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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
รินทร์ฤดี พลายเพ็ชร์1* ธีรวุฒิ บุณยโสภณ2 สมนึก วิสุทธิแพทย์3 และ ทวีศกั ดิ์ รูปสิงห์4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ 2) สร้างคู่มือ
การใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต โดยศึกษา
จากผู้บริหาร และพนักงานระดับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เขตพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จํานวน 53 โรงงาน จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้านและองค์ประกอบย่อยดังนี้ (1) ด้าน
ภาวะผู้นํา (1.1) การสอนงาน (1.2) ทักษะการเป็นผู้นํา (1.3) ความสามารถทํางานภายใต้แรงกดดัน สามารถทํานายความ
สําเร็จได้ร้อยละ 36.20 (2) ด้านแรงจูงใจในการทํางาน (2.1) เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ๆ (2.2) การบริหารจัดการ
คนและผลงาน (2.3) ความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ (2.4) การให้ความสําคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนางาน สามารถทํานายความสําเร็จได้ร้อยละ 30.70 (3) ด้านการสื่อสารในองค์กร (3.1) การทํางานเป็นทีม
และการประสานงาน (3.2) การสื่อสารในการนําเสนองาน (3.3) การมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํานายความสําเร็จได้
ร้อยละ 36.00 (4) ด้านความคิดเริ่มสร้างสรรค์ (4.1) ความคิดเชิงระบบและความคิดเชิงวิเคราะห์ (4.2) ความคิดสร้างสรรค์
และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (4.3) การให้ความสําคัญกับการคิดค้นสิ่งใหม่ สามารถทํานายความสําเร็จได้ร้อยละ
30.20 (5) ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (5.1) จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ (5.2) การคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหา (5.3) คิดวางแผนจัดการปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ สามารถทํานายความสําเร็จได้ร้อยละ 21.92 (6) ด้านการ
เรียนรู้ (6.1) ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (6.2) ความรอบรู้ในงานและความรู้ความชํานาญ
เชิงเทคนิค (6.3) การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สามารถทํานายความสําเร็จได้ร้อยละ 52.80 ผลการประเมินรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ารูปแบบการ
พัฒนามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 97.92 และมีความเป็นไปได้ในการนําไปประยุกต์ใช้คิดเป็นร้อยละ 98.33 และ 2)
ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่ง
อนาคต พบว่า คู่มือที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 98.96 และมีความเป็นไปได้ในการนําไปปรับใช้คิดเป็น
ร้อยละ 98.33
คําสําคัญ: อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์แห่งอนาคต, รูปแบบการพัฒนา, ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รับพิจารณา: 8 พฤษภาคม 2562
แก้ไข: 7 มิถุนายน 2562
ตอบรับ: 13 มิถุนายน 2562

____________________________________________________________________________
1

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาและธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
ศาสตราจารย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ
3
รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*
ผู้นิพนธ์ประสานงาน โทร. +668 9923 2788 อีเมล: rinruedee.plaipetch@alumni.sasin.edu

_20-0528(001-204).indd 129

22/7/2563 BE 13:45

130

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 1 January – April, 2020

The Potential Development Model of Human Resource Management
in the Futuristic Automotive Parts Industry
Rinruedee Plaipetch1* Teerawut Boonyasophon2 Somnoek Wisuttipaet3 and Taweesak Roopsing4
Abstract
This research aims 1) to create human resource management potential development model for
potential creation, and 2) to create the manual for the model of human resource management in the
futuristic automotive parts industry. The sample size was 400 managing directors of human resources
management department from 53 automotive parts factories in Chachoengsao, Chonburi, and Rayong.
The research tools used were interview and questionnaire. The statistics for data analysis were the
mean, standard deviation, correlation, and multiple linear regression analysis. The results of the
research concluded that there were six key components of human resources management potential
development model: 1) Leadership – (1.1) Coaching, (1.2) Leadership skills, and (1.3) Ability to work
under pressure. These sub-elements could account for 36.20%; (2) Motivation in work – (2.1) Enhancing
new learning opportunities, (2.2) Management of people and work, (2.3) Commitment to achieve goals
and vision, and (2.4) Focusing on improving work development. These elements could account for
30.70%; (3) Communication in the organization - (3.1) Teamwork and coordination, (3.2) Communication
in the presentation of work, and (3.3) Having human relations. These elements could account for
36.00%; (4) Creative thinking - (4.1) System thinking and analytical thinking, (4.2) Creativity and
continuous work development, and (4.3) Focusing on new things. These elements could account for
30.20% ; (5) Human development potential - (5.1) Ethics and Integrity, (5.2) Analytical thinking in
problem solving, (5.3) Ability to solve problem with new methods. These elements could account for
21.92%; and (6) Learning - (6.1) Ability to manage change continuously, (6.2) Knowledge in work and
technical expertise, and (6.3) Problem solving and decision making. These found that the development
model was appropriate and 98.33% found that it is possible to be adapted to actual. Experts’ opinions
on this study were that is 97.92%. Moreover, based on the evaluation of experts, the model’s manual
was suitable 98.96% was possible to apply 98.33%.
Keywords: future automotive parts industry, development model, managing directors of human resource
management department
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1. บทนํํา
ตลาดรถยนต์ในประะเทศไทยปี พ.ศ. 2560-256 2 มี
ม าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งส่งงผล
แนวโน้มกการขายที่ดีขึ้นมากกว่
ดีทั้งกับผู้ผผลิตและตัวแททนจําหน่ายรถยยนต์ทําให้มีรายได้
จากการจําหน่ายเพิ่มขึ้น และจากที่ปจจุ
ัจ บันไทยมีสถาานะ
เป็นฐานการผลิตรถยนต์์ที่สําคัญแห่งหนนึ่งของโลก และใน
ปี 2559 ไไทยมีปริมาณกการผลิตรถยนต์ทุกประเภทมมาก
เป็นอันดับ 12 ของโลกอัอันดับ 5 ของเออเชีย และอันดัับ 1
ของอาเซียยน ขณะที่ขนาดตลาดรถยนต์ท์ ุกประเภทในไไทย
(พิ จารณาาจากยอดจํ าหน่
ห าย) เป็ นอันดั
น บ 19 ของโโลก
อันดับ 6 ขของเอเชีย และะอันดับ 2 ของออาเซียน

