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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล  2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  3) เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ  ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  4) เพ่ือ
เสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนสู่องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง

ประเทศไทย โดยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและบุคลากรของการยางแห่งประเทศ
ไทย จ านวน 97 คน  ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว  ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านคุณภาพของพนักงาน ปัจจัยต่างๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยต่างๆ และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลทางบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลทางลบต่อการ เป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย ข้อเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ 1) การพัฒนา

ทรัยพากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนารายบุคคลโดยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเองของบุคลากร  3) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลากรเพ่ือตอบสนองให้ตรง
กับความต้องการขององค์การ 4) ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี  (Talent 
Management) 5) ผลักดันการบริหารผลงานด้วยเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 6) มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การด้วยการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาองค์การ  และการ
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บริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่
ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง  
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The objectives of this research were 1) to study the level of opinion towards being 

a high-performance organization of the Rubber Authority of Thailand base on personal 

factors 2) to to study the relationship between external environmental factors Internal 

factors Job and organization related factors and human resource development and being 

a high-performance organization of the Rubber Authority of Thailand. 3) to study the 

influence of external environmental factors, Internal factors, Job and organization related 

factors and human resource development that results in being a high-performance 

organization of the Rubber Authority of Thailand 4) to propose guidelines for human 

resource development in driving towards the High-Performance Organization of the 

Rubber Authority of Thailand. Using the mixed methodology research, The samples of 

this study were 97. Frequency, mean, percentage, standard deviation, t-Test, One-way 

ANOVA, Pearson’s product moment coefficient, and regression analysis were employed 

to analyze the data. 

            The findings are as followings; 

 



 ง 

            1) The level of opinion towards being a high-performance organization of 

the Rubber Authority of Thailand is overall at a high level. The highest average aspect is 

long-term focus and the lowest mean value is the quality of the staff. 

            2) Various factors and human resource development have a positive 

relationship with being a high-performance organization. 

            3) Various factors and human resource development have a positive 

influence on being a high-performance organization of the Rubber Authority of Thailand. 

Except the external environment factors that have a negative influence on a high 

performance organization of the Rubber Authority of Thailand. 

Suggestions on human resource development guidelines are: 1) Human trafficking 

development of the Rubber Authority of Thailand must focus on technology and 

innovation. 2) Human resource development must focus on individual development by 

creating incentives for the development of personnel Organization 4) Determine 

strategies and policies for managing talent. 5) Pushing the management of the work as 

an organization that drives continuous innovation 6) Focus on organizational 

development by defining strategies and planning for organizational development and 

change management and systematic learning management to support the change and 

move towards the digital age continuously. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร . 
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจารย์สละเวลาอันมีค่ายิ่งใน

การให้ค าปรึกษาค าแนะน า ก าลังใจ คอยผลักดัน และติดตามให้ผู้วิจัยจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เป็น
ผลส าเร็จ   ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี ที่กรุณาเป็น ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในการการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้

อย่างสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ ที่กรุณารับเป็น กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้อย่าง

สมบูรณ์ และผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารสายงานต่างๆ 
และบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้ควา มอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และอ านวยความสะดวกในทุกๆ กระบวนการในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์

ผู้บิหารจนผู้วิจัยสามารถด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จ  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ 
และตระกูลจันสุกสี ที่ให้การสนับสนุน  และเป็นก าลังใจในการศึกษามาตลอด  ขอขอบพระคุณผู้ มี

พระคุณต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจและอ านวยความ
สะดวกในทุกกระบวนการของการศึกษาและจัดท าวิทยานิพนธ์ และสุดท้ายต้องขอขอบพระคุณสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา  และขอขอบคุณนักวิชาการ ผู้วิจัย

ทุกท่านที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาผลงานทางวิชาการและสมารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์
ในครั้งนี้ จนท าให้ผู้วิจัยท าการศึกษาครั้งนี้ส า เร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจาก

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา  มารดา ครูอาจารย์ที่ประสิทธ์ิประศาสตร์วิชา
ความรู้ แนะน า ให้ค าปรึกษา ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นวลีที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง

แห่งยุคสมัย ซ่ึงเป็นความท้าทายต่อการบริการการพัฒนาในระดับมหภาค (โลก ภูมิภาค ประเทศ) 
และระดับจุลภาค (องค์การ หน่วยงาน) ภายใต้การแข่งขันของธุรกิจในกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ตามพลวัตของโลก หลายทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานการผลิตต้องผันตนเอง
ไปสู่ เศรษฐกิจบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้  และนวัตกรรม ( Partnership 21st 
century skills, 2008: 2) ซ่ึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกที่ก าลังเกิดขึ้นทั่วโลก 3 กระแสหลัก 

คือ การเปลี่ยนแปลงทั่วโลก (Globalization) เช่น สังคมดิจิทัล (Digitization) การกระจายและความ
เจริญความเป็นคนเมืองที่เพ่ิมมากขึ้น (Urbanization) และผลกระทบที่ทุกคนได้รับกันทั่วโลก 

(Commonization) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย และโรค
ระบาด เป็นต้น กระแสที่สอง การรวมกลุ่มกันในภูมิภาค (Regionalization) และ กระแสที่สาม การมี
ความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มแข็ง (Localization) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) กระแสดังกล่าว

ย่อมมีผลกระทบต่อองค์การทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รวมทั้งประเทศไทยอย่างแน่นอน    

การพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงหรือองค์การแห่งความเป็นเลิศอย่าง

ยั่งยืนเป็นเป้าหมายสุดท้ายและมีความส าคัญต่อองค์การทุกองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถที่จะ
แข่งขันและด ารงอยู่ได้  ก้าวทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกห้วงเวลา ทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์การ การที่องค์การจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ กับปัจจัยต่างๆ 

มากมาย อาทิ การออกแบบองค์การ การบริหารจัดการ การบริหารทุนมนุษย์ การบริหารสารสนเทศ
และทรัพยากรอ่ืนๆ ปัจจัยหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์การนั้นก็คือ

ทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ขององค์การ ซ่ึงจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมและ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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ในการปฏิรูปประเทศและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การน า
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยการน้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” และการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ

การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ของคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็น “แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)”  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12) รวมทั้งนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือไทยแลนด์ 4.0 ที่
ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ Values Based Economy 

หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้นล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ทั้งสิ้น ซ่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้บรรจุยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์แรกของการพัฒนา และยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดย

จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศด าเนินไปอย่างมีทิศทางและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซ่ึงในการจัด
อันดับการแข่งขันปี 2558-2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ( The 

Global Competitiveness Report 2015–2016) และจากการจัดอันดับการพัฒนาทุนมนุษย์ ในปี 
2016 ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 48 จาก 130 ประเทศทั่วโลก (The Human Capital Report 2016)  

จากการปฏิรูปประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีการควบรวมหน่วยงานราชการบาง

หน่วยงาน ซ่ึงการยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand: RAOT) เป็นองค์การหนึ่ง
ที่เกิดจากควบรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ องค์การสวนยาง สถาบันวิจัยยาง และกองทุน
สงเคราะห์สวนยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558 เพ่ือให้เกิดการบูร

ณาการการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของประเทศ สื บเนื่องจากความต้องการในการแก้ไข
ปัญหายางพาราของประเทศ ทั้งนี้ อุปทานรวมยางพาราของไทยเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 -2557 จ านวน 

139,984 เมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 2.99 โดยมีปริมาณอุปทานรวมปี 2556 จ านวน 4 ,688,424 
เมตริกตัน และปี 2557 จ านวน 4 ,828,408 เมตริกตัน ตามล าดับ และอุปสงค์รวมเพ่ิมขึ้นจากปี 
2556-2557 จ านวน 126 ,083 เมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 3.01 โดยมีปริมาณอุปสงค์รวมปี 2556 

จ านวน 4 ,185,569 เมตริกตัน และปี 2557 จ านวน 4 ,311,652 เมตริกตัน (สถาบันวิจัยยาง, มปป.) 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของปริมาณยางพาราไทยนั้ นมีส่วนต่างกัน โดย

อุปทานของยางพาราไทยมีปริมาณที่สูงกว่าปริมาณอุปสงค์ทั้งในปี 2556 และ 2557 จ านวน 502 ,855 
และ 516,756 เมตริกตัน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1.1) 
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ตารางที่ 1.1: บัญชีสมดุลยางพาราไทยปี 2555-2558 

หน่วย: เมตริกตัน 

รายการ ปร ิมาณ 
สัดส่วนในป ี

(%) 

  2555 2556 2557 2558 2556 2557 

อุปทาน 

สต๊อกต้นปี 361,558 516,675 502,855 516,756 11.02 10.41 

ผลผลิตในปี 3,778,010 4,170,428 4,323,975 4,473,370 88.95 89.55 

น าเข้า 3,492 1,321 1,578 * 0.03 0.03 

รวม 4,143,059 46,888,424 4,828,408 ** 100 100 

อุปสงค์ 

ส่งออกยาง

มาตรฐาน 
2,556,103 2,951,642 3,025,910 3,205,662 70.52 70.18 

ส่งออกยาง

ผสมสารเคมี 
565,229 713,299 744,739 543,794 17.04 17.27 

ใช้ในประเทศ 505,052 520,628 541,003 600,491 12 13 

รวม 3,626,384 4,185,569 4,311,652 4,349,947 100 100 

สต๊อกปลายปี 88,424 502,855 516,756 642,895 - - 

รวมสมดุล 4,143,059 4,688,424 4,828,408 4,992,842 100 100 

 
ที่มา:  สถาบันวิจัยยาง (มปป.) 
หมายเหตุ: * ยังไม่มีข้อมูล ** ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 

การจัดต้ังองค์การใหม่ของการยางแห่งประเทศไทยนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนองค์การจาก
หน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อาทิ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร การก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบและกระบวนการท างาน รวมทั้งวัฒนธรรมขององค์การ 
โดยเฉพาะการควบรวมพนักงานของหน่วยงานเดิมที่มีมาแต่เดิม ซ่ึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ส าคัญนั้น พนักงานของแต่ละหน่วยงานย่อมมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และสไตล์การท างานที่
แตกต่างกันไปตามองค์กรเดิมที่ตนสังกัดอยู่ เม่ือมีการควบรวมและจัดโครงสร้างการบริหารงานใหม่ 

รวมทั้งเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การ
ใหม่ กระบวนการท างาน รูปแบบ และวัฒนธรรมในการท างานย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน  
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สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายต่อการบริหารองค์การและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการ

เปลี่ยนทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ความจ าเป็นที่ส าคัญ
คือการพัฒนาพนักงานหรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้  ทักษะ 

ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือรองรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังค ากล่าว
ที่ว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและความอยู่รอดขององค์การ” (สุจิตรา ธนานันท์, 2550) ซ่ึงเม่ือพนักงานมีศักยภาพย่อมจะ

ส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การในที่สุด  

ความท้าทายที่กล่าวมาในเบื้องต้น จึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การของการยางแห่ง

ประเทศไทยไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงหรือองค์การแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนั้น 
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจต่อปัจจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทย โดย
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนา

องค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทยต่อไป   

 

1.2 ค าถามการ วิจ ัย  

ปัจจัยต่างๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทยอย่างไร ประกอบด้วย ค าถามย่อย คือ 

1) ระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยเป็น
อย่างไร 

2) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง

ประเทศไทยอย่างไร 
3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง

แห่งประเทศไทยอย่างไร 
4) ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง

ประเทศไทยอย่างไร 

5) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในงานและองค์การมีมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การสมร รถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างไร 
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6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทยอย่างไร 

7) ปัจจัยต่างๆและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทยอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการ วิจ ัย  

1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัย
ความเก่ียวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์กา รสมรรถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทย 

3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความ
เก่ียวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง

ของการยางแห่งประเทศไทย 
4) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนสู่องค์การสมรรถนะสูง

ของการยางแห่งประเทศไทย 

 
1.4 ขอบเขตของการศ ึกษา 

1) มุ่งศึกษาพนักงานของการยางแห่งประเทศไทยในส านักงานส่วนกลางและภูมิภาค 
2) มุ่งศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง

แห่งประเทศไทย  

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ 

3) ทราบถึงระดับความคิดเห็นต่อระดับองค์การสมรรถนะสูง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของการ
ยางแห่งประเทศไทย 
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4) ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความ
เก่ียวข้องในงานและองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ

ยางแห่งประเทศไทย 
5) ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภ ายในองค์การ ปัจจัยความ

เก่ียวข้องในงานและองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทย 

6) น าเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง

แห่งประเทศไทย 
 

1.6 ค  านิยาม 

องค ์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หมายถึง องค์การที่ประสบ
ความส าเร็จในระยะยาว โดยดึงเอาศักยภาพของพนักงานออกมาใช้อย่างเต็มความสามารถ สามารถ

ปรับตัวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หมายถึง กระบวนการ

ลงทุนในมนุษย์ทั้งระยะสั้นและระยาวเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในทั้งระดับบุคคล กลุ่มและองค์การ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ตามที่องค์การต้องการ เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลงานของระดับบุคคล กลุ่ม 

และองค์การ รวมทั้งตอบสนองต่อความส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  

การพัฒ นารายบุคค ล (Individual Development) หมายถึง การพัฒนาที่ มุ่งเน้นในตัว
บุคคลและหวังผลในระยะสั้น โดยผ่านการฝึกอบรม การศึกษา และพัฒนา  

การ พัฒ นาสายอาช ีพ (Career Development) หมายถึง กระบวนการที่องค์การและ
พนักงานมีเป้าหมายทางอาชีพที่สอดคล้องกัน มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าและการพัฒนาซ่ึง

เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งเน้นที่ ตัวบุคคลและมุ่งผลลัพธ์ใน
ระยะยาวต่อองค์การ 

การบร ิหารผลงาน (Performance Management) หมายถึง กลยุทธ์และการบูรณาการ

วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ กลุ่มหรือทีม และปัจเจกบุคคล 
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การพัฒ นาองค ์การ  (Organization Development) หมายถึง การปรับปรุงองค์การให้
เกิดประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับองค์การ และเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลาหลายศาสตร์ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ 

ค ุณภาพของการ จัดการ  (Quality of Management) หมายถึง คุณภาพของการบริหาร
องค์การ 

การ เปิดกว้างและใส่ใจปฏ ิบัติ (Openness and Action Oriented) หมายถึง การเปิด

กว้างของผู้บริหารให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การและมีความยืดหยุ่น 

การ มุ่งเน้นผลลัพธ ์ร ะยะยาว  (Long-term Oriented) หมายถึง การมุ่งผลส าเร็จของ

องค์การในระยะยาว ได้รับการยอมรับและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ  

การ ปร ับปร ุงและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement and renewal) 
หมายถึง การจัดการที่มีการวางแผน ติดตามปรับปรุง และมีนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง 

ค ุณภาพของพนักงาน (Quality of employees) หมายถึง พนักงานมีความสามารถ

หลากหลายส่งเสริมซ่ึงกันและกัน มีความยืดหยุ่น และมีแรงบันดาลใจในการท างานจนบรรลุผลส าเร็จ  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานแ ละองค ์การ   (Job and Organization Ralated Factors) 
หมายถึง ปฏิกิริยาอาการหรือแนวโน้มการแสดงออกของพนักงานในองค์การทั้งในระดับปัจเจกบุคคล

และระดับองค์การ ซ่ึงแสดงผ่านทัศนคติที่มีต่องานและองค์การ 

ปัจจัยสภาพแ วดล้อมภายนอก (External Environment Factors) หมายถึง ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การและการรบริหารองค์การสู่เป้าหมาย 

ปัจจัยภายในองค ์การ  (Internal Organization Factors) หมายถึง ลักษณะการจัด
โครงสร้างองค์การ การออกแบบองค์การ กระบวนการท างาน และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 



บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจ ัยที่เก ี่ยวข้อง  

การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง กรณีศึกษา 

การยางแห่งประเทศไทย ซ่ึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง เป็นการศึกษาโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย โดย
ผู้ศึกษาได้แบ่งทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องไว้ดังนี้   

2.1 แนวคิดองค์การสมรรถนะสูง 

2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
2.3 การพัฒนารายบุคคลที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

2.4 การพัฒนาสายอาชีพที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
2.5 การบริหารผลงานที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
2.6 การพัฒนาองค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

2.7 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
2.8 ปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง  

2.9 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดองค์การสมรรถนะส ูง  

 กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และกระแสคลื่นลูกที่ 4 หรือ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ( Industry 4.0) ก าลังเป็นที่ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก โดยกระแสกการพัฒนาอย่างยั่งยืนปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987 โดยคณะกรรมาธิการโลก
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของสหประชาชาติ (United Nation’s World Commission on 
Environment and Development) โ ดย ไ ด้ ให้ แนว คิดของกา ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
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development)  ไ ว้ ว่ า  “ Development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”  หรื อ  “ กา ร

พัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าให้
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปต้องลดลง” (สุโขทัยธรรมาธิราช , 2549) 

และจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ปี ค.ศ. 2016 กล่าวถึง การประชุมนานาชาติเม่ือปี 
2558 ในประเด็นการเงินเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ นั้นได้มีการนิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ใน 15 ปีข้างหน้า และก าหนดเป้าหมายของ

กา ร พัฒนา อย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable Development Goals: SDGs)  ส่วนกร ะ แสกา รปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมยุคที่ 4 (Industry 4.0) นั้น เริ่มเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนี เม่ือปี พ.ศ. 2555  ซ่ึงได้มีการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในประเทศของตน โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ
ปรับโครงสร้างของประเทศเยอรมนีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก าลังก้าวไปสู่ยุค 
Internet of things ซ่ึงการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และภาคเศรษฐกิจ บริการ

ที่ชาญฉลาดกว่าที่เคยเป็นมา (วารสารส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, มปป.: 22-23) และเป็นตัวแบบ
ให้แก่ประเทศต่าง ๆ อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน หันมาให้

ความส าคัญต่อกระแสดังกล่าว รวมทั้งประเทศไทย เริ่มมีการกล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 
อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2559 และเริ่มมีทิศทางและความชัดเจนในปี พ.ศ. 2560 โดยรัฐบาลพล
เอกประยุทธ์  จันทร์โอชา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซ่ึงมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไปสู่

สังคมอุตสาหกรรม 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือรองรับการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้ก้าวทันอานา
ประเทศ   

ปรากฏการณ์ดังกล่าว ย่อมส่งผลให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนย่อมมีการต่ืนตัว เพ่ือให้

องค์การมีการปรับตัว สามารถอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงผลกร ะทบ
ของกระแสดังกล่าวนั้น จะท าให้องค์ต้องเตรียมตัวรับมือ และเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ ดังที่ Gary Dessler (2003 อ้างถึงใน (สุจิตรา ธนานันท์, 2550) 
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบองค์การสมัยใหม่ คือเทคโนโลยีและระบบการผลิต มีส่วนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในองค์การ ดังนี้ ประการแรก ระบบการผลิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ประการที่สอง 

แนวโน้มการผลิตมีลักษณะเป็น Mass Customization ประการที่สาม มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ ประการที่สี่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การจะท า

ให้เกิดสังคมสารสนเทศ (The Information Society) และประการสุดท้าย การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
องค์การใหม่จะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึง นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559: 404) น าเสนอใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับทุนมนุษย์และองค์การไว้อย่างน่าสนใจว่า ปัจจุบันองค์การทุกองค์การให้ความ
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สนใจต่อประเด็นการพัฒนาสมรรถนะขององค์การ โดยผ่านการกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
ให้มีความสามารถพิเศษ ทักษะ และสร้างโอกาสในการให้พนักงานยกกระดับความรู้ความ ทักษะและ

ความสามรถด้วยกลยุทธ์เชิงรุก (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) ทั้งนี้องค์การจะมีการด าเนินการด้วยกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ และบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจมีการก าหนดตัวชี้วัดในเป้าหมายของ

การด าเนินธุรกิจที่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วย ท าให้องค์การต้อง
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวท่ีว่า 
“การจัดการธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จได้ในอนาคตเป็นความท้าทายของผู้บริหาร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการเป็นหนึ่ง และเพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่ตนด าเนินอยู่” (ผลิน ภู่ จรูญ, 
2550) 

องค์การสมรรถนะสูง เริ่มเกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.
1993 เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานของภาครัฐ โดยได้มีการออกกฎหมาย United States Federal 
Government Performance and Results Act of 1993 (ภาคภูมิ ฤกขะเมธ , 2553) จึงท าให้เกิด

วัฒนธรรมองค์การที่มีแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การของตนเองสู่ความเป็นเลิศ (excellence 
organizational) หรือ เป็นอง ค์การที่ มีสมรรถนะสูง  (high performance organizations: HPOs)  

ส าหรับประเทศไทย ได้มีการน าแนวคิดองค์การสมรรถนะสูง (HPO) และน าเสนอเป็นครั้งแรก โดย 
ปตท. ซ่ึงค าว่าองค์การสมรรถนะสูง หรือองค์การแห่งความเป็นเลิศ ได้ถูกพัฒนามาจากการพัฒนา
องค์การที่มีขีดสมรรถนะ (High Competency Organization) โดยมีผู้ศึกษาได้นิยามความหมายและ

อธิบายแนวคิดดังกล่าว ดังนี้  Linda Holbeche (2004 อ้างถึงใน ภาคภูมิ ฤกษ์ขะเมธ, 2553: 33-46)  
กล่าวถึง องค์การสมรรถนะสูงว่าเป็นองค์การที่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์การ เป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม ซ่ึงสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความยืดหยุ่น และจูงใจให้พนักงานรักษา

ความเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้อย่างยั่งยืน ส่วน Epstein (2004 อ้างถึงใน A. A. de Waal, 2007) 
ได้นิยามว่า องค์การสมรรถนะสูง ว่าเป็นองค์การที่มีผลลัพธ์ด้านการเงินที่แข็งแกร่ง สร้างความพึงพอใจ

ของต่อลูกค้าและพนักงาน พนักงานมีความคิดริเริ่มอยู่ในระดับสูง มีผลิตภาพและนวัตกรรม มีความ
สอดคล้องของการวัดผลงานและระบบการให้รางวัล และมีภาวะผู้น าที่แข็งแกร่ง ซ่ึงสอดคล้องกับ De 
Waal (2007: 4) นิยามค าว่า องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่บรรลุผลลัพธ์ทางการเงินดีกว่าคู่แข่ง

ในระยะเวลาหนึ่ง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาศักยภาพหลัก
อย่างต่อเนื่อง และถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ขององค์การ นอกจากนี้ Jaewoo Kim & Seung 

Cheon Bang (2013) นิยามค าว่า องค์การสมรรถนะสูง ว่าเป็นองค์การที่บรรลุผลลัพธ์ท่ีดีกว่าคู่แข่งใน
ระยะยาว โดยสามารถปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วด้วยการบริหารจัดการ
ในระยะยาว โดยการบูรณาการและสอดคล้องกับโครงสร้าง และมีการปรับปรุงความสามารถหลักอย่าง
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ต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับพนักงานในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์ (2551: 11-35) ได้สรุปความหมายของ องค์การสมรรถนะสูง ไว้ว่า องค์การสมรรถนะสูง 

หมายถึง องค์การที่บรรลุผลส าเร็จในวัตถุประสงค์แห่งการผลิตสินค้าและบริการโดยมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน ซ่ึงสามรถดึงศักยภาพที่สูงสุดของพนักงานออกมาใช้ และรักษาพนักงานที่ดีเหล่านั้นไว้กับ

องค์การ เป็นองค์การเป็นองค์การมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ ว และความสอดคล้องกันทั้งกระ บวนการท างาน เทคโนโลยีและ
ความสามารถของพนักงาน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551) นอกจากนี้ นิสดารก์  เวชยานนท์ 

(2551: 55) ได้อธิบายค าว่า องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่สามารถดึงศักยภาพในตัวพนักงาน 
เพ่ือการสร้างสมรรถนะขององค์การให้มีผลงานในระดับสูง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การสมรรถนะสูง 

หมายถึง องค์การที่สามารถด าเนินงานบรรลุความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ได้ดีกว่าคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต ด้วยการ
ดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ 

ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์
และสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  (นิสดารก์ เวชยา

นนท์, 2551) 

แนวคิดองค์การสมรรถนะสูงมาจาก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การ
ที่ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organizations) และ แนวคิดการพัฒนาองค์การของตนเอง

ให้เป็นที่ เป็นเลิศ (Excellence Organization) (เสน่ห์  จุ้ยโต , 2559) ซ่ึงกรอบแนวคิดองค์การ
สมร รถนะสู ง ( High Performance Organization -  HPO)  เป็นแนวคิดที่ ได้รั บกา รยื นยันทา ง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงผู้บริหารสามารถใช้เพ่ือตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะมุ่งเน้นเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ

องค์กรและท าให้เกิดความยั่งยืน แต่ไม่มีลักษณะที่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง (Dewaal, 2010)   

จากการศึกษาของ Jane C. Linder และ  Jeffrey D. Brooks (อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์ , 
2549) ได้ชี้ให้ เห็นว่ากา รที่หน่วยงานราชกา รจะเป็นองค์การสมรรถสูง ( High Performance 
Organization) ได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะหรือแนวทางที่ส าคัญ 6 ประการ คือ ประการ

แรก องค์การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Client-centered) ประการที่สอง องค์การมุ่งเน้นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ (Outcome-oriented) ประการที่สาม องค์การมีความสามารถในการชี้แจงและรับผิดชอบ 

(Accountable) ประการที่สี่  องค์การมีความคิดเชิงนวัตกรรมและความยืดหยุ่น ( Innovative and 
flexible) ประการที่ 5 องค์การมีการเปิดเสรีและความร่วมแรงร่วมใจ (Open and collaborative) 
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และประการสุดท้าย องค์การมีความมุ่งม่ันทุ่มเท (Passionate) (พสุ เดชะรินทร์, 2549) อีกทั้ง 
Linder และ  Brooks (อ้างถึงใน พสุ เดชะริ นทร์ , 2549) ได้ให้ร ายละเอียดลึกลงไปอีกว่าจา ก

คุณลักษณะที่ส าคัญทั้ง 6 ประการ หน่วยงานราชการจะต้องมีความสามารถ (Capabilities) ที่ส าคัญ
อีก 9 ประการด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรกการวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and policy 

making) ประการที่สอง การออกแบบองค์การและกระบวนการท างาน (Organization and process 
design) ประการที่สาม การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management) ประการที่สี่  
การมีพันธมิตรและเครือข่าย (Partnering) ประการที่ห้า การด าเนินงานที่ดี (Operations) ประการที่

หก การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Marketing and CRM) ประการที่เจ็ด การ
จัดหาและการขนส่ง (Procurement and logistics) ประการที่แปด การบริหารทุนมนุษย์ (Human 

capital management) และ ประ การสุ ดท้า ย  กา รบริ หา ร ข้ อมูลสา รสน เทศ ( Information 
management) (พสุ เดชะรินทร์, 2549) 

ส่วน A.A. de Waal (2007) ได้ศึกษาวิจัย ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงจากองค์การ  91 

องค์การ ผลการศึกษา พบว่ า ปั จจัยที่ส่งผลให้อง ค์กา ร มีลั กษณะขององ ค์กา รสมรรถนะสู ง 
ประกอบด้วยปัจจัย 8 ประการ คือ การออกแบบองค์การ (Organizational design) กลยุทธ์  

(Strategy) กระบวนการจัดการ (Process management) เทคโนโลยี (Technology) ภาวะผู้น า 
(Leadership) ปัจเจกบุคคล และบทบาท (Individuals & roles) วัฒนธรรม (Culture) และปัจจัย
ภายนอก (External orientation) (André, 2007) และต่อมา Dewaal ได้ศึกษาและน าเสนอลักษณะ

ขององค์การสมรรถนะสูง ในปี 2010 พบว่า ความส าเร็จองค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 5 มิติ ซ่ึง
แต่ละมิติจะมีลักษณะ HPO หลายแบบรวมทั้งสิ้น 35 คุณลักษณะ โดยประกอบด้วย 1) คุณภาพของ
การจัดการ (Quality of management)  2) การเปิดกว้างและใส่ใจปฏิบัติ (Openness & Action 

Orientation) 3) มุ่งเน้นผลระยะยาว (Long-term Orientation) 4) การปรับปรุงอย่างและฟ้ืนฟู
ต่อเนื่อง (Continuous improvement and renewal) และ 5) คุณภาพของพนักงาน (Quality of 

employees) (de Waal, Coevert, & Management, 2007) 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ HPO แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงและเป็นผลเชิงบวก
ระหว่าง 5 ปัจจัยของ HPO และผลการด าเนินงานขององค์กรโดยไม่ค านึงถึงภาคอุตสาหกรรมหรือ

ประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มเพ่ือนฝูงโดยพบว่า 1) การเติบโตของ
รายได้ + 4 ถึง 16 โครงการด้านการเงิน 2)การท าก าไร 1ถึง 44 3) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

+1 ถึง 12  4) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) + 9 ถึง 25 5) ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) + 
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15 ถึง 26  6) อัตราผลตอบแทนจากการขาย (ROS) + 2 ถึง 18 และ 7) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
รวม + 4 ถึง 4 (HPO)  

อีกทั้ง HPO ยังสะท้อนถึงผลลัพธ์ท่ีดีกว่าในแง่ของการพัฒนาที่มิใช่การเงิน เช่น 1) ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น 2)เพ่ิมความภักดีของลูกค้า 3) เพ่ิมความพึงพอใจในงานของพนักงาน

มากขึ้น 4) ความร่วมมือที่ดีขึ้น (เปิดรับข้อเสนอแนะในเชิงบวก) 5) บริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่ดีขึ้นและนวัตกรรม และ 6) ข้อร้องเรียนน้อยลง 

นอกจากนี้มีการศึกษาของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2558: 58-75) เรื่อง การพัฒนาตัวแบบการบริหาร

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น องค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัด

และส่วนต าบลมีการด าเนินการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์อยู่ในระดับมาก และผลการถอด
บทเรียนที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จนั้น พบว่า มีกระบวนการบริหารที่ประสบ

ความส าเร็จ 4 ขั้นตอน คือ จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง และสร้างความต่อเนื่อง 
นอกจากนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง มี 3 ปัจจัย คือ กระบวนการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง      

