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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

55604907 : การจัดการ แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ / ทรัพยากรมนุษย์ / อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

นาย พิทักษ์ วราฤทธิชัย: สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่
พึงประสงค์ของประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ : (1) ศึกษาสถานการณ์และสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์

ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน (2) สังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย  การด าเนินงานวิจัยมี 2 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ใช้การวิเคราะห์เอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย ผู้ให้
ข้อมูลหลัก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟเบอร์คอมโพสิทในมหาวิทยาลัย  นายกสมาคม
ไทยคอมโพสิท อดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท เลขาธิการสมาคมไทยคอมโพสิท ที่ปรึกษาสมาคม
ไทยคอมโพสิทและผู้ประกอบกิจการผลิตในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยที่มี
ประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 25 คน ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย 

ผลการวิจัยพบว่า : (1) สถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน มีการขยายตัวไปใช้งานในหลายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและเป็นเป้าหมายการพัฒนาของ
ประเทศ ตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่ เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต  แต่ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันมีสมรรถนะที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะใน
ระดับต่ า (2) สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทยต้องประกอบด้วยความรู้  5 ด้าน ประกอบด้วยความรู้ด้านวัตถุดิบ  ความรู้ด้าน
กระบวนการผลิต ความรู้ด้านการขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ ความรู้ด้านพ้ืนฐานช่างอุตสาหกรรม
และความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน  ทักษะ 8 ด้านประกอบด้วย ทักษะทางไฟเบอร์
คอมโพสิท ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทักษะการค านวณ ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการ
ท างานเป็นทีม และมีเจตคติของช่างอุตสาหกรรมคือต้องชอบ รักและสนใจในงานไฟเบอร์คอมโพสิท
ตามหลักอิทธิบาท 4 เป็นแรงขับส าคัญ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

55604907 : Major (Management) 
Keyword : COMPETENCY / HUMAN RESOURCE / FIBER COMPOSITES INDUSTRY 

MR. PITAK VARARITTICHAI : COMPETENCY OF DESIRABLE SPECIALISTS FOR 
THAI FIBER COMPOSITES INDUSTRY THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
PORNCHAI DHEBPANYA 

The objectives of this research aimed to : (1) study the present situation 
of Thai fiber composites industry and competency of their specialists. (2) Synthesize 
the competency of desirable specialists for Thai fiber composites industry. Two 
stages of inductive research includes documentary analysis and in-depth interviews. 
The 25 purposed samples were university’s fiber composites lecturers, Thai 
composites association’s executives and Fiber composites factory owner with more 
than 10 years’ experience in Thailand. 

It was found from the study that : (1) Thai fiber composites industry is 
expanding into a higher competitive targeted industries such as Aerospace, 
Automation and robotics, medical and healthcare, and next generation automotive. 
But present specialists are all lacking of competency. (2) Competency of desirable 
specialists for Thai fiber composites industry consists of 5 knowledge of composites 
raw materials, manufacturing mold making, basic technical practice and safety. While 
8 skills consist of fiber composites technology, products design, numeric, cooperation 
and communication, English proficiency, systematic thinking, problem resolution and 
team work together with attitudes of towards liking, love and interest in fiber 
composites work in accordance with four Iddhipada attributes. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยจึงเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 1) 

 ต่อเนื่องมาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่
จัดท าขึ้นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย จ านวนประชากรคน
วัยท างานลดลง คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยมีผลลัพธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในสังคมเพ่ิมมากข้ึน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง การแข่งขันทางการค้า
รุนแรง ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยเสียเปรียบด้านต้นทุน แรงงาน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตามกระแสสังคมสูงวัย การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ
อย่างรุนแรง และการขยายอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต



  2 

อย่างไม่มั่นคงปลอดภัยของประชาคมโลก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558: 1) 

 การพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียมระบบ
ภูมิคุ้มกัน ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้พร้อมรับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555: 1) 

 การเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
โลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมถึงภูมิภาคเอเชียที่ทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น อาทิ กลุ่มประเทศอาเซียนมี
แนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคภายใต้กรอบ
การค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย (ธานินทร์ ผะเอม, 
2557: 5) การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 รวมถึงกรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก จะมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เกิดการเคลื่อนย้ายคนข้ามประเทศ เกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนจากการผลิตโดยใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการผลิตโดยใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีแรงงาน
ถูกที่มีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของ
กลุ่มคนในสังคมจะท าให้ เกิดการเหลื่อมล้ าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 3) 

 การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนา
คุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วย
การเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้ม
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การจ้างงานและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 11) 

 ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
สัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมากถึง 38.1 เปอร์เซ็นต์ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวมมี
อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี
ระดับกลางและสูง ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเนื่องจากเป็นภาคที่ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งในภาพรวมและรายสาขา อันประกอบด้วยการสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีรวมถึงการปรับศักยภาพหลักของไทยให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการในระดับโลกและระดับภูมิภาค อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554: 
3) การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมนั้นจะให้ความส าคัญกับการสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโครงสร้างสนับสนุนส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยในภาพรวมแล้ว ยังคงจ าเป็นที่จะต้องเน้นการพัฒนาในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมให้มี
ทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมของประเทศ และมีลักษณะที่พิเศษ
เฉพาะของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอดส าหรับการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมรายสาขาในแต่ละประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านบุคลากร ผู้ประกอบการ 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า การส่งเสริมการใช้ทุน
มนุษย์ผ่านการส่งเสริมการผลิตบนฐานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การวางแผนรองรับการ
ขาดแคลนแรงงานในระยะยาวผ่านแนวคิดการบูรณาการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่
การเร่งขยายจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับสูงให้เพ่ิมมากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องเน้น
การผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแรงงานในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ าพวกช่างฝีมือในสายอุตสาหกรรม  (สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2555 : 3-22) 
และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมเพียงพอและตรงตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิตอย่างแท้จริง (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2554: 20-21) 
ผ่านกลยุทธ์สนับสนุนและผลักดันการเตรียมก าลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้มีจ านวนเพียงพอและ
มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละสาขา ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2554: 7)  
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 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากใยแก้วถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิท ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทั้งด้านวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตตลอดมา อุตสาหกรรมนี้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้งานในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ของใช้ เครื่องประดับ ของตกแต่ง เครื่องเรือน อุปกรณ์
กีฬา อุปกรณ์ก่อสร้าง ไปจนถึงอุปกรณ์อากาศยาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) คอมโพสิท 
หมายถึง วัสดุใหม่ที่เกิดจากการน าเอาวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดมาผสมกัน โดยมุ่งหวังให้มีคุณสมบัติที่ดี กว่า
วัสดุต้นทาง การพัฒนาวัสดุคอมโพสิทนั้นเกิดขึ้นจากความต้องการทดแทนวัสดุพ้ืนฐานที่ใช้กันมานาน 
เช่น ไม้ โลหะ และคอนกรีต ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องของปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติ ราคา หรือ
คุณสมบัติการใช้งาน เช่น น้ าหนัก ความคงทน เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุที่สามารถน ามา
ทดแทนวัสดุพ้ืนฐานดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสามารถน าวัสดุทดแทนมาผ่านกระบวนการผลิตที่สามารถ
แข่งขันได้นอกจากในเชิงของราคาแล้ว สิ่งที่ส าคัญคือมีคุณสมบัติและสมรรถนะที่สามารถตอบสนอง
ต่อการใช้งานได้เท่าเทียมหรือดีกว่าวัสดุที่ถูกทดแทน อาทิ ขีดความสามารถเชิงกล เช่น ทนต่อแรงดึง 
ทนต่อแรงตัด ทนต่ออุณหภูมิ หรือขีดความสามารถเชิงเคมี เช่น ทนต่อการกัดกร่อนของกรด ทนต่อ
การกัดกร่อนของด่าง หรือขีดความสามารถในเชิงการผลิต เช่น สามารถข้ึนรูปได้โดยง่าย หรือสามารถ
ผลิตได้เป็นจ านวนมาก เป็นต้น วัสดุคอมโพสิทมีจุดเด่นที่ส าคัญคือ มีค่าความแกร่งและความแข็งสูง มี
ค่าความถ่วงจ าเพาะต่ า จึงมีน้ าหนักเบาประมาณร้อยละ 20 ของเหล็กกล้า ใช้พลังงานน้อยกว่าในการ
ผลิต ขึ้นรูปได้โดยง่าย และสามารถควบคุมคุณสมบัติได้ ท าให้สามารถออกแบบหรือเลือกใช้ได้ตรง
ตามความต้องการได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการน าวัสดุคอมโพสิทเข้ามาทดแทนวัสดุพื้นฐานมากยิ่งขึ้น 
 วัสดุคอมโพสิทที่นิยมใช้ในประเทศไทย คือ การใช้เส้นใยแก้วเป็นสารเสริมแรงและมักใช้
สารโพลีเมอร์ ชนิดโพลีเอสเตอร์เรซินเป็นเนื้อประสาน ผลิตภัณฑ์จึงมักนิยมถูกเรียกว่า ไฟเบอร์กลาส 
หรือพลาสติกไฟเบอร์คอมโพสิท ด้วยให้ความส าคัญต่อการน าเส้นใยแก้วมาใช้เป็นสารเสริมแรง โดย
นอกจากน าไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วยังถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆอีกด้วย พบว่า
มีในผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด เช่น กระเบื้องหลังคา ประตู กรอบประตู ถังบ าบัดน้ าเสีย ถังบรรจุ
สารเคมี นอกจากนี่ยังถูกพัฒนาไปใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เพ่ือผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น 
กันชน ฝากระโปรง หรือหลังคารถบรรทุก เนื่องจากสามารถออกแบบและขึ้นรูปให้เป็นไปตามหลัก
พลศาสตร์ได้ง่าย ด้วยคุณสมบัติที่เด่นชัดนี้ท าให้มีความต้องการพัฒนาให้วัสดุคอมโพสิทมีความแกร่ง
สูงขึ้น หรือสามารถทนต่อสภาพอากาศ หรือทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนา
วัสดุคอมโพสิทชั้นสูงขึ้น และท าให้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นและหลากหลายขึ้น วัสดุ
คอมโพสิทจึงสามารถน าไปใช้งานที่กว้างขวางขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงแรงดันสูง 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการต่อเรือขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม
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เครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน อุปกรณ์กีฬา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) 
 ผู้ประกอบการในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทนี้จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการเพ่ิมผลิตภาพ จึงต้องมีการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์องค์การสร้างความได้เปรียบในธุรกิจ
ที่มีความซับซ้อน (Turley, 2012) การบริหารที่มีความซับซ้อนและยากที่สุดส าหรับนักบริหารคือ 
เรื่องการบริหารทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพ 
และสามารถรักษาบุคลากรที่ดี ที่เก่ง ให้อยู่กับองค์การให้มากท่ีสุด (Sheila, Paul, & Richard, 2000)  
การบริหารองค์การจ าเป็นต้องสร้างความผูกพัน สร้างความพึงพอใจ สร้างความจงรักภักดีของ
บุคลากร เพ่ือให้องค์การมีการด าเนินการผลิตที่ดีในที่สุด (Heung-Jun Jeong, 2012) บุคลากรที่มี
สมรรถนะที่ดีและมีอัตราก าลังที่พอเหมาะ จะส่งผลให้องค์การนั้นๆ มีชื่อเสียง มีผลประกอบการที่ดี 
ประสบความส าเร็จ บุคลากรภายในองค์การก็จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม มี
ความสุขในการท างานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556)  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยและยังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารสมัยใหม่ ในการสร้างความรู้ใหม่ๆ (Delahaya, 2000) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ส าคัญอย่างมีพลวัตร ที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภาพและ
ความสามารถในการท าก าไรของหน่วยงาน องค์การ และประเทศชาติ  (Gilley, Eggland, & 
Maycunich, 2002: 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงศักยภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ในงาน ประสบการณ์ 
ผลิตภาพ ยกระดับความสามารถในการท างานของมนุษย์อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ
ส่วนบุคคลและองค์การ ผ่านทางกิจกรรมความคิดทางการบริหาร เพ่ือปรับเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานของคน ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ ที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีกิจกรรมของการเรียนรู้  (Learning) การพัฒนาอาชีพ 
(Career Development) การพัฒนาศักยภาพ (Performance Improvement) ความคิดริเริ่มใหม่ๆ 
ในการบริห ารจั ดการ (Management Initiatives) และการพัฒ นาองค์ การ  (Organization 
Development) (Jerry W. G, Steven A. E, and Ann M. G, 2002: 2)  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ การให้การศึกษา  
(Education)  การฝึกอบรม  (Training)  การพัฒนา (Development)   และการสร้างการเรียนรู้  
(Learning)   โดยเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของคนในแต่ละองค์การจะแตกต่างกันไป เช่น 
การบริหารจัดการคนเก่ ง (Talent People)  การบริหารผลการปฏิบัติ งาน (Performance 
Management) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน (Competency-
based) (สุจิตรา ธนานันท์, 2552: 11) ซึ่งเครื่องมือที่ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลก าลังให้
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ความสนใจและนิยมมากที่สุด คือ การพัฒนาสมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland  ที่ได้อธิบายถึง
สมรรถนะว่า เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้
บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์หรือ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (อภิรักษ์ วรรณสาธพ, 2545: 19) สอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 
(2552ก: 41) ที่กล่าวถึงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรว่าพฤติกรรมสัมพันธ์กับผลลัพธ์ เมื่อพนักงาน
สามารถพัฒนาความสามารถของตนเองแล้วย่อมสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา
คาดหวังไว้  ดังนั้นคนเก่งซึ่งมีสมรรถนะสูง (High Competence) จะสร้างให้องค์การมีผลการ
ปฏิบัติงานสูง (High Performance Organization) และก้าวล้ าหน้ากว่าคู่แข่ง   