รูปที่ 1 แสดงแนวโน้มอุ
ม ตสาหกรรมผลิตยานยนต์
ระหว่างปี 20008-2019 [1]
จากข้ออมูลของ แนวโโน้มอุตสาหกรรรมรถยนต์ของไไทย
ในปี 25660-2562 [1] พบว่
พ า จะมีทิศทางดีขึ้นจากกการ
จําหน่ายรรถยนต์ที่ คาดวว่าจะกลับมาเติบโตทั้งตลาดดใน
ประเทศแและตลาดส่งออก โดยในปี 2560
2 คาดว่าจจะมี
ปริมาณกาารผลิตอยู่ที่ 1.889-1.92 ล้านคัคัน ก่อนที่จะขยยาย
ตั วเร่ งขึ้ นนในปี 2561 ในอั ตรา 4-6%
% และในปี 25562
ขยายตัว 3-5% ประเมิมินว่ าตลาดรถยยนต์ในประเททศปี
2560 จะมีมีทิศทางขยายตัว จากปัจจัยหนุ
ย นเศรษฐกิจจใน
ประเทศทีที่ฟื้นดีขึ้นเป็นลําดับ ทั้งนี้วิจยกรุ
ัย งศรีคาดกาารณ์
ภาวะเศรษษฐกิจไทยจะขขยายตัว 3.40%
%, 3.50% แและ
3.50-3.700% ในปี 2560 2561 และ 2562 ตามลําาดับ
รวมทั้งแนนวโน้มพฤติกรรมมการใช้รถยนต์ต์ในตลาดเป้าหมมาย
ในแถบเอเชียแปซิฟิกแลละตะวันออกกลางที่คาดว่าจะะยัง
ไม่เปลี่ยนสสู่สังคมรถยนต์์ไฟฟ้าเร็วนัก ดังนั้นจึงคาดว่ากการ
พัฒนารถยยนต์ไฟฟ้าในไททยจะไม่เปลี่ยนแปลงก้
น
าวกระโโดด
เช่นที่เคยเเกิดขึ้นในยุค Ecco-car ในอดีต ซึ่งจากการประะเมิน
คาดว่าอาจจกินระยะเวลาไไม่ต่ํากว่า 10 ปี กว่ารถยนต์ไฟฟฟ้า
จะมีบทบาาทสําคัญในอุตสาหกรรมการผ
ต
ผลิตรถยนต์ไทยย
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อุ ต สาหกรรมมยานยนต์ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานนยนต์ เ ป็ น
ต
่งในกลุ่มเป้าหมาายหลักในการพพัฒนาตาม
อุตสาหกรรมหนึ
นโยยบายของรัฐในนการส่งเสริมให้ห้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่
จะต้องพัฒนาระบบบการบริหารรการผลิตและคคุณภาพให้
สามมารถก้าวทันเททคโนโลยีที่มีกาารพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึง
มีความจํ
ค าเป็นต้องอาศัยอุตสาหหกรรมผลิตชิ้นส่สวน ระดับ
เทียร์
ย 1, 2 และเทีทียร์ 3 เป็นกลุ่มมอุตสาหกรรมมที่ผลิตและ
ส่งมอบชิ้นส่วนป้อนเข้าสู่อุตสาหหกรรมยานยนนต์เพื่อให้มี
ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพ และสามารถสสร้างความ
สามมารถในการแขข่งขันทางธุรกิจ
จึงเห็นได้ว่าอุอตสาหกรรมผผลิตชิ้ นส่วนยาานยนต์ที่ มี
ระบบบที่ทันสมัยแลละเติบโตอย่าง รวดเร็วนั้น การวางระบบ
ของงานบุคคลากรรจึงมีบทบาทแและมีความจําเป็ป็นมาก
ร ่ต้องการประสสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน
อย่างยิ่งต่อองค์กรที
เพรราะปัจจัยหลักที่สําคัญอย่างหนึนึ่งคือ “ทรัพยาากรมนุษย์”
จึงจําเป็นต้องปรัรับตัวเข้าระบบบสากล ควรมีเตรี
เ ยมการ
บริหารองค์กรแบบมีวัฒนธรรมทที่หลากหลาย ดังนั้นเรื่อง
ษ (Human CCapital) จึงเป็นเรืเ ่องใกล้ตัว
การรพัฒนาทุนมนุษย์
ซึ่งจะมี
จ บทบาทสําคั
า ญต่อยุทธศาาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 เป็น
อย่างมาก เพราะเป็นหัวใจในกาารพัฒนาประเททศในทุก ๆ
ด้าน หากขาดคนที่มีความสามาารถ ประเทศก็ไม่
ไ สามารถ
เดินหน้
น าได้ตามแผนงานที่วางไว้ว้ จึงเห็นได้ว่า “บุคลากร
ในอองค์กร” นั้นมีความสําคัญ ตต่อการแข่งขันในทุกระดับ
ไม่ว่วาจะเป็นองค์กรธุ
ก รกิจ หรือ การแข่งขันขอองประเทศ
ซึ่ งการที่ จ ะยกระดั บ การแข่ ง ขั น ได้ การพั ฒนา
ฒ “ทุ น
มนุนุษย์” จึงเป็นที่สําคัญมากในททุก ๆ องค์กร โดดยเฉพาะใน
บริบทการแข่งขันบนเส้
น นทางเศรรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ดี
ปัญหาของหลายอ
ญ
องค์กรธุรกิจที่ กําลังประสบปัปัญหา และ
เป็นอุ
น ปสรรคที่ถวงการเปลี
่ว
่ยนแแปลงไปสู่ยุคดิิจิทัล ก็คือ
การปรับตัวไม่ทนเทคโนโลยี
ัน
แลละไม่สามารถทีที่จะปรับตัว
เข้ากั
า บองค์กรสมััยใหม่ที่ต้องกาารความคล่องตตัวสูง ด้วย
เหตตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที
ค
่จะะศึกษารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู
ก
้บริหารฝ่ายทรัพยากกรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ต
ผลิลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยาานยนต์ แ ห่ ง ออนาคต เนื่ อ งจากเป็
ง
น
อุตสาหากรรมที
ต
่เติบโตสูงมาก แและเป็นการสนันับสนุนการ
พัฒนาความรู
ฒ
้ของบุคลากรฝ่ายยทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
ฝ่ ายทรั พ ยากรมมนุ ษ ย์ เ ป็ น ฝ่ า ยยที่ นํ า ในการขขั บ เคลื่ อ น
พัฒนาองค์
ฒ
กรในภภาพรวมและสสนับสนุน ส่งเสสริมทุกฝ่าย
ขอององค์ ก ร ให้เป็
เ น ไปในทิ ศ ททางและนํ า สู่ เป้ า หมาย
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เดียวกันนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความจําเป็นต้องมี
สมรรถนะที่แข็งแกร่ง พร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธุรกิจที่
เติบโตไปอย่างรวดเร็วในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สนับสนุน
และเสริมสร้างให้ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์แห่งอนาคต
2.2 เพื่อสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นอุ ต สาหกรรมผลิ ต
ชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
3. วิธีการดําเนินการวิจยั
3.1 ศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร และ
บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารและปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อ
การพั ฒ นา สุ่ ม สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ บุ ค ลากรระดั บ
ผู้ บริ ห ารฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และฝ่ ายผลิ ตของกลุ่ ม
โรงงานผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ เขตจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
ชลบุรีและจังหวัดระยอง จํานวน 9 โรงงาน
3.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อค้นหาปัจจัยที่ทําให้การ
พัฒนาผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลสําเร็จ
ทําการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ผลการตรวจสอบพบว่าค่าความสอดคล้อง
(IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ในภาพรวมได้เท่ากับ 0.98
3.3 นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้ไป
กําหนดร่างรูปแบบการพัฒนา
3.4 ประเมินร่างรูปแบบโดยการจัดทําสัมมนากลุ่มย่อย
(Focus Group) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 13 คน
3.5 ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชีย่ วชาญ
4. ผลการวิจยั
4.1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แห่งอนาคต
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4.1.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บความ
คิดเห็นที่มีต่อ บทบาท ภาระหน้าที่และสมรรถนะของ
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันทั้ง 6 ด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบทีจ่ ําเป็น
ด้านบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์แห่งอนาคตภาพรวม
องค์ประกอบที่จําเป็นด้านบทบาท
หน้าที่และสมรรถนะ
1. ด้านภาวะผู้นาํ
2. ด้านแรงจูงใจด้านการทํางาน
3. ด้านการสื่อสารในองค์กร
4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
6. ด้านการเรียนรู้
รวม