ฉะนั้น องค์กรสมรรถนะสูง คือ “องค์กรที่มีผลงาน โดดเด่นเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรม

เดียวกันทั้งด้าน การเงินและไม่ใช่การเงิน เป็นระยะเวลานาน อย่างน้อย  5-10 ปี” (สุดารัตน์ ไชย
ประสิทธิ์, 2018) โดยในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้ องค์การสมรรนถะสูงใน 5 มิติของ de 
Waal  

 

2.2 การพัฒนาทร ัพยากรมนุษ ย์  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ต้ังแต่ยุคก่ อนประวัติศาสตร์ 

ยุคประวัติศาสตร์ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนกระทั่งในปัจจุบัน และอนาคตมีแนวโน้มที่ได้รับความ
นิยมและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในยุคโบราณกาลนั้น อาจจะไม่ปรากฏเรื่องราวของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากมนุษย์ยังไม่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อาจจะปรากฏใน

รูปการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นหรือต านาน และนิทานปรัมปรา  ค าว่าทรัพยากรมนุษย์เกิดเม่ือขึ้นราวปี
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พุทธศักราช 2504 ในช่วงที่โลกก าลังมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ (พระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโต, 
2552) ซ่ึงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ให้ความหมายค าว่า มนุษย์ 

หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ท่ีมีจิตใจสูง  ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ และการ
พัฒนา หมายถึง การท าให้ดีขึ้น การท าให้เจริญ และในทางคติความเชื่อของพระพุทธศาสนานั้น ค าว่า 

มนุษย์ หมายถึง ผู้ที่เจริญแล้ว นอกจากนี้นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงค าว่าทรัพยากรมนุษย์มาช้า
นาน โดย อดัม สมิธ เป็นบุคคลที่ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยได้เขียนไว้ใน
หนังสือชื่อ ความม่ังค่ังของชาติ (The Wealth of Nations) ซ่ึงกล่าวว่า “แหล่งที่มาของม่ังค่ังของชาติ

นั้นคือแรงงาน และการแบ่งงานกันท าของแรงงาน”(บุญคง หันจางสิทธิ์ , 2553) ต่อมา  Gary S. 
Becker (2000 อ้างถึงใน (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) กล่าว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นเครื่องมือทาง

กายภาพในการผลิต (นิสดารก์ เวชยานนท์ , 2554)   และ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548: 119) 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์ของไทยแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ได้ให้ค านิยามค าว่า “ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท” (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548) และนอกจากนี้ บุญคง หันจาง
สิทธ์ิ (2553: 1-2) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

ไว้ว่า “มนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์และบ่อเกิดแห่งทรัพย์และความม่ังค่ังของประเทศชาติ เรียกว่า
เป็น ทรัพยากรมนุษย์” (บุญคง หันจางสิทธ์ิ , 2553) องค์การต่างๆ จึงให้ความส าคัญต่อทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ขององค์การ จนกระทั่ง Theodore W. Shultz ได้น าเสนอค าว่าทุน

มนุษย์ ครั้ ง แ ร ก ในบทควา มชื่ อ  “ Investment in Human Capital”  ใน วา รสา ร  American 
Economic Review ในขณะที่ Garavan et al. (2001 อ้างถึงใน Muda & Rafiki, 2014) ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมว่าทุนมนุษย์ที่ มีประโยชน์ส าหรับองค์กรเนื่องจากประกอบด้วย 5 คุณลักษณะที่ส า คัญ 

กล่าวคือ 1) มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล 3) มีสมรรถนะ 
4) การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และ 5) มีความสามารถการจ้างงานของแต่ละบุคคล 

(Muda & Rafiki, 2014) จึงกล่าวได้ว่าค าว่าทรัพยากรมนุษย์ และทุนมนุษย์คือค าเดียวกันนั่นเอง 
ขึ้นอยู่กับมุมมองของการน าไปใช้ในบริบทต่างๆ โดยผู้ ศึกษาจะกล่าวถึงการศึกษาในครั้งนี้คือค าว่า 
“ทรัพยากรมนุษย์” 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ ได้ให้ค านิยามและเสนอแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง บุคคลแรกที่กล่าวถึงค าว่า การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ (Human Resource Development)  นั้น ก็คือ Leonard Nadler (ทวีศักด์ิ   สูทกวา ทิน , 
2551) ซ่ึง Leonard Nadler (1969, อ้า งถึง ในอาภรณ์, 2551:  17- 18) ไ ด้กล่ าวถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เม่ือปี ค.ศ. 1969 ในการประชุมสมาพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา 
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(American Society for Training and Development: ASTD) และได้ก าหนดความหมายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1970 โดยนิยามไว้ว่า “การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในในช่วงเวลาแน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ” (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 

2551)  ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 Watkins ได้นิยามค าว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นการศึกษา
และปฏิบัติที่หวังผลในระยะยาวเก่ียวกับศักยภาพในการท างานในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และ
องค์การ องค์กรจะต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเรียนรู้ที่จะช่วยให้กลุ่มเอาชนะ

อุปสรรคและเพ่ือช่วยในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Muda & Rafiki, 
2014) อีกทั้ง Rothwell and Sredl (1992 อ้างถึงใน ประชา ตันเสนี , 2552) ให้ความหมาย การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ขององค์การซ่ึงนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลงานโดยเน้นประสิท ธิภาพของบุคคล โดยการบูรณาการความ
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์การและบุคคล  (ประชา ตันเสนีย์, มปป.) นอกจากนี้ Richard A. 

Swanson (1995: 207-213) ได้นิยามค าว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ กระบวนการพัฒนาและ
เพ่ิมความเชี่ยวชาญผ่านการพัฒนาองค์การและฝึกอบรมส่วนบุคคล และการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ซ่ึง Swanson (2009) ได้ทบทวนวรรณกรรมถึงค า
นิยามของค าว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในช่วงเวลาต่างๆ ไว้ในหนังสือ Foundation of Human 
Resource Development (Swanson & Holton, 2009) ดังภาพที่ 2.4 และตารา งที่ 2.1 อีกทั้ ง 

Bernadin & Russell (2013) ได้นิยามค าว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ในหนังสือ Human 
Resource Management: An Experimental Approach ว่า  กา รพัฒนาทรัพยา กรมนุษย์  เป็ น
กระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของคน (Bernardin, 2013) ซ่ึงสอดคล้องกับ สุจิ

ตรา ธนานันท์ กล่าว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายในการเพ่ิมความรู้  ทักษะ และ
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพ

การท างานขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต” (สุจิตรา ธนานันท์, 2550) นอกจากนี้ นิสดารก์ เวช
ยานนท์ ได้สรุปไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการลงทุนในระยะยาวท่ีเก่ียวกับมนุษย์ เพ่ือจะ
เพ่ิมคุณค่าทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของ

องค์การเพ่ือให้รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548) 
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ภาพที่ 2.1 Human Resource Development: Definitions, Components, Applications, and 
Contexts  

ที่มา: (Swanson, 2009: 5) 
 

ตารางที่ 2.1 Human Resource Development Definitions over Time 

Author Definition Key 
Components 

Underlining 
Theories 

Harbison and 
Myyers (1964) 

กา ร พั ฒ น าท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
กระบวนการเพิ่มพูนความ รู้ ทักษะ และ
ความสามารถของคนในสังคม 

 
อัตรากาลั ง ข้ัน สู ง
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ประ โ ย ชน์ อ ย่ า ง
เต็มท่ี 

 
ก า ร พั ฒ น า 
เศรษฐศาสตร์ 

Nadler (1970) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเ ร่ืองราว
ของกิจกรรมขององค์การโดยการก าหนด
ระยะเวลาและออกแบบไว้เป็นการเฉพาะ
เพื่ อ ท่ี ส ร้ า ง กา ร เ ป ล่ียนแปลง ใ น เ ชิ ง
พฤติกรรม 

ก า ร เ ป ล่ี ย น
พ ฤ ติก รร ม  กา ร
เรียนรู้วัยผู้ใหญ่ 

จิตวิทยา 

Jones (1981) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระบบ ผลงาน, 

องค์การ, 

และเป้าหมายของ
คน 

ปรัชญา ; ระบบ ; 
จิ ต วิ ท ย า ; 
เ ศ รษ ฐ ศา สต ร์  
ระ บบ ; จิต วิทยา 
เศรษฐศาสตร์ 
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Author Definition Key 
Components 

Underlining 
Theories 

Chalofsky and 
Lincoln (1983) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการศึกษา
ถึงปัจเจกบุคคล กลุ่มในการเปล่ียนแปลง
องค์การผ่านการเรียนรู้ 

การเรียนรู้วัยผู้ใหญ่ จิตวิทยา 

Swanson (1987) กา ร พั ฒ น าท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องค์การผ่านความสามารถของบุคคล และ 
HRD รวมถึง กิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ออกแบบงาน เจตคติ ความเช่ียวชาญ และ
การจูงใจ 

ผลงานขององค์กร เศรษฐศาสตร์; 

จิตวิทยา; 

ระบบ 

Smith, R. (1988) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างโป
แกรมและกิจกรรม ท้ังทางตรงและทางอ้อม
ต่อองค์การและบุคคลส่งซ่ึงผลกระทบเชิง
บวกต่อบุคคลและผลิตภาพและก าไรของ
องค์การ 

ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
พัฒนา; 

ผลงานขององค์การ 

เศรษฐศาสตร์; 

ระบบ; 

จิตวิทยา 

Watkins (1989) กา รพัฒนาทรัพ ยากรม นุษ ย์เ ป็นง าน
การศึกษาและด าเนินการส าหรับงานระยะ
ยาวสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียนรู้ 

ความ สาม า รถ ใ น
ก า ร เ รี ย น รู้  ; 

ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
พัฒนา; การพัฒนา
สาย อา ชีพ ; กา ร
พัฒนาองค์การ 

จิตวิทยา ; ระบบ ; 

เศรษฐศาสตร์; การ
ปรับปรุงผลงาน 

Marsick and Watkins 

(1994) 
กา รพั ฒนาท รัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็นกา ร
เปรียบเทียบการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ 
และการพัฒนาองค์โดยความต้องการบูรณา
การทฤษฎีเพื่อการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ แต่เป็นการระบุการด าเนินกา ร
เชิงกลยุทธ์ผ่านองค์การ 

ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
พัฒนา; การพัฒนา
สาย อา ชีพ ; กา ร
พัฒนา อง ค์ กา ร ; 

อง ค์กา รแ ห่ง กา ร
เรียนรู้ 

ผลงานของมนุษย์ ;
ผ ล ง า น ข อ ง
องค์กา ร ; ระ บบ ; 

เ ศรษ ฐ ศา สต ร์ ; 

จิตวิทยา 
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Author Definition Key 
Components 

Underlining 
Theories 

Swanson (1995) กา ร พั ฒ น าท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
กระบวนการของการพัฒนาและแสดงความ
เช่ียวชาญของมนุษย์ผ่านการพัฒนาองค์การ 
การฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงผลงาน 

ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
พัฒนา; การพัฒนา
อ ง ค์ ก า ร ; ก า ร
ปรับปรุงผลงานของ
อ ง ค์ ก า ร 
กระบวนการทางาน 
และบุคคล 

ร ะ บ บ ; 

เ ศรษ ฐ ศา สต ร์ ; 

จิตวิทยา 

McLean and 

McLean (2001) 
กา ร พั ฒ น าท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
กระบวนการหรือกิจกรรมซ่ึงเป็นการริเร่ิม
หรือระยะยาว มีการพัฒนาความสามารถ
พิเศษของกา รท า งาน วัยผู้ ใหญ่ บนพื้ น
ฐานความรู้ ความเช่ียวชาญ ผลิตภาพ และ
ความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่ม
หรือทีมและองค์การ ชุมชน ชาติ และไม่มี
ส้ินสุดของมนุษย์ 

 ก า ร พั ฒ น า ; 

เ ศรษ ฐ ศา สต ร์ ; 

จิตวิทยา 

Swanson (2009) กา ร พั ฒ น าท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
กระบวนการของการพัฒนาและแสดงความ
เช่ียวชาญของมนุษย์ผ่านการพัฒนาองค์การ 
การฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงผลงาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อองค์การ
ภายใต้การฝึกอบรมและพัฒนา ปรับปรุง
ประ สิท ธิภ าพ กา รท า งาน กา รพัฒนา
องค์การ และการะปรับปรุงผลงาน องค์การ
แห่งการเรียนรู้ การบริหารสายอาชีพ การ
พัฒนาภาวะผู้น า เป็นต้น 

กา รพัฒนาความ
เ ช่ี ย ว ช าญ ; ก า ร
แสดงออกถึงความ
เ ช่ี ย ว ช าญ ; ก า ร
ปรับปรุงผลงาน 

ระบบ; 

เศรษฐศาสตร์; 

จิตวิทยา 

ที่มา: Swanson (2009: 7-8) 

ความเชื่อหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึง Richard A. Swanson (2003: 1) ได้
น าเสนอไว้ว่า คือ 1) องค์การเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซ่ึงอาศัยความเชี่ยวชาญของมนุษย์เพ่ือที่จะบรรลุ
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และประสบความส าเร็จในเป้าหมายของตน 2) ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ถูกพัฒนาขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด าเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซ่ึ งเก่ียวข้องกับ

องค์การและปัจเจกบุคคล และ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพเป็นการเป็นการสนับส
นุนการบูรณาการปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ  (Swanson & Holton, 2009) นอกจากนี้ นิสดารก์ 

เวชยานนท์ (2559: 410) ได้น าเสนอ ปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ดังนี้ 1) การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนส่วนเสียขององค์การ 
2) การบูรณาการแผนและโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับความส าเร็จและกลยุทธ์ด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 3) การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรท าให้เกิดการปรับปรุง
ผลงานทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์การ และค านึงถึงประโยชน์โดยรวม 4) ทุกคนควรได้รับโอกาส 

และการสนับสนุนจากองค์การในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ และความรู้ให้เต็มความสามารถ 5) กรอบ
แนวคิดของการพัฒนารายบุคคลควรบรรจุในแผนพัฒนารายบุคคล โดยเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ซ่ึงอาศัยการมีครูฝึก พ่ีเลี้ยงและการอบรมอย่างเป็นทางการ 6) องค์การสร้างโอกาส มีการลงทุนเพ่ือ

เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) 

เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อรุณ รักธรรม (อ้างถึงใน สุจิตรา ธนานันท์ , 2552: 

22) ได้แบ่งเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็นระดับองค์การ และระดับบุคคล (สุจิตรา 
ธนานันท์, 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับ Richard A. Swanson (2003) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นกระบวนการการพัฒนาและดึงเอาความเชี่ยวชาญของมนุษย์โดยผ่านการพัฒนาองค์การ

และการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์แห่งการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงาน
นั้นรวมทั้งองค์การ กระบวนการท างาน และระดับกลุ่มหรือบุคคล การพัฒนาองค์การเป็นกระบวน

การของระบบการพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การส าหรับการปรับปรุงผลการด าเนินงาน การ
ฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนกา รของระบบการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน ตัวบุคคลเพ่ือ
วัตถุประสงค์แห่งการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะรวมถึงการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอาชีพ และการปรับปรุงคุณภาพ จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นมีทั้งในระดับบุคคล และองค์การ และนอกจากนี้ เป้าหมายอย่างหนึ่งของการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่นั่นก็คือการบูรณาการอย่างแนบแน่นระหว่างนโยบายทรัพยากร
มนุษย์และกลยุทธ์ของธุรกิจ (Gordon, 1993) 

  
นอกจากนี้ Richard A. Swanson และ Elwood F. Holton III (2001 อ้างถึงใน อาภรณ์  ภู่

วิทยพันธุ์, 2551: 95)  กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ประกอบด้วย
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีจิตวิทยา (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551)  ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 The Theoretical Foundations of Human Resource Development 

ที่มา: Richard A. Swanson (2003)  

จากภาพข้างบนนั้น ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังที่ Richard A. 

Swanson ได้น าเสนอไว้ คือ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2551: 95-120) ประกอบด้วย (1) ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ า กัด (Scare 
Resource Theory) กล่าวคือ ทรัพยากรต่างๆ ที่น ามาใช้ในองค์การมีอยู่อย่างจ ากัด ฉะนั้นในทาง

เศรษฐศาสตร์จึงมีการค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน (2) ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Resource Theory) ซ่ึงทฤษฎีจะมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาว และ (3) ทฤษฎีทุน

มนุษย์ (Human Capital Theory) คือ การมองมนุษย์ให้เป็นทุน เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost-Benefit Analysis) และการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Return of Investment: ROI) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ซ่ึงการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงให้ความส าคัญกับมนุษย์ในฐานะเป็นทรัพยากรและทุนขององค์การ  
และทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย  ทฤษฎีระบบ โดยทั่วไป (General System Theory) ทฤษฎีแห่ง

ความโกลาหล (Choas Theory) และ ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคต (Future Theory) (อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ , 
2551: 110-111) ซ่ึงเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปในเชิงกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน ส่วนทฤษฎีจิตวิทยานั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการน าทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในองค์การ

เป็นอย่างมาก เพ่ือใช้ในการจูงใจและสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง มองเห็นผลของ
การพัฒนาและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขององค์การ  

แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถมองได้ทั้งในภาพกว้างและภาพแคบ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 มิติ (ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี , 2559: 1-19) คือ มิติแรกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับมหภาค มุ่งเน้นในการพัฒนาในภาพกว้าง ซ่ึงองค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวไว้ว่า คนคือความ

ม่ังค่ังของชาติอย่างแท้จริง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้น การข ยายทางเลือกส าหรับคน 
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(human development report 2015) มิติที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล
และองค์การ ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้  ทักษะ และทัศนคติที่เก่ียวข้องกับการท างาน และมิติที่  3 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองของนักการศาสนา (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559) โดย ลีโอนาร์ด 
แนดเลอร์ (Leaonard Nadler,1970 อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์  วงทองดี , 2559: 143-145) เสนอแนวคิด

เก่ีย วกับการ พัฒนาทรัพยา กรมนุษย์ ไว้ 3 ปร ะเด็น คือ ประการแรก การ พัฒนางา น ( job 
development) ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนางานในปัจจุบัน โดยการฝึกอบรม ประการที่ 2 การพัฒนาปัจเจก
บุคคล ( individual development) ซ่ึงมุ่งเน้นการสร้างในเกิดการเรียนรู้ เพ่ืองานในอนาคตโดย

การศึกษา และประการสุดท้าย การพัฒนาองค์การ (organization development) ซ่ึงมุ่งเน้นการ
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนา (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559) 

 Nadler (1979; Robert L. Smith,1988: 1) กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่า เป็น
งานที่เก่ียวของกับการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนาพนักงาน โดยการฝึกอบรมรวมถึงกิจกรรม
ซ่ึงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานในต าแหน่งงานปัจจุบัน การศึกษาเป็นการจัดกิจกรรม

ที่ถูกออกแบบเพ่ือปรับปรุงความสมบูรณ์โดยรวมของพนักงานในทิศทางที่ระบุและนอกเหนือจากงาน
ปัจจุบัน และสุดท้ายการพัฒนางานเป็นความพยายามที่จะเตรียมตัวบุคคลเพ่ือให้พวกเขาสามารถย้าย

ไปอยู่กับองค์กรตามการเปลี่ยนแปลงและเติบโต (Smith, 1988) นอกจากนี้  Robert L. Smith กล่าว
ว่า HRD มีวิวัฒนาการมาจากหลายสาขาวิชาที่แตกต่างกันโดยมีแนวความคิดเป้าหมายและความเชื่อ
ทางปรัชญาที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานจึงได้น าหรือพัฒนาค าจ ากัดความของ

ตนเองขึ้นอยู่ กับภูมิหลังและการฝึกอบรม ค าจ ากัดความของ Leonard Nadler ช่วยอธิบายแนวคิดนี้
ได้ว่า “การเรียนรู้ประสบการณ์ที่จัดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและได้รับการออกแบบมาเพ่ือน ามา
ซ่ึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” (Smith, 1988) ซ่ึง Robert L. Smith มองว่า HRD 

ประกอบไปด้วยโปรแกรมและกิจกรรมทางตรงและทางอ้อมการเรียนการสอนและ / หรือบุคคลที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลและผลผลิตและผลก าไรขององค์กรตามค าจ ากัดความ โปรแกรม HRD และ 

กิจ กร ร มสา มา รถจ า แ นกและ ระ บุ ไ ด้   ดั งที่  Pat McLagan, McLagan and Associates, 
Minneapolis, Minnesota  (1981; Smith L., 1988: 15) น าเสนอองค์ประกอบหลักของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังภาพที่ 2.3 
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ที่มา: Adapted from Pat McLagan, McLagan and Associates, Minneapolis, Minnesota, 

1981. Indicates key HRD funtions. (Robert L. Smith, 1988: 15) 

ต่อมา Gilley & Eggland (1989 อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์  วงทองดี, 2559: 143-145) ได้เสนอ
กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 3 แนวทาง คือ การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ 

และการพัฒนาองค์การ (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559) ซ่ึงสอดคล้องกับ นิสดารก์ เวชยานนท์ ได้
จ าแนกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นกระบวนการที่ท า ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือการ
ปรับปรุงศักยภาพให้สามารถด าเนินงานได้ซ่ึงมี 3 วิธีการ 1) การฝึกอบรม (Training) 2) การศึกษา 
(Education) และ 3) การพัฒนา (Development) แนวทางที่สอง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น 

การด าเนิ นกิจกรรมที่มีการออกแบบและ วางแผนไว้อย่างเป็ นระบบ เ พ่ือเพ่ิมความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ส่วน  คือ 1) 

การพัฒนารายบุคคล 2) การพัฒนาสายอาชีพ และ 3) การพัฒนาองค์การ และแนวทางสุดท้าย การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นกา รพัฒนา อง ค์กา รให้ เป็ นอง ค์การแห่งการ เรี ยนรู้  ( Learning 
Organization) (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548) ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.3 Human Resource Development Component Areas 
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ที่มา: นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548: 122) 

ต่อมา Gilley & Eggland (2002, อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2551: 28) ได้น าเสนอ
แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ตาราง Matrix เป็นตัวแบบในการน าเสนอ 2 มิติ คือ 

มิติด้านจุดมุ่งเน้น (Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) ซ่ึงพบว่าการพัฒนาองค์การก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การพัฒนารายบุคคล 2) การพัฒนาอาชีพ 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนาองค์การ 
(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ดังภาพที่ 2.5   

 

 

 
 

 

 

 

 

ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 28)  
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ภาพที่ 2.4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Gilley & Eggland (1990) 

ภาพที่ 2.5 แมทริกซ์แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley & Eggland 
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นอกจากนี้ Richard A. Swanson และ Elwood F. Hollton III (2009) ได้น าเสนอมุมมอง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหนังสือ Foundation of Human Resource Development ไว้อย่าง

น่าสนใจว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยกรอบแนวคิดสองมุมมอง คือ กรอบด้านการ
เรียนรู้ และกรอบด้านผลการปฏิบัติงาน (Swanson & Holton, 2009)   

ส าหรับขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น นิสดาร์ เวชยานนท์ (2548: 126)  ได้แบ่ง
ขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  1) การส ารวจหรือประเมินประเมิน
ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความต้องการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีทั้งหมด 

3 ระดับ กล่าวคือ ระดับองค์การ ระดับงาน และระดับบุคคล (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559: 413) (นิส
ดารก์ เวชยานนท์, 2559) ซ่ึงจะต้องมาจากการวิเคราะห์ 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ 3) เลือกวิธีการใน

การพัฒนา 4) เลือกเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนา 5) น าไปปฏิบัติ และ 6) 
ประเมินผลการพัฒนา (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548) 

ดังที่ กล่ าวมาแล้ว ว่าการ พัฒนาทรัพยา กรมนุษย์นั้ นเป็ นการ เพ่ิมพูนความรู้  ทั กษะ

ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติที่ ดีต่อการท างาน และส่งผลต่อผลการด าเนินงานทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่ม และองค์การ ดังที่ พรชัย  เจดามาน กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั้นตอนที่

ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากร  มีผลอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์กร
สมัยใหม่” (พรชัย เจดามาน, 2556) ซ่ึงมีผลการศึกษาวิจัยที่ เก่ียวข้องสามารถยืนยันแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ อาทิ การศึกษาถึงผลกระทบของ HRD Practices ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ของ 

Aruna Gamage ซ่ึงท าการศึกษาในธุรกิจ SME ประเทศญี่ปุ่น เม่ือปี ค.ศ. 2007 ผลการศึกษาพบว่า 
HRD Practice มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างยิ่งต่อผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมและ
พัฒนาแรงงานนั้นมีผลต่อการเพ่ิมทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของพนักงานในโรงงานของธุรกิจ SME 

ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นผลลัพธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ทางด้านการเงินขององค์การ (Gamage & Sadoi, 2013) 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ ศึกษามีความสนใจแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การและบุคคล ซ่ึงสนใจแนวคิด ของ Gilley และ Eggland เม่ือปี 
ค.ศ. 2002 ที่น าเสนอองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึ งประกอบด้วย การพัฒนา

รายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การบริหารผลงาน และการพัฒนาองค์การ ดังจะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
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2.3 การพัฒนารายบุคคลที่ม ีผลต่อการ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง 

การพัฒนารายบุคคล เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซ่ึงเป็นการ
พัฒนาที่ มุ่งเน้นในตัวบุคคลและหวังผลในระยะสั้น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2551) โดยการพัฒนา

รายบุคคลมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การ เช่น การฝึกอบรม การศึกษา 
และการพัฒนา ตามแนวคิดของ Nadler เม่ือปี ค.ศ. 1970 ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ในองค์การ

ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ซ่ึงการเรียนรู้จะแตกต่างจากวัยเด็ก การ
เรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่นั้นอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
ทฤษฎีแรงจูงใจ มาใช้ประกอบในวางแผนและด าเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซ่ึงจะอธิบาย 

ดังนี้ การเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ มีลักษณะเฉพาะและความต้องการของการเป็นผู้ เรียน โดยมีลักษณะ ดังนี้  
(1) มีความเป็นอิสระและก ากับตัวเอง (2) มีการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้   (3) ต้องการเรียนรู้ในสิ่งเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ (4) ผู้ใหญ่เป็นเป้าหมายที่ถูกมุ่งเน้น (5) 

ผู้ใหญ่มีแรงจูงใจจากปัจจัยที่อยู่ภายในและภายนอก (5) ถูกกดดันด้วยเวลา และ (6) มีลักษณะการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Adayana, 2005)  นอกจากนี้ Kolb (1984 อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 

2551: 125) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ที่เกิดประสบการณ์นั้น เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจต่อการท างานที่มาจากการถ่ายโยงประสบการณ์ที่รับรู้มา และ Kolb ได้น าเสนอ
รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ดังภาพที่ 2.6 

 
 

 
 

   

 
 

 
 
 

 
ที่มา: อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 126) 

Concrete experience 

Observation and 

reflection 

Formation of Abstract 
concepts and 

generalization 

Testing implication of 
concepts in new 

situation 

ภาพที่ 2.6 รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ Kolb 
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 จากภาพด้านบนนั้น อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ได้อธิบายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ว่า 
ประการแรก คือ Concrete experience เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ที่ เกิดจากการเห็น

หรือการสัมผัสของจริง สถานการณ์จ าลองและ การสาธิตให้เห็น ประการที่ 2 Observations and 
reflections เป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการสังเกตและการแสดงความคิดเห็น ประการที่ 3 Formation of 

Abstract concepts and generalization เป็นการเรียนรู้ที่ เกิดจากการบูรณาการจากการสังเกต 
น าไปสู่การก าหนดทฤษฎี และประการที่ 4 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการน าหลักทฤษฎี แนวคิด และ
ข้อสรุปที่ถูกก าหนดขึ้นไปทดลองใช้ปฏิบัติ ท าให้เกิดการทดลองท าจริงขึ้น เช่น การเรียนรู้ในขณะ

ท างาน (on the job training) การฝึกงาน การทดลองงาน เป็นต้น ซ่ึงแนวคิดดังกล่าว การพัฒนา
บุคคลสามารถน าเอาการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดแนวทางและวิธีการที่จะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพตามที่องค์การต้องการได้ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2551: 
127) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น Delahaye (2005) กล่าวไว้ว่า 

ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิงพฤติกรรม (Behaviorist Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคม 
(Social Learning Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางความคิด (Cognitive Theory) เป็นต้น (Delahaye, 

2005) ทั้งนี้ นิสดารก์  เวชยานนท์ (2548:123) ได้แบ่งกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) 
การเรียนรู้จากประสบการณ์(อดีต) 2) การเรียนรู้ที่จะประตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ 3) 
การเรียนรู้ เพ่ือเตรียมตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนทฤษฎีแรงจูงใจนั้น แรงจูงใจมี 2 

ลักษณะ คือ แรงจูงใจภายใน  ( Intrinsic motives) และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) (นิส
ดารก์ เวชยานนท์, 2548) นอกจากนี้นักวิชาการหลายคนได้ศึกษาและน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวกับแรงจูงใจ เช่น ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ 

Maslow ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom ทฤษฎีการจูงใจของ McCelland และทฤษฎีการจูงใจ
ของ McGregor (ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y) เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจไปใช้ในการออกแบบการพัฒนารายบุคคล เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของพนักงานได้ 

การพัฒนารายบุคคลมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา และการ

เรียนรู้  ซ่ึงในอดีตมุ่งเน้นเฉพาะการฝึกอบรม แต่ในปัจจุบันการพัฒนารายบุคคลนั้น เป็นการตกลง
ระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนรู้ เรียกว่า แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan: IDP) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551: 179) ซ่ึงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลมี
วัตถุประสงค์ คือ มุ่งเน้นการปรับปรุงผลงานของพนักงานตามต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือรองรับการพัฒนาสายอาชีพ เตรียมความพร้อมในการเลื่อนต าแหน่ง



 27 

หรือโอนย้ายไปยังต าแหน่งอ่ืน ๆ เป็นต้น  อีกทั้ง อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ได้น าเสนอขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล โดยมีขั้นตอนดังนี้  1) การก าหนดขีดความสามารถของต าแหน่งงา น 2) 

วิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน 3) ก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง 4) ก าหนดเครื่องมือการ
พัฒนา และ 5) ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ดังภาพ