 การปฏิบัติงานขององค์การ ความมีสมรรถนะของบุคลากร (Competency) มีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับงาน ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างาน กับคุณลักษณะความรู้ ทักษะ และเจตคติใน
การท างาน  ซึ่งแสดงออกได้หลายมุมมอง ท าให้ เห็นว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะต่างๆของบุคคลในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่มีผลท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 
โดยแต่ละบุคคลได้ใช้สมรรถนะที่ตนเองมีอยู่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานตามที่องค์การต้องการ 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้หน่วยงานต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จ การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของหน่วยงานนั้นเกิดได้จากตัวบุคคล เพราะ
สมรรถนะบุคคลเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดีกว่า หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า เป็นการให้
ความส าคัญกับความรู้ ความสามารถและคุณค่าในตัวบุคลากร (Dales & Hes, 1995: 80) สมรรถนะ
ของบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าท่ีสุด ที่ท าให้องค์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ถ้าหาก
องค์การใดที่บุคลากรขาดสมรรถนะที่เหมาะสม จะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์การได้ (Rylalt 
& Lohan, 1995: 67)  
 ปัจจุบันวัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจใช้งานกันมากทั้งในระดับประเทศและ
ในตลาดโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆอีก
เป็นจ านวนมาก จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทย แต่ปัญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่ในภาคอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทและทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นคือการขาดแคลน
บุคลากร ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ได้แก่ วิศวกรและช่างเทคนิคที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ท างานในวัสดุคอมโพสิทด้านการออกแบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2552) การ
พัฒนาในเชิงคุณภาพให้สามารถผลิตบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่มี
ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการท างานจริง ยังไม่ได้รับการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงาน องค์การหรือสถาบันการศึกษาใดในประเทศไทย 
ท าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางด้านความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ในแง่ของ
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เรื่องสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่ พึงประสงค์ของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั้งที่เป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวมาข้างต้น สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิท จึงเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย ผู้ประกอบการต้องพยายามแสวงหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการใช้งานของตนในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า สมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในประเทศไทย
นั้นเป็นอย่างไร โดยมุ่งค้นหาค าตอบนั้นจากมุมมองของผู้ประกอบการผลิต ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทในประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคผู้ใช้งานทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย 
ผ่านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบฐานราก 
 
ค าถามวิจัย 

1. ปัจจุบันสถานการณ์และสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

2. สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทยเป็นอย่างไร 
          
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์และสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 

2. เพ่ือสังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่            
พึงประสงค์ของประเทศไทย 
          
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย เป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  
  เป็นการศึกษาข้อมูลสถานการณ์และสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์และพ้ืนฐานด้านสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท โดยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร หนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อชนิด
ต่างๆ  และ  Internet  ผ่าน Website   

1.2 การวิเคราะห์ เอกสาร  (Documentary  Analysis) ประเภทของสมรรถนะ 
ลักษณะสมรรถนะและความต้องการใช้งานสมรรถนะ จากท้ังเอกสาร หนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อชนิด
ต่างๆ และ  Internet ผ่าน Website ต่างๆ 
       ขั้นตอนที่ 2  
  สังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่                      

พึงประสงค์ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรเป้าหมายของการวิจัยคือผู้ประกอบกิจการผลิต

ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) และแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 

อาจารย์ผู้สอนวิชาเกี่ยวกับไฟเบอร์คอมโพสิทในมหาวิทยาลัย รวมจ านวน  5 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ได้แก่ เจ้าของผู้ประกอบกิจการผลิตในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย รวมจ านวน 

20 คน      

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

    ผู้วิจัยท าการวิจัยในพ้ืนที่ประเทศไทย โดยเข้าไปส ารวจและลงภาคสนามเพ่ือเก็บ

ข้อมูลในพ้ืนที่ และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบกิจการผลิตในอุตสาหกรรมไฟเบอร์

คอมโพสิทของประเทศไทย 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

    การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่                

พึงประสงค์ของประเทศไทย” ศึกษาข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท สถานการณ์ของ

อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่

พึงประสงค์ของประเทศไทย ตามแนวคิดของ McClelland (1973) เกี่ยวกับสมรรถนะที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน โดยไม่เกี่ยวกับการล าเอียงต่อเพศและเศรษฐานะทางสังคม และแนวคิดของ Boyatzis 

(1982) เกี่ยวกับคุณลักษณะที่อยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคลที่น าไปสู่ผลการปฏิบัติ งานที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ  

4. ขอบเขตด้านเวลา 
    ระยะเวลาในการวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่เด่นกว่าผู้อ่ืนที่อยู่ในแต่ละบุคคล ประกอบด้วยความรู้ 
ทักษะและเจตคติซึ่งส่งผลให้แต่ละคนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อผลการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรืออาจจะดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้และสมรรถนะของแต่
ละต าแหน่งจะมีความแตกต่างกันไป ผู้บริหารและองค์การสามารถน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือก 
รักษา การให้รางวัลผลตอบแทน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรมและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะ ตรงตามที่ต าแหน่งก าหนด เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลการปฏิบัติงานที่
คาดหวังไว้            
 สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะเด่นที่เหมาะสมตรงตามที่
ผู้ประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบุคคลและท าให้สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ได้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิคทางไฟเบอร์คอมโพสิท     
            อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท   หมายถึง กิจการที่ใช้ทุนและแรงงานเพ่ือการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากวัสดุเส้นใยเสริมแรง ได้แก่ เส้นใยแก้ว ใยคาร์บอนร่วมกับสารโพลีเมอร์ชนิด
เทอร์โมเซ็ททิงพลาสติก 
  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. ทราบถึงสถานการณ์และสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 

2. ได้ทราบถึงสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมคอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทย  

3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทสามารถน าผลการวิจัยสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทภายใน
องค์การ 

4. สถาบันการศึกษาในประเทศไทย สามารถน าผลจากการวิจัยไปใช้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาการเรียน การสอน เพ่ือสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความพึงประสงค์ของผู้ประกอบการผลิตในอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย  
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5. ภาครัฐในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะได้ข้อมูลจาก

ผลการวิจัยเพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางและแผนงานในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทแก่กลุ่มอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ

ประเทศไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 
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บทที่  2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื ่อง “สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่           

พึงประสงค์ของประเทศไทย” ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ 

3. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอุปนัย 

4. แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

 

แนวคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์ 
 ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ 

 ทรัพยากรมาจากรากศัพท์ค าว่า ทรัพย + อากร โดยค าว่า ทรัพย แปลว่า เงินตรา สมบัติ

พัสถาน วัตถุมีรูปร่าง โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่ถือว่ามีค่าอาจจะไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น มีปัญญาเป็น

ทรัพย์ อริยทรัพย์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554: 543) อากร แปลว่า บ่อเกิด หรือ 

ที่เกิด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554: 1400)  ทรัพยากร จึงหมายถึง สิ่งทั้งปวงอัน

เป็นทรัพย์หรือสิ่งมีค่า (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554: 544)  สิ่งมีคุณภาพและเป็น

