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เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกร และกําหนดกลยุทธ

เชิงฉันทามติการจัดการคนเกงของวิศวกรจากการสังเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ใชเทคนิคการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
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This research aims to determine a set of variables as the major elements in the 

research model for causal relationship model development of talent management for engineers 

and to define strategic consensus with the synthesis of strategic talent management model for 

engineers in hard disk manufacturing industry. The research was conducted by Research and 

Development (R&D) and Mixed-Method technique. 600 copies of questionnaire were used to 

collect data as Quantitative Research while data from Qualitative Research was collected by 

documentary research in addition that in-depth interview conducted with executive management 

of companies in hard disk manufacturing industry as triangulation technique.   

  The results showed that a set of 5 variables as the major elements in the research 

model from documentary research was consisted of policy, trust, teamwork, learning 

organization, and talent management. The analysis result from causal relationship model of the 

talent management for engineers in hard disk manufacturing industry showed Chi-square (2) = 

720.49 with statistical significance of p-value = 0.57 while relative chi-square (2/df) = 1.44. The 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 and the Goodness of Fit Index (GFI) = 0.95. Adjusted Goodness 

of Fit Index (AGFI) = 0.95 and Root Mean Square Error (RMSEA) = 0.032.  All result values met the 

criterions demonstrated that the model was corresponded with empirical data. Furthermore on 

talent management as the outcome of model, it’s found that talent management gained the 

highest level of overall influence from policy followed by learning organization, trust, and 

teamwork, respectively. There from the primary research model was examined with elimination 

of latent variable. It’s found that strategic talent management for engineers in hard disk 

manufacturing industry comprised of policy, trust and learning organization.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุตสาหกรรมฮารดดิสกจัดเปน

อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน ช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสอยางตัวตานทาน ตัวเก็บประจุไฟฟา หลอดไฟฟา แผงวงจรอิ เล็กทรอนิกส 

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เปนตน จึงนับไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางมากในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก (Hard Disk Drive Manufacturing Industry)  

เปนอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการสงออกในกลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากสุดมาโดย

ตลอด จากที่ผานมาในดานสวนแบงทางการตลาดพบวา ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีสวนแบงปริมาณ

การสงออกฮารดิสกในตลาดโลกกวารอยละ 30.1 หรือจํานวนประมาณ 180 ลานช้ิน เปนอันดับสอง

รองจากประเทศจีน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) ในดานคูแขงทางธุรกิจอุตสาหกรรมผลิดฮารดดิสก

ปจจุบันน้ี ประกอบดวย 2 ดาน ไดแก ดานที่หน่ึงเปนคูแขงทางธุรกิจออกแบบและผลิตฮารดดิสก 

ดานที่สองเปนคูแขงทางดานเทคโนโลยีอุปกรณเก็บขอมูลอีกประเภทหน่ึงเรียกวา Solid State Drive 

Technology (SSD) เปนการเก็บขอมูลลงในหนวยเก็บความจําแบบแฟลช (Flash Memory) คูแขง

ทั้งสองดานดังกลาวน้ี ลวนเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง (สมาคมวิชาการ, 2554) รวมไปถึง

ช้ินสวนตางๆ ของอุปกรณจัดเก็บขอมูลเหลาน้ัน  

ปจจุบันผลิตภัณฑฮารดดิสกจัดเปนอุปกรณการจัดเก็บขอมูลที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง จึง

จําเปนตองอาศัยวิธีการบริหารจัดการในดานกระบวนการผลิตและดานการตรวจสอบคุณภาพ

โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ไดแก พนักงานสายการผลิต สายจัดซื้อจัดจาง ฝายวางแผน ทั้งน้ีวิศวกรก็

นับวาเปนบุคคลที่มีสายงานในอาชีพโดยตรงกับกระบวนการออกแบบและการผลิตในอุตสาหกรรมน้ี 

โดยวิศวกรในหลายๆ สาขา ไดแก วิศวกรผลิตภัณฑ วิศวกรคุณภาพ วิศวกรตรวจสอบ วิศวกรเครื่องมือวัด 

เพื่อใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายของผลิตภัณฑทั้งดานการออกแบบ การผลิต และคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ การใหความสําคัญถึงความพรอมของทรัพยากรมนุษยในองคการหรือบริษัท จึงเปนสิ่ง

สําคัญอยางย่ิง เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืนภายใตสภาวการณแขงขันอยางสูงน้ี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจในปจจุบัน ถือไดวาเปนยุคเศรษฐกิจแบบฐานความรู (Knowledge-based 

Economy) ทุกภาคสวนจะใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษยมาโดยตลอด โดยการพัฒนา

ประเทศไทยมีการระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
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ดวยการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืนเปนยุทธศาสตร

ที่ 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มุงเนนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันสังคม

ในประเทศไปพรอมกับการพัฒนาคน ซึ่งที่ผานมาไดมีขอมูลรายงานผลสํารวจถึงการใหความสําคัญกบั

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของผูบริหารในบริษัทขามชาติในประเทศไทยในป พ.ศ. 2544 ที่สอดรับ

กับการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษยโดยเปนระบบงานอาชีพ และระบบพัฒนาผูบริหารที่เปน

เปาหมายหลัก สวนหน่ึงของการพัฒนาคนในองคกร โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พบวา ผูบริหารของบริษัทขามชาติกวาครึ่งหน่ึง (รอยละ 67.4) ใหความสําคัญอยางมากกับการพัฒนา

บุคลากรในองคกร ซึ่งจะมีสัดสวนคอนขางสูงในบริษัทขามชาติของกลุมประเทศยุโรป และ อเมริกา 

ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 1 โดยมีเปาหมายเดียวกันคือความตองการความไดเปรียบทางการแขงขันใน

ตลาดโลกที่มีอยางเพิ่มข้ึนมาโดยตลอดและคงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองสรางหรือสรรหาบุคลากรทีเ่กง และ

มีความสามารถสูงทั้งจากภายในหรือภายนอกองคกรใหเขามามีสวนรวมสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันกับบริษัทคูแขง 

 

ตารางที่ 1  แสดงรอยละของระดับความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําแนกตามกลุม

 ประเทศ 

 

กลุมประเทศ 
ระดับความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย รวม 

ญ่ีปุน 60.5 30.9 8.6 100 

อเมริกา 81.3 18.8 - 100 
ยุโรป 88.3 5.9 5.9 100 
NICs 57.2 42.9 - 100 
อ่ืน 80.0 10.0 10.0 100 
รวม 67.4 26.1 6.5 100 
 

และหากพิจารณาถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน ทุกองคกรมีความมุงหวังใหองคกร

ของเรามีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ ไดสอดคลองกับงานวิจัยของพรรัตน แสดงหาญ (2556) 

ที่ไดศึกษาการธํารงรักษาคนเกงในองคการ พบวาคนเกงเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหองคการ

เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน การสูญเสียคนเกงนอกจากจะทําให องคการสูญเสียความไดเปรียบ

ในการแขงขันแลว ยังกอใหเกิดผลเสียทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินอีกหลายประการ ดังน้ัน 

องคการตางๆ จึงควรหาวิธีการธํารงรักษาคนเกงไว และจากผลการศึกษาปรากฏวาปจจัยที่มีผลตอ

การธํารงรักษาคนเกงในองคการ โดยวิเคราะหขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยที่ได
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จากการสํารวจขอมูลในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งพบวาวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใน    

การทํางาน บทบาทของหัวหนางาน โอกาสความกาวหนาและศักยภาพ การเรียนรูและการพัฒนา 

และรางวัลหรือคาตอบแทน เปนปจจัยที่มีผลตอการธํารงรักษาคนเกง ดังน้ัน องคการควรให

ความสําคัญกับปจจัยดังกลาว โดยเฉพาะในเรื่องของการสรางความผูกพันในการทํางาน ความยืดหยุน

ในการทํางานและระบบการสื่อสารที่ดี รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของ หัวหนางานใหการสนับสนุน

และจูงใจคนเกง เพื่อการธํารงรักษาและปองกันการสูญเสียคนเกงไปจากองคการ 

  ทั้งน้ีถาจะนิยามวาคนเกงคือใคร อยางไรจึงถือวาเกงแลว Michaels, Handfield-Jones, 

and Axelrod (2001) ไดกลาวถึงความเกง (Talent) ของคนในองคการวาเปนความสามารถองครวม

ของ บุคคล ทั้งดานพรสวรรค ทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเฉลียวฉลาด 

ความสามารถในการตัดสินใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแรงขับภายใน ในขณะที่ Dibble (1999) 

กลาววา คนเกงคือผูที่ทําผลงานไดดีและแตกตางจากพนักงานทั่วไป สรรคสรางและสงมอบผลงานที่ 

มีคุณภาพใหแกลูกคา เพื่อนพนักงาน และผูเกี่ยวของอื่นๆ เปนกลุมคนที่ องคการควรธํารงรักษา 

(Retain) ใหอยูกับองคการนานๆ  

 ที่ผานมาการบริหารจัดการคนเกงในยุคแรกมุงเนนการสรรหา (Recruitment) บุคลากร

จากภายนอก โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหารระดับสูง เนนใหความสําคัญคนฉลาดและมีความสามารถสูง

เปนหลัก มีปจจัยบงช้ีถึงความสําเร็จในระดับบริหารที่ชัดเจน (Miner, 1973) และเปนที่ยอมรับใน

กลุมนักปฏิบัติการณมากข้ึน เมื่อมีการศึกษาวิจัยเสนอออกมาจากบริษัทที่ปรึกษา McKinsey ในชวง

ปลายทศวรรษที่ 1990 ที่วาดวย การแยงชิงคนเกง (War for Talent) สะทอนถึงการใหความสําคัญ

ของพนักงานบริษัทที่สามารถทําใหองคกรหรือบริษัทประสบความสําเร็จในระดับแถวหนาได 

(Michael, Hanfield-Jones and Axeford, 2001) เมื่อมีการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพิ่มข้ึนทําใหมองการจัดการคนเกงไดชัดเจนในราย ละเอียดมากข้ึน กลาวคือ มองการจัดการคนเกง

เปนกระบวนการกําหนดตําแหนงสําคัญๆ อยางมีระบบที่สามารถมีสวนรวมสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันของบริษัทอยางย่ังยืน (Collings and Mellahi, 2009) เช่ือมโยงสัมพันธกันระหวาง

บริบทตางๆ ต้ังแตระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกรสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ (Al Ariss and 

Crowley-Henry, 2013)  

 จากที่กลาวมาขางตน การพัฒนาและรักษาคนเกงไวในองคกร จึงจําเปนตองเอาใจใส

และดูแลคนกลุมน้ี และควรมีการมองภาพรวมอยางเปนระบบ มีการวางแผนการบริหารและพัฒนา

คนเกงเชิงรุกอยางเปนระบบไวลวงหนา (Schweyer, 2004) โดยเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนในองคกร ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร และพนักงานภายในองคกร มีข้ันตอนในการ

เรียนรูทั้งอยางมีแบบแผน และไมมีแบบแผน เพื่อสามารถนําขีดความสามารถ (Competencies) มา
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ใชในองคกรและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดทั้งในปจจุบันและอนาคต (Rothwell and 

Kazanas, 2003)  

 งานวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการคนเกงไดรับการตีพิมพอยางมากในชวง

ระยะเวลาที่ผานมากวา 20 ปจากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญที่มีช่ือเสียง ไดแก Ulrich (1996, 2005); 

Pfeffer (1998); Berger and Berger (2004); Rothwell (2005); Cappelli (2008); Collings and 

Mellahi (2009) ลวนแตมองวาองคกรควรทําอยางไรเพื่อจูงใจดึงดูด วาจาง และรักษาคนเกงใหอยูใน

องคกร แตในทางปฏิบัติพบวา เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการคนเกงในองคกรเพื่อเปาหมายความไดเปรียบ

ในทางการแขงขันทางธุรกิจสูงมาก ปริมาณคนเกงจึงมีไมมากพอ หรือไมเหมาะสมกับองคกรเมื่อเทยีบ

กับความตองการเหลาน้ัน นอกจากน้ันบริษัทหรือองคกรสวนใหญยังคงไมมีการจัดการในการสราง 

สงเสริม หรือรักษาคนเกงที่มีอยูไดดีพอ บริษัทหรือองคกรจึงจําเปนตองวางกลยุทธเพื่อปองกันโอกาส

การสูญเสียคนเกงไปสูองคกรภายนอกหรือบริษัทคูแขง นอกจากน้ันภายในองคกรเดียวกันจําเปนตอง

หลีกเลี่ยงการสรางแรงผลักหรือแรงกระตุนใหคนเกงมีความตองการออกจากองคกรดวย 

ในบทความวิชาการของ Mellahi and Collings (2010) ไดรวบรวมความลมเหลวของ

การจัดการคนเกงในกลุมบริษัทขามชาติหลักๆ ดังตอไปน้ี 1) อุปสรรคการกาวหนาของคนเกงใน

องคกรที่ทํางานตามสาขาตางๆ ของบริษัท ซึ่งโดยสวนใหญการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงจะเกิดข้ึน

โดยกลุมผูบริหารจากสํานักงานใหญ 2) เกิดการแขงขันภายในองคกรทําใหสูญเสียการทํางานกันเปน

ทีม หากใหความสําคัญตอผลงานระดับบุคคลมากเกินไป 3) การใหความสําคัญกับการหาคนเกงที่มี

ช่ือเสียงจากภายนอกมากเกินไป จนกระทั่งละเลยและลดแรงจูงใจในการทํางานและพัฒนาผลงาน

ของคนเกงที่มีอยูภายในองคกร 4) ปญหาของกลยุทธการจัดการคนเกงขององคกรไมสอดคลองกับ   

กลยุทธทางธุรกิจของบริษัท 

ในเวลาเดียวกัน นักวิชาการดานการบริหารธุรกิจระหวางประเทศมองถึงขอไดเปรียบอีก

ดานหน่ึงของบริษัทขามชาติน้ันวาดีกวาการดําเนินธุรกิจแบบชาติเดียว มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ฐานความรู ทกัษะ หรือนวัตกรรมทางความรูใหมๆ จากคนเกงที่มาจากความหลากหลายทางทองถ่ิน 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมที่แตกตาง และสามารถตอบโจทยความตองการที่หลากหลายเหลาน้ีได      

การจัดการคนเกงที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิผล จะเปนขอไดเปรียบทางทางแขงขันทางธุรกิจได

อยางดี (Baba, and others, 2004; Earley and Gibson, 2002; Zahra, Ireland and Hitt, 2000) 

เน่ืองดวยอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ซึ่งถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงปจจัยคูแขงทางธุรกิจทั้งสองดานดังไดกลาวไวขางตน ผูวิจัยจึงมี

ความประสงคที่จะศึกษาวาควรมีกระบวนการอยางไรเพื่อพัฒนาและกําหนดกลยุทธขององคกร 

สามารถกําหนดแนวทางการจัดการวิศวกรคนเกงใหเกิดไดอยางมีประสิทธิผลและเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพ  และสามารถนําผลการวิจัยน้ีมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในกลุมบริษัทประเภท

เดียวกันไดอยางถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดมากที่สุด และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อประยุกตแนวทางการวิจัยเอกสารในการกําหนดชุดตัวแปรที่ใชเปนองคประกอบ

หลักในโมเดลการวิจัย 

2.2  เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

2.3  เพื่อกําหนดกลยุทธเชิงฉันทามติการจัดการคนเกงของวิศวกรจากการสังเคราะหตัว

แบบการจัดการคนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย และคําถามงานวิจัย 

  3.1 สมมติฐานของการวิจัย 

   โมเดลความสัมพันธเ ชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 3.2 คําถามงานวิจัย 

   1. ชุดตัวแปรที่ใชเปนองคประกอบหลักในโมเดลการวิจัย ที่ไดจากการประยุกตแนวทาง 

การวิจัยเอกสารเปนอยางไร 

   2. กลยุทธเชิงฉันทามติการจัดการคนเกงของวิศวกรจากการสังเคราะหตัวแบบการ

จัดการคนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกเปนอยางไร 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา  

 1. ผูวิจัยศึกษาพัฒนาวิจัยตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวความคิด และบริบทตางๆ ประกอบดวย พัฒนาการ

และบริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง แนวคิดทฤษฎีความไววางใจ แนวคิด

ทฤษฎีการทํางานเปนทีม แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู แนวคิดทฤษฎีนโยบายนวัตกรรมและ

ภาวะผูนํา 

 2.  ผูวิจัยศึกษารายระเอียดระเบียบวิธีวิทยาที่ใชในการวิจัยอันประกอบดวย วิธี

วิทยาเชิงคุณภาพ ไดแก การประยุกตวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ วิธีการ
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สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview Method) และวิธีวิทยาเชิงปริมาณแบบการวิเคราะหโมเดล

ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent 

Variable) 

4.2 ขอบเขตดานประชากร 

 1.  ดานงานวิจัยเชิงปริมาณ เปนการทดสอบเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

ยืนยันโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดวยการทําแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยางวิศวกรที่ทํางานในกลุมบริษัท 

เวสเทิรน ดิจิตอล จํากัด ประกอบดวย บรษัิท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด (HGST Thailand Ltd.)  

และ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย จํากัด (Western Digital Thailand Ltd.)  เน่ืองจากเปน

กลุมบริษัทขนาดใหญที่ครองสวนแบงทางการตลาดใหญสุดเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย และมี

บุคลากรในวิชาชีพวิศวกรสูงสุด 

 2.  ดานงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเปนการยืนยันโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิง

สาเหตุของการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกจากการวิจัย

เชิงปริมาณดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญนักปฏิบัติการผูบริหารระดับสูงจริงแผนก

ทรัพยากรมนุษย ผูบริหารระดับสูงแผนกวิศวกรของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก และผูเช่ียวชาญ

ภายนอกอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกแผนกทรัพยากรมนุษย เพื่อนําขอมลูจากการถอดคําสัมภาษณมา

สังเคราะห เพื่อหาขอสรุปเชิงฉันทามติ จากน้ันจึงกําหนดข้ึนเปนกลยุทธสําหรับการจัดการคนเกงใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ชวงระยะเวลาในการเกบ็ขอมูล ต้ังแตเดือนมิถุนายม ถึง 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ (Definition)   

5.1  คนเกง (Talent) หมายถึง บุคคลหรือพนักงานที่มีผลการปฎิบัติงานดีเลิศและมี

ศักยภาพสูง มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และการรวมทํางานเปนทีมไดดี และมีจรรยาบรรณ

ในการทํางานสูง ในที่น้ีหมายถึง คนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

5.2  นโยบาย (Policy) หมายถึง นโยบายความมีนวัตกรรมของพนักงานในองคกร 

นโยบายสนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก นโยบายภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ 

และนโยบายภาวะผูนําในดานสติปญญา โดยเปนองคประกอบหน่ึงของการพัฒนาตัวแบบการจัดการ

คนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 
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5.3  ความไววางใจ (Trust) หมายถึง ความไววางใจกับเพื่อนรวมงาน ความไววางใจกับ

ผูบังคับบัญชา และความไววางใจในองคการ โดยเปนองคประกอบหน่ึงของการพัฒนาตัวแบบการ

จัดการคนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

5.4 การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความเขาใจบทบาทการทํางานในทีม 

ดานการใหความรวมมือและการจัดการความขัดแยงอยางสรางสรรค ดานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ

การตัดสินใจภายในทีม โดยเปนองคประกอบหน่ึงของการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

5.5 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) หมายถึง การจัดการความรู 

พลวัตการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชงาน และดานการเอื้อ

อํานาจในบุคคล โดยเปนองคประกอบหน่ึงของการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

5.6 การจัดการคนเกง (Talent Management) หมายถึง การระบุช้ีคนเกง ดานบทบาท

ของผูนําหรือหัวหนางานในการดูแลคนเกง ดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางานเกื้อหนุนคน

เกง ดานการฝกอบรมและพัฒนาคนเกง ดานโอกาสความกาวหนา และดานผลตอบแทนที่นาดึงดูดคน

เกง โดยเปนองคประกอบหน่ึงของการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลติ

ฮารดดิสก 

5.7 ตัวแบบการจัดการคนเกง (Talent Management Model) หมายถึง แนวทางที่ใช

ในการจัดการคนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ประกอบดวย ดานนโยบาย ดานความ

ไววางใจ ดานการทํางานเปนทีม ดานองคกรแหงการเรียนรู 

 

6. ประโยชนท่ีไดรับ  

 6.1 กลุมธุรกิจหรือองคการที่เกี่ยวของไดทราบถึงปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการบริหาร

จัดการวิศวกรคนเกงที่เหมาะสมในองคการได 

 6.2  กลุมธุรกิจหรือผูบริหารในองคการที่เกี่ยวของสามารถนําโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุของตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงไปพัฒนา ปรับปรุงทิศทางในการบริหารจัดการคนเกงใน

แผนกอื่นๆ ได 

 6.3 กลยุทธการจัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก สามารถตอยอด

พัฒนาประยุกตใชไดกับองคการอื่นในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะโครงสรางองคการหรือบริบทคลายคลงึ

กันได 
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย 

หลังจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอดุษฎีนิพนธเรื่อง การพัฒนาตัวแบบ

การจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย

ครั้งน้ี ดังแสดงข้ันตอนตางๆ ไวในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดข้ันตอนวิจัยการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน    

       อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

R1; การวิจัยเชิงคุณภาพ   
การวิจัยเอกสารเกี่ยวกบั 

 พัฒนาการและบริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร 

 แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรพัยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง 

 แนวคิดทฤษฎีความไววางใจ 

 แนวคิดทฤษฎีการทํางานเปนทีม 

 แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู 

 แนวคิดทฤษฎีนโยบายนวัตกรรมและภาวะผูนํา 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การ

สังเคราะห 

ข้ันตอนที่ 1 

D1; การวิจัยเชิงคุณภาพ   

ชุดตัวแปรที่ใชเปนองคประกอบหลัก

ในโมเดลการวิจัยตัวตวัแบบการ

จัดการวิศวกรคนเกง ใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

R2; การวิจัยเชิงปริมาณ 
 

       เ พ่ื อ หาค ว าม สั ม พั นธ ข อง ชุ ด ตั ว แป ร

องคประกอบหลัก ดวยวิธีโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural Equation Modeling; SEM) จากชุด

แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

ข้ันตอนที่ 2 

D2 ; การวิจัยเชิงปริมาณ 

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ    

ตัวแบบการจดัการวิศวกรคนเกง         

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดสิก 

การวิเคราะห 

R3; การวิจัยเชิงคุณภาพ   
การสัมภาษณเชิงลึก 

     เพื่อยืนยันโมเดลการพัฒนาคนเกงตามตัวแบบการ

จัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

ข้ันตอนที่ 3 

D3; การวิจัยเชิงคุณภาพ   

ตัวแบบการจดัการวิศวกรคนเกง      

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดสิก 

การสังเคราะห 

CFA LISREL 

SEM 

Modeling 

Adjustment 

& Structural Trial-

Error 

Categorical 

Document 

Model  

การวิจัย 

การสังเคราะหและ

คัดเลือกตัวแปร 

แนวคําถามเชิงลึก 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเพื่อการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสกน้ี ผูวิจัยศึกษาทบทวนคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1. พัฒนาการและบริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

2. แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร 

3. แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

4. แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง 

5. แนวคิดทฤษฎีความไววางใจ 

6. แนวคิดทฤษฎีการทํางานเปนทีม 

7. แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู 

8. แนวคิดทฤษฎีนโยบายนวัตกรรมและภาวะผูนํา 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. พัฒนาการและบริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

ฮารดดิสก (Hard Disk) บัญญัติคําแปลตามราชบัณฑิตยสถานในป พ.ศ.2544 ไววา จานบันทึก

แบบแข็ง เปนอุปกรณคอมพิวเตอรที่บรรจุขอมูลแบบไมลบเลือนลงบนจานโลหะที่เคลือบดวยสาร

แมเหล็ก Reynold B. Johnson เปนคนแรกที่พัฒนาอุปกรณฮารดดิสกและสามารถขายไดไดภายใต

บริษัทไอบีเอ็มในปค.ศ.1956 โดยใชแผนดิสกอลูมิเนียมเก็บขอมูลขนาดเสนผานศูนย 24 น้ิว จํานวน 

50 แผน ฮารดดิสกตัวแรกน้ี มีนํ้าหนักเกือบ 1 ตัน ดวยความจุขอมูลเพียง 5 เมกะไบต (Megabytes) 

ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ฮารดดิสกตัวแรกจําหนายโดยบริษัทไอบีเอม็ ความจุ 5 เมกะไบต นํ้าหนักเกือบ 1 ตัน 

ที่มา: ฮารดดิสกตัวแรก, เขาถึงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก https://www-03.ibm. 

Com/ibm/ history/exhibits/storage/storage_350.html 
 

ฮารดดิสไดรับการวิจัยและพัฒนาตลอดมากวา 50 ปจนกระทั่งปจจุบัน มุงเนนแขงขันกัน

ทางเทคโนโลยี เพื่อทําใหฮารดดิสกสามารถเก็บขอมูลไดมากข้ึนในขนาดที่เล็กลง เหมาะสมกับการนําไปใช

งานและที่สําคัญสุดคือราคาถูกลง ดังแสดงตัวอยางความแตกตางของขนาด ความจุ และราคา       

ในภาพที่ 3 (Clayton, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงความแตกตางฮารดดิสกในป ค.ศ.1975 และปจจุบัน 

ที่มา: การเปลี่ยนแปลงความแตกตางฮารดดิสก, เขาถึงเมือ่วันที่ 19 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.slideshare.net/xuyunhao/caiss-ac-10-2012pub 
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ในระยะเวลากวา 50 ปที่ผานมา ผลิตภัณฑฮารดดิสกทําใหเกิดนักวิจัยพัฒนาและ

องคการบริษัทตางๆ เกิดข้ึนอยางมากมาย มีอัตราการแขงขันในทางเทคโนโลยีในตลาดโลกอยางสูง

มาก Christensen Clayton (1997) ไดลงไวในวารสาร Harvard Business School วา ฮารดดิส

เปนอุตสาหกรรมเดียวในประวัติศาสตรอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

รูปแบบการตลาด กระแสความนิยมในระดับนานาชาติ รวมถึงกระบวนการควบรวมกิจการตางๆ 

เกิดข้ึนอยางรวดเร็วแพรกระจายไปทั่วโลกอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง ดูไดจากภาพที่ 3 แสดงถึง

เสนทางและระยะเวลาเกิดข้ึนของบริษัทผลิตฮารดดิสกในอดีต ทิศทางการควบรวมบริษัทมาจนถึง

ปจจุบัน  คงเหลือบริษัทผลิตฮารดดิสกในโลกเพียง 3 บริษัทไดแก บริษัทเวสเทิรนดิจิตอล บริษัทซีเกท

เทคโนโลยี และบริษัทโตชิบา  โดยในอดีตทั้ง 3 บริษัทมีสารการผลิตในประเทศไทยทั้งหมด จนกระทั่ง

เกิดเหตุวิกฤตนํ้าทวมครั้งใหญในประเทศไทยป พ.ศ.2554 ทําใหบริษัทโตชิบาตัดสินใจปดสายการผลิตใน

ประเทศไทยอยางถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ทิศทางการควบรวมบริษัทผลิตฮารดดิสก  

ที่มา: ทิศทางการควบรวมบริษัทผลิตฮารดดิสก, เขาถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2558 เขาถึงไดจาก 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_Hard_Disk_Drive_Manufacturer_C

onsolidation.svg 
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  บริษัทเวสเทิรนดิจิตอล ในประเทศไทย สามารถแบงออกไดเปนสองสวน ไดแก สวนที่

หน่ึงเปนบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล ฐานการผลิตต้ังอยูที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา มีพนักงาน

ทํางานทั้งหมดในปจจุบันรวมกันประมาณ 20,000 คน ประกอบดวยกลุมวิศวกรประมาณ 700 คน 

สวนที่สองเปนบริษัทฮิตาชิ โกลบอลสตรอเรช ซึ่งถูกควบรวมกิจการในป ค.ศ.2011 ฐานการผลิต

ต้ังอยูที่อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีพนักงานทํางานทั้งหมดในปจจุบันรวมกันประมาณ 

8,800 คน ประกอบดวยกลุมวิศวกรประมาณ 500 คน ในขณะที่บริษัทซีเกท ในประเทศไทย ฐานการ

ผลิตต้ังอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครราชสีมา รวมพนักงานทั้งหมดในปจจุบันรวมกัน

ประมาณ 16,000 คน (Clayton, 1997) 

  สรุปไดวา ฮารดดิสก (Hard Disk) เปนอุปกรณคอมพิวเตอรที่บรรจุขอมูลแบบไมลบ

เลือนลงบนจานโลหะที่เคลือบดวยสารแมเหล็ก และไดมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน ซึ่งจะ

มุงเนนแขงขันกันทางเทคโนโลยี เพื่อทําใหฮารดดิสกสามารถเก็บขอมูลไดมากข้ึนในขนาดที่เล็กลง 

เหมาะสมกับการนําไปใชงานและที่สําคัญสุดคือราคาถูกลง ผลิตภัณฑฮารดดิสกทําใหเกิดนักวิจัย

พัฒนาและองคการบริษัทตาง ๆ เกิดข้ึนอยางมากมาย มีการแขงขันในทางเทคโนโลยีในตลาดโลกอยาง

สูงมาก จากในวารสาร Harvard Business School ไดลงไววา ฮารดดิสเปนอุตสาหกรรมเดียวใน ที่มี

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รูปแบบการตลาด กระแสความนิยมในระดับนานาชาติ และ

กระบวนการควบรวมกิจการตาง ๆ ที่ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและทําใหแพรกระจายไปทั่วโลก

อุตสาหกรรม จนถึงปจจุบัน  มีบริษัทผลิตฮารดดิสกในโลกเพียง 3 บริษัทเทาน้ันไดแก บริษัทเวสเทิรน

ดิจิตอล บริษัทซีเกทเทคโนโลยี และบริษัทโตชิบา  โดยในอดีตทั้ง 3 บริษัทมีสารการผลิตในประเทศ

ไทยทั้งหมด จนกระทั่งเกิดเหตุวิกฤตนํ้าทวมครั้งใหญในประเทศไทยป พ.ศ.2554 ทําใหบริษัทโตชิบา

ตัดสินใจปดสายการผลิตในประเทศไทยอยางถาวร โดยผูวิจัยไดใหแนวคิดน้ีเปนแนวทางการพัฒนาตัว

แบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 
 

2. แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร 

 สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (2555) ไดกําหนด

คุณสมบัติของวิศวกรที่พึงมีและปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร (Code of Conduct in 

Engineering) ประกอบดวย 5 หมวด ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 คุณสมบัติของวิศวกรที่พงึมีและปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร 

ที่มา: สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, คุณสมบัติของวิศวกรท่ีพึงมี

และปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร (กรุงเทพฯ: บริษัท โกลบอล กราฟฟค จํากัด, 2557). 
 

  จากภาพสามารถแสดงรายละเอียดไดดังตารางที่  2 
 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวิศวกรที่พงึมีและปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร 

 

หมวดท่ี หัวขอ รายละเอียด 

1 วิชาการและวิชาชีพ 

(Technical and 

Professional 

Engineering) 

1. ปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางถูกตองตามหลักวิชาการและหลัก

ปฏิบัติของวิชาชีพโดยเครงครัด 

2. เพิ่มพูนวิสัยทัศน  รวมทั้ งพัฒนาตนเองในดานความรู 

ความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรม 

3. เผยแพรความรู และสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 

 

 

คุณสมบัติของ
วิศวกรที่พึงมีและ
ปฏิบัติไวภายใต

จรรยาบรรณวิศวกร

หมวดที่ 1 วาดวย
วิชาการและ

วิชาชีพ 

หมวดที่ 2 วาดวย
คุณธรรม และ

จริยธรรม

หมวดที่ 3 วาดวย 
ความรับผดิชอบ

หมวดที่ 4 วาดวย 
ผลประโยชน

หมวดที่ 5 วาดวย 
ชื่อเสียง และ

ผลงาน
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวิศวกรที่พงึมีและปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร (ตอ) 

 

หมวดท่ี หัวขอ รายละเอียด 

  4. สนับสนุนสงเสริมใหมีการศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง 

5. ใหการยอมรับสนับสนุนและใหเกียรติยกยอง ในวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิศวกรดวยกัน 

6. พึงปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู ความสามารถ เทาน้ัน  

7. ใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ตาที่ตน

ทราบอยางถองแท แกสาธารณชนดวยความสัตยจริง 

8. คํานึงถึงผลกระทบตอผูเกี่ยวของสังคม และสิ่งแวดลอม 

2 คุณธร รม  (Virtue) 

แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 

(Ethics)  

การประกอบวิชาชีพ

ข อ ง วิ ศ ว ก ร มี

ผลกระทบตอสั งคม 

เพื่อใหเกิดการพัฒนา

รวมกันในสังคมใหทุก

คนอยูอยางมีความสุข

ได ลดความมีอคติซึ่ง

กันและกัน   

1. มีความขยันหมั่นเพียง อดทน เที่ยงธรรม (Objectivity) ไม

ลําเอียง ปราศจากอคติ และตรงตอเวลา 

2. ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) ไมใช

วิชาชีพในทางที่ผิด 

3. ไมใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบธรรม หรือใชอิทธิพลเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 

4. ไมพัวพันเกี่ยวของกับธุรกิจหรือประกอบการใด ๆ ซึ่งเปนที่

ควรรูวาเปนการหลอกลวงหรือมิชอบดวยกฎหมาย 

5. พึงใหความเห็นงานทางดานวิศวกรรมของผูอื่น ๆ ดวยความ

สรางสรรค และมีมารยาทเพื่อประโยชนของสังคม 

6. พึงเสียสละใหการอุปถัมภคํ้าจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยน

ความคิดประสบการณ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

7. มีความละอายในการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง สํารวจและ

ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

8. รักษาสัจจะโดยไมขัดกับกฎหมายและศีลธรรม 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวิศวกรที่พงึมีและปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร (ตอ) 

 

หมวดท่ี หัวขอ รายละเอียด 

3 ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) 

วิศวกรตองรบัผิดชอบ

ในงานที่ไดรับ

มอบหมาย และให

ความสําคัญเปฯอันดับ

แรกทั้งตอสวัสดิภาพ 

ความปลอดภัย 

สุขอนามัย อาชีวอนา

มัน และสิง่แวดลอม

ของผูเกี่ยวขอ

ตลอดจนสาธารณชน 

1. ตองรับผิดชอบลักษณะงานทางดานวิศวกรรมทุกรูปแบบ 

2. วิศวกรผูออกแบบ และวิศวกรผูควบคุมงาน จะตอง

รับผิดชอบผลงานของตนเองที่ไดดําเนินการ 

3. ไมละทิ้งงานหรือหนาที่ ที่ไดรับผิดชอบโดยไมมีเหตุอันควร 

4. ไมลงลายมือช่ือเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในงาน

วิศวกรรมที่ตนเองไมไดตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานจริง 

5. รักษาความลับตองานที่ไดรับทํา (Confidentiality) เวนแต

ไดรับอนุญาตจากเจาของงาน 

 

4 ผ ล ป ร ะ โ ย ช น 

(Benefit) 

วิศวกรตองใชความรู

และความชํานาญใน

ง า น วิ ช า ชี พ อ ย า ง

ซื่ อสั ตย  เ ป น ธรร ม 

รักษาผลประโยชนตอ

เจาของงาน และผูที่

เกี่ยวของ 

1. ตองปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยในฐานะที่ตนเปนตัวแทน หรือ

ไดรับการวาจางจากเจาของงาน 

2. เปดเผยตนเองตอเจาของงานและผูเกี่ยวของกอนรับดําเนินการ 

เพื่อความโปรงใส 

3. ปฏิบัติหนาที่โดยชอบธรรม ไมใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ไม

แอบแฝงดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใดๆ 

4. ไมเรียด หรือรับผลประโยชนอื่นใดๆ นอกเหนือจากคางานตาม

วิชาชีพที่ถูกตองตามกฎหมาย 

5. ไมบิดบังหรือซอนเรนผลประโยชนตอเจาของงาน หรือผูเกี่ยวของ 

ซึ่งตนมีสวนไดสวนเสีย หรือมีผลกระทบตอธรกิจของเจาของงาน 

หรือผู เกี่ยวของ หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(Conflicts of Interest)  

6. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และคํานึงถึงผลกระทบ ตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

7. ไมรับทํางานเดียวกันกับที่ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นทําอยู 

เวนแตเปนการทํางาน หรือตรวจสอบตามหนาที่ หรือแจงใหผู 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวิศวกรที่พงึมีและปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร (ตอ) 

 

หมวดท่ี หัวขอ รายละเอียด 

  ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นน้ันทราบลวงหนาเปนลายลักษณอกัษร 

8. ไมรับทํางานเดียวกันใหแกผูวาจางรายอื่น เวนแตไดแจงใหผูวา

จางรายแรกทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร และไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางรายแรก กับไดแจงเปนลาย

ลักษณอักษรใหผูวาจางรายอื่นน้ันทราบลวงหนาแลว 

5 ชื่อเสียง (Reputation) 

และผลงาน (Past 

Experience) 

วิ ศ ว ก ร ต อ ง ส ร า ง

ช่ือเสียงในวิชาชีพจาก

ผลงาน โดยปฏิบัติตาม

จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

จร ร ย าบ รร ณ โ ดย

คํานึงถึงช่ือเสียงและ

วิชาชีพ 

1. ไมแอบอาง ไมคัดลอง หรือไมดัดแปลงผลงานบางสวนของ

วิศวกรผูอื่นมาเปนของตน โดยไมไดรับอนุญาต 

2. เปดเผยขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ ผลงาน

และตําแหนงหนาที่ของตนเอง  

3. แขงขันเพื่อใหไดงานอยางยุติธรรม 

4. ไมเสนอหรือรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ขัดตอหลักกฎหมาย 

5. มีความศรัทธา รักษาศักด์ิศรี และสิทธิในวิชาชีพ เพื่อช่ือเสียง

และผลงานวิศวกรรมที่ดี 

6. ไมโฆษณาหรือยอมใหผูอื่นโฆษณาเกินขอบเขตและเกินความ

เปนจริง ในความรูความสามารถของตน 

7. หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพ

วิศวกรรม 

 

 

ที่มา: สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, คุณสมบัติของวิศวกรท่ีพึงมี

และปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร (กรุงเทพฯ: บริษัท โกลบอล กราฟฟค จํากัด, 2557). 

 

 และจากการศึกษาบทความหน่ึงจากบริษัทที่ปรึกษาช้ันนํา Jobsdb (2558) กลาวไววา 

คนที่ทํางานดานน้ี จะตองมีความรูความสามารถเฉพาะทางสูง เพราะเปนงานที่รวมเอาความรู

ทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเขาไวดวยกัน จึงตองมีความรูทางดานน้ีมาโดยเฉพาะงาน

วิศวกรน้ันมีหลากหลายสาขา ทักษะในการทํางานจึงแตกตางกันออกไปตามสาขางาน คุณสมบัติที่ควร

มีในตัววิศวกรแบงได 7 คุณสมบัติ ไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร วิศวกรควรมีทักษะในการ

สื่อสารที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งสําคัญในการทํางานกับเพื่อนรวมงานใหมีความเขาใจในทิศทาง
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เดียวกัน ไมทําใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคได  ยังมีสวนชวยพัฒนาใหกลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น

ดวย  2) การทํางานเปนทีม วิศวกรควรรับรูและรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานเพื่อเปาหมาย

รวมกัน และยังทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนดวย 3) ทักษะ

ภาษาอังกฤษ  อุตสาหกรรมในประเทศไทยสวนใหญเปนบริษัทขามชาติ วิศวกรจําเปนตองมีการ

สื่อสารกับเพื่อนรวมงาน ลูกคา หรือคูคาตางชาติ  ความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษจึงมี

ความจําเปนในปจจุบัน  4) ความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเอง  ในโลกของเทคโนโลยีในปจจุบัน

เกิดข้ึน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิศวกรควรตองพัฒนาทักษะการทํางาน และความรูตางๆ  ได

ดวยตัวเอง แลวนํามาประยุกตใชกับการทํางานได โดยไมตองรอความชวยเหลือจากผูอื่น  5) ความสามารถ

ในการแกปญหา นอกเหนือจากการเรียนรูไดดวยตัวเอง วิศวกรควรสามารถวิเคราะหทําความเขาใจ

ปญหาไดอยางมีระบบ เพื่อสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง หากแกปญหาไมได จําเปนตองฝกเสาะ

แสวงหาวิธีหรือบุคคลที่สามารถปรึกษาไดดวยเชนกัน 6) ความรูทางคณิตศาสตร เปนปจจัยสําคัญใน

การทํางานดานวิศวกร เพราะเราตองนําความซับซอนทางคณิตศาสตรมาชวยในการคิดวิเคราะห และ

ยังตองนํามาชวยในการออกแบบแนวทางการแกปญหาใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดดวย และ

คุณสมบัติขอสุดทาย 7) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทํางาน วิศวกรสามารถนําหลักการน้ี มาชวยใน

การทํางานได ไมวาจะเปนการทํางานที่เนนหลักความโปรงใส และมีคุณธรรมในการ (Jobsdb, 2558) 

 การทําความเขาใจรูจักคุณลักษณะบุคลิกของคนวาจัดอยูในกลุมบุคลิกกลุมใด ทั้งของ

ตัวเองหรือเพื่อนรวมงาน จึงถึอเปนสิ่งที่เปนประโยชนเชนกัน  เพื่อรับรู เตรียมวิธีการในการสื่อสารกัน

เพื่อใหไดผลสําเร็จตามคาดหวัง หรือลดภาวะการเกิดการขัดแยงในการทํางานได  Myers-Briggs 

Type Indicator (MBTI) เปนเครื่องมือที่ถูกสรางข้ึนโดยมีทฤษฎีจิตวิเคราะหของ Carl Gustav Jung 

เปนพื้นฐาน (Cloninger, 2000) สรางแบบวัดประเภทของบุคคลใน 4 มิติไดแก มิติของเจตคติในการ

ใชพลังงาน ที่มีลักษณะแบบเปดเผย แสดงตัว (Extroversion) หรือลักษณะเก็บตัว (Introversion) 

มิติของการแสวงหาและเรียนรูขอมูลที่อาศัยประสาทสัมผัส (Sensing) หรือการหย่ังรู (iNtuition)  

มิติลักษณะการตัดสินใจดวยการใชความคิด (Thinking) หรือใชความรูสึก (Feeling) และสุดทายคือ

มิติของกระบวนการใชจิตพื้นฐานดานการตัดสิน (Judgment) หรือใชความรูสึกรับรู (Perception)  

 การผสมผสานลักษณะทั้ง 8 เขาดวยกัน จะสามารถจําแนกประเภทของบุคลิกภาพได

ทั้งหมด 16 ประเภท ตองใชแบบทดสอบมาตรฐานโดยเฉพาะ เพื่อทดสอบอยางหวังผลความถูกตอง 

โดยสามารถแยกไดดังตอไปน้ี (Jobsdb, 2558) 
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ภาพที่ 6 บุคลิกภาพ 16 แบบตามหลกัของ MBTI 

ที่มา: Isabel Briggs Myers, Introduction to Myers-Briggs Type. (Seventh edition, 2015) 
 

  จากภาพที่ 6 สามารถอธิบายไดดังน้ี (Isabel Briggs Myers (2015)) 
 

ตารางที่ 3 บุคลิกภาพ 16 แบบตามหลกัของ MBTI 

 

ท่ี 
บุคลิกภาพ 

16 แบบ 
คําอธิบาย 

1 ISTJ มีลักษณะจริงจัง เงียบขรึม ประสบความสําเร็จไดจากความตั้งใจจริง และมีความ

ละเอียดรอบคอบ เปนคนพูดจริงทําจริง มีระเบียบ มีขั้นตอนในการทํางาน ยึดถือสิ่ง

ท่ีเห็นจริง และไวใจได จะควบคุมใหทุกสิ่งท่ีตนรับผิดชอบไดเรียบรอย มักตัดสินใจ

โดยตนเองวาสิ่งใดควรใหความเอาใจใส โดยไมสนใจตอสิ่งท่ีมารบกวน หรือคํา

ทักทวงใดๆ 

2 ISTP มีลักษณะภายนอกดูเยือกเย็น เงียบ สํารวม ชางสังเกต และวิเคราะหชีวิตดวยความ

สนใจใครรู และมักจะมีมุขตลกขบขันของตัวเอง แสดงออกมาโดยไมคาดคิด ปกติ

สนใจในเร่ืองท่ีมีเหตุผล มักจะมีคําถามวาทําไมจึงเปนเชนน้ัน ในการพิจารณาความ

จริง จะยึดหลักตรรกของเหตุและผล 
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ตารางที่ 3 บุคลิกภาพ 16 แบบตามหลกัของ MBTI (ตอ) 

 

ท่ี 
บุคลิกภาพ 

16 แบบ 
คําอธิบาย 

3 ISFJ มีลักษณะเงียบขรึม เปนมิตร มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม ทํางานอยางอุทิศตน

เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค มักใหความชวยเหลือตอกลุมอยางเสมอตนเสมอปลาย 

เปนคนละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และแมนยํา ไมสนใจเร่ืองเทคนิค สามารถจดจํา

รายละเอียดไดดี  มีความซ่ือสัตย เกรงใจผู อ่ืน มีความเขาใจในชี วิต และให

ความสําคัญตอความรูสึกของผูอ่ืน 

4 ISFP มีลักษณะสงบเสงี่ยม ดูเปนมิตร อารมณออนไหว มีเมตตา ถอมตัวในเ ร่ือง

ความสามารถ มักหลบหลีกการโตแยง จะไมบีบบังคับความคิดเห็นหรือคานิยมของ

คนอ่ืน ไมชอบเปนผูนํา แตจะเปนผูตามท่ีดี การทํางานใหสําเร็จจะทําตามสบาย 

เพราะจะสนุกอยูกับภาวะปจจุบัน และจะไมยอมเสียความรูสึกไปกับความรีบรอน 

หรือการบีบบังคับ 

5 INFJ มีลักษณะเปนผูมีความพากเพียร ริเร่ิม และมุงม่ันท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีปรารถนาให

สําเร็จ จะทุมเทความสามารถท้ังหมดในการทํางาน เด็ดเดี่ยว ซ่ือตรง หวงใยผูอ่ืน 

เชื่อม่ันในหลักการของตนเอง จึงมักจะไดรับเกียรติและความเชื่อถือจากผูอ่ืนในการ

ตัดสินใจ 

6 INFP มีลักษณะเต็มไปดวยความกระตือรือรนและจริงใจ ซ่ือสัตย แตจะถอมตัว ไมคอยพูด 

มักสนใจเก่ียวกับการเรียนรู ความคิด ภาษา และโครงการอิสระท่ีตนเองริเร่ิมขึ้น ดู

เหมือนวาจะทํางานมากเกินไป แตในท่ีสุดก็ทําทุกสิ่งจนสําเร็จ เปนมิตรแตไมคอย

แสดงออก ไมคอยยึดติดหรือใหความสําคัญกับวัตถุและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

7 INTP มีลักษณะเงียบ สํารวม และระมัดระวัง สนใจเฉพาะเร่ืองราวเก่ียวกับทฤษฎีหรือ

วิทยาศาสตร ชอบการแกปญหาแบบตรรกะ และการวิเคราะหปญหาโดยใชความคิด

และเหตุผล ใหความสนใจในงานสังคมหรือการพูดคุยเพียงเล็กนอย มีแนวโนมท่ีจะ

ใหความสนใจสิ่งตางๆ อยางถองแท มีความตองการอาชีพท่ีสอดคลองกับความสนใจ

เพ่ือท่ีจะนําความสนใจน้ันมาใชใหเกิดประโยชน 

8 INTJ มีลักษณะเปนตัวของตัวเองสูง มีพลังความคิด และจุดมุงหมายในสิ่งท่ีตนสนใจ จะมี

พลังในการจัดการเพ่ือทํางานน้ันใหสําเร็จ เปนคนชางสงสัย ชางพินิจพิเคราะห รัก

อิสระ มีความมุงม่ันจนกระท่ังบางคร้ังดูเหมือนดันทุรัง รูจักมองขามสิ่งเล็กนอยเพ่ือ

ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีสําคัญกวา 
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ตารางที่ 3 บุคลิกภาพ 16 แบบตามหลกัของ MBTI (ตอ) 

 

ท่ี 
บุคลิกภาพ 

16 แบบ 
คําอธิบาย 

9 ESTP มีลักษณะเชี่ยวชาญในการแกปญหาไดตรงประเด็น ไมคอยวิตกกังวล สนุกกับเร่ือง

ตางๆ ท่ีผานเขามา มีแนวโนมท่ีจะชอบเคร่ืองจักรกล และการกีฬาท่ีมีผูอ่ืนรวม

กิจกรรมดวย ปรับตัวงาย อดทน ใหคุณคาแนวอนุรักษนิยม ไมชอบการอธิบายสิ่ง

ตาง ๆ ยืดยาว มักเปนเลิศในการควบคุมดูแลอุปกรณเคร่ืองจักร 

10 ESFP มีลักษณะชอบสังคม เขากับคนงาย มีมนุษยสัมพันธดี สนุกสนานไดกับทุกสิ่ง 

สามารถทําใหผูอ่ืนสนุกสนาน ชอบการกีฬา และการทําสิ่งตาง ๆ ใหเปนจริงขึ้นมา 

รับรูสนใจเหตุการณท่ีเกิดขึ้น และมักชอบเขาไปมีสวนรวมอยางกระตือรือรน มัก

จดจําสิ่งตาง ๆ ไดมากกวาเขาในทฤษฎี เปนเลิศในการใชสามัญสํานึก ปฏิบัติการ

เก่ียวกับวัตถุและบุคคลไดดี 

11 ESTJ มีลักษณะเปนคนพูดจริงทําจริง นิยมสิ่งท่ีจับตองได มีหัวคิดดานธุรกิจหรือดาน

เคร่ืองจักรกล ไมคอยสนใจวิชาการท่ีเห็นวาไมมีประโยชน แตสามารถปรับตัวและ

ทํางานน้ันไดเม่ือจําเปน ชอบในการจัดการและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จึงอาจเปนนัก

บริหารท่ีดีได ถาคํานึงถึงความคิดเห็นและความรูสึกของผูอ่ืนบาง 

12 ESFJ มีลักษณะจิตใจโอบออมอารี ชางพูด มีมนุษยสัมพันธดี ซ่ือตรงชอบท่ีจะชวยเหลือ

ผูอ่ืน จึงเปนสมาชิกกลุมท่ีมีความกระตือรือรน ตองการความปรองดอง และอาจ

สรางบรรยากาศน้ันใหเกิดขึ้นได ชอบทําสิ่งท่ีดีใหกับบุคคลอ่ืน จะทํางานไดดีเม่ือ

ไดรับคําชม หรือไดรับการสนับสนุน 

13 ENFP มีลักษณะกระตือรือรนสูง มองโลกในแงดี ชางคิดชางฝน สามารถทําไดเกือบทุกสิ่งท่ี

สนใจ มักแกปญหาท่ียากไดอยางรวดเร็ว และสามารถชวยผูอ่ืนในการแกปญหา มัก

ชอบทํางานท่ีตองใชความสามารถในการแกไขสถานการณเฉพาะหนามากกวาการ

วางแผน มีความสามารถในการหาเหตุผลโนมนาวจิตใจผูอ่ืน เพ่ือใหไดสิ่งท่ีตน

ตองการ 

14 ENTP มีลักษณะคลองแคลว ชางคิด มักเกงในหลาย ๆ ดาน มีอิทธิพลตอกลุมสูง มีความ

ตื่นตัว มักพูดจาขวานผาซาก อาจโตเถียงขาง ๆ คู ๆ เพ่ือความสนุก มีสติปญญาดีใน

การแกปญหาใหม ๆ และทาทาย ไมใหความสําคัญตองานท่ีตองทําเปนแบบแผนซํ้า 

ๆ อาจจะไปหาความสนใจใหมคร้ังแลวคร้ังเลา มักเปลี่ยนความสนใจไปสูสิ่งใหม ๆ 

เสมอ เปนบุคคลท่ีเต็มไปดวยทักษะในการคิดอยางเปนเหตุเปนผลตอสิ่งท่ีตนตองการ 
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ตารางที่ 3 บุคลิกภาพ 16 แบบตามหลกัของ MBTI (ตอ) 

 

ท่ี 
บุคลิกภาพ 

16 แบบ 
คําอธิบาย 

15 ENFJ มีลักษณะชอบโตตอบ มีความรับผิดชอบสูง หวงใยตอความคิดและความตองการของ

ผูอ่ืน จัดการสิ่งตาง ๆ ดวยความเต็มใจและเต็มท่ี โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน 

สามารถแสดงความคิดเห็น หรือนําการอภิปรายกลุมอยางคลองแคลวและมีหลักการ 

เปนคนชอบเขาสังคม กวางขวาง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มักมีความออนไหวตามคําชม 

และคําวิพากษวิจารณ 

16 ENTJ มีลักษณะจริงใจ เปดเผย ตัดสินใจเด็ดขาด มีลักษณะของผูนํา มักมีความสามารถใน

การพูดอยางมีเหตุผลและชาญฉลาด เชน การพูดในท่ีชุมชน สนใจขาวสารรอบตัว 

และสนใจท่ีจะเพ่ิมพูนความรูใหกับตนเองเสมอ บางคร้ังอาจแสดงความม่ันใจและ

เชื่อม่ันในตนเองสูงกวาประสบการณท่ีตนเองมีอยูจริง 

 

ที่มา: Isabel Briggs Myers, Introduction to Myers-Briggs Type. (Seventh edition, 2015) 

 

   โดยสรุปคุณสมบัติของวิศวกรที่พึงมีและปฏิบัติไวภายใตจรรยาบรรณวิศวกร ทั้ง 5 

หมวด ยึดหลักที่วาดวยวิชาการและวิชาชีพ วาดวยคุณธรรม วาดวยความรับผิดชอบ วาดวย 

ผลประโยชนและวาดวยช่ือเสียง โดยในทุกหมวดน้ีจะเนนในเรื่อง การปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยาง

ถูกตอง การพัฒนารวมกันในสังคม รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ใชความรูและความชํานาญใน

งานวิชาชีพอยางซื่อสัตย สรางช่ือเสียงในวิชาชีพจากผลงานและไมผิดจรรยาบรรณของวิศวกร ซึ่งมี

บทความหน่ึง ไดกลาวไววา คนที่ทํางานดานน้ี จะตองมีความรูความสามารถเฉพาะทางสูง และ

คุณสมบัติที่ควรมีในตัววิศวกรแบงได 7 คุณสมบัติ คุณสมบัติทั้ง 7 จะเนนแตกตางกันออกไป คือ ตอง

มีความสามารถในการสื่อสาร มีการทํางานเปนทีม มีทักษะภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการเรียนรู

ดวยตัวเอง มีความสามารถในการแกปญหา  มีความรูทางคณิตศาสตร และยึดหลักธรรมมาภิบาลใน

การทํางาน และการรูจักคุณลักษณะบุคลิกของคนวาจัดอยูในกลุมบุคลิกกลุมใด (MBTI) เปนเครื่องมือ

ที่ถูกสรางข้ึนโดยมีทฤษฎีจิตวิเคราะห ในการสรางแบบวัดประเภทของบุคคลใน 4 มิติไดแก มิติของ

เจตคติในการใชพลังงาน ที่มีลักษณะแบบเปดเผย แสดงตัว (Extroversion) หรือลักษณะเก็บตัว 

(Introversion) มิติของการแสวงหาและเรียนรูขอมูลที่อาศัยประสาทสัมผัส (Sensing) หรือการหย่ังรู 

(iNtuition)  มิติลักษณะการตัดสินใจดวยการใชความคิด (Thinking) หรือใชความรูสึก (Feeling) 

และสุดทายคือมิติของกระบวนการใชจิตพื้นฐานดานการตัดสิน (Judgment) หรือใชความรูสึกรับรู 

(Perception) และเมื่อผสมผสานลักษณะทั้ง 8 เขาดวยกัน จะสามารถจําแนกประเภทของบุคลิกภาพ
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ได 16 ประเภท  เพื่อทดสอบความถูกตอง โดยผูวิจัยไดใหแนวคิดน้ีเปนแนวทางการพัฒนาตัวแบบ

การจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 

3. แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

  การพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกน้ี 

ผูวิจัยศึกษาทบทวนคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

เน่ืองจากหัวใจสําคัญของแนวคิดน้ี เปนความสอดคลองระหวางกลยุทธทางธุรกิจและกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนแนวคิดสําคัญที่ผูวิจัยนํามาใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกง 

และจากการทบทวบขอมูลเบื้องตน พบวาในแงความสัมพันธระหวางกลยุทธธุรกิจของ หากมีการใช   

กลยุทธตามแบบของ Porter (n.d., อางถึงใน ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน, 2549) แลวน้ัน กลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยตองมุงเนนใหบุคลากรไดแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนกลยุทธธุรกิจขององคกรในดาน

ตางๆ ทั้งน้ีอาจเกิดจากกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนตัวแปรตามกลยุทธทางธุรกิจของ

องคกร ก็เปนได ทั้งน้ีผูวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธไวอยางนอย 3 

แบบ เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนําไปพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก ไดแก (ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน, 

2549)   

3.1 แบบเนนการควบคุม (Control Base) 

  กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยในแบบเนนการควบคุมน้ี ถือเปนแบบที่มุงการ

ควบคุมพฤติกรรมของผูจัดการที่จะคอยทําหนาที่ดูแล ติดตาม สอดสองใหเปนไปตามบทบาทหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย หรือทีองคกรกําหนดไว เพื่อใหไดประสิทธิภาพและกําไรสูงสุด (Bamberger and 

Meshoulam, 2000) โดยแนวคิดน้ี มีรากฐานมาจากกรอบความคิดเชิงวิเคราะหของ Marx ที่กลางว

ไววา การควบคุมถือเปนตัวผันแปรพลังแรงงานใหออกมาเปนแรงงาน ซึ่งถือเปนหลักการสําคัญที่

ผูวิจัยนําไปใชในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก

ดวยการจัดการใหศักยภาพหรือขีดความสามารรถเหลาน้ี สรางผลกําไรหรือประสิทธิภาพในการ

ทํางานในระดังสูงสุดเทาที่จะเปนไปได ผูจัดการจึงมุงเนนเรื่องการประสานงาน แบงงาน จัดพื้นที่

ควบคุมกระบวนการเคลื่อนยาย การใหรางวัลจูงใจ และการทําใหเกิดความรูสึกทีมั่นคงในหนาที่การ

งาน รวมทั้งการควบคุมพฤติกรรมที่เปนตัวบอนทํางาน ดังน้ัน องคกรจึงมีความจําเปนตองสรางระบบ

การควบคุมหรือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอยางเขมงวด จากการศึกษากลยุทธการบริหารทรัพยากร

มนุษยในแบบเนนการควบคุมน้ี ถูกแบงออกเปน 1) การควบคุมทางตรงและ 2) การใหรับผิดชอบ

อยางเปนเอกเทศ โดยข้ึนอยูกับลักษณะผลิตภัณฑ และสถานะของตลาดแรงงาน นอกจากน้ี การ

จัดแบงกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนววิวัฒนาการจากระบบควบคุมโดยผูจัดการอยาง

ใกลชิดไปถึงระบบควบคุมที่ใชระเบียบขอบังคับในองคกร และตอมาไดกาวสูระบบการควบคุมที่อาศัย
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เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส โดยการควบคุมแบบอิงกระบวนการ และการควบคุมแบบอิงผลลัพธ ซึ่ง

ผูจัดการตองทําหนาที่การบริหารทรัพยากรมนุษยโดยมีเครื่องมือดังกลาวชวยในการควบคุม (Truss, 

2000) จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาแนวคิดดังกลาวมีความสําคัญที่จะนําไปพัฒนาตัว

แบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

3.2 แบบเนนการจัดการทรัพยากร (Resource base)  

 เมื่อกลาวถึงกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยในแบบเนนการจัดการทรพัยากรจงึมี

ความจําเปนที่จะตองมองทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพยหรือทุน โดยแนวคิดที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการ

การศึกษาน้ี แสดงใหเห็นถึงการแลกเปลี่ยนระหวางรางวัลกับผลการทํางานที่เกิดข้ึนภายในองคกรโดย

ที่ผลงานของบุคลากรจะเดนชัดหรือมีความสําคัญมากข้ึนเมื่อมีเครื่องมือหรืออุปกรณเทคโนโลยีเขามา

เปนตัวเสริมอีกแรงหน่ึง ดวยเหตุน้ี ลักษณะดังกลาวจึงกลายเปนจุดไดเปรียบเหนือคูแขงขัน เมื่อ

องคกรครอบครอง “ขีดความสามารรถที่มีลักษณะโดดเดน” ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทําใหองคกรสามารถ

สรางผลงานเหนือคูแขงขันได จึงไดสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัว

แบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก โดยพบวา ขีดความสามารถ

มวลรวมที่อยูในองคกรถูกแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) สวนที่เปนวัตถุสิ่งของ อาคารสถานที่ และ 

สวนที่เปนทรัพยากรมนุษย กลาวคือ ความไดเปรียบเหนือคูแขงขันไมไดมาจากการวิเคราะหตําแหนง

ขององคกรในตลาดภายนอกเพียงอยางเดียว แตมาจากการวิเคราะหทักษาความรูความสามารรถของ

ทรัพยากรมนุษยภายในองคกรที่คูแขงขันไมสามารถลอกเลียนแบบได หากเกี่ยวของกับการวิเคราะห

โดยใช SWOT แลว กลยุทธแบบเนนการจัดการทรัพยากรธุรกิจเปนการมุงแสวงหาจุดแข็งและจุดออน

ขององคกร โดยทรัพยากรธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน เงิน เทคโนโลยี  อาคาร สถานที่ และ

ทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนทรัพยากรที่สัมผัสได และ 2) สวนที่เปนทรัพยากรที่สัมผัสไมได ซึ่งไดแกตรา

สินคา ช่ือเสียง วิธีการ และความรูความสามารถของทรัพยากรมนุษย  โดยถือวาหากองคกรใชกลยุทธ

การบริหารทรัพยากรมนุษยแบบน้ี และตองการรักษาความไดเปรียบเหนือคูแขงอยางย่ังยืนแลว 

ทรัพยากรมนุษยขององคกรตองมีลักษณะที่มีคุณคา หายาก ลอกเลียบแบบไมได และหาทดแทนได

ยาก (Truss, 2000) ดังน้ันแบบเนนการจัดการทรัพยากร (Resource base) จึงเปนแนวคิดที่สําคัญ

ตอการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

3.3 แบบบูรณาการ (Integrative base)  

 สําหรับกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยแบบบูรณาการน้ี เปนการประสม

ประสานกลยุทธทั้งสองแบบ โดยการแสวงหาและพัฒนากลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยวาจะหา

จากภายนอกหรือจะพัฒนาจากทรัพยากรมนุษยภายในองคกร  (Truss, 2000) โดยที่สายการควบคุม 

เปนเรื่องระดับความเขมงวดที่กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย จะตรงกันขามกับแนวคิดเรื่องการ

ทําสัญญาใจที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ และใหการควบคุมอิงกับผลลัพธที่กําหนดไว ซึ่งเปน
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ที่มาของการแบงแยกให เห็นความแตกตางระหวางกลยุทธมุ งเนนการทุมเทจากพนักงาน 

(Commitment Strategy) และกลยุทธแบบควบคุม (Control Strategy) อยางไรก็ตาม องคกรอาจ

มีทางเลือกในการสรางแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human 

Resource Choices) ที่หลากหลายเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืน ในบรรดากล

ยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยตางๆ ดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา ไมมีกลยุทธใดที่ดีหรือไมดีโดย

ตัวของกลยุทธเอง  แตความสําเร็จของการนํากลยุทธมาใช ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและสอดคลองกับ

แตละสถานการณขององคกรซึ่งมีปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จรวมดวย โดยกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยตองสอดคลองและเหมาะสมกับกลยุทธทางธุรกิจขององคกร ซึ่งลักษณะกลยุทธทาง

ธุรกิจขององคกรมีอยู 2 ลักษณะ คือ กลยุทธเชิงรุก (Evolutionary Business Strategy) และกล

ยุทธแบบต้ังรับ (Steady State Strategy) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน, 2549) 

 กลยุทธธุรกิจเชิงรุก องคกรธุรกิจในลักษณะน้ีใหความสําคัญกับการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management) สงเสริมใหพนักงานทํางานแบบผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

พยายามลดการควบคุมใหแตละหนวยงานใช ดุลพิ นิจในการตัดสินใจของตนเองโดยอิสระ 

(Autonomous) กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองและเหมาะสมกับกลยุทธธุรกิจ

ประเภทน้ี จึงตองยึดหลักความยึดหยุน (Flexibility) ตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response) ยึด

หลักความเปนผูประกอบการ รวมเสี่ยง (Risk Sharing) และการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

จึงเปนกลยุทธที่เหมาะสําหรับงานวิจัยน้ีที่จะนํามาตอยอดในพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก

ของวิศวกรในอตุสาหกรรมผลิตฮารดดิสก โดยองคกรที่นําไปใชจะตองมีรูปแบบการจางงานระบบเปด 

อาจมีการจางคนจากนอกหนวยงานเขามาถามีความจําเปน และถามีความจําเปนตองปลดคนงานออก 

ก็จะทําโดยไมพยายามสรางเงื่อนไขผูกพันวา จะรับกลับเขามาทํางานอีก ลักษณะดังกลาวทําใหองคกร

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที  องคกรธุรกิจในประเทศอุตสาหกรรม

ตะวันตกมักมีลักษณะดังกลาว 

 กลยุทธธุรกิจแบบต้ังรับ เปนกลยุทธที่คอนขางใชความระมัดระวังในการขยาย

กิจการ พยายามหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือซื้อกิจการที่ทําธุรกิจตางไปจากที่เคยทําอยูเดิม หรือแมแต

ธุรกิจประเภทเดียวกัน แตมีปจจัยแตกตางในดานอื่นๆ กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร

ธุรกิจประเภทน้ี มักเปนระบบปด ซึ่งแตกตางจากกลยุทธธุรกิจแบบเชิงรุก ถึงแมแนวคิดน้ีจะไมตรงกับ

งานวิจัยน้ีมากนัก แตผูวิจัยกนํ็ามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกง

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

3.4 แนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

 จากการศึกษางานวิจัยของ Richardson and Thompson (2003) พบวางานวิจัย

ของ Arthur มีการใชตัวแปรที่เปนแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยถึง 7 ดานเปนตัวแปร
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อิสระที่ผูวิจัยสามารถนํามาใชในการประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก

ของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ไดแก การกระจายอํานาจ การบริหารแบบมีสวนรวม การ

ฝกอบรมพนักงานใหมีความชํานาญงาน ระดับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน กิจกรรมดานสังคม 

กระบวนการที่เหมาระสม และ คาจาง ผลประโยชนและเงินพิเศษ สวนตัวแปรอื่นๆ ไดแกการเขาออก

ของพนักงานและตัวแปรตามน้ัน ใชปจจัยดานผลประกอบการดานการผลิต เชนประสิทธิภาพของ

พนักงาน อัตราการสูญเสียที่เกิดจากการผลิต และผลิตภาพแรงงาน โดยไดขอคนพบวา การบริหารทรพัยากร

มนุษยแบบมุงเนนการทุมเทจากพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลิตภาพแรงงาน และยังทาํใหการ

เขาออกของพนักงานลดลง สงผลใหอัตราการสูญเสียจากการผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษยแบบมุงเนนการควบคุม และงานวิจัยของ Delery and Doty ไดทําแนว

ปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ดานมาเปนตัวแปรอิสระ ไดแก โอกาสความสําเร็จในสาย

อาชีพที่ทําในองคกร การฝกอบรมที่เปนทางการและไมเปนทางการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การมีสวนรวมของพนักงาน และการพรรณนางานอยางชัดเจน โดยมีตัวแปรตามคือปจจัยดานผล

ประกอบการดานการเงิน เชน ผลตอบแทนตอสินทรัพยและผลตอบแทนตอสวนผู ถือหุน ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวแปรอิสระดังกลาวมีผลกระทบเชิงบวกตอผลประกอบการดานการเงินอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยจากผลการศึกษาขางตนผูวิจัยเห็นวาเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาตัวแบบ

การจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ที่ผูวิจัยกําลังศึกษา โดยนําไปใชใน

การสังเคราะหเปนตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกได 

 สวนในงานวิจัยของ Wan, Ong and Kok (2000) น้ันไดใชแนวปฏิบัติดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 6 ดาน เปนตัวแปรอิสระ ไดแก การออกแบบตําแหนงงานแบบกวาง การคัดเลือก

บุคลากร การจัดฝกอบรมแบบทั่วถึง การมอบอํานาจ การประเมินผลงาน และการจาคาตอบแทน

แบบอิงผลงาน โดยมีตัวแปรตามคือ ผลประกอบการดานการเงิน พฤติกรรมและการตอบสนองของ

พนักงาน ไดแก ความทุมเทตอการปฏิบัติงานตามเปาหมายหรือนโยบายขององคกร การหยุดงานและ

การหมุนเวียนของพนักงาน ซึ่งผลการวิจัยน้ี ทําใหทราบวา ตัวแปรอิสระดังกลาวแตละตัวมีผลกระทบ

เชิงบวกตอผลประกอบการดานการเงิน และดานทรัพยากรมนุษยของบริษัทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และเมื่อนําตัวแปรอิสระดังกลาวทั้งหมด (A bundle of SHRM Variables) มาวิเคราะหพรอมกัน

แลว ยังพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลประกอบการทั้งสองดานขององคกรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติเชนกัน โดยจากผลการศึกษาขางตนผูวิจัยเห็นวาเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาตัวแบบ

การจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ที่ผูวิจัยกําลังศึกษา โดยนําไปใชใน

การสังเคราะหเปนตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกไดเชนกับ 
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 นอกจากน้ัน จากการทบทวนวรรณกรรมของ Stiles and Kulvisaechana (2003) 

พบวา Ahmad and Schroeder ไดทําการศึกษาวิจัยผลกระทบของรูปแบบการบริหารทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธตอผลกากรปฏิบัติงาน ซึ่งการวิจัยน้ีไดคํานึงถึงเรื่องประเทศ และความแตกตางดาน

ประเภทอุตสาหกรรม โดยการใชโรงงานใน 4 ประเทศ ไดแก 1) ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน 2) 

ประเทศอิตาลี 3) ประเทศญี่ปุน และ 4) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ใน 3 ประเภทอุตสาหกรรมเปน

กลุมตัวอยางในการศึกษา และงานวิจัยน้ี ยังไดอางอิงแนวปฏิบัติ 7 ดานของการบริหารทรัพยากร

มนุษย ที่ผูวิจัยนําไปใชเปฯแนวทางในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 แนวปฏิบัติ 7 ดานของการบรหิารทรพัยากรมนุษย 

ที่มา: S. Kulvisaechana,  and P. Stiles, “Human Capital and Performance:  A Literature 

Review” (Task Force on Human Capital Management Reporting, Department of Trade 

and Industry, UK., 2003). 