ที่ 2.7  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ที่มา: อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 187) 
 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในปัจจุบันการพัฒนารายบุคคลไม่ได้มีเฉพาะการฝึกอบรมเท่านั้น 
การก าหนดเครื่องมือในการพัฒนารายบุคคล สามารถเลือกวิธีการในการพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ 

ซ่ึง นิสดารก์ เวชยานนท์ น าเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งตามประเภท
บุคลากร และช่วงเวลาที่ปฏิบัติ ซ่ึงสามารถท าให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือหัวหน้างาน และ
พนักงาน สามารถเลือกวิธีการที่จะพัฒนาตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นิส

ดารก์ เวชยานนท์, 2548) ดังภาพที่ 2.8 
 

 
 
 

 

1.การก าหนดขีดความสามารถของต าแหน่งงาน 

2 .การวิเคร าะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานงาน 

3 .การก าหนดพฤติกร รมที่คาดหวัง 

4 .การก าหนดเคร ื่องมือในการพัฒนา 

5.การก าหนดผู้ร ับผิดชอบ/ระยะเวลาเร ิ่มต้นและสิ้นสุด  

ภาพที่ 2.7 เทคนิคในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
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ร ูปแบบการพัฒนา ประเภทบุคลากร  ช่วงเวลาที่ปฏ ิบัติ 
ผู้บริหาร/
นักวิชาชีพ 

พนักงาน/
นัก

ปฏิบัติการ 

ทั้งสอง
ประเภท 

On the Job 
ในเวลา 

Off the Job 
นอกเวลา 

Coaching   * *  
Games *    * 

Cases *    * 
Discussion *    * 
Behavior 

modeling 

*    * 

In-basking training *    * 

Internship *     
Role playing *    * 
Job rotation   * *  

Programmed 
instruction 

  *  * 

Lecture   *  * 
Apprenticeship  *  *  
Simulator  *   * 

 

ภาพที่ 2.8 วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548: 131) 

 

การพัฒนารายบุคคลนั้น จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานต่อระดับบุคคล 
ระดับผู้บริหาร และระดับองค์การ (สุจิตรา ธนานันท์, 2552: 47) เช่น ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

ทั กษ ะ ที่ จ า เป็ น ต่อ กา รปฏิ บั ติ ง า น  ลดค วา มผิ ดพล า ด ใน งา น  ท า ใ ห้ เ กิ ดผ ลง า น ที่ ดี   
ลดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุจากการท างาน และที่ส าคัญช่วยท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพ (สุจิตรา 
ธนานันท์ , 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการฝึกอบรมและพัฒนาต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์การ ของ Raja Ubdul Ghafoor Khan, Furhus Ahmed Khan and Muhamad 
Aslam Khan (2011: 62-68) โดยพบว่า การฝึกอบรมและพัฒนามีผลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์การอย่างมีนัยส าคัญ และการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ On-Job training ต่อผลการ
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ด าเนินงานของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมในประเทศไต้หวัน โดยน าเสนอไว้ในวารสาร 
International Journal of Organization Innovation ของ Shu-Rung Lin และ Chun-Chieh Hsu 

เม่ือปี ค.ศ. 2017 ผลการศึกษาพบว่า On the Job Training มี ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงาน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Shu-

Rung & Chun-Chieh, 2017) นอกจากนี้ การศึกษา How training and innovation link to farm 
performance:  a structural equation analysis ของ  Vilaphonh Xayavong, Ross Kingwell 
and Nazrul Islam ในปี ค.ศ. 2015 ผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมมีอิทธิพลทางบวกอย่างมี

นัยส าคัญต่อผลงานของฟาร์ม ซ่ึงการฝึกอบรมการจัดการและธุรกิจ การศึกษาสามารถสร้างประโยชน์
ในทางผลิตภาพ และผลลัพธ์ทางก าไร และนอกจากนั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อ

ความสามารถและพฤติกรรมของพนักงานในฟาร์มอีกด้วย (Xayavong, Kingwell, & Islam, 2016)  
 

2.4 การพัฒนาสายอาชีพที่ม ีผลต่อการ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง 

การพัฒนาสายอาชีพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ซ่ึงเป็นกระบวนการที่องค์การและพนักงานมีเป้าหมายทางอาชีพที่สอดคล้องกัน เป็นประโยชน์และ
ตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย (DeSimone et al., 2002; Johnton, 2001 ; Noe, 2005 
อ้างถึงใน (สุธินี ฤกษ์ข า, 2004) ซ่ึงการพัฒนาอาชีพมุ่งเน้นที่ตัวบุคคล และมุ่งผลลัพธ์ในระยะยาวต่อ

องค์การ โดยการพัฒนาสายอาชีพประกอบด้วย  2 กิจกรรมหลักด้วยกัน กล่าวคือ 1) การวางแผน
อาชีพ (Career Planning) 2) การบริหารสายอาชีพ (Career Management) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 

2551) ดังภาพที่ 2.9 
 

 
ภาพที่ 2.9 กิจกรรมของการพัฒนาสายอาชีพ 

ที่มา: อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 199) 

การพฒันาสายอาชีพ

การวางแผนสายอาชีพ การบริหารสายอาชีพ
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นอกจากนี้ สุธาสินี ฤกษ์ข า (2004) กล่าวไว้อีกว่า การพัฒนาสายอาชีพเป็นกระบวนการ
วางแผนสายอาชีพที่เป็นรับผิดชอบของบุคคล และการบริหารสายอาชีพเป็นความรับผิดชอบของ

องค์การ เรียกว่าองค์ประกอบของการพัฒนาสายอาชีพ และน าเสนอภาพขององค์ประกอบของการ
พัฒนาอาชีพ (สุธินี ฤกษ์ข า, 2004) ดังภาพที่ 2.10 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ที่มา: สุธินี ฤกษ์ข า (2004: 90) 

 
นอกจากนี้ การพัฒนาสายอาชีพมุ่งเน้น 3 เรื่องที่ส าคัญ คือ การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ 

(Career path) การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี (Talent Management) และการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2552: 200) และ ขั้นตอนของการ
พัฒนาสายอาชีพ มีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ  ประกอบด้วย (1) ก าหนดความ

ชัดเจนของโครงสร้างหน่วยงานและต าแหน่งงาน (2) การจัดท าผังหรือกล่องความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน (3) การจัดท าเกณฑ์ที่ใช้ในการเลื่อนต าแหน่งงานและโอนย้าย ( 4) การน าผังและเกณฑ์ไป

ประยุกต์ใช้  2) การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี 3) การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน อาศัย
แนวคิดของ William J Rothwell (2002 อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2552: 222) ประกอบด้วย 
(1) การมีส่วนร่วมของ CEO (2) การสร้างโมเดล Competency (3) การประเมิน Competency  

บุคคล 

การวางแผนอาชีพ 

รูแ้ละเขา้ใจตนเอง 

วางแผนเป้าหมาย

อาชีพ 

การพฒันาสายอาชีพ 

องคก์าร 

การบริหารสายอาชีพ 

กิจจกรมการพฒันาอาชีพ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบของการพัฒนาสายอาชีพ 



 31 

ที่ก าหนดขึ้น (4) การสร้างระบบการบริหารผลการด าเนินงาน (5) การจัดท าแผนพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน (6) การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) 

อีกทั้ง Thomas J. Conlon (2004) ได้น าเสนอเปรียบเทียบการพัฒนาสายอาชีพในศตวรรษ
ที่ 20 และ 21 ในบทความเรื่อง ความท้าทายของการพัฒนาสายอาชีพในศตวรรษที่ 21 ไว้อย่าง

น่าสนใจ (Conlon, 2004) ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบการพัฒนาสายอาชีพในศตวรรษที่ 20 และ 21 

การพัฒนาสายอาช ีพ ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะ ความหลากหลายของแรงงาน 
(Harris-Bowlsbey, 2003). 

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพศ 
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ครอบครัว 

เศรษฐกิจแบบเก่าและใหม่ การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต สู่ บ ริ การ แ ล ะ เศ ร ษ ฐ กิ จ
ฐานความรู้ (Blocher, Heppner 
& Johnson, 2001); เทคโนโลยี , 
ผลิตภาพและค่านิยมความภักดี 

แรงงานข้ามชาติ, ความต้องการ
แรงงานที่ม ีความรู้ การเพิ่มคุณค่า
ในการลงทุน 

รูปแบบความก้าวหน้า สายอาชีพแบบเดียว, ความมั่นคง
ในงาน แต่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
แข่งขันทั่วโลก 

องค์ก ารแบ บแบ นราบ , ความ
หลากหลายในสายอาชีพ, ไม่มกีาร
ก าหนดการทางานแบบดั้งเ ดิม 
การเติบโตของบริษัทแบบลดขนาด 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพ 

คว าม ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

สหภาพแรงงานและการปฏิรูป
สภาพแวดล้อมในการทางาน 

การกระจายอ านาจของเศรษฐกิจ
โลก ช่องว่างทางเศรษฐกิจที่กว้าง
ขึ้นระหว่างแรงงานกับผู้บริหาร
ระดับสูง(Hansen, 2003) ม ุ่งเน้น
ไปที่การดาเนินธ ุรกิจดา้นจรยิธรรม
ทางธ ุรกิจระดับโลก 

วิถีชีวิตและแนวโน้มสวัสดิการ การทางาน และชีวิต แยกออกจาก
กัน มีอาชีพที่ม ั่นคงขึ้น 

ความสมดุลใ นงานและชีวิตเพื่อ
คว าม พึ งพอ ใ จใน ส าย อ าชี พ ; 
จะต้องตอบสนองความต้องการ 
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การพัฒนาสายอาช ีพ ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 21 

ความรับผิดชอบของนายจ้าง สร้างสายอาชีพสาหรับพนักงานใน
องค์การ , ผลประโยชน์ การดูแล
อย่างใกล้ชิด 

โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า เ พื่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ , ในหรือ
นอกองค์การ และความต้องการใน
การสอนงานและเปลี่ยนวิธ ีการ
สอ น ขอ งหัว ห น้าง าน ใ นอ ดี ต 
(Fisher, 1993) 

ความรับผิดชอบของปัจเ จก
บุคคลหรือพนักงาน 

ความจงรักภักดี, ความขยัน และ
คว าม ก้ าว หน้ า ไ ป พร้ อ มๆกั บ
องค์การ 

โอกาสในการพัฒนา, การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง
องค์การเพื่อการเติบโตสายอาชีพ 

การศึกษาและฝึกอบรม  ส่วนใหญ่จะมีความพร้อมก่อนเขา้
ท า ง าน ; ก าร ฝึ ก อบ ร มแ บ บ มี
โครงสร้าง 

ความคาดหวังอย่างต่อเนื่องของ
พนั ก ง าน , ก าร รั ก ษ าส ถ าน ะ
ทางการตลาด 

บทบาทการพัฒนาสายอาชีพ บทบาทองค์การที่ยิ่งใหญ่ ผสมผสาน, แต่เน้นความส าคัญ
ของปัจเจกบุคคล 

 
ที่มา: Thomas J. Conlon (2011: 783) 

 
การพัฒนาสายอาชีพมีประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงาน หัวหน้างานและองค์การ (อาภรณ์ ภู่วิทย

พันธ์, 2551: 200) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Irene M. Kakui และ Dr. Hazel Gachunga 
ในวารสารการจัดการ เรื่อง ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพต่อผลการด าเนินงานของพนักงาน
ในภาครัฐ จากการศึกษา พบว่า On the Job training มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของพนักงาน 

โดยอาศัยสมรรถนะ ค าบรรยายลักษณะงาน การจูงใจ ลดความกลัว การเพ่ิมทักษะความรู้และ
ศักยภาพของพนักงาน และนอกจากนี้พบว่า การพัฒนาสายอาชีพจะมีประสิทธิภาพโดยการให้
ค าแนะน าและสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ( Irene M. Kakui and 

Hazel Gahunga, 2016: abstract)  อีกทั้งการศึกษาของ Hazel Gachunga และ Esther Wamoto 
เ รื่ อ ง  The Effect of Career Development Activities on Employee Performance:  A Case 

Study of World Agroforestry Centre ในปี ค.ศ. 2012 พบว่า การพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อผลงานของพนักงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ (Gachunga & Wamoto, 2012) และนอกจากนี้ การศึกษาของ Ming-

Chu Yu แ ละ  Meng- Hsiu Lee เ รื่ อ ง  Managers' career development recognition in 
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Taiwanese companies  ในปี ค.ศ. 2015 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสายอาชีพมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทของชาวไต้หวันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Yu & 

Lee, 2015) 
 

2.5 การบร ิหารผลงานที่ม ีผลต่อการ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง 

 การบริหารผลงานหรือการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อย่างมากมาย โดยเริ่มจาก Armstrong ในปี ค.ศ.1990 (Teni & Dwi, 
2015) ซ่ึง Armstrong และ Baron ได้ให้ความหมายว่า การจัดการจัดผลการปฏิบัติงาน คือ กลยุทธ์

และการบูรณาการวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ” (นิสดารก์ เวชยานนท์ , 2559) และ 
Brumbranch (1998; Armstrong, 2002 อ้างถึงใน อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์, 2551: 230) ได้นิยามค าว่า 
“Performance หมายถึง พฤติกรรมและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น พฤติกรรมเป็นผลที่แสดงออกจากจิตใจและ

ความรู้สึกนึกคิด ส าหรับผลลัพธ์นั้นเป็นผลผลิตที่ เกิดขึ้นอย่างชัดเจน” (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) 
และ Campbell (1999 อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์ , 2559: 449) ได้ให้ความหมายค าว่า “การ

บริหารผลการปฏิบัติงานว่า เป็นพฤติกรรมหรือการกระท าที่สัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์การและ
สามารถวัดได้ออกมาเป็นระดับของความช านาญที่น าเสนอในรูปแบบของการกระท าหรือชุดของการ
กระท า” (นิสดารก์ เวชยานนท์ , 2559) ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การบริหารผลงานเป็น

กระบวนการต่อเนื่องของการระบุ การวัดผล และการพัฒนาผลงานของบุคคล และการเชื่อมโยง
ผลงานกับเป้าเชิงกลยุทธ์ขององค์การ (Smither & London, 2009) นอกจากนี้ CIDP กล่าวถึง 

Performance management ในรายงานข้อถกเถียงเรื่อง Performance Management เม่ือปี ค.ศ. 
2009 ว่า การบริหารผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการ เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดซ่ึงถูก
ออกแบบโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส่งมอบโดยหัวหน้างาน และแนวคิดเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน

ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มหลัก 5 ประการ (นิสดารก์  เวชยานนท์, 2559: 454) คือ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การท างานเชิงรุก การท างานเป็นทีม โลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยี (นิสดารก์ เวชยานนท์

, 2559) 

วัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน Cleveland และ Murphy (1989; Herman Aguinis; 
James Smither and Manuel, 2009:6) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารผลงานที่

ส าคัญไว้อย่างน่าสนใจ 6 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมายขอ
องค์การกับเป้าหมายรายบุคคล 2) วัตถุประสงค์ในเชิงการบริหาร  เป็นทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับพนักงาน รวมทั้งการปรับเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การหมุนเวียน



 34 

งาน 3) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร เป็นการสื่อข่าวสารว่าสิ่งพนักงานท านั้นดีอย่างไร  การรับรู้สิ่ งที่
ควรปรับปรุง และเป็นการเรียนรู้ขององค์การ และความคาดหวังของหัวหน้างาน 4) วัตถุประสงค์การ

พัฒนา  เป็นสิ่งที่หัวหน้างานจะต้องสอนลูกน้อง และช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับ 5) วัตถุประสงค์การบ ารุงรักษาองค์การ เป็นมุมมองด้านข้อมูลที่เก่ียวกับ

ทักษะ ความสามารถ การสนับสนุนคนเก่ง และประวัติของการมอบหมายงานซ่ึงจะถูกน ามาใช้ในการ
วางแผนส าร าการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลงานในระดับ
องค์การ และการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ และ 6) วัตถุประสงค์ในเชิงเอกสาร เป็น

การรวบรวมข้อมูลความถูกต้องเพ่ือใช้ในการพยากรณ์ในการเลือกใช้เครื่องมือใหม่ (Smither & 
London, 2009) 

ส าหรั บกร ะบวนการบริห ารผลงาน  อา ภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2 551 : 2 31) อธิบ ายว่ า 
“กระบวนการบริหารผลการด าเนินงาน เป็นกระบวนการที่เน้นกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดผลงานในระดับตัว
บุคคล และเชื่อมโยงต่อไปยังผลงานของทีมงาน และองค์การในที่สุด” ซ่ึงวงจรของการบริหารผลงาน 

ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การให้ข้อมูลป้อนกลับและการสอนงาน (Performance 
Feedback and Coaching) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และ การให้

รางวัลและโอกาสการพัฒนา (Performance Reward and Opportunity) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 
2551) 

นอกจากนี้ ประโยชน์ของการบริหารผลงานนั้น  Eliaine D. Pulakos (2004) ได้กล่าวไว้ว่า 

การบริหารผลงาน ท าให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบงานและความคาดหวัง เพ่ิมผลิตภาพของ
บุคคลและกลุ่ม พัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการให้ข้อมูลย้อนกลับและการสอนงาน ขับเคลื่อน
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์การ เป้าหมาย และกลยุทธ์ รวมทั้งช่วยปรับปรุงการ

สื่อระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา (Shatto, 2012) ซ่ึงสอดคล้องกับบทความของ A. A. Dewaal 
เรื่อง ผลของการบริหารผลงานต่อผลลัพธ์ขององค์การของธนาคาร เม่ือปี ค.ศ. 2007 ซ่ึงได้น าเสนอไว้

อย่ า งน่ า สนใจ ว่า   “The main recommendation to the management team of the bank 
deals with assuring that OPM will stay a success on the long run so the bank can keep 
improving its performance” (de Waal et al., 2007) และจากการศึกษาของ  Teni Listiani 

และ  Dwi Kartini  เรื่อง ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การบริหารผลการด าเนินงานต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การในธุรกิจระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาในเขตจาวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ใน

ปี ค.ศ. 2015 พบว่า การบริหารผลงานส่งผลโดยตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์การ (Teni & Dwi, 
2015) นอกจากนี้ Amber Qureshi และ Hassan Mubashir ได้ศึกษา เรื่องผลกระทบของการ
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บริหารผลงานต่อผลการด าเนินงานขององค์การ ด้วยการวิเคราะห์ในรูปแบบธุรกิจของ McDonalds 
ในปี ค.ศ. 2013 พบว่า การน าระบบการบริหารผลการด าเนินงานมาใช้ต้องอาศัยเวลาและความมุ่งม่ัน

จากทุกองคาพยพ ปัจจัยที่ส าคัญในระยะยาวของประสิทธิภาพการบริหารผลงานจะส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  ผู้จัดการสามารถเรียนรู้ปัจจัยเหล่านี้ในระยะยาว ประสิทธิภาพของการสื่อสาร

และวัฒนธรรมแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นปัจจัยแห่งผลส าเร็จของระบบการบริหารผลงาน (Amber & 
Mubashir, 2013) 

2.6 การพัฒนาองค์การที่ม ีผลต่อการ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง 

การพัฒนาองค์การ คือ “การปรับปรุงองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ” (นิสดารก์ เวชยานนท์ , 

2548) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับองค์การ และเป็นกระบวนกา รที่เป็นระบบใน
การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน
ภายในองค์การ (ส. ฤ. เ. สุธินี ฤกษ์ข า , ทิพวรรณ โหละสุต, ปุญญิสา บุญเปี่ยม, กัลยาภรณ์ เข็มทอง , 

& สุธินี, 2004) โดยการพัฒนาองค์การนั้น เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดในเชิงสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะยาว (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ซ่ึงแนวคิดของการพัฒนา

องค์การนั้น เป็นแนวคิดที่มุ่งไปสู่การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากความคิด ทัศนคติ และ
ค่านิยมของคนในองค์การ ซ่ึงจะส่งต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเชื่อมโยงไปยังก ารปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและนโยบายขององค์การต่อไป (สุจิตรา ธนานันท์, 2552) นอกจากนี้  Benis (1969 อ้างถึง

ใน สุจิตรา ธนานันท์ 2552: 108) ให้ความหมายของการพัฒนาองค์การว่า “การพัฒนาองค์การ คือ  
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นยุทธศาสตร์ของการศึกษาที่สลับซับซ้อนที่ มุ่งใช้การ

เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ตลอดจนการใช้โครงสร้างขององค์การ เพ่ือช่วยให้
องค์การสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ การตลาด สิ่งท้าทายใหม่ และการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์การที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว” (สุจิตรา ธนานันท์, 2552) โดยระดับการ

พัฒนาองค์การแบ่งออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับกายภาพ เช่น การปรับ สร้าง ขยาย หรือลด
ขนาดโครงสร้างการบังคับบัญชา เป็นต้น และระดับที่มองไม่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และทัศคติต่อเป้าหมายร่วมขององค์การ เป็นต้น (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) 

ในปัจจุบัน มีแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการ
จัดการความรู้หรือองค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์การอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ

แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงเป็นการสร้างค่านิยมและจิตส านึกของคนในองค์การ ดังค า
กล่าวท่ีว่า “จุดเริ่มต้นของความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นเกิดจากจิตส านึกของการพัฒนา” (อาภรณ์ 
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ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ซ่ึงผลของการศึกษาของ Chan, Shaffer และ  Snape เม่ือปี ค.ศ. 2004 พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การเป็นตัวขับเคลื่อนการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์การ (Chan, Shaffer and Snape, 

2004)  นอกจากนี้ ยังมีแนวคิด การสร้ างอง ค์การให้เป็นองค์กา รแห่งการเรียนรู้  ( Learning 
Organization)  

ด่ังที่ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548: 6) น าเสนอในหนังสือ องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติ ไว้อย่างน่าสนใจว่า ถึงแม้ว่าองค์การส่วนใหญ่จะมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ท างาน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าองค์การนั้น ๆ จะน าความรู้ไปใช้ได้หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง จะต้อง

มรการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนองค์การประสบความส าเร็จ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548) 

อีกทั้งการศึกษาของ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ เม่ือปี 2550 ได้ศึกษาเรื่อง องค์การกับการ
จัดการความรู้: ศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในภาคธุรกิจ   ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดการ
ความรู้นั้นส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยการพัฒนาองค์การเป็นองค์การเรียนรู้ที่ประสบ

ผลส าเร็จนั้น จะต้องน าระบบย่อย 5 ระบบ ได้แก่ การเรียนรู้ องค์การ คน ความรู้ และเทคโนโลยีมา
บูรณาการด้วยกัน (บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ & พลาพรรณ ค าพรรณ์, 2550) 

นอกจากนี้ Gary Dessler (2000 อ้างถึงใน สุจิตรา ธนานันท์ , 2552: 109) ได้น าเสนอ
ขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ ดังนี้ 1) การวินิจฉัยองค์การ 2) การก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการ
พัฒนาองค์การ 3) การด าเนินงานพัฒนาองค์การ 4) การประเมินผลการพัฒนาองค์การ  (สุจิตรา 

ธนานันท์, 2552) นอกจากนี้ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 259) ได้แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ  
ซ่ึงประกอบด้วย 1) การประเมินและวินิจฉัย 2) การออกแบบเครื่องมือ 3) การน าเครื่องมือไปใช้
ปฏิบัติ และ 4) การติดตามและสรุปผล  (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) 

ผลดีของการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การท าให้องค์การได้รับการปรับปรุงอย่างมี
ประสิทธิผล มีการจัดการที่ดี ได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกภายในองค์การ เสริมสร้างบรรยากาศการ

สร้างสรรค์ ท าให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง เพ่ิมความตระหนักทั้งในตัวบุคคลและองค์การ รวมทั้ง
สามารถรักษาคนที่มีคุณภาพให้อยู่ กับองค์การได้  (สุจิตรา ธนานันท์ , 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับ 
การศึกษาของสิทธิชัย ศรีประมูล ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินการด้านทุนมนุษย์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย พบว่า คุณภาพของการบริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง น าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนว่าการบริหารทุนมนุษย์ ควรเชื่อมโยงกับ

กระบวนการโดยผ่านกิจกรรมในการวางแผนและสรรหาคน การพัฒนาทุนมนุษย์ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้ในทุกระดับโดยการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์การ ส่วนการพัฒนาองค์การ ให้น าแนวคิด
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องค์การแห่งการเรียนรู้มาใช้เพ่ือเพ่ิมภาพและปรับปรุงความสามารถให้องค์การสามารถแข่ง ขันได้ 
(สิทธิชัย ศรีเจริญประมง & เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2556) 

 

2.7 ความเกี่ยวข้องในงานและองค์การที่ม ีผลต่อการ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง  

ความเก่ียวข้องในงานและองค์การ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพฤติกรรมองค์การ ซ่ึงพฤติกรรม 

(Behavior) ซ่ึงค าว่ า พฤติกรรมองค์การ  เป็ นการศึกษา พฤ ติกร รมมนุษย์ ทัศน คติ  ค่า นิยม 
ความสามารถในการรับรู้  การเรียนรู้ของคน ผลการปฏิบัติงานของคนในองค์การ (นิติพล  ภูตะโชติ, 
2557)  

พฤติกรรมองค์การ มาจากศัพท์ 2 ค า คือ พฤติกรรม และ องค์การ เป็นการกิริยาอาการที่
แสดงออกหรือแนวโน้มของการแสดงออกของปัจเจกบุคคล ( Individual) เม่ือได้รับการกระตุ้นด้วย 
สิ่งเร้าทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายใน ซ่ึงเม่ือได้มีสิ่งเร้ามากระตุ้นก็จะท าให้แสดงพฤติกรรม 2 

ลักษณะ คือ 1) พฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อมีการกระตุก การกระพริบตา
เม่ือมีสิ่งเร้ามารบกวน  และ 2) พฤติกรรมที่ควบคุมและจัดการได้ โดยอาศัยสติปัญญาของมนุษย์ 

นอกจากนี้ พฤติกรรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ พฤติกรรมภายนอกหรือเปิดเผย (Overt Behavior) 
สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น การเดิน นอน นั่ง ยืน เป็นต้น และพฤติกรรมภายในหรือปกปิด 
(Covert Behavior) ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และการรับรู้  

เป็นต้น ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การนั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาในภาพรวม  
ซ่ึงเรียกว่า พฤติกรรมองค์การ โดยมีนักวิชาการได้อธิบายความหมายของค าว่า พฤติกรรมองค์การไว้

ดังนี้ Robbins (2003 อ้างถึงใน (สุพานี สฤษฎ์วานิช , 2552) ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรม
องค์การ ว่าเป็นการศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์การ เช่นเดียวกับ Moorhead และ Griffin (2001 อ้างถึงใน (สุพานี สฤษฎ์วานิช , 2552) 

ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมองค์การว่าเป็น การศึกษาถึง “พฤติกรรมของมนุษย์ที่ เกิดขึ้นใน
องค์การ และปฏิกิริยาที่ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน ( Interactions) ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์ และ

ปัจจัยต่าง ๆ ขององค์การ” ส่วน Gordon, Mondy, Sharplin และ Premieax (1990, (สุพานี สฤษฎ์
วานิช , 2552) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมองค์การว่า “พฤติกรรมองค์การมุ่งถึงการวิเคราะห์
ผลกระทบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และโครงสร้างต่าง ๆ ที่ มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น

ภายในองค์การ” และนอกจากนี้ การศึกษาพฤติกรรมองค์การนั้นไม่สามารถศึกษาเพียงปัจจัยของ
บุคคลอย่างเดียวได้ จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม และองค์การด้วย (สุพานี สฤษฎ์วา

นิช, 2552) 
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องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมองค์การนั้น สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 11-12)  กล่าวไว้
ว่าจะต้องศึกษาใน 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ ระดับที่ 1 ระดับปัจเจกบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 

คุณลักษณะต่าง ๆ ทางชีวภาพ บุคลิกภาพ ค่านิยมและทัศนคติ ความสามารถ การรับรู้ และการ
เรียนรู้ การตัดสินใจ และการจูงใจในงาน ซ่ึงสอดคล้องกับพิทยา บวรวัฒนา (2558) กล่าวถึงไว้ว่า 

ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการแสดงออกหรือพฤติกรรมของคนในองค์การนั้น พฤติกรรมของคนถูก
ก าหนดด้วยตัวแปรที่ส า คัญ คือ 1) ค่า นิยม (values) 2) ทัศนคติ (attitudes) 3) บุคลิกภา พ 
(personality) 4) การมอง (perception) 5) การเรียนรู้ (learning) และ 6) การจูงใจ (motivation) 

ระดับที่ 2 ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย การจัดกลุ่ม การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การบริหารความ
ขัดแย้ง ภาวะผู้น า และการบริหารอ านาจและการเมืองในกลุ่ม ส่วนระดับที่ 3 ระดับองค์การ 

ประกอบด้วย นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ลักษณะ
การออกแบบงาน และการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎี  
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมองค์การนั้น ประกอบด้วย ทฤษฎีระบบ แนวคิดการบริหารตาม

สถานการณ์ แนวคิดด้านปฏิสัมพันธ์ และการวิจัย ผลของพฤติกรรมองค์การ จะก่อให้เกิดพฤติกรรม
และทัศนคติที่ส า คัญ ๆ กล่าว คือ การสร้างผลผลิตให้แก่องค์การ (Productivity)  การขาดงาน 

(Absenteenism) การหมุนเวียนงานหรืออัตราการลาออกจากงาน (Turnover) ความพึงพอใจของ
พนักงาน (Job satisfaction) และการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การ (Good Corporate Citizenship) 
ซ่ึงเป็นผลมาจากพฤติกรรมของบุคคลหรือคนในองค์การ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) ซ่ึงพฤติกรรม

เหล่านั้นจะแสดงออกมาเม่ือมีการกระตุ้นหรือมีการจูงใจ 

การจูงใจ หรือ Motivation หมายถึง การเคลื่อนที่ เนื่องจากท าการจูงใจจะท าให้บุคคลเกิด
การกระท า เพ่ือให้เข้าสู่เป้าหมายที่เขาต้องการ ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม  

ที่ต้องการ (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ , 2551) โดยที่ Moslye, Pietri และ  Megginson (1995) ได้
กล่าวถึงเป้าหมายขั้นพ้ืนฐานของกานจูงใจในทางการจัดการไว้ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือดึงดูดพนักงานที่

มีศักยภาพให้ ร่วมงานกับองค์การ 2) เ พ่ือกระต้นพนั กงานให้ปฏิบั ติงานและสร้ างผลงานที่ มี
ประสิทธิภาพ 3)เพ่ือรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่ กับองค์การ (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ , 
2551)  เม่ือองค์การต้องการให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ และให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน

ที่มีคุณภาพและทุ่มเทให้กับองค์การอย่างเต็มที่ผู้บริหารจะพยายามหาวิธีการที่จะท าให้บุคลากรแสดง
ศักยภาพอย่างแท้จริง โดยการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล  

ความพอใ จในงานงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่ เก่ียวข้องกับงานของ
บุคลากร ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงาน เช่น ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า หัวหน้า ตลอดจน
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เพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล ปัจจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่ รูปแบบการ
บริหาร นโยบายและขั้นตอนการท างาน กลุ่มงานเก่ียวข้อง สภาพแวดล้อมการในการท างาน (ณัฏฐ

พันธ์  เขจรนันทน์, 2551) โดยมีทฤษฎีที่เก่ียวกับความพอใจ 2 ทฤษฎี ที่ได้รับความนิยม คือ ทฤษฎี
ปัจจัยคู่ของ Herzberg และทฤษฎีค่านิยมของ Locke (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551) โดยที่ทฤษฎี

สองปัจจัย จากการศึกษาของ Herzberg พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพอใจในงานอยู่ที่งานที่ท า 
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความพอใจในงานได้สูง ได้แก่ ลักษณะของงาน ความส าเร็จ
ของงาน โอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง โอกาสก้าวหน้า และได้รับการยอมรับ เป็นต้น เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ 

(Motivators) ส่วนปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ไม่ใช่งาน แต่เป็นเง่ือนไขแวดล้อมภายนอกของ
งาน เช่น การบังคับบัญชา ค่าจ้างหรือค่าตอบอทน นโยบายบริษัท เง่ือนไขการท างาน ความสัมพันธ์

กับบุ คคลอ่ืน  และ ควา มปลอดภัย  ซ่ึ งเรียกปัจ จัย เหล่ านี้ ว่า  ปัจ จัย สุขอนา มัย  ( Hygiene or 
Maintenance Factors) (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551)  ส่วนทฤษฎีค่านิยม ของ Locke (Locke’s 
Value Theory) มีแนวคิดว่า ความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับผลที่บุคคลได้รับจากการท างานว่าตรงกับ

ที่ต้องการมากน้อยเพียงไร เช่น รางวัล เป็นต้น 

องค์ประกอบของความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย 1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อายุ การศึกษา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจส่วนบุคคล 2) ลักษณะงาน ได้แก่ งาน
ที่มีความท้าทาย โอกาสก้าวหน้า ความเป็นอิสระในการท างาน เพ่ือนร่วมงาน ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ สภาพแวดล้อมในการท างาน ชื่อเสียงขององค์การ และความม่ันคงในการท างาน 3) ลักษณะ

ของการจัดการ ได้แก่ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ระบบการบริหาร โครงสร้างองค์การ ระบบการควบคุม 
ระบบการให้รางวัล ระบบการประเมินผลท่ียุติธรรม ระบบการส่งเสริมและสนับสนุน ความสามารถ
ของผู้บริหาร และสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ (นิติพล  ภูตะโชติ, 2557)  

ส่วน สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็น
ทัศนคติที่ มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบทางด้านความคิดความเข้าใจ  (Cognitive 

component) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Component) และองค์ประกอบ
ด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral Tendency Component) ซ่ึง กิลเมอร์ (Gilmer, 1989 
อ้างใน สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ , 2545, หน้า 145) ได้สรุปองค์ประกอบที่เอ้ือต่อความ

พึงพอใจในการในการท างานไว้ 10 ประการ คือ 1.ความม่ันคงปลอดภัย ได้แก่ ความม่ันคงทางด้าน
กายภาพ และความม่ันคงปลอดภัยในงาน 2.โอกาสก้าวหน้าในงาน ได้แก่ การมีโอกาสปรับต าแหน่ง 

ที่สูงขึ้น 3.ลักษณะบริษัทหรือองค์การ ได้แก่ ชื่อเสียง ความสะดวกสบาย  4.ค่าจ้าง 5.ลักษณะของ
งานหรือความสนใจในลักษณะงาน เช่น มีความเป็นอิสระ ไม่น่าเบื่อ มีโอกาสพูดคุยพบปะ หรือ งานที่
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ท้าทาย 6.การบังคับบัญชา 7.ลักษณะทางสังคม 8.การติดต่อสื่อสาร 9. สภาพแวดล้อมการท างาน 
เช่น แสง เสียง และอากาศ เป็นต้น 10.สิ่งตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สวัสดิการด้าน 

ต่าง ๆ (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545)  

ผลของความพอใจและไม่พึงพอใจในงาน มีผลต่อการตัดสินลาออกจากงาน ส าหรับบุคลากร

ที่ไม่พึงพอใจมีแนวโน้มจะขาดงาน (Absenteeism) บ่อยและ อาจลาออกจากงาน (Turnover) ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในงานจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเข้าออกงาน ซ่ึงการลาออกจากงาน 
จะมีการสัมภาษณ์เหตุผลในการออกจากกงาน (Exit Interview) เพ่ือหาสาเหตุหรือเหตุผลของการ

ออกจากงาน โดยบางองค์กรจะใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมีค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน การบริหาร
จัดการ เป็นต้น (บุญอนันต์  พินัยทรัพย์, 2560) 

 
ความผูกพันกับองค ์การ  (Organization Commitment)  หมายถึง ทัศนคติระหว่าง

บุคคลกับองค์การ ซ่ึงยินดีที่จะร่วมเป็นสมาชิก และไม่เต็มใจที่ ในการอยู่กับองค์การ (ณัฏฐพันธ์  เขจร

นันทน์ , 2551) นักวิชาการได้อธิบายความผูกพันระหว่างบุคคลและองค์การ จาก 2 มุมมองคือ 1) 
ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance Commitment) 2) ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายบุคคล

และ อง ค์การ  ( Individual –Organization Goal-Congruence Orientation โดยอาศัยปั จจั ย 3 
ประการ ได้แก่ 1) ความเชื่อม่ันต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ความพร้อมที่จะทุ่มเทในการ
ท างาน และ 3) การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นพฤติกรรมที่คนในองค์การแสดงออกมาในด้านต่าง ๆ เช่น  ความพึง
พอใจในงาน ความรู้สึกเก่ียวข้องในงาน และความผูกพันต่อองค์การ เป็นปัจจัยความเก่ียวข้องในงาน
และองค์การ  

 

2.8 ปัจจ ัยภายในองค์การที่ม ีผลต่อการ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง 

 องค์การในปัจจุบันเป็นองค์การที่มีลักษณะเป็นพลวัต จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

โครงสร้างองค์การเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ก าลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคต โครงสร้าง
องค์การจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์การ ซ่ึงแนวโน้มองค์การจะปรับเปลี่ยน
ตนเองไปสู่องค์การสมัยใหม่มากขึ้น ซ่ึง “องค์การสมัยใหม่ เป็นองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเปลี่ยนแปลงจากองค์การแบบระบบ
ราชการสู่องค์การแบบการปรับตัว” (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2545) โดยทฤษฎีโครงสร้างองค์การสมัยใหม่พัฒนา
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มาจากแนวความคิดและทฤษฎีโครงสร้างองค์การแบบด้ังเดิมของ Fayol, Taylor, Gulick และ 
Weber เป็นต้น  โดยรูปแบบโครงสร้างองค์การ มี 4 รูปแบบ คือ แบบราชการ (เครื่องจักร) แบบ

คณะกรรมการ แบบแมทริกซ์ และแบบเครือข่าย  (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2552) นอกจากนี้ 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2559: 67-79) น าเสนอการออกแบบองค์การสมัยใหม่ในลักษณะ 5’S Model กล่าวคือ 

1) องค์การจิ๋วแต่แจ๋วคุณภาพ (Small) 2) องค์การฉลาดทรงภูมิปัญญา (Smart) 3) องค์การยิ้มแย้ม
เปี่ยมน้ าใจ (Smile) 4) องค์การร่วมมือไร้ความขัดแย้ง (Smooth) และ 5) องค์การท าเรื่องยากให้ง่าย
และเร็ว (Simplify) (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2559)   

ในการศึกษาคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงของ A.A. de Waal (2007) ได้ศึกษาวิจัย 
ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงจากองค์การ  91 องค์การ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้

องค์การมีลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วยปัจจัย 8 ประการ คือ 1) การออกแบบ
องค์การ (Organizational design) 2)  กลยุ ทธ์ (Strategy) 3)  กร ะบวนการจัดกา ร ( Process 
management) 4) เทคโนโลยี (Technology) 5) ภาวะผู้น า (Leadership) 6) ปัจเจกบุคคลและ

บทบาท (Individuals & roles) 7.วัฒนธรรม (Culture) (André, 2007) 

 ในการศึกษาคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงของ AMA (American Management 

Association) เม่ือปี ค.ศ. 2007 AMA ได้น าเสนอลักษณะขององค์การสรรถนะสูงไว้ว่า องค์การ
สมรรถนะสูงมีกระบวนการซ่ึงเสริมกลยุทธ์ ก าหนดลักษณะการท างานที่พนักงานสามารถตอบสนอง
ความต้องการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกภายใต้ข้อจ ากัดทางกลยุทธ์ อาศัยปฏิสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ กลยุทธ์ ภาวะผู้น า ลูกค้า กระบวนการและโครงสร้าง และค่านิยม
และความเชื่อ ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11 ปฏิสัมพันธ์องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง 
ที่มา: Overholt, Graell, Vicere and Jargon (2006; AMA, 2007: 18)  

อีกทั้ ง BCG (The Boston Consulting Group)  ได้ ศึกษา และน า เสนอถึงลั กษณะ ของ
อง ค์กา ร และ ทรัพยา กรมนุษย์  ใน  High- Performance Organizations The Secret of Their 

Success ปี ค.ศ. 2011 โดยประกอบด้วย 14 ลักษณะ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบที่ส าคัญในการน า
องค์การสู่ความยั่งยืนได้นั้น ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า ( leadership) 2) การออกแบบโครงสร้าง
องค์การ (design) 3) คน (people) 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) และ 

5) วัฒนธรรมและความผูกพัน (culture and engagement) ดังภาพที่ 2.12 
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มิต ิ ค ุณลักษณะ  

ภาวะผู้น า 
 ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการขับเคล่ือน

ความเร่งด่วนและทิศทางของผู้น าแต่ละราย 

 ท่อน้ าเล้ียงถูกเก็บไว้กับผู้น าในอนาคตท่ีมีทักษะ
ตรงกับความต้องการในอนาคต 

 ผู้บริหารระดับกลางสวมกอดและแปลงกลยุทธ์ 

การออกแบบ 
 โครงสร้างและการจัดสรรทรัพยากรสะท้อนให้

เห็นถึงความสมดุลทางยุทธศาสตร์ 

 มีการแบ่ง ช้ันจาก CEO ค่อนข้างน้อย และช่วง
ของการควบคุมท่ีกว้าง 

 ความรับผิดชอบ การตัดสินใจท่ีถูกต้อง และ
ความร่วมมือถูกสร้า ง ข้ึนด้วยกระบวนกา ร
พิจารณา 

 ความสามารถของบุคคลตรงกับความต้องการ 

ค น 
 แบรนด์ขององค์การคือทรัพย์สินหลัก 
 บทบาทท่ีส าคัญและคนเก่ง ท่ีส าคัญได้รับการ

ระบุอย่างชัดเจนและได้รับการปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวัง 

 พั น ธ มิ ต ร ด้ าน ท รั พ ย า กร บุ ค ค ล แ ล ะ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 

การบร ิหารการ เปลี่ยนแปลง  
 การเปล่ียนแปลงเป็นการคาดการณ์ถูกระเบียบ 

 องค์การเป็นองค์การท่ีมีวิวัฒนาการ 

วัฒนธ รรมและค วามผูกพัน  
 วัฒนธรรมเร่งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 การมีส่วนร่วมถูกวัดและปลูกฝัง เพื่อสร้างความ
พยายามในการตัดสินใจจากพนักงาน 

ภาพที่ 2.12 High Effective Companies Manifest 14 Characteristics 

ที่มา: BCG (2011: 4)  

นอกจากนี้ BCG ได้น าเสนอกรอบแนวคิดเก่ียวกับองค์ความรู้ในการที่องค์การจะสามารถ
น าไปสู่สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมีแนวทาง ดังภาพที่ 2.13 
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มิต ิองค ์การและค น ข ้อเสนอที่เป็นไปได ้ 

ภาวะผู้น า 
 วัดผลกระทบของการก าหนดภาวะผู้น าและการ

แทรกแซง   
 เพิ่มประสิทธิภาพเวลาและพลังงานท่ีใช้ในการ

เพิ่มความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 จัดท าประวัติภาวะผู้น าในอนาคตเพื่อประโยชน์
ในการสรรหา 

การออกแบบ 
 เพิ่ม ช่วงการควบคุมและลดเลเยอร์และขนาด

ของล าดับผู้บริหาร 

 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยมีล าดับความส าคัญ
เชิงกลยุทธ์และสร้างความสมดุลท่ีเหมาะสม 

 พัฒนาบทบาทของ ผู้บริหารระดับกลางเพื่อ
กระตุ้นการขับเคล่ือนผลกระทบและการมีส่วน
ร่วม 

ค น 
 ประเมินความต้องการคนเก่งในอนาคตและจัด

ต าแหน่งรับสมัครกับพวกเขา 

 ออกแบบแบรนด์ของนายจ้างเพื่อให้เหตุผลกับ
พนักงานและรับสมัครท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 

 ฟื้นฟูยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรรวมถึงการ
หมุนเวียนงานท้ังระ ดับแผนกและภูมิภาค
ส าหรับผู้น าในอนาคต 

การบร ิหารการ เปลี่ยนแปลง  
 สร้างกลไกในการติดตามผลกระทบของการ

ริเร่ิมขององค์กรและคาดการณ์เมื่อมีความเส่ียง 

 พัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ี
ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

 ให้อ านาจผู้น าและผู้จัดการระดับกลางตาม
ความยืดหยุ่นในการคาดการณ์และปรับให้เข้า
กับสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป 

วัฒนธ รรมและค วามผูกพัน  
 ก าหนดวัฒนธรรมท่ีต้องการเพื่อให้สอดคล้องกล

ยุทธ์ 

 ปรับเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้แน่ใจว่าแรงบันดาล
ใจทางวัฒนธรรมได้รับการสะท้อนอย่างชัดเจน 
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มิต ิองค ์การและค น ข ้อเสนอที่เป็นไปได ้ 
 มอบหมายความรับผิดชอบในแนวนอนเพื่อ

ขับเคล่ือนการท างานข้ามสายงานร่วมกันและ
ข้อตกลงร่วมกัน 

 ระบุกลุ่ม ท่ีมีเส้นทางอาชีพท่ีขาดหายไปหรือไม่
เหมาะสมและท าการปรับเปล่ียนเพื่อกระตุ้น
การมีส่วนร่วม 

ภาพที่ 2.13 High-Performance Organizations Know the Best Ways to Stay on Track   
ที่มา: BCG (2011: 13)  

ในการศึกษาองค์การสมรรถนะสูง Dewaal (2010) ได้อธิบายปัจจัยมิติด้านโครงสร้าง
องค์การที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงไว้อย่างน่าสนใจว่าประกอบด้วย การออกแบบองค์การ กล
ยุทธ์ กระบวนการจัดการ และเทคโนโลยี ซ่ึงจะอธิบาย ดังนี้ 

การออกแบบองค์การ องค์การสมรรถนะสูงจะต้องนั้นจะอาศัยความร่วมมือของทีม ทั้งข้าม
สายงานและข้ามองค์การและการมีส่วนร่วมจะเป็นสิ่งส าคัญสูงของการบริหาร ให้ความส าคัญต่อ

ประสิทธิภาพของทีม การพัฒนาทีมด้วยการสร้างพันธะสัญญาร่วมของทีม รับผิดชอบร่วมกัน การ
ออกแบบองค์การแบบแบนราบลดความซ้ าซ้อนของสายบังคับบัญชาและมีความยืดหยุ่น มีการใช้
ข้อมูล ความรู้ร่วมกันโดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและจูงใจ และการออกแบบองค์การจะต้อง

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบธุรกิจอย่างง่ายบน
พ้ืนฐานของโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในคุณค่าของลูกค้า ผู้ขาย และ

บริบทของการตลาด 

 กลยุทธ์ ส าหรับองค์การสมรรถนะสูงนั้น จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่ง น่าต่ืนเต้น และมี
ความท้าทายบนพ้ืนฐานของกลยุทธ์ท่ีมีชัยชนะ และมีความต่อเนื่อง มีความสมดุลระหว่างการมุ่งเน้น

ผลท้ังในระยะยาวและระยะสั้น และมีความสอดคล้องกันทั้งกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุ ประสงค์กับ
ความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอก และมีการพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ ส าหรับกลยุทธ์ที่ไม่ส าเร็จ  

 กระบวนการจัดการ จะต้องมีความเป็นธรรมในโครงสร้างรางวัลและสิ่งจูงใจซ่ึงถูกออกแบบ
เพ่ือเป็นการเสริมแรง ค่านิยม และกลยุทธ์ขององค์การที่สนับสนุนวัฒนธรรมของผลงาน มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีระบบการสื่อสารที่มีปริทธิภาพสูง  
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 เทคโนโลยี จะต้องมีการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสถานที่ของการท างาน มีระบบ
ส ารองข้อมูล แชร์ข้อมูลร่วมกัน และออกแบบการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และปลูกฝัง

สมาชิกให้มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.9 ปัจจ ัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Factors)  

A.A. Dewaal ได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง  
ซ่ึงอาศัยการพัฒนาจากกรอบแนวคิดของ Kotter และ Heskett (1992) และ Scott Morton (2003) 
ซ่ึงเป็นการศึกษา 2 มิติ แบ่งเป็น 8 ปัจจัย คือ มิติโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วยปัจจัย การออกแบบ

องค์การ กลยุทธ์ กระบวนการ และ เทคโนโลยี และมิติวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยปัจจัย ภาวะ
ผู้น า ปัจเจกบุคคลและบทบาท และวัฒนธรรม ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยคู่แข่งของ
องค์การ กฎหมายมหาชน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  และนอกจากนี้ Dewaal  

ได้น าเสนอแนวโน้มและการพัฒนาของปัจจัยอ่ืน ๆ ที่องค์การจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่เศรษฐกิจ
แบบธุรกิจระดับโลก ซ่ึงประกอบด้วย 1) โลกาภิวัฒน์ (Globalization) 2) ผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ( Impact of new technology) 3) การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของเอเชียและจีน 
(Rebound of Asian markets and ascension of China)  4)  ควา มเหลื่ อมล้ า ทา ง เศรษฐ กิจ  
5) สิ่งแวดล้อม 6) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 7) สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่นความรู้ ทักษะของแรงงาน 

และแนวโน้มของนวัตกรรมที่จะกลายเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งขององค์การ 8) ภาวะ
ผู้น า และ 9) ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  

  นอกจากนี้ AMA (2007) ได้น าเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การไว้อย่าง
น่าสนใจ ซ่ึงประกอบด้วย คนเก่งและทักษะของแรงงาน (talent and skills of workforce) การ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น ( faster and disruptive change) เทคโนโลยี (technology) การเปลี่ยนทาง

การเมืองและกฎหมาย (political and regulatory changes) อิทธิพลทางจริยธรรม (the influence 
of ethics) และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม (environment changes) (Association, 2007) 

 ในการศึกษา องค์การสมรรถนะสูงในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่จ ะส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูง  ตามกรอบแนวคิดของ Dewaal ปี 2012 คือ 1) 
โลกาภิวัฒน์ 2) เทคโนโลยีใหม่ 3) การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของเอเชียและ 4) ความเหลื่อม

ล้ าทางเศรษฐกิจ 5) สิ่งแวดล้อม 6) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 7) สิ่งที่จับต้อง 8) ภาวะผู้น า และ 
9) ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร 
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2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษ า 

จากการศึกษาแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม ผู้ ศึกษาสนใจศึกษามิติของคุณลักษะของ
องค์การสมรรถนะสูง ของ Dewaal ปี 2010 ซ่ึงประกอบด้วย 5 มิติ คือ 1) มิติของคุณภาพของการ

จัดการ 2) มิติการเปิดกว้างและใส่ใจเชิงปฏิบัติ 3) มิติการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว 4) มิติการปรับปรุง
และฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง และ 5) มิติคุณภาพของพนักงาน และปัจจัยภายในองค์การ ผู้ศึกษามุ่งศึกษา

ตามกรอบแนวคิดของ  Dewaal ปี 2010 ใน 4 องค์ประกอบคือ 1) การออกแบบองค์การ 2) กลยุทธ์
องค์การ 3) กระบวนการจัดการ 4) เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ส าหรับความเก่ียวข้องในงานและ
องค์การ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาใน 3 องค์ประกอบคือ 1)ความพึงพอใจในงาน 2) ความรู้สึกเก่ียวข้องในงาน 

และ 3) ความผูกพันต่อองค์การ  

ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตามตัวแบบ Matrix HRD ของ Gilley และ Eggland เม่ือปี 2002 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1) การพัฒนารายบุคคล 2)การพัฒนาสายอาชีพ 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 4) การพัฒนา
องค์การ  ดังนี้ 
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 ภาพที่ 2.14 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

องค ์การสมรรถนะสูง  
(High Performance Organization) 

 
1. มิติด้านคุณภาพของการจัดการ 
2. มิติด้านการเปิดกว้างและใส่ใจ

เชิงปฏิบัติ 
3. มิติด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะ

ยาว 
4. มิติด้านการปรับปรุงและฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่อง 
5. มิติด้านคุณภาพของบุคลากร 

 

 

การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ (HRD)  
1.การพัฒนารายบุคคล 
2.การพัฒนาสายอาชีพ 
3.การบริหารผลงาน 
4.การพัฒนาองค์การ 

ปัจจัยภายในองค ์การ  
(Internal Organization Factor) 

1.การออกแบบองค์การ 
2.กลยุทธ์ 
3.กระบวนการจัดการ 
4.เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

ค วามเกี่ยวข ้องในงานและองค ์การ  
(Job and Organization Related) 

1. ความพึงพอใจในงาน 
2. ความเก่ียวข้องในงาน 
3. ความผูกพันต่อองค์การ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment) 

1. โลกาภิวัตน ์
2. เทคโนโลยีใหม ่
3. การเปล่ียนข้ัวอ านาจทางการตลาดของ
เอเชียและจีน 
4. ความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ 
5. ส่ิงแวดล้อม 
6.การเปล่ียนแปลงทางประชากร 
7. ส่ิง ท่ีจับต้องไม่ไ ด้ (ความ รู้ ทักษะ และ
นวัตกรรม  
8. ภาวะผู้น า 
9. ความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยส่วนบุค ค ล  
(Internal Organization Factor) 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สายงาน 
5. ระดับต าแหน่ง  
6.ระดับความรับผิดชอบ  



บทที ่3 
 

ระเบ ียบวิธ ีวิจ ัย  

 การวิจัย เรื่องปั จจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสู ง 

กรณีศึกษา: การยางแห่งประเทศไทย นั้น ผู้วิจัยจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยการศึกษาแบบผสมผสานทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) ซ่ึงจะอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักโดย

อาศัยการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้แบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานระดับหัวหน้างานสายงานต่าง ๆ ของการยาง
แห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการ วิจ ัย  

เพ่ือให้การวิจัยด า เนินอย่างเป็นระบบด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของ

การวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมและค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ต า รา วารสาร 

บทความ แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศ 

องค์การ และการท างานเป็นทีม รวบรวมและสรุปประ เด็นในการศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ เขียน 
โครงร่างการท าวิจัยและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นด า เนินการปรับปรุงแก้ไข 

ข้อบกพร่องให้สมบูรณ์และน าเสนอขออนุมัติหัวข้องานวิจัย  
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย ตรวจสอบความ

เชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือ จัดท าแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

และสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลและเขียนเป็นรายงานผลการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยด าเนินการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดพิมพ์ตามที่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และจัดพิมพ์รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือขออนุมัติ

จบการศึกษา 
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3.2 ประชากรและกลุ่มต ัวอย่าง 

ประชากร  
บุคลากรของการยางแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปี 2559 ทั้งหมด

จ านวน 3,004 คน  
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูป โดยวิธีการค านวณสูตรของ ทาโร ยา

มาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560: 47) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% ได้จ านวนตัวอย่าง 97 ตัวอย่าง เลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) แบ่ง กลุ่มเป็นกลุ่ม
ส านักงานส่วนกลางและกลุ่มส่วนภูมิภาค (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2017) 

 

สูตร       n =          3004 
1 + 3004 (0.102)  

    n = 96.78  ประมาณ 97 
เม่ือ   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
   N =     จ านวนประชากร 

   n = จ านวนตัวอย่าง 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น ส านักงานใหญ่ และภูมิภาค ดังนี้  

   
 

ประชากร  จ านวนตัวอย่าง 

ส านักงานใหญ่ 460 15 

ภูมิภาค  
(7 เขต 44 จังหวัด) 

2,544 82 

รวม 3,004 97 
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3.3 เคร ื่องมือทีใช้ในการ วิจ ัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก การศึกษา
วรรณกรรม เอกสาร ข้อมูลและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  

1) แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบประเมินเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะ

เป็นแบบส ารวจรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ระดับต าแหน่ง และระดับ
ความรับผิดชอบ  

ส่วนที่ 2 แบบประเมินสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายในองค์การ และระดับองค์การสมรรถนะสูง สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของ Dewaal 2010 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley & Eggland 2012 ข้อค าถามทุกข้อเป็นค าถามเชิงบวก
ทั้งหมด โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) ตาม 

โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้คะแนน 1,2,3,4 และ 5 ตามระดับในการตอบ ซ่ึงผู้ตอบจะตอบค าถามว่า 
ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อข้อค าถามนั้นมากน้อยเพียงใด มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งกับค าถามในข้อนั้น  
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับค าถามในข้อนั้น  
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเฉยๆกับค าถามในข้อนั้น  

คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับค าถามในข้อนั้น  
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค าถามในข้อนั้น  

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

2) การสัมภาษณ์แบบเช ิงลึก 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงเนื้อหา ( Content) จาก
ผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทย ในระดับหัวหน้างานจากสายงานต่างๆ จ านวน 10 คน  
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร ื่องมือที่ใช้ในการ วิจ ัย   

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
และตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องแล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบประเมิน  

2. ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมิน มีทั้งหมด 3 ส่วน  
3. น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบแบบประเมิน

ให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 4. น าแบบประเมินที่ได้มาหาความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบประเมิน โดยการ วัด
ควา มสอดคล้ องภา ย ใน  ( Measure of Internal Consistency) ด้ วย วิ ธี สั มปร ะ สิ ทธิ์  อั ลฟา 

(coefficient-) ตามวิธีการของครอนบาค (Conbach) หากพบว่า หากมีค่าต้ังแต่ .80 ขึ้นไป ถือว่า 

เชื่อถือได้ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2017) ซ่ึงจากการทดสอบค่า Conbach’s Alpha ภาพรวมอยู่ที่ .832 
ซ่ึงมากกว่า .80 ถือว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 

5. น าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อถือได้แล้ว 

จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงของบุคลากรของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

 

3.5 วิธ ีการ วิเคราะห ์ข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส า เร็จรูป ( IBM SPSS 
Statistics) ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้   วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับของตัวแปร 
5 ประเด็น ด้วย Likert-type scale มีระดับคะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
  ค่าคะแนน  ระดับความเห็น 

1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2 ไม่เห็นด้วย 
3 เฉยๆ 

4 เห็นด้วย 
     5  เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
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เม่ือน าคะแนนดังกล่าวไปใช้ มีการค านวณความกว้างของชั้น ดังนี้ 
 คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด = 5-1 = 0.80 

จ านวนชั้น    5  
 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 
 
(2) ใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(3) ตัวแปรอิสระที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ทดสอบด้วยการทดสอบที่เป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเป็น
อิสระจากกัน (t-test for Independent Sample) และตัวแปรที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยขึ้นไป โดย

ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) 
 (4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทดสอบด้วย Pearson’s Correlation  

(5) การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร (ตัวแปรอิสระ)  ที่ส่งผลต่อสภาพองค์การสมรรถนะสูง 

(ตัวแปรตาม) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) 
(6) เกณฑ์ในการแปลผลระดับความสัมพัน ธ์จาก ค่าสัมประ สิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สั น  

(Pearson’s Correlation) มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุขโข , 2555: 

70)  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.00 - 0.29 ระดับความสัมพันธ์ต่ า 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.30- 0.70 ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.71- 1.00 ระดับความสัมพันธ์สูง 
 

3.6 สมมติฐานการ วิจ ัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

3.6.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดบัความคดิเหน็ตอ่การเปน็
องค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน  
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ประกอบด้วย 
1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง

ของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน 
2) ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ

สูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน 
3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน 

4) สายงานที่แตกต่างกันมีผลต่อผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน 

5) ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน 

6) ระดับความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมีมีผลต่อผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน 
 

3.6.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ ์เช ิงบวกต่อการ เปน็
องค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ ไทย  

ประกอบด้วย 

1) โลกาภิวัฒน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย 

2) เทคโนโลยีใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง

แห่งประเทศไทย 
3) การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการค้าของเอเชียและจีนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 
4) ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ

สูงของการยางแห่งประเทศไทย 

5) สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

6) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย 

7) สิ่งที่จับต้องไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง

แห่งประเทศไทย 
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8) ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

9) ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสในการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  

 
3.6.3 สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยภายในองค ์การมีความสัมพันธ ์เช ิงบวกต่อการ เป็นองคก์าร

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  

ประกอบด้วย 
1) การออกแบบองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ

การยางแห่งประเทศไทย 
2) กลยุทธ์องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสในการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

3) การจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทย 

 

3.6.4 สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกตอ่
การ เป็นองค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  

