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การวิ จัย นี้มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) เพื่ อศึ กษาเปรี ย บเทีย บระดั บความคิ ดเห็น ต่อ การเป็น องค์ก าร
สมรรถนะสูง ของการยางแห่งประเทศไทยตามปัจ จัยส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างปัจจั ย
สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจั ยภายในองค์การ ปั จจัยความเกี่ยวข้ องในงานและองค์ การ และการพัฒนา
ทรั พยากรมนุษ ย์กั บการเป็ นองค์ การสมรรถนะสู งของการยางแห่ งประเทศไทย 3) เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พล
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเกี่ ยวข้องในงานและองค์การ และการ
พัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ที่ ส่ง ผลต่อ การเป็น องค์ ก ารสมรรถนะสู งของการยางแห่ งประเทศไทย 4) เพื่ อ
เสนอแนวทางในการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ในการขั บเคลื่ อนสู่อ งค์ การสมรรถนะสู งของการยางแห่ ง
ประเทศไทย โดยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่า ง คือ ผู้บริหารและบุคลากรของการยางแห่งประเทศ
ไทย จ านวน 97 คน ผลการวิจัย พบว่ า ระดับความคิ ดเห็น ต่อการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ใ นระดั บสูง ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ การมุ่ งเน้น ผลลัพธ์ระยะยาว ด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านคุณภาพของพนัก งาน ปัจจัยต่ างๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพัน ธ์
เชิ งบวกต่อ การเป็ นองค์ การสมรรถนะสู ง อย่า งมีนั ยส าคั ญทางสถิติ และปั จจั ยต่ า งๆ และการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลทางบวกต่อการเป็น องค์การสมรรถนะสูง ของการยางแห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้ น ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ มีอิทธิพลทางลบต่อการ เป็นองค์ก รสมรรถนะ
สูงของการยางแห่ งประเทศไทย ข้อ เสนอแนะในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 1) การพัฒนา
ทรัยพากรมนุษย์ข องการยางแห่ง ประเทศไทยจะต้ องมุ่งเน้ นด้านเทคโนโลยีและนวั ตกรรม 2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จ ะต้อ งมุ่งเน้นการพัฒ นารายบุคคลโดยสร้า งแรงจูงใจในการพัฒ นาเองของบุคลากร 3)
การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์จ ะต้องมีการวิเคราะห์ จุดอ่ อนและจุดแข็งของบุค ลากรเพื่อ ตอบสนองให้ตรง
กับความต้องการขององค์การ 4) ก าหนดกลยุทธ์แ ละนโยบายการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี (Talent
Management) 5) ผลั ก ดั นการบริ ห ารผลงานด้ ว ยเป็ น องค์ ก รที่ขั บ เคลื่ อ นการสร้า งนวัต กรรมอย่ า ง
ต่อเนื่ อง 6) มุ่ง เน้นการพัฒ นาองค์การด้วยการกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนการพัฒนาองค์ก าร และการ

ข
บริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่
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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บทที่ 1
บทน า
1.1 ความเป็นมา
การพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development) เป็ น วลี ที่มีค วามส าคัญ เป็ น อย่ างยิ่ ง
แห่ง ยุค สมัย ซึ่ งเป็นความท้า ทายต่ อการบริก ารการพัฒนาในระดับ มหภาค (โลก ภู มิภ าค ประเทศ)
และระดั บจุลภาค (องค์ การ หน่ วยงาน) ภายใต้การแข่งขันของธุรกิจ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ตามพลวัตของโลก หลายทศวรรษที่ผ่ านมา เศรษฐกิ จอุต สาหกรรมบนพื้น ฐานการผลิ ตต้อ งผันตนเอง
ไปสู่ เศรษฐกิจ บริ การที่ขั บเคลื่ อนด้ วยข้อ มูลข่ าวสาร องค์ ความรู้ และนวัต กรรม ( Partnership 21 st
century skills, 2008: 2) ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพลวัต โลกที่กาลั งเกิดขึ้นทั่ วโลก 3 กระแสหลั ก
คือ การเปลี่ยนแปลงทั่วโลก (Globalization) เช่น สังคมดิจิทัล (Digitization) การกระจายและความ
เจริ ญ ความเป็ น คนเมื อ งที่ เ พิ่ มมากขึ้ น (Urbanization) และผลกระทบที่ ทุ ก คนได้ รั บ กั น ทั่ ว โลก
(Commonization) ไม่ ว่ าจะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางสภาพภู มิอ ากาศ การก่อ การร้ า ย และโรค
ระบาด เป็นต้น กระแสที่สอง การรวมกลุ่มกันในภูมิภาค (Regionalization) และ กระแสที่สาม การมี
ความเป็นท้ องถิ่น และชุ มชนอย่างเข้มแข็ ง (Localization) (สุวิ ทย์ เมษินทรีย์, 2559) กระแสดัง กล่า ว
ย่อมมีผลกระทบต่อองค์การทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รวมทั้งประเทศไทยอย่างแน่นอน
การพั ฒนาองค์ การไปสู่ ก ารเป็ นองค์ การสมรรถนะสู งหรือ องค์ก ารแห่ง ความเป็ นเลิศ อย่ า ง
ยั่ง ยืน เป็ นเป้ าหมายสุ ด ท้า ยและมี ความสาคั ญต่ อองค์ การทุก องค์ก าร เพื่ อให้ องค์ก ารสามารถที่ จ ะ
แข่งขั นและดารงอยู่ได้ ก้า วทันต่ อสถานการณ์และการเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึ้นอยู่ทุกห้ วงเวลา ทั้ งจาก
ภายนอกและภายในองค์การ การที่องค์ การจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้หรื อไม่นั้ นขึ้นอยู่ กับปัจจั ยต่างๆ
มากมาย อาทิ การออกแบบองค์การ การบริหารจั ดการ การบริหารทุ นมนุษย์ การบริหารสารสนเทศ
และทรั พยากรอื่ นๆ ปัจ จั ยหนึ่ งที่ ถื อได้ ว่า มี ความส าคัญ อย่า งยิ่ง ต่ อการขั บ เคลื่ อนองค์ ก ารนั้ นก็ คื อ
ทรัพยากรมนุษย์ห รือทุน มนุษย์ ขององค์การ ซึ่ง จะต้อ งมีการปรับ ตัวเพื่ อให้ทั นต่อสภาวะแวดล้ อมและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
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ในการปฏิรูปประเทศและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพั ฒนาประเทศไทย ภายใต้การน า
ของรั ฐ บาลพลเอกประยุ ทธ์ จัน ทร์โ อชา โดยการน้ อ มน าหลั ก “ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง” ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นาไปสู่การกาหนดวิสัยทั ศน์การพัฒนา
ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยืน” และการกาหนดยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ของคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น “แผนแม่ บทหลัก ของการพัฒนาประเทศ และเป้า หมายของการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)” (แผนพั ฒ น าเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ ฉบั บที่ 12) รวมทั้ งนโยบายการขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิ จของประเทศ หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่
ต้องการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการขับ เคลื่อนเศรษฐกิ จไปสู่ Values Based Economy
หรื อเศรษฐกิ จ ที่ขั บเคลื่อ นด้ ว ยนวั ตกรรมนั้น ล้ว นแล้ วแต่ ให้ ความส าคัญ ต่อ การพัฒ นาศั กยภาพทุ น
มนุ ษ ย์ทั้ ง สิ้ น ซึ่ งในยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาประเทศได้ บรรจุยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ มสร้ างและพั ฒ นา
ศักยภาพทุน มนุษย์ เป็น ยุทธศาสตร์ แรกของการพัฒนา และยึดคนเป็น ศูนย์ก ลางของการพัฒนา โดย
จะส่งผลให้ก ารพัฒ นาประเทศดาเนิน ไปอย่ างมีทิ ศทางและสามารถแข่งขั นได้ใ นเวที โลก ซึ่งในการจั ด
อันดั บการแข่ งขั นปี 2558-2559 ประเทศไทยอยู่ ในอัน ดับ ที่ 32 จาก 140 ประเทศทั่ วโลก ( The
Global Competitiveness Report 2015–2016) และจากการจั ดอั นดับ การพัฒ นาทุนมนุษ ย์ ในปี
2016 ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 48 จาก 130 ประเทศทั่วโลก (The Human Capital Report 2016)
จากการปฏิ รู ปประเทศเมื่ อปี พ.ศ. 2558 รั ฐบาลมี การควบรวมหน่ ว ยงานราชการบาง
หน่ว ยงาน ซึ่ งการยางแห่ งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand: RAOT) เป็ นองค์การหนึ่ ง
ที่เ กิ ด จากควบรวมหน่ ว ยงาน 3 หน่ว ยงาน คื อ องค์ก ารสวนยาง สถาบั น วิ จั ยยาง และกองทุ น
สงเคราะห์สวนยาง ตามพระราชบั ญญัติการยางแห่งประเทศไทย พุท ธศักราช 2558 เพื่อให้เกิดการบู ร
ณาการการบริห ารจัด การยางพาราทั้ ง ระบบของประเทศ สื บเนื่ องจากความต้อ งการในการแก้ ไ ข
ปัญหายางพาราของประเทศ ทั้งนี้ อุปทานรวมยางพาราของไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2556-2557 จ านวน
139,984 เมตริก ตัน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 2.99 โดยมีป ริมาณอุป ทานรวมปี 2556 จ านวน 4 ,688,424
เมตริ กตั น และปี 2557 จานวน 4,828,408 เมตริ กตั น ตามลาดับ และอุ ป สงค์ รวมเพิ่ มขึ้ นจากปี
2556-2557 จานวน 126,083 เมตริก ตัน คิด เป็ นร้ อยละ 3.01 โดยมี ปริ มาณอุป สงค์รวมปี 2556
จานวน 4,185,569 เมตริกตั น และปี 2557 จานวน 4 ,311,652 เมตริก ตัน (สถาบันวิจัยยาง, มปป.)
ซึ่ง จะเห็น ได้ว่ า สมดุ ลระหว่ า งอุ ปสงค์แ ละอุ ป ทานของปริ มาณยางพาราไทยนั้ นมีส่ ว นต่ า งกั น โดย
อุปทานของยางพาราไทยมีปริมาณที่สูงกว่าปริมาณอุปสงค์ทั้งในปี 2556 และ 2557 จานวน 502,855
และ 516,756 เมตริกตัน ตามลาดับ (ดังตารางที่ 1.1)
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ตารางที่ 1.1: บัญชีสมดุลยางพาราไทยปี 2555-2558
หน่ว ย: เมตริกตัน
รายการ

สัด ส่ว นในปี

ปริมาณ

(%)

2555

2556

2557

2558

2556 2557

สต๊อกต้นปี

361,558

516,675

502,855

516,756

11.02 10.41

ผลผลิตในปี
นาเข้า

3,778,010
3,492

4,170,428
1,321

4,323,975
1,578

4,473,370
*

88.95 89.55
0.03 0.03

รวม
ส่งออกยาง

4,143,059

46,888,424

4,828,408

**

100

2,556,103

2,951,642

3,025,910

3,205,662

70.52 70.18

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

อุปทาน

มาตรฐาน
อุปสงค์

ส่งออกยาง
ผสมสารเคมี

100

ที่มา: สถาบันวิจัยยาง (มปป.)
หมายเหตุ: * ยังไม่มีข้อมูล ** ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
การจั ดตั้ ง องค์ก ารใหม่ ของการยางแห่ง ประเทศไทยนั้ น เป็ นการปรับ เปลี่ ยนองค์ การจาก
หน่ วยงานภาครั ฐ เป็น หน่ว ยงานรั ฐวิ ส าหกิจ ซึ่ง จะก่อ ให้เ กิด การเปลี่ ยนแปลงในด้ า นต่ าง ๆ อาทิ
วิสัย ทัศ น์ พั นธกิจ และเป้ าหมายของหน่ วยงาน การปรับ เปลี่ยนโครงสร้า งการบริหาร การกาหนด
ยุทธศาสตร์ และกลยุท ธ์ขององค์ การ รูปแบบและกระบวนการท างาน รวมทั้งวั ฒนธรรมขององค์การ
โดยเฉพาะการควบรวมพนั กงานของหน่ วยงานเดิมที่มีมาแต่ เดิ ม ซึ่งถื อว่ าเป็น การเปลี่ ยนแปลงครั้ ง
สาคัญ นั้น พนั กงานของแต่ล ะหน่ วยงานย่ อ มมี ทัศ นคติ ค่ า นิย ม ความเชื่อ และสไตล์ การทางานที่
แตกต่างกันไปตามองค์ก รเดิ มที่ ตนสั งกัด อยู่ เมื่ อมีก ารควบรวมและจัดโครงสร้ างการบริห ารงานใหม่
รวมทั้งเป้าหมายการดาเนิน งานขององค์การเปลี่ยนแปลงไปตามวัต ถุประสงค์ข องการจั ดตั้ง องค์ การ
ใหม่ กระบวนการท างาน รู ปแบบ และวัฒนธรรมในการทางานย่อ มมีก ารเปลี่ย นแปลงเช่น เดีย วกั น
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สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นความท้ าทายต่อ การบริหารองค์การและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ข ององค์การ เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์การเปลี่ย นแปลงทั้งภายนอกและในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการ
เปลี่ยนทั้ง ในระดับโลก ระดับ ภูมิภาค และระดับชาติดังที่กล่ าวมาแล้ว ข้างต้นนั้น ความจาเป็นที่สาคั ญ
คือ การพั ฒ นาพนั ก งานหรือ ทรั พยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ ก ารให้ มีศั ก ยภาพ ทั้ง ในด้า นความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ ทัศ นคติ และพฤติ กรรม เพื่ อรองรั บและทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงดัง กล่า ว ดังค ากล่า ว
ที่ว่า “การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ถื อเป็น กิจกรรมที่มีความส าคัญต่ อการเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขั นและความอยู่รอดขององค์ การ” (สุจิ ตรา ธนานั นท์, 2550) ซึ่งเมื่อพนั กงานมีศักยภาพย่ อมจะ
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์การในที่สุด
ความท้าทายที่กล่าวมาในเบื้องต้น จึงมีค วามสาคัญต่ อการขับเคลื่อนองค์ การของการยางแห่ ง
ประเทศไทยไปสู่ การเป็ นองค์การสมรรถนะสูงหรือองค์ การแห่ง ความเป็นเลิศอย่างยั่ง ยืนได้อย่ างไรนั้ น
ผู้ศึก ษาจึง มีค วามสนใจต่อ ปัจ จัย และการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ข องการยางแห่ง ประเทศไทย โดย
ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่ างองค์ ประกอบของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ซึ่ง จะส่ งผลต่ อการพั ฒนา
องค์ก ารไปสู่เ ป้าหมายที่ วางไว้ รวมทั้ งจะเป็น ประโยชน์ ต่องานพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทยต่อไป

1.2 ค าถามการวิจ ัย
ปัจจั ยต่ างๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีความสัมพั นธ์ กับการเป็น องค์การสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทยอย่างไร ประกอบด้วย คาถามย่อย คือ
1) ระดั บ ความคิ ดเห็ น ต่ อการเป็น องค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ ง ประเทศไทยเป็ น
อย่างไร
2) ปัจจั ยลัก ษณะส่ว นบุค คลมีความสัมพั นธ์ต่ อการเป็น องค์ การสมรรถนะสูงของการยางแห่ ง
ประเทศไทยอย่างไร
3) ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายนอกมี ความสัมพั นธ์ต่ อการเป็น องค์ การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทยอย่างไร
4) ปัจ จั ยภายในองค์ ก ารมี ค วามสัมพั น ธ์ต่ อ การเป็น องค์ ก ารสมรรถนะสู ง ของการยางแห่ ง
ประเทศไทยอย่างไร
5) ปัจจัย ด้านความสัมพันธ์ใ นงานและองค์การมีมีค วามสัมพั นธ์ต่ อการเป็น องค์ การสมร รถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างไร
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6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสู งของการยางแห่ ง
ประเทศไทยอย่างไร
7) ปัจจั ยต่า งๆและการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มีอิทธิ พลต่ อการเป็ นองค์การสมรรถนะสู งของ
การยางแห่งประเทศไทยอย่างไร

1.3 วัต ถุป ระสงค์ของการวิจ ัย
1) เพื่อศึ กษาเปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็ นต่อการเป็ นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ ง
ประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล
2) เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่า งปัจจัยสภาพแวดล้อ มภายนอก ปัจจัยภายในองค์ก าร ปัจจั ย
ความเกี่ย วข้อ งในงานและองค์ก าร และการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์กับการเป็นองค์กา รสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย
3) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พลปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก ปั จ จั ย ภายในองค์ ก าร ปั จ จั ย ความ
เกี่ยวข้อ งในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ ส่งผลต่ อการเป็นองค์ก ารสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย
4) เพื่อ เสนอแนวทางในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ใ นการขับ เคลื่อ นสู่ องค์ก ารสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย
1.4 ขอบเขตของการศึก ษา
1) มุ่งศึกษาพนักงานของการยางแห่งประเทศไทยในสานักงานส่วนกลางและภูมิภาค
2) มุ่งศึ กษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ที่ ส่ง ผลต่อการเป็ นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยาง
แห่งประเทศไทย
1.5 ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้ร ับ

3) ทราบถึง ระดับความคิด เห็น ต่อ ระดั บองค์ก ารสมรรถนะสูง ปั จจัย สภาพแวดล้ อมภายนอก
ปัจจัยภายในองค์การ ปัจ จัยความเกี่ย วข้องในงานและองค์การ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ของการ
ยางแห่งประเทศไทย
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4) ทราบถึงความสัมพันธ์ข องปัจจัยสภาพแวดล้อ มภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความ
เกี่ยวข้องในงานและองค์ก าร การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์กั บการเป็ นองค์การสมรรถนะสู งของการ
ยางแห่งประเทศไทย
5) ทราบถึ งอิ ท ธิพลของปัจ จั ยสภาพแวดล้ อมภายนอก ปั จ จัย ภ ายในองค์ก าร ปั จจั ย ความ
เกี่ย วข้ องในงานและองค์การ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ที่ ส่งผลต่ อการเป็น องค์ การสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย
6) นาเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ก ารเป็ นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยาง
แห่งประเทศไทย
1.6 ค านิย าม
องค์ก ารสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หมายถึง องค์การที่ประสบ
ความสาเร็ จในระยะยาว โดยดึ งเอาศักยภาพของพนั กงานออกมาใช้อ ย่างเต็มความสามารถ สามารถ
ปรับตัวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หมายถึง กระบวนการ
ลงทุ น ในมนุ ษ ย์ ทั้ง ระยะสั้ น และระยาวเพื่ อ เพิ่ มพูน ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในทั้งระดับบุคคล กลุ่มและองค์การ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทั ศนคติและพฤติกรรมอั น
พึงประสงค์ ตามที่อ งค์ก ารต้องการ เพื่อ การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพและผลงานของระดับ บุค คล กลุ่ ม
และองค์การ รวมทั้งตอบสนองต่อความสาเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
การพัฒ นารายบุค ค ล (Individual Development) หมายถึง การพั ฒนาที่ มุ่งเน้ นในตั ว
บุคคลและหวังผลในระยะสั้น โดยผ่านการฝึกอบรม การศึกษา และพัฒนา
การ พัฒ นาสายอาชี พ (Career Development) หมายถึ ง กระบวนการที่ องค์ก ารและ
พนักงานมีเป้ าหมายทางอาชีพที่ สอดคล้องกัน มีการวางแผนเส้ นทางความก้าวหน้ าและการพั ฒนาซึ่ ง
เป็น ประโยชน์แ ละตอบสนองความต้ องการของทั้งสองฝ่า ย โดยมุ่ง เน้ นที่ ตัว บุค คลและมุ่ง ผลลัพธ์ใ น
ระยะยาวต่อองค์การ
การบริห ารผลงาน (Performance Management) หมายถึง กลยุท ธ์และการบูรณาการ
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ กลุ่มหรือทีม และปัจเจกบุคคล
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การพัฒ นาองค์ ก าร (Organization Development) หมายถึง การปรับ ปรุงองค์การให้
เกิด ประสิ ทธิภ าพ โดยมุ่งเน้น การพั ฒนาในระดับ องค์ การ และเป็ นกระบวนการที่ เป็ นระบบในการ
ประยุกต์ ใช้ค วามรู้จากหลาหลายศาสตร์ เพื่อการปรับ ปรุง และพัฒนาประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล
ขององค์การ
คุณ ภาพของการ จัดการ (Quality of Management) หมายถึง คุณภาพของการบริหาร
องค์การ
การเปิดกว้างและใส่ใ จปฏิบัติ (Openness and Action Oriented) หมายถึง การเปิ ด
กว้างของผู้บริหารให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การและมีความยืดหยุ่น
การ มุ่ง เน้ น ผลลั พ ธ์ ร ะยะยาว (Long-term Oriented) หมายถึง การมุ่ งผลส าเร็จ ของ
องค์การในระยะยาว ได้รับการยอมรับและคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
การ ปรับ ปรุง และฟื้น ฟูอ ย่ างต่อ เนื่อ ง (Continuous improvement and renewal)
หมายถึ ง การจัดการที่มีก ารวางแผน ติ ดตามปรับ ปรุ ง และมีนวั ตกรรมเพื่ อรองรั บการเปลี่ย นแปลง
อย่างต่อเนื่อง
คุณ ภาพของพนั ก งาน (Quality of employees) หมายถึ ง พนั กงานมี ค วามสามารถ
หลากหลายส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีความยืดหยุ่น และมีแรงบันดาลใจในการทางานจนบรรลุผลสาเร็จ
ปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับงานแ ละองค์ก าร (Job and Organization Ralated Factors)
หมายถึง ปฏิกิริ ยาอาการหรือแนวโน้มการแสดงออกของพนักงานในองค์การทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และระดับองค์การ ซึ่งแสดงผ่านทัศนคติที่มีต่องานและองค์การ
ปัจ จัย สภาพแ วดล้ อ มภายนอก (External Environment Factors) หมายถึ ง ปัจ จั ย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การและการรบริหารองค์การสู่เป้าหมาย
ปัจ จั ย ภายในองค์ ก าร (Internal Organization Factors) หมายถึ ง ลั ก ษณะการจั ด
โครงสร้างองค์การ การออกแบบองค์การ กระบวนการทางาน และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง
การศึ กษาการพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ที่ ส่ง ผลต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสู ง กรณีศึ กษา
การยางแห่ งประเทศไทย ซึ่ งมุ่ ง ศึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งองค์ ป ระกอบของการพั ฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ต่อ การเป็น องค์ การสมรรถนะสูง เป็ นการศึก ษาโดยใช้ แนวคิ ดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะส่ง ผลต่อการเป็นองค์ก ารสมรรถนะสูง ของการยางแห่งประเทศไทย โดย
ผู้ศึกษาได้แบ่งทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
2.1 แนวคิดองค์การสมรรถนะสูง
2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3 การพัฒนารายบุคคลที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.4 การพัฒนาสายอาชีพที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.5 การบริหารผลงานที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.6 การพัฒนาองค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.8 ปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.9 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.10 กรอบแนวคิดในการศึกษา

2.1 แ นวคิด องค์การสมรรถนะสูง
กระแสการพั ฒนาอย่า งยั่ง ยืน (Sustainable Development) และกระแสคลื่นลู กที่ 4 หรื อ
การปฏิวั ติอุต สาหกรรมยุค ที่ 4 (Industry 4.0) กาลั งเป็ นที่ป ระเด็นที่ น่าสนใจสาหรับประเทศต่ าง ๆ
ทั่วโลก โดยกระแสกการพัฒ นาอย่ างยั่งยื นปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987 โดยคณะกรรมาธิก ารโลก
ว่า ด้ว ยสิ่ งแวดล้อ มและการพัฒ นาของสหประชาชาติ (United Nation’s World Commission on
Environment and Development) โดยได้ ใ ห้ แ น วคิ ด ของกา ร พั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
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development) ไว้ 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
พัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น คื อ การพั ฒนาที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของคนรุ่ น ปั จ จุ บั น โดยไม่ ท าให้
ความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการของคนรุ่นต่ อไปต้อ งลดลง” (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2549)
และจากรายงานการพัฒ นาอย่างยั่งยื นของโลก ปี ค.ศ. 2016 กล่าวถึง การประชุมนานาชาติเมื่ อปี
2558 ในประเด็ นการเงิน เพื่ อการพั ฒนา การพั ฒนาอย่ างยั่ง ยืน และการเปลี่ย นเปลี่ย นแปลงของ
ภูมิอ ากาศ นั้ นได้ มีการนิย ามการพั ฒนาอย่า งยั่ง ยืนใหม่ใ น 15 ปี ข้างหน้า และกาหนดเป้า หมายของ
กา ร พั ฒ น า อย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable Development Goals: SDGs) ส่ ว น กร ะ แสกา รปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมยุค ที่ 4 (Industry 4.0) นั้น เริ่มเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้มีการ
ปฏิวัติ อุตสาหกรรมภายในประเทศของตน โดยมีก ารปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนเชิง ยุทธศาสตร์เพื่ อ
ปรั บ โครงสร้ า งของประเทศเยอรมนี ให้ ทั นต่ อ การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ก าลั งก้ า วไปสู่ ยุ ค
Internet of things ซึ่งการเก็บและวิเคราะห์ข้อมู ลขนาดใหญ่ (big data) และภาคเศรษฐกิจ บริการ
ที่ชาญฉลาดกว่าที่เคยเป็นมา (วารสารสานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี, มปป.: 22-23) และเป็นตัวแบบ
ให้ แ ก่ ป ระเทศต่ า ง ๆ อาทิ เกาหลี ใ ต้ สหรั ฐ อเมริ ก า อิ นเดี ย สิ ง คโปร์ ญี่ ปุ่น และจี น หั น มาให้
ความสาคัญ ต่อ กระแสดั งกล่า ว รวมทั้ งประเทศไทย เริ่ มมี การกล่า วถึ งการปฏิ วัติ อุต สาหกรรม 4.0
อย่างเป็ นทางการ ในปี พ.ศ. 2559 และเริ่มมี ทิศทางและความชัดเจนในปี พ.ศ. 2560 โดยรั ฐบาลพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ซึ่งมีนโยบายการขับเคลื่ อนประเทศไปสู่
สังคมอุตสาหกรรม 4.0 หรื อไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับการแข่งขั นและพัฒนาประเทศให้ ก้าวทันอานา
ประเทศ
ปรากฏการณ์ดั งกล่า ว ย่อ มส่ งผลให้อ งค์ การทั้ง ภาครั ฐและเอกชนย่ อมมีก ารตื่น ตัว เพื่อ ให้
องค์ การมีการปรั บตั ว สามารถอยู่ร อดท่ ามกลางการแข่ งขัน และอยู่ รอดได้อ ย่างยั่ง ยืน ซึ่งผลกร ะทบ
ของกระแสดัง กล่า วนั้น จะทาให้อ งค์ต้ อ งเตรีย มตัว รับ มื อ และเตรี ย มความพร้ อ ม โดยเฉพาะการ
เปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีใ หม่ ดั ง ที่ Gary Dessler (2003 อ้ างถึง ใน (สุ จิต รา ธนานั น ท์, 2550)
ชี้ให้เห็นว่าปั จจัยหนึ่งที่มีผ ลกระทบองค์ การสมัยใหม่ คือเทคโนโลยีและระบบการผลิต มีส่ วนก่อให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงในองค์ การ ดังนี้ ประการแรก ระบบการผลิตมี ความยืดหยุ่ น มากขึ้น ประการที่สอง
แนวโน้มการผลิตมีลักษณะเป็น Mass Customization ประการที่สาม มีการนาเทคโนโลยี สารสนเทศ
สมัยใหม่เข้ ามาประยุ กต์ใช้ในองค์การ ประการที่สี่ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การจะท า
ให้เ กิดสั งคมสารสนเทศ (The Information Society) และประการสุดท้ าย การปรั บเปลี่ย นรูป แบบ
องค์การใหม่จ ะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559: 404) นาเสนอใน
ประเด็ นที่เกี่ ยวข้องกับทุน มนุษย์ และองค์การไว้อย่ างน่าสนใจว่ า ปัจจุ บันองค์การทุกองค์ การให้ความ
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สนใจต่อประเด็นการพัฒนาสมรรถนะขององค์การ โดยผ่ านการกลยุทธ์ การเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
ให้มีความสามารถพิเศษ ทัก ษะ และสร้างโอกาสในการให้พนักงานยกกระดับความรู้ความ ทักษะและ
ความสามรถด้ว ยกลยุทธ์เชิงรุ ก (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) ทั้งนี้องค์ก ารจะมีการดาเนินการด้วยกล
ยุทธ์ทางธุร กิจ และบริหารองค์ การอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยอาจมีการกาหนดตัว ชี้วัดในเป้ าหมายของ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารด้ ว ย ท าให้ อ งค์ ก ารต้ อ ง
ปรั บเปลี่ ยนตนเองและส่ ง ผลต่อ การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ในที่ สุด ซึ่ง สอดคล้ องกับ ค ากล่า วที่ ว่ า
“การจั ดการธุรกิจที่ ประสบผลส าเร็จได้ในอนาคตเป็นความท้า ทายของผู้บริ หาร ที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ
ต้องการเป็นหนึ่ง และเพื่อ รักษาส่วนแบ่ง ทางการตลาดของอุต สาหกรรมที่ตนดาเนินอยู่ ” (ผลิ น ภู่ จรูญ ,
2550)
องค์ การสมรรถนะสูง เริ่ มเกิดขึ้ นจากการปฏิรู ประบบราชการของสหรั ฐอเมริ กา ในปี ค.ศ.
1993 เพื่อ พัฒ นาผลการด าเนิน งานของภาครั ฐ โดยได้มีการออกกฎหมาย United States Federal
Government Performance and Results Act of 1993 (ภาคภู มิ ฤกขะเมธ, 2553) จึ ง ท าให้ เ กิ ด
วัฒ นธรรมองค์ การที่ มีแ นวคิด ในการบริห ารจัด การองค์ การของตนเองสู่ ความเป็ นเลิศ (excellence
organizational) หรื อ เป็ น องค์ ก ารที่ มีส มรร ถนะสู ง (high performance organizations: HPOs)
สาหรับ ประเทศไทย ได้มีก ารนาแนวคิด องค์ก ารสมรรถนะสูง (HPO) และนาเสนอเป็น ครั้ง แรก โดย
ปตท. ซึ่ งค าว่ าองค์ การสมรรถนะสู ง หรื อองค์ การแห่ง ความเป็ น เลิ ศ ได้ ถูก พัฒ นามาจากการพัฒ นา
องค์ก ารที่ มีขีด สมรรถนะ (High Competency Organization) โดยมีผู้ศึ กษาได้นิ ยามความหมายและ
อธิบายแนวคิดดังกล่าว ดังนี้ Linda Holbeche (2004 อ้ างถึงใน ภาคภูมิ ฤกษ์ ขะเมธ, 2553: 33-46)
กล่ า วถึ ง องค์ ก ารสมรรถนะสู ง ว่ า เป็ นองค์ ก ารที่ส ามารถเปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร เป็ น องค์ ก ารแห่ ง
นวัตกรรม ซึ่งสามารถดาเนินงานได้อย่า งมีประสิท ธิภาพโดยมี ความยืดหยุ่น และจู งใจให้พนั กงานรักษา
ความเป็น องค์ การสมรรถนะสูง ได้อ ย่างยั่ งยืน ส่ว น Epstein (2004 อ้า งถึง ใน A. A. de Waal, 2007)
ได้นิยามว่า องค์การสมรรถนะสูง ว่าเป็นองค์การที่ มีผลลัพธ์ด้านการเงินที่แข็ง แกร่ง สร้างความพึงพอใจ
ของต่อลู กค้ าและพนักงาน พนั กงานมี ความคิ ดริเ ริ่มอยู่ใ นระดับ สูง มีผ ลิตภาพและนวั ตกรรม มีค วาม
สอดคล้ องของการวัดผลงานและระบบการให้ร างวัล และมี ภาวะผู้นาที่ แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้อ งกับ De
Waal (2007: 4) นิย ามคาว่า องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์ การที่บรรลุผลลัพธ์ทางการเงินดีก ว่าคู่แข่ ง
ในระยะเวลาหนึ่ง สามารถตอบสนองต่อ การเปลี่ ยนได้ อย่ างรวดเร็ ว และมี การพัฒ นาศัก ยภาพหลั ก
อย่ า งต่ อเนื่ อ ง และถื อว่ า พนั กงานเป็ นสิ น ทรั พย์ ข ององค์ ก าร นอกจากนี้ Jaewoo Kim & Seung
Cheon Bang (2013) นิยามค าว่า องค์การสมรรถนะสูง ว่าเป็นองค์การที่บรรลุผลลัพธ์ที่ดี กว่าคู่แข่งใน
ระยะยาว โดยสามารถปรับตั วในการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วด้วยการบริหารจัดการ
ในระยะยาว โดยการบูรณาการและสอดคล้องกับโครงสร้าง และมีการปรับปรุงความสามารถหลั กอย่า ง
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ต่อ เนื่อ ง และให้ ความส าคัญ กั บพนั กงานในฐานะที่ เ ป็น สิ นทรั พย์ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ทิพวรรณ หล่ อ
สุวรรณรั ตน์ (2551: 11-35) ได้สรุปความหมายของ องค์การสมรรถนะสูง ไว้ว่า องค์ก ารสมรรถนะสู ง
หมายถึง องค์ก ารที่บรรลุ ผลส าเร็จในวัต ถุป ระสงค์ แห่ง การผลิ ตสิ นค้า และบริ การโดยมีป ระสิทธิ ภาพ
อย่างยั่งยืน ซึ่งสามรถดึงศั กยภาพที่สู งสุดของพนั กงานออกมาใช้ และรักษาพนัก งานที่ดีเหล่านั้น ไว้กั บ
องค์การ เป็ นองค์การเป็ นองค์การมีค วามยืดหยุ่น สามารถปรับ ปรุงการดาเนินงานให้ทัน ต่อสถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงได้ ร วดเร็ ว และความสอดคล้ อ งกั น ทั้ ง กระ บวนการท างาน เทคโนโลยี แ ละ
ความสามารถของพนั กงาน (ทิพวรรณ หล่ อสุ วรรณรัต น์, 2551) นอกจากนี้ นิส ดารก์ เวชยานนท์
(2551: 55) ได้อ ธิบ ายคาว่ า องค์การสมรรถนะสู ง คือ องค์การที่ สามารถดึ งศั กยภาพในตัวพนัก งาน
เพื่อ การสร้ างสมรรถนะขององค์ การให้ มีผลงานในระดั บสู ง ดั งนั้ นจึง สรุ ปได้ ว่า องค์ก ารสมรรถนะสู ง
หมายถึง องค์การที่สามารถดาเนิน งานบรรลุค วามสาเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดีกว่าคู่แข่ง ในกลุ่มธุรกิ จ
หรืออุ ตสาหกรรมเดี ยวกั น และสามารถปรั บตัวและตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงเชิง พลวัต ด้ว ยการ
ดึงศั กยภาพของพนักงานมาใช้ ซึ่ง มีความสอดคล้ องกับวิ สัย ทัศ น์ พั นธกิจ และเป้าหมายขององค์ การ
ตลอดจนมีการปรับเปลี่ย นกระบวนการทางาน มีวัฒนธรรมในการเรีย นรู้ มีความคิดริเริ่มเชิ งสร้างสรรค์
และสามารถปรับ ปรุงผลการปฏิบัติ งานให้มีประสิท ธิภาพสูงอย่ างต่อ เนื่องและยั่ งยืน (นิสดารก์ เวชยา
นนท์, 2551)
แนวคิดองค์ การสมรรถนะสูงมาจาก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาองค์การให้เ ป็นองค์การ
ที่ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organizations) และ แนวคิดการพัฒ นาองค์การของตนเอง
ให้ เ ป็ น ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Excellence Organization) (เสน่ ห์ จุ้ ย โต, 2559) ซึ่ ง กรอบแนวคิ ด องค์ ก าร
สมร รถน ะสู ง ( High Performance Organization - HPO) เป็ น แนวคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ กา รยื น ยั น ทา ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ง ผู้บ ริห ารสามารถใช้ เพื่ อตั ดสิ นใจเลื อกสิ่ง ที่จ ะมุ่ งเน้น เพื่ อปรับ ปรุ งประสิท ธิภ าพของ
องค์ กรและทาให้เกิ ดความยั่ง ยืน แต่ไ ม่มีลักษณะที่ตายตัว สามารถปรับ เปลี่ ยนได้ต ามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง (Dewaal, 2010)
จากการศึ กษาของ Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks (อ้ า งถึ งใน พสุ เดชะริ นทร์ ,
2549) ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า กา รที่ ห น่ ว ยงานราชกา รจะเป็ น องค์ ก ารสมรรถสู ง ( High Performance
Organization) ได้นั้ นจะต้ องประกอบด้วยคุณลักษณะหรือ แนวทางที่ส าคัญ 6 ประการ คือ ประการ
แรก องค์ การมุ่ง เน้ นผู้ รั บบริ ก าร (Client-centered) ประการที่ สอง องค์ การมุ่ งเน้ นผลผลิต และ
ผลลั พธ์ (Outcome-oriented) ประการที่ส าม องค์การมี ความสามารถในการชี้ แจงและรั บผิด ชอบ
(Accountable) ประการที่สี่ องค์ก ารมีค วามคิด เชิ ง นวั ตกรรมและความยืด หยุ่ น ( Innovative and
flexible) ประการที่ 5 องค์ การมี การเปิ ดเสรีแ ละความร่ วมแรงร่วมใจ (Open and collaborative)
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และประการสุด ท้ า ย องค์ การมี ความมุ่ งมั่ น ทุ่ มเท ( Passionate) (พสุ เดชะริ น ทร์, 2549) อี ก ทั้ ง
Linder และ Brooks (อ้ า งถึ ง ใน พสุ เดชะริ น ทร์ , 2549) ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดลึ ก ลงไปอี ก ว่ า จา ก
คุณลักษณะที่สาคั ญทั้ง 6 ประการ หน่ วยงานราชการจะต้อ งมีความสามารถ (Capabilities) ที่สาคั ญ
อีก 9 ประการด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรกการวางยุทธศาสตร์ และนโยบาย ( Strategy and policy
making) ประการที่สอง การออกแบบองค์การและกระบวนการทางาน (Organization and process
design) ประการที่ สาม การบริ หารผลการปฏิบัติ งาน (Performance management) ประการที่สี่
การมีพันธมิตรและเครือข่าย (Partnering) ประการที่ห้า การดาเนินงานที่ ดี (Operations) ประการที่
หก การตลาดและการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี กับ ลูก ค้า (Marketing and CRM) ประการที่ เจ็ ด การ
จัดหาและการขนส่ง (Procurement and logistics) ประการที่แปด การบริหารทุนมนุ ษย์ (Human
capital management) และ ประ การ สุ ด ท้ า ย กา รบริ ห า ร ข้ อ มู ล สา ร สน เทศ ( Information
management) (พสุ เดชะรินทร์, 2549)
ส่วน A.A. de Waal (2007) ได้ศึกษาวิ จัย ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงจากองค์การ 91
องค์ ก าร ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก า ร มี ลั ก ษณะขององค์ ก า รสมรรถนะสู ง
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย 8 ปร ะการ คื อ การออกแบบองค์ ก าร (Organizational design) กลยุ ท ธ์
(Strategy) กระบวนการจั ดการ (Process management) เทคโนโลยี (Technology) ภาวะผู้น า
(Leadership) ปัจ เจกบุ คคล และบทบาท (Individuals & roles) วั ฒนธรรม (Culture) และปั จจั ย
ภายนอก (External orientation) (André, 2007) และต่อ มา Dewaal ได้ศึกษาและนาเสนอลักษณะ
ขององค์การสมรรถนะสูง ในปี 2010 พบว่า ความสาเร็จองค์ก ารสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 5 มิติ ซึ่ ง
แต่ละมิ ติจะมีลั กษณะ HPO หลายแบบรวมทั้งสิ้ น 35 คุณลัก ษณะ โดยประกอบด้ วย 1) คุณภาพของ
การจั ดการ (Quality of management) 2) การเปิ ดกว้า งและใส่ ใจปฏิ บัติ (Openness & Action
Orientation) 3) มุ่ งเน้ นผลระยะยาว (Long-term Orientation) 4) การปรั บ ปรุ ง อย่ า งและฟื้ น ฟู
ต่อ เนื่ อง (Continuous improvement and renewal) และ 5) คุ ณภาพของพนัก งาน (Quality of
employees) (de Waal, Coevert, & Management, 2007)
นอกจากนี้ ผลการวิจัย ของ HPO แสดงให้ เห็น ว่ามี ความสัมพันธ์โ ดยตรงและเป็นผลเชิ งบวก
ระหว่าง 5 ปั จจั ยของ HPO และผลการด าเนิ นงานขององค์ กรโดยไม่คานึง ถึงภาคอุ ตสาหกรรมหรื อ
ประเทศ ซึ่ง แสดงให้เห็ นว่ าองค์กรที่มีประสิทธิ ภาพสูง กว่า กลุ่มเพื่ อนฝู งโดยพบว่า 1) การเติ บโตของ
รายได้ + 4 ถึง 16 โครงการด้า นการเงิน 2)การทากาไร 1ถึง 44 3) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
+1 ถึง 12 4) อัต ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) + 9 ถึง 25 5) ผลตอบแทนจากการลงทุ น (ROI) +
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15 ถึง 26 6) อัตราผลตอบแทนจากการขาย (ROS) + 2 ถึง 18 และ 7) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้ น
รวม + 4 ถึง 4 (HPO)
อีก ทั้ง HPO ยั งสะท้ อนถึง ผลลัพธ์ที่ ดีก ว่า ในแง่ ข องการพั ฒนาที่ มิใ ช่ก ารเงิ น เช่ น 1) ระดั บ
ความพึ งพอใจของลู กค้าที่ สูงขึ้น 2)เพิ่มความภักดีข องลูกค้ า 3) เพิ่มความพึง พอใจในงานของพนักงาน
มากขึ้น 4) ความร่ว มมือที่ดีขึ้น (เปิดรับ ข้อเสนอแนะในเชิง บวก) 5) บริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่ดีขึ้นและนวัตกรรม และ 6) ข้อร้องเรียนน้อยลง
นอกจากนี้มีการศึกษาของ เสน่ ห์ จุ้ยโต (2558: 58-75) เรื่อ ง การพัฒนาตัว แบบการบริหาร
องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่นสู่ องค์การสมรรถนะสู ง พบว่า สภาพปัจจุ บันการบริ หารองค์ก ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นในด้านการบริห ารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยื นนั้น องค์ การบริห ารส่วนส่ วนจังหวั ด
และส่ว นตาบลมีก ารด าเนิน การทั้ง 3 ด้า น คือ ด้า นการบริห ารยุท ธศาสตร์สู่ การพัฒ นาอย่า งยั่ งยื น
ด้า นการบริ ห ารองค์ก ารสมัย ใหม่ และด้า นการบริห ารทุน มนุ ษ ย์อ ยู่ใ นระดับ มาก และผลการถอด
บทเรี ยนที่ องค์ก ารบริหารส่วนท้องถิ่นประสบความสาเร็จนั้ น พบว่า มีกระบวนการบริหารที่ป ระสบ
ความส าเร็จ 4 ขั้น ตอน คือ จุด ประกาย ขายความคิด พิ ชิตการเปลี่ย นแปลง และสร้างความต่ อเนื่อ ง
นอกจากนี้ พบว่ าปัจจั ยที่ส่ งผลต่อการเป็ นองค์การสมรรถนะสูง มี 3 ปัจ จัย คือ กระบวนการบริหาร
การเปลี่ย นแปลง เทคนิคการบริ หารการเปลี่ ยนแปลง และปัจจั ยแห่ งความสาเร็จ ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
ฉะนั้ น องค์ก รสมรรถนะสูง คื อ “องค์ ก รที่ มีผ ลงาน โดดเด่ น เหนื อคู่ แ ข่ งในอุต สาหกรรม
เดีย วกั นทั้ง ด้า น การเงิ นและไม่ใ ช่การเงิน เป็ นระยะเวลานาน อย่างน้อ ย 5-10 ปี” (สุด ารัต น์ ไชย
ประสิท ธิ์, 2018) โดยในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลื อกใช้ องค์ การสมรรนถะสูงใน 5 มิติ ของ de
Waal