 

    จากภาพที่ 7 แนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยทั้ง 7 ดานดังกลาวขางตน

น้ัน เปนขอบเขตที่เพียงพอตอการบริหารทรัพยากรมนุษยในเชิงกลยุทธ 

 นอกจากน้ัน การศึกษางานวิจัยของ Stiles and Kulvisaechana (2003) พบวา

กลุมนักวิชาการที่ไดทําการศึกษาในเรื่องแบบเดียวกันอีกกลุมหน่ึง คือ Guest, Michie, Conway 

แนวปฏิบัติ 7 ดาน
ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

ความม่ันคงใน
สภาพการจางงาน

การสรางทีมงานท่ี
ทํางานดวยตนเอง
และการกระจาย

อํานาจ

การคัดเลือก
บุคลากร

การใชรูปแบบ
คาตอบแทนแบยึด

หยุน

การจัดฝกอบรม
แบบท่ัวถึง

การลดความ
แตกตางเร่ือง
สถานภาพ

การแบงปนขอมูล
ขาวสาร
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and Sheehan โดยพวกเขาไดศึกษาผลกระทบของการบริการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธตอผล

ประกอบการขององคกร โดยใชแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 9 ดาน เปนตัวแปรอิสระ 

ไดแก การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ความยืดหยุนทางการเงิน การออกแบบตําแหนงงาน การสื่อสารแบบ 2 ทาง ความมั่นคงในการจาง

งานและการับคัดเลือกบุคลากรภายในกอน ความเสมอภาคภายในองคกรและความปรองดองกัน และ

คุณภาพของบุคลากร ซึ่งมีบางตัวแปรที่สอดคลองกับกลุมที่ไดศึกษาไวในขางตน สําหรับตัวแปร

ตามน้ัน นักวิชาการกลุมน้ีใชการเขาออกของพนักงาน ยอดขายตอพนักงาน และกําไรตอพนักงาน ซึ่ง

ผลการวิจัย พบวา ตัวแปรอิสระดังกลาวมีผลตอการลดลงของการเขาออกของพนักงาน และทําใหบริษัทมี

กําไรตอพนักงานเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ัน งานวิจัยน้ียังยืนยันวา การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมีความสัมพันธกับผลประกอบการขององคกรธุรกิจ  

 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยดังกลาวขางตน สรุปไดวา แนวปฏิบัติดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกใชเปนตัวแปรอิสระน้ัน มีผลกระทบตอผลประกอบการในหลายประเด็น ไดแก 

การสูญเสียจากการผลิต ผลิตภาพแรงงาน การลาออกของพนักงาน ยอดายตอพนักงาน กําไรตอ

พนักงาน ผลตอบแทนตอสินทรัพย และผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน ซึ่งเปนตัวแปรตามอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะตัวแปรอิสระที่ไดจากงานวิจัยของ Wan, Ong and Kok (2000) น้ัน 

ตางก็เปนแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีผลกระทบตอตัวแปรตามอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยผลสรุปน้ี ก็เปนขอยืนยันหน่ึงที่พิสูจนไดวาการจัดการคนเกงน้ันจะตองเริ่มจาก

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ 

 การนําเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธมี 3 แบบ ไดแก แบบเนนการควบคุม 

(Control Base) แบบเนนการจัดการทรัพยากร (Resource Base) และแบบบูรณาการ (Integrative 

Base) ในดานกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเนนมากนอยเพียงไร ก็จะตรงกันขามกับแนวคิด

เรื่องการทําสัญญาใจที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ ซึ่งเปนที่มาของการแบงแยกใหเห็นความ

แตกตางระหวางกลยุทธมุงเนนการทุมเทจากพนักงาน (Commitment Strategy) และกลยุทธแบบ

ควบคุม (Control Strategy) และแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ จาก

การศึกษางานวิจัย มีการใชตัวแปรที่เปนแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยถึง 7 ดานเปนตัว

แปรอิสระ และผลการวิจัยพบวาผลการวิจัยพบวา กลุมตัวแปรอิสระดังกลาวมีผลกระทบเชิงบวกตอ

ผลประกอบการดานการเงิน อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ถูกใชเปนตัว

แปรอิสระน้ัน ตางก็มีผลกระทบตอผลประกอบการโดยทั้งสิ้น ตางก็เปนแนวปฏิบัติดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีผลกระทบตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูวิจัยไดให

แนวคิดน้ีเปนแนวทางการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก 
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4. แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง 

4.1 ความหมายของคนเกง (Talent People) 

 Ed Michaels, Helen Handfield-Jones, Beth Axelrod (2001) ใหความหมาย 

คนเกง วาเปนคนที่มีความสามารถในหลายๆ มิติที่ประกอบดวย การมีพรสวรรคภายในตัว (Intrinsic 

Gifts) มีทักษะ มความรู มีประสบการณ ความเฉลียวฉลาด การตัดสินใจ ทัศนคติ มีคุณลักษณะสวน

บุคคล และแรงขับที่สามารถเรียนรูและพัฒนาใหเกิดข้ึนมาได 

 Goffee and Jones (2007) มองวา คนเกง เปนกลุมคนฉลาดที่ใชศักยภาพดาน

ความคิด ความรูและทักษะตาง ๆ สรางสรรทรัพยากรในองคการที่มีอยูใหเกิดคุณคาข้ึน 

 Sears (2003) กลาววา เปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความปรารถนาที่ตองการจะ

ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน มักจะแสดงใหเห็นวาตนเองมีทักษะ และความสามารถในการ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

 Seldeneck (2004) เสนอคําวา Superkeepers มีนัยยะวา “คนเกง” จะเปนบุคคล

ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (High in Performance) เปนบุคคลที่มีศักยภาพสูง (High in Potential) 

และเปนบุคคลที่มีขีดความสามารถในการสรางคุณคาใหองคการ  

 Buckingham and Vosburg (2008) มีความเช่ือวา ทุกคนมีความเกงติดตัวมาในแต

ละบุคคล และสามารถแสดงออกในความเกงได ถาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถดึง

ศักยภาพความเกงของพนักงานทุกคนได  

 Tansley et al. (2007) มองวา คนเกงประกอบดวยกลุมบุคคลที่สามารถสรางความ

แตกตางใหกับประสิทธิภาพขององคกร ทั้งจากการเขามามีสวนรวมในองคกรไดในทันที หรือการ

แสดงใหเห็นถึงระดับศักยภาพใหองคการในระยะยาว 

 Cheese, Thomas and Craig (2008) กลาววา คนเกงคือคนที่สามารถนําประสบการณ 

ความรู ทักษะ และพฤติกรรมตนเองมาประยุกตใชในการทํางานไดอยางดีเลิศและเกิดประโยชนสูงสุด 

 Silzer and Dowell (2010) กลาววา คนเกงเปนกลุมคนที่มีความสามารถและ

ทักษะที่เปนที่ยอมรับในองคกร ทั้งที่เกงเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specific Technical Area) หรือ 

ความสามารถหรือศักยภาพสูงในดานทั่วไป (Competence or High Potential in More General 

Area) ซึ่งในบางกรณี คนเกงอาจหมายถึงรวมกลุมพนักงานทั้งหมดเลยไดดวยเชนกัน 

 Ulrich and Smallwood (2012) อธิบายวา คนเกงประกอบดวย 3 สิ่งไดแก 

1. ความสามารถ (Competence) ประกอบดวยการมีความรู ทักษะ และคุณคาอัน

เปนที่ตองการในการทํางานทั้งในปจจุบันและอนาคต 

2. ความมุงมั่น (Commitment) คือมีความเต็มใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
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3. ความมีสวนรวม (Contribution) เขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และทําตัวใหเกิด

ประโยชนในงานของตัวเอง  

 สมบูรณ กุลวิเศษชนะ (2549) ใหความหมายวา คนเกงประกอบดวย 3 องคประกอบ 

ไดแก ผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) มีศักยภาพสูง (High Potential) และ มีจรรยาบรรณ

สูง (High Ethical Professionalism) 

 สุกัญญา มกุฎอรฤดี (2551: 66) กลาววา คนดี คนเกง หมายถึง บุคคลที่มีความคิด

สรางสรรค ความมั่นใจ ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถดานสติปญญา 

มองโลกในแงดี มีความโดดเดนและความสามารถที่แตกตางจากคนอื่น 

 กฤติน กุลเพ็ง (2552: 12) กลาววา คนดี คนเกง หมายถึง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน

ในข้ันดีเลิศ หรือดีเย่ียมในสมรรถนะหลัก (Core Competency) และมีศักยภาพอยูในข้ันสูง (High 

Potential)  

 จากความหมายที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ผูวิจัยจึงมีขอสรุปวา คนเกงในงานวิจัยน้ี

ควรประกอบไปดวย 3 องคประกอบไดแก บุคคลหรือพนักงานที่มีผลการปฎิบัติงานดีเลิศและแสดง

ศักยภาพสูง มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและการรวมทํางานเปนทีมไดดี และมีจรรยาบรรณใน

การทํางานสูง 

4.2 แนวคิดการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) 

 การบริหารจัดการคนเกง  (Talent Management) เปนกระบวนการจัดการกับคน

เกงใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผูเช่ียวชาญไดเสนอกระบวนการใน 2 ดาน คือ ดานมุมมองทั่วไป และดาน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย 

 4.2.1 การบริหารจัดการคนเกงดานมุมมองทั่วไป 

 กระบวนการจัดการคนเกงในมุมมอง Gubman (1998, อางถึงใน อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 

2550) ไดนําเสนอ 3 ข้ันตอน ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 กระบวนการจัดการคนเกงในมุมมอง Gubman   

ที่มา: อาภรณ ภูวิทยพันธุ, กลยุทธการบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเดน (กรุงเทพฯ: เอช อาร 

เซ็นเตอร, 2550). 

  จากภาพที่ 8 สามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. การปรับใหคนเกงมีลักษณะที่สอดคลองกันกับกลยุทธขององคกร (Align 

Your Talent to Your Business Strategy) ซึ่สามารถทําไดโดยการแจงใหคนเกงทราบวา องคกร

กําลังจะดําเนินการไปในทิศทางใด ในปจจุบันกําลังทําอะไร  ตนสามารถทําอะไรไดบางเพื่อใหองคกร

ดําเนินงานบรรลุตามเปปาหลาย และจะไดรับสิ่งใดหกสรางผลงานไดตรงตามที่องคกรตองการ 

2. การสรางใหคนเกงยึดมั่นตอความพยายามสูความสําเร็จ (Engage Your 

People in What Are Trying to Achieve) โดยการสรางความผูกพันตอเปาหมาย 

3. การวัดผลการปฏิบัติงานและใหผลรายงานผลกลับ  นักจิตวิทยาไดกลาว

วา โดยธรรมชาติคนตองการที่จะรูวาตนเองเปนอยางไร ไมเชนน้ัน คนจะเกิดความสับสน หมด

กําลังใจหรือไมเกิดการพัฒนา  การวัดผลจะชวยใหพนักงานเขาใจระดับของผลงานตนเองและชวยให

ทราบวา จะสามารถพัฒนาผลงานไดอยางไร 

  ข้ันตอนการบริหารจัดการคนเกงทั้ง 3 ข้ันตอนน้ี ไมไดเปนข้ันตอนในลักษณะ

เสนตรง แตเปนข้ันตอนในรูปแบบของวงจร 3 สวนที่เช่ือมโยงกัน การบริหารจัดการน้ันข้ึนอยูกับวาจะ

เริ่มตน ณ จุดใดในชวงเวลาน้ันๆ นอกจากกระบวนการจัดการคนเกงในมุมมองทั่วๆ ไปแลว ยังมีอีก

หน่ึงมุมมองที่เนนในเรื่องกระบวนการจัดการคนเกงในงานบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อจักการบริหาร 

จูงใจ และรักษาคนเกงใหเปนไปอยางมีทิศทางตามกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

 4.2.2  การบริหารจัดการคนเกงดานงานบริหารทรัพยากรมนุษย 

  Gubman (1998, อางถึงใน วาสิตา ฤทธ์ิบํารุง, 2548); ชินคอรปอเรช่ัน 

(2549, อางถึงใน สุพรหม ทําจะดี, 2549) และ ฐิติพร ชมพูคํา (2549) ไดนําเสนอกระบวนการจัดการ

คนเกงในแนวทางเดียวกันวา กระบวนการจัดการคนเกงเปนกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ต้ังแตการสรรหาคัดเลือกเขามาทํางานจนกระทั่งออกจากองคกร เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังภาพที่ 9 

การปรับใหคนเกงมีลักษณะที่
สอดคลองกันกับกลยุทธของ

องคกร 

การสรางใหคนเกงยึดมั่นตอ
ความพยายามสูความสําเร็จ 

การวัดผลการปฏิบัติงานและ
ใหผลรายงานผลกลับ  
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ภาพที่ 9 กระบวนการจัดการคนเกง 

ที่มา: สมุหทัย ทุมก่ํา, “การศึกษาเพื่อวางระบบการบริหารจัดการคนเกง กรณีศึกษา สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและองคการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

2550). 

  จากภาพที่ 9 สามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. การสรรหาคนเกง (Sourcing) 

    การสรรหาคนเกง เปนงานที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะในปจจุบันน้ี ซึ่ง

ทุนทางปญญาเปนทุนที่ล้ําคาในการที่จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืน องคกรช้ันนํา

หลายแหงใหความสําคัญกับการสรรหาเปนอยางมาก โดยมีการจัดต้ังแผนกหน่ึงข้ึนมาทําหนาทีส่รรหา

เฉพาะ เชน Microsoft Corporate มีทีมของผูเช่ียวชาญดานการสรรหาไมตํ่ากวา 300 คนที่ทําหนาที่

หาคนเกงๆ เขามาทํางานในองคกร เชน การเขาไปรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันนํา 

สัมภาษณและคัดเลือกรอบแรก และลงทุนออกคาใชจายใหผูที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนเดินทางมาชม

สํานักงานใหญที่ Redmond ซึ่งจากกระบวนการน้ี ทําใหบริษัท Microsoft มั่นใจวา จะไดคนที่มี

ความสามารถและศักยภาพสูงมารวมงาน (ฐิติพร ชมพูคํา, 2549) การสรรหาคนเกงมี 2 ลักษณะ

สําคัญไดแก การสรรหาจากภายนอกองคกร และ การสรรหาจากภายในองคกร 

    การสรรหาคนเกงจากภายนอกองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อหาเลือดใหม คน

รุนใหมทั้งที่มีประสบการณและยังไมมีประสบการณเขามาทํางานกับองคกร พบวา ขอดีของการสรร

หาพนักงานใหมน้ัน จะทําใหองคกรไดรับความรู ประสบการณและแนวทางทํางานใหมๆ จากบุคคล

เหลาน้ัน และหากองคกรมีระบบการจัดการความรูที่ดีเย่ียม ก็สามารถนําความรูจากคนใหมมาแบงปน

การสรรหาคนเกง (Sourcing)
การคัดเลือกหรือระบุคนเกง 

(Selection)

การพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal)

การพัฒนาคนเกง 
(Developing) 

การจูงใจคนเกงและรักษาคน
เกง (Rewarding & 

Retention)
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ใหกับพนักงานที่อยูในองคกรได (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2550)  การสรรหาคนเกงในปจจุบัน ควรทําใน

เชิงรุกมากข้ึน โดยพยายามเจาะเขาถึงแหลงคนเกง โดยกลุมคนเกงจากภายนอกอาจพิจารณาจาก

นักศึกษาจบใหม หรือใกลจบจากสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงทั้งจากในและตางประเทศ คนเกงใน

บริษัทคูแขง ผูเช่ียวชาญผูบริหาร ในสาขาตางๆ หรืออาจใชบริการของบริษัทจัดหางาน เปนตน 

    การสรรหาคนเกงจากภายในองคกร เปฯการพิจารณาหาดาวรุงที่มีอยูใน

องคกรเพื่อจะจัดใหเขามาอยูในกลุมของพนักงานที่องคกรตองดูแลเปนพิเศษ  ทั้งน้ีเน่ืองจากคนเกง

เปนกลุมสําคัญในการสรางขีดความสามารถและความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร  องคกรจึง

ตองการพัฒนาขีดความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงคขององคกร  รวมทั้ง

เหมาะสมกับระดับความสามารถของคนเกง และเพื่อจูงใจใหคนเกงอยูกับองคกร เพราะการสูญเสีย

คนเกงไปทําใหองคกรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียความรูที่อยูในตัวคนเกง สูญเสียแมแบบหรือ

ตัวอยางที่ดี รวมทั้งสูญเสียเวลาและงบประมาณคาใชจาย (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2550)   

 2.  การคัดเลือกหรือระบุคนเกง (Selection) 

 ในองคกรธุรกิจซึ่งมีการนํากลยุทธการบริหารจัดการคนเกงมาใชในองคกร 

ไดมีการระบุวิธีการคัดสรรคนเกงเพื่อนใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ  เน่ืองจากคนเกงหรือ

ผูที่มีความสามารถสูง เปนกลุมที่จะตองไดรับการบริหารจัดการและพัฒนาแตกตางจากพนักงานกลุม

อื่นๆ โดยการะบุคุณลักษณะของคนเกงเปนจุดเริ่มตนและเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญอยางย่ิง จาก

การศึกษาของ วาสิตา ฤทธ์ิบํารุง (2548); พงศธร ทิมเจริญ (2549); และสมุหทัย ทุมก่ํา (2550) ซึ่ง

ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของความสําเร็จของการดําเนินโครงการบริหารจัดการคนเกงในองคกร พบวา 

องคกรจะตองนําวิสัยทัศน พันธะกจิ วัฒนธรรมองคกร และปจจัยอื่นๆ มาพิจารณาประกอบกัน ใน

การกําหนดเปาหมาย แนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณลักษณะของคนเกงที่องคกรตองการ 

เมื่อองคกรระบุคุณลักษณะของคนเกงที่องคกรตองการแลว องคกรจะคัดเลือกหรือระบุคนเกงที่

ตองการหลักจากไดมีการสรรหาจากแหลงตางๆ ทั้งจากแหลงภายนอกและภายใน 

 การระบุคนเกงที่มาจากแหลงภายนอก เปนการคัดเลือกคนเกงเขามา

รวมงานกับองคกร ซึ่งตองทําใหสอดคลองกับลักษณะคุณสมบัติของคนเกงที่องคกรระบุไว แตกตาง

กันไปตามกลยุทธ จุดแข็งที่ตองการสรางขององคกรน้ันๆ ซึ่งเบื้องตนจะมีการกําหนดคุณลักษณะดาน

ความสามารถ น่ันคือ ระดับผลการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา หรือประสบการณการ

ทํางาน รวมทั้งพิจารณาคุณลักษณะดานศักยภาพสวนบุคคลรวมดวย โดยองคกรจะพิจารณา

คุณลักษณะอยางนอย 20 รายการที่ประกฎข้ึนสําหรับการประเมิน ซึ่งจะประกอบดวยกลุมของ

ความสามารถ 6 กลุม ที่ใชเปนคุณสมบัติในการคัดเลือกพนักงาน ไดแก 1) ความสามารถใน

ความสําเร็จใฝสัมฤทธ์ิและการปฏิบัติ 2) ความสามารถในการชวยเหลือและใหบริการ 3) ความสามารถใน

การมีอิทธิพลเหนือผูอื่น 4) ความสามารถดานการจัดการ 5) ความสามารถดานความคิดความเขาใจ 
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และ 6) ความสามารถดานประสิทธิภาพสวนบุคคล หรืออาจพิจารณาจากสมรรถนะของตําแหนงน้ันๆ 

หรือพิจารณาจากวัฒนธรรมองคกรหรือคานิยมหลักขององคกร (ฐิติพร ชมพูคํา, 2549) 

 การระบุคนเกงที่มาจากแหลงภายใน เปนการพิจารณาผูที่มีศักยภาพจาก

บุคลากรภายในองคกร ซึ่งองคกรอาจทําในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ โดยถาหาก

คัดเลือกและระบุคนเกงในองคกรแบบไมเปนทางการ จะเปนการพูดคุยวางแผนกันระหวางผูบริหาร

สายงานและเจาหนาที่ฝายทรัพยากรบุคคลถึงตัวบุคคลที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ และเปนที่ทราบ

กันเฉพาะในผิ้ที่เกี่ยวของ ถาเปนการคัดเลือกและระบุคนเกงแบบเปนทางการ อาจเปนรูปแบบของ

การจัดการทดสอบคัดเลือก แจงใหพนักงานทราบ และดําเนินงานตามหลักเกณฑที่วางไว หรืออาจจะ

พิจารณาผลการประเมินบุคคล  

 3.  การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

 เปนการวัดคุณลักษณะดานความสามารถ โดยพิจารณาจากผลสําเร็จของ

ผลงานตามจริงภายในขอบเขตความรับผิดาชอบที่พนักงานไดรับมอบหมาย ซึ่งสามารถแบงประเภท

พนักงานตามผลการปฏิบัติงานออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี (ฐิติพร ชมพูคํา, 2549 และ สมุหทัย ทุมก่ํา, 

2550) 

 3.1  พนักงานผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (Superior Performance) มีประมาณ 

15% ของพนักงานทั้งหมดในองคกร เปนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ ที่สรางผลประกอบการ

สูงสุดใหกับองคกร ซึ่งองคกรตองใหความสําคัญในการดึงดูด รักษา และพัฒนากลุมพนักงานเหลาน้ี 

โดยพนักงานจํานวน 2% ในกลุมน้ี จัดเปนพนักงานที่เปนดาวเกนขององคกรซึ่งตองมีการจัดการที่ดี

ตอไป 

 3.2 พ นั ก ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  ( Average 

Performance) มีประมาณ 70% ของพนักงานทั้งหมดในองคกร โดยองคกรควรสรางแรงจูงใจในการ

ทํางานเพื่อใหพนักงานกลุมน้ี สามารถกาวไปเปนพนักงานกลุมที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศไดในอนาคต

ตอไป 

 3.3  พนักงานผลการปฏิบัติงานตํ่า (Minimally Acceptable) มีประมาณ 

15% ของพนักงานทั้งหมดในองคกร เปนผูที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามความคาดหวังขององคกร 

โดย 3-5% ของพนักงานกลุมน้ี จัดเปนพนักงานที่ไมเหมาะสมกับองคกร ซึ่งองคกรอาจพิจารณาเพื่อ

ปลดออกจากงาน หรือสรางความรูสึกผูกพันในงานใหมีเพิ่มมากข้ึนดวยการจัดหลักสูตรในการพัฒนา

และติดตามดูแลผลงานขอพนักงานเหลาน้ีอยางใกลชิด 

 การระบุคนเกงในองคกรจะมีความเฉพาะข้ึนอยูกับแตละองคกร ซึ่งจาก

การศึกษาพบวา สวนมากผูที่ศึกษาในเรื่องน้ี จะใชการระบุคนเกงจากแหลงภายใน โดยการพิจารณาจากผล

การปฏิบัติงานรวมกับขีดสมรรถนะหรือศักยภาพ ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือคนเกงที่เปน
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พนักงานขององคกรที่ไดรับระบุจากภายใน โดยเปนบุคคลที่องคกรเประเมินวา เปนพนักงานที่มี

ศักยภาพสูง และ/หรือมีผลการปฏิบัติงานดีเดน อยางไรก็ตาม การแบงกลุมเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพ

ของพนักงานน้ัน ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละองคกร ไมจําเปนตองแบงตามแนวคิดของ Rothwell 

(2005) เสมอไป 

  4.  การพัฒนาคนเกง (Developing)  

  การพัฒนาคนเกงเปนข้ันตอนสําคญหลังจากผานการระบุและคัดเลือก 

โดยมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางจุดแข็งใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งพัฒนาจุดออนที่ควร

ปรับปรุงของพนักงานแตละคน มุมมองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอดีตใชการฝกอบรมพนักงาน 

(Training) เปนเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของพนักงาน อยางไรกอตามการฝกอบรม

เปนเครื่องมือที่ทําใหเกินการเรียนรูระยะสั้น สําหรับแรงจูงใจของผูเรียนในการนําความรูไปใชตอ

หรือไมน้ันข้ึนอยูกับความตองการและความใสใจของผูเรียน รวมกับสภาพแวดลอมในการทํางานและ

การบริหารของผูบริหารของผูบังคับบัญชา (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2550) อุปสรรคเหลาน้ีทําใหองคกร

สิ้นเปลืองงบประมาณจากการลงทุนที่ไมมีผลตอบแทนเปนจํานวนมหาศาล 

 การพัฒนาที่ดีควรมีสวนชวยในการฝกฝนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู

ถูกพัฒนาใหมีทักษะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกอยางตอเน่ือง เครื่องมือที่นํามาใชควรมีสวนชวยให

พนักงานเกิดการเรียนรูระยะยาว ในปจจุบันมีเครื่องมือที่นํามาใชในการพัฒนา คนเกงมากมาย เชน 

การสอนงาน (Coaching) การเรียนรูดวยตัวเอง (Self-Learning) การมองหมายงานที่มีคุณคา (Job 

Enrichment) การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting) การศึกษาตอ (Continuous Studying) การฝกงาน

และทํางานรวมกับผูเช่ียวชาญ (Counterpart) การบริหารโครงการ (Project Management) การมอบภารกิจที่

ทาทาย (Stretch Assignment) (ฐิติพร ชมพูคํา, 2549 และ อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2550) เปนตน   

โดยเครื่องมือตางๆ เหลาน้ีเปนหนาที่สําคัญของผูบังคับบัญชาที่ตองใสใจและนํามาใชปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ นอกจากน้ีองคกรควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาคนเกงเปนรายบุคคล (Individual 

Development Plan; IDP) เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และเตรียมความพรอมความกาวหนาในสาย

อาชีพ (Career Path) ของพนักงานเหลาน้ัน 

  5. การจูงใจคนเกงและรักษาคนเกง (Rewarding and Retention) 

 เมื่อองคกรไดมีการระบุคนเกงในองคกร พัฒนาใหมีความรู ความสามารถ

แลวความทาทายหน่ึงของการบริหารจัดการคนเกง คือการรักษาคนเกงที่มีอยูในองคกรใหอยูกับ

องคกรนานที่สุดเทาที่องคกรตองการ ไมเชนน้ัน สิ่งที่ไดลงทุนลงแรงไปก็ไรความหมาย jack Welch 

อดีตผูบริหารของบริษัท GE กลาวไววา การที่องคกรเต็มไปดวยคนเกงคนดี ถือเปนนิมิตรหมายที่ดี

มาก  องคกรน้ันโชคดีที่สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไวได แตในทางกลับกัน หากคน
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เกงลาออกจากองคกรไป คือวาองคกรกําลังเผชิญกับสถานการณการสูญเสียครั้งย่ิงใหญ (อาภรณ     

ภูวิทยพันธุ, 2550)  

 Bandchirdrit (2009) พบวา 5 ปจจัยสูงสุดที่สงผลตอการออกจากงาน

ของพนักงานที่มีผลงานดีในอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย คือ งานที่ไดรับมอบหมาย 

ความกาวหนาในสายอาชีพ คาจางเงินเดือน สวัสดิการและนโยบายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของ McCrindle and Hooper (2006) ที่ไดสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานจํานวน 32 คนใน

กลุมอุตสาหกรรม Electro Comms and Energy Utilities พบวา ปจจัยที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจ

ในงาน ประกอบดวย ความชัดเจนของเสนทางการพัฒนาและการเติบโตความหลากหลายและทาทาย

ในการทํางาน ฯลฯ นอกจากปจจัยดานงานและองคกรแลว ปจจัยสวนบุคคลก็นเปนอีกปจจัยหน่ึงที่

องคกรตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของชวงวัยของคนทํางาน จากการศึกษาจํานวนมาก

พบวา เจเนอเรช่ันวาย หรือกลุมคนที่อายุ 22-28 ป มีความผูกพันตอองคกรแคในชวงตนๆ ที่เริ่ม

ทํางาน และมีอัตราการลาออกสูง ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําใหเจเนอเรช่ันวายออกจากงาน 3 อันดับแรกคือ 

ความไมชัดเจนของสายอาชีพ เกิดความขัดแยงกับหัวหนา และองคกรอื่นใหผลตอบแทนดีกวา 

(Deloitte Global Services, 2007)  

 จากการศึกษาพบวา ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เปน

ประเด็นสําคัญที่คนเกงใชพิจารณาวาจะอยูหรือไปจากองคกร  ในการบริหารความกาวหนาในสาย

อาชีพของกลุมคนเกงควรมีลักษณะพิเศษกวากลุมพนักงานทั่วไป เน่ืองจากกลุมคนเหลาน้ีสามารถ

เรียนรูงานเร็วและมีความปรารถนาจะพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา ดังน้ันหาก

องคกรไมไดตองการความสญูเสียพนักงานในกลุมน้ีไป ควรตองมีระบบการพัฒนาอาชีพแบบเสนทาง

สายดวน (Fast Track) ซึ่งเปนผังความกาวหนาในสายอาชีพที่พนักงานสามารถเติบโตไดเร็วกวา

พนักงานที่มีผลงานปกติทั่วไปในแนวต้ัง (Vertical Level) ไดแก การเลื่อนตําแหนงงานและสายอาชีพ

ในแนวนอน (Horizontal Level) ไดแกการหมุนเวียนงาน การโอนยายงาน 

 ดังน้ัน หากองคกรคิดถึงแตเพียงความสําเร็จในปจจุบันและในอดีต โดยไม

มองไปที่ความสําเร็จที่จะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต หรือสนใจแตเพียงยอดขาย ผลกําไรที่เกิดข้ึน  โดยไม

ใสใจและไมสนใจที่จะนําเอาระบบตางๆ เขามาใชเพื่อจูงใจและรักษาพนักงานที่เปนคนเกงเหลาน้ี  

ปญหาที่องคกรอาจจะตองเผชิญตอไปก็คือ ความสูญเสียที่มีมูลคามหาศาล และความสูญเสียเหลาน้ี

เอง เปนตนเหตุใหองคการไมสามารถพัฒนาและเติบโตตอไปอยางย่ังยืน   

 จากกระบวนการบริหารจัดการคนเกง การจะไดคนเกงเขามาเปนสวน

หน่ึงขององคกรน้ัน ตองเริ่มจากการระบุสรรหาคนเกงเปนอันดับแรก การระบุและสรรหาคนเกงจาก

แหลงตางๆ จึงเปนสิ่งสําคัญและมีผลตอการเพิ่มศักยภาพขององคกร 
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4.3 แนวคิดการธํารงรักษาคนเกง (Talent Retention) 

  ปจจุบันกลุมบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตไดเริ่มหันมาใหความสําคัญการผูกใจ

พนักงานภายในองคการมากย่ิงข้ึน สบืเน่ืองจากการมีอัตราการลาออกของพนักงานที่มีสูงมากข้ึนน้ัน  

สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและคาใชจายในการสรรหา และพัฒนาพนักงานใหม  นอกจากน้ี

อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงนับไดวาเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอจํานวนแรงงานใน

ตลาดแรงงานดวยเชนกัน (เคย ธอนด และแอนด้ี เพลแลนท, 2550) ในประเทศอเมริกามีหลาย

องคการไดใหความสําคัญกับการจัดรูปแบบกลยุทธเพื่อธํารงรักษาพนักงานไวเชนกัน โดยนิตยสาร

ฟอรจูนไดสํารวจโปรแกรมการธํารงรักษาพนักงานที่องคการขนาดใหญในประเทศสหรัฐอเมรกิาจดัข้ึน  

ไดแก การจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่สรางสรรค การใหรางวัลและการตระหนักถึงความสําคัญ

ของพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การปรับเปาหมายของพนักงานใหสอดคลองกับเปาหมาย

ขององคกร กลยุทธการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน การวัดความพึงพอใจของพนักงาน การ

วางแผนสายอาชีพ กลยุทธความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว การสรางขอผูกมัดในการจางงาน 

กลยุทธการบริหารขีดความสามารถ คํานึงถึงความตองการของพนักงาน การพัฒนาพนักงานดวย

ระบบพี่เลี้ยง กําหนดวัฒนธรรมองคกร ระบบสอนงานเพื่อการพัฒนาสายอาชีพ กลยุทธการสรางให

พนักงานเจริญเติบโตและจงรักภักดีตอองคกร และกลยุทธการควบรวมและยุบรวมกิจการเพื่อการ

รักษาพนักงาน (กฤติน กุลเพ็ง, 2552) 

 ทั้งน้ีเพื่อเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่

กําลังเกิดข้ึนซึ่งนอกจากการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเขามารวมงานแลว องคการจะตองพัฒนาให

มีความรูความสามารถเพิ่มมากข้ึน รวมถึงผูบริหารมีหนาที่ตองธํารงรักษาใหอยูกับองคการนานที่สุด 

และตลอดเวลาที่อยูใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมาก จึงตองอาศัยสิ่งจูงใจหลายชนิดที่สําคัญ 5 

ประการตามแนวความคิดของสมชาย เลี้ยงสวาง (2549) ดังน้ี 

 1.  สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ เชน เงิน สิ่งของ ควรมอบใหในโอกาสอันเหมาะสมพรอมทั้ง

สรรเสริญถึงคุณงามความดีดวย ที่ใชกันมากไดแก การเพิ่มเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โบนัส เบี้ยขยัน 

เงินสวนแบงกําไร และการใหถือหุนบริษัท 

 2.  สิ่งจูงใจที่เปนโอกาส ใหโอกาสมีช่ือสเยง มีอํานาจประจําตัวมากข้ึน มีโอกาส

กาวหนา หรือมีโอกาสศึกษาตอ 

 3.  สิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการทํางานซึ่งอาศัยวัตถุเปนหลัก เชน มีหองทํางาน

สวนตัว มีโตะเหมาะสมกับตําแหนง วัตถุอยางอื่นที่แสดงถึงความดีความชอบ การใหสวัสดิการตาง ๆ 

ตามความจําเปน 
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 4.  สิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการทํางานซึ่งไมเกี่ยวกับวัตถุ ไดแก บรรยากาศในที่

ทํางานมีความรักใครกลมเกลียวกัน ไมมีการแบงแยกเปนหมูเหลาหรือทะเลาะกัน ทุกคนอยูในฐานะ

เทาเทียมกัน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา 

 5.  การบํารุงขวัญหรือสรางกําลังใจในการทํางาน ใหพนักงานทุกคนเกิดความรัก

บริษัท เกิดความรูสึกวาตนมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางช่ือเสียงและกําไรใหแกบริษัท เมื่อบริษัท

มีช่ือเสียงมั่นคง   พนักงานย่ิงมีกําลังใจในการทํางานมากตามไปดวย 

  องคการจึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการธํารงรักษาคนเกง ที่มีอยูภายใน

องคการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การธํารงรักษาใหคนเกงคง

อยูกับองคการ ถือเปนประเด็นสําคัญที่จะทําใหองคการอยูรอดภาวะการแขงขันที่สูงและ

สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และในปจจุบันน้ี จากาการที่มีการแกงแยงชิงคนเกง

เกิดข้ึนมาน้ัน ย่ิงตองทําใหองคการพยายามแสวงหาแนวทางเพื่อใหคนกลุมน้ีทํางานอยูกับองคการไป

นานๆ ซึ่งปจจัยที่สามารถธํารงรักษาตองมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก (Eric, 2003) 

 1.  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Culture and Work Environment) 

สิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางานควรเต็มไปดวยบรรยากาศของความกระตือรือรนและสงเสริมใหพนักงาน

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามหลักการบริหารแบบ CARE Model (พัลลภา เอี่ยงสะอาด, 2552) 

ไดแก การสื่อสารอยางสรางสรรค (C; Creative Communication) บรรยากาศและการช่ืนชม (A; 

Atmosphere and Appreciation) การใหความเคารพและมีเหตุผลในการอยูกับองคการ (R; 

Respect and Reason for Being) และ ความเห็นอกเห็นใจและความกระตือรือรน (E; Empathy 

and Enthusiasm)  

 2.  ผลตอบแทน (Compensation) เรื่องผลตอบแทนน้ี อาจจะเปนประเด็นแรกทีท่าํ

ใหคนเกงตัดสินใจยายงานไปอยูองคการอื่น คาตอบแทนทางดานเงินเดือน และสวัสดิการที่ตํ่ากวา

อัตราตลาดหรืออุตสาหกรรมน้ันๆ ไมสามารถดึงดูดคนเกงใหอยูไดเสมอไป เน่ืองจากคนเกงคิดวา

มูลคาความสามารถและศักยภาพของเขาอยูเหนือกวามาตรฐานทั่วไป ดังน้ันคาตอบแทนทางดาน

เงินเดือนและสวัสดิการควรมีมูลคาสุงกวาคาเฉลี่ยในอุสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจเดียวกันโดยเฉพาะ

เมื่อเทียบกับองคการคูแขง (สมบูรณ กุลวิเศษชนะ, 2549)   

 3.  การเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development) ตําแหนงงานในอนาคต 

เปนสิ่งจูงใจอยางหน่ึงท่ําทําใหพนักงานปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยูเสมอและคงอยูกับ

องคการตอไปได โดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพสูง มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความตองการ

เจริญเติบโตในอาชีพการงานอยางรวดเร็ว  ดังน้ันการออกแบบเสนทางอาชีพหรือระบบการเจริญ

เติบฑตในองคการ (Promotion) ควรตองออกแบบใหมีลักษณะสําคัญ 3 ประการไดแก มีการเติบโต

แบบที่เรียกวา Multi Track คือ ใหมีการเติบโตไดหลายเสนทางทั้งทางสายบริหาร สายผูชํานาญการ 
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สายนักออกแบบวิจัย  ซึ่งสามารถมีการเลื่อนข้ันไดใน 2 ลักษณะ คือ แบบขยับโดยมีขอบขายการ

รับผิดชอบที่ขยายวงกวาง (Job Growth) โดยพวกที่มีศักยภาพสูงใหเติบโตไปไดในสายที่มีการเติบโต

อยางรวดเร็ว (Fast Track) เพื่อกระตุนใหเขาเกิดความทาทายใหมๆ ในการทํางาน 

 4. บทบาทของผูนําหรือหัวหนางาน (Supervisor Role) เปนการคอบชวยเหลือ

ช้ีแนะใหผูใตบังคับบัญชาไดทํางานใหสําเร็จและบรรลุเปาหมาย รวมถึงบุคลิกทาทาง รูปแบบการ

ทํางาน และความสัมพันธที่ชวยสรางแรงจูงใจนําพาไปสูความทุมเทในการสรางความสามารถในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (สมิต สัชฌิกร, 2550) ดังน้ัน ผูนําทุกคนไมวาจะ

เปน CEO หรือผูจัดการทุกคนจําเปนตองใช 6 วิธีในการบริหารคนเกงในองคการดังน้ี 

 4.1 สรางมาตรฐานความสามารถ 

 4.2 มีสวนรวมในการตัดสินใจรับพนักงาน รวมถึงรับฟงความคิดเห็นจากผูที่

เกี่ยวของ 

 4.3 วัดประเมินความสามารถ โดยการพูดคุยเรื่องความสามารถของบุคคลากร

อยางสม่ําเสมอ 

 4.4 ปลูกฝงเจตคติเรื่องอัจฉริยภาพในใจของผูบริหารทุกคน โดยการพูดคุยกับ

ผูนําทานอื่นในเรื่องการเพิ่มคุณคาใหกับพนักงานในองคการ 

 4.5  ลงทุนดวยเงินทุนจริงๆ กลาวคือ การใหความสําคัญในเรื่องของเงินเดือน 

โบนัส เพื่อสรางบุคลากรที่มีความสามารถใหมีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมอยางจริงจัง 

 4.6 ใหความสําคัญกับการตรวจสอบประเมินเพื่อสรางความสามารถในแตละ

หนวยธุรกิจที่มาจากการมีสวนรวมของทุกๆ หนวยงาน 

 ดังน้ันในยุคปจจุบันพนักงานที่มีศักยภาพรุนใหมๆ ยังคงตองการการสนับสนุน

และดูแลจากผูนําโดยเฉพาะอยางยิงหัวหนาสายงานโดยตรงจะมีผลที่จะทําใหพนักงานลาออกหรืออยู

ตอ (Shepard, 2008) 

 5. ความกาวหนาและโอกาสผลตอบแทนที่ไดรับ (Growth and Earning Potential) 

องคการตองใหโอกาสในการทํางานที่ทาทายความสามารถของคนเกง โดยเริ่มจากงานที่อยูเหนือขีด

ความสามารถเพียงเล็กนอย แลวคอยๆ ยากข้ึนไปเรื่องๆ เพื่อใหเขาเกิดการพัฒนาความรู ทักษะ และ

ความสามารถอยางตอเน่ือง เพราะนอกจากคนเกงเปนผูที่มีความสามารถและศักยภาพสูงแลว ยังเปน

ผูที่มีความมั่นใจในตนเองสูง และไมตองการควบคุมจากผูบังคับบัญชาอยางใกลชิดจนเกินไป  

  ภายใตบริบทของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ซึ่งในปจจุบันมีองคการ

บริษัทในโลกธุรกิจน้ี ผูวิจัยจึงสรุปแนวทางจากทฤษฎีการจัดการคนเกงขางตนเพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การวิจัยไวทั้งหมด 6 ปจจัย ไดแก 
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 1.  การคัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง (Talent Identification) 

 2.  บทบาทหัวหนางานในการจัดการคนเกง (Supervisor Role in Managing 

Talents) 

 3.  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Culture and Work Environment 

Supporting High Performance Talents) 

 4.  การฝกอบรมและพัฒนาคนเกง (Employee Training and Development 

of Talents) 

 5.  โอกาสความกาวหนาและศักยภาพของสิ่งที่ไดรับ (Growth and Earning 

Potential) 

 6.  ผลตอบแทนของคนเกง (Attractive Compensation for Talents) 

  โดยสรุปคนเกง หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในหลายๆ มิติ หลายๆ ดาน ใช

ศักยภาพดานความคิด ความรูและทักษะตางๆ และใชความสามารถในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ไดสําเร็จ สวนคนเกงในงานวิจัยน้ีจะประกอบไปดวย 3 องคประกอบไดแก บุคคลหรือพนักงานที่มีผล

การปฏิบัติงานดีเลิศและแสดงศักยภาพสูง มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและการรวมทํางาน

เปนทีมไดดี และมีจรรยาบรรณในการทํางานสูง ซึ่งในการบริหารจัดการคนเกง การจะไดคนเกงเขามา

เปนสวนหน่ึงขององคกรน้ัน จะตองมีการระบุสรรหาคนเกงเปนอันดับแรก และสรรหาคนเกงจาก

แหลงตางๆ จึงเปนสิ่งสําคัญและมีผลตอการเพิ่มศักยภาพขององคกร และเมื่อไดคนเกงเขามาอยู

ภายในองคกรแลว องคการจึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการธํารงรักษาคนเกง ที่มีอยูภายใน

องคการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปจจุบันพนักงานที่มี

ศักยภาพรุนใหม ๆ ยังคงตองการการสนับสนุนและดูแลจากผูนํา และวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ผูวิจัยจึงสรุปแนวทางจากทฤษฎีการจัดการคนเกงขางตนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัยไว

ดังน้ี การคัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง (Talent Identification) บทบาทหัวหนางานในการจัดการคนเกง 

(Supervisor Role in Managing Talents) วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Culture and 

Work Environment Supporting High Performance Talents) การฝกอบรมและพัฒนาคนเกง 

(Employee Training and Development of Talents) โอกาสความกาวหนาและศักยภาพของสิ่ง

ที่ไดรับ (Growth and Earning Potential) และผลตอบแทนของคนเกง (Attractive Compensation for 

Talents) โดยผูวิจัยไดใหแนวคิดน้ีเปนแนวทางการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 
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5. แนวคิดทฤษฎีความไววางใจ 

 5.1 ความหมายของความไววางใจ 

  Davis, et. al. (2000) ใหความหมายความไววางใจไววา เปนความต้ังใจกระทําตอ

ผูอื่นบนพื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใตเงื่อนไขของความ

เสี่ยงและการพึ่งพากัน ความไววางใจเปนทั้งความเช่ือ การตัดสินใจ และการกระทํา 

 Boies and Corbett as cited in Knoll (2007) ใหความหมายความไววางใจไววา 

เปนความเต็มใจของบุคคลที่มีความมั่นคงตอบุคคลอื่น โดยมีความเช่ือวาบุคคลน้ันเปนบุคคลที่มี

ความสามารถ มีความเปดเผย ใหความสนใจหวงใย และใหความนาเช่ือถือ 

 Rousseau, and others (1998) ใหความหมายความไววางใจวา ความไววางใจเปน

ความคาดหวังในทางบวก ตอบุคคลอื่นไมวาจะเปนคําพูด การกระทํา หรือการตัดสินใจที่จะกระทํา

ตามสมควรแลวแตโอกาส 

 Lewis (1985) ใหความหมายวา เปนความเช่ือรวมกัน (Shared Belief) ที่ทําให

บุคคลหรือกลุมบุคคลหน่ึงสามารถพึ่งพาบุคคลหรือกลุมบุคคลอีกกลุมหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค

จุดมุงหมายรวมกัน และยังรวมถึง ความเต็มใจในการปรับตัวใหเขากับอีกฝายหน่ึงเมื่อมีความจําเปน 

 McAllister (1995) กลาววา ความไววางใจระหวางบุคคล เปนระดับที่ทําใหบุคคล

รูสึกวางใจและเต็มใจที่จะกระทําใหกับอีกคนหน่ึง โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของคําพูด การกระทํา และ

การตัดสินใจของอีกคนหน่ึง 

 เฉลิชัย กิตติศักด์ินาวิน (2552) ใหความหมายวา ความไววางใจเปนความรูสึกและ

การกระทําแบบแสดงออกของบุคคลที่แสดงถึงความมั่นใจ ความเช่ือมั่นและการสนับสนุนตอบุคคล 

ผูบังคับบัญชา และองคการ 

 จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปความหมายของความไววางใจไดวา เปนระดับ

ความรูสึกเช่ือมั่นในการกระทํา คําพูด หรือการตัดสินใจระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล ภายใตเงื่อนไข

ที่มีความเสี่ยงและจุดมุงหมายรวมกัน 

5.2 ทฤษฎีความไววางใจ 

 Stern (1997) เสนอวาพื้นฐานของความสัมพันธทางการติดตอสือ่สารในการใหบริการแก

ลูกคา องคการจําเปนตองเรียนรูทษฎีความสัมพันธใกลชิด ความคุนเคยเพื่อครองใจลูกคา ซึ่ง

ประกอบดวย การสื่อสาร (Communication) ความใสใจและการให (Caring and Giving) การให

สัญญาใจ (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกคา การใหความสะดวกสบาย (Comfort) หรือ ความสอดคลอง 

(Compatibility) และการแกไขสถานการณความขัดแยง (Conflict Resolution) 

 ในขณะที่ Lewicki and Bunker (1996) มีแนวคิดเกี่ยวกับความไววางใจในหลาย

มิติ ในแนวคิดดานตาง ๆ แตกตางกัน ทั้งดานสังคม จิตวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแบงออก
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ได 3 กลุม ไดแก มุมมองของนักทฤษฎีบุคลิกภาพ มุงมองวาความแตกตางทางบุคลิกภาพสวนบุคคล

พรอมตอการพัฒนาความไววางใจไดจากปจจัยบริบททางสังคม  มุมมองของนักสังคมวิทยาและนัก

เศรษฐศาสตร มองวา ความไววางใจของบุคคลเปนปรากฏการณหน่ึงที่เกิดข้ึนทั้งภายในองคการและ

ระหวางองคการ  ในขณะมุมมองของนักจิตวิทยาสังคม มองวา เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ที่

สามารถกอใหเกิดความไววางใจ รักษาความไววางใจ หรือแมทําลายความไววางใจในระหวางบุคคล

หรือกลุมบุคคลได   

 Luhmann (1979) ไดเสนอแนวคิดของความไววางใจเอาไว และยังไดความยอมรับ

กันอยางกวางขวางดวยเชนกัน มองวา ความไววางใจเกิดข้ึนหลักๆ ใน 2 ดาน คือ ความไววางใจ

ระหวางบุคคล (Interpersonal Trust) เปนความไววางใจในทั้งความไววางใจกับผูบังคับบัญชา และ

เปนความไววางใจกับเพื่อนรวมงานดวยกัน อีกดานหน่ึงเปนความไววางใจในระบบ (System Trust) 

เปนความไววางใจในองคการ (Organizational Trust) ยอมรับคุณคาและเปาหมายองคการ ซึ่ง

ในชวงเวลาตอมาในยุค ค.ศ.1990 เปนชวงเวลาที่ใหความสนใจตอทฤษฎีองคการ (Jones and 

George, 1998) ใหความสําคัญตอการใหความรวมมือระหวางบุคคลและทีมงานในองคการ กรอบ

ความคิดการจัดการองคการเปลี่ยนสายการบังคับบัญชาเปนแบบแบนราบมากข้ึน สนับสนุนการ

กระจายอํานาจในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานขององคการ ความ

ไววางใจจึงมีการใหการสนับสนุน สามารถนําไปสูพฤติกรรมความรวมมือระหวางบุคคล กลุมและ

องคการไดอยางดี 

 นักวิจัยหลายทานพิสูจนวา การปลูกฝงพฤติกรรมความรวมมือนําไปสูความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและฝงการกระทําระหวางบุคคลในทีมงาน จนกลายเปนรากฐานของความสามารถใน

การแขงขันขององคการ อยางไรก็ตาม Mcknight, Cummings, and Chervany (2006) เสนอวา ข้ัน

แรกของความไววางใจ เปนความสัมพันธใหมภายในองคการ ที่ไดรับอิทธิพลจากความประสงคของ

ผูใหความไววางใจในความไววางใจ (Trustor’s Disposition to Trust) กระบวนการความรูความเขาใจ 

(Cognitive Process) ความเช่ือในความไววางใจ (Trusting Belief) และเจตนารมณของความไววางใจ 

(Trust Intention) การเริ่มตนความไววางใจเปนการไดรับอิทธิผลโดยโครงสรางความไววางใจบน

พื้นฐานสถาบัน ความเช่ือมั่นในโครงสรางและความเช่ือในสภาวะปกติ ดังน้ัน ความสําเร็จของผลงาน

เกิดจากการอุปถัมภของความไววางใจที่เพิ่มพูนความสามารถขององคการนําไปสูการเพิ่มคุณคาโดย

ทีมงาน ความรวมมือและการพัฒนา ในการเพิ่มสมรรถภาพองคการ (Jones and George, 1998) 

 โดยสรุป ความไววางใจ หมายถึง ระดับความรูสึกเช่ือมั่นในการกระทํา คําพูด หรือ

การตัดสินใจระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล ภายใตเงื่อนไขที่มีความเสี่ยงและจุดมุงหมายรวมกัน และ

พื้นฐานของความสัมพันธทางการติดตอสื่อสารในการใหบริการแกลูกคา องคการจําเปนตองเรียนรู

ทฤษฎีความสัมพันธใกลชิด ความคุนเคยเพื่อครองใจลูกคา นักวิจัยหลายทานไดพิสูจน และสรุปไดวา 
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การปลูกฝงพฤติกรรมความรวมมือนําไปสูความสัมพันธระหวางบุคคลและฝงการกระทําระหวาง

บุคคลในทีมงาน จนกลายเปนรากฐานของความสามารถในการแขงขันขององคการ ความไววางใจ 

เปนความสัมพันธใหมภายในองคการ ซึ่งความไววางใจเปนการไดรับอิทธิพลจากความไววางใจบน

พื้นฐานสถาบัน ความเช่ือมั่นในโครงสรางและความเช่ือ  เพราะฉะน้ัน ความสําเร็จของผลงานเกิดจาก

การอุปถัมภของความไววางใจที่เพิ่มพูนความสามารถขององคการนําไปสูการเพิ่มคุณคาโดยทีมงาน 

ความรวมมือและการพัฒนา ในการเพิ่มสมรรถภาพองคการ โดยผูวิจัยไดใหแนวคิดน้ีเปนแนวทางการ

พัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 

6. แนวคิดทฤษฎีการทํางานเปนทีม 

 6.1 ความหมายของการทํางานเปนทีม 

 Elton Mayo (1933) ทําการศึกษาและพบวา องคประกอบที่สําคัญสุดในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการทํางานคือ การสรางความรูสึกเปนเอกลักษณของกลุม การไดรับการสนับสนุน

จากสังคม และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

 Woodcock and Francis (1994) กลาววา ทีมงาน คือกลุมคนที่ตองมีความสัมพันธ

กันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน หากอยูรวมกันหลายคน แตถาไมมีความสัมพันธ

เกี่ยวของกัน และไมมีเปาหมายรวมกัน ก็ไมเรียกวา ทีมงาน 

 Nelson and Quick (1997) ใหความหมายการทํางานเปนทีมวา บุคคลกลุมเล็กๆ 

กลุมหน่ึงที่มีลักษณะเปนองคประกอบอยางสมบูรณ มีการแลกเปลี่ยนวัตุประสงคทั่วไป และเปนซูที่

ตองการทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว การทํางานเปนกลุมที่มุงเนนงานทั้งรูปแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการ ทีมมีประโยชนมากตอการปฏิบัติงานที่มีปฏิสัมพันธซับซอน 

 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2549) อธิบายวา การทํางานเปนทีม หมายถึง การที่บุคคล

ต้ังแต 2 คนข้ึนไปมาทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และ

ผูปฏิบัติงานตางเกิดความพอใจในการทํางานน้ัน 

 เนตรพัณณา ยาวิราช (2549) กลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึงการทํางาน

รวมกัน เปนกลุมที่เกิดจากความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน มีความรูสึกรวมกัน 

สมาชิกของกลุมมีความยึดมั่นและความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน ความยึดมั่นของกลุมเปนเครื่อง

ยึดเหน่ียวจิตใจสมาชิก บางกลุมใหคงอยูตอไป กลุมที่มีขนาดใหญมีแนวโนมวา ความยึดมั่นของกลุม

นอยลง ในขณะที่กลุมมีขนาดเล็ก ความสามัคคีรวมกันของกลุมก็จะสูงข้ึน 

 กลาวโดยสรุปจากความหมายขางตน การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลหลาย

คนที่ไดรวมกันทํางานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ ภายใต
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วัตถุประสงครวมกัน บรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความสามัคคี พอใจใน

การทํางานน้ันๆ 

6.2 ทฤษฎีการทํางานเปนทีม 

 การทํางานเปนทีมเปนรูปแบบหน่ึงของการบริหารที่กอใหเกิดประโยชนแกตัวบุคคล

และองคการมากที่สุดแบบหน่ึง ทั้งยังเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดมีสวนรวมในการบริหารงาน 

รวมกันแกไขปญหาน้ัน และมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการเสริมสรางความสามัคคี ทําใหคนรัก

งาน ผูกพันตองาน สามารถคาดการณอนาคตขององคการ หรือหนวยงานไดชัดเจน Varney (1977) 

สรางแนวคิดการทํางานเปนทีมไววา 1) มีความเขาใจบทบาทของสมาชิกแตละคนในทีม 2) เขาใจ

ทักษะของทีมและบทบาทหนาที่ทั้งหมดขององคการ 3) เพิ่มการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกทกุคนใน

ทีมเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ซึ่งทําใหกลุมมีประสิทธิภาพ 4) มีการสนับสนุนระหวางสมาชิกภายในกลุม

ดวยกันเปนอยางมาก 5) เขาใจในกระบวนการพฤติกรรมกลุมและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในกลุม 

เพื่อการทํางานดวยกันอยางใกลชิด 6) มีแนวทางการทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในการแกปญหา

ตางๆ เปนทีม ไมวาจะเปนเรื่องานหรือความสัมพันธซึ่งกันและกัน 7) ความสามารถในการใชความคิด

ที่แตกตางกันใหเกิดประโยชนมากกวาการทําลาย 8) มีความรวมมือประสานงานกันระหวางสมาชิก 

ลดการแขงขันเพื่อเอาชนะ 9) การเพิ่มสมรรถภาพของกลุมในการทํางานรวมกับกลุมอื่นทั้งภายในและ

ภายนอกองคการ และ 10 มีความรูสึกดีตอกันและกันระหวางสมาชิกภายในกลุม   

 Woodcock (1989) ระบุวา ลักษณะการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ควรมี

ลักษณะสําคัญ 11 ประการ ที่เรียกวา Building Blocks) ไดแก 1) มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและ

เปาหมายที่เห็นพองตองกัน (Clear Objectives and Agreed Goal) 2) ความเปดเผยตอกันและ    

การเผชิญหนาเพื่อแกปญหา (Openness and Confrontation) ทีมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นอยาง

เปดเผย ตรงไปตรงมา ชวยกันแกไขปญหาอยางเต็มใจ 3) การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน 

(Support and Trust) 4) ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค (Cooperation 

and Conflict)  5) กระบวนการทํางานและการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม (Work Procedure and 

Decision) 6) ภาวะผูนําที่เหมาะสม (Leadership) 7) การตรวจสอบทบทวยผลงาน (Performance 

Review) 8) การพัฒนาตรเอง (Individual Development Plan) 9) ความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม 

10) การกําหนดบทบาทของสมาชิกอยางชัดเจนและสมดุล (Clear Role Play in Team) และ 11) การติดตอ 

สื่อสารที่ดี (Communication) เปนการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา สมาชิกในทีมตองไดรับการพัฒนาทักษะและไดรับขอมูลอยาง

เพียงพอ 

  โดยสรุป การทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานของกลุมบุคคลหลายคน ที่รวมมือ

กันทํางานหรือกิจกรรม อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ และมีวัตถุประสงครวมกัน เพื่อใหบรรลุ
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จุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความสามัคคี พอใจในการทํางาน การทํางานเปนทีม 

เปนกลุมที่เกิดจากความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยมีปฏิกิริยาโตตอบซึง่กันและกัน มีความรูสึกรวมกัน 

สมาชิกของกลุมมีความยึดมั่นและความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน และความยึดมั่นของกลุม จึง

เปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจสมาชิก บางกลุมใหยังคงอยู กลุมที่มีขนาดใหญมีแนวโนมวา ความยึดมั่น

ของกลุมนอยลง ในขณะที่กลุมมีขนาดเล็ก ความสามัคคีรวมกันของกลุมก็จะสูงข้ึน รูปแบบของการ

บริหารที่กอใหเกิดประโยชนแกตัวบุคคลและองคการมากที่สุด ก็คือการทํางานเปนทีม การทํางานเปน

ทีมน้ัน เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดมีสวนรวมในการบริหารงานและรวมกันแกไขปญหา

ดวยกัน การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะสําคัญ ที่เรียกวา Building Blocks โดยผูวิจัย

ไดใหแนวคิดน้ีเปนแนวทางการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก 

 

7. แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู 

 7.1 ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

 Senge (1990) อธิบายองคกรแหงการเรียนรูไววา เปนองคกรที่บุคลากรมีการขยาย

ความสามารถของพวกเขาอยางตอเน่ืองจากความปรารถนารวมกันอยางแทจริงดวยวิธีการสรางสรรค 

ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ เปนองคกรที่มีลักษณะการคิดแบบใหม และทําใหมี

การตอยอดทางความคิดใหเกิดมากข้ึน ดวยวิธีการเรียนรูกันภายในองคกร 

 Marquardt and Reynolde (1994) อธิบายวา องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่

มีอํานาจแหงการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต โดยสามารถเรียนรูจัดการและใชความรูเปน

เครื่องมือไปสูความสําเร็จควบคูกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 Luthan (1998) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู เปนการนําเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแขงขันในโลกเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร

โดยอาศัยการเรียนรูขององคกร 

 ลือชัย จันทรโป (2549) อธิบายความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวา เปนองคกร

ซึ่งสมาชิกในองคกรพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของตนอยางตอเน่ือง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม 

และระดับองคกร ซึ่งจะนําไปสูจุดหมายที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคกรที่

สงเสริมการเรียนรูรวมกันแบบเปนทีม เพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู ประสบการณใหทันกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และมีการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง 

 เจริญวิชญ สมพงษธรรม (2548) อธิบายความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวา 

เปนองคกรที่เปดโอกาสใหมีการสงเสริมจูงใจใหสมาชิกหรือบุคลากรในองคกรที่มีการศึกษา ได
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แลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่มพูนความรู ความสามารถของตนโดยวิธีการตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพื่อ

ปรับเปลี่ยนพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนด 

 จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรู

ไดวา เปนองคการที่บุคลากรมีการพัฒนาความสามารถของทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ

องคการอยางตอเน่ือง  มีพลวัตแหงการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลง มีการจัดการความรูและใช

เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในการเรียนรูเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรรวมกัน 

 7.2 แนวคิดทฤษฎีองคการแหงการเรียนรู 

 Peter Senge (1990) เสนอแนวคิดการสรางองคการแหงการเรียนรูดวยแนวทาง

สําคัญ 5 ประการ หรือทางวิชาการเรียกวา The Five Disciplines ผลักดันและสนับสนุนใหเกิด

องคการแหงการเรียนรู ข้ึนประกอบดวย ประการแรกคือ การเรียนรูของบุคลากรในองคการ 

(Personal Mastery) สะทอนถึงลักษณะการเรียนรูของบุคคลในองคการ มีความใฝหาความรูใหมๆ 

ไดดวยตนเองอยูเสมอ มีความปรารถนาที่จะเพิ่มศักยภาพ มุงสูจุดหมายและความสําเร็จที่ต้ังไว 

ประการที่สองคือ โมเดลทางความคิด (Mental Model) ทุกคนตองการมีความสามารถในวิธีคิดที่ทํา

ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา เผชิญหนากับความคิดดวยความเปนจริง ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ มี

การใชหลักเหตุและผลประกอบการวางแผนและการแกปญหา  ประการที่สาม คือ การมีวิสัยทัศน

รวมกันของคนในองคการ (Shared Vision) เปนองคการที่สมาชิกทุกคนไดรับการ พัฒนาวิสัยทัศน

ของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มี

ความคาดหวังตอความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาตอไป ภายใตจุดมุงหมายเดียวกันของคนทั้ง

องคการ  ประการที่สี่ คือ การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) เปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกใน

องคการโดยอาศัยความรูและความคิดของสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรูและ

ความสามารถของทีมใหบังเกิดผลย่ิงข้ึนภายในองคการ เปนการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสงู

ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในทีมมีการเรียนรูรวมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณกันอยาง

ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ ประการสุดทาย คือ ความคิดอยางเปนระบบของคนในองคการ (Systems 

Thinking) เปนกระบวนการในการหาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางมีแบบแผน เห็น

ข้ันตอนของการพัฒนาประยุกตใชดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 ความรูที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนรูหรือการแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกันระหวาง

บุคคล หรือกลุมบุคลากรในองคการ (The Knowledge Creating Company, 1995) เปรียบเทียบ

กับการหมุนเกลียวของความรู (Spiral of Knowledge) หรือ SECI Model คิดคนโดย Ikujiro 

Nonaga และ Hirotaka Takruchi ตามภาพที่ 10 จะเห็นวากระบวนการปรับเปลี่ยนและสรางความรู

แบงออกไดเปน 4 ลักษณะดังน้ี 
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ภาพที่ 10 การหมุนเกลียวของความรู 

ที่มา: Ikujiro Nonaga. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies 

Create The Dynamics of Innovation (New York: Oxford University, 1995). 

