนุษยที่มีความรู และทักษะตาง ๆ ไดแก       
วิธีวิทยาการวจิัย  วฒันธรรมองคการ  จิตวิทยาการใหคาํปรึกษา  และการคิดเชิงตรรกะ  และ    
ความเปนเหตุเปนผล ดังนั้นสถาบันทางการศึกษาควรเปดการเรียนการสอนที่เนนเรื่อง
กระบวนการวจิัยทางดานทรัพยากรมนษุย  จิตวิทยาองคการ  และจิตวิทยาการใหคําปรกึษา  
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 3   การบริหารความขดัแยง (Conflict Management) เปนความสามารถ
ในการยุติ หรือการกําหนดแนวทางทางเลือกในการแกปญหา  หรือสถานการณตาง ๆ ทีม่ีความขัดแยง
เกิดขึ้นระหวางบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองคการ  ตลอดจนโนมนาว  และชักจูงใหผูอ่ืน
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คลอยตามวิสัยทัศนขององคการ (York University, 1998; Dare et al., 1999)  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 
ความรู และทกัษะทีน่ักทรัพยากรมนษุยควรมี ไดแก 
 
 1.   ความรู และทกัษะการบริหารความขัดแยง  เพราะความขดัแยงอาจเกดิจากความขัดแยง
ภายในบุคคล  ระหวางบุคคล  ระหวางกลุม  และระหวางองคการ  ทําใหมีผลตอพฤติกรรม   
ในการทํางาน  ดังนั้นนกัทรพัยากรมนษุยควรศึกษาจดุแข็ง  และจุดออนของความขัดแยงในรูปแบบ
ความขัดแยง ไดแก ความขัดแยงประเภทพอใจทั้งคู (Approach – Approach Conflict) ความขัดแยง
ประเภททั้งพอใจ และไมพอใจ (Approach - Avoidance Conflict) และความขัดแยงประเภท            
ไมพอใจทั้งคู (Avoidance - Avoidance Conflict) เพื่อปรับใหสอดคลองกับสถานการณที่เกดิขึ้น       
ในองคการได (Ivancevich and Matterson, 1996)   
 
 2.   ความรู และทกัษะการจูงใจ ทั้งการจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และการจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic Motivation) โดยการใชส่ิงจูงใจที่เปนตัวเงนิ และไมใชตัวเงนิ เปนแรงขับให
สมาชิกในองคการเกิดความตองการความสาํเร็จในชวีิตตามแนวคดิของทฤษฎีลําดับชั้นความตองการ 
ซ่ึงจะสงทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการขององคการ (Johnson  et al., 2002)  
 
 ขอคนพบของกลุมสมรรถนะหลักที่ 3  การบริหารความขัดแยง (Conflict Management) 
กลาวคือ อุตสาหกรรมยานยนตตองการนักทรัพยากรมนษุยที่มีความรู และทักษะทางดานการบริหาร
ความขัดแยง และหลักการจูงใจ ซ่ึงสถาบันทางการศึกษาควรเปดการเรยีนการสอนทีมุ่งเนนเรื่อง
การบริหารความขัดแยง และหลักการจูงใจในองคการ 
 
สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ีนักทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยานยนต 
 
 มิติของสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ (Functional Competency) เปนสมรรถนะที่ควรมีแตละ
สายงานของฝายทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับ ณรงควิทย  แสนทอง (2547); McLagan (1997)      
ที่กลาววา สมรรถนะการปฏิบัติหนาที ่ เปนสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานฝายใดฝายหนึ่ง    
ในองคการ ซ่ึงการหาสมรรถนะดังกลาวนีส้ามารถหาวิเคราะหงาน หรือหนาที่ ตลอดจนการกําหนด
ขอบเขตของงานได โดยผูวจิัยไดทําการศกึษางานของฝายทรัพยากรมนุษยคร้ังนีพ้บวา  งานในฝาย
ทรัพยากรมนษุยแบงออกเปน 4 งานใหญ ๆ ไดแก  งานการสรรหาและการคดัเลือก  งานการฝกอบรม
และการพัฒนา  งานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ และงาน  การบริหารคาจางและเงนิเดือน  และ
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จากการวิเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาทีก่ลุม (Functional Competency) ของนกัทรพัยากรมนุษย 
พบวาสมรรถนะการปฏิบัตหินาที่ประกอบดวย 4 กลุมไดแก 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 1   การบริหารสายอาชีพ (Career Management) 
ประกอบดวย  การวางแผนสายอาชีพ (Career Planning) และการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)  
ซ่ึงนักทรัพยากรมนุษยตองมกีารวางแผน และกําหนดวิธีการในการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ
ของตนเอง และผูอ่ืน รวมถึงการนําแนวทาง และวิธีการตาง ๆ ทีก่ําหนดขึ้นไปพัฒนาสายอาชพีของตน 
และผูอ่ืน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่องคการกําหนด ตลอดจนการวเิคราะหกลยุทธในการบริหาร
แผนความกาวหนาในสายอาชีพใหสอดคลองกับนโยบายขององคการไดอยางเปนรูปธรรม  
สอดคลองกับ NASA (1998) และBrewster et al. (2000) กลาววา  การวางแผนเสนทางอาชีพ 
(Career Path Planning) ของตาํแหนงตาง ๆ ทําใหเกิดการประเมนิการทาํงาน (Performance Appraisal) 
สมาชิกในองคการได  ในขณะที ่Human Resource Certification Institute (2006) ไดใหความสําคัญ
ตอสมรรถนะนี้  โดยกําหนดไวใน Workforce Planning and Employee ของการทดสอบระดับ     
นกัทรัพยากรมนุษย  3 ระดับ  คือ Professional Human Resources (PHR)  Senior Professional Human 
Resources (SPHR) และGlobal Professional Human Resources (GPHR)  คิดเปนรอยละ 26, 16 และ 
14  ตามลําดับ ของแบบทดสอบ แสดงวา Human Resource Certification Institute ใหความสําคัญตอ  
การวางแผนกาํลังคนในองคการ ประกอบกับผลสํารวจของ World Federal Personnel Management 
Association (2005) พบวาในปจจุบันใหความสําคัญทางดาน HR Effectiveness Measurement เปน
รอยละ20  ซ่ึงผลสํารวจนี้ไดสรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา การบริหารสายอาชีพ เปนสิ่งที่จําเปน
ตอการประกอบวิชาชีพนักทรัพยากรมนษุย เพราะการบรหิารสายอาชพี จะทําใหนักทรัพยากรมนุษย
ไดทราบถึงกระบวนการสามารถสรางตัวดัชนีช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร         
อยางเปนธรรม สวนความรูที่จําเปนตอการบริหารสายอาชีพ  ไดแก  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผนสายอาชีพ  และการพัฒนาสายอาชีพ 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 2  การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic 
Human Resource Management)  เปนการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วธีิการและขั้นตอนการทํางาน
ในการวางแผนเชิงกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการตอบขอซักถามในประเดน็ตาง ๆ           
ที่เกี่ยวของกับงานทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทํางานในการวางแผน
เชิงกลยุทธทางทรัพยากรมนษุยใหมีประสิทธิภาพ  และกําหนดกลยุทธตาง ๆ ใหกับองคการ       
โดย York University (1998); NASA (1998) ไดนําการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมาเปน
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) เกี่ยวกับผูนําดานกลยุทธใน Managerial Competency ของ
องคการ  และงานวิจยัของ Brewster et al. (2000) เกี่ยวกบั Business Acumen เกี่ยวกับการวางแผน
เชิงกลยุทธในการกําหนดกลยุทธขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับอาภรณ  ภูวิริยพันธุ (2549); 
Nankervis et al. (1986); Schuler (1996); Ulrich (1997); Foot and Hook (1998); Becker et al., 
(2001); Anthony et al. (2002)  ไดอธิบายเกี่ยวกับแนวคดิการบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ    
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในระดับกลยุทธที่นักทรัพยากรมนุษย ควรทําบทบาทเปนหุนสวน            
เชิงกลยุทธ (Strategic Partner) โดยใหคําปรึกษากับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจระดบัเชิงกลยุทธ 
ในขณะที่ Human Resource Certification Institute (2006) ไดมีการกําหนดการประเมินของระดับ
วิชาชีพนกัทรัพยากรมนษุยกันออกไปตามสัดสวนของ Professional Human Resources (PHR)  
Senior Professional Human Resources (SPHR) และGlobal Professional Human Resources 
(GPHR) คิดเปนรอยละ 16, 26 และ 22 ตามลําดับ โดยจะตองมีการทดสอบในเชิงความรู  ไดแก    
การจัดการความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธทางดานทรัพยากรมนษุย  และการวางแผนการทํางาน
ภายในขององคการ 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 3  การฝกอบรม (Training) เปนการอธิบายถึงแนวคดิ
การพัฒนาหลกัสูตร หลักแรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย หลักการการเรียนรู วิธีการการถายทอด และ
ขั้นตอนการทาํงานในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ตลอดจนการพัฒนา  และปรับปรุงขั้นตอน            
การทํางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีประสิทธภิาพ  ซ่ึงสอดคลองกับ Nadler and 
Nadler(1989); Caroll (1991); Pace et al. (1991); Ulrich (1997) เกี่ยวกบับทบาทของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยในรูปแบบของบทบาทการสนับสนุนการบริหาร (Administrative Expert) โดยเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู ผูจัดการการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพราะนักทรัพยากรมนุษยเปน
ผูออกแบบโปรแกรม (Programs Designer) ของการจัดเตรียมแผนการพฒันาบุคลากรใหแกองคการ 
โดยความรูที่จาํเปน  ไดแก  หลักการเรียนรูของผูใหญ  หลักการพัฒนาหลักสูตร  และการฝกอบรม 
กฎหมายแรงงาน  หลักการอาชีวอนามัย  และเทคนิคในการถายทอดรวมถึงทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย  และการประยุกต ในขณะที่ Human Resource Certification Institute (2006)       
ไดมีการกําหนดการประเมนิของระดับวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษยกันออกไปตามสัดสวนของ 
Professional Human Resources (PHR)  และ Senior Professional Human Resources (SPHR)         
คิดเปนรอยละ 15 และ13 ในหมวดการพัฒนาทรพัยากรมนุษย สวน Global Professional Human 
Resources (GPHR) จะอยูในหมวด Organizational Effectiveness and Employee Development 
คิดเห็นรอยละ 14 โดยมีการเนนเรื่องการพฒันาภาวะผูนําทฤษฏกีารพฒันาองคการ  และการประยุกต  
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วิธีการฝกอบรม โปรแกรม และเทคนิคตางๆ  การประเมินผลการปฏิบัติการ และวิธีการจัดการ   
การปฏิบัติการ  และเทคนิคตาง ๆ ที่จะทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนษุยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เชน  สมาชิกมคีวามพึงพอใจ  การเรียนรู  และการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม          
โดยสมบัติ กุสุมาวลี (2540) มีความคิดเหน็เพิ่มเติมเกีย่วกบัการสรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู 
กับบุคลากรไดมีการเรียนรูตอเนื่องมากกวาการจดัฝกอบรมแบบ Classroom – Based Training          
เพื่อตองการใหมีการเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางผูบังคบับัญชากับผูใตบังคับบัญชาทุกหนวยงาน
ขององคการได  
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 4  การวาจาง และการบริหารคาตอบแทน (Hiring and 
Compensation Management) เปนการอธิบายหลักการการสรรหา การคัดเลือก และขัน้ตอนของ 
การสรรหา และการคัดเลือก ตลอดจนการอธิบายหลักการการบริหารคาจางขององคการ  และ
บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละตําแหนงใหสอดคลองกับ            
ความตองการขององคการและตลาดแรงงาน ซ่ึง Ferris et al. (2002) ไดมีการพัฒนากระบวนการ 
การสัมภาษณเพื่อการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานของตลาดแรงงาน  พบวา  การพัฒนากระบวนการ
ดังกลาวสามารถทําใหองคการนั้นประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคได โดยเนนหลักการ             
การสรางแบบสอบถามเพื่อการคัดเลือกพนกังาน  เทคนิคการสัมภาษณคนเขาทํางาน  การวิเคราะหงาน 
และการพรรณนางาน ตลอดจนการพยากรณกําลังคน  และผลกระทบจากการวางแผนคาจาง และ
ผลประโยชนในการคัดเลือก และHuman Resource Certification Institute (2006) ไดมกีารกําหนด   
การประเมินของ ระดับวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษยกันออกไปตามสัดสวนของ Professional Human 
Resources (PHR)  Senior Professional Human Resources (SPHR) และGlobal Professional Human 
Resources (GPHR) คิดเปนรอยละ 20, 16 และ16  ตามลําดับ  ประกอบดวยเนื้อหาของหลักการวางแผน
ในการจดัคนเขาทํางานขององคการ วิธีการสรรหา และแหลงที่มา เทคนิคการสัมภาษณคนเขาทํางาน 
กฎหมายแรงงานวาดวยคาจาง และสวัสดิการ  หลักการวางแผนการสืบทอดตําแหนง  วิธีการ
ประเมินคาของตําแหนงงาน และโครงสรางของเงินเดือน   
 
 ขอคนพบเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ พบวา นกัทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรม
ยานยนต ตองการ 4  สมรรถนะการปฏิบัตหินาที่กลุม สอดคลองสวนใหญตรงกับตวัแบบของ 
Mondy et al. (1999) ไดมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนษุยออกเปน 6 หนาที่  ไดแก   
การวางแผนทรัพยากรมนษุย  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  การจายคาตอบแทนและผลประโยชน
เกื้อกูล  ความปลอดภัยและสุขภาพ แรงงานสัมพันธ  และการวจิัยทรัพยากรมนษุย โดยเฉพาะหนาที่
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สุดทายของตัวแบบดังกลาวเปนสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่อุตสาหกรรมยานยนต
ตองการนักทรพัยากรมนษุย แสดงใหเห็นวาบทบาทของนักทรัพยากรมนุษยนั้น ไมเพียงเปนแต
ความเปนเลิศทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย แตจะตองมีบทบาทการวิเคราะห โดยใชแนวคิด
ของการวิจยัมาหาขอมูล เพื่ออธิบายเกี่ยวกบัเหตุการณตางๆ ใชองคการ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยอยางเปนระบบตอไป (Pace et al., 1991)    
 

ดังนั้นในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนตนั้น 
จะตองมีการพฒันาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในเชิงพฤติกรรมที่มีผลตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ (Functional Competency) ในเชิงการพัฒนา
วิชาชีพตอไปในอนาคต 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมยานยนต กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษา  คือ  ผูเชี่ยวชาญจากองคการวิชาชีพของ             
นักทรัพยากรมนุษย จํานวน 3 คน อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย 
จํานวน 5 คน และผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย หรือหวัหนาแผนกที่เกี่ยวของกับฝายทรัพยากร
มนุษยของอุตสาหกรรมยานยนต  จํานวน 312 คน  
 
 วิธีการที่ใชในการวิจยัเปนแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Quantitative Research) และการวจิัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ควบคูกนัไปเพื่อเปน    
การตรวจสอบขอมูล และศึกษารายละเอยีดของขอมูลในเชิงลึก  ใชวิธีการตางแหลงขอมูล 
(Triangulation of Sources)  และตางวิธี (Method Triangulation)  ซ่ึงงานวิจยันี้สามารถแบงออก   
เปน 3 ตอน  ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต  โดยเปนการ
กําหนดนยิามศัพท เกี่ยวกับสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยจากทฤษฏี แนวคดิ บทความทางวิชาการ 
และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ ซ่ึงเปนการวจิัยเชิงปริมาณดวยเทคนิคเดลฟาย  กับคณะกรรมการเดลฟาย 
ประกอบดวย 3 แหลง  คือ  ผูเชี่ยวชาญจากองคการวิชาชีพของนักทรพัยากรมนษุย  จํานวน 3 คน 
อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 5 คน  และผูจัดการฝาย
ทรัพยากรมนษุยจํานวน 5 คน   การวิเคราะหขอมูลใชคามัธยฐาน (Median) และพิสัยระหวาง     
ควอไทล (Interquartile Range) ของแตละขอประเด็น  รอบที่ใชในการศึกษาจํานวน 2  รอบจนเกิด
ฉันทามติ โดยผลการศึกษาตอนที่ 1 มีดังนี้   
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รอบที่หนึ่งของการทําเทคนคิเดลฟาย ไดใชแบบสอบถามชนิดปลายเปด และปลายปด โดย
แบบสอบถามปลายปด ไดเสนอสมรรถนะหลักจํานวน 28 สมรรถนะ เพื่อใหคณะกรรมการ เดล
ฟายเปนผูพจิารณา  พบวา สมรรถนะหลักที่คณะกรรมการเดลฟายมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน 
(Interquartile > 1.5) จํานวน 14 สมรรถนะ ดังตอไปนี ้

 
สมรรถนะที่ 2  การประสานงานภายใน และภายนอกองคการ 
 
สมรรถนะที่ 6  การคิดแบบนวัตกรรมใหมเพื่อการพัฒนาองคการ  
 
สมรรถนะที่ 11  การตระหนกัรู และเขาใจอารมณ ความรูสึกและแรงผลักดันของตนเอง 
 
สมรรถนะที่ 15  การบริหารโครงการตาง ๆ ในองคการ 
 
สมรรถนะที่ 19  การสรางความแตกตางทางธุรกิจขององคการ 
 
สมรรถนะที่ 20  การทํางานเปนทีม และความรวมมือในการทํางานโดยใหยอมรับความ

คิดเห็นของบคุคล 
 

สมรรถนะที่ 21  การเจรจาตอรอง เพื่อสรางความไดเปรยีบทางการแขงขันในเชิงธุรกจิ 
 
สมรรถนะที่ 22  การปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ ขององคการ 
 
สมรรถนะที่ 23  การสรางวัฒนธรรมที่ดีตอองคการ 
 
สมรรถนะที่ 24  การรับรูขอมูล และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับผิดชอบ   

ไดอยางรวดเรว็ 
 
สมรรถนะที่  25  การตั้งใจที่ปฏิบัติตามเปาหมายดวยความกระตือรือรน และความเพียร

พยายาม   
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สมรรถนะที่ 26  ความกระตอืรือรนตอการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 
สมรรถนะที่ 27  ความไววางใจ และความเชื่อถือขององคการในการกําหนดนโยบาย 
 
สมรรถนะที่ 28  การเขาใจในความตองการ และความคาดหวังของสมาชิกในองคการ 
 
และคณะกรรมการเดลฟายไดเสนอสมรรถนะหลักเพิ่มเติมจํานวน 2 สมรรถนะ เพื่อการ

พิจารณารอบตอไปมีดังนี้  
 
สมรรถนะที่ 1  การอุทิศตอองคการ โดยใหความสําคัญกับความตองการขององคการ

มากกวาตนเอง  
 
สมรรถนะที่ 2  การสงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน/

ปฏิบัติงาน  
 
การศึกษาครั้งนี้ไดมีการนําเสนอสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่จํานวน 35 สมรรถนะ โดย

พบวา คณะกรรมการเดลฟายมีความคิดเหน็ไมสอดคลองกันกนั (Interquartile > 1.5) จํานวน                
9 สมรรถนะ  ดังนี ้

 
สมรรถนะที่ 13  มีความรูเกี่ยวกับทางดานการผลิต  
 
สมรรถนะที่ 15  วิเคราะหตนทุน - กําไรขององคการ  
 
สมรรถนะที่ 16  วางแผนทางการเงินใหกบัองคการ  
 
สมรรถนะที่ 19   สรางสื่อในการนําเสนอของการฝกอบรม 
 
สมรรถนะที่ 27  กําหนดกิจกรรม หรือโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคการ 
 
สมรรถนะที่ 31  การเขาใจหลักการ และแนวความคดิของผลิตภาพในองคการ 
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สมรรถนะที่ 32  กําหนดมาตรฐานการทํางานของฝายอื่น ๆ นอกเหนือจากฝายทรัพยากร
มนุษย  

 
สมรรถนะที่ 34  แยกแยะปญหาออกเปนประเด็นยอย ๆ และเชื่อมโยงประเด็นตาง ๆ  นั้น

ไดในหลายมมุมอง  
 
สมรรถนะที่ 35  เขียนรายงานตาง ๆ ได ตลอดจนการจดบันทึกการประชุมตาง ๆ  
 
สรุปสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยของรอบที่ 1 ประกอบดวยสมรรถนะหลักจํานวน 14  

สมรรถนะ และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่จํานวน 29 สมรรถนะ เพื่อนําไปสูการสอบถามรอบ
ตอไป   

 
ในรอบที่ 2  เปนรอบที่เกิดฉันทามติของคณะกรรมการเดลฟาย นัน่คอื สมรรถนะ                 

นักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต ประกอบดวยสมรรถนะหลัก จํานวน 16  สมรรถนะ 
และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่จํานวน 26 สมรรถนะ   
 
 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหกลุมสมรรถนะของนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนตดวย
วิธีการสํารวจ (Survey)  โดยใชแบบสอบถามตนแบบ (Prototype Questionnaire) เพื่อจัดกลุม
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะการปฏิบัตหินาที่ จากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
ดวยวิธีการสกดัองคประกอบดวยวิธี  “Principal Component Analysis” แลวหมุนแกนแบบ 
Orthogonal ประเภท Varimax  ตัวอยางเปนผูจัดการฝายทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต 
จํานวน 284 คน ประกอบ 3 กลุม ไดแก  
 
 กลุมที่ 1  ผูประกอบรถยนต และจักรยานยนต จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.1  
 
 กลุมที่ 2  ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับ Tier1 จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 39.4   
 
 และกลุมสุดทาย ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับ Tier 2 และ 3 จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 
58.5   
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สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 61.3  อายุของผูตอบแบบสอบถาม
เฉลี่ยเทากับ 37.35 ป สวนประสบการณในการทํางานดานอุตสาหกรรมยานยนต เทากับ 8.95 ป 
และระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีเทากับ 193 คน คิดเปนรอยละ 68.0   
 
 สวนขอมูลดานการดําเนินการของกิจการตัวอยาง ประกอบดวย จํานวนพนักงานทั้งหมด
เฉลี่ยของกิจการตัวอยางมีคาเทากับ 484 คน รูปแบบสวนใหญเปนรูปแบบของบริษทัจํากัด เทากับ 
234 แหง คิดเปนรอยละ 82.4  กิจการสวนใหญเปนกิจการที่มีผูรวมทุนจากชาวญี่ปุน คิดเปนรอยละ 
42.9  และลูกคาของกิจการสวนใหญเปนทัง้ในประเทศ และตางประเทศ คิดเห็นรอยละ 72.6      
สวนใหญนักทรัพยากรมนษุยทําแผนกการคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร แผนกการฝกอบรมและ   
การพัฒนา แผนกแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ และแผนกการบริหารคาจางและเงนิเดือน 
ตามลําดับ  
 