2.2 การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
การพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีวิ วัฒ นาการมาอย่ า งยาวนาน ตั้ งแต่ ยุ คก่ อนประวั ติศ าสตร์
ยุคประวัติ ศาสตร์ ยุ คปฏิ วัติ อุต สาหกรรม จนกระทั่ งในปัจ จุบั น และอนาคตมีแ นวโน้ มที่ไ ด้รั บความ
นิยมและมี ความส าคั ญเป็นอย่า งยิ่ ง ในยุ คโบราณกาลนั้น อาจจะไม่ป รากฏเรื่อ งราวของการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์เนื่ องจากมนุษย์ ยังไม่ มีการบั นทึกเรื่องราวเป็น ลายลั กษณ์ อั กษร แต่อาจจะปรากฏใน
รูปการบอกเล่า จากรุ่นสู่รุ่ นหรื อตานาน และนิ ทานปรัมปรา คาว่าทรั พยากรมนุ ษย์เ กิดเมื่ อขึ้น ราวปี
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พุทธศักราช 2504 ในช่ วงที่ โลกกาลั งมุ่ งเน้ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ (พระพรหมคุ ณาภรณ์ ปอ.ปยุต โต,
2552) ซึ่ งพจนานุ ก รม ฉบั บราชบัณฑิ ต ยสถาน พุ ทธศั ก ราช 2554 ให้ ค วามหมายค าว่ า มนุ ษ ย์
หมายถึ ง สัตว์ ที่รู้จักใช้เหตุผ ล สัต ว์ที่มีจิต ใจสูง ทรัพยากร หมายถึ ง สิ่งทั้ งปวงอั นเป็นทรัพย์ และการ
พัฒนา หมายถึง การทาให้ดีขึ้น การทาให้เจริญ และในทางคติความเชื่อของพระพุทธศาสนานั้น คาว่ า
มนุษย์ หมายถึง ผู้ที่เจริญแล้ว นอกจากนี้นักวิ ชาการหลายท่านได้ก ล่าวถึงคาว่ าทรัพยากรมนุษย์มาช้ า
นาน โดย อดัม สมิ ธ เป็นบุ คคลที่ให้ ความส าคัญ กับทรัพยากรมนุ ษย์เ ป็นอย่างมาก โดยได้เขี ยนไว้ใ น
หนังสือชื่ อ ความมั่งคั่งของชาติ (The Wealth of Nations) ซึ่ง กล่าวว่ า “แหล่ งที่มาของมั่งคั่ง ของชาติ
นั้น คื อแรงงาน และการแบ่ง งานกั นท าของแรงงาน”(บุ ญคง หั น จางสิท ธิ์ , 2553) ต่อ มา Gary S.
Becker (2000 อ้า งถึงใน (นิ สดารก์ เวชยานนท์, 2554) กล่า ว่า ทรัพยากรมนุ ษย์ เป็นเครื่องมื อทาง
กายภาพในการผลิ ต (นิ ส ดารก์ เวชยานนท์ , 2554) และ นิ ส ดารก์ เวชยานนท์ (2548: 119)
ผู้ทรงคุณวุฒิแ ละผู้ เชี่ย วชาญด้า นทรั พยากรมนุษ ย์และทุน มนุษ ย์ของไทยแห่ งสถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริ
หารศาสตร์ ได้ใ ห้คานิย ามค าว่า “ทรัพยากรมนุ ษย์ ถือว่ าเป็ นทรั พยากรที่มีคุ ณค่า และมีความส าคั ญ
อย่างยิ่งต่ อการปฏิบั ติงานทุกประเภท” (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548) และนอกจากนี้ บุญ คง หันจาง
สิทธิ์ (2553: 1-2) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ท รัพยากรมนุษย์ของมหาวิ ยาลัยธรรมศาสตร์ กล่า ว
ไว้ว่า “มนุ ษย์ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์และบ่อ เกิดแห่งทรั พย์และความมั่งคั่งของประเทศชาติ เรียกว่ า
เป็น ทรัพยากรมนุษย์ ” (บุ ญคง หั นจางสิ ทธิ์ , 2553) องค์ การต่า งๆ จึง ให้ ความส าคั ญต่ อทรั พยากร
มนุ ษย์ ในฐานะที่เ ป็น สิน ทรั พย์ข ององค์ก าร จนกระทั่ ง Theodore W. Shultz ได้ นาเสนอคาว่า ทุ น
มนุ ษ ย์ ค รั้ ง แร กใน บทควา มชื่ อ “ Investment in Human Capital” ใน วา ร สา ร American
Economic Review ในขณะที่ Garavan et al. (2001 อ้า งถึง ใน Muda & Rafiki, 2014) ได้อธิ บาย
เพิ่ มเติ มว่า ทุ น มนุ ษย์ ที่ มีป ระโยชน์ ส าหรั บ องค์ กรเนื่ อ งจากประกอบด้ ว ย 5 คุ ณลั ก ษณะที่ ส าคั ญ
กล่าวคือ 1) มีค วามยืดหยุ่ นและปรับตั วได้ 2) การเพิ่มประสิท ธิภาพของแต่ละบุ คคล 3) มีสมรรถนะ
4) การพั ฒ นาขีด ความสามารถขององค์ก ร และ 5) มีค วามสามารถการจ้ า งงานของแต่ล ะบุค คล
(Muda & Rafiki, 2014) จึง กล่า วได้ ว่า คาว่ าทรัพยากรมนุ ษย์ และทุ น มนุ ษย์ คื อค าเดี ยวกัน นั่ นเอง
ขึ้นอยู่กั บมุ มมองของการนาไปใช้ ในบริ บทต่า งๆ โดยผู้ ศึก ษาจะกล่ าวถึง การศึ กษาในครั้ง นี้คื อค าว่ า
“ทรัพยากรมนุษย์”
การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนั กวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ ได้ให้ คานิ ยามและเสนอแนวคิ ด
เกี่ยวกั บการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์มาอย่ างต่อเนื่อง บุคคลแรกที่ก ล่าวถึง คาว่า การพั ฒนาทรั พยากร
มนุ ษ ย์ (Human Resource Development) นั้ น ก็ คื อ Leonard Nadler (ทวี ศั ก ดิ์ สู ท กวา ทิ น ,
2551) ซึ่ ง Leonard Nadler (1969, อ้ า งถึ ง ใน อาภรณ์ , 2551: 17- 18) ได้ ก ล่ า วถึ ง การพั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ เมื่อปี ค.ศ. 1969 ในการประชุมสมาพันธ์ก ารฝึกอบรมและพัฒนาแห่งสหรัฐ อเมริก า

15
(American Society for Training and Development: ASTD) และได้ก าหนดความหมายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ขึ้น อย่า งเป็น ทางการในปี ค.ศ. 1970 โดยนิยามไว้ว่ า “การพั ฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ เป็น ประสบการณ์ข องการเรี ยนรู้ ที่เ กิดขึ้ นภายในในช่ วงเวลาแน่ นอน มี วัต ถุประสงค์เ พื่อ เพิ่ ม
ความเป็น ไปได้ ในการปรับ ปรุ งและส่ งเสริ มความก้ าวหน้ าในหน้า ที่การงาน ” (อาภรณ์ ภู่ วิท ยพั นธุ์ ,
2551) ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 Watkins ได้นิยามค าว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นการศึกษา
และปฏิ บัติ ที่ห วั งผลในระยะยาวเกี่ ย วกั บศั ก ยภาพในการท างานในระดับ ปัจ เจกบุค คล กลุ่ ม และ
องค์การ องค์กรจะต้องมีการเพิ่มขีด ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเรี ยนรู้ที่จะช่ วยให้กลุ่ มเอาชนะ
อุป สรรคและเพื่อ ช่ ว ยในการสร้า งวั ฒนธรรมที่ ส่ง เสริมการเรี ยนรู้ อ ย่า งต่อ เนื่ อง (Muda & Rafiki,
2014) อี กทั้ ง Rothwell and Sredl (1992 อ้า งถึ งใน ประชา ตั นเสนี , 2552) ให้ค วามหมาย การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ขององค์ก ารซึ่งนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ใ นการปรับ ปรุ ง ผลงานโดยเน้น ประสิ ท ธิภ าพของบุค คล โดยการบูร ณาการความ
สอดคล้อ งระหว่ างเป้า หมายขององค์ การและบุคคล (ประชา ตันเสนีย์, มปป.) นอกจากนี้ Richard A.
Swanson (1995: 207-213) ได้นิยามคาว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการพัฒนาและ
เพิ่มความเชี่ยวชาญผ่านการพั ฒนาองค์ก ารและฝึก อบรมส่วนบุคคล และการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่ อ
การปรั บปรุงและเพิ่มประสิท ธิภาพในการท างาน ซึ่ง Swanson (2009) ได้ท บทวนวรรณกรรมถึงค า
นิยามของคาว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ในช่วงเวลาต่างๆ ไว้ในหนังสือ Foundation of Human
Resource Development (Swanson & Holton, 2009) ดั ง ภาพที่ 2.4 และตารา งที่ 2.1 อี ก ทั้ ง
Bernadin & Russell (2013) ได้ นิ ย ามค าว่ า การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ไว้ ใ นหนั ง สื อ Human
Resource Management: An Experimental Approach ว่ า กา รพั ฒ นาทรั พยา กรมนุ ษ ย์ เป็ น
กระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของคน (Bernardin, 2013) ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ จิ
ตรา ธนานั น ท์ กล่ าว่ า “การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ มี จุ ดมุ่ งหมายในการเพิ่ มความรู้ ทัก ษะ และ
ทัศนคติ ในการปฏิบั ติงาน เพื่อ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติง านให้ สอดคล้องกั บสภาพ
การทางานขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต” (สุจิตรา ธนานันท์, 2550) นอกจากนี้ นิสดารก์ เวช
ยานนท์ ได้สรุ ปไว้ว่ า การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ เป็น การลงทุนในระยะยาวที่เ กี่ยวกับ มนุษย์ เพื่อจะ
เพิ่มคุณค่ าทั้ งในด้า นความรู้ ทั กษะ ศั กยภาพของบุค ลากร รวมทั้ง เป็น การเพิ่ มขีด ความสามารถของ
องค์การเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 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 กา ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น อั ต รา กาลั ง ขั้ น สู ง ก า ร พั ฒ น า
Myyers (1964)
กระบวนการเพิ่ ม พูน ความรู้ ทั กษะ และ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เศรษฐศาสตร์
ความสามารถของคนในสังคม
ประ โ ย ชน์ อ ย่ า ง
เต็มที่
ก า ร เ ป ลี่ ย น
Nadler (1970)
การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์เ ป็น เรื่อ งราว พ ฤ ติ ก รร ม กา ร จิตวิทยา
ของกิ จกรรมขององค์ การโดยการก าหนด เรียนรู้วัยผู้ใหญ่
ระยะเวลาและออกแบบไว้ เป็น การเฉพาะ
เพื่ อที่ สร้ า ง กา รเ ปลี่ ยน แปลง ใ น เ ชิ ง
พฤติกรรม
Jones (1981)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระบบ

ผลงาน,

ปรั ชญา ; ระบบ ;
จิ ต วิ ท ย า ;
องค์การ,
เ ศ รษ ฐ ศา สต ร์
และเป้ า หมายของ ระ บบ ; จิ ต วิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์
คน
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Key
Components

Underlining
Theories

Chalofsky and การพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย์เ ป็นการศึ กษา การเรียนรู้วัยผู้ใหญ่
Lincoln (1983)
ถึง ปัจ เจกบุ คคล กลุ่ มในการเปลี่ย นแปลง
องค์การผ่านการเรียนรู้

จิตวิทยา

Swanson (1987)

เศรษฐศาสตร์;

กา ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น ผลงานขององค์กร
กระบวนการปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิภ าพของ
องค์ก ารผ่า นความสามารถของบุคคล และ
HRD รวมถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ออกแบบงาน เจตคติ ความเชี่ยวชาญ และ
การจูงใจ

จิตวิทยา;
ระบบ

Smith, R. (1988)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างโป ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ เศรษฐศาสตร์;
แกรมและกิจกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม พัฒนา;
ระบบ;
ต่อองค์ การและบุคคลส่ งซึ่ งผลกระทบเชิ ง
บวกต่ อบุ คคลและผลิตภาพและก าไรของ ผลงานขององค์การ
จิตวิทยา
องค์การ

Watkins (1989)

กา รพั ฒนา ทรั พ ยา กรม นุ ษ ย์ เ ป็ นง า น ความ สาม า รถใ น จิ ตวิ ท ยา ; ระบบ ;
การศึก ษาและดาเนินการสาหรับงานระยะ ก า ร เ รี ย น รู้ ; เศรษฐศาสตร์; การ
ยาวสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียนรู้ ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ปรับปรุงผลงาน
พัฒ นา; การพั ฒ นา
สา ย อา ชี พ ; กา ร
พัฒนาองค์การ

Marsick and Watkins กา รพั ฒนา ทรั พ ยากรมนุ ษย์ เ ป็ นกา ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ผลงานของมนุษย์ ;
(1994)
เปรียบเทียบการฝึกอบรม การพัฒนาอาชี พ พัฒ นา; การพั ฒ นา ผ ล ง า น ข อ ง

และการพัฒนาองค์โดยความต้องการบูรณา
การทฤษฎี เพื่ อการสร้า งองค์ ก ารแห่ งการ
เรี ย นรู้ แต่ เ ป็ น การระบุ ก ารดาเนิ น กา ร
เชิงกลยุทธ์ผ่านองค์การ

สา ย อา ชี พ ; กา ร องค์ กา ร ; ระ บบ ;
พั ฒน า อง ค์ กา ร ; เ ศรษ ฐ ศา สตร์ ;
อง ค์ กา รแห่ ง กา ร จิตวิทยา
เรียนรู้
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Swanson (1995)

กา ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
กระบวนการของการพัฒนาและแสดงความ
เชี่ยวชาญของมนุษย์ผ่านการพัฒนาองค์การ
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นารายบุ คคลเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงผลงาน

ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ร ะ บ บ ;
พัฒ นา; การพั ฒ นา เ ศรษ ฐ ศา สตร์ ;
อ ง ค์ ก า ร ; ก า ร จิตวิทยา
ปรับปรุงผลงานของ
อ ง ค์ ก า ร
กระบวนการทางาน
และบุคคล

McLean
and กา ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
McLean (2001)
กระบวนการหรือ กิจกรรมซึ่งเป็นการริ เริ่ ม

ก า ร พั ฒ น า ;
เ ศรษ ฐ ศา สตร์ ;
จิตวิทยา

หรือ ระยะยาว มีก ารพั ฒนาความสามารถ
พิ เ ศษของกา รท า งาน วั ย ผู้ ใหญ่ บนพื้ น
ฐานความรู้ ความเชี่ ยวชาญ ผลิ ตภาพ และ
ความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่ม
หรือที มและองค์ การ ชุมชน ชาติ และไม่ มี
สิ้นสุดของมนุษย์
Swanson (2009)

กา ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ เ ป็ น
กระบวนการของการพัฒนาและแสดงความ
เชี่ยวชาญของมนุษย์ผ่านการพัฒนาองค์การ
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นารายบุ คคลเพื่ อ
วัตถุ ประสงค์ ของการปรับ ปรุง ผลงาน การ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ส่ง ผลต่ อองค์ก าร
ภายใต้ก ารฝึก อบรมและพั ฒนา ปรั บปรุ ง
ประ สิ ท ธิ ภ าพ กา รท า งา น กา รพั ฒน า
องค์การ และการะปรับปรุงผลงาน องค์การ
แห่งการเรียนรู้ การบริ หารสายอาชีพ การ
พัฒนาภาวะผู้นา เป็นต้น

Underlining
Theories

กา รพั ฒน า ควา ม ระบบ;
เ ชี่ ยว ช า ญ ; ก า ร
แสดงออกถึ ง ความ เศรษฐศาสตร์;
เ ชี่ ยว ช า ญ ; ก า ร จิตวิทยา
ปรับปรุงผลงาน

ที่มา: Swanson (2009: 7-8)
ความเชื่ อ หลั ก ของการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ซึ่ ง Richard A. Swanson (2003: 1) ได้
นาเสนอไว้ว่า คือ 1) องค์ การเป็นสิ่ งที่มนุษย์ สร้างขึ้นซึ่ งอาศัยความเชี่ยวชาญของมนุษย์เพื่อ ที่จะบรรลุ
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และประสบความสาเร็จ ในเป้ า หมายของตน 2) ความเชี่ย วชาญของมนุษ ย์ ถูก พั ฒนาขึ้น โดยผ่ า น
กระบวนการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ แ ละด าเนิ นการทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาวซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บ
องค์ก ารและปั จเจกบุค คล และ 3) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ แบบมืออาชีพเป็น การเป็น การสนับ ส
นุนการบูรณาการปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ (Swanson & Holton, 2009) นอกจากนี้ นิสดารก์
เวชยานนท์ (2559: 410) ได้นาเสนอ ปรัช ญาของการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ไว้ ดังนี้ 1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ทาให้บรรลุวัต ถุประสงค์ข ององค์การและมี ประโยชน์ต่ อผู้มีส่ วนส่ว นเสีย ขององค์การ
2) การบูร ณาการแผนและโปรแกรมการพั ฒนาทรั พยากรมนุษ ย์ กับ ความสาเร็จ และกลยุ ท ธ์ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์ข ององค์การ 3) การออกแบบการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ควรทาให้เกิด การปรับปรุ ง
ผลงานทั้ งในระดับบุคคล ทีม และองค์การ และคานึงถึงประโยชน์โดยรวม 4) ทุกคนควรได้รั บโอกาส
และการสนับสนุนจากองค์การในการเรีย นเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ให้เต็มความสามารถ 5) กรอบ
แนวคิดของการพั ฒนารายบุค คลควรบรรจุ ในแผนพัฒนารายบุค คล โดยเน้ นที่ก ารเรียนรู้ด้ว ยตนเอง
ซึ่งอาศั ยการมีครูฝึ ก พี่เ ลี้ยงและการอบรมอย่างเป็นทางการ 6) องค์การสร้างโอกาส มีก ารลงทุนเพื่ อ
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559)
เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อรุ ณ รักธรรม (อ้างถึงใน สุจิ ตรา ธนานันท์ , 2552:
22) ได้แบ่งเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็นระดับองค์การ และระดับบุคคล (สุจิตรา
ธนานั น ท์, 2552) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Richard A. Swanson (2003) กล่า วว่า การพั ฒ นาทรั พยากร
มนุษ ย์เ ป็นกระบวนการการพั ฒนาและดึง เอาความเชี่ ย วชาญของมนุษ ย์โ ดยผ่ านการพัฒ นาองค์ การ
และการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการปรับปรุง ผลการดาเนินงาน ซึ่งผลการดาเนินงาน
นั้นรวมทั้ งองค์การ กระบวนการท างาน และระดับ กลุ่มหรือ บุคคล การพั ฒนาองค์ การเป็น กระบวน
การของระบบการพั ฒนาเพื่ อการเปลี่ยนแปลงองค์การส าหรับการปรั บปรุงผลการดาเนิน งาน การ
ฝึ ก อบรมและพั ฒ น าเป็ น กระบวนกา รของระบบการพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญใน ตั ว บุ ค คลเพื่ อ
วัตถุประสงค์ แห่งการปรับ ปรุงผลการด าเนินงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะรวมถึ งการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพั ฒนาอาชีพ และการปรับปรุงคุ ณภาพ จะเห็น ได้ ว่าเป้าหมายของการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ นั้น มีทั้ งในระดั บบุค คล และองค์ก าร และนอกจากนี้ เป้า หมายอย่ างหนึ่ งของการ
จัด การทรัพยากรมนุษ ย์ส มัย ใหม่นั่ นก็ คื อการบูร ณาการอย่ างแนบแน่น ระหว่ า งนโยบายทรัพยากร
มนุษย์และกลยุทธ์ของธุรกิจ (Gordon, 1993)
นอกจากนี้ Richard A. Swanson และ Elwood F. Holton III (2001 อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่
วิทยพัน ธุ์, 2551: 95) กล่า วไว้ว่ า ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นั้น ประกอบด้ว ย
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)
จากภาพข้ างบนนั้ น ทฤษฎี ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ดั ง ที่ Richard A.
Swanson ได้น าเสนอไว้ คือ เป็ นการประยุ กต์ ใช้ท ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(อาภรณ์ ภู่วิ ทยพันธุ์ , 2551: 95-120) ประกอบด้ว ย (1) ทฤษฎี การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จากัด (Scare
Resource Theory) กล่ าวคือ ทรัพยากรต่า งๆ ที่ นามาใช้ ในองค์ก ารมีอ ยู่อ ย่า งจ ากั ด ฉะนั้น ในทาง
เศรษฐศาสตร์ จึง มี ก ารค านึ ง ถึง ความคุ้ มค่ า ในการลงทุ น (2) ทฤษฎี ก ารใช้ ท รั พยากรอย่า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Resource Theory) ซึ่ งทฤษฎีจ ะมุ่ง เน้น ผลตอบแทนในระยะยาว และ (3) ทฤษฎีทุ น
มนุ ษ ย์ (Human Capital Theory) คื อ การมองมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น ทุ น เป็ น การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost-Benefit Analysis) และการวิเคราะห์บ นพื้นฐานของผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Return of Investment: ROI) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ซึ่งการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ จึง ให้ความสาคั ญกับมนุ ษย์ในฐานะเป็นทรั พยากรและทุ นขององค์การ
และทฤษฎีร ะบบ ประกอบด้ วย ทฤษฎี ระบบ โดยทั่ วไป (General System Theory) ทฤษฎีแ ห่ ง
ความโกลาหล (Choas Theory) และ ทฤษฎี มุ่ง สู่อ นาคต (Future Theory) (อาภรณ์ ภู่ วิท ยพั นธุ์ ,
2551: 110-111) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปในเชิงกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็ น
ตอน ส่ว นทฤษฎีจิ ตวิทยานั้น การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์มีก ารนาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในองค์การ
เป็นอย่ างมาก เพื่อใช้ในการจูงใจและสร้างแรงกระตุ้ นให้พนั กงานมีการพั ฒนาตนเอง มองเห็น ผลของ
การพัฒนาและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขององค์การ
แนวคิด ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถมองได้ทั้งในภาพกว้างแ ละภาพแคบ ซึ่งแบ่ ง
ออกเป็ น 3 มิ ติ (ศิ ร ภัส สรศ์ วงศ์ ทองดี , 2559: 1-19) คื อ มิ ติแ รกการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ ใ น
ระดับมหภาค มุ่งเน้นในการพั ฒนาในภาพกว้าง ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ กล่าวไว้ว่า คนคื อความ
มั่ง คั่ง ของชาติ อ ย่า งแท้จ ริง และการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์มุ่งเน้น การข ยายทางเลือ กส าหรับ คน
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(human development report 2015) มิ ติที่ 2 การพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ในระดับ ปัจ เจกบุ คคล
และองค์ การ ซึ่ง มุ่งเน้น การพัฒนาความรู้ ทัก ษะ และทัศ นคติ ที่เกี่ ยวข้ องกับการท างาน และมิ ติที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมุ มมองของนักการศาสนา (ศิ รภัสสรศ์ วงศ์ ทองดี, 2559) โดย ลีโอนาร์ ด
แนดเลอร์ (Leaonard Nadler,1970 อ้างถึ งใน ศิร ภัสสรศ์ วงทองดี , 2559: 143-145) เสนอแนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ การ พั ฒ น าทรั พยา กรมนุ ษ ย์ ไ ว้ 3 ปร ะเด็ น คื อ ประการแรก การ พั ฒ น างา น ( job
development) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนางานในปัจจุบัน โดยการฝึกอบรม ประการที่ 2 การพัฒนาปั จเจก
บุค คล (individual development) ซึ่ ง มุ่ง เน้ น การสร้ างในเกิ ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ งานในอนาคตโดย
การศึก ษา และประการสุ ดท้า ย การพั ฒนาองค์ก าร (organization development) ซึ่ งมุ่ งเน้น การ
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนา (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559)
Nadler (1979; Robert L. Smith,1988: 1) กล่า วถึ ง การพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ว่ า เป็ น
งานที่ เกี่ย วของกับการฝึก อบรม การศึก ษาและการพัฒ นาพนั กงาน โดยการฝึกอบรมรวมถึ งกิ จ กรรม
ซึ่งเสริมการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของพนักงานในตาแหน่งงานปัจจุบัน การศึกษาเป็นการจัดกิจกรรม
ที่ถูกออกแบบเพื่อปรั บปรุงความสมบูรณ์โ ดยรวมของพนักงานในทิศ ทางที่ ระบุและนอกเหนือจากงาน
ปัจจุบัน และสุดท้ายการพัฒนางานเป็นความพยายามที่จ ะเตรียมตัว บุคคลเพื่อให้พวกเขาสามารถย้า ย
ไปอยู่กับองค์กรตามการเปลี่ยนแปลงและเติบโต (Smith, 1988) นอกจากนี้ Robert L. Smith กล่า ว
ว่า HRD มีวิ วัฒนาการมาจากหลายสาขาวิช าที่แตกต่างกั นโดยมีแนวความคิ ดเป้า หมายและความเชื่ อ
ทางปรัชญาที่ หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานจึงได้นาหรื อพัฒนาคาจากัดความของ
ตนเองขึ้นอยู่ กับภูมิหลังและการฝึกอบรม คาจากัดความของ Leonard Nadler ช่ วยอธิ บายแนวคิด นี้
ได้ว่า “การเรีย นรู้ป ระสบการณ์ ที่จัด ขึ้นเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมและได้รั บการออกแบบมาเพื่อ นามา
ซึ่งความเป็นไปได้ในการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรม” (Smith, 1988) ซึ่ง Robert L. Smith มองว่า HRD
ประกอบไปด้ว ยโปรแกรมและกิจ กรรมทางตรงและทางอ้อ มการเรีย นการสอนและ / หรือ บุค คลที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลและผลผลิตและผลกาไรขององค์กรตามคาจากัดความ โปรแกรม HRD และ
กิ จ กร ร มสา มา ร ถจ า แ น กและ ร ะ บุ ไ ด้ ดั ง ที่ Pat McLagan, McLagan and Associates,
Minneapolis, Minnesota (1981; Smith L., 1988: 15) นาเสนอองค์ประกอบหลั กของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 Human Resource Development Component Areas
ที่มา: Adapted from Pat McLagan, McLagan and Associates, Minneapolis, Minnesota,
1981. Indicates key HRD funtions. (Robert L. Smith, 1988: 15)
ต่อมา Gilley & Eggland (1989 อ้า งถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงทองดี, 2559: 143-145) ได้เสนอ
กรอบแนวคิด การพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ ไว้ 3 แนวทาง คือ การพั ฒนารายบุค คล การพัฒ นาอาชี พ
และการพัฒ นาองค์ การ (ศิ รภั สสรศ์ วงศ์ท องดี, 2559) ซึ่ง สอดคล้ องกับ นิ สดารก์ เวชยานนท์ ได้
จาแนกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็ น 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก การพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็น กระบวนการที่ทาให้ บุคลากรเกิดการเรี ยนรู้ และมีป ระสบการณ์ใ นช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อ การ
ปรับ ปรุง ศักยภาพให้ส ามารถด าเนิ นงานได้ ซึ่งมี 3 วิธี การ 1) การฝึกอบรม (Training) 2) การศึ กษา
(Education) และ 3) การพั ฒนา (Development) แนวทางที่สอง การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เป็ น
การด าเนิ น กิ จ กรรมที่ มีก ารออกแบบและ วางแผนไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ เพิ่ มความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ และปรับ ปรุง พฤติ กรรมของบุคลากรให้ดี ขึ้น โดยมุ่ งเน้ นการพัฒนาใน 3 ส่ว น คือ 1)
การพัฒนารายบุคคล 2) การพัฒนาสายอาชีพ และ 3) การพัฒนาองค์การ และแนวทางสุด ท้าย การ
พั ฒ น าทรั พยากร มนุ ษ ย์ เป็ น กา รพั ฒ นา องค์ ก า รให้ เ ป็ น องค์ ก ารแห่ ง การ เรี ย นรู้ ( Learning
Organization) (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548) ดังภาพที่ 2.4
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การพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD)

(Career Development )

การพัฒนารายบุคคล
(Human Resource Development)

การพัฒนาองค์การ
(Organization Development )

ภาพที่ 2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Gilley & Eggland (1990)
ที่มา: นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548: 122)
ต่อ มา Gilley & Eggland (2002, อ้ า งถึ ง ใน อาภรณ์ ภู่ วิท ยพั นธุ์ , 2551: 28) ได้ นาเสนอ
แนวคิดของการพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย์ โดยใช้ต าราง Matrix เป็นตั วแบบในการนาเสนอ 2 มิติ คื อ
มิติด้านจุดมุ่ง เน้น (Focus) และมิติ ด้านผลลัพธ์ (Results) ซึ่งพบว่าการพัฒนาองค์ การก็ เป็นส่ วนหนึ่ ง
ของการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีองค์ประกอบที่ ส าคัญ 4 ด้า น ได้แก่
1) การพัฒ นารายบุ คคล 2) การพัฒนาอาชีพ 3) การบริหารผลการปฏิ บัติงาน 4) การพัฒนาองค์การ
(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ดังภาพที่ 2.5
ระยะสั้น
ระยะยาว

ผลลัพธ์ ( Results)

การพัฒ นารายบุคคล
(Individual Development)

การพัฒ นาสายอาชีพ
(Career Development)

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance
Management)
การพัฒนาองค์การ
(Organization

บุคคล

Management)
องค์การ

การมุง่ เน้น (Focus)

ภาพที่ 2.5 แมทริกซ์แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley & Eggland
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 28)
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นอกจากนี้ Richard A. Swanson และ Elwood F. Hollton III (2009) ได้ นาเสนอมุมมอง
การพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย์ในหนัง สือ Foundation of Human Resource Development ไว้อ ย่า ง
น่าสนใจว่ า การพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ประกอบด้ วยกรอบแนวคิดสองมุมมอง คื อ กรอบด้ านการ
เรียนรู้ และกรอบด้านผลการปฏิบัติงาน (Swanson & Holton, 2009)
สาหรับขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์นั้น นิสดาร์ เวชยานนท์ (2548: 126) ได้แบ่ ง
ขั้นตอนของการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ไว้เ ป็น 6 ขั้น ตอน ดังนี้ 1) การสารวจหรื อประเมิ นประเมิ น
ความต้อ งการในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความต้อ งการของการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ มีทั้งหมด
3 ระดับ กล่าวคือ ระดับองค์การ ระดับงาน และระดับบุคคล (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559: 413) (นิส
ดารก์ เวชยานนท์, 2559) ซึ่งจะต้ องมาจากการวิเคราะห์ 2) กาหนดวัตถุป ระสงค์ 3) เลือกวิธี การใน
การพัฒ นา 4) เลื อ กเครื่ องมื อและสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการพั ฒ นา 5) น าไปปฏิ บัติ และ 6)
ประเมินผลการพัฒนา (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2548)
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า การ พั ฒ นาทรั พ ยา กรมนุ ษ ย์ นั้ น เป็ น การ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติที่ ดีต่อ การทางาน และส่ง ผลต่ อผลการดาเนิน งานทั้งในระดับบุ คคล
กลุ่ม และองค์การ ดังที่ พรชัย เจดามาน กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ถือ เป็นขั้ นตอนที่
สาคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหาร การพัฒนาทรั พยากร มีผลอย่ างมากต่อความส าเร็จขององค์ก ร
สมั ยใหม่” (พรชั ย เจดามาน, 2556) ซึ่ ง มีผ ลการศึ กษาวิจั ยที่ เ กี่ย วข้ อ งสามารถยืน ยั นแนวคิ ดแล ะ
ทฤษฎี ต่าง ๆ อาทิ การศึกษาถึงผลกระทบของ HRD Practices ต่อ ผลการดาเนินงานของธุรกิจ ของ
Aruna Gamage ซึ่งทาการศึ กษาในธุร กิจ SME ประเทศญี่ ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 2007 ผลการศึกษาพบว่ า
HRD Practice มีค วามสัมพัน ธ์ เชิ งบวกอย่ างยิ่ง ต่ อผลการด าเนิ นงาน โดยเฉพาะการฝึก อบรมและ
พัฒนาแรงงานนั้นมีผลต่ อการเพิ่มทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจของพนักงานในโรงงานของธุรกิจ SME
ในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนั้ นผลลั พธ์ข องการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ยัง ส่งผลต่ อผลการด าเนิน งาน
ทางด้านการเงินขององค์การ (Gamage & Sadoi, 2013)
ในการศึ กษาครั้ง นี้ ผู้ ศึ ก ษามี ความสนใจแนวคิด ในการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นมิติ ก าร
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ในระดับองค์ การและบุคคล ซึ่ งสนใจแนวคิด ของ Gilley และ Eggland เมื่อปี
ค.ศ. 2002 ที่น าเสนอองค์ป ระกอบของการพั ฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ ซึ่ งประกอบด้ว ย การพั ฒ นา
รายบุ คคล การพั ฒนาสายอาชีพ การบริห ารผลงาน และการพัฒ นาองค์ การ ดัง จะกล่ าวในหัว ข้ อ
ต่อไปนี้
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2.3 การพัฒ นารายบุค คลที่ม ีผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
การพั ฒ นารายบุ คคล เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งของการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งเป็ นการ
พัฒ นาที่ มุ่งเน้ น ในตั วบุ ค คลและหวั งผลในระยะสั้ น (อาภรณ์ ภู่ วิท ยพั นธุ์ , 2551) โดยการพั ฒ นา
รายบุคคลมีกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้ องกั บการเรียนรู้ของพนั กงานในองค์การ เช่น การฝึก อบรม การศึ กษา
และการพั ฒ นา ตามแนวคิ ด ของ Nadler เมื่ อ ปี ค.ศ. 1970 ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น ในองค์ ก าร
ผู้ปฏิบั ติงานส่ว นใหญ่ จะเป็นวั ยผู้ใ หญ่ที่บ รรลุ นิติภ าวะแล้ว ซึ่งการเรียนรู้ จะแตกต่ างจากวัย เด็ก การ
เรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่นั้นอาศัยแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ใ นวัยผู้ใหญ่ ทฤษฎี การเรียนรู้ และ
ทฤษฎีแรงจูงใจ มาใช้ประกอบในวางแผนและดาเนินการในการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งจะอธิบาย
ดังนี้ การเรีย นรู้ในวัยผู้ใหญ่ มีลักษณะเฉพาะและความต้องการของการเป็นผู้ เรียน โดยมี ลักษณะ ดังนี้
(1) มีความเป็นอิสระและกากับตัวเอง (2) มีการนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ (3) ต้องการเรี ยนรู้ใ นสิ่งเกี่ยวข้อ งและเป็นประโยชน์ (4) ผู้ใหญ่เป็น เป้าหมายที่ถู กมุ่งเน้น (5)
ผู้ใหญ่ มีแรงจูงใจจากปัจจั ยที่อ ยู่ภายในและภายนอก (5) ถูก กดดั นด้วยเวลา และ (6) มีลั กษณะการ
เรี ยนรู้ ที่แ ตกต่ า งกั น (Adayana, 2005) นอกจากนี้ Kolb (1984 อ้ างถึง ใน อาภรณ์ ภู่ วิท ยพัน ธุ์ ,
2551: 125) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ในวัย ผู้ใหญ่ที่เกิด ประสบการณ์ นั้น เป็นกระบวนการที่ ทาให้ผู้เรีย น
มีความรู้ความเข้าใจต่อการทางานที่มาจากการถ่ายโยงประสบการณ์ที่รับรู้ มา และ Kolb ได้น าเสนอ
รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ดังภาพที่ 2.6
Concrete experience

Testing implication of
concepts in new
situation
Formation of Abstract
concepts and
generalization
ภาพที่ 2.6 รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ Kolb
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 126)