  จากภาพที่ 10 สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1.  Socialization เปนข้ันตอนแรก ถายโอนความรู Tacit Knowledge กันโดยตรง

ระหวางกลุม หรือบุคคลที่มีความรูพื้นฐานความสนใจที่สอดคลองกัน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู น้ี 

สามารถทําใหเกิดข้ึนไดทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ   

 2.  Externalization เปนข้ันตอนที่สอง เปนการเรียนรู แสวงหา Tacit Knowledge 

ใหมๆ จากภายนอกเพิ่มเขามาเพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง ถายทอดแบงปนเปน Explicit 

Knowledge ในกลุมบุคคลหรือองคการ  

 3.  Combination เปนข้ันตอนที่สาม เปนการแปลงความรู Explicit Knowledge 

ในข้ันตนเพื่อสราง Explicit Knowledge ใหเปนลายลักษณอักษรอยางมีระบบมากข้ึน ใชภาษาใน

การสื่อสารที่ดี ชวยสรุปองคความรูใหมๆ ใหกับองคการได 

 4.  Internalization เปนข้ันตอนสุดทายที่สรางใหเกิด Tacit Knowledge โดยการ

นําความรูจาก Explicit Knowledge มาใชในการปฏิบัติงานหรือใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย 

  ในขณะที่ Michael J. Marquardt (1997) เสนอแนวคิดไววา การสรางองคการ

แหงการเรียนรูดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) พลวัตรแหงการเรียนรู (Learning 

Dynamics) เปนการเรียนรู หาความรูความเขาใจ ทัศนคติ คานิยม ในทั้งระดับบุคคล การทํางาน 
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การแกปญหาหรือทักษะความรูหรือขีดความสามารถในระดับกลุมหรือทีมงาน และในระดับองคการ  

2) การปรับเปลี่ยนองคการ (Organizational Transformation) องคการควรมีการกําหนดวิสัยทัศน 

วัฒนธรรม กลยุทธ หรือโครงสรางขององคการที่สนับสนุนการเปนองคการแหงการเรียนรู 3) การให

เอื้ออํานาจบุคคล (People Empowerment)  องคการมีการสนับสนุนบทบาทในการมีสวนรวม การ

ตัดสินใจ การรับผิดชอบในงานเฉพาะกิจ หรือการเพิ่มบทบาทการเปนผูสอน (Instructor) ผูช้ีแนะ 

(Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ในองคการ 4) การจัดการความรู (Knowledge Management) เปน

องคประกอบสําคัญขององคการแหงการเรียนรู ที่ควรจะเตรียมพรอม ฝกฝน การแสวงหาความรู การ

สรางความรู การจัดเก็บความรู และการถายโอนหรือใชความรู 5) การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชงาน 

(Technology Application) ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการสรางองคการแหงการเรียนรู 

ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อการจัดเก็บ ประมวลผม การสื่อสาร

ในองคการ  ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู (Technology-Based Learning) มีระบบมัลติมีเดียและ

ระบบวิดิทัศน การตอบโตหรือการสื่อสารระยะไกล เปนตน เพื่อชวยเอื้อความสะดวก และงายตอการ

จัดการความรู และสงเสริมการเรียนรูในองคการใหเกิดข้ึนไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 

  โดยสรุป องคการแหงการเรียนรู  หมายถึง องคการที่บุคลากรมีการพัฒนา

ความสามารถของทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการไปอยางตอเน่ือง มีการเรียนรู มีการ

เปลี่ยนแปลง มีการจัดการความรูและใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในการเรียนรูเพื่อนําไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรรวมกัน แนวคิดการสรางองคการแหงการเรียนรู ซึ่งมีแนวทาง 

ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรูข้ึน และในการสรางองคการแหงการเรียนรูดวย

องคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ซึ่งจะเนนในเรื่อง การเรียนรู หาความรูความเขาใจ การกําหนด

วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธ หรือโครงสรางขององคการ การสนับสนุนบทบาทในการมีสวนรวม การ

ตัดสินใจ การรับผิดชอบในงาน การแสวงหาความรู การสรางความรู การจัดเก็บความรู และการถาย

โอนหรือใชความรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูในองคการให

เกิดข้ึนไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว โดยผูวิจัยไดใหแนวคิดน้ีเปนแนวทางการพัฒนาตัวแบบการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 

8. แนวคิดทฤษฎีนโยบายนวัตกรรมและภาวะผูนํา 

  8.1 แนวคิดทฤษฎีนโยบาย 

   ความหมายของนโยบาย  

  ความหมายของนโยบายตามรากศัพท จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กลาว

วา นโยบาย เปนคําที่มาจากภาษาบาลี โดยการสมาสคําวา " นย " (เคาความที่สงใหเขาใจเอาเอง) กับ

คําวา " อุบาย " (วิธีการอันแยบคาย, เลหกล,เลหเหลี่ยม) เขาดวยกันและแปลเปนความไดวา หลัก
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และวิธีปฏิบัติซึ่งถือเปนแนวดําเนินการ (ราชบัณฑิตยสถาน 2549) สวนคําภาษาอังกฤษ “Policy” มี

ความหมายวา แนวทางปฏิบัติของบานเมืองหรือหมูชน มาจากรากศัพทภาษากรีก ซึ่งหมายถึง 

พลเมือง รัฐ รัฐบาล ผสมกับภาษาละติน “Politas” ซึ่งแปลวา ไดตกแตงขัดเกลาแลว จึงนาจะ

หมายถึงอุบายหรือกลเม็ดที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดพิจารณาเห็นวาเปนทางที่จะนําไปสูเปาหมายของ

สวนรวมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางเหมาะสมที่สุด (อมร รักษาสัตย, 2524: 1)  

  อยางไรก็ตาม สําหรับความหมายนโยบายในทางการปฏิบัติ นักวิชาการไดใหคํา

จํากัดความของนโยบายซึ่งมีความแตกตางกัน แตก็มีความหมายที่ใกลเคียงกัน ทั้งน้ีหากวิเคราะหจาก

คําจํากัดความที่ใชกันอยูในการศึกษาดานนโยบายตางๆ แลว อาจใหความหมายของนโยบายแบง

ออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก นโยบายสาธารณะ (Public Policy) นโยบายธุรกิจ (Business Policy) 

และนโยบายการศึกษา (Educational Policy) มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. นโยบายสาธารณะ (Public Policy) นักวิชาการไดใหคําจํากัดความของ

นโยบายสาธารณะไว ดังน้ี  

  แอนเดอรสัน (Anderson, 1984: 3) กลาวถึงนโยบายสาธารณะอยางกวางไววา 

นโยบายสาธารณะเปนการกระทําบางอยางที่กําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อใหบุคคลหรือกลุมบุคคลตางๆ

นําไปปฏิบัติเพื่อแกปญหาเรื่องใดเรื่องหน่ึง สอดคลองกับกุลธน ธนาพงศธร (2535: 563) ให

ความหมายวา นโยบายสาธารณะ หมายถึงแนวทางกวางๆ ที่รัฐบาล (ไมวาระดับใดก็ตาม) หน่ึงๆ ได

กําหนดข้ึนไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางช้ีนําใหมีการกระทําตางๆ เกิดข้ึนตามมา ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุถึง

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวน่ันเอง อยางไรก็ตาม เนเกล (Nagel, 1984: 1) และดาย 

(Dye, 1992: 1) เนนวาผูกําหนดนโยบายคือรัฐบาล โดยดายระบุวานโยบายเปนสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะ

กระทําหรือไมกระทํา ขณะที่เนเกลกลาววา นโยบายสาธารณะเปนการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อ

แกปญหาของสังคมดานตางๆ เชน ปญหาการตางประเทศ การรักษาสภาพแวดลอม ปญหา

อาชญากรรม การวางงานและปญหาอื่นๆ อยางไรก็ตาม ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2549: 10) อธิบายวา 

นโยบายสาธารณะเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาในปจจุบันเชนกัน แตขยายเพิ่มเติม

วา การกําหนดนโยบายก็เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงปญหาในอนาคต และเพื่อกอใหเกิดผลที่พึงปรารถนา 

ในขณะที่ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538: 3) กลาวานโยบายสาธารณะเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรม

ของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ผานมาในอดีต กิจกรรมที่ดําเนินอยูในปจจุบัน และกิจกรรมที่คาดวา

จะเกิดข้ึนในอนาคต  

  จากคําจํากัดความที่กลาวมาขางตนน้ี อาจสรุปไดวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง 

แนวทางหรือการตัดสินใจของรัฐบาลในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว ซึ่งจะเห็นไดวา นโยบายสาธารณะเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล ในการดําเนินการในดาน

ตางๆของประเทศ  
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  2.  นโยบายธุรกิจ (Business Policy) นักวิชาการไดใหคําจํากัดความไว ดังน้ี  

  ชังและคอมโป ฟลอเรส (Chang and Compo – Flores, 1980: 7) ให

ความหมาย นโยบายวา หมายถึง กรอบพื้นฐาน (A Basic Framework) ที่เปนตัวกําหนดปญหาหลัก

ของบริษัท จุดมุงหมาย ปณิธาน วัตถุประสงคทั่วไป และแนวทางชุดหน่ึง (A Set of Guidelines) ที่

ครอบคลุมการดําเนินงานทางธุรกิจภายใตกรอบแนวคิดรวมของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับมอนดิ ชารพลิน 

และฟลิปโป (Mondy, Sharplin and Flippo, 1988: 95) ที่กลาววา นโยบาย คือ แนวทางที่กําหนด

ไวลวงหนา (Predetermined Guide) ซึ่งกําหนดข้ึนเพื่อใหเปนทิศทาง (Direction) ในการตัดสินใจ 

สําหรับอิวานเซอวิช ดอนเนลลี และกิปสัน (Ivancevich, Donnelly and Gibson, 1983: 69) กลาว

วา นโยบาย หมายถึง แนวทาง (Guidelines) สําหรับการดําเนินงานของผูจัดการในการนํากลยุทธ 

(Strategies) ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคไปปฏิบัติ เชนเดียวกับที่ ฮิกกินส และ วินส (Higgins and 

Vincze, 1986: 15) เนนวานโยบาย คือ การแนะแนวอยางกวางๆ (Broad Guidance) ซึ่งมีข้ึนเพื่อให

เกิดความแนใจในการกําหนดวัตถุประสงค และความสําเร็จของการวางกลยุทธ การนํากลยุทธไป

ปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ 

  จากคําจํากัดความที่ยกมาน้ี อาจสรุปวานโยบายธุรกิจ หมายถึง แนวทางหรือการ

ตัดสินใจของบริษัทหรือหนวยงาน สําหรับการดําเนินงานและการนํากลยุทธไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว  

  3. นโยบายทางการศึกษา (Educational Policy) นักการศึกษาไดใหคําจํากัด

ความของนโยบาย ดังน้ี  

  คเนเซวิค (Knezevich, 1969: 217) กลาววา นโยบายการศึกษา คือ ขอความ

ทั่วไปที่อธิบายถึงวัตถุประสงคที่ตองการจะบรรลุถึงคําแถลงนโยบาย (Policy Statement) เปน

แนวทางในการดําเนินงาน  

  สเตคไคลน (Stecklein, 2532: 8) ใหความหมาย นโยบายการศึกษาวาหมายถึง 

ขอความที่เปนแนวทาง (Guideline) สําหรับการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงานหรือ

แผนงาน (Program) ซึ่งสะทอนใหเห็นทั้งโดยตรงและโดยออม ถึงหลักการพื้นฐานหรือความเช่ือของ

ผูรับผิดชอบสําหรับหนวยงานหรือแผนงานน้ัน 

  เซอจิโอวานนิ เบอรลินเกมและคอมบส (Sergiovanni, Burlingame and 

Coombs, 1992: 186) ใหความหมายนโยบายการศึกษาวา หมายถึง การสื่อสารที่มีอํานาจบังคับ 

(authoritative communication) เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงที่ควรจะ

ปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่กําหนด จากคําจํากัดความที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวา ความหมายของนโยบาย

ทางการศึกษามีลักษณะใกลเคียงกับความหมายของนโยบายสาธารณะและนโยบายทางธุรกิจ อยางไร

ก็ตาม นโยบายการศึกษาเปนนโยบายสาธารณะประเภทหน่ึง คําจํากัดความของนโยบายสาธารณะจึง
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สามารถใชเปนกรอบในการใหคําจํากัดความของนโยบายการศึกษา ดังน้ัน ความหมายของนโยบาย

การศึกษา จึงเปนขอความที่เปนแนวทางหรือการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหนวยงานทางการศึกษา 

สําหรับการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อันเปนการแกปญหา หลีกเลี่ยงปญหา 

และปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน นโยบายจะสะทอนใหเห็นทั้งโดยตรงและโดยออมถึงหลักการพื้นฐาน

หรือความเช่ือของผูรับผิดชอบหนวยงานน้ัน 

  ความสําคัญของนโยบาย  

  นโยบายมีความสําคัญตอการบริหาร ดังที่ วิจิตร ศรีสอาน (2551: 8) เปรียบเทียบไว

วานโยบายเปนเสมือนเข็มทิศและหางเสือ ทั้งสองอยางมีความสําคัญในการเดินเรือ เข็มทิศบอก

ทิศทาง หางเสือทําใหถูกทาง เข็มทิศและหางเสือสําคัญตอการเดินเรือฉันใด นโยบายก็สําคัญตอการบริหาร

และการดําเนินการฉันน้ัน  

  ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 16-17) กลาววา นโยบายมีความสําคัญการบริหาร

โดยสรุป คือนโยบาย 1) ชวยใหผูบริหารทราบวา จะทําอะไร อยางไร 2) ชวยใหบุคลากรทุกระดับ

ช้ันในองคการหรือหนวยงานไดเขาใจถึงภารกิจของหนวยงานที่ตนสังกัด 3) กอใหเกิดเปาหมายในการ

ปฏิบัติงาน 4) สงเสริมการใชอํานาจของผูบริหารใหเปนไปโดยถูกตอง มีเหตุผล และมีความยุติธรรม 

และ 5) ชวยใหเกิดการพัฒนาทางการบริหาร  

  คเนเซวิช (Knezevich, 1969: 217-218) ไดกลาวถึงคุณคาของนโยบายไววา 

นโยบาย 1) ทําใหเกิดความรับผิดชอบระหวางผูที่เกี่ยวของ 2) ทําใหการตัดสินใจคงเสนคงวา 3) เกิด

ความตอเน่ือง 4) ประหยัดเวลา 5) เสริมสรางการประชาสัมพันธ 6) เปนกําแพงปองกันความกดดัน

จากกลุมตางๆ 7) ลดคาวิพากษวิจารณวาการบริหารงานไมมีหลัก 8) ใหทิศทางในการบริหาร 9) ทํา

ใหมีการทบทวนอยางเปนระบบ และ 10) กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางผูเกี่ยวของ  

  จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวานโยบายมีสวนชวยในการบริหาร โดยเฉพาะ

เปนกรอบในการบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ความสําคัญของนโยบายจึงอยูที่การใชเปนกรอบ

ในการดําเนินการ ในที่น้ีจะกลาวถึงความสําคัญในฐานะเปนกรอบ 4 ดาน คือ  

  1. นโยบายเปนกรอบในการพัฒนาหนวยงาน สังคมและประเทศชาติ 

นโยบายของหนวยงานมีผลกระทบตอทุกคนในหนวยงาน นโยบายของประเทศมีผลกระทบตอ

ประชาชนทุกคนทั่วประเทศ นโยบายจึงมีความสําคัญเพราะมีผลกระทบตอทุกคนที่เกี่ยวของ ย่ิงเปน

นโยบายสาธารณะก็ย่ิงมีความสําคัญมาก เพราะมีผลกระทบตอประชาชนทุกคน ประชาชนมีผลได

ผลเสียจากนโยบาย ดังน้ันกอนที่รัฐบาลจะทาหนาที่บริหารประเทศจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

นโยบายของรัฐบาลเปนกรอบสําคัญในการบริหารประเทศ นโยบายที่ดียอมเปนกรอบที่ดีในการ

บริหาร สามารถนําประเทศไปสูความเจริญกาวหนา ประชาชนอยูดีกินดี มีความเสมอภาค ความ

ยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุข  
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  2. นโยบายเปนกรอบในการวางแผน ในการจัดทําแผน ไมวาจะเปนแผนระยะ

สั้นหรือระยะยาว ไมวาจะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือแผนการศึกษาแหงชาติ ไมวาจะเปน

แผนของหนวยงานของรัฐหรือเอกชน สิ่งที่จะตองกําหนดข้ึนกอนเปนพื้นฐานเบื้องตน คือ 

วัตถุประสงคและนโยบาย นโยบายจึงเปนกรอบสําคัญของการวางแผน ตัวอยางเชน แผนการศึกษา

แหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนไว 3 ขอ คือ วัตถุประสงค 

1 พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา วัตถุประสงค 2 สราง

สังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู วัตถุประสงค 3 พัฒนาสภาพแวดลอมของ

สังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู ใน

วัตถุประสงคแตละขอไดกําหนดแนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินการไวอยางชัดเจน เพื่อ

เปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํานโยบายไปใชเพื่อการกําหนดแผนพัฒนาระยะ 5 ป และ

แผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติราชการในระดับหนวยงานใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 113) 

  นโยบาย เปาหมายและกรอบการดําเนินการดังกลาวน้ีเปนแนวทางสําคัญใน

การจัดทําแผนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการทําแผนขยายบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งหนวยงานอาจจัดทําแผนงานหรือโครงการรองรับนโยบายได

หลายโครงการ เชน โครงการใหบริการการศึกษาแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กกลุมดอย

โอกาส โครงการศูนยการเรียนรูในชุมชน เปนตน  

  3. นโยบายเปนกรอบในการตัดสินใจ นโยบายที่ดียอมเปนกรอบในการ

ตัดสินใจ ทําใหการตัดสินใจถูกทิศทาง รวดเร็ว ประหยัดเวลา ตัวอยางเชน ในการจัดการศึกษา

ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นโยบายสําคัญเกี่ยวกับการผลิตชุดวิชา คือ 1) ทุกชุด

วิชามีคาเทากับ 6 หนวยกิตทวิภาค 2) การผลิตชุดวิชาใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กลุมผลิตชุดวิชา และ 3) ทุกชุดวิชาจะตองมีเอกสารการสอนและแบบฝกปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย

หนวยการเรียนทั้งหมด 15 หนวย นโยบายน้ีเปนกรอบสําคัญสําหรับการเปดสอนในระดับปริญญาตรี

ของสาขาวิชาทุกสาขาวิชา เมื่อสาขาวิชาจะเปดสอนทุกชุดวิชา สาขาวิชาก็ดําเนินการจัดต้ัง

คณะกรรมการทุกกลุมผลิตของวิชาน้ัน และกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาจะตองแบงหนวยการเรียนของ

ชุดวิชาน้ันออกเปน 15 หนวย ไมมากหรือนอยไปกวาน้ี นโยบายที่ชัดเจนเชนน้ีทําใหผูที่รับผิดชอบมี

กรอบในการตัดสินใจไมเสียเวลา ประหยัดและสะดวกในการดําเนินงาน  

  4. นโยบายเปนกรอบสาหรับการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ดังได

กลาวแลว นโยบายเปนเสมือนหางเสือ หางเสือมีความสําคัญเพราะเปนเครื่องควบคุมเรือใหถูกทิศทาง 

นโยบายมีความสําคัญเพราะเปนกรอบสําหรับการควบคุมและการติดตามการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานที่รับผิดชอบใชนโยบายเปนกรอบในการติดตามงานของหนวยวาได
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ปฏิบัติไปมากนอยเพียงใด ทําใหรูวาปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายหรือไม มีความกาวหนาในการ

ปฏิบัติมากนอยเพียงใด  

  กลาวโดยสรุป นโยบาย มีความสําคัญสําหรับผูบริหารเพราะเปนกรอบในการ

ดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ทําใหการบริหารมีทิศทาง มีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งจะสงผลตอ

หนวยงาน ชวยใหเกิดการรวมพลังเพื่อนําไปสูเปาหมายขององคการ นอกจากน้ันนโยบายยังเปน 

“สื่อ” ใหฝายตางๆไดเขาใจในแนวปฏิบัติ 

  องคประกอบของนโยบาย  

  องคประกอบของนโยบายอาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ องคประกอบเชิง

โครงสรางและองคประกอบเชิงกระบวนการ (จรัส สุวรรณมาลา, 2551: 9) องคประกอบเชิงโครงสราง 

ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค 2) นโยบาย แนวทางหรือกลวิธีการดําเนินงาน และ 3) ปจจัยสนับสนุนการ

ดําเนินนโยบาย องคประกอบเชิงกระบวนการ ไดแก 1) การใหความเห็นชอบนโยบาย และ 2) การถือ

เปนแนวทางปฏิบัติ ในการวิเคราะหแนวคิดของการศึกษารัฐศาสตร แนวทางนโยบายสาธารณะไดมี

การจําแนกแนวคิดออกเปน 2 แนวทาง (กุลธน ธนาพงศธร, 2535: 578) คือ 1) นโยบายสาธารณะ

เปนระบบยอยระบบหน่ึงของระบบบริหาร และระบบบริหารเปนระบบยอยระบบหน่ึงของระบบ

การเมือง และระบบสังคม 2) นโยบายสาธารณะเปนระบบใหญระบบหน่ึงที่อยูครอบระบบบริหาร แต

ยังถือวาเปนระบบยอยระบบหน่ึงที่อยูภายใตระบบการเมือง แนวคิดดังกลาวน้ีสามารถใชเปนหลักใน

การวิเคราะหโครงสรางของนโยบาย กลาวคือ 1) นโยบายเปนสวนหน่ึงของระบบบริหาร และ 2) นโยบาย

เปนแมบทของการบริหาร  

  ดังน้ัน ในการวิเคราะหองคประกอบของนโยบายการศึกษาตามลักษณะ

องคประกอบเชิงโครงสรางและองคประกอบเชิงกระบวนการ สามารถอธิบายลักษณะนโยบายได 4 

ลักษณะ คือ 1) นโยบายในฐานะเปนแมบทของการบริหาร 2) นโยบายในฐานะเปนสวนหน่ึงของ

แผนพัฒนาการศึกษา 3) นโยบายในฐานะเปนกรอบของการปฏิบัติ 4) นโยบายในฐานะเปน

กระบวนการ องคประกอบของนโยบายแตละลักษณะมีดังน้ี  

  1.  นโยบายในฐานะเปนแมบทของการบริหาร นโยบายการศึกษาในฐานะเปน

แมบทของการบริหารมีลักษณะเปนขอความทั่วไปซึ่งแสดงถึงเจตนารมณของผูมีอํานาจในการกําหนด

นโยบาย ครอบคลุมหนวยงานทุกระดับ และเปนแมบทในการดําเนินงานของหนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบ อาจจะมีเงื่อนเวลากําหนดไว เชน เรงรัดการดําเนินงานในชวงเวลาที่กําหนด หรือไม

กําหนดระยะเวลาไวเลย ซึ่งหมายถึงวามีผลการปฏิบัติในระยะเวลายาวนาน ตัวอยางของนโยบาย

ประเภทน้ี ไดแก นโยบายในแผนการศึกษาแหงชาติ และคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี 

  จากแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ไดกําหนด

วัตถุประสงคของแผนไว 3 ขอตามที่ไดกลาวแลว และในวัตถุประสงคแตละขอจะมีการกําหนด
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นโยบายซึ่งเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆไว ตัวอยาง เชน วัตถุประสงคที่ 1 

พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา มีแนวนโยบาย 6 ขอ คือ 1) พัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา 2) ปลูกฝงและเสริมสรางให

ผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสานึกและความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบ

วินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง 3) เพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและ

การเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยูในทองถ่ินหางไกล ทุรกันดาร 

4) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสรางศักยภาพการ

แขงขัน และความรวมมือกับนานาประเทศ 5) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และ 6) ผลิต

และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 109-117) 

  จากแนวนโยบายไดกําหนดกรอบการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แนวนโยบายที ่1 “พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู

ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา” กําหนดกรอบการดําเนินงานซึ่งเปนแนวปฏิบัติสําหรับ

นโยบายไว ตัวอยางเชน  

  “...จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม การวัดและประเมินผล 

ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเอง 

และใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน รวมทั้งจัดบริการการศึกษา

และเรียนรูดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษดานตางๆ”  

  จากที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวา กอนที่จะกําหนดนโยบาย มีการระบุถึง

วัตถุประสงคซึ่งเปนสิ่งที่มุงหวังในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และการที่จะดําเนินการใหไดตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดน้ัน จําเปนที่จะตองมีแนวนโยบายที่กําหนดทิศทางในการดําเนินการ ซึ่งมี

ลักษณะเปนกรอบกวางๆ จากน้ันจึงมากําหนดแนวปฏิบัติหรือกรอบการดําเนินการซึ่งมีแนวทางที่มี

ความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ดังน้ันนโยบายซึ่งมีฐานะเปนแมบทของการบริหาร จึง

ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนคือ วัตถุประสงค นโยบาย และกรอบการดําเนินงาน/แนวปฏิบัติ 

ดังแสดงในในภาพที ่11 
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ภาพที่ 11 องคประกอบของนโยบายในฐานะเปนแมบทของการบริหาร 

ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-

2559) (กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน กราฟฟก, 2553).  

 

  อยางไรก็ตาม นโยบายบางประเภทในฐานะที่เปนแมบทของการบริหารอาจ

ไมกําหนดวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติไวชัดเจน ตัวอยางเชน คําแถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของ

รัฐบาลตอรัฐสภา ซึ่งแมไมไดระบุวัตถุประสงคไวชัดเจนแตก็เปนที่เขาใจกันวาวัตถุประสงคทั่วไปก็คือ

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งแนวปฏิบัติก็เชนกันแมไมไดระบุไว แตก็เขาใจกันวา

หนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายน้ันๆ มีหนาที่จะตองนําไปปฏิบัติ  

  2. นโยบายในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาการศึกษา ในฐานะที่เปน

สวนหน่ึงของแผนพัฒนาการศึกษา นโยบายลักษณะน้ีจะถูกกําหนดข้ึนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผน

แตละฉบับเน่ืองจากแผนพัฒนาการศึกษา มีระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป นโยบายที่กําหนดข้ึนจึงมี

ระยะเวลาตามแผน ข้ันตอนในการวางแผนกอนนานโยบายไปสูการปฏิบัติมีอยู 2 ข้ันตอน (Dessler, 

1985: 33-34) คือข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) และข้ันตอนการวางแผน

ปฏิบัติการ (Action Planning) การวางแผนกลยุทธเปนการกําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย การวางแผน

ปฏิบัติการเปนการกําหนดแผนงานและโครงการ ในการกําหนดกลยุทธข้ันตอนที่สําคัญคือ การกําหนด  

1) พันธกิจ (Mission) 2) วัตถุประสงค (Objective) 3) กลยุทธ (Strategy) และ 4) นโยบาย (Policy) 

ในการนํากลยุทธไปปฏิบัติมีข้ันตอนที่สําคัญ คือ 1) การจัดทําแผนงาน (program) 2) การจัดทํา

งบประมาณ (Budget) และ 3) การกําหนดแนวปฏิบัติ (Procedure) (Wheelen and Hunger, 

1996: 7-15)  

  ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา นโยบายจะเปนสวนหน่ึงของแผน ข้ันตอน

แรกเปนการจัดทําวัตถุประสงคและนโยบาย ข้ันตอนที่สองเปนการจัดทําแผนงาน โครงการ (Plan 

Pormulation) ข้ันตอนแรกประกอบดวยการกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค กลยุทธและนโยบาย 

ข้ันตอนหลังประกอบดวยการจัดทําแผนงาน งบประมาณ และแนวปฏิบัติ ดังปรากฏในภาพที่ 1.2 

จากภาพน้ีจะเห็นวา นโยบายเปนสวนที่ตอจากพันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธ แตเปนสวนที่มา

วัตถุประสงค นโยบาย
กรอบการดําเนินงาน/ 

แนวปฏิบตัิ
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กอนมาตรการ แผนงาน งบประมาณและแนวปฏิบัติ หลังจากน้ันก็เปนข้ันตอนในการนําแผนไปปฏิบัติ

และการประเมินแผน 

อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได

จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 13 และมาตรา 14 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินตลอด

ระยะเวลาการบริหารราชการ โดยจัดทําเปนแผนสี่ป เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ดังน้ันหนวยงานทุกหนวยงานจึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการเปนกรอบทิศทางและเปนกลไกการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุเปาหมายของ

แผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดและ

เปาหมายกลยุทธ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และประมาณการวงเงินงบประมาณตามโครงการ/

ผลผลิต โดยมีสวนราชการหลักและหนวยงานในกํากับที่เกี่ยวของเปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการใน

แตละยุทธศาสตร/กลยุทธ  

  3. นโยบายในฐานะเปนกรอบการปฏิบัติ นโยบายประเภทน้ีมีลักษณะแคบ เจาะจง

และมีความเฉพาะเรื่องมากกวานโยบายประเภทอื่นที่กลาวมาแลว ในฐานะที่เปนกรอบของการปฏิบติั 

นโยบายประเภทน้ีจะเปนตัวกําหนดแนวปฏิบัติ (Procedure) และระเบียบ กฎเกณฑ (Rules) 

ตัวอยาง เชน สถาบันการศึกษาแหงหน่ึงมีนโยบายสนับสนุนใหคณาจารยของสถาบันไปประชุมทาง

วิชาการภายในประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง นโยบายประเภทน้ีแมวาสถาบันจะเขียนประกาศเปน

นโยบายไวแลวก็ยังไมสมบูรณและยังปฏิบัติไมได เพราะขาดองคประกอบอีก 2 องคประกอบ คือ แนว

ปฏิบัติ (Procedure) และกฎเกณฑในการปฏิบัติหรือขอบังคับ (Rules) ดังน้ัน สถาบันการศึกษาที่มี

แนวนโยบายเชนน้ีตองดําเนินการวางแนวทางและกําหนดวิธีการย่ืนอนุมัติและในขณะเดียวกันก็

กําหนดเกณฑเกี่ยวกับผูมีสิทธ์ิขอไปประชุมทางวิชาการ เชน ตองทํางานมาแลวไมนอยกวา 1 ป เปนตน 

จากตัวอยางที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวา นโยบายในฐานะเปนกรอบของการปฏิบัติประกอบดวย 1) นโยบาย 

2) แนวปฏิบัติ และ 3) กฎเกณฑ นโยบายลักษณะน้ีมีลักษณะที่ยืดหยุน ผูบริหารสามารถใชดุลยพินิจ

ในการดําเนินการตามนโยบาย แตแนวปฏิบัติและระเบียบมีความตายตัว ไมยืดหยุน ไมใหดุลยพินิจแก 

ผูปฏิบัติ ดังแสดงในแผนภาพที ่12 
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ภาพที่ 12 นโยบายในฐานะเปนกรอบการปฏิบัติ 

ที่มา: Thomas L. Wheelen, and David J. Hunger, Strategic Management. 5thed. (New 

York: Addison-Wesley, 1996). 

 

  4. นโยบายฐานะท่ีเปนกระบวนการ ในฐานะที่เปนกระบวนการ นโยบาย

ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ นักวิชาการจําแนกข้ันตอนของนโยบายเปนหลายข้ันตอน ข้ันตอนสําคัญ

ไดแก 1) การกําหนดปญหา 2) การจัดทําเคาโครงนโยบายเบื้องตนและการพัฒนานโยบาย 3) การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ และ 4) การประเมินผลนโยบาย (จรัส สุวรรณมาลา, 2551: 37) ข้ันตอนทั้ง 4 น้ี

อาจเรียกแตกตางกัน ดลูไฮและลินด (Dluhy and Lind, n.d.) ไดจําแนกข้ันตอนของนโยบายเปน 4 

ข้ันตอน ไดแก 1) การวิจัยและการวิเคราะหนโยบาย 2) การพัฒนาและกําหนดโครงสรางนโยบาย   

3) การเสนอใชและการนํานโยบายไปปฏิบัติ และ 4) การประมาณการและการประเมินผลนโยบาย 

(ประชุม รอดประเสริฐ, 2549: 46-55) ในทัศนะของดรอร (Dror, n.d.) ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย

ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก และ 17 ข้ันตอนยอย ข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันที่ 1 การกําหนด

นโยบายตนแบบ ข้ันที่ 2 การกําหนดนโยบาย ข้ันที่ 3 ภายหลังจากการกําหนดนโยบายแลว (กุลธน 

ธนาพงศธร, 2549: 584-585)  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2549: 34-35) ไดสรุปข้ันตอนนโยบายไว 3 

ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดนโยบาย 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ 3) การประเมินผลนโยบาย  

  จากที่ทบทวนจะเห็นไดวา ข้ันตอนนโยบายสามารถแบงไดเปน 4 ข้ันตอนใหญ 

คือ 1) การกําหนดนโยบาย 2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ 3) การประเมินผลนโยบาย และ 4) ผล

ยอนกลับ (feedback) ทั้งน้ีข้ันตอนการกําหนดปญหาหรือการวิจัย วิเคราะหนโยบายถือเปนสวนหน่ึง

ของการกําหนดนโยบาย ดังแสดงในแผนภาพที ่13 

นโยบาย แนวปฏิบัติ กฎเกณฑ
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ภาพที่ 13 นโยบายในฐานะเปนกระบวนการ 

ที่มา: จรัส สุวรรณมาลา, หนวยท่ี 1 นโยบายการการกําหนดนโยบาย” เอกสารการสอนชุดวิชาการ

วางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 (นนทบุรี: 

สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), 1-61. 

 

   จากกรอบแนวคิดขางตน จะเห็นไดวา นโยบายไมไดสิ้นสุดเมื่อมีการกําหนดแลว

เสร็จ แตเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองจนถึงการประเมินผลและสงผลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงแกไข 

  ประเภทของนโยบาย  

  การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายมีขอบเขตกวางขวาง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะ

หรือเปาประสงคของนโยบาย การจําแนกประเภทของนโยบายจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการขยาย

มุมมองเกี่ยวกับนโยบายและสามารถทําใหเขาใจวัตถุประสงค ความมุงเนน หรือกรอบคิดในการ

กําหนดนโยบายที่อาจจะอิงหรือใชแนวคิดทฤษฎีและตัวแบบตางๆ การศึกษาทาความเขาใจประเภท

ของนโยบายยังชวยใหสามารถเขาใจความแตกตางและสามารถเปรียบเทียบนโยบายในลักษณะตางๆ 

เปนการเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของนโยบายไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

  นักวิชาการไดมีการจําแนกประเภทของนโยบายไวในลักษณะตางๆ เชน ริปเลย

และ แฟรงกลิน (Ripley and Flanglin, 1991: 6-7) จําแนกนโยบายตามมาตรการในการควบคุมดูแล

สิทธิประโยชนของสวนรวม ประกอบดวย 1) นโยบายกระจายผลประโยชนเพื่อสวนรวม 2) นโยบาย

กํากับการใหสิทธิประโยชนเชิงการแขงขัน 3) นโยบายควบคุมดูแลเพื่อปองกันสิทธิประโยชน และ   

4) นโยบายการจัดสรรทรัพยากร โลวาย (Lowi, 1972: 289-310) จําแนกประเภทของนโยบายตาม

ลักษณะเน้ือหาและวัตถุประสงคของนโยบาย ออกเปน 4 ประเภท คือ 1) นโยบายเกี่ยวกับการจัด

การกําหนด

นโยบาย 

การนํา 

นโยบายไป 

ปฏิบัติ 

การประเมิน 

ผลนโยบาย 

ผลยอนกลบั 
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ระเบียบกฎเกณฑ (Regulatory Policy) 2) นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร (Distribution 

Policy) 3) นโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม (Redistribution Policy) และ 4) นโยบาย

ตนแบบ (Constituent Policy) ดาย (Dye, 1992) ไดจําแนกประเภทของนโยบายโดยใชหลักเกณฑ

ของลักษณะกิจกรรมหรือภารกิจ โดยแบงออกเปน 12 ประเภทคือ 1) นโยบายปองกันประเทศ      

2) นโยบายตางประเทศ 3) นโยบายการศึกษา 4) นโยบายสวัสดิการ 5) นโยบายรักษาความสงบ

เรียบรอยภายใน 6) นโยบายทางหลวง 7) นโยบายภาษีอากร 8) นโยบายเคหะสงเคราะห 9) นโยบาย

ประกันสังคม 10) นโยบายพัฒนาชุมชนเมือง 11) นโยบายสาธารณสุข และ 12) นโยบายเศรษฐกิจ 

และเทอรรี (Terry, 1997: 191) จําแนกนโยบายตามระดับช้ันการบริหารองคการ โดยจําแนกเปน 3 

ประเภท คือ 1) นโยบายข้ันพื้นฐาน (Basic Policy) 2) นโยบายทั่วไป (General Policy) และ        

3) นโยบายเฉพาะแผนกงาน (Department Policy)  

  สําหรับการจําแนกนโยบายตามเน้ือหาที่เปนการจําแนกตามเรื่องของนโยบาย

การศึกษาน้ัน มิทเชลล (Mitchell, 1984: 146-147) ไดแบงนโยบายออกเปน 4 ประเภท คือ 1) นโยบาย

ดานความเสมอภาค 2) นโยบายดานการบริหาร 3) นโยบายดานการเรียนการสอน และ 4) นโยบาย

ดานเศรษฐศาสตรการศึกษา นอกจากน้ียังมีการจําแนกนโยบายการศึกษาโดยใชเกณฑคุณคาหรือ

คานิยมของสังคมวาเนนคุณคาดานใดเปนเกณฑในการแบง ซึ่งแบงออกเปน 1) นโยบายดานความ

เสมอภาค 2) นโยบายดานประสิทธิภาพ 3) นโยบายดานเสรีภาพ และ 4) นโยบายดานความเปนเลิศ 

(Sergiovanni, Burlingame, and Coombs, 1992: 11-15)  

  จะเห็นไดวา นโยบายมีลักษณะการจําแนกที่แตกตางข้ึนอยูกับเกณฑ จุดมุงหมาย

หรือกรอบความคิดของนักวิชาการแตละคน จึงทําใหเกิดการจําแนกที่หลากหลายวิธีการ จรัส สุวรรณมาลา 

(2535: 14) จัดกลุมการจําแนกออกเปน 4 ลักษณะ 1) การจําแนกตามระดับข้ันของการบริหารงานใน

องคการ 2) การจําแนกตามหนาที่ของหนวยงาน 3) การจําแนกตามขอบเขตหรือตามพื้นที่ของการใช

นโยบาย และ 4) การจําแนกตามลักษณะเน้ือหาของนโยบาย (ประชุม รอดประเสริฐ, 2549: 36-41) 

จัดกลุมการจําแนกไวเปน 1) จําแนกตามแหลงที่มา 2) จําแนกตามลักษณะการเกิด 3) จําแนกตาม

ระดับช้ันการบริหารองคการ และ 4) จําแนกตามหนาที ่ 

  จากลักษณะการจําแนกนโยบายตามที่ไดกลาวขางตน เปนการจําแนกที่มีความ

แตกตางหลากหลายวิธี ในที่น้ีขอนําเสนอลักษณะการจําแนก 5 วิธี คือ (ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 

36-41) 

  1. จําแนกตามระดับของการบริหาร  

  2. จําแนกตามระดับการศึกษา  

  3. จําแนกตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน  

  4. จําแนกตามเน้ือหา  
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  5.  จําแนกตามคุณคา  

  การจําแนกทั้ง 5 ประเภท มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี (ประชุม รอดประเสริฐ 

(2549: 36-41) 

   1. การจําแนกตามระดับของการบริหาร  

  การจําแนกนโยบายโดยวิธีน้ีนโยบายการศึกษาอาจจําแนกไดเปน (1) นโยบาย

ระดับชาติ (2) นโยบายระดับหนวยงาน และ (3) นโยบายระดับหนวยงานยอย  

 นโยบายการศึกษาระดับชาติ ไดแก นโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา 

นโยบายระดับน้ีเปนนโยบายข้ันพื้นฐานที่หนวยงานการศึกษาทุกหนวยงานจะตองนําไปปฏิบัติ 

  นโยบายระดับหนวยงาน เปนนโยบายระดับกรมหรือสํานักงาน ไดแก 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา เชน มหาวิทยาลัย หนวยงานเหลาน้ีมี

หนาที่ทั้งในการเสนอนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน หนาที่ของคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไข (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 คือ 

“คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่ในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน 

และหลักสูตรแกนกลางใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษา

แหงชาติ การสนับสนุนสงเสริมทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน” จะเห็นไดวา นโยบายระดับหนวยงานเปนนโยบายที่ครอบคลุมภารกิจของหนวยงานและ

จะตองสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ  

  นโยบายระดับหนวยงานยอย เปนนโยบายของหนวยงานระดับกอง ฝายหรือ

แผนก ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ลักษณะของนโยบายน้ีจะเปนแนวปฏิบัติที่

กําหนดข้ึนเพื่อเปนแนวทางสําหรับการนํานโยบายของหนวยงานระดับกรมหรือสํานักงานไปปฏิบัติ 

ตัวอยางเชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแหงหน่ึง ไดกําหนดนโยบายในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อตอบสนองนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการในดานการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วา “เรงรัดการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนในทุกกลุม

สาระ โดยเนนใหครูผูสอนจัดระบบขอมูลและโครงการชวยเหลือเด็กกลุมออนในกลุมสาระที่

รับผิดชอบเปนรายคน รวมทั้งใหผูบริหารและศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบนิเทศชวยเหลือสนับสนุนและ

ติดตามผล รายงานความกาวหนาเปนระยะๆภาคเรียนละ 1 ครั้ง” 

  2.  จําแนกตามระดับการศึกษา  

  การจัดการศึกษามีหลายระดับ ต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 

การกําหนดนโยบายการศึกษาจึงมักกําหนดตามระดับ ดังน้ี  
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  1. นโยบายระดับกอนประถมศึกษาเปนนโยบายในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก

ปฐมวัยต้ังแต 0-5 ขวบ  

  2.  นโยบายระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐาน คือการศึกษาที่จัด

ไมนอยกวา 12 ป กอนระดับอุดมศึกษา เปนนโยบายที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา  

  3. นโยบายระดับอุดมศึกษา เปนนโยบายการศึกษาที่ตอจากการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน มี 2 ระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญาและระดับปริญญา  

  4. นโยบายระดับอาชีวศึกษา เปนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรม

วิชาชีพ  

  3. จําแนกตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน  

  หนวยงานแตละหนวยมีหนาที่หลักตองปฏิบัติ เชน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มีหนาที่ในการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ก็จะมีหนาที่ในการพิจารณาเสนอ

นโยบายของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานและระดับการจัดการศึกษา

ของหนวยงานตน หรือในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทหนาที่จําแนกไดเปน 5 ดาน ก็สามารถจะ

กําหนดนโยบาย ทั้ง 5 ดาน คือ นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน นโยบายดานการวิจัย นโยบาย

ดานการบริการวิชาการ นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนโยบายดานการบริหาร  

  ในกรณีของหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะมีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนรูและ การบริหารจัดการ เปนศูนยกลางเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา 

และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลางระดับกระทรวง และระดับสํานักงานปลัดกระทรวง ก็

จะตองมีหนาที่เสนอนโยบาย แผนแมบท แผนปฏิบัติการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  4. จําแนกตามเน้ือหา  

   การจําแนกตามเน้ือหาเปนการจําแนกตามเรื่องของนโยบายการศึกษา นโยบาย

การศึกษาที่เปนที่สนใจและมีผูศึกษามาก คือ นโยบายเกี่ยวกับ 1) ความเสมอภาค 2) การบริหาร    

3) การเรียนการสอน และ 4) เศรษฐศาสตรการศึกษา (Mitchell, 1984: 146-147) ซึ่งในแตละเรื่อง

ลวนมีความสําคัญและสามารถแยกยอยไดอีกหลายหัวขอ ปญหาสําคัญของความเสมอภาค คือเรื่อง

เช้ือชาติ ความไมเทาเทียมกันของคนตางเช้ือชาติ สัญชาติ ความยากจน ความไดเปรียบเสียเปรียบ

ระหวางโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบท ความจําเปนตองจัดการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส หรอื

ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางเพศของผูเรียน  
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  ดานการบริหารการศึกษา ปญหาสําคัญคือ อํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา

ระหวางรัฐและทองถ่ิน การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

ผูมีสวนเกี่ยวของ การเจรจาตอรองระหวางกลุมครูและกลุมผูบริหาร การปฏิรูประบบโรงเรียนและ

ปญหาการสนับสนุนโรงเรียนรัฐและเอกชน 

  ดานการเรียนการสอน เรื่องที่ศึกษากันมาก คือ หลักสูตร การทดสอบหรือการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กระบวนการเรียนสอน 

บทบาทครู และประสิทธิผลของโรงเรียน  

  ดานเศรษฐศาสตรการศึกษา เรื่องที่ศึกษามาก ไดแก เรื่องการคาดคะเนกําลังคน 

การศึกษาเกี่ยวกับทุนมนุษย (Human Capital) และความพยายามที่จะวัดผลิตภาพ (Productivity) 

ของการศึกษาโดยหาความสัมพันธระหวางผลลัพธของโรงเรียนและทรัพยากรที่ใชในกระบวนการผลติ  

จากประเภทของนโยบายซึ่งจําแนกตามเน้ือหาขางตน นําเสนอโดยสรุปดังภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 14 ประเภทของนโยบายการศึกษาจําแนกตามเน้ือหา 

 

  5. จําแนกตามคุณคา (Values)  

 การจําแนกตามคุณคาน้ีเปนการจําแนกตามคุณคาหรือคานิยมของสังคมในน้ันวา 

เนนคุณคาในดานใด สําหรับนโยบายในการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเนนคุณคาอยูสามประการ 

ความเสมอภาค 

-เชื้อชาต/ิสัญชาต ิ

-ความยากจน 

-ลักษณะทองที(่ในเมือง-ชนบท) 

-ความดอยโอกาส 

-เพศ 

การบริหาร 

-อํานาจในการจัด 

-การกระจายอํานาจ 

-การมีสวนรวม 

-การเจรจาตอรอง 

-นวัตกรรมและการปฏิรูป 

-รัฐ-เอกชน 

นโยบายจําแนก 

ตามเนื้อหา 

เศรษฐศาสตรการศึกษา 

-การคาดคะเนกําลังคน 

-ทุนมนุษย 

-ผลิตภาพ 

 

 

การเรียนการสอน 

-หลักสูตร 

-การทดสอบ 

-การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

-กระบวนการเรียนการสอน 

-บทบาทครู 

-ประสิทธิผลโรงเรียน 
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คือ ความเสมอภาค (Equity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ เสรีภาพ (Liberty) ในระยะแรก

สหรัฐอเมริกาเนนความเสมอภาคกอน ตอมาจึงเนนนโยบายประสิทธิภาพและเสรีภาพ (Guthrie and 

Reed, 1986: 6) นอกจากคุณคาสามประการน้ีแลว ยังมีคุณคาที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ความเปน

เลิศ (Excellence) (Sergiovanni, Burlingame, and Coombs, 1992: 11-15) นโยบายการศึกษา

จึงอาจจําแนกเปน 4 ประเภท คือ ก) นโยบายดานความเสมอภาค ข) นโยบายดานประสิทธิภาพ     

ค) นโยบายดานเสรีภาพ และง) นโยบายดานความเปนเลิศ  

  นโยบายดานความเสมอภาคเปนนโยบายที่เนนความเสมอภาคในการเขาเรียน 

ความเสมอภาคในการไดรับทรัพยากรอุดหนุน และความเสมอภาคในการมีบทบาทในกระบวนการ

ตัดสินใจ นโยบายดานประสิทธิภาพเปนนโยบายที่เนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการ

บริหารการศึกษาไดมีการนํา 

  เทคนิคใหมๆ มาใชในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณคาดานเสรีภาพ คือ 

การใหความเปนอิสระในการบริหารแกทองถ่ินและการใหอํานาจในการจัดการศึกษาแกเอกชน การ

อนุญาตใหเอกชนจัดต้ังโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนมาตรการที่จัดตามนโยบายน้ี ดาน

ความเปนเลิศทางวิชาการมีความหมายหลายอยางที่สําคัญ คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณคาทั้ง 

4 ประการน้ีเปนหลักสําคัญอยางหน่ึงในการจําแนกนโยบายการศึกษา  

  ในการกําหนดนโยบายการศึกษาของไทย คุณคาทั้ง 4 ประการมีอิทธิพลตอผู

กําหนดนโยบายการศึกษาอยางมาก ระบบการสอบโควตาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ระบบการจับ

สลากเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา และนโยบายเรียนฟรี เปนตัวอยางของนโยบายดานความเสมอ

ภาค การจัดต้ังโรงเรียนวิทยาศาสตร เชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

แสดงถึงการเนนคุณคาดานความเปนเลิศ การคิดคาใชจายรายหัวและการบริหารงบประมาณแบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิ เปนตัวอยางของการเนนคุณคาดานประสิทธิภาพ ตัวอยางคุณคาดานเสรีภาพ คือ การ

สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย  

  กลาวโดยสรุป การจําแนกประเภทของนโยบายการศึกษาทาไดหลายวิธี แตละวิธี

ยึดหลักแตกตางกัน นโยบายการศึกษาบางเรื่องอาจจําแนกไดทั้ง 5 ประเภท ดังไดกลาวแลว ทั้งน้ี

เพราะวา การจําแนกประเภทเปนการจําแนกตามแนวคิด ซึ่งมีหลายลักษณะ แตนโยบายที่นําไป

ปฏิบัติเปนการกระทําเพียงอยางเดียว การกระทําอยางหน่ึงอาจวิเคราะหไดหลายมิติ นโยบายเรื่อง

หน่ึงจึงสามารถจําแนกไดหลายมิติข้ึนอยูกับหลักที่ผูจําแนกยึดถือ 

  8.2 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 

  นวัตกรรมเปนแนวคิดที่เริ่มเขามามีอิทธิพลตอเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยในยุค

ปจจุบันอยางมาก นวัตกรรมน้ันเปนการสรางสรรคสิ่งใหมๆ และถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการเพิ่มขีด
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ความสามารถขององคการและการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืน จึงทําใหนวัตกรรม

เปนที่ยอมรับขององคการและธุรกิจตางๆ ที่ไดนําเขามาใชเพื่อสรางความสําเร็จใหกับองคการ 

   ความหมายของนวัตกรรม 

   นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือคําวา Innovare แปลวา 

ทําสิ่งใหมข้ึนมา (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2549: 3) แตความหมายในปจจุบันของนวัตกรรมมิใช

เพียงแคการทําสิ่งใหมๆ เทาน้ัน นวัตกรรมยังมีความหมายที่กวางย่ิงกวาน้ัน มีนักวิชาการและ

ผูเช่ียวชาญ จากหลากหลายสาขาทั้งจากใน และตางประเทศ ไดใหความหมายของคําวา “นวัตกรรม 

(Innovation)” ไว ซึ่งสามารถสรุปออกเปน 5 มุมมอง ไดดังตอไปน้ี 

  1. มุมมองของความใหม 

   มุมมองของความใหม (New) น้ีเปนการใหความหมายมุงเนนไปยังความใหม ไม

วาจะเปนผลิตภัณฑหรือกระบวนการ ดังที่ Schumpeter (1961: 6) ไดใหคําจํากัดความของ คําวา

นวัตกรรมวา หมายถึง องคประกอบใหม 5 ประการ ดังน้ี (1) ผลิตภัณฑใหมหรือคุณสมบัติใหมของ

ผลิตภัณฑเดิม (2) กระบวนการผลิตใหมที่เสนอเขาสูอุตสาหกรรม (3) การเปดตลาดใหม (4) การเปลี่ยนแปลง

องคการใหม และ (5) การพัฒนาแหลงวัตถุดิบ หรือปจจัยนําเขาใหมโดยมีลักษณะเดน 2 ประการคือ 

ระดับความใหมและมีมูลคาทางเศรษฐกิจสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได นอกจากน้ี “นวัตกรรม” 

หมายถึง การนําเสนอสิ่งใหม วิธีการใหม โดยนวัตกรรมคือ การรวมตัว การผสมผสาน หรือการ

สังเคราะหความรูที่มีอยูหรือความรูที่ไมเคยมีมากอน ทั้งยังเปนกระบวนการของการนําความคิดที่มี

ประโยชนและเปลี่ยนความคิดออกมา สรางและเพิ่มคุณคาใหกับสินคา บริการ และวิธีการดําเนินงาน 

(Certo, 2000: 554; Rue and Byars, 2000: 446; Harvard Business School, 2003: 2; 

Robbins and Judge, 2007: 590) สวน Bijker, Hughes and Pinch (1987: 17) ไดใหความหมาย

ที่เกี่ยวของกับการทดลองไววา เปนการนําวิธีการใหมๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรบั

การพัฒนามาเปนข้ันๆ เริ่มต้ังแตการประดิษฐ การพัฒนาซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของโครงการนํารอง 

(Pilot Project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริง 

  2.  มุมมองการปรับปรุง 

  มุมมองน้ีเนนที่การทําสิ่งที่มีอยูเดิมใหเปนสิ่งใหม หรือเรียกวาการปรับปรุง โดย

Morton (1971: 17) กลาววา นวัตกรรม หมายถึง การปรับปรุงสิ่งเกาและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ตลอดจนหนวยงานหรือองคการ นวัตกรรมไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่งเกาใหหมดไปแตเปน

การปรับปรุง เสริมแตงและพัฒนา สอดคลองกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521: 14) ที่ไดใหความหมาย

ของนวัตกรรมไววาหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหมๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบ

วิธีการใหมๆ ข้ึนมาหรือมีการปรับปรุงของเกาใหเหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหลาน้ีไดรับการทดลอง 
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พัฒนาจนเปนที่นาเช่ือถือไดแลววาไดผลดีในทางปฏิบัติ ทําใหระบบกาวไปสูจุดหมายปลายทางได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  3. มุมมองการรับรูของบุคคล 

   นวัตกรรมน้ันมีความหมายเมื่อบุคคลรับรูวาสิ่งน้ันเปนสิ่งใหม โดย Roger และ

Shoemaker (1971: 13) ไดกลาวไววา นวัตกรรมเปนความรู วิธีปฏิบัติที่ปจเจกบุคคลรับรูวาเปนสิ่ง

ใหมสําหรับตนเอง ซึ่งคลายคลึงกับ Roger (1983: 15) ที่ใหความหมายของนวัตกรรมไววา คือ 

ความคิด การกระทํา หรือวัตถุใหมๆ ซึ่งถูกรับรูและยอมรับวาเปนสิ่งใหม ดวยตัวบุคคลแตละคนหรือ

หนวยงานอื่นๆ สวน Barnett (1953: 7) ไดใหความหมายไวซึ่งครอบคลุมสิ่งตางๆ ที่นอกเหนือจาก

วัตถุหรือสิ่งประดิษฐดวย คือ นวัตกรรมเปนสิ่งสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา เชน 

วัฒนธรรม แบบแผนพฤติกรรม ความเช่ือ ความศรัทธา ซึ่งเปนสิ่งใหมที่เกิดข้ึนในความคิดภายใตจิตใจ

ของมนุษย 

 4. มุมมองทางเศรษฐกิจ 

  นักวิชาการกลุมน้ีจะเนนวานวัตกรรมเปนสิ่งที่ชวยสรางกําไรและชวย เพิ่มการ

แขงขันใหกับองคการ ตามที่ Kash (1989: 24) ไดกลาววา นวัตกรรม คือ ผลของข้ันตอนของการ

รวบรวมความคิด ออกแบบ พัฒนา ผลิต และใชงาน ซึ่งเปนการแปลงความคิดไปสูความเปนไปไดจริง

ทางการตลาด ซึ่งสอดคลองกับ Vrakking (1990: 2) ที่ใหความหมายของ คําวา นวัตกรรมไววา 

นวัตกรรมเปนการสรางสิ่งใหมๆ ที่มีการออกแบบ วางแผน และถูกสรางข้ึน เพื่อเปนจุดแข็งและ

ความสามารถในการแขงขันขององคการในระยะยาว นอกจากน้ี Drucker (2002: 95) ยังไดอธิบาย

เพิ่มเติมไววา นวัตกรรมเปนเครื่องมือที่มีความพิเศษเฉพาะสําหรับการดําเนินกิจการตางๆ ของ

องคการทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจหรือกิจการสวนตัว เพื่อใหสามารถสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมหรือ

วิธีการใหมในการดําเนินกิจการตางๆ โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อความมัง่ค่ัง

ในการดําเนินกิจการ ซึ่งสอดคลองกับ Dundon (2002: 6) ที่กลาววา นวัตกรรม คือ ความสามารถใน

การสรางผลกําไรจากการนํากลยุทธดานความคิดสรางสรรคไปปฏิบัติจริง 

  5. มุมมองตอผูบริโภค 

   นวัตกรรมยังมีความหมายเกี่ยวของกับผูบริโภค ตามที่ Adair (1996: 1) ไดให

ความหมายไววา นวัตกรรมเปนกระบวนการของที่ทําใหเกิดความคิดใหมๆ เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Shepherd (1997: 115-116) ที่ไดกลาวเอาไววา 

นวัตกรรมเปนเสมือนอุปทานที่ออกมาจากความคิดสรางสรรค และความฉลาดของผูประกอบการใน

การสรางทางเลือกใหมๆ ที่มีความหลากหลายและกาวหนาข้ึนใหกับผูบริโภคและเปนกิจกรรมที่ถูก

คาดหวังวาจะสามารถทําใหเกิดสวนเกินของผูบริโภคสูงสุด นวัตกรรมจึงรวมถึงนัยของความผนัแปรให

เกิดความทันสมัยมากกวาจะเปนเพียงในลักษณะของการสรางข้ึนมาแลวหยุดน่ิง 
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  ในสวนของประเทศไทยน้ันไดเริ่มใหความสําคัญกับนวัตกรรมมากข้ึน โดยมี

องคการและหรือหนวยงาน ที่รับผิดชอบทางดานนวัตกรรมของประเทศไทย ไดใหความหมายของคํา

วา“นวัตกรรม” ไวดังตอไปน้ี 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2549: 1) ไดใหความหมาย