บ่อเกิดหรือที่เกิดแห่งทรัพย์ เช่น ทรัพย์ในดิน สินในน้ า ซึ่งเป็นของที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ               

อันสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ (บุญคง หันจางสิทธิ์, 2556: 1) ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

The Random House College Dictionary (1972 : 1124) ได้ ให้ ค าจ ากัดความ ทรัพยากร 

(Resource) ว่า เป็นปัจจัยความม่ังคั่งของประเทศที่จะน ามาใช้ผลิตหรือสร้างความมั่งค่ัง และสามารถ

น าไปใช้แก้ไขปัญหา สถานการณ์วิกฤติหรือความยุ่งยากต่างๆของประเทศได้ รวมถึงความสามารถใน

การคิดประดิษฐ์สร้างสิ่งใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (บุญคง หันจางสิทธิ์, 

2556: 2) ดังนั้นจึงสามารถให้ความหมาย ทรัพยากร ได้ว่า เป็นสิ่งที่มีค่า มีคุณภาพและความมั่งคั่งทั้ง

มวล และยังรวมไปถึงปัจจัยที่เป็นบ่อเกิดและที่เกิดของสิ่งมีค่าและความมั่งคั่งทั้งปวง ไม่ว่าจะมีรูปร่าง 
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เช่น ธนบัตร เงินตรา สมบัติพัสถาน ทรัพย์ในดิน สินในน้ า หรือไม่มีรูปร่าง เช่น ปัญญา ความรู้

ความสามารถ ความมีไหวพริบ ความฉลาดหลักแหลมในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น

คุณภาพและคุณสมบัติที่มีค่าอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งสิ้น  

 คุณสมบัติที่มีค่าและมีความส าคัญในตัวมนุษย์ นอกจากความรู้ ความสามารถ ความฉลาด

หลักแหลมแล้ว ยังมีความขยัน ความสะอาด ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความตรง

ต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย มีศีลธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

ถ้าสังคมใดมีมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้มาก สังคมนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้า ความมั่งคั่งและ

ความผาสุกมากไปด้วย ฉะนั้นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์และเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์และความ

มั่งค่ังของประเทศชาติ จึงเรียกว่าเป็น ทรัพยากรมนุษย์ (บุญคง หันจางสิทธิ์, 2556: 4) 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง มนุษย์หรือคนที่มีความรู้ ความสามารถ 

ความช านาญ และประกอบด้วยคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 

มีระเบียบวินัย ท าให้มนุษย์มีคุณค่า มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติได้ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาก าลังคน เป็นการพัฒนาตามเป้าหมายแนวทาง

และตามขีดความสามารถของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อันเป็นสิ่งที่สามารถลดช่องว่าง (Gap) ของการพัฒนาก าลังคนระหว่างอุปสงค์กับอุปทานได้บ้าง

บางส่วน จากวิกฤตในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมหดตัว โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากได้ปิดตัวลง 

เนื่องจากปัญหาอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ การด าเนินการ

ส่งเสริมการลงทุนของ BOI  ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการค่อนข้างจะล้มเหลว ในการที่จะท าให้

ภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมิได้เชื่อมกับการเตรียมก าลังคนอย่างชัดเจน ซึ่งยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมก็คือ ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมที่มีอยู่ส่งออกได้มากขึ้นและเกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ส่วนในระยะสั้นก็ส่งเสริมกลยุทธ์ในการพัฒนาก าลังคนไม่ว่าจะเป็น

การศึกษาและการอบรม ที่ผ่านมาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่ไม่มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันได้นั้น ไม่ใช่เกิดจากปัญหาการพัฒนาก าลังคนเพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน

ประกอบอยู่ด้วย โดยสรุปก็คือ แผนพัฒนาก าลังคนต้องควบคู่ไปกับการจัดท าแผนพัฒนาด้านอ่ืนๆ

เสมอ (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, 2541: 8) 
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1. ความส าคัญของการพัฒนามนุษย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ศุภภิญญา จันทรคลาสทูร, 

2553: 16) สามารถกล่าวได้ดังนี้ 1).ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการลงทุนทางการศึกษา

กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งวัดจากผลผลิตประชาชาติทั้งหมดหรือผลผลิตประชาชาติเฉลี่ย

ทางสถิติ ความสัมพันธ์จะยิ่งมีค่าสูงขึ้น แม้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะไม่ได้แสดงข้อพิสูจน์ในแง่ เหตุ

และผล แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาของประชากรเป็นดัชนีหนึ่งของความเจริญทาง

เศรษฐกิจ 2).การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และต้องเป็น

แผนระยะยาว ซึ่งมีผลต่อกันและกันด้วย 3).การเร่งระดมทุนและเพ่ิมปริมาณการลงทุนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้นนั้นเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าไปสู่ระยะที่มีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้น การเร่งเพ่ิมปริมาณการลงทุนในด้านนี้เป็นความหวังที่จะท าให้ประเทศด้อย

พัฒนาพ้นจากความยากจนได้ 4).การพัฒนาในปัจจุบันมักเป็นไปเพราะแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ดังนั้น

ระบบการศึกษาจึงควรเป็นไปเพ่ือเตรียมก าลังคนส าหรับงาน และอาชีพที่จะมีอยู่ในอนาคต มากกว่า

การศึกษาในแง่ท่ีเป็นหนทางที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต 5).รายได้ประชาชาติส่วนที่ใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพราะแรงผลักดันทางสังคมและเศรษฐกิจจะส่งเสริมให้มีการลงทุน

ในด้านนี้ให้มากขึ้นและในระดับที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันกับการที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ความ

ต้องการก าลังคนระดับสูงก็จะยิ่งเพ่ิมมากขึ้นไปด้วย 

2. นโยบายภาครัฐต่อการจ้างงาน 

  การขาดแคลนแรงงานฝีมือที่ มีความช านาญและตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นปัญหาส าคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตแรงงานบางสาขาก็มีการผลิต

ที่น้อยเกินไป จนไม่พอต่อความต้องการ รวมถึงการที่แรงงานส่วนหนึ่งแม้ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว              

แต่อาจไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทักษะที่เรียนมาไม่ตรงกับ

ความต้องการของโรงงานหรือสถานประกอบการ สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้การพัฒนาบุคลากรในภาค

การศึกษาไทยไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ประการหนึ่ง คือ ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อ ง

กับการพัฒนาแรงงาน ขาดการประสานงานกับผู้ว่าจ้างแรงงานในภาคเอกชน ท าให้ไม่สามารถทราบ

ความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการขาดข้อมูลความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่โรงงานหรือ

สถานประกอบการน ามาใช้ (จิรานุช โฉมศริ , 2544: 27) ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาแรงงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ควรปรับปรุงนโยบายในการ
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พัฒนาบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา กระบวนการในเรื่องนี้เริ่มจากการ

พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือฝึกคน เมื่อฝึกเสร็จก็หางานให้ท า แต่ในปัจจุบันควรเริ่มต้นจากกการหาข้อมูล

ในอนาคตว่าจะมีสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นเท่าใดและสถานประกอบการเหล่านั้นจะต้องการ