ประกอบด้วย 

1) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทย 

2) ความรู้สึกเก่ียวข้องในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทย 

3) ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ

การยางแห่งประเทศไทย 
 

3.6.5 สมมติฐานที่ 5 การพัฒ นาทร ัพยากร มนุษย์มีความสัมพันธ ์เช ิงบวกต่อการ เป็น
องค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  

ประกอบด้วย 
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1) การพัฒนารายบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทย 

2) การพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทย 

3) การบริหารผลงานมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ
ยางแห่งประเทศไทย 

4) การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ

ยางแห่งประเทศไทย 
 

3.6.6 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยต่างๆ มีอิทธ ิพลต่อการ เป็นองค ์การสมรรถนะสงูของการยาง
แห่งประเทศไทย  

 ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย 

2) ปัจจัยภายในองค์การมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

3) ความเก่ียวข้องในงานและองค์การมีอิทธิต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ

ยางแห่งประเทศไทย 
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง

ของการยางแห่งประเทศไทย 

 



บทที ่4 
 

ผลการวิจ ัย  

   ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ

สูง กรณีศึกษา : การยางแห่งประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซ่ึงใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก และเชิงคุณภาพเสริม โดยผู้ ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยทุก
สาขาทั่วประเทศ โดยจ านวนตัวอย่างทั้งหมด คือ 97 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 200 ชุด โดยรับคืนมาทั้งหมด 164 ชุด ผู้วิจัยได้ผลวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 8 ตอน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่งงาน ระดับความรับผิดชอบ 

4.2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การสมรรถนะสูง 

4.3 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูง 
4.4 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผลต่อการ

เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
4.5 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความเก่ียวข้องในงานและองค์การที่ส่งผล

ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

4.6 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย 

4.7 ผลวิเคราะห์สมมติฐาน 
4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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4.1 ข้อมูลส ่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร ้อยละ 

1. เพศ  

 
ชาย 77 47.0 

หญิง 87 53.0 

รวม 164 100.0 

2. อายุ  26-30 ปี 31 18.9 

 31-35 ปี 55 33.5 

 36-40 ปี 33 20.1 

 41-45 ปี 11 6.7 

 46-50 ปี 8 4.9 

 51-55 ปี 10 6.1 

 56-60 ปี 16 9.8 

รวม 164 100.0 

 

 
 
 
 

3. ร ะดบัการศ ึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 2.4 

ปริญญาตรี 103 62.8 
ปริญญาโท  57 34.8 

 ปริญญาเอก - - 

 ไม่ระบุ - - 

รวม 164 100.0 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร ้อยละ 

4.  ห น่ ว ย ง าน ที่

สังกัด 

ยุทธศาสตร์องค์การ 9 5.5 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1.8 

การคลัง 5 3.0 

ทรัพยากรมนุษย์ 10 6.1 

บริหารทรัพย์สิน 7 4.3 

วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 8 4.9 

สถาบันวิจัยยาง 10 6.1 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 3 1.8 

พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 4 2.4 

วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง 2 1.2 

กยท.ภูมิภาค/เขต 9 5.5 

กยท.จังหวัด 47 28.7 

กยท.สาขา 37 22.7 

ส านักตรวจสอบภายใน 2 1.2 

ส านักผู้ว่าการ 4 2.5 

กฎหมาย 1 0.6 

อ่ืน ๆ 3 1.8 

รวม 164 100.0 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร ้อยละ 

5.ระดับต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง 2 1.2 

ผู้บริหารระดับกลาง 23 14.0 

ผู้บริหารระดับต้น 48 29.3 

ปฏิบัติการ 91 55.5 

รวม 164 100.0 

 

6.ระดับความ

ร ับผิดชอบ 
องค์การ 3 1.8 

ภูมิภาค/เขต 16 9.8 

ฝ่าย 7 4.3 

กอง/แผนก 75 45.7 

โรงงาน/ศูนย์ 10 6.1 

บุคคล 53 32.3 

รวม 164 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า 

1. เพศ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ53.0 และเพศชายจ านวน 
77  คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 

2. ช ่ว งอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 
รองลงมามีอายุ 36-40 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1  มีอายุ 26-30 ปี จ านวน  31 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.9  อายุ 56-60 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 มีอายุ 51-55 ปี จ านวน 9 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.5 มีอายุ 41-45 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และมีอายุ46-50 ปี จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 

3.ร ะดับการศ ึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 

4. หน่วยงานที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในสายงาน กยท.จังหวัด ร้อยะ 28.7 
รองลงมา กยท.สาขา ร้อยละ 22.7 สถาบันวิจัยยางร้อยละ 6.1 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ร้อยละ 6.1 

กยท.ภูมิภาค/เขต ร้อละ 5.5 ยุทธศาสตร์องค์การ ร้อยละ 5.5 วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  
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ร้อยละ 4.9 บริหารทรัพย์สิน ร้อยละ 4.3 การคลัง ร้อยละ 3.0 ส านักผู้ว่าการ ร้อยละ 2.5 พัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ร้อยละ 2.4  เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 1.8 ส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต ร้อยละ 1.8 และอ่ืน ร้อยละ 1.8 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง ร้อยละ 1.2 ส านัก
ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 1.2 และฝ่ายกฎหมาย ร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 

5. ร ะดับต าแ หน่งงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นระดับปฏิบัติการ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.2 รองลงมา คือ ผู้บริหารระดับต้น จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ผู้บริหารระดับกลาง 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 

ตามล าดับ  

6. ร ะดับค วามร ับผิดชอบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรับผิดชอบในระดับกอง/แผนก มีจ านวน 

74 คนคิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมามีความรับผิดชอบในระดับบุคคล จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.5 ระดับภูมิภาค/เขต จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ระดับโรงงาน/ศูนย์ จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 ระดับฝ่าย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และระดับองค์การ จ านวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
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4.2 ข้อมูลความคิดเห ็นของผูต้อบแบบสอบถามตอ่ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกที่
ส ่งผลต่อการ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (ด้านโลกาภิวัฒน์) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

1. โลกาภิว ัฒน  ์ x̄  S.D. แปลผล 

1) ท่านคิดว่าสังคมดิจิทัลมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงขององค์การของท่าน 

4.32 .716 
สูงมาก 

2) การกระจายความเจริญและสังคมเมืองเพ่ิม

มากขึ้นมีผลต่อองค์กรของท่าน 

3.95 .737 
สูง 

3) การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิต

สู่อุตสาหกรรมบริการมีผลต่อการวางแผน

ธุรกิจขององค์การของท่าน 

4.21 .766 

สูง 

4) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต่อ

การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

องค์การของท่าน 

3.76 .899 

สูง 

5) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ

องค์การของท่าน 

3.96 .767 
สูง 

รวม 4.04 0.510 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านโลกาภิวัฒน์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับสูง ( x̄  = 4.04, 

S.D.=0.501 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงมาก คือ ท่านคิดว่า

สังคมดิจิทัลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 รองลงมา คือ การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสู่อุตสาหกรรมบริการมีผลต่อการวางแผนธุรกิจขององค์การ
ของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน 

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (เทคโนโลยีใหม่) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

2. เทคโนโลยีใหม่ x̄  S.D. แปลผล 

1) เทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะ

ส่งผลต่อองค์การของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

4.26 .748 
สูงมาก 

2) เทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้ตัวท่านต้อง

ปรับตัวเองเองและพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา 

4.42 .646 

สูงมาก 

3) เทคโนโลยีใหม่จะท าให้องค์การของท่าน

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

4.05 .849 
สูง 

4) ความสามารถและความรวดเร็วในการ

สื่อสารส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน 

4.24 .815 
สูงมาก 

5)การสื่อสารอย่างไร้ขีดจ ากัดมีผลกระทบต่อ

องค์การของท่าน  

4.08 .851 
สูง 

รวม 4.20 0.594 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
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  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  ( x̄  = 
4.20 , S.D. =0.594) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงมาก คือ 

เทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้ตัวท่านต้องปรับตัวเองเองและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
4.42 รองลงมา คือ เทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะส่งผลต่อองค์การของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

และความสามารถและความรวดเร็วในการสื่อสารส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
4.26 และการสื่อสารอยางไร้ขีดจ ากัดมีผลกระทบต่อองค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.08 
ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของเอเชียและจีน) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย 

การ เปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของ

เอเช ียและจนี 
x̄  S.D. แปลผล 

1) ท่านคิดว่าการรวมกลุ่มของประเทศใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลต่อการด าเนินงานของ

องค์การของท่าน 

4.00 .791 

สูง 

2) การเป็นมหาอ านาจทางการค้าของจีนมี

ผลกระทบต่อองค์การของท่าน 

4.21 .805 
สูง 

3) การรวมกลุ่มสมาคมอาเซียนจะมี

ความส าคัญต่อองค์การของท่าน 

4.03 .755 
สูง 

รวม 4.08 0.648 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 
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  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4 .4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของเอเชียและจีน  

ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 4.08, S.D. =0.648 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การเป็นมหาอ านาจทางการค้าของจีนมีผลกระทบต่อองค์การของท่าน
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 รองลงมา คือ การรวมกลุ่มสมาคมอาเซียนจะมีความส าคัญต่อองค์การของ
ท่านโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 และท่านคิดว่าการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง

ประเทศไทย 

3. ความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกิจ x̄  S.D. แปลผล 

1) การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจของโลกจะส่งผลต่อการแข่งขันของ

องค์การของท่าน  

3.91 .755 

สูง 

2) นโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อองค์การของท่าน 

3.84 .759 
สูง 

รวม 3.88 0.683 สูง 

 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
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  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( 

x̄  = 3.88, S.D. =0.683 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ 

การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของโลกจะส่งผลต่อการแข่งขันขององค์การของ
ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 รองลงมา คือ นโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจมี

ผลกระทบต่อองค์การของท่านโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก (สิ่งแวดล้อม) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

4. สิ่งแวดล้อม x̄  S.D. แปลผล 

1) ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อองค์การของ

ท่าน  

3.44 .948 
สูง 

2) การแย่งชิงทรัพยากรส่งผลกระทบต่อ

องค์การของท่าน  

3.63 .887 
สูง 

3) มลภาวะมีผลต่อการจัดการขององค์การ

ของท่าน 

3.35 1.020 
ปานกลาง 

รวม 3.53 0.825 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 3.53, S.D. 

=0.825) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่ สุด คือ การแย่งชิง

ทรัพยากรส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.63 รองลงมา คือ ภาวะโลกร้อนส่ง
ผลกระทบต่อองค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 และ มลภาวะมีผลต่อการจัดการขององค์การ
ของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก(การเปลี่ยนแปลงทางประชากร) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

5. การ เปลี่ยนแปลงทางประชากร x̄  S.D. แปลผล 

1) จ านวนประชากรโลกและไทยส่งผล

กระทบต่อการบริหารจัดการองค์การของ

ท่าน 

3.44 .975 

สูง 

2) กระแสสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกและประเทศ

ไทยมีผลต่อการบริหารจัดการของการยาง

แห่งประเทศไทย  

3.42 .962 

ปานกลาง 

3) การอพยพของประชากรในถิ่นทุรกันดาร

หรือประเทศที่ด้อยพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนา

แล้วมีผลต่อการบริหารองค์การของท่าน  

3.09 1.006 

ปานกลาง 

รวม 3.31 0.836 ปานกลาง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( x̄  = 3.31, S.D. = 0.836) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
สูงที่สุด คือ จ านวนประชากรโลกและไทยส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การของท่าน โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 รองลงมาคือ กระแสสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกและประเทศไทยมีผลต่อการบริหา ร
จัดการของการยางแห่งประเทศไทย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 และ การอพยพของประชากรในถิ่น

ทุรกันดารหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีผลต่อการบริหารองค์การของท่าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะของแรงงาน) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ

สูงของการยางแห่งประเทศไทย 

6. สิ่งที่จ ับต้องไมไ่ด้ x̄  S.D. แปลผล 

1) ท่านคิดว่าความรู้และทักษะของแรงงาน

ในปัจจุบันจะมีผลต่อการแข่งขันและผลงาน

ขององค์การของท่าน  

3.93 .873 

สูง 

2) นวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อองค์การของ

ท่าน 

4.14 .790 
สูง 

รวม 4.03 0.752 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะของแรงงาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 4.03, S.D.= 0.752 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่ กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ นวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าความรู้และทักษะของแรงงานในปัจจุบันจะมีผลต่อการแข่งขันและผลงานของ
องค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93  

 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก (ภาวะผู้น า) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

7. ภาวะผู้น  า x̄  S.D. แปลผล 

1) ภาวะผู้น าในการจัดการความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมมีผลต่อการบริหารจัดการของ

องค์การของท่าน 

4.22 .776 

สูง 

2)การสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีผลต่อองค์การของท่าน 

4.15 .756 
สูง 

รวม 4.18 0.683 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านภาวะผู้น า ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 4.18 ) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ภาวะผู้น าในการจัดการความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต่อการบริหารจัดกา รขององค์การของท่านโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.22 
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รองลงมาคือ การสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อองค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.15  

 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก(ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทย 

8. ความโปรง่ใสและข้อมูลขา่วสาร  x̄  S.D. แปลผล 

1) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใสส่งผล

ต่อการด าเนินงานขององค์การของท่าน 

3.99 .978 
สูง 

2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่

องค์การจะต้องด าเนินการเพ่ือการสื่อสารและ

สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของ

องค์การของท่าน 

4.23 .818 

สูง 

รวม 4.10 0.767 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล

ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  

= 4.10 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การจะต้องด าเนินการเพ่ือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการ

ด าเนินงานขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.23  รองลงมาคือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความ
โปร่งใสส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99  
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (ภาพรวมของปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอก) 

สภาพแวดล้อมภายนอก x̄  S.D. แปลผล 

1. โลกาภิวัฒน์ 4.04 .510 สูง 

2. เทคโนโลยีใหม่ 4.20 .594 สูง 

3. การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของ

เอเชียและจีน 

4.08 .648 
สูง 

4. ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 3.87 .683 สูง 

5. สิ่งแวดล้อม 3.53 .825 สูง 

6. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 3.31 .836 ปานกลาง 

7. สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ ทักษะของ

แรงงาน และนวัตกรรม 

4.03 .752 
สูง 

8. ภาวะผู้น า 4.18 .683 สูง 

9. ความโปร่งใส่และข้อมูลข่าวสาร 4.10 .767 สูง 

เฉลี่ย 3.92 0.471 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 3.92 S.D.=0.471) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ เทคโนโลยีใหม่โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 4.20 รองลงมาคือ ภาวะผู้น า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.18  และความโปร่งใส่และข้อมูลข่าวสาร โดยมี
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ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.10  ตามล าดับ และประเด็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31   

 
4.3 ข้อมูลความคิดเห ็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ปจัจยัภายในองคก์ารทีส่ง่ผลตอ่

การ เป็นองค์การสมรรถนะส ูง 

ตาร างที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์การ 

(การออกแบบโครงสร้างองค์การ) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

1. การออกแบบโครงสรา้งองคก์ร x̄  S.D. แปลผล 

1) การออกแบบองค์การมีความสอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก  

3.35 1.176 ปานกลาง 

2) การออกแบบโครงสร้างองค์การของหน่วยงานของท่าน

ค านึงถึงกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  

3.22 1.113 ปานกลาง 

3) ลักษณะโครงสร้างองค์การของท่านมีความยืดหยุ่น

สามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อม ลูกค้าคู่แข่ง และบริบทของการตลาด  

3.19 1.025 ปานกลาง 

4) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านรองรับการปรับ

เล่ือนต าแหน่ง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบการ

ประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.33 .993 ปานกลาง 

5) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านมีระบบการ

ส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว  

3.18 1.029 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.864 ปานกลาง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
   

1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
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  4.24 – 5.00  สูงมาก 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในด้านการออกแบบโครงสร้างองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( x̄  = 3.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การ
ออกแบบองค์การมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  

3.35 รองลงมาคือ การออกแบบโคร งสร้างองค์การของท่านรองรับการปรับ เลื่อนต าแหน่ ง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบการประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  

3.33  และการออกแบบโครงสร้างองค์การของหน่วยงานของท่านค านึงถึงกระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22  ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ภายในองค์การ (กลยุทธ์องค์การ) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

2. กลยุทธอ์งคก์าร x̄  S.D. แปลผล 

1) ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่ง น่า

ต่ืนเต้น และมีความท้าทายบนพ้ืนฐานของกลยุทธ์ที่มีชัย

ชนะ 

3.31 1.031 ปานกลาง 

2) กลยุทธ์ขององค์การของท่านมีความต่อเนื่อง มีความ

สมดุลระห่างการมุ่งเน้นผลท้ังในระยะยาวและระยะสั้น  

3.22 0.909 ปานกลาง 

3) องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จและ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  

3.55 0.911 สูง 

4) องค์การของท่านมีความสอดคล้องกันทั้งกลยุทธ์ 

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์กับความต้องการของ

สภาพแวดล้อมภายนอก  

3.33 0.880 ปานกลาง 

5) องค์การของท่านมีการพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ ส าหรับกล

ยุทธ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ประสบผลส าเร็จ  

3.12 0.949 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.779 ปานกลาง 
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การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อ

การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในด้านกลยุทธ์องค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.30 ) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ องค์การของท่านมีการ

ก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 รองลงมาคือ องค์การของ
ท่านมีความสอดคล้องกันทั้งกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์กับความต้องการของสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 และท่านคิดว่าองค์การของท่านมีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่ง น่าต่ืนเต้น 

และมีความท้าทายบนพ้ืนฐานของกลยุทธ์ที่มีชัยชนะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31  ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ภายในองค์การ (การจัดการ) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

3. การจัดการ x̄  S.D. แปลผล 

1) องค์การของท่านมีความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างรางวัล

และส่ิงจูงใจ  

2.89 1.027 
ปานกลาง 

2) มีการสร้างนวัตกรรมของผลิต กระบวนการท างาน และกวา

รบริกวารอย่างต่อเนื่อง  

3.15 .897 
ปานกลาง 

3) องค์การของท่านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ทุกกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง  

3.21 .878 
ปานกลาง 

4) องค์การของทานมีระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง  3.30 .948 ปานกลาง 

5) องค์การของท่านมีการก าหนดเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพท่ี

ชัดเจน  

3.10 .967 
ปานกลาง 
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3. การจัดการ x̄  S.D. แปลผล 

6) องค์การมีการรายงานผลกวารด าเนินงานถึงทุกคนในข้อมูล

ทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการปรับปรุง

ผลงาน  

3.27 .907 

ปานกลาง 

7) องค์การของทานมีการขับเคล่ือนกระบวนการท่ีสร้างห่วงโซ่

แห่งคุณค่า (value chain) อย่างต่อเนื่อง 

3.13 .857 
ปานกลาง 

8) องค์การของท่านมีการขับเคล่ือน Best practice  3.09 .919 ปานกลาง 

9) องค์การของท่านมีการกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  2.98 .984 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.764 ปานกลาง 

    

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อ

การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในด้านการจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.12 )  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ องค์การของทานมีระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 รองลงมาคือ องค์การมีการรายงานผลกวาร

ด าเนินงานถึงทุกคนในข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพ่ือที่จะขับเคลื่ อนการปรับปรุงผลงาน  
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.27 และองค์การของท่านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุก

กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21  ตามล าดับ  
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ตาร างที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์การ 

(เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

4. เทคโนโลยแีละนวตักรรม x̄  S.D. แปลผล 

1) องค์การของท่านมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  3.39 .946 ปานกลาง 

2) องค์การของท่านมีระบบส ารองข้อมูล แชร์ข้อมูลร่วมกัน 

และออกแบบการใช้งานท่ีผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

3.41 .945 ปานกลาง 

3) ระบบเทคโนโลยีภายในองค์การของท่านสอดคล้องและเอ้ือ

ต่อกระบวนการท างาน  

3.32 .898 ปานกลาง 

4) การใช้เทคโนโลยีในองค์การของท่านสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน  

3.58 .902 สูง 

5) องค์การของท่านให้ความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม  3.35 .966 ปานกลาง 

6) การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะช่วยให้สร้างมูลค่าเพิ่มในผลการ

ด าเนินงานขององค์การของท่าน  

3.94 .931 สูง 

รวม 3.50 0.721 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4 .15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์การ ที่ส่งผล

ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 3.50 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะ

ช่วยให้สร้างมูลค่าเพ่ิมในผลการด าเนินงานขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 รองลงมาคือ 
การใช้เทคโนโลยีในองค์การของท่านสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 
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และองค์การของท่านมีระบบส ารองข้อมูล แชร์ข้อมูลร่วมกัน และออกแบบการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41  ตามล าดับ  

ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยภายใน
องค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ภาพรวม) 

ปัจจัยภายในองค ์การ  x̄  S.D. แปลผล 

1. การออกแบบโครงสร้างองค์กร (Structure Design) 3.26 0.864 ปานกลาง 

2. กลยุทธ์ (Strategy) 3.30 0.779 ปานกลาง 

3. กระบวนการจัดการ (Management) 3.12 0.764 ปานกลาง 

4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & 

Innovation) 

3.50 0.721 
สูง 

รวม 3.30 0.665 ปานกลาง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผล

ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยอ ยู่ที่  

3.50 รองลงมาคือ กลยุทธ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 และการออกแบบโครงสร้างองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.26 ตามล าดับ  
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4.4 ข้อมูลความค ิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการพฒันาทรพัยากรมนษุยท์ีผ่ลตอ่การเปน็
องค ์การสมรรถนะสูง 

ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนารายบุคคล 

1. การพัฒนารายบุคคล x̄  S.D. แปลผล 

1) องค์การของท่านมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ

เรียนรู้ของพนักงานในองค์การ เช่น การฝึกอบรม 

การศึกษาและพัฒนา  

3.85 .823 

สูง 

2) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่าน

ประสบการณ์ในอดีต  

3.62 .935 
สูง 

3) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะ

ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  

3.56 .915 
สูง 

4) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ

เตรียมตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

3.36 .952 
ปานกลาง 

5) องค์การของท่านมีการจูงใจเพ่ือให้ท่านเกิดการ

พัฒนาตนเอง  

3.23 .987 
ปานกลาง 

6) องค์การของท่านมีการส ารวจและวิเคราะห์ความ

จ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา  

3.46 .974 
สูง 

7) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 

ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการท างาน  

3.55 .915 
สูง 

8) องค์การของท่านมีการก าหนดแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) ทั้งจากตัวท่านและหัวหน้างาน  

3.89 .896 
สูง 

9) องค์การของท่านมีการก าหนดขีดความสามารถ

ของต าแหน่งงาน  

3.65 .905 
สูง 
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1. การพัฒนารายบุคคล x̄  S.D. แปลผล 

10) องค์การของท่านมีการวิเคราะห์หาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของพนักงาน  

3.29 .913 
ปานกลาง 

11) องค์การของท่านมีการก าหนดพฤติกรรมที่

คาดหวัง  

3.62 .902 
สูง 

12) องค์การของท่านมีการก าหนดเครื่องมือในการ

พัฒนา 

3.63 0.887 
สูง 

13) องค์การของท่านมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการพัฒนา  

3.66 0.847 
สูง 

14) องค์การของท่านมีการประเมินผลและติดตาม

ผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3.59 0.857 
สูง 

รวม 3.56 0.696 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนารายบุคคล  ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง   

( x̄  = 3.56 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ องค์การของ

ท่านมีการก าหนดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทั้งจากตัวท่านและหัวหน้างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 
รองลงมาคือ องค์การของท่านมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การ เช่น การ

ฝึกอบรม การศึกษาและพัฒนา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.85 และองค์การของท่านมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการพัฒนา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนาอาชีพ 

 

2. การพัฒนาอาชพี x̄  S.D. แปลผล 

1) องค์การของท่านมีการพัฒนาสายอาชีพซ่ึงมุ่งเน้นที่ตัว

บุคคล และผลลัพธ์ระยะยาวขององค์การ  

3.32 .918 
ปานกลาง 

2) องค์การของท่านมีกิจกรรมการวางแผนสายอาชีพ 

(Career planning) และ การบริหารสายอาชีพ (Career 

Management)  

3.34 .896 

ปานกลาง 

3) องค์การของท่านมีการก าหนดความชัดเจนของ

โครงสร้างงานและต าแหน่งงาน  

3.35 1.054 
ปานกลาง 

4) องค์การของท่านมีการจัดท าผังหรือกล่อง

ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  

3.56 .924 
สูง 

5) องค์การของท่านมีการจัดท าเกณฑ์ในการเลื่อน

ต าแหน่งงานและโอนย้าย  

3.54 1.082 
สูง 

6) องค์การของท่านมีการจัดท าผังและเกณฑ์ไป

ประยุกต์ใช้จริง  

3.43 .934 
สูง 

7) องค์การของท่านมีการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี 

(Talent Management)  

3.03 1.036 
ปานกลาง 

8) องค์การของท่านมีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Planning)  

3.04 1.059 
ปานกลาง 

9) ผู้บริหารในองค์การของท่านมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

3.10 .970 
ปานกลาง 

10) องค์การของท่านมีการสร้างโมเดลสมรรถนะ 

(Competency) ของผู้สืบทอดต าแหน่ง  

3.15 .953 
ปานกลาง 
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2. การพัฒนาอาชพี x̄  S.D. แปลผล 

11) องค์การของท่านมีการประเมินสมรรถนะ 

(Competency) ของผู้สืบทอดต าแหน่งที่ก าหนดขึ้น  

3.34 .968 
ปานกลาง 

12)องค์การของท่านมีการจัดท าแผนพัฒนาความสามารถ

ของผู้สืบทอดต าแหน่ง  

3.21 .938 
ปานกลาง 

13) องค์การของท่านมีการประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจาก

การพัฒนาความสามารถของผู้สืบทอดต าแหน่ง  

3.15 0.907 
ปานกลาง 

รวม 3.27 0.755 ปานกลาง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนาอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

( x̄  = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ องค์ก ารของ
ท่านมีการจัดท าผังหรือกล่องความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.56 รองลงมาคือ 

องค์การของท่านมีการจัดท าเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งงานและโอนย้าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.54 
และองค์การของท่านมีการจัดท าผังและเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้จริง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการบริหารผลงาน 

3. การบรหิารผลงาน x̄  S.D. แปลผล 

1) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ผลงานในเชิงกลยุทธ์เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมายของ

องค์การและเป้าหมายรายบุคคล  

3.41 .761 

ปานกลาง 

2) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหาร

ผลงานในเชิงการบริหาร โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล

เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับพนักงาน การปรับเงินเดือน 

การเลื่อนต าแหน่งและการหมุนเวียนงาน  

3.32 .891 

ปานกลาง 

3) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหาร

ผลงานเพ่ือการสื่อสารถึงสิ่งพนักงานท าได้ดี สิ่งที่ควร

ปรับปรุง ความคาดหวังของหัวหน้างาน  

3.29 .888 

ปานกลาง 

4) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ผลงานเพ่ือการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง    

3.43 .887 
ปานกลาง 

5) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ผลงานเพ่ือการบ ารุงรักษาองค์การ  

3.40 .924 
ปานกลาง 

6) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ผลงานเพ่ือการรับรู้ข้อมูลส าหรับการใช้พยากรณ์ใน

การเลือกใช้เครื่องมือใหม่ ๆ  

3.32 .844 

ปานกลาง 

8) องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายในการ

ท างานอย่างชัดเจน  

3.58 .893 
สูง 

9) องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ  

3.52 .868 
สูง 

10) การก าหนดเป้าหมายของผลงานเป็นการยอมรับ

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

3.55 .853 
สูง 
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3. การบรหิารผลงาน x̄  S.D. แปลผล 

11) การประเมินผลงานในองค์การของท่านมีการ

ประเมินอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้  

3.48 .969 

สูง 

12) ในการประเมินผลงาน ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจง

และให้ข้อมูลย้อนกลับต่อท่านทุกครั้งที่มีการประเมิน  

3.44 .921 
สูง 

13) ในองค์การของท่านมีการน าผลการประเมินผลงาน

ไปใช้ในการให้รางวัลและโอกาสในการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ  

3.31 .926 

ปานกลาง 

รวม 3.41 0.735 ปานกลาง 
 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการบริหารผลงานในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( x̄  = 3.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ 
องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 รองลงมา

คือ การก าหนดเป้าหมายของผลงานเป็นการยอมรับระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 และองค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์

และกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนาองค์การ 

4. การพัฒนาองคก์าร x̄  S.D. แปลผล 

1) องค์การของท่านมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 

ทัศนคติ ค่านิยมเพ่ือช่วยให้ปรับตัวให้สอดคล้องกับ

วิทยาการสมัยใหม่ การตลาด สิ่งท้าทายใหม่ และการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3.35 .937 

ปานกลาง 

2) องค์การของท่านมีการวินิจฉัยองค์การเพ่ือการ

พัฒนา  

3.32 .926 
ปานกลาง 

3) องค์การของท่านมีกา รก าหนดกลยุทธ์และวา ง

แผนการพัฒนาองค์การ  

3.63 .837 
สูง 

4) องค์การของท่านมีการด าเนินการน าแผนการพัฒนา

องค์การไปใช้งานจริง  

3.42 .829 
ปานกลาง 

5) อง ค์การ ของท่านมีการประเ มินผลการ พัฒนา

องค์การ  

3.55 .902 
สูง 

6) ปัจจุบันองค์การของท่านมีกวารสร้างวัฒนธรรม

องค์การด้วยการก าหนดค่านิยมองค์การ (Values) ไว้

อย่างชัดเจน  

3.56 .921 

สูง 

7) องค์การของท่านมุ่งเน้นการจัดการความรู้และสร้าง

บรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้  

3.40 .867 
ปานกลาง 

8) องค์การของท่านมีการบริหารเปลี่ยนแปลงอย่าง

เป็นระบบ  

3.22 .930 
ปานกลาง 

9) องค์การของท่านมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

3.53 .875 
สูง 

รวม 3 .44 0.728 สูง 
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การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนาองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  

= 3.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ องค์การของท่านมี
การก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.63 รองลงมาคือ ปัจจุบัน

องค์การของท่านมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วยการก าหนดค่านิยมองค์การ ( Values) ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.56 และองค์การของท่านมีการประเมินผลการพัฒนาองค์การ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ภาพรวม) 

การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ x̄  S.D. แปลผล 

1) การพัฒนารายบุคคล 3.56 0.696 สูง 

2) การพัฒนาอาชีพ 3.27 0.755 ปานกลาง 

3) การบริหารผลงาน  3.41 0.735 ปานกลาง 

4) การพัฒนาองค์การ  3.44 0.728 สูง 

รวม 3.41 0.685 ปานกลาง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
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  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.41) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การพัฒนารายบุคคลโดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 รองลงมาคือ การพัฒนาองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 และการบริหารผลงาน 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 ตามล าดับ  

 
4.5 ข้อมูลความค ิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยความเกี่ยวขอ้งในงานและองคก์ารที่

ส่งผลต่อการ เป็นองค ์การสมรรถนะสูง 

ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเก่ียวข้องใน
งานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความพึงพอใจในงาน) 

1. ความพึงพอใจในงาน x̄  S.D. แปลผล 

1) งานที่รับผิดชอบมีลักษณะตรงกับความรู้ความสามารถ

ของท่าน  

3.76 .935 สูง 

2) ปริมาณงานที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม  3.44 1.064 สูง 

3) งานในหน้าที่ของทานมีความท้าทายให้อยากปฏิบัติ 3.79 .969 สูง 

4) งานที่ท่านท าอยู่มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือ

โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น  

3.55 .980 สูง 

5) ท่านได้รับโอกาสในการหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนา

ทักษะให้เกิดความช านาญ  

3.60 .970 สูง 

6) องค์การของท่านมีการก าหนดนโยบายและแผนงานที่มี

ความชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้  

3.53 .930 สูง 

7) ผู้บริหารขององค์การมีความสามารถในการบริหาร

จัดการเพ่ือให้องค์การมุ่งสู่ความส าเร็จ  

3.43 .979 สูง 
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1. ความพึงพอใจในงาน x̄  S.D. แปลผล 

8) ผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ  

3.86 .864 สูง 

9) ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรมในการบังคับ

บัญชา  

3.80 .921 สูง 

10) งานที่ท่านรับผิดชอบได้สร้างความคุ้นเคยกับเพ่ือ

ร่วมงาน  

4.12 .716 สูง 

11) เม่ือเกิดปัญหาในงานท่านไม่เคยมีความรู้สึกโดดเด่ียว 

มีเพ่ือนร่วมงานช่วยกันแก้ไขปัญหา  

3.91 .847 สูง 

12) สถานที่ท างานในองค์การของท่านส่งเสริม  

ให้เกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน  

3.74 .878 สูง 

รวม 3.70 0.648 สูง 

 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 

  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้องในงาน

และองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความพึงพอใจในงาน) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง       

( x̄  = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คื อ งานที่ท่าน

รับผิดชอบได้สร้างความคุ้นเคยกับเพ่ือร่วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 รองลงมาคือ เม่ือเกิดปัญหา
ในงานท่านไม่เคยมีความรู้สึกโดดเด่ียว มีเพ่ือนร่วมงานช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.91 
และผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 3.86 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้อง
ในงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความเก่ียวข้องในงาน) 

2. ความเกี่ยวข้องในงาน x̄  S.D แปลผล 

1) ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านปฏิบัตินั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง

ต่อองค์การ 

4.07 .855 สูง 

2)ท่านมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดเวลา 

4.27 .677 สูง 

3)ท่านมีความรู้สึกว่าอยากท างานให้ส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 4.31 .723 สูง 

4) ท่านมีความรู้สึกว่าต้องการท างานให้ผลงานออกมาดี 4.49 .669 สูง 

5) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งในการท างานให้

ประสบความส าเร็จ 

4.21 .758 สูง 

6) ถ้าหากมีอุปสรรคต่อการท างานท่านรู้สึกว่ามีความกังวล

ใจ 

3.94 .944 สูง 

7) บางครั้งท่านมีความเครียดต่อความต้องการที่จะท างาน

ให้ประสบผลส าเร็จ 

3.98 .829 สูง 

รวม 4.18 0.564 สูง 

    

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้องในงาน
และองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความเก่ียวข้องในงาน) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง ( x̄  = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ท่าน

มีความรู้สึกว่าต้องการท างานให้ผลงานออกมาดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 รองลงมา คือ ท่านมี
ความรู้สึกว่าอยากท างานให้ส าเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 และท่านมีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้อง

ในงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความผูกพันต่อองค์การ) 

3. ความผูกพนัต่อองคก์าร  x̄  S.D แปลผล 

1) ท่านมีความผูกพันต่อองค์การตลอดระยะเวลาในการ

ท างาน 

4.07 .855 สูง 

2) ท่านคิดว่าการปกป้องชื่อเสียงขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ 4.27 .677 สูงมาก 

3) ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์การแห่งนี้ 4.31 .723 สูงมาก 

4) ท่านมีความเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ

ความส าเร็จขององค์การ 

4.49 .669 สูงมาก 

5) ท่านมีความไว้วางใจในทุก ๆ ด้านขององค์การของท่าน 4.21 .758 สูง 

6) ท่านมีความต้ังใจที่จะท างานกับองค์การจนเกษียณอายุ 3.94 .944 สูง 

รวม 4.22 0.629 สูง 
 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้องในงาน

และองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความผูกพันต่อองค์การ) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง  ( x̄  = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คื อ 
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ท่านมีความเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือความส าเร็จขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 
รองลงมา คือ ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์การแห่งนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.31 และท่านคิด

ว่าการปกป้องชื่อเสียงขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 ตามล าดับ 
 

 
ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้อง
ในงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ภาพรวม) 

ภาพรวมดา้นปจัจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค ์การ  x̄  S.D แปลผล 

ความพึงพอใจในงาน 3.70 0.648 สูง 

ความเก่ียวข้องในงาน 4.18 0.564 สูง 

ความผูกพันต่อองค์การ 4.22 0.629 สูง 

รวม 4.03 0.502 สูง 

 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 
 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้องในงาน

และองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพร วมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 4.03) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ความผูกพันต่อองค์การโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 รองลงมา คือ ความเก่ียวข้องในงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 และความพึงพอใจใน
งาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 ตามล าดับ 
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4.6 ข้อมูลความค ิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการ เป็นองค ์การสมรรถนะสงูของการยาง
แห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติคุณภาพการจัดการ) 

1. มิต ิดา้นคณุภาพการจดัการ x̄  S.D. แปลผล 

1) การจัดการขององค์การของท่านได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก

ในองค์การ 

3.70 .785 สูง 

2) การจัดการขององค์การของท่านมีความยุติธรรม 3.53 .943 สูง 

3) การจัดการขององค์การของท่านเป็นแบบอย่างส าหรับสมาชิกใน

องค์การ 

3.55 .881 สูง 

4) การจัดการขององค์การของท่านใช้การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 3.38 .889 สูง 

5) การจัดการขององค์การของท่านใช้การด าเนินการอย่างรวดเร็ว 3.45 .902 สูง 

6) การจัดการองค์การของท่านจะช่วยให้สมาชิกในองค์การบรรลุผล

ท่ีดีข้ึน 

3.57 .837 สูง 

7) การจัดการขององค์การของท่านมุ่งเน้นไปท่ีการบรรลุผลส าเร็จ 3.80 .843 สูง 

8) การจัดการขององค์การของท่านมีประสิทธิภาพมาก 3.55 .948 สูง 

9) การจัดการขององค์การของท่านใช้ความเป็นผู้น าท่ีแข็งแกร่ง 3.44 .961 สูง 

10) การจัดการขององค์การของท่านมีความมั่นใจ 3.52 .910 สูง 

11) การจัดการขององค์การของท่านให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน 3.58 .942 สูง 

12) การจัดการขององค์การของท่านถือว่าสมาชิกขององค์การ

รับผิดชอบต่อผลงานของตนเสมอ 

3.74 .820 สูง 

รวม 3.56 0.726 สูง 
 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
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  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติคุณภาพการจัดการ) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  ( x̄  = 

3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การจัดการของ
องค์การของท่านมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลส าเร็จ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.80 รองลงมา คือ การจัดการ

ขององค์การของท่านถือว่าสมาชิกขององค์การรับผิดชอบต่อผลงานของตนเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
3.74 และการจัดการขององค์การของท่านได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในองค์การโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 3.70 ตามล าดับ 

 
ตาร างที่ 4.27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้านการเปิดกว้างและใส่ใจเชิงปฏิบัติ) 
2. มิต ิด ้านการ เปิดกว้างและใส่ใจเช ิงปฏ ิบัต ิ x̄  S.D แปลผล 

1) ผู้บริหารขององค์การของท่านมักมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับ

พนักงาน 

3.65 .959 สูง 

2) สมาชิกในองค์การใช้เวลามากในการส่ือสาร การแลกเปล่ียน

ความรู้และการเรียนรู้ 

3.43 .873 สูง 

3) สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการกระบวนการท่ีส าคัญเสมอ 3.53 .877 สูง 

4) การจัดการขององค์การของท่านสามารถท าผิดพลาดได้ 3.35 .950 สูง 

5) การจัดการขององค์การของท่านรองรับเปล่ียนแปลง 3.46 .875 สูง 

รวม 3.48 0.721 สูง 

 

 การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 

  4.24 – 5.00  สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้านการเปิดกว้างและใส่ใจเชิงปฏิบัติ) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง ( x̄  = 3.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ 

ผู้บริหารขององค์การของท่านมักมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับพนักงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.65 
รองลงมา คือ สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการกระบวนการที่ส าคัญเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 
และการจัดการขององค์การของท่านรองรับเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 ตามล าดับ 

 
ตาร างที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว) 

3. มิติการมุ่งเนน้ผลลัพธร์ะยะยาว  x̄  S.D แปลผล 

1)องค์การของท่านมีความสัมพันธ์ท่ีดีและยาวนานกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

3.75 .748 สูง 

2)องค์การของท่านมีเป้าหมายเพ่ือให้บริการลูกค้าอย่างดี

ที่สุด 

4.06 .796 สูง 

3)การจัดการขององค์การของท่านได้รับการยอมรับเป็น

เวลานาน 

3.90 .907 สูง 

4)ผู้บริหารคนใหม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งจากภายใน

องค์การ 

3.57 1.012 สูง 

5)องค์การของท่านเป็นสถานที่ท างานที่ปลอดภัยส าหรับ

สมาชิกในองค์การ 

3.73 .867 สูง 

รวม 3.80 0.627 สูง 

 
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
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  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

( x̄  = 3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ องค์ก ารของ

ท่านมีเป้าหมายเพ่ือให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 รองลงมา คือ การจัดการของ
องค์การของท่านได้รับการยอมรับเป็นเวลานาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 และองค์การของท่านมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีและยาวนานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 ตามล าดับ 
 
ตาร างที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติการปรับปรุงและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง) 

4. มิติการปรบัปรงุและฟืน้ฟอูยา่งต่อเนือ่ง x̄  S.D แปลผล 

1) องค์การของท่านได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน 3.67 .854 สูง 

2) กระบวนการท างานองค์การของท่านมีการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

3.58 .852 สูง 

3) ในกระบวนการขององค์การของท่านมีความเรียบง่าย

อย่างต่อเนื่อง 

3.51 .876 สูง 

4) ในกระบวนการขององค์การของท่านสอดคล้องกันอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.52 .832 สูง 

5) ในองค์การของท่านจะมีการรายงานข้อมูลทุกอย่างที่

ส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ 

3.61 .898 สูง 

6) ในองค์การของท่านมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที่ไม่ ใช่ทางการเงินแก่สมาชิกในองค์การ 

3.58 .927 สูง 

7) องค์การของท่านมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.36 .881 ปานกลาง 

8) องค์การของท่านสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการและบริการของตนอย่างต่อเนื่อง 

3.37 .886 ปานกลาง 

รวม 3.51 0.697 สูง 
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การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 

  2.62 – 3.42  ปานกลาง 
  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติการปรับปรุงและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง ( x̄  = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ 

องค์การของท่านได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.67 รองลงมา คือ ในองค์การ
ของท่านจะมีการรายงานข้อมูลทุกอย่างที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 

และกระบวนการท างานองค์การของท่านมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในองค์การของท่านมีการ
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่สมาชิกในองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 
ตามล าดับ 

 
ตาร างที่ 4.30 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้านคุณภาพของพนักงาน) 

5. มิติด้านค ุณภาพของพนักงาน 

(Quality of Employees) 

x̄  S.D แปลผล 

1) การจัดการขององค์การของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้

สมาชิกในองค์การบรรลุผลเป็นพิเศษ 

3.27 .961 ปานกลาง 

2) สมาชิกในองค์การได้รับการฝึกอบรมให้มีความยืดหยุ่น

ในการท างาน 

3.45 .867 สูง 

3) องค์การของท่านมีพนักงานที่มีค่าหลากหลายและ

ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน 

3.55 .881 สูง 

4) องค์การของท่านเติบโตขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับซัพ

พลายเออร์และหรือลูกค้า 

3.32 .984 ปานกลาง 
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รวม 3.39 0.794 ปานกลาง 
 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้านคุณภาพของพนักงาน) ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( x̄  = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ 
องค์การของท่านมีพนักงานที่มีค่าหลากหลายและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 

รองลงมา คือ สมาชิกในองค์การได้รับการฝึกอบรมให้มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
3.45 และองค์การของท่านเติบโตขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์และหรือลูกค้า โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.32 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (ภาพรวม) 

องค ์การสมรรถนะสูง x̄  S.D แปลผล 

มิติด้านการจัดการคุณภาพ 3.56 0.726 สูง 

มิติด้านการเปิดกว้างและใส่ใจปฏิบัติ 3.48 0.721 สูง 

มิติด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว 3.80 0.627 สูง 

มิติด้านการปรับปรุงและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 3.51 0.697 สูง 

มิติด้านคุณภาพของพนักงาน 3.39 0.794 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.595 สูง 
 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 
  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
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  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 

 
จากตารางที่ 4.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ มิติด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 รองลงมา คือ มิติด้านการจัดการคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 และมิติด้านการ
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.32 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ
ยางแห่งประเทศไทย 

ความค ิดเห็นภาพรวม x̄  S.D แปลผล 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 3.92 0.471 สูง 

ปัจจัยภายในองค์การ 3.30 0.665 ปานกลาง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.41 0.685 ปานกลาง 

ความเก่ียวข้องในงานและองค์การ 4.03 0.502 สูง 

องค์การสมรรถนะสูง 3.55 0.595 สูง 

รวม 3.65 0.452 สูง 
 

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้ 

  1.00 - 1.80                ต่ าที่สุด 
  1.81 - 2.61  ต่ า 
  2.62 – 3.42  ปานกลาง 

  3.43 - 4.23  สูง 
  4.24 – 5.00  สูงมาก 
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จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ความเก่ียวข้องในงานและองค์การ โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 รองลงมา คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 และองค์การ
สมรรถนะสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 ตามล าดับ 

 

4.7 การวิเคร าะห์สมมติฐาน 

ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานไว้ 6 สมมติฐาน ดังนี้  

4.7.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันน่าจะมีผลต่อระดับความคิดเก่ียวกับการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน  

การทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีปัจจัยส่วนบุคคลี่แตกต่าง

กัน ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ระดับต าแหน่งงาน และระดับความ
รับผิดชอบ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง t-test (Independent Sample t-test) ในปัจจัยด้านเพศ 
และวิเคราะห์ F-test  (One-Way ANOVA) ในปัจจัยด้านช่วงอายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด 

ระดับต าแหน่งงาน และระดับความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.33 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จ าแนกตามเพศ 

เพศ  จ านวน Mean Std. Deviation T Sig. 

ชาย 71 3.57 .593 149 0.067 

หญิง 80 3.52 .599 

 
จากตาราง 4.33 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย Independent Sample t-test 

แล้วพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากค่า Sig. เท่ากับ 0.067 ซ่ึงมากกว่า 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.2 ช่วงอายุที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จ าแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน Mean Std. Deviation F Sig. 

26-30 ปี 31 3.52 0.520 0.477 0.866 

31-35 ปี 49 3.52 0.645 

36-40 ปี 30 3.52 0.626 

41-45 ปี 11 3.44 0.537 

46-50 ปี 7 3.84 0.439 

51-55 ปี 9 3.55 0.473 

56-60 ปี  14 3.63 0.727 

 
จากตารางที่ 4.34 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ One- Way 

ANOVA แล้วพบว่า ช่วงอายุที่ ต่างกันมีความเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนสูงที่ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากค่า Sig.ที่ได้เท่ากับ 0.866 ซ่ึงมากกว่า 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่

ต่างกัน 
ตารางที่ 4.35 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จ าแนกตามเพศ 

ระดับการศ ึกษา จ านวน Mean 

Std. 

Deviation 

F Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 4.23 0.534 4.403 0.014 

ปริญญาตรี 95 3.58 0.563 

ปริญญาโท 52 3.41 0.619 
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ปริญญาเอก 0   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.35 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ One- Way 
ANOVA แล้ว พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความเห็นต่อองค์การสมรรถนะสูงที่ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.015 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ผู้วิจัยได้

ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 4.36 
 

ตาร างที่ 4.36 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเห็นต่อระดับองค์การสมรรถนะสูง จ าแนกตาม

ระดับการศึกษาของบุคลากรโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD 

องค ์การ

สมรรถนะสูง 
ระดับการศ ึกษา 

 
Mean 

 

ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

4.23 3.58 3.41 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.23  .63613* .81551* 

ปริญญาตรี 3.58    

ปริญญาโท 3.41    

*. มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05. 

 

จากตาราง 4.36 พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี  และ 
ระดับต ากว่าปริญญาตรีกับระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  

สมมติฐานที่ 1.4 หน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่
ต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.37 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
หน่วยงานที่สังกัด  N Mean Std. Deviation F Sig. 

ยุทธศาสตร์องค์การ 9 3.26 .634 1.209 .269 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3.39 .242 
การคลัง 5 3.86 .662 

ทรัพยากรมนุษย์ 10 3.34 .523 
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หน่วยงานที่สังกัด  N Mean Std. Deviation F Sig. 

บริหารทรัพย์สิน 7 3.16 .635 
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 8 3.68 .626 
สถาบันวิจัยยาง 10 3.79 .588 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 3 3.40 .164 

พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3 3.29 .716 
วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง 1 2.75 . 
กยท.ภูมิภาค/เขต 8 3.70 .429 
กยท.จังหวัด 41 3.49 .597 

กยท.สาขา 35 3.62 .601 
ส านักตรวจสอบภายใน 1 3.63 . 
ส านักผู้ว่าการ 4 3.93 .619 

กฎหมาย 1 3.39 . 
อ่ืนๆ 3 4.19 .679 

 

จากตารางที่ 4.37 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ One- Way 
ANOVA แล้วพบว่า หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่

ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.269 ซ่ึงมากกว่า 0.05 
 

สมมติฐานที่ 1.5 ระดับต าแหน่งที่ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่
ต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.38 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ระดับต าแหน่งงาน จ านวน Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

ผู้บริหารระดับสูง 2 3.9075 .27931 .322 0.809 

ผู้บริหารระดับกลาง 21 3.4847 .55869 

ผู้บริหารระดับต้น 42 3.5585 .58733 

ปฏิบัติการ 86 3.5476 .61687 
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จากตารางที่ 4.38 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ One- Way 
ANOVA แล้วพบว่า ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อระดับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ไม่

แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig.ที่ได้เท่ากับ 0.809 ซ่ึงมากกว่า 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 ระดับต าแหน่งที่ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่

ต่างกัน 
ตาร างที่ 4.39 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จ าแนกตามระดับความ
รับผิดชอบ 

ระดับต าแหน่งงาน จ านวน Mean Std. Deviation F Sig. 

องค์การ 3 3.2683 .29115 0.737 0.597 

ภูมิภาค/เขต 15 3.7157 .49633 

ฝ่าย 7 3.5364 .38583 

กอง/แผนก 70 3.4780 .65444 

โรงงาน/ศูนย์ 10 3.7128 .73676 

บุคคล 46 3.5796 .53521 

 

จากตารางที่ 4.39 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ One- Way 
ANOVA แล้วพบว่า ระดับความรับผิ ดชอบที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อระดับการเป็นองค์กา ร
สมรรถนะสูงที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig.ที่ได้เท่ากับ 0.597 ซ่ึงมากกว่า 0.05 

 
4.7.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  

 
ตารางที่ 4.40 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง

ของการยางแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก r Sig.  

 โลกาภิวัฒน์ 0.219** 0.007 

เทคโนโลยีใหม่ 0.236** 0.003 

การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของเอเชียและจีน 0.189* 0.020 

ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 0.116 0.153 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก r Sig.  
สิ่งแวดล้อม 0.190* 0.019 

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 0.054 0.507 

สิ่งที่จับต้องไม่ได้ 0.154 0.058 

 ภาวะผู้น า 0.137 0.093 

ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร 0.237** 0.004 

**. มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*. มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
จากตารางที่ 4.40 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม

ภายนอกกับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า มีปัจจัยโลกาภิวัฒน์ 
เทคโนโลยีใหม่  การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของเอเชียและจีน และความโปร่งใสของข้อมูล
ข่าวสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์เท่ากับ 
0.219 0.237 และ 0.236 และพบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับองค์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เนื่องจากมีค่า Sig 
เท่ากับ 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์เท่ากับ 0.190 

 
4.7.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยภายในองค ์การมีความสัมพันธ ์เช ิงบวกต่อการ เป็นองค ์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  

ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย  

ประกอบด้วย 

1) การออกแบบองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง

ของการยางแห่งประเทศไทย 

2) กลยุทธ์องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ
ยางแห่งประเทศไทย 



 104 

3) การจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย 

4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อโอกาสในการเป็นองค์การสมร รถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทย ดังตารางที่ 4.39 

 
ตารางที่ 4.41 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การกับองค์การสมรรถนะสูง 

ปัจจัยภายในองค ์การ  R Sig. 

การออกแบบองค์การ .429** .000 
กลยุทธ์องค์การ .628** .000 

การจัดการ .616** .000 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม .582** .000 

**. มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ภายในองค์การกับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า การออกแบบ

องค์การ กลยุทธ์องค์การ การจัดการ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เนื่องจากมี
ค่า Sig เท่ากับ 0.00) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์เท่ากับ 0.429 0.628 0.616 และ 0.582 

 
4.7.4 สมมติฐานที่ 4  ความเกี่ยวข้องข้องในงานและองค ์การมีความสัมพันธเ์ชงิบวกตอ่

องค ์การสมรรถนะสูง 

ความเก่ียวข้องข้องในงานและองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 

1) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

2) ความเก่ียวข้องในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

3) ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.42 ความสัมพันธ์ระหว่างความเก่ียวข้องข้องในงานและองค์การกับองค์การสมรรถนะสูง 

ความเกี่ยวข้องข้องในงานและองค ์การ  r Sig. 

ความพึงพอใจในงาน .655** .000 

ความรู้สึกเก่ียวข้องในงาน .416** .000 

ความผูกพันต่อองค์การ .568** .000 

**. มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาระหว่างความเก่ียวข้องข้องในงาน
และองค์การกับองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า ความพึงพอใจในงาน 

ความรู้สึกเก่ียวข้องในงาน และความผูกพันต่อองค์การ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เนื่องจากมีค่า Sig 

เท่ากับ 0.00) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์เท่ากับ 0.655 0.416 และ 0.568 
 

4.7.5 สมมติฐานที่ 5 การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ ์เช ิงบวกต่อองค ์การ

สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  
 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับองค์การ

สมรรถนะสูงการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 

1) การพัฒนารายบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อในการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

2) การพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

3) การบริหารผลงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

4) การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.43 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับองค์การสมรรถนะสูง 

การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ r Sig. 

การพัฒนารายบุคคล .625** .000 

การพัฒนาสายอาชีพ .595** .000 
การบริหารผลงาน .676** .000 
การพัฒนาองค์การ .727** .000 

**. มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์กับองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า การพัฒนารายบุคคล 
การพัฒนาสายอาชีพ การบริหารผลงาน และการพัฒนาองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (เนื่องจากมี

ค่า Sig เท่ากับ 0.00) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์เท่ากับ 0.625 0.595 0.676 และ 0.727 
 

4.7.6 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยต่างๆ มีอิทธ ิพลต่อองค ์การสมร รถนะสูงของการ ยางแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่ างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับองค์การ

สมรรถนะสูงการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 
1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง

ประเทศไทย 

2) ปัจจัยภายในองค์การมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ
ไทย 

3) ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การมีอิทธิต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย 

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ

ยางแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 4.44 ปัจจัยต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยต่าง ๆ B Beta t Sig. 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก -0.007 -0.006 -0.102 0.919 

ปัจจัยภายในองค์การ 0.215 0.242 2.689 0.008 
ปัจจั ยควา มเ ก่ีย วข้อ งในงานและ
องค์การ 

0.508 0.431 6.340 0.000 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.230 0.263 2.659 0.009 

หมายเหตุ R2= 0.626 
  

จากตาราง 4.44 พบว่า เม่ือวัดด้วยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุ (β) พบว่า ปัจจัยต่างๆ มี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดและมีผลทางบวกเรียงตามล าดับความส าคัญคือ ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และปัจจัยภายในองค์การ ซ่ึงมีค่า Beta เท่ากับ 0.431 0.263 และ 0.242 
ตามล าดับ และพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิเชิงลบต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ

ไทย คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภาพภายนอก ซ่ึงมีค่า Beta เท่ากับ -0.006 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบาย
ความสัมพันธ์ประมาณร้อยละ 62.6 (R2) 

 

4.8 การวิเคร าะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เช ิงลึก 

ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของการยางแห่งประเทศ

ไทย โดยแบ่ง 9 ประเด็นหลัก ซ่ึงการสัมภาษณ์ได้ที่ได้มาในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เนื้อหา โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดผู้แทนผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทยไว้จ านวน 10 คน ได้รับการ
ตอบรับและเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คน ซ่ึงเนื้อในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

4.8.1 ระดับการ เป็นองค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  
ผู้บร ิหาร  ก. ได้กล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นองค์การสมรรถนะสูง แต่ก็ยังไม่ 

100% เนื่องจาก การยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์การใหม่ที่ เพ่ิงจัดต้ังโดย พระราชบัญญัติการยาง

แห่งประเทศไทย เม่ือ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) ซ่ึงมียังมีอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากการยางแห่ง
ประเทศไทยเกิดจากการยุบรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานยังคงมีวัฒนธรรมเดิมอยู่ ซ่ึง

จะต้องใช้เวลาในการหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยคุณภาพในการจัดการองค์การนั้น มองว่า การ
ยางแห่งประเทศมีการมุ่งเน้นและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง มีการประเมินความเสี่ยง มีการติดตาม
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และประเมินผล มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพ่ือตอบสนองภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน
ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความขาดแคลน

บุคลากรในด้านต่าง ๆ และให้ทุนสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ขององค์การ โดยกองฝึกอบรมได้มีนโยบายการจัดฝึกอบรมพนักงานในสายงานต่าง ๆอย่างน้อย 40 

ชม.ต่อคนต่อปี ส่วนผู้บร ิหาร  ข. มองว่าระดับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงยังอยู่ในระดับกลาง ๆ ซ่ึง
ค่อยเป็นค่อยไป ถ้าหากพิจารณาในแง่มุมของคุณภาพของพนักงานในด้านสมรรถนะแล้ว พบว่ายังอยู่
ในระดับที่คาดหวังเป็นส่วนใหญ่ พนักงานที่มีสมรรถนะสูงมีบ้าง แต่ปริมาณน้อย ส่วนผู้บร ิหาร  ค . 