x� S.D.

4.07
4.05
3.98
4.00
3.96
3.96
4.00

0.49
0.65
0.54
0.55
0.60
0.61
0.46

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อบทบาท ภาระหน้าที่และสมรรถนะของ
ผู้ บริ หารฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยอยู่ ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบ
พบว่า ทุกด้านมีความสําคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สําเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) จําแนกตามรายด้านดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ฯ ด้านภาวะผู้นํา

Std.
t
Sig
Error (b) 
1. การสอน
.151 .031 .244 4.860 .000
2. ทักษะการเป็นผู้นํา .131 .034 .183 3.818 .000
3. ความสามารถทํางาน .089 .032 .135 2.805 .005
ภายใต้แรงกดดัน
ตัวแปรพยากรณ์

b

*p < .05, a = 1.783, R=601, R2= .362, SEest =.39525

จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการพัฒนา
คือ 1) การสอนงาน 2) ทักษะการเป็นผู้นํา 3) ความสามารถ
ทํางานภายใต้แรงกดดัน โดยปัจจัยทั้ง 3 ร่วมกันพยากรณ์
ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพขอผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 36.20 (R2=0.362)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ฯ ด้านแรงจูงในการทํางาน
ตัวแปรพยากรณ์
1. เสริมสร้างโอกาส
การเรียนรู้ใหม่ ๆ
2. การบริหารจัดการ
คนและผลงาน
3. ความมุ่งมั่นที่จะ
ดําเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์
4. การให้ความสําคัญ
กับการปรับปรุง
พัฒนางาน