บุคคลากรประเภทใดบ้าง ซึ่งในส่วนนี้กรมการจัดหางานจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยไม่

ประสานเพียงสภาอุตสาหกรรม แต่รวมถึงการประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ

กระทรวงอุตสาหกรรมด้วย เพ่ือจะได้ทราบทิศทางของอุตสาหกรรมจะไปทางไหนและต้องการ

บุคคลากรประเภทใด และในการพัฒนาบุคคลากรจ าเป็นต้องพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่

ตลาดแรงงานที่เตรียมไว้หรือไม่ และถ้าไม่พร้อมจะต้องพัฒนาอะไร (จิรานุช โฉมศริ, 2544: 27) 

  ภาครัฐและสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการผลิตแรงงานมีฝีมือ จ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องทราบข้อมูลประเภทและคุณภาพของบุคลากรตามที่สถานประกอบการต้องการใช้งานในอนาคต 

เพ่ือจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมและสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 

สามารถออกไปประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานหรือสถานประกอบการได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

3. คุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคลในอาชีพการงาน 

  มาร์ติน จอห์นเอต ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ส าคัญ  18 ประการ แบ่งเป็น 3 ประเภท

คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความสามารถในอาชีพการงานและคุณลักษณะทางธุรกิจ (เริงศักดิ์ 

ปานเจริญ, 2534: 24) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Socioeconomic Characteristics) ได้แก่ 1).ลักษณะ

การหรือลักษณะนิสัย (Trait) ที่เผยให้เห็นลักษณะจ าเพาะพื้นฐาน เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่

สามารถส่งผลกระทบไปถึงแง่มุมต่างๆของงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม 2).แรงขับดัน (Drive) เป็น

ความปรารถนาจะท าให้สิ่งต่างๆเสร็จเรียบร้อยเป็นการท าตามเป้าหมาย มากกว่าการที่จะเป็นภาระที่

จะต้องท าให้เสร็จไป มีความสามารถในการตัดสินในเรื่องต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงสภาพงานที่พัวพัน

จนดูยุ่งเหยิง สามารถแบ่งซอยงานที่โหมประดังมาให้เป็นส่วนๆได้  3).แรงจูงใจ (Motivation) เป็น

ลักษณะของคนที่มองหางานใหญ่ๆที่ท้าทายอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นที่จะถามค าถาม สามารถจูงใจ

คนอื่นให้ท างานออกมาดีได้ โดยอาศัยสิ่งที่คนเหล่านั้นสนใจหรือเป็นผลประโยชน์ต่อพวกเขาเอง 

4).การสื่อสาร (Communication) สามารถพูดคุยและเขียนถึงคนอ่ืนๆได้ทุกระดับชั้น 5).ปฏิกิริยา 

(Chemistry) ควบคุมอารมณ์ได้ ใบหน้ามีรอยยิ้มประดับ มีความเชื่อมั่น แต่ต้องปราศจากความหลง
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ตัวเอง ร่วมมือกับคนอ่ืนๆได้ดี แสดงความเป็นผู้น าโดยใช้ความสมารถในการดึงทีมงานให้รวมเป็นน้ า

หนึ่งใจเดียวกันได้ 6).พลังงาน (Energy) ใช้ความอุตสาหะเป็นพิเศษต่อสิ่งเล็กๆน้อยเช่นเดียวกับเรื่อง

ที่ส าคัญๆ เสมอ 7).ความตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยว (Determination) ไม่ท้อถอยเมื่อพบกับอุปสรรค มี

ความสามารถที่จะจัดการกับขวากหนาม ทะนงได้เมื่อจ าเป็นต้องใช้ ในขณะเดียวกันก็มีความเฉลียว

พอที่จะรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดและถอยหลังหันมาตั้งหลัก 8).หนักแน่น (Confidence)  ไม่คุยโม้โอ้อวด 

สุขุม ใจเย็น เป็นมิตรซื่อตรง จริงใจกับพนักงานทุกคน สูงก็ได้ ต่ าก็เป็น รู้ว่าเมื่อใดและอะไรควรเก็บไว้

เป็นความลับ 

3.2 คุณ ลั กษณ ะด้ านความรู้ ค วามสามารถในอาชีพการงาน  (Professional 

Characteristics Profile) ได้แก่ 9).วางใจได้ (Reliability) ด าเนินการได้ด้วยตัวของตัวเอง ไม่ต้อง

พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนเพียงเพ่ือให้มั่นใจว่างานนั้นจะส าเร็จลงด้วยดี รายงานข่าวสารข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร

ได้รับรู้อยู่เสมอ 10).ความซื่อตรง (Integrity) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองกระท าลงไปไม่ว่าจะดี

หรือเลว ตัดสินใจด้วยผลที่ดีที่สุดของบริษัทมิใช่ด้วยอารมณ์หุนหันพลันแล่นหรือความชอบส่วนตัว 

11).การอุทิศตน (Dedication) มีความผูกพันกับภาระหน้าที่และโครงงาน สามารถท าอะไรก็ได้ที่

จ าเป็น เพ่ือให้โครงงานเสร็จลุล่วงสมบูรณ์ตามก าหนดการ 12).ความภูมิใจ (Pride) มีความภูมิใจใน

วิชาชีพ ให้ความสนใจต่อรายละเอียดเสมอ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงลงอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้               

13).ความช านาญในการวิเคราะห์ (Analytical Skills) มีความสามารถในการชั่งน้ าหนักระหว่างข้อดี

และข้อเสีย ไม่ผลุนพลันกระโดดเข้าใช้วิธีแก้ปัญหาที่ปรากฏให้เห็นเป็นอันดับแรก วิเคราะห์

ผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งวิธีแก้ปัญหาที่ปรากฏกับข้อเสียที่ทางเป็นไปได้ มีสายตาและ

วิจารณญาณที่ลึกและคมพอที่จะน าไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุดได้ 14).มีทักษะในการฟัง (Listening 

Skills) ตั้งใจฟังและท าความเข้าใจ มากกว่ารอโอกาสที่จะได้พูด มีความสนอกสนใจในการฟังเพ่ือเป็น

หนทางที่จะช่วยเสริมทักษะในการวิเคราะห์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3.3 คุณลักษณะทางธุรกิจ ได้แก่ 15).ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปิดตากว้างอยู่เสมอ 

เพ่ือจับตาดูเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดูความเพียรพยายาม ทรัพยากรและเงิน  16).ความรู้จัก

ประหยัด (Economy) รู้ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาแบบถูกและแพง ใช้เงินของบริษัท

ประหนึ่งเงินของตัวเอง 17).วิธีด าเนินการ (Procedure) รู้ว่าโดยปกติแล้ว วิธีด าเนินการทั้งหลายจะ

ด ารงอยู่ได้ ก็เพราะมันมีเหตุผลที่ดีอยู่ในตัว จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมัน มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอด

ข้อมูลข่าวสารให้เรารับทราบอยู่เสมอ ปฏิบัติงานไปอย่างสอดคล้องกับสายการบังคับบัญชา (หมายถึง
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รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและด าเนินอยู่ในฝ่ายก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะรู้)  ไม่ใช่คนที่ชอบใช้วิธีการด าเนินการที่