Observation and
reflection

26
จากภาพด้ านบนนั้น อาภรณ์ ภู่วิ ทยพั นธุ์ ได้อ ธิบายรูป แบบการเรีย นรู้ผ่ านประสบการณ์ว่ า
ประการแรก คือ Concrete experience เป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ต รง ที่ เกิด จากการเห็ น
หรือ การสัมผัส ของจริ ง สถานการณ์ จาลองและ การสาธิ ตให้ เห็ น ประการที่ 2 Observations and
reflections เป็นการเรีย นรู้ที่ผ่ านการสังเกตและการแสดงความคิด เห็น ประการที่ 3 Formation of
Abstract concepts and generalization เป็ น การเรี ย นรู้ที่ เ กิด จากการบู ร ณาการจากการสัง เกต
นาไปสู่ก ารกาหนดทฤษฎี และประการที่ 4 เป็น การเรี ยนรู้ที่เ กิดจากการนาหลักทฤษฎี แนวคิด และ
ข้อสรุป ที่ถู กก าหนดขึ้ นไปทดลองใช้ป ฏิบั ติ ทาให้ เกิด การทดลองทาจริง ขึ้น เช่น การเรีย นรู้ ในขณะ
ทางาน (on the job training) การฝึ กงาน การทดลองงาน เป็ นต้น ซึ่ งแนวคิ ดดั งกล่ าว การพั ฒนา
บุค คลสามารถน าเอาการเรีย นรู้ ในวั ยผู้ ใหญ่ ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการก าหนดแนวทางและวิ ธี การที่ จ ะ
พัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ใ ห้เ กิด ประสิ ทธิ ภาพตามที่ องค์ก ารต้อ งการได้ (อาภรณ์ ภู่วิ ทยพัน ธุ์ , 2551:
127) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551)
ทฤษฎีการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น Delahaye (2005) กล่าวไว้ว่ า
ประกอบด้ว ย ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ เชิ ง พฤติ กรรม (Behaviorist Theory) ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้เ ชิ งสั ง คม
(Social Learning Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางความคิด (Cognitive Theory) เป็นต้น (Delahaye,
2005) ทั้งนี้ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548:123) ได้แบ่งกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1)
การเรียนรู้จากประสบการณ์( อดีต) 2) การเรียนรู้ที่จะประตัวให้เข้ากับ สถานการณ์ในปัจจุบัน และ 3)
การเรีย นรู้ เพื่ อเตรี ย มตั วส าหรับ การเปลี่ย นแปลงในอนาคต ส่ว นทฤษฎีแ รงจูง ใจนั้ น แรงจู งใจมี 2
ลักษณะ คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) (นิ ส
ดารก์ เวชยานนท์, 2548) นอกจากนี้นั กวิชาการหลายคนได้ศึก ษาและนาเสนอแนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวกับแรงจู งใจ เช่ น ทฤษฎี การจูงใจของ Herzberg ทฤษฎีล าดับ ขั้นความต้องการขั้นพื้ นฐานของ
Maslow ทฤษฎีค วามคาดหวัง ของ Vroom ทฤษฎีก ารจูง ใจของ McCelland และทฤษฎีก ารจูง ใจ
ของ McGregor (ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y) เป็นต้น จากที่ก ล่าวมาข้ างต้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
สามารถนาแนวคิดและทฤษฎีที่เ กี่ยวข้ องกับ แรงจูงใจไปใช้ในการออกแบบการพัฒนารายบุคคล เพื่ อ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของพนักงานได้
การพั ฒนารายบุค คลมีกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับ การฝึ กอบรม การศึกษา การพัฒนา และการ
เรีย นรู้ ซึ่ งในอดีต มุ่ง เน้ นเฉพาะการฝึก อบรม แต่ในปัจ จุบั นการพัฒ นารายบุค คลนั้น เป็น การตกลง
ระหว่างหัวหน้างานและผู้ ปฏิบั ติง านเกี่ยวกับการเรียนรู้ เรีย กว่า แผนพัฒ นารายบุ คคล ( Individual
Development Plan: IDP) (อาภรณ์ ภู่วิ ทยพั นธุ์, 2551: 179) ซึ่ง การจัดท าแผนพัฒ นารายบุ คคลมี
วัตถุประสงค์ คือ มุ่งเน้ นการปรับปรุงผลงานของพนัก งานตามตาแหน่ง หน้าที่ ในปัจ จุบัน ส่ง เสริมให้ มี
การพั ฒนาขีดความสามารถเพื่ อรองรับการพัฒ นาสายอาชีพ เตรี ยมความพร้อมในการเลื่อ นตาแหน่ ง
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หรือ โอนย้า ยไปยังต าแหน่ง อื่น ๆ เป็น ต้น อี กทั้ง อาภรณ์ ภู่ วิทยพัน ธุ์ ได้นาเสนอขั้ นตอนการจั ดท า
แผนพั ฒ นารายบุ ค คล โดยมี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) การก าหนดขี ดความสามารถของต าแหน่ ง งา น 2)
วิเคราะห์ห าจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน 3) กาหนดพฤติกรรมที่ คาดหวัง 4) กาหนดเครื่องมือการ
พัฒนา และ 5) กาหนดผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ดังภาพ
ที่ 2.7
1.การก าหนดขีดความสามารถของตาแหน่งงาน
2 .การวิเคราะห์จ ุดแข็งและจุดอ่อ นของพนัก งานงาน
3 .การก าหนดพฤติก รรมที่ค าดหวัง

4 .การก าหนดเครื่อ งมือ ในการพัฒ นา
5.การก าหนดผู้ร ับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้น สุด
ภาพที่ 2.7 เทคนิคในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 187)
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในปัจจุบันการพัฒ นารายบุคคลไม่ ได้มีเฉพาะการฝึกอบรมเท่านั้ น
การกาหนดเครื่องมื อในการพั ฒนารายบุ คคล สามารถเลือกวิธีการในการพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ
ซึ่ง นิ สดารก์ เวชยานนท์ น าเสนอวิธีก ารต่า ง ๆ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งตามประเภท
บุคลากร และช่ว งเวลาที่ ปฏิบั ติ ซึ่ง สามารถท าให้นั กพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ หรือ หัวหน้า งาน และ
พนัก งาน สามารถเลือ กวิธี การที่ จะพัฒนาตนเอง และผู้ ใต้ บังคั บบั ญชาได้อย่ างมีป ระสิทธิ ภาพ (นิ ส
ดารก์ เวชยานนท์, 2548) ดังภาพที่ 2.8
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รูปแบบการพัฒ นา

Coaching
Games
Cases
Discussion
Behavior
modeling
In-basking training
Internship
Role playing
Job rotation
Programmed
instruction
Lecture
Apprenticeship
Simulator

ประเภทบุค ลากร
ผู้บริหาร/ พนักงาน/
ทั้งสอง
นักวิชาชีพ
นัก
ประเภท
ปฏิบัติการ
*
*
*
*
*

ช่ว งเวลาที่ปฏิบัติ
On the Job Off the Job
ในเวลา
นอกเวลา
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

ภาพที่ 2.8 วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มา: นิสดารก์ เวชยานนท์ (2548: 131)
การพั ฒนารายบุ คคลนั้น จะทาให้เ กิดประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลของงานต่อระดับ บุคคล
ระดั บผู้ บริห าร และระดับ องค์การ (สุ จิตรา ธนานัน ท์ , 2552: 47) เช่น ส่ง เสริ มความรู้ค วามเข้ าใจ
ทั ก ษ ะ ที่ จ า เป็ น ต่ อ กา ร ปฏิ บั ติ งา น ลดค วา มผิ ดพล า ด ใน งา น ท า ใ ห้ เ กิ ด ผ ลง า น ที่ ดี
ลดค่าใช้จ่ าย ลดอุ บัติเหตุจากการทางาน และที่สาคัญช่ วยทาให้ ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ (สุจิตรา
ธนานันท์ , 2552) ซึ่งสอดคล้องกับการศึ กษาเรื่อ ง ผลกระทบของการฝึก อบรมและพัฒ นาต่ อผลการ
ดาเนิ นงานขององค์การ ของ Raja Ubdul Ghafoor Khan, Furhus Ahmed Khan and Muhamad
Aslam Khan (2011: 62-68) โดยพบว่ า การฝึก อบรมและพั ฒนามี ผลทางบวกต่อผลการดาเนิ นงาน
ขององค์ ก ารอย่ า งมี นั ย ส าคัญ และการศึก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบของ On-Job training ต่ อ ผลการ
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ดาเนิ น งานของพนั ก งานในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่มในประเทศไต้ห วั น โดยน าเสนอไว้ ใ นวารสาร
International Journal of Organization Innovation ของ Shu-Rung Lin และ Chun-Chieh Hsu
เมื่ อปี ค.ศ. 2017 ผลการศึก ษาพบว่า On the Job Training มี ความสั มพั นธ์ ในเชิ งบวกต่อ ผลการ
ดาเนิน งาน ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติ และพฤติกรรมที่ดีใ นการทางาน อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ (ShuRung & Chun-Chieh, 2017) นอกจากนี้ การศึก ษา How training and innovation link to farm
performance: a structural equation analysis ของ Vilaphonh Xayavong, Ross Kingwell
and Nazrul Islam ในปี ค.ศ. 2015 ผลการศึ ก ษาพบว่ า การฝึ ก อบรมมี อิ ท ธิพลทางบวกอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อผลงานของฟาร์ม ซึ่งการฝึกอบรมการจัดการและธุรกิจ การศึกษาสามารถสร้างประโยชน์
ในทางผลิ ตภาพ และผลลัพธ์ท างกาไร และนอกจากนั้น สามารถสร้า งการเปลี่ ยนแปลงทางบวกต่ อ
ความสามารถและพฤติกรรมของพนักงานในฟาร์มอีกด้วย (Xayavong, Kingwell, & Islam, 2016)

2.4 การพัฒ นาสายอาชีพ ที่ม ีผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
การพั ฒนาสายอาชีพ เป็นองค์ป ระกอบหนึ่ง ในองค์ประกอบของการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ องค์การและพนั กงานมีเ ป้า หมายทางอาชีพที่ สอดคล้ องกั น เป็นประโยชน์ และ
ตอบสนองความต้ องการของทั้ งสองฝ่า ย (DeSimone et al., 2002; Johnton, 2001; Noe, 2005
อ้างถึง ใน (สุ ธินี ฤกษ์ขา, 2004) ซึ่งการพัฒนาอาชีพมุ่ งเน้น ที่ตัวบุค คล และมุ่งผลลัพธ์ใ นระยะยาวต่ อ
องค์ การ โดยการพั ฒนาสายอาชีพประกอบด้ วย 2 กิจกรรมหลัก ด้ว ยกัน กล่า วคื อ 1) การวางแผน
อาชีพ (Career Planning) 2) การบริ หารสายอาชีพ (Career Management) (อาภรณ์ ภู่วิท ยพันธุ์ ,
2551) ดังภาพที่ 2.9

การพัฒนาสายอาชีพ

การวางแผนสายอาชีพ
ภาพที่ 2.9 กิจกรรมของการพัฒนาสายอาชีพ
ที่มา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 199)

การบริหารสายอาชีพ
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นอกจากนี้ สุ ธาสินี ฤกษ์ข า (2004) กล่ าวไว้ อีกว่ า การพั ฒนาสายอาชี พเป็น กระบวนการ
วางแผนสายอาชี พที่ เป็ น รับ ผิด ชอบของบุค คล และการบริ หารสายอาชีพเป็น ความรับ ผิด ชอบของ
องค์ก าร เรีย กว่า องค์ ประกอบของการพั ฒนาสายอาชี พ และน าเสนอภาพขององค์ประกอบของการ
พัฒนาอาชีพ (สุธินี ฤกษ์ขา, 2004) ดังภาพที่ 2.10

บุคคล

องค์การ

การวางแผนอาชีพ

การบริหารสายอาชีพ

รูแ้ ละเข้าใจตนเอง

กิจจกรมการพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วางแผนเป้ าหมาย
อาชีพ
การพัฒนาสายอาชีพ

ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบของการพัฒนาสายอาชีพ
ที่มา: สุธินี ฤกษ์ขา (2004: 90)
นอกจากนี้ การพัฒนาสายอาชีพมุ่งเน้น 3 เรื่องที่สาคัญ คือ การวางผั งความก้าวหน้าในอาชี พ
(Career path) การบริ หารจัดการคนเก่งและคนดี (Talent Management) และการจั ดท าแผนสื บ
ทอดตาแหน่ง งาน (Succession Planning) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2552: 200) และ ขั้น ตอนของการ
พัฒนาสายอาชีพ มีขั้น ตอนดังนี้ 1) การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้ วย (1) กาหนดความ
ชัดเจนของโครงสร้างหน่วยงานและตาแหน่ งงาน (2) การจัดทาผังหรือกล่องความก้าวหน้าในตาแหน่ ง
งาน (3) การจั ด ทาเกณฑ์ ที่ใ ช้ ในการเลื่อ นตาแหน่ ง งานและโอนย้า ย ( 4) การน าผัง และเกณฑ์ ไ ป
ประยุกต์ ใช้ 2) การบริ หารจัด การคนเก่งและคนดี 3) การจัด ทาแผนการสืบ ทอดตาแหน่งงาน อาศั ย
แนวคิ ดของ William J Rothwell (2002 อ้า งถึงใน อาภรณ์ ภู่ วิทยพันธุ์ 2552: 222) ประกอบด้ว ย
(1) การมี ส่ วนร่ว มของ CEO (2) การสร้ างโมเดล Competency (3) การประเมิน Competency
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ที่กาหนดขึ้น (4) การสร้า งระบบการบริหารผลการดาเนินงาน (5) การจัดท าแผนพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน (6) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551)
อีกทั้ง Thomas J. Conlon (2004) ได้ นาเสนอเปรียบเทียบการพัฒนาสายอาชีพในศตวรรษ
ที่ 20 และ 21 ในบทความเรื่อ ง ความท้ า ทายของการพั ฒนาสายอาชี พในศตวรรษที่ 21 ไว้ อย่ า ง
น่าสนใจ (Conlon, 2004) ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบการพัฒนาสายอาชีพในศตวรรษที่ 20 และ 21
การพัฒ นาสายอาชีพ
ศตวรรษที่ 20
ศตวรรษที่ 21
ลักษณะ

ความหลากหลายของแรงงาน ความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพศ
(Harris-Bowlsbey, 2003).
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ครอบครัว
เศรษฐกิจแบบเก่าและใหม่ การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการ แรงงานข้ ามชาติ, ความต้ องการ
ผลิ ต สู่ บ ริ ก าร แ ล ะเศ ร ษ ฐ กิ จ แรงงานที่ม ีความรู้ การเพิ่ม คุณค่า
ฐานความรู้ (Blocher, Heppner ในการลงทุน
& Johnson, 2001); เทคโนโลยี ,
ผลิตภาพและค่านิยมความภักดี
รูปแบบความก้าวหน้า
สายอาชีพแบบเดียว, ความมั่นคง องค์ ก ารแบ บแบ นราบ , ความ
ในงาน แต่เ ศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง หลากหลายในสายอาชีพ, ไม่มกี าร
ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ กาหนดการทางานแบบดั้ ง เดิ ม
แข่งขันทั่วโลก
การเติบโตของบริษัทแบบลดขนาด
การเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างเพื่ อ
การเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพ
ค ว าม ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น ส ถ า น สหภาพแรงงานและการปฏิ รู ป การกระจายอานาจของเศรษฐกิ จ
ประกอบการ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
โลก ช่องว่างทางเศรษฐกิจที่กว้า ง
ขึ้น ระหว่า งแรงงานกั บผู้ บ ริห าร
ระดับสูง(Hansen, 2003) มุ่งเน้น
ไปที่การดาเนินธุรกิจด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจระดับโลก
วิถีชีวิตและแนวโน้มสวัสดิการ การทางาน และชีวิต แยกออกจาก ความสมดุ ลใ นงานและชี วิต เพื่ อ
กัน มีอาชีพที่ม ั่นคงขึ้น
คว าม พึ งพ อ ใ จใ น ส าย อ าชี พ ;
จะต้องตอบสนองความต้องการ
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การพัฒ นาสายอาชีพ

ศตวรรษที่ 20

ศตวรรษที่ 21

ความรับผิดชอบของนายจ้าง สร้างสายอาชีพสาหรับพนักงานใน โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า เ พื่ อ
องค์ การ, ผลประโยชน์ การดูแ ล ความก้า วหน้า ในอาชีพ , ในหรื อ
อย่างใกล้ชิด
นอกองค์การ และความต้องการใน
การสอนงานและเปลี่ย นวิ ธ ีก าร
สอ น ขอ ง หั ว ห น้ า ง าน ใ นอ ดี ต
(Fisher, 1993)
ความรับ ผิด ชอบของปั จเจก ความจงรักภั กดี, ความขยั น และ โอกาสใ นการพั ฒนา, การศึก ษา
บุคคลหรือพนักงาน
คว าม ก้ า ว หน้ า ไ ป พร้ อ มๆกั บ อย่า งต่ อเนื่อ ง การเปลี่ย นแปลง
องค์การ
องค์การเพื่อการเติบโตสายอาชีพ
การศึกษาและฝึกอบรม
ส่วนใหญ่จะมีความพร้อมก่อนเข้า ความคาดหวัง อย่า งต่ อเนื่ องของ
ท าง าน ; ก าร ฝึ ก อบ ร มแ บ บ มี พ นั ก ง าน , ก าร รั ก ษ าส ถ าน ะ
โครงสร้าง
ทางการตลาด
บทบาทการพัฒนาสายอาชีพ บทบาทองค์การที่ยิ่งใหญ่
ผสมผสาน, แต่ เ น้ น ความส าคั ญ
ของปัจเจกบุคคล

ที่มา: Thomas J. Conlon (2011: 783)
การพัฒนาสายอาชีพมีป ระโยชน์ต่อทั้งตั วพนักงาน หัว หน้างานและองค์การ (อาภรณ์ ภู่วิท ย
พันธ์ , 2551: 200) ซึ่ง สอดคล้อ งกั บผลการศึก ษาของ Irene M. Kakui และ Dr. Hazel Gachunga
ในวารสารการจัด การ เรื่อ ง ประสิ ทธิภาพของการพัฒ นาสายอาชีพต่อผลการดาเนิ นงานของพนักงาน
ในภาครั ฐ จากการศึกษา พบว่า On the Job training มีอิ ทธิ พลต่ อผลการดาเนิน งานของพนัก งาน
โดยอาศัย สมรรถนะ ค าบรรยายลัก ษณะงาน การจู ง ใจ ลดความกลั ว การเพิ่ มทั ก ษะความรู้แ ละ
ศัก ยภาพของพนัก งาน และนอกจากนี้ พบว่ า การพั ฒ นาสายอาชีพจะมีป ระสิ ท ธิภ าพโดยการให้
คาแนะนาและสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีก ารและแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Irene M. Kakui and
Hazel Gahunga, 2016: abstract) อีก ทั้งการศึ กษาของ Hazel Gachunga และ Esther Wamoto
เรื่ อ ง The Effect of Career Development Activities on Employee Performance: A Case
Study of World Agroforestry Centre ในปี ค.ศ. 2012 พบว่า การพัฒนาสายอาชีพมีค วามสัมพัน ธ์
เชิง บวกต่ อผลงานของพนั กงานด้ วยการสอนงาน (Coaching) ระบบพี่ เลี้ ยง (Mentoring) และการ
ฝึกอบรมอย่า งเป็นทางการ (Gachunga & Wamoto, 2012) และนอกจากนี้ การศึกษาของ MingChu Yu แ ละ Meng- Hsiu Lee เรื่ อ ง Managers' career development recognition in
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Taiwanese companies ในปี ค.ศ. 2015 ผลการศึ กษาพบว่า การพั ฒนาสายอาชี พมี อิท ธิพลเชิ ง
บวกต่ อความผูกพั นต่อองค์การของพนัก งานในบริษั ทของชาวไต้หวั นอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ (Yu &
Lee, 2015)

2.5 การบริห ารผลงานที่ม ีผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
การบริ หารผลงานหรื อการบริห ารผลการปฏิบั ติ ง าน ( Performance Management) มี
นักวิชาการได้ใ ห้ความหมายไว้อย่างมากมาย โดยเริ่มจาก Armstrong ในปี ค.ศ.1990 (Teni & Dwi,
2015) ซึ่ ง Armstrong และ Baron ได้ให้ความหมายว่ า การจัด การจัดผลการปฏิบั ติงาน คื อ กลยุท ธ์
และการบู รณาการวิธี การเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์ การ” (นิส ดารก์ เวชยานนท์ , 2559) และ
Brumbranch (1998; Armstrong, 2002 อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551: 230) ได้นิยามคาว่า
“Performance หมายถึง พฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้น พฤติก รรมเป็นผลที่ แสดงออกจากจิตใจและ
ความรู้สึ กนึก คิด สาหรับ ผลลัพธ์ นั้นเป็น ผลผลิตที่ เกิ ดขึ้น อย่า งชั ดเจน” (อาภรณ์ ภู่ วิท ยพัน ธุ์, 2551)
และ Campbell (1999 อ้ างถึ งใน นิส ดารก์ เวชยานนท์ , 2559: 449) ได้ ให้ค วามหมายคาว่า “การ
บริห ารผลการปฏิ บัติ งานว่ า เป็น พฤติก รรมหรื อการกระทาที่สั มพั นธ์ กับเป้า หมายขององค์ก ารและ
สามารถวัดได้ออกมาเป็ นระดั บของความชานาญที่นาเสนอในรูป แบบของการกระทาหรื อชุดของการ
กระท า” (นิส ดารก์ เวชยานนท์ , 2559) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ คากล่ า วที่ ว่ า การบริ ห ารผลงานเป็ น
กระบวนการต่ อเนื่ องของการระบุ การวัด ผล และการพัฒ นาผลงานของบุ คคล และการเชื่อ มโยง
ผลงานกั บ เป้า เชิ ง กลยุ ทธ์ ข ององค์ การ (Smither & London, 2009) นอกจากนี้ CIDP กล่ า วถึ ง
Performance management ในรายงานข้ อถกเถียงเรื่อ ง Performance Management เมื่อปี ค.ศ.
2009 ว่ า การบริห ารผลงาน เป็ น เครื่ องมื อหนึ่ง ของการจัด การ เป็ น การใช้ ประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ง ถู ก
ออกแบบโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส่ง มอบโดยหัวหน้างาน และแนวคิด เกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงาน
ได้รั บผลกระทบจากแนวโน้ มหลัก 5 ประการ (นิส ดารก์ เวชยานนท์, 2559: 454) คือ การเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง การทางานเชิงรุก การทางานเป็นที ม โลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยี (นิสดารก์ เวชยานนท์
, 2559)
วัต ถุป ระสงค์ข องการบริห ารผลงาน Cleveland และ Murphy (1989; Herman Aguinis;
James Smither and Manuel, 2009:6) ได้ก ล่ า วถึ ง วั ต ถุป ระสงค์ ข องระบบการบริห ารผลงานที่
สาคัญ ไว้อ ย่างน่าสนใจ 6 ประการ คือ 1) วั ตถุประสงค์ในเชิงกลยุท ธ์ เป็นการเชื่ อมโยงเป้ าหมายขอ
องค์การกับเป้าหมายรายบุคคล 2) วัตถุประสงค์ในเชิงการบริหาร เป็นทรัพยากรและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล เพื่อการตั ดสินใจเกี่ ยวกับ พนัก งาน รวมทั้งการปรับ เงิน เดือน การเลื่อ นตาแหน่ง การหมุน เวีย น
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งาน 3) วั ตถุประสงค์ในการสื่ อสาร เป็ นการสื่อ ข่าวสารว่ าสิ่ง พนักงานท านั้นดี อย่า งไร การรับ รู้สิ่ ง ที่
ควรปรับปรุ ง และเป็น การเรียนรู้ ขององค์การ และความคาดหวังของหัวหน้างาน 4) วัตถุ ประสงค์การ
พัฒนา เป็น สิ่ง ที่หั วหน้า งานจะต้ องสอนลู กน้ อง และช่ วยให้ เกิ ดการปรั บปรุง ผลงานอย่า งต่ อเนื่อ ง
รวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับ 5) วัตถุป ระสงค์การบ ารุงรักษาองค์การ เป็นมุ มมองด้ านข้อ มูลที่เกี่ยวกั บ
ทักษะ ความสามารถ การสนับสนุ นคนเก่ง และประวัติข องการมอบหมายงานซึ่ งจะถูกนามาใช้ในการ
วางแผนสาร าการวิ เ คราะห์ ค วามจาเป็น ในการฝึ ก อบรม การประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ผลงานในระดั บ
องค์การ และการประเมินประสิท ธิภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ และ 6) วัตถุประสงค์ในเชิงเอกสาร เป็ น
การรวบรวมข้อ มู ล ความถู กต้ อ งเพื่อ ใช้ ในการพยากรณ์ ใ นการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อใหม่ (Smither &
London, 2009)
ส าหรั บ กร ะบวน การ บริ ห ารผลงาน อา ภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธุ์ (2 551 : 2 31) อธิ บ ายว่ า
“กระบวนการบริหารผลการดาเนิน งาน เป็นกระบวนการที่เน้น กลยุทธ์ ที่ทาให้ เกิดผลงานในระดับตั ว
บุคคล และเชื่อ มโยงต่ อไปยัง ผลงานของทีมงาน และองค์ก ารในที่ สุด ” ซึ่ งวงจรของการบริหารผลงาน
ประกอบด้ว ย การวางแผน (Planning) การให้ข้ อ มู ลป้ อ นกลั บ และการสอนงาน (Performance
Feedback and Coaching) การประเมินผลการปฏิ บัติงาน (Performance Appraisal) และ การให้
รางวั ลและโอกาสการพั ฒ นา (Performance Reward and Opportunity) (อาภรณ์ ภู่ วิ ทยพั น ธุ์ ,
2551)
นอกจากนี้ ประโยชน์ ของการบริห ารผลงานนั้น Eliaine D. Pulakos (2004) ได้ก ล่าวไว้ว่ า
การบริห ารผลงาน ทาให้เกิด ความชั ดเจนในความรับผิดชอบงานและความคาดหวัง เพิ่มผลิต ภาพของ
บุคคลและกลุ่ม พัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่า นการให้ข้ อมูลย้ อนกลับและการสอนงาน ขับเคลื่อ น
พฤติ กรรมให้ สอดคล้อ งกับ ค่านิ ยมหลักขององค์ก าร เป้า หมาย และกลยุท ธ์ รวมทั้ งช่ว ยปรั บปรุ งการ
สื่อระหว่ างพนัก งานและผู้บังคับ บัญชา (Shatto, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ A. A. Dewaal
เรื่อง ผลของการบริหารผลงานต่อผลลั พธ์ขององค์การของธนาคาร เมื่อปี ค.ศ. 2007 ซึ่งได้น าเสนอไว้
อย่ า งน่ า สนใจ ว่ า “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) และจากการศึ ก ษาของ Teni Listiani
และ Dwi Kartini เรื่ อ ง ผลกระทบของการประยุ ก ต์ ใช้ ก ารบริ ห ารผลการด าเนิ น งานต่ อผลการ
ดาเนินงานขององค์ การในธุ รกิจระดับ ท้องถิ่น กรณีศึกษาในเขตจาวาตะวัน ตก ประเทศอินโดนีเซีย ใน
ปี ค.ศ. 2015 พบว่า การบริหารผลงานส่งผลโดยตรงต่อ ผลการดาเนินงานขององค์การ (Teni & Dwi,
2015) นอกจากนี้ Amber Qureshi และ Hassan Mubashir ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ งผลกระทบของการ
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บริหารผลงานต่อ ผลการดาเนินงานขององค์ก าร ด้ วยการวิเคราะห์ ในรูป แบบธุ รกิจของ McDonalds
ในปี ค.ศ. 2013 พบว่า การนาระบบการบริหารผลการดาเนินงานมาใช้ต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่ น
จากทุ กองคาพยพ ปัจจั ยที่สาคัญในระยะยาวของประสิทธิ ภาพการบริ หารผลงานจะส่ง ผลต่อ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ผู้จัดการสามารถเรียนรู้ปัจ จัยเหล่านี้ในระยะยาว ประสิทธิภ าพของการสื่อสาร
และวัฒนธรรมแห่งความไว้เนื้อเชื่อ ใจเป็นปัจจั ยแห่งผลสาเร็จของระบบการบริหารผลงาน (Amber &
Mubashir, 2013)

2.6 การพัฒ นาองค์การที่ม ีผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
การพั ฒนาองค์การ คือ “การปรั บปรุง องค์ก ารให้ เกิดประสิท ธิภาพ” (นิสดารก์ เวชยานนท์ ,
2548) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับองค์การ และเป็นกระบวนกา รที่เป็นระบบใน
การประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อ การปรับ ปรุ งและพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพพนัก งาน
ภายในองค์ก าร (ส. ฤ. เ. สุธินี ฤกษ์ขา, ทิพวรรณ โหละสุต , ปุญญิสา บุญเปี่ยม, กั ลยาภรณ์ เข็ มทอง,
& สุธินี, 2004) โดยการพัฒ นาองค์ก ารนั้น เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดในเชิงสังคมศาสตร์
และวิท ยาศาสตร์ มุ่งเน้น ผลลัพธ์ในระยะยาว (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ซึ่งแนวคิดของการพัฒนา
องค์ การนั้น เป็ นแนวคิ ดที่มุ่งไปสู่ก ารก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง โดยเริ่มจากความคิ ด ทั ศนคติ และ
ค่านิ ยมของคนในองค์ การ ซึ่ งจะส่ง ต่อการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมและเชื่ อมโยงไปยังก ารปรับ เปลี่ย น
โครงสร้างและนโยบายขององค์การต่อไป (สุจิต รา ธนานันท์, 2552) นอกจากนี้ Benis (1969 อ้างถึ ง
ใน สุจิต รา ธนานันท์ 2552: 108) ให้ความหมายของการพัฒนาองค์การว่า “การพัฒ นาองค์ การ คื อ
การตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและเป็ นยุ ท ธศาสตร์ ข องการศึก ษาที่ สลั บ ซั บ ซ้อ นที่ มุ่งใช้ ก าร
เปลี่ ยนแปลงความเชื่ อ ทั ศ นคติ และค่ า นิ ยม ตลอดจนการใช้โ ครงสร้า งขององค์ ก าร เพื่ อ ช่ว ยให้
องค์ ก ารสามารถปรับ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกับ วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ การตลาด สิ่ ง ท้า ทายใหม่ และการ
เปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ ภายในองค์ก ารที่เกิ ดขึ้นอย่ างรวดเร็ว” (สุจิต รา ธนานันท์, 2552) โดยระดับการ
พัฒนาองค์ก ารแบ่ง ออกเป็ น 2 ระดั บ กล่า วคือ ระดับ กายภาพ เช่น การปรับ สร้ าง ขยาย หรื อลด
ขนาดโครงสร้า งการบังคับบัญ ชา เป็นต้น และระดับที่มองไม่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ปฏิ สัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคล และทัศคติต่อเป้าหมายร่วมขององค์การ เป็นต้น (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559)
ในปัจ จุ บัน มี แ นวคิ ดการสร้า งวัฒ นธรรมองค์ การ การบริห ารการเปลี่ ย นแปลง และการ
จัด การความรู้ห รื อองค์ ก ารแห่ งการเรีย นรู้มาใช้ ในการพั ฒ นาองค์ การอย่ างแพร่ห ลาย โดยเฉพาะ
แนวคิด การสร้ างวัฒ นธรรมองค์ก าร ซึ่ง เป็ นการสร้า งค่า นิย มและจิตส านึ กของคนในองค์ก าร ดั งค า
กล่าวที่ว่า “จุดเริ่มต้นของความได้เปรียบในการแข่งขัน นั้นเกิดจากจิตสานึ กของการพัฒนา” (อาภรณ์
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ภู่วิ ทยพัน ธุ์, 2551) ซึ่ งผลของการศึก ษาของ Chan, Shaffer และ Snape เมื่ อปี ค.ศ. 2004 พบว่ า
วัฒนธรรมองค์ก ารเป็น ตัวขับเคลื่อนการแข่งขั นอย่างยั่งยืนขององค์ การ (Chan, Shaffer and Snape,
2004) นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวคิ ด การสร้ า งองค์ ก ารให้ เ ป็ น องค์ ก า รแห่ ง การเรี ย นรู้ ( Learning
Organization)
ดั่งที่ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรั ตน์ (2548: 6) นาเสนอในหนังสื อ องค์การแห่ งความรู้: จากแนวคิดสู่การ
ปฏิ บัติ ไว้อ ย่า งน่ าสนใจว่า ถึ งแม้ว่ าองค์ก ารส่ว นใหญ่ จะมีก ารน าระบบเทคโนโลยี เข้ ามาใช้ใ นการ
ทางาน แต่ไม่ ได้หมายถึงว่ าองค์การนั้น ๆ จะนาความรู้ไปใช้ได้ หรือแก้ไขปัญ หาได้อย่างแท้จริง จะต้อ ง
มรการจั ดการความรู้ ให้มีประสิท ธิภาพและเหมาะสมเป็นองค์ก ารแห่ง การเรีย นรู้ นาไปสู่ก ารพั ฒนา
สารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนองค์การประสบความสาเร็จ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548)
อีก ทั้ งการศึ ก ษาของ บุ ญอนั น ต์ พิ นัย ทรัพย์ เมื่ อ ปี 2550 ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง องค์ การกับ การ
จัดการความรู้: ศึก ษาองค์ก ารที่ประสบความส าเร็จในภาคธุรกิจ ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดการ
ความรู้นั้ นส่ง ผลให้อ งค์ก ารประสบความสาเร็จ โดยการพัฒ นาองค์ การเป็น องค์ การเรี ยนรู้ ที่ประสบ
ผลสาเร็จนั้น จะต้องนาระบบย่อย 5 ระบบ ได้แก่ การเรียนรู้ องค์การ คน ความรู้ และเทคโนโลยีมา
บูรณาการด้วยกัน (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ & พลาพรรณ คาพรรณ์, 2550)
นอกจากนี้ Gary Dessler (2000 อ้า งถึง ใน สุจิ ตรา ธนานั นท์ , 2552: 109) ได้น าเสนอ
ขั้นตอนของการพัฒ นาองค์ การ ดังนี้ 1) การวินิจฉั ยองค์ การ 2) การกาหนดกลยุท ธ์และวางแผนการ
พัฒ นาองค์ก าร 3) การดาเนิ นงานพัฒ นาองค์ การ 4) การประเมิ นผลการพัฒ นาองค์ การ (สุ จิต รา
ธนานันท์, 2552) นอกจากนี้ อาภรณ์ ภู่วิทยพัน ธุ์ (2551: 259) ได้แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ
ซึ่ง ประกอบด้ว ย 1) การประเมิน และวิ นิจ ฉัย 2) การออกแบบเครื่อ งมื อ 3) การน าเครื่ องมือ ไปใช้
ปฏิบัติ และ 4) การติดตามและสรุปผล (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551)
ผลดี ของการพั ฒนาองค์ การ การพัฒ นาองค์ การทาให้อ งค์ การได้ รั บการปรั บ ปรุ ง อย่ า งมี
ประสิทธิผล มีการจัดการที่ดี ได้รั บข้อเสนอแนะจากสมาชิกภายในองค์การ เสริมสร้างบรรยากาศการ
สร้างสรรค์ ทาให้พฤติกรรมที่ไ ม่เหมาะสมลดลง เพิ่มความตระหนักทั้งในตัวบุคคลและองค์ก าร รวมทั้ ง
สามารถรั ก ษาคนที่ มีคุ ณภาพให้ อยู่ กั บ องค์ ก ารได้ (สุ จิ ต รา ธนานั น ท์ , 2552) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของสิท ธิชัย ศรี ประมูล ในการศึ กษาแนวทางการพัฒนาการดาเนิน การด้านทุนมนุษย์ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบิ นในประเทศไทย พบว่า คุ ณภาพของการบริการอยู่ในระดั บ
ปานกลาง นาไปสู่ก ารน าเสนอแนวทางในการพั ฒนาทุ นว่ า การบริห ารทุน มนุ ษ ย์ ควรเชื่อ มโยงกั บ
กระบวนการโดยผ่ านกิจ กรรมในการวางแผนและสรรหาคน การพัฒ นาทุน มนุ ษ ย์ค วรจัด ให้ มีก าร
เรียนรู้ใ นทุกระดับโดยการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์การ ส่วนการพัฒนาองค์การ ให้น าแนวคิ ด
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องค์ การแห่ง การเรีย นรู้ มาใช้ เพื่ อเพิ่มภาพและปรั บปรุ งความสามารถให้อ งค์ การสามารถแข่ง ขัน ได้
(สิทธิชัย ศรีเจริญประมง & เทิดชาย ช่วยบารุง, 2556)