Std.
b
t
Sig
Error (b) 
.349 .058 .342 5.989 .000
.213

.043

.242 4.968 .000

.184

.053

.196 3.483 .001

.104

.043

.113 2..412 .016

*p < .05, a = 1.909 R=.554, R2=.307, SEest =.54017

จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการพัฒนา
คือ 1) การเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่ 2) การจัดการ
คนและผลงาน 3) ความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ 4) การให้ความสําคัญการ
ปรับปรุงพัฒนางาน โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่วมกันพยากรณ์
ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพขอผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 30.70 (R2=.307)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ฯ ด้านการสื่อสารในองค์กร
ตัวแปรพยากรณ์
1. การทํางานเป็นทีม
และการ
ประสานงาน
2. การสื่อสารและ
การนําเสนองาน
3. การมีมนุษย์
สัมพันธ์

Std.
t
Sig
Error (b) 
.252 .035 .368 7.232 .000
b

.174

.032

.252 5.395 .000

.074

.034

.103 2.168 .031

*p < .05, a = 1.959 R=.600, R2= .360, SEest = .42992

จากตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการพัฒนา
คือ 1) การทํางานเป็นทีมและการประสานงาน 2) การ
สื่อสารในการนําเสนอผลงาน 2) การมีมนุษย์สัมพันธ์
สามารถพยากรณ์โดยปัจจัยทั้ง 3 ร่วมกันพยากรณ์
ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพขอผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 36.00 (R2= .360)
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ฯ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Std.
t
Error (b) 
1. ความคิดเชิงระบบและ .275 .035 .394 7.850
ความคิดเชิงวิเคราะห์
2. ความคิดสร้างสรรค์และ .083 .035 .112 2.367
พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง
3. การให้ความสําคัญกับ .126 .033 .173 3.775
การคิดค้นสิ่งใหม่
ตัวแปรพยากรณ์

b

Sig
.000
.018
.000

*p < .05, a =2.068 R=.549, R2=.302, SEest =.46459

จากตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการพัฒนา
คือ 1) ความคิดเชิงระบบและความคิดเชิงวิเคราะห์ 2)
ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3) การ
ให้ความสําคัญกับการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดยปัจจัยทั้ง 3
ร่วมกันพยากรณ์ความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 30.20 (R2=.302)
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ฯ ด้านการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
Std.
t
Error (b) 
1. จริยธรรม จรรยาบรรณ .148 .037 .184 3.959
และความซื่อสัตย์
2. การคิดวิเคราะห์ในการ .178 .038 .222 4.669
แก้ปัญหา
3. คิดวางแผนจัดการ
.215 .043 .242 4.956
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
ตัวแปรพยากรณ์

b

Sig
.000
.018
.000

* p < .05, a = 1.741 R= .468, R2=.219, SEest = .53506

จากตารางที่ 6 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลสํ า เร็ จ ต่ อ การ
พัฒนาคือ 1) การวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 2) จริยธรรม
จรรยาบรรณความซื่อสัตย์ 3) คิดวางแผนจัดการปัญหา
ด้ วยวิ ธี การใหม่ ๆ โดยปั จจั ยทั้ ง 3 ร่ วมกั นพยากรณ์
ความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพขอผู้บริหารได้ร้อยละ
21.90 (R2=.219)
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ฯ ด้านการเรียนรู้
ตัวแปรพยากรณ์

Std.
b
t
Sig
Error(b) 
.422 .042 .493 10.086 .000

1. ความสามารถในการ
บริหารการ
เปลีย่ นแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การรอบรู้ในงาน และ .113
ความรู้ความชํานาญ
เชิงเทคนิค
3. การแก้ปัญหาและ
.168
ตัดสินใจ

.039 .146 2.873 .004
.032 .211 5.310 .000

จากตารางที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการพัฒนา
คือ 1) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2) ความรอบรู้ใน
งานและความรู้ความชํานาญเชิงเทคนิค 3) ความสามารถ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัย
ทั้ง 3 ร่วมกันพยากรณ์ความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารได้ร้อยละ 52.80 (R2=.528)
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ กํ า หนด
ออกมาเป็นรูปแบบ (Model) เพื่อพัฒนาผู้บริหารฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ ดังแสดงในรูปที่ 2

*p < .05, a = 1.204 R=.727, R2=.528, SEest =.41952

รูปที่ 2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
4.2 คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แห่งอนาคต
ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์แห่งอนาคต พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
สรุปองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นํา มี 3 องค์ประกอบย่อย
2. ด้านแรงจูงในการทํางาน มี 4 องค์ประกอบย่อย
3. ด้านการสื่อสารในองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย
4. ด้านความคิดสร้างสรรค์ มี 3 องค์ประกอบย่อย
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5. ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย
6. ด้านการเรียนรู้มี 3 องค์ประกอบย่อย
รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านดังตาราง
ที่ 8
ตารางที่ 8 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
ด้านภาวะผู้นํา
1. การสอนงาน
2. ทักษะการเป็นผู้นํา
3. ความสามารถทํางานภายใต้
แรงกดดัน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

ตารางที่ 8 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย (ต่อ)

องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
ด้านแรงจูงในการ 1. การให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
ทํางาน
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการคนและผลงาน
3. ความมุ่งมั่นทีจ่ ะดําเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่มี
ร่วมกัน
4. เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ๆ
ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศที่
เต็มไปด้วยการสนับสนุนร่วมมือกัน
ด้านการสื่อสารใน 1. การทํางานเป็นทีมและการ
องค์กร
ประสานงาน
2. การสื่อสารและการนําเสนองาน
3. การมีมนุษยสัมพันธ์
ด้านความคิด
1. ความคิดเชิงระบบและความคิดเชิง
สร้างสรรค์
วิเคราะห์
2. ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
3. การให้ความสําคัญกับการคิดค้น
สิ่งใหม่
ด้านการพัฒนา
1. จริยธรรม จรรยาบรรณและความ
ศักยภาพมนุษย์
ซื่อสัตย์
2. การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
3. คิดวางแผนจัดการปัญหาในรูปแบบ
ใหม่ ๆ
ด้านการเรียนรู้
1. ความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
2. ความรอบรู้ในงาน และความรู้
ความชํานาญเชิงเทคนิค
3. การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

คู่มือการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมคิด
เป็นร้อยละ 98.96 และ มีความเป็นไปได้ในการนําไป
ปรับใช้คิดเป็นร้อยละ 98.33
5. สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคตจําแนก
ตามรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้
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5.1 ด้านภาวะผู้นํา พบว่า บุคลากรระดับผู้บริหาร
ฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นภาวะผู้ นํ า
ประกอบด้วย 1) การสอนงาน 2) ทักษะการเป็ นผู้ นํ า
และ 3) ความ สามารถทํ า งานภายใต้ แ รงกดดั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sirirat [2] กล่าวว่า การสอนงาน
หรือ การโค้ชงาน (Coaching) คือ การถ่ายทอดความรู้
โดยผู้ชํานาญ ผู้สอนใส่ความรู้ลงไปให้ผู้ถูกสอน เน้นการ
สอน อธิบาย เล่าเรื่อง ส่วนการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
คือ การให้คําปรึ กษา คอยช่วยเหลือและสนับสนุนแก่
พนักงาน โดยข้อแตกต่างคือ ผู้สอนงานจะมีสถานะเป็น
กัลยาณมิตรกับผู้ถูกสอน ให้ผู้ถูกสอนปลดปล่อยศักยภาพ
ออกมา เป็นการสอนในเรื่องปัจจุบัน เน้นความคิดและ
การตระหนักรู้เพื่อวางแผนในอนาคต แต่ผู้เป็นพี่เลี้ยง จะ
เป็นผู้ทีได้รบั การยอมรับจากองค์กรให้มาช่วยเหลือบุคคล
โดยการแนะนํา ให้คําปรึกษา เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น
ในอดีต และวางแผนแก้ปัญหาในอนาคต ดังนั้น ความสําเร็จ
ขององค์กรส่วนหนึ่งมาจากระบบพี่เลี้ยง เมื่อมีการสอน
งานแล้วทักษะการเป็นผู้นํา จําเป็นต้องมีควบคู่กับการ
สอนงาน โดย Blake [3] กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับผู้นําจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะการพัฒนา ดังนี้ 1) ทฤษฎี
คุณลักษณะภาวะผู้นํา 2) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํา โดย
Kurt [4] แบ่งลักษณะผู้นําเป็น 3 แบบ คือ (1) ผู้นําแบบ
อั ต ถนิ ย มหรื อ อั ต ตา จะตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเอง ไม่ มี
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แน่นอนขึ้นอยู่กับตัวผู้นําเอง
(2) ผู้นําแบบประชาธิปไตย ใช้การตัดสินใจของกลุ่มหรือ
ให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ (3) ผู้นําแบบตาม
สบายหรือเสรีนิยม จะให้อิสระกับผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มที่
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา ส่วน Likert [5] กล่าวว่า
ลักษณะผู้นําเป็น 4 แบบ คือ (1) แบบใช้อํานาจ (2) แบบ
ใช้อํานาจเชิงเมตตา (3) แบบปรึกษาหารือ และ (4) แบบ
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผู้บริหารให้ความไว้วางใจ และ
เชื่อถือผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งพบว่า การบริหารแบบที่ 4 จะ
ทําให้ ผู้ นําประสบผลสําเร็จและเป็นผู้ นําที่ มีประสิ ทธิภาพ
และยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความสําเร็จขึ้นกับการ
มีส่วนร่วมมากน้อยของผู้ใต้บังคับบัญชา และ McGregor
[6] กล่าวว่า การทํางานกับคนจะต้องคํานึงถึง ธรรมชาติ
ของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษย์มีความ
ต้ อ งการพื้ น ฐาน และต้ อ งการแรงจู ง ใจ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพจะต้องให้สิ่งที่ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องการจึ งจะทํ าให้ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาเกิ ดความศรั ทธา
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และกระตือรือร้นช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
3) ทฤษฎีตามสถานการณ์ โดยการนําปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ของผู้นํามาพิจารณาว่ามีความสําคัญต่อความสําเร็จของ
ผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่อํานวย
ให้ และภาวะผู้นําต่าง ๆ อาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งประสิทธิผลจะหมายถึง การที่
ผู้บริหารประสบความสําเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีอยู่ ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญใน
การระบุสถานการณ์มี 5 ประการ คือ เทคโนโลยี ปรัชญา
องค์การ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
และองค์ประกอบทางสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
ภาวะผู้นําที่เหมาะสม ได้แก่ องค์ประกอบทางเทคโนโลยี
องค์ ก าร และ คน ดั ง นั้ น ในการบริ ห ารจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