ของคําวานวัตกรรมวา คือ การผลิต การเรียนรูและการใชประโยชน จากความคิดใหมใหเกิดผลทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยที่ความคิดใหมน้ันเปนของใหมสําหรับหนวยงานหรือหนวยเศรษฐกิจซึ่งอาจ

เปนบริษัท หนวยงานของรัฐ อุตสาหกรรมหรือประเทศก็ได นวัตกรรมทําใหเกิด การขยายและ การ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการในตลาดที่เกี่ยวของ วิธีการผลิตและจําหนายแบบใหม และการ

เปลี่ยนแปลงการบริหารและทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน การวิจัยและ

พัฒนา ตลอดจนการใชเทคโนโลยีใหมเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) 

ซึ่งเปนสวนสําคัญของนวัตกรรม แตในการนํามาใชจะตองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานการผลิต การ

บริหาร และการจําหนายจึงจะไดผลกองทุนพัฒนานวัตกรรม (2549: 14) ใหความหมายนวัตกรรมวา 

คือ ความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือ

การจัดการมาพัฒนาและผลิตสินคาใหม กระบวนการผลิตใหมหรือบริการใหม ซึ่งตอบสนองความ

ตองการของตลาดโดยรวม ทั้งการปรับปรุงเทคโนโลยี การซื้อเทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี

การใชเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งการนําระบบการ

ฝกอบรมมาใชใหเกิดการทํานวัตกรรม 

  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2549: 3) ใหความหมายไววา นวัตกรรม คือ การผลิต 

การเรียนรู การจัดการความรู และการใชประโยชนจากความคิดใหม เพื่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจ

และสังคม รวมถึงการสรางผลิตภัณฑ การบริการ กระบวนการผลิตใหม การปรับปรุงเทคโนโลยี การ

แพรกระจายเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนและเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

นอกจากความหมายของนวัตกรรมเชิงกวางแลวสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติยังไดใหความหมาย ของ

นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรไววา นวัตกรรม คือ การนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจาก

สิ่งที่มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม หรือสรางเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรค 

เพื่อทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

  กลาวโดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง การนําความรูและความคิดมาสรางสรรคมาใช

ในการสรางหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะทําใหเกิดสิ่งใหม

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาด โดยนวัตกรรมน้ีจะเปนตัวสรางความไดเปรยีบในการ

แขงขันและผลกําไรใหกับองคการในระยะยาว 
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  แหลงท่ีมาของนวัตกรรม 

  ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2549: 16-20) อธิบายวาจุดกําเนิดนวัตกรรมในธุรกิจมาจาก   

2 แหลง คือ 

  1. การคิดคนภายในองคการ องคการมักจัดต้ังหนวยงานวิจัยและพัฒนาข้ึนภายใน 

องคการ และจัดหาผูที่มีความสามารถในการคิดคนสิ่งใหมๆ หรือการพัฒนาสินคาและบริการใหม ซึ่ง

การเกิดนวัตกรรมที่มีคุณคาอยางตอเน่ืองน้ัน โดยทั่วไปมักมาจากการกระตุนนวัตกรรม โดยการใช

วัฒนธรรม องคการ เปนกลไกผลักดันใหบุคลากรทั้งหมดขององคการต่ืนตัว สรางความแปลกใหมและ

ความคิดสรางสรรคตางๆ ใหกับองคการ 

  2. การแลกเปลี่ยน เรียนรูและรับนวัตกรรมจากภายนอกหรือนวัตกรรมแบบเปด 

(Open Innovation) หมายถึง เปดรับแนวคิดใหมจากภายนอก ซึ่งจะทําใหแนวคิดใหมๆ เกิดข้ึนได

อยางรวดเร็ว และหลากหลายกวา รวมถึงอาจจะมีตนทุนคาใชจายที่ตํ่ากวาการพัฒนาเองทั้งหมด อาจ

ใชการ จางหนวยงานภายนอกที่มีความเช่ียวชาญมากกวา หรืออาจจะรวมมือในเชิงพันธมิตรกับ

หนวยงานที่มีความพรอมและบุคลากรในการสรางสรรคความคิดใหมๆเพื่อรวมกันคิดคนนวัตกรรม

จากความถนัดของทั้งคู เปนตน เทคนิคสําคัญในการพัฒนา การแลกเปลี่ยน เรียนรู และรับนวัตกรรม

จากภายนอก หรือนวัตกรรมแบบเปด ไดแก (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2549: 16-20) 

  1. ซื้อเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหมจากองคการภายนอก อาจเปนการซื้อนวัตกรรม

ที่องคการน้ันคิดคนข้ึนมาอยูแลว หรือจะเปนการจัดจางหนวยงานภายนอกเพื่อใหพัฒนาเทคโนโลยี

ตามลักษณะที่ตองการ 

  2.  การรวมมือในรูปแบบตางๆ กับองคการอื่น เพื่อนําความรูความสามารถและ

ทรัพยากรเขามาใชในการพัฒนารวมกันกับบุคลากรของกิจการ 

  3. เขารวมลงทุนและ/หรือเขาซื้อกิจการในหนวยงานเล็กที่มีศักยภาพสูง เพื่อนํา

จุดเดนของหนวยงานดังกลาวเขามาใชพัฒนาตอไปในอนาคต 

  4. การจัดต้ังศูนยกลางความรู (Knowledge Center) เพื่อใหเปนศูนยกลาง

เรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูล และแนวคิดใหมๆ ระหวางกันในวงกวาง เพื่อใหผูเช่ียวชาญในแตละสาขา 

เขามามีบทบาทในการสรางความคิดใหมๆ 

  ความสําคัญของนวัตกรรม 

   นวัตกรรมเปน กลยุทธที่สําคัญในการ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันเน่ืองจาก

องคการสามารถที่จะนําเสนอสินคา บริการ และกระบวนการในการทํางานใหมๆ ใหลูกคาอยาง

ตอเน่ืองตลอดเวลา ไมวาจะเปนความสามารถใน การนําเสนอสิ่งใหมทั้งในรูปของสินคาใหมบริการ

ใหม กระบวนการใหม ระบบใหม การสื่อสารใหม เทคโนโลยีใหม ใหกับลูกคาไดรวดเร็วกวาคูแขงขัน 

ประหยัด มีคุณภาพ และการมีกระบวนการ การทํางานที่จะชวยทําใหองคการสามารถทาในสิ่งที่ผูอื่น



67 
 

 

ไมสามารถทําตามและลอกเลียนแบบได ซึ่งจะทําใหองคการไดประโยชนมากมาย เชน ทําใหอยูรอดได

ในโลกอนาคตที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหเจริญเติบโตอยางชาญฉลาด ไดผลตอบแทนที่คุมคา 

ไดคุณคาเพิ่มแมในสิ่งที่มอียูทําอยู ประหยัดตนทุน มีกระบวนการงานงายข้ึน และเร็วข้ึนทําใหองคการ

มีชีวิตชีวา การทํางานสนุกสนานมากข้ึน มีทางแกปญหาที่สรางสรรคหลากหลายมากข้ึน และทําให

องคการมีมูลคาทรัพยสินมากข้ึน และนอกเหนือจากน้ันนวัตกรรมยังชวยใหองคการไดรับการปกปอง

ทางทรัพยสินทางปญญาจากคูแขงขันไดดวย (พสุ เดชะรินทร, 2549: 13-14) ดวยเหตุน้ีการทํางาน

อยางสรางสรรคในองคการนวัตกรรมจึงเปนสิ่งที่กําลังไดความนิยมอยางสูงในทุกวันน้ี หลายบริษัททั้ง 

Apple, Microsoft, Hewlett Packard, Pittsburg Plate, Toyota, Sony และ Honda ลวนเขา

รวมการแขงขันเพื่อเปนเจาแหงนวัตกรรมทั้งสิ้น แมในระดับประเทศ ทั้งรัฐบาลคานาดา และรัฐบาล

ออสเตรเลียก็ประกาศที่จะเปนประเทศนวัตกรรมเชนกัน การเปนองคการนวัตกรรมจึงเปนกระแสการ

แขงขันลาสุด ใครทําไดสําเร็จกอน ก็จะอยูในแถวหนาของผูประสบความสําเร็จในยุคตอไป สวน

องคการใดไมสนใจนวัตกรรมเลย อาจจะตองคอยๆ ตกยุคไปในที่สุด ดังน้ันทุกองคการทั้งภาครัฐและ

เอกชนจึงควรใสใจในความเปนองคการนวัตกรรมอยางจริงจัง (ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ, 2550: 28-29)  

  เน่ืองดวยนวัตกรรมมีความสําคัญมากมายดังที่ไดกลาวมาขางตน องคการตางๆ จึง

ใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรมเขามาใชในองคการ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่แตกตางกัน

ไปตามความแตกตางของแตละองคการ ซึ่งสามารถสรุปวัตถุประสงคของการสรางและนํานวัตกรรมไป

ใชในองคการไดดังตอไปน้ี (วรภัทร ภูเจริญ, 2550: 11-12; Kash, 1989: 24; Sherwood, 2001: 

55) 

  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการใหสูงข้ึน 

  2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

  3. เพื่อสรางตลาดใหม 

4. เพื่อพัฒนาชวงของสินคา เชน ความหลากหลายของสินคา 

  5. เพื่อลดตนทุนการผลิตและตนทุนแรงงานใหตํ่าลง 

  6. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 

  7. เพื่อลดการใชวัสดุ ลดการทาลายสิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงาน 

  8.  เพื่อทดแทนสินคาและบริการเดิมที่มีอยู 

  9.  เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑ ขอกําหนด มาตรฐาน กฎหมายตางๆ 

   10. เพื่อใหมีรูปแบบการใชงานที่ดีกวาเดิมและหลากหลายข้ึน 

   11.  เพื่อสรางรูปแบบการใชงานหรือกระบวนการใหม 
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  ประเภทของนวัตกรรม 

  ประเภทของนวัตกรรมไดมีผูแบงไวหลากหลาย ซึ่งสามารถรวบรวมได ดังน้ี 

   ประเภทนวัตกรรมแบงตามวัตถุประสงคการใชงาน (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 

2549: 6; ภาณุ ลิมมานนท, 2549: 21-22; Robert, 1995: 5-6)  

  1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) เปนผลิตภัณฑที่ถูกผลิตข้ึนในเชิง

พาณิชยที่ไดปรับปรุงหรือเปนสิ่งใหมในตลาด การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑจําเปนตองมีการคิดคน

และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองเพื่อเสนอคุณคาใหแกลูกคา ซึ่งตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญคือ 

การพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ ในการออกแบบตองคํานึงถึงประโยชนที่ลูกคาจะ

ไดรับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ แบงได 2 แบบ คือ (1) ผลิตภัณฑที่สามารถจับตองได (Tangible 

Product) หรือสินคาทั่วไป (Goods) (2) ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Product) หรือการ

บริการ (Service) 

  2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เปนการเปลี่ยนแนวทาง หรือ

วิธีการผลิตสินคา หรือการใหบริการในรูปที่แตกตางออกไปจากเดิม ดวยการพัฒนาสรางสรรค

กระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งตองอาศัยความรูทางเทคโนโลยีตลอดจนความรู 

กระบวนการและเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการประยุกตใชแนวคิดวิธีการ หรือกระบวนการ

ใหมๆ ที่สงผลใหกระบวนการผลิตและการทํางานโดยรวมใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึน 

  3. นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) การสรางนวัตกรรมทางการ

จัดการน้ันองคการจะตองใชความรูทางดานการบริหารจัดการมาปรับปรุงระบบโครงสรางเดิมของ

องคการ ซึ่งรูปแบบการบริหารจะเปนไปในลักษณะการมีสวนรวมของพนักงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความ

คิดเห็นใหมๆ เกิดความคิดสรางสรรค สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสามารถสราง

รายไดและนําไปสูผลกําไรใหกับบริษัทได เชน การบริหารขององคการในลักษณะที่เปนงานประจํา กับ

สายการบังคับบัญชาที่เปนแบบโครงการ เปนตน 

  4. นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) จะเกี่ยวของกับการนําเสนอบริการ

ใหมที่เกิดจากการสรางข้ึนใหม หรือ ปรับปรุงสิ่งเดิม เชน การปรับปรุงลักษณะการทํางาน เทคโนโลยี 

การใชงาน หรือดานอื่นๆ 

  5. นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) จะเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินทําธุรกิจที่สามารถสรางมูลคาใหเกิดข้ึน 

  6. นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) คือ การพัฒนาตลาดใหมที่มีการ

ปรับปรุงวิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุผลิตภัณฑโปรโมช่ันหรือราคา 

  7. นวัตกรรมองคการ (Organizational Innovation) คือ การสรางการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางธุรกิจ การปฏิบัติการ ตัวแบบ และอาจรวมถึงกระบวนการ การตลาดและรูปแบบธุรกิจ 
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เปนนวัตกรรมที่เนนการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและบริหารองคการซึ่งจะตองใชความรู

ความสามารถในดานการบริการการจัดการมาปรับปรุงการบริหารภายในองคการ 

  ประเภทนวัตกรรมแบงตามลักษณะการเปลี่ยนแปลง Harvard Business School 

(2003: 2-4) ไดแบงประเภทของนวัตกรรมไว 2 ประเภทหลัก ไดแก 

  1. นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Innovation) 

นวัตกรรมที่เปนสวนเพิ่ม จะใชประโยชนจากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยูแลว โดยอาจเปนการทาํสิง่ทีม่อียู

ใหดีข้ึน หรือเปนการสรางสิ่งใหมที่ดีข้ึนกวาเดิม 

  2. นวัตกรรมที่สรางความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical Innovation) นวัตกรรม

ประเภทน้ีจะเปนสิ่งใหมที่ไมเคยมีมากอน โดยนวัตกรรมที่เปนการสรางความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง 

จะถูกนําเขามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม 

   กระบวนการนวัตกรรม 

   Harvard Business School (2003: xi-xii) และ Sherwood (2001: 10) ไดกลาว

ไววากระบวนการนวัตกรรม คือ ข้ันตอนหรือกระบวนการที่ทําใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในองคการ โดย

กระบวนการนวัตกรรมมี 5 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  1. การสรางความคิดใหม (Idea Generation) ความคิดใหมๆ เกิดข้ึน 

  2. การรับรูถึงสิ่งที่เปนโอกาส (Opportunity Recognition) การวิเคราะหเพื่อหา

โอกาสความเปนไปไดทางธุรกิจหรือที่เรียกวา “โอกาสทางธุรกิจ” 

  3. การประเมินความคิด (Idea Evaluation) การคัดเลือกความคิดที่คิดวามีความกาวหนา 

  4. การพัฒนาความคิด (Development) การปรับเปลี่ยนความคิดจากแนวคิดไปสู

แนวทางการทํางาน 

  5. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย (Commercialization) การนําความคิดไปสู

กระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติจริงในองคการ 

  โดยสามารถแสดงภาพการเช่ือมโยงไดดังน้ี 
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ภาพที่ 15 กระบวนการนวัตกรรม 

ที่มา: Harvard Business School, Managing Creativity and Innovation (Boston: Harvard 

Business School Press, 2003). 

 

  ตัวแบบขององคการนวัตกรรม (Conceptual Model) 

  ตัวแบบหรือโมเดลขององคการนวัตกรรมไดมีผูเ ขียนไวทั้งในและตางประเทศ 

ดังตอไปน้ี 

  1. ตัวแบบองคการนวัตกรรม โดย Vrakking 

  Vrakking (1990: 94-102) ไดทําการศึกษาเรื่อง องคการนวัตกรรม (Innovative 

Organization) เปนการศึกษาโดยการหาความสัมพันธระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงของเขาใน

บทบาทของที่ปรึกษาการบริหาร การจัดการองคการ โดยเฉพาะความตองการสําหรับการปรับเปลี่ยน

การบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งเขาไดทําการศึกษาจากการทํางานเปนที่ปรึกษาดานนวัตกรรมใน 7 

บริษัทขนาดใหญและขนาดกลางที่ดําเนินธุรกิจมามากกวา 5 ป ผลในการศึกษาครั้งน้ี เขา ไดสรุป

ปจจัยที่เปนองคประกอบของการจัดการนวัตกรรมใน องคการนวัตกรรม ซึ่ง ประกอบไปดวย 4 กลุม

ตัวแปร และไดสรุปตัวแบบขององคการนวัตกรรมตามภาพที ่16 ดังน้ี 

  1.1 ปจจัยดานทรัพยากรเทคโนโลยี (Technological Resource Management) 

คือ การจัดการ การสะสมความรู และประสบการณ ความรูในการทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อให

เกิดความเขา ใจเทคโนโลยีที่มีอยูและกําลังจะเกิดข้ึน ดังน้ันองคการจะตองมีการประเมินเทคโนโลยี 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเขากันไดของเทคโนโลยีที่เปนเทคโนโลยีแบบใหมทั้งในปจจุบันและ

อนาคตที่จะสงผลกระ ทบตอทักษะและศักยภาพทางดานเทคโนโลยีขององคการ โดยเฉพาะในสาขา

การสรางความคดิใหม 

(Idea generation) 

การรับรูถึงสิ่งที่เปนโอกาส 

(Opportunity 

Recognition) 

การพัฒนา 

(Development) 

การใชประโยชน 

ในเชิงพาณิชย 

(Commercialization) 

การประเมินความคิด 

(Idea Evaluation) 
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เทคโนโลยีข้ันสูงที่มีผลโดยตรงกับการผลิต การขนสง การจางงาน ระดับของการลงทุน และความ

เปนอยูของหนวยเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจทั้งหมด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและที่ต้ังของบรษัิทจะ

เปนตัวกําหนดของกลยุทธที่ มุงสูการลดตนทุน หาผลิตภัณฑที่เหมาะสม และผลิตภัณฑที่หลากหลาย

หรือดําเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง การวิจัยในระบบการผลิตที่มีความยืดหยุน ได

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาปจจัยดานเทคโนโลยีทําใหพวกเขามีความสามารถในการแขงขันได 

แนวคิดทางดานนวัตกรรมหลักทั้งหลายถูกสรางมาจากความเหมาะสมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลมากในการสรางความเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอุตสาหกรรม เห็นได

ชัดเจนในการบริษัทที่เกี่ยวของกับงานบริการ เชน งานธนาคาร สายการบิน เปนตน 

  1.2  ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

พนักงานถือเปนผูสรางนวัตกรรม ดังน้ัน องคการตองใหการศึกษาหรือฝกอบรมใหพนักงานมีความรูที่

สามารถนําไปเช่ือมโยงกับความคิดสรางสรรคและความเปนผูประกอบ การเพื่อใชในการสราง

นวัตกรรม องคการควรจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ โดยการนําระบบการจัดการสาย

อาชีพเขามาใช องคการควรจะสรางใหเกิด “ทีมขามสายงาน” เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางดาน

ความคิด ความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญและประสบการณการทํางาน ขณะเดียวกันองคการ

ตองมีวัฒนธรรมที่เปนคานิยมรวมที่เนนความสําเร็จในการทํางาน และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

รวมไปถึงการมีกฎระเบียบภายในและโครงสราง ที่สอดคลองเปนเหตุเปนผลกัน และการมีผูนําที่มี

ภาวะผูนําที่กลาเสี่ยงและสามารถสรางแรงจูงใจใหกับทีมงาน เมื่อองคการมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมแลว 

ก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมนวัตกรรมและผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

   1.3 ปจจัยดานบรรยากาศองคการ (Organizational Conditions) กระบวนการของ

นวัตกรรมน้ันมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับปจจัยดานบรรยากาศองคการ การสรางนวัตกรรมจะข้ึนอยู

กับวิสัยทัศน กลยุทธ และโครงสรางองคการ 

   1. วิสัยทัศน ถือเปนเงื่อนไขหลัก ในการจัดการนวัตกรรมตองการวิสัยทัศน

ที่แสดงถึงความปรารถนาที่เดนชัดในการสรางนวัตกรรม 

   2. กลยุทธ องคการควรพัฒนากลยุทธใหมีความชัดเจนภายใตนโยบาย

ทั่วไป ซึ่งควรมีการระบุถึงเปาหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจ 

   3. โครงสรางองคการ จะตองสงเสริมศักยภาพดานนวัตกรรมดังน้ันองคการ

จึงตองปรับโครงสรางใหมีความเหมาะสมกับแนวทางขององคการ ซึ่งโครงสรางองคการแบบโครงการ 

(Adhocracy Structure) ถือเปนโครงสรางที่มียืดหยุนและมีความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนา

นวัตกรรมที่ตองมีความรวดเร็ว การควบคุม และคุณภาพนอกจากการจัดการปจจัยภายในองคการ

แลว การทาความเขาใจสภาพแวดลอมและตลาดก็เปนสิ่งที่สําคัญและมีการเปลี่ยนแปลง แผน

นวัตกรรมมีความสําคัญอยางมากตอการแขงขันและตองพิจารณาวามันไกลหรือยากแคไหนที่จะ



72 
 

 

สามารถไปใหถึงหรือทําใหได องคการตองรูวาลูกคาตองการอะไรมากที่สุดแลวองคการก็จะตอบสนอง

ความตองการน้ันบรรยากาศเงื่อนไขภายนอก สภาพการเมือง และเศรษฐกิจจะเปนตัวช้ีวัดสําหรับ

แนวทางในความพยายามเบื้องตนในการจัดการนวัตกรรม 

  4. ปจจัยดานการปฏิบัติการ (Operational Guidance) จะเห็นไดวา

องคการสวนใหญขาดการวางแผนและงบประมาณในระยะยาวในการสรางนวัตกรรมจึงทําใหเกิด

ความลมเหลวในการสรางนวัตกรรม ดังน้ันองคการจะตองใหความใสใจกับการจัดการดาน

งบประมาณ การวางแผนและการคัดเลือกโครง การ การควบคุมเปนสิ่งสําคัญในการสรางนวัตกรรม 

ประเด็นที่สําคัญที่สุดคือ การควบคุมงบประมาณ เวลา ความเร็ว ซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธในการตอสู 
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   โดยสามารถแสดงภาพการเช่ือมโยงไดดังน้ี 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ตัวแบบองคการนวัตกรรม โดย Vrakking 

ที่มา: W. J. Vrakking, “The Innovative Organization” Long Range Planning 23, 2  

(Retrieved December 23, 2008) 94-102. 
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  ตัวแบบองคการนวัตกรรม โดยสํานักนวัตกรรมแหงชาติ 

  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2549: 20-21) ไดเสนอตัวแบบองคการ

นวัตกรรมโดยกลาววาองคการจะสงเสริมนวัตกรรมที่เปนระบบไดตองมีองคประกอบ ดังน้ี 

  1. บุคลากรมีความเขาใจวาองคการกําลังเดินไปในทางใด และจะไปใหถึง

เปาหมายอยางไร (จุดหมายและกลยุทธ) 

  2. ทีมผูบริหารมุงมั่นในการทํานวัตกรรมและไดเริ่มลงมือทํา 

  3. สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสนับสนุน ไดแก ความเช่ือถือ ภาวะผูนําในทุก

ระดับ การสื่อสารที่ดี การทํางานรวมกันเปนทีม และกลาเสี่ยง 

  4. วัฒนธรรมและโครงสรางองคการ บุคลากรมีทักษะที่ดีและไดรับการ

กระตุนใหใชทักษะ 

  5. ผูบริหารระดับกลางสนับสนุนและเขาใจการบริหารกระบวนการทาง

นวัตกรรมในบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค 

 โดยสามารถแสดงภาพการเช่ือมโยงไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ตัวแบบองคประกอบองคการนวัตกรรม โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

ที่มา: สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, การจัดการนวัตกรรมสาหรับนักบริหาร (กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549).  

ผูบรหิารระดับสงูได 

สนับสนุนการทาํนวัตกรรม 

การทาํแผนที่เสนทางการ

ทํานวัตกรรมโดยใช

บุคลากรจากสํานักงาน

การสนับสนุนให 

บุคลากรทํานวัตกรรม 

 คน 
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  ตัวแบบองคการนวัตกรรม โดยไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ 

  ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ (2550: 25-27) ไดแสนอตัวแบบขององคการ

นวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติไดงาย ซึ่งประกอบดวยองคประกอบดังตอไปน้ี 

  1. ระบบสรางสรรค (Creative System) องคการที่มุงสูความเปนองคการ

นวัตกรรม ตองกําหนดต้ังแตนโยบายที่จะยกระดับองคการสูนวัตกรรมเพื่อการแขงขันในโลกกวาง 

และตองสื่อสารนโยบาย นวัตกรรม ใหพนักงานทุกระดับเขาใจ เพราะการกาวสูความเปนองคการ

นวัตกรรมไดน้ัน ตองใหความพรอมเพรียงกันทั้งนโยบาย ระบบ และคนนโยบายสรางสรรคที่เอื้อตอ 

นวัตกรรม น้ัน ตองเปนนโยบายที่เห็นคุณคาของคน ใหเกียรติคน และเหน่ียวนาพลังสรางสรรคในตัว

บุคคลออกมาสูกระบวนงานใหมากที่สุด และระบบการบริหารจัดการ ตองเปนสไตลผสมผสาน 

ระหวางความมั่นคงของระบบคุณภาพ และความเปดกวางตอการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ระบบที่

สรางสรรคแหงองคการนวัตกรรมมีลักษณะ ดังน้ี คือ 

  1.1 ระบบที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง 

  1.2  มีความยืดหยุนในโครงสรางที่มั่นคง 

  1.3 มีความเปนธรรมและการใหโอกาสตอการผิดพลาดเล็กนอย 

  1.4  มีการจัดสรรประโยชนอยางทั่วถึงตอทุกคนที่เกี่ยวของ 

  1.5  นโยบายชัดเจนในขณะที่รับกลยุทธที่ไมชัดแจงได 

  1.6 มุงผลระยะยาวมากกวาผลระยะสั้น 

  2. ผูสรางสรรคนวัตกรรม (Creative People) องคการนวัตกรรมได 

ตองพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

  2.1 ความคิดสรางสรรค คือ ความคิดที่นําไปสูสิ่งใหมที่ดีกวาเดิมหรือ

พัฒนาสิ่งเดิมใหมี คุณคาใหมๆ หรือคิดแกปญหา ไมใชตอกยํ้าหรือเพิ่มปญหา คิดเพื่อความสามัคคี ไม

คิดเพื่อความแตกแยก คิดเพื่อความเจริญ ไมคิดเพื่อการทําลายลาง 

  2.2 การพูดจาที่สรางสรรค คือ การพูดจาที่นําไปสูความเจริญความ

สามัคคี ความเคารพใหเกียรติกัน ใหกําลังใจกัน ใหสติปญญา แลกเปลี่ยนความรู และเทคนิควิธี ไม

นินทา สอเสียด กลาวราย ยุยง ดูหมิ่นกัน 

  2.3 การกระทําที่สรางสรรค คือ การพากันพัฒนา พากันเรียนรูพากัน

ฝกฝน พากันแลกเปลี่ยนคุณคากัน 

  3. วัฒนธรรมสรางสรรค (Creative Culture) องคการที่มุงสูความเปน

องคการนวัตกรรม ตองสถาปนาวัฒนธรรมสรางสรรค คือ เปนวัฒนธรรมเปด พรอมรับคุณคาใหม มี

ความหลากหลาย เคารพคุณคาของคนทุกคน วัฒนธรรมแหงการออกจากปญหา ไมเพิ่มปญหา มีการ
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ใหกําลังใจ กัน วัฒนธรรมแหงการเรียนรู มีความกลาแตกตาง มีการนําเสนอสิ่งใหม วัฒนธรรมการ

หารือ และวัฒนธรรมการวิจัย ทดลอง และพัฒนาสารพัด 

 โดยสามารถแสดงภาพการเช่ือมโยงไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 18 ตัวแบบองคการนวัตกรรม  

ที่มา: ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ, Creativity and Innovation การสรางสรรคนวัตการ เพ่ือ

ศักยภาพการแขงขันสูอนาคต (กรุงเทพมหานคร: Pluspress, 2550) 

 

   อุปสรรคตอการสรางนวัตกรรมในองคการ 

  เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2551: 9) กลาววา การสรางนวัตกรรมหรือแนวความคิด

ใหมใหเกิดข้ึนในองคการมักจะเผชิญกับอุปสรรคบางประการ ไดแก 

  1. ความเคยชินในสิ่งที่ทาอยูเดิม (Perceptual Block) ทําใหขาดการ

สังเกตสิ่งอื่นรอบๆ ตัว แตกลับใหความสําคัญเฉพาะสิ่งเปาหมายเดิม ชองทางเดิม ทําใหเกิดการตี

กรอบมุมมอง ขังตัวเองอยูในกลองสี่เหลี่ยม คิดนอกกรอบไมเปน 
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  2. ดานอารมณ (Emotional Block) ซึ่งทําใหเกิดความกลัว ลังเล ไมกลา

ทํา ไมกลาถาม และไมกลาสงสัย ซึ่งมักจะเกิดกับองคการที่มีรากเหงาวัฒนธรรมแบบหลายลําดับช้ัน

ผสมกับระบบอาวุโส 

  3. สภาพแวดลอม (Environmental Block) ซึ่งมีผลมาจากการที่ปจจุบัน

สภาพแวดลอมมีสิ่งจูงใจใหคนทํางานหันเหออกจากการทํางานมากข้ึน เชน การแอบ หรือเขาเวปไซต

ที่ชอบสวนตัว การขาดชองทางในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงกิจกรรมทางสังคมอื่นๆทําให

คนทํางานอาจใหความสําคัญกับงานนอยลง 

  4. ดานวัฒนธรรม (Culture Block) ซึ่งจะเห็นไดชัดในวัฒนธรรมไทยที่

ผูนอยจะนิยมทําตามผูใหญจะปลอดภัยที่สุด ทําใหไมเกิดแนวความคิดใหมๆ ข้ึนมาได สวน พสุ เดชะ

รินทร (2549: 78) ไดกลาวถึงพฤติกรรมที่สําคัญสองประการที่ขวางกั้นไมใหองคการมีความสามารถ

ดานนวัตกรรมกัน ไดแก 

  4.1 ภาวะของการหลงตนเอง (Complacency) ซึ่งพฤติกรรมการหลง

ตัวเองน้ีเปนสิ่งที่เปนอันตรายอยางย่ิง โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาวะที่การแขงขันเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วเชนในปจจุบัน พฤติกรรมการหลงตัวเองน้ันอาจจะเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการไมวาจะ

เปนความสําเร็จในอดีตที่มีและสั่งสมมานาน การไดรับการยกยองเชิดชูมาตลอด ทําใหทั้งผูบรหิารและ

บุคลากรในองคการมีความรูสึกเหมือนกับวาตนเองอยูบนหอคอยงาชาง และคิดวาความสําเร็จที่เกิด

ข้ึนมาต้ังแตอดีตน้ันจะอยูติดตัวตลอดไป เรื่อยๆ ทําใหไมพรอมที่จะเปดรับตอสิ่งใหมๆ และคิดวาไม

จําเปนที่จะตองมีนวัตกรรมใหมๆ เกิดข้ึนดวย องคการเหลาน้ีมักจะชอบมีคากลาวอางในลักษณะที่วา 

“ทําไมจะตองเปลี่ยนแปลงดวย ในเมื่อสิ่งที่ทํามาในอดีตก็ประสบความสําเร็จดวยดี” ทัศนคติใน

ลักษณะดังกลาวอาจจะเหมาะสมในอดีต แตในสภาวะที่ทุกอยางเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยาง

รวดเร็ว 

  4.2  การดูถูกคนอื่น หรือ เรียกวาโรค NIH (NIH Syndrome) ซึ่งยอมา

จาก Not-Invented-Here Syndrome คือบุคคลหรือองคการใดที่เปนโรคน้ีมักจะคิดวา สิ่งใดก็ตามที่

ถูกคิดคนหรือพัฒนาหรือนามาจากภายนอก องคการ หรือไมไดเปนสิ่งที่ตนเองคิดและพัฒนาข้ึนมา

เองใชไมไดทั้งสิ้น จริงๆ แลวโรค NIH ก็ถือเปนลักษณะของการหลงตัวเองอยางหน่ึง แตนอกจากจะ

หลงตัวเองแลวยังมองวาคนอื่นกระจอกหมด พวกน้ีจะมองวาสินคา บริการแนวคิด หรือสิ่งที่องคการ

อื่นทําเปนสิ่งที่ใชไมได สิ่งที่ดีที่สุดจะตองเกิดข้ึนจากตนเองหรือในองคการตนเองเทาน้ัน ถาองคการใด

หรือบุคคลใดที่มีโรคน้ีเปนโรคประจําตัว ก็จะมีลักษณะที่ปดหูปดตา ไมพรอมที่จะรับรูหรือเปดรับตอ

พัฒนาการตางๆ ที่เกิดข้ึนภายนอก องคการ องคการที่เปนโรค NIH ก็จะสงผลตอความสามารถใน

ดานนวัตกรรมของตนเองอยางมาก เน่ืองจากนวัตกรรมในปจจุบันไมไดเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากภายใน 

องคการ เพียงอยางเดียว ในปจจุบันนวัตกรรมใหมๆ ที่บังเกิดผลมักจะมาจากภายนอก แลวองคการ
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เองจะตองปรับสิ่งที่ไดรับจากภายนอกเขามาใชในองคการมากกวาจากแนวคิดการพัฒนาองคการไปสู

การเปนองคการนวัตกรรมน้ัน ไดมีนักวิชาการทั้งในและตางประเทศไดใหขอเสนอแนะและแนวทาง 

ในการดําเนินการไวเปนจํานวนมาก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในสวนของแนวคิดองคการ

นวัตกรรมน้ัน งานวิจัยฉบับน้ี จึงไดสรุปรวบรวมความคิดและองคประกอบขององคการนวัตกรรม

เอาไว 12 องคประกอบ คือวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมาย โครงสรางองคการ วัฒนธรรม คานิยม 

และบรรยากาศการทํางาน ผูนํา บุคลากร ทรัพยากร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การให

รางวัลและการยอมรับ การสื่อสาร การจัดการความรูและขอมูลขาวสาร การประเมินและการลาเลียง

ความคิดและเครือขาย นอกจากน้ีเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึนและเพื่อเปนแนวทาง

สําหรับองคการที่สนใจพัฒนาองคการ ไปสูการเปนองคการนวัตกรรม จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา

องคการที่เปนกรณีศึกษาที่ไดรับการยอมรับวาเปนองคการนวัตกรรมดวย 

  8.3 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

   ความหมายของภาวะผูนํา 

  ภาวะผูนําไดรับความสนใจ และมีการศึกษามาเปนเวลานานแลวเพื่อใหรูวาอะไรเปน

องคประกอบที่จะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนํา หรือมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ไดมี

การศึกษาต้ังแตคุณลักษณะของผูนํา (Traits) อํานาจของผูนํา (Power) พฤติกรรมของผูนํา 

(Behavior) แบบตางๆ และในปจจุบันก็ยังมีการศึกษาภาวะผูนําอยูตลอดเวลา โดยพยายามหาภาวะ

ผูนําที่มีประสิทธิผลในแตละองคการ หรือในสถานการณตางๆ มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไว

หลากหลายแตกตางกัน เชน นอรทเฮาส (Northouse, 2009) ไดกลาวถึงภาวะผูนําวาเกี่ยวของกับ

คุณลักษณะ (Trait) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior) และความสัมพันธ

(Relationship) โดย ยุคล (Yukl, 2002) ไดอธิบายวาสาเหตุที่ความหมายของภาวะผูนํามีหลากหลาย

แตกตางกันไววา อาจเน่ืองจากขอบเขตเน้ือหาและความสนใจภาวะผูนําในการศึกษาของนักวิจัย

แตกตางกัน ในที่น้ีจะนําเสนอทัศนะของนักวิชาการที่ไดนิยามไวหลากหลาย ดังน้ี  

  ในทัศนะของนักวิชาการตางประเทศใหทัศนะไวหลากหลาย เชน ภาวะผูนําเปนเรื่อง

ของศิลปะในการใชอิทธิพลหรือกระบวนการใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น เพื่อใหเขามีความเต็มใจ และ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของกลุม (Koontz and 

Weihrich, 1988) เปนกระบวนการของการช้ีแนะและอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกของกลุม 

(Stoner and Freeman, 1989) เปนความสามารถที่จะสรางความเช่ือมั่นและใหการสนับสนุนบุคคล

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ (DuBrin, 2002) เปนความสามารถในการชักจูงผูอื่นใหทําตามใน

สิ่งที่ตนเองตองการได (O’Leary, 2000) เปนกระบวนการของการมีอิทธิพลตอผูอื่นเพื่อใหเกิดความ

เขาใจและการเห็นพองตองกันเกี่ยวกับเปาหมายและวิธีการที่ตองการปฏิบัติใหสําเร็จ อีกทั้งเปน

กระบวนการของการชวยใหความพยายามของบุคคลและกลุมไดบรรลุถึงเปาหมายที่มีรวมกัน 
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(shared goal) (Yukl, 2002) เปนกระบวนการในการดลบันดาลใจ (inspire) ใหบุคคลอื่นทํางานให

ประสบความสําเร็จ 

  สวนทัศนะของนักวิชาการไทยไดทัศนะไวสอดคลองกัน เชน ภาวะผูนํา เปน

พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหน่ึงที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (shared goal) 

หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซึ่งทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (Shared Purposes) หรือเปนความสามารถที่จะสราง

ความเช่ือมั่นและใหการสนับสนุนบุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคการ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2549) 

ภาวะผูนํา เกี่ยวของกับการใชอิทธิพลตอบุคคลอื่นใหกระทําในสิ่งที่ผูนําตองการ (สมยศ นาวีการ, 

2549) เปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตามเพื่อที่จะนําไปสูการ

บรรลุเปาหมายของกลุมตามที่กําหนดไว (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2549) เปนความสามารถหรือ

กระบวนการที่บุคคลมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นหรือกลุมคน สามารถกระตุนจูงใจใหบุคคลอื่นเช่ือถือ 

ยอมรับ และทําใหเกิดความพยายามและความสามารถที่สูงข้ึนในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายรวมกนั 

(รัตติกรณ จงวิศาล, 2549) เปนความสามารถในการบริหารตนเองและครองใจผูอื่นได โดยสามารถใช

คนอื่นใหทําบางอยางตามเปาหมายและแนวทางที่ตนวาดฝนหรือคาดคะเนเองได (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 

2549) เปนกระบวนการที่บุคคลใชอํานาจหรืออิทธิพลตอผูอื่นเพื่อใหบุคคลหรือกลุมยอมปฏิบัติตาม

ความตองการของตนเอง ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว (ทองใบ สุดชาร,ี 2549 ) ภาวะ

ผูนําเปนการที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อ

ปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย (กวี วงศพุฒ, 

2550) เปนการกระทําระหวางบุคคลโดยบุคคลที่เปนผูนําจะใชอิทธิพล (influence) หรือการดล

บันดาลใจ (inspiration) ใหบุคคลอื่นหรือกลุมกระทําหรือไมกระทําบางสิ่งบางอยางตามเปาหมายที่

ผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว (ธวัช บุณยมณี, 2550) ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการอิทธิพลทาง

สังคมที่บุคคลหน่ึงต้ังใจใชอิทธิพลตอผูอื่นใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนด รวมทั้งการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการอิทธิพลที่ชวยใหกลุมบุคคล

สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2550) และภาวะผูนําเปนกระบวนการมี

อิทธิพล (influence) ซึ่งกันและกันระหวางผูนําและผูตามเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

ขององคการ (objectives) และเกิดการเปลี่ยนแปลง(change) (วิโรจน สารรัตนะ, 2553) 

   ลักษณะภาวะผูนํา 

  มิทเชล และ ลารสัน จูเนียร (Michell and Larson, Jr., 1987) ไดช้ีใหเห็น

องคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาวาผูนําใดมีภาวะผูนําหรือไม ไดแก (1) ผูนําเปน

กระบวนการของการใชอิทธิพล (2) มีระดับความถูกตองของการใชอิทธิพล และ (3) มีความสําเร็จ

ของจุดมุงหมายที่ต้ังไวดังน้ี 
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  1. ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการใชอิทธิพล ที่ผูนําพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู

ตามเพื่อใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามตองการโดยมีจุดมุงหมายขององคการเปนเปาหมาย ไมใช

เรื่องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผูนําไดโดยที่ไมไดมีการกระทําใดๆ เปนกระบวนการ (process) ใหเกิด

อิทธิพลตอผูอื่น ดังน้ัน ผูนําทางจากการแตงต้ัง เชน ผูอํานวยการ ผูบัญชาการ อาจจะมีภาวะหรือไมก็

ได ทั้งน้ีข้ึนอยูวามีลักษณะทั้ง 3 ประการหรือเปลา ในทางตรงขาม ผูที่แสดงภาวะผูนําอาจจะไมเปน

ผูนําที่แบบทางการ แตมีองคประกอบ 3 ประการน้ัน 

  2. ภาวะผูนํา นอกจากเปนกระบวนการแลว ภาวะผูนําจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูตาม

ยอมใหผูนําใชอิทธิพลตอตัวเขา ซึ่งโดยทั่วไปก็ตองพิจารณาถึงระดับความถูกตองของอิทธิพลที่ใชดวย

วาไมใชเปนการใชอํานาจเขาขูเข็ญ หรือบีบบังคับใหทําตาม เพราะถาเปนการเชนน้ันก็ไมถือวาผูนํามี

ภาวะผูนําได 

  3. ภาวะผูนํา จะถูกอางถึงเมื่อจุดมุงหมายของกลุม หรือองคการประสบความสําเร็จ

ดังน้ันถาหากผูนําไมสามารถนํากลุมไปสูความสําเร็จดังกลาวได ก็ยอมหมายถึงวาผูนําไมไดแสดงภาวะ

ผูนําหรือไมมีความสามารถในการนําน่ันเองอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของภาวะผูนํา 

จะเห็นวาความหมายของประสิทธิภาพของภาวะผูนําก็เหมือนกับความหมายของภาวะผูนําที่มีมาก

และแตกตางกันไปตามความสนใจ และขอบเขตการศึกษาของนักวิจัย นอกจากน้ันสิ่งสําคัญอีก

ประการหน่ึง คือ เกณฑ (Criteria) ที่จะใชวัดหรือประเมินประสิทธิภาพของภาวะผูนํา  

  3.1 ผลที่เกิดข้ึนของกลุม (Outcome) คือผลที่เกิดข้ึนของกลุม เน่ืองจากความสามารถ 

ในการนํา หรือภายใตการนําของผูนํา เชนผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของกลุม การสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคที่ต้ังไว การอยูรอดของกลุม ความกาวหนาของกลุม ความพรอมของกลุม ความสามารถ

ในการแกปญหาของกลุม ความพึงพอใจของสมาชิกของกลุมที่มีตอผูนํา และฐานะที่ไดรับการยอมรับ

ไมเปลี่ยนแปลงของผูนํา สําหรับผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในองคการธุรกิจ อาจจะเห็นไดชัดจากผล

กําไรที่เพิ่มข้ึน ยอดขายที่เพิม่ข้ึน ครองสวนแบงของตลาดมากข้ึน เงินหมุนเวียนลงทุนมากข้ึน รวมทั้ง

การยอมรับในผูนําจากผูบังคับบัญชา เพื่อน และผูตามมากข้ึน สวนองคการของรัฐมักจะเนนไปที่

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตและการบริการขององคการ 

  3.2 ทัศนคติของผูตาม (Attitude of Followers) ทัศนคติของผูตามหรือผูใตบังคับ   

บัญชาที่มีตอผูนํา นิยมใชเปนเกณฑตัดสินประสิทธิภาพของผูนําอีกเกณฑหน่ึง ซึ่งสวนใหญจะทราบได 

โดยการใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูตาม ดังตัวอยางคําถามตอไปน้ี ผูนําสามารถตอบสนอง

ความตองการและคาดหวังของผูตามไดดีเพียงใด ผูตามชอบยกยองและยอมรับผูนําเพียงใด ผูตามมี

ความยินดีในการปฏิบัติงานตามคําสั่งหรือคําขอรองของผูนําแคไหน ผูตามตอตาน เพิกเฉย ที่จะไม

ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอรองของผูนําหรือเปลา นอกจากน้ัน อาจดูไดจากการมีคํารองทุกขและบัตร
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สนเทหตางๆ สงถึงผูนําในระดับสูงกวา รวมทั้งการขอยาย การขาดงาน การหนวงเหน่ียวงาน และการ

หยุดงานมากข้ึน เปนตน 

  3.3 คุณภาพของกระบวนการกลุม (Quality of Group Process) คุณภาพของ

กระบวนการกลุมก็เปนเกณฑที่ใชประเมินประสิทธิภาพของผูนํา โดยประเมินจากความสนับสนุนดาน

ตางๆ และความต้ังใจที่จะทําใหคุณภาพของกระบวนการกลุมของลูกนองมีคุณภาพดีข้ึนในดานความ 

สามัคคีความรวมมือ แรงจูงใจ การแกปญหา การตัดสินใจ การแกไขความขัดแยง ประสิทธิภาพ ของ

งานเฉพาะดาน กิจกรรมขององคการ การมีทรัพยากรอยางพอเพียง และความพรอมของกลุมที่จะ

รับมือตอการเปลี่ยนแปลง และเหตุการณวิกฤตตางๆ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของการทํางาน 

การสรางความมั่นใจใหสมาชิก การเพิ่มพูนทักษะในงาน และการพัฒนาสุขภาพจิตของสมาชิกใหดีข้ึน 

  เมื่อพิจารณาคําวา ผูนํา ผูจัดการ และผูบริหาร จะเห็นวามีความแตกตางกัน แตก็ยัง

นิยมใชแทนกันเพื่อใหเขาใจถึงลักษณะขององคการที่ผูนําเกี่ยวของอยู สําหรับประสิทธิภาพของภาวะ

ผูนําน้ัน ไดมีการสรุปเกณฑที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพ ผูนําไว 3 เกณฑ คือ ผลที่เกิดข้ึนของ

กลุมทัศนคติของผูตาม และคุณภาพของกระบวนการกลุม 

   วิธีศึกษาภาวะผูนํา 

   การศึกษาภาวะผูนําไดกระทํากันมานานแลว และมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา

จํานวนมากอยางไรก็ตามในการศึกษาเหลาน้ัน จะมีแนวทางการศึกษาไมแตกตางกันนัก ดังที่ ยุคล 

(Yukl, 1989) ไดสรุปแนวทางการศึกษาภาวะผูนําของงานวิจัยไดเปน 4 แนวทาง ดังตอไปน้ี คือ 

ศึกษาอํานาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) ของผูนํา ศึกษาคุณลักษณะ (Trait 

Approach) ของผูนํา ศึกษาพฤติกรรม (Behavior Approach) ของผูนํา และศึกษาสถานการณ 

(Situational Approach) ของผูนํา กลาวคือ 1) อํานาจ-อิทธิพล (Power-Influence Approach) 

การศึกษาประสิทธิภาพของภาวะผูนําจากอํานาจ- อิทธิพลของผูนํา สวนใหญจะเนนหรือพิจารณาที่

ขนาด ชนิดและการใชอํานาจของผูนําดังที่ยอมรับกันแลววาอํานาจเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูนํา เพราะ

นอกจากจะทําใหมีอิทธิพลตอลูกนองแลว ยังสามารถมีอิทธิพลตอเพื่อนผูนําในระดับเดียวกันตอ

ผูบังคับบัญชาในระดับสูง รวมทั้งบุคคลภายนอกหนวยงานและองคการได ในการศึกษาวิจัยชนิดน้ี 

นักวิจัยจะมีคําถามที่ตองการคําตอบอยูหลายคําถาม ไดแก 

  1. อะไรคือแหลงของอํานาจผูนํา ลักษณะเฉพาะใดของผูนํา และในสถานการณเชน

ไรที่ทําใหผูนํามีอํานาจ 

  2. ทิศทางการเพิ่มและลดอํานาจของผูนําจากกระบวน การแลกเปลี่ยนอิทธิพลเปน

อยางไร นอกจากน้ัน การที่ตองวิเคราะหอํานาจของผูนําพรอมๆ กับ การวิเคราะหอํานาจของ

หนวยงานและกลุมคน ทําใหการประเมินประสิทธิภาพของภาวะผูนํามุง เนนไปที่ความสามารถในการ

ปรับตัวขององคการตอสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป อันเน่ืองมาจากใชกลยุทธอิทธิพลของผูนํา 
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    กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหน่ึงพยายามใช

อิทธิพลตอบุคคลอื่น ใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว ใน

การกลาวถึงภาวะผูนํา จะตองพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 3 ประการ คือ ภาวะผูนําที่เปนกระบวนการของ

การใชอิทธิพล ภาวะผูนําอยูที่ระดับความถูกตองที่ผูตามจะปฏิบัติตาม และการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

ผูนําคือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุม จะมาจากการเลือกต้ัง แตงต้ัง หรือยกยองจากกลุมใหเปนผู

ช้ีแนะ ชวยเหลือใหกลุมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว และมีวิธี

การศึกษาภาวะผูนํา 4 แนวทาง คือ ศึกษาอํานาจ-อิทธิพลของผูนํา (Power-Influence Approach) 

ศึกษาคุณลักษณะของผูนํา (Trait Approach) ศึกษาพฤติกรรมของผูนํา (Behavior Approach) 

ตลอดจนศึกษาจากสถานการณ (Situational Approach) น่ันเอง 

 

9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

   สุภาภรณ ประสงคทัน (2558) การบริหารจัดการคนเกง: เครื่องมือในการเพิ่มขีด

ความสามารถขององคการ มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคนเกง ความสําคัญของคนเกง 

และการบริหารจัดการคนเกงจากนักวิชาการทั้ง ในไทยและตางประเทศ โดยผูเขียนระบุสาม

คุณลักษณะสําคัญที่พึงประสงคของคนเกงคือ เปนผลการปฏิบัติงานดี (High Performance) กายภาพ

ในการทางานและเอื้อตอการพัฒนา (High Potential) และเปนผูมีจิตสํานึกดี (Conscientiousness) โดย

คนเกงสามารถเพิ่มมูลคาทางการตลาด (Market Value) และสามารถสรางผลกําไรใหองคการได 

กลุมคนเกงในองคการมักเปนคนกลุมเล็กๆ โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 3-10 ของจํานวนพนักงานที่มี

อยู ดังน้ัน สิ่งที่ทาทายสําหรับองคการในปจจุบันคือการออกแบบระบบการบริหารจัดการคนเกงเพื่อ

สรรหา พัฒนา และรักษาคนเกงในองคการ จากผลการสํารวจขององคการช้ันนําดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษยพบวา กิจกรรมการพัฒนาคนเกงในองคการเปนกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับ

มากที่สุดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการคนเกง 

   พรรัตน แสดงหาญ (2556) ไดศึกษาการธํารงรักษาคนเกงในองคการ ผลการศึกษา

พบวา  คนเกงเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหองคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน การ

สูญเสียคนเกงนอกจากจะทําให องคการสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขันแลว ยังกอใหเกิดผลเสีย

ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินอีกหลายประการ ดังน้ัน องคการ ตางๆ จึงควรหาวิธีการธํารงรักษา

คนเกงไว บทความน้ีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงถึงปจจัยที่มีผลตอการธํารงรักษาคนเกงในองคการ โดย 

วิเคราะหขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยที่ไดจากการสํารวจขอมูลในนิคม

อุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ซึ่งพบวาวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางาน บทบาทของหัวหนา

งาน โอกาสความกาวหนาและศักยภาพ การเรียนรูและการพัฒนา และรางวัลหรือคาตอบแทน เปน

ปจจัยที่มีผลตอการธํารงรักษาคนเกง ดังน้ัน องคการควรใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว โดยเฉพาะ
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ใน เรื่องของการสรางความผูกพันในการทํางาน ความยืดหยุนในการทํางานและระบบการสื่อสารที่ดี

รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของ หัวหนางานใหการสนับสนุนและจูงใจคนเกง เพื่อการธํารงรักษาและ

ปองกันการสูญเสียคนเกงไปจากองคการ 

  วันเพ็ญ เพ็ชรัตน พรรัตน แสดงหาญ อธิพล เครือปอง (2556) การธํารงรักษาและการ

คงอยูของคนเกงในนิคมอุตสาหกรรมแหงหน่ึง จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยทีมีผลตอการธํารงรักษาคนเกง และการคงอยูของคนเกงของ

ผูบริหารและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหงหน่ึงของจังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี

แบงเปน 2 กลุม ไดแก ผูบริหารหรือหัวหนางาน จํานวน 105 คน และพนักงานที่มีผลการประเมินใน

ระดับที่ดีที่สุดของแตละองคกรที่รับผิดชอบในแตละฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายการผลติ และฝาย

ทรัพยากรมนุษยที่ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 

5 ปติดตอกันจาก 5 องคกร จํานวน 350 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Ordinary Least Squares (OLS) และการทดสอบคาที (t-test) ผล

การศึกษาพบวา ผูบริหารและพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยการธํารงรักษาคนเกงโดยรวมไม

แตกตางกัน 4 ดาน ไดแก ดานบทบาทของหัวหนางาน วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางาน การ

เรียนรูและการพัฒนาและโอกาสความกาวหนาและการใชศักยภาพ สําหรับความสัมพันธระหวาง

ปจจัยการธํารงรักษาคนเกงกับการคงอยูของคนเกงโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกัน และในดาน

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและพนักงาน พบวา มีความคิดเห็นตอการคงอยูของคนเกง

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากในมุมมองของผูบริหารไมมีความ

มั่น ใจวาพนักงานจะคงอยูกับองคกรและองคกรจะไมไดรับความจงรักภักดีจากพนักงาน แตพนักงาน

ยังคิดวาองคกรน้ีเปนเสมือนครอบครัวของตนเอง มีความหมายตอตนเองพนักงานไดเปนสวนหน่ึงของ

องคกร และพนักงานมีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานอยูกับองคกรน้ี 

  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2556) การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการธํารงรักษา

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาสํานักงาน การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา

แนวทางปฏิบัติในการธํารงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (ก.พ.) (2) ศึกษาปญหา และอุปสรรคในการธํารงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (3)นําเสนอแนวทางการธํารงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

ที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก และ

การสนทนากลุมผลการศึกษา พบวา (1) บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงมีความเห็นตอดานปจจัยความ

ตองการในการปฏิบัติงานในระดับมาก ดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก ดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการอยูในระดับปานกลาง ดานปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดานระบบ

บริหารคาตอบแทนสวัสดิการ สิทธิประโยชนอยูในเกณฑที่ไมคอยพึงพอใจ ดานความรูสึกภาคภูมิใจใน
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งาน การไดรับการยอมรับนับถือและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน พบวา มีการเปดโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเพื่อนรวมงานและในระดับผูบริหาร ดานการฝกอบรม พัฒนาและ

ความทาทายในงาน พบวามีการมอบหมายงานที่ทาทายและไดรับโอกาสในการ ฝกอบรมมากกวา

ขาราชการทั่วไป (2) ปญหาอุปสรรคในการธํารงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีอยู 3 ดาน ไดแก 

ปญหาดานคาตอบแทน ปญหาดานสวัสดิการ และปญหาดานความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ีคือ (1) ควรปรับปรุงระบบบริหารคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับ

หนาที่ (2) ควรปรับปรุงระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน (3) ควรมีการกําหนดความกาวหนาใน

อาชีพใหมีความชัดเจน (4) ควรเพิ่มโอกาสในการฝกอบรม การพัฒนา ของบุคลากร (5) ควรเปด

โอกาสใหบุคลากรทุกภาคสวนขององคกรไดมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นให

มากย่ิงข้ึน 

  Kalmuk, and Acar (2015) ไดศึกษาบทบาทของความสามารถในการเรียนรูขององคกร

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางนวัตกรรมและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยผลการศึกษาพบวา 

ความสามารถในการเรียนรูขององคกรในเชิงบวกสงผลกระทบตอการสรางสรรคนวัตกรรมและการ

ดําเนินงานของ บริษัท นอกจากน้ีตามที่การศึกษาเชิงประจักษจํานวนมากและการทบวนวรรณกรรม 

พบวา นวัตกรรมที่มีผลกระทบในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของบริษัท (Hult and others, 1989) 

ดังน้ันจึงไดมีการสรุปวา ผลกระทบเชิงบวกของนวัตกรรมมีผลตอการดําเนินงานของบริษัท โดยจะ

เพิ่มข้ึนมากข้ึนเปนผลมาจากบทบาทของการเรียนรูขององคกร ความสามารถในการที่จะใชโครงสราง

การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกและข้ันตอนของการเรียนรูที่มีความเหมาะสม ผานกิจ

กรรมการบริหาร ความสามารถในการเรียนรูขององคกรที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม โดยสามารถแสดงภาพการเช่ือมโยงไดดังน้ี 
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ภาพที่ 19 แสดงผลในเชิงบวกของความสามารถในการเรียนรูขององคกรในรูปแบบนวัตกรรมแสดงผล

 ในเชิงบวกที่มีตอการดําเนินงานของบริษัท 

ที่มา: Gülhan Kalmuk, and A. Zafer Acar, “The Effect of Quality Orientation and Learning 

Orientation on Firm Performance” (Research Journal of Business Management Forthcoming, 

2015).  
 

  Newhall  (2515) การจัดแนวการพัฒนาความสามารถและการวางแผนการสืบทอด

กระบวนการ: ไมอนุญาตใหมีความสามารถในการเปนผูนําที่สําคัญในการลมลงดวยขางทาง โดยมี

วัตถุประสงคการศึกษาวาองคกรจําเปนที่จะตองใชมุมมองแบบองครวมของโปรแกรมการจัดการ

ความสามารถและก็ไมเพียงพอที่จะเพียงแคมองไปที่ช้ันบนสุดของการเปนผูนํา (การวางแผนการสืบ

ทอด) ศักยภาพสูงจะตองมีการระบุแผนในชวงตนและกําหนดเองวางในสถานที่เพื่อใหแนใจวาการ

พัฒนาของพวกเขาคือสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ การออกแบบ / วิธีการ / แนวทาง บนพื้นฐาน

ของการศึกษาระดับโลกโดยนายกรณเรือเฟอรรี่และดําเนินการโดยการวิจัยฮันโนเวอรในชวงเดือน

สิงหาคมและกันยายน 2014 การสํารวจครอบคลุม 54 ประเทศทั่วโลกและ บริษัท ที่มีขนาดต้ังแต 

500 ถึง 50,000พนักงาน มันสรางมากกวา 1,000 ตอบสนองจากผูนําทางธุรกิจ ผลการวิจัย  เพียง

หน่ึงในสามของผูตอบแบบสํารวจรายงานวาพวกเขามีความพึงพอใจกับผลของโปรแกรมตอเน่ืองและ

สวนใหญจบลงดวยการสรรหาจากภายนอกมักจะมากกวาที่พวกเขาตองการที่จะไดรับความสามารถที่

พวกเขาตองการ การวิเคราะหในปจจุบันเมื่อเทียบกับความตองการทักษะในอนาคตจะทํานอยมาก

และโปรโมช่ันที่ไดรับรางวัลผลการดําเนินงานในปจจุบันมากกวาศักยภาพในอนาคต แผนพัฒนาไมได

มีความแตกตางทั้งที่พวกเขามีการจัดการแบบไดนามิก วิธีการที่มีโครงสรางและระบบคือจําเปนตอง

เริ่มตนกอนหนาน้ีในอาชีพของพนักงานเพื่อใหแนใจวาผูที่มีศักยภาพมากที่สุด 

INNOVATION 

ORGANIZATIONAL 

LEARNING CAPABILTY 

FIRM 

PERFORMANC
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  Zhang, and others (2015) ไดศึกษาผลกระทบของลักษณะการเปนผูนําในการเก็บ

รักษาความสามารถบูรณาการระหวางการควบรวมกิจการและการไดมาซึ่งหลักฐานจากประเทศจีน 

การศึกษาครั้งน้ีสํารวจผลของรูปแบบการเปนผูนําเกี่ยวกับกลยุทธการเก็บรักษาความสามารถและ

ประสิทธิภาพของ Post-M&A Integration ในบริบทจีน จากการตรวจสอบในเชิงลึกของ M&A 

กรณีศึกษาที่เรานําเสนอที่มีอํานาจการสอนงานที่มุงเนนและวิธีการความสัมพันธที่มุงเนนการมีบวกมี

อิทธิพลตอการเก็บรักษาความสามารถและมีประสิทธิภาพของ Post-M&A Integration ในบริบทจีน 

เทาที่ความสามารถกลยุทธการเก็บรักษาที่มีความกังวลผูนําเผด็จการใชในการติดตอสื่อสารในขณะที่

ผูนําการนํารูปแบบการฝกใชโครงสรางแรงจูงใจที่จะมีอิทธิพลตอการเก็บรักษาความสามารถในเชิง

บวกนอกจากน้ีผูนํางานที่มุงเนนการใชตําแหนงและประสิทธิภาพการทํางานเพื่อที่จะระบุและรักษา

พนักงานที่มีความสามารถ ในทางตรงกันขามผูนําความสัมพันธที่มุงเนนเนนเครือขาย การสื่อสารและ

โครงสรางของแรงจูงใจในกลยุทธ 

  Boies, Fiset, and Gill (2015) การสื่อสารและความไววางใจเปนกุญแจสําคัญ: ปลด

ล็อคความสัมพันธระหวางผูนําและประสิทธิภาพของทีมงานและความคิดสรางสรรคผลการศึกษา

พบวาแรงจูงใจแรงบันดาลใจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากสภาพความเปนนํา  นอกจากน้ีการจัด

อันดับเฉลี่ยของแรงจูงใจที่สรางแรงบันดาลใจสําหรับผูเขารวมไดรับมอบหมายใหสภาพน้ีอยางมี

นัยสําคัญสูงกวาที่พบในสภาพที่ควบคุม ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาผูเขารวมจะสามารถรับรูได

อยางถูกตองการกระทําของผูนําเปนจุดมุงหมาย ในฐานะที่เปนทีมมองเห็นไดอยางเพียงพอต้ังใจใน

รูปแบบที่เปนผูนําการศึกษาในปจจุบันผลเหลาน้ีสนับสนุนความสามารถของเราที่จะใชทั้งสามเงื่อนไข

เปนผูนําในการทดสอบ 

  Manion (2015) ไดศึกษาความสัมพันธความเปนผูนํา Part I: ความนาเช่ือถือความ

เขาใจ พบวาความไววางใจเปนองคประกอบสําคัญในการสรางครั้งแรกความสัมพันธทางบวกและมี

สุขภาพดีกับคนอื่นๆ โดยพบวาความไววางใจเปนจุดเริ่มตนของการทํางานเปนทีมที่ดี อันจะสงผลให

การดําเนินงานใดๆ ยอมประสบความสําเร็จ ศึกษาสอดคลองกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกง

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ที่ไดใหความสําคัญในปจจัยดานของความไววางใจที่

จะสงผลใหการจัดการคนเกงเชิงรุกประสบความสําเร็จ 

  Vivas-López (2014) การจัดการความสามารถการทํางานเปนทีมและการมีปฏิสัมพันธ: 

หลักฐานใน บริษัท ขนาดใหญสเปน พบวาในบริบทของธุรกิจทั่วโลกที่สินทรัพยไมมีตัวตนที่จําเปน

สําหรับการแขงขันความสามารถขององคกรในการพัฒนาความสามารถแบบไดนามิกเปนสิ่งสําคัญที่

จะรักษานวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จผานการเรียนรูขององคกร จุดมุงหมายของการวิจัยน้ีคือ

การศึกษาวาบางการออกแบบการบริหารจัดการองคกรและปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการ

ทํางานเปนทีมและการเปลี่ยนแปลงกระตุนและพัฒนากระบวนการเรียนรูภายในองคกรในระดับที่
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แตกตางกัน Ontological (บุคคลกลุมและองคกร / สถาบัน) รูปแบบการเช่ือมโยงการทํางานเปนทีม

การออกแบบตาม TM (ตัวแปรอิสระ) และการเรียนรูขององคกรที่มีการทดสอบในกลุมตัวอยางของ 

บริษัท สเปนที่มีขนาดใหญ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีถูกนํามาจาก SABI ผลการศึกษาของเรา

เนนความแตกตางระหวางแตละกลุม / และระดับสถาบันการเรียนรูขณะที่ทั้งสองเสาหลักของ

กระบวนการสรางความรู ผลยังเนนบทบาทของตนเองในทีมและความคิดสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญ

สําหรับการประสบความสําเร็จในการจัดการความรู (KM) โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการเช่ือมโยง

ระหวางบุคคลและระดับกลุมการเรียนรู 

  María Isabel Rivera Vargas (2014) ปจจัยที่มีผลตอธุรกิจขนาดเล็กเพื่อใหบรรลุ

นวัตกรรมประสิทธิภาพสูงและการแขงขัน: การเรียนรูองคกรและรูปแบบภาวะผูนํา ผลการศึกษา

พบวา ผูนําเชิงกลยุทธควรมีความสามารถในการเลนบทบาทความเปนผูนําการแขงขันพรอมกันเพื่อ

ความสะดวกในองคกรการเรียนรูหรือแสดงโดยผูนําคนอื่นๆ ที่ตองการความสามารถในการดําเนินการ

ไปพรอมๆ กันมีความหลากหลายของหลักสูตรดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่กลยุทธการทํางาน

ที่ บริษัท กอนและข้ันตอนของชีวิตองคกร (Quinn, 1988; Bass and Avolio, 1993; Denison, 

Hoooijberg, and Quinn, 1995; Tush-man and O’Reilly, 1996; Avolio, Bass, and 

Jung,1999) ไดรับการสนับสนุนในเชิงตรรกะ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา Bass (1985) and Avolio 

and Bass (1991) กลาววาการแขงขันเปนผูนําในการทําธุรกรรมอาจสงผลใหการปฏิบัติ 'แตมันไม

นาจะสรางความกระตือรือรนและความมุงมั่นตอวัตถุประสงคของงานอาจทําใหสงสัยในความ

เหมาะสมของรูปแบบน้ีที่จะนําไปสูการเรียนรูขององคกร กระบวนการเพื่อใหบรรลุนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพสูงและการแขงขัน นอกจากน้ียังมี 'การเรียนรูคาการวางแนวทาง 6 สูงโดย Sinkula 

and Noordewier (1997) เชน ความมุงมั่นที่จะเรียนรูใจที่เปดกวางและวิสัยทัศนรวมกันเชนเดียวกับ

คาที่นําเสนอในภายหลังโดย Calantone, Cavusgil and Zhao (2002) คือการแบงปนความรูภายใน

องคกรตรงกับคุณสมบัติที่ดําเนินการหรือคุณภาพพาดพิงถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงในวรรณคดีเปนผูนํา

และมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันในเชิงบวกความสัมพันธของการปรับการเรียนรูเหลาน้ีมีคากับ

นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพสูง ทามกลางการศึกษาเชิงประจักษ 

   Indre Maurer (2010) ไดศึกษาวิธีการสรางความไววางใจในโครงการระหวางองคกร: 

ผลกระทบของผลตอบแทนพนักงานโครงการและโครงการในการกอตัวของความไววางใจซื้อความรู

และนวัตกรรมผลิตภัณฑ โดยสามารถแสดงผลการศึกษาไดดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 แสดงผลวิธีการสรางความไววางใจในโครงการระหวางองคกร 

ที่มา: Indre Maurer, “How to build trust in inter-organizationnal projects: The impact 

of project staffing and project rewards on the formation of trust, knowledge acquisi-

tion and product innovation” International Journal of Project Management 28, 

(2010), 629–637. 