 สวนในการวิเคราะหกลุมสมรรถนะหลักนักทรพัยากรมนุษย พบวา สมรรถนะหลักจํานวน 
16 สมรรถนะ มีคา KMO เทากับ .971 เปนคาที่แสดงความเหมาะสมของขอมูลที่สามารถจัดกลุม   
ไดตอไป ซ่ึงจากการวิเคราะหกลุมสมรรถนะหลักมีทัง้หมด 3 กลุม ไดคาความรวมกนัของแตละ  
ตัวแปรระหวาง .505 ถึง .787  และคาไอเกนมีคามากกวา 1.040  สวนสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ 
จํานวน 26 สมรรถนะ  มีคา KMO เทากับ .952 เปนคาที่แสดงความเหมาะสมของขอมูลที่สามารถ
จัดกลุมไดตอไป ซ่ึงจากการวิเคราะหจัดสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุม มีทั้งหมด 4 กลุม ไดคา
ความรวมกนัของแตละตัวแปรระหวาง .477 ถึง .759  และคาไอเกนมีคามากกวา 1.071 
 
 ตอนที่ 3  การกําหนดมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
ในตอนนี้เปนการวิจยัเชิงคณุภาพจากการประชุมกลุม (Focus Groups) โดยใชแนวทางการประชุม
กลุม (Focus Groups Guideline) ทําการวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) จากการประชุมกลุมแบบเจาะลึกกับผูจัดการ หรือหวัหนางานฝายทรัพยากรมนุษย 
จํานวน 17 คน พบวา  
 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนการใชแนวคิดของสหรัฐอเมริกา ที่เนนพฤติกรรม
สวนบุคคล และคุณลักษณะที่ดีเหมาะกับอตุสาหกรรมยานยนต สามารถแบงออกเปน 3 กลุม
สมรรถนะหลักดังนี ้ 
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 กลุมสมรรถนะหลักที่ 1  “การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)” 
ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ดังตอไปนี ้
 
 1.   มุงเนนหาวิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางเห็นไดชัดเจน  
 
 2.  พัฒนาองคการอยางตอเนือ่ง โดยการผลักดัน และการกระตุนจูงใจใหสมาชิกในการ
แสวงหาความรู 
 
 3.  คิดริเร่ิมตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 
 
 4.  ติดตามสถานการณธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็อยูตลอดเวลา 
 
 5.  ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 
 
 6.  จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย 
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 1  นักทรัพยากรมนษุยควรมีความรู และทักษะ  เชน  การบริหาร
สมัยใหม ระบบสารสนเทศทางดานทรัพยากรมนุษย หลักการของมนษุยสัมพันธ หลักการสื่อสาร
ทางธุรกิจ และการใชภาษาตางประเทศไดแก ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน ดังนั้นสถาบันทาง
การศึกษา ควรมีหลักสูตรที่เนนองคความรูทางดานการบริหารสมัยใหม ระบบสารสนเทศทางดาน
ทรัพยากรมนษุย ตลอดจนการใชภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุน เปนตน    
สวนการฝกทกัษะของผูเรียน ควรเนนใหผูเรียนมีการทาํงานเปนกลุม การนําเสนอตอสาธารณะ 
และการสรุปความจากขอมูล เปนตน 
  
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 2  “การมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ (Achievement Orientation)” 
ประกอบดวย 6 สมรรถนะดังตอไปนี ้
 
 1.  วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 
 2.  ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 



 130

 3.  อุทิศตอองคการ โดยใหความสําคัญกับความตองการขององคการมากกวาตนเอง 
 
 4.  สงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิงปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน/ปฏิบัติงาน 
 
 5.  คิดเชิงวิเคราะหโดยการตคีวามหมาย และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 
 
 6.  มุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจนเขาใจธุรกิจขององคการอยางถองแท 
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 2  นักทรัพยากรมนษุยควรมีความรู และทักษะ  ไดแก  วิธีวิทยาการ
วิจยั  วัฒนธรรมองคการ  จิตวิทยาการใหคําปรึกษา  และการคิดเชิงตรรกะ  และความเปนเหตเุปนผล 
ดังนั้นสถาบันทางการศึกษาควรเปดการเรยีนการสอนที่เนนเรื่องกระบวนการวิจยัทางดาน
ทรัพยากรมนษุย จิตวิทยาองคการ และจิตวิทยาการใหคาํปรึกษา 
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 3  “การบริหารความขัดแยง (Conflict Management)”  
ประกอบดวย 4 สมรรถนะ ดังนี้ 
 
 1.  โนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกที่กําหนดขึ้นไดในสถานการณ   ที่ไม
ซับซอนยุงยาก 
 
 2.  ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ยขอขัดแยง 
 
 3.   ปรับตัวตอการทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ 
 
 4.  สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตาง ๆ  
 
 กลุมสมรรถนะหลักที่ 3 นักทรัพยากรมนษุยควรความรู และทักษะ ทางดานการบรหิาร
ความขัดแยง และหลักการจูงใจ ซ่ึงสถาบันทางการศึกษาควรเปดการเรยีนการสอนทีมุ่งเนนเรื่อง
การบรหิารความขัดแยง และหลักการจูงใจในองคการ 
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 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที ่( Functional Competency) เปนการใชแนวคิดของ
สหราชอาณาจกัร ที่เนนพัฒนาสายอาชีพ สามารถแบงออกเปน 3 กลุมสมรรถนะปฏิบัติหนาที่ดังนี ้
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 1  “ การบริหารสายอาชีพ (Career Management)”  
ประกอบดวย 8 องคประกอบไดแก 
 
 1.  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนาในสายอาชีพตาง ๆ  
 
 2.  นําหลักการและกระบวนการการบริหารความกาวหนาในสายอาชีพตาง ๆ  
 
 3.  กําหนดกลยุทธในการพฒันาความกาวหนาในสายอาชีพ ตามวัตถุประสงคขององคการ 
 
 4.  กําหนดกลยุทธในการบรหิารผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ 
 

5.  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 
 
 6.  เขาใจหลักการการบริหารผลงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกลยุทธขององคการ 
 
 7.  พัฒนาโครงสรางขององคการ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 
 8.  สรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานขององคการ 
 
 ความรูที่จําเปนตอการบริหารสายอาชีพคือ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การวางแผน        
สายอาชีพ  และการพัฒนาสายอาชีพ 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 2 “การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic 
Human Resources Management)”  ประกอบดวย 6 สมรรถนะดังนี ้
 
 1.   เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนษุย 
 



 132

 2.  มีความรูเกีย่วกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนษุย 
  

3.  มีความรู และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย 
 
 4.  อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนษุยไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 5.  วางแผนเชงิกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 
 
 6.  กําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความไดเปรยีบทางการแขงขัน 
 
 ความรูที่ควรเพิ่มเติมในสมรรถนะนี้คือ  การจัดการความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ
ทางดานทรัพยากรมนุษย ทฤษฏีองคการ และการวางแผนการทํางานภายในขององคการ โดย
บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย เปนบทบาทหุนสวนเชิงกลยุทธ (Strategic Partner) ในให
คําปรึกษากับผูบริหารระดับสูงในการตัดสนิใจระดับเชิงกลยุทธ 
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 3  “การฝกอบรม (Training)” ประกอบดวย                     
7 สมรรถนะ  ดังตอไปนี ้
 
 1.   วิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการขององคการ 
 
 2.   สอน หรือการเปนวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถายทอดความรูของการฝกอบรม 
 
 3.  มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย ตลอดจนสหภาพแรงงาน 
 
 4.   ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 
 5.   นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของ
องคการ 
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 6.   กําหนดกลยุทธการฝกอบรม การพัฒนา และการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน กลยทุธขององคการ 
 
 7.   นําหลักการ และแนวความคดิเรื่องอาชีวอนามัยมาพัฒนาองคการได 
 
 ความรูที่จําเปนในสมรรถนะนี้ คือ หลักการเรียนรูของผูใหญ หลักการพัฒนาหลักสูตรและ
การฝกอบรม กฎหมายแรงงาน หลักการอาชีวอนามัย และเทคนิคในการถายทอดความรู  
 
 สมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุมที่ 4 “การวาจาง และการบริหารคาตอบแทน (Hiring and 
Compensation Management)” ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ดังตอไปนี ้   
 
 1.  ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
 
 2.  ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมอืในการสรรหาและการคัดเลอืกใหเหมาะสมกับ
ความตองการขององคการ 
 
 3.  นําหลักการ และแนวคิดมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรไดอยางเหมาะสมกบั
องคการ 
  
 4.  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางานแตละตําแหนง 
 
 5.  จัดทําแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธองคการ 
 
 ความรูที่จําเปนตอองคประกอบนี้ คือ หลักการวางแผนในการจดัคนเขาทํางานขององคการ  
หลักการการสรางแบบสอบถามเพื่อการคัดเลือกพนกังาน  เทคนิคการสัมภาษณคนเขาทํางาน        
การวิเคราะหงาน และการพรรณนางาน  หลักการวางแผนการสืบทอดตําแหนง  ตลอดจน                   
การพยากรณกาํลังคน  และผลกระทบจากการวางแผนคาจางและการคัดเลือก 
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 จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต
แบงออกเปน 2  สมรรถนะ  คือ  สมรรถนะหลัก  ประกอบดวย การบริหารความเปลี่ยนแปลง      
การมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ และการบริหารความขัดแยง และสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่กลุม 
ประกอบดวย การบริหารสายอาชีพ การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การฝกอบรม และ           
การวาจางและการบริหารคาตอบแทน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 
1. ผลจากการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนตของ

กลุมสมรรถนะหลัก ทําใหสถาบันทางการศึกษาที่ทําการผลิตนักทรัพยากรมนุษย ควรมีการจัด
หลักสูตร หรือโครงการฝกอบรมของการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนทํางานจริง โดยเนนองค
ความรูทางดานการบริหารองคการสมัยใหม และการบรหิารความขัดแยงภายในองคการ ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี  การวิจยัทางดานทรัพยากรมนุษย จิตวิทยาใหคําปรึกษา การคิดเชิง
ตรรกะ และหลักการจูงใจในองคการ  และทางดานทกัษะสถาบันทางการศึกษา ควรเนนเรื่องการ
ทํางานเปนกลุม การนําเสนอตอสาธารณะ การสรุปความจากขอมูล การสรางมนุษยสมัพันธที่ดีกับ
ผูรวมงาน และการใชภาษาตางประเทศ และเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตมากกวารอยละ 50  เปน
บริษัทที่รวมทนุกับตางประเทศ ดังนั้นทกัษะการใชภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาญี่ปุน จึงมีความสําคัญมากตอการทํางานกับบริษัทขามชาติ  สวนทางดานอุตสาหกรรมยาน
ยนต ควรนําไปขยายผลตอการสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จภายในองคการ และนําสมรรถนะหลักใช
ในแผนก หรือฝาย หรือทั้งองคการ เพื่อประหยัดเวลา และคาใชจายในการหาสมรรถนะหลักของ
องคการ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพรอมสูนโยบายของดีทรอยสแหงเอเชียในอนาคต 