2.7 ความเกี่ยวข้อ งในงานแ ละองค์การที่ม ีผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ความเกี่ยวข้องในงานและองค์ก าร เป็นส่ วนหนึ่งของการศึกษาพฤติกรรมองค์การ ซึ่ งพฤติกรรม
(Behavior) ซึ่ ง ค าว่ า พฤติ ก รร มองค์ ก าร เป็ น การศึ ก ษา พฤติ ก ร รมมนุ ษ ย์ ทั ศ น คติ ค่ า นิ ย ม
ความสามารถในการรับรู้ การเรียนรู้ของคน ผลการปฏิ บัติงานของคนในองค์การ (นิติ พล ภูตะโชติ ,
2557)
พฤติ กรรมองค์ก าร มาจากศัพท์ 2 คา คื อ พฤติก รรม และ องค์ก าร เป็น การกิ ริย าอาการที่
แสดงออกหรื อแนวโน้ มของการแสดงออกของปั จ เจกบุค คล (Individual) เมื่อ ได้ รับ การกระตุ้น ด้ว ย
สิ่งเร้า ทั้ง สิ่ง เร้ าภายนอกและสิ่ งเร้า ภายใน ซึ่ งเมื่อ ได้ มีสิ่ งเร้ ามากระตุ้น ก็จ ะท าให้ แสดงพฤติก รรม 2
ลักษณะ คือ 1) พฤติ กรรมที่ค วบคุ มไม่ได้ เช่ น ปฏิกิ ริยาของกล้า มเนื้อมี การกระตุก การกระพริ บตา
เมื่ อมี สิ่ง เร้ ามารบกวน และ 2) พฤติก รรมที่ ควบคุมและจั ดการได้ โดยอาศั ยสติ ปัญ ญาของมนุษ ย์
นอกจากนี้ พฤติ กรรมแบ่ งเป็น 2 รูป แบบ คือ พฤติก รรมภายนอกหรื อเปิด เผย (Overt Behavior)
สามารถสัง เกตเห็น ได้ โดยตรง เช่น การเดิ น นอน นั่ง ยืน เป็นต้ น และพฤติ กรรมภายในหรือปกปิ ด
(Covert Behavior) ไม่สามารถสั งเกตเห็นได้โดยตรง เช่น อารมณ์ ความรู้ สึก ความคิ ด และการรับรู้
เป็ น ต้ น ในการศึ ก ษาพฤติ กรรมของมนุ ษย์ ใ นองค์ ก ารนั้ น จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารศึ กษาในภาพรวม
ซึ่งเรี ยกว่า พฤติ กรรมองค์ การ โดยมี นักวิช าการได้อ ธิบายความหมายของค าว่า พฤติ กรรมองค์ก ารไว้
ดัง นี้ Robbins (2003 อ้ า งถึ งใน (สุพานี สฤษฎ์ว านิ ช , 2552) ให้ค วามหมายของค าว่ า พฤติ กรรม
องค์การ ว่าเป็ นการศึ กษาผลกระทบของปัจ จัยต่างๆ ขององค์การที่มีผลต่อพฤติ กรรมต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้ น
ภายในองค์ก าร เช่ นเดีย วกับ Moorhead และ Griffin (2001 อ้างถึ งใน (สุพานี สฤษฎ์ วานิช , 2552)
ได้ ใ ห้ ความหมายของพฤติก รรมองค์ ก ารว่ า เป็ น การศึ ก ษาถึ ง “พฤติ กรรมของมนุ ษย์ ที่ เ กิด ขึ้ น ใน
องค์ การ และปฏิกิริ ยาที่ เกิด จากการมีป ฏิสั มพัน ธ์กัน (Interactions) ระหว่ างพฤติก รรมมนุ ษย์ และ
ปัจจัยต่าง ๆ ขององค์การ” ส่วน Gordon, Mondy, Sharplin และ Premieax (1990, (สุพานี สฤษฎ์
วานิช , 2552) ได้ ให้ ค วามหมายของพฤติก รรมองค์ การว่ า “พฤติ กรรมองค์ การมุ่ง ถึง การวิเ คราะห์
ผลกระทบของปั จเจกบุ คคล กลุ่ มบุ คคล และโครงสร้ างต่า ง ๆ ที่ มีผ ลต่ อพฤติ กรรมต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ภายในองค์การ” และนอกจากนี้ การศึ กษาพฤติ กรรมองค์ การนั้น ไม่ สามารถศึ กษาเพียงปัจ จัย ของ
บุคคลอย่ างเดียวได้ จะต้ องมีการศึกษาและวิเคราะห์ในระดับกลุ่ ม และองค์ การด้วย (สุพานี สฤษฎ์ว า
นิช, 2552)
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องค์ประกอบที่ก่อให้ เกิดพฤติ กรรมองค์ การนั้น สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 11-12) กล่าวไว้
ว่า จะต้ อ งศึ ก ษาใน 3 ระดั บ ด้ ว ยกั น กล่ า วคื อ ระดั บ ที่ 1 ระดั บปั จ เจกบุ ค คล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คุณลัก ษณะต่ าง ๆ ทางชีว ภาพ บุ คลิ กภาพ ค่ านิ ยมและทั ศนคติ ความสามารถ การรับ รู้ และการ
เรีย นรู้ การตัด สิน ใจ และการจู งใจในงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ พิทยา บวรวัฒ นา (2558) กล่ าวถึงไว้ว่ า
ปัจ จั ย ที่เ ป็ น ตัว ก าหนดการแสดงออกหรื อ พฤติ ก รรมของคนในองค์ ก ารนั้ น พฤติ ก รรมของคนถู ก
ก าหนดด้ ว ยตั ว แปร ที่ ส าคั ญ คื อ 1) ค่ า นิ ย ม (values) 2) ทั ศ นคติ (attitudes) 3) บุ ค ลิ ก ภา พ
(personality) 4) การมอง (perception) 5) การเรี ยนรู้ (learning) และ 6) การจู งใจ (motivation)
ระดั บที่ 2 ระดับ กลุ่ ม ประกอบด้ วย การจั ดกลุ่ ม การติ ดต่อ สื่อ สาร การตัด สินใจ การบริ หารความ
ขัด แย้ ง ภาวะผู้ นา และการบริ ห ารอ านาจและการเมื อ งในกลุ่ ม ส่ว นระดั บที่ 3 ระดั บองค์ ก าร
ประกอบด้วย นโยบายการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ วัฒ นธรรมองค์ การ โครงสร้างองค์ การ ลัก ษณะ
การออกแบบงาน และการบริ หารการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาองค์ ก าร ซึ่ ง แนวคิ ด และทฤษฎี
ที่เกี่ ยวข้อ งกับ การศึ กษาพฤติก รรมองค์ก ารนั้ น ประกอบด้ วย ทฤษฎี ระบบ แนวคิ ดการบริห ารตาม
สถานการณ์ แนวคิดด้ านปฏิ สัมพั นธ์ และการวิจั ย ผลของพฤติก รรมองค์ก าร จะก่อให้เกิ ดพฤติ กรรม
และทัศ นคติที่ ส าคัญ ๆ กล่ าว คื อ การสร้ างผลผลิ ต ให้ แ ก่ องค์ ก าร (Productivity) การขาดงาน
(Absenteenism) การหมุ นเวียนงานหรืออั ตราการลาออกจากงาน (Turnover) ความพึ งพอใจของ
พนัก งาน (Job satisfaction) และการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ก าร (Good Corporate Citizenship)
ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของบุคคลหรื อคนในองค์ การ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) ซึ่งพฤติก รรม
เหล่านั้นจะแสดงออกมาเมื่อมีการกระตุ้นหรือมีการจูงใจ
การจูง ใจ หรือ Motivation หมายถึ ง การเคลื่ อนที่ เนื่องจากท าการจูงใจจะทาให้บุค คลเกิ ด
การกระท า เพื่ อ ให้ เข้ า สู่เ ป้า หมายที่ เขาต้อ งการ ซึ่ง เป็ น สิ่ง สาคั ญที่ จะท าให้บุ คคลแสดงพฤติ กรรม
ที่ต้ อ งการ (ณั ฏ ฐพั น ธ์ เขจรนั น ทน์ , 2551) โดยที่ Moslye, Pietri และ Megginson (1995) ได้
กล่าวถึงเป้าหมายขั้นพื้นฐานของกานจูงใจในทางการจัดการไว้ 3 ประการ คื อ 1) เพื่อดึงดูดพนักงานที่
มี ศั ก ยภาพให้ ร่ ว มงานกั บ องค์ ก าร 2) เพื่ อ กระต้ น พนั ก งานให้ ป ฏิ บั ติ ง านและสร้ า งผลงานที่ มี
ประสิท ธิ ภาพ 3)เพื่ อ รัก ษาพนั ก งานที่มีค วามสามารถให้อ ยู่ กับ องค์ ก าร (ณัฏ ฐพัน ธ์ เขจรนัน ทน์ ,
2551) เมื่อองค์การต้ องการให้พนักงานมีความผูกพัน ต่อองค์ การ และให้พนั กงานสามารถปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพและทุ่มเทให้กับ องค์การอย่างเต็มที่ผู้บริ หารจะพยายามหาวิธีการที่จะทาให้บุคลากรแสดง
ศักยภาพอย่างแท้จริง โดยการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล
ความพอใ จในงานงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทัศ นคติ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานของ
บุคลากร ซึ่งจะเกี่ ยวข้องกับ ปัจจัยแวดล้อมในงาน เช่น ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า หัวหน้า ตลอดจน
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เพื่อ นร่ วมงาน ซึ่ง มีอิ ทธิพลต่ อการรั บรู้ใ นงานของบุค คล ปัจ จัยแวดล้อมของงาน ได้แ ก่ รูปแบบการ
บริหาร นโยบายและขั้น ตอนการท างาน กลุ่มงานเกี่ ยวข้ อง สภาพแวดล้อมการในการทางาน (ณัฏ ฐ
พันธ์ เขจรนัน ทน์, 2551) โดยมี ทฤษฎี ที่เกี่ย วกับ ความพอใจ 2 ทฤษฎี ที่ ได้รับ ความนิยม คือ ทฤษฎี
ปัจจัย คู่ของ Herzberg และทฤษฎี ค่านิ ยมของ Locke (ณัฏ ฐพันธ์ เขจรนั นทน์, 2551) โดยที่ ทฤษฎี
สองปั จจั ย จากการศึก ษาของ Herzberg พบว่า ปั จจั ยที่ ทาให้ เกิ ดความพอใจในงานอยู่ ที่ง านที่ท า
เนื่องจากปั จจัย เหล่า นี้สามารถก่อให้ เกิด ความพอใจในงานได้ สูง ได้แก่ ลัก ษณะของงาน ความส าเร็ จ
ของงาน โอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง โอกาสก้ าวหน้ า และได้รั บการยอมรับ เป็น ต้ น เรี ยกว่า ปัจจั ยจูงใจ
(Motivators) ส่ วนปัจ จัยที่ท าให้เ กิดความไม่พึงพอใจ ไม่ใ ช่งาน แต่เ ป็นเงื่ อนไขแวดล้อมภายนอกของ
งาน เช่น การบังคับ บัญชา ค่าจ้า งหรือค่ าตอบอทน นโยบายบริษัท เงื่อนไขการทางาน ความสัมพัน ธ์
กั บ บุ ค คลอื่ น และ ควา มปลอดภั ย ซึ่ ง เรี ย กปั จ จั ย เหล่ า นี้ ว่ า ปั จ จั ย สุ ข อนา มั ย ( Hygiene or
Maintenance Factors) (ณัฏฐพัน ธ์ เขจรนันทน์, 2551) ส่วนทฤษฎีค่านิย ม ของ Locke (Locke’s
Value Theory) มีแนวคิดว่า ความพึง พอใจในงานขึ้น อยู่กับผลที่บุคคลได้รับจากการท างานว่ าตรงกั บ
ที่ต้องการมากน้อยเพียงไร เช่น รางวัล เป็นต้น
องค์ ประกอบของความพึ งพอใจในการทางาน ประกอบด้ วย 1) ลั กษณะส่ว นบุ คคล ได้ แก่
เพศ อายุ การศึก ษา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจส่วนบุค คล 2) ลักษณะงาน ได้แก่ งาน
ที่มีค วามท้ าทาย โอกาสก้ าวหน้ า ความเป็น อิส ระในการท างาน เพื่ อนร่ว มงาน ความรับ ผิด ชอบใน
หน้าที่ สภาพแวดล้อมในการทางาน ชื่ อเสีย งขององค์ การ และความมั่ นคงในการทางาน 3) ลั กษณะ
ของการจัดการ ได้แก่ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ระบบการบริหาร โครงสร้างองค์ก าร ระบบการควบคุ ม
ระบบการให้รางวัล ระบบการประเมิน ผลที่ยุ ติธรรม ระบบการส่ง เสริมและสนับสนุ น ความสามารถ
ของผู้บริหาร และสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ (นิติพล ภูตะโชติ, 2557)
ส่ว น สร้อ ยตระกู ล (ติ วยานนท์) อรรถมานะ (2545) กล่ าวว่า ความพึ ง พอใจในงานเป็ น
ทั ศ นคติ ที่ มีอ งค์ ป ระกอบ 3 อย่ า ง คื อ องค์ ป ระกอบทางด้ า นความคิ ด ความเข้ า ใจ (Cognitive
component) องค์ป ระกอบด้า นอารมณ์ห รือความรู้สึก (Affective Component) และองค์ประกอบ
ด้า นแนวโน้ มของพฤติ ก รรม (Behavioral Tendency Component) ซึ่ ง กิ ล เมอร์ (Gilmer, 1989
อ้างใน สร้อยตระกูล (ติว ยานนท์ ) อรรถมานะ, 2545, หน้า 145) ได้สรุป องค์ป ระกอบที่เอื้อต่ อความ
พึงพอใจในการในการทางานไว้ 10 ประการ คือ 1.ความมั่ นคงปลอดภัย ได้แ ก่ ความมั่นคงทางด้า น
กายภาพ และความมั่น คงปลอดภั ยในงาน 2.โอกาสก้าวหน้าในงาน ได้แก่ การมีโอกาสปรับตาแหน่ ง
ที่สูง ขึ้น 3.ลักษณะบริษั ทหรือ องค์ การ ได้แ ก่ ชื่ อเสีย ง ความสะดวกสบาย 4.ค่ าจ้า ง 5.ลักษณะของ
งานหรือความสนใจในลักษณะงาน เช่น มีความเป็นอิสระ ไม่น่าเบื่ อ มีโอกาสพูดคุยพบปะ หรือ งานที่
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ท้าทาย 6.การบั งคั บบั ญชา 7.ลั กษณะทางสั งคม 8.การติด ต่อ สื่อ สาร 9. สภาพแวดล้อ มการทางาน
เช่ น แสง เสี ยง และอากาศ เป็น ต้น 10.สิ่ง ตอบแทนหรื อสิ ท ธิป ระโยชน์ ต่า งๆ เช่ น สวั สดิ การด้ า น
ต่าง ๆ (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545)
ผลของความพอใจและไม่พึงพอใจในงาน มีผ ลต่อการตัดสิน ลาออกจากงาน ส าหรับบุ คลากร
ที่ไม่พึงพอใจมีแ นวโน้มจะขาดงาน (Absenteeism) บ่อยและ อาจลาออกจากงาน (Turnover) ดังนั้ น
จะเห็นได้ว่า ความพึง พอใจในงานจะมี ความสัมพัน ธ์กับ อัตราการเข้ าออกงาน ซึ่ งการลาออกจากงาน
จะมี การสัมภาษณ์ เหตุ ผลในการออกจากกงาน (Exit Interview) เพื่ อหาสาเหตุหรื อเหตุ ผลของการ
ออกจากงาน โดยบางองค์ก รจะใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีคาถามเกี่ย วกับความพึงพอใจในงาน การบริ หาร
จัดการ เป็นต้น (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2560)
ความผูก พัน กั บองค์ ก าร (Organization Commitment) หมายถึ ง ทั ศนคติ ระหว่ า ง
บุคคลกับ องค์การ ซึ่งยิน ดีที่จะร่ วมเป็น สมาชิก และไม่ เต็มใจที่ ในการอยู่กับองค์การ (ณั ฏฐพันธ์ เขจร
นัน ทน์ , 2551) นัก วิช าการได้ อธิ บายความผู กพั นระหว่า งบุ คคลและองค์ก าร จาก 2 มุ มมองคือ 1)
ความผู ก พัน ต่ อเนื่ อง (Continuance Commitment) 2) ความสอดคล้ องระหว่ างเป้า หมายบุค คล
และ องค์ ก าร ( Individual –Organization Goal-Congruence Orientation โดยอาศั ย ปั จ จั ย 3
ประการ ได้แก่ 1) ความเชื่อมั่นต่อ เป้าหมายและค่ านิยมขององค์ก าร 2) ความพร้อมที่จะทุ่มเทในการ
ทางาน และ 3) การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ดังนั้น ผู้วิจั ยจึงสรุปเป็ นพฤติ กรรมที่คนในองค์การแสดงออกมาในด้านต่ าง ๆ เช่น ความพึ ง
พอใจในงาน ความรู้สึก เกี่ยวข้ องในงาน และความผูก พันต่อ องค์ก าร เป็นปัจจั ยความเกี่ย วข้องในงาน
และองค์การ

2.8 ปัจ จัยภายในองค์การที่ม ีผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
องค์ การในปั จ จุบั น เป็ น องค์ ก ารที่ มีลั ก ษณะเป็น พลวัต จะต้ องมี ก ารปรับ เปลี่ย นรูป แบบ
โครงสร้างองค์การเพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทั้ งที่กาลั งเกิด ขึ้นและจะเกิ ดขึ้นในอนาคต โครงสร้า ง
องค์การจึงเป็น ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ การบริห ารจัดการองค์ก าร ซึ่ง แนวโน้ มองค์การจะปรั บเปลี่ย น
ตนเองไปสู่ องค์การสมัย ใหม่ มากขึ้น ซึ่ ง “องค์ก ารสมัย ใหม่ เป็น องค์ การที่มีการเปลี่ย นแปลงไปตาม
สภาพแวดล้ อมได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล มีก ารเปลี่ย นแปลงจากองค์ก ารแบบระบบ
ราชการสู่องค์การแบบการปรับตัว” (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2545) โดยทฤษฎีโครงสร้างองค์การสมัยใหม่พัฒนา
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มาจากแนวความคิ ด และทฤษฎี โ ครงสร้ า งองค์ ก ารแบบดั้ ง เดิ มของ Fayol, Taylor, Gulick และ
Weber เป็ นต้ น โดยรูป แบบโครงสร้า งองค์ก ารมี 4 รูป แบบ คือ แบบราชการ (เครื่ องจัก ร) แบบ
คณะกรรมการ แบบแมทริก ซ์ และแบบเครื อข่ าย (ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัต น์, 2552) นอกจากนี้
เสน่ห์ จุ้ย โต (2559: 67-79) น าเสนอการออกแบบองค์การสมัยใหม่ในลักษณะ 5’S Model กล่าวคื อ
1) องค์การจิ๋วแต่แจ๋ว คุณภาพ (Small) 2) องค์ การฉลาดทรงภู มิปัญญา (Smart) 3) องค์ การยิ้ มแย้ ม
เปี่ยมน้าใจ (Smile) 4) องค์การร่วมมือ ไร้ความขัด แย้ง (Smooth) และ 5) องค์ การทาเรื่อ งยากให้ง่า ย
และเร็ว (Simplify) (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2559)
ในการศึก ษาคุ ณลัก ษณะขององค์ การสมรรถนะสูงของ A.A. de Waal (2007) ได้ ศึกษาวิจั ย
ลัก ษณะขององค์ก ารสมรรถนะสูง จากองค์ ก าร 91 องค์ การ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจั ย ที่ส่ ง ผลให้
องค์ก ารมีลั กษณะขององค์ก ารสมรรถนะสู ง ประกอบด้ วยปัจ จัย 8 ประการ คื อ 1) การออกแบบ
องค์ ก าร ( Organizational design) 2) กลยุ ท ธ์ (Strategy) 3) กร ะบวน การ จั ด กา ร ( Process
management) 4) เทคโนโลยี (Technology) 5) ภาวะผู้ น า (Leadership) 6) ปั จ เจกบุค คลและ
บทบาท (Individuals & roles) 7.วัฒนธรรม (Culture) (André, 2007)
ในการศึก ษาคุ ณลั ก ษณะขององค์ ก ารสมรรถนะสู งของ AMA (American Management
Association) เมื่อ ปี ค.ศ. 2007 AMA ได้ น าเสนอลั ก ษณะขององค์ก ารสรรถนะสู งไว้ ว่า องค์ ก าร
สมรรถนะสู งมีกระบวนการซึ่งเสริมกลยุทธ์ กาหนดลัก ษณะการทางานที่ พนัก งานสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการทั้ ง ลู ก ค้ า ภายในและภายนอกภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ทางกลยุ ท ธ์ อาศั ย ปฏิ สั มพั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบ 5 องค์ ประกอบ คือ กลยุท ธ์ ภาวะผู้ นา ลูกค้า กระบวนการและโครงสร้าง และค่านิย ม
และความเชื่อ ดังภาพที่ 2.11
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ภาพที่ 2.11 ปฏิสัมพันธ์องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง
ที่มา: Overholt, Graell, Vicere and Jargon (2006; AMA, 2007: 18)
อี ก ทั้ ง BCG (The Boston Consulting Group) ได้ ศึ ก ษา และน า เสนอถึ ง ลั ก ษณะ ของ
องค์ ก า ร และ ทรั พ ยา กร มนุ ษ ย์ ใน High- Performance Organizations The Secret of Their
Success ปี ค.ศ. 2011 โดยประกอบด้วย 14 ลัก ษณะ ซึ่ง แบ่งเป็น 5 องค์ ประกอบที่สาคัญในการน า
องค์ การสู่ ความยั่ง ยืน ได้ นั้น ประกอบด้ วย 1) ภาวะผู้ นา ( leadership) 2) การออกแบบโครงสร้า ง
องค์การ (design) 3) คน (people) 4) การบริห ารการเปลี่ ยนแปลง (change management) และ
5) วัฒนธรรมและความผูกพัน (culture and engagement) ดังภาพที่ 2.12
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ค ุณ ลักษณะ
ทีม งานที่ มี ประสิ ท ธิภ าพสูง ในการขั บเคลื่ อ น
ความเร่งด่วนและทิศทางของผู้นาแต่ละราย
ท่อน้าเลี้ยงถูกเก็บไว้กับผู้นาในอนาคตที่มีทักษะ
ตรงกับความต้องการในอนาคต
ผู้บริหารระดับกลางสวมกอดและแปลงกลยุทธ์
โครงสร้ างและการจัดสรรทรัพ ยากรสะท้อนให้
เห็นถึงความสมดุลทางยุทธศาสตร์
มีการแบ่ง ชั้นจาก CEO ค่อนข้างน้อย และช่ว ง
ของการควบคุมที่กว้าง
ความรั บผิ ดชอบ การตั ดสิ น ใจที่ถู ก ต้อ ง และ
ความร่ ว มมื อ ถู ก สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยกระบวนกา ร
พิจารณา
ความสามารถของบุคคลตรงกับความต้องการ
แบรนด์ขององค์การคือทรัพย์สินหลัก
บทบาทที่ สาคัญ และคนเก่ง ที่ส าคั ญได้รั บการ
ระบุอย่างชัดเจนและได้รับการปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวัง
พั น ธ มิ ต ร ด้ า น ท รั พ ย า กร บุ ค ค ล แ ล ะ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงเป็นการคาดการณ์ถูกระเบียบ
องค์การเป็นองค์การที่มีวิวัฒนาการ
วัฒนธรรมเร่งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
การมีส่ว นร่วมถู กวัดและปลูกฝัง เพื่อสร้ างความ
พยายามในการตัดสินใจจากพนักงาน

ภาพที่ 2.12 High Effective Companies Manifest 14 Characteristics
ที่มา: BCG (2011: 4)
นอกจากนี้ BCG ได้ นาเสนอกรอบแนวคิ ดเกี่ย วกับ องค์ค วามรู้ ในการที่ องค์ก ารจะสามารถ
นาไปสู่สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมีแนวทาง ดังภาพที่ 2.13
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ภาวะผู้น า





การออกแบบ





คน





การบริห ารการเปลี่ย นแปลง





วัฒ นธ รรมและค วามผูกพัน




ข ้อเสนอที่เ ป็น ไปได้
วัดผลกระทบของการกาหนดภาวะผู้นาและการ
แทรกแซง
เพิ่มประสิทธิภาพเวลาและพลัง งานที่ใช้ในการ
เพิ่มความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จัดทาประวัติภาวะผู้นาในอนาคตเพื่อประโยชน์
ในการสรรหา
เพิ่ม ช่ว งการควบคุมและลดเลเยอร์และขนาด
ของลาดับผู้บริหาร
ปรับ โครงสร้ างองค์ก รโดยมี ลาดั บความส าคั ญ
เชิงกลยุทธ์และสร้างความสมดุลที่เหมาะสม
พัฒ นาบทบาทของผู้บ ริ ห ารระดับ กลางเพื่ อ
กระตุ้นการขับเคลื่อนผลกระทบและการมีส่ว น
ร่วม
ประเมินความต้องการคนเก่ งในอนาคตและจั ด
ตาแหน่งรับสมัครกับพวกเขา
ออกแบบแบรนด์ ของนายจ้างเพื่อให้เ หตุผลกั บ
พนักงานและรับสมัครที่แตกต่างจากคู่แข่ง
ฟื้นฟูยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรรวมถึงการ
หมุ น เวี ย นงานทั้ ง ระ ดั บ แผนกและภู มิ ภ า ค
สาหรับผู้นาในอนาคต
สร้ า งกลไกในการติ ดตามผลกระทบของการ
ริเริ่มขององค์กรและคาดการณ์เมื่อมีความเสี่ยง
พัฒ นาขั้ นตอนการปฏิ บั ติตามระเบีย บวินั ย ที่
กาหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ให้ อ านาจผู้ น าและผู้ จัดการระดั บ กลางตาม
ความยืดหยุ่นในการคาดการณ์ และปรับให้เข้ า
กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
กาหนดวัฒนธรรมที่ต้องการเพื่อให้สอดคล้องกล
ยุทธ์
ปรับเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้แน่ใจว่าแรงบันดาล
ใจทางวัฒนธรรมได้รับการสะท้อนอย่างชัดเจน
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ข ้อเสนอที่เ ป็น ไปได้
 มอบหมายความรับ ผิ ด ชอบในแนวนอนเพื่ อ
ขับเคลื่อ นการทางานข้า มสายงานร่ว มกัน และ
ข้อตกลงร่วมกัน
 ระบุกลุ่ม ที่มีเส้น ทางอาชีพที่ขาดหายไปหรือไม่
เหมาะสมและทาการปรั บเปลี่ ยนเพื่ อกระตุ้ น
การมีส่วนร่วม

ภาพที่ 2.13 High-Performance Organizations Know the Best Ways to Stay on Track
ที่มา: BCG (2011: 13)
ในการศึ ก ษาองค์ ก ารสมรรถนะสูง Dewaal (2010) ได้ อ ธิ บ ายปั จจั ย มิ ติ ด้ า นโครงสร้ า ง
องค์ การที่ส่ งผลต่อ องค์ การสมรรถนะสูงไว้อ ย่างน่า สนใจว่ าประกอบด้ วย การออกแบบองค์ การ กล
ยุทธ์ กระบวนการจัดการ และเทคโนโลยี ซึ่งจะอธิบาย ดังนี้
การออกแบบองค์การ องค์ก ารสมรรถนะสู งจะต้ องนั้ นจะอาศัย ความร่ว มมือของที ม ทั้ งข้า ม
สายงานและข้ ามองค์ การและการมี ส่ว นร่ว มจะเป็น สิ่ง สาคั ญสู งของการบริห าร ให้ ความสาคัญ ต่ อ
ประสิท ธิภ าพของทีม การพัฒ นาทีมด้ วยการสร้า งพัน ธะสัญ ญาร่ว มของที ม รับ ผิด ชอบร่ว มกั น การ
ออกแบบองค์ก ารแบบแบนราบลดความซ้ าซ้ อนของสายบั งคั บบั ญชาและมีค วามยืด หยุ่ น มีก ารใช้
ข้อมูล ความรู้ร่ วมกันโดยการสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกและจูง ใจ และการออกแบบองค์การจะต้อ ง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกด้ วยการประยุก ต์ใช้ รูปแบบธุร กิจอย่ างง่ ายบน
พื้นฐานของโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในคุณค่าของลูกค้า ผู้ขาย และ
บริบทของการตลาด
กลยุท ธ์ สาหรับ องค์ก ารสมรรถนะสูง นั้ น จะต้อ งมี วิ สัย ทัศ น์ที่ แข็ ง แกร่ง น่ าตื่ น เต้ น และมี
ความท้าทายบนพื้ นฐานของกลยุท ธ์ที่มีชั ยชนะ และมีความต่อเนื่อง มีความสมดุลระหว่างการมุ่ งเน้ น
ผลทั้ง ในระยะยาวและระยะสั้น และมีความสอดคล้อ งกัน ทั้งกลยุทธ์ เป้า หมาย และวัตถุ ประสงค์กั บ
ความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอก และมีการพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ สาหรับกลยุทธ์ที่ไม่สาเร็จ
กระบวนการจัด การ จะต้อ งมีค วามเป็นธรรมในโครงสร้ างรางวัล และสิ่ งจูงใจซึ่ง ถูกออกแบบ
เพื่ อ เป็ น การเสริมแรง ค่ า นิย ม และกลยุ ท ธ์ ขององค์ ก ารที่ ส นับ สนุ นวั ฒ นธรรมของผลงาน มี ก าร
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีระบบการสื่อสารที่มีปริทธิภาพสูง

46
เทคโนโลยี จะต้ องมี การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสถานที่ของการทางาน มีร ะบบ
สารองข้อ มูล แชร์ข้ อ มูล ร่ว มกัน และออกแบบการใช้ งานที่ผู้ ใช้ ส ามารถเข้ าถึ ง ได้ ง่า ย และปลูก ฝั ง
สมาชิกให้มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.9 ปัจ จัยสภาพแ วดล้อ มภายนอก (External Environment Factors)
A.A. Dewaal ได้ น าเสนอกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาคุ ณลั ก ษณะขององค์ ก ารสมรรถนะสู ง
ซึ่งอาศัยการพัฒนาจากกรอบแนวคิดของ Kotter และ Heskett (1992) และ Scott Morton (2003)
ซึ่งเป็นการศึกษา 2 มิติ แบ่งเป็น 8 ปัจจัย คือ มิติโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วยปัจจัย การออกแบบ
องค์การ กลยุทธ์ กระบวนการ และ เทคโนโลยี และมิ ติวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยปัจจัย ภาวะ
ผู้นา ปัจเจกบุ คคลและบทบาท และวั ฒนธรรม ส่วนสภาพแวดล้อ มภายนอกประกอบด้วยคู่แข่ งของ
องค์ การ กฎหมายมหาชน ลู กค้ า ซัพพลายเออร์ และผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสี ย และนอกจากนี้ Dewaal
ได้นาเสนอแนวโน้มและการพัฒนาของปั จจัยอื่ น ๆ ที่องค์การจะต้อ งปรับ เปลี่ย นตัวเองไปสู่เศรษฐกิ จ
แบบธุ รกิจ ระดับ โลก ซึ่งประกอบด้ว ย 1) โลกาภิวั ฒน์ (Globalization) 2) ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ (Impact of new technology) 3) การเปลี่ ย นขั้ ว อ านาจทางการตลาดของเอเชี ย และจี น
(Rebound of Asian markets and ascension of China) 4) ควา มเหลื่ อ มล้ า ทา งเศร ษฐกิ จ
5) สิ่งแวดล้ อม 6) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 7) สิ่งที่จับต้ องไม่ได้ เช่นความรู้ ทักษะของแรงงาน
และแนวโน้มของนวั ตกรรมที่ จะกลายเป็นสิ่ งจาเป็นและมี ความสาคัญอย่ างยิ่ งขององค์ การ 8) ภาวะ
ผู้นา และ 9) ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
นอกจากนี้ AMA (2007) ได้ นาเสนอปัจ จัย ที่มีอิ ทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ภาพขององค์ก ารไว้อ ย่า ง
น่า สนใจ ซึ่ งประกอบด้ ว ย คนเก่ งและทั ก ษะของแรงงาน (talent and skills of workforce) การ
เปลี่ ยนแปลงที่เ ร็ว ขึ้น (faster and disruptive change) เทคโนโลยี (technology) การเปลี่ ยนทาง
การเมืองและกฎหมาย (political and regulatory changes) อิทธิ พลทางจริ ยธรรม (the influence
of ethics) และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม (environment changes) (Association, 2007)
ในการศึ ก ษา องค์ก ารสมรรถนะสู งในครั้ง นี้ ผู้ศึ ก ษาได้ เ ลือ กศึ กษาปั จจั ย สภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ องค์ ก ารสมรรถนะสู ง ตามกรอบแนวคิ ด ของ Dewaal ปี 2012 คื อ 1)
โลกาภิวั ฒน์ 2) เทคโนโลยีใหม่ 3) การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของเอเชียและ 4) ความเหลื่อ ม
ล้าทางเศรษฐกิจ 5) สิ่งแวดล้อม 6) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 7) สิ่งที่ จับต้อง 8) ภาวะผู้นา และ
9) ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร
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2.10 กรอบแ นวคิด ในการศึกษ า
จากการศึ กษาแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม ผู้ ศึกษาสนใจศึ กษามิ ติของคุณลักษะของ
องค์ก ารสมรรถนะสูง ของ Dewaal ปี 2010 ซึ่ งประกอบด้ว ย 5 มิ ติ คื อ 1) มิติข องคุ ณภาพของการ
จัดการ 2) มิ ติการเปิดกว้ างและใส่ใจเชิงปฏิบัติ 3) มิติการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว 4) มิ ติการปรับปรุ ง
และฟื้น ฟูอย่า งต่อเนื่ อง และ 5) มิติ คุณภาพของพนักงาน และปัจจัย ภายในองค์ก าร ผู้ศึ กษามุ่ งศึกษา
ตามกรอบแนวคิดของ Dewaal ปี 2010 ใน 4 องค์ประกอบคือ 1) การออกแบบองค์การ 2) กลยุท ธ์
องค์ก าร 3) กระบวนการจัด การ 4) เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม ส าหรั บความเกี่ย วข้ องในงานและ
องค์การ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาใน 3 องค์ประกอบคือ 1)ความพึง พอใจในงาน 2) ความรู้สึก เกี่ยวข้อ งในงาน
และ 3) ความผูกพันต่อองค์การ
ส่วนการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยจะศึกษาองค์ป ระกอบของการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ตามตัวแบบ Matrix HRD ของ Gilley และ Eggland เมื่อปี 2002 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คื อ
1) การพัฒนารายบุคคล 2)การพัฒนาสายอาชีพ 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 4) การพัฒนา
องค์การ ดังนี้
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ปัจ จัย ส่ว นบุค ค ล
(Internal Organization Factor)
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สายงาน
5. ระดับตาแหน่ง
6.ระดับความรับผิดชอบ

สภาพแวดล้อมภายนอก
(External Environment)
1. โลกาภิวัตน์
2. เทคโนโลยีใหม่
3. การเปลี่ ย นขั้ วอ านาจทางการตลาดของ
เอเชียและจีน
4. ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
5. สิ่งแวดล้อม
6.การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
7. สิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (ความรู้ ทั ก ษะ และ
นวัตกรรม
8. ภาวะผู้นา
9. ความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสาร

องค ์การสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
1. มิติด้านคุณภาพของการจัดการ
2. มิติด้านการเปิดกว้างและใส่ใจ
เชิงปฏิบัติ
3. มิติด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะ
ยาว
4. มิติด้านการปรับปรุงและฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง
5. มิติด้านคุณภาพของบุคลากร

ปัจจัย ภายในองค ์การ
(Internal Organization Factor)
1.การออกแบบองค์การ
2.กลยุทธ์
3.กระบวนการจัดการ
4.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ค วามเกี่ย วข ้องในงานและองค ์การ
(Job and Organization Related)
1. ความพึงพอใจในงาน
2. ความเกี่ยวข้องในงาน
3. ความผูกพันต่อองค์การ

ภาพที่ 2.14 กรอบแนวคิดในการศึกษา

การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ (HRD)
1.การพัฒนารายบุคคล
2.การพัฒนาสายอาชีพ
3.การบริหารผลงาน
4.การพัฒนาองค์การ

บทที่ 3
ระเบีย บวิธ ีวิจ ัย
การวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย และการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ สู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารสมรรถนะสู ง
กรณีศึกษา: การยางแห่ง ประเทศไทย นั้ น ผู้วิจั ยจะใช้ร ะเบียบวิธีวิจัย โดยการศึกษาแบบผสมผสานทั้ ง
ในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) ซึ่งจะอาศัย ระเบี ยบวิธีวิ จัยเชิง ปริมาณเป็นหลักโดย
อาศัยการเก็บ ข้อมูลพื้ นฐานโดยใช้แ บบสอบถาม ส่ วนการวิจัยเชิ งคุณภาพ ใช้ก ารสัมภาษณ์เชิ งลึกจาก
ผู้บริ หารระดั บสูง ฝ่า ยทรั พยากรบุคคล และพนักงานระดับ หัวหน้า งานสายงานต่าง ๆ ของการยาง
แห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจ ัย
เพื่อให้การวิจั ยดาเนิน อย่า งเป็ นระบบด้ วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์ ของ
การวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนของการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 การจั ด เตรีย มและค้น คว้ า หาข้อ มู ล จากเอกสารทางวิ ช าการ ต า รา วารสาร
บทความ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การพัฒ นาทรัพยากรม นุ ษย์ บรรยากาศ
องค์ก าร และการทางานเป็ นทีม รวบรวมและสรุ ปประเด็น ในการศึ กษา กาหนดวั ตถุป ระสงค์ เขีย น
โครงร่ างการทาวิ จั ย และขอค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษา จากนั้ น ดา เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องให้สมบูรณ์และนาเสนอขออนุมัติหัวข้อ งานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนิน การวิ จัย ผู้วิ จัย สร้ างเครื่องมือ สาหรั บใช้ ในการวิ จัย ตรวจสอบความ
เชื่อถื อได้ (Reliability) ของเครื่อ งมือ จัด ทาแบบสอบถามเก็ บข้อ มูลจากกลุ่มตั วอย่ างที่ ใช้ ใ นการวิจั ย
และสัมภาษณ์ เชิงลึก นาข้ อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเ คราะห์และแปรผลการวิเ คราะห์ข้อมู ล
สรุปผลและเขียนเป็นรายงานผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจั ยดาเนินการจัดท าร่างรายงานผลการวิ จัยต่อ อาจารย์ที่ป รึกษา
และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ ปรับ ปรุงแก้ไขข้ อบกพร่อง จัดพิมพ์ตามที่
คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ตรวจสอบ และจัดพิมพ์รายงานผลการวิจั ยฉบับ สมบูรณ์ เพื่อขออนุมัติ
จบการศึกษา
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3.2 ประชากรแ ละกลุ่ม ตัวอย่าง
ปร ะชากร
บุคลากรของการยางแห่ งประเทศไทย ทั้ง ในส่ว นกลางและส่ วนภูมิ ภาค ในปี 2559 ทั้ง หมด
จานวน 3,004 คน
กลุ่มตัว อย่าง
ผู้วิจัย กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จ รูป โดยวิ ธีการคานวณสูต รของ ทาโร ยา
มาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560: 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ได้จานวนตัวอย่าง 97 ตัวอย่าง เลือก
กลุ่มตั วอย่ างโดยใช้ ความน่าจะเป็ นสุ่มตัวอย่ างแบบชั้น ภูมิ (Stratified sampling) แบ่ ง กลุ่ มเป็ นกลุ่ ม
สานักงานส่วนกลางและกลุ่มส่วนภูมิภาค (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2017)
สูตร

n=

n=
เมื่อ
e=
N=
n=
โดยสามารถแบ่งออกเป็น

สานักงานใหญ่
ภูมิภาค
(7 เขต 44 จังหวัด)
รวม

3004
1 + 3004 (0.102 )
96.78 ประมาณ 97
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร
จานวนตัวอย่าง
สานักงานใหญ่ และภูมิภาค ดังนี้
ประชากร
จ านวนตัว อย่าง
460

15

2,544

82

3,004

97
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3.3 เครื่อ งมือ ทีใ ช้ใ นการวิจ ัย
เครื่ องมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถามผู้ วิจั ยได้ส ร้า งขึ้น จาก การศึ กษา
วรรณกรรม เอกสาร ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1) แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับ ข้อมู ลส่ว นบุค คลของผู้ ตอบแบบประเมิน มีลัก ษณะ
เป็นแบบสารวจรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ระดับตาแหน่ง และระดั บ
ความรับผิดชอบ
ส่ว นที่ 2 แบบประเมิ นสอบถามความคิด เห็ น ต่อ ปั จ จั ยสภาพแวดล้ อ มภายนอก
ปัจจัยภายในองค์ก าร และระดับองค์การสมรรถนะสู ง สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของ Dewaal 2010
และการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ข อง Gilley & Eggland 2012 ข้ อค าถามทุกข้ อเป็น คาถามเชิง บวก
ทั้งหมด โดยลั กษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) ตาม
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้คะแนน 1,2,3,4 และ 5 ตามระดับในการตอบ ซึ่งผู้ตอบจะตอบคาถามว่ า
ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อข้อคาถามนั้นมากน้อยเพีย งใด มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคาถามในข้อนั้น
คะแนน 4 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับคาถามในข้อนั้น
คะแนน 3 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเฉยๆกับคาถามในข้อนั้น
คะแนน 2 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับคาถามในข้อนั้น
คะแนน 1 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคาถามในข้ อนั้น
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
2) การสัมภาษณ์แ บบเชิงลึก
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ ศึ ก ษาโดยการสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เชิ ง เนื้ อ หา ( Content) จาก
ผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทย ในระดับหัวหน้างานจากสายงานต่างๆ จานวน 10 คน
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย
การสร้ างเครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในการวิจัย ครั้ ง นี้ ผู้วิ จัยได้ด าเนิ นการสร้า ง
และตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องแล้ว นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิด ในการ
สร้างแบบประเมิน
2. ดาเนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมิน มีทั้งหมด 3 ส่วน
3. นาแบบประเมินที่ สร้างเสร็จ แล้ว ไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ ตรวจสอบแบบประเมิ น
ให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. น าแบบประเมิน ที่ไ ด้ มาหาความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ของแบบประเมิน โดยการ วั ด
ควา มสอดคล้ อ งภา ยใน ( Measure of Internal Consistency) ด้ ว ยวิ ธี สั ม ปร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟา
(coefficient-) ตามวิธีการของครอนบาค (Conbach) หากพบว่า หากมี ค่าตั้ งแต่ .80 ขึ้ นไป ถือว่ า
เชื่อถือได้ (ธานินทร์ ศิ ลป์จารุ, 2017) ซึ่งจากการทดสอบค่า Conbach’s Alpha ภาพรวมอยู่ที่ .832
ซึ่งมากกว่า .80 ถือว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ
5. นาแบบประเมิ นที่ ผ่า นการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งเนื้อ หา และความเชื่อ ถือ ได้ แล้ ว
จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูร ณ์ ไปใช้เก็ บข้ อมูล จากกลุ่มตัว อย่า งจริ งของบุ คลากรของการยางแห่ ง
ประเทศไทย

3.5 วิธ ีการวิเ คราะห์ข้อ มูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส า เร็ จ รู ป ( IBM SPSS
Statistics) ซึ่ง สถิ ติ ที่ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลมี ร ายละเอี ย ด ดัง นี้ วิ เคราะห์ ข้อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับของตัวแปร
5 ประเด็น ด้วย Likert-type scale มีระดับคะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าคะแนน
1
2
3
4
5

ระดับความเห็น
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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เมื่อนาคะแนนดังกล่าวไปใช้ มีการคานวณความกว้างของชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
=
5-1 = 0.80
จานวนชั้น
5
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
(2) ใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3) ตัว แปรอิ สระที่แ บ่งเป็ น 2 กลุ่ มย่อย ทดสอบด้วยการทดสอบที่ เป็นแบบกลุ่มตัวอย่ างเป็ น
อิสระจากกัน (t-test for Independent Sample) และตั วแปรที่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ มย่อยขึ้น ไป โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA)
(4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทดสอบด้วย Pearson’s Correlation
(5) การวิเ คราะห์อิทธิ พลของตัว แปร (ตัวแปรอิส ระ) ที่ส่ง ผลต่ อสภาพองค์ การสมรรถนะสู ง
(ตัวแปรตาม) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
(6) เกณฑ์ ใ นการแปลผลร ะดั บ ความสั มพั น ธ์ จ ากค่ า สั ม ประ สิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น
(Pearson’s Correlation) มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุขโข, 2555:
70)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 - 0.29 ระดับความสัมพันธ์ต่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30- 0.70 ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71- 1.00 ระดับความสัมพันธ์สูง

3.6 สมมติฐานการวิจ ัย
การศึกษาวิ จัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นองค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่ ง
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
3.6.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจ จัย ส่ว นบุค คลที่แ ตกต่างกัน มีผลต่อ ระดับความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน
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ประกอบด้วย
1) เพศที่แตกต่ างกั นมีผ ลต่ อผลต่อระดั บความคิ ดเห็นต่ อการเป็นองค์ก ารสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน
2) ช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่ อผลต่อ ระดับความคิด เห็นต่ อการเป็นองค์ การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน
3) ระดั บการศึก ษาที่แตกต่ างกัน มีผ ลต่อ ผลต่อ ระดับ ความคิ ดเห็น ต่อ การเป็ นองค์ การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน
4) สายงานที่แตกต่ างกันมี ผลต่อผลต่อระดับความคิดเห็น ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน
5) ระดับตาแหน่งงานที่แตกต่ างกันมี ผลต่อผลต่อระดับ ความคิ ดเห็นต่อ การเป็น องค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน
6) ระดับ ความรับ ผิด ชอบที่ แตกต่ างกัน มีมีผ ลต่ อผลต่ อระดั บความคิ ดเห็น ต่อ การเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ต่างกัน
3.6.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอกมีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวกต่อ การเป็น
องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ ไทย
ประกอบด้วย
1) โลกาภิวั ฒน์ มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่อ การเป็ นองค์ การสมรรถนะสู งของการยาง
แห่งประเทศไทย
2) เทคโนโลยีใ หม่มีความสั มพัน ธ์เชิ งบวกต่ อการเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสูง ของการยาง
แห่งประเทศไทย
3) การเปลี่ย นขั้วอานาจทางการค้าของเอเชียและจีน มีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่ อการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
4) ความเหลื่อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ มีค วามสัมพัน ธ์เชิ งบวกต่ อการเป็น องค์ การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย
5) สิ่งแวดล้อมมีความสัมพั นธ์เชิ งบวกต่อการเป็ นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ ง
ประเทศไทย
6) การเปลี่ ยนแปลงทางประชากรมีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย
7) สิ่งที่จับต้ องไม่ไ ด้มีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย

55
8) ภาวะผู้น ามีค วามสัมพันธ์ เชิ งบวกต่อ การเป็ นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ ง
ประเทศไทย
9) ความโปร่งใสและข้ อมูลข่า วสารมีความสัมพัน ธ์เชิงบวกต่อ โอกาสในการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
3.6.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจ จัย ภายในองค์ก ารมีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวกต่อ การเป็น องค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
1) การออกแบบองค์ก ารมี ความสัมพัน ธ์เ ชิ ง บวกต่อ การเป็น องค์การสมรรถนะสูง ของ
การยางแห่งประเทศไทย
2) กลยุ ทธ์อ งค์ การมีค วามสัมพั นธ์ เชิง บวกมีค วามสัมพันธ์ เชิ งบวกต่อ โอกาสในการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
3) การจั ดการมีความสัมพันธ์เ ชิงบวกต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ ง
ประเทศไทย
4) เทคโนโลยี และนวัต กรรมมี ความสัมพัน ธ์ เชิ งบวกต่อ การเป็น องค์ การสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย
3.6.4 สมมติฐานที่ 4 ปัจ จัย ความเกี่ย วข้อ งในงานและองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
1) ความพึง พอใจในงานมีค วามสัมพัน ธ์เ ชิง บวกต่อ การเป็ นองค์ การสมรรถนะสู งของ
การยางแห่งประเทศไทย
2) ความรู้ สึก เกี่ ยวข้องในงานมี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อการเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย
3) ความผูกพั นต่อ องค์ การมีความสัมพันธ์ เชิง บวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสู งของ
การยางแห่งประเทศไทย
3.6.5 สมมติฐ านที่ 5 การพัฒ นาทรัพ ยากร มนุษย์มี ค วามสัมพัน ธ์ เชิงบวกต่อ การเป็ น
องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
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1) การพั ฒนารายบุค คลมีค วามสัมพัน ธ์เ ชิง บวกต่ อการเป็ น องค์ก ารสมรรถนะสู งของ
การยางแห่งประเทศไทย
2) การพั ฒนาสายอาชีพ มีค วามสัมพัน ธ์เ ชิง บวกต่ อการเป็ น องค์ก ารสมรรถนะสู งของ
การยางแห่งประเทศไทย
3) การบริ หารผลงานมี มีความสัมพัน ธ์เชิง บวกต่อ การเป็นองค์ การสมรรถนะสูงของการ
ยางแห่งประเทศไทย
4) การพั ฒนาองค์ การมีความสั มพันธ์ เชิง บวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสู งของการ
ยางแห่งประเทศไทย
3.6.6 สมมติฐานที่ 6 ปัจ จัย ต่างๆ มีอ ิท ธิพ ลต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
1) ปัจจัยสภาพแวดล้อ มภายนอกมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์ก ารสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย
2) ปัจ จัย ภายในองค์ การมีอิ ทธิ พลต่ อการเป็น องค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ ง
ประเทศไทย
3) ความเกี่ย วข้ องในงานและองค์ การมี อิ ทธิ ต่อ การเป็ นองค์ การสมรรถนะสู งของการ
ยางแห่งประเทศไทย
4) การพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์มีค วามสั มพัน ธ์เชิ งบวกต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย

บทที่ 4
ผลการวิจ ัย
ผลการวิจั ยเรื่อ งปัจ จัยและการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ที่ ส่งผลต่อการเป็ นองค์การสมรรถนะ
สูง กรณีศึ ก ษา: การยางแห่ ง ประเทศไทย เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่ ง ใช้
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ งปริ มาณเป็ น หลั ก และเชิ ง คุ ณภาพเสริม โดยผู้ ศึ ก ษาเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากบุค ลากรของการยางแห่ง ประเทศไทยทุ ก
สาขาทั่ว ประเทศ โดยจ านวนตัว อย่า งทั้ งหมด คื อ 97 ตั วอย่ าง โดยผู้วิ จัยได้ส่ง แบบสอบถามทั้ง หมด
จานวน 200 ชุด โดยรับคืนมาทั้งหมด 164 ชุด ผู้วิจัยได้ผลวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 8 ตอน ดังนี้
4.1 ข้อมูลส่วนบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดั บ
ตาแหน่งงาน ระดับความรับผิดชอบ
4.2 ข้อ มูล ความคิด เห็ นของผู้ต อบแบบสอบถามต่อ สภาพแวดล้ อมภายนอกที่ส่ งผลต่ อการ
เป็นองค์การสมรรถนะสูง
4.3 ข้อ มูลความคิด เห็น ของผู้ต อบแบบสอบถามต่อปั จจั ยภายในองค์การที่ส่ งผลต่อ การเป็ น
องค์การสมรรถนะสูง
4.4 ข้อ มูล ความคิด เห็ นของผู้ต อบแบบสอบถามต่อ การพั ฒนาทรั พยากรมนุษ ย์ที่ ผลต่อ การ
เป็นองค์การสมรรถนะสูง
4.5 ข้อมูล ความคิดเห็ นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความเกี่ยวข้ องในงานและองค์การที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
4.6 ข้อมูล ความคิดเห็ นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเป็ นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยาง
แห่งประเทศไทย
4.7 ผลวิเคราะห์สมมติฐาน
4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
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4.1 ข้อ มูล ส่วนบุค คลของผู้ต อบแ บบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ มูลส่ว นบุค คล

จ านวน(คน)

ร้อ ยละ

1. เพศ

ชาย

77

47.0

2. อายุ

หญิง
รวม
26-30 ปี

87
164
31

53.0
100.0
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

4
103
57
-

2.4
62.8
34.8
-

164

100.0

3. ระดับการศึก ษา ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
รวม
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อ มูลส่ว นบุค คล
จ านวน(คน)
4. ห น่ ว ย ง าน ที่ ยุทธศาสตร์องค์การ
สังกัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การคลัง
ทรัพยากรมนุษย์
บริหารทรัพย์สิน
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
สถาบันวิจัยยาง
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
กยท.ภูมิภาค/เขต
กยท.จังหวัด
กยท.สาขา
สานักตรวจสอบภายใน
สานักผู้ว่าการ
กฎหมาย
อื่น ๆ
รวม

9
3
5
10
7
8
10
3
4
2
9
47
37
2
4
1
3
164

ร้อ ยละ
5.5
1.8
3.0
6.1
4.3
4.9
6.1
1.8
2.4
1.2
5.5
28.7
22.7
1.2
2.5
0.6
1.8
100.0
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อ มูลส่ว นบุค คล
จ านวน(คน)
5.ระดับตาแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับต้น
ปฏิบัติการ
รวม

2
23
48
91
164

ร้อ ยละ
1.2
14.0
29.3
55.5
100.0

6.ระดับความ
รับผิดชอบ

3
16
7
75
10
53
164

1.8
9.8
4.3
45.7
6.1
32.3
100.0

องค์การ
ภูมิภาค/เขต
ฝ่าย
กอง/แผนก
โรงงาน/ศูนย์
บุคคล
รวม

จากตารางที่ 4.1 พบว่า
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ53.0 และเพศชายจานวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0
2. ช่ว งอายุ กลุ่ มตั วอย่า งส่ วนใหญ่ มีอ ายุ ระหว่า ง 31-35 ปี จานวน 55 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 33.5
รองลงมามีอายุ 36-40 ปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 มีอายุ 26-30 ปี จานวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.9 อายุ 56-60 จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 มีอายุ 51-55 ปี จานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.5 มีอายุ 41-45 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และมีอายุ 46-50 ปี จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามลาดับ
3.ระดับการศึก ษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดั บปริญญาตรี จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8
รองลงมาคื อระดับ ปริ ญญาโท จ านวน 57 คน คิด เป็ นร้ อยละ 34.8 และการศึก ษาระดั บต่ ากว่ า
ปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลาดับ
4. หน่ว ยงานที่สั งกั ด กลุ่ มตั วอย่างส่ว นใหญ่ ปฏิ บัติ งานอยู่ใ นสายงาน กยท.จั งหวัด ร้ อยะ 28.7
รองลงมา กยท.สาขา ร้ อยละ 22.7 สถาบัน วิจั ยยางร้ อยละ 6.1 ฝ่ายทรั พยากรมนุษ ย์ร้ อยละ 6.1
กยท.ภูมิภาค/เขต ร้ อละ 5.5 ยุท ธศาสตร์อ งค์ การ ร้อ ยละ 5.5 วิ จัย และพั ฒนาอุต สาหกรรมยาง
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ร้อยละ 4.9 บริห ารทรั พย์สิน ร้อยละ 4.3 การคลั ง ร้อ ยละ 3.0 สานัก ผู้ว่าการ ร้ อยละ 2.5 พัฒนา
เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร ร้อ ยละ 2.4 เทคโนโลยีส ารสนเทศ ร้อ ยละ 1.8 ส่ ง เสริ มและ
พัฒนาการผลิต ร้อยละ 1.8 และอื่ น ร้อ ยละ 1.8 วิจัย และพัฒนาเศรษฐกิจ ยาง ร้อยละ 1.2 สานั ก
ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 1.2 และฝ่ายกฎหมาย ร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
5. ระดับตาแ หน่งงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นระดับปฏิบั ติการ จานวน 90 คน คิ ดเป็นร้อยละ
55.2 รองลงมา คือ ผู้ บริห ารระดับ ต้น จานวน 48 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.4 ผู้บ ริห ารระดั บกลาง
จานวน 23 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.1 และ ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง จานวน 2 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 1.2
ตามลาดับ
6. ระดับค วามรับผิด ชอบ กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรั บผิดชอบในระดับกอง/แผนก มีจานวน
74 คนคิ ดเป็น ร้อยละ 45.4 รองลงมามี ความรับผิด ชอบในระดั บบุคคล จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อ ย
ละ 32.5 ระดับภูมิภาค/เขต จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.8 ระดับโรงงาน/ศูนย์ จานวน 10 คน
คิดเป็น ร้อยละ 6.1 ระดับฝ่า ย จานวน 7 คน คิด เป็นร้อ ยละ 4.3 และระดับองค์การ จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
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4.2 ข้อ มูล ความคิด เห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ปัจจัยสภาพแวดล้อ ม
ภายนอก (ด้านโลกาภิวัฒน์) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
1. โลกาภิว ัฒ น์
1) ท่านคิดว่าสังคมดิจิทัลมีผลต่อการ

xˉ

S.D.

4.32

.716

3.95

.737

4.21

.766

เปลี่ยนแปลงขององค์การของท่าน
2) การกระจายความเจริญและสังคมเมืองเพิ่ม
มากขึ้นมีผลต่อองค์กรของท่าน
3) การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิต
สู่อุตสาหกรรมบริการมีผลต่อการวางแผน

แปลผล
สูงมาก
สูง

สูง

ธุรกิจขององค์การของท่าน
4) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลต่อ

3.76

.899

การกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

สูง

องค์การของท่าน
5) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ

3.96

.767

4.04

0.510

องค์การของท่าน
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก

สูง
สูง
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัจจัยสภาพแวดล้อ มภายนอกที่
ส่ง ผลต่ อการเป็น องค์ ก ารสมรรถนะสู ง ด้ านโลกาภิวั ฒน์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ สูง ( xˉ = 4.04,
S.D.=0.501 ) เมื่อพิ จารณาเป็น รายข้อ พบว่า ประเด็น ที่ก ลุ่มตั วอย่ างเห็น ด้วยสูง มาก คือ ท่ านคิ ดว่ า
สังคมดิจิทั ลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 รองลงมา คือ การ
เปลี่ ยนแปลงของอุ ตสาหกรรมการผลิต สู่ อุต สาหกรรมบริ การมีผ ลต่อ การวางแผนธุรกิ จขององค์ การ
ของท่าน โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ที่ 4.21 และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จส่ งผลกระทบต่อองค์ก ารของท่า น
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ปัจจัยสภาพแวดล้อ ม
ภายนอก (เทคโนโลยีใหม่) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
2. เทคโนโลยีใ หม่
1) เทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะ

xˉ

S.D.

4.26

.748

4.42

.646

ส่งผลต่อองค์การของท่านเป็นอย่างยิ่ง
2) เทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้ตัวท่านต้อง
ปรับตัวเองเองและพัฒนาตนเองอยู่

แปลผล
สูงมาก

สูงมาก

ตลอดเวลา
3) เทคโนโลยีใหม่จะทาให้องค์การของท่าน

4.05

.849

4.24

.815

4.08

.851

4.20

0.594

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
4) ความสามารถและความรวดเร็วในการ
สื่อสารส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน
5)การสื่อสารอย่างไร้ขีดจากัดมีผลกระทบต่อ
องค์การของท่าน
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง

สูง
สูงมาก
สูง
สูง
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3.43 - 4.23
4.24 – 5.00

สูง
สูงมาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างมีค วามคิ ดเห็น เกี่ยวกั บปัจจั ยสภาพแวดล้ อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการเป็นองค์ การสมรรถนะสูง ด้ านผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( xˉ =
4.20 , S.D. =0.594) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ประเด็ น ที่ก ลุ่ มตัว อย่ า งเห็ น ด้ว ยสู ง มาก คื อ
เทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้ ตัวท่านต้ องปรับตั วเองเองและพัฒ นาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.42 รองลงมา คือ เทคโนโลยีใ หม่ ที่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคตจะส่ งผลต่ อองค์ การของท่า นเป็น อย่ างยิ่ ง
และความสามารถและความรวดเร็วในการสื่ อสารส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน โดยมีค่ าเฉลี่ยอยู่ที่
4.26 และการสื่ อ สารอยางไร้ขี ด จากั ด มีผ ลกระทบต่ อ องค์ การของท่ าน โดยมี ค่า เฉลี่ย อยู่ที่ 4.08
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ภายนอก (การเปลี่ยนขั้วอานาจทางการตลาดของเอเชียและจีน) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการตลาดของ
S.D.
แปลผล
xˉ
เอเชียและจีน
1) ท่านคิดว่าการรวมกลุ่มของประเทศใน

4.00

.791

ภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลต่อการดาเนินงานของ

สูง

องค์การของท่าน
2) การเป็นมหาอานาจทางการค้าของจีนมี

4.21

.805

4.03

.755

4.08

0.648

ผลกระทบต่อองค์การของท่าน
3) การรวมกลุ่มสมาคมอาเซียนจะมี
ความสาคัญต่อองค์การของท่าน
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า

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

ปานกลาง
สูง
สูงมาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่ า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจั ยสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่ส่ง ผลต่อการเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสู ง ด้า นการเปลี่ย นขั้ วอ านาจทางการตลาดของเอเชีย และจี น
ในภาพรวมอยู่ในระดั บสูง ( xˉ = 4.08, S.D. =0.648 ) เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็น ด้วยสูงที่ สุด คือ การเป็น มหาอานาจทางการค้ าของจีน มีผลกระทบต่ อองค์การของท่า น
โดยมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ที่ 4.21 รองลงมา คือ การรวมกลุ่มสมาคมอาเซี ยนจะมีค วามสาคั ญต่อ องค์ การของ
ท่านโดยมีค่ าเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.03 และท่ านคิ ดว่าการรวมกลุ่ มของประเทศในภูมิ ภาคต่าง ๆ ส่ งผลต่ อ การ
ดาเนินงานขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ ยและค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อ ม
ภายนอก (ความเหลื่อ มล้ าทางเศรษฐกิจ ) ที่ส่ งผลต่อ การเป็น องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ ง
ประเทศไทย
3. ความเหลือ่ มล้าทางเศรษฐกิจ
1) การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้าทาง

xˉ

S.D.

3.91

.755

เศรษฐกิจของโลกจะส่งผลต่อการแข่งขันของ

แปลผล

สูง

องค์การของท่าน
2) นโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า

3.84

.759

3.88

0.683

ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อองค์การของท่าน
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง

สูง
สูง
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4.24 – 5.00

สูงมาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตั วอย่างมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจ จัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่ อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บสูง (
xˉ = 3.88, S.D. =0.683 ) เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ประเด็น ที่กลุ่มตัว อย่างเห็ นด้วยสูง ที่สุด คื อ
การกระจายรายได้และความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจของโลกจะส่ง ผลต่อ การแข่งขัน ขององค์การของ
ท่าน โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 3.91 รองลงมา คือ นโยบายการแก้ไ ขปัญ หาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ มี
ผลกระทบต่อองค์การของท่านโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ภายนอก (สิ่งแวดล้อม) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
4. สิ่งแวดล้อ ม
1) ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อองค์การของ

xˉ

S.D.

3.44

.948

3.63

.887

3.35

1.020

3.53

0.825

ท่าน
2) การแย่งชิงทรัพยากรส่งผลกระทบต่อ
องค์การของท่าน
3) มลภาวะมีผลต่อการจัดการขององค์การ
ของท่าน
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก

แปลผล
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจ จัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูง ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ ในระดับสูง ( xˉ = 3.53, S.D.
=0.825) เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ประเด็ นที่ ก ลุ่มตั ว อย่ า งเห็ น ด้ว ยสู งที่ สุ ด คื อ การแย่ ง ชิ ง
ทรัพยากรส่ง ผลกระทบต่อ องค์ก ารของท่าน โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 รองลงมา คือ ภาวะโลกร้อนส่ ง
ผลกระทบต่ อองค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.44 และ มลภาวะมีผลต่อการจัดการขององค์การ
ของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ภายนอก(การเปลี่ยนแปลงทางประชากร) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย
5. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
1) จานวนประชากรโลกและไทยส่งผล

xˉ

S.D.

3.44

.975

กระทบต่อการบริหารจัดการองค์การของ

แปลผล

สูง

ท่าน
2) กระแสสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกและประเทศ

3.42

.962

ไทยมีผลต่อการบริหารจัดการของการยาง

ปานกลาง

แห่งประเทศไทย
3) การอพยพของประชากรในถิ่นทุรกันดาร

3.09

1.006

หรือประเทศที่ด้อยพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนา

ปานกลาง

แล้วมีผลต่อการบริหารองค์การของท่าน
รวม

3.31

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก

0.836

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจ จัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อ การเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสู ง ด้ านการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง ( xˉ = 3.31, S.D. = 0.836) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้ว ย
สูงที่สุด คือ จานวนประชากรโลกและไทยส่งผลกระทบต่อการบริ หารจั ดการองค์ก ารของท่าน โดยมี
ค่า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.44 รองลงมาคือ กระแสสัง คมผู้สู ง อายุทั่ วโลกและประเทศไทยมี ผลต่อ การบริห า ร
จัดการของการยางแห่ งประเทศไทย โดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.43 และ การอพยพของประชากรในถิ่ น
ทุรกันดารหรือ ประเทศที่ด้อยพัฒนาสู่ ประเทศที่พัฒ นาแล้ว มีผลต่อ การบริ หารองค์การของท่าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ภายนอก (สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะของแรงงาน) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย
6. สิ่งที่จ ับต้อ งไม่ไ ด้
1) ท่านคิดว่าความรู้และทักษะของแรงงาน

xˉ

S.D.

3.93

.873

ในปัจจุบันจะมีผลต่อการแข่งขันและผลงาน

แปลผล

สูง

ขององค์การของท่าน
2) นวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อองค์การของ

4.14

.790

4.03

0.752

ท่าน
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก

สูง
สูง
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจ จัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อ การเป็น องค์ การสมรรถนะสูง ด้า นสิ่ง ที่จับ ต้องไม่ไ ด้ เช่น ความรู้แ ละทั กษะของแรงงาน ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดั บสูง ( xˉ = 4.03, S.D.= 0.752 ) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ าประเด็นที่ กลุ่ ม
ตัวอย่ างเห็ นด้วยสูงที่สุ ด คือ นวั ตกรรมจะส่ งผลกระทบต่อองค์การของท่าน โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.14
รองลงมาคือ ท่านคิ ดว่าความรู้และทักษะของแรงงานในปัจ จุบันจะมีผ ลต่อการแข่งขันและผลงานของ
องค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ภายนอก (ภาวะผู้นา) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
7. ภาวะผู้น า
1) ภาวะผู้นาในการจัดการความหลากหลาย

xˉ

S.D.

4.22

.776

ทางวัฒนธรรมมีผลต่อการบริหารจัดการของ

แปลผล

สูง

องค์การของท่าน
2)การสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้

4.15

.756

4.18

0.683

ส่วนเสียมีผลต่อองค์การของท่าน
รวม

สูง
สูง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัว อย่างมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จ จัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่
ส่งผลต่อการเป็ นองค์ การสมรรถนะสู ง ด้า นภาวะผู้น า ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง ( xˉ = 4.18 ) เมื่ อ
พิจารณาเป็น รายข้ อ พบว่าประเด็น ที่กลุ่มตัวอย่ างเห็น ด้วยสู งที่สุด คือ ภาวะผู้นาในการจัดการความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรมมีผ ลต่ อการบริ หารจั ดกา รขององค์ก ารของท่ านโดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.22
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รองลงมาคือ การสร้างความสมดุลระหว่า งผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียมีผ ลต่อ องค์ การของท่ าน โดยมีค่า เฉลี่ ย
อยู่ที่ 4.15
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก(ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทย
8. ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสส่งผล

xˉ

S.D.

3.99

.978

4.23

.818

ต่อการดาเนินงานขององค์การของท่าน
2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจาเป็นที่
องค์การจะต้องดาเนินการเพื่อการสื่อสารและ

แปลผล
สูง

สูง

สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานของ
องค์การของท่าน
รวม

4.10

0.767

สูง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกั บสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์ การสมรรถนะสูง ด้า นความโปร่งใสและข้อ มูลข่าวสาร ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ สูง ( xˉ
= 4.10 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่ก ลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยสูงที่สุด คือ การเปิด เผยข้อมู ล
ข่า วสารเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ อ งค์ ก ารจะต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ การสื่อ สารและสร้ า งความเข้ าใจในการ
ดาเนินงานขององค์การของท่ าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 รองลงมาคือ กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับความ
โปร่งใสส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99
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ตารางที่ 4.11 ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานของระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ย วกั บสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่ส่ งผลต่อ การเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสูง ของการยางแห่ง ประเทศไทย (ภาพรวมของปั จจั ย
สภาพแวดล้อมภายนอก)
xˉ

S.D.

แปลผล

1. โลกาภิวัฒน์

4.04

.510

สูง

2. เทคโนโลยีใหม่

4.20

.594

สูง

3. การเปลี่ยนขั้วอานาจทางการตลาดของ

4.08

.648

4. ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ

3.87

.683

สูง

5. สิ่งแวดล้อม

3.53

.825

สูง

6. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร

3.31

.836

ปานกลาง

7. สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ ทักษะของ

4.03

.752

8. ภาวะผู้นา

4.18

.683

สูง

9. ความโปร่งใส่และข้อมูลข่าวสาร

4.10

.767

สูง

3.92

0.471

สูง

สภาพแวดล้อ มภายนอก

เอเชียและจีน

แรงงาน และนวัตกรรม

เฉลี่ย

สูง

สูง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตั วอย่า งมีความคิด เห็นเกี่ยวกั บปัจจั ยสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่ส่ง ผลต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสู ง ในภาพรวมอยู่ใ นระดั บสู ง ( xˉ = 3.92 S.D.=0.471) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่ สุด คือ เทคโนโลยี ใหม่โดยมี ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.20 รองลงมาคือ ภาวะผู้นา โดยมีค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 และความโปร่ งใส่และข้ อมูลข่าวสาร โดยมี
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ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.10 ตามลาดับ และประเด็น ที่เห็ นด้ วยน้ อยที่ สุดคื อ การเปลี่ย นแปลงทางประชากร
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31

4.3 ข้อ มูล ความคิด เห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยภายในองค์การทีส่ ง่ ผลต่อ
การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ตาร างที่ 4.12 ค่า เฉลี่ย และค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความคิ ดเห็น ต่อปั จจั ยภายในองค์ การ
(การออกแบบโครงสร้างองค์การ) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
1. การออกแบบโครงสร้างองค ์กร

xˉ

S.D.

แปลผล

1) การออกแบบองค์การมีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

3.35

1.176

ปานกลาง

2) การออกแบบโครงสร้างองค์การของหน่วยงานของท่าน
คานึงถึงกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ

3.22

1.113

ปานกลาง

3) ลักษณะโครงสร้างองค์การของท่านมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

3.19

1.025

ปานกลาง

3.33

.993

ปานกลาง

3.18

1.029

ปานกลาง

3.26

0.864

ปานกลาง

สภาพแวดล้อม ลูกค้าคู่แข่ง และบริบทของการตลาด
4) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านรองรับการปรับ
เลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบการ
ประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านมีระบบการ
สื่อสารที่มีความรวดเร็ว
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
1.81 - 2.61
2.62 – 3.42
3.43 - 4.23

ต่าที่สุด
ต่า
ปานกลาง
สูง
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4.24 – 5.00

สูงมาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจั ยภายในองค์ การที่ส่งผลต่ อ
การเป็ นองค์ การสมรรถนะสูง ในด้ านการออกแบบโครงสร้า งองค์ การ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปาน
กลาง ( xˉ = 3.26) เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้ อ พบว่ าประเด็ นที่ก ลุ่มตั วอย่ างเห็น ด้วยสูงที่ สุด คือ การ
ออกแบบองค์ การมี ความสอดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอก โดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.35 รองลงมาคื อ การ ออกแบบโคร งสร้ า งองค์ ก ารของท่ า นรองรั บ การปรั บ เลื่ อ นต าแหน่ ง
ความก้ าวหน้า ในสายอาชีพ และระบบการประเมิน ผลงานอยางมี ประสิ ทธิภ าพ โดยมี ค่า เฉลี่ ยอยู่ที่
3.33 และการออกแบบโครงสร้า งองค์ก ารของหน่วยงานของท่า นคานึง ถึง กระบวนการทางานที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นระดับความคิดเห็ นต่อปัจจั ย
ภายในองค์การ (กลยุทธ์องค์การ) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
xˉ

2. กลยุท ธ์องค์การ
1) ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่ง น่า

S.D.

แปลผล

3.31

1.031 ปานกลาง

3.22

0.909 ปานกลาง

3.55

0.911

3.33

0.880 ปานกลาง

3.12

0.949 ปานกลาง

3.30

0.779 ปานกลาง

ตื่นเต้น และมีความท้าทายบนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่มีชัย
ชนะ
2) กลยุทธ์ขององค์การของท่านมีความต่อเนื่อ ง มีความ
สมดุลระห่างการมุ่งเน้นผลทั้งในระยะยาวและระยะสั้น
3) องค์การของท่านมีการกาหนดเป้าหมาย ความสาเร็จและ

สูง

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
4) องค์การของท่านมีความสอดคล้องกันทั้ง กลยุทธ์
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์กับความต้องการของ
สภาพแวดล้อมภายนอก
5) องค์การของท่านมีการพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ สาหรั บกล
ยุทธ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ประสบผลสาเร็จ
รวม
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การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจั ยภายในองค์ การที่ส่งผลต่ อ
การเป็นองค์ก ารสมรรถนะสู ง ในด้านกลยุ ทธ์องค์การ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง ( xˉ = 3.30 )
เมื่ อพิ จารณาเป็น รายข้ อ พบว่า ประเด็น ที่ก ลุ่มตัว อย่า งเห็น ด้ ว ยสู งที่ สุด คื อ องค์ก ารของท่ านมีก าร
กาหนดเป้าหมาย ความส าเร็จและตัว ชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 รองลงมาคือ องค์การของ
ท่านมีค วามสอดคล้ องกัน ทั้งกลยุทธ์ เป้าหมาย และวั ตถุประสงค์ กับความต้อ งการของสภาพแวดล้อ ม
ภายนอก โดยมี ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.33 และท่ านคิด ว่าองค์ก ารของท่า นมีวิ สัยทัศ น์ที่แ ข็งแกร่ง น่าตื่ นเต้ น
และมีความท้าทายบนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่มีชัยชนะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นระดับความคิดเห็ นต่อปัจจั ย
ภายในองค์การ (การจัดการ) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
xˉ

S.D.

1) องค์การของท่านมีความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างรางวัล
และสิ่งจูงใจ

2.89

1.027

2) มีการสร้างนวัตกรรมของผลิต กระบวนการทางาน และกวา
รบริกวารอย่างต่อเนื่อง

3.15

.897

3) องค์การของท่านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3.21

.878

ทุกกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง
4) องค์การของทานมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง

3.30

.948

5) องค์การของท่านมีการกาหนดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพที่

3.10

.967

3. การจัดการ

ชัดเจน

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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3. การจัดการ
6) องค์การมีการรายงานผลกวารดาเนินงานถึงทุกคนในข้อมูล
ทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปรับปรุง
ผลงาน
7) องค์การของทานมีการขับเคลื่อนกระบวนการที่สร้างห่วงโซ่

xˉ

S.D.

3.27

.907

แปลผล

ปานกลาง
3.13

.857

8) องค์การของท่านมีการขับเคลื่อน Best practice

3.09

.919

ปานกลาง

9) องค์การของท่านมีการกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.98

.984

ปานกลาง

รวม

3.12

0.764

ปานกลาง

แห่งคุณค่า (value chain) อย่างต่อเนื่อง

ปานกลาง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจั ยภายในองค์ การที่ส่งผลต่ อ
การเป็ นองค์ การสมรรถนะสู ง ในด้า นการจั ดการ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง ( xˉ = 3.12 )
เมื่อ พิจารณาเป็น รายข้อ พบว่ าประเด็นที่ กลุ่มตัวอย่างเห็น ด้วยสูง ที่สุด คือ องค์การของทานมีร ะบบ
การสื่อ สารที่ มีประสิทธิภ าพสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 รองลงมาคือ องค์การมีการรายงานผลกวาร
ดาเนิ นงานถึ งทุ ก คนในข้ อมู ลทางการเงิ น และไม่ ใช่ การเงิ นเพื่อ ที่ จะขับ เคลื่ อนการปรั บปรุ งผลงาน
โดยมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.27 และองค์ ก ารของท่ า นมีก ารปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิ ผ ลทุ ก
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 ตามลาดับ
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ตาร างที่ 4.15 ค่ าเฉลี่ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บความคิ ดเห็ นต่ อปั จจั ยภายในองค์ การ
(เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
xˉ

S.D.

แปลผล

1) องค์การของท่านมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.39

.946

ปานกลาง

2) องค์การของท่านมีระบบสารองข้อมูล แชร์ข้อมูลร่วมกัน

3.41

.945

ปานกลาง

และออกแบบการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
3) ระบบเทคโนโลยีภายในองค์การของท่านสอดคล้องและเอื้อ

3.32

.898

ปานกลาง

ต่อกระบวนการทางาน
4) การใช้เทคโนโลยีในองค์การของท่านสามารถเพิ่ม

3.58

.902

สูง

ประสิทธิภาพในการทางาน
5) องค์การของท่านให้ความสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรม

3.35

.966

ปานกลาง

6) การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะช่วยให้สร้างมูลค่าเพิ่มในผลการ
ดาเนินงานขององค์การของท่าน

3.94

.931

สูง

รวม

3.50

0.721

สูง

4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บปัจจั ยภายในองค์ก าร ที่ ส่งผล
ต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสู ง ในด้า นเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ ในระดับ สูง ( xˉ = 3.50 ) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ประเด็ นที่ก ลุ่มตั วอย่างเห็น ด้ว ยสูง ที่สุด คื อ การสร้า งสรรค์น วัต กรรมจะ
ช่วยให้สร้างมูลค่าเพิ่มในผลการดาเนิ นงานขององค์การของท่า น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 รองลงมาคื อ
การใช้เทคโนโลยี ในองค์การของท่า นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.58
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และองค์ก ารของท่า นมีระบบส ารองข้อมู ล แชร์ข้อ มูลร่ วมกัน และออกแบบการใช้ งานที่ผู้ใ ช้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 ค่า เฉลี่ ย และค่า เบี่ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ระดับ ความคิด เห็น ต่ อปั จ จัย ภายใน
องค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ภาพรวม)
ปัจ จัย ภายในองค์ก าร

xˉ

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 &

3.50

0.721

3.30

0.665

Innovation)
รวม

สูง
ปานกลาง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีระดับความคิดเห็ นต่อ ปัจจั ยภายในองค์ก ารที่ ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ประเด็น ที่ก ลุ่มตัวอย่า งเห็น ด้ว ยสู งที่ สุด คือ เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม โดยมีค่ าเฉลี่ ยอ ยู่ที่
3.50 รองลงมาคือ กลยุทธ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 และการออกแบบโครงสร้ างองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ ย
อยู่ที่ 3.26 ตามลาดับ
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4.4 ข้อ มูลความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทผี่ ลต่อการเป็น
องค์ก ารสมรรถนะสูง
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกั บการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนารายบุคคล
1. การพัฒนารายบุคคล
1) องค์การของท่านมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

xˉ

S.D.

3.85

.823

เรียนรู้ของพนักงานในองค์การ เช่น การฝึกอบรม

แปลผล

สูง

การศึกษาและพัฒนา
2) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่าน

3.62

.935

3.56

.915

3.36

.952

3.23

.987

3.46

.974

3.55

.915

3.89

.896

3.65

.905

ประสบการณ์ในอดีต
3) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
4) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5) องค์การของท่านมีการจูงใจเพื่อให้ท่านเกิดการ
พัฒนาตนเอง
6) องค์การของท่านมีการสารวจและวิเคราะห์ความ
จาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
7) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทางาน
8) องค์การของท่านมีการกาหนดแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ทั้งจากตัวท่านและหัวหน้างาน
9) องค์การของท่านมีการกาหนดขีดความสามารถ
ของตาแหน่งงาน

สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
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1. การพัฒนารายบุคคล
10) องค์การของท่านมีการวิเคราะห์หาจุดแข็งและ

xˉ

S.D.

3.29

.913

3.62

.902

3.63

0.887

3.66

0.847

3.59

0.857

3.56

0.696

จุดอ่อนของพนักงาน
11) องค์การของท่านมีการกาหนดพฤติกรรมที่
คาดหวัง
12) องค์การของท่านมีการกาหนดเครื่องมือในการ
พัฒนา
13) องค์การของท่านมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการพัฒนา
14) องค์การของท่านมีการประเมินผลและติดตาม
ผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
รวม

แปลผล
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ที่ส่งผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพั ฒนารายบุค คล ในภาพรวมอยู่ ในระดับสู ง
( xˉ = 3.56 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่ก ลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูง ที่สุด คือ องค์การของ
ท่านมีการกาหนดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทั้งจากตัวท่านและหัวหน้างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89
รองลงมาคือ องค์การของท่ านมี กิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการเรียนรู้ของพนั กงานในองค์ก าร เช่น การ
ฝึ ก อบรม การศึ ก ษาและพั ฒ นา โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.85 และองค์ ก ารของท่ า นมี ก ารก าหน ด
ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการพัฒนา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนาอาชีพ
2. การพัฒนาอาชีพ
1) องค์การของท่านมีการพัฒนาสายอาชีพซึ่งมุ่งเน้นที่ตัว

xˉ

S.D.

3.32

.918

3.34

.896

บุคคล และผลลัพธ์ระยะยาวขององค์การ
2) องค์การของท่านมีกิจกรรมการวางแผนสายอาชีพ
(Career planning) และ การบริหารสายอาชีพ (Career

แปลผล
ปานกลาง

ปานกลาง

Management)
3) องค์การของท่านมีการกาหนดความชัดเจนของ

3.35

1.054

3.56

.924

3.54

1.082

3.43

.934

3.03

1.036

3.04

1.059

3.10

.970

3.15

.953

โครงสร้างงานและตาแหน่งงาน
4) องค์การของท่านมีการจัดทาผังหรือกล่อง
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
5) องค์การของท่านมีการจัดทาเกณฑ์ในการเลื่อน
ตาแหน่งงานและโอนย้าย
6) องค์การของท่านมีการจัดทาผังและเกณฑ์ไป
ประยุกต์ใช้จริง
7) องค์การของท่านมีการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี
(Talent Management)
8) องค์การของท่านมีการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Planning)
9) ผู้บริหารในองค์การของท่านมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนการสืบทอดตาแหน่ง
10) องค์การของท่านมีการสร้างโมเดลสมรรถนะ
(Competency) ของผู้สืบทอดตาแหน่ง

ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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2. การพัฒนาอาชีพ
11) องค์การของท่านมีการประเมินสมรรถนะ

xˉ

S.D.

3.34

.968

3.21

.938

3.15

0.907

3.27

0.755

(Competency) ของผู้สืบทอดตาแหน่งที่กาหนดขึ้น
12)องค์การของท่านมีการจัดทาแผนพัฒนาความสามารถ
ของผู้สืบทอดตาแหน่ง
13) องค์การของท่านมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาความสามารถของผู้สืบทอดตาแหน่ง
รวม

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.18 พบว่ า กลุ่มตั วอย่ างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่ งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้า นการพัฒ นาอาชี พในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง
( xˉ = 3.27) เมื่ อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ประเด็ นที่กลุ่มตัวอย่า งเห็นด้ วยสูงที่ สุด คือ องค์ก ารของ
ท่า นมี การจั ดท าผั งหรือ กล่ องความก้า วหน้า ในต าแหน่ งงาน โดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.56 รองลงมาคื อ
องค์ การของท่า นมี การจัด ทาเกณฑ์ ในการเลื่ อนตาแหน่ง งานและโอนย้า ย โดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.54
และองค์การของท่านมีการจัดทาผังและเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้จริง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการบริหารผลงาน
3. การบริหารผลงาน
1) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร

xˉ

S.D.

3.41

.761

ผลงานในเชิงกลยุทธ์เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมายของ

แปลผล

ปานกลาง

องค์การและเป้าหมายรายบุคคล
2) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหาร

3.32

.891

ผลงานในเชิงการบริหาร โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ปานกลาง

เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับพนักงาน การปรับเงินเดือน
การเลื่อนตาแหน่งและการหมุนเวียนงาน
3) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหาร

3.29

.888

ผลงานเพื่อการสื่อสารถึงสิ่งพนักงานทาได้ดี สิ่งที่ควร

ปานกลาง

ปรับปรุง ความคาดหวังของหัวหน้างาน
4) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร

3.43

.887

3.40

.924

3.32

.844

ผลงานเพื่อการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง
5) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ผลงานเพื่อการบารุงรักษาองค์การ
6) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ผลงานเพื่อการรับรู้ข้อมูลสาหรับการใช้พยากรณ์ใน

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

การเลือกใช้เครื่องมือใหม่ ๆ
8) องค์การของท่านมีการกาหนดเป้าหมายในการ

3.58

.893

3.52

.868

3.55

.853

ทางานอย่างชัดเจน
9) องค์การของท่านมีการกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ
10) การกาหนดเป้าหมายของผลงานเป็นการยอมรับ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

สูง
สูง
สูง
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3. การบริหารผลงาน
11) การประเมินผลงานในองค์การของท่านมีการ

xˉ

S.D.

3.48

.969

ประเมินอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และสามารถ

แปลผล

สูง

ตรวจสอบได้
12) ในการประเมินผลงาน ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจง

3.44

.921

3.31

.926

และให้ข้อมูลย้อนกลับต่อท่านทุกครั้งที่มีการประเมิน
13) ในองค์การของท่านมีการนาผลการประเมินผลงาน
ไปใช้ในการให้รางวัลและโอกาสในการพัฒนาอย่างเป็น

สูง

ปานกลาง

ระบบ
รวม

3.41

0.735 ปานกลาง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.19 พบว่ า กลุ่มตั วอย่ างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ที่ ส่ง ผลต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูง ด้ านการบริห ารผลงานในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปาน
กลาง ( xˉ = 3.41) เมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ าประเด็น ที่ ก ลุ่ มตั ว อย่ างเห็ น ด้ว ยสู ง ที่สุ ด คื อ
องค์การของท่านมี การกาหนดเป้าหมายในการทางานอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.58 รองลงมา
คือ การกาหนดเป้าหมายของผลงานเป็นการยอมรับระหว่างผู้บังคั บบัญชาและผู้ใต้บังคับบั ญชา โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 และองค์ก ารของท่ านมีการกาหนดเป้ าหมายที่ สอดคล้อ งและเชื่ อมโยงกั บวิ สัยทัศ น์
และกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพัฒนาองค์การ
4. การพัฒนาองค์การ
1) องค์ก ารของท่ านมุ่ งเน้ นการเปลี่ย นแปลงความเชื่ อ

xˉ

S.D.