ผู้บริหารที่จะใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าจะยึดองค์ประกอบ
ตัวใดเป็นหลักในการใช้รูปแบบภาวะผู้นําได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด [5] และ 4) ทฤษฎีความเป็น
ผู้นําเชิงปฏิรูป โดย Bean [7] กล่าวว่า การที่ผู้นําและ
ผู้ ตามช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น เพื่ อยกระดั บขวั ญและ
แรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้น โดย ความเป็นผู้นําเชิง
เป้าหมายกับความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป เป็นรูปแบบที่แยก
จากกั นโดยเด็ ดขาด และการแสดงความเป็ นผู้ นํ าที่ มี
ประสิทธิภาพสําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การแสดง
พฤติกรรมความเป็นผู้นําในเชิงปฏิรูป ได้แก่ (1) ผู้นําการ
แลกเปลี่ยน (2) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง และ (3) ผู้นํา
จริยธรรม จากการสอน และทักษะการเป็นผู้นํา จะมีส่วน
ช่วยให้พนักงานสามารถทํางานภายใต้แรงกดดัน และ
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาปัจจัยทั้ง 3 จึงส่งผลต่อ
ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร
5.2 ด้านแรงจูงในการทํางาน พบว่า บุคลากรระดับ
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีการปฏิบัติด้านแรงจูงใน
การทํางาน ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ 2) การจัดการคนและผลงาน 3) ความมุ่งมั่น
ที่จะดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และ 4)
การให้ ความสํ าคั ญการปรั บปรุ งพั ฒนางาน ซึ่ ง ปั จจั ย
ทั้งหมดจะสอดคล้องกับทฤษฎี ด้านแรงจูงใจ โดย Taylor
[8] ได้เสนอหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
จัดการซึ่งก่อให้เกิด ปรัชญาของการบริหารที่เน้นหลักการ
พื้นฐานของการนําวิทยาศาสตร์มาใช้ในกิจกรรม การบริหาร
การเน้นการให้สิ่งจูงใจกับผู้ทํางาน โดยถือหลักการว่า
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ทํ างานมากได้ เงิ นมาก และเน้ นการใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรบุคคลอย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์ขององค์การ
Woradet [9] ซึ่ ง มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ การจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานมากที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนด
เวลากับความสามารถในการทํางาน การจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายชิ้นงาน การให้โบนัสกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้นซึ่ง
สามารถใช้ได้ผลในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากมนุษย์มีชีวิต
จิตใจ ดังนั้นการปฏิบัติต่อและให้ลูกน้องทํางานเสมือน
เครื่องจักรจึงไม่อาจใช้ได้ในระยะยาว จึงจําเป็นต้องนํา
ความต้องการขั้นพื้นฐานเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการสร้าง
แรงจูงในการทํางาน ซึ่ง Maslow [10] ได้เสนอแนวคิด
เกี่ ยวกั บพื้ นฐานความต้ องการของมนุ ษย์ มี ลํ าดั บขั้ น
ความต้องการ 5 ขั้น โดยเริ่มจาก (1) ความต้องการทาง
ร่างกาย (2) ความต้องการความปลอดภัย (3) ความ
ต้องการทางสังคม (4) ความต้องการได้รับการยกย่อง
สรรเสริญ และ (5) ความต้องการความสําเร็จสมหวังใน
ชี วิ ต ซึ่ งจะมี ความสอดคล้ องกั บทฤษฎี แรงจู งใจ ของ
McGregor [6] ที่กล่าวว่า การบริหารหรือการจัดการได้
มุ่งเน้นความสําคัญขององค์ประกอบในการจูงใจคนเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ทํางาน เงินเดือน หรือการ
ลงโทษ จะเห็นได้ว่าความสําคัญของการจูงใจอยู่ที่การศึกษา
พื้นฐานความต้องการของคนพฤติกรรมการทํางานของ
คน ซึ่งมีความแตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ และ
เทคนิคที่ควรใช้ในการจูงใจบุคคลแต่ละประเภท ในองค์กร
ให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์การได้
5.3 ด้านการสื่อสารในองค์กร พบว่า บุคลากรระดับ
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีการปฏิบัติด้านการสื่อสาร
ในองค์กร ประกอบด้วย 1) การทํางานเป็นทีมและการ
ประสานงาน 2) การสื่อสารในการนําเสนอผลงาน และ
3) การมีมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดสอดคล้องกับ
หลักการและทฤษฎีด้านการสื่อสาร โดยการสื่อสารเป็น
เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานและจัดการองค์กร เป็น
ปั จจั ยกระบวนการที่ ก่ อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล
ข่าวสาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างกัน
สร้ างความเข้ าใจในกฎ ระเบี ยบต่ าง ๆ นโยบายและ
เป้าหมายร่วมกันในองค์กร ช่วยก่อให้เกิดการแบ่งปันทาง
ความคิ ด ความต้ องการ ส่ งผลต่ อความร่ วมมือร่ วมใจ
สร้ างความเป็ นเอกภาพ เกิ ดความสามั คคี การติ ดต่ อ
สื่อสารในองค์กรจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ โดยสอดคล้อง
กับทฤษฎี SMCR ของ Berlo [11] และ Smith [12]
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กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของการสื่ อสารไว้ ว่ า มี
4 ประการ คือ (1) ผู้ส่งสาร คือ ผู้เริ่มต้นการสื่อสารกับ
บุคคล ผู้ส่งสารจะเป็นบุคคลเดียว หรือมากกว่า 1 คนก็ได้
(2) สาร คือ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆ ที่
ผู้ส่งสารส่งออก ไปหาบุคคล อื่น ๆ (3) สื่อหรือช่องทาง
ส่ ง สาร หมายถึ ง ช่ อ งทางหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ผู้ ส่ ง สาร
เลือกใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั้นไปถึงบุคคลที่ต้องการ
สื่อสาร และ (4) ผู้รับสาร คือ บุคคลหรือกลุ่ม ที่สามารถ
รั บสารจากผู้ ส่ งสารได้ ผู้ รั บสารจะเป็ นปลายทางของ