 
2. ผลจากการกําหนดมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนตของ

กลุมสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ ทําใหสถาบันการศึกษาควรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการตออุตสาหกรรมยานยนต และสรางความรวมมือกับสมาคมที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรมนษุย  เพื่อสรางมาตรฐานของขอสอบสําหรับผูที่ตองการทํางานในฝาย
ทรัพยากรมนษุย ตลอดจนเปนการยกระดบัของสายอาชีพในอนาคตได สวนอุตสาหกรรมยานยนต
ควรนําสมรรถนะการปฏิบัตหินาที่ไปวางโครงสรางของฝายทรัพยากรมนุษย เพื่อกําหนดกิจกรรม
ของแผนกตาง ๆ เชน แผนกฝกอบรม แผนกการสรรหาและการคัดเลือก และแผนกธรุการทั่วไป 
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เปนตน ทําใหสามารถวางแผนตอการรับนักทรัพยากรมนุษยเขามาทาํงานในฝายได และสามารถใช
เปนเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรมนุษยแตละแผนก หรือฝายได 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 

 
1.  การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยกบัอุตสาหกรรมอื่น ๆ ควร

เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมยานยนต  เพือ่ประโยชนตอการสรางความเปนวิชาชีพ (Professional) 
ตอการยอมรับในสายอาชีพนี้ตอไปในอนาคต 

 
2.  สมรรถนะหลัก และสมรรถนะการปฏิบตัิหนาที่นกัทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรม

ยานยนต ควรมีศึกษาการแบงระดับของสมรรถนะทั้งสองตามขนาดของสถานประกอบการ หรือ
ตําแหนงงานตาง ๆ ขององคการ เปนตน และในสวนสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ของนักทรัพยากร
มนุษย  ควรมกีารศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาขอสอบมาตรฐานในการแบงระดับของ      
นักทรัพยากรมนุษยตอไป 
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รายนามคณะกรรมการเดลฟาย 
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รายนามคณะกรรมการเดลฟาย  
 
1.  ดร. จตุรวฒัน ธนิษฐนนัท   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2.  ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3.  รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร  ทองใบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4.  รองศาสตราจารยธนชัย  ยมจินดา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. มณีวรรณ ฉัตรอทุัย สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
6.  คณุประเสริฐ  หัตถศักดิ ์   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด 
7.  คุณสุวัชชัย  แกวทรัพยศกัดิ ์   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด 
8.  คุณอดิศักดิ ์ ทองสม    บริษัท มหาจกัร ออโตเซลส จํากัด 
9.  คุณออมทรัพย  บุตรแกว   บริษัท นิสสัน ออโตเซลส จํากัด 
10 . คณุคมสันติ์  เลิศสกุลยั่งยืน   บริษัท เอบีเอส ออโต พารทจํากัด 
11.  คุณศุภเลิศ  บุญเย็น    บริษัท โกซอฟท จํากัด 
12.  คุณธนียา  เอื้อศิรินุเคราะห    บริษัท โกซอฟท จํากัด 
13.  ดร. ศศิชา  วงศไชย    บริษัท จัดหางาน และที่ปรึกษาเอ็ม บี เอส จํากัด 
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รายนามผูเชี่ยวชาญการประชุมกลุม 
 
1.  คุณดรุณวรรณ หลอฤทัย   Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. 
2.  คุณธนันท  ช้ันเสวิกุล  BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 
3.  คุณฟล บํารุงชีพ  FORD Operations Thailand Co., Ltd. 
4.  คุณไพศาล  วิโรจนปกรณ  General Motors (Thailand) Co., Ltd. 
5.  คุณปญญา  พฤกษา   General Motors (Thailand) Co., Ltd.   
6.  คุณวรพร  ฉายแสง   HINO Motors Manufacturing Co., Ltd. 
7. คุณปยศักดิ์  สูตรนันท  HINO Motors Sales (Thailand) Co., Ltd. 
8.  คุณสาธิต จันทะโก   Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. 
9.  คุณวันชยั บวรธรรมจักร  Isuzu Motors (Thailand) Co., Ltd. 
10.  คุณพรรณ ี สืบศรี   Siam Nissan Automobile Co., Ltd. 
11.  คุณพิจักษณ สิทธิวัฒนกุลธร  Siam Nissan Automobile Co., Ltd. 
12.  คุณสมพล  นวนาลยัวงศ  Thonburi Assembly Co., Ltd. 
13.  คุณกฤตชยั ราชุรัชต   Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. 
14.  คุณสุรชัย สินเจริญ   Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. 
15.  คุณพูนศักดิ์ โชคนําชัย  Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 
16.  คุณธนิษฐา  แดงมาศ   Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 
17.  คุณเมตตา  บุญอากาศ  Y.M.C. Assembly Co., Ltd. 
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รายชื่อสถานประกอบการ 

 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 89 แหง ดงัตอไปนี ้

 
1.  A.M.C.  TECHNOLOGY CO., LTD. 
2.  AEROFLEX INTERNATIONAL CO., LTD. 
3.  AGS AUTOPARTS  CO., LTD. 
4.  AMAZON  TRADING L.P. 
5.  AREE RADIATOR CO.,LTD. 
6.  ASIA COMPACT INDUSTRY CO., LTD. 
7.  ASIAN HONDA MOTOR CO., LTD. 
8.  ATABOON INTERNATIONAL CO., LTD. 
9.  AUTOMOTIVE MOLD TECHNOLOGY CO., LTD. 
10.  B.S. PRESS CO., LTD. 
11.  BANGCHAN GENERAL ASSEMBLY CO., LTD. 
12.  BANGKOK EAGLE WING CO., LTD. 
13.  BELL T.S.M. CORPORATION LTD. 
14.  BOON PRASIT KOLLAKARN LTD., PART. 
15.  BROTHER AUTO PARTS AND ENGINEERING CO., LTD. 
16.  CAR IMAGE CO., LTD. 
17.  CHANAKASEM INTERNATIONAL CO., LTD. 
18.  DAIWA ASIA CO., LTD. 
19.  DANA SPICER (THAILAND) CO., LTD. 
20.  ELECTRIC VEHICLES  (THAILAND) CO., LTD. 
21.  ERAWAN RUBBER CO., LTD. 
22.  FOAMEX ASIA CO., LTD. 
23.  FORD OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD. 
24.  FORMULA INDUSTRIES CO., LTD. 
25.  GENERAL ELECTRONIC  COMMERCE  SERVICES CO., LTD. 
26.  GOODYEAR (THAILAND) PLC. 
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27.  H.M. AUTOPARTS CO., LTD. 
28.  HIHERO CO., LTD. 
29.  HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD.  
30.  IDS ENTERPRISE SYSTEMS INTERNATIONAL CO., LTD. 
31.  INTERTOOL TECHNOLOGIES CO., LTD. 
32.  ISUZU ENGINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. 
33.  IZUMI PISTON MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. 
34.  K.K.P. AUTO PARTS CO., LTD. 
35.  KIAT CHAROEN CITY PARTS CO., LTD. 
36.  KK NAKAMURA MOULD CO., LTD. 
37.  KOSEI YACHIYODA WHEEL CO., LTD. 
38.  LEEGATE  INTERTRADE CO., LTD. 
39.  MAHAJAK AUTOPARTS CO., LTD. 
40.  MAHAJAK KYODO CO., LTD. 
41.  MARUI SUM (THAILAND) CO., LTD.  MISUMI (THAILAND) CO.,LTD. 
42.  MONOYONTCHAI CO., LTD. 
43.  N.C.R.RUBBER INDUSTRY CO., LTD. 
44.  N.O.K. INDUSTRY CO., LTD. 
45.  N.T.N. BEARING (THAILAND) CO., LTD. 
46.  N.V. BATTERY L.P. 
47.  NARIMUNE TECHNO ENGINEER (THAILAND) CO., LTD. 
48.  OGIHARA (THAILAND) CO.,LTD. 
49.  P.V.S.  EQUIPMENT L.P. 
50.  PANJAWATANA  PLASTIC CO.,LTD. 
51.  PATTANAKIT SPARE PARTS INDUSTRY  CO.,LTD. 
52.  PMC (THAILAND) CO., LTD. 
53.  PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES CO., LTD. 
54.  ROBERT BOSCH  LTD. 
55.  SADTAKIJ WATTANA KARNYANG CO., LTD. 
56.  SAHAKIT WISARN CO., LTD. 
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57.  SANGROMPO AUTOPART CO., LTD. 
58.  SATHIEN PLASTIC & FIBER CO., LTD. 
59.  SCANIA SIAM CO., LTD.  
60.  SCHAVAKON CO., LTD. 
61.  SIAM EBISU CO., LTD. 
62.  SIAM FILTER PRODUCTS  L.P. 
63.  SIAM MOULD AND PART CO., LTD. 
64.  SIAM V.M.C. SAFETY CO., LTD. 
65.  SIAM NIPPON STEEL PIPE CO., LTD. 
66.  SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. 
67.  SRI THAI THANA AUTOPARTS CO., LTD. 
68.  SRIBORISUTH INDUSTRIAL CO., LTD. 
69.  STANDARD RUBBER L.P. 
70.  SWEDISH MOTORS (PUBLIC) CO., LTD. 
71.  T.C.H. SUMINOE CO., LTD.  
72.  THAI AUTO INDUSTRY CO., LTD. 
73.  THAI FURNISHING FABRICS CO., LTD. 
74.  THAI HENG FOUNDRY AND MACHINING (1999) CO., LTD.  
75. THAI RADIATOR MFG. CO., LTD. 
76.  THERMSTAR CO., LTD. 
77.  TOP SUN CO., LTD. 
78.  TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO., LTD. 
79.  TRI PETCH ISUZU SALES CO., LTD. 
80.  UNITED COATING CO., LTD. 
81.  UNITED PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. 
82.  UNITED UNION PARTS CO., LTD. 
83.  UNITED WIRE PARTS CO., LTD. 
84.  V. GENERAL AUTO GROUP CO., LTD. 
85.  YANMAR S.P.CO., LTD. 
86.  YARNAPUND INTERNATIONAL CO., LTD. 
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87.  YARNAPUND PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
88.  ZEON ADVANCE POLY MIX CO., LTD. 
89.  ZF (THAILAND) LTD.  