3.35

.937

ทัศ นคติ ค่ า นิ ย มเพื่ อ ช่ ว ยให้ ป รั บ ตัว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ

แปลผล

ปานกลาง

วิทยาการสมั ยใหม่ การตลาด สิ่งท้า ทายใหม่ และการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
2) องค์ ก ารของท่ า นมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย องค์ ก ารเพื่ อ การ

3.32

.926

3.63

.837

3.42

.829

3.55

.902

3.56

.921

พัฒนา
3) องค์ ก ารของท่ า นมี ก า รก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละวา ง
แผนการพัฒนาองค์การ
4) องค์การของท่านมีการด าเนินการนาแผนการพัฒนา
องค์การไปใช้งานจริง
5) องค์ ก าร ของท่ า นมี ก าร ประเมิ น ผลการ พั ฒ น า
องค์การ
6) ปั จ จุบั น องค์ ก ารของท่ านมี ก วารสร้า งวั ฒนธรรม
องค์ การด้ว ยการก าหนดค่ านิย มองค์ก าร (Values) ไว้

ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง

สูง

อย่างชัดเจน
7) องค์การของท่านมุ่ง เน้นการจั ดการความรู้และสร้า ง

3.40

.867

3.22

.930

3.53

.875

3.44

0.728

บรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้
8) องค์ การของท่า นมีก ารบริ หารเปลี่ ยนแปลงอย่ า ง
เป็นระบบ
9) องค์ก ารของท่านมีการบริหารความเสี่ยงเพื่ อรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รวม

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
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การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การสมรรถนะสูง ด้านการพั ฒนาองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( xˉ
= 3.44) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสู งที่สุด คือ องค์การของท่านมี
การกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนการพัฒ นาองค์ การ โดยมี ค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 รองลงมาคือ ปัจ จุบั น
องค์ก ารของท่ า นมี การสร้า งวั ฒ นธรรมองค์ การด้ว ยการกาหนดค่า นิย มองค์ การ ( Values) ไว้ อย่ า ง
ชัด เจน โดยมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.56 และองค์ การของท่ านมีก ารประเมิ นผลการพัฒ นาองค์ การ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ภาพรวม)
xˉ

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

3.41

0.685

ปานกลาง

การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์

รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
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3.43 - 4.23
4.24 – 5.00

สูง
สูงมาก

จากตารางที่ 4.21 พบว่ า กลุ่มตั วอย่ างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ที่ส่ งผลต่อ การเป็น องค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง ( xˉ = 3.41) เมื่ อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ าประเด็ นที่ กลุ่ มตั วอย่า งเห็น ด้ว ยสู งที่ สุด คื อ การพั ฒนารายบุค คลโดยมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.56 รองลงมาคื อ การพัฒนาองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 3.44 และการบริหารผลงาน
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 ตามลาดับ
4.5 ข้อ มูลความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ ปัจ จัย ความเกี่ยวข้องในงานและองค์การที่
ส่งผลต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูง
ตารางที่ 4.22 ค่า เฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ย วกับ ความเกี่ ยวข้ องใน
งานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความพึงพอใจในงาน)
1. ความพึงพอใจในงาน
S.D.
แปลผล
xˉ
1) งานที่รับผิดชอบมีลักษณะตรงกับความรู้ความสามารถ

3.76

.935

สูง

2) ปริมาณงานที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม

3.44

1.064

สูง

3) งานในหน้าที่ของทานมีความท้าทายให้อยากปฏิบัติ

3.79

.969

สูง

4) งานที่ท่านทาอยู่มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือ

3.55

.980

สูง

3.60

.970

สูง

3.53

.930

สูง

3.43

.979

สูง

ของท่าน

โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น
5) ท่านได้รับโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา
ทักษะให้เกิดความชานาญ
6) องค์การของท่านมีการกาหนดนโยบายและแผนงานที่มี
ความชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
7) ผู้บริหารขององค์การมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเพื่อให้องค์การมุ่งสู่ความสาเร็จ
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1. ความพึงพอใจในงาน
8) ผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดง

xˉ

S.D.

แปลผล

3.86

.864

สูง

3.80

.921

สูง

4.12

.716

สูง

3.91

.847

สูง

3.74

.878

สูง

3.70

0.648

สูง

ความคิดเห็นอย่างสม่าเสมอ
9) ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรมในการบังคับ
บัญชา
10) งานที่ท่านรับผิดชอบได้สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อ
ร่วมงาน
11) เมื่อเกิดปัญหาในงานท่านไม่เคยมีความรู้สึกโดดเดี่ยว
มีเพื่อนร่วมงานช่วยกันแก้ไขปัญหา
12) สถานที่ทางานในองค์การของท่านส่งเสริม
ให้เกิดความรู้สึกว่าอยากทางาน
รวม
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.22 พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีค วามคิ ดเห็น เกี่ ยวกับปั จจั ยความเกี่ย วข้ องในงาน
และองค์การที่ ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความพึงพอใจในงาน) ในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง
( xˉ = 3.70) เมื่อพิ จารณาเป็น รายข้อ พบว่าประเด็นที่ กลุ่มตัว อย่า งเห็ นด้ว ยสูง ที่สุ ด คื อ งานที่ ท่า น
รับผิด ชอบได้ส ร้างความคุ้นเคยกั บเพื่อ ร่วมงาน โดยมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ที่ 4.12 รองลงมาคือ เมื่อ เกิด ปัญหา
ในงานท่ านไม่เคยมี ความรู้สึ กโดดเดี่ยว มีเ พื่อนร่ว มงานช่ว ยกัน แก้ ไขปั ญหา โดยมี ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.91
และผู้บังคั บบัญชาของท่านรับ ฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างสม่าเสมอ โดยมีค่ าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.86 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเกี่ยวข้อง
ในงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความเกี่ยวข้องในงาน)
2. ความเกี่ยวข้องในงาน
S.D
แปลผล
xˉ
1) ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านปฏิบัตินั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง

4.07

.855

สูง

4.27

.677

สูง

3)ท่านมีความรู้สึกว่าอยากทางานให้สาเร็จอย่างต่อเนื่อง

4.31

.723

สูง

4) ท่านมีความรู้สึกว่าต้องการทางานให้ผลงานออกมาดี

4.49

.669

สูง

5) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งในการทางานให้

4.21

.758

สูง

3.94

.944

สูง

3.98

.829

สูง

4.18

0.564

สูง

ต่อองค์การ
2)ท่านมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดเวลา

ประสบความสาเร็จ
6) ถ้าหากมีอุปสรรคต่อการทางานท่านรู้สึกว่ามีความกังวล
ใจ
7) บางครั้งท่านมีความเครียดต่อความต้อ งการที่จะทางาน
ให้ประสบผลสาเร็จ
รวม
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
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จากตารางที่ 4.23 พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีค วามคิ ดเห็น เกี่ ยวกับปั จจั ยความเกี่ย วข้ องในงาน
และองค์ ก ารที่ ส่ งผลต่ อการเป็ น องค์ ก ารสมรรถนะสู ง (ความเกี่ ยวข้ อ งในงาน) ในภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับสูง ( xˉ = 4.18) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยสูงที่สุด คือ ท่า น
มีค วามรู้ สึ ก ว่า ต้ อ งการท างานให้ ผ ลงานออกมาดี โดยมี ค่า เฉลี่ย อยู่ ที่ 4.49 รองลงมา คื อ ท่ า นมี
ความรู้ สึกว่าอยากท างานให้สาเร็จอย่า งต่อเนื่ อง โดยมีค่า เฉลี่ย อยู่ที่ 4.31 และท่ านมีค วามรับ ผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเกี่ยวข้อ ง
ในงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ความผูกพันต่อองค์การ)
3. ความผูก พันต่อ องค์ก าร
S.D
แปลผล
xˉ
1) ท่านมีความผูกพันต่อองค์การตลอดระยะเวลาในการ

4.07

.855

สูง

2) ท่านคิดว่าการปกป้องชื่อเสียงขององค์การเป็นสิ่งสาคัญ

4.27

.677

สูงมาก

3) ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในองค์การแห่งนี้

4.31

.723

สูงมาก

4) ท่านมีความเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

4.49

.669

สูงมาก

5) ท่านมีความไว้วางใจในทุก ๆ ด้านขององค์การของท่าน

4.21

.758

สูง

6) ท่านมีความตั้งใจที่จะทางานกับองค์การจนเกษียณอายุ

3.94

.944

สูง

รวม

4.22

0.629

สูง

ทางาน

ความสาเร็จขององค์การ

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.24 พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีค วามคิ ดเห็น เกี่ ยวกับปั จจั ยความเกี่ย วข้ องในงาน
และองค์ก ารที่ ส่ง ผลต่ อการเป็น องค์ การสมรรถนะสูง (ความผู ก พัน ต่อ องค์ การ) ในภาพรวมอยู่ ใ น
ระดั บสู ง ( xˉ = 4.22) เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่ าประเด็น ที่กลุ่ มตั วอย่างเห็ นด้ วยสู งที่ สุด คื อ
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ท่านมีความเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความสาเร็จขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49
รองลงมา คือ ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์ก ารแห่งนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 และท่านคิ ด
ว่าการปกป้องชื่อเสียงขององค์การเป็นสิ่งสาคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 4.27 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเกี่ยวข้อง
ในงานและองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (ภาพรวม)
ภาพรวมด้านปัจจัยความเกี่ย วข้อ งในงานและองค์ก าร xˉ
S.D
แปลผล
ความพึงพอใจในงาน

3.70

0.648

สูง

ความเกี่ยวข้องในงาน

4.18

0.564

สูง

ความผูกพันต่อองค์การ

4.22

0.629

สูง

4.03

0.502

สูง

รวม
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก

จากตารางที่ 4.25 พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีค วามคิ ดเห็น เกี่ ยวกับปั จจั ยความเกี่ย วข้ องในงาน
และองค์ก ารที่ส่ งผลต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูง ในภาพร วมอยู่ ในระดับสู ง ( xˉ = 4.03) เมื่ อ
พิจารณาเป็น รายข้อ พบว่ าประเด็ นที่ก ลุ่มตั วอย่ างเห็นด้ วยสู งที่สุ ด คื อ ความผูกพั นต่อ องค์ การโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 รองลงมา คือ ความเกี่ยวข้องในงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 และความพึงพอใจใน
งาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 ตามลาดับ

91

4.6 ข้อ มูลความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติคุณภาพการจัดการ)
xˉ

S.D.

แปลผล

1) การจัดการขององค์การของท่านได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก

3.70

.785

สูง

ในองค์การ
2) การจัดการขององค์การของท่านมีความยุติธรรม

3.53

.943

สูง

3) การจัดการขององค์การของท่านเป็นแบบอย่างสาหรับสมาชิกใน
องค์การ

3.55

.881

สูง

4) การจัดการขององค์การของท่านใช้การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
5) การจัดการขององค์การของท่านใช้การดาเนินการอย่างรวดเร็ว

3.38
3.45

.889
.902

สูง
สูง

6) การจัดการองค์การของท่านจะช่วยให้สมาชิกในองค์การบรรลุผล

3.57

.837

สูง

ที่ดีขึ้น
7) การจัดการขององค์การของท่านมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลสาเร็จ

3.80

.843

สูง

8) การจัดการขององค์การของท่านมีประสิทธิภาพมาก
9) การจัดการขององค์การของท่านใช้ความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง

3.55
3.44

.948
.961

สูง
สูง

10) การจัดการขององค์การของท่านมีความมั่นใจ
11) การจัดการขององค์การของท่านให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงาน

3.52
3.58

.910
.942

สูง
สูง

12) การจัดการขององค์การของท่านถือว่าสมาชิกขององค์การ

3.74

.820

สูง

3.56

0.726

สูง

1. มิต ิดา้ นค ุณภาพการจัดการ

รับผิดชอบต่อผลงานของตนเสมอ
รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
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3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.26 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ เกี่ ย วกับ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสู งของการยางแห่งประเทศไทย (มิติคุณภาพการจัด การ) ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง ( xˉ =
3.56) เมื่อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ประเด็ นที่ ก ลุ่มตัว อย่ า งเห็น ด้ว ยสูง ที่สุ ด คื อ การจั ด การของ
องค์ การของท่า นมุ่ง เน้ นไปที่การบรรลุ ผลส าเร็จ โดยมีค่ าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 รองลงมา คือ การจัด การ
ขององค์ การของท่า นถือ ว่า สมาชิกขององค์ การรับ ผิดชอบต่ อผลงานของตนเสมอ โดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.74 และการจัดการขององค์การของท่า นได้รับความไว้ วางใจจากสมาชิกในองค์การโดยมีค่า เฉลี่ยอยู่
ที่ 3.70 ตามลาดับ
ตาร างที่ 4.27 ค่า เฉลี่ ยและค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานของระดับ ความคิดเห็น เกี่ย วกั บการเป็นองค์ การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้านการเปิดกว้างและใส่ใจเชิงปฏิบัติ)
2. มิต ิด ้านการเปิด กว้างและใส่ใ จเช ิง ปฏิบัต ิ

xˉ

S.D

แปลผล

1) ผู้บริหารขององค์การของท่านมักมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับ
พนักงาน

3.65

.959

สูง

2) สมาชิกในองค์การใช้เวลามากในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน

3.43

.873

สูง

ความรู้และการเรียนรู้
3) สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการกระบวนการที่สาคัญเสมอ

3.53

.877

สูง

4) การจัดการขององค์การของท่านสามารถทาผิดพลาดได้
5) การจัดการขององค์การของท่านรองรับเปลี่ยนแปลง

3.35
3.46

.950
.875

สูง
สูง

3.48

0.721

สูง

รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
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จากตารางที่ 4.27 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ เกี่ ย วกับ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้านการเปิด กว้างและใส่ใ จเชิงปฏิบัติ) ในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับ สูง ( xˉ = 3.48) เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ประเด็น ที่ก ลุ่มตัว อย่ างเห็ นด้ วยสูง ที่สุ ด คื อ
ผู้บ ริ ห ารขององค์ ก ารของท่า นมั ก มี ส่ ว นร่ว มในการพู ดคุ ย กั บ พนั ก งาน โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.65
รองลงมา คื อ สมาชิกในองค์ก ารมีส่ว นร่วมในการกระบวนการที่สาคั ญเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53
และการจัดการขององค์การของท่านรองรับเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 ตามลาดับ
ตาร างที่ 4.28 ค่า เฉลี่ ยและค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานของระดับ ความคิดเห็น เกี่ย วกั บการเป็นองค์ การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว)
3. มิติก ารมุ่งเน้น ผลลัพธ์ร ะยะยาว
S.D
แปลผล
xˉ
1)องค์การของท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้มี

3.75

.748

สูง

4.06

.796

สูง

3.90

.907

สูง

3.57

1.012

สูง

3.73

.867

สูง

3.80

0.627

สูง

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
2)องค์การของท่านมีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดี
ที่สุด
3)การจัดการขององค์การของท่านได้รับการยอมรับเป็น
เวลานาน
4)ผู้บริหารคนใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายใน
องค์การ
5)องค์การของท่านเป็นสถานที่ทางานที่ปลอดภัยสาหรับ
สมาชิกในองค์การ
รวม
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
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4.24 – 5.00

สูงมาก

จากตารางที่ 4.28 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ เกี่ ย วกับ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว) ในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง
( xˉ = 3.80) เมื่ อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ประเด็ นที่กลุ่มตัวอย่า งเห็นด้ วยสูงที่ สุด คือ องค์ก ารของ
ท่านมีเป้า หมายเพื่ อให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุ ดโดยมีค่า เฉลี่ยอยู่ ที่ 4.06 รองลงมา คื อ การจั ดการของ
องค์ก ารของท่า นได้รั บการยอมรับ เป็น เวลานาน โดยมีค่ าเฉลี่ย อยู่ ที่ 3.90 และองค์ก ารของท่า นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 ตามลาดับ
ตาร างที่ 4.29 ค่าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดั บความคิด เห็น เกี่ ยวกั บการเป็น องค์ การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติการปรับปรุงและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง)
4. มิติก ารปรับปรุงและฟืน้ ฟูอ ย่างต่อเนือ่ ง
S.D
แปลผล
xˉ
1) องค์การของท่านได้กาหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน

3.67

.854

สูง

2) กระบวนการทางานองค์การของท่านมีการปรับปรุง

3.58

.852

สูง

3.51

.876

สูง

3.52

.832

สูง

3.61

.898

สูง

3.58

.927

สูง

3.36

.881

ปานกลาง

3.37

.886

ปานกลาง

3.51

0.697

สูง

อย่างต่อเนื่อง
3) ในกระบวนการขององค์การของท่านมีความเรียบง่าย
อย่างต่อเนื่อง
4) ในกระบวนการขององค์การของท่านสอดคล้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง
5) ในองค์การของท่านจะมีการรายงานข้อมูลทุกอย่างที่
สาคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ
6) ในองค์การของท่านมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่ไม่ ใช่ทางการเงินแก่สมาชิกในองค์การ
7) องค์การของท่านมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักอย่าง
ต่อเนื่อง
8) องค์การของท่านสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
กระบวนการและบริการของตนอย่างต่อเนื่อง
รวม
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การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.29 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ เกี่ ย วกับ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติ การปรั บปรุงและฟื้นฟูอ ย่างต่อเนื่อง) ในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับ สูง ( xˉ = 3.51) เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ประเด็น ที่ก ลุ่มตัว อย่ างเห็ นด้ วยสูง ที่สุ ด คื อ
องค์ การของท่านได้ก าหนดกลยุทธ์ ไว้อ ย่างชัดเจนโดยมี ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.67 รองลงมา คื อ ในองค์การ
ของท่านจะมีก ารรายงานข้อ มูลทุกอย่างที่ส าคัญต่อประสิท ธิภาพขององค์ การ โดยมีค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.61
และกระบวนการท างานองค์ ก ารของท่า นมีก ารปรับ ปรุง อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ในองค์ ก ารของท่า นมีก าร
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ที่ไม่ใช่ ทางการเงินแก่สมาชิ กในองค์การ โดยมีค่ าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.58
ตามลาดับ
ตาร างที่ 4.30 ค่า เฉลี่ ยและค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานของระดับ ความคิดเห็น เกี่ย วกั บการเป็นองค์ การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้านคุณภาพของพนักงาน)
5. มิติด้านคุณภาพของพนักงาน
S.D
แปลผล
xˉ
(Quality of Employees)
1) การจัดการขององค์การของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้

3.27

.961

ปานกลาง

3.45

.867

สูง

3.55

.881

สูง

3.32

.984

ปานกลาง

สมาชิกในองค์การบรรลุผลเป็นพิเศษ
2) สมาชิกในองค์การได้รับการฝึกอบรมให้มีความยื ดหยุ่น
ในการทางาน
3) องค์การของท่านมีพนักงานที่มีค่าหลากหลายและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
4) องค์การของท่านเติบโตขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับซั พ
พลายเออร์และหรือลูกค้า
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รวม

3.39

0.794

ปานกลาง

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก
จากตารางที่ 4.30 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ เกี่ ย วกับ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสู งของการยางแห่งประเทศไทย (มิติด้า นคุณภาพของพนักงาน) ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปาน
กลาง ( xˉ = 3.39) เมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ าประเด็น ที่ ก ลุ่ มตั ว อย่ างเห็ น ด้ว ยสู ง ที่สุ ด คื อ
องค์ก ารของท่ านมี พนั กงานที่ มีค่ า หลากหลายและส่ ง เสริ มซึ่ งกั น และกั น โดยมี ค่า เฉลี่ ยอยู่ ที่ 3.55
รองลงมา คือ สมาชิกในองค์การได้รับการฝึกอบรมให้มีความยืดหยุ่น ในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.45 และองค์ การของท่ า นเติบ โตขึ้ น จากการเป็ นพั นธมิ ตรกั บซั พพลายเออร์แ ละหรื อลู กค้ า โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.32 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย (ภาพรวม)
องค์ก ารสมรรถนะสูง
S.D
แปลผล
xˉ
มิติด้านการจัดการคุณภาพ

3.56

0.726

สูง

มิติด้านการเปิดกว้างและใส่ใจปฏิบัติ

3.48

0.721

สูง

มิติด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว

3.80

0.627

สูง

มิติด้านการปรับปรุงและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

3.51

0.697

สูง

มิติด้านคุณภาพของพนักงาน

3.39

0.794

ปานกลาง

3.55

0.595

สูง

รวม
การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
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1.81 - 2.61
2.62 – 3.42
3.43 - 4.23
4.24 – 5.00

ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

จากตารางที่ 4.31 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ เกี่ ย วกับ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสูง ของการยางแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ( xˉ = 3.55) เมื่อ พิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า ประเด็น ที่กลุ่มตัวอย่างเห็น ด้วยสูงที่ สุด คื อ มิ ติด้า นการมุ่ง เน้นผลลัพธ์ระยะยาว โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 รองลงมา คือ มิติด้านการจัดการคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.56 และมิติด้านการ
ปรับปรุงและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.32 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของการเป็น องค์การสมรรถนะสู งของการ
ยางแห่งประเทศไทย
ความคิดเห็น ภาพรวม
S.D
แปลผล
xˉ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

3.92

0.471

ปัจจัยภายในองค์การ

3.30

0.665 ปานกลาง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.41

0.685 ปานกลาง

ความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ

4.03

0.502

สูง

องค์การสมรรถนะสูง

3.55

0.595

สูง

3.65

0.452

สูง

รวม

การพิจารณาดังกล่าว สามารถแบ่งชั้นช่วงระดับ ดังนี้
1.00 - 1.80
ต่าที่สุด
1.81 - 2.61
ต่า
2.62 – 3.42
ปานกลาง
3.43 - 4.23
สูง
4.24 – 5.00
สูงมาก

สูง
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จากตารางที่ 4.32 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ เกี่ ย วกับ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสูง ของการยางแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง ( xˉ = 3.65) เมื่อ พิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ประเด็นที่ กลุ่ มตั วอย่ างเห็ นด้ว ยสู งที่ สุด คือ ความเกี่ ยวข้องในงานและองค์ การ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 รองลงมา คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 และองค์การ
สมรรถนะสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 ตามลาดับ
4.7 การวิเคราะห์สมมติฐาน
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 6 สมมติฐาน ดังนี้
4.7.1 สมมติฐ านที่ 1 ปัจ จัยส่ว นบุคคลที่ต่า งกันน่ าจะมีผ ลต่อระดับความคิ ดเกี่ย วกับการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน
การทดสอบความแตกต่างของระดับการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีปัจจั ยส่วนบุคคลี่แ ตกต่า ง
กัน ได้ แก่ เพศ ช่ว งอายุ ระดั บการศึ กษา หน่ว ยงานที่ สั งกั ด ระดั บต าแหน่ง งาน และระดั บ ความ
รับผิด ชอบ ใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่าง t-test (Independent Sample t-test) ในปัจ จัยด้า นเพศ
และวิเคราะห์ F-test (One-Way ANOVA) ในปัจจั ยด้านช่วงอายุ ระดับการศึกษา หน่ว ยงานที่สังกั ด
ระดับตาแหน่งงาน และระดับความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จาแนกตามเพศ
เพศ
จ านวน
Mean Std. Deviation
T
Sig.
ชาย
71
3.57
.593
149
0.067
หญิง
80
3.52
.599
จากตาราง 4.33 เมื่ อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วย Independent Sample t-test
แล้วพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีร ะดับความคิดเห็นต่อการเป็น องค์การสมรรถนะสูง ที่ไม่แตกต่างกั น
เนื่องจากค่า Sig. เท่ากับ 0.067 ซึ่งมากกว่า 0.05
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สมมติฐานที่ 1.2 ช่วงอายุที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ต่างกัน
ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จาแนกตามอายุ
ช่ว งอายุ จ านวน
F
Sig.
Mean Std. Deviation
26-30 ปี

31

3.52

0.520

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

0.477

0.866

จากตารางที่ 4.34 เมื่ อ ท าการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยสถิ ติ One- Way
ANOVA แล้ ว พบว่ า ช่ว งอายุ ที่ ต่ า งกั น มี ความเห็ น ต่ อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนสู ง ที่ ไม่ แ ตกต่ า งกั น
เนื่องจากค่า Sig.ที่ได้เท่ากับ 0.866 ซึ่งมากกว่า 0.05
สมมติฐ านที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่ต่า งกันมีค วามคิ ดเห็นต่ อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่
ต่างกัน
ตารางที่ 4.35 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จาแนกตามเพศ
Std.
F
ระดับการศึก ษา จ านวน Mean
Deviation
ต่ากว่าปริญญาตรี
4
4.23
0.534
4.403
ปริญญาตรี
95
3.58
0.563
ปริญญาโท
52
3.41
0.619

Sig.
0.014

100
ปริญญาเอก
0
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.35 เมื่ อ ท าการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยสถิ ติ One- Way
ANOVA แล้ว พบว่า ระดั บการศึกษาที่แตกต่างกั นมีระดับความเห็ นต่อองค์การสมรรถนะสูงที่ต่ างกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ผู้วิจัยได้
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 4.36
ตาร างที่ 4.36 การเปรียบเที ยบค่า เฉลี่ย ของความเห็ นต่ อระดับ องค์ก ารสมรรถนะสูง จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาของบุคลากรโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
องค์ก าร
ต่ากว่าปริญญา ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ระดับการศึก ษา Mean
ตรี
สมรรถนะสูง
4.23
3.58
3.41
ต่ากว่าปริญญาตรี
4.23
.63613*
.81551*
ปริญญาตรี
3.58
ปริญญาโท
3.41
*. มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05.
จากตาราง 4.36 พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี และ
ระดับ ตากว่าปริญญาตรี กับระดับ ปริญ ญาโท มี ความคิด เห็น ที่แตกต่า งกัน อย่า งมีนั ยสาคัญทางสถิติที่
0.05
สมมติฐานที่ 1.4 หน่ว ยงานที่สังกัดที่ต่า งกันมีความคิดเห็ นต่อการเป็นองค์ การสมรรถนะสูง ที่
ต่างกัน
ตารางที่ 4.37 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่ว ยงานที่สัง กัด
ยุทธศาสตร์องค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การคลัง
ทรัพยากรมนุษย์

N
9
3
5
10

Mean Std. Deviation
3.26
.634
3.39
.242
3.86
.662
3.34
.523

F

Sig.

1.209

.269
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หน่ว ยงานที่สัง กัด
บริหารทรัพย์สิน
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
สถาบันวิจัยยาง
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
กยท.ภูมิภาค/เขต
กยท.จังหวัด
กยท.สาขา
สานักตรวจสอบภายใน
สานักผู้ว่าการ
กฎหมาย
อื่นๆ

N
7
8
10
3
3
1
8
41
35
1
4
1
3

Mean Std. Deviation
3.16
.635
3.68
.626
3.79
.588
3.40
.164
3.29
.716
2.75
.
3.70
.429
3.49
.597
3.62
.601
3.63
.
3.93
.619
3.39
.
4.19
.679

F

Sig.

จากตารางที่ 4.37 เมื่ อ ท าการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยสถิ ติ One- Way
ANOVA แล้ว พบว่ า หน่ว ยงานที่สั งกั ดที่แ ตกต่ างกันมี ความเห็ นต่ อต่อ การเป็ นองค์การสมรรถนะสูง ที่
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.269 ซึ่งมากกว่า 0.05
สมมติฐานที่ 1.5 ระดั บต าแหน่งที่ ต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่ อการเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสูง ที่
ต่างกัน
ตารางที่ 4.38 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับองค์การสมรรถนะสูง จาแนกตามตาแหน่งงาน
Std.
F
Sig.
ระดับตาแหน่งงาน จ านวน Mean
Deviation
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 เมื่ อ ท าการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยสถิ ติ One- Way
ANOVA แล้วพบว่า ระดับตาแหน่งที่แตกต่างกันมีค วามเห็นต่ อระดับการเป็นองค์ การสมรรถนะสูงที่ไ ม่
แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig.ที่ได้เท่ากับ 0.809 ซึ่งมากกว่า 0.05
สมมติฐานที่ 1.6 ระดั บต าแหน่งที่ ต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่ อการเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสูง ที่
ต่างกัน
ตาร างที่ 4.39 เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระดั บ องค์ก ารสมรรถนะสู ง จ าแนกตามระดับ ความ
รับผิดชอบ
ระดับตาแหน่งงาน จ านวน Mean Std. Deviation
F
Sig.
องค์การ
ภูมิภาค/เขต
ฝ่าย
กอง/แผนก
โรงงาน/ศูนย์
บุคคล

3
15
7
70
10
46

3.2683
3.7157
3.5364
3.4780
3.7128
3.5796

.29115
.49633
.38583
.65444
.73676
.53521

0.737

0.597

จากตารางที่ 4.39 เมื่ อ ท าการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยสถิ ติ One- Way
ANOVA แล้ ว พบว่ า ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามเห็ น ต่ อ ระดั บ การเป็ น องค์ ก า ร
สมรรถนะสูงที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig.ที่ได้เท่ากับ 0.597 ซึ่งมากกว่า 0.05
4.7.2 สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ยสภาพแวดล้ อ มภายนอกมี ค วามสั มพั น ธ์เ ชิ ง บวกต่อ การเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ตารางที่ 4.40 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็น องค์การสมรรถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทย
ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอก
r
Sig.
โลกาภิวัฒน์
0.219**
0.007
เทคโนโลยีใหม่

0.236**

0.003

การเปลี่ยนขั้วอานาจทางการตลาดของเอเชียและจีน

0.189*

0.020

ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ

0.116

0.153
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ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอก
สิ่งแวดล้อม

r
0.190*

Sig.
0.019

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร

0.054

0.507

สิ่งที่จับต้องไม่ได้

0.154

0.058

ภาวะผู้นา

0.137

0.093

ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร

0.237**

0.004

**. มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*. มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.40 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานหาความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจั ยแวดล้อ ม
ภายนอกกับ การเป็นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ง ประเทศไทย พบว่า มีปั จจั ยโลกาภิวั ฒน์
เทคโนโลยี ใหม่ การเปลี่ย นขั้ว อานาจทางการตลาดของเอเชี ยและจีน และความโปร่ งใสของข้ อมู ล
ข่าวสาร มี ความสัมพัน ธ์เชิง บวกกั บการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (เนื่อ งจากมีค่ า Sig เท่า กับ 0.01) โดยมีค่า สัมประสิ ทธิ์สัมพัน ธ์เท่ากั บ
0.219 0.237 และ 0.236 และพบว่ าปั จ จัย สิ่ง แวดล้ อม มี ค วามสัมพั นธ์ เชิ ง บวกกับ ระดั บองค์ก าร
สมรรถนะสู งของการยางแห่งประเทศไทยอย่ างมีนั ยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (เนื่องจากมี ค่า Sig
เท่ากับ 0.05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เท่ากับ 0.190
4.7.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจ จัย ภายในองค์ก ารมีค วามสัมพัน ธ์เ ชิงบวกต่อ การเป็น องค์ก าร
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ปัจจั ยภายในองค์การมี ความสั มพัน ธ์เชิ งบวกมี ต่อการเป็น องค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
1) การออกแบบองค์ก ารมีค วามสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อโอกาสในการเป็น องค์ก ารสมรรถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย
2) กลยุท ธ์องค์ การมีความสัมพั นธ์เ ชิงบวกต่อโอกาสในการเป็ นองค์การสมรรถนะสูงของการ
ยางแห่งประเทศไทย
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3) การจั ดการมีค วามสัมพั นธ์เ ชิงบวกต่ อโอกาสในการเป็ นองค์การสมรรถนะสู งของการยาง
แห่งประเทศไทย
4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เ ชิงบวกต่ อโอกาสในการเป็นองค์ การสมร รถนะสู ง
ของการยางแห่งประเทศไทย ดังตารางที่ 4.39
ตารางที่ 4.41 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การกับองค์การสมรรถนะสูง
ปัจ จัย ภายในองค์ก าร
R
Sig.
การออกแบบองค์การ
.429**
.000
กลยุทธ์องค์การ
.628**
.000
การจัดการ
.616**
.000
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
.582**
.000
**. มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานหาความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ภายในองค์ การกั บการเป็นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ง ประเทศไทย พบว่า การออกแบบ
องค์การ กลยุทธ์องค์การ การจัดการ และเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกั บการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่างมี นัยสาคั ญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 (เนื่ องจากมี
ค่า Sig เท่ากับ 0.00) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เท่ากับ 0.429 0.628 0.616 และ 0.582
4.7.4 สมมติฐานที่ 4 ความเกี่ย วข้อ งข้อ งในงานและองค์ก ารมีค วามสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
องค์ก ารสมรรถนะสูง
ความเกี่ยวข้อ งข้องในงานและองค์ การมีค วามสัมพันธ์เชิ งบวกมี ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1) ความพึ งพอใจในงานมีค วามสั มพั นธ์ เชิ งบวกมีค วามสั มพั นธ์ เชิ ง บวกต่อ การเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
2) ความเกี่ ยวข้ องในงานมีค วามสัมพัน ธ์เ ชิงบวกมีค วามสัมพัน ธ์เชิ งบวกต่อการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
3) ความผูกพัน ต่อองค์การมีความสั มพันธ์ เชิงบวกมี ความสัมพัน ธ์เชิ งบวกต่อการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4.42 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวข้องข้องในงานและองค์การกับองค์การสมรรถนะสูง
ความเกี่ย วข้อ งข้อ งในงานและองค์ก าร
r
Sig.
ความพึงพอใจในงาน
.655**
.000
ความรู้สึกเกี่ยวข้องในงาน
.416**
.000
ความผูกพันต่อองค์การ
.568**
.000
**. มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาระหว่ างความเกี่ยวข้องข้อ งในงาน
และองค์ ก ารกั บองค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ความพึ ง พอใจในงาน
ความรู้ สึก เกี่ ยวข้อ งในงาน และความผูก พัน ต่อ องค์ก าร มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกกั บการเป็ นองค์ การ
สมรรถนะสู งของการยางแห่งประเทศไทยอย่ างมีนั ยสาคัญทางสถิ ติที่ระดั บ 0.01 (เนื่องจากมี ค่า Sig
เท่ากับ 0.00) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เท่ากับ 0.655 0.416 และ 0.568
4.7.5 สมมติฐานที่ 5 การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์มีค วามสัมพั น ธ์เชิง บวกต่อ องค์ก าร
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ผู้วิ จัย ได้ ตั้ง สมมติฐ านเพื่ อหาความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ กับ องค์ก าร
สมรรถนะสูงการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1) การพัฒ นารายบุคคลมีความสัมพัน ธ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อในการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
2) การพัฒ นาสายอาชี พมี ความสัมพัน ธ์เ ชิง บวกมี ความสัมพัน ธ์เ ชิง บวกต่ อการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
3) การบริ ห ารผลงานมี ค วามสั มพั น ธ์ เชิ ง บวกมี ค วามสั มพั น ธ์ เชิ ง บวกต่ อ การเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
4) การพัฒ นาองค์ การมีค วามสั มพัน ธ์ เ ชิง บวกมี ค วามสัมพั น ธ์เ ชิ งบวกต่อ การเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4.43 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับองค์การสมรรถนะสูง
การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์
r
Sig.
การพัฒนารายบุคคล
.625**
.000
การพัฒนาสายอาชีพ
.595**
.000
การบริหารผลงาน
.676**
.000
การพัฒนาองค์การ
.727**
.000
**. มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบสมมติฐ านหาความสัมพั นธ์ร ะหว่ างการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ กับองค์ก ารสมรรถนะสูง ของการยางแห่ งประเทศไทย พบว่า การพัฒ นารายบุ คคล
การพั ฒนาสายอาชีพ การบริหารผลงาน และการพัฒ นาองค์การ มีค วามสัมพัน ธ์เชิง บวกกับการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยอย่า งมี นัยสาคั ญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 (เนื่ องจากมี
ค่า Sig เท่ากับ 0.00) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เท่ากับ 0.625 0.595 0.676 และ 0.727
4.7.6 สมมติฐานที่ 6 ปัจ จัย ต่างๆ มีอ ิท ธิพ ลต่อ องค์ ก ารสมร รถนะสูง ของการ ยางแห่ ง
ประเทศไทย
ผู้วิ จั ยได้ ตั้ งสมมติ ฐ านเพื่ อหาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์กั บ องค์ ก าร
สมรรถนะสูงการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
1) ปัจจั ยสภาพแวดล้ อมภายนอกมีอิ ทธิ พลต่ อการเป็น องค์การสมรรถนะสู งของการยางแห่ ง
ประเทศไทย
2) ปัจจั ยภายในองค์ การมี อิทธิ พลต่อ การเป็ นองค์ การสมรรถนะสู งของการยางแห่ งประเทศ
ไทย
3) ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การมี อิทธิต่อ การเป็น องค์การสมรรถนะสูงของการยาง
แห่งประเทศไทย
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มีความสัมพั นธ์เชิง บวกต่อการเป็น องค์การสมรรถนะสูง ของการ
ยางแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4.44 ปัจจัยต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ปัจ จัย ต่าง ๆ
B
Beta
t
Sig.
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
-0.007
-0.006
-0.102
0.919
ปัจจัยภายในองค์การ
0.215
0.242
2.689
0.008
ปั จ จั ย ควา มเกี่ ย วข้ อ งในงาน และ 0.508
0.431
6.340
0.000
องค์การ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
0.230
0.263
2.659
0.009
หมายเหตุ R2 = 0.626
จากตาราง 4.44 พบว่ า เมื่อวั ดด้ว ยค่า สัมประสิ ทธิ์ถ ดถอยเชิ งพหุ (β) พบว่า ปัจจั ยต่า งๆ มี
อิทธิพลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ของการยางแห่งประเทศไทย และพบว่ าปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุด และมีผ ลทางบวกเรีย งตามล าดับ ความส าคัญ คือ ปัจ จัย ความเกี่ยวข้องในงานและองค์ก าร การ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และปัจ จัยภายในองค์การ ซึ่ งมีค่ า Beta เท่า กับ 0.431 0.263 และ 0.242
ตามล าดับ และพบว่า ปัจจัย ที่มีอิท ธิเชิง ลบต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ
ไทย คื อ ปัจจั ยสภาพแวดล้ อมภาพภายนอก ซึ่ง มีค่า Beta เท่ากับ -0.006 โดยตัวแปรทั้งหมดอธิบาย
ความสัมพันธ์ประมาณร้อยละ 62.6 (R2 )
4.8 การวิเคราะห์ข้อ มูลการสัม ภาษณ์เชิงลึก