ปรับปรุงแล้วของตนเองหรือเจ้ากี้เจ้าการให้คนอ่ืนท าอย่างนั้น 18).ผลก าไร (Profit) ต้องเข้าใจว่านี่คือ

เหตุผลให้ทุกคนด ารงอยู่ในองค์การได ้

 คุณลักษณะของบุคคลในอาชีพการงานตามแนวคิดของมาร์ติน ประกอบกัน 3 ประเภท 

คือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นลักษณะนิสัยส่วนบุคคลและที่เป็นแรงขับผลักดันให้แสดงนิสัย

เหล่านั้นออกมา 2) คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถในอาชีพการงาน มีความมุ่งมั่นและ

ภาคภูมิใจ ใส่ใจในงานที่ท า และ 3) คุณลักษณะทางธุรกิจ ที่เน้นความมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

คุ้มค่าต่อการด าเนินงานและสร้างผลตอบแทนได้ 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
 เป้าหมายส าคัญของการเลือกสรรบุคลากรเข้าไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การ

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะด้านต่างๆตรงตามที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ เพ่ือที่จะท าประโยชน์

ให้ แก่ อุตสาหกรรมนั้ นๆได้ เต็ มที่  ซึ่ งคุณ ลักษณ ะด้ านต่ างๆของแรงงานที่ พึ งประสงค์  ที่

ภาคอุตสาหกรรมต้องการในทุกสาขาวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้  

1. ความรู้ด้านวิชาชีพและทักษะในการปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ในการท า งานในสถาน

ประกอบการนั้น      

     ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ

อย่างยิ่งอย่างหนึ่ง ที่จะท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะทางด้านช่างอุตสาหกรรม เพราะในปัจจุบัน ความรู้ทางวิทยาการด้าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้พัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเป็นอย่างมาก 

2. ลักษณะที่พึงประสงค์อย่างอ่ืนๆ 

  เป็นที่สนใจอย่างยิ่งที่โรงงานประกอบการภาคการผลิตหลายแห่งใส่ใจในเรื่องคุณภาพ

ของคน ด้านบุคลิกภาพ ความขยันหมั่นเพียร ความมุมานะ ความอดทน ความซื่ อสัตย์ การตรงต่อ

เวลา ความรับผิดชอบและการมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอันดับหนึ่ง แต่ให้ความส าคัญกับความรู้ทางด้าน

วิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นอันดับรอง โดยมีเหตุผลว่าความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะในการ

ท างานด้านต่างๆนั้นสามารถจะให้การฝึกฝนในโรงงานได้ภายหลัง เพราะความรู้ใหม่ที่ทันสมัยมีเกิด

ขึ้นอยู่ตลอดและจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกอมรมพัฒนาให้แรงงานตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่เรื่องลักษณะ

ด้านบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และอ่ืนๆดังกล่าว ถ้าไม่มีมาแต่ต้นก็ยากที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ
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การรับแรงงานให้เข้ามาท างานแล้วจะให้ออกจากงานภายหลังนั้ น เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร

ทางการบริหารอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารกิจการจึงพยายามจะหาทางคัดเลือกผู้ที่มีคุณภาพตั้งแต่ตอน

สัมภาษณ์ หลังจากนั้นจึงจะทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการต่อไป (อาทร จันทรวิมล, 2531: 1) และ

จากผลการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับรูปแบบอาชีวศึกษา 

(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2527: 126) พบว่าผู้จ้างงานคือนายจ้างเน้นความส าคัญเรื่อง

คุณสมบัติส่วนตัวของผู้รับจ้างมากกว่า ในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ อดทน ขยันหมั่นเพียรใน

การปฏิบัติงาน และจากรายงานผลการวิจัยเรื่องความต้องการคุณลักษณะของแรงงานภาคอุตสาหกรรม

ในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของส านักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 12 (2532: 54) พบว่า 

ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะพิเศษเป็นอันดับแรกของพนักงานในด้าน

ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร การตรงต่อเวลา สุขภาพแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว มีระเบียบ

วินัย ความรักผูกพันกับองค์กร มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ฉลาด มี

ความคิดริเริ่ม และเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 

 ปิยนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล (2547: 124-126) ได้ศึกษาสถานะปัจจุบันของความต้องการ

ก าลังคนและแนวโน้มความต้องการในอนาคต 5 ปีข้างหน้า (ปี 2552) ของอุตสาหกรรม ที่เป็น

กรณีศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้เกิดช่องว่าง (Gap) ระหว่าง

ความต้องการและการผลิตบุคลากรที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน (Demand-Supply Mapping) เพ่ือเสนอ

แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาบุคคลากรของประเทศให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงอันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ  

 ผลการศึกษาในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมบริการและโลจิสติกส์ พบว่าความต้องการ

ก าลังคนในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2552) จะเพ่ิมข้ึนจากปี 2547 รวมประมาณ 9.1 แสนคน โดย

ภาคอุตสาหกรรม  (12 สาขาท่ีศึกษา) มีความต้องการส่วนเพิ่มจากปี 2547 ประมาณ 4.6 แสนคน ซึ่ง

เป็นก าลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ 50,906 คน หรือร้อยละ 11 ของความ

ต้องการส่วนเพ่ิมทั้งหมด และระดับอาชีวศึกษากว่า 70,000 คน ในการวิเคราะห์ความต้องการ

ก าลังคนของอุตสาหกรรมได้วิเคราะห์ตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยจากการสัมมนาระดม

ความคิดของผู้ประกอบการพบว่า กลุ่มบุคลากรที่มีความส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมมี 4 กลุ่ม คือ (1) วิศวกรด้านการผลิตและซ่อมบ ารุง (2) ช่างเทคนิค ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มี
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ความส าคัญต่อธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (3) วิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนา และ (4) บุคลากรด้าน

การตลาดและการขาย ซึ่ง 2 กลุ่มนี้มีความส าคัญมากในอุตสาหกรรมปลายน้ า 

 ความต้องการด้านคุณภาพของก าลังคนนั้น จากการสัมภาษณ์เจาะลึกการสัมมนากลุ่มย่อย 

(Focus Group) และจัดส่งแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ โดยแยกวิเคราะห์ตามกลุ่ม

บุคลากรหลัก 4 กลุ่ม และแบ่งเป็นคุณภาพด้านความรู้และทักษะ พบความแตกต่าง (Gap) ระหว่าง

ระดับความรู้และทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังให้บุคคลากรต้องมีเพ่ือให้อุตสาหกรรมแข่งขันได้ใน

อีก 5 ปี ข้างหน้า กับระดับความรู้และทักษะที่บุคลากรในอุตสาหกรรมปัจจุบันมีอยู่ ดังนี้   1. กลุ่ม

วิศวกรด้านการผลิตและซ่อมบ ารุง ซึ่งส าคัญมากตลอดห่วงโซ่อุปทานยังมีความรู้ พ้ืนฐานด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์ไม่เพียงพอ โดยความรู้ที่มีช่องว่างอย่างมากคือ ความรู้ด้านความ