  
จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวน 68 แหง ดงัตอไปนี ้

 
1.  A & P SIAM NEO GROUP PUBLIC CO., LTD. 
2.  A.A.A  MANUFACTURING CO., LTD. 
3.  A.P. HONDA CO., LTD. 
4.  AISIN  CLUTCH  DISC CO., LTD. 
5.  ARMSTRONG RUBBER & CHEMICAL  PRODUCTS CO., LTD. 
6.  ASAHI SOMBOON SHIPPO MOULDS CO., LTD. 
7.  A-TECH METAL WORKS CO., LTD.  
8.  BANDO MANUFACTURING (THAILAND)LTD. 
9.  BANGKOK COIL CENTER CO., LTD. 
10.  CH. AUTO  PARTS  CO,LTD. 
11.  CH. RADIATORS CO., LTD. 
12.  CHAI  WATANA  TANNERY  GROUP  PUBLIC  COMPANY  LTD. 
13.  CHAIYAPARN ENGINEERING CO., LTD. 
14.  CHAIYOOT  FACTORY (1998) CO., LTD. 
15.  CHULAPAT PLASTIC CO., LTD. 
16.  DAETWYLER I-O DEVICES (ASIA)CO., LTD. 
17.  DAIDO PDM (THAILAND) CO., LTD. 
18.  DENSO (THAILAND) CO., LTD. 
19.  ENGINEERING PLASTIC CO., LTD. 
20.  GENERAL SPING CENTER CO.,LTD. 
21.  HWA FONG RUBBER (THAILAND) CO., LTD. 
22.  ICI ASIATIC CHEMICAL CO., LTD. 
23.  I NTER-GLOBAL NETWORK (THAILAND) CO., LTD. 
24.  K.N.P. (1994) CO., LTD. 
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25.  KK SPAREPARTS CO., LTD. 
26.  LOHAKIT STEEL SERVICE  CENTER CO., LTD. 
27.  MAHLE SIAM FILTER SYSTEMS CO., LTD. 
28.  MUI LENG PANICH L.P. 
29.  MURAKAMI AMPRESS (THAILAND) CO., LTD. 
30.  NEW SOMTHAI MOTOR WORK CO., LTD. 
31.  NHK PRECISION (THAILAND)CO.,LTD 
32.  NIPPON PAINT (THAILAND) CO., LTD. 
33.  NISSEI TRADING (THAILAND) CO., LTD. 
34.  O.E.I.PARTS CO., LTD.  
35.  POLYFOAM KANAYAMA APPLIANCE LTD. 
36.  PULLTHANA PART AND MOLD CO., LTD. 
37.  S.P.MATAL PARTS CO., LTD. 
38.  S.Y.K. SPARE PARTS INDUSTRIAL CO., LTD. 
39.  SANG CHAROEN TOOLS CENTER CO., LTD. 
40.  SIAM AUTO  PARTS  CO., LTD. 
41.  SIAM ELECTRICAL  PARTS  CO., LTD. 
42.  SIAM GS  BATTERY  CO., LTD. 
43.  SIAM KAYABA  CO., LTD. 
44.  SIAM MOTORS AND NISSAN  CO., LTD. 
45.  SIAM  SANWA INDUSTRY CO., LTD. 
46.  SIAMESE-BANDO RUBBER INDUSTRY CO., LTD. 
47.  SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY CO., LTD. 
48.  SRI CHAROEN CHAI METAL PRODUCTS CO., LTD. 
49.  SRISUWAN  INDUSTRY  L.P. 
50.  SRITHAI AUTO SEATS  INDUSTRY  CO., LTD. 
51.  SUMMIT STEERING WHEEL CO., LTD. 
52.  SUN STAR ENGINEERING THAILAND CO., LTD. 
53.  T.S. INTERTECH CO., LTD. 
54.  T.S.K. FACTORY CO., LTD. 
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55.  TAI SHING LI INDUSTRY CO., LTD. 
56.  THAI AUTOMOTIVE  INDUSTRY  CO., LTD. 
57.  THAI CARBON & GRAPHITE CO., LTD. 
58.  THAI CITY LAMP CO., LTD. 
59.  THAI KANSAI  PAINT  CO., LTD. 
60.  THAI METRO INDUSTRY (1973) CO., LTD. 
61.  THAI NOK CO., LTD. 
62.  THAI OIL SEAL INDUSTRY CO., LTD. 
63.  THAI STEEL CABLE (TSK) CO., LTD. 
64.  THAI SWEDISH ASSESSMLY CO., LTD. 
65.  THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD. 
66.  TOYATA MOTOR (THAILAND) CO., LTD. 
67.  UNI-THAI AUTOPARTS CO.,LTD. 
68.  V. BROTHER INDUSTRY CO., LTD.   

  
จังหวัดชลบุรี มีจํานวน 33 แหง ดังตอไปนี ้

 
1.  ANDEN (THAILAND) CO.,LTD. 
2.  AUTOLIV (THAILAND) CO.,LTD. 
3.  B.T. AUTO PART CO.,LTD. 
4.  CHERRY  SERINA  CO,LTD. 
5.  CHOLPRASIT RADIATOR L.P. 
6.  EVER WEALTH PLASTIC (THAILAND) CO., LTD. 
7.  HONDA LOCK THAI CO., LTD. 
8.  IHARA MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. 
9.  INTERNATIONAL CASTING CO.,LTD. 
10.  JIBUHIN (THAILAND) CO., LTD. 
11.  KITAGAWA (THAILAND)  CO., LTD. 
12.  MCC INDUSTRIAL NEW 1999 CO., LTD. 
13.  ND RUBBER CO., LTD. 
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14.  NILES (THAILAND) CO., LTD. 
15.   NITTAN (THAILAND) CO., LTD. 
16.  NSK BEARINGS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. 
17.  NSK SAFETY TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. 
18.  SIAM  DENSO  MANUFACTURING  CO., LTD. 
19.  SIAM  DK  TECHNOLOGY  CO., LTD. 
20.  SIAM  RIKEN  INDUSTRIAL  CO., LTD. 
21.  SIAM CALSONIC CO., LTD. 
22.  SIAM HITACHI AUTOMOTIVE PRODUCTS CO.,LTD. 
23.  SIAM NISSAN SAMMITR CO., LTD. 
24.  SIAM ZEXEL CO., LTD. 
25.  SUMMIT  SHOWA  MANUFACTURING  CO., LTD. 
26.  SUMMIT KURATA MANUFACTURING CO., LTD. 
27.  TALAYTHONG FACTORY CO., LTD. 
28.  THAI  NIPPON SEIKI CO., LTD. 
29.  THAI  SEAT  BELT  CO., LTD. 
30.  THAI SUMMIT HARNESS CO.,LTD. 
31.  THAI SUMMIT LEAMCHABANG AUTOPARTS CO., LTD. 
32.  TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD. 
33.  WEARNES PRESION (THAILAND) LTD. 

  
จังหวัดระยอง มีจํานวน 22 แหง  ดงัตอไปนี้ 

 
1.  BADER (ASIA) CO.,LTD. 
2.  BANGKOK EASTERN COIL CENTER CO., LTD. 
3.  BOSCH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD. 
4.  CATALER (THAILAND) CO., LTD. 
5.  DAIDO  SITTIPOL CO,LTD. 
6.  DELPHI AUTOMOTIVE  SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD. 
7.  ENGELHARD CHEMCAT (THAILAND)  LTD. 
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8.  GENERAL MOTOR CO., LTD. 
9.  GENERAL SEATING (THAILAND) CO.,LTD. 
10.  INERGY  AUTIMOTIVE  SYSTEMS (THAILAND) LTD. 
11.  KAWASAKI MOTORS ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD. 
12.  NAKATAN THAI INDUSTRY CO., LTD. 
13.  NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO., LTD. 
14.  SANKO DIECASTING (THAILAND) LTD. 
15.  THAI FINE SINTER  CO.,LTD. 
16.  THAI MEIRA CO., LTD. 
17.  THAI YASHIRO LTD. 
18.  TOYODA MACHINE WORKS (THAILAND) CO.,LTD. 
19.  TSUCHIYOSHI SOMBOON SAND CO., LTD. 
20.  VISTEON (THAILAND) LTD. 
21.  YAMASEI THAI CO.,  LTD. 
22.  ZEXEL CLUTH (THAILAND) CO.,  LTD. 

    
จังหวัดปทุมธานี มีจํานวน 17 แหง ดงัตอไปนี ้

 
1.  FABRINET CO., LTD. 
2.  J.PHIPHAT AUTOPART INDUSTRY CO., LTD. 
3.  KEHIN  METAL (THAILAND) CO., LTD. 
4.  KWANGKIJ INDUSTRY CO., LTD. 
5.  MATSUSHITA ELECTRIC WORKS (THAILAND) CO., LTD. 
6.  MITSUBISHI BELTING (THAILAND) CO., LTD. 
7.  NICHIN ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD. 
8.   NISSAN DIESEL (THAILAND) CO., LTD. 
9.  OTA SEMITSU KANAGATA (THAILAND) CO., LTD. 
10.  P&S RANGSIT CO.,LTD. 
11.  SETI (THAILAND) CO., LTD 
12.  SHINDENGEN (THAILAND) CO., LTD. 
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13.  SIAM BATTERY INDUSTRY CO., LTD. 
14.  THAI ASCO BRAKE CO., LTD. 
15.  THAI MITCHI CORPORATION LTD. 
16.  TONG YANG (I.K.I.) VEHICLE PARTS CO., LTD. 
17.  WICHIEN DYNAMIC INDUSTRY CO., LTD.  

  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 13 แหง ดังตอไปนี ้
 
1.  AAPICO HITEC CO., LTD. 
2.  ABLE SANOH INDUSTRIES (1996) CO., LTD. 
3.  CKL  ELETRONNICS CO., LTD. 
4.  FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS (THAILAND) LTD. 
5.  FERODO (THAILAND) CO., LTD. 
6.  FUJI AUTOPART INDUSTRY CO.,LTD. 
7.  INOAC TOKAI (THAILAND) CO.,LTD. 
8.  N.I.(THAILAND) CO.,LTD. 
9.  NAKASHIMA RUBBER (THAILAND) CO.,LTD. 
10.  OKAMATO(THAI) CO., LTD. 
11.  Q.D.P. (THAILAND) CO., LTD. 
12.  SIAM  MACHINERY & EQUIPMENT  CO., LTD. 
13.  YONEDEN (THAILAND) CO., LTD. 

  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 10 แหง ดงัตอไปนี ้
 
1.  ASHIMORI (THAILAND) CO., LTD. 
2.  C.C. AUTO PART CO.,  LTD. 
3.  KOJO PARTS STANDARD CO., LTD. 
4.  MIYOCHI PRECISION (THAILAND) CO., LTD. 
5.  S.K. AUTO  INTERIOR  CO., LTD. 
6.  THAI FUKOKU CO., LTD. 
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7.  TIEN YUEN MACHINEY MFG.(THAILAND)CO.,LTD. 
8.  UNION NIFCO CO.,LTD. 
9.  UNISIA JECS (THAILAND) CO., LTD. 
10.  Y S PUND CO., LTD. 

  
จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวน 8 แหง ดงัตอไปนี ้
 
1.  BOONSONG PRECISION SUPPLY CO., LTD. 
2.  DEESTONE  CO,LTD. 
3.  HUA HENG RUBBER FACTORY 
4.  MASTER  PARTS  CO.,LTD. 
5.  PONGPARA CODAN RUBBER CO., LTD. 
6.  SAMMITR  MOTORS  MANUFACTURING  CO., LTD. 
7.  SIAM  SERA  FB  CO., LTD. 
8.  SIAM RUBBER L.P. 

  
จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน 6 แหง ดงัตอไปนี ้
 
1.  25 INDUSTRIAL PRODUCT CO., LTD. 
2.  ALCAST  CO., LTD. 
3.  CHO YANYONTALAI GARAGE 
4.  NISSIN BRAKE SYSTEM CO.,LTD. 
5.  PCS-NISSIN  CO., LTD. 
6.  TOKICO (THAILAND) CO., LTD. 