ในส่ วนนี้ เป็น การวิเคราะห์ข้อ มูล จากการสัมภาษณ์ เชิง ลึกผู้ บริ หารของการยางแห่ง ประเทศ
ไทย โดยแบ่ ง 9 ประเด็น หลัก ซึ่ง การสัมภาษณ์ ได้ ที่ได้ มาในครั้ งนี้เ ป็นการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้า ง
เนื้อหา โดยผู้ศึกษาได้กาหนดผู้แทนผู้บริ หารของการยางแห่ งประเทศไทยไว้จานวน 10 คน ได้รับการ
ตอบรับและเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์จานวน 5 คน ซึ่งเนื้อในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
4.8.1 ระดับการเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ผู้บริห าร ก. ได้กล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นองค์การสมรรถนะสูง แต่ก็ยังไม่
100% เนื่องจาก การยางแห่ง ประเทศไทยเป็ นองค์ก ารใหม่ที่ เพิ่ งจัด ตั้งโดย พระราชบั ญญัติ การยาง
แห่ งประเทศไทย เมื่ อ 3 ปีที่ ผ่า นมา (พ.ศ. 2558) ซึ่ง มียั งมี อุป สรรคอยู่บ้ าง เนื่อ งจากการยางแห่ ง
ประเทศไทยเกิดจากการยุบรวมหน่ว ยงาน 3 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานยัง คงมีวัฒ นธรรมเดิมอยู่ ซึ่ ง
จะต้ องใช้เวลาในการหลอมรวมให้เ ป็นหนึ่งเดียว โดยคุ ณภาพในการจัดการองค์ การนั้น มองว่า การ
ยางแห่งประเทศมี การมุ่ งเน้ นและให้ ความสาคั ญเป็ นอย่ างยิ่ ง มีก ารประเมินความเสี่ยง มีก ารติ ดตาม
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และประเมิน ผล มี การจัด ฝึกอบรมพนั กงานเพื่อตอบสนองภารกิ จต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุ นให้พนักงาน
ได้ มีโ อกาสศึก ษาต่ อในระดั บปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก รวมทั้ งมี การวิเ คราะห์ค วามขาดแคลน
บุคลากรในด้ านต่ าง ๆ และให้ทุน สนับ สนุน ให้บุ คลากรพั ฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ขององค์ การ โดยกองฝึก อบรมได้ มีนโยบายการจัด ฝึกอบรมพนัก งานในสายงานต่ าง ๆอย่ างน้ อย 40
ชม.ต่อคนต่อปี ส่ว นผู้ บริห าร ข. มองว่า ระดับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงยังอยู่ ในระดับกลาง ๆ ซึ่ ง
ค่อยเป็ นค่อยไป ถ้าหากพิจารณาในแง่มุมของคุณภาพของพนักงานในด้า นสมรรถนะแล้ ว พบว่ ายังอยู่
ในระดับที่ คาดหวังเป็นส่ วนใหญ่ พนักงานที่มีสมรรถนะสูงมี บ้าง แต่ ปริมาณน้อ ย ส่ ว นผู้บ ริห าร ค .
กล่าวว่าปัจ จุบัน ยังมองว่าการยางแห่ งประเทศไทย ยั งไม่เ ป็น HPO เนื่องจาก กยท. เพิ่ง ปรับเปลี่ย น
จาก 3 หน่ว ยงานเดิม เข้ าด้ว ยกัน และหน่ว ยงานเดิมก็มีส มรรถนะของตั วเอง เมื่อมารวมกันลั กษณะ
การทางานเปลี่ยนไป ก็จ ะมีการปรับเปลี่ยนความรู้ พฤติกรรมใหม่ ก็จะต้องมาเริ่ มกันใหม่ เพราะฉะนั้ น
จะต้อ งมีการเรีย นรู้กั นไปก่ อนในช่วงแรก แต่การยางแห่ง ประเทศไทยมุ่ง เน้นด้ านการจัด การคุ ณภาพ
ซึ่งจะเห็น ได้ชั ดจากการมีการประเมิ นสภาพแวดล้อ ม มี การวิ เคราะห์ SWOT เพื่ อหาจุ ดแข็ ง จุ ดอ่อ น
อุปสรรค และโอกาสขององค์การ นาไปสู่การจัดท าแผน และมีการปรับ ปรุง กระบวนการในการทางาน
ให้เหมาะกับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกั บ ผู้บริห าร ง. ซึ่งให้ความเห็นว่า ปั จจุบันมองการ
ยางแห่งประเทศกาลั งปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่องค์การสมรรถนะสูงซึ่งองค์ การมีการจัดทาระบบสมรรถนะ
มีการกาหนดสมรรถนะหลักขององค์การและมี การประเมิ นพนัก งานตามสมรรถนะและมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่ ชัดเจนเพื่อประเมินผลงานของพนั กงาน แต่มองว่ าบุคลากรส่วนใหญ่มีสมรรถนะเป็น ไปตามที่
คาดหวัง แต่ก็มีบางส่วนที่มีสมรรถนะสู งแต่ยังมี ปริมาณไม่สูงมากนัก ซึ่ งมีบุคลากรบางส่วนที่ถื อได้ว่า มี
สมรรถนะสูง คื อ สมารถเป็น วิทยากรในการประชุ มเกี่ยวกั บยางพาราในระดับโลก และมองว่าการยาง
แห่งประเทศถือได้ว่า มีสมรรนถะสูงในต้น น้า กลางน้า แต่ยังขาดในส่วนของปลายน้า กล่าวคือ ยังขาด
บุค ลากรที่ มีส มรรถนะในเชิ งธุ รกิ จ เนื่อ งจากการยางเดิ มมี ความเชี่ย วชาญในการส่ งเสริ มการปลู ก
และงานวิจัย แต่ยังในเชิงธุรกิ จยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในส่วนของการคุณภาพของจัดการ
การยางมีการนาเครื่องมื อมาใช้ใ นการทางาน เช่ น ระบบสมรรถนะ เพื่อท าให้บุคลากรมีศัก ยภาพที่สู ง
เพื่อที่ จะให้ องค์ก ารบรรลุวิ สัยทัศ น์ที่วางไว้ โดยผู้บริ ห าร จ. มองว่ า ปัจ จุบัน ผู้บริ หารการยางแห่ ง
ประเทศไทยให้ค วามส าคัญกั บการจัดการคุณภาพขององค์การซึ่ง มีการประชุ มติดตาม และปรั บปรุ ง
ระบบการท างานอยู่ต ลอดเวลา เนื่อ งจากยังไม่ สามารถตอบได้ ว่าระบบการบริ หารจัดการในปั จจุบั น
เหมาะกั บองค์ก ารแล้วหรือ ยังไม่เหมาะ เนื่องจากความถนัดและความเชี่ ยวชาญของบุค ลากรเดิ มมา
จาก 3 หน่ วยงานที่ มุ่ง เน้น ไปในเชิ งการให้บริ การต่อ ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร แต่ เมื่อ มีการยุ บ
รวมเป็ นองค์ การใหม่มีหลายภารกิจที่เ พิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะการเพิ่มภารกิจในเชิงพาณิชย์แ ละธุร กิจ ใน
การแสวงหาไร และบริหารจัดการยางพาราทั้ งระบบ ซึ่ ง ผู้บริห าร ก. ให้ความเห็นสอดคล้ องกัน คื อ
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ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยยั งขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ แต่องค์ การก็ใ ห้
ความสาคัญทั้งในการจัดการคุณภาพ
ส่วนการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยผู้บริห าร ก. กล่าวว่า องค์การให้ความสาคัญกับพนักงาน
ทั้งมีก ารออกแบบแบบสอบถาม การให้ พนัก งานได้ทากิจกรรมร่วมกัน ถื อ ว่า ผู้บริ หารใจกว้ างและให้
ความสาคัญ เป็นอย่างมาก ส่ ว นผู้ บริห าร ข. กล่า วว่า ผู้บริห ารให้ความสาคั ญต่อการมีส่ วนร่ว มของ
บุคลากร เช่น เดีย วกับ ผู้บริ ห าร ค. กล่ าวว่ า การยางแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญ และเน้น การมี
ส่วนร่วมเน้นการใส่ใจเป็ นอย่างยิ่ ง จนทาออกมาเป็นกาหนดออกมาเป็นกฎหมายหมายและผู้ บริหารมี
การประชุมทุ กส่ว นงานเพื่ อติด ตามผลการด าเนิ นงานให้ ความสาคัญในการแสดงความคิดเห็นเพื่อหา
ข้อสรุปจากที่ประชุม
ผู้บริห าร จ. ยั งให้ความเห็น ในประเด็นการมุ่งเน้ นผลลัพธ์ในระยาวขององค์ก าร ว่า การยาง
แห่งประเทศไทยมี การจัดทาแผนทั้งในระยะสั้ น กลาง และยาว โดยตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาต 20
ปี มีการจัดทายุทธศาสตร์ยาง 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 5 ปี โดย ผู้บริห าร ง. ให้ความเห็นที่ตรงกัน
คือ การยางแห่ง ประเทศไทยให้ค วามส าคั ญกั บการวางแผนระยะยาว ด้ วยภารกิ จของการดู แลทั้ ง
ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของการจั ดการยางพาราทั้งระบบ ซึ่งให้ความสาคัญกับ เรื่อ งนวัต กรรม
สอดคล้อ งกับ แนวทางการพั ฒนาประเทศ เพื่ อเสริ มความรู้ใ ห้ คนมีแ นวคิ ด และจุด ประกาย แต่ ไ ม่
สามารถมุ่ งผลลัพธ์ ในระยะสั้ นได้ เน้ นงานวิจั ย เพื่อพัฒ นาผลิตภั ณฑ์ และพัฒนาประเทศ การยางแห่ ง
ประเทศไทย มีก ารจัดท าแผนยุท ธศาสตร์องค์กา ร 20 ปีเพื่ อให้สอดคล้องกั บแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ 20
และมีก าหนดแผนวิ สาหกิจ โดยล้ อแผนยุท ธศาสตร์ย าง 20 ปี และก าหนดแผนปฏิ บัติ การ 5 ปี โดย
สอดคล้องกันทั้ง 3 ส่วน อีก ทั้ง ผู้บริห าร จ. กล่าวอี กว่า องค์การมีการจัดแผนในระยะต่าง ๆ แต่จะมี
การทบทวน ประเมิน เป็น ระยะ ๆ หากแผนใดไม่ส อดคล้อ งกั บสถานการณ์ ที่เ ปลี่ ย นแปลงหรือ ไม่
ตอบสนองต่อภารกิจก็ จะมี ปรับปรุงและฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่อง เช่ นเดียวกับ ผู้บริห าร ข. กล่าวว่า มีการ
บทบทวนและมีการปรับปรุงแผนให้มีความทันสมัยและตอบวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งผู้บริห าร ค .
ให้ ความเห็ นว่ า การยางฯ โฟกัส ทุก ระยะ ไม่ไ ด้ มุ่ง เน้น ระยะใดระยะหนึ่ ง เพื่อ ให้ ง านส าเร็ จตาม
วิสัยทั ศน์ที่ว างไว้ และมีก ารปรั บปรุ งเป็น ระยะ ๆ ซึ่งมีก ารพิจ ารณาและวิเคราะห์ แผนปฏิบัติ การที่
ประเมินแล้วว่า ไม่คุ้มค่าในการลงทุนก็จะมีการปรับเปลี่ยน
ส่วนในมุมมองของด้านบุคลากรนั้น ผู้บริห าร ก. กล่า วว่า การยางแห่งประเทศไทย เกิดจาก
การรวม 3 หน่ วยงาน คือ กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง สถาบัน วิจัย ยาง และองค์การสวนยาง
ซึ่งในการรวมกัน หน่วยงานเดิมย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่ างกัน ซึ่ง ยังมีอุปสรรคในการหลอมรวมให้เป็ น
อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกั น แต่ ยัง ไม่ ป ระความส าเร็ จ ไม่ ว่ า กองฝึก อบรมจะจัด อบรมหรื อสั มมนา ละลาย
พฤติ กรรม แต่มีกิจ กรรมหนึ่ งที่ ทาได้ รวดเร็ว และผลที่ ออกมาเป็น ไปในทางดี คื อ การแข่ง ขัน กีฬ าสี
ซึ่ง สามารถท าให้ พนั ก งานรู้สึ ก มีส่ ว นรวมและให้ ความช่ ว ยเหลือ ซึ่ งกั น และกัน และเห็น ผลได้ อย่ า ง
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รวดเร็ว เช่นเดี ยวกับ ผู้บริห าร ค. มองว่าคุณภาพของบุคลากร ไม่สามารถตอบได้ว่า 100 เปอร์เซ็น ต์
ของบุ คลลากรมีสมรรถนะสูง จากการประเมิน บุคลากรบางกลุ่มมี สมรรถนะสูง บางกลุ่มมี สมรรถนะ
ตามที่องค์การคาดหวัง และบางกลุ่มต่ากว่าที่คาดหวัง
4.8.2 ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอกส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ
ไทย
ผู้บริห าร ก. กล่าวว่า เนื่องจากการยางแห่งประเทศไทย มีการเพิ่มภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจาก เช่น หน่ วยงานเดิมที่มีภารกิจเดิม จะต้องปรับเปลี่ ยน คือ เดิมสถาบันวิจัยยาง มีบทบาทเรื่อ ง
การวิจัย ให้บริ การงานวิจั ยที่ เกี่ย วกั บยาง จะต้ องเพิ่มบทบาทการวิจัย เชิ งพาณิชย์ ซึ่ งต้อ งเปลี่ย นไป
ตามโลกาภิวั ฒ น์ เพราะฉะนั้ น องค์ ค วามรู้ใ หม่ ๆ ทั้ง เรื่ องความรู้ ธุร กิ จ ซึ่ ง เป็ น เรื่อ งที่ท้ า ทายมาก
สภาพแวดล้อมภายนอกมีความท้าทายและส่งผลต่อการยางแห่งประเทศไทยแน่นอน ซึ่ง การยางแห่ ง
ประเทศไทยต้ องก้ าวข้า มไปให้ไ ด้ โดยอาจทาให้อ งค์ก ารสมรรถนะสู งอาจดาเนินไปได้ ช้าหน่อย แต่ ก็
เป็นเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง ซึ่งผู้บริห าร ข. ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันกับผู้ บริหาร ก. กล่าวคือ มอง
ว่าปัจ จัยต่า ง ๆ ของสภาพแวดล้อ มภายนอก โดยเฉพาะเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ งมีผลต่อองค์การ
เป็นอย่ างมาก การยางแห่งประเทศไทยจึง ให้ความสาคั ญกั บระบบสารสนเทศ และให้ค วามส าคัญกั บ
นวัตกรรม ซึ่ง ในการวางโครงสร้างขององค์การจะต้องตรงกับวัต ถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การ โดยมี
การปรั บเปลี่ ยนอยู่เ ป็นระยะ ๆ โดย ผู้บริห าร จ. กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการ
ประกวดนวัตกรรม โดยเปิ ดให้บุค คลทั่วไปสมัครและส่ งผลงานเข้าประกวดเพื่อจะได้นานวัตกรรมต่า ง
ๆ มาใช้ในการเพิ่มมูลค่า ของยาพาราไทยเพื่ อจะได้ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร นอกจากนี้ ผู้บริห าร ค .
กล่า วอีก ว่า ปัจจั ยหนึ่ งที่มีผลกระทบ คื อ การเปลี่ ยนแปลงทางประชากร เนื่องจากเดิมการยางแห่ ง
ประเทศเป็ นหน่ว ยงานเดิ มที่ มีบุ คลการที่ เน้ นไปในเชิง การส่ งเสริ มการปลู กทดทดแทน และบริ การ
งานวิ จัยที่ เกี่ยวกับการปลูก ซึ่ งไม่ มีไม่ก ารรั บคนรุ่นใหม่มาช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อ มีการควบรวมหน่ว ยงาน
จนกลายเป็นการยางแห่ งประเทศไทย จึงเริ่มมีก ารรั บคนรุ่ นใหม่เ ข้า มาร่ วมงานกับ องค์ก าร ทาให้ มี
ระยะห่างระหว่า งวัย ของบุ คลากร ซึ่ง คนรุ่ นใหม่ เป็นวั ยที่ทัน เทคโนโลยีและรับรู้ข่ าวสารอย่ างรวดเร็ ว
องค์ การต้อ งให้ความสาคัญในการปั จจั ยนี้ เพื่ อก าหนดกลยุท ธ์แ ละแนวทางในการดูแ ลทั้ งคนรุ่น เก่ า
และรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่ กับองค์การ นอกจากนี้ ผู้บริห าร จ. ให้ความเห็ นในประเด็นการเปลี่ยนขั้ ว
อานาจทางการตลาดของจีน และเอเชี ยว่ า มี ค วามส าคัญ ต่ อ การยางแห่ ง ประเทศไทยอย่ า งมาก
เนื่ องจากสิ นค้ า ยางพาราประเทศจีน เป็ น ผู้ซื้ อรายใหญ่ข องโลก ฉะนั้ น มีผ ลกระทบต่ อการยางแห่ ง
ประเทศไทยอย่า งแน่ นอน เช่น เดี ยวกับ ผู้บ ริห าร ค. มองว่ าปั จจั ยสภาพแวดล้อ มภายนอก มี การ
เปลี่ย นแปลง มีผ ลกระทบต่อ การยางฯ แน่ นอน โดยเฉพาะการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จหรือ ขั้ ว
อานาจทางการค้า เช่น ประเทศจีนเป็นลูก ค้ารายใหญ่ ของยางพารา ซึ่ง มีการเปลี่ย นแปลง ถ้า หากจะ
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ลดความเสี่ ย งขององค์ก ารได้ดี ก็ คื อ นวั ต กรรม ซึ่ ง นวั ต กรรมที่ ส ามารถน ามาใช้ ให้ เ กิ ด มูล ค่ า ของ
ยางพาราอย่ างจริ ง จัง ซึ่ งจะส่ง ผลให้ เ พิ่มรายได้ ของเกษตรกร จะมี ประโยชน์ อย่ างงสู ง ต่อ การเพิ่ ม
คุณภาพชี วิต ของเกษตรกรให้ดี ขึ้น ก็ จะท าให้อ งค์ การอยู่ร อดได้ นอกจากนี้ ความรู้ และทั กษะของ
แรงงานมีผ ลกระทบแน่น อน กล่ าวคื อ ถ้าประชาชนมี ความรู้ มีก ารศึ กษามากขึ้ น โดยเฉพาะการที่ มี
ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทาให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วขึ้น ได้มากขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์
ให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะการยางแห่งประเทศไทย แต่
การเปลี่ ยนแปลงทางประชากร เช่น วั ยผู้สู งอายุเพิ่ มมากขึ้ น การเหลื่อ มล้ าของวัย มีมากขึ้ น
องค์ก ารจะต้อ งมีก ารถอดองค์ค วามรู้ และสร้า ง Best Practice เพื่ อจะไปเผยแพร่ ใ นเว็ บไซต์ข อง
องค์การเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากขึ้น
4.8.3 ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอกส่งผลต่อ ลัก ษณะโครงสร้างองค์การของการยางแห่ง
ประเทศไทย
ผู้บริห าร ก. ได้ให้ ความเห็น เกี่ยวกับปั จจัย สภาพแวดล้อมภายนอกว่า มีผลต่อการออกแบบ
โครงสร้างองค์การว่า การยางแห่ งประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายนอก ในการจัดท า
แผนยุท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ของการยางฯ และการกาหนดหรื อออกแบบโครงสร้ า งองค์ การก็มีก าร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่นเดียวกับ ผู้บ ริห าร ข. ให้ค วามเห็น ว่า ปัจ จัยสภาพแวดล้อ ม
ภายนอกมี ผ ลต่ อ การออกแบบและกาหนดโครงสร้ า งองค์ ก าร ซึ่ ง ผู้ บริ ห าร ค. ก็ ใ ห้ ความเห็ น
เช่นเดีย วกัน กล่าวคือ การยางฯ มี การวิเ คราะห์ ปัจจัยเพื่ อนามาจัดทาแผนโดยเฉพาะระยะกลางและ
ระยะยาว กล่าวคือ การยางแห่ งประเทศไทยมี การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายนอก ซึ่ง มีผลกระทบ
ต่อองค์ การอย่างแน่ นอน โดยเฉพาะเทคโนโลยี และน วัตกรรม การยางแห่ง ประเทศไทยมีน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการปรับ ปรุงการทางานมากขึ้น เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทางานและเพิ่มความ
รวดเร็ วในการทางาน ซึ่งในการออกแบบองค์ก ารของการยางแห่ งประเทศไทย มีก ารนาเอาปั จจั ย
เหล่า นี้มากาหนด โดยจะต้อ งมีการประเมิ นค่างานของทุ กตาแหน่ง งานให้ชัด เจน แต่ ในปัจ จุบัน การ
ยางฯ ด าเนิน การได้ ใ นระดั บ หนึ่ง ซึ่ งยั ง ไม่ มีก ารประเมิ นค่ า งานทุ ก ต าแหน่ งงาน เพื่ อ ที่ จะน ามา
พิจารณากรอบอัตรากาลัง ปั จจุบัน เรายังไม่มีข้อมูลฐานจริง ๆ ว่าซึ่งองค์ การจะต้ องมีการปรับเปลี่ย น
โครงสร้าง(re-structure) บ่อยครั้ง ซึ่ งเกิด จากประเด็ นเรื่อ งฐานข้อมูล จริง ๆ ว่า จะต้อ งใช้ค นเท่า ไหร่
และยังไม่มีการประเมินค่าความยากง่ายของงานอย่างจริงจัง
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4.8.4 ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอกส่งผลต่อ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของการยางแห่ง
ประเทศไทย
ผู้บริห าร ข. ปัจจั ยสภาพแวดล้อมมี ผลต่อการกาหนดทิ ศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ของ
องค์ก าร เช่น การเปลี่ย นแปลงของวั ย การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่ ง การยางมี ก ารปรับ เปลี่ ย น
หลักสูตรในการฝึกอบรมให้ทันสมัยขึ้น เน้นการใช้เทคโนโลยี
ผู้บ ริห าร ค. กล่ า วว่ า การยางฯ ให้ค วามสาคัญ กั บการพั ฒนาบุค ลากร มี ทั้ง การพัฒ นา
รายบุคคลโดยมีการเน้นการสร้างให้บุค ลากรมีศักยภาพสูง โดยให้ใช้การฝึกอบรมในห้องเรียน การโค้ ช
การสอนงานในหน้างานของแต่ล ะสายงาน (on the job training) มี การวิเ คราะห์ค วามขาดแคลนใน
ส่วนของบุคลากรด้า นธุรกิจ การยางฯ มีการให้ทุนสนับสนุน การศึ กษา และงบประมาณมีส่วนช่วยใน
การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ผู้บ ริห าร ง. กล่า วว่า องค์ การมี การวิเ คราะห์ปั จจั ย
เหล่ านี้ เพื่อ น ามาปรั บกระบวนทัศ น์ และการก าหนดทิศ ทางในการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ข อง
องค์ก าร ซึ่ งผู้ บริ หารก็ใ ห้ค วามส าคั ญ แต่ก็ ยัง ไม่ สามารถดาเนิน การอย่า งเป็น รู ปธรรม มีก ารจัด ให้
พนักงานเรียนรู้ มีการจัดให้เรียนเฉพาะด้าน เช่น Mini MBA หรือกลุ่ม Talent นอกจากนี้ ผู้บริห าร
ค. กล่าวอีกว่า การยางแห่งประเทศไทย ยังมีข้อจากัดในเชิ งงบประมาณในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
แต่สิ่งจาเป็นอีก อย่างหนึ่งก็คือ การปลูกฝังหรือพัฒนาในเรื่ องของความรั บผิดชอบ และจิตสานักในการ
รักองค์ กร ซึ่ งบุ คลากรที่ รัก องค์ก รก็ จะมีค วามรู้ สึก ผูก พัน ต่อ องค์ก ร ส่ว นผู้ บริ ห าร จ. มี ความเห็ น
เช่นเดียวกัน และให้ค วามเห็น เพิ่มเติมว่า ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์มีการวิเคราะห์และจัด ทาแผนฝึ กการ
ฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว
4.8.5 ลัก ษณะโครงสร้างองค์ก ารส่งผลต่อ องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ
ไทย
ผู้บ ริห าร ก. กล่ าวว่ า การหลอมรวมหน่ว ยงานเดิ ม ลัก ษณะโครงสร้ างขององค์ก รเดิ มสู่
องค์ก ารใหม่ ซึ่ งการจั ดสรรและการจั ดบุ ค ลากรให้ เหมาะสม โดยมีก ารปรั บเปลี่ ย นอยู่ ตลอดและ
ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจา กยั ง ไม่ ต อบสนองภารกิ จ ใหม่ การยา งแห่ ง ปร ะเทศไทย ให้ ค วา มส าคั ญ กั บ
สภาพแวดล้อ มภายนอก โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ ซึ่ง จะช่วยให้อ งค์ก ารด าเนิ นงานได้รวดเร็ วขึ้ น
ภารกิจ เริ่ มเปลี่ย นไปตาม พรบ.การยางฯ โดยผู้บริ หาร ข. การก าหนดโครงสร้ างองค์การหรือ การ
ออกแบบองค์ก ารมีผ ลโดยตรงต่อ องค์ก ารสมรรถนะสู ง โดยมี การออกแบบที่ เหมาะสมกับภารกิ จ จั ด
คนที่ มีค วามสามารถ ทั กษะที่ ตรงกับ งาน ก็จ ะท าให้ การท างานบรรลุผ ลส าเร็จ โดยให้ สอดคล้อ งกั บ
ปัจจัย สภาพแวดล้อ มภายนอก ซึ่ งผู้บ ริห าร ค . เห็นด้ว ยว่า การออกแบบโครงสร้ างองค์ก ารมี ผลต่ อ
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องค์ การ โดยให้ค วามเห็ นว่า การออกแบบโครงสร้ างองค์ การ จะต้อ งออกแบบให้เ หมาะสม ซึ่งถ้ าไม่
เหมาะสมจะทาองค์การเป็นการสู ญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ และปัญหาอื่น ๆ มากมาย จะทาให้
ลดความพึงพอใจของพนั กงาน การออแบบโครงสร้างองค์การที่ เหมาะสม โดยการออกแบบโครงสร้า ง
องค์ ก ารจะต้อ งมี ฐานข้ อมู ล ที่ เพี ย งพอ การที่ อ อกแบบโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบไหน ต้ อ งการหรื อ
คาดหวังอะไร จะต้อ งระบุงานก่อน จะต้ องใช้บุคลากรที่มีศักยภาพแบบไหน ปริมาณเท่าไหร่ชัดเจน จึ ง
จะสามารถท างานส าเร็ จได้ ต่อ เวลาที่ คุ ณคาดหวัง จึ ง จะเรี ย กว่ า องค์ก ารสมรรถนะสู ง นอกจากนี้
ผู้บ ริห าร ง. มองว่ า ปัจ จุบั นโครงสร้ างองค์ก ารของยางฯ ยัง มี ขนาดใหญ่ มีค วามพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนให้กระชับขึ้น โดยมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
4.8.6 ลัก ษณะโครงสร้างองค์ก ารส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การของการยางแห่ง
ประเทศไทย
ผู้บริห าร ก. กล่าวว่า ผู้บริห ารระดั บสูง (3 ระดับ คือ ผู้ว่ าการ รองผู้ว่ าการ และ ผอ.ฝ่าย)
ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างองค์การของการยางแห่งประเทศมาจากคนละหน่วยงาน ซึ่งจะต้องเข้าว่าบุคคล
มีความแตกต่าง ซึ่งต้องเน้ นการทางานเป็นทีมให้ได้ ซึ่ง ผู้บริห าร ข. มีความเห็นว่า โครงสร้างองค์การ
มีผลต่อพฤติกรรมของบุค ลากรในการยางแห่งประเทศไทยอย่า งมาก โดยจะต้ องมีการสร้างวั ฒนธรรม
ซึ่งเป็นการจัดตั้งองค์ การที่บริห ารจัดการยางพาราครบวงจร จะต้องมีการสร้างวัฒ นธรรมองค์การใหม่
เนื่อ งจากเดิมบุค ลากรที่ มาจากหน่ วยงานเดิ มก็จ ะมี วัฒนธรรมเดิมก็จ ะต้ องมาปรับกั นใหม่ แรงจู งใจ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ และผู้บริห าร ค. มีความเห็นเช่นเดียวกัน คือ การออกแบบ
องค์ การ ถ้า มี ก ารก าหนดงานที่ ชัด เจน ระบุ ค วามต้ องการคนที่ ชัด เจนว่ า ต้อ งการใช้ค นแบบไหน
ต้องการศักยภาพคนแบบไหน แล้ว สามารถวางคนให้เหมาะกับงาน ซึ่งถ้าหากบุคลากรได้ทางานที่ถนั ด
และตรงกับศักยภาพก็จะทาให้ บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน และจะส่งผลให้เ กิดความรักและ
ความผูกพันต่อองค์การ
นอกจากนี้ ผู้บริห าร ง. กล่าวว่า การลักษณะโครงสร้า งองค์การจะส่งผลต่ อความพึงพอใจใน
การทางานของบุค ลากร ซึ่งงานในแต่ล ะงานมี คุณค่ า ถ้าบุ คลากรมีค วามรู้ สึ กว่า งานที่ไ ด้ป ฏิบัติ นั้น มี
คุณค่าก็จะส่งผลให้บุ คลากรมีค วามภาคภู มิใจในงานที่ทา และจะส่งผลให้เกิดความรักและความผูกพั น
ต่อองค์การในที่สุด
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4.8.7 การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ตอ่ องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ผู้บริห าร ก. กล่าวว่าปัจจุบัน การยางแห่งประเทศไทยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็น การพัฒนารายบุคคล (IDP) การพั ฒนาสายอาชีพ (career development) การบริห ารผลงาน
(performance management) และการพั ฒนาจั ดการองค์ก าร ครบทั้ ง 4 ด้า น ซึ่ง ฝ่า ยทรัพยากร
มนุษย์ นั้นได้ มีการจัดทาแผน การฝึกอบรม และบุ คลากรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไ ด้รับการฝึก ฝนถ้ า
ไม่มีก็จะส่งผลกระทบต่ อการเป็นองค์ การสมรรถนะสูง การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมองว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์มีผ ลต่อการเป็ นองค์ การสมรรถนะสูง อย่างแน่นอน ซึ่ง การพั ฒนาต้ องมีก ารวิเ คราะห์
ว่า มีปั ญ หาเรื่ อ งอะไรบ้า ง ขาดแคลนด้ า นไหน องค์ การมี ก ารวิเ คราะห์ ว่ าปั จ จุบั นมี ก ารขาดแคลน
บุคลากรในสายงานใด ก็จะมีการส่งเสริมและพัฒ นาให้ พนักงานที่ส นใจ เช่น การขาดแคลนบุค ลากร
ในด้านธุรกิ จ ไปพัฒนาตนเองโดยการไปศึกษาต่อ โดยองค์การรับผิ ดชอบสนับสนุนด้านงบประมาณให้
ส่ว นผู้บริห าร ข. ให้ความเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อองค์การสมรรถนะสูง ถ้าองค์การ
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ดึงและพัฒ นาศั กยภาพของบุคลากรออกมา ซึ่ งสามารถสร้า ง
ให้ มีบุ คลากรที่มีคุ ณค่ าในด้ านใดด้ านหนึ่ ง ได้ เช่ น ด้ า นธุ ร กิ จ ด้ า นการตลาด และด้ า นการสร้ า ง
นวัตกรรม และมี องค์ก ารแผนการพัฒนาต่อเนื่ องให้เก่ง ขึ้น เมื่อบุค ลากรมีศักยภาพ ก็จะท าให้ท างาน
ให้อ งค์ก ารกลายเป็ นองค์การสมรรนถะสูงในที่สุ ด การพัฒนาบุค ลการรายบุ คคลมีก ารวิ เคราะห์ คื อ
1) ในแต่ล ะสายงานต้องการบุคลากรด้านไหน ต้องการเก่งด้านไหน 2) บุคลากรต้ องการพั ฒนาทักษะ
ในด้า นไหน ก็จะมีการจัดท าแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาขึ้นมา ในส่วนของการพัฒ นาสายอาชี พ ใน
แต่ล ะสายงานก็ มีก ารก าหนดแผนที่ ชัด เจนว่า จะต้ องพั ฒนาอะไรบ้างในแต่ล ะปี และมีก ารปรับ หรื อ
เลื่อ นต าแหน่ง โดยการน าเรื่ องของการพั ฒนาสายอาชีพไปใช้ ในการพิจ ารณา ทั้งในส่ วนของผลงาน
ไม่ ว่ าจะเป็น ตั ว ชี้วั ด หรือ KPI และยัง มี ก ารน าผล KPI ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา นอกจากนี้ การพั ฒ นา
องค์การมีการประเมิน ความเสี่ยง มี การบริ หารจัด การความเสี่ยง มีการจัดการความรู้ ที่ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ รับผิด ชอบอยู่ ส่ว นผู้บ ริห าร ค. ให้ความเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อการเป็ น
องค์ ก ารสมรรถนะสู ง อย่ างแน่ น อน ซึ่ งการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ทั้ ง ใน 4 มุ มมอง การพั ฒ นา
รายบุ ค คล การพั ฒ นาสายอาชีพ การบริ ห ารและการพั ฒ นาองค์ ก าร ไม่ ว่า จะเป็น การประเมิ น
สมรรถนะจนนาไปสู่ก ารพั ฒนารายบุคคล การพั ฒนาตามสายงานมีความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งต่อ การยาง
แห่ ง ประเทศไทย เนื่อ งจากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก าร มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบริ บ ท ความเชี่ย วชาญ
ความชานาญแต่แรกเริ่มที่มีการพัฒนากันมาเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อมี การเปลี่ย นแปลงจะต้องมีการบริหารการ
เปลี่ ยนแปลง เช่ นกลุ่ มบุค ลากรที่ มีอยู่ เดิม จะต้องมีการพัฒ นาเสริ มเข้ าไปหรือ กลุ่มพนัก งานใหม่ จะมี
การพัฒ นาให้ สอดคล้ องกับ บริ บทที่เปลี่ย นไป ซึ่ง มองว่า การพั ฒนาทรั พยากรมนุษ ย์มีผ ลต่ อการเป็ น
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องค์การสมรรถนะสูงในระดับ สูง กล่าวคือ องค์การจะอยู่ รอดถ้าองค์การมีพนักงานที่มีศักยภาพสูงและ
อยู่บนพื้นฐานที่จะต้องมีจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่ง และมีส่วนร่วม
ผู้บริหาร ง. กล่าวว่ าองค์ก ารมีการจัดทาระบบ Career Path และมีก ารกาหนดสาหรับคนที่
จะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร การบริหารผลงานมีการกาหนดตั วชี้วัดหรือ KPI และสมรรถนะ(Competency)
และมีก ารนาผลมาใช้ ในการพิจารณาการปรับขั้น เงินเดื อน และการเลื่อนต าแหน่ งซึ่งถ้า นาไปใช้อย่า ง
จริงจังบุคลากรจะรู้สึกว่ามีความยุติธรรม
4.8.8 การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ต่อ พฤติก รรมของมนุษย์ใ นองค์ก ารของการยางแห่ง
ประเทศไทย
ผู้บริห าร ก. ให้ความเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ ะทาให้บุคลากรรู้สึกมีคุ ณ จะให้ท า
ให้ มีค วามพึ งพอใจ และมีค วามผู ก พัน ต่อ องค์ก าร เช่ นเดีย วกั บ ผู้ บริ ห าร ข. กล่ าวว่า การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มีผลเป็นต่ อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การเป็นอย่า งมาก โดยเฉพาะพนักงานที่ได้รั บ
โอกาสในการเข้า มารั บการฝึก อบรมและพั ฒนา เช่ น ผู้ บริ หารระดับ ต้น จะมีค วามรู้ สึ กภาพภูมิ ใ จ
ที่ไ ด้ รับ โอกาส และจะความรู้ ที่ไ ด้ รับ ไปใช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ใ นการบริ หารงานและองค์ การ ซึ่ ง ถ้ า
บุคลากรมี ความภาคภู มิใ จก็ จะทาให้ บุค ลากรสร้ างสรรค์ งานออกมาดีแ ละมีป ระโยชน์ ก็จ ะส่ งผลให้
องค์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในที่สุด อีกทั้ง ผู้บริห าร ค ก็เห็นด้ว ยว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
จะสร้ า งให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ สึ ก มี คุ ณค่า และมี ค วามพึ ง พอใจและรั ก องค์ ก ร ส่ ว น ผู้ บ ริ ห าร ง.
ให้ ความเห็น ว่า การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ทาให้พนัก งานมีค วามรู้แ ละมี ความมั่ นใจที่ จ ะท างาน
ออกมาได้ ดี จึง ทาให้บุ คลากรมีค วามภาคภู มิใ จเพราะรู้ สึก ว่ ามี คนเห็ น คุณค่า ในตนเอง ซึ่ ง ส่ง ผลต่ อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานด้วย เมื่อ บุคลากรคนอื่นเห็นว่ ามีคนที่ประสบความสาเร็จและ
ได้รับการยอมรับก็จะทาให้คนอื่น ๆ ปฏิบัติตามหรือเห็นตัวอย่างก็อยากที่จะเดินตาม และผู้บริห าร จ.
กล่าวเพิ่มเติมว่าจะทาให้บุคลลากรมีความกระตือรือร้นสูงขึ้น และสร้างผลงานออกมาได้ อย่างดี
4.8.9 พฤติก รรมของมนุษย์ใ นองค์ก ารส่งผลต่อ องค์ก ารสมรรถนะสูงของการยางแห่ง
ประเทศไทย
ผู้บริห าร ก. กล่ าวว่า พฤติ กรรมของมนุษย์ใ นองค์ กรมองว่ามี ผลต่อ การเป็นองค์การสมรรถ
นะสูงมาก ไม่ใช่สู งธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นความพึ งพอใจในงาน ความเกี่ ยวข้อ งในงาน หรื อความผูกพั น
ต่อองค์ก ร เช่น ถ้าหากว่าบุคลากรในองค์การมีความคิ ดว่าการประเมิ นความดีความชอบนั้นขาดความ
ความยุ ติธ รรม ก็จ ะทาให้บุ คลากรไม่พอใจ ทาให้เ กิด ความกระตือ รื อร้ น ไม่ใ ห้ ให้ ค วามร่ว มมือ กั บ
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องค์ ก ร ถ้า หากว่ าพนั ก งานมองในเชิ ง ลบแล้ว ก็ จ ะเกิด ผลเสี ยต่ อ องค์ กร และมีผ ลมากต่อ องค์ ก ร
เรื่องธรรมาภิบาลเป็ นเรื่องที่ส าคัญมากในการบริห ารจัดการองค์กร ซึ่ง จะทาให้บุ คลากรมีค วามรู้สึกว่ า
โดยผู้บริหารจะต้องเป็นเยี่ยงอย่างงต่อบุคลากรในองค์การ ซึ่งผู้บริห าร ข. ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นว่า
ถ้าบุค ลากรมีความภาคภูมิใจก็จะทาให้ บุคลากรสร้ างสรรค์งานออกมาดี และมี ป ระโยชน์ก็ จะส่ง ผลให้
องค์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในที่สุด เช่นเดียวกับ อีกทั้ง ผู้บริห าร ค. ก็เห็นด้วย ส่วนผู้บริห าร ง.
กล่าวว่า ถ้าเรามีค วามสุขในการทางาน อยากทางานงานให้ออกมาดี องค์ก็จะเห็ นคุณค่าของบุคลากร
ก็จ ะส่ งผลให้มีความผู กพั นต่ อองค์ ก าร รั กองค์ การ เช่น มี ก ารช่ว ยเหลือ ซึ่ง กัน ในกรณี ที่เ พื่อ ร่ว มงาน
ไม่อยู่ เราก็สามารถที่จะช่ว ยเหลือได้ ก็ย่อมเป็ นตัวขับเคลื่อนไปสู่ องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งมององค์การ
เป็ น เสมื อ นบ้า นว่ า เราอยากให้ บ้ า นเราเป็ น แบบไหน เราก็ อ ยากพั ฒ นาองค์ ก ารให้ เ ป็ น แบบนั้ น
และเช่น เดี ยวกั บ ผู้บ ริ ห าร จ. กล่ าวอี ก ว่า ถ้ า บุค ลากรมี ค วามรู้ สึก รั ก องค์ ก ารก็ จ ะท าให้อ งค์ ก ร
มีประสิทธิภาพสูง