กล่าวว่าปัจจุบัน ยังมองว่าการยางแห่งประเทศไทย ยังไม่เป็น HPO เนื่องจาก กยท. เพ่ิงปรับเปลี่ยน
จาก 3 หน่วยงานเดิม เข้าด้วยกัน และหน่วยงานเดิมก็มีสมรรถนะของตัวเอง เม่ือมารวมกันลักษณะ

การท างานเปลี่ยนไป ก็จะมีการปรับเปลี่ยนความรู้พฤติกรรมใหม่ ก็จะต้องมาเริ่มกันใหม่ เพราะฉะนั้น
จะต้องมีการเรียนรู้กันไปก่อนในช่วงแรก แต่การยางแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นด้านการจัดการคุณภาพ 
ซ่ึงจะเห็นได้ชัดจากการมีการประเมินสภาพแวดล้อม มีการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน 

อุปสรรค และโอกาสขององค์การ น าไปสู่การจัดท าแผน และมีการปรับปรุงกระบวนการในการท างาน
ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ ผู้บร ิหาร  ง. ซ่ึงให้ความเห็นว่า ปัจจุบันมองการ

ยางแห่งประเทศก าลังปรับตัวเพ่ือก้าวไปสู่องค์การสมรรถนะสูงซ่ึงองค์การมีการจัดท าระบบสมรรถนะ 
มีการก าหนดสมรรถนะหลักขององค์การและมีการประเมินพนัก งานตามสมรรถนะและมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือประเมินผลงานของพนักงาน แต่มองว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีสมรรถนะเป็นไปตามที่

คาดหวัง แต่ก็มีบางส่วนที่มีสมรรถนะสูงแต่ยังมีปริมาณไม่สูงมากนัก ซ่ึงมีบุคลากรบางส่วนที่ถือได้ว่ามี
สมรรถนะสูง คือ สมารถเป็นวิทยากรในการประชุมเก่ียวกับยางพาราในระดับโลก และมองว่าการยาง
แห่งประเทศถือได้ว่ามีสมรรนถะสูงในต้นน้ า กลางน้ า แต่ยังขาดในส่วนของปลายน้ า กล่าวคือ ยังขาด

บุคลากรที่มีสมรรถนะในเชิงธุรกิจ เนื่องจากการยางเดิมมีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการปลูก  
และงานวิจัย แต่ยังในเชิงธุรกิจยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในส่วนของการคุณภาพของจัดการ  

การยางมีการน าเครื่องมือมาใช้ในการท างาน เช่น ระบบสมรรถนะ เพ่ือท าให้บุคลากรมีศักยภาพที่สูง 
เพ่ือที่จะให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้  โดยผู้บร ิหาร  จ. มองว่า ปัจจุบัน ผู้บริหารการยางแห่ง
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพขององค์การซ่ึง มีการประชุมติดตาม และปรับปรุง

ระบบการท างานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากยังไม่สามารถตอบได้ว่าระบบการบริหารจัดการในปัจจุบัน
เหมาะกับองค์การแล้วหรือยังไม่เหมาะ เนื่องจากความถนัดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรเดิมมา

จาก 3 หน่วยงานที่ มุ่งเน้นไปในเชิงการให้บริการต่อประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร แต่เม่ือมีการยุบ
รวมเป็นองค์การใหม่มีหลายภารกิจที่เพ่ิมขึ้นมาโดยเฉพาะการเพ่ิมภารกิจในเชิงพาณิชย์และธุรกิจ ใน
การแสวงห าไร และบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ซ่ึง ผู้บร ิหาร  ก. ให้ความเห็นสอดคล้องกัน คือ 



 109 

ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ แต่องค์การก็ให้
ความส าคัญทั้งในการจัดการคุณภาพ  

ส่วนการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยผู้บร ิหาร  ก. กล่าวว่า องค์การให้ความส าคัญกับพนักงาน 
ทั้งมีการออกแบบแบบสอบถาม การให้พนักงานได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ถือว่าผู้บริหารใจกว้างและให้

ความส าคัญเป็นอย่างมาก ส่วนผู้บร ิหาร  ข.  กล่าวว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เช่นเดียวกับผู้บร ิหาร  ค.  กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญและเน้นการมี 
ส่วนร่วมเน้นการใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง จนท าออกมาเป็นก าหนดออกมาเป็นกฎหมายหมายและผู้บริหารมี

การประชุมทุกส่วนงานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานให้ความส าคัญในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือหา
ข้อสรุปจากที่ประชุม   

ผู้บร ิหาร  จ. ยังให้ความเห็นในประเด็นการมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยาวขององค์การ ว่าการยาง
แห่งประเทศไทยมีการจัดท าแผนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาต 20 
ปี มีการจัดท ายุทธศาสตร์ยาง 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 5 ปี โดย ผู้บร ิหาร  ง. ให้ความเห็นที่ตรงกัน 

คือ การยางแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับการวางแผนระยะยาว ด้วยภารกิจของการดูแลทั้ง  
ต้นน้ า  กลางน้ า  และปลายน้ าของการจัดการยางพาราทั้งระบบ ซ่ึงให้ความส าคัญกับเรื่องนวัตกรรม 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือเสริมความรู้ให้คนมีแนวคิด และจุดประกาย แต่ไม่
สามารถมุ่งผลลัพธ์ในระยะสั้นได้ เน้นงานวิจัย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาประเทศ การยางแห่ง
ประเทศไทย มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กา ร 20  ปีเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

และมีก าหนดแผนวิสาหกิจโดยล้อแผนยุทธศาสตร์ยาง 20 ปีและก าหนดแผนปฏิบัติการ 5 ปี โดย
สอดคล้องกันทั้ง 3 ส่วน อีกทั้ง ผู้บร ิหาร  จ. กล่าวอีกว่า องค์การมีการจัดแผนในระยะต่าง ๆ แต่จะมี
การทบทวน ประเมิน เป็นระยะ ๆ หากแผนใดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่

ตอบสนองต่อภารกิจก็จะมี ปรับปรุงและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ผู้บร ิหาร  ข. กล่าวว่า มีการ
บทบทวนและมีการปรับปรุงแผนให้มีความทันสมัยและตอบวัตถุประสงค์ขององค์การ ซ ึ่งผู้บร ิหาร  ค . 

ให้ความเห็นว่า การยางฯ โฟกัส ทุกระยะ ไม่ได้มุ่งเน้นระยะใดระยะหนึ่ง เพ่ือให้งานส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ที่วางไว้  และมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ซ่ึงมีการพิจารณาและวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการที่
ประเมินแล้วว่า ไม่คุ้มค่าในการลงทุนก็จะมีการปรับเปลี่ยน  

 ส่วนในมุมมองของด้านบุคลากรนั้น ผู้บร ิหาร  ก. กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย เกิดจาก
การรวม 3 หน่วยงาน คือ กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง สถาบันวิจัยยาง และองค์การสวนยาง  

ซ่ึงในการรวมกัน หน่วยงานเดิมย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซ่ึงยังมีอุปสรรคในการหลอมรวมให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ยังไม่ประความส าเร็จ ไม่ว่ากองฝึกอบรมจะจัดอบรมหรือสัมมนา ละลาย
พฤติกรรม แต่มีกิจกรรมหนึ่งที่ท าได้รวดเร็วและผลที่ออกมาเป็นไปในทางดี คือ การแข่งขันกีฬาสี  

ซ่ึงสามารถท าให้พนักงานรู้สึกมีส่วนรวมและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและเห็นผลได้อย่าง
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รวดเร็ว เช่นเดียวกับ ผู้บร ิหาร  ค. มองว่าคุณภาพของบุคลากร ไม่สามารถตอบได้ว่า 100 เปอร์เซ็นต์
ของบุคลลากรมีสมรรถนะสูงจากการประเมิน บุคลากรบางกลุ่มมีสมรรถนะสูง บางกลุ่มมีสมรรถนะ

ตามที่องค์การคาดหวัง และบางกลุ่มต่ ากว่าที่คาดหวัง    

4.8.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกสง่ผลตอ่องคก์ารสมรรถนะสงูของการยางแหง่ประเทศ

ไทย 
 ผู้บร ิหาร  ก. กล่าวว่า เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทย มีการเพ่ิมภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจาก  เช่น หน่วยงานเดิมที่มีภารกิจเดิม จะต้องปรับเปลี่ยน คือ เดิมสถาบันวิจัยยาง มีบทบาทเรื่อง

การวิจัย ให้บริการงานวิจัยที่ เก่ียวกับยาง จะต้องเพ่ิมบทบาทการวิจัยเชิงพาณิชย์  ซ่ึงต้องเปลี่ยนไป
ตามโลกาภิวัฒน์ เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งเรื่องความรู้ธุรกิจ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก  

สภาพแวดล้อมภายนอกมีความท้าทายและส่งผลต่อการยางแห่งประเทศไทยแน่นอน ซ่ึง การยางแห่ง
ประเทศไทยต้องก้าวข้ามไปให้ได้ โดยอาจท าให้องค์การสมรรถนะสูงอาจด าเนินไปได้ช้าหน่อย แต่ก็
เป็นเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง ซ่ึงผู้บร ิหาร  ข. ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันกับผู้บริหาร ก. กล่าวคือ มอง

ว่าปัจจัยต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงมีผลต่อองค์การ
เป็นอย่างมาก การยางแห่งประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศ และให้ความส าคัญกับ

นวัตกรรม ซ่ึงในการวางโครงสร้างขององค์การจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การ โดยมี
การปรับเปลี่ยนอยู่เป็นระยะ ๆ โดย ผู้บร ิหาร  จ.  กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการ
ประกวดนวัตกรรม โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครและส่ งผลงานเข้าประกวดเพ่ือจะได้น านวัตกรรมต่าง 

ๆ มาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าของยาพาราไทยเพ่ือจะได้ช่วยเพ่ิมรายได้เกษตรกร นอกจากนี้ ผู้บร ิหาร  ค . 
กล่าวอีกว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร เนื่องจากเดิมการยางแห่ง
ประเทศเป็นหน่วยงานเดิมที่มีบุคลการที่ เน้นไปในเชิงการส่งเสริมการปลูกทดทดแทน และบริการ

งานวิจัยที่ เก่ียวกับการปลูก ซ่ึงไม่มีไม่การรับคนรุ่นใหม่มาช่วงเวลาหนึ่ง เม่ือมีการควบรวมหน่วยงาน
จนกลายเป็นการยางแห่งประเทศไทย จึงเริ่มมีการรับคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับองค์การ ท าให้มี

ระยะห่างระหว่างวัยของบุคลากร ซ่ึงคนรุ่นใหม่เป็นวัยที่ทันเทคโนโลยีและรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
องค์การต้องให้ความส าคัญในการปัจจัยนี้ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดูแลทั้งคนรุ่นเก่า 
และรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่ กับองค์การ  นอกจากนี้ ผู้บร ิหาร  จ. ให้ความเห็นในประเด็นการเปลี่ยนขั้ว

อ านาจทางการตลาดของจีนและเอเชียว่ามีความส าคัญต่อการยางแห่งประเทศไทยอย่างมาก 
เนื่องจากสินค้ายางพาราประเทศจีนเป็นผู้ซ้ือรายใหญ่ของโลก ฉะนั้นมีผลกระทบต่อการยางแห่ง

ประเทศไทยอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับ ผู้บร ิหาร  ค.  มองว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก มีการ
เปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อการยางฯ แน่นอน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือขั้ว
อ านาจทางการค้า เช่นประเทศจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของยางพารา ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากจะ
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ลดความเสี่ยงขององค์การได้ดีก็คือ นวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดมูลค่าของ
ยางพาราอย่างจริงจัง ซ่ึงจะส่งผลให้เพ่ิมรายได้ของเกษตรกร จะมีประโยชน์อย่างงสูงต่อการเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ก็จะท าให้องค์การอยู่รอดได้ นอกจากนี้ ความรู้และทักษะของ
แรงงานมีผลกระทบแน่นอน กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีความรู้ มีการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการที่มี

ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท าให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วขึ้น ได้มากขึ้น ซ่ึงจะสร้างประโยชน์
ให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะการยางแห่งประเทศไทย แต่  

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร เช่น วัยผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น การเหลื่อมล้ าของวัยมีมากขึ้น 

องค์การจะต้องมีการถอดองค์ความรู้  และสร้าง Best Practice เพ่ือจะไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
องค์การเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากขึ้น 

4.8.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อลักษณะโครงสรา้งองคก์ารของการยางแหง่
ประเทศไทย 

ผู้บร ิหาร  ก. ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีผลต่อการออกแบบ

โครงสร้างองค์การว่า การยางแห่งประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของการยางฯ และการก าหนดหรือออกแบบโครงสร้างองค์การก็มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่นเดียวกับ ผู้บร ิหาร  ข. ให้ความเห็นว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการออกแบบและก าหนดโครงสร้างองค์การ ซ่ึง ผู้บร ิหาร  ค.  ก็ให้ความเห็น
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยางฯ มีการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือน ามาจัดท าแผนโดยเฉพาะระยะกลางและ

ระยะยาว กล่าวคือ การยางแห่งประเทศไทยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อองค์การอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม การยางแห่งประเทศไทยมีน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการท างานมากขึ้น เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการท างานและเพ่ิมความ

รวดเร็วในการท างาน ซ่ึงในการออกแบบองค์การของการยางแห่งประเทศไทย มีการน าเอาปัจจัย
เหล่านี้มาก าหนด โดยจะต้องมีการประเมินค่างานของทุกต าแหน่งงานให้ชัดเจน แต่ในปัจจุบัน การ

ยางฯ ด าเนินการได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงยังไม่มีการประเมินค่างานทุกต าแหน่งงาน เพ่ือที่จะน ามา
พิจารณากรอบอัตราก าลัง ปัจจุบัน เรายังไม่มีข้อมูลฐานจริง ๆ ว่าซ่ึงองค์การจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง(re-structure) บ่อยครั้ง ซ่ึงเกิดจากประเด็นเรื่องฐานข้อมูลจริง ๆ ว่าจะต้องใช้คนเท่าไหร่ 

และยังไม่มีการประเมินค่าความยากง่ายของงานอย่างจริงจัง  
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4.8.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลต่อการพัฒนาทรพัยากรมนษุยข์องการยางแหง่
ประเทศไทย 

 
ผู้บร ิหาร  ข. ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงของวัย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซ่ึงการยางมีการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรในการฝึกอบรมให้ทันสมัยขึ้น เน้นการใช้เทคโนโลยี   

ผู้บร ิหาร  ค.  กล่าวว่า การยางฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร มีทั้งการพัฒนา

รายบุคคลโดยมีการเน้นการสร้างให้บุคลากรมีศักยภาพสูง โดยให้ใช้การฝึกอบรมในห้องเรียน การโค้ช 
การสอนงานในหน้างานของแต่ละสายงาน (on the job training) มีการวิเคราะห์ความขาดแคลนใน

ส่วนของบุคลากรด้านธุรกิจ การยางฯ มีการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา และงบประมาณมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงสอดคล้องกับ ผู้บร ิหาร  ง.  กล่าวว่า องค์การมีการวิเคราะห์ปัจจัย
เหล่านี้  เพ่ือน ามาปรับกระบวนทัศน์ และการก าหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การ ซ่ึงผู้บริหารก็ให้ความส าคัญ แต่ก็ยังไม่สามารถด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดให้
พนักงานเรียนรู้ มีการจัดให้เรียนเฉพาะด้าน เช่น Mini MBA หรือกลุ่ม Talent นอกจากนี้ ผู้บร ิหาร  

ค. กล่าวอีกว่า การยางแห่งประเทศไทย ยังมีข้อจ ากัดในเชิงงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แต่สิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ การปลูกฝังหรือพัฒนาในเรื่องของความรับผิดชอบ และจิตส านักในการ
รักองค์กร ซ่ึงบุคลากรที่รักองค์กรก็จะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ส่วนผู้บร ิหาร  จ.  มีความเห็น

เช่นเดียวกัน และให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนฝึกการ
ฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว  

 

4.8.5 ลักษณะโครงสร ้างองค ์การส่งผลต่อองค ์การสมรรถนะสงูของการยางแหง่ประเทศ
ไทย 

 
ผู้บร ิหาร  ก. กล่าวว่า การหลอมรวมหน่วยงานเดิม ลักษณะโครงสร้างขององค์กรเดิมสู่

องค์การใหม่ ซ่ึงการจัดสรรและการจัดบุคลากรให้เหมาะสม โดยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดและ

ต่อเนื่อง เนื่องจา กยังไม่ตอบสนองภารกิจให ม่ การยา งแห่งปร ะเทศไทย  ให้ควา มส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ ซ่ึงจะช่วยให้องค์การด าเนินงานได้รวดเร็วขึ้น 

ภารกิจเริ่มเปลี่ยนไปตาม พรบ.การยางฯ  โดยผู้บริหาร ข. การก าหนดโครงสร้างองค์การหรือการ
ออกแบบองค์การมีผลโดยตรงต่อองค์การสมรรถนะสูง โดยมีการออกแบบที่เหมาะสมกับภารกิจ จัด
คนที่มีความสามารถ ทักษะที่ตรงกับงาน ก็จะท าให้การท างานบรรลุผลส าเร็จโดยให้ สอดคล้องกับ

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ซ ึ่งผู้บร ิหาร  ค . เห็นด้วยว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การมีผลต่อ
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องค์การ โดยให้ความเห็นว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การ จะต้องออกแบบให้เหมาะสม ซ่ึงถ้าไม่
เหมาะสมจะท าองค์การเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ และปัญหาอ่ืน ๆ มากมาย จะท าให้

ลดความพึงพอใจของพนักงาน การออแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม โดยการออกแบบโครงสร้าง
องค์การจะต้องมีฐานข้อมูลที่เพียงพอ การที่ออกแบบโครงสร้างองค์การแบบไหน ต้องการหรือ

คาดหวังอะไร จะต้องระบุงานก่อน จะต้องใช้บุคลากรที่มีศักยภาพแบบไหน ปริมาณเท่าไหร่ชัดเจน จึง
จะสามารถท างานส าเร็จได้ต่อเวลาที่ คุณคาดหวัง จึงจะเรียกว่าองค์การสมรรถนะสูง นอกจากนี้  
ผู้บร ิหาร  ง. มองว่า ปัจจุบันโครงสร้างองค์การของยางฯ ยังมีขนาดใหญ่ มีความพยายามในการ

ปรับเปลี่ยนให้กระชับขึ้น โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน  

4.8.6 ลักษณะโครงสร ้างองค ์การส่งผลต่อพฤตกิรรมของมนษุยใ์นองคก์ารของการยางแหง่

ประเทศไทย 
 

ผู้บร ิหาร  ก. กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูง (3 ระดับ คือ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และ ผอ.ฝ่าย) 

ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างองค์การของการยางแห่งประเทศมาจากคนละหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องเข้าว่าบุคคล
มีความแตกต่าง ซ่ึงต้องเน้นการท างานเป็นทีมให้ได้ ซ่ึง ผู้บร ิหาร  ข. มีความเห็นว่า โครงสร้างองค์การ

มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการยางแห่งประเทศไทยอย่างมาก โดยจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรม 
ซ่ึงเป็นการจัดต้ังองค์การที่บริหารจัดการยางพาราครบวงจร จะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การใหม่ 
เนื่องจากเดิมบุคลากรที่มาจากหน่วยงานเดิมก็จะมีวัฒนธรรมเดิมก็จะต้องมาปรับกันใหม่ แรงจูงใจ 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ และผู้บร ิหาร  ค. มีความเห็นเช่นเดียวกัน คือ การออกแบบ
องค์การ ถ้า มีการก าหนดงานที่ชัดเจน ระบุความต้องการคนที่ชัดเจนว่าต้องการใช้คนแบบไหน  
ต้องการศักยภาพคนแบบไหน แล้วสามารถวางคนให้เหมาะกับงาน ซ่ึงถ้าหากบุคลากรได้ท างานที่ถนัด

และตรงกับศักยภาพก็จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน และจะส่งผลให้เกิดความรักและ
ความผูกพันต่อองค์การ  

นอกจากนี้ ผู้บร ิหาร  ง. กล่าวว่า การลักษณะโครงสร้างองค์การจะส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของบุคลากร ซ่ึงงานในแต่ละงานมีคุณค่า ถ้าบุคลากรมีความรู้สึกว่างานที่ได้ปฏิบัตินั้นมี
คุณค่าก็จะส่งผลให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในงานที่ท า และจะส่งผลให้เกิดความรักและความผูกพัน

ต่อองค์การในที่สุด  
 

 
 
 



 114 

4.8.7 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ตอ่องคก์ารสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  
 

ผู้บร ิหาร  ก. กล่าวว่าปัจจุบัน การยางแห่งประเทศไทยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็น การพัฒนารายบุคคล ( IDP) การพัฒนาสายอาชีพ (career development) การบริหารผลงาน 

(performance management) และการพัฒนาจัดการองค์การ ครบทั้ง 4 ด้าน ซ่ึงฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์นั้นได้มีการจัดท าแผน การฝึกอบรม และบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการฝึกฝนถ้า
ไม่มีก็จะส่งผลกระทบต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง การยางแห่งประเทศไทย ซ่ึงมองว่าการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงอย่างแน่นอน ซ่ึงการพัฒนาต้องมีการวิเคราะห์
ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง ขาดแคลนด้านไหน องค์การมีการวิเคราะห์ว่าปัจจุบันมีการขาดแคลน

บุคลากรในสายงานใด ก็จะมีการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานที่สนใจ เช่น การขาดแคลนบุคลากร
ในด้านธุรกิจ ไปพัฒนาตนเองโดยการไปศึกษาต่อ โดยองค์การรับผิดชอบสนับสนุนด้านงบประมาณให้ 
ส่วนผู้บร ิหาร  ข. ให้ความเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อองค์การสมรรถนะสูง ถ้าองค์การ

มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรออกมา ซ่ึงสามารถสร้าง
ให้มีบุคลากรที่มีคุณค่าในด้านใดด้านหนึ่งได้ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด และด้านการสร้าง

นวัตกรรม และมีองค์การแผนการพัฒนาต่อเนื่องให้เก่งขึ้น เม่ือบุคลากรมีศักยภาพ ก็จะท าให้ท างาน
ให้องค์การกลายเป็นองค์การสมรรนถะสูงในที่สุด การพัฒนาบุคลการรายบุคคลมีการวิเคราะห์ คือ  
1) ในแต่ละสายงานต้องการบุคลากรด้านไหน ต้องการเก่งด้านไหน 2) บุคลากรต้องการพัฒนาทักษะ

ในด้านไหน ก็จะมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาขึ้นมา ในส่วนของการพัฒนาสายอาชีพ ใน
แต่ละสายงานก็มีการก าหนดแผนที่ชัดเจนว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้างในแต่ละปี และมีการปรับหรือ
เลื่อนต าแหน่งโดยการน าเรื่องของการพัฒนาสายอาชีพไปใช้ในการพิจารณา ทั้งในส่วนของผลงาน 

ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดหรือ KPI และยังมีการน าผล KPI ไปใช้ในการพัฒนา นอกจากนี้ การพัฒนา
องค์การมีการประเมินความเสี่ยง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการจัดการความรู้ที่ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์รับผิดชอบอยู่ ส่วนผู้บร ิหาร  ค. ให้ความเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงอย่างแน่นอน ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน 4 มุมมอง การพัฒนา
รายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การบริหารและการพัฒนาองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน

สมรรถนะจนน าไปสู่การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาตามสายงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการยาง
แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์การ มีการปรับเปลี่ยนบริบท ความเชี่ยวชาญ  

ความช านาญแต่แรกเริ่มที่มีการพัฒนากันมาเรื่อย ๆ ซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เช่นกลุ่มบุคลากรที่มีอยู่ เดิม จะต้องมีการพัฒนาเสริมเข้าไปหรือกลุ่มพนักงานใหม่จะมี
การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ซ่ึงมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการเป็น
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องค์การสมรรถนะสูงในระดับสูง กล่าวคือ องค์การจะอยู่รอดถ้าองค์การมีพนักงานที่มีศักยภาพสูงและ
อยู่บนพ้ืนฐานที่จะต้องมีจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่ง และมีส่วนร่วม   

ผู้บริหาร ง. กล่าวว่าองค์การมีการจัดท าระบบ Career Path และมีการก าหนดส าหรับคนที่
จะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร การบริหารผลงานมีการก าหนดตัวชี้วัดหรือ KPI และสมรรถนะ(Competency) 

และมีการน าผลมาใช้ในการพิจารณาการปรับขั้นเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่งซ่ึงถ้าน าไปใช้อย่าง
จริงจังบุคลากรจะรู้สึกว่ามีความยุติธรรม  

4.8.8 การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ต่อพฤติกร รมของมนุษย์ในองค ์การของการยางแหง่

ประเทศไทย 
 

ผู้บร ิหาร  ก . ให้ความเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะท าให้บุคลากรรู้สึกมีคุณ จะให้ท า
ให้มีความพึงพอใจ และมีความผูกพันต่อองค์การ เช่นเดียวกับ ผู้บร ิหาร  ข.  กล่าวว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีผลเป็นต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพนักงานที่ได้รับ

โอกาสในการเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น ผู้บริหารระดับต้น จะมีความรู้สึกภาพภูมิใจ  
ที่ได้รับโอกาส และจะความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานและองค์การ ซ่ึงถ้า

บุคลากรมีความภาคภูมิใจก็จะท าให้บุคลากรสร้างสรรค์งานออกมาดีและมีประโยชน์ก็จะส่งผลให้
องค์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในที่สุด อีกทั้ง ผู้บร ิหาร  ค ก็เห็นด้วยว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะสร้างให้บุคลากรมีความรู้สึกมีคุณค่า และมีความพึงพอใจและรักองค์กร ส่วน ผู้บร ิหาร  ง.  

ให้ความเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท าให้พนักงานมีความรู้และมีความม่ันใจที่จะท างาน
ออกมาได้ดี จึงท าให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจเพราะรู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานด้วย เม่ือบุคลากรคนอ่ืนเห็นว่ามีคนที่ประสบความส าเร็จและ

ได้รับการยอมรับก็จะท าให้คนอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามหรือเห็นตัวอย่างก็อยากที่จะเดินตาม และผู้บร ิหาร  จ. 
กล่าวเพ่ิมเติมว่าจะท าให้บุคลลากรมีความกระตือรือร้นสูงขึ้น และสร้างผลงานออกมาได้อย่างดี 

4.8.9 พฤติกร รมของมนุษย์ในองค ์การส่งผลต่อองค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย 
 

  ผู้บร ิหาร  ก . กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรมองว่ามีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถ
นะสูงมาก ไม่ใช่สูงธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในงาน ความเก่ียวข้องในงาน หรือความผูกพัน

ต่อองค์กร เช่น ถ้าหากว่าบุคลากรในองค์การมีความคิดว่าการประเมินความดีความชอบนั้นขาดความ
ความยุติธรรม ก็จะท าให้บุคลากรไม่พอใจ ท าให้เกิดความกระตือรือร้น ไม่ให้ให้ความร่วมมือกับ
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องค์กร ถ้าหากว่าพนักงานมองในเชิงลบแล้วก็จะเกิดผลเสียต่อองค์กร และมีผลมากต่อองค์กร  
เรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการบริหารจัดการองค์กร ซ่ึงจะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า 

โดยผู้บริหารจะต้องเป็นเยี่ยงอย่างงต่อบุคลากรในองค์การ ซ ึ่งผู้บร ิหาร  ข. ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นว่า 
ถ้าบุคลากรมีความภาคภูมิใจก็จะท าให้บุคลากรสร้างสรรค์งานออกมาดีและมีประโยชน์ก็จะส่งผลให้

องค์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในที่สุด เช่นเดียวกับ อีกทั้ง ผู้บร ิหาร  ค. ก็เห็นด้วย ส่วนผู้บร ิหาร  ง. 
กล่าวว่า ถ้าเรามีความสุขในการท างาน อยากท างานงานให้ออกมาดี องค์ก็จะเห็นคุณค่าของบุคลากร 
ก็จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์การ รักองค์การ เช่นมีการช่วยเหลือซ่ึงกันในกรณีที่เพ่ือร่วมงาน 

ไม่อยู่ เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ย่อมเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ซ่ึงมององค์การ
เป็นเสมือนบ้านว่าเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบไหน เราก็อยากพัฒนาองค์การให้เป็นแบบนั้น  

และเช่นเดียวกับผู้บร ิหาร  จ . กล่าวอีกว่า ถ้าบุคลากรมีความรู้สึกรักองค์การก็จะท าให้องค์กร  
มีประสิทธิภาพสูง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สร ุปผลการ วิจ ัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ

ไทย จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร จ านวน 97 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามถึงระดับความ
ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การปัจจัย

ภายในองค์การ ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบบ
สอบ Likert Scale อันประกอบด้วยข้อค าถามที่สอบถามความเห็น โดยแบ่งระดับ 5 ระดับ คือ  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยใช้ Pearson’s Correlation 

และ Multiple Regression เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร อิทธิพลของตัวแปรอิสระ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเนื้อหาจาก

ตัวแทนผู้บริหาร ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เพศหญิง 
ร้อยละ 53.4 มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 31-35  ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีการระดับการศึกษาส่วนในระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 62.6  ระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 51.3 ระดับความ
รับผิดชอบส่วนใหญ่ ในระดับกองหรือแผนก ร้อยละ  45.4 

 
5.1.2 ข้อมูลด้านความค ิดเห็น  

1) ความค ิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อองคก์ารสมรรถนะสงู
ของการยางแห่งประเทศไทย  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูงกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็น
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ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ เทคโนโลยีใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.20 รองลงมาคือ ภาวะผู้น า 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.18  และความโปร่งใส่และข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10  ตามล าดับ 

และประเด็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31   
 

2) ความค ิดเห็นต่อปัจจัยภายในองคก์ารทีส่ง่ผลตอ่การเปน็องคก์ารสมรรถนะสงูของ
การยางแห่งประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ

สมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 รองลงมาคือ  
กลยุทธ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.30 และการออกแบบโครงสร้างองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.26 
ตามล าดับ 

 
3) ความค ิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการ เป็นองค ์การ

สมรรถนะสูง 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ

การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การพัฒนารายบุคคลโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.56 
รองลงมาคือ การพัฒนาองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 และการบริหารผลงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  

3.41 ตามล าดับ  

4) ความค ิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยความเกีย่วขอ้งในงานและองคก์ารทีส่ง่ผลตอ่

การ เป็นองค ์การสมรรถนะสูงการยางแห่งประเทศไทย  
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การที่ส่งผล

ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ความผูกพันต่อองค์การโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 

รองลงมา คือ ความเก่ียวข้องในงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 และความพึงพอใจในงาน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.70 ตามล าดับ 

5) ความคดิเห็นเกี่ยวกบัการเปน็องคก์ารสมรรถนะสูงของการยางแหง่ประเทศไทย  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ

ยางแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็น
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ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ มิติด้านกา รมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 
รองลงมา คือ มิติด้านการจัดการคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 และมิติด้านการปรับปรุงและฟ้ืนฟู

อย่างต่อเนื่องโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ตามล าดับ 
 

6) ผลการวิเคร าะห์สมมติฐาน 
จากการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า  
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล มีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง

แห่งประเทศไทย พบว่า (1.1) เพศที่ต่างกันมีความความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทยไม่ต่างกัน (1.2) ช่วงอายุที่ต่างกัน ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ

สูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ไม่ต่างกัน (1.3) ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน โดย ระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา
ตรี และระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความเห็นที่แตกต่างกัน   และระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา

ตรี และระดับการศึกษาปริญญาโทมีความเห็นที่แตกต่างกัน (1.4) หน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกันมีความ
ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (1.5) ระดับ

ต าแหน่งที่ต่างกันมีความความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย  
ไม่ต่างกัน และ (1.6) ระดับความรับผิดชอบที่ต่างกันมีความความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยไม่ต่างกัน 

(2) ปัจจัยต่างๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ไม่ว่าจะ ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
(3) ปัจจัยต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ

ไทย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวก คือ ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการ
ยางแห่งประเทศไทย คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดสมารถ

อธิบายความสัมพันธ์ประมาณร้อยละ 62.6 (R2) 
 

5.2 อภ ิปรายผลการ วิจ ัย      

เม่ือโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขัน การรักษาสถานภาพ และการอยู่รอดได้
อย่างยั่งยืนขององค์การต่าง ๆ ปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า มีผลต่อองค์การจริง ๆ นั้นก็
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คือ เทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงจากผลการการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ เทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงในปัจจุบันมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ จะท าให้

องค์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้   
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กา ร

สมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 รองลงมาคือ  

กลยุทธ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.30 และการออกแบบโครงสร้างองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.25 
ตามล าดับ  

ส่วนกา รพัฒนาทรัพยา กรมนุษย์ ซ่ึงกา รศึกษาพบว่ า การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในปานกลาง  และพบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การ
พัฒนารายบุคคล โดยเฉพาะการก าหนดแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan) 

ทั้งจากตัวพนักงานและหัวหน้างาน ซ่ึงจากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหาร พบว่า การยาง
แห่งประเทศไทยมีการด าเนินการในเรื่องนี้  และให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และมีกิจกรรมที่

เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาและพัฒนา ซ่ึงการพัฒนา
รายบุคคลตามที่ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ กล่าวไว้ ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นในตัวบุคคลและหวังผลในระยะสั้น  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา 

ผลกระทบของการฝึกอบรมและพัฒนาต่อผลการด าเนินงานขององค์การ ของ Raja Ubdul Ghafoor 
Khan, Furhus Ahmed Khan and Muhamad Aslam Khan (2011:  62- 68)  โ ดยพบว่ า  กา ร

ฝึกอบรมและพัฒนามีผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานขององค์การอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ และผล
การศึกษาของ Shu-Rung Lin และ Chun-Chieh Hsu เม่ือปี ค.ศ. 2017 ผลการศึกษาพบว่า On 
the Job Training มี ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมที่ดีในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น
อยู่ในดับต่ าที่สุดของการพัฒนารายบุคคล คือ องค์การของท่านมีการจูงใจเพ่ือให้ท่านเกิดการพัฒนา

ตนเอง ฉะนั้น การสร้างบรรยากาศหรือการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาในการส่งเสริมให้บุคลากรของ
การยางแห่งประเทศไทยมีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
จิตใจของบุคลากร ซ่ึงอาจส่งผลไปสู่ความพึงพอใจที่มีต่อองค์การ ความรั ก และความผูกพันต่อ

องค์การเพ่ิมขึ้น  ส่วนอีกประเด็น กลุ่มตัวอย่าง คือ องค์การของท่านมีการวิเคราะห์หาจุดแข็งและ
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จุดอ่อนของพนักงาน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นในระดับที่น้อยรองลงมาจากการการจูงใจให้เกิด
การพัฒนาตนเอง ดังนั้น การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานรายบุคคลอาจน าไปสู่การพัฒนาที่

สอดคล้องกับความต้องการขององค์การและพนักงานอย่างแท้จริง ซ่ึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจ 
ความรู้สึกเก่ียวข้องในงาน และความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงแสดงออกมาในปัจจัยความเก่ียวข้องในงาน

และองค์การ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์การ
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยสูงที่สุด คือ ความผูกพันต่อองค์การ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทร ัพยากรมนุษ ย์ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทย ดังนี้   

1) การพัฒนาทรัยพากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนารายบุคคลโดยสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาเองของบุคลากร  

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลากรเพ่ือ

ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการขององค์การ  

4) ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี (Talent Management)  

5) ผลักดันการบริหารผลงานด้วยเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
6) มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การด้วยการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการพัฒนาองค์การ และการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการการเปลี่ยนแปลงและ

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง   
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการ วิจ ัยคร ั้งต ่อไป  

1) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โครงสร้างองค์การ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การนั้นยังไม่สามารถอธิบายหรือท านาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นอาจศึกษาปัจจัยที่เก่ียวกับปัจจัยเชิง
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สาเหตุอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ภาวะผู้น าขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ การสื่อสารองค์การ 
แรงจูงใจในการท างานเป็นต้น เป็นต้น 

2) การศึกษาระดับองค์การสมรรถนะสูงควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การที่อยู่ในกลุ่ม
หรือประเภทกิจการเดียวกัน ซ่ึงจะท างานให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับองค์การได้ และ

สามารถวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ดีกว่า 

3) ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานในระดับอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ปฏิบัติการ เพ่ือยืนยันข้อมูล  
 



บร ร ณา น ุก รม  
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  

เร ื่อง การพฒันาทรพัยากรมนษุย์สูก่ารเปน็องคก์รสมรรถนะสงูของการยางแห่งประเทศไทย 
ผู้ให้ข้อมูลส าค ัญ ช ื่อ-สกุล..................................................... ต าแหน่ง............................................