  
จังหวัดสระบุรี มีจํานวน 4 แหง ดงัตอไปนี้ 

 
1.  SIAM  FURUKAWA  CO., LTD. 
2.  SIAM  LEMMERZ  CO., LTD. 
3.  SIAM  NAWALOHA FOUNDRY  CO., LTD. 
4.  SIAM  TYRE  INDUSTRY  CO., LTD. 
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จังหวัดนครปฐม มีจํานวน 3 แหง ดงัตอไปนี ้
 

1.  NANYANG FILTER L.P. 
2.  WORLDWIDE STEEL BALL CO., LTD. 
3.  VIRAYONT GROUP CO., LTD. 

  
จังหวัดนนทบรีุ มีจํานวน 3 แหง ดงัตอไปนี้ 
 
1.  ETERNAL ENTERPRISE CO., LTD. 
2.  S.S.S. AUTO PARTS CO., LTD. 
3.  THAI NKK METAL CO., LTD. 

  
จังหวัดปราจนีบุรี มีจํานวน 2 แหง ดงัตอไปนี ้
 
1.  SIAM AISIN  CO., LTD. 
2.  THAI SYNERGY WORKS CO., LTD. 

 
จังหวัดราชบุรี มีจํานวน 2 แหง ดังตอไปนี ้
 
1.  S.W. RUBBER CO., LTD. 
2.  DAIMOND DEMEMSION CO., LTD. 

 
จังหวัดนครนายก มีจํานวน 1 แหง ดงัตอไปนี ้
 
1.  GOLD PRESS INDUSTRY CO.,LTD. 
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จังหวัดสงขลา มีจํานวน 1 แหง ดังตอไปนี ้
 
1.  THAI AKE SAFETY GLASS CO., LTD. 

 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีจํานวน 1 แหง ดงัตอไปนี ้
 
1.  UNION SAVE AUTO PARTS CO., LTD. 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือของระยะทีห่นึ่ง 
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แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ คร้ังท่ี  1 
เร่ือง การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย ในอุตสาหกรรมยานยนต 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 

 
 ขอความกรุณาสงกลับคืนภายในวันท่ี 30 เมษายน 2549 จักเปนพระคุณอยางยิ่ง และ 
ถาทานผูเชีย่วชาญมีขอสงสยัเก่ียวกับขอคําถาม กรุณาตดิตอ อนชุัย เบอรโทร 08-6699-9753   
หรือ 08-1354-2272  

 นิยามคําศพัทท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี ้
 1. นักทรัพยากรมนุษย หมายถึง ผูปฏิบัติงานทางดานการวางระเบยีบปฏิบัติของ
พนักงาน วางระเบียบการบริหารงานบุคคล และวางระเบียบหรือระบบการประเมินผลงาน 
ของพนักงาน เพื่อเตรียมการจัดจาง การจัดสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ การฝกอบรม                   
และการปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล 
 2. มาตรฐานสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่ควรมีประกอบดวยความรู ทักษะ และ
เจตคติ อันเกี่ยวของกับงานทีจ่ะทํา ซ่ึงตรงกบัความตองการของลักษณะงานตําแหนงตางๆ 
 3. ฝายทรัพยากรมนุษย หมายถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ และกลยุทธ
ตางๆ เพื่อการพยากรณ วางแผนความตองการทรัพยากรมนุษยขององคการ ดําเนินการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมสนใจในการ
ธํารงรักษา พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิม่พูนความรู ความสามารถ ตลอดจน 
มีเจตคติที่ดีตอองคการ 
 4. อุตสาหกรรมยานยนต หมายถึง ผูประกอบการของกลุมอุตสาหกรรมรถยนต  
กลุมอุตสาหกรรมรถเชิงพาณิชย กลุมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต และกลุมอุตสาหกรรม
ช้ินสวนยานยนต โดยเปนโรงงานประกอบยานยนต ผูผลิตชิ้นสวนอะไหลยานยนต  
ตลอดจนผูประกอบการที่ทําหนาที่เปนศนูยบริการตางๆ ของบริษัทรถยนต และจักรยานยนต 

 วัตถุประสงคของการสอบถามครั้งนี ้คือ 
 เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย  
เพื่อนําไปใชขอมูลในการสรางแบบสอบถามตนแบบไปสอบถามผูประกอบการในระยะตอไป 
 



 172

Core Competency ของนักทรัพยากรมนษุย ในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
1……………………………………………………………… 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
6………………………………………………………………. 
7………………………………………………………………. 
8………………………………………………………………. 
9………………………………………………………………... 
 

Functional Competency ของนักทรัพยากรมนุษย ในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
1……………………………………………………………… 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
6………………………………………………………………. 
7………………………………………………………………. 
8………………………………………………………………. 
9………………………………………………………………. 
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คําชี้แจง 
 กรุณาทําเครื่องหมาย    ลอมรอบในชองขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญเทานั้น เพื่อ
รวบรวมขอคดิเห็นทานสรางแบบสอบถามตนแบบเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุย
ในอุตสาหกรรมยานยนตสวนความคิดเห็นของทาน หากทานมีความคดิเห็นเพิ่มเติม กรุณาแสดง
ความคิดเหน็ในชองเหตุผลเพิ่มเติมของแตละขอ หรือขอเสนอแนะทั่วไป 
 

 
สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยท่ีควรมี 

ขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ เหตุผล 
เพิ่มเติม 

 จําเปน 
ตองถาม
อยางยิ่ง 

จําเปน  
ตอง
ถาม 

ควร
ถาม 

ถามก็ได   
ไมถาม
ก็ได 

ไมจําเปน 
ตอง
ถาม 

จากขอคิดเห็น 
ทาน 

Core Competency 
1. มุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจน 
    เขาใจธุรกิจขององคการอยางถองแท 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 

2. ประสานงานภายใน และภายนอกของ 
    องคการ 

4 3 2 1 0  

3. ใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 4 3 2 1 0  
4. วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  4 3 2 1 0  
5. ประนีประนอม และไกลเกลี่ยขอขัดแยง 4 3 2 1 0  
6. คิดแบบนวัตกรรมใหม เพื่อการพัฒนา 
    องคการ 

4 3 2 1 0  

7. โนมนาวใหผูอื่นยินยอมในขอเสนอ หรือ 
     ทางเลือกที่กําหนดขึ้นไดในสถานการณที่ 
      ไมซับซอนยุงยาก 

4 3 2 1 0  

8. สรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธ 
     ตางๆ 

4 3 2 1 0  

9. จัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย 4 3 2 1 0  
10. ปรับตัวตอการทํางานอยางมี 
      ประสิทธิภาพ และยอมรับการ 
      เปลี่ยนแปลงขององคการได 

4 3 2 1 0  

11. ตระหนักรู และเขาใจอารมณ  
      ความรูสึกและแรงผลักดันของตนเองได 

4 3 2 1 0  
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สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยท่ีควรมี 

ขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ เหตุผล 
เพิ่มเติม 

 จําเปน 
ตองถาม
อยางยิ่ง 

จําเปน  
ตอง
ถาม 

ควร
ถาม 

ถามก็ได   
ไมถาม
ก็ได 

ไมจําเปน 
ตอง
ถาม 

จากขอคิดเห็น 
ทาน 

12. พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดยการ 
       ผลักดัน และการกระตุนจูงใจใหสมาชิก 
      ในการแสวงหาความรู 

4 3 2 1 0  

13. มุงเนนหาวิธีการใหมๆ เพื่อการ 
      ปรับปรุงงานอยางเห็นไดชัดเจน  

4 3 2 1 0  

14. คิดริเริ่มตอการพัฒนาโครงสราง 
      บริหารองคการ 

4 3 2 1 0  

15. บริหารโครงการตางๆ ในองคการ 4 3 2 1 0  
16. ติดตามสถานการณธุรกิจที่ 
      เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา 

4 3 2 1 0  

17. ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางชัดเจน  
      และเหมาะสม 

4 3 2 1 0  

18. คิดเชิงวิเคราะหโดยการตีความหมาย  
      และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 

4 3 2 1 0  

19. สรางความแตกตางทางธุรกิจของ 
      องคการ 

4 3 2 1 0  

20. ทํางานเปนทีม และความรวมมือใน 
      การทํางาน โดยใหยอมรับความคิดเห็น 
     ของบุคคลอื่น 

4 3 2 1 0  

21. เจรจาตอรอง เพื่อสรางความไดเปรียบ 
      ทางการแขงขันในเชิงธุรกิจ 

4 3 2 1 0  

22. ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบตางๆ ของ 
      องคการ 

4 3 2 1 0  

23. สรางวัฒนธรรมที่ดีตอองคการ 4 3 2 1 0  
24. รับรูขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ 
      เกี่ยวของกับงานที่ไดรับผิดชอบไดอยาง  
      รวดเร็ว  

4 3 2 1 0  
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สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยท่ีควรมี 

ขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ เหตุผล 
เพิ่มเติม 

 จําเปน 
ตองถาม
อยางยิ่ง 

จําเปน  
ตอง
ถาม 

ควร
ถาม 

ถามก็ได   
ไมถาม
ก็ได 

ไมจําเปน 
ตอง
ถาม 

จากขอคิดเห็น 
ทาน 

25. ต้ังใจที่จะปฏิบัติตามเปาหมายดวย 
      ความกระตือรือรน และความเพียรพยายาม 

4 3 2 1 0  

26. กระตือรือรนตอการทํางานที่ไดรับ 
      มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

4 3 2 1 0  

27. ไววางใจ และความเชื่อถือของ 
      องคการในการกําหนดนโยบาย 

4 3 2 1 0  

28. เขาใจในความตองการ และความ 
      คาดหวังของสมาชิกในองคการได 

4 3 2 1 0  

 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ…………………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………... 
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สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยท่ีควรมี 

ขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ เหตุผล 
เพิ่มเติม 

 จําเปน 
ตองถาม
อยางยิ่ง 

จําเปน  
ตอง
ถาม 

ควร
ถาม 

ถามก็ได   
ไมถาม
ก็ได 

ไมจําเปน 
ตอง
ถาม 

จากขอคิดเห็น 
ทาน 

Functional Competency 
1. วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารทรัพยากร 
     มนุษยขององคการ 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 

2. มีความรู และความเขาใจในการบริหาร 
    ทรัพยากรมนุษย 

4 3 2 1 0  

3. มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับการ 
    บริหารทรัพยากรมนุษย 

4 3 2 1 0  

4. เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการ 
    วางแผนทรัพยากรมนุษย 

4 3 2 1 0  

5. อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากร 
    มนุษยไดอยางเปนรูปธรรม 

4 3 2 1 0  

6. กําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย 
    เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

4 3 2 1 0  

7. ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการ 
    ใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4 3 2 1 0  

8. จัดทําแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมให 
     สอดคลองกับกลยุทธองคการ 

4 3 2 1 0  

9. ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมือใน   
    การสรรหาและการคัดเลือกใหเหมาะสมกับ 
    ความตองการขององคการ 

4 3 2 1 0  

10. มีความรู และเขาใจหลักการในการสรรหา 
     บุคลากรไดอยางเหมาะสมกับองคการ 

4 3 2 1 0  

11. บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบน 
      ฐานของคางานแตละตําแหนง 

4 3 2 1 0  

12. มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงาน 
     สัมพันธเชิงกฎหมาย ตลอดจนสหภาพ 
     แรงงาน 

4 3 2 1 0  

13. มีความรูเกี่ยวกับทางดานการผลิต 4 3 2 1 0  
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สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยท่ีควรมี 

ขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ เหตุผล 
เพิ่มเติม 

 จําเปน 
ตองถาม
อยางยิ่ง 

จําเปน  
ตอง
ถาม 

ควร
ถาม 

ถามก็ได   
ไมถาม
ก็ได 

ไมจําเปน 
ตอง
ถาม 

จากขอคิดเห็น 
ทาน 

14. นําหลักการ และแนวความคิด 
      เรื่องอาชีวอนามัยมาพัฒนา 
      องคการ 

4 3 2 1 0  

15. มีการวิเคราะหตนทุน-กําไรของ 
     องคการ 

4 3 2 1 0  

16. มีการวางแผนทางการเงินใหกับ 
      องคการ 

4 3 2 1 0  

17. นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อ 
      การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง   
      กับวัฒนธรรมขององคการ 

4 3 2 1 0  

18. วิเคราะหความจําเปนของการ 
      ฝกอบรมใหสอดคลองกับความ 
      ตองการขององคการ 