Stable Pool of  
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Full Time  
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Project Rewards 

Project Staffing 

0.162* 

0.127* 
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0.400** 

0.190** n.s. 
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 Schroevers and Hendriks (2009) ไดศึกษาความรูการจัดการคนเกงในองคกรโดย

วิธีการของการทบทวนวรรณกรรมของการจัดการความสามารถวัตถุประสงคหลักของงานวิจัยน้ีคือ

การสํารวจการเช่ือมตอระหวางความรูและการเรียนรูในองคกรและความสามารถการจัดการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการความสามารถไดรับการใชเปนที่อาจเกิดข้ึน สําหรับการสราง

ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและประสิทธิภาพการทํางานขององคกร  

 จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่ไดนําเสนอไวขางตนน้ัน ผูวิจัยไดนํามา

สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนในการวิจัย เพื่อการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก

ของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก โดยสรุปแนวทางการศึกษาและการใชประโยชนไวดังตาราง

ที่ 4 
 

ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ประเด็นที่เก่ียวกับเอกสาร 

แนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญและ

ปญหาของการวิจัย

พัฒนากรอบ

แนวคิดในการ

วิจัย 

การสราง

เครื่องมือวิจัย 

ใชเปนแบบแผน

ในการวิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุนการ

อภิปราย

ผลการวิจัย 

พัฒนาการและบริบทของ

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก      

แนว คิดคุณลักษณะของ

วิศวกร 
     

แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
     

แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

คนเกง 
     

แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม

ไววางใจ 
     

แนวคิดทฤษฎีการทํางาน

เปนทีม 
     

แนวคิดทฤษฎีองคกรแหง

การเรียนรู 
     

แนว คิด ทฤษฎีน โยบา ย

นวัตกรรมและภาวะผูนํา 
     

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ      
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

การพัฒนาตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก มี

วัตถุประสงคเพื่อกําหนดชุดตัวแปรใชเปนองคประกอบหลักในโมเดลการวิจัยจากการสังเคราะหขอมลู

ดวยวิธีการวิจัยเอกสาร จากน้ันพัฒนาแบบสอบถามจากชุดตัวแปรองคประกอบหลักเพื่อพัฒนาโมเดล

หาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกดวย   

การวิจัยเชิงปริมาณ แลวยืนยันขอมูลเชิงประจักษหาฉันทามติดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณเชิง

ลึกและกําหนดกลยุทธการจัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก โดยแบงการนําเสนอ

วิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาเพื่อกําหนดชุดตัวแปรองคประกอบหลักในโมเดลวิจัย 

1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.2 สังเคราะหตัวแปรที่ใชในโมเดลวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาโมเดลหาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการวิศวกร

คนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

2.1 การพัฒนาแบบสอบถามจากชุดตัวแปรองคประกอบหลักในโมเดลวิจัย 

2.2 การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

2.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนที่ 3 การเปรียบเทียบยืนยันและกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการจัดการวิศวกร

คนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

3.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

3.2 การถอดบทสนทนาและสังเคราะหบทสนทนา 

โดยสามารถแสดงรายละเอียดการดําเนินการวิจัยทัง้ 3 ข้ันตอนไดดังน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาเพ่ือกําหนดชุดตัวแปรองคประกอบหลักในโมเดลวิจัย  

1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การกําหนดชุดตัวแปรองคประกอบหลักในโมเดลวิจัยน้ี ผูวิจัยไดอาศัยการวิจัยเชิง

คุณภาพดวยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยเกี่ยวของตางๆ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงข้ันตอนการวิจัยเอกสาร 

 

   จากภาพที่ 21 สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1.1.1 สํารวจแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโมเดลที่ศึกษา ประกอบดวย พัฒนาการ

และบริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง แนวคิดทฤษฎีความไววางใจ แนวคิด

ทฤษฎีการทํางานเปนทีม แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู แนวคิดทฤษฎีนโยบายนวัตกรรมและ

ภาวะผูนํา 

 1.  การทบทวนและสังเคราะหผลงานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิชาการ 

และบทความที่เกี่ยวของกับการจัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ผูวิจัยใชวิธีการ

สังเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เปนเทคนิคการวิจัยเพื่อใชอธิบายถึงเปาหมาย และจํานวน

เน้ือหา ของการสื่อสารที่เห็นไดเดนชัดอยางเปนระบบ (ดาริน คงสัจวัฒน, 2547) กระบวนการในการ

ตีความเพื่อวิเคราะหเน้ือหามี 3 ข้ันตอนดังน้ี 

 

สํารวจแนวคดิ ทฤษฎี และ  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

คัดเลือกและรวบรวมตัวแปรโดยพิจารณา

ตัวแปรที่ซ้ําและบริบททีศ่ึกษา 

พัฒนากรอบโมเดลการวิจัย 
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 1.1  ข้ันตอนทบทวนทฤษฎีหรือองคความรูหลักที่ใชเปนฐานในการพิสูจน 

ซึ่งในสวนน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลายดาน ไดแก พัฒนาการและบริบทของอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง แนวคิดทฤษฎีความไววางใจ แนวคิดทฤษฎีการทํางานเปนทีม 

แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู แนวคิดทฤษฎีนโยบายนวัตกรรมและภาวะผูนํา 

1.2  ข้ันตอนการสังเคราะห หมายถึง ข้ันตอนการสังเคราะห วิเคราะห 

คิดและตีความ ในสวนน้ีเมื่อไดรวบรวมแนวคิดทีไดจากการศึกษาทฤษฎีแลว ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะห 

วิเคราะห คิดและตีความ เพื่อนําไปสูการสกัดเปนตารางแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2  

1.3  ข้ันตอนการสรุปผลที่ไดวาขัดแยงหรือสอดคลองกับทฤษฎี ในสวนน้ี

ผูวิจัยจะไดขอสรุปเปนโมเดลของชุดองคประกอบหลักของการวิจัยจากการสกัดตารางแนวทาง

การศึกษาใช จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของสําหรับเปนกรอบการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยจะ

นําโมเดลวิจัยน้ีไปทําการหาความสัมพันธเชิงสาเหตุดวยข้ันตอนที่ 2 ตามลําดับ 

 2.  เกณฑสําหรับการคัดเลือกเอกสารมาใชในการวิจัย 

                              ขอมูลในการวิจัยเอกสารทั้งหมดยอมมาจากการศึกษาจากสื่อเอกสารใน

ลักษณะตางๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยเหตุน้ี การคัดเลือกเอกสารเพื่อนํามา

วิเคราะหจึงเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นในการวิจัยยอมมี

มาก อีกทั้งเอกสารบางชนิดยังมีความซับซอนของขอมูล ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่ตองมีเกณฑสําหรับ

การคัดเลือกเอกสารมาใชในการวิจัย ซึ่งเกณฑน้ีประกอบดวย (Scott, 1990: 1-2) 

2.1 ความจริงของเอกสาร (Authenticity) เปนการคัดเลือกเอกสารที่

แทจริง (Original) ซึ่งมีความสําคัญมากตอการวิจัยทางสังคมศาสตร การพิจารณาวาเอกสารน้ันเปน

เอกสารที่ใหขอมูลที่แทจริงหรือไม  

2.2  ความถูกตองนาเช่ือถือของเอกสาร (Credibility) ผูวิจัยคัดเลือก

เอกสารดวยการพิจารณาวาเอกสารน้ันตองไมมีขอมูลที่ผิดพลาด บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจาก

ความเปนจริง ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ เอกสารจําพวกหนังสือพิมพหรือบทวิจารณตางๆ เพราะเปนการ

เขียนขอเท็จจริงที่ผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบเขาไปดวย 

2.3  การเปนตัวแทน (Representativeness) ในการคัดเลือกเอกสาร

ผูวิจัยพิจารณาวา เอกสารดังกลาวมีความเปนตัวแทนหรือไม ในที่น้ีการเปนตัวแทนมีหลายระดับ 

ระดับแรก หมายถึง การที่เอกสารน้ันสามารถใชแทนหรือเปนแบบฉบับที่แทนเอกสารประเภท

เดียวกันไดหรือไม และระดับที่สอง คือ ขอมูลในเอกสารที่นํามาวิเคราะหน้ันตองเปนขอมูลที่เปน

ตัวแทนของประชากรได 
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2.4  ความหมาย ( Meaning) การคัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจนและ

สามารถเขาใจไดงาย ผูวิจัยตรวจสอบเอกสารในเบื้องตน ดวยการพิจารณาขอมูลคราวๆ วาเอกสารที่

นํามาพิจารณาน้ัน มีขอมูลใดที่เปนนัยสําคัญหรือสรางความหมายใหกับการทําวิจัยหรือไม การตีความ

เอกสารบางประเภท จึงสามารถตีความทั้งในระดับที่เปนขอเท็จจริง ซึ่งเปนการสรุปสาระสําคัญที่

ปรากฏ อีกระดับหน่ึง คือ การตีความขอมูลที่เปนนัยที่ซอนแฝงอยู การตีความนัยคอนขางทําไดยาก 

เพราะตองอาศัยประสบการณของผูตีความ ฉะน้ันในการวิจัยน้ีผูวิจัยไดคัดเลือกเอกสารที่มีความ

ชัดเจน และสามารถเขาใจไดงายเพื่อสะดวกในการนํามาตีความ 

2.5 พิมพตารางสรุปประเด็นจากการรวบรวมเอกสารจากการสังเคราะห

เอกสารเพื่อแสดงทิศทางการใชประโยชนและการเช่ือมโยงทฤษฎีมาวางกรอบโมเดลการวิจัย                 

ในข้ันตอนที่ 2 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      2.1.1  ประชากร 

      ประชากร ไดแก วิศวกรที่ทํางานในบริษัทผลิตฮารดดิสก ไดแก บริษัท เอชจี

เอสที (ประเทศไทย) จํากัด (HGST Thailand Ltd.)  และ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย 

จํากัด (Western Digital Thailand Ltd.)  

      2.1.2  กลุมตัวอยาง 

      การวิจัยครั้งน้ี วิเคราะหขอมูลดวยสถิติข้ันสูง โดยการวิเคราะหโมเดล

ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent 

Variable) ดังน้ันการกําหนดขนาดตัวอยางเพื่อใชในการวิจัยจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก ถาขนาด

ของกลุมตัวอยางไมเหมาะสมหรือมีจํานวนนอยเกินไป จะสงผลใหการประมาณคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ มีความเช่ือมั่นตํ่า เมื่อพิจารณาจํานวนพารามิเตอรที่ตองประมาณคาในโมเดลลิสเลล 

(LISREL) โดยใชขนาดตัวอยางอยางนอย 10-20 คนตอตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร (Hair, Black, 

Babin & Anderson, 2010) ในการศึกษาน้ีมีตัวแปรในการวิจัย 22 ตัวแปรสังเกตได ตองใชกลุม

ตัวอยางประมาณ 220-440 คนเปนอยางนอย ดังน้ัน เพื่อปองกันคาการทดสอบที่จะมีโอกาสการ

คลาดเคลื่อนจากวิธีทดสอบ การดึงชุดตัวแปรในข้ันตอนสุดทายของการศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุดวยการดึงชุดตัวแปรแฝงออกจากโมเดลหลัก จึงไดกําหนดพิจารณาแจกแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางเพิ่มข้ันเปน 600 ชุด 
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2.2 การพัฒนาแบบสอบถามจากชุดตัวแปรองคประกอบหลักในโมเดลวิจัย 

  การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก โดยใชแบบสอบถามตามตัวแปรตาง ๆ  ที่ปรากฏในโมเดล ซึ่งรวบรวมจาก

การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามหลักการ ทฤษฎีและขอคําถามที่เคยมีผูพัฒนาข้ึน โดย

แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคําถาม 7 ขอเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุการทํางาน และหลักสูตรที่ผานการอบรม โดยลักษณะ

คําถามเปนแบบขอคําถามแบบเลือกตอบ 

 โดยสามารถแสดงตัวอยางของแบบสอบถามสวนที่ 1 ไดดังน้ี 

 ตัวอยาง 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง(   )ที่ตรงกบัสภาพเปนจรงิของทาน 

1. เพศ  � ชาย   � หญิง 

2. อายุ   � นอยกวา 25 ป � 25 – 30 ป � 30 – 35 ป � 35 – 40 ป � มากกวา 40 ป 

3. สถานภาพสมรส � โสด � สมรส  � หยาราง 

4. ระดับการศึกษา � ตํ่ากวาปริญญาตร ี� ปริญญาตร ี� ปรญิญาโท � ปริญญาเอก 

5. ตําแหนงงาน 

� วิศวกรฝายกระบวนการผลิต (Process/Manufacturing Engineering)  

� วิศวกรผลิตภัณฑ (Product Engineering)  

� วิศวกรตรวจสอบ (Test Engineering) 

� วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineering) 

� วิศวกรฝายพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Engineering) 

� อื่นๆ ).......................................โปรดระบุ(  

6. อายุการทํางาน  � นอยกวา 5 ป  � 5 – 10 ป � 11 – 15 ป  � มากกวา 15 ป 

7. หลักสูตรอบรมใดดังตอไปน้ีทานผานการฝกอบรม 

  7.1 ทักษะความสามารถดานวิศวกรรมของผลิตภัณฑฮารดดิสก 

  � Knowledge of HDD Technology  Contamination Control 

 � Knowledge of HDD Manufacturing � QMS /ISO9000 /TS16949 

 � Basic Knowledge of component for HDD  8D Philosophy / Why-Why Analysis 
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 � Read/Write Mechanism of Head/Media  HDD Failure Analysis Concept 

 � Statistical Process Control & Control Plan  Others (pls fill)………………………….. 

 � FMEA, Failure Mode Evaluation Analysis 

 � Electro-Static Discharge, ESD 

  7.2  ทักษะความสามารถดานสังคม (Soft Skill) 

  � Management Essential Program / Leadership   7-Habits  

 � Innovative Thinking  Effective Coaching 

 � Effective Presentation & Meeting  Conflict Management 

  Teamwork    English Communication Skill 

     Others (pls fill) 

    

   สวนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อทราบระดับความคิดเห็นของตัวแปรทั้ง 5 ไดแก ดาน

นโยบาย ความไววางใจ การทํางานเปนทีม องคการแหงการเรียนรู และการจัดการคนเกง 

 โดยสามารถแสดงตัวอยางของแบบสอบถามสวนที่ 2 ไดดังน้ี 

 ตัวอยาง 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเพ่ือหาความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักใน

การจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับตามความรูสกึ/ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

 

ตารางที่ 5  ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกใน 

   อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 

ขอ

ท่ี 

ทานคิดวาองคการหรือบริษัทของทานสนับสนุน 

ความมีนวัตกรรมของพนักงานในระดับใด (P1) 

ระดับความคิดเห็น  

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1 
มุงเนนการวิจัยและพฒันาเพื่อใหงานที่รบัผิดชอบมีความ

โดดเดนเสมอ 
     

2 
มีสวนรวมในการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ของ

องคการหรือบริษัท 
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ตารางที่ 5  ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกใน 

   อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก (ตอ) 

 

ขอ

ท่ี 

ทานคิดวาองคการหรือบริษัทของทานสนับสนุน 

ความมีนวัตกรรมของพนักงานในระดับใด (P1) 

ระดับความคิดเห็น  

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

3 

มีสวนรวมในการพฒันาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจาก

ผลิตภัณฑเดิม และทําใหมีประสิทธิภาพสงูข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

     

4 
แลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน 

ทีมงานแผนกอื่นเสมอ 
     

 
องคกรของทานมีทิศทางสนับสนุนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานเชิงรุกหรือไม (P2) 
     

5 
ทานมักเปนผูริเริ่มพัฒนาสินคา ตลอดจนเสนอะแนะให

องคการมกีารพฒันาเทคโนโลยีกอนคูแขงเสมอ 
     

6 

ทานมีความกระตือรือรนในการแสวงหาโอกาสทีจ่ะนําไปสู

การพัฒนา อาทิ การแสวงหาแนวทางเพิ่มพูนทักษา 

ความรู ฯลฯ 

     

7 
ทานปรบัเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานกอนจะเกิดสภาวะการณ

คับขันอยูเสมอ 
     

8 
ทานมีเปาหมายสําคัญของการทํางาน คือ การสรางความ

เจริญกาวหนาใหแกองคการหงเรงดวน 
     

 

 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดสอบถามถึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

พัฒนาตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก เพื่อใหผูตอบสามารถเพิ่ม

ประเด็นที่นาสนใจและใชประโยชนในการวิจัยได 

 โดยสามารถแสดงตัวอยางของแบบสอบถามสวนที่ 3 ไดดังน้ี 
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 ตัวอยาง 

 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการวิศวกรคน

เกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

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

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

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

2.3 การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

      2.3.1  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนตอไปน้ี 

 1.  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึน เสนออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธเพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และความถูกตองของภาษา 

 2.  นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา รายช่ือผูเช่ียวชาญมีดังน้ี 

 ทานที่ 1 ผูชวยศาตราจารย ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ อาจารยประจําภาควิชารัฐ

ประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ทานที่ 2 ดร.สันติภาพ คําสะอาด ผูอํานวยการผายทรัพยากรมนุษย 

บริษัท โรเบิรต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 

 ทานที่ 3 ดร.ดิลก มูลวงษ ผูจัดการอาวุโสผายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

พัฒนาองคการ บริษัทเอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด  

 การประเมินคาตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ใชการวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-

Objective Congruence: IOC) จากการประเมินของผูเช่ียวชาญ 3 ทานไดประเมินวา ขอคําถามแต

ละขอในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับเน้ือหา หรือนิยามปฏิบัติการ โดยใหคะแนนตามเกณฑแลว

นําผลมาพิจารณาคะแนนของผูเช่ียวชาญในแตละขอมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง ดังน้ี 

  แนใจวามีความสอดคลองหรือวัดได   มีระดับคะแนนเทากับ 1 

  ไมแนใจวามีความสอดคลองหรือวัดได  มีระดับคะแนนเทากับ 0 

  แนใจวาไมมีความสอดคลองหรือวัดได   มีระดับคะแนนเทากับ -1 

  หลังจากน้ันนําแบบประเมินใหผูเช่ียวชาญประเมิน ความสอดคลองของขอ

คําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ และนํามาหาคาความสอดคลองโดยใชสูตร 

IOC =
∑R
n  

      ∑R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญ 
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  n หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 

  ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จากดัชนีความสอดคลอง (IOC) ในทุกขอ

คําถามน้ัน หากขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50-1.00 จะคัดเลือกไว สวนขอคําถามที่มี IOC ตํ่ากวา 

0.50 จะพิจารณาปรับปรุงหรือไมคัดเลือกไว (วรรณี แกมเกตุ, 2551, หนา 221) ผลการประเมินมี

ดังน้ี 

      2.3.2  การทดสอบเครื่องมือ 

  นําแบบสอบถาม ที่ผานการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญแลว 

ไปทดลองใชกับวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก (Pre test) จํานวน 30 คน โดยกลุมตัวอยางที่

เก็บขอมูลมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อหาคาอํานาจการจําแนกรายขอของเครื่องมือ 

และหาคุณภาพของเครื่องมือดานความเที่ยงแบบสอดคลองภายใน โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coefficient)  
 

ตารางที่ 6 แสดงคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร 
คาความเช่ือม่ัน 

(Cronbach's Alpha Coefficient) 

ความมีนวัตกรรมของพนักงานในองคกร .792 

พฤติกรรมการปฏบิัตงิานเชงิรุก .888 

ภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ .837 

ภาวะผูนําในดานสติปญญา .852 

ความไววางใจในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน .802 

ความไววางใจในการทํางานตอผูบงัคับบัญชา .764 

ความไววางใจในการทํางานตอองคการ .962 

ความเขาใจบทบาทชัดเจนในทีม .728 

การใชความขดัแยงในทางสรางสรรค .846 

การปฏิบตัิงานและการตดัสินใจในการทํางานเปนทีม .854 

การจัดการความรู .882 

พลวัตการเรียนรู .916 

การปรับเปลีย่นองคการ .910 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ .933 

การเอ้ืออํานาจใหบุคคล .905 

การเลือกระบุชี้คนเกง .885 

บทบาทผูบงัคับบญัชาในการบริหารคนเกง .888 
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ตารางที่ 6 แสดงคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (ตอ) 
 

ตัวแปร 
คาความเช่ือม่ัน 

(Cronbach's Alpha Coefficient) 

วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมสนับสนุนการทํางานของคนเกง .962 

การฝกอบรมและพัฒนาคนเกง .904 

โอกาสความกาวหนา .836 

ผลตอบแทนดงึดดูคนเกง .951 

รวมทกุดาน .983  

 

  ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงของเครื่องมือ อยูในเกณฑ .983 แสดงวา 

แบบสอบถามน้ีมีคุณภาพในเรื่องความเที่ยงอยูในเกณฑดี โดยพิจารณาจากเกณฑคาความเที่ยงไมควร

ตํ่ากวา .70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) นําเครื่องมือที่ผานการทดสอบไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง

ตอไปได 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

      2.4.1 ขอหนังสือขอเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจากบริษัท เอชจีเอสที 

(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย จํากัด 

      2.4.2  จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังฝาย

ทรัพยากรมนุษยของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศ

ไทย จํากัดเพื่อขออนุญาตเขาเก็บรวบรวมขอมูล 

      2.4.3  ผูวิจัยไดรับอนุญาตใหเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองไดจาก บริษัท เอชจี

เอสที (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย จํากัด  

      การเก็บรวบรวมขอมูล ใชการแจกแบบสอบถามใหกับวิศวกรของบริษัท เอชจีเอสที 

(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศไทย จํากัด โดยผูเก็บขอมูลไดอธิบายทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามกับวิศวกรที่ทําการตอบแบบสอบถามกอนที่จะทาํการกรอก

ขอมูล  
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2.5 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 2.5.1 เกณฑการใหคะแนนของเครื่องมือ  

       มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนของตัวแปรสังเกตได เปนแบบสอบถามที่ใช

เก็บขอมูลวัดความคิดเห็น 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังตารางที่ 7 และการแปลความหมายของ

ชวงคะแนนจากคาเฉลี่ยที่คํานวณไดจากขอคําถาม มีเกณฑการจัดระดับตามตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 7 เกณฑการใหคะแนนขอคําถามตัวแปรสังเกตได 
 

ระดับความเห็น เกณฑการใหคะแนน 

มากที่สุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยที่สุด 1 
 

ตารางที่ 8 เกณฑการแปลความหมายของระดับความเห็น 
 

ชวงคะแนน ระดับความเห็นเก่ียวกับตัวแปร 

4.50-5.00 มากที่สุด 

3.50-4.49 มาก 

2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 นอย 

1.00-1.49 นอยที่สุด 

 

 2.5.2  การวิเคราะหขอมูล 

      การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิง

ประจักษ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ตอบกลับมาจํานวน 330 ฉบับ จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 600 คน 

เพื่อพัฒนาโมเดลและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ มีรายละเอียดดังน้ี 

      1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      2.  แปลงขอมูลดิบเปนคะแนนมาตรฐาน  วิเคราะหคาความเบ คาความโดง 

และคาการกระจายของขอมูล 



101 

 

 
 

 3. วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคะแนนมาตรฐาน  

 4. ตรวจสอบความตรงเ ชิง โครงสร างของตัวแปรแฝงโดยวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบวาตัวแปรสังเกตไดแตละ

กลุมน้ันเปนตัวบงช้ีที่เหมาะสมกับตัวแปรแฝงที่กําหนดไวหรือไม โดยใชวิธีการสถิติ KMO และ 

Bartlett’s Test of Sphericity 

 5.  ทดสอบโมเดลวัฒนธรรมดานความปลอดภัยเชิงรุก โดยใชโปรแกรมลิสเรล 

พิจารณาจากคาสถิติวัดระดับความสอดคลองดังน้ี 

 เกณฑตัวแปรสังเกตไดในโมเดลอยูในชวง 12-30 ตัวแปรพิจารณาดังน้ี 

(Hair et. al., 2010: 672) 

 5.1 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index: CFI) มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1.00 ถามากกวา .92 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

 5.2 ดัชนีวัดความสัมพันธ (Relative Fit Index) มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 

1.00 ถามากวา .92 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 5.3  ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Standard Root 

Mean Square Residual: Standardize RMR) อยูระหวาง 0 ถึง 1 ถามีไมเกิน .08 โดย CFI ไมตํ่า

กวา .92 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 5.4  คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 

(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA อยูระหวาง 0 ถึง 1.00 ถามีคาตํ่ากวา 

.07 โดย CFI ไมตํ่ากวา .92 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 กรณีตัวแปรที่สังเกตไดในโมเดลอยูในชวงไมเกิน 12 ตัวแปร ใช

เกณฑพิจารณาดังน้ี  (Hair et. al., 2010: 672)            

 5.5 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index: CFI) มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1.00 ถามากกวา .95 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

 5.6  ดัชนีวัดความสัมพันธ (Relative Fit Index) มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 

1.00 ถามากกวา .95 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ     

 5.7 คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 

(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA อยูระหวาง 0 ถึง 1.00 ถามีคาตํ่ากวา 

.07 โดย CFI ไมตํ่ากวา .97 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ     
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      และใชเกณฑเพิ่มเติมจากที่ เสรี ชัดแชม (2547: 15-42) ไดอธิบายไว

วา กรณีคาไค-สแควรมีนัยสําคัญ (p_< .05) ดังน้ี 

5.8  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI มีคา

อยูระหวาง 0 และ 1 ถาคาดัชนี GFI มีคามากกวา .90 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

5.9  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjust Goodness of 

Fit Index: AGFI) ดัชนี AGFI เปนคาที่ไดจากการปรับแกดัชนี GFI โดยคํานึงถึงกลุมตัวอยาง จํานวน

แปรและขนาดขององศาอิสระ ซึ่งดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเหมือนกับดัชนี GFI คาดัชนีที่มีคามากกวา 

.90 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 5.10  คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square:	푋 /푑푓) เปนคาสถิติ

ที่ใชเปรียบ เทียบระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลที่มีคาองศาอิสระไมเทากัน มีคาไค-สแควร

สัมพัทธนอยกวา 3.00 

 5.11 เมื่อไดโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแลว ผูวิจัยไดใช

วิธีการแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยการเปลี่ยน Input ที่เปนตัวแปรแฝงบางตัว ใน

โมเดลออก (นันทธีมา  จารุชัยเกรียรติกุล, 2554) โดยผูวิจัยใชเกณฑการคัดเลือก Input ที่เปนตัวแปร

แฝงบางตัวออก ดวยเกณฑที่ input ที่เปนตัวแปรแฝงตัวน้ันจะตองเปนตัวที่มีอิทธิพลรวมนอยที่สุดจึง

จะคัดออก 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบยืนยันและกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการจัดการวิศวกรคนเกงใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

3.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

 โมเดลที่ไดจากความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ไดนําไปทําการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อยืนยันโมเดลที่ไดจากการวิจัยเชิง

ปริมาณ  ผูใหสัมภาษณเชิงลึกทั้งหมดจํานวน 11 คน ดังน้ี 
 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง/ฝาย หนวยงาน 

1 ดร.สมัพันธ  ศิลปนาฎ กรรมการผูจัดการ บ. เอชจเีอสที ประเทศไทย  

2 นายไสว เช้ือสาวะถี       ผูอํานวยการอาวุโสฝายการผลิต บ. เอชจเีอสที ประเทศไทย  

3 นายนคร ต้ังสุจริตพันธ ผูอํานวยการอาวุโสฝาย

ทรัพยากรมนุษย 

บ. เอชจเีอสที ประเทศไทย  
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง/ฝาย หนวยงาน 

4 นายวิเชียร เจียรจรูญศร ี ผูอํานวยการฝายวิศวกร

ตรวจสอบ 

บ. เอชจเีอสที ประเทศไทย  

5 ดร.ชวย นาคบรรพ ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากร

มนุษย 

บ. เอชจเีอสที ประเทศไทย  

6 นายวิวรรธน เหตระกูล ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บ. เอชจเีอสที ประเทศไทย  

7 Mr.Hiroshi Terashima รองประธานฝายวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ 

บ. เอชจเีอสที ประเทศไทย  

8 Mr.Mak Chee Wai ผูอํานวยการฝายทรัพยากร

มนุษยภูมิภาคเอเชีย 

บ. เวสเทิรนดิจิตอล ประเทศไทย  

9 คุณวันทนา ลีลาภัทร ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม บ. เวสเทิรนดิจิตอล ประเทศไทย  
10 ดร.พอพล รจุนพิชญ 

 

กรรมการผูจัดการ บ. เอ็น เอส เค แบริง่ส แมนู

แฟคเจอริ่ง )ประเทศไทย(  
11 ดร.สันติภาพ คําสะอาด ผูอํานวยการอาวุโสฝาย

ทรัพยากรมนุษย 

บ.โรเบริต บอช ออโตโมทีฟ 

เทคโนโลยีส )ประเทศไทย(  

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยเปนเครื่องมือหน่ึงในการวิจัย โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อ

ยืนยันตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิต โดยการสังเกตพฤติกรรม การจด

บันทึก นอกจากตัวผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการทําวิจัยแลว สิ่งที่ผูวิจัยไดเตรียมไว ไดแก 

  3.2.1 แนวคําถามในการสัมภาษณ และ สมุดบันทึกขอมูล โดยผูวิจัยไดเตรียมไว

ลวงหนากอนสัมภาษณ ผูวิจัยนํามาบันทึกขอมูล เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกตองจาก

แหลงขอมูลตางๆ ชวยใหผูวิจัยสามารถตรวจสอบความครบถวนของขอมูล และสามารถเพิ่มเติมขอมลู

ในสวนที่ขาดหายไปไดตลอดเวลา 

  3.2.2 เครื่องบันทึกเสียง ใชบันทึกขณะสัมภาษณ โดยผูวิจัยขออนุญาตจากผูให

สัมภาษณกอน ซึ่งชวยใหผูวิจัยไดขอมูลสามารถตรวจสอบกับขอมูลที่บันทึกและขอมูลที่ตกหลนที่ไม

สามารถจดบันทึกขณะน้ันได 

  3.2.3 กลองถายรูป โดยบันทึกภาพปรากฏการณตางๆ ระหวางการสัมภาษณเพื่อใช

ประกอบการทําวิจัย 

 

 



104 

 

 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  หลังจากมีการสรางแนวคําถามเสร็จสิ้นตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยคณะผูวิจัยได

ดําเนินการนัดหมายผูใหขอมูลเปนรายคนเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามโดยข้ันตอนการเก็บ

รวบรวมขอมูลผูวิจัยเลือกใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชเปนประเด็นคําถามแบบกึ่ง

โครงสราง (Semi-structure interview) เพื่อใหไดขอมูลครบถวนตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยและ

ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยที่ผูถูกสัมภาษณสามารถตอบคําถามไดอยาง

เปดกวางไมจํากัดคําตอบเพื่อเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดถายทอดความรูไดอยางเต็มที่ครบถวนและ

เปนจริงมากที่สุด (สุภางค จันทวานิช, 2552: 77)  

3.5 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 เมื่อไดขอมูลแลว ไดทําการตรวจสอบขอมูลแบบ Triangulation หรือที่ Denzin 

(1978: 390) เรียกวา การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาเปนการใชกระบวนวิธีที่หลากหลาย (The 

Multiple-Method Approach) ในการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ดังน้ี 

 3.5.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยการพิสูจนวา 

ขอมูลที่ไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหลงของขอมูล ไดแกแหลงเวลา

แหลงสถานที่และแหลงบุคคล  

 3.5.2 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation)  

 3.5.3 การตรวจสอบสามเสาดานวิ ธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological 

Triangulation)  

สรุปในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลประกอบดวยสาม

รูปแบบ คือ การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี และการตรวจสอบ

สามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

  กระบวนการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาและนํา

กระบวนการวิธีวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพดังน้ีคือการวิเคราะหขอมูลจะเริ่มตนต้ังแตเริ่มการ

วิจัยและดําเนินไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดการวิจัยการวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการตอเน่ืองและลับ

ประเด็นการวิจัยใหแหลมคมซึ่งก็คือการถกกันของสามมุมใน “วงลอแหงความรู” คือประเด็นหรือ

คําถามการวิจัย (Research Question) แนวคิดทฤษฏี (Concept and Theory) และขอมูลหรือสิ่งที่

คนพบ (Data and Finding) 
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 โดยสามารถแสดง Flow chart การดําเนินงานวิจัยไดดังภาพ 

 

ภาพที่ 22 Flow Chart แสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

ปฏิเสธ 

การสัมภาษณเชิงลึกเพื่อยืนยันตัวแบบ 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

เริ่มตน 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

รางตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

ตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

กําหนดกลยุทธในการพัฒนาการจัดการวิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรม

ผลิตฮารดดิสก 

 

สิ้นสุด 

วิเคราะหขอมูล 

สังเคราะหขอมูล 

ยอมรับ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ผูวิจัยทําการสรุปผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาแบงการ

นําเสนอเปน 3 สวน ดังน้ี  

ข้ันตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหจากการประยุกตแนวทางวิจัยเอกสารเพื่อกําหนดชุดตัว

แปรที่ใชเปนองคประกอบหลกัในโมเดลวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการพฒันาโมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการ

จัดการคนเกงเชิงรกุของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

ข้ันตอนที่ 3 ผลจากสังเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกเพือ่ยืนยันโมเดลตัวแบบการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการสังเคราะหการประยุกตแนวทางวิจัยเอกสารเพ่ือกําหนดชุดตัวแปรท่ีใชเปน

องคประกอบหลักในโมเดลการวิจัย 

ในข้ันตอนการวิจัยเอกสารน้ี เปนการทบทวยวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัย

ที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อตองการสังเคราะหออกมาและกําหนดชุดตัวแปรที่ใชเปนองคประกอบหลักใน

โมเดลการวิจัยน้ี  โดยผูวิจัยทําการศึกษาคนควาวรรณกรรมรวมทั้งสิ้น 8 แนวคิดทฤษฎีหลักที่เกี่ยวกับ

หัวขอวิจัยการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

ประกอบ ดวย พัฒนาการและบริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร 

แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง แนวคิดทฤษฎี

ความไววางใจ แนวคิดทฤษฎีการทํางานเปนทีม แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรูแนวคิดทฤษฎี

นโยบายนวัตกรรมและภาวะผูนํา  

ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตน พบวา การจัดการคน

เกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกชุดตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักในโมเดลวิจัย

ทั้งหมด 5 องคประกอบ ไดแก ดานนโยบาย ดานความไววางใจ ดานการทํางานเปนทีม ดานองคการ

แหงการเรียนรู และดานการจัดการคนเกง ดังแสดงในภาพที่ 23 
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ภาพที่ 23 ผลการสังเคราะหชุดตัวแปรองคประกอบหลกัของโมเดลวิจัย 

 

ตารางที่ 9 การวิจัยเอกสาร (Documentary Researcher) เพื่อวิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สําหรับนําไปกําหนดชุดตัวแปรที่ใชเปนองคประกอบหลักในโมเดลการวิจัย 

 

ท่ี งานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับนําไปกําหนดชุดตัวแปร 

ดา
นน

โย
บา

ย 

ดา
นค

วา
มไ

วว
าง

ใจ
 

ดา
นก

าร
ทํา

งา
นเ

ปน
ทีม

 

ดา
นอ

งค
กา

รแ
หง

กา
ร

เร
ียน

รู 

ดา
นก

าร
จัด

กา
รค

นเ
กง

 

 
1 สุภาภรณ ประสงคทัน (2558)      

2 พรรัตน แสดงหาญ (2556)      

3 วันเพ็ญ เพ็ชรัตน พรรัตน แสดงหาญ อธิพล เครือปอง 

(2556) 
    



4 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2556)      

5 Gülhan Kalmuk , A.Zafer Acar (2015)      

6 Newhall, S. (2515)      

7 Zhang, J., Ahammad, M.F. , Tarba, S., Cooper, 

C.L., Glaister, K.W., Wang, J. (2015) 
    



8 Kathleen Boies, John Fiset, Harjinder Gill (2015)      

9 Jo Manion (2015)      

การวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ  

- พัฒนาการและบริบทของอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก 

- แนวคิดคุณลักษณะของวิศวกร 

- แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกล

ยุทธ 

- แนวคิดทฤษฎีการจัดการคนเกง 

- แนวคิดทฤษฎีความไววางใจ 

- แนวคิดทฤษฎีการทํางานเปนทีม 

แนวคิดทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู

การ

สังเคราะห 

ชุดตัวแปรที่ใชเปนองคประกอบ

หลักในโมเดลการวิจัย 

1. ดานนโยบาย 

2. ดานความไววางใจ 

3. ดานการทํางานเปนทีม 

4. ดานองคการแหงการเรียนรู 

5. ดานการจัดการคนเกง 
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ตารางท่ี 9 การวิจัยเอกสาร (Documentary researcher) เพื่อวิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สําหรับนําไปกําหนดชุดตัวแปรที่ใชเปนองคประกอบหลักในโมเดลการวิจัย (ตอ) 

 

ท่ี งานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับนําไปกําหนดชุดตัวแปร 

ดา
นน

โย
บา

ย 

ดา
นค

วา
มไ

วว
าง

ใจ
 

ดา
นก

าร
ทํา

งา
นเ

ปน
ทีม

 

ดา
นอ

งค
กา

รแ
หง

กา
ร

เร
ียน

รู 

ดา
นก

าร
จัด

กา
รค

นเ
กง

 

 

10 Vivas-López, S. (2014)     

11 María Isabel Rivera Vargas (2014)      

12 Indre Maurer (2010)      

13 Melissa Schroevers and Paul Hendriks (2009)      

14 Stevart, F. 2014      

15 Odwazny. et. al, 2005      

16 Swee. G, et. al, 2011     

17 Yueh Chuen Huang, 2011      

18 อัมพร ปญญา, 2557      

19 กุศล ทองวัง, 2553      

20 กฤษนัย แกวมณี, 2554     

21 อัมพร ปญญา, 2557      

22 กุศล ทองวัง, 2553      

23 Matthew. R, 2011     

24 Mehmet. A, et. al, 2013      

25 Billy. B, 2010       

 

ผลการสังเคราะหที่ขอมลู สามารถอธิบายในแตละองคประกอบหลักไดดังน้ี 

1. ดานนโยบาย (Policy) 

 สําหรับดานนโยบายน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญในนโยบายความมีนวัตกรรมของ

พนักงานในองคกร (Innovative Organization) นโยบายสนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก 

(Proactive Approach) นโยบายภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ (Leadership in Leading 

and Organizing) และนโยบายภาวะผูนําในดานสติปญญา (Leadership in Intellectual) 
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2. ดานความไววางใจ (Trust) 

 สําหรับดานความไววางใจน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญความไววางใจกับเพื่อนรวม 

งาน (Trust in Colleagues) ความไววางใจกับผูบังคับบัญชา (Trust in Supervisor) และความ

ไววางใจในองคการ (Trust in Organization) 

3. ดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 สําหรับดานการทํางานเปนทีมน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญดานความเขาใจบทบาท

การทํางานในทีม (Clear Role Play in Team) ดานการใหความรวมมือและการจัดการความขัดแยง

อยางสรางสรรค (Collaboration and Constructive Conflict Management) ดานการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจนและการตัดสินใจภายในทีม (Team Execution and Team Decision) 

4. ดานองคการแหงการเรียนรู 

 สําหรับดานองคการแหงการเรียนรูน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญดานการจัดการ

ความรู (Knowledge Management) ดานพลวัตการเรียนรู (Learning Dynamic) ดานการ

ปรับเปลี่ยนองคการ (Organizational Transformation) ดานการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชงาน 

(Technology Application) และดานการเอื้ออํานาจในบุคคล (People Empowerment) 

5. ดานการจัดการคนเกง 

 สําหรับดานการจัดการคนเกงน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญดานการระบุช้ีคนเกง 

(Talent Identification) ดานบทบาทของผูนําหรือหัวหนางานในการดูแลคนเกง (Supervisor Role 

in managing Talents) ดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางานเกื้อหนุนคนเกง (Culture and 

Work Environment supporting high performance Talents) ดานการฝกอบรมและพัฒนาคน

เกง (Employee Training and Development of Talents) ดานโอกาสความกาวหนา (Growth 

Potential) และดานผลตอบแทนที่นาดึงดูดคนเกง (Attractive Compensation for Talents) 
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ขั้นตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการ 

วิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 สัญลักษณท่ีใชในการการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน ในการนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลน้ี ผูวิจัยไดกําหนดและแปลความหมายของสัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติและตัว

แปรตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

Mean  หมายถึง คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

SD  หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2  หมายถึง คาไค-สแควร (Chi-Square) 

Df   หมายถึง  คาองศาแหงความเปนอิสระ 

RMSEA   หมายถึง คารากกําลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 

CFI   หมายถึง  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

GFI    หมายถึง คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

AGFI  หมายถึง คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนทีป่รบัแกแลว 

P-value   หมายถึง  คาความนาจะเปนทางสถิติ 

KMO   หมายถึง คาที่ใชวัดความเหมาะสมของขอมลูตัวอยางทีจ่ะ 

   นํามาวิเคราะหโดยเทคนิค Factor Analysis 

Bartlett's Test  หมายถึง คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  

Policy  หมายถึง นโยบาย 

P1  หมายถึง ความมีนวัตกรรมของพนักงานในองคกร 

P2  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรกุ 

P3  หมายถึง ภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ 

P4  หมายถึง  ภาวะผูนําในดานสติปญญา 

Trust  หมายถึง ความไววางใจ 

TR1  หมายถึง  ความไววางใจในการทํางานกบัเพื่อนรวมงาน 

TR2  หมายถึง  ความไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบญัชา 

TR3  หมายถึง  ความไววางใจในการทํางานตอองคการ 

Teamwork  หมายถึง  การทํางานเปนทีม 

TW1  หมายถึง  ความเขาใจบทบาทชัดเจนในทีม 

TW2  หมายถึง  การใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 

TW3  หมายถึง  การปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทมี 

Learning Organization หมายถึง องคการแหงการเรียนรู 
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LO1  หมายถึง  การจัดการความรู 

LO2  หมายถึง  พลวัตการเรียนรู 

LO3  หมายถึง  การปรับเปลี่ยนองคการ 

LO4  หมายถึง  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

LO5  หมายถึง  การเอือ้อํานาจใหบุคคล 

Talent Management หมายถึง  การจัดการคนเกง 

TM1  หมายถึง  การเลือกระบุช้ีคนเกง 

TM2  หมายถึง  บทบาทผูบังคับบัญชาในการบรหิารคนเกง 

TM3  หมายถึง วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมสนับสนุนการทํางาน

   ของคนเกง 

TM4  หมายถึง  การฝกอบรมและพฒันาคนเกง 

TM5  หมายถึง  โอกาสความกาวหนา 

TM6  หมายถึง  ผลตอบแทนดึงดูดคนเกง 

 

 2.1 คําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

    ชาย 162 49.1 

    หญงิ 168 50.9 

รวม 330 100.00 

 

 จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 50.9 และเปนเพศชาย จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 

49.1 
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

นอยกวา 25 ป 15 4.5 

25 – 30 ป 73 22.1 

30 – 35 ป 104 31.5 

35 – 40 ป 94 28.5 

มากกวา 40 ป 44 13.3 

รวม 330 100.00 

 

 จากตารางที่ 11  พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

มีอายุระหวาง 30 – 35 ป จํานวน 104  คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ 35-40 ป จํานวน 94 คน 

คิดเปนรอยละ 28.5 และ 25 – 30 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 22.1 

 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

โสด 189 57.3 

สมรส 134 40.6 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 7 2.1 

รวม 330 100.00 
 

 จากตารางที ่12 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

มีสถานภาพโสด จํานวน 189 คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาเปนสถานภาพสมรส จํานวน 134 คิด

เปนรอยละ 40.6และ สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 7 คิดเปนรอยละ 2.1 
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 3 .9 

ปริญญาตร ี 197 59.7 

ปริญญาโท 124 37.6 

ปริญญาเอก 6 1.8 

รวม 330 100.00 
 

 จากตารางที่ 13 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 59.7 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 

124 คน คิดเปนรอยละ 37.6 และปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.8 

 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

 ตําแหนงงาน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

วิศวกรฝายกระบวนการผลิต 54 16.4 

วิศวกรผลิตภัณฑ  85 25.8 

วิศวกรตรวจสอบ 61 18.5 

วิศวกรคุณภาพ 76 23.0 

วิศวกรฝายพัฒนาผลิตภัณฑใหม 48 14.5 

อื่น ๆ 54 16.4 

ไมไดระบ ุ 6 1.8 

รวม 330 100.00 

  

 จากตารางที ่14 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

อยูตําแหนงวิศวกรผลิตภัณฑ จํานวน 85 คิดเปนรอยละ 25.8 รองลงมา คือ วิศวกรคุณภาพ จํานวน 

76 คิดเปนรอยละ 23.0 และวิศวกรตรวจสอบ จํานวน 61 คิดเปนรอยละ 18.5 
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุการทํางาน 

 

อายุการทํางาน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

นอยกวา 5 ป 90 27.3 

5 – 10 ป 123 37.3 

11 – 15 ป 91 27.6 

มากกวา 15 ป 26 7.9 

รวม 330 100.00 

  

  จากตารางที่ 15  พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

มีอายุการทํางาน 5 – 10 ป จํานวน 123 คน  คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา อายุงาน 11 – 15 ป 

จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 27.6และอายุงาน นอยกวา 5 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 27.3 

 

ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการฝกอบรม (ทักษะ

ความสามารถดานวิศวกรรมของผลิตภัณฑฮารดดิสก) 

 

การฝกอบรม (ทักษะความสามารถดานวิศวกรรมของ

ผลิตภัณฑฮารดดิสก) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ความรูดานเทคโนโลยีฮารดดิสก 

(Knowledge of HDD Technology) 

282 12.12 

ความรูดานการผลิตฮารดดิสก 

(Knowledge of HDD Manufacturing) 

245 10.53 

ความรูพื้นฐานของช้ินสวนในฮารดดิสก 

(Basic Knowledge of component for HDD) 

280 12.03 

กลไลการเขียนอานของหัวอานและจานบันทึก 

(Read/Write Mechanism of Head/Media) 

166 7.13 

การควบคุมกระบวนการทางสถิติและแผนการควบคุม 

(Statistical Process Control & Control Plan) 

223 9.58 

การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบ 

(FMEA, Failure Mode Evaluation Analysis) 

248 10.66 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการฝกอบรม (ทักษะ

ความสามารถดานวิศวกรรมของผลิตภัณฑฮารดดิสก) (ตอ) 

 

การฝกอบรม (ทักษะความสามารถดานวิศวกรรมของ

ผลิตภัณฑฮารดดิสก) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

การถายเทประจุไฟฟาสถิต 

(Electro-Static Discharge, ESD) 

219 9.41 

การควบคุมการปนเปอน (Contamination Control) 213 9.15 

ระบบการจัดการคุณภาพแบบ QMS /ISO9000 /TS16949 102 4.38 

การวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงาของปญหา 

(8D Philosophy / Why-Why Analysis) 

174 7.48 

วิธีการวิเคราะหขอบกพรองของฮารดดิสก 

(HDD Failure Analysis Concept) 

157 6.75 

อื่น ๆ (Others) กรุณาระบ…ุ……………………….. 18 0.77 

รวม 2327 100.00 

 

   จากตารางที ่16 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

ผานการฝกอบรม (ทักษะความสามารถดานวิศวกรรมของผลิตภัณฑฮารดดิสก) ความรูดานเทคโนโลยี

ฮารดดิสก จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 12.12 รองลงมา ความรูพื้นฐานของช้ินสวนในฮารดดิสก 

จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 12.03 และ การวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบจํานวน 248 คน 

คิดเปนรอยละ 10.66   

 

ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการฝกอบรม (ทักษะ

ความสามารถดานสังคม) 

 

การฝกอบรม(ทักษะความสามารถดานสังคม) 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

คอรสอบรมการบรหิารจัดการทีจ่ําเปน / ภาวะผูนํา 

(Management Essential Program / Leadership) 
113 11.45 

การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) 98 9.93 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการฝกอบรม (ทักษะ

ความสามารถดานสังคม) (ตอ) 

 

การฝกอบรม(ทักษะความสามารถดานสังคม) 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

การประชุมและการนําเสนออยางมีประสทิธิผล  

(Effective Presentation & Meeting) 
106 10.74 

การทํางานเปนทีม (Teamwork) 153 15.50 

คอรสอบรมอุปนิสัยทัง้ 7 (7-Habits) 169 17.12 

การฝกฝนอยางประสิทธิผล (Effective Coaching) 107 10.84 

การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 104 10.54 

การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 104 10.54 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(English Communication Skill) 
134 13.58 

อื่น ๆ (Others) กรุณาระบ…ุ……………………….. 3 0.30 

รวม 987 100.00 

 

   จากตารางที ่17  พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย สวนใหญ

ผานการอบรม(ทักษะความสามารถดานสังคม) 7-Habits จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 17.12 

รองลงมา Teamwork จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 15.50 และ English Communication Skill 

จํานวน 134 คน  คิดเปนรอยละ 13.58 

2.2 แบบสอบถามเพ่ือหาความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 
 

ตารางที่ 18 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก สนับสนุนความมีนวัตกรรม 
 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

1 
มุงเนนการวิจัยและพฒันาเพื่อใหงานที่รบัผิดชอบมีความโดด

เดนเสมอ 
3.72 0.76 มาก 

2 
มีสวนรวมในการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  ขององคการ

หรือบริษัท 
3.65 0.88 มาก 
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ตารางที่ 18 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก สนับสนุนความมีนวัตกรรม (ตอ) 
 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

3 
มีสวนรวมในการพฒันาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจาก

ผลิตภัณฑเดิม และทําใหมีประสิทธิภาพสงูข้ึนอยางตอเน่ือง 
3.58 0.92 มาก 

4 
แลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน 

ทีมงานแผนกอื่นเสมอ 
3.69 0.88 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.66 0.86 มาก 

 

 จากตารางที่ 18 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานสนับสนุนความมีนวัตกรรมของพนักงาน

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (SD. = 0.86) เมื่อพิจารณารายขอสามารถ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี มุงเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหงานที่รับผิดชอบมีความ

โดดเดนเสมอ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 (SD. = 0.76) รองลงมาแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงาน

รวมกับเพื่อนรวมงาน ทีมงานแผนกอื่นเสมอ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (SD. = 0.88) อันดับ 3 มี

สวนรวมในการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ขององคการหรือบริษัท มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.65  

(SD. = 0.88) และอันดับสุดทาย มีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจากผลิตภัณฑเดิม 

และทําใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางตอเน่ือง มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD. = 0.92) 
 

ตารางที่ 19 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงของวิศวกรเชิงรุกใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก สนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก 

 

ขอที ่ ขอความ Mean SD. ความหมาย 

5 
ทานมักเปนผูริเริ่มพัฒนาสินคา ตลอดจนเสนอะแนะใหองคการมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีกอนคูแขงเสมอ 
3.07 0.99 ปานกลาง 

6 
ทานมีความกระตือรือรนในการแสวงหาโอกาสที่จะนําไปสูการพัฒนา 

อาทิ การแสวงหาแนวทางเพิ่มพูนทักษา ความรู ฯลฯ 
3.65 0.80 มาก 

7 
ทานปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานกอนจะเกิดสภาวะการณคับขันอยู

เสมอ 
3.69 0.70 มาก 

8 
ทานมีเปาหมายสําคัญของการทํางาน คือ การสรางความเจริญกาวหนา

ใหแกองคการหงเรงดวน 
3.73 0.79 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.54 0.82 มาก 
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 จากตารางที่ 19 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานทิศทางสนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

เชิงรุก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (SD. = 0.82) เมื่อพิจารณารายขอ

สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ทานมีเปาหมายสําคัญของการทํางาน คือ การ

สรางความเจริญกาวหนาใหแกองคการที่เรงดวน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 (SD. = 0.79) 

รองลงมาคือ ทานปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานกอนจะเกิดสภาวการณคับขันอยู เสมอ มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (SD. =0.70) อันดับ 3 คือ ทานมีความกระตือรือรนในการแสวงหาโอกาสที่จะ

นําไปสูการพัฒนา อาทิ การแสวงหาแนวทางเพิ่มพูนทักษา ความรู ฯลฯ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 

3.65  (SD. = 0.80) อันดับสุดทาย มักเปนผูริเริ่มพัฒนาสินคา ตลอดจนเสนอแนะใหองคการมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีกอนคูแขงเสมอ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 (SD. = 0.99)     

 

ตารางที่ 20 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

9 
มีวิสัยทัศนสอดคลองกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 
3.70 0.70 มาก 

10 มีความเปนประชาธิปไตย 3.96 0.78 มาก 

11 
เนนการมีสวนรวมในการทํางาน การทํางานเปนทีมและการมี

ทีมงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
4.06 0.68 มาก 

12 
สามารถประสานความสมัพันธเพื่อเปนแนวทางในการแกไข

ความขัดแยงได 
3.87 0.64 มาก 

13 สามารถใหคําแนะนําปรกึษากับเพื่อนรวมงานได 3.96 0.54 มาก 

14 สนับสนุนใหมกีารนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสาร 3.85 0.73 มาก 

15 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ 4.05 0.68 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.92 0.68 มาก 

 

 จากตารางที่ 20 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการมีภาวะผูนําในดานการนําและการ

จัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 (SD. = 0.68) เมื่อพิจารณารายขอ

สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี เนนการมีสวนรวมในการทํางาน การทํางานเปน
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ทีมและการมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 (SD. = 0.68) รองลงมาคือ การ

ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 (SD. =0.68) อันดับ 3 คือ 

มีความเปนประชาธิปไตย และ สามารถใหคําแนะนําปรึกษากับเพื่อนรวมงานได มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.96 (SD. = 0.78, 0.54) อันดับ 4 คือ สามารถประสานความสัมพันธเพื่อเปนแนวทางในการ

แกไขความขัดแยงได มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD. =0.64) อันดับ 5 สนับสนุนใหมีการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสาร มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD. =0.73)  และอันดับสุดทาย 

มีวิสัยทัศนสอดคลองกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 (SD. 

=0.70)   

 

ตารางที่ 21 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ภาวะผูนําในดานสติปญญา 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

16 มีความเฉลียวฉลาด สติปญญาสูง 3.43 0.62 มาก 

17 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาหรือเหตุการณตาง ๆ 

สามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ 
3.68 0.59 มาก 

18 สามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรมได 3.43 0.64 มาก 

19 
เปนผูสนใจศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ เพือ่พัฒนาตนเองอยู

เสมอ 
3.68 0.70 มาก 

20 สามารถนําแนวคิดของผูอื่นมาใชอยางมเีหตุผล 3.88 0.59 มาก 

21 
สามารถประยุกตหลักการและทฤษฎีมาใชแกปญหาหรอืขอโตแยง

ในสถานการณตาง ๆ ได 
3.79 0.66 มาก 

22 
มีความกลาในการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองอยางเด็ดเด่ียวและ

รอบคอบ 
3.74 0.65 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.66 0.63 มาก 

 

จากตารางที่ 21 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการมีภาวะผูนําในดานสติปญญา โดยรวม

อยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (SD. =0.63)  เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี สามารถนําแนวคิดของผูอื่นมาใชอยางมีเหตุผล มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.88 (SD. =0.59) รองลงมาคือ สามารถประยุกตหลักการและทฤษฎีมาใชแกปญหาหรือขอ
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โตแยงในสถานการณตางๆ ได มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  3.79 (SD. =0.66) อันดับ 3 คือ สามารถ

ประยุกตหลักการและทฤษฎีมาใชแกปญหาหรือขอโตแยงในสถานการณตางๆ ได มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.79 (SD. =0.66) อันดับ 4 คือ มีความกลาในการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองอยางเด็ดเด่ียวและ

รอบคอบ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 (SD. =0.65) อันดับ 5 คือ เปนผูสนใจศึกษาคนควาหา

ความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาหรือเหตุการณ

ตาง ๆ สามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  

3.68 (SD. =0.70 , 0.59) และอันดับสุดทาย  สามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรมได และ มีความเฉลียว

ฉลาด สติปญญาสูง มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 (SD. =0.64 , 0.62)  

 

ตารางที่ 22 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก คัดเลือกคนเกง 

 

ขอ

ท่ี 
ขอความ Mean SD. ความหมาย 

23 คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง จากผูที่มีทัศนคติที่ดีตอองคการ 3.58 0.70 มาก 

24 คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง จากผูที่มีภาวะผูนํา 3.67 0.74 มาก 

25 คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง จากผลการปฏิบัติงาน 3.75 0.78 มาก 

26 
คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง จาก การสังเกตการปฏิบัติงานหรอื

พฤติกรรม ศักยภาพการทํางานของพนักงาน 
3.69 0.73 มาก 

27 
คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง ดวยการสัมภาษณพนักงานที่มีคุณสมบัติ

ตามความตองการขององคการ 
3.58 0.69 มาก 

28 คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง โดยผูบริหารเปนผูประเมินเอง 3.62 0.74 มาก 

29 
คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง จากกลุมทีเ่ปนผูบริหารตามระดับตําแหนง

และอายุ 
3.45 0.72 มาก 

30 คัดเลือกหรอืระบุช้ีคนเกง จากการประเมินแบบ 360 องศา 3.20 0.86 ปานกลาง 

 รวมเฉลี่ย 3.57 0.75 มาก 

 

 จากตารางที่ 22 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการคัดเลือกคนเกงจากปจจัยตางๆ 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (SD. =0.75) เมื่อพิจารณารายขอสามารถ

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากผลการปฏิบัติงาน มีคะแนน
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 (SD. =0.78) รองลงมา คือ คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จาก การสังเกตการ

ปฏิบัติงานหรือพฤติกรรม ศักยภาพการทํางานของพนักงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 (SD. = 

0.73) อันดับ 3 คือ คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากผูที่มีภาวะผูนํา มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 (SD. 