แม่นย าและเชื่อถือได้ของเครื่องมือ เครื่องวัดและคุณภาพในทุกขั้นตอน (Reliability), ความรู้ด้านการ

จ าลองสถานการณ์กระบวนการผลิต (Process Simulation) และความรู้ด้านวัตถุดิบและวัสดุศาสตร์

และกลไกปฏิกิริยาทางเคมีของโพลี เมอร์ (Material/Polymer Science (Catalyst Reaction)) 

นอกจากนี้วิศวกรยังต้องปรับปรุงความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ เช่น การจัดการคุณภาพ (Quality 

Management) ส่วนด้านทักษะนั้น วิศวกรต้องปรับปรุงทักษะหลายด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านการ

คิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา (Analytical/Problem Solving Skills), ทักษะการคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม (Creativity/Innovation), ทักษะการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงาน (Application), 

ทักษะความเป็นผู้น าและผู้ฝึกสอนงาน (Leadership/Coaching Skills) และทักษะการเรียนรู้ 

(Learning Skills) 2.กลุ่มวิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และขบวนการ ยังต้องปรับปรุ ง

ความรู้อย่ างมากในด้านสารเคมีปรุงแต่ ง โพลี เมอร์ขั้นสู ง (Advance Polymer Chemistry 

(Additive)), ความรู้ด้านการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Development) และความรู้ด้านการ

ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Needs/ Product 

Application)  ในขณะเดียวกันทักษะที่ต้องปรับปรุงอย่างยิ่งคือ  ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการ

แก้ไขปัญหา (Analytical/Problem Solving Skills), ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity/Innovation),  ทักษะการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงาน (Application) และทักษะการ

เรียนรู้ (Learning Skills) 3. กลุ่มช่างเทคนิคยังต้องพัฒนาความรู้ด้านการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ

และอุปกรณ์เบื้องต้น (Basic Equipment Care), ความรู้ด้านผลิตภาพ (Productivity), ความรู้ด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety & Environment) และความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
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(Basic Chemical Engineering) ส่วนในด้านทักษะที่ต้องปรับปรุงอย่างมากได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ 

(Learning Skills) , ทักษะการลงมือปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา (Practical/Problem Solving 

Skills) และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร (English Communication Skills) 4. กลุ่ม

บุคลากรด้านการตลาดและขายยังต้องปรับปรุงความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านการ

ก าหนดเป้าหมายทางการตลาดและความรู้ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Market Focus/CRM) ส่วน

ในด้านทักษะ ยังขาดทักษะที่ส าคัญแทบทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านการมุ่งบรรลุเป้าหมายและ          

การจัดการเวลา (Sense of Need to Win/Speed & Perfect Timing), ทักษะการคิดวิเคราะห์และ

การแก้ไขปัญหา (Analytical/Problem Solving Skills), ทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง 

(Selling & Negotiation Skills), ทักษะการวิจัยทางการตลาด (Market Research) และทักษะ              

การปรับพัฒนาตนเอง (Adaptability) 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมายส าคัญ ที่ใช้

คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่วมงานและท าประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมนั่นๆ ประกอบด้วยความรู้ด้าน

วิชาชีพ ทักษะที่ต้องใช้ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอ่ืนที่พึงประสงค์ ตรงตามที่ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต้องการ ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความมุมานะ ความอดทน ความซื่อสัตย์ การตรงต่อ

เวลา ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความรักผูกพันองค์กร เป็นต้น 

  

สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์การต่างๆให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ

ทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

องค์การต่างๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการใช้ทักษะเป็นฐาน (Skill based Human Resource Management) 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้

สมรรถนะเป็ น ฐาน  (Competency-based Human Resource Management) เป็ นต้ น  จาก

เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาแล้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้สมรรถนะ

เป็นฐาน (Competency-based Human Resource Management) นับว่าเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหาร
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และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ก าลังให้ความสนใจและนิยมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะ 

(Competency) จะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอ่ืนๆ ทั้งการบริหาร

จัดการผู้มีความสามารถสูง การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาพนักงานส่วนบุคคล การพัฒนา

ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ การพัฒนาองค์การ เป็นต้น การประยุกต์ใช้สมรรถนะในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์นั้น ช่วยให้องค์การมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายขององค์การ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ท าให้องค์การต่างๆ ได้หันมาพิจารณาด้านสมรรถนะขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถ

สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่

รุนแรงจากภายนอกได้ และสร้างขีดความสามารถที่จะรองรับต่ อกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

จ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์การเสียก่อน ซึ่งบุคลากรในองค์การถือว่าเป็นปัจจัย

ส าคัญ ในการที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้สมรรถนะขององค์การเป็นสมรรถนะที่แท้จริงและสามารถ

แข่งขันกับองค์การอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยให้องค์การมีความแข็งแกร่งและสามารถยืน

หยัดท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ 

 ความเป็นมาของสมรรถนะ 
 ก่อนทศวรรษท่ี 1970 หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The US State Department) 

ได้ด าเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก (Foreign Service Information Officers (FSIOs)) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระบบ

สังคม วัฒนธรรมและเรื่องราวความเป็นอยู่ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับชาวต่างประเทศท่ัวโลก ซึ่ง

คัดเลือกได้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนผิวขาวเกือบทั้งหมด การคัดเลือกจะให้เจ้าหน้าที่            

ท าแบบทดสอบที่เรียกว่า แบบทดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานบริการต่างประเทศ (Foreign Service 

Officer Exam) ซึ่งมุ่งทดสอบความสามารถทางด้านทักษะ (Skills) ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน

คิดว่าจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต าแหน่งดังกล่าว แต่แบบทดสอบนี้มีจุดอ่อนบางประการ  กล่าวคือ 

เป็นการวัดผลเรื่องวัฒนธรรมของชนชั้นกลางถึงสูงและยังใช้เกณฑ์ที่สูงมากในการตัดสิน ท าให้คนผิวด า

กลุ่มน้อยในประเทศ (Minority) ไม่มีโอกาสสอบผ่าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การคัดเลือกพนักงานมี

ลักษณะ “การเลือกปฏิบัติ” และมีการพบภายหลังว่า คะแนนสอบไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน 

กล่าวคือ ผู้ที่ท าคะแนนสอบได้ดีแต่กลับมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ดีตามที่องค์การคาดหวังเสมอไป               

(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 11-13) 
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 การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ เริ่มต้นขึ้นในช่วงราวต้นทศวรรษที่ 1970 (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 

2550: 9) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้บริษัท McBer โดย David C. McClelland นักจิตวิทยา

แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด มาช่วยแก้ไขปัญหาและมอบหมายให้ด าเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ โดย

การสร้างเครื่องมือใหม่ที่ดีกว่าและต้องสามารถท านายผลการท างานของเจ้าหน้าที่ FSIOs ได้อย่าง

ถูกต้องแม่นย ากว่าแบบทดสอบเก่า David C. McClelland ได้เริ่มต้นงานด้วยขั้นตอนดังนี้ 1.ท าการ