4 3 2 1 0  

19. สรางสื่อในการนําเสนอของการ 
      ฝกอบรม 

4 3 2 1 0  

20. สอน หรือเปนวิทยากร ตลอดจนมี 
      เทคนิคการถายทอดความรูของ 
      การฝกอบรม 

4 3 2 1 0  

21. ประเมินผลการฝกอบรมไดตาม 
     วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

4 3 2 1 0  

22. กําหนดกลยุทธการฝกอบรม การ 
      พัฒนา และการจัดการเรียนรูให 
      สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยุทธ  
      ขององคการ 

4 3 2 1 0  

23. เขาใจหลักการและกระบวนการ 
      การบริหารความกาวหนาในสาย 
      อาชีพตางๆ  

4 3 2 1 0  
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สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยท่ีควรมี 

ขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ เหตุผล 
เพิ่มเติม 

 จําเปน 
ตองถาม
อยางยิ่ง 

จําเปน  
ตอง
ถาม 

ควร
ถาม 

ถามก็ได   
ไมถาม
ก็ได 

ไมจําเปน 
ตอง
ถาม 

จากขอคิดเห็น 
ทาน 

24. พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคใน 
      การวางแผนการพัฒนาในสาย 
      อาชีพตางๆ  

4 3 2 1 0  

25. กําหนดกลยุทธในการพัฒนา 
      ความกาวหนาในสายอาชีพ ตาม 
      วัตถุประสงคขององคการ 

4 3 2 1 0  

26. พัฒนาโครงสรางขององคการ ให 
      สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน 
      ปจจุบัน  

4 3 2 1 0  

27. กําหนดกิจกรรม หรือโครงการ 
      ตางๆ เพื่อสงเสริมภาพลักษณของ 
      องคการ 

4 3 2 1 0  

28. พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปน 
      ผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 

4 3 2 1 0  

29. เขาใจหลักการการบริหารผลงาน 
      ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกล 
       ยุทธขององคการ 

4 3 2 1 0  

30. สรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
      ไดตามความตองการขององคการ 

4 3 2 1 0  

31. เขาใจหลักการ และแนวความคิด 
      ของผลิตภาพในองคการ 

4 3 2 1 0  

32. กําหนดมาตรฐานการทํางานของ 
      ฝายอื่นๆ นอกจากฝายทรัพยากร 
      มนุษย 

4 3 2 1 0  

33. กําหนดกลยุทธในการบริหาร 
      ผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
      ขององคการ 

4 3 2 1 0  
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สมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยท่ีควรมี 

ขอคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ เหตุผล 
เพิ่มเติม 

 จําเปน 
ตองถาม
อยางยิ่ง 

จําเปน  
ตอง
ถาม 

ควร
ถาม 

ถามก็ได   
ไมถาม
ก็ได 

ไมจําเปน 
ตอง
ถาม 

จากขอคิดเห็น 
ทาน 

34. แยกแยะปญหาออกเปนประเด็น 
      ยอยๆ และเชื่อมโยงประเด็นตางๆ  
     นั้นไดในหลายมุมมอง 

4 3 2 1 0  

35. เขียนรายงานตางๆ ได ตลอดจน 
      การจดบันทึกการประชุมตางๆ  

4 3 2 1 0  

 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ…………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
==========ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณท่ีทานใหความกรุณาตอบแบบสอบถาม============ 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือระยะที่สอง 
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ตัวอยางแบบสอบถาม 
 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย ในอุตสาหกรรมยานยนต 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้มีจํานวนทั้งหมด 7 หนา ซ่ึงประกอบดวย 
 สวนที1่   ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที2่  ขอมูลของการดําเนนิงานของกิจการของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที3่  สมรรถนะหลัก(Core Competencies) ของนักทรัพยากรมนุษย ในอุตสาหกรรม
ยานยนต 
 สวนที4่  สมรรถนะการปฏิบัติหนาที(่Functional Competencies) ของนักทรัพยากรมนุษย 
ในอุตสาหกรรมยานยนต  
 
 ใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยผลที่ไดนั้นจักเปน
ประโยชนตอแนวทางการพฒันาทางดานการศึกษาของระดับมหภาค และการพัฒนากิจกรรมทาง
วิชาการนกัศึกษา / นิสิตของมหาวิทยาลัยในระดับจุลภาค  
 
สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ  

� ชาย    �   หญิง  
 
2. อายุของทาน___________ป (โปรดระบุจํานวนเต็ม) 
  
3. ประสบการณในการทํางานดานอุตสาหกรรมยานยนตของทาน_______ป  
    (โปรดระบจุํานวนเต็ม) 
  
4. ระดับการศกึษาของทาน 
 � ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  � มัธยมศึกษาตอนตน � มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 � ปริญญาตรี   � สูงกวาปรญิญาตรี 
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สวนท่ี 2  ขอมูลของการดําเนินงานของกจิการของผูตอบแบบสอบถาม 

 
1. จํานวนพนกังานทั้งหมดของกิจการทานจํานวน……………คน 
 
2. กิจการของทานมีลักษณะการกอตั้งในรปูแบบใด 
 � หางหุนสวนจํากัด  � บริษัท จํากดั  
 � บริษัท มหาชน  � อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………….…. 
 

3. กิจการของทานมีผูรวมทนุตางประเทศหรือไม 
 � ไมมี เพราะคนไทยถือหุน 100 %  
 � มี เปนผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ 

ประเทศ.......................................  
 

4. สวนใหญลูกคาของกิจการทานสวนใหญเปนประเภทใด (ตอบเพียง 1 ขอ) 
 � ในประเทศทั้งหมด  
 � ตางประเทศทั้งหมด 
 � ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
  

5. กิจการของทาน เปนกจิการประเภทใด 
� กลุมผูประกอบรถยนต และจักรยานยนต 
� กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต (Tier 1) ใหกับกลุมผูประกอบรถยนต และจักรยานยนต  
� กลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต (Tier 2 และ3) ใหกับกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต (Tier 1) 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................................. 

 

6. ในฝายทรัพยากรมนษุย/ ฝายบุคคลมีบุคลากรจํานวน……………..คน 
 
7. ในฝายทรัพยากรมนษุย /ฝายบุคคล ทานมีแผนกใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 แผนก) 
       �แผนกการคัดเลือก และสรรหาบุคลากร   จํานวน ......................... คน   
       � แผนกฝกอบรมและพัฒนา    จํานวน .......................... คน   
       � แผนกแรงงานสัมพนัธ และสวัสดกิาร  จํานวน ........................... คน   
       � แผนกบริหารคาจาง และเงินเดือน   จํานวน …………..……. คน   
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8. ทานคิดวาในฝายทรัพยากรมนุษย แผนกใดมีความสําคญัมากที่สุดใหเรียงลําดับ 
 ………แผนกการคัดเลือก และสรรหาบุคลากร 
 ………แผนกฝกอบรม และการพัฒนา   
 ………แผนกแรงงานสัมพนัธ และสวัสดกิาร   
 ………แผนกบริหารคาจาง และเงินเดือน 
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สวนท่ี 3  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต  
 คําชี้แจง  ทานคิดวาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของนักทรัพยากรมนษุย           
ในอุตสาหกรรมยานยนต โดยใหทานทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็ของทาน 
และมีเกณฑดงันี้ 
 5  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับมากทีสุ่ด 
 4  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับนอย 
 1  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ระดับของการใชสมรรถนะ 
 มากที่สุด  นอยท่ีสุด 
1.  การมุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจนเขาใจธุรกิจของ 
     องคการอยางถองแท 

5 4 3 2 1 

2.  การใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 5 4 3 2 1 
3.  การวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนษุย  5 4 3 2 1 
4.  การบริหารความขัดแยงขององคการ 5 4 3 2 1 
5.  การโนมนาวใหผูอ่ืนยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือก 
     ที่กําหนดขึ้นไดในสถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก 

5 4 3 2 1 

6.  การสรางวิสัยทัศนตอองคการ และกลยุทธตางๆ  5 4 3 2 1 
7.  การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนษุย 5 4 3 2 1 
8.  การปรับตัวตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับ 
     การเปลี่ยนแปลงขององคการได 

5 4 3 2 1 

9.  การพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดยการผลักดัน และ    
     การกระตุน จูงใจใหสมาชกิในการแสวงหาความรู 

5 4 3 2 1 

10.  การมุงเนนหาวิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยาง 
       เห็นไดชัดเจน  

5 4 3 2 1 

11.  การคิดริเร่ิมตอการพัฒนาโครงสรางบริหารองคการ 5 4 3 2 1 
12.  การติดตามสถานการณธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยู 
       ตลอดเวลา 

5 4 3 2 1 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ระดับของการใชสมรรถนะ 
 มากที่สุด  นอยท่ีสุด 
13.  การติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางชดัเจน และเหมาะสม 5 4 3 2 1 
14.  การคิดเชงิวิเคราะหโดยการตีความหมาย และหา 
        ความสัมพันธเชิงเหตุผล 

5 4 3 2 1 

15.  การอุทิศตอองคการ โดยใหความสําคญักับความตองการ 
       ขององคการมากกวาตนเอง 

5 4 3 2 1 

16.  การสงมอบการบริหารงานบุคคลในเชงิปฏิบัติใหกับ 
       ผูบริหารงาน/ปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

 
ขอเสนอแนะ……………………………………………………...……………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………… 
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สวนท่ี 4  สมรรถนะการปฏิบัติหนาที ่(Functional Competencies) ของนักทรัพยากรมนุษย  ใน
อุตสาหกรรมยานยนต  
 คําชี้แจง  ทานคิดวาสมรรถนะหนาที่ (Functional Competencies) ของนักทรัพยากรมนุษย
ในอุตสาหกรรมยานยนต โดยใหทานทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็ของทาน 
และมีเกณฑดงันี้ 
 5  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับมากทีสุ่ด 
 4  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับมาก 
 3  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับนอย 
 1  หมายถึง  ความคิดเห็นของทานสมรรถนะที่มีการใชสมรรถนะอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
 

สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ี (Functional Competencies) ระดับของการใชสมรรถนะ 
 มากที่สุด  นอยท่ีสุด 
1. วางแผนเชิงกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 5 4 3 2 1 
2. มีความรู และความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนษุย 5 4 3 2 1 
3. มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่เกีย่วกับการบริหารทรัพยากร 
     มนุษย 

5 4 3 2 1 

4. การเขาใจหลักการ แนวคดิและขั้นตอนในการวางแผน 
     ทรัพยากรมนุษย 

5 4 3 2 1 

5. อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนษุยไดอยางเปน 
     รูปธรรม 

5 4 3 2 1 

6. กําหนดกลยทุธการบริหารทรัพยากรมนษุยเพื่อสรางความ 
    ไดเปรียบทางการแขงขัน 

5 4 3 2 1 

7. ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการใชเครื่องมือ 
    ไดอยางเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

8. จัดทําแผนอตัรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธ   
     องคการ 

5 4 3 2 1 

9. ปรับปรุง / พัฒนากระบวน และเครื่องมอืในการสรรหาและ 
     การคัดเลือกใหเหมาะสมกับความตองการขององคการ 

5 4 3 2 1 
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สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ี (Functional Competencies) ระดับของการใชสมรรถนะ 
 มากที่สุด  นอยท่ีสุด 
10. นําหลักการ และแนวคิดมาประยุกตใชในการสรรหา 
      บุคลากรไดอยางเหมาะสมกับองคการ 