= 0.74) อันดับ 4 คือ คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง โดยผูบริหารเปนผูประเมินเอง  มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.62  (SD. = 0.74) อันดับ 5 คือ คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากผูที่มีทัศนคติที่ดีตอองคการ 

และคัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง ดวยการสัมภาษณพนักงานที่มีคุณสมบัติตามความตองการขององคการ 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD. = 0.70, 0.69) อันดับ 6 คือ คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากกลุมที่

เปนผูบริหารตามระดับตําแหนงและอายุ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 (SD. = 0.72) และอันดับ

สุดทาย คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากการประเมินแบบ 360 องศา มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 

(SD. = 0.86) 

 

ตารางที่ 23 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก การบริหารคนเกง 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

31 
สรางมาตรฐานการวัดความสามารถโดยมเีกณฑตัวช้ีวัดสําหรับการ

ประเมินผลและการเลื่อนตําแหนงในองคการ 
3.48 0.84 มาก 

32 
หัวหนางานมสีวนรวมในการสงเสรมิความสามารถของคนเกงและการ

บรรจุโดยการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 
3.67 0.89 มาก 

33 
วัดประเมินความสามารถโดยการพูดคุยเรือ่งความสามารถของบุคลากร

อยางสม่ําเสมอ 
3.44 0.87 มาก 

34 
ปลูกฝงเจตคติเรื่องอัจฉริยภาพในใจของผูบริหารเพื่อเพิ่มคุณคางาน

ใหกับคนเกง 
3.48 0.96 มาก 

35 
สรางบุคลากรแลวตอบแทนโดยการจายคาจางจูงใจ เชน เงนิเดือน 

โบนัส เปนตัน 
3.19 1.02 ปานกลาง 

36 
หัวหนางานและผูบรหิารรวมกันตรวจสอบประเมินเพื่อสราง

ความสามารถดานตาง ๆ ในองคการ 
3.44 0.90 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.45 0.91 มาก 

 

 จากตารางที่ 23  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานบทบาทการบริหารคน โดยรวมอยูใน
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ระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 (SD. = 0.91) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี  หัวหนางานมีสวนรวมในการสงเสริมความสามารถของคนเกงและ

การบรรจุโดยการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 (SD. = 0.89) 

รองลงมา คือ ปลูกฝงเจตคติเรื่องอัจฉริยภาพในใจของผูบริหารเพื่อเพิ่มคุณคางานใหกับคนเกง และ 

สรางมาตรฐานการวัดความสามารถโดยมีเกณฑตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลและการเลื่อนตําแหนง

ในองคการ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 (SD. = 0.96, 0.84) อันดับ 3 คือ หัวหนางานและผูบริหาร

รวมกันตรวจสอบประเมินเพื่อสรางความสามารถดานตางๆ ในองคการ และ วัดประเมิน

ความสามารถโดยการพูดคุยเรื่องความสามารถของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 

3.44 (SD. =0.90, 0.87) และอันดับสุดทาย สรางบุคลากรแลวตอบแทนโดยการจายคาจางจูงใจ เชน 

เงินเดือน โบนัส เปนตัน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 (SD. = 1.02)  

 

ตารางที่ 24 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก สนับสนุนการทํางานของคนเกง 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

37 การสือ่สารบอกทิศทางนโยบายขององคการอยางตอเน่ือง 3.79 0.80 มาก 

38 บรรยากาศการสื่อสารมีความสรางสรรค 3.72 0.84 มาก 
39 สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานโดยเนนลักษณะของงานทีม่ีความ

ยืดหยุน 

3.75 0.83 มาก 

40 สงเสริมความผกูพันระหวางผูนําและเพื่อนรวมงาน 3.63 0.89 มาก 
41 สรางภาพลักษณที่ดีตอองคการ 3.75 0.86 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.73 0.85 มาก 

 

 จากตารางที่ 24 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานเหลาน้ีสนับสนุนการทํางานของคนเกง โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 

(SD. = 0.85) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี การสื่อสารบอก

ทิศทางนโยบายขององคการอยางตอเน่ือง มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (SD. = 0.80) รองลงมา 

สรางภาพลักษณที่ดีตอองคการ และ สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานโดยเนนลักษณะของงานที่มี

ความยืดหยุน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  3.75  (SD. =  0.86 , 0.83 ) อันดับ 3 คือ บรรยากาศการ
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สื่อสารมีความสรางสรรค มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.72  (SD. = 0.84) อันดับสุดทาย คือ สงเสริม

ความผูกพันระหวางผูนําและเพื่อนรวมงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (SD. = 0.89)          

  

ตารางที่ 25 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก พัฒนาคนเกง 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

42 ฝกอบรมพัฒนาทกัษะและความสามารถ 4.01 0.71 มาก 
43 ออกแบบเสนทางการอบรมใหตรงความตองการ 4.02 0.75 มาก 
44 วางแผนสบืทอดงานในแตละตําแหนง 3.87 0.84 มาก 
45 เปดโอกาสใหสบัเปลี่ยนสายงาน 3.75 0.89 มาก 
46 เปดโอกาสใหศึกษาดูงานตางประเทศ 3.82 1.04 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.89 0.85 มาก 

 

 จากตารางที่ 25 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการฝกอบรมพนักงาน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (SD. = 0.85) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ออกแบบเสนทางการอบรมใหตรงความตองการ มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 4.02 (SD. = 0.75) รองลงมา คือ ฝกอบรมพัฒนาทักษะและความสามารถ มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 4.01 (SD. = 0.71) อันดับ 3 วางแผนสืบทอดงานในแตละตําแหนง มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ

3.87 (SD. = 0.84) อันดับ 4 เปดโอกาสใหศึกษาดูงานตางประเทศ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 

(SD. = 1.04) อันดับสุดทาย เปดโอกาสใหสับเปลี่ยนสายงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 (SD. = 

0.89) 

 

ตารางที่ 26 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก โอกาสความกาวหนา 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

47 มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถอยางตอเน่ือง 4.03 0.68 มาก 
48 สรางโอกาสในความกาวหนาในสายอาชีพและการเลื่อนตําแหนง 4.00 0.88 มาก 

 



125 
 

 
 

ตารางที่ 26 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก โอกาสความกาวหนา 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

49 
สื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมตามทิศทางขององคการสือ่สารขาวสาร

ดานการดําเนินธุรกจิอยางตอเน่ือง 
3.85 0.70 มาก 

50 
สงเสริมใหมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานขององคการ หรือ

แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในทีป่ระชุมตาง ๆ 
3.90 0.80 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.94 0.76 มาก 

 

 จากตารางที่ 26 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการแสดงศักยภาพหรือไดรับโอกาส

ความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 (SD. =0.76) เมื่อพิจารณาราย

ขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถอยาง

ตอเน่ือง มีคะแนนคาเฉลีย่เทากับ 4.03 (SD. = 0.68) รองลงมา คือ สรางโอกาสในความกาวหนาใน

สายอาชีพและการเลื่อนตําแหนง มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 (SD. = 0.88) อันดับ 3 คือ สงเสริม

ใหมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานขององคการ หรือแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในที่

ประชุมตาง ๆมีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 (SD. =0.80)  อันดับสุดทาย คือ สื่อสารเพื่อเตรียมความ

พรอมตามทิศทางขององคการสื่อสารขาวสารดานการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.85 (SD. = 0.70) 
 

ตารางที่ 27 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดึงดูดใหคนเกงทํางานในองคกรตอไป 
 

ขอที ่ ขอความ Mean SD. ความหมาย 

51 จายคาตอบแทนที่เหนือกวาคูแขงในธุรกิจเดียวกัน 3.97 0.97 มาก 
52 คาตอบแทนและสวัสดิการที่ยืดหยุนตามความตองการ 3.96 0.90 มาก 
53 ปรับปรุงผลตอบแทนและผลประโยชนใหเกมาะสมกับตลาด 3.94 0.91 มาก 

54 
เพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจูงใย เชน คาคอมมิชชั่น รางวัล หรือ

ทุนการศึกษาตอยอด เพื่อจูงใจใหทํางานบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
3.82 1.04 มาก 

55 มีสวัสดิการดานสุขภาพ 4.05 0.77 มาก 
56 ใหความสําคัญเก่ียวกับความสมดุลระหวางทํางานและชีวิตสวนตัว 4.08 0.88 มาก 
 รวมเฉล่ีย 3.97 0.91 มาก 
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 จากตารางที่ 27 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานสามารถดึงดูดใหคนเกงทํางานในองคกร

ตอไป โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (SD. = 0.91) เมื่อพิจารณารายขอ

สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ใหความสําคัญเกี่ยวกับความสมดุลระหวางทํางาน

และชีวิตสวนตัว มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (SD. = 0.88) รองลงมา คือ มีสวัสดิการดานสุขภาพ 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 (SD. = 0.77) อันดับ 3 คือ จายคาตอบแทนที่เหนือกวาคูแขงในธุรกิจ

เดียวกัน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (SD. = 0.97) อันดับ 4 คือ คาตอบแทนและสวัสดิการที่

ยืดหยุนตามความตองการ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (SD. = 0.90) อันดับ 5 คือ ปรับปรุง

ผลตอบแทนและผลประโยชนใหเหมาะสมกับตลาด มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  3.94 (SD. = 0.91) 

และอันดับสุดทาย คือ เพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจูงใย เชน คาคอมมิชช่ัน รางวัล หรือ

ทุนการศึกษาตอยอด เพื่อจูงใจใหทํางานบรรลุเปาหมายที่ตองการ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (SD. 

= 1.04)    
 

ตารางที่ 28 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก องคการแหงการเรียนรู 
 

ขอที ่ ขอความ Mean SD. ความหมาย 

57 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการแสวงหาขอมูลจากภายนอก

หนวยงานที่จะชวยปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ 
3.37 0.75 ปานกลาง 

58 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการจัดเก็บขอมูลภายในหรือ

ภายนอกหนวยงานที่เปนระบบและสามารถเขาถึงไดงาย 
3.52 0.74 มาก 

59 

ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใชขอมูลจากภายนอก

หนวยงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เชน การเทียบเคียงการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Benchmarking) การเขารวมประชุม และงานวิจัยหรือพัฒนาตางๆ 

3.36 0.85 ปานกลาง 

60 
บุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรับการฝกทักษะในเรื่องการคิดเชิง

สรางสรรค การสรางนวัตกรรม และการวิจัยทดลอง 
3.39 0.80 ปานกลาง 

61 
บุคลากรในหนวยงานของทานตระหนักถึงความจําเปนในการจัดเก็บความรูที่

สําคัญ และการแบงปนความรูใหกับผูอ่ืน 
3.65 0.78 มาก 

62 
หนวยงานของทานมีระบบ และโครงสรางตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อระบุ

และจัดเก็บความรูที่สําคัญ ใหบุคลากรสามารถนาไปใชประโยชนไดงาย 
3.65 0.75 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.49 0.78 มาก 
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 จากตารางที่ 28 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคการแหงการเรียนรู โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 (SD. = 0.78)  เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี บุคลากรในหนวยงานของทานตระหนักถึงความจําเปนในการจัดเก็บ

ความรูที่สําคัญ และการแบงปนความรูใหกับผูอื่น และ หนวยงานของทานมีระบบ และโครงสราง

ตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อระบุและจัดเก็บความรูที่สําคัญ ใหบุคลากรสามารถนาไปใชประโยชนได

งาย มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 (SD. = 0.78, 0.75) รองลงมา คือ  ทานและบุคลากรในหนวยงาน 

ของทาน มีการจัดเก็บขอมูลภายในหรือภายนอกหนวยงานที่เปนระบบและสามารถเขาถึงไดงาย มี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 (SD. = 0.74) อันดับ 3 คือ บุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรับกาฝก

ทักษะในเรื่องการคิดเชิงสรางสรรค การสรางนวัตกรรม และการวิจัยทดลอง  มีคะแนนคาเฉลีย่เทากับ  

3.39 (SD. = 0.80) อันดับ 4 คือ ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการแสวงหาขอมูลจาก

ภายนอกหนวยงานที่จะชวยปรับปรุงการทํางานอยูเสมอ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 (SD. = 0.75) 

และอันดับสุดทาย ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใชขอมูลจากภายนอกหนวยงาน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ เชน การเทียบเคียงการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Benchmarking) การเขารวมประชุม 

และงานวิจัยหรือพัฒนาตางๆ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 (SD. = 0.85)   

 

ตารางที่ 29 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก พลวัตการเรียนรู 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

63 ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานมีความกระตือรือรนใน

การเรียนรู โดยการรับฟงผูอื่น และใหขอมูลปอนกลับที่มี

ประสิทธิภาพอยางสมาเสมอ 

3.57 0.67 มาก 

64 ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน เรียนรูจากความสําเร็จ

และปญหา เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

3.81 0.62 มาก 

65 ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานเรียนรูดวยวิธีการ

คาดการณสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดสา

หรับการวางแผน 

3.70 0.63 มาก 

66 ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานใชกระบวนการเรียนรูเปน

กลุมหรือทีมงาน เพื่อคนหาวิธีปฏิบัติงานหรือแกปญหา ลงมือ

ปฏิบัติและเรียนรูรวมกัน 

3.72 0.69 มาก 
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ตารางที่ 29 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก พลวัตการเรียนรู (ตอ) 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

67 ทานและบุคลากรในหนวยงานคิด และปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 3.65 0.73 มาก 
68 ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรับการอบรมวิธีการ 

ทํางานและการเรียนรูเปนกลุม 

3.58 0.71 มาก 

69 ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรับการสนับสนุนใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน การใชกระดาน

ขาวสารอิเล็กทรอนิกส จดหมายขาว หรือการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนขาวสาร 

3.61 0.78 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.66 0.69 มาก 

 

 จากตารางที่ 29  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานพลวัตการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (SD. = 0.69) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอยดังน้ี ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน เรียนรูจากความสําเร็จและปญหา เพื่อนํามา

ปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงข้ึน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 (SD. = 0.62) รองลงมา คือ ทานและ

บุคลากรในหนวยงานของทานใชกระบวนการเรียนรูเปนกลุมหรือทีมงาน เพื่อคนหาวิธีปฏิบัติงานหรือ

แกปญหา ลงมือปฏิบัติและเรียนรูรวมกัน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 (SD. = 0.69) อันดับ 3   

ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานเรียนรูดวยวิธีการคาดการณสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อหา

แนวทางที่ดีที่สุดสาหรับการวางแผน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 (SD. = 0.63) อันดับ 4 คือ ทาน

และบุคลากรในหนวยงานคิด และปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  3.65 (SD. = 

0.73) อันดับ 5 คือ ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรับการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน การใชกระดานขาวสารอิเล็กทรอนิกส จดหมายขาว หรือการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนขาวสาร มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (SD. =0.78) อันดับ 6 คือ ทานและบุคลากรใน

หนวยงานของทาน ไดรับการอบรมวิธีการทํางานและการเรียนรูเปนกลุม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ

3.58 (SD. = 0.71)  และอันดับสุดทาย คือ ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานมีความ

กระตือรือรนในการเรียนรู โดยการรับฟงผูอื่น และใหขอมูลปอนกลับที่มีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (SD. = 0.67)  
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ตารางที่ 30 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก การปรับเปลี่ยนองคการ 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

70 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานเห็นความสําคัญของการเปน

องคการแหงการเรียนรู 
3.68 0.71 มาก 

71 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานพรอมทีจ่ะเรียนรูอยูตลอดเวลา 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
3.88 0.66 มาก 

72 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน เรียนรูจากความผิดพลาดเทาๆ 

กับเรียนรูจากความสําเรจ็ 
3.88 0.66 มาก 

73 
หนวยงานของทานมีการใหรางวัลแกบุคลากรและทีมงานที่รวม

โครงการพัฒนาและชวยเหลือผูอื่นในการเรียนรู 
3.50 0.91 มาก 

74 
หนวยงานของทานมีการปรบัโครงสรางใหเอือ้ตอการสื่อสาร และการ

เรียนรูใหเกิดข้ึนมากทีสุ่ด ในบุคลากรทกุระดับ 
3.58 0.81 มาก 

75 
หนวยงานของทานเนนความรวมมอืระหวางหนวยงานภายในตางๆ 

เพื่อมุงสูเปาหมายในการเรียนรูรวมกัน 
3.70 0.68 มาก 

76 
บรรยากาศการทํางานในหนวยงานของทาน สงเสรมิใหบุคลากรเห็น

ความสําคัญของการเรียนรู 
3.62 0.88 มาก 

77 โอกาสในการเรียนรูเกิดรวมอยูกบัการปฏิบัติงานจรงิตลอดเวลา 3.95 0.77 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.73 0.76 มาก 

 

 จากตารางที่ 30 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการคน

เกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานลักษณะการปรับเปลี่ยนองคการ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 (SD. = 0.76)  เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยดังน้ี โอกาสในการเรียนรูเกิดรวมอยูกับการปฏิบัติงานจริงตลอดเวลา มีคะแนนคาเฉลีย่

เทากับ 3.95 (SD. = 0.77) รองลงมาคือ ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน เรียนรูจากความผิดพลาด

เทาๆ กับเรียนรูจากความสําเร็จ และทานและบุคลากรในหนวยงานของทานพรอมที่จะเรียนรูอยู

ตลอดเวลา เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (SD. = 0.66) อันดับ 3 คือ 

หนวยงานของทานเนนความรวมมือระหวางหนวยงานภายในตางๆ เพื่อมุงสูเปาหมายในการเรยีนรูรวมกนั 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 (SD. = 0.68) อันดับ 4 คือ ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานเห็น

ความสําคัญของการเปนองคการแหงการเรียนรู มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 (SD. = 0.71) อันดับ 5  
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บรรยากาศการทํางานในหนวยงานของทาน สงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการเรียนรู มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 (SD. = 0.88)  อันดับ 6 คือ หนวยงานของทานมีการปรับโครงสรางใหเอื้อตอการ

สื่อสาร และการเรียนรูใหเกิดข้ึนมากที่สุด ในบุคลากรทุกระดับ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD. = 

0.81) และอันดับสุดทาย หนวยงานของทานมีการปรับโครงสรางใหเอื้อตอการสื่อสาร และการเรียนรูให

เกิดข้ึนมากที่สุด ในบุคลากรทุกระดับ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (SD. =  0.91)           

 

ตารางที่ 31 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

78 
หนวยงานของทานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพมา

ใชในการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 
3.65 0.77 มาก 

79 

หนวยงานของทานนําสื่อประสมอันทรงพลงั (Multimedia) ไดแก

ศิลปะ ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน ซอฟทแวรที่พรอม

ใชเพื่อชวยในการเรียนรูมาใชในการสนับสนุนการทํางานประจํา และ

การเรียนรู 

3.51 0.81 มาก 

80 

หนวยงานของทานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา (Just in Time) ซึ่งเปน

ระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีข้ันสงู ที่สามารถนําความรูที่ไดไปใชกับงาน

ไดทันท ี

3.43 0.88 มาก 

81 
เทคโนโลยีทีม่ีอยูในหนวยงานของทานชวยในการเรียนรูและการทาํงานใหดี

ย่ิงข้ึน 
3.53 0.73 มาก 

82 

ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน สามารถเขาถึงระบบ

อินทราเน็ต และอินเทอรเน็ตไดสะดวกสามารถเขาถึงขอมลูที่จําเปน

สําหรับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.90 0.74 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.60 0.79 มาก 

 

 จากตารางที่ 31  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพมาใชในการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ  3.60 (SD. =  0.79) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอยดังน้ี ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน สามารถเขาถึงระบบอินทราเน็ต และอินเทอรเน็ตได
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สะดวกสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ  3.90 (SD. =0.74)  รองลงมา คือ หนวยงานของทานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพมาใชในการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 (SD. = 

0.77) อันดับ 3  คือ เทคโนโลยีที่มีอยูในหนวยงานของทานชวยในการเรียนรูและการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 (SD. = 0.73) อันดับ 4 คือ หนวยงานของทานนําสื่อประสมอันทรง

พลัง (Multimedia) ไดแกศิลปะ ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน ซอฟทแวรที่พรอมใช

เพื่อชวยในการเรียนรูมาใชในการสนับสนุนการทํางานประจํา และการเรียนรู  มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ  3.51 (SD. = 0.81) 

 และอันดับสุดทาย คือ หนวยงานของทานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา (Just in 

Time) ซึ่งเปนระบบการเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง ที่สามารถนําความรูที่ไดไปใชกับงานไดทันที มี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 (SD. = 0.88) 

        

ตารางที่ 32 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก การใหอํานาจในการปฏิบัติงาน 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

83 
หนวยงานของทานพฒันาบุคลากรโดยใหอํานาจในการตัดสนิใจ

เกี่ยวกับการเรียนรู และปฏิบัติงานแกบุคลากร 
3.61 0.76 มาก 

84 
หนวยงานของทานมีการกระจายอํานาจในการบรหิารงาน ตามสัดสวน

ของความรับผิดชอบและความสามารถในการเรียนรู 
3.64 0.78 มาก 

85 
หนวยงานของทานสนับสนุนใหบุคลากรมสีวนรวมในการจัดการความรู

ของหนวยงาน 
3.63 0.77 มาก 

86 
หนวยงานของทานใหความสําคัญกบัการเรียนรูอยางตอเน่ือง

เชนเดียวกับการใหความสําคัญกับการทํางาน 
3.64 0.82 มาก 

87 
หนวยงานของทานสนับสนุนใหบุคลากรมกีารจัดการเรียนรู และพัฒนา

ตนเอง 
3.68 0.81 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.64 0.79 มาก 

 

 จากตารางที่ 32  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการใหอํานาจในการปฏิบัติงาน โดยรวม

อยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  3.64 (SD. =0.79) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับ
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คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี หนวยงานของทานสนับสนุนใหบุคลากรมีการจัดการเรียนรู และ

พัฒนาตนเอง มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 (SD. = 0.81) รองลงมา คือ หนวยงานของทานให

ความสําคัญกับการเรียนรูอยางตอเน่ืองเชนเดียวกับการใหความสําคัญกับการทํางานและ หนวยงาน

ของทานมีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน ตามสัดสวนของความรับผิดชอบและความสามารถใน

การเรียนรู มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  3.64 (SD. = 0.82,0.78) อันดับ 3 คือ หนวยงานของทาน

สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการความรูของหนวยงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 

(SD. = 0.77) และอันดับสุดทาย หนวยงานของทานพัฒนาบุคลากรโดยใหอํานาจในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเรียนรู และปฏิบัติงานแกบุคลากร มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.61(SD. = 0.76) 

 

ตารางที่ 33 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ความไววางใจในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

88 
ทานมักจะยอมรับความผิดพลาดในงานของตนเองกบัเพื่อนรวมงานแม

จะถูกตําหนิก็ตาม 
4.12 0.64 มาก 

89 
ทานมักจะแสดงความคิดเห็นในงานกบัเพื่อนรวมงานแมวาความ

คิดเห็นของตนเองจะไมไดรบัการพิจารณาก็ตาม 
3.88 0.72 มาก 

90 
ถาเพื่อนรวมงานใหทานรายงานสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน ทานยินดีที่

จะอธิบายตามความเปนจริงแมวาจะถูกตําหนิจากเพื่อนรวมงาน 
4.09 0.56 มาก 

91 ทานรูสกึวา ควรจะปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยความซื่อสัตย 4.31 0.68 มากท่ีสุด 

92 ทานรูสกึวา สามารถพึง่พาเพือ่นรวมงานไดเมื่ออยูในสถานการณคับขัน 3.78 0.78 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.04 0.68 มาก 

 

 จากตารางที่ 33  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจในการทํางานกับเพื่อน

รวมงานในสถานการณ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (SD. =0.68) เมื่อ

พิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ทานรูสึกวา ควรจะปฏิบัติตอเพื่อน

รวมงานดวยความซื่อสัตย มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (SD. =0.68) รองลงมาคือ ทานมักจะยอมรับ

ความผิดพลาดในงานของตนเองกับเพื่อนรวมงานแมจะถูกตําหนิก็ตาม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.12  

(SD. =0.64) อันดับ 3 คือ ถาเพื่อนรวมงานใหทานรายงานสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน ทานยินดีที่จะ

อธิบายตามความเปนจริงแมวาจะถูกตําหนิจากเพื่อนรวมงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 (SD. = 
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0.56)  อันดับ 4 คือ ทานมักจะแสดงความคิดเห็นในงานกับเพื่อนรวมงานแมวาความคิดเห็นของตนเอง

จะไมไดรับการพิจารณาก็ตาม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (SD. =0.72) และอันดับสุดทาย ทานรูสึก

วา สามารถพึ่งพาเพื่อนรวมงานไดเมื่ออยูในสถานการณคับขัน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 (SD. = 

0.78)    

 

ตารางที่ 34 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน 

               อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ความไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบัญชา 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

93 
ทานมกัจะรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดในงานของตนเองตอ

ผูบงัคับบัญชาแมจะถูกตําหนิก็ตาม 
4.08 0.68 มาก 

94 
ทานมกัจะแสดงความคิดเห็นในงานตอผูบงัคับบัญชาแมวาความ

คิดเหน็ของตนเองจะไมไดรบัการพจิารณาก็ตาม 
3.96 0.71 มาก 

95 
ถาผูบงัคับบัญชาใหทานรายงานสาเหตุของปญหาทีเ่กดิข้ึน ทานยินดีที่

จะอธิบายตามความเปนจรงิแมวาจะถูกตําหนิจากบุคคลอื่น 
4.18 0.66 มาก 

96 ทานรูสึกวา ควรจะปฏิบัติตอผูบงัคับบญัชาดวยความซือ่สัตย 4.28 0.66 มากที่สุด 

97 ทานรูสึกวา สามารถพึง่พาผูบงัคับบญัชาไดเมื่ออยูในสถานการณคับขัน 3.96 0.73 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.09 0.69 มาก 
 

  

 จากตารางที่ 34  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจในการทํางานตอ

ผูบังคับบัญชาในสถานการณ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 (SD. =0.69) 

เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี  ทานรูสึกวา ควรจะปฏิบัติตอ

ผูบังคับบัญชาดวยความซื่อสัตย มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (SD. = 0.66 ) รองลงมา คือ  ถา

ผูบังคับบัญชาใหทานรายงานสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน ทานยินดีที่จะอธิบายตามความเปนจริงแมวา

จะถูกตําหนิจากบุคคลอื่น มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ  4.18 (SD. = 0.66) อันดับ 3 คือ ทานมักจะ

รายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดในงานของตนเองตอผูบังคับบัญชาแมจะถูกตําหนิก็ตาม มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (SD. = 0.71) และอันดับสุดทาย ทานรูสึกวา สามารถพึ่งพาผูบังคับบัญชาไดเมื่อ

อยูในสถานการณคับขัน และ ทานมักจะแสดงความคิดเห็นในงานตอผูบังคับบัญชาแมวาความคิดเห็น

ของตนเองจะไมไดรับการพิจารณาก็ตาม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (SD. = 0.73 , 0.71)       
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ตารางที่ 35  แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน 

               อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ความไววางใจในองคการ 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

98 องคการน้ีมีกลยุทธและวิสัยทัศนที่ดีเย่ียม 3.65 0.79 มาก 

99 
องคการน้ีใหความสนใจตอความคิดเห็นของทานอยางเทาเทียมและให

เกียรติเหมือนบุคลากรคนอื่น  ๆ
3.57 0.83 มาก 

100 องคการน้ีหวงอาทรตอสวัสดิการของพวกเราอยางมาก 3.48 0.83 มาก 

101 
ทานเช่ือวา องคการน้ีจะทาํสิง่ที่ดีทีสุ่ดเพือ่อนาคตที่ดีของบุคลากรทุก

คน 
3.52 0.87 มาก 

102 
พวกเรารูสึกมั่นใจอยางมากในการพฒันาทกัษะที่ไดรบัจากการทํางานใน

องคการน้ี 
3.62 0.84 มาก 

102 องคการน้ีบุคลากรทุกคนจะพูดแตความจรงิแมวาจะเปนสิง่ที่ไมนายินดี 3.28 1.01 ปานกลาง 
104 ทานเช่ือมั่นตอสมรรถนะขององคการน้ีในการบรรลุเปาหมาย 3.55 0.84 มาก 
105 ระบบขอมลูขององคการน้ีสนับสนุนตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี 3.66 0.82 มาก 

106 
ระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยขององคการน้ีสนับสนุนตอการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดี 
3.47 0.86 มาก 

107 โดยภาพรวมแลวองคการแหงน้ีมรีะดับความไววางใจสงู 3.66 0.80 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.55 0.85 มาก 

 

 จากตารางที่ 35  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจในองคการ  โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (SD. = 0.85) มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (SD. = 0.85) 

เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ระบบขอมูลขององคการน้ี

สนับสนุนตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี และโดยภาพรวมแลวองคการแหงน้ีมีระดับความไววางใจสูงมี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (SD. = 0.80, 0.82) รองลงมาคือ พวกเรารูสึกมั่นใจอยางมากในการ

พัฒนาทักษะที่ ไดรับจากการทํางานในองคการน้ี องคการน้ีมีกลยุทธและวิสัยทัศนที่ ดีเ ย่ียม           

3.65 (SD. =0.79) อันดับ 3 คือ พวกเรารูสึกมั่นใจอยางมากในการพัฒนาทักษะที่ไดรับจากการ

ทํางานในองคการน้ี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.62  (SD. = 0.84) อันดับ 4 คือ องคการน้ีใหความ

สนใจตอความคิดเห็นของทานอยางเทาเทียมและใหเกียรติเหมือนบุคลากรคนอื่นๆ มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.57 (SD. =0.83) อันดับ 5 คือ ทานเช่ือมั่นตอสมรรถนะขององคการน้ีในการบรรลุเปาหมาย 
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มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (SD. =0.84)  อันดับ 6 คือ ทานเช่ือวา องคการน้ีจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อ

อนาคตที่ดีของบุคลากรทุกคน 3.52 (SD. = 0.87)  อันดับ 7 คือ องคการน้ีหวงอาทรตอสวัสดิการ

ของพวกเราอยางมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 (SD. = 0.83) อันดับ 8 คือ  ระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยขององคการน้ีสนับสนุนตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 

(SD. = 0.86) และอันดับสุดทาย คือ องคการน้ีบุคลากรทุกคนจะพูดแตความจริงแมวาจะเปนสิ่งที่ไม

นายินดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 (SD. = 1.01)    

 

ตารางที่ 36 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน 

               อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ความเขาใจบทบาทในการทํางาน  

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

108 
เพื่อนรวมงานในทีมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและแบงงาน

กันไดอยางเหมาะสม 
3.53 0.77 มาก 

109 
หัวหนาทีมหรอืผูบรหิารมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ 

หรือบทบาทหนาที่ของแตละคน 
3.61 0.75 มาก 

110 
เพื่อนรวมงานในทีมมีวิธีการปฏิบัติงานทีห่ลากหลายเหมาะสมกับ

สถานการณ 
3.68 0.71 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.61 0.74 มาก 

 

 จากตารางที่ 36  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความเขาใจบทบาทในการทํางาน โดยรวม

อยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (SD.= 0.74) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี เพื่อนรวมงานในทีมมีวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลายเหมาะสมกับ

สถานการณ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 (SD.= 0.71) รองลงมา คือ หัวหนาทีมหรือผูบริหาร

มอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ หรือบทบาทหนาที่ของแตละคน มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.61 (SD.= 0.75) และอันดับสุดทาย คือ เพื่อนรวมงานในทีมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่

ของตนและแบงงานกันไดอยางเหมาะสม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 (SD.= 0.77)    
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ตารางที่ 37 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน 

               อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก การใหความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

111 สมาชิกในทีมพรอมทีจ่ะอุทิศตนทีจ่ะปฏิบัติงานใหสําเรจ็ดวยดี 3.63 0.78 มาก 

112 
มีการประสานความคิดที่แตกตางของแตละบุคคลเพือ่ใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับองคการหรือบริษัท 
3.62 0.79 มาก 

113 
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในทีมมีสวนรวมในการทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ 
3.82 0.71 มาก 

114 
สมาชิกในทีมมีการแกปญหาความขัดแยงทีเ่กิดข้ึนภายในทีมอยาง

สรางสรรค 
3.67 0.75 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.68 0.76 มาก 

 

 จากตารางที่ 37  แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการใหความรวมมือและการใชความ

ขัดแยงในทางสรางสรรค  โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 (SD.= 0.76) เมื่อ

พิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในทีมมี

สวนรวมในการทํางานอยางเต็มความสามารถ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (SD.= 0.71) รองลงมา 

คือ สมาชิกในทีมมีการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนภายในทีมอยางสรางสรรค มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.67 (SD.= 0.75) อันดับ 3 คือ สมาชิกในทีมพรอมที่จะอุทิศตนที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จดวยดี  มี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (SD.= 0.78) และอันดับสุดทาย มีการประสานความคิดที่แตกตางของแตละ

บุคคลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการหรือบริษัท มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 (SD.=  0.79)                    
 

ตารางที่ 38 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน 

              อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม 
 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

115 
สมาชิกในทีมมีการปฏิบัติงานตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายตามที่กําหนด

ไว 
3.83 0.61 มาก 

116 
สมาชิกในทีมมีการตัดสินใจที่มีการใชเหตุผลอยางยืดหยุนไดตาม

สถานการณ 
3.81 0.71 มาก 

117 สมาชิกทุกคนมีความเห็นสอดคลองเปนแนวทางเดียวกันกับการตัดสินใจ 3.71 0.72 มาก 
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ตารางที่ 38 แสดงความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน 

              อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม (ตอ) 

 

ขอท่ี ขอความ Mean SD. ความหมาย 

118 สมาชิกทุกคนเลือกวิธีการทํางานที่เหมาะสม 3.78 0.69 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.78 0.68 มาก 

 

  จากตารางที่ 38 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการ

คนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการ

ทํางานเปนทีม  โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 (SD.= 0.68 ) เมื่อพิจารณา

รายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี สมาชิกในทีมมีการปฏิบัติงานตามบทบาทที่

ไดรับมอบหมายตามที่กําหนดไว มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 (SD.= 0.61) รองลงมา คือ สมาชิกใน

ทีมมีการตัดสินใจที่มีการใชเหตุผลอยางยืดหยุนไดตามสถานการณ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 

(SD.= 0.71) อันดับ 3 คือ สมาชิกทุกคนเลือกวิธีการทํางานที่เหมาะสม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ           

3.78 (SD.=0.69) และอันดับสุดทาย สมาชิกทุกคนมีความเห็นสอดคลองเปนแนวทางเดียวกันกับการ

ตัดสินใจ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 (SD.= 0.72)   
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   จากตาราง 39 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก

ของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย ปรากฏดังภาพที่ 25 

 

ภาพที่ 25  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรกุของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย 

 

ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย 

(n=330) 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

103.14 - 

df - 132 - 

p-value P>0.05 0.97 - 
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ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

 ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย (ตอ) 

(n=330) 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2/df 2/df<2 0.78 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.97 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.000 ผานเกณฑ 

KMO คามากกวา 0.50 0.758 ผานเกณฑ 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

คานอยกวา 0.05 0.000 ผานเกณฑ 

 

  จากตารางที่ 40 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย ผล

การวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 103.14 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 

0.97 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 0.78 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 

(CFI)=1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.97 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก

แลว (AGFI)=0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.000 ซึ่งผานเกณฑทุกคา 

   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบแตละดานกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ดังผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 40 

 

ตารางที่ 41 คานํ้าหนักองคประกอบแตละดานกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแบบการจัดการคนเกง 

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย 

 

ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ดานนโยบาย 
คานํ้าหนักองคประกอบ 

ดานการสนับสนุนความมีนวัตกรรม 0.89 

ดานการสนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก 0.73 
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ตารางที่ 41 คานํ้าหนักองคประกอบแตละดานกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแบบการจัดการคนเกง 

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานนโยบาย (ตอ) 

 

ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ดานนโยบาย 
คานํ้าหนักองคประกอบ 

ดานการนําและการจัดการ 0.78 

ดานภาวะผูนําในดานสติปญญา 0.87 

 

 จากตารางที่ 41 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ ดานการ

สนับสนุนความมีนวัตกรรม สูงสุด คือ 0.89 รองลงมา คือ ดานภาวะผูนําในดานสติปญญา ดานการนํา

และการจัดการ และดานการสนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุกมีคาเทากับ 0.87 0.78 และ 

0.73 ตามลําดับ  

    การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจ ปรากฏดังภาพที่ 26 

 

ภาพที่ 26 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรกุของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจ 
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ตารางที่ 42 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก 

               ของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจ 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 85.07 - 

df - 102 - 

p-value P>0.05 0.88 - 

2/df 2/df<2 0.83 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.97 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.000 ผานเกณฑ 

KMO คามากกวา 0.50 0.596 ผานเกณฑ 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

คานอยกวา 0.05 0.000 ผานเกณฑ 

  

 จากตารางที่ 42 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยัน  ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความ

ไววางใจ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 85.07 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-

value = 0.88 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 0.83 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 

(CFI)=1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.97 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก

แลว (AGFI)=0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.000 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจ พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบแตละดาน

กับขอมูลเชิงประจักษ ดังผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 42 

 

 

 
 



143 
 

 
 

ตารางที่ 43  คานํ้าหนักองคประกอบแตละดานกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแบบการจัดการคนเกง

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานความไววางใจ 
 

ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ดานความไววางใจ 
คานํ้าหนักองคประกอบ 

ความไววางใจในการทํางานกบัเพื่อนรวมงาน 0.43 

ความไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบญัชา 0.66 

ความไววางใจในองคการ 0.33 
 

  จากตารางที่ 43 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ ความ

ไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบัญชา สูงสุด คือ 0.66 รองลงมา คือ ความไววางใจในการทํางานกับ

เพื่อนรวมงาน และความไววางใจในองคการ มีคาเทากับ 0.43 และ 0.33 ตามลําดับ  

   การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการทํางานเปนทีม ปรากฏดังภาพที่ 27 

 

ภาพที่ 27 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรกุของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการทํางานเปนทมี 
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ตารางที่ 44 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

 อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการทํางานเปนทีม 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 22.58 - 

df - 29 - 

p-value P>0.05 0.79 - 

2/df 2/df<2 0.77 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.97 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.000 ผานเกณฑ 

KMO คามากกวา 0.50 0.759 ผานเกณฑ 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

คานอยกวา 0.05 0.000 ผานเกณฑ 

 

  จากตารางที่ 44  พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยัน  ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการทํางานเปน

ทีม ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 22.58 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value 

= 0.79 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 0.77 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 

(CFI)=1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก

แลว (AGFI)=0.97 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.000 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการทํางานเปนทีม พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบแตละ

ดานกับขอมูลเชิงประจักษ ดังผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 44 
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ตารางที่ 45 คานํ้าหนักองคประกอบแตละดานกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิง

รุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการทํางานเปนทีม 

 

ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ดานการทํางานเปนทีม 
คานํ้าหนักองคประกอบ 

ความเขาใจบทบาทในการทํางาน 0.96 

การใหความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 0.95 

การปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทมี 0.92 

  

 จากตารางที่ 45  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ ความเขาใจ

บทบาทในการทํางาน สูงสุด คือ 0.96 รองลงมา คือ การใหความรวมมือและการใชความขัดแยง

ในทางสรางสรรค และการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม มีคาเทากับ 0.95 และ 

0.92 ตามลําดับ  

 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคกรแหงการเรียนรู ปรากฏดังภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคกรแหงการเรียนรู 

 

ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคกรแหงการเรียนรู 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 327.80 - 

df - 259 - 

p-value P>0.05 0.52 - 

2/df 2/df<2 1.26 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 
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ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคกรแหงการเรียนรู (ตอ) 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.028 ผานเกณฑ 

KMO คามากกวา 0.50 0.869 ผานเกณฑ 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

คานอยกวา 0.05 0.000 ผานเกณฑ 

 

  จากตารางที่ 46 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยัน  ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคกรแหง

การเรียนรู ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 327.80 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

p-value = 0.52 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 1.26 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิง

สัมพัทธ (CFI)=1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.95 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่

ปรับแกแลว (AGFI)=0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.028 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคกรแหงการเรียนรู พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบแต

ละดานกับขอมูลเชิงประจักษ ดังผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 46 

 

ตารางที่ 47 คานํ้าหนักองคประกอบแตละดานกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแบบการจัดการคนเกง 

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานองคกรแหงการเรียนรู 
 

ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ดานองคกรแหงการเรียนรู 
คานํ้าหนักองคประกอบ 

การจัดการความรู 0.98 

พลวัตการเรียนรู 0.85 

การปรับเปลี่ยนองคการ 0.99 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.40 

การใหอํานาจในการปฏิบัติงาน 0.70 
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  จากตารางที่ 47 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ การปรับเปลี่ยน

องคการ สูงสุด คือ 0.99 รองลงมา คือ การจัดการความรู พลวัตการเรียนรู การใหอํานาจในการปฏิบัติงาน 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเทากับ 0.98 0.85 0.70 และ 0.40 ตามลําดับ  

    การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการจัดการคนเกง ปรากฏดังภาพที่ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกง 

 เชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการจัดการคนเกง 
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ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการจัดการคนเกง 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 720.49 - 

df - 499 - 

p-value P>0.05 0.57 - 

2/df 2/df<2 1.44 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.021 ผานเกณฑ 

KMO คามากกวา 0.50 0.765 ผานเกณฑ 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

คานอยกวา 0.05 0.000 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 48 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยัน  ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการจัดการ

คนเกง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 720.49 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-

value = 0.57 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 1.44 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 

(CFI)=0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.95 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก

แลว (AGFI)=0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.021 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการจัดการคนเกง พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบแตละ

ดานกับขอมูลเชิงประจักษ ดังผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 48 
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ตารางที่ 49 คานํ้าหนักองคประกอบแตละดานกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิง

รุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดานการจัดการคนเกง 
 

ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ดานการจัดการคนเกง 
คานํ้าหนักองคประกอบ 

การคัดเลือกคนเกง 0.76 

การบริหารคนเกง 0.44 

การสนับสนุนการทํางานของคนเกง 0.43 

การพัฒนาคนเกง 0.54 

โอกาสความกาวหนา 0.62 

การดึงดูดใหคนเกงทํางานในองคกรตอไป 0.19 
 

 จากตารางที่ 49 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ การคัดเลือก

คนเกง สูงสุด คือ 0.76 รองลงมา คือ โอกาสความกาวหนา การพัฒนาคนเกง การบริหารคนเกง การ

สนับสนุนการทํางานของคนเกง และการดึงดูดใหคนเกงทํางานในองคกรตอไป มีคาเทากับ 0.62 0.54 

0.44 0.43 และ 0.19 ตามลําดับ  

2.4 การวิเคราะหโมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตุ 

 จากการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิง

โครงสรางวาองคประกอบทั้งหมด สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวกันได ดวยการวิเคราะห

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก  

  ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก 

  1. ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก (เต็มรูปแบบกอนปรับโมเดล) 

  การวิเคราะหในสวนน้ีเปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล

ตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30 ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก  

(เต็มรูปแบบกอนปรับโมเดล) 

 

ตารางที่ 50  ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก  (เต็มรูปแบบกอนปรับโมเดล) 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1482.69 - 

df - 182 - 

p-value P>0.05 0.00 - 

2/df 2/df<2 8.14 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 0.91 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.70 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.62 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.147 ผานเกณฑ 

 

  จากตารางที่ 50 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบการจัดการคนเกง

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก (เต็มรูปแบบกอนปรับโมเดล)  ผลการวิเคราะหขอมูล

พบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 1482.69 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.00 คาไค-สแควร

สัมพัทธ (2/df) = 8.14 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI)=0.91 คาดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืน (GFI)= 0.70 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)=0.62 และคารากที่
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สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.147 ซึ่งผานเกณฑทุกคา

แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  ในกรณีผลการตรวจสอบพบวา โมเดลตามสมมติฐานไมมีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษ ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเปนไปไดในเชิงทฤษฏี และอาศัยดัชนี

ปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เปนแนวทางในการปรับโมเดลจนกวาจะไดโมเดลที่

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  2. ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก (เต็มรูปแบบหลังปรับโมเดล) 

 การวิเคราะหในสวนน้ีเปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล

ตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพที่ 31 

 

 

ภาพที่ 31 ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

(เต็มรูปแบบหลังปรับโมเดล) 

 

ตารางที่ 51 ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก  

(เต็มรูปแบบหลังปรับโมเดล) 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 243.66 - 

df - 170 - 
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ตารางที่ 51 ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก  

(เต็มรูปแบบหลังปรับโมเดล) (ตอ) 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

p-value P>0.05 0.51 - 

2/df 2/df<2 1.43 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.032 ผานเกณฑ 

 

  จากตารางที่ 51  พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยัน อันดับตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก (เต็มรูปแบบ

หลังปรับโมเดล) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 720.49 มีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ p-value = 0.57 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 1.44 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืน

เชิงสัมพัทธ (CFI)=1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.95 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

ที่ปรับแกแลว (AGFI)=0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ

ประมาณ (RMSEA)=0.032 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

   เมื่อพิจารณาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก  พบวา ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการคนเกงในทางบวกมากที่สุด คือ 

นโยบาย มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.53 
 

ตารางที่ 52 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และคาสัมประสิทธ์ิ

 สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรการจัดการคนเกง 

 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ 
การจัดการคนเกง 

DE IE TE 

นโยบาย 0.53 0.02 0.55 

ความไววางใจ 0.15 - 0.15 

การทํางานเปนทีม 0.13 - 0.13 

องคการแหงการเรียนรู 0.51 - 0.51 
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   จากตารางที่ 52 เมื่อพิจารณาการจัดการคนเกง ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของโมเดล 

พบวา การจัดการคนเกง ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก นโยบาย รองลงมา องคการแหงการเรียนรู 

ความไววางใจ และการทํางานเปนทีม ตามลําดับ 

 2.5 ผลการทดลองการทดสอบแบบลองผิดถูก (Trial and Error Method) ดวย

วิธีการทดสอบดึงชุดตัวแปรแฝงออกจากโมเดลหลัก ในการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิง

รุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก  

  2.5.1 ข้ันตอนการคัดตัวแปรการทํางานเปนทีมออก (แบบกอนปรับโมเดล) 

  การวิเคราะหในสวนน้ีเปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ

โมเดลตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพที่ 32 

 

 

ภาพที่ 32 รูปโมเดลตัดตัวแปรการทํางานเปนทีมออกกอนปรับโมเดล 

 

ตารางที ่53 ดัชนีความกลมกลืนของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก (ตัดตัวแปรการทํางานเปนทมีออกกอนปรับโมเดล) 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1207.21 - 

df - 129 - 

p-value P>0.05 0.00 - 
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ตารางที ่53 ดัชนีความกลมกลืนของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก (ตัดตัวแปรการทํางานเปนทมีออกกอนปรับโมเดล) (ตอ) 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2/df 2/df<2 9.35 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 0.90 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.71 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.62 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.159 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 53  พบวาดัชนีความกลมกลืนของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิง

รุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก (ตัดตัวแปรการทํางานเปนทีมออกกอนปรับโมเดล) ผล

การวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 1207.21 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 

0.00 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 9.35 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 

(CFI)=0.90 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.71 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก

แลว (AGFI)=0.62 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.159 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 ในกรณีผลการตรวจสอบพบวา โมเดลตามสมมติฐานไมมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเปนไปไดในเชิงทฤษฏี และอาศัย

ดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เปนแนวทางในการปรับโมเดลจนกวาจะได

โมเดลที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

2.5.2  ข้ันตอนการคัดตัวแปรการทํางานเปนทีมออกแบบหลังปรับโมเดล 

 การวิเคราะหในสวนน้ีเปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ

โมเดลตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพที่ 33 
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ภาพที่ 33 ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก

(ตัดตัวแปรการทํางานเปนทีมออกหลังปรับโมเดล) 

 

ตารางที่ 54 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของบทบาทของ               

ผูบริหารระดับกลางที่มีตอการเปนองคกรแหงนวัตกรรม (หลังปรับโมเดล) 

 

รายการ เกณฑ คาท่ีคํานวณได ผลการพิจารณา 

2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 116.51 - 

df - 113 - 

p-value P>0.05 0.82 - 

2/df 2/df<2 1.03 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 0.99 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.010 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 54 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบ

เชิงยืนยัน อันดับสอง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (2) มีคา 116.51 มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ p-value = 0.82 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 1.03 คาดัชนีวัดความสอดคลอง

กลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI)=0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.95 คาดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)=0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ

การประมาณ (RMSEA)=0.010 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  เมื่อพิจารณาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก  พบวา ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการคนเกง ในทางบวกมากที่สุด คือ 

องคการแหงการเรียนรูมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.62  

 

ตารางที่ 55 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรการจัดการคนเกง 

(ตัดตัวแปรความไววางใจออกหลังปรับโมเดล) 

 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ 
การจัดการคนเกง 

DE IE TE 

นโยบาย 0.59 0.03 0.62 

ความไววางใจ 0.10 0.09 0.19 

องคการแหงการเรียนรู 0.58 - 0.58 

 

   จากตารางที่ 55 เมื่อพิจารณาการจัดการคนเกง ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของ

โมเดล พบวา การจัดการคนเกง ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก นโยบาย รองลงมา องคการแหงการ

เรียนรู และความไววางใจ ตามลําดับ 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลจากสังเคราะหการสมัภาษณเชิงลึกเพ่ือยืนยันโมเดลตัวแบบการจัดการคนเกงเชิง

รุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

 ในข้ันตอนน้ีเปนการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อยืนยันหาฉันทามติโมเดลตัวแบบการจัดการคน

เกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก กับนักปฏิบัติการณที่มีประสบการณทํางาน

โดยตรงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกฝายทรัพยากรมนุษย ฝายวิศวกรรมและการผลิต นักวิชาการ

ดานทรัพยากรมนุษย จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ตามตารางที ่4.47 
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ตารางที่ 56 รายช่ือผูใหสัมภาษณเชิงลึก 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง/ฝาย หนวยงาน 

1 ดร.สมัพันธ ศิลปะนาถ กรรมการผูจัดการ บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

2 นายไสว เช้ือสาวะถี       ผูอํานวยการอาวุโสฝายการผลิต บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

3 นายนคร ต้ังสุจริตพันธ ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากร

มนุษย 

บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

4 นายวิเชียร เจียรจรูญศร ี ผูอํานวยการฝายวิศวกรตรวจสอบ บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 
5 ดร.ชวย นาคบรรพ ผูจัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรมนุษย บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 
6 นายวิวิฒน ฮุนตระกูล ผูจัดการแผนกทรพัยากรมนุษย บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

7 Mr.Hiroshi Terashima รองประธานฝายวิศวกรรมผลิตภัณฑ บ.เอชจีเอสท ี

8 นายธนา อธิวัฒนานนท กรรมการผูจัดการ บ.เวสเทรินดิจิตอล ประเทศ

ไทย 

9 Mr.Mak Chee Wai ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

ภูมิภาคเอเชีย 

บ.เวสเทรินดิจิตอล ประเทศ

ไทย 

10 คุณวันทนา ลีลาภัทร ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม บ.เวสเทรินดิจิตอล ประเทศ

ไทย 
11 ดร.สันติภาพ คําสะอาด   ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย บ.โรเบริต บอช ออโตโมทีฟ 

เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) 

 

ผลการสัมภาษณเชิงลกึ สามารถสรปุไดดังน้ี 

1.  นโยบาย 

 ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันถึงความสําคัญของการกําหนด

นโยบายขององคการ  เปนตัวชวยกําหนดทิศทางขององคการสนับสนุนและชวยสรางบรรยากาศที่เอื้อ

ตอเปาหมายเดียวกัน ควรสนับสนุนความมีนวัตกรรมของพนักงานในองคการ ปลูกฝงพฤติกรรมใน 

การปฏิบัติงานเชิงรุก และภาวะผูนําดานสติปญญา 
  

 นคร ตั้งสุจริตพันธ (2558) กลาวถึงดานนโยบายไววา เห็นดวยนะครับ เพราะวา 

มันตองมีความชัดเจนแตแรก เพราะจะเปนเปาหมายในการทํางาน ถาเทียบปจจุบันท่ี site เรา 

อาจจะไมชัดนักกับ Intellectual  แตนโยบายน่ีชัดเจนวา เห็นดวยท่ีสงผลตอปจจัยท่ีกลาวมา 

ในขณะ ไสว เชื้อสาวะถ ี(2558) พูดเอาไววา คือถาจะพูดในเชิง Policy  ผมมองวาเปนปจจัย
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หลักท่ีจะสงผลกระทบกับตัวแปรท่ีคุณพูดถึงจนถึง Outcomes   เพราะถา Policy มัน Sync 

กับสิ่งท่ีองคการกําลังจะไป หรือเปนตัวท่ีจะ Contribute ในการสรางบรรยากาศ มีผลชวย

สนับสนุนเยอะ ถาพูดถึงวา ถามี Policy แลว มันจะตองมี Activity list ท่ีเราจะตองไปเวิรค

ตอ ผมมองวา มันไมไดสงผลโดยตรงอยางเดียว แตสงผลโดยออมตัวแปรท่ีคุณ list มาดวย 

คอนขางจะ make sense”  

 ชวย นาคบรรพ (2558) กลาววา ก็เห็นดวยอยางยิ่ง นโยบายสําคัญมาก ถาองคกร

ตองการสรางคนดีคนเกงจริงๆ เน่ีย ก็คิดวา นโยบายสําคัญมาก เพราะจริงๆ แลว ถาองคกร

ไมไดวางนโยบายตั้งแตแรกวา Talent คืออะไรแบบไหน ตองมีตุกตาตั้งขึ้นไวกอน อยางนอย

ท่ีสุด องคกรท่ีรับผิดชอบเชน เวลา Recruit เขามา จะรูวา Talent ขององคกรคืออะไร จะได

เลือกคนมาถูกคนให Match กับองคกร  

 วิวิฒน ฮุนตระกูล (2558) กลาววา “ถาPolicy Leadership ในสวนของ 

Leadership in Leading and Organizing เปนตัวกําหนดของนโยบายไดจริง ผมเชื่อวา เปน 

Factor ท่ี Influence องคกรไดดี และไมดี  ใน 4 factor ของ Policy ถาใหนํ้าหนักในการ 

Implement ท้ังหมด เชื่อวา Leadership จะมี impact มากท่ีสุด ตัว Outcome ท่ีออกมา

จากนโยบายของ Leadership เอง จะเปนตัว Influence ตัว outcome อ่ืน ๆ ดวยใน

ประสบการณของผม 

 Hiroshi Terashima (2015) แสดงความเห็นดวยเร่ืองอิทธิพลของนโยบายแกฝาย

วิศวกรรมไววา “I think that Policy is the most strongly influent to TR because in 

the engineering organization…being innovative and leadership is most critical to 

get trusted in the team, in the organization by manager or by colleagues.” 

สัมพันธ ศิลปะนาถ (2558) กลาววา “มันก็โอเค แตถาใหตอบโจทยคนเกงเชิงรุกของวิศวกรนะ 

คือทุกตัวท่ีคุณลงมาน่ี เปนในลักษณะ Company Approach” 

 ธนา อธิวัฒนานนท (2558)  ระบุวา “Based on practice in the engineering 

organization as well as being in HR business partner, the 4 dimensions you 

described as parts of Policy are critical parameters in my view that drives all 3 

dimensions that follow on policy.  These 4 aspects drives trust, drive teamwork 

and drive LO, in particular in LO itself”  ใหขอแนะนําความสําคัญของนโยบายดานตางๆ วา

สําคัญท้ังหมด แตสรุปไดวา “If you ask me to rank it, it would be the proactive in 

the leadership team itself to role itself to drive innovation to enable the policy 

to be successful.” และยังใหขอคิดเห็นสนับสนุนโมเดลวิจัยไววา “The work we have 

done so far in Asian Operations and Talent Identification recently completed 

supports this model and actually implements critical parameters that you 
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classified, Mr.Panuphan.  So there is empirical evidence that this is a structure 

and accepted by management and being implemented within my organization” 

Mak Chee Wai (2015)  บอกวา “พ่ีวามันมีผลโดยตรง  แตวา คนท่ีจะรับหรือไมรับ เปนอีก

เร่ืองนึงนะ  แตมี Impact แนๆ  แตก็จะมีอยูไมก่ีคนท่ีจะ follow ตามนโยบาย  ถาไมมี Policy 

ขึ้นมาเปนลอยๆ  เคาก็ไมรูวา เคาทําไปเพ่ืออะไร ตองถามวา Policy น้ีมีการ Measure หรือ

เปลา ถามีการวัดผล ก็เปนสวนหน่ึงท่ีจะเปนแรงกระตุนใหเคา” ยังใหความเห็นจาก

ประสบการณไววา “Policy ใชม้ัยคะ....ถาถามพ่ีนะ จากประสบการณนะ  นาจะสงผลโดยตรง

ทาง TR ถึงจะทําใหเกิด TW   ยกตัวอยางเชน เวลาพ่ีไดรับคนใหมเขามา หรือตองเขาไป

รับผิดชอบสวนอ่ืนเพ่ิมขึ้น คือ พ่ีกอนหนาน้ีพ่ีดูแต Mass Volume แตพ่ีถูกใหมาดูแล 

Development เพ่ิมขึ้นดวย ซ่ึงมันแตกตางกันเลย  พ่ีเลยตองใชวิธีวา ตองเขาไปดูแลเคา ให

เคาไววางใจพ่ีกอน  หลังจากน้ัน พ่ีคอยบอกวา ท้ัง 3 ทีม ตองมี goal เดียวกัน   ตองคิดบวก

ใหเคาเห็น” 

 วันทนา ลีลาภัทร (2558) กลาววา“แนนอนวา ใช ทุกอยางจะเร่ิมจากการให

นโยบายของบริษัทถือเปนเร่ืองหลักเลย บริษัทตองการคนเกงประเภทไหน เพ่ือใหบริษัทกาว

ไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว การจัดการ Talent คงมีวิธีจัดการคลายๆ กัน เพียงแตใหนํ้าหนักตางกัน

ในแตละองคการ  ในแตละบริษัทควรเลือกมองท่ีจุดเดน จุดดอยของบริษัทมา  การเลือกก็ตอง

ให Priority น้ีก็ตองอิงจากนโยบายของบริษัท” และ สันติภาพ คําสะอาด (2558) กลาววา 

“ถาถามวา นโยบายสําคัญม้ัย เรียกวา นโยบายเปนตนกําเนิดและมีความสําคัญมากครับ” 

และเสริมไววา “นโยบาย Leadership สําคัญมาก เพราะ Leadership ไมไดแตตัวเอง คือการ

ทําอะไรท่ีใหคนอ่ืนทําตามโดยไมใหเหมือนคําสั่งเน่ีย  เปนเร่ืองท่ีทาทายของผูบริหารของ 

Bosch มาก” 
 

 โดยสรุปจากการสัมภาษณผูบริหารพบวา ปจจัยดานการมีนโยบายในองคการมี

ฉันทามติสอดคลองกันทุกทานวา นโยบายเปนหน่ึงปจจัยหลักที่สําคัญที่สุด เปนตัวกําหนดทิศทางใน

องคกรในการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายสงเสริมภาวะผูนําทั้งดาน

การนําการจัดการ นโยบายปลูกฝงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเชิงรุก และสนับสนุนความมีนวัตกรรม

ของพนักงานในองคการ  นอกจากน้ัน ยังยืนยันวา การมีนโยบายในองคการยังเปนตัวผลักดันใหปจจัย

ดานความไววางใจ การทํางานเปนทีม องคการแหงการเรียนรู และการจัดการคนเกงทั้งทางตรงและ

ทางออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสนับสนุนของ Boies (n.d.); Fiset (n.d.); Gill (2015); Manion 

(2015); R. (2011); J (2015); Cuc (2014); Odwazny et. al. (2005);  G. et. al. (2011); V. 

(2014); Kalmuk (2015); รุงเรือง สุขาภิรมย (2544); อัมพร ปญญา (2557); และ กุศล ทองวัง 

(2553) 
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2.  ดานความไววางใจ 

 ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันถึงความสําคัญของดานความ

ไววางใจในบรรยากาศของการทํางาน วาเปนอีกปจจัยหลักเพื่อเอื้อการจัดการคนเกงของวิศวกรใน

บริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ทั้งดานความไววางใจในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน ความไววางใจใน

การทํางานตอผูบังคับบัญชา และความไววางใจในกาทํางานตอองคการหรือบริษัทของตนเอง ซึ่งผูให

สัมภาษณ ไดมองไววา  
 

 ไสว เชื้อสาวะถี (2558) กลาววา อยางเร่ือง Trust เน่ีย โดยเฉพาะหัวขอท่ีคุณทํา TM 

เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพในองคกรการท่ีเราจะ build ตรงน้ันเน่ีย Trust เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการสรางและการรักษาพนักงานกลุมน้ัน ถาเราใหความไวเน้ือเชื่อใจกัน ใหงานในจุดท่ี

เหมาะสม ถือวาสําคัญ ผมมองวาคอนขางเปนเน้ือเดียวกัน ระหวาง trust กับ Teamwork  

แต Meaning Trust ตัวบนท่ีผมพูดถึงน่ี กรณีเราเปนผูบริหารสราง trust ในทีมหรือใหการ

สนับสนุนอันนึงกับกลุมท่ีเปน Talent ผมมองวา มันสามารถมองแยกกันได  

 นคร ตัง้สุจริตพันธ (2558) ไดกลาววา เห็นดวยเลยครับ ยกตัวอยางเชน การท่ีเรา 

TR กัน เขาใจกัน เราก็แชรขอมูล แบงปนความรูกัน จะทําใหองคกรเกิดการเติบโต กลาแบงปน

ความผิดพลาด lesson learnt ในขณะท่ี วิเชียร เจียรจรูญศรี (2558) ระบุถึงท่ีมาความไววางใจไววา 

เร่ิมตนไมไดมาจากการ TR แตตลาดตองการ คูแขงเร่ิมเขามาในตลาด แลวทาง Dev ทําไมทัน

นโยบายเลยเกิดหลงัจากน้ัน TR เกิดขึ้นเม่ือเราทํางานดวยกันมากขึ้น หลังจาก TR องคกรเราก็

ใหญขึ้น มีการสงคนไปฝกอบรมมากขึ้น คนเกงขึ้นมาก 

 ชวย นาคบรรพ (2558) ไดกลาวถงึอิทธิพลจากนโยบายตอความไววางใจวา เห็นดวย มี

สวน ถานโยบายเราไมชัดเจน กิจการท่ีทํามันจะแปกหรือเปลาก็ไมรู จะไปตลาดไดหรือเปลา 

จะมีนโยบายขยายงานหรือเปลาก็ไมรู จะรับคนดคีนเกงเขามา มันจะชัดเจนขนาดไหน เคา

สามารถทํางานไดแตจะมีความไวใจท่ีจะอยูตอหรือเปลาอีก ก็มีผลนะ กับการ Trust”ในขณะท่ี

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 7 ระบุวา “As TW is also can be the result of TR, if we have a 

good TR, we can have a good TW.  Have good TR also it can be good TM.  To 

answer your question…I would say TR.” 

 ธนา อธิวัฒนานนท (2558) กลาวถงึความไววางใจเอาไว 2 มิติวา “Trust is 2 

things, trust is needed to be built and need plat form to be mature.  So if you 

already have trust, then it would directly impact TM as a variable.  ……..  It’s 

also depended on the stage of the team, the maturity of the team.   If the 

team is mature, meaning they have been working together for some 

times…that’s an underlying level of trust. Then the Trust does not directly 

impact to teamwork.” Mak Chee Wai (2015) กลาวไววา พ่ีวา TR ในเพ่ือนรวมงาน และ 
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ผูบังคับบญัชา สงเสริม LO สวน TR ในองคกร ณ สถานการณน้ี พ่ีไมคอยแนใจ เน่ืองจากกําลัง 

Integration อยู และยงัสงผลตรงตอ TM ดวย 

 วันทนา ลีลาภัทร (2558) กลาววา นโยบายบริษัทตองสราง TR อยูแลว เพราะฉะน้ัน เขา

ตอง Trust องคการกอนท่ีจะเร่ิมมุงม่ันพัฒนาองคการแลว TR ระหวาง Talent ก็เปนเร่ืองท่ี

สําคัญเพราะถาไมเชื่อถือกัน พ่ึงพาซ่ึงกันและกันไมได การทํางานก็จะเปนไปอยางไมตอเน่ือง มี

ความซํ้าซอน มีการขาดชวย แนนอนวา TR เปนหน่ึงในคยีท่ีจะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ   

 สันติภาพ คําสะอาด (2558)  กลาววา ไดแนนอนครับ เพราะวาท้ัง TR & TW เปน

หน่ึงใน Leadership ของ Bosch ถาเราไมมีความไวเน้ือเชื่อใจ ไมนาจะ retain talent คนน้ัน

ไดแนนอน เพราะฉะน้ัน สําคัญม้ัย ความไวเน้ือเชื่อใจ เกิดขึ้นจาก TW การ respect ซ่ึงกัน

และกัน ถาเขาไม TR หัวหนางาน ไม TR องคกร เขาเกงอยางเดียว แตเราไมไดมองแคคนเกง 

แตตองเปนคนด ี ใหเกียรตผิูอ่ืน ตองรูจักเปนผูใหกอนท่ีคดิจะรับ เราตองการคนท่ีเปนลกัษณะน้ี 

เพราะฉะน้ัน ท้ัง TR & TW น้ี สําคญัท้ังคู 
 

 โดยสรุปจากการสัมภาษณผูบริหารพบวา ผูใหสัมภาษณทุกทานมีฉันทามติเดียวกัน

ในการใหความสําคัญของปจจัยดานความไววางใจ ซึ่งโดยสวนมากใหความสําคัญของความไววางใจใน

การทํางานตอผูบังคับบัญชามากที่สุด ถัดตอมาเปนความไววางใจในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน และ 

ความไววางใจในการทํางานตอองคการ ตามลําดับ   

3. ดานการทํางานเปนทีม 

  ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันถึงความสําคัญของการทํางานเปน

ทีมวาเปนอีกปจจัยหลักเพื่อสนับสนุนการจัดการคนเกงของวิศวกรในบริบทของอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ทั้งดานความเขาใจบทบาทชัดเจนในทีม ดานการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค และ

ดานการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม   
 

 สัมพันธ ศิลปะนาถ (2558) กลาววา “อันดับแรกเลยคือ Growth Potential  

Attractive Compen Training & Develop  People Empowerment พอไหว Trust in 

Supervisor แคน้ี  ท่ีเหลือน่ันเบามากสําหรับมุมมองของวิศวกรคนเกง”  สวน ไสว เชื้อสาวะถี 

(2558) กลาววา  ผมวา ทีมจะเปนสวนสนับสนุน  อยางบางคนท่ีมันเกง  เกงจริงๆ อาจจะเปน

ลักษณะ Individual เกง ทีมจะเปนสวนชวย ไมใชตัวหลัก แตจะชวยสรางบรรยากาศในการ

ทํางาน  บุคคลท่ีเกง เคาอาจจะคิดไอเดียท่ีเกง แตเคาตองการทีมท่ีสนับสนุนแมกระท่ัง

ผูบริหารอยางผม อาจจะตองใหการสนับสนุน วิธีคิด วิธีการทํางาน 

 นคร ตั้งสุจริตพันธ (2558) กลาวไววา “TW เปนองคประกอบท่ีเขามาในการทํางาน

องคกร แตมาเองไมได ตองมาคูกับ TR ซ่ึงกันและกัน ถึงจะมี TW ท่ีดี คงตองมี Engagement 

ท่ีมีมากขึ้น  สวน วิเชียร เจียรจรูญศรี (2558) ระบุวา  TW เปนองคประกอบท่ีเขามาในการ
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ทํางานองคกร แตมาเองไมได ตองมาคูกับ TR ซ่ึงกันและกัน ถึงจะมี TW ท่ีดี  คงตองมี 

Engagement ท่ีมีมากขึ้น 

 ชวย นาคบรรพ  (2558) กลาววา ทีมใช ม้ัย เห็นดวยๆ เพราะทุกอยางใน 

Knowledge Sharing เน่ีย ถาในทีมทํางานกันแลว ไมไดแลกเปลี่ยนกันเลย  มันจะไมเกิด LO 

เลย ความหมายของ LO เน่ีย มันตองแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน ดวย

ประสบการณคนในทีม เวลาคนท่ี success เน่ีย จะบอกไดวา success factor คือไร fail 

เปนไง เกิดการเรียนรูกันในทีม  ในขณะท่ี ธนา อธิวัฒนานนท (2558) กลาวไววา “However 

if the team is very new, building the new team, taking on the new leadership 

to manage this team, then the trust itself would play in the teamwork.  So that 

it would depend on Maturity of the team whether or not directly impact to 

TW.” 