ข่าวสารเป็นบุคคลสําคัญที่จะบ่งชี้ว่าการสื่อสารบรรลุผล
หรือไม่
5.4 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า บุคลากร
ระดับผู้บริ หารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีการปฏิบัติด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) ความคิดเชิง
ระบบและความคิดเชิงวิเคราะห์ 2) ความคิดสร้างสรรค์
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 3) การให้ความสําคัญ
กับการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการและ
ทฤษฏีด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย Davis [13]
กล่ าวว่ า ความคิ ดสร้ างสรรค์ สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์
2) ความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม 3) ความคิด
สร้างสรรค์เชิงมนุษย์นิยม และ 4) ความคิดสร้างสรรค์
ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ใน
มนุษย์ทุกคน และสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย (1) การตระหนัก คือ
ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และตระหนักถึง
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย (2) ความเข้าใจ
คือมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ (3) เทคนิควิธี คือ การรู้
เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นเทคนิค
ส่วนบุคคล และเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน และ (4) การ
ตระหนักในความจริงของสิ่งต่าง ๆ คือ การรู้จักหรือ
ตระหนักในตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ตนเอง
และพยายามใช้ตนเองเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเปิดกว้าง
รับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
การตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การผลิตผลงานด้วย
ตนเอง และมีความคิดที่ยืดหยุ่นเข้ากับทุกรูปแบบของ
ชีวิตองค์ประกอบทั้ง 4 นี้ จะผลักดันให้บุคคลสามารถ
ดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของตนเองออกมา
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5.5 ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พบว่า บุคลากร
ระดับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีการปฏิบัติด้านการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ใน
การแก้ปัญหา 2) จริยธรรมจรรยาบรรณความซื่อสัตย์
และ 3) คิดวางแผนจัดการปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับหลักการและทฤษฏีด้านการพัฒนาศักยภาพ
มนุ ษย์ ซึ่ งจะสอดคล้ องการหลั กการและทฤษฎี โดย
Smith Kendall and Hulin [14] กล่าวว่า การพัฒนา
บุคลากร เป็นการพัฒนาเพื่อนําไปสู่คุณภาพ หรือ ศักยภาพ
ของตัวบุคคล ที่ดีขึ้น ผลผลิตที่มากขึ้น และต้องเกิดความ
พึงพอใจกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการ และบุคคลต่าง ๆ ใน
องค์การ ซึ่งจะเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตัวบุคคล
โดยใช้วิธีบูรณาการผสมผสานบทบาทต่าง ๆ ของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาองค์การ เพื่อให้สมาชิกขององค์การทํางานได้ตาม
เป้าหมายขององค์การ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ (ชีวิตองค์การ-สังคม) ให้ดีขึ้น โดยระบุว่าในการพัฒนาบุคลากร
มี 7 ประการ คือ 1) ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์
2) บุคลากรในฐานะไม่ว่าจะปฏิบัติงานในตําแหน่งใดใน
องค์ ก ารล้ ว นมี บ ทบาทต่ อ ความสํ า เร็ จ ขององค์ ก าร
3) สภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีคุณภาพดี 4) ความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 5) ความต้องการที่จะเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 6) การเตรียมโอกาสสําหรับการเปลี่ยนแปลง
และ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 7) ขอบเขต
กิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ก ว้ า งไกล ซึ่ ง
สอดคล้องกับที่ Tawat [15] กล่าวถึงวิธีการพัฒนา
บุคลากรสามารถทําได้ 2 วิธี ประกอบด้วย 1) วิธีการพัฒนา
ในงานที่ ปฏิ บั ติ เป็ นวิ ธี การพั ฒนาในงานที่ บุ คคลหรื อ
องค์การที่บุคคลทํางานอยู่นั้นด้วยวิธีการ ต่าง ๆ และ 2)
วิธีการพัฒนานอกงานที่ปฏิบัติ เป็นวิธีการพัฒนานอก
งานที่บุคคลทาหรือสถานที่อื่นภายนอกองค์การ บุคคล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้ตามโอกาสและความ
สมัครใจ
5.6 ด้านการเรียนรู้ พบว่า บุคลากรระดับผู้บริหาร
ฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย 1) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2) ความ
รอบรู้ ในงานและความรู้ความชํ านาญเชิ งเทคนิค และ
3) ความสามารถในการบริหารการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการและทฤษฏี ด้านการ
เรี ยนรู้ กล่ าวคื อ การเรี ยนรู้ มี อิ ทธิ พลต่ อปั จจั ยต่ าง ๆ
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เพราะจะเป็นแนวทางในการกําหนดปรัชญาการศึกษา
และการจัดประสบการณ์ เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็น
สิ่งที่อธิบายถึงกระบวนการ วิธีการและเงื่อนไขที่จะทําให้
เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์ มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร โดย Robert Gange [16]
กล่าวว่าการเรียนรู้นั้น มีอยู่ด้วยกัน 8 ขั้นตอน คือ (1)
การจูงใจ การคาดหวังของผู้ เรียนเป็นแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ (2) การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เรียนจะรับรู้
สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ (3) การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้
เป็นความทรงจํา เพื่อให้เกิดความจําระยะสั้นและระยะ