5 4 3 2 1 

11.  บริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบนฐานของคางาน 
       แตละตําแหนง 

5 4 3 2 1 

12.  มีความรู และเขาใจในหลักการแรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย  
       ตลอดจนสหภาพแรงงาน 

5 4 3 2 1 

13.  นําหลักการ และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมาพฒันา 
       องคการ  

5 4 3 2 1 

14.  นําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อพัฒนาหลักสูตรให 
       สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคการ 

5 4 3 2 1 

15.  วิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรมใหสอดคลองกับ 
       ความตองการขององคการ 

5 4 3 2 1 

16.  สอน หรือการเปนวิทยากร ตลอดจนมเีทคนิคการถายทอด 
       ความรูของการฝกอบรม 

5 4 3 2 1 

17.  ประเมินผลการฝกอบรมไดตามวัตถุประสงคของการ 
        ฝกอบรม 

5 4 3 2 1 

18.  กําหนดกลยุทธการฝกอบรม การพัฒนา และการจัดการ 
       เรียนรูใหสอดคลองกับวิสัยทัศน กลยทุธขององคการ 

5 4 3 2 1 

19.  นําหลักการและกระบวนการการบริหารความกาวหนา 
       ในสายอาชีพตางๆ  

5 4 3 2 1 

20.  พัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการวางแผนการพัฒนา 
       ในสายอาชีพตางๆ  

5 4 3 2 1 

21.  กําหนดกลยุทธในการพฒันาความกาวหนาในสายอาชีพ  
       ตามวัตถุประสงคขององคการ 

5 4 3 2 1 

22.  พัฒนาโครงสรางขององคการ ใหสอดคลองกับการ 
       เปลี่ยนแปลงในปจจุบนั  

5 4 3 2 1 

23.  พัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
       ตอองคการ 

5 4 3 2 1 
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สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ี (Functional Competencies) ระดับของการใชสมรรถนะ 
 มากที่สุด  นอยท่ีสุด 
24.  เขาใจหลกัการการบริหารผลงานใหสอดคลองกับวสัิยทัศน  
        และกลยทุธขององคการ 

5 4 3 2 1 

25.  สรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานขององคการ 5 4 3 2 1 
26.  กําหนดกลยุทธในการบริหารผลงาน ใหสอดคลองกับ 
        วิสัยทัศนขององคการ 

5 4 3 2 1 

 
ขอเสนอแนะ……………………………………………………...……………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูงในการตอบแบบสอบถาม 

นายอนุชัย  รามวรังกูร 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือระยะที่สาม 
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ประเด็นคําถามสําหรับการประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) 

 
 
สวนท่ี 1  ทรรศนะเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของนกัทรัพยากรมนุษย และ
สมรรถนะการปฏิบตัิงาน 
 
1. ในทรรศนะของทาน ทานคิดวาสมรรถนะหลัก (Core Competency)  และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน (Functional Competency) ของนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนตควรเปน
อยางไร และมปีระโยชนตอการบริหารทรัพยากรมนษุยขององคการหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………… 
 
2. ในความคดิเห็นของทาน ควรกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการ
ปฏิบตัิงาน (Functional Competency) ของนักทรัพยากรมนุษยในอตุสาหกรรมยานยนต หรือไม 
เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………… 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย ในอตุสาหกรรม 
ยานยนต 
 
1. ในความคดิของทานมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนตควรจะวาง
กรอบมาตรฐานอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ถาทานคิดวาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Functional 
Competency) มีความสําคัญอยางไรของการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย                  
ในอุตสาหกรรมยานยนตอยางไร  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. องคประกอบแตละองคประกอบที่เกดิจากการจัดกลุมโดย Factor Analysis ทานจะสราง
มาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนต ไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ในความคดิของทาน แตละองคประกอบทานตองการอะไรเพิ่มเติมหรือไม 
 

สมรรถนะหลัก คุณลักษณะของนักทรัพยากรมนุษย 
องคประกอบที่ 1.................................... 
……………………………………...…
……………………………………...…
……………………………………...…
………………………………………... 

 

องคประกอบที่ 2.................................... 
……………………………………...…
……………………………………...…
……………………………………...…
………………………………………... 

 

องคประกอบที่ 3.................................... 
……………………………………...…
……………………………………...…
……………………………………...…
………………………………………... 

 

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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สมรรถนะการปฏิบตัิหนาท่ี คุณลักษณะของนักทรัพยากรมนุษย 
องคประกอบที่1..................................... 
……………………………………...…
……………………………………...…
……………………………………...…
………………………………………... 

 

องคประกอบที่ 2.................................... 
……………………………………...…
……………………………………...…
……………………………………...…
………………………………………... 

 

องคประกอบที่ 3.................................... 
……………………………………...…
……………………………………...…
……………………………………...…
………………………………………... 

 

องคประกอบที่ 4.................................... 
……………………………………...…
……………………………………...…
……………………………………...…
………………………………………... 

 

 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ช 
                                              หนังสือขอความรวมมือในการทําวิทยานพินธ   
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ที่ ศธ 0513.109/ 
 

                    

 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  

                                        มีนาคม  2549 
  

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญผูเช่ียวชาญ เปนคณะกรรมการ Delphi พิจารณาแบบสอบถามครั้งที่ 1 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการวิทยานิพนธ จํานวน 1 ชุด 
  2.  แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
 
เรียน  
 
 ดวย นายอนุชัย  รามวรังกูร  นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  ใหทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  “การพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต”  ภายใตการควบคุมของ  

1. รองศาสตราจารย กุลขณิษฐ  ราเชนบุณยวัทน,  Ph.D. ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย วิกร            ตัณฑวุฑโฒ,  Ed.D. กรรมการวิชาเอก 
3. รองศาสตราจารย พนิต           เข็มทอง,  Ed.D. กรรมการวิชาเอก 

 ในการทําวิจัยครั้งนี้  จําเปนตองสรางเครื่องมือจากเทคนิค Delphi  และทางบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของทานแลว  พบวาทานเปนผูมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากร
มนุษย   
 จึงเรียนมาเพื่อเรยีนเชิญผูเช่ียวชาญ เปนคณะกรรมการ Delphi พิจารณาแบบสอบถามครั้งที่ 1 และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (รองศาสตราจารยวินัย  อาจคงหาญ) 
บัณฑิตวิทยาลัย                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-2942-8445-50 
โทรสาร  0-2942-8445 ตอ 206 



 196

 
 
 
ที่ ศธ 0513.109/ 
 

                    

 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  

                                        พฤษภาคม  2549 
  

 

 
เรื่อง ขอเรียนเชิญผูเช่ียวชาญ พิจารณาแบบสอบถามครั้งที่ 2 
 
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
 
เรียน  
 
 ตามที่นายอนุชัย  รามวรังกูร  นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับความกรุณาจากทานใหเปนผูเช่ียวชาญในการวิจัย ประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่อง  
“การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต”  ภายใตการควบคุมของ  

1. รองศาสตราจารย กุลขณิษฐ  ราเชนบุณยวัทน,  Ph.D. ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย วิกร            ตัณฑวุฑโฒ,  Ed.D. กรรมการวิชาเอก 
3. รองศาสตราจารย พนิต           เข็มทอง,  Ed.D.  กรรมการวิชาเอก 
การตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 ทางนิสิตไดดําเนินการประมวลผลเสร็จเรียบรอยแลวนั้น เพื่อให

แบบสอบถามตนแบบใหมีคุณภาพ  ทางนิสิตจึงดําเนินการตอใหทานพิจารณาแบบสอบถามครั้งที่2  
จึงเรียนมาเพื่อเรยีนเชิญผูเช่ียวชาญ พิจารณาแบบสอบถามครั้งที่ 2 และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (รองศาสตราจารยวินัย  อาจคงหาญ) 
บัณฑิตวิทยาลัย                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-2942-8445-50 
โทรสาร  0-2942-8445 ตอ 206 
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ที่ ศธ 0513.109/ 
 

                    

 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  

                                        มิถุนายน  2549 
  

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถาม 
 
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม ปากกา และซองพรอมแสตมป จํานวน 1 ชุด 
 
เรียน ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย หรือผูที่เกี่ยวของ   
 
 ดวย นายอนุชัย  รามวรังกูร  นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  ใหทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  “การพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต”  ภายใตการควบคุมของ  

1. รองศาสตราจารย กุลขณิษฐ  ราเชนบุณยวัทน,  Ph.D. ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย วิกร            ตัณฑวุฑโฒ,  Ed.D. กรรมการวิชาเอก 
3. รองศาสตราจารย พนิต           เข็มทอง,  Ed.D. กรรมการวิชาเอก 

 เนื่องจากทานเปนผูที่มีประสบการณ ความรู และความสามารถที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้เปนอยางดี ในการนี้
ใครขอความอนุเคราะหใหทานพิจารณาแบบสอบถามที่แนบมาซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเดลฟาย
แลว โดยตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงอยางมากที่สุด ซึ่งขอมูลของทานจะใชเพื่อการศึกษาเทานั้น 
โปรดสงแบบสอบถามที่ทานตอบแลว  บรรจุใสซองจดหมายที่แนบสงคืนตามที่อยูเตรียมไว  ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2549  หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอคําถามของแบบสอบถามดังกลาวกรุณาติดตอ นายอนุชัย รามวรัง
กูร เบอรโทรศัพท    06-699-9753 หรือ 01-354-2272 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง มา ณ โอกาสนี ้
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
        (รองศาสตราจารยวินัย  อาจคงหาญ) 
บัณฑิตวิทยาลัย                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-2942-8445-50 
โทรสาร  0-2942-8445 ตอ 206 
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ที่ ศธ0513.109/  
 

                    

 
 
 
ภาควิชาอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  
 

                                        มกราคม  2550 
  

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิในการประชุมกลุม (Focus Group) 
 
สิ่งที่สงมาดวย โครงรางมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 ชุด 
   
เรียน   

ดวย นายอนุชัย  รามวรังกูร  นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  ใหทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  “การพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต”  ภายใตการควบคุมของ  

1. รองศาสตราจารย กุลขณิษฐ  ราเชนบุณยวัทน,  Ph.D. ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย วิกร            ตัณฑวุฑโฒ,  Ed.D. กรรมการวิชาเอก 
3. รองศาสตราจารย พนิต           เข็มทอง,  Ed.D. กรรมการวิชาเอก 
 

การวิจัยครั้งนี้ นิสิตมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลวิขัยประกอบการทําวิทยานิพนธ โดยขอ
เชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม เพื่อวิพากย วิจารณ และวางกรอบมาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมยานยนต ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม โรงพยาบาลปยะเวท 
หากทานมีขอสงสัย โปรดกรุณาติดตอ นายอนุชัย รามวรังกูร เบอรโทรศัพท   08-6699-9753 หรือ 08-1354-2272 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหแก นายอนุชัย รามวรังกูร และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (รองศาสตราจารยวินัย  อาจคงหาญ) 
บัณฑิตวิทยาลัย                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-2942-8445-50 
โทรสาร  0-2942-8445 ตอ 206 



 

 

 

ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
 
ช่ือ –นามสกุล นายอนุชัย  รามวรังกูร 
เกิดวันที ่ 25 มิถุนายน 2517 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี  

วิทยาศาสตรประยุกตบณัฑิต   
(คณิตศาสตรประยุกต)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
(บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ตาํแหนงปจจบุัน หัวหนาสาขาวชิาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สถานที่ทํางานปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนสนับสนุนคุณภาพงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําป 2550 
 