  วันทนา ลีลาภัทร  (2558) กลาวไววา การทํางานเปมทีม เปนเร่ืองใหญท่ีสุดเร่ืองนึง

ในองคการท่ีผมดูแลอยู  ใหความสําคัญมากท่ีสุด เพราะเรามี Talent เยอะ  ตองเรียนให

ทราบวา อุตสาหกรรมแบร่ิงโดยเฉพาะ ออโตโมทีฟ แบร่ิง คอนขาง Unique มีจํานวนบริษัท

อยางน้ีในประเทศไทย...นับได จํานวนคนท่ีอยูในอุตสาหกรรมน้ีก็เฉพาะทาง นับได  เราเชื่อวา 

เรามี Talent เฉพาะทางท่ีกลาวมาน้ีมากท่ีสุดในประเทศไทย เพราะแตละทานก็มีเทคนิคท่ี

แตกตางกันไป การรวมทีมของผูมีความสามารถในบริษัทเปนเร่ืองใหญของเรา  ท้ัง In house, 

offside activities เพ่ือท่ีจะทําลาย barrier ออกไป   เพราะฉะน้ันความสําคัญท่ีจะผลักดัน

องคการไปขางหนาได ไมใชการเปลี่ยน Talent ท่ีมีอยูใหเปนแบบเดียวกัน  แตเปนการรวม

ความหลากหลายผสมกันเขามาใหได แลวเปนสูตรของเราเอง  ใหเกิดผลใหได 

 4.  องคการแหงการเรียนรู 

 ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันถึงความสําคัญขององคการแหง 

การเรียนรูวาเปนอีกปจจัยหลักเพื่อสนับสนุนการจัดการคนเกงของวิศวกรในบริบทของอุตสาหกรรม

ผลิตฮารดดิสก ทั้งดานการจัดการความรู ดานพลวัตของการเรียนรู ดานการปรับเปลี่ยนองคการ ดาน

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศน ดานการเอื้ออํานาจใหบุคคล   
 

 สัมพันธ ศิลปะนาถ (2558) กลาวไววา อันดับแรกเลยคือ Growth Potential  

Attractive Compen Training & Develop  People Empowerment พอไหว Trust in 

Supervisor แคน้ี  ท่ีเหลือน่ันเบามากสําหรับมุมมองของวิศวกรคนเกง  

  นคร ตั้งสุจริตพันธ (2558) กลาววา มองวา LO เปน Foundation ท่ีแนนอน มีคน

เขาๆ ออกๆ แตจะทําอยางไรเพ่ือใหคนใหมท่ีเขามาเรียนรูไดเร็วขึ้น จากประสบการณนะ 

Basic Foundation จะมีสวนชวยใหมีการเรียนรูท่ี Shortcut ไดเร็วมากขึ้น ในขณะท่ี วิเชียร 

เจียรจรูญศรี (2558) กลาวไววา แลวเร่ือง LO พอเราเรียนรู คนก็เกงขึ้น ตั้งแตผมอยูท่ีบริษัทน้ี 
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เคาสงเสริมเร่ืองการเรียนรู ผมมองวา บริษัทเปนเหมือนโรงเรียนเลย มองวา ความรูชวยใหงาน

พัฒนาตอไดอยางยั่งยืน 

  ชวย นาคบรรพ (2558) ใหความคิดเห็นวา “โอ ชัดเจน KM เน่ีย จริงๆ แลว บาง

คนบอกวา เปน Just to have, Nice to have มากกวา มันไมไดเปนรูปธรรมหนะ  ถา KM 

จริงๆ แลว จะมีความหมายเปน 2 นัยยะ  นัยยะแรก ถามองในดานของ Peter Senge มองท่ี

บุคคลเปนหลัก ทําไงใหเกิดการเรียนรู  ถามองในดานของ Marquardt ในดานองคกร เห็น

ดวยเลยนะ  ถานโยบายไมชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองน้ีปปเน่ีย มันไป KM ไมไดแน  มันตองเปน

รูปธรรม ตองมี Infrastructure มี Application เขามาเก่ียวของ อยางเวลาท่ีได Tacit 

knowledge จะโอนยายความรูมาเปน Explicit มันไมงาย ใชเวลา แตถานโยบายสงเสริม มี 

Infrastructure รองรับ ทุกคนตองทํานะ มี Knowledge Sharing นะ COP (Community 

of Practices) ตองมีเวลาใหนะ ฟรีไทมนะ 

  วิวิฒน ฮุนตระกูล (2558) บอกไววา “เทรน ของ HR เนน 2 สวน คือ Leadership 

& LO  ซ่ึง KM ผูกกับ Technology  ใน LO Technology จะชวย drive KM เปนเทรนท่ี

นาสนใจ ดวยผลิตภัณฑ HDD ดวย ทําให mindset หรือ ทัศนคติของคนในองคกร ก็จะลอไป

กับธุรกิจ” ในขณะท่ีผูใหสัมภาษณคนท่ี 7 บอกวา “LO…..people may not be condition 

for this LO but when we have TR, we can have a good LO without TW.  In our 

engineering community is very critical to keep each technical accomplishment 

or knowledge or know-how not to belong individually but to the organization” 

 ธนา อธิวัฒนานนท (2558) ระบุไววา “I do think that LO is an important 

aspect that has not been focused on in very traditional and conventional 

talent identification but it’s important in today’s world and relevant today’s 

world simply because we live in the knowledge era, information era where 

information is ready available.”  สันติภาพ คําสะอาด (2558) กลาวไววา แตผมกลับให

นํ้าหนักกับเร่ืองของ LO เพราะเราสามารถ set goal, set milestone, set project plan ท่ี

ชัดเจนไดในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมไดชัดเจนท่ีสุด 

 5.  การจัดการคนเกง 

  ผูใหสัมภาษณทุกทานใหความเห็นสอดคลองกันถึงความสําคัญของการจัดการคนเกง

วาเปนอีกปจจัยหลักเพื่อสนับสนุนการจัดการคนเกงของวิศวกรในบริบทของอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก ทัง้ดานการเลือกระบุช้ีคนเกง ดานบทบาทผูบังคับบัญชาในการบริหารคนเกง คนวัฒนธรรม

และสภาพแวดลอมสนับสนุนการทํางานของคนเกง ดานการฝกอบรมและพัฒนาคนเกง  ดานโอกาส

ความกาวหนาและที่สําคัญผมตอบแทนดึงดูดคนเกง  
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   สัมพันธ ศิลปะนาถ (2558) กลาวไววา “คือถาจะใหผมพัฒนาหรือจัดการเร่ืองน้ี 

ผมมองวา 5 ขอน้ี ผมหลุดไมได เพราะวา มันจะชี้เปนชี้ตายท่ีจะ Retain คนเกง หรือจะ 

Promote ใหเขา Unleash ออกมา ผมก็โอเคนะ ผมวาทําไดด ีเพียงแตวา หนักเบาไมเทากัน   

 ไสว เชื้อสาวะถี (2558) กลาววา บุคคลท่ีเกง เคาอาจจะคิดไอเดียท่ีเกง แตเคา

ตองการทีมท่ีสนับสนุนแมกระท่ังผูบริหารอยางผม อาจจะตองใหการสนับสนุน วิธีคิด วิธีการ

ทํางาน อยางองคกรเราก็มี Talent ระบุไว แตไมได Publish  เรา meaning ของ Talents วา 

Player A เราก็ตองหา Player B, C ท่ีจะ Supporting เคาเพ่ือใหเคาสามารถแสดงศักยภาพ

ได Success และมีความสุข”  และเสริมดวยวา “กลุม Talents เน่ีย จะมีความพิเศษท่ีทํางาน

แบบ Fast Track ทํางานไดประสบความสําเร็จเร็ว เพราะฉะน้ัน การ Get Boring การเบื่อใน

การทํางานจะเร็ว เพราะฉะน้ัน Policy จะเปนตัว Drive ใหมีการ Rotate งาน หากไม

สามารถขึ้นขางบนได  มันก็จะเปนอันนึงท่ีเสริมรักษาคนเกง  อาจจะมีบาง point เร่ือง 

Benefit มันก็อยูใน Policy อยูแลว 

 นคร ตั้งสุจริตพันธ (2558) กลาววา ดานท่ีสําคัญในมุมมองของผมท่ีถือวาเปน

อันดับแรกในการสงเสริม TM เลยคือ Supervisor Role และ Learning Dynamics วิเชียร 

เจียรจรูญศรี (2558) กลาววา องคกรเราก็ใหญขึ้น มีการสงคนไปฝกอบรมมากขึ้น คนเกงขึ้น

มาก ขณะท่ี ชวย นาคบรรพ (2558) กลาวย้ําวา แตโมเดลโดยรวม คอนขางครอบคลุมเลยนะ 

และในสวนของ TM มีสองสวนนะ คือ การ recruit เขามา กับการสรางคนในขึ้นมา 

 วิวิฒน ฮุนตระกูล (2558) กลาววา เชื่อวา ระดับบุคคล เราให Identify วาอะไร 

หาก Identify วา เปน Core Behavior + Competency เราก็สามารถ Analyze Talent 

แบบ individual ได  แตถา Identify วา Talent เปนกลุมคนท่ี Contribution บางอยาง

ใหกับองคกรได แตท่ีเราคงมองในระดับ Individual มากกวา เรามี Career path ของแตละ

ฟงกชันไมเหมือนกัน  องคการเรามีPolicy ให reward หลายประเภท ชัดเจน ใหกับ Talent 

ท่ีสราง Engagement หรือใหเพ่ือกระตุน contribution ชัดเจน 

 ธนา อธิวัฒนานนท (2558) กลาววา “Talent Identification would include in 

aspect of learning agility and mental agility. The culture of a team or 

organization would also have to include learning agility as you described under 

LO, Organizational transformation and learning dynamics, both variables 

described learning agility as well as mental agility and that influences the end 

result of the Talent metrics being used by Talent Identification.  Today it’s not 

just looking at performance as mentioned earlier, today needs to look at 

potential to grow for tomorrow in tomorrow’s era.”  

 วันทนา ลีลาภัทร (2558) กลาววา บริษัทไมไดเนนเร่ืองคาตอบแทนสําหรับ Talent 

แตบริษัทเนนท่ีจะใหโอกาส Talent พัฒนาและแสดงความสามารถของตัวเอง และทําในสิ่งท่ี
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ตัวเองชอบ ท่ีตัวเองรัก และถายทอดสิ่งท่ีตัวเองทําใหแกผุอ่ืน เราเนนบทบาทหนาท่ีของแตละ

ทาน  อยางท่ีบอกวา คนเกงจะมีความเฉพาะตัวทางใดทางหน่ึงท่ีเปนเลิศ  ยกตัวอยางเชน คน

เกงดานสายวิศวกรรม ไมคอยสนใจในดานงานบริหาร การท่ีเราผลักดันใหเขาเติบโตขึ้นใน

ทางดานบริหาร อาจจะทําใหเขารูสึกอึดอัด  การชวยสนับสนุนดานน้ี อาจกลายเปนการ

ผลักดันเขาไปในสิ่งท่ีเขาไมชอบ  อยางในบริษัทเราเองจึงไดตัดสินใจเพ่ิม Career Pipeline 

ขึ้นอีกดานสําหรับเฉพาะ Specialist สามารถเติบโตไดเหมือนสายบริหารแตไมตองมาบริหาร  

ซ่ึงเชื่อวา การมีชองทางเติบโตดานน้ี จะเปนแรงดึงดูดใหเขาทํางานกับเราไดตอเน่ือง 

 สันติภาพ คําสะอาด  (2558) กลาววา ทาง Bosch ใหความสําคัญกับการ Identify 

Talent คอนขางมาก  เราจะมี Yearly  period ในการท่ีจะ Identify ท่ีเรียกวา TAR, Talent 

Assessment Review จะมีการรีวิวกันทุกปในทุกเลเวลของพนักงาน กอนหนาท่ีจะมีการคัดเลือก

คัดสรร หา methodology ในการคัดเลือก Talent น้ี เราจะตองมีโครงสรางพ้ืนฐานในเร่ือง 

Training & Development ท้ัง Internal และ external ท่ีเกิดขึ้นกอนเพ่ือท่ีจะ Identify คน  

แลวพ้ืนฐานของคน ก็ตองเร่ิมจาก Job Description ในการเปนพนักงานเพ่ือท่ีจะ identify 

วา สิ่งท่ีเขาขาดในการพัฒนาของเขาคืออะไรกอนอ่ืนเลยเพ่ิอท่ีเราจะรูวา พวกน้ีคือ Talent ท่ี

เรามีอยูในมือ  จากน้ันจึงสราง Metrics เพ่ือท่ีจะจับ Job Description เขาในแตละคน แตละ 

Position เราไดตรงน้ีออกมา เราจะเห็นเลยวา การคัดเลือก Talent เปนอยางไร 
   

  จากคําสัมภาษณขางตน สามารถสรุปเปนตารางแสดงการกระจายคามิติสัมพันธแบบ

ฉันทามติตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลัก ไดดังตารางที่ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 
 

ตารางที ่57 การกระจายคามิติสัมพันธแบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลัก 

ปจจัย รหัส 
ผูใหสัมภาษณคนที ่

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

นโยบาย  P            11 

ความมีนวัตกรรมของพนักงานในองคกร  P1            7 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก  P2            7 

ภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ  P3            7 

ภาวะผูนําในดานสติปญญา  P4            3 

ความไววางใจ  TR            11 

ความไววางใจในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน  TR1            4 

ความไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบัญชา  TR2            6 

ความไววางใจในการทํางานตอองคการ  TR3            4 

การทํางานเปนทีม  TW            6 

ความเขาใจบทบาทชัดเจนในทีม  TW1            1 

การใชความขัดแยงในทางสรางสรรค  TW2            1 

การปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม  TW3            4 

องคการแหงการเรียนรู  LO            11 

การจัดการความรู  LO1            7 

พลวัตการเรียนรู  LO2            7 

การปรับเปล่ียนองคการ  LO3            5 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  LO4            4 

การเอ้ืออํานาจใหบุคคล  LO5            6 

การจัดการคนเกง  TM            11 

การเลือกระบุชี้คนเกง  TM1            7 

บทบาทผูบังคับบัญชาในการบริหารคนเกง  TM2            6 

วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมสนับสนุนการทํางาน

ของคนเกง 

 TM3 
           

3 

การฝกอบรมและพัฒนาคนเกง  TM4            7 

โอกาสความกาวหนา  TM5            6 

ผลตอบแทนดึงดูดคนเกง  TM6            5 
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  จากตารางที่ 57 แสดงการกระจายคามิติสัมพันธแบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผูให

ขอมูลหลัก โดยหากพิจารณาถึงองคประกอบหลักใน 5 ดาน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นแบบฉันทามติ โดยมี

ความเห็นดวยกับองคประกอบดานนโยบาย องคการแหงการเรียนรู และการจัดการคนเกง มากที่สุด 

รองลงมาคือ ความไววางใจ และการทํางานเปนทีม ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก โดยผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา ดังน้ี  

 

1. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการสังเคราะหการประยุกตแนวทางวิจัยเอกสารเพ่ือกําหนดชุดตัวแปรท่ีใชเปน

องคประกอบหลักในโมเดลการวิจัย 

  วิจัยทําการเปรียบเทียบสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตน พบวา การจัดการคน

เกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกชุดตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักในโมเดลวิจัย

ทั้งหมด 5 องคประกอบ ไดแก ดานนโยบาย ดานความไววางใจ ดานการทํางานเปนทีม ดานองคการ

แหงการเรียนรู และดานการจัดการคนเกง โดยสามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. ดานนโยบาย (Policy) 

สําหรับดานนโยบายน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญในนโยบายความมีนวัตกรรมของ

พนักงานในองคกร (Innovative Organization) นโยบายสนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก 

(Proactive Approach) นโยบายภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ (Leadership in Leading 

and Organizing) และนโยบายภาวะผูนําในดานสติปญญา (Leadership in Intellectual) 

 2. ดานความไววางใจ (Trust) 

สําหรับดานความไววางใจน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญความไววางใจกับเพื่อนรวม 

งาน (Trust in Colleagues) ความไววางใจกับผูบังคับบัญชา (Trust in Supervisor) และความ

ไววางใจในองคการ (Trust in Organization) 

 3. ดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 สําหรับดานการทํางานเปนทีมน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญดานความเขาใจบทบาท

การทํางานในทีม (Clear Role Play in Team) ดานการใหความรวมมือและการจัดการความขัดแยง

อยางสรางสรรค (Collaboration and Constructive Conflict Management) ดานการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจนและการตัดสินใจภายในทีม (Team Execution and Team Decision) 
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 4. ดานองคการแหงการเรียนรู 

   สําหรับดานองคการแหงการเรียนรูน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญดานการจัดการ

ความรู (Knowledge Management) ดานพลวัตการเรียนรู (Learning Dynamic) ดานการปรับเปลี่ยน

องคการ (Organizational Transformation) ดานการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชงาน (Technology 

Application) และดานการเอื้ออํานาจในบุคคล (People Empowerment) 

 5. ดานการจัดการคนเกง 

   สําหรับดานการจัดการคนเกงน้ี ผูวิจัยมุงเนนใหความสําคัญดานการระบุช้ีคนเกง 

(Talent Identification) ดานบทบาทของผูนําหรือหัวหนางานในการดูแลคนเกง (Supervisor Role 

in managing Talents) ดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการทํางานเกื้อหนุนคนเกง (Culture and 

Work Environment supporting high performance Talents) ดานการฝกอบรมและพัฒนาคน

เกง (Employee Training and Development of Talents) ดานโอกาสความกาวหนา (Growth Potential) 

และดานผลตอบแทนที่นาดึงดูดคนเกง (Attractive Compensation for Talents) 

    ผลการวิเคราะหการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแบบการจัดการ

วิศวกรคนเกงในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

    ผลการวิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับตัวแบบการ

จัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก  )เต็มรูปแบบหลังปรับโมเดล  (ผลการ

วิเคราะหขอมูลพบวาคาไคคาไค-สแควรสัมพัทธ (2) มีคา 720.49 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-

value = 0.57 คาไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) = 1.44 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 

(CFI) =1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.95 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก

แลว (AGFI)  =0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ 

(RMSEA) =0.032 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

      เมื่อพิจารณาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก   พบวา ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการคนเกงในทางบวกมากที่สุด คือ 

นโยบาย มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.53 เมื่อพิจารณาการจัดการคนเกง ซึ่งเปนผลลัพธสุดทาย

ของโมเดล พบวา การจัดการคนเกง ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก นโยบาย รองลงมา องคการแหงการ

เรียนรู ความไววางใจ และการทํางานเปนทีม ตามลําดับ 

    ผลการทดลองการทดสอบแบบลองผิดถูก (Trial and Error Method) ในการ

วิเคราะหตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก พบวาดัชนี

ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับสอง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา

คา-ไคสแควร (2)    มีคา  116.51 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.82 คาไค-สแควร
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สัมพัทธ (2 /df) = 1.03 คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI)=0.99 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.95 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) = 0.95 และ

คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.010 ซึ่งผาน

เกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 โดยตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก  พบวา 

ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการคนเกง ในทางบวกมากที่สุด คือ องคการแหงการเรียนรู

มีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 0.62 เมื่อพิจารณาการจัดการคนเกง ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของโมเดล 

พบวา การจัดการคนเกง ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก นโยบาย รองลงมา องคการแหงการเรียนรู และ

ความไววางใจ ตามลําดับ  

    ผลจากสังเคราะหการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือยืนยันโมเดลตัวแบบการจัดการคนเกง

เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

    จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้ง 11 คน สามารถแสดงการกระจายคามิติสัมพันธ

แบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลักไดดังภาพที่ 34 
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การกระจายค่ามิตสัิมพันธ์แบบฉันทามติ

 

ภาพที่ 34 การกระจายคามิติสัมพันธแบบฉันทามติตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลัก 
หมายเหตุ: P      หมายถึง นโยบาย,      P1    หมายถึง ความมีนวัตกรรมของพนักงานในองคกร,  

 P2    หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก,    P3    หมายถึง ภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ,  
P4    หมายถึง ภาวะผูนําในดานสติปญญา,     TR    หมายถึง ความไววางใจ,  
TR1  หมายถึง ความไววางใจในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน  TR2  หมายถึง ความไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบัญชา,  
TR3  หมายถึง ความไววางใจในการทํางานตอองคการ,    TE    หมายถึง การทํางานเปนทีม,  
TW1 หมายถึง ความเขาใจบทบาทชัดเจนในทีม,    TW2 หมายถึง การใชความขัดแยงในทางสรางสรรค,  
TW3 หมายถึง การปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม  LO   หมายถึง องคการแหงการเรียนรู,  
LO1 หมายถึง การจัดการความรู,     LO2  หมายถึง พลวัตการเรียนรู,  
LO3 หมายถึง การปรับเปลี่ยนองคการ    LO4  หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

LO5 หมายถึง การเอ้ืออํานาจใหบุคคล    TM    หมายถึง การจัดการคนเกง 
TM1 หมายถึง การเลือกระบุชี้คนเกง    TM2 หมายถึง บทบาทผูบังคับบัญชาในการบริหารคนเกง 
TM3 หมายถึง วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมสนับสนุนการทํางานของคนเกง    TM4 หมายถึง การฝกอบรมและพัฒนาคนเกง 
TM5 หมายถึง โอกาสความกาวหนา    TM6 หมายถึง ผลตอบแทนดึงดูดคนเกง 

   

 จากภาพที่ 34 แสดงการกระจายคามิติสัมพันธแบบฉันทามติตามความคิดเห็นของ

ผูใหขอมูลหลัก โดยหากพิจารณาถึงองคประกอบหลักใน 5 ดาน ของตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก

ของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก พบวา ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นแบบฉันทามติ โดยมี

ความเห็นดวยกับองคประกอบดานนโยบาย องคการแหงการเรียนรู และการจัดการคนเกง มากที่สุด 

รองลงมาคือ ความไววางใจ และการทํางานเปนทีม ตามลําดับ 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาทําใหผู วิจัยไดตัวแบบการจัดการคนเกงเ ชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก  โดยพิจารณาจากโมเดลเพื่อการจัดการคนเกงของวิศวกรในอุตสาหกรรม

ผลิตฮารดดิสกน้ัน ควรเริ่มจากการกําหนดนโยบายขององคการที่สนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

เชิงรุกและสงเสริมภาวะผูนําดานการนําและการบริหารจัดการ ความมีนวัตกรรมของพนักงานใน

องคการ เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการความรู มีความเขาใจในพลวัตการเรียนรูตาง ๆ ของแตละ

บุคคล เขาใจการปรับเปลี่ยนในองคการ การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน ไปจนถึงการสนับสนุนให

บุคลากรศักยภาพตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Gülhan Kalmuk , A.Zafer Acar (2015) 

พบวา ความมีนวัตกรรมในองคการสงเสริมความสามารถในการเรียนรูขององคกร นโยบายดังกลาวยัง

ผลักดันใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม เรียนรูการตัดสินใจรวมกัน ตามแนวคิดของ Woodcock 

(1989) เพื่อสรางความไววางใจใหเกิดข้ึนในระหวางเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ตลอดจนใหความ

ไววางใจในองคการ เพื่อนําไปสูการจัดการคนเกงต้ังแตการคัดเลือก สนับสนุนดวยงานวิจัยของ วาสิตา 

ฤทธ์ิบํารุง (2548) พงศธร ทิมเจริญ (2549) และสมุหทัย ทุมก่ํา (2550) ที่ตองคํานึงถึงเปาหมาย 

แนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณลักษณะของคนเกงที่องคกรตองการ นอกจากน้ีการรักษาคน

เกงในองคการจากการสนับสนุนของผูบังคับบัญชาตามแนวคิดของ Eric (2003) โดยอธิบายภายใต

แนวคิดลักษณะการทํางานขององคประกอบหลักของผลิตภัณฑฮารดดิสกแบบ LoP + T3 ในภาพที่ 

35 

 

 
ภาพที่ 35 ตัวแบบกลไกการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 
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จากภาพที่ 35 อธิบายไดวา ตัวแบบกลไกการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกน้ันมีหลักการดังน้ี 

LoP (Learning Organization + Policy) ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ตองมีการกําหนดนโยบายสงเสริมการปฏิบัติของพนักงานเชิงรุก 

(Proactive Approach) และสงเสริมภาวะผูนําในองคกรดานการนําและการบริหารจัดการ 

(Leadership in Leading and Organizing) และสนับสนุนความมีนวัตกรรมของพนักงานในองคการ  

เพื่อเปนแรงผลักดันพัฒนาใหเกิดองการแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสนับสนุนของ Boies, 

(n.d).;  Fiset, (n.d.);  Harjinder Gill (2015); Jo Manion (2015); Matthew R. (2011); Zhang 

J. (2015); Maria C. Cuc (2014); Odwazny et. al. (2005); Swee G. et. al. (2011); Maria I. V. 

(2014);  Gülhan Kalmuk (2015); รุงเรือง สุขาภิรมย (2544); อัมพร ปญญา (2557); และ กุศล 

ทองวัง (2553) 

T3 (Trust + Teamwork + Talent Management) ตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุก

ของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ในดานการจัดการคนเกง มองวา การระบุช้ีคนเกงและการมี

บทบาทของผูบังคับบัญชาในการบริหารคนเกงภายใตวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมขององคกร มีสวน

ชวยทําใหดึงดูดคนเกงใหคงอยูทํางานในองคการ สิ่งแวดลอมในการทํางานควรตองมีความไววางใจกัน

ในการทํางานระหวางพนักงาน ความไววางใจตอองคการที่ทํางานอยู โดยเฉพาะมีความไววางใจใน

การทํางานตอผูบังคับบัญชา บรรยากาศในการทํางานเหลาน้ี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสนับสนุน 

Mehmet A. (2013); Matthew R. (2011); Billy D. (2010)  นอกจากน้ันเมื่อมีความไววางใจใน

องคการ จะกอใหเกิดการทํางานเปนทีมเพิ่มข้ึน รูจักการใชความขัดแยงอยางสรางสรรคในการทํางาน 

เขาใจหนาที่บทบาทของบุคลากรที่ทํางานกันในทีม และที่สําคัญมีการตัดสินใจกันเปนทีมไดโดยฉันทา

มติ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Vivas-López (2014) ที่เสนอวา บทบาทการทํางานในทีมที่มีสงผล

ตอการออกแบบการจัดการคนเกง และยังสอดคลองกับ Swee G. (2011); Yueh Chuen Huang 

(2011); และ กฤษนัย แกวมณี (2553) สนับสนุนการจัดการความรูมีความสัมพันธทางบวกกับการ

ทํางานเปนทีม  

จากน้ันผูวิจัยทําการนําโมเดลที่เปนตัวแบบการพัฒนาการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกมาจัดทําเสนทางของการจัดการคนเกงเชิงรุกตามคานํ้าหนัก

อิทธิพลจากโมเดลดังแสดงในภาพที่ 35  พบวา นโยบายเปนตัวแปรตนที่นําไปสูการจัดการคนเกง 

เน่ืองจากการกําหนดนโยบายเนนการปฏิบัติงานของพนักงานเชิงรุกและสนับสนุนดานภาวะผูนําใน

การนําและการบริหารจัดการองคการอยางชัดเจน  ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคการที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการเปนองคการแหงการเรียนรูเพื่อสรางความชัดเจนในการพัฒนาเงื่อนไขในการคัดสรรและ

บงช้ีคนเกงในองคการเพื่อที่จะสามารถสรางธํารงรักษาคนเกงเหลาน้ันตอไป 
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ภาพที่ 36 ทิศทางเสนทางคุณภาพจากฮารดดิสกแสดงตัวแบบกลไกการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

 วิศวกร 

 

จากการศึกษาเพิ่มเติมวิธีลองผิดลองถูกดวยวิธีทดสอบดึงชุดตัวแปรแฝงออกจากโมเดล

หลักที่มีคานํ้าหนักอิทธิพลรวมนอยที่สุดในโมเดลหลักออก โดยจากโมเดลวิจัยน้ี การทํางานเปนทีมมี

คาอิทธิพลรวมนอยที่สุด พบวา เสนทางคุณภาพตามนํ้าหนักอิทธิพลรวมยังคงมีเสนทางคงเดิม ดัง

แสดงในภาพที่ 37 

 

 

ภาพที่ 37 ทิศทางเสนทางคุณภาพจากฮารดดิสกแสดงตัวแบบกลไกการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

 วิศวกรหลังตัดปจจัยที่มีอิทธิพลรวมนอยที่สุดออกจากโมเดลวิจัย 
 

อยางไรก็ตาม มีสิ่งที่นาสนใจอีกมิติหน่ึงจากการตัดปจจัยที่มีอิทธิพลรวมนอยที่สุด น่ันคือ 

มีทิศทางใหมเกิดข้ึนจากโมเดลต้ังตน เกิดความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางความไววางใจและองคการ

แหงการเรียนรู  เน่ืองจากนํ้าหนักอิทธิพลของนโยบายและความไววางใจนอยกวานํ้าหนักอิทธิพลของ
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นโยบายและองคการแหงการเรียนรู ดังแสดงในภาพที่ 4.11 หนาที่ 135 ผูวิจัยจึงใหความสนใจใน

เสนทางคุณภาพใหมที่เกิดข้ึนดังแสดงในภาพที่ 38 

 

 

ภาพที่ 38 เสนทางคุณภาพใหมของฮารดดิสกแสดงตัวแบบกลไกการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกร

 หลังตัดปจจัยที่มีอิทธิพลรวมนอยที่สุดออกจากโมเดลวิจัย 

 

ผูวิจัยเห็นวา เสนทางใหมสามารถนําไปประยุกตในทางปฏิบัติจริงได เน่ืองจากความเช่ือมโยง

สัมพันธที่เกิดข้ึนใหมระหวางความไววางใจและองคการแหงการเรียนรู มีงานวิจัยสนับสนุนแนวคิด

จาก Kuei-Hsien Niu (2012) ในองคการที่หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกันในระหวางฝาย ระหวาง

องคการ จะเกิดความไววางใจในระหวางองคการมากข้ึน เกิดการแบงปนความรูกันมากข้ึน สอดคลอง

กับ Indre Maurer (2010) พบวา การทํางานขางองคการทําใหเกิดความไววางใจระหวางองคการ

ดวยและทําใหไดความรูจากนอกองคการมาใชประโยชนเกิดนวัตกรรมใหมๆ ข้ึนในองคการ  

นอกจากน้ันยังสอดคลองกับผูใหสัมภาษณคนที่ 3 วาการที่มีความไววางใจกัน เขาใจกัน จะเกิดการ

แชรขอมูล แบงปนความรูกัน จะทําใหองคกรเกิดการเติบโต กลาแบงปนความผิดพลาดจากบทเรียนที่

เกิดข้ึน และ 8 วา หากบุคลากรในการทํางานที่มีวุฒิภาวะสูง มีความไววางใจในเพื่อนรวมงาน และ

องคการอยูแลว จะมีการแชรความรูกันเกิดข้ึน และผูใหสัมภาษณคนที่ 9 ยังใหความเห็นวา ความ

ไววางใจในเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาสงเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรูแนนอน 

 

3. ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

  1.  จากผลการศึกษาพบวา เมื่อศึกษาการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ปรากฏวา ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานองคการแหงการ
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เรียนรู และปจจัยความไววางใจ เปนองคประกอบที่มีนํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด 3 อันดับแรก 

ดังน้ันควรมีการพัฒนา กลยุทธการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกโดย

คํานึงถึงองคประกอบดังกลาวเปนสําคัญ และควรมีการกําหนดกลยุทธดังน้ี  

  ดานนโยบาย ควรมีกลยุทธดานการมีนวัตกรรมของพนักงานในองคกร มุงเนน

พฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุก มุงเนนภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการ ตลอดจนมุงเนนการ

สรางใหเกิดภาวะผูนําในดานสติปญญา 

   ดานองคการแหงการเรียนรู ควรมีกลยุทธในการสรางการจัดการความรู พลวัตการ

เรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเอื้ออํานาจใหบุคคล 

   ดานความไววางใจ ควรมีกลยุทธในการสรางความไววางใจในการทํางานกับเพื่อน

รวมงาน สรางความไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบัญชา และสรางความไววางใจในการทํางานตอ

องคการ 

 2.  เน่ืองจากการพัฒนาตัวแบบการจัดการคนเกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสกพบวา ตัวแปรในดานของการทํางานเปนทีมถึงแมจะเปนตัวแปรที่มีคานํ้าหนักองคประกอบ

นอยที่สุด แตเปนตัวแปรที่ไมควรมองขาม เน่ืองจากผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกัน

ถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมวาเปนอีกปจจัยหลักเพื่อสนับสนุนการจัดการคนเกงของวิศวกร

ในบริบทของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ทั้งดานความเขาใจบทบาทชัดเจนในทีม ดานการใชความ

ขัดแยงในทางสรางสรรค และดานการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม  

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

  ตัวแปรทุกตัวลวนมีความสําคัญในตัวมันเองที่จะชวยในการพัฒนาตัวแบบการจัดการคน

เกงเชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก ดังน้ันการศึกษาในครั้งตอไป ควรดําเนินการ

ศึกษาในเชิงลึกกับตัวแปรดังกลาว สําหรับวางแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ในสวนของอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกในประเทศไทย ดังไดกลาวขางตนไววา ประเทศ

ไทยเปนหน่ึงในฐานผลิตฮารดดิสกหลักและสงออกในโลก ดังน้ันวิศวกรถือวาเปนบุคลากรที่สําคัญ

อยางมากในหวงโซการผลิตฮารดดิสกน้ี  ดังน้ันจึงตองการใหสนับสนุนดังน้ี 

 1.  สวนใหญมิติดานฐานการผลิตฮารดดิสกในประเทศไทย จะเปนฐานการผลิตข้ันกลาง

นํ้าหรือปลายนํ้าของผลิตภัณฑ (ข้ันประกอบช้ินสวนของฮารดดิสก) ยังขาดฐานการผลิตข้ันตนนํ้าของ

ช้ินสวนตางๆ ในฮารดดิสกอยู ซึ่งสวนใหญตองใชแรงงานที่มีความรูดานการออกแบบเปนสําคัญ เชน 

Wafer Fabrication, PCB Design, IC Design เปนตน หนวยงานภาครัฐ จําเปนตองเพิ่มในสวนของ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตนนํ้าหรือข้ันตอนการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา จึงจะสามารถพัฒนา

เทคโนโลยีใหมและนวัตกรรมไดดวยตัวเอง เปนสวนหน่ึงในกาพัฒนาอิเล็กทรอนิกสไทยอยางย่ังยืน 
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2.  ในขณะที่ประเทศไทยไดเริ่มกาวเขาสูภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics 

Community; AEC) วิศวกรไทยยังขาดศักยภาพในการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียตางชาติ 

หนวยงานภาครัฐจึงควรใหความสําคัญในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศของวิศวกรไทยต้ังแตหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานอยางมีรูปธรรม เสริมสราง

ภาพลักษณวิศวกรของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับเพิ่มมากข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

………………………………………………………… 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรม

ผลิตฮารดดิสก 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีใชสําหรับการศึกษาวิจัยเทาน้ัน  การตอบแบบสอบถามของทานครั้งน้ีจะไมมีผลกระทบตอ

ทานแตประการใด  

3. แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน 3 ตอน  ไดแก   

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อหาความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในโมเดลวิจัย 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  

 

 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง(   )ที่ตรงกับสภาพเปนจริงของทาน 

1. เพศ   � ชาย  � หญิง 

2. อายุ  � นอยกวา 25 ป � 25 – 30 ป � 30 – 35 ป � 35 – 40 ป  � มากกวา 40 ป 

3. สถานภาพสมรส � โสด � สมรส  � หยาราง 

4. ระดับการศึกษา � ต่ํากวาปริญญาตรี � ปริญญาตรี  � ปริญญาโท � ปริญญาเอก 

5. ตําแหนงงาน 

� วิศวกรฝายกระบวนการผลิต (Process/Manufacturing Engineering)  

� วิศวกรผลิตภัณฑ (Product Engineering)  

� วิศวกรตรวจสอบ (Test Engineering) 

� วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineering) 

� วิศวกรฝายพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Engineering) 

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

6. อายุการทํางาน � นอยกวา 5 ป � 5 – 10 ป � 11 – 15 ป � มากกวา 15 ป 
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7. หลักสูตรอบรมใดดังตอไปน้ีทานผานการฝกอบรม 

7.1 ทักษะความสามารถดานวิศวกรรมของผลิตภัณฑฮารดดิสก 

� Knowledge of HDD Technology 

� Knowledge of HDD Manufacturing 

� Basic Knowledge of component for HDD 

� Read/Write Mechanism of Head/Media 

� Statistical Process Control & Control Plan 

� FMEA, Failure Mode Evaluation Analysis 

� Electro-Static Discharge, ESD 

� Contamination Control 

� QMS /ISO9000 /TS16949 

� 8D Philosophy / Why-Why Analysis 

� HDD Failure Analysis Concept 

� Others(pls fill)………………………….. 

……………………………………………………………. 

7.2 ทักษะความสามารถดานสังคม (Soft Skill) 

� Management Essential Program / 

Leadership 

� Innovative Thinking 

� Effective Presentation & Meeting 

� Teamwork 

� 7-Habits  

� Effective Coaching 

� Conflict Management 

� English Communication Skill 

� Others(pls fill)………………………….. 

…………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเพื่อหาความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบหลักในการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกใน 

                  อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับตามความรูสึก/ความคิดเห็นของทานมากที่สุด  

 

ขอท่ี 
ทานคิดวาองคการหรือบริษัทของทานสนับสนุนความมีนวัตกรรมของพนักงานใน

ระดับใด (P1) 

ระดับความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1 มุงเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหงานทีร่ับผิดชอบมีความโดดเดนเสมอ      

2 มีสวนรวมในการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ขององคการหรือบริษัท      

3 
มีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจากผลิตภัณฑเดิม และทาํใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
     

4 แลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัตงิานรวมกับเพื่อนรวมงาน ทีมงานแผนกอื่นเสมอ      

 องคกรของทานมีทิศทางสนับสนุนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเชิงรุกหรือไม (P2)      

5 
ทานมักเปนผูริเริ่มพัฒนาสินคา ตลอดจนเสนอะแนะใหองคการมีการพัฒนา

เทคโนโลยีกอนคูแขงเสมอ 
     

6 
ทานมีความกระตือรือรนในการแสวงหาโอกาสทีจ่ะนําไปสูการพัฒนา อาทิ การ

แสวงหาแนวทางเพิ่มพูนทกัษา ความรู ฯลฯ 
     

7 ทานปรบัเปลี่ยนวิธีการดาํเนินงานกอนจะเกิดสภาวะการณคับขันอยูเสมอ      

8 
ทานมีเปาหมายสําคัญของการทาํงาน คือ การสรางความเจริญกาวหนาใหแกองคการ

หงเรงดวน 
     

 
ทานคิดวาทานมีภาวะผูนําในดานการนําและการจัดการดังตอไปนี้มากนอยใน

ระดับใด (P3) 
     

9 มีวิสัยทัศนสอดคลองกบัแนวโนอมของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต      

10 มีความเปนประชาธิปไตย      

11 เนนการมีสวนรวมในการทํางาน การทาํงานเปนทีมและการมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ      

12 สามารถประสานความสัมพันธเพื่อเปนแนวทางในการแกไขความขัดแยงได      

13 สามารถใหคําแนะนําปรึกษากบัเพื่อนรวมงานได      

14 สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสาร      

15 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ      

 ทานคิดวาทานมีภาวะผูนําในดานสติปญญาดังตอไปนี้มากนอยในระดับใด (P4)      

16 มีความเฉลียวฉลาด สติปญญาสงู      

17 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาหรือเหตกุารณตาง ๆ สามารถแกปญหาตาง 

ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ 
     

18 สามารถคิดสรางสรรคนวัตกรรมได      

19 เปนผูสนใจศึกษาคนควาหาความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

20 สามารถนําแนวคิดของผูอื่นมาใชอยางมีเหตผุล      

21 
สามารถประยุกตหลักการและทฤษฎีมาใชแกปญหาหรอืขอโตแยงในสถานการณตาง 

ๆ ได 
     

22 มีความกลาในการตัดสินใจในสิง่ที่ถูกตองอยางเด็ดเดี่ยวและรอบคอบ      
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ขอท่ี 
ทานคิดวาองคการของทานคัดเลือกคนเกงจากปจจัยดังตอไปนี้หรือไม (Talent 

Identification, TM1) 

ระดับความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

23 คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากผูที่มีทัศนคติที่ดีตอองคการ      

24 คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากผูที่มีภาวะผูนํา      

25 คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากผลการปฏบิัติงาน      

26 
คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จาก การสังเกตการปฏบิัติงานหรอืพฤติกรรม ศักยภาพการ

ทํางานของพนักงาน 
     

27 
คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง ดวยการสัมภาษณพนักงานที่มีคุณสมบัติตามความตองการ

ขององคการ 
     

28 คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง โดยผูบรหิารเปนผูประเมินเอง      

29 คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากกลุมที่เปนผูบริหารตามระดับตําแหนงและอายุ      

30 คัดเลือกหรือระบุช้ีคนเกง จากการประเมินแบบ 360 องศา      

 

ทานคิดวาหัวหนางานในองคการของทานมีบทบาทดังตอไปนี้ในการบริหารคนเกง

หรือไม  

(Supervisor Role in managing talents, TM2) 

     

31 
สรางมาตรฐานการวัดความสามารถโดยมีเกณฑตัวช้ีวัดสําหรบัการประเมินผลและการ

เลื่อนตําแหนงในองคการ 
     

32 
หัวหนางานมีสวนรวมในการสงเสริมความสามารถของคนเกงและการบรรจุโดยการรับ

ฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 
     

33 
วัดประเมินความสามารถโดยการพูดคุยเรื่องความสามารถของบุคลากรอยาว

สมํ่าเสมอ 
     

34 ปลูกฝงเจตคติเรือ่งอจัฉริยภาพในใจของผูบรหิารเพื่อเพิ่มคุณคางานใหกับคนเกง      

35 สรางบุคลากรแลวตอบแทนโดยการจายคาจางจูงใจ เชน เงินเดือน โบนัส เปนตัน      

36 
หัวหนางานและผูบริหารรวมกันตรวจสอบประเมินเพื่อสรางความสามารถดานตาง ๆ 

ในองคการ 
     

 

ทานคิดวาวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในการทํางานเหลานี้สนับสนุนการทํางาน

ของคนเกงหรือไม 

(Culture & Work Environment supporting high performance Talents, 

TM3) 

     

37 การสื่อสารบอกทิศทางนโยบายขององคการอยางตอเน่ือง      

38 บรรยากาศการสื่อสารมีความสรางสรรค      

39 สรางบรรยากาศที่ดีในการทาํงานโดยเนนลักษณะของงานที่มีความยืดหยุน      

40 สงเสริมความผูกพันระหวางผูนําและเพื่อนรวมงาน      

41 สรางภาพลักษณที่ดีตอองคการ      

 
ทานคิดวาการฝกอบรมพนักงานในดานตอไปนี้สามารถพัฒนาคนเกงไดหรือไม 

(Employee Training & Development of Talents, TM4) 
     

42 ฝกอบรมพัฒนาทักษะและความสามารถ      

43 ออกแบบเสนทางการอบรมใหตรงความตองการ      

44 วางแผนสบืทอดงานในแตละตําแหนง      

45 เปดโอกาสใหสับเปลี่ยนสายงาน      

46 เปดโอกาสใหศึกษาดงูานตางประเทศ      
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ขอท่ี 
คนเกงในองคการควรไดแสดงศักยภาพหรือไดรับโอกาสความกาวหนาดังตอไปนี้

หรือไม (Growth & Training Potential, TM5) 

ระดับความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

47 มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถอยางตอเน่ือง      

48 สรางโอกาสในความกาวหนาในสายอาชีพและการเลื่อนตาํแหนง      

49 
สื่อสารเพือ่เตรียมความพรอมตามทิศทางขององคการสือ่สารขาวสารดานการดําเนิน

ธุรกิจอยางตอเน่ือง 
     

50 
สงเสริมใหมีสวนรวมในการวางแผนการปฏบิัติงานขององคการ หรือแสดงความ

คิดเห็นและตัดสินใจในที่ประชุมตาง ๆ 
     

 
ทานคิดวาผลตอบแทนดังตอไปนี้สามารถดึงดูดใหคนเกงทํางานในองคกรตอไป

ไดมากนอยอยางไร (Attractive Compensation for Talents, TM6) 
     

51 จายคาตอบแทนที่เหนือกวาคูแขงในธุรกิจเดียวกัน      

52 คาตอบแทนและสวัสดิการที่ยืดหยุนตามความตองการ      

53 ปรับปรุงผลตอบแทนและผลประโยชนใหเกมาะสมกับตลาด      

54 
เพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจงูใย เชน คาคอมมิชช่ัน รางวัล หรือทุนการศึกษา

ตอยอด เพื่อจงูใจใหทํางานบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
     

55 มีสวัสดิการดานสุขภาพ      

56 ใหความสําคัญเกี่ยวกบัความสมดุลระหวางทํางานและชีวิตสวนตัว      

 
ในองคการของทานมีการจัดการความรูในลักษณะดังตอไปนี้หรือไม(Managing 

Knowledge, Lo1)  
     

57 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการแสวงหาขอมูลจากภายนอกหนวยงานที่

จะชวยปรับปรุงการทาํงานอยูเสมอ 
     

58 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการจัดเก็บขอมูลภายในหรอืภายนอก

หนวยงานที่เปนระบบและสามารถเขาถึงไดงาย 
     

59 

ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใชขอมูลจากภายนอกหนวยงาน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ เชน การเทียบเคียงการปฏบิัติที่เปนเลิศ (Benchmarking) การ

เขารวมประชุม และงานวิจัยหรือพัฒนาตางๆ 

     

60 
บุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรบัการฝกทักษะในเรื่องการคิดเชิงสรางสรรค การ

สรางนวัตกรรม และการวิจัยทดลอง 
     

61 
บุคลากรในหนวยงานของทานตระหนักถึงความจําเปนในการจัดเกบ็ความรูที่สาํคัญ 

และการแบงปนความรูใหกบัผูอื่น 
     

62 
หนวยงานของทานมีระบบ และโครงสรางตางๆ ที่มีประสทิธิภาพ เพื่อระบุและจัดเก็บ

ความรูที่สําคัญ ใหบุคลากรสามารถนาไปใชประโยชนไดงาย 
     

 
ในองคการของทานมีพลวัตการเรียนรูในลักษณะดังตอไปนี้ในระดับใด (Learning 

Dynamics, Lo2) 
     

63 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานมีความกระตือรือรนในการเรียนรู โดยการรบั

ฟงผูอื่น และใหขอมูลปอนกลบัที่มีประสิทธิภาพอยางสมาเสมอ 
     

64 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน เรียนรูจากความสําเรจ็และปญหา เพือ่นํามา

ปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 
     

65 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานเรียนรูดวยวิธีการคาดการณสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนใน

อนาคต เพื่อหาแนวทางที่ดีทีสุ่ดสาหรับการวางแผน 
     

66 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานใชกระบวนการเรียนรูเปนกลุมหรือทีมงาน 

เพื่อคนหาวิธีปฏบิัติงานหรอืแกปญหา ลงมือปฏบิัติและเรียนรูรวมกัน 
     

67 ทานและบุคลากรในหนวยงานคิด และปฏิบัตงิานอยางเปนระบบ      
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ขอท่ี 
จากลักษณะการปรับเปล่ียนองคการดังตอไปนี้ มีความใกลเคียงมากนอยอยางไรใน

องคการของทาน (Organizational Transformation, Lo3) 

ระดับความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

68 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรับการอบรมวิธีการ 

ทํางานและการเรียนรูเปนกลุม 
     

69 

ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน ไดรับการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในรูปแบบตางๆ เชน การใชกระดานขาวสารอิเล็กทรอนิกส จดหมายขาว หรือการ

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร 

     

70 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานเห็นความสําคัญของการเปนองคการแหงการ

เรียนรู 
     

71 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทานพรอมที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
     

72 
ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน เรียนรูจากความผิดพลาดเทาๆ กบัเรียนรูจาก

ความสําเร็จ 
     

73 
หนวยงานของทานมีการใหรางวัลแกบุคลากรและทีมงานที่รวมโครงการพัฒนาและ

ชวยเหลือผูอื่นในการเรยีนรู 
     

74 
หนวยงานของทานมีการปรับโครงสรางใหเอือ้ตอการสื่อสาร และการเรียนรูใหเกิดข้ึน

มากที่สุด ในบุคลากรทกุระดับ 
     

75 
หนวยงานของทานเนนความรวมมือระหวางหนวยงานภายในตางๆ เพื่อมุงสูเปาหมาย

ในการเรียนรูรวมกัน 
     

76 
บรรยากาศการทาํงานในหนวยงานของทาน สงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของ

การเรียนรู 
     

77 โอกาสในการเรียนรูเกิดรวมอยูกับการปฏิบัตงิานจรงิตลอดเวลา      

 
มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศดังตอไปนี้ในองคการของทานหรือไม 

(Information Technology Application, Lo4) 
     

78 
หนวยงานของทานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนรูและการปฏบิัติงาน 
     

79 

หนวยงานของทานนําสือ่ประสมอันทรงพลงั (Multimedia) ไดแกศิลปะ ขอความ 

เสียง ภาพเคลือ่นไหวและวีดีทัศน ซอฟทแวรที่พรอมใชเพื่อชวยในการเรียนรูมาใชใน

การสนับสนุนการทาํงานประจํา และการเรียนรู 

     

80 
หนวยงานของทานสนับสนุนการเรียนรูแบบทันเวลา (Just in Time) ซึ่งเปนระบบ

การเรียนรูอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง ที่สามารถนําความรูที่ไดไปใชกับงานไดทันท ี
     

81 เทคโนโลยีที่มีอยูในหนวยงานของทานชวยในการเรียนรูและการทาํงานใหดีย่ิงข้ึน      

82 

ทานและบุคลากรในหนวยงานของทาน สามารถเขาถึงระบบอินทราเน็ต และ

อินเทอรเน็ตไดสะดวกสามารถเขาถึงขอมูลที่จาํเปนสาํหรบัการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

 
ทานคิดวาองคการของทานมีการใหอํานาจในการปฏิบัติงานเหลานี้หรือไม 

(People Empowerment, Lo5) 
     

83 
หนวยงานของทานพัฒนาบุคลากรโดยใหอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู 

และปฏิบัตงิานแกบุคลากร 
     

84 
หนวยงานของทานมีการกระจายอาํนาจในการบริหารงาน ตามสดัสวนของความ

รับผิดชอบและความสามารถในการเรียนรู 
     

85 หนวยงานของทานสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการความรูของหนวยงาน      

86 
หนวยงานของทานใหความสาํคัญกบัการเรียนรูอยางตอเน่ืองเชนเดียวกับการให

ความสําคัญกบัการทาํงาน 
     



198 

 

ขอท่ี 
ทานใหความไววางใจในการทํางานกับเพ่ือนรวมงานในสถานการณดังตอไปนี้มาก

นอยอยางไร (Trust in Colleagues, Tr1) 

ระดับความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

87 หนวยงานของทานสนับสนุนใหบุคลากรมีการจดัการเรียนรู และพัฒนาตนเอง      

88 
ทานมักจะยอมรับความผิดพลาดในงานของตนเองกบัเพื่อนรวมงานแมจะถูกตําหนิก็

ตาม 
     

89 
ทานมักจะแสดงความคิดเห็นในงานกับเพือ่นรวมงานแมวาความคิดเห็นของตนเองจะ

ไมไดรับการพิจารณาก็ตาม 
     

90 
ถาเพื่อนรวมงานใหทานรายงานสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน ทานยินดีที่จะอธิบายตาม

ความเปนจริงแมวาจะถูกตําหนิจากเพื่อนรวมงาน 
     

91 ทานรูสกึวา ควรจะปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยความซื่อสัตย      

92 ทานรูสกึวา สามารถพึ่งพาเพือ่นรวมงานไดเม่ืออยูในสถานการณคับขัน      

 
ทานใหความไววางใจในการทํางานตอผูบังคับบัญชาในสถานการณดังตอไปนี้มาก

นอยอยางไร (Trust in Supervisor, Tr2) 
     

93 
ทานมักจะรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดในงานของตนเองตอผูบังคับบัญชาแมจะถูก

ตําหนิก็ตาม 
     

94 
ทานมักจะแสดงความคิดเห็นในงานตอผูบังคับบัญชาแมวาความคิดเห็นของตนเองจ

จะไมไดรับการพจิารณาก็ตาม 
     

95 
ถาผูบงัคับบญัชาใหทานรายงานสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน ทานยินดีที่จะอธิบายตาม

ความเปนจริงแมวาจะถูกตําหนิจากบุคคลอื่น 
     

96 ทานรูสกึวา ควรจะปฏิบัติตอผูบงัคับบัญชาดวยความซื่อสัตย      

97 ทานรูสกึวา สามารถพึ่งพาผูบงัคับบญัชาไดเม่ืออยูในสถานการณคับขัน      

 
ทานใหความไววางใจในองคการของทานในสถานการณดังตอไปนี้มากนอย

อยางไร (Trust in Organization, Tr3) 
     

98 องคการน้ีมีกลยุทธและวิสัยทัศนที่ดีเย่ียม      

99 
องคการน้ีใหความสนใจตอความคิดเห็นของทานอยางเทาเทียมและใหเกียรติเหมือน

บุคลากรคนอื่นๆ 
     

100 องคการน้ีหวงอาทรตอสวัสดิการของพวกเราอยางมาก      

101 ทานเช่ือวา องคการน้ีจะทาํสิง่ที่ดีทีสุ่ดเพื่ออนาคตที่ดีของบุคลากรทกุคน      

102 พวกเรารูสึกม่ันใจอยางมากในการพัฒนาทักษะที่ไดรับจากการทํางานในองคการน้ี      

102 องคการน้ีบุคลากรทุกคนจะพูดแตความจรงิแมวาจะเปนสิ่งที่ไมนายินด ี      

104 ทานเช่ือม่ันตอสมรรถนะขององคการน้ีในการบรรลุเปาหมาย      

105 ระบบขอมูลขององคการน้ีสนับสนุนตอการปฏิบัตงิานเปนอยางด ี      

106 
ระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยขององคการน้ีสนับสนุนตอการปฏิบัตงิานเปนอยาง

ดี 
     

107 โดยภาพรวมแลวองคการแหงน้ีมีระดับความไววางใจสงู      

 
ทานคิดวาในทีมของทานมีความเขาใจบทบาทในการทํางานดังตอไปนี้หรือไม 

(Tw1) 
     

108 
เพื่อนรวมงานในทีมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและแบงงานกันไดอยาง

เหมาะสม 
     

109 
หัวหนาทีมหรอืผูบริหารมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ หรอืบทบาท

หนาที่ของแตละคน 
     

110 เพื่อนรวมงานในทีมมีวิธีการปฏบิัติงานที่หลากหลายเหมาะสมกบัสถานการณ      
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ขอท่ี 
ทานคิดวาการทํางานในทีมมีการใหความรวมมือและการใชความขัดแยงในทาง

สรางสรรคดังตอไปนี้ไดดีหรือไม (Tw2) 

ระดับความคิดเห็น  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

111 สมาชิกในทีมพรอมที่จะอทุิศตนที่จะปฏบิัติงานใหสําเร็จดวยด ี      

112 
มีการประสานความคิดที่แตกตางของแตละบุคคลเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดกบั

องคการหรือบริษัท 
     

113 เปดโอกาสใหสมาชิกทกุคนในทีมมีสวนรวมในการทํางานอยางเต็มความสามารถ      

114 สมาชิกในทีมมีการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนภายในทีมอยางสรางสรรค      

 
ทานเห็นดวยหรือไมกับการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม

ดังตอไปนี้ (Tw3) 
     

115 สมาชิกในทีมมีการปฏิบัตงิานตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายตามที่กําหนดไว      

116 สมาชิกในทีมมีการตัดสินใจที่มีการใชเหตุผลอยางยืดหยุนไดตามสถานการณ      

117 สมาชิกทุกคนมีความเห็นสอดคลองเปนแนวทางเดียวกันกับการตัดสินใจ      

118 สมาชิกทุกคนเลือกวิธีการทาํงานที่เหมาะสม      

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบการจัดการวิศวกรคนเกงเชิงรุกในอุตสาหกรรมผลิต

ฮารดดิสก

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

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

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

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

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

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

 

 

   ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

              นาย ภาณุพันธ โอฬารกิจไพบูลย 

           นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ  

           คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ค   

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 

ถอดเทปการสัมภาษณ 
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บทสนทนาสัมภาษณเชิงลึก  

(Dialogue of In-Depth Interview) 

เรื่อง การพัฒนาตัวแบบ TM เชิงรุกของวิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสก 

ผูวิจัย : นายภาณุพันธ โอฬารกิจไพบูลย   

          นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

รายชื่อผูใหขอมูลหลัก 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง/ฝาย หนวยงาน 

1 ดร.สมัพันธ ศิลปะ

นาถ 

กรรมการผูจัดการ บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

2 นายไสว เช้ือสาวะถี      ผูอํานวยการอาวุโสฝายการผลิต บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

3 นายนคร ต้ังสุจริต

พันธ 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

4 นายวิเชียร เจียรจรูญ

ศร ี

ผูอํานวยการฝายวิศวกรตรวจสอบ บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

5 ดร.ชวย นาคบรรพ ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

6 นายวิวิฒน เหตระกลู ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บ.เอชจีเอสที ประเทศไทย 

7 Mr.Hiroshi Terashima รองประธานฝายวิศวกรรมผลิตภัณฑ บ.เอชจีเอสท ี

8 Mr.Mak Chee Wai ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยภูมิภาค

เอเชีย 

บ.เวสเทรินดิจิตอล ประเทศ

ไทย 

9 คุณวันทนา ลีลาภัทร ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม บ.เวสเทรินดิจิตอล ประเทศ

ไทย 

10 ดร.พอพล รจุนพิชญ กรรมการผูจัดการ บ. เอ็น เอส เค แบริง่ส 

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ

ไทย) 

11 ดร.สันติภาพ คํา

สะอาด   

ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย บ.โรเบริต บอช ออโตโมทีฟ 

เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) 
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รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 1 – ดร.สัมพันธ ศิลปนาถ 

ผูวิจัย นโยบายสงผลทางตรงตอ TW  หรือไม อยางไร 

ดร.สัมพันธ เห็นดวยๆ 

ผูวิจัย นโยบายสงผลตัวใดมากสุดครับ 

ดร.สัมพันธ ถามองวิศวกรคนเกงเชิงรุก ซึ่งเรากําลังจะพูดถึงคนอยูในวัยอายุ 20กวา ถึง 30ตนๆ 

จะใหความสําคัญในเรื่องของ ความรับผิดชอบ งานที่ไดรับการมอบหมาย มองเรื่อง 

Growth Potential มองเรื่อง Compen เยอะ 

 คือผมมองจากประสบการณที่เห็น Engagement ของคน  แตทุกตัวก็โอเคทั้งน้ัน 

Training Develop ก็โอเค  ตัว Supervisor Role ก็มีผล........มองไปรอบๆ  

People Empowerment ก็มีผลตรงถึง TM   Trust in Supervisor ก็มีผล 

ผูวิจัย จากประสบการณพี่แซมโดยตรงทั้ง 3 องคการ HDD พูดถึง HDD ที่อาศัยเทคโนโลยี

ข้ันสูงทั้งการออกแบบและพัฒนา  การสงเสริมดานนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในองคการ

ใหนํ้าหนักคอนขายเยอะหรือไมครับ พี่แซม 

ดร.สัมพันธ มันก็โอเค  แตถาใหตอบโจทยวิศวกรคนเกงเชิงรุกอะ ถามวาโอเคมั้ย กอโอเค แต

ไมใชระดับทอปขางบน  ถามองไปยังวิศวกรคนเกง ผมก็ยังใหนํ้าหนักกับตัวแปร 4-5 

ตัวที่ผมพูดถึง 

ผูวิจัย จากโมเดลวิจัยภาพรวมน้ี มีสวนไหนที่พี่แซมคิดวา ไมนาจะใช หรือ สวนไหนเปน

จุดเดนที่นาโฟกัสมากข้ึนครับ 

ดร.สัมพันธ คือทุกตัวที่คุณลงมาน่ี เปนในลักษณะ Company Approach แตเวลามองไปที่ 

Individual approach แลว มีหลาย ๆ ตัวที่อาจจะมองไดวา ไมสําคัญในระดับ

ความคิดของวิศวกรเอง  แตมันก็ไมไดมีอะไรที่ขัดแยงนะ เพียงแตใหนํ้าหนักไม

เทากัน 

 ถาใหผมเรียงเลยนะ อันดับแรกเลยคือ Growth Potential  Attractive Compen  

Training & Develop  People Empowerment พอไหว Trust in Supervisor 

แคน้ี  ที่เหลือน่ันเบามากสําหรับมุมมองของวิศวกรคนเกง 

ผูวิจัย 5 factor น้ี เปนตัวหลักเลยใชมั้ยครับ 

ดร.สัมพันธ คือถาจะใหผมพัฒนาหรือจัดการเรื่องน้ี  ผมมองวา 5 ขอน้ี ผมหลุดไมได เพราะวา 

มันจะช้ีเปนช้ีตายที่จะ Retain คนเกง หรือจะ Promote ใหเขา Unleash ออกมา 

 ผมก็โอเคนะ  ผมวาทําไดดี  เพียงแตวา หนักเบาไมเทากัน  ผมคิดวา อาจจะไมตอง

ไปคนหาอะไรเพิ่มเติมแลวหละ 

 



206 

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 2 – คุณไสว เชื้อสาวะถี    

ผูวิจัย จากประสบการณที่พี่ไสวทํางานมากับกลุมวิศวกรทั้งชีวิตเลยอะครับ  พี่วาโมเดลที่

ผมสังเคราะหมา นโยบายสงผลโดยตรงกับปจจัยอีก 4 ตัวที่เหลือหรือไมครับ มาก

นอยเพียงใด 

คุณไสว คือถาจะพูดในเชิง Policy ผมมองวาเปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบกับตัวแปรที่

คุณพูดถึงจนถึง Outcome เพราะถา Policy มัน Sync กับสิ่งที่องคการกําลังจะไป 

หรือเปนตัวที่จะ Contribute ในการสรางบรรยากาศ มีผลชวยสนับสนุนเยอะ 

ผูวิจัย จากมุมมองพี่  ปจจัยใดจะสงผลกระทบโดยตรงไปหา TM หรือควรสอดคลองไปกับ

ปจจัยใด 

คุณไสว ถาพูดถึงวา ถามี Policy แลว มันจะตองมี Activity list ที่เราจะตองไปเวิรคตอ ผม