ยาว (4) ความ สามารถในการจํา (5) ความสามารถในการ
ระลึกถึงสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้ไปแล้ว (6) การนําไปประยุกต์ใช้กบั
สิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้
และ (8) การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ผู้เรียน
ได้รับทราบผลเร็วจะทําให้มีผลดีและประสิทธิภาพสู ง
นอกจากนี้ การแก้ ปั ญหาและตั ดสิ นใจ ยั งมี ผลต่ อการ
เรียนรู้ โดย Pakorn [17] ให้ความคิดเห็นในทิศทาง
เดี ย วกั น กล่ า วคื อ การตั ด สิ น ใจ คื อ ผลสรุ ป หรื อ ผล
ขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อเลือก
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ทรัพยากร และบุคคล สามารถนําไปปฏิบัติและทําให้งาน
บรรลุ เป้ าหมายและวั ตถุ ประสงค์ ตามที่ ต้ องการ การ
ตัดสินใจ เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของผู้บริหารทีเ่ กิดจาก
ตําแหน่งและอํานาจที่เป็นทางการ คือ บทบาทการเป็น
ผู้ประกอบการ บทบาทผู้จัดการสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
บทบาทผู้จัดทรัพยากรมนุษย์ และบทบาทผู้เจรจาต่อรอง
ซึ่งความสําคัญของการตัดสินใจนั้นมีความสําคัญ 4 ประการ
ดังนี้ 1) การตัดสินใจเป็นเครื่องวัดความแตกต่างระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 2) การตัดสินใจเป็นวิธีนําไปสู่
เป้าหมายองค์การ 3) การตัดสินเป็นเสมือนสมองของ
องค์การ และ 4) การตัดสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแก้ปัญหา
ในอนาคต จากที่กล่าวมาส่งผลให้ปัจจัยทั้งหมดสอดคล้อง
กับด้านการเรียนรู้
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
6.1.1 การนํารูปแบบและคู่มือการพัฒนาผู้บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
แห่ งอนาคตไปใช้ จริ งอาจมี การปรั บเปลี่ ยนให้ เข้ ากั บ
บริ บทที่ เป็ น จริ ง ขององค์ ก รซึ่ งบางที่ ก็ มี แนวทางการ
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ปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว อาจจะนํารูปแบบไปพัฒนาในส่วนที่
ขาดและต้ องการเพิ่ มเติ มผู้บริ หารควรมี การวิ เคราะห์
องค์กรของตนเอง พิจารณาทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้รู้ถึงสภาพที่แท้จริงของ
องค์กร เพราะจากรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอาจจะไม่
เข้ากับบริบทที่จริงขององค์กรก็เป็นได้
6.1.2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรระดับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อ
วิธีการปฏิบัติจะดีหรือสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เหตุผลสําคัญที่จะ
ผลั ก ดั น ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรระดั บ ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรที่พัฒนาได้ แต่สิ่งที่สําคัญซึ่งจะ
เป็นตัวผลักดันให้เกิดขึ้นหรือให้องค์กรกลายเป็นองค์กร
แห่งการพัฒนานั้นผู้บริหารต้องสนับสนุนและแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อที่จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจจาก
บุคลากรในการมองเห็นความตั้งใจจริงของผู้บริหารใน
การที่จะทําให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถ
เป็นที่ปรึกษาและผู้นําที่เป็นต้นแบบอย่างสู่คนรุ่นใหม่ได้
เป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบต่อไป
6.1.3 ควรสร้างให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมให้
การพัฒนาองค์กรและมีความรับผิดร่วมกันและสร้างแรง
บันดาลใจให้ทุกคนในองค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา
ร่ วมกั น รวมทั้ งเป็ นผู้ นํ าความรู้ โดยให้ ทุ กหน่ วยงาน
แผนกมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และมีหลัก
ในการดํ าเนิ นงานร่ วมกั นเพื่ อช่ วยผลั กดั นให้ แผนการ
ดําเนินงานให้องค์เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาโดยการสร้าง
เสริมระบบ พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อทําให้กระบวนการพัฒนาบุคลากร
6.1.4 ควรมีการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรที่
นํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปใช้เพื่อให้ทราบ
ถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข
เพื่อที่จะได้พัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นสําหรับ
องค์กรที่นําการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคตไป
ปรับใช้
6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แห่ ง อนาคต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพราะสภาวะเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมภายนอก ระบบการผลิตและเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควรมีการพัฒนาและเรียนรู้
ตลอดเวลา เพื่อเตรียมปรับและเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
6.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การพั ฒนาศั กยภาพผู้ บริ หารฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคตเปรียบเทียบ
กับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
6.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การพั ฒนาศั กยภาพผู้ บริ หารฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคตของสาย
งานอื่นและกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายในประเทศ
ไทย เนื่องจากแต่ละองค์กร มีวัฒนธรรม ลักษณะธุรกิจ
วิสัยทัศน์และคุณค่าองค์กรที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
ถ้ า ศึ ก ษาในอุ ต สาหกรรมที่ ห ลากหลายน่ า จะเป็ น อี ก
แนวทางที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน
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