บทที่ 5
สรุป ผล อภิป รายผล และข้อ เสนอแนะ
5.1 สรุป ผลการวิจ ัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การสมรรถนะสู งของการยางแห่งประเทศ
ไทย จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร จานวน 97 ตัว อย่าง โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสอบถามถึงระดับความ
ความคิดเห็นที่มีต่อระดับ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ปัจ จัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การปัจจั ย
ภายในองค์ก าร ปัจจั ยความเกี่ยวข้องในงานและองค์ก าร และการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยแบบ
สอบ Likert Scale อั น ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามที่ ส อบถามความเห็ น โดยแบ่ ง ระดั บ 5 ระดับ คื อ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้ว ย เฉยๆ ไม่เห็น ด้วย และไม่เห็น ด้วยอย่า งยิ่ง โดยใช้ Pearson’s Correlation
และ Multiple Regression เพื่ อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรและวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์
ระหว่ างตัว แปร อิท ธิพลของตัว แปรอิ สระ รวมทั้ ง การสั มภาษณ์เ ชิง ลึก แบบมี โครงสร้ างเนื้ อหาจาก
ตัวแทนผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อ มูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการส ารวจข้อ มูลทั่ วไปของผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่ว นใหญ่เพศหญิ ง
ร้อยละ 53.4 มีอายุเฉลี่ยระหว่า ง 31-35 ปี คิด เป็นร้อยละ 33.0 มีการระดับการศึกษาส่ว นในระดั บ
ปริญญาตรี ร้อยละ 62.6 ระดับตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 51.3 ระดับความ
รับผิดชอบส่วนใหญ่ ในระดับกองหรือแผนก ร้อยละ 45.4
5.1.2 ข้อ มูลด้านความคิดเห็น
1) ความคิดเห็น ต่อ ปัจ จัย สภาพแวดล้อ มภายนอกที่ส่งผลต่อ องค์การสมรรถนะสูง
ของการยางแห่งประเทศไทย
กลุ่ มตั วอย่ า งมีค วามคิด เห็ น เกี่ ย วกั บสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ ส่ งผลต่ อ การเป็ น
องค์ การสมรรถนะสู งกลุ่ มตัว อย่ างมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บสภาพแวดล้อ มภายนอกที่ส่ งผลต่อ การเป็ น
องค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( xˉ = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็ น
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ที่กลุ่ มตัว อย่า งเห็ นด้ว ยสูง ที่สุด คือ เทคโนโลยี ใหม่ โดยมี ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.20 รองลงมาคือ ภาวะผู้ นา
โดยมี ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.18 และความโปร่ง ใส่แ ละข้ อมูล ข่าวสาร โดยมีค่ าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ตามลาดั บ
และประเด็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31
2) ความคิดเห็น ต่อ ปัจ จัย ภายในองค์การทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแห่งประเทศไทย
กลุ่มตัว อย่างมี ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย ภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็น ที่
กลุ่ มตั วอย่า งเห็ นด้ วยสูง ที่สุ ด คื อ เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม โดยมีค่ า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.50 รองลงมาคื อ
กลยุ ท ธ์ โดยมี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.30 และการออกแบบโครงสร้ า งองค์ ก ร โดยมี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.26
ตามลาดับ
3) ความคิดเห็น เกี่ย วกับการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ท ี่ส่งผลต่อ การเป็น องค์การ
สมรรถนะสูง
กลุ่มตัว อย่ างมี ความคิดเห็น เกี่ ยวกับเกี่ย วกั บการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่ งผลต่ อ
การเป็นองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.41) เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้ อ
พบว่ า ประเด็น ที่ ก ลุ่มตั ว อย่ า งเห็ น ด้ วยสู ง ที่สุ ด คือ การพั ฒ นารายบุ ค คลโดยมีค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.56
รองลงมาคือ การพัฒนาองค์ก าร โดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.44 และการบริหารผลงาน โดยมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.41 ตามลาดับ
4) ความคิดเห็น เกี่ย วกับเกี่ย วกับ ปัจ จัยความเกีย่ วข้องในงานและองค์การทีส่ ง่ ผลต่อ
การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสูงการยางแห่งประเทศไทย
กลุ่มตั วอย่า งมีความคิด เห็นเกี่ยวกั บปัจจั ยความเกี่ ยวข้อ งในงานและองค์ การที่ ส่งผล
ต่อการเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ สูง ( xˉ = 4.03) เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้ อ
พบว่า ประเด็ นที่ กลุ่ มตั วอย่ างเห็ นด้ ว ยสู งที่ สุด คื อ ความผู กพั น ต่อ องค์ก ารโดยมีค่ าเฉลี่ย อยู่ ที่ 4.22
รองลงมา คือ ความเกี่ย วข้องในงาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 และความพึงพอใจในงาน โดยมีค่าเฉลี่ ย
อยู่ที่ 3.70 ตามลาดับ
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็น องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
กลุ่มตัว อย่ างมี ความคิด เห็น เกี่ ยวกับเกี่ย วกั บการเป็น องค์การสมรรถนะสู งของการ
ยางแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง ( xˉ = 3.55) เมื่อพิ จารณาเป็น รายข้อ พบว่าประเด็ น
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ที่ก ลุ่มตั วอย่ างเห็น ด้ว ยสูง ที่ สุด คือ มิ ติ ด้า นกา รมุ่ง เน้ น ผลลั พธ์ ร ะยะยาว โดยมี ค่า เฉลี่ ยอยู่ ที่ 3.80
รองลงมา คือ มิติ ด้านการจัดการคุ ณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 และมิ ติด้านการปรับปรุ งและฟื้น ฟู
อย่างต่อเนื่องโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ตามลาดับ
6) ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
จากการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า
(1) ปั จจั ยส่ วนบุค คล มี ความคิด เห็ นต่ อการเป็น องค์ก ารสมรรถนะสู งของการยาง
แห่งประเทศไทย พบว่ า (1.1) เพศที่ ต่างกันมี ความความคิด เห็น ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสู งของ
การยางแห่งประเทศไทยไม่ต่ างกัน (1.2) ช่ว งอายุที่ต่ างกัน ความคิดเห็น ต่อการเป็ นองค์การสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทยที่ ไม่ต่ างกั น (1.3) ระดับ การศึกษาที่ต่ างกั น ความคิดเห็นต่ อการเป็ น
องค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยที่แตกต่ างกัน โดย ระดับการศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา
ตรี และระดับการศึกษาปริญ ญาตรี มีความเห็น ที่แตกต่างกั น และระดับการศึก ษาที่ต่ ากว่า ปริญญา
ตรี และระดับการศึก ษาปริญญาโทมี ความเห็น ที่แตกต่างกั น (1.4) หน่วยงานที่ สังกัด ที่ต่า งกันมี ความ
ความคิ ดเห็นต่ อการเป็นองค์ การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง ประเทศไทยไม่แตกต่ างกัน (1.5) ระดั บ
ตาแหน่ง ที่ต่ างกั นมีค วามความคิ ดเห็นต่ อการเป็นองค์ก ารสมรรถนะสู งของการยางแห่งประเทศไทย
ไม่ ต่ า งกั น และ (1.6) ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต่ า งกั น มี ค วามความคิ ด เห็ น ต่ อ การเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยไม่ต่างกัน
(2) ปัจจั ยต่า งๆ และการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ มีความสั มพัน ธ์เชิ งบวกต่อ การเป็ น
องค์ ก ารสมรรถนะสู ง ของการยางแห่ ง ประเทศไทย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ไม่ ว่ า จะ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อ ม ปั จ จัย ภายในองค์ การ ปั จ จัย ความเกี่ย วข้อ งในงานและองค์ก าร และการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์
(3) ปั จจัยต่ างๆ มีอิทธิ พลต่อ การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศ
ไทย โดยปัจจัยที่มีอิ ทธิพลเชิ งบวก คือ ปัจจัยภายในองค์ การ ปัจ จัยความเกี่ยวข้อ งในงานและองค์การ
และการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ส่วนปั จจัยที่มีอิ ทธิพลเชิ งลบต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสู งของการ
ยางแห่ง ประเทศไทย คื อ ปั จจั ยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ การ โดยตัว แปรอิ สระทั้ง หมดสมารถ
อธิบายความสัมพันธ์ประมาณร้อยละ 62.6 (R2 )

5.2 อภิป รายผลการวิจ ัย
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว การแข่ง ขัน การรักษาสถานภาพ และการอยู่รอดได้
อย่างยั่งยื นขององค์การต่าง ๆ ปัจจั ยหนึ่ง ที่แสดงให้เห็ นเชิ งประจักษ์ ว่า มีผลต่อองค์การจริ ง ๆ นั้น ก็
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คือ เทคโนโลยีใ หม่ ซึ่ง จากผลการการศึ ก ษากลุ่ มตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ สภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่ส่ง ผลต่อการเป็นองค์ การสมรรถนะสู งกลุ่ มตัว อย่ างมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บสภาพแวดล้อ ม
ภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็น องค์การสมรรถนะสู ง ในภาพรวมอยู่ในระดับสู ง โดยพบว่า ประเด็ นที่กลุ่ ม
ตัว อย่า งเห็น ด้ ว ยสู ง ที่สุ ด คือ เทคโนโลยี ใหม่ ซึ่ง ในปัจ จุ บัน มี ค วามส าคั ญ เป็น อย่า งยิ่ ง ที่ จะท าให้
องค์การเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้
กลุ่ มตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ภายในองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก า ร
สมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็น ที่
กลุ่ มตั วอย่า งเห็ นด้ วยสูง ที่สุ ด คื อ เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม โดยมีค่ า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.49 รองลงมาคื อ
กลยุ ท ธ์ โดยมี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.30 และการออกแบบโครงสร้ า งองค์ ก ร โดยมี ค่ า เฉลี่ย อยู่ ที่ 3.25
ตามลาดับ
ส่ ว น กา รพั ฒ น าทรั พ ยา กร มนุ ษ ย์ ซึ่ ง กา รศึ ก ษาพบว่ า การ พั ฒ นา ทรั พยากรมนุ ษ ย์
มีค วามสั มพั น ธ์ เ ชิ ง บวกผลต่ อ การเป็ น องค์ ก ารสมรรถนะสู ง และระดั บความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ ในปานกลาง และพบว่าประเด็ นที่กลุ่มตัวอย่า งเห็น ด้วยสูง ที่สุด คื อ การ
พัฒ นารายบุค คล โดยเฉพาะการกาหนดแผนพัฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan)
ทั้งจากตั วพนั กงานและหัว หน้า งาน ซึ่ง จากผลจากการสั มภาษณ์เ ชิงลึ กของผู้บ ริหาร พบว่า การยาง
แห่ ง ประเทศไทยมี ก ารดาเนิ น การในเรื่อ งนี้ และให้ ค วามส าคั ญเป็ น อย่า งมาก และมี กิจ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาและพั ฒนา ซึ่งการพัฒนา
รายบุ คคลตามที่ อาภรณ์ ภู่ วิท ยพัน ธุ์ กล่ า วไว้ ว่ าเป็น องค์ ประกอบหนึ่ง ของการพัฒ นาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ซึ่ งเป็ น การพัฒ นาที่มุ่ง เน้ น ในตั ว บุค คลและหวั ง ผลในระยะสั้ น ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บการศึ ก ษา
ผลกระทบของการฝึ กอบรมและพั ฒนาต่อ ผลการดาเนิ นงานขององค์การ ของ Raja Ubdul Ghafoor
Khan, Furhus Ahmed Khan and Muhamad Aslam Khan (2011: 62- 68) โดยพบว่ า กา ร
ฝึกอบรมและพัฒนามีผลทางบวกต่ อผลการดาเนิน งานขององค์การอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ และผล
การศึ ก ษาของ Shu-Rung Lin และ Chun-Chieh Hsu เมื่อ ปี ค.ศ. 2017 ผลการศึ กษาพบว่า On
the Job Training มี ความสัมพั นธ์ ใ นเชิ งบวกต่อ ผลการด าเนิ น งาน ความรู้ ทัก ษะ ทั ศนคติ และ
พฤติก รรมที่ดีในการทางาน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนประเด็นที่ก ลุ่มตั วอย่า งแสดงความคิ ดเห็ น
อยู่ในดับต่ าที่สุด ของการพั ฒนารายบุ คคล คือ องค์ การของท่ านมี การจู งใจเพื่อให้ท่า นเกิด การพัฒนา
ตนเอง ฉะนั้น การสร้างบรรยากาศหรือการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาในการส่ง เสริมให้บุ คลากรของ
การยางแห่ งประเทศไทยมีค วามรู้ สึก ว่า อยากพัฒ นาตนเองอยู่ต ลอดเวลานั้ นจะสร้า งมู ลค่ าเพิ่มทาง
จิต ใจของบุ คลากร ซึ่ ง อาจส่ ง ผลไปสู่ ความพึง พอใจที่ มีต่ อองค์ ก าร ความรั ก และความผูก พั น ต่ อ
องค์ การเพิ่ มขึ้ น ส่ว นอี กประเด็น กลุ่ มตั วอย่ าง คือ องค์ก ารของท่า นมี การวิเ คราะห์ หาจุดแข็ง และ
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จุดอ่อนของพนักงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็ นในระดับที่น้ อยรองลงมาจากการการจูงใจให้เกิ ด
การพัฒ นาตนเอง ดั งนั้น การวิเ คราะห์ จุดอ่อนจุดแข็ งของพนักงานรายบุ คคลอาจนาไปสู่การพัฒนาที่
สอดคล้ องกั บความต้ องการขององค์ ก ารและพนัก งานอย่ า งแท้ จริ ง ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ
ความรู้สึ กเกี่ยวข้ องในงาน และความผู กพันต่อองค์การ ซึ่งแสดงออกมาในปัจจั ยความเกี่ยวข้อ งในงาน
และองค์การ จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นเกี่ย วปัจจั ยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ
ที่ส่ง ผลต่ อการเป็ นองค์ก ารสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ใ นระดับสู ง โดยพบว่ าประเด็นที่ กลุ่มตัวอย่า ง
เห็นด้วยสูงที่สุด คือ ความผูกพันต่อองค์การ

5.3 ข้อ เสนอแ นะในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
จากการศึก ษาและวิเคราะห์ผ ลการวิ จัย ผู้วิ จัย ขอเสนอแนะในแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทย ดังนี้
1) การพั ฒนาทรัยพากรมนุษย์ ของการยางแห่งประเทศไทยจะต้ องมุ่ งเน้น ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2) การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์จ ะต้ องมุ่ง เน้ นการพัฒ นารายบุ คคลโดยสร้ างแรงจู งใจในการ
พัฒนาเองของบุคลากร
3) การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ จะต้ องมี การวิเ คราะห์จุ ด อ่อ นและจุด แข็ง ของบุ คลากรเพื่ อ
ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการขององค์การ
4) กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารจัดการคนเก่ งและคนดี (Talent Management)
5) ผลักดันการบริหารผลงานด้วยเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อ เนื่อง
6) มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การด้วยการกาหนดกลยุท ธ์และวางแผนการพัฒ นาองค์ การ และการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการเรียนรู้ อย่า งเป็ นระบบเพื่ อรองรับการการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

5.4 ข้อ เสนอแ นะในการวิจ ัยครั้งต่อ ไป
1) จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจั ยเชิง สาเหตุปัจจั ยสภาพแวดล้อมภายนอก โครงสร้ างองค์การ
การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ และพฤติก รรมมนุ ษย์ ในองค์ การนั้ น ยัง ไม่ ส ามารถอธิ บายหรื อท านาย
ความสัมพั นธ์ร ะหว่า งองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่ างชั ดเจน ดัง นั้นอาจศึ กษาปั จจัย ที่เกี่ ยวกับ ปัจจั ยเชิ ง
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สาเหตุ อื่น ๆ ประกอบด้ วย เช่ น ภาวะผู้ นาขององค์ ก าร วัฒ นธรรมองค์ก าร การสื่ อสารองค์ก าร
แรงจูงใจในการทางานเป็นต้น เป็นต้น
2) การศึ กษาระดับ องค์ การสมรรถนะสูงควรศึก ษาเปรียบเทีย บระหว่างองค์ การที่ อยู่ใ นกลุ่ ม
หรื อประเภทกิ จการเดี ยวกัน ซึ่ งจะท างานให้ สามารถวิเ คราะห์เ ปรี ยบเที ยบระดับ องค์ก ารได้ และ
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ดี กว่า
3) ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานในระดับอื่น ๆ ด้วย เช่น ปฏิบัติการ เพื่อยื นยันข้อมูล
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แบบสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สกู่ ารเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
ผู้ใ ห้ข้อ มูลสาคัญ ชื่อ -สกุล.....................................................ตาแหน่ง............................................
เบอร์โ ทรศัพท์.............................. ที่อ ยู่/สถานที่ตดิ ต่อ....................................................................

ประเด็นค าถามหลักในการสัม ภาษ ณ์ม ีด ังนี้
1. ท่านคิดว่าปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์การสมรรถนะสูงหรือไม่ เพราะเหตุใด
1.1 ท่านคิด ว่าปั จจุ บัน การยางแห่ งประเทศไทย ให้ค วามสาคัญ กับการจัด การคุณภาพ
ขององค์การหรือไม่ อย่างไร?
1.2 ท่านคิดว่าปัจจุ บันการยางแห่ งประเทศไทย ให้ความสาคั ญกับการเปิดกว้างและใส่ใ จ
ในเชิงปฏิบัติขององค์การหรือไม่ อย่างไร?
1.3 ท่านคิดว่าปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย ให้ความสาคัญกับการมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน
ระยะยาวหรือไม่ อย่างไร?
1.4 ท่านคิดว่าปัจ จุบันการยางแห่งประเทศไทย ให้ ความสาคัญ กับการปรับ ปรุงและฟื้น ฟู
องค์การอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร?
1.5 ท่านคิดว่าปัจจุบันคุณภาพของพนักงานในการยางแห่งประเทศไทย เป็นอย่างไร?
2. ท่านคิด ว่าสภาพแวดล้อมภายนอก (โลกาภิวัฒ น์ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ การเปลี่ย นแปลง
ขั้ว อ านาจทางเศรษฐกิจ ความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากร และสิ่งที่จั บต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะของแรงงาน นวัตกรรม เป็นต้น ภาวะผู้นา
ความโปร่งใส่ข้อ มูลข่ าวสาร) มีผ ลต่อ การเป็น องค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่ง ประเทศไทย
หรือไม่ อย่างไร?

3. ท่านคิด ว่ าสภาพแวดล้ อ มภายนอก (โลกาภิวั ฒ น์ ผลกระทบของเทคโนโลยีใ หม่ การ
เปลี่ยนแปลงขั้ว อานาจทางเศรษฐกิ จ ความเหลื่ อมล้าทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อม การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร และสิ่ งที่ จับ ต้อ งไม่ไ ด้ เช่ น ความรู้แ ละทัก ษะของแรงงาน
นวั ตกรรม เป็ นต้ น ภาวะผู้น า ความโปร่ง ใส่ ข้อ มูล ข่า วสาร) มีผ ลต่ อลั กษณะโครงสร้ าง
องค์การ (การออกแบบโครงสร้าง กลยุทธ์ กระบวนการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
ของการยางแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร?
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4. ท่านคิด ว่าสภาพแวดล้อมภายนอก (โลกาภิวัฒ น์ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ การเปลี่ย นแปลง
ขั้ว อ านาจทางเศรษฐกิจ ความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม การเปลี่ ย นแปลงทาง
ประชากร และสิ่งที่จั บต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะของแรงงาน นวัตกรรม เป็นต้น ภาวะผู้นา
ความโปร่ง ใส่ ข้อ มูล ข่า วสาร) มีผ ลต่ อการพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ข องการยางแห่ งประเทศไทย
หรือไม่ อย่างไร?

5. ท่านคิด ว่าปั จจั ยภายในองค์ก ารของการยางแห่ งประเทศไทย เช่น การออกแบบโครงสร้ าง กล
ยุทธ์ กระบวนการจั ดการ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม) ส่ง ผลต่อ การเป็น องค์ก ารสมรรถนะสู งของ
การยางแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร?
6. ท่านคิด ว่าปั จจั ยภายในองค์ การของการยางแห่ งประเทศไทย เช่น การออกโครงสร้า ง กลยุ ทธ์
กระบวนการจัดการ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม ส่ งผลต่อ ความรู้สึก เกี่ยวข้องในงานและองค์กร ของ
การยางแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร?
7. ท่านคิดว่ าการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ (การพัฒ นารายบุ คคล การพัฒ นาสายอาชีพ การบริ หาร
ผลงาน และการพั ฒนาองค์การ) ส่ง ผลต่อ การเป็นองค์ การสมรรถนะสูง ของการยางแห่งประเทศ
ไทยหรือไม่ อย่างไร?
8. ท่านคิดว่ าการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ (การพัฒ นารายบุ คคล การพัฒ นาสายอาชีพ การบริ หาร
ผลงาน และการพัฒนาองค์การ) ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรหรือไม่ อย่างไร?
9. ท่านคิดปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์กร (ความพึงพอใจในงาน ความเกี่ยวข้ องในงาน และ
ความผูกพัน ต่อองค์กร) ส่งผลต่อการเป็นองค์ การสมรรถนะสูงของการยางแห่ งประเทศไทยหรือไม่
อย่างไร?
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แ บบสอบถาม
การส ารวจการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ส ู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ
การยางแ ห่งประเทศไทย
ค าชี้แ จง
แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์สู่ก ารเป็ นองค์ก ารสมรรถนะ
สูงของการยางแห่งประเทศไทย
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอขอบคุ ณที่ ท่ า นได้ส ละเวลาตอบค าถามในแบบสอบถามชุ ด นี้ ทุก ข้ อ อย่ างถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษาความคิดเห็น เกี่ย วของพนัก งานทุก ระดับ
เกี่ย วกับการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ของการยางแห่งประเทศไทย และการพัฒนาการยางแห่ง
ประเทศไทยสู่อ งค์ก ารสมรรถนะสูง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
แนวทางในการพั ฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ เ พื่อ ก้ า วสู่ก ารเป็น องค์ก ารสมรรถนะสู ง ของการยางแห่ ง
ประเทศไทยได้
ค าตอบของท่านจะถูก เก็บเป็น ความลับ และจะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยเกีย่ วกับ
ท่านในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่ าวกับบุคคลภายนอกอื่นใด โดยไม่ได้รั บ
อนุญาตจากท่าน
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ตอนที่ 1: ข้อ มูลทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 25 ปี หรือต่ากว่า  26 – 30 ปี  31 – 35 ปี  36 – 40 ปี
 41 – 45 ปี
 46 – 50 ปี  51 – 55 ปี  56 – 60 ปี
 61 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึก ษา
  ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
  อื่น ๆ..........................(โปรดระบุ)
4. ปัจ จุบัน คุณ ปฏิบัติงานในสายงานใดขององค์ก าร
  ยุทธศาสตร์องค์กร  เทคโนโลยีสารสนเทศ การคลัง
 ทรัพยากรมนุษย์
  บริหารทรัพย์สิน
 วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
สถาบันวิจัยยาง
  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง  กยท.ภูมิภาค/เขต
 กยท.จังหวัด
  กยท.สาขา  สานักตรวจสอบภายใน  สานักผู้ว่าการ
 กฎหมาย
  อื่นๆ ................................................... (โปรดระบุ)
5. ตาแหน่งปัจ จุบัน ของคุณ คือ อะไร
 ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารระดับต้น
 ปฏิบัติการ  อื่น ๆ............................................................(โปรดระบุ)
6. ระดับความรับผิดชอบของคุณ อยู่ใ นระดับใด
 องค์การ
 ภูมิภาค/เขต
ฝ่าย
 กอง /แผนก
 โรงงาน/ศูนย์
 บุคคล
 อื่น ๆ ........................(โปรดระบุ)
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ตอนที่ 2: ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1 ค วามค ิดเห็นเรืองปั
่ จ จัยสภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ ตี ่อองค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่ง ประเทศ ไทย
กรุณ าใส่เ ค รื่องหมาย  ในช ่องว่างที่ต รงกับค วามเห็น ข องท่าน
ค วามค ิด เห็น
1. โลกาภิว ัต น์

ไม่เ ห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่
เห็น
ด้วย

เฉย ๆ

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1) ท่ า นคิ ด ว่ า สั ง คมดิ จิ ทั ล มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ

องค์การของท่าน
2) การกระจายความเจริญและสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้นมีผลต่อ
องค์กรของท่าน
3) การเปลี่ย นแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตสู่ อุตสาหกรรม
บริการมีผลต่อการวางแผนธุรกิจขององค์การของท่าน
4) ความหลากหลายทางวั ฒนธรรมมีผ ลต่ อการกาหนดกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การของท่าน
5) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จส่ง ผลกระทบต่อ องค์ การของ
ท่าน
2 . เทค โนโลยีใ หม่
1) เทคโนโลยีใ หม่ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตจะส่ งผลต่อ องค์การ
ของท่านเป็นอย่างยิ่ง
2) เทคโนโลยีใหม่จ ะส่งผลให้ ตัวท่านต้อ งปรับตัวเองเองและ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
3) เทคโนโลยีใหม่จะทาให้องค์การของท่านสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลก
4) ความสามารถและความรวดเร็วในการสื่อสารส่งผลกระทบ
ต่อองค์การของท่าน
5)การสื่อสารอย่างไร้ขีดจากัดมีผลกระทบต่อองค์การของ
ท่าน
3. การเปลี่ย นแปลงข วั้ อานาจทางการตลาดของเอเช ยี และ
จีน
1) ท่ านคิ ดว่ า การรวมกลุ่ มของประเทศในภู มิ ภาคต่า ง ๆ
ส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การของท่าน
2) การเป็ นมหาอ านาจทางการค้า ของจีน มี ผลกระทบต่ อ
องค์การของท่าน
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3) การรวมกลุ่มสมาคมอาเซียนจะมีความสาคั ญต่อองค์การ

ของท่าน
4. ค วามเหลื่อมล้าทางเศ รษฐกิจ
1) การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของ
โลกจะส่งผลต่อการแข่งขันขององค์การของท่าน
2) นโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจมี
ผลกระทบต่อองค์การของท่าน
5 . สิ่ง แวดล้อม
1) ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน
2) การแย่งชิงทรัพยากรส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน
3) มลภาวะมีผลต่อการจัดการขององค์การของท่าน
6. การเปลี่ย นแปลงทางประช ากร
1) จานวนประชากรโลกและไทยส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการองค์การของท่าน
2) กระแสสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกและประเทศไทยมีผลต่อการ
บริหารจัดการของการยางแห่งประเทศไทย
3) การอพยพของประชากรในถิ่นทุรกันดารหรือประเทศที่
ด้อยพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีผลต่อการบริหารองค์การ
ของท่าน
7. สิ่ง ที่จ ับต้องไม่ได้ เช น่ ความรู้ ทัก ษะของแรงงาน และ
นวัต กรรม
1) ท่านคิดว่าความรู้และทักษะของแรงงานในปัจจุบันจะมีผล
ต่อการแข่งขันและผลงานขององค์การของท่าน
2) นวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อองค์การของท่าน
8. ภาวะผูน้ า
1) ภาวะผู้นาในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ผลต่อการบริหารจัดการขององค์การของท่าน
2)การสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อ
องค์การของท่าน
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9. ค วามโปร่งใส่และข ้อมูลข ่าวสาร
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1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสส่งผลต่อการ

ดาเนินงานขององค์การของท่าน
2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจาเป็นที่องค์การจะต้อง
ดาเนินการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการ
ดาเนินงานขององค์การของท่าน
2.2 ค วามค ิดเห็นเรืองปั
่ จจัยภายในองค ์การทีม่ ผี ลต่อองค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
กรุณาใส เครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ไม่เห็น
เห็น
ไม่
ด้ว ย
เห็น ด้ว ย
ค วามค ิด เห็น
เห็น เฉย ๆ
อย่าง
ด้ว ย อย่าง
ด้ว ย
ยิ่ง
ยิ่ง
1. การออกแบบโครงสร้างองค ์กร (Structure Design)
1
2
3
4
5
1) การออกแบบองค์การมีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
2) การออกแบบโครงสร้างองค์การของหน่วยงานของท่าน
คานึงถึงกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
3) ลักษณะโครงสร้างองค์การของท่านมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ลูกค้าคู่แข่ง และบริบทของการตลาด
4) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านรองรับการปรับ
เลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบการ
ประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ
5) การออกแบบโครงสร้างองค์การของท่านมีระบบการ
สื่อสารที่มีความรวดเร็ว
6) การออกแบบองค์การของให้ความสาคัญต่อประสิทธิภาพ
การร่วมมือของทีมงาน
2. กลยุทธ ์ (Strategy)
1
2
3
4
5
1) ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่ง น่า
ตื่นเต้น และมีความท้าทายบนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่มีชัยชนะ
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2) กลยุทธ์ขององค์การของท่านมีความต่อเนื่อง มีความ
สมดุลระห่างการมุ่งเน้นผลทั้งในระยะยาวและระยะสั้น
3) องค์การของท่านมีการกาหนดเป้าหมาย ความสาเร็จและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
4) องค์การของท่านมีความสอดคล้องกันทั้งกลยุทธ์
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์กับความต้องการของ
สภาพแวดล้อมภายนอก
5) องค์การของทานมีการพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ สาหรับกล
ยุทธ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ประสบผลสาเร็จ
3. กระบวนการจัดการ
1) องค์การของท่านมีความเป็นธรรมในระบบโครงสร้าง
รางวัลและสิ่งจูงใจ
2) มีการสร้างนวัตกรรมของผลิต กระบวนการทางาน และ
กวารบริกวารอย่างต่อเนื่อง
3) องค์การของท่านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทุกกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง
4) องค์การของทานมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง
5) องค์การของท่านมีการกาหนดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพที่
ชัดเจน
6) องค์การมีการรายงานผลกวารดาเนินงานถึงทุกคนใน
ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพือ่ ที่จะขับเคลื่อนการ
ปรับปรุงผลงาน
7) องค์การของทานมีการขับเคลื่อนกระบวนการที่สร้างห่วง
โซ่แห่งคุณค่า (value chain) อย่างต่อเนื่อง
8) องค์การของท่านมีการขับเคลื่อน Best practice
9) องค์การของท่านมีการกระจายทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) องค์การของท่านมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) องค์การของท่านมีระบบสารองข้อมูล แชร์ข้อมูลร่วมกัน
และออกแบบการใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
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3) ระบบเทคโนโลยีภายในองค์การของท่านสอดคล้องและ
เอื้อต่อกระบวนการทางาน
4) การใช้เทคโนโลยีในองค์การของท่านสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
5) องค์การของท่านให้ความสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรม
6) การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะช่วยให้สร้างมูลค่าเพิ่มในผล
การดาเนินงานขององค์การของท่าน
2.3 ค วามค ิดเห็นเรืองการพั
่
ฒนาทรัพยากรมนุษย์มผี ลต่อองค ์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
กรุณาใส เครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เห็น
ไม่
ไม่เห็นด้วย
เห็น ด้ว ย
ค วามค ิด เห็น
เห็น เฉย ๆ
อย่างยิ่ง
ด้ว ย อย่าง
ด้ว ย
ยิ่ง
1. การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
1
2
3
4
5
1) องค์การของท่านมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของ
พนักงานในองค์การ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาและ
พัฒนา
2) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่าน
ประสบการณ์ในอดีต
3) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเอง
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
4) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัว
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5) องค์การของท่านมีการจูงใจเพื่อให้ท่านเกิดการพัฒนา
ตนเอง
6) องค์การของท่านมีการสารวจและวิเคราะห์ความจาเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนา
7) องค์การของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทางาน
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8) องค์การของท่านมีการกาหนดแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ทั้งจากตัวท่านและหัวหน้างาน
9) องค์การของท่านมีการกาหนดขีดความสามารถของ
ตาแหน่งงาน
10) องค์การของท่านมีการวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน
ของพนักงาน
11) องค์การของท่านมีการกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง
12) องค์การของท่านมีการกาหนดเครื่องมือในการพัฒนา
เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน กรณีศึกษาบทบาทสมมติ
13) องค์การของท่านมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดในการพัฒนา
14) องค์การของท่านมีการประเมินผลและติดตามผล
หลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาสายอาช พี (Career Development)
1) องค์การของท่านมีการพัฒนาสายอาชีพซึ่งมุ่งเน้นที่ตัว
บุคคล และผลลัพธ์ระยะยาวขององค์การ
2) องค์การของท่านมีกิจกรรมการวางแผนสายอาชีพ
(Career planning) และ การบริหารสายอาชีพ (Career
Management)
3) องค์การของท่านมีการกาหนดความชัดเจนของ
โครงสร้างงานและตาแหน่งงาน
4) องค์การของท่านมีการจัดทาผังหรือกล่องความก้าวหน้า
ในตาแหน่งงาน
5) องค์การของท่านมีการจัดทาเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่ง
งานและโอนย้าย
6) องค์การของท่านมีการจัดทาผังและเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้
จริง
7) องค์การของท่านมีการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี
(Talent Management)

ไม่
ไม่เห็นด้วย
เห็น
เห็น เฉย ๆ
อย่างยิ่ง
ด้ว ย
ด้ว ย

1

2

3

4

เห็น
ด้ว ย
อย่าง
ยิ่ง
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8) องค์การของท่านมีการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Planning)
9) ผู้บริหารในองค์การของท่านมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนการสืบทอดตาแหน่ง
10) องค์การของท่านมีการสร้างโมเดลสมรรถนะ
(Competency) ของผู้สืบทอดตาแหน่ง
11) องค์การของท่านมีการประเมินสมรรถนะ
(Competency) ของผู้สืบทอดตาแหน่งที่กาหนดขึ้น
12)องค์การของท่านมีการจัดทาแผนพัฒนาความสามารถ
ของผู้สืบทอดตาแหน่ง
13) องค์การของท่านมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาความสามารถของผู้สืบทอดตาแหน่ง
3. การบริหารผลงาน (Performance Management)
1) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานใน
เชิงกลยุทธ์เป็นการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์การและ
เป้าหมายรายบุคคล
2) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหารผลงานใน
เชิงการบริหาร โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับพนักงาน การปรับเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่งและ
การหมุนเวียนงาน
3) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในกวารบริหารผลงาน
เพื่อการสื่อสารถึงสิ่งพนักงานทาได้ดี สิ่งที่ควรปรับปรุง
ความคาดหวังของหัวหน้างาน
4) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานเพือ่
การปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง
5) องค์การของท่านมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานเพือ่
การบารุงรักษาองค์การ
6) องค์การของทานมีวัตถุประสงค์ในการบริหารผลงานเพือ่
การรับรู้ข้อมูลสาหรับการใช้พยากรณ์ในการเลือกใช้
เครื่องมือใหม่ ๆ
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7) องค์การของท่านมีกระบวนการในการบริหารผลงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การให้ข้อมูลป้อนกลับ การ
ประเมินผลงาน และการให้รางวัลและโอกาสในการพัฒนา
8) องค์การของท่านมีการกาหนดเป้าหมายในการทางาน
อย่างชัดเจน
9) องค์การของท่านมีการกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ
10) การกาหนดเป้าหมายของผลงานเป็นการยอมรับ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
11) การประเมินผลงานในองค์การของท่านมีการประเมิน
อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
12) ในการประเมินผลงาน ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อท่านทุกครั้งที่มีการประเมิน
13) ในองค์การของท่านมีการนาผลการประเมินผลงานไป
ใช้ในการให้รางวัลและโอกาสในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
4. การพัฒนาองค ์การ (Organization
Development)
1) องค์การของท่านมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ทัศนคติ ค่านิยมเพื่อช่วยให้ปรับตัวให้สอดคล้องกับ
วิทยาการสมัยใหม่ การตลาด สิ่งท้าทายใหม่ และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
2) องค์การของท่านมีการวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนา
3) องค์การของท่านมีการกาหนดกลยุทธ์และวางแผนการ
พัฒนาองค์การ
4) องค์การของท่านมีการดาเนินการนาแผนการพัฒนา
องค์การไปใช้งานจริง
5) องค์การของท่านมีการประเมินผลการพัฒนาองค์การ
6) ปัจจุบันองค์การของท่านมีกวารสร้างวัฒนธรรมองค์การ
ด้วยการกาหนดค่านิยมองค์การ (Values) ไว้อย่างชัดเจน
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7) องค์การของท่านมุ่งเน้นการจัดการความรู้และสร้าง
บรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้
8) องค์การของท่านมีการบริหารเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบ
9) องค์การของท่านมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.4 ความคิดเห็นในเรือ่ งปัจจัยความเกีย่ วข้อ งในงานและองค์การ
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ค วามค ิด เห็น
1. ค วามพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
1) งานที่รับผิดชอบมีลักษณะตรงกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน
2) ปริมาณงานที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม
3) งานในหน้าที่ของทานมีความท้าทายให้
อยากปฏิบัติ
4) งานที่ท่านทาอยู่มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือ
โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น
5) ท่านได้รับโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา
ทักษะให้เกิดความชานาญ
6) องค์การของท่านมีการกาหนดนโยบายและแผนงานที่มี
ความชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
7) ผู้บริหารขององค์การมีความสามารถในกวารบริหาร
จัดการเพื่อให้องค์การมุ่งสู่ความสาเร็จ
8) ผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังและเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างสม่าเสมอ
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9) ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรมในการบังคับบัญชา
10) งานที่ท่านรับผิดชอบได้สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อ
ร่วมงาน
11) เมื่อเกิดปัญหาในงานท่านไม่เคยมีความรู้สึกโดดเดี่ยว มี
เพื่อนร่วมงานช่วยกันแก้ไขปัญหา
12) สถานที่ทางานในองค์การของท่านส่งเสริม
ให้เกิดความรู้สึกว่าอยากทางาน
2.ค วามเกีย่ วข ้องในงาน (Job Involvement)
1) ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านปฏิบัตินั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
องค์การ
2)ท่านมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา
3)ท่านมีความรู้สึกว่าอยากทางานให้สาเร็จอย่างต่อเนื่อง
4)ท่านมีความรู้สึกว่าต้องการทางานให้ผลงานออกมาดี
5) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งในการทางานให้
ประสบความสาเร็จ
6) ถ้าหากมีอุปสรรคต่อการทางานท่านรู้สึกว่ามีความกังวลใจ
7) บางครั้งท่านมีความเครียดต่อความต้องการที่จะทางานให้
ประสบผลสาเร็จ
3.ค วามผูกพัน ต่อองค ์การ
1)ท่ า นมี ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารตลอดระยะเวลาในการ
ทางาน
2)ท่านคิดว่าการปกป้องชื่อเสียงขององค์การเป็นสิ่งสาคัญ
3)ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในองค์การแห่งนี้
4)ท่ านมี ความเต็ ม ใจที่ จ ะเสี ยสละประโยชน์ ส่ว นตนเพื่ อ
ความสาเร็จขององค์การ
5)ท่ านมี ความเชื่ อมั่น ในเป้า หมายและกลยุทธ์ ขององค์ การ
สามารถทา ให้องค์การประสบความสาเร็จได้
6)ท่านมีความไว้วางใจในทุก ๆ ด้านขององค์การของท่าน
7)ท่านมีความตั้งใจที่จะทางานกับองค์การจนเกษียณอายุ

ไม่เ ห็น
ด้ว ย
อย่างยิ่ง

ไม่
เห็น
เห็น เฉย ๆ
ด้ว ย
ด้ว ย

เห็น
ด้ว ย
อย่าง
ยิ่ง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

143

2.5 ความคิดเห็น เกีย่ วกับระดับองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ค วามค ิด เห็น
1.มิต ิการจัดการค ุณภาพ (Quality Management)
1)การจัดการขององค์การของท่านได้รับความไว้วางใจ
จากสมาชิกในองค์การ
2)การจัดการขององค์การของท่านมีความยุติธรรม
3)การจัดการขององค์การของท่านเป็นแบบอย่างสาหรับ
สมาชิกในองค์การ
4)การจัดการขององค์การของท่านใช้การตัดสินใจอย่าง
รวดเร็ว
5)การจัดการขององค์การของท่านใช้การดาเนินการอย่าง
รวดเร็ว
6)การจัดการองค์การของท่านจะช่วยให้สมาชิกใน
องค์การบรรลุผลที่ดีขึ้น
7)การจัดการขององค์การของท่านมุ่งเน้นไปที่การ
บรรลุผลสาเร็จ
8)การจัดการขององค์การของท่านมีประสิทธิภาพมาก
9)การจัดการขององค์การของท่านใช้ความเป็นผู้นาที่
แข็งแกร่ง
10)การจัดการขององค์การของท่านมีความมั่นใจ
11)การจัดการขององค์การของท่านให้ความสาคัญกับ
ผู้ปฏิบัติงาน
12)การจัดการขององค์การของท่านถือว่าสมาชิกของ
องค์การรับผิดชอบต่อผลงานของตนเสมอ
2.การเปิดกว้างและใส่ใจการปฏิบัต ิ (Openness and
Action Orientation)
1)ผู้บริหารขององค์การของท่านมักมีส่วนร่วมในการ
พูดคุยกับพนักงาน
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2)สมาชิกในองค์การใช้เวลามากในการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้
3)สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการกระบวนการที่
สาคัญเสมอ
4)การจัดการขององค์การของท่านสามารถทาผิดพลาดได้
5)การจัดการขององค์การของท่านรองรับเปลี่ยนแปลง
3.มิต ิการมุง่ เน้นผลลัพธ ์ระยะยาว (Long-term
orientation)
1)องค์การของท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
2)องค์การของท่านมีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดี
ที่สุด
3)การจัดการขององค์การของท่านได้รับการยอมรับเป็น
เวลานาน
4)ผู้บริหารคนใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายใน
องค์การ
5)องค์การของท่านเป็นสถานที่ทางานที่ปลอดภัยสาหรับ
สมาชิกในองค์การ
4.มิต ิการปรับปรุงและฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ ง
(Continuous Improvement & Renewal)
1)องค์การของท่านได้กาหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน
2)กระบวนการทางานองค์การของท่านมีกวารปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
3)ในกระบวนการขององค์การของท่านมีความเรียบง่าย
อย่างต่อเนื่อง
4)ในกระบวนการขององค์การของท่านสอดคล้องกัน
อย่างต่อเนื่อง
5)ในองค์การของท่านจะมีการรายงานข้อมูลทุกอย่างที่
สาคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ
6)ในองค์การของท่านมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ ใช่ทางการเงินแก่สมาชิกในองค์การ
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7)องค์การของท่านมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักอย่าง
ต่อเนื่อง
8)องค์การของท่านสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
กระบวนการและบริการของตนอย่างต่อเนื่อง
5.มิติคุณภาพของพนักงาน (Quality of Employees)
1)การจัดการขององค์การของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้
สมาชิกในองค์การบรรลุผลเป็นพิเศษ
2)สมาชิกในองค์การได้รับการฝึกอบรมให้มีความยืดหยุ่น
ในการทางาน
3)องค์การของท่านมีพนักงานที่มีค่าหลากหลายและ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
4)องค์การของเราเติบโตขึ้นจากการเป็นพันธมิตรกับซัพ
พลายเออร์และหรือลูกค้า
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ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะ (ถ้ามี)
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ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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