เบอรโ์ทรศพัท.์............................. ที่อยู่/สถานที่ตดิต่อ........................................ ............................ 

ประเด ็นค  าถามหลักในการส ัมภาษ ณ์มีด ังนี้ 
1. ท่านคิดว่าปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์การสมรรถนะสูงหรือไม่ เพราะเหตุใด 

1.1 ท่านคิดว่าปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพ
ขององค์การหรือไม่ อย่างไร? 

1.2 ท่านคิดว่าปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการเปิดกว้างและใส่ใจ

ในเชิงปฏิบัติขององค์การหรือไม่ อย่างไร? 
1.3 ท่านคิดว่าปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 

ระยะยาวหรือไม่ อย่างไร? 
1.4 ท่านคิดว่าปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและฟ้ืนฟู

องค์การอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร? 

1.5 ท่านคิดว่าปัจจุบันคุณภาพของพนักงานในการยางแห่งประเทศไทย เป็นอย่างไร? 
 

2. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอก (โลกาภิวัฒน์ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ การเปลี่ยนแปลง
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะของแรงงาน นวัตกรรม เป็นต้น ภาวะผู้น า 

ความโปร่งใส่ข้อมูลข่าวสาร) มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
หรือไม่ อย่างไร? 

 

3. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอก (โลกาภิวัฒน์ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช ่น ความรู้และทักษะของแรงงาน 
นวัตกรรม เป็นต้น ภาวะผู้น า ความโปร่งใส่ข้อมูลข่าวสาร) มีผลต่อลักษณะโครงสร้าง
องค์การ (การออกแบบโครงสร้าง กลยุทธ์ กระบวนการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ของการยางแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร? 
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4. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอก (โลกาภิวัฒน์ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ การเปลี่ยนแปลง
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากร และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะของแรงงาน นวัตกรรม เป็นต้น ภาวะผู้น า 
ความโปร่งใส่ข้อมูลข่าวสาร) มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทย

หรือไม่ อย่างไร? 
 

5. ท่านคิดว่าปัจจัยภายในองค์การของการยางแห่งประเทศไทย เช่น การออกแบบโครงสร้าง กล
ยุทธ์ กระบวนการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร? 

 
6. ท่านคิดว่าปัจจัยภายในองค์การของการยางแห่งประเทศไทย เช่น การออกโครงสร้าง กลยุทธ์ 

กระบวนการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลต่อความรู้สึกเก่ียวข้องในงานและองค์กร ของ
การยางแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร? 
 

7. ท่านคิดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การบริหาร
ผลงาน และการพัฒนาองค์การ) ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ

ไทยหรือไม่ อย่างไร? 
 
8. ท่านคิดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การบริหาร

ผลงาน และการพัฒนาองค์การ) ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรหรือไม่ อย่างไร? 
 

9. ท่านคิดปัจจัยความเก่ียวข้องในงานและองค์กร (ความพึงพอใจในงาน ความเก่ียวข้องในงาน  และ
ความผูกพันต่อองค์กร) ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยหรือไม่ 
อย่างไร? 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

การส  ารวจการพัฒนาทร ัพยากรมนุษ ย์ส ู่การ เป ็นองค์การสมรรถนะส ูงของ  

การยางแห่งประเทศไทย 
 

ค าชี้แ จง 
แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นองค์การสมรรถนะ

สูงของการยางแห่งประเทศไทย 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาตอบค าถามในแบบสอบถามชุดนี้ทุกข้ออย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค ์ เพื่อศ ึกษาความค ิดเห็นเกี่ยวของพนักงานทุก ร ะดบั

เกี่ยวกับการพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทย และการพฒันาการยางแหง่

ประเทศไทยสู่องค ์การสมรรถนะสูง  ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนา

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง

ประเทศไทยได้   

 ค  าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ  และจะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยเก่ียวกับ

ท่านในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกอ่ืนใด โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากท่าน  
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ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  

 ชาย    หญิง 

2. อายุ 
  25 ปี หรือต่ ากว่า  26 – 30 ปี  31 – 35 ปี  36 – 40 ปี 

  41 – 45 ปี   46 – 50 ปี  51 – 55 ปี  56 – 60 ปี  

  61 ปีขึ้นไป 

3. ร ะดับการศ ึกษา  
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก  

  อ่ืน ๆ..........................(โปรดระบุ) 

4. ปัจจุบันค ุณปฏ ิบัติงานในสายงานใดขององค ์การ  

  ยุทธศาสตร์องค์กร  เทคโนโลยีสารสนเทศ การคลัง  ทรัพยากรมนุษย์ 
  บริหารทรัพย์สิน  วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง 

  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง    กยท.ภูมิภาค/เขต    กยท.จังหวัด  

  กยท.สาขา  ส านักตรวจสอบภายใน  ส านักผู้ว่าการ  กฎหมาย  

  อ่ืนๆ ................................................... (โปรดระบุ) 
 

5. ต าแหน่งปัจจุบันของค ุณค ืออะไร  

  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารระดับต้น  

 ปฏิบัติการ  อ่ืน ๆ............................................................(โปรดระบุ) 

6. ร ะดับความร ับผิดชอบของค ุณอยู่ในระดับใด  
  องค์การ   ภูมิภาค/เขต  ฝ่าย   กอง /แผนก 

  โรงงาน/ศูนย์   บุคคล   อ่ืน ๆ ........................(โปรดระบุ) 
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ตอนที่ 2: ความค ิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.1  ค วามคดิเห็นเร ือ่งปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ตีอ่องคก์ารสมรรถนะสูงของการยางแหง่ประเทศ ไทย  

 กร ุณาใส่เค ร ื่องหมาย     ในช ่องว่างที่ตรงกับค วามเห็นของท่าน  

ค วามค ิดเห็น 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
เห็น
ด้วย 

เห็น

ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

1. โลกาภิวัตน์ 1 2 3 4 5 

1) ท่านคิดว่าสังคมดิจิทัลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
องค์การของท่าน 

          

2) การกระจายความเจริญและสังคมเมืองเพิ่มมากข้ึนมีผลต่อ
องค์กรของท่าน 

          

3) การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสู่อุตสาหกรรม
บริการมีผลต่อการวางแผนธุรกิจขององค์การของท่าน 

          

4) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต่อการก าหนดกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การของท่าน 

          

5) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อองค์การของ
ท่าน 

          

2. เทค โนโลยีใหม่ 1 2 3 4 5 

1) เทคโนโลยีใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะส่งผลต่อองค์การ
ของท่านเป็นอย่างย่ิง 

          

2) เทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้ตัวท่านต้องปรับตัวเองเองและ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

          

3) เทคโนโลยีใหม่จะท าให้องค์การของท่านสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลก 

          

4) ความสามารถและความรวดเร็วในการส่ือสารส่งผลกระทบ
ต่อองค์การของท่าน 

          

5)การส่ือสารอย่างไร้ขีดจ ากัดมีผลกระทบต่อองค์การของ
ท่าน  

     

3. การ เปลี่ยนแปลงข ัว้อ านาจทางการตลาดของเอเชยีและ
จีน 

1 2 3 4 5 

1) ท่านคิดว่าการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 
ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การของท่าน 

          

2) การเป็นมหาอ านาจทางการค้าของจีนมีผลกระทบต่อ
องค์การของท่าน 
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เห็น
ด้วย
อย่าง

ย่ิง 

3) การรวมกลุ่มสมาคมอาเซียนจะมีความส าคัญต่อองค์การ
ของท่าน 

          

4. ค วามเหลื่อมล้ าทางเศ รษฐกิจ  1 2 3 4 5 

1) การกระจายรายได้และความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจของ
โลกจะส่งผลต่อการแข่งขันขององค์การของท่าน  

          

2) นโยบายการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจมี
ผลกระทบต่อองค์การของท่าน 

          

5. สิ่งแวดล้อม  1 2 3 4 5 

1) ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน            

2) การแย่งชิงทรัพยากรส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน            

3) มลภาวะมีผลต่อการจัดการขององค์การของท่าน           

6. การ เปลี่ยนแปลงทางประช ากร  1 2 3 4 5 

1) จ านวนประชากรโลกและไทยส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการองค์การของท่าน 

          

2) กระแสสังคมผู้สูงอายุท่ัวโลกและประเทศไทยมีผลต่อการ
บริหารจัดการของการยางแห่งประเทศไทย  

          

3) การอพยพของประชากรในถ่ินทุรกันดารหรือประเทศท่ี
ด้อยพัฒนาสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีผลต่อการบริหารองค์การ
ของท่าน  

          

7. สิ่งที่จับตอ้งไมไ่ด ้เชน่ ความร ู ้ทักษะของแรงงาน และ
นวัตกรรม  

1 2 3 4 5 

1) ท่านคิดว่าความรู้และทักษะของแรงงานในปัจจุบันจะมีผล
ต่อการแข่งขันและผลงานขององค์การของท่าน  

          

2) นวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน           

8. ภาวะผ ูน้  า 1 2 3 4 5 

1) ภาวะผู้นาในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ผลต่อการบริหารจัดการขององค์การของท่าน 

          

2)การสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อ
องค์การของท่าน 
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ค วามค ิดเห็น 

ไม่เห็น

ด้วย
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เห็น
ด้วย
อย่าง
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9. ค วามโปรง่ใส่และขอ้มลูขา่วสาร  1 2 3 4 5 

1) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความโปร่งใสส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์การของท่าน 

          

2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองค์การจะต้อง
ด าเนินการเพื่อการส่ือสารและสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานขององค์การของท่าน 

          

 
2.2 ค วามคดิเหน็เร ือ่งปจัจัยภายในองคก์ารทีม่ผีลตอ่องคก์ารสมรรถนะสงูของการยางแหง่ประเทศไทย  

กรุณาใส เครื่องหมาย    ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ค วามค ิดเห็น 

ไม ่เหน็
ด ้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม ่
เห็น
ด ้วย 

เฉย ๆ  
เห็น
ด ้วย 

เห็น
ด ้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1. การออกแบบโครงสรา้งองคก์ร (Structure Design)  1 2 3 4 5 
1) การออกแบบองค์การมีความสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก  

          

2) การออกแบบโครงสร้างองค์การของหน่วยงานของท่าน
ค านึงถึงกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  

          

3) ลักษณะโครงสร้างองค์การของท่านมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ลูกค้าคู่แข่ง และบริบทของการตลาด  

          

4) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านรองรับการปรับ
เล่ือนต าแหน่ง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบการ
ประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ  

          

5) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านมีระบบการ
ส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว  

          

6) การออกแบบองค์การของให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพ 
การร่วมมือของทีมงาน 

          

2. กลยุทธ ์(Strategy)  1 2 3 4 5 
1) ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีแข็งแกร่ง น่า
ต่ืนเต้น และมีความท้าทายบนพื้นฐานของกลยุทธ์ท่ีมีชัยชนะ 
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2) กลยุทธ์ขององค์การของท่านมีความต่อเนื่อง มีความ
สมดุลระห่างการมุ่งเน้นผลท้ังในระยะยาวและระยะส้ัน  

          

3) องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จและ
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน  

          

4) องค์การของท่านมีความสอดคล้องกันท้ังกลยุทธ์ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์กับความต้องการของ
สภาพแวดล้อมภายนอก  

          

5) องค์การของทานมีการพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ  สาหรับกล
ยุทธ์ท่ีไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ประสบผลส าเร็จ  

          

3. กระบวนการจดัการ  1 2 3 4 5 
1) องค์การของท่านมีความเป็นธรรมในระบบโครงสร้าง
รางวัลและส่ิงจูงใจ  

          

2) มีการสร้างนวัตกรรมของผลิต กระบวนการท างาน และ
กวารบริกวารอย่างต่อเนื่อง  

          

3) องค์การของท่านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทุกกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง  

          

4) องค์การของทานมีระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง            

5) องค์การของท่านมีการก าหนดเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพท่ี
ชัดเจน  

          

6) องค์การมีการรายงานผลกวารด าเนินงานถึงทุกคนใน
ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงนิเพือ่ท่ีจะขับเคล่ือนการ
ปรับปรุงผลงาน  

          

7) องค์การของทานมีการขับเคล่ือนกระบวนการท่ีสร้างห่วง
โซ่แห่งคุณค่า (value chain) อย่างต่อเนื่อง 

          

8) องค์การของท่านมีการขับเคล่ือน Best practice            
9) องค์การของท่านมีการกระจายทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

          

4. เทคโนโลยแีละนวตักรรม  1 2 3 4 5 
1) องค์การของท่านมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย            
2) องค์การของท่านมีระบบส ารองข้อมูล แชร์ข้อมูลร่วมกัน 
และออกแบบการใช้งานท่ีผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
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3) ระบบเทคโนโลยีภายในองค์การของท่านสอดคล้องและ
เอ้ือต่อกระบวนการท างาน  

          

4) การใช้เทคโนโลยีในองค์การของท่านสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน  

          

5) องค์การของท่านให้ความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม            
6) การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะช่วยให้สร้างมูลค่าเพิ่มในผล
การด าเนินงานขององค์การของท่าน  

          

 
2.3 ค วามคดิเหน็เร ือ่งการพฒันาทรพัยากรมนษุยม์ผีลตอ่องคก์ารสมรรถนะสงูของการยางแหง่ประเทศไทย  

กรุณาใส เคร่ืองหมาย ในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ค วามค ิดเห็น 
ไม ่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

ไม ่
เห็น
ด ้วย 
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เห็น
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อย่าง
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1. การพัฒนารายบคุคล (Individual Development)  1 2 3 4 5 
1) องค์การของท่านมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของ
พนักงานในองค์การ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาและ
พัฒนา  

          

2) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่าน
ประสบการณ์ในอดีต  

          

3) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเอง
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  

          

4) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัว
ส าหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

          

5) องค์การของท่านมีการจูงใจเพื่อให้ท่านเกิดการพัฒนา
ตนเอง  

          

6) องค์การของท่านมีการส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนา  

          

7) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และทัศนคติท่ีดีในการท างาน  
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8) องค์การของท่านมีการก าหนดแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ท้ังจากตัวท่านและหัวหน้างาน  

          

9) องค์การของท่านมีการก าหนดขีดความสามารถของ
ต าแหน่งงาน  

          

10) องค์การของท่านมีการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน
ของพนักงาน  

          

11) องค์การของท่านมีการก าหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวัง            
12) องค์การของท่านมีการก าหนดเคร่ืองมือในการพัฒนา 
เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน กรณีศึกษาบทบาทสมมติ  

          

13) องค์การของท่านมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา
เร่ิมต้นและส้ินสุดในการพัฒนา  

          

14) องค์การของท่านมีการประเมินผลและติดตามผล
หลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

    
 
 

3. การพัฒนาสายอาชพี (Career Development) 1 2 3 4 5 
1) องค์การของท่านมีการพัฒนาสายอาชีพซ่ึงมุ่งเน้นท่ีตัว
บุคคล และผลลัพธ์ระยะยาวขององค์การ  

          

2) องค์การของท่านมีกิจกรรมการวางแผนสายอาชีพ 
(Career planning) และ การบริหารสายอาชีพ (Career 
Management)  

          

3) องค์การของท่านมีการก าหนดความชัดเจนของ
โครงสร้างงานและต าแหน่งงาน  

          

4) องค์การของท่านมีการจัดท าผังหรือกล่องความก้าวหน้า
ในต าแหน่งงาน  

          

5) องค์การของท่านมีการจัดทาเกณฑ์ในการเล่ือนต าแหน่ง
งานและโอนย้าย  

          

6) องค์การของท่านมีการจัดท าผังและเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้
จริง  

          

7) องค์การของท่านมีการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี 
(Talent Management)  
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8) องค์การของท่านมีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning)  

          

9) ผู้บริหารในองค์การของท่านมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

          

10) องค์การของท่านมีการสร้างโมเดลสมรรถนะ 
(Competency) ของผู้สืบทอดต าแหน่ง  

          

11) องค์การของท่านมีการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ของผู้สืบทอดต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึน  

          

12)องค์การของท่านมีการจัดท าแผนพัฒนาความสามารถ
ของผู้สืบทอดต าแหน่ง  

          

13) องค์การของท่านมีการประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
การพัฒนาความสามารถของผู้สืบทอดต าแหน่ง  

          

3. การบรหิารผลงาน (Performance Management)  1 2 3 4 5 

1) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานใน
เชิงกลยุทธ์เป็นการเช่ือมโยงเป้าหมายขององค์การและ
เป้าหมายรายบุคคล  

          

2) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหารผลงานใน
เชิงการบริหาร โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เก่ียวกับพนักงาน การปรับเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่งและ
การหมุนเวียนงาน  

          

3) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหารผลงาน
เพื่อการส่ือสารถึงส่ิงพนักงานท าได้ดี ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
ความคาดหวังของหัวหน้างาน  

          

4) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานเพือ่
การปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง    

          

5) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานเพือ่
การบ ารุงรักษาองค์การ  

          

6) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานเพือ่
การรับรู้ข้อมูลส าหรับการใช้พยากรณ์ในการเลือกใช้
เคร่ืองมือใหม่ ๆ   
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7) องค์การของท่านมีกระบวนการในการบริหารผลงาน ซ่ึง
ประกอบด้วย การวางแผน การให้ข้อมูลป้อนกลับ การ
ประเมินผลงาน และการให้รางวัลและโอกาสในการพัฒนา 

          

8) องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน
อย่างชัดเจน  

          

9) องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ  

          

10) การก าหนดเป้าหมายของผลงานเป็นการยอมรับ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

          

11) การประเมินผลงานในองค์การของท่านมีการประเมนิ
อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

          

12) ในการประเมินผลงาน ผู้บังคับบัญชามีการช้ีแจงและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อท่านทุกคร้ังท่ีมีการประเมิน  

          

13) ในองค์การของท่านมีการน าผลการประเมินผลงานไป
ใช้ในการให้รางวัลและโอกาสในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  

          

4. การพัฒนาองคก์าร (Organization 
Development)  

1 2 3 4 5 

1) องค์การของท่านมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงความเช่ือ 
ทัศนคติ ค่านิยมเพื่อช่วยให้ปรับตัวให้สอดคล้องกับ
วิทยาการสมัยใหม่ การตลาด ส่ิงท้าทายใหม่ และการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

          

2) องค์การของท่านมีการวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนา            

3) องค์การของท่านมีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการ
พัฒนาองค์การ 

     

4) องค์การของท่านมีการด าเนินการน าแผนการพัฒนา
องค์การไปใช้งานจริง  

          

5) องค์การของท่านมีการประเมินผลการพัฒนาองค์การ            
6) ปัจจุบันองค์การของท่านมีกวารสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ด้วยการก าหนดค่านิยมองค์การ (Values) ไว้อย่างชัดเจน  
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7) องค์การของท่านมุ่งเน้นการจัดการความรู้และสร้าง
บรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้  

          

8) องค์การของท่านมีการบริหารเปล่ียนแปลงอย่างเป็น
ระบบ  

          

9) องค์การของท่านมีการบริหารความเส่ียงเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

          

 
2.4 ความคดิเหน็ในเร ือ่งปัจจยัความเกีย่วขอ้งในงานและองคก์าร  

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
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1. ค วามพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction)  1 2 3 4 5 
1) งานท่ีรับผิดชอบมีลักษณะตรงกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน  

          

2) ปริมาณงานท่ีท่านได้รับมีความเหมาะสม            
3) งานในหน้าท่ีของทานมีความท้าทายให้
อยากปฏิบัติ 

 

          

4) งานท่ีท่านท าอยู่มีโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนหรือ
โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  

          

5) ท่านได้รับโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา
ทักษะให้เกิดความช านาญ  

          

6) องค์การของท่านมีการก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีมี
ความชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้  

          

7) ผู้บริหารขององค์การมีความสามารถในกวารบริหาร
จัดการเพื่อให้องค์การมุ่งสู่ความส าเร็จ  

          

8) ผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ  
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9) ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรมในการบังคับบัญชา            
10) งานท่ีท่านรับผิดชอบได้สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อ
ร่วมงาน  

          

11) เมื่อเกิดปัญหาในงานท่านไม่เคยมคีวามรู้สึกโดดเด่ียว มี
เพื่อนร่วมงานช่วยกันแก้ไขปัญหา  

          

12) สถานท่ีท างานในองค์การของท่านส่งเสริม  
ให้เกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน  

          

2.ค วามเกีย่วขอ้งในงาน (Job Involvement) 1 2 3 4 5 
1) ท่านมีความรู้สึกว่างานท่ีท่านปฏิบัตินั้นมีคุณค่าอย่างย่ิงต่อ

องค์การ  
     

2)ท่านมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายตลอดเวลา      
3)ท่านมีความรู้สึกว่าอยากท างานให้ส าเร็จอย่างต่อเนื่อง      
4)ท่านมีความรู้สึกว่าต้องการท างานให้ผลงานออกมาดี      

5) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ 

     

6) ถ้าหากมีอุปสรรคต่อการท างานท่านรู้สึกว่ามีความกังวลใจ      

7) บางคร้ังท่านมีความเครียดต่อความต้องการท่ีจะท างานให้
ประสบผลส าเร็จ 

     

3.ค วามผูกพันต ่อองค ์การ   1 2 3 4 5 
1)ท่านมีความผูกพันต่อองค์การตลอดระยะเวลาในการ
ท างาน 

     

2)ท่านคิดว่าการปกป้องช่ือเสียงขององค์การเป็นส่ิงส าคัญ      
3)ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานในองค์การแห่งนี้      
4)ท่านมีความเต็มใจท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ 

     

5)ท่านมีความเช่ือมั่นในเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ
สามารถท า ให้องค์การประสบความส าเร็จได้ 

     

6)ท่านมีความไว้วางใจในทุก ๆ ด้านขององค์การของท่าน      
7)ท่านมีความต้ังใจท่ีจะท างานกับองค์การจนเกษียณอายุ      
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2.5 ความคดิเหน็เกีย่วกบัระดับองคก์ารสมรรถนะสงูของการยางแห่งประเทศไทย 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
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1.ม ิต ิการจดัการคณุภาพ (Quality Management) 1 2 3 4 5 

1)การจัดการขององค์การของท่านได้รับความไว้วางใจ
จากสมาชิกในองค์การ 

          

2)การจัดการขององค์การของท่านมีความยุติธรรม      
3)การจัดการขององค์การของท่านเป็นแบบอย่างส าหรับ
สมาชิกในองค์การ 

     

4)การจัดการขององค์การของท่านใช้การตัดสินใจอย่าง
รวดเร็ว 

     

5)การจัดการขององค์การของท่านใช้การด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว 

     

6)การจัดการองค์การของท่านจะช่วยให้สมาชิกใน
องค์การบรรลุผลท่ีดีข้ึน 

     

7)การจัดการขององค์การของท่านมุ่งเน้นไปท่ีการ
บรรลุผลส าเร็จ 

     

8)การจัดการขององค์การของท่านมีประสิทธิภาพมาก      
9)การจัดการขององค์การของท่านใช้ความเป็นผู้น าท่ี
แข็งแกร่ง 

     

10)การจัดการขององค์การของท่านมีความมั่นใจ      
11)การจัดการขององค์การของท่านให้ความส าคัญกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

     

12)การจัดการขององค์การของท่านถือว่าสมาชิกของ
องค์การรับผิดชอบต่อผลงานของตนเสมอ 

     

2.การ เปดิกวา้งและใสใ่จการปฏบิตั ิ(Openness and 
Action Orientation)  

1 2 3 4 5 

1)ผู้บริหารขององค์การของท่านมักมีส่วนร่วมในการ
พูดคุยกับพนักงาน 
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2)สมาชิกในองค์การใช้เวลามากในการส่ือสาร การ
แลกเปล่ียนความรู้และการเรียนรู้ 

     

3)สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการกระบวนการท่ี
ส าคัญเสมอ 

     

4)การจัดการขององค์การของท่านสามารถท าผิดพลาดได้      
5)การจัดการขององค์การของท่านรองรับเปล่ียนแปลง      
3.ม ิต ิการม ุง่เนน้ผลลัพธร์ะยะยาว (Long-term 
orientation) 

1 2 3 4 5 

1)องค์การของท่านมีความสัมพันธ์ท่ีดีและยาวนานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด 

     

2)องค์การของท่านมีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดี
ท่ีสุด 

     

3)การจัดการขององค์การของท่านได้รับการยอมรับเป็น
เวลานาน 

     

4)ผู้บริหารคนใหม่ได้รับการเล่ือนต าแหน่งจากภายใน
องค์การ 

     

5)องค์การของท่านเป็นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภัยส าหรับ
สมาชิกในองค์การ 

     

4.ม ิต ิการปรบัปรงุและฟืน้ฟอูยา่งตอ่เนือ่ง 
(Continuous Improvement & Renewal) 

1 2 3 4 5 

1)องค์การของท่านได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน      
2)กระบวนการท างานองค์การของท่านมีกวารปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

     

3)ในกระบวนการขององค์การของท่านมีความเรียบง่าย
อย่างต่อเนื่อง 

     

4)ในกระบวนการขององค์การของท่านสอดคล้องกัน
อย่างต่อเนื่อง 

     

5)ในองค์การของท่านจะมีการรายงานข้อมลูทุกอย่างท่ี
ส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ 

     

6)ในองค์การของท่านมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลท่ีไม่ ใช่ทางการเงินแก่สมาชิกในองค์การ 

     



 145 

ค วามค ิดเห็น 
ไม ่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง  

ไม ่
เห็น
ด ้วย 

เฉย ๆ  
เห็น
ด ้วย 

เห็น
ด ้วย
อย่าง
ยิ่ง 

7)องค์การของท่านมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

8)องค์การของท่านสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการและบริการของตนอย่างต่อเนื่อง 

     

5.มิติคุณภาพของพนักงาน (Quality of Employees)  1 2 3 4 5 
1)การจัดการขององค์การของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้
สมาชิกในองค์การบรรลุผลเป็นพิเศษ 

     

2)สมาชิกในองค์การได้รับการฝึกอบรมให้มีความยืดหยุ่น
ในการท างาน 

     

3)องค์การของท่านมีพนักงานท่ีมีค่าหลากหลายและ
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน 

     

4)องค์การของเราเติบโตข้ึนจากการเป็นพันธมิตรกับซัพ
พลายเออร์และหรือลูกค้า 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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