มองวา มันไมไดสงผลโดยตรง แตสงผลโดยออม  ตัวแปรที่คุณ list มา คอนขางจะ 

make sense อยางเรื่อง TW เรื่อง trust เรื่อง LO อยางเรื่อง Trust เน่ีย 

โดยเฉพาะหัวขอที่คุณทํา TM เพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพในองคกร การที่เราจะ 

build ตรงน้ันเน่ีย Trust เปนสิ่งสําคัญสําหรับการสรางและการรักษาพนักงานกลุม

น้ัน  ถาเราใหความไวเน้ือเช่ือใจกัน ใหงานในจุดที่เหมาะสม ถือวาสําคัญ อยางคน

เกงเน่ีย ภายในสองสามปเคายังทํางานอยูที่เดิม เคาจะ Get boring และงานที่ไดรับ

มอบหมายไม Challenge เน่ีย เปนตัวทําใหเคา Get Boring เพราะฉะน้ัน การให 

Trust ใหงานที่ทาทายเคา มีสวนอยางมาก เพราะ คนเกงพวกน้ี ถึงจุดอิ่มตัวเร็ว 

เวลาเคาทําอะไร มันจะ Fast Track success เร็ว 

ผูวิจัย แลวในสวน TW หละคับ สงผลโดยตรงตอการจัดการและรักษาคนเกงดวยมั้ยครับ 

หรือตองผานกระบวนการบางอยาง 

คุณไสว ผมวา ทีมจะเปนสวนสนับสนุน อยางบางคนที่มันเกง เกงจริงๆ อาจจะเปนลักษณะ 

Individual เกง ทีมจะเปนสวนชวย ไมใชตัวหลัก แตจะชวยสรางบรรยากาศในการ

ทํางาน  บุคคลที่เกง เคาอาจจะคิดไอเดียที่เกง แตเคาตองการทีมที่สนับสนุน

แมกระทั่งผูบริหารอยางผม อาจจะตองใหการสนับสนุน วิธีคิด วิธีการทํางาน อยาง

องคกรเราก็มี Talent ระบุไว แตไมได Publish เรา meaning ของ Talents วา 

Player A เราก็ตองหา Player B, C ที่จะ Supporting เคาเพื่อใหเคาสามารถแสดง

ศักยภาพได Success และมีความสุข 

ผูวิจัย ตอนที่สัมภาษณทานอื่น มีบางทานแนะนําวา Trust ควรสงผลตรงหา TW ดวย 

หรือสงยอนกลับ  พี่ไสวคิดวาอยางไรครับ 
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คุณไสว ผมมองวา คอนขางเปนเน้ือเดียวกัน ระหวาง trust กับ Teamwork  แต Meaning 

Trust ตัวบนที่ผมพูดถึงน่ี กรณีเราเปนผูบริหารสราง trust ในทีมหรือใหการ

สนับสนุนอันนึงกับกลุมที่เปน Talent  ผมมองวา มันสามารถมองแยกกันได 

ผูวิจัย แลวในสวน TW กอใหเกิดองคการแหงเรียนรุดวยหรือไมครับ 

คุณไสว ผมวา TW น่ีเปนเบสิกในการสราง ถาทั้งองคการมีการทํางานกันเปน TW การที่จะ

แลกเปลี่ยนความรู การแชร information ตาง ๆ มันก็จะเกิดข้ึนตามมา ซึ่งมันก็ไป 

contribute กับLO ซึ่งเปนการแชร Knowledge ซึ่งกันและกัน ตัว TW กับ LO 

พอมีการแลกเปลี่ยน  ถัดจากน้ันคอยไปพูดถึงวา เราจะมี Supporting Tool อะไร

มาชวย support 

 ผมมองวาคุณทําวิจัยคอนขางที่จะ coverage ในสวนที่เราจะได TM  ผมถือวาเปน

โมเดลที่ดี....ที่ดีมากนะ 

ผูวิจัย ขอบคุณมากครับพี่  แลวเมื่อเทียบกับประสบการณที่พี่ผานมา มีอะไรเปนตัวเสริม

หรือมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมครับ 

คุณไสว มันนาจะ Coverage อยางตัว Policy อยางที่ผมเอยข้ึนแรกๆ วา กลุม Talents 

เน่ีย จะมีความพิเศษที่ทํางานแบบ Fast Track ทํางานไดประสบความสําเร็จเร็ว 

เพราะฉะน้ัน การ Get Boring การเบื่อในการทํางานจะเร็ว เพราะฉะน้ัน Policy จะ

เปนตัว Drive ใหมีการ Rotate งาน หากไมสามารถข้ึนขางบนได  มันก็จะเปน

อันนึงที่เสริมรักษาคนเกง  อาจจะมีบาง point เรื่อง Benefit มันก็อยูใน Policy อยู

แลว 

 Priority ที่จะรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพหรือคนเกงไวในองคการไดเน่ีย มันตองเริ่ม

จาก Policy ผมอยากใหนํ้าหนักกับ Policy มากกวา 3 ตัวน้ีที่จะเปนตัว 

Contribute หลังจาก Policy ออกมา  องคการตองมี Direction ที่ชัดเจนจะ 

Manage จะรักษาบุคลากรคนเกง  ไมใชแค Succession Plan อยางเดียว ผมมอง

วา มันจะตองมีเรื่อง Process ในการจัดการ สุดทายถึงเปนเรื่อง reward เรื่อง 

Growth ในอนาคต 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 3 – นายนคร ต้ังสุจริตพันธ    

ผูวิจัย อยากใหพี่นครใหคําจํากัดความคําวา คนเกงในวิชาชีพวิศวกรในอุตสาหกรรมน้ี เปน

อยางไรครับ 

คุณนคร พูดถึงแบบกวางๆ วิศวกรควรมีความสามารถรูกระบวนการวิเคราะหได มี

ความสามารถในการสื่อสารในทุกระดับ ทั้งกับ Technician เพื่อนรวมงานหรือ

แมกระทั่งกับผูบริหาร และมีความสามารถในการแกปญหา มองเห็นปญหา 
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วิเคราะหปญหา และสามารถนําเสนอแนวทางการแกปญหาไดดี  มี Teamwork 

และ Can Do attitude มีความรูเฉพาะทางตรงกับที่ตองการ 

ผูวิจัย อยากใหพี่แชรประสบการณครับวา จากโมเดลวิจัยดานนโยบาย สงผลโดยตรงตอ

ปจจัยหลักอื่นๆ หรือไมครับ 

คุณนคร เห็นดวยนะครับ เพราะวา มันตองมีความชัดเจนแตแรก เพราะจะเปนเปาหมายใน

การทํางาน  ถาเทียบปจจุบันที่ site เรา อาจจะไมชัดนักกับ Intellectual แต

นโยบายน่ีชัดเจนวา เห็นดวยที่สงผลตอปจจัยที่กลาวมา 

คุณนคร พูดถึงเรื่อง TM ในหลายมิติ ถาเทียบกับฝาย HR ของผมเน่ีย เริ่มแต Search คนเขา

มา มีดูแลเรื่อง Compensation เรื่องเงิน เรามี HRD เรามี Employee Relation  

บริษัทเราก็วางองคกรสอดคลองกับโมเดลน้ีอยูแลว ตรงน้ี Align หมดแน ๆ  พี่มอง

วา LO เปน Foundation ที่แนนอน มีคนเขา ๆ ออกๆ แตจะทําอยางไรเพื่อใหคน

ใหมที่เขามาเรียนรูไดเร็วข้ึน  จากประสบการณนะ Basic Foundation จะมีสวน

ชวยใหมีการเรียนรูที่ Shortcut ไดเร็วมากข้ึน 

คุณนคร TW ไมไดเกิดข้ึนไดเองโดยธรรมชาติ เกิดจาก Leadership ที่มีอยู เกิดจาก Envi ที่

มีอยู เกิดจาก Policy ที่มีอยู เกิดจาก Recognition ที่มีอยู สรางวัฒนธรรมใน

องคกรเปนยังไง   

ผูวิจัย จากที่พูดมาขางตน พี่นครใหความสําคัญดาน นโยบาย และ LO ที่ควรจะตองมี 

แลดูใหนํ้าหนักดาน TW นอยที่สุด 

คุณนคร TW เปนองคประกอบที่เขามาในการทํางานองคกร แตมาเองไมได ตองมาคูกับ TR 

ซึ่งกันและกัน ถึงจะมี TW ที่ดี  คงตองมี Engagement ที่มีมากข้ึน  

ผูวิจัย แลวในดาน TR สงผลตรงตอดาน TM หรือไมอยางไรครับ 

คุณนคร ถาดูจากโมเดลน้ี อาจจะเสริมอีกทิศทางนึงจาก TR ไป TW ในบริษัทเราชวง 3-4 ป

ที่ผานมา ต้ังแต CEO ลงมาก็สงเสริมการสราง TR มีการประชุมกันชัดเจน ตองเปด

ใจ เพื่อให build TR แลว TW ก็จะตามมา 

ผูวิจัย แลวการให TR กัน สามารถสงผลมาถึง LO หรือไมครับ 

คุณนคร เห็นดวยเลยครับ ยกตัวอยางเชน การที่เรา TR กัน เขาใจกัน เราก็แชรขอมูล 

แบงปนความรูกัน จะทําใหองคกรเกิดการเติบโต กลาแบงปนความผิดพลาด lesson 

learnt  

ผูวิจัย จากที่พี่คุยกันมา พี่คิดวา โมเดลวิจัยน้ี มีสวนไหนควรเพิ่มเติม หรือไมเห็นดวยครับ 
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คุณนคร ไมนะ แลวแตบางองคกร  สวนโมเดลที่คุณวางมา สําคัญ เพียงแตวา เราจะวางตอ

ยอดใหละเอียด มากข้ึนอยางไร เชน มีการเพิ่มเรื่อง Work Life Balance ให

ความสําคัญเพิ่มข้ึนเรื่อง CSR  

คุณนคร ดานที่สําคัญในมุมมองของผมที่ถือวาเปนอันดับแรกในการสงเสริม TM เลยคือ 

Supervisor Role และ Learning Dynamics   แตตัวอื่นก็สําคัญหมด   

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 4 – นายวิเชียร เจียรจรูญศร ี

ผูวิจัย อยากใหพี่วิเชียรใหคําจํากัดความคําวา คนเกงในวิชาชีพวิศวกรในอุตสาหกรรมน้ี 

เปนอยางไรครับ 

คุณวิเชียร อันดับแรก คนเกง เน่ืองจาก ผลิตภัณฑของเราฮารดดิสกใชเทคโนโลยีข้ันสูงแตขาย

ในราคาถูก ผมมองวา ความรูที่เราไดเรียนมาประยุกตใชไดดี และเปดรับการให

ความรูจากที่ทํางานเฉพาะทางไดดี  ประเด็นที่สอง คือการเลือกยังไงวา จะคัดกรอง

ยังไง วิศวกรไทย Turn Over สูง  ผมจะเลือกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เดนดาน 

Performance กลุมที่สองดาน Capability  ผมจะไมเลือกที่เกงทั้ง 100% นะ แต

จะเลือกกลุมที่ performance ดี ๆ มี innovation ดี สัก 30-40% สวนที่เหลืออีก 

60-70% ผมจะเลือกพวก Capability แลวคอยเอามาถายทอดกัน กลุมน้ีจะลูกบูลุย

ดี  น่ีในความคิดเห็นผมนะ 

 ผูวิจัย พี่วิเชียรคิดวา จากโมเดลวิจัยดานนโยบาย สงผลโดยตรงตอปจจัยหลักอื่น ๆหรือไม

ครับ 

คุณวิเชียร ผมวา นโยบายเปนตัวหลักเลยนะ แลวเรื่อง LO พอเราเรียนรู คนก็เกงข้ึน  ต้ังแตผม

อยูที่บริษัทน้ี เคาสงเสริมเรื่องการเรียนรู  ผมมองวา บริษัทเปนเหมือนโรงเรียนเลย  

มองวา ความรูชวยใหงานพัฒนาตอไดอยางย่ังยืน  ยกตัวอยางเรื่องนโยบาย  เมื่อ

สมัยกอนโรงงานเราเหมือนโรงงานญี่ปุนทั่ว ๆ ไป คือ ญี่ปุนสั่งใหเราทํา 1 ถึง 10 เรา

ก็ตองทําตามน้ัน จนกระทั่งเมื่อ 10 ปที่แลว บริษัทมีนโยบายให เราตองมี 

Technology transfer ผมเปนสวนหน่ึงที่ไปรับเทคโนโลยีเขามา นโยบายน้ีเน่ีย

เกิดข้ึนเน่ืองจากมีการแขงขันที่สูงข้ึนมาก  นโยบายน้ีกอใหเกิด Know-How 

Knowledge มี Engineer Skill ข้ึน  มันเปนปจจัยที่เกิดจากนโยบายขององคกรที่

ทําใหเกิดข้ึนไดจริง  

ผูวิจัย แปลวา ทาง Development เคามี TR นโยบายเลยเกิดข้ึนดวย 

คุณวิเชียร เริ่มตนไมไดมาจากการ TR แตตลาดตองการ คูแขงเริ่มเขามาในตลาด แลวทาง Dev 

ทําไมทัน นโยบายเลยเกิด   หลังจากน้ัน TR เกิดข้ึนเมื่อเราทํางานดวยกันมากข้ึน  
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ผูวิจัย หลังจาก TR แลว  

คุณวิเชยีร หลังจาก TR องคกรเราก็ใหญข้ึน มีการสงคนไปฝกอบรมมากข้ึน คนเกงข้ึนมาก 

ผูวิจัย สําหรับ TW  พี่วา.... 

คุณวิเชียร ผมวาในองคกรเรามีนโยบายสงเสริมเรื่อง TW นะ เปนสวนนึงใน Core Behavior 

เรื่อง Work Together ไมมีแผนกช้ันแผนกเธอ  

ผูวิจัย แลวสงเสริมในเรื่อง TM ดวยมั้ยครับ 

คุณวิเชียร ผมวา TW ไมใช Major factor อะ ผมวา Major factor ตองเปน LO แตคนเกงมัน

เหมือนคนเปนหมออะ  มือตองเปอนเลือดบอย ๆ ก็จะเกงข้ึน  มี Skill มี 

Knowledge เพิ่มข้ึน LO เปนตัว drive สวนเรื่อง TW  เปนเรื่องโอกาสมากกวา  

ผูวิจัย แลวถาจากประสบการณโดยรวมแลว พี่วิเชียรใหนํ้าหนักปจจัยใดมากสุดเรียงมา

สําหรับ TM  

คุณวิเชียร แนนอนวา นโยบายมากอนเลย แลวตามดวย LO  สําหรับ TR & TW ผมวา TR มา

กอนแนนอน เมื่อเกิด TR แลว LO ก็เกิดข้ึนดวย  TW ผมใหสุดทายเลย 

ผูวิจัย จากโมเดลน้ี พี่มีอะไรตองการเพิ่มเติม หรือไมเห็นดวยมั้ยครับ 

คุณวิเชียร จากที่ทํางานมานาน ผมวา ปจจัยโดยรวมที่เห็นในโมเดล ก็ตรงนะ ตรงทั้งหมด  สิ่งที่

ทาทายคือจะเก็บคนเกงพวกน้ียังไง  ตัวผมเอง ผมจะเปดเวทีใหเคาไดแสดง

ความสามารถ ใหคิด Innovation กัน สนับสนุนใหจดลิขสิทธ์ิดวย  หรืออาจจะสงไป

ตางประเทศ ใหไปเรียนรูอะไรใหม ๆ  หาความทาทายใหคนพวกน้ีทําเรื่อย ๆ พอ

เคาสนุกกับงาน เคาก็อยากอยูกับเรา 

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 5 – ดร.ชวย นาคบรรพ 

ผูวิจัย อยากใหพี่ชวยเสนอความคิดเห็นวา นโยบายสงอิทธิพลตรงตอปจจัยหลักอีก 4 

ปจจัยที่กลาวไวขางตนหรือไม อยางไรครับ 

ดร.ชวย ก็เห็นดวยอยางย่ิง นโยบายสําคัญมาก  ถาองคกรตองการสรางคนดีคนเกงจริง ๆ 

เน่ีย ก็คิดวา นโยบายสําคัญมาก เพราะจริง ๆ แลว    ถาองคกรไมไดวางนโยบาย

ต้ังแตแรกวา Talent คืออะไรแบบไหน ตองมีตุกตาต้ังข้ึนไวกอน อยางนอยที่สุด 

องคกรที่รับผิดชอบเชน เวลา Recruit เขามา จะรูวา Talent ขององคกรคืออะไร 

จะไดเลือกคนมาถูกคนให Match กับองคกร  หรือสายงานดาน Development 

มองวา Talent เปนยังไง จะไดวางแผนการ Develop คนใหตรงกับ Direction 

ขององคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสายงาน Engineer ในกลุม HDD คนดีคนเกงมีไม

มาก แขงกัน 
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ผูวิจัย พี่ชวยเห็นดวยมั้นครับวา นโยบายมีอิทธิพลตรงตอ TR หรือไมครับ 

ดร.ชวย เห็นดวย มีสวน  ถานโยบายเราไมชัดเจน  กิจการที่ทํามันจะแปกหรือเปลาก็ไมรู จะ

ไปตลาดไดหรือเปลา จะมีนโยบายขยายงานหรือเปลาก็ไมรู  จะรับคนดีคนเกงเขามา 

มันจะชัดเจนขนาดไหน เคาสามารถทํางานไดแตจะมีความไวใจที่จะอยูตอหรือเปลา

อีก ก็มีผลนะ กับการ Trust  

ผูวิจัย แลวสงผลตอ TW ดวยหรือไมครับ ในสวนของนโยบาย 

ดร.ชวย ก็มีสวนบาง แตไมโดยตรง  เพราะถานโยบายชัดเจน มันก็จะสงผลทางออม ถาเรา 

Trust ปปเน่ีย Teamwork ก็จะมาเลย มันจะกอตัวข้ึนมาเอง  กอตัวระยะแรกอะ 

มันไมคอยมั่นใจหรอก ไมเปดตัวเอง พอสักพักนึง จะเริ่ม tune up เขาหากัน 

ผูวิจัย ถือวา นโยบายสงผลแคทางออมกับ TW  หรือทางตรงดวยครับ 

ดร.ชวย ไดทั้งสองทางนะ แตถานโยบายสงเสริม Teamwork เน่ีย สงผลทางตรงแน  

ผูวิจัย แลวในสวนของ LO ในองคกรหละครับ  

ดร.ชวย โอ ชัดเจน KM เน่ีย จริง ๆ แลว บางคนบอกวา เปน Just to have, Nice to have 

มากกวา มันไมไดเปนรูปธรรมหนะ  ถา KM จริง ๆ แลว จะมีความหมายเปน 2 นัย

ยะ  นัยยะแรก ถามองในดานของ Peter Senge มองที่บุคคลเปนหลัก ทําไงใหเกิด

การเรียนรู  ถามองในดานของ Marquardt ในดานองคกร เห็นดวยเลยนะ  ถา

นโยบายไมชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องน้ีปปเน่ีย มันไป KM ไมไดแน  มันตองเปนรูปธรรม 

ตองมี Infrastructure มี Application เขามาเกี่ยวของ อยางเวลาที่ได Tacit 

knowledge จะโอนยายความรูมาเปน Explicit มันไมงาย ใชเวลา แตถานโยบาย

สงเสริม มี Infrastructure รองรับ ทุกคนตองทํานะ มี Knowledge Sharing นะ 

COP (Community of Practices) ตองมีเวลาใหนะ ฟรีไทมน นะ 

ผูวิจัย แลวในสวนนโยบายเอง Talent น่ีสงผลโดยตรงกับทาง Talent ดวยมั้ยครับ 

ดร.ชวย เห็นดวยๆ  โดยตรงแนนอน  ถานโยบายไมได define แตแรก กลายเปนแครับคน

เขามา replace คนเกา แตไมไดสรางคนข้ึนมาดวย หรือไม design ให retain คน

เกงอยู การตอบแทนตองสอดรับกับงานที่ไดตรงเปาหมาย 

ผูวิจัย Trust สงผลตรงกับคนเกงดวยมั้ยครับ 

ดร.ชวย จากประสบการณที่ผานมา Trust น่ีมันตองใชเวลา  คนเกงไมคอยรอหรอก  แตถา

นโยบายชัดเจน trust ก็สามารถสงอิทธิพลทางตรงกับ  TM ได  แตที่แนๆ พี่เช่ือวา 

Trust สงผลตรงกับ TW  

ผูวิจัย แลวใน TW  สงผลโดยตรงกับ  LO ไหมครับ 
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ดร.ชวย ทีมใชมั้ย เห็นดวยๆ  เพราะทุกอยางใน Knowledge Sharing เน่ีย ถาในทีมทํางาน

กันแลว ไมไดแลกเปลี่ยนกันเลย มันจะไมเกิด LO เลย ความหมายของ LO เน่ีย มัน

ตองแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ดวยประสบการณคนในทีม เวลาคนที่ 

success เน่ีย จะบอกไดวา success factor คือไร fail เปนไง เกิดการเรียนรูกันใน

ทีม   สวน TW นาจะมีสวนนอยที่จะสงผลตรงตอ TM   ไมนาจะใช แตถาสงผล

ทางออม ๆ อะใช  คนเกงสวนใหญเปน individual ไมไดเกงทั้งทีม  อาจมองไดวา 

Teamwork เปนเหมือน mediator กับ TM  คือ ไมมีก็ได 

ผูวิจัย จากที่คุยมาตลอด โมเดลวิจัยนาจะปรับใน 2 สวน ไดแก Trust นาจะสงผลตรงมาที่  

TW และอีกสวนคือ TW นาจะสงผลไปกลับกับ TM ใชไหมครับ 

ดร.ชวย กลับไปกลับมาไดนะ TW คนเกงมาสอนงานเรียนรุในทีม ก็เกิดคนเกงเพิ่มข้ึนไดดวย 

ก็เปนไปได แตโมเดลโดยรวม คอนขางครอบคลุมเลยนะ แตในสวนของ TM มีสอง

สวนนะ คือ กา recruit เขามา กับการสรางคนในข้ึนมา 

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 6 – นายวิวัฒน ฮุนตระกูล 

ผูวิจัย นโยบายสงผลทางตรงตอ TW  หรือไม อยางไร 

คุณวิวัฒน เช่ือวา ในแตละองคการในเรื่อง TW  ข้ึนกับ Culture ของแตละทีม แตละองคกร

ดวย ถาPolicy Leadership ในสวนของ Leadership in Leading and Organizing 

เปนตัวกําหนดของนโยบายไดจริง ผมเช่ือวา เปน Factor ที่ Influence องคกรไดดี 

และไมดี   ใน 4 factor ของ Policy ถาใหนํ้าหนักในการ Implement ทั้งหมด เช่ือ

วา Leadership จะมี impact มากที่สุด  ตัว Outcome ที่ออกมาจากนโยบายของ 

Leadership เอง จะเปนตัว Influence ตัว outcome อื่น ๆ ดวยในประสบการณ

ของผม 

ผูวิจัย เห็นดวยหรือไมวา Trust มีผลตอโดยตรง TM ยังไง 

คุณวิวัฒน เห็นดวยครับ  TW มีผลนอยกับ TM ถามองเปน individual แตทิศทางไดทั้งไปกลับ  

การมี Talent อยางนอยคนนึงในทีม จะชวยสงผลใหสราง TW ไดดีดวย 

 ผูวิจัย  TW สงผลตอ LO อยางไร 

คุณวิวัฒน สงผลโดยตรงแนนอน โดยเฉพาะในปจจัยของ KM & Learning Dynamic โดยรวม

แลว จากประสบการณเช่ือวา โมเดลโดยรวม เห็นดวย 80-90% แตผมมองในมุม

ของ Leadership เปน Foundation ของอีกทั้ง 4 ตัวหลัก  นาสนใจหากไดศึกษา

เพิ่มเติมวา ควรกําหนดกลยุทธ ทิศทางของแตละมิติอยางไร 
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ผูวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี มุงเนนในตัววิศกร  คิดวา โมเดลน้ีสอดคลองกับองคกร

ผลิตฮารดดิสกน้ีหรือไมอยางไรครับ 

คุณวิวัฒน ถามองใน level HDD ในโรงงานหลายพันคนน้ี ผมเช่ือวา โมเดลน้ี support TM ใน

องคกรน้ีได 

ผูวิจัย ในมุมมองคุณวิวัฒน TM ควรมองในระดับบุคคล หรือ กลุม องคกรดี 

คุณวิวัฒน เช่ือวา ระดับบุคคล เราให Identify วาอะไร หาก Identify วา เปน Core 

Behavior + Competency เราก็สามารถ Analyze Talent แบบ individual ได  

แตถา Identify วา Talent เปนกลุมคนที่ Contribution บางอยางใหกับองคกรได 

แตที่เราคงมองในระดับ Individual มากกวา เรามี Career path ของแตละฟงกชัน

ไมเหมือนกัน  องคการเรามีPolicy ให reward หลายประเภท ชัดเจน ใหกับ 

Talent ที่สราง Engagement หรือใหเพื่อกระตุน contribution ชัดเจน 

 เทรน ของ HR เนน 2 สวน คือ Leadership & LO  ซึ่ง KM ผูกกับ Technology  

ใน LO Technology จะชวย drive KM เปนเทรนที่นาสนใจ ดวยผลิตภัณฑ HDD 

ดวย ทําให mindset หรือ ทัศนคติของคนในองคกร ก็จะลอไปกับธุรกิจ เพราะเรา

คือ อิเล็กทรอนิกส เราเนน innovation  เรา invest ไปกับ product คอนขางเยอะ 

แตกับ people คอนขางนอย 

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 7 – Mr.Hiroshi Terashima 

ผูวิจัย Terashima-san, based on your long time experience in Disk Drive 

industry, what is the characteristics or qualification in your view to 

define as Talent in engineering? 

Mr.Terashima There are many character in engineering team but the most important 

one for me is “Curiosity” so…that is the number one condition to be a 

good engineer. Also I’m thinkinglike a….Global Job position for sometimes, 

communication is another key for a good engineer.  Of course technical skill 

is also important but as far as that person has lots of curiosity interest 

then that person will get more technical information and skill that is 

what I’m thinking. 

ผูวิจัย In our context of HDD industry and by the objectives of Talent in 

Engineering, do you think that the policy of Innovation & Leadership 

could be influent to the other variables? 
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Mr.Terashima The answer is “yes”.  Term of policy innovation & leadership is the 

basis to get trusted in Engineering organization and also important to 

TM.   TW needs strong leadership to lead the good teamwork.   

ผูวิจัย Terashima-san, do you think which dimension has more influent to TR 

or LO or TW? 

Mr.Terashima  I think that Policy is the most strongly influent to TR because in the 

engineering organization…being innovative and leadership is most 

critical to get trusted in the team, in the organization by manager or 

by colleagues.  So that one to me is the most directly influence.  As 

TW is also can be the result of TR, if we have a good TR, we can have 

a good TW.  Have good TR also it can be good TM.  To answer your 

question…I would say TR. 

Mr.Terashima LO…..people may not be condition for this LO but when we have TR, 

we can have a good LO without TW.  Of course TW helps but may not 

be a must.  But also it’s true if we have a TR as a result, we may be 

easily create a TW. 

ผูวิจัย How could you retain your past talents and bring him/her to be 

successful and work for you for long time?   

Mr.Terashima For those talents, I think the key is TR that person, communicate with 

the person.  Another key retention way is to timely give my feedback 

each other, give talent on some challenge project with high trust. 

Then the key I just let him/her do and only he needs help, I will but 

basically let them do things until the end.     

ผูวิจัย Did that talent also enhance his skillset to the other people in team 

or cross functional team?  

Mr.Terashima The answer is Yes.  Directly those people positively influent the rest 

of team.  Some other members also stimulated or learn from that 

talent.   

Mr.Terashima In our engineering community is very critical to keep each technical 

accomplishment or knowledge or know-how not to belong individually 
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but to the organization. Typically we encourage technicality like a 

technical papers, Patents publication. 

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 8 – Mr.Mak Chee Wai    

ผูวิจัย Based on my synthesized research, do you have any idea or concur 

on Policy dimension directly influent to the other 4 variables?  Pls 

kindly elaborate on your experiences from practice. 

Mr.CW Mak Based on practice in the engineering organization as well as being in 

HR business partner, the 4 dimensions you described as parts of Policy 

are critical parameters in my view that drives all 3 dimensions that 

follow on policy.  These 4 aspects drives trust, drive teamwork and drive 

LO, in particular in LO itself from “Knowing and managing Knowledge, 

Understanding on different Learning Dynamics of individuals, from Org 

Transformation, IT application to people empowerment that enable 

the TW and TR to be built in different dimensions versus conventional 

methods that being employed to a lot of organizations and with that 

new platform, our enabled TM that you have shown has the 

consequence of increase trust, increase TW and increase culture of 

LO. Based on our work our practice in my organization, it is the 

approach the leadership and intellectual ability, learning agility that is 

actually enabling TM to be done in order to  A….identifying Talent, not 

only based on Performance but based on Growth Potential and also 

develop employees based on individual needs as identify in the 

Talent metrics. The supervisor role is more than just managing on 

performance but identifying areas where the employee needs 

development and the whole culture and support work that needs to 

be built in supporting this entire framework. So in what I’ve seen and 

seen being practiced, this is a very comprehensive framework. 

ผูวิจัย If start looking at Policy itself, all similar weightage priority of 

Innovative Organization Policy or likely Leadership Policy is more 

influent to the rest of variables? 
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Mr.CW Mak I wouldn’t say one is more important than the others.   They are all 

important in the sense that they need to have an innovative 

organization and not to accept that this framework does work.  There 

need also to be proactive approach particularly for the leadership 

team in this organization in order to execute this platform.  So I would 

say that they go hang in there as far as leadership is concerned so the 

leader himself or herself must be proactive, must take the proactive 

approach of having the end in mind of developing people in 

measuring people and be able to help employee develop their 

innovative thinking in order to this particular framework to be 

successful.  If you ask me to rank it, it would be the proactive in the 

leadership team itself to role itself to drive innovation to enable the 

policy to be successful. 

ผูวิจัย Some interviewer suggested in term of trust should have direction 

straightly to TW too. Somehow the direction among TW & TM should 

be back & forth too. Do you have any suggestion or experience 

sharing? 

Mr.CW Mak Trust is 2 things, trust is needed to be built and need plat form to be 

mature.  So if you already have trust, then it would directly impact TM 

as a variable because the metrics itself can’t be looked upon as bias 

and the scoring itself can be looked at as measurement as the post 

identifying areas of development or benefit if we don’t have trust.   

It’s also depended on the stage of the team, the maturity of the team. 

If the team is mature, meaning they have been working together for some 

times…that’s an underlying level of trust. Then the Trust does not 

directly impact to teamwork.   However if the team is very new, 

building the new team, taking on the new leadership to manage this 

team, then the trust itself would play in the teamwork. So that it 

would depend on Maturity of the team whether or not directly impact 

to TW. 
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ผูวิจัย In another dimension, LO looks a center of essence inside of this 

framework.  All will be subjected to LO except the Trust.  Pls kindly 

elaborate from your experience whether LO is mandatory or else? 

Mr.CW Mak One of the key end outcomes in my view in actual practice is that the 

Talent Identification would include in aspect of learning agility and 

mental agility.  The culture of a team or organization would also have 

to include learning agility as you described under LO, Organizational 

transformation and learning dynamics, both variables described learning 

agility as well as mental agility and that influences the end result of 

the Talent metrics being used by Talent Identification.  I do think that 

LO is an important aspect that has not been focused on in very 

traditional and conventional talent identification but it’s important in 

today’s world and relevant today’s world simply because we live in 

the knowledge era, information era where information is ready 

available. Given the information how it’s been communicated, it is 

important to recognize that the leadership team as part of policy has 

to recognize the different means of learning, has to recognize different 

ways of learning and has to recognize knowledge management and 

knowledge acquisition and knowledge preservation in order for 

talents’ growth to be identified.  Today it’s not just looking at 

performance as mentioned earlier, today needs to look at potential to 

grow for tomorrow in tomorrow’s era. 

 When you talk about Trust as part of LO under the path of People 

Empowerment and the Leader’s ability to acknowledge learning 

Dynamics in each individual team member that requires Trust. 

ผูวิจัย In our overall discussion, any argument or suggestion in this research 

model is needed to revise or adjusted? 

Mr.CW Mak The work we have done so far in Asian Operations and Talent 

Identification recently completed supports this model and actually 

implements critical parameters that you classified, Mr.Panuphan.  So 

there is empirical evidence that this is a structure and accepted by 
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management and being implemented within my organization.  We are 

talking about Engineering having Talent Identification of 200 people 

and overall the organization of about 300 exempt staffs being 

incorporated in single matrices that looks at different aspects of the 

functional roles being defined as executive and the team, being 

defined as professional independence or individual contributor, being 

defined as functional role as people manager, 3 important key roles 

and each role has different sets of matrices that identify what 

category of talent in 2 dimension which is Performance and Potential 

based on Competency, Behavior and based on Potential of Growth for 

tomorrow.  There is the empirical evidence that roles that supports on 

this framework in our organization. 

ผูวิจัย If we talk about the definition of Talented Resource and Talented 

Engineer in WD Context or HDD World, can you give me that meaning 

from your view or the official definition in WD krub? 

Mr.CW Mak First, define the “problem statement” – our approach.  The 2 

questions to answer are as follows: 

(1) How do we get people to do what we pay them to do? 

(2) With limited budget, how do you know the money invested is on 

the right people doing the right job? 

“Talent Resource” is the answer to question (1).  A lot of people say – 

HIRE THE RIGHT PEOPLE and forget about development; there’s no 

single right answer.  Looking at the storage industry, it is a “matured” 

industry.  But the World is changing, and how we create, store and 

access data is changing.  The business model requires changing but 

the product does not change.  So how does a “matured” industry 

such as ours attract new people with new skills for tomorrow’s world?  

We first have to define or re-define who we are and what we do.  

Once we define that, we can then look at (i) what skills need to be 

transitioned, (ii) what skills need to be retired and (iii) what new skills 

need to be acquired.  All these will define “Talent Resource”. 
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“Talented Engineer” is the answer to question (2).  An Engineer is only 

an Engineer if we don’t develop skills other than what is learnt in 

school.  What the industry has done (because of maturity) is to train 

them by knowledge transfer.  But that only guarantees execution.  If 

we look at 3 things: (i) operational excellence, (ii) produce leadership 

and (iii) customer intimacy, we can divide the job scope into these 

areas and put development programs in place over and above the 

engineering skills (logical thinking, problem solving, etc).  A “Talented 

Engineer” would be one who responds well to such programs.  Basic 

measurement metrics will be competency, leadership attribute and 

potential (learning agility, adaptability, willingness to train others, etc).  

The “top scorer” would be the “talented engineers”.  

Sorry for long answer but that’s what we are developing. 

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 9 – คุณวันทนา ลีลาภัทร    

ผูวิจัย คนเกงในองคกรของพี่ออม ใหคําจํากัดความหรือคาดหวังไวเปนอยางไรครับ 

คุณวันทนา คนเกงที่พี่มองไว จะมีอยู 2 types นะคะ ประเภทแรกคือ พวกดานสติปญญา

ธรรมดา แตวามีความเขาใจคนอื่น โปรงใส คือ Trust คนอื่น กลุมน้ีเกงดาน Soft 

skill พอโตข้ึนมาเน่ีย skill ทางดาน technical ไมตองเยอะ แต skill ดาน 

management ทํายังไงใหลูกนองเราทํางานเปน teamwork เคาจะเขาใจคนอื่น 

รูจักฟง ไม Top down เอาแตใจตัวเอง  ตองเขาใจคนอื่น แลวบอกวา เราตองการ

อะไร แลวดูวาคนอื่นมี concern อะไร แลวก็ compromise ใหเปน win-win 

solution  ตอนน้ี พี่ก็มี Manager และ Sr.Manager ประมาณน้ี  แลวก็มีคนเกงอีก

ประเภทนึงที่ทํางานคนเดียว เขากับคนอื่นไมได  บาง skill เชน Programmer ก็

ตอง assign job ที่เหมาะกับเขา  แลวเขาทํางานคนเดียวไดสําเร็จ แตเขาไมสามารถ 

manage คนได   

ผูวิจัย สองประเภทที่พี่หมายถึง คือ แยกกันเลยใชมั้ยครับ มีที่เปน 2-in-1 หรือไมครับ 

คุณวันทนา แยกกันครับ  แตคนที่เกงดาน Vertical skill เน่ีย มีไมเยอะ แตตอง Keep in mind 

นะวา คนพวกน้ี จะอยูกับเราไมนาน  คือเมื่อไหรที่เคารูสึกวา งานที่ใหเคาทําไมทา

ทายแลว เคาก็จะออก เราก็ตอง take risk ตรงน้ี   ถาอยากไดคนเกง ก็ตอง Take 

risk  แตสวนใหญคนกลุมน้ี ยังไมไดเปน managerial level 
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ผูวิจัย จากประสบการณพี่ออมที่ผานมา ปจจัยนโยบาย มีอิทธิพลโดยตรงกับปจจัยตัวอื่น ๆ  

หรือไมครับ  

คุณวันทนา พี่วามันมีผลโดยตรง  แตวา คนที่จะรับหรือไมรับ เปนอีกเรื่องนึงนะ  แตมี Impact 

แนๆ  แตก็จะมีอยูไมกี่คนที่จะ follow ตามนโยบาย  ถาไมมี Policy ข้ึนมาเปน

ลอยๆ  เคาก็ไมรูวา เคาทําไปเพื่ออะไร ตองถามวา Policy น้ีมีการ Measure หรือ

เปลา ถามีการวัดผล ก็เปนสวนหน่ึงที่จะเปนแรงกระตุนใหเคา  ยกตัวอยางเชน บาง

คนชอบเรื่อง Innovation เคาก็จะรีบทําเลย แตบางคนเคายังไมเขาใจ ไม in แตพอ

ถูกบังคับใหเปน Goal หรือ Objective ถึงแมไมชอบ ก็พยายามทํามันอยูดี 

ผูวิจัย มีอิทธิพลทางตรงตอ Teamwork หรือ LO หรือ TM ใชหรือไมครับ 

คุณวันทนา Policy ใชมั้ยคะ....  ถาถามพี่นะ TW นาจะมาจาก TR มากกวา  Policy ไมนาจะ

สงผลมาก  จากประสบการณนะ  นาจะสงผลโดยตรงทาง TR ถึงจะทําใหเกิด TW   

ยกตัวอยางเชน เวลาพี่ไดรับคนใหมเขามา หรือตองเขาไปรับผิดชอบสวนอื่นเพิ่มข้ึน 

คือ พี่กอนหนาน้ีพี่ดูแต Mass Volume แตพี่ถูกใหมาดูแล Development เพิ่มข้ึน

ดวย ซึ่งมันแตกตางกันเลย  พี่เลยตองใชวิธีวา ตองเขาไปดูแลเคา ใหเคาไววางใจพี่

กอน  หลังจากน้ัน พี่คอยบอกวา ทั้ง 3 ทีม ตองมี goal เดียวกัน   ตองคิดบวกให

เคาเห็น   

ผูวิจัย แลวพี่คิดวา TR ในเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และองคกร มีอิทธิพลตรงตอ LO 

หรือไมครับ 

คุณวันทนา พี่วา TR ในเพื่อนรวมงาน และ ผูบังคับบัญชา สงเสริม LO  สวน TR ในองคกร ณ 

สถานการณน้ี พี่ไมคอยแนใจ เน่ืองจากกําลัง Integration อยู และยังสงผลตรงตอ 

TM ดวย 

ผูวิจัย พี่ออมมีคอมเมนเพิ่มเติมหรือไมครับ ในดาน TM กับ TW  

คุณวันทนา พี่คิดวา TM .... มันไมจําเปนตองเปน TW ก็ไดนะ 

ผูวิจัย โดยรวมใมเดลวิจัยผม พี่ออมมีอะไรตองการแนะนําเพิ่มหรือไม เห็นดวยหรือไม

อยางไรครับ 

คุณวันทนา พี่โอเคนะ  พี่วา โมเดลครอบคลุมดี พี่อยากเพิ่มวา LO ควรจะมีการใชเยอะ ๆ พี่ให

นํ้าหนักเรื่อง Organizational Transformation เลย 
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รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 10 – ดร.พอพล รุจนพิชญ 

ผูวิจัย หากใหดร. ใหคําจํากัดความของ Talent ในกลุมวิศวกร  

ดร.พอพล ตองเปนคนที่ใฝรู ชางสังเกต วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงลึก และในเชิงภาพรวมเปน

หลัก ตองเปนคนที่ตองเช่ือถือขอมูล  ย่ิงในอุตสาหกรรมทั้งอิเล็กทรอนิกสและออโต

โมทีฟในปจจุบันน้ี เปนอุตสาหกรรมที่ซับซอนคอนขางเยอะ  ไมสามารถจบไดในคน 

ๆ เดียว  เพราะฉะน้ัน การทํางานเปนทีมก็มีความสําคัญในเรื่องรองลงมา  รวมไปถึง

การสื่อสารดวย   

ผูวิจัย  อยากสอบถาม ดร.พอพล ในฐานะผูบริหารระดับสูงในองคการ นโยบายที่สงเสริม

ดานนวัตกรรมในองคการและดานภาวะผูนํา สามารถสงอิทธิพลตอปจจัยอีกสามตัว

มากนอยอยางไร 

ดร.พอพล แนนอนวา ใช ทุกอยางจะเริ่มจากการใหนโยบายของบริษัทถือเปนเรื่องหลักเลย 

บริษัทตองการคนเกงประเภทไหน เพื่อใหบริษัทกาวไปสูจุดหมายที่ต้ังไว  การ

จัดการ Talent คงมีวิธีจัดการคลาย ๆ กัน  เพียงแตใหนํ้าหนักตางกันในแตละ

องคการ  ในแตละบริษัทควรเลือกมองที่จุดเดน จุดดอยของบริษัทมา  การเลือกก็

ตองให Priority น้ีก็ตองอิงจากนโยบายของบริษัท 

ผูวิจัย แปลวา นโยบายสงผลสนับการจัดการคนเกงแน ๆ 

ดร.พอพล แนนอน ใช 

ผูวิจัย แลวหากมองนโยบายยังสงผลตอปจจัยดาน TR, TW หรือ LO ดวยหรือไมครับ 

ดร.พอพล แนนอน อยางลักษณะการทํางานเปนทีมเวลามีคนเกงเน่ีย คนเกงมีลักษณะความ

เปนตัวของตัวเองคอนขางสูง  ความเขาใจซึ่งกันและกันในทีมเปนสิ่งสําคัญที่สุด  

วิธีการ ธุรกิจ เทคโนโลยีในองคการ มีความซับซอนมาก  เพราะฉะน้ันการที่มีคนเกง

ในองคการคงเปนไปไดยากที่จะจัดการสิ่งงานตาง ๆ ไดดวยคน ๆ เดียว ดังน้ันการที่

มี talents ในบริษัทเยอะ  ไมไดหมายความวา บริษัทจะประสบความสําเร็จ  แตเรา

ตองสามารถมีการจัดการ Talent ในบริษัทใหมีการทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถ

ผลักดันไปในทิศทางที่บริษัทตองการใหได  มิฉะน้ัน จะเปนการถวงกันมากกวา   

เพราะฉะน้ัน การ organize ตาง ๆ การทํางานเปนทีม การไวใจซึ่งกันและกัน การ

จัดการแบงงานตาง ๆ ในบริษัทและสามารถ Integrate ดวยกันได อันน้ีสําคัญสุดที่

จะวัดไดวา บริษัทน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จหรือเปลา 

ผูวิจัย ดร.พอพล ทําอยางไรในองคการที่ทําใหเกิดการทํางานเปนทีม หรือ มีความเช่ือมโยง

กับความไววางใจในองคการดวยครับ 
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ดร.พอพล ตองเรียนใหทราบวา การทํางานเปมทีม เปนเรื่องใหญที่สุดเรื่องนึงในองคการที่ผม

ดูแลอยู  ใหความสําคัญมากที่สุด เพราะเรามี Talent เยอะ  ตองเรียนใหทราบวา 

อุตสาหกรรมแบริ่งโดยเฉพาะ ออโตโมทีฟ แบริ่ง คอนขาง Unique มีจํานวนบริษัท

อยางน้ีในประเทศไทย...นับได จํานวนคนที่อยูในอุตสาหกรรมน้ีก็เฉพาะทาง นับได  

เราเช่ือวา เรามี Talent เฉพาะทางที่กลาวมาน้ีมากที่สุดในประเทศไทย  เพราะแต

ละทานก็มี เทคนิคที่แตกตางกันไป การรวมทีมของผูมีความสามารถในบริษัทเปน

เรื่องใหญของเรา  ทั้ง In house, offside activities เพื่อที่จะทําลาย barrier 

ออกไป   เพราะฉะน้ันความสําคัญที่จะผลักดันองคการไปขางหนาได ไมใชการ

เปลี่ยน Talent ที่มีอยูใหเปนแบบเดียวกัน  แตเปนการรวมความหลากหลายผสม

กันเขามาใหได แลวเปนสูตรของเราเอง  ใหเกิดผลใหได   

ดร.พอพล แลวการทํางานเปนทีม และการใหความไววางใจ ตองสรางพรอม ๆ กัน  คือ

นโยบายบริษัทตองสราง TR อยูแลว เพราะฉะน้ัน เขาตอง Trust องคการกอนที่จะ

เริ่มมุงมั่นพัฒนาองคการ  แลว TR ระหวาง Talent ก็เปนเรื่องที่สําคัญ  เพราะถา

ไมเช่ือถือกัน พึ่งพาซึ่งกันและกันไมได การทํางานก็จะเปนไปอยางไมตอเน่ือง มี

ความซ้ําซอน มีการขาดชวย  เพราะฉะน้ัน การที่จะประติดประตอซึ่งก็จะเปนเรื่อง

ยากข้ึนอยางทวีคูณ  แนนอนวา TR เปนหน่ึงในคียที่จะทําใหบริษัทประสบ

ความสําเร็จ 

ผูวิจัย หากมองที่การจัดการคนเกงเปนเปาหมาย  อยากทราบวา TR หรือ TW เปนตัว

ขับเคลื่อนผลักดันใหเราสามารถ Retain คนเกงได 

ดร.พอพล ตามความคิดของผม เราไมสามารถแยกสองตัวน้ีออกจากกันได  TM จะสรางไม

เกิดข้ึนหากไมมี TR พอมี TR ก็มี TW  ในความคิดของผม นาจะเปนเรื่องเดียวกัน

ดวยซ้ําไป 

ผูวิจัย จากที่กลาวมาถึงคนเกงในองคการที่ Diversify อยางมาก มีการกระจายหรือแชร

ความรูใหกับบุคลากรอื่น ๆ มีการจัดการดานองคการแหงการเรียนรูดวยมั้ยครับ แม

อาจจะไมเทากันแตอยางนอยเพิ่มข้ึนในองคการอยางไร 

ดร.พอพล เปนคําถามที่สําคัญ  ตรงน้ีน่ีก็เช่ือมโยงกัย TR  Talent ที่อยูในองคการตองเช่ือ 

ไวใจซึ่งกันและกันกอนวา Talent ที่มีอยูดวยกันจะชวยพัฒนาซึ่งกันและกัน ชวยกัน

พัฒนาองคการข้ึนไปขางหนา หากไมมี TR น้ี การถายทอดประสบการณความรูให

กันคงเปนไปไดยาก หรือถายทอดใหไม 100%  เพราะฉะน้ัน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการ

ถายทอดระหวาง Talent ดวยกัน หรือระหวาง Talent กับคนที่มี Talent นอยกวา 

ก็คือเรื่องการ TR  TR วา ผูที่ถูกถายทอดไปสามารถนําไปใชงานใหเกิดประโยชนกับ
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องคการ  TR วาจะไมนําความรูที่ไดมาไปใชในทางที่ผิด หรือนําไปสื่อสารตอแบบผิดๆ  

แลวเราก็จะพัฒนา System เพื่อที่จะ Document ความรูหรือสิ่งที่พัฒนามาแลว 

เพื่อคนอื่นสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง 

ผูวิจัย ในองคการมีนโยบายสงเสริมคนเกงทางตรงอยางเรื่องผลตอบแทน โอกาสกาวหนา

ทางสายงาน หรือการสนับสนุนตาง ๆ หรือไมครับ 

ดร.พอพล บริษัทไมไดเนนเรื่องคาตอบแทนสําหรับ Talent แตบริษัทเนนที่จะใหโอกาส 

Talent พัฒนาและแสดงความสามารถของตัวเอง และทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ ที่

ตัวเองรัก และถายทอดสิ่งที่ตัวเองทําใหแกผุอื่น เราเนนบทบาทหนาที่ของแตละ

ทาน  อยางที่บอกวา คนเกงจะมีความเฉพาะตัวทางใดทางหน่ึงที่ เปนเลิศ  

ยกตัวอยางเชน คนเกงดานสายวิศวกรรม ไมคอยสนใจในดานงานบริหาร การที่เรา

ผลักดันใหเขาเติบโตข้ึนในทางดานบริหาร อาจจะทําใหเขารูสึกอึดอัด  การชวย

สนับสนุนดานน้ี อาจกลายเปนการผลักดันเขาไปในสิ่งที่เขาไมชอบ  อยางในบริษัท

เราเองจึงไดตัดสินใจเพิ่ม Career Pipeline ข้ึนอีกดานสําหรับเฉพาะ Specialist 

สามารถเติบโตไดเหมือนสายบริหารแตไมตองมาบริหาร  ซึ่งเช่ือวา การมีชองทาง

เติบโตดานน้ี จะเปนแรงดึงดูดใหเขาทํางานกับเราไดตอเน่ือง 

ผูวิจัย จากการพูดคุยกันมา ดร.พอพลคิดวา โมเดลวิจัยที่พูดคุยกันมา มีอะไรแนะนํามั้ย

ครับวา ควรปรับเปลี่ยนหรือแกไขยังไง 

ดร.พอพล สิ่งที่เขียนในผังน้ี ผมวา มันครอบคลุมทุกอยางที่ควรจะมี ละเอียดในเชิงลึกเลย

แหละ 

 

รายละเอียดการใหสัมภาษณคนท่ี 11 – ดร.สันติภาพ คําสะอาด 

ผูวิจัย จากประสบการณดานการทํางานและสายวิชาการ ดร.สันติภาพคิดวา นโยบายสง

อิทธิพลตอปจจัยหลักอีก 4 ตัวหรือไม มากนอยอยางไรครับ 

ดร.สันติภาพ กอนอื่นขอพูดในบริบทของ Bosch นะครับ  Bosch เราจะมองเรื่อง Innovative  

และ Leadership เปน Priority อยูแลว  คําวา Leadership ของ Bosch มี

ความสําคัญมาก  เรามองการเปน Leader คือการเปนผูนําโดยเปนตัวของเราเองน่ี

แหละ โดยใหผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู เห็นขอดีขอเสีย  แลวนําไปปรับใชกับ

บุคลิกภาพ และความสามารถเฉพาะดานของเขาใหกลับมาเปนผุนําได  การคัดเลือก

ผูนําเทียบไดกับการทํา Talent Assessment ทาง Bosch ใหความสําคัญกับการ 

Identify Talent คอนขางมาก  เราจะมี Yearly  period ในการที่จะ Identify ที่

เรียกวา TAR, Talent Assessment Review จะมีการรีวิวกันทุกปในทุกเลเวลของ
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พนักงาน  กอนหนาที่จะมีการคัดเลือกคัดสรร หา methodology ในการคัดเลือก 

Talent น้ี เราจะตองมีโครงสรางพื้นฐานในเรื่อง Training & Development ทั้ง 

Internal และ external ที่เกิดข้ึนกอนเพื่อที่จะ Identify คน  แลวพื้นฐานของคน 

ก็ตองเริ่มจาก Job Description ในการเปนพนักงานเพื่อที่จะ identify วา สิ่งที่เขา

ขาดในการพัฒนาของเขาคืออะไรกอนอื่นเลยเพิ่อที่เราจะรูวา พวกน้ีคือ Talent ที่

เรามีอยูในมือ  จากน้ันจึงสราง Metrics เพื่อที่จะจับ Job Description เขาในแตละ

คน แตละ Position เราไดตรงน้ีออกมา เราจะเห็นเลยวา การคัดเลือก Talent เปน

อยางไร 

ดร.สันติภาพ นโยบาย Leadership สําคัญมาก เพราะ Leadership ไมไดแตตัวเอง  คือการทํา

อะไรที่ใหคนอื่นทําตามโดยไมใหเหมือนคําสั่งเน่ีย  เปนเรื่องที่ทาทายของผูบริหาร

ของ Bosch มาก  ถาถามวา นโยบาย Innovative organization หรือทั้ง 4 ตัว 

สัมพันธกันมั้ย เห็นดวยทั้งสี่องคประกอบที่ใหมา มันลิงคถึงกันหมด  เพียงแตวา เรา

จะตองจัดการโครงสรางพื้นฐานใหดี ถาหากเราจะทําใหเกิดเปน learning 

Organization ใน long term แลวกําหนด Leadership และการคัดสรร Talent  

สิ่งที่ประสบการณจริงที่ Bosch ถาเราไมกําหนด Methodology ระเบียบวิธีในการ

คัดสรรที่ ชัดเจน  ไมมี Policy Top Down ลงมา จะเกิด Conflict ใน 

department  ซึ่งการคัดสรรคัดเลือกน้ัน ไมไดข้ึนอยูกับบุคคลน้ัน ๆ แตยังข้ึนอยูกับ

การ support หรือ Environment ขององคการน้ัน ที่จะ support บุคคลน้ันมั้ย  

ขอสอง ยังไมไดแคดู Personal เขาวาเรียนจบอะไรมา พูดไดกีภ่าษา มีทักษะเฉพาะ 

Engineering อะไรบาง  แตยังตองดู Performance ยอนหลัง 2-3 ปดวยวา 

performance เขาตองมีความมั่นคง อยูในเกรดที่ดีมาโดยตลอด เพราะเราไมไดหา

แคคนเกง แตตองเปนคนดีดวย มีศักยภาพเปนผูนําองคกรไดในอนาคต เพราะฉะน้ัน 

ถาถามวา นโยบายสําคัญมั้ย เรียกวา นโยบายเปนตนกําเนิดและมีความสําคัญมาก

ครับ 

ผูวิจัย ขอยอนถาม ดร. ใหใหคําจํากัดความ หรือ ความคาดหวัง หรือ สิ่งที่คนหา คนเกง

ของ Bosch น้ี เปนอยางไร 

ดร.สันติภาพ เราแบงกลุม Engineering ออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก กลุมที่ลิงคกับ R&D กลุม

ที่สองเปนพวก Technical test  กลุมสามเปนกลุมที่ Blend ใน Production ดูแล

เรื่อง repair / maintenance ตาง ๆ  ทั้งสามกลุม Identify ตางกันนิดหนอย  แต

หลักการของ Bosch อยางที่บอก  เราไมไดมองแคคนเกง แตคนดีดวย สามารถ

ปรับตัวไดในระยะยาว  เปน Leadership principle เปนตนแบบในการนําพาลูก
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ทีมใหทํางานสําเร็จสอดคลองกับที่วางนโยบายเอาไว  เพราะฉะน้ัน Talent ของ 

Bosch เน่ียนอกจากเรามองความเปนผูนําแลว เราจะคัดเลือก talent เราจะมอง

จากพื้นฐานอยู 3 อยาง คือ Personal, Performance และ Position Availability 

ในอนาคต หรือ Potential น่ันเอง  คือ คนเหลาน้ีจะตองมี Fundamental ตรงน้ี 

ไมใชวา เคามีความเกง เกงมาก แตบริษัท หรือผูบริหารไมได consider เคาเลยวา 

เคาอยูใน Position ที่เกงมากแตธุรกิจตรงน้ี ไมโตไปขางหนา แตโตไดเทาน้ีใน

เมืองไทย  เราก็จะไมมองแคน้ัน  เราจะดูวา มีวีธีไหนที่จะสามารถ expand scope 

ของเขาใหเขาไปเรียนรูดานอื่น เพราะเรารูแลววา เคาเปน Talent ไปเติบโตดานอื่น 

ผูวิจัย แลวกลับมาดานนโยบาย นาจะสงผลทางตรงกับ Factor ตัวไหนมากสุดครับ 

ดร.สันติภาพ เปรียบเทียบกับประสบการณจริง นโยบายอาจจะไมใชคําวา เปนตัวปจจัยที่สําคัญ

ที่สุด แตมองวา เปนตัวต้ังตนที่นําไปสูดานอื่น ๆ แตในการทํางานในยุคปจจุบัน ควร

จะตองมีการ cross check, follow up, monitoring ตลอดเวลา ดังน้ัน ผมคิดวา 

โมเดลวิจัย ลูกศรควรจะช้ีทั้งไปและกลับในทุกปจจัย  เพื่อที่จะกลับมาใหมีนโยบาย 

Refresh ตลอดเวลา  สวนปจจัยอีก 3 อยาง  TR  มันไมสามารถที่จะวัดได  ใช 

methodology คอนขางสูง เพราะมันเปน Intangible เปนนามธรรม เชนเดียวกัน

กับ TW   แตผมกลับใหนํ้าหนักกับเรื่องของ LO เพราะเราสามารถ set goal, set 

milestone, set project plan ที่ชัดเจนไดในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไดชัดเจน

ที่สุด ถาหากวางนโยบายแลว คงตองเปนการวางผัง Learning step หรือ career 

step เพราะ ทุก action จะเกิด evidences จริง เพราะเราใช Global Tool เรา

จะเห็นและเปรียบเทียบไดเลยวา learning curve ของเราเทียบกับประเทศอื่น ๆ 

เปนอยางไร จะตองพัฒนาคนของเราอยางไร  เพราะฉะน้ัน หากตองใหนํ้าหนักทั้ง

สามสวน ทุกอยางสําคัญหมด แตผมใหนํ้าหนัก LO เพราะมันสามารถเห็นเปน

รูปธรรม เพราะพนักงานแมจะเปน Talent ก็จริง แตพนักงานเรามีหลาย level  

การที่ไมมี tool ชัดเจนเขาไปช้ีแจงกับเขา เราจะไมสามารถจับทิศทางไดอยาง

ถูกตองในชวงเริ่มตน  สวนในเรื่องตอมา เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีในเรื่อง LO  เรื่องการ

สราง TW และ TR อันน้ีผมพูดไดเลยวา มันไมสามารถใชแค Policy มาจับอยาง

เดียว  มันตองเกิดจาก training development การทํา team building ตอง

ปฏิบัติใหเห็นจริง ตองใชเวลาพอสมควร  

ผูวิจัย แลวในดาน TR & TW น่ี สามารถสง impact ตรงมาถึง LO หรือไมครับ 

ดร.สันติภาพ ไดแนนอนครับ  เพราะวาทั้ง TR & TW เปนหน่ึงใน Leadership ของ Bosch ถา

เราไมมีความไวเน้ือเช่ือใจ ไมนาจะ retain talent คนน้ันไดแนนอน  เพราะฉะน้ัน 
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สําคัญมั้ย ความไวเน้ือเช่ือใจ เกิดข้ึนจาก TW  การ respect ซึ่งกันและกัน  ถาเขา

ไม TR หัวหนางาน ไม TR องคกร เขาเกงอยางเดียว แตเราไมไดมองแคคนเกง แต

ตองเปนคนดี ใหเกียรติผูอื่น  ตองรูจักเปนผูใหกอนที่คิดจะรับ  เราตองการคนที่

เปนลัษณะน้ี  เพราะฉะน้ัน ทั้ง TR & TW น้ี สําคัญทั้งคู แตวาในข้ันของการเริ่มตน 

ถาจะเอาโมเดลน้ีไป implement ในองคกร สวนไหนที่ทําออกมาแลวเห็นผลชัดเจน

ในข้ันเบื้องตน ก็ควรจะทํากอน  แลวคอยๆ ปูพื้นไปในสวนที่เปนนามธรรม  แต

สําคัญหมดครบั เห็นดวยครับ 

ดร.สันติภาพ ผมมองวา TR สามารถสงอิทธิพลตรงมาที่ LO ได TW ก็มาที่ LO ได แลวจริงๆ LO 

ก็สามารถสงอิทธิพลกลับไปที่ TR และ TW ไดเชนกัน เพราะเมื่อมี LO ที่ดีแลวก็

สามารถเกิด TR และ TW ตามมาได ในมุมของผมนะ 

ผูวิจัย นอกเหนือจากเรื่องทิศทางที่กลาวถึง  ยังมีตัวแปรไหนที่คิดวาควรเพิ่มเติมตรงน้ีดวย

หรือไมครับ ภายใตวัตถุประสงค TM  

ดร.สันติภาพ ถาถามผม สมมติวา มีบริษัท ก. มีนโยบายแลวสามารถสราง LO ได สราง TW สราง 

TR ข้ึนในองคกรได เพื่อที่จะจัดการกับคนเกงน้ัน ๆ  ผมกลบมองอีก factor นึง ไมรู

จะเปนประโยชนหรือเปลานะครับ  แตไอเดียผมคือ สิ่งที่ขาดใน framework น้ี ขาด

เรื่อง Business Situation อันน้ี สําคัญมาก ไมรูวา จะวางเปนบริบทกรอบนอกหรือ

เปนอีก factor หน่ึงที่ลิงคกับนโยบายก็ได เพราะ นโยบายเปลี่ยนตาม Business  

situation เปนอยูทุกบริษัท  ซึ่งเวลามีการเปลี่ยนแปลง มันจะลิงคกลับไปหา

นโยบายใหลดความสําคัญการสราง LO ลดความสําคัญ TM  น่ีคือความคิดผมนะ   

ดร.สันติภาพ แตถามองในทั้ง 3 ปจจัยยอยของ TR เราไมสามารถบอกไดวา อะไรมีผลกับใคร

มากกวากัน เพราะบริบทความคิดไมเหมือนกัน  แตหากมองภาพขององคกรที่ได 

win-win situation มากข้ึน คิดวาองคกรก็ไดประโยชนดวย talent ก็ไดประโยชน

ดวย  หนวยงานสายบริหารน้ันก็ไดประโยชนดวย เคาตอง Trust ใน Organization 

เปนสิ่งแรกเลย  การสราง Trust in organization สําคัญมาก  สิ่งที่จะสรางตรงน้ีได

นะ ไมใชอกีสองอยางไมสําคัญ แตเปนองคประกอบรวม  แต Trust in org น่ีสราง

ไดหลายวิธี ซึ่งก็ตองพึ่งเพื่อนรวมงาน Direct supervisor, next level supervisor 

ตองชวยกันในการสราง TR น้ี 
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ตัวอยางภาพการสมัภาษณเชิงลึก 
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ภาพที่ 40 สัมภาษณ Mr.Hiroshi Terashima 
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ภาพที่ 41 สัมภาษณ นายนคร ต้ังสุจริตพันธ 

 

 
 

ภาพที่ 42 สัมภาษณ นายวิเชียร เจียรจรญูศร ี
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ภาพที่ 43 สัมภาษณ  นายไสว เช้ือสาวะถี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 สัมภาษณ  นายวิวรรธน เหตระกลู 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ นายภาณุพันธ  โอฬารกิจไพบลูย  

ที่อยู 134/268 ถนนประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ 

 กรุงเทพมหานคร  

ที่ทํางาน บริษัท เอชจีเอสที ประเทศไทย จํากัด   

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2538 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟสิกส  

  คณะวิทยาการศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส 

 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

 เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาตอระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2544 - 2545 ตําแหนง วิศวกรฝายคุณภาพ บริษัท ฟาบริเนท ประเทศไทย จํากัด 

พ.ศ.2545 - 2549 ตําแหนง วิศวกรอาวุโสฝายคุณภาพลกูคา บริษัท เอสที ไมโคร

 อิเลก็ทรอนิกส จํากัด 

พ.ศ.2549 – 2551 ตําแหนง ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท เอสวีไอ มหาชน จํากัด 

พ.ศ.2551 – 2554 ตําแหนง ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล  

 ประเทศไทย จํากัด 

พ.ศ.2554 – 2557 ตําแหนง ผูจัดการฝายคุณภาพ บริษัท โอคลาโล  

 ประเทศไทย จํากัด 

พ.ศ.2557 - 2558  ตําแหนง ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท เบชมารค อิเลก็ทรอนิกส 

 ประเทศไทย จํากัด 

พ.ศ.2558 - ปจจบุัน ตําแหนง ผูจัดการอาวุโสผลิตภัณฑ บริษัท เอชจีเอสที  

 ประเทศไทย จํากัด 
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