เปรียบเทียบผลการท างานของเจ้าหน้าที่ FSIOs ที่ดี (Superior Performer) กับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการ

ท างานตามเกณ ฑ์ เฉลี่ ย  (Average Performer) 2.สร้างเทคนิ คประเมินแบบใหม่ที่ เรียกว่ า                   

การสัมภาษณ์เพื ่อค้นหาพฤติกรรมที ่แสดงออกในอดีต (Behavioral Event Interview (BEI)) 

(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2552ข: 28) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ผู้ท าแบบทดสอบตอบค าถามเกี่ยวกับความส าเร็จที่

ผ่านมา 3 เรื่อง และความล้มเหลว 3 เรื่อง เพ่ือแสดงออกถึงสิ่งที่ David C. McClelland ค้นหานั่น

คือลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการท างานดี 3.วิเคราะห์ผลการสอบที่ได้จากแบบทดสอบ BEI ของ

เจ้าหน้าที่ที่มีผลการท างานดีเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลการท างานตามเกณฑ์เฉลี่ย เพ่ือหา

ลักษณะของพฤติกรรมที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ทั้งสองกลุ่มนี้  ที่ก่อให้เกิ ดผลการท างานที่ดี 

(Superior Performance) แล้วเรียกลักษณะพฤติกรรมนี้ว่า สมรรถนะ (Competency) (สุกัญญา 

รัศมีธรรมโชติ, 2548: 12)  

 ความหมายของสมรรถนะ 
 ค าในภาษาไทยที่สามารถใช้แทนค าว่า สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถและ

สมรรถภาพ ค าว่า สมรรถนะ (สะมัดถะนะ) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้

ความหมายไว้ว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1169) ตามแนวคิดทาง

จิตวิทยาค าว่า ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานหรือ

ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน แนวคิดด้านการวัดและประเมินผลบุคคลใช้ค าว่า 

ศักยภาพ (Potential) มีจุดเน้นที่ขีดความสามารถในการท างานของบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

 ค าว่า สมรรถนะ ที่หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่ส่งผลต่อการท างาน

ของบุคคลนั้น ๆ ในองค์การ มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
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             ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548ก: 4-7) ได้ให้ค าจ ากัดความ สมรรถนะ 

ว่าเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์การต้องการจากราชการ เพราะเชื่อว่าหากราชการมีพฤติกรรมการท างาน

ในแบบที่องค์การก าหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ท าให้องค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ กล่าวโดยสรุปคือ สมรรถนะสามารถใช้เป็นสิ่งที่ท านายผลการปฏิบัติงานหรือ

เป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานก็ได้ แต่จะใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจ เพราะวิธีการ

ประเมินและจุดประสงค์จะแตกต่างกันไป ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548ข: 1)    

ได้ก าหนดนิยามความหมายของสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ 

ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ 

ในองค์กร หรือกล่าวหรืออย่างหนึ่ง สมรรถนะก็คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่

องค์การต้องการจากข้าราชการ เพ่ือเชื่อว่าหากข้าราชการมีพฤติกรรมการท างานในแบบที่องค์การ

ก าหนดจะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดีและส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าประสงค์ที่

ต้องการ ส่วน David C. McClelland (1970) ได้ ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง

คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้าง

ผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์ /เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

McClelland (1973) Boyatzis (1982) กล่าวว่า “Competency is an underlying characteristics of 

an individual which is causally related to effective or superior performance in a job” 

หมายถึง สมรรถนะคือคุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ 

(Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส่วนตน  (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม 

(Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้ได้ผลงานสูงกว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ Stoof A. et al. (2002) Robert J. 

Mirable (2002 ) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ ความรู้ ทักษะ ความสามารถหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ

สมรรถนะที่สูงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ หรือความเป็นผู้น า บางค า

จ ากัดความของขีดความสามารถรวมถึง แรงจูงใจ ความเชื่อและความมีคุณค่า  (Stoof A. et al., 

2002) Scott Parry (1996) นิยามค าว่า สมรรถนะ คือ ความรู้ (knowledge)  ทักษะ (skills) และ

คุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกันและมีผลต่อการท าหน้าที่ในต าแหน่งงานหลัก โดยความรู้  

ทักษะและคุณลักษณะดังกล่าวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานของการท าหน้าที่นั้นๆ และสามารถท า

การประเมินผลเปรียบเทียบกับผลงานมาตรฐานที่ก าหนด  สมรรถนะสามารถสร้างให้มีขึ้นได้โดยการ



  23 

ฝึกอบรมและการพัฒนา (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2548: 16) Lyle M. Spencer และ Signe M. 

Spencer (1993) กล่าวว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล โดยสัมพันธ์กับ

เกณฑ์อ้างอิง มีผลกับการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์ที่ตนรับผิดชอบ  คุณลักษณะพ้ืนฐานอยู่ภายใต้

ปัจเจกบุคคล หมายถึง ขีดความสามารถในส่วนลึกและบุคลิกภาพของบุคคล และสามารถท านาย

พฤติกรรมจากสถานการณ์หรืองานที่ยากที่รับผิดชอบได้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึง ขีด

ความสามารถในการใช้เหตุผล และสามารถท านายพฤติกรรมอย่างที่เกิดขึ้นตามจริงได้ เกณฑ์อ้างอิง 

หมายถึง ขีดความสามารถในการท านายผู้ที่ท าได้ดีหรือแย่ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยการวัดผลบนเกณฑ์

เฉพาะหรือมาตรฐาน (Stoof A. et al., 2002) KeenK. (1992) ให้ความหมายของค าว่า สมรรถนะ 

คือ ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ (แม้สถานการณ์ที่ไม่เคยเจอ) เป็นการประกอบสร้าง

ส่วนต่างๆที่แตกต่างกัน เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ การติดต่อสื่อสาร คุณค่าและรวมถึงการ

ท างานประสานกันได้ เปรียบเหมือนนิ้วมือกับฝ่ามือที่สามารถควบคุมให้นิ้วมือแสดงสัญลักษณ์โดย

ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบประสาท (Stoof A. et al., 2002)  Richard W. Herling (2000) กล่าวว่า

สมรรถนะของมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกแสดงถึงพฤติกรรมภายในเฉพาะ ในรูปแบบของการกระท าที่

แสดงออกอย่างต่อเนื่องของปัจเจกบุคคล ทั้งที่มีประสิทธิภาพในการกระท าและผลที่ได้อย่างน้อยที่สุด 

(Stoof A. et al., 2002) Stone and Bieber (1997) ให้ความหมายของ สมรรถนะ ว่าเป็นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทางเทคนิคและลักษณะส่วนบุคคล ที่น าไปสู่ประสิทธิภาพที่โดดเด่น โมเดล

ความสามารถได้รับการออกแบบจากทักษะส่วนบุคคลและกลุ่ม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในอนาคตและ

จะใช้ส าหรับทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (Stone & Bieber, 1997) ในขณะที่กรม

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (OECD., 2000) ให้ความหมายของ สมรรถนะ มุ่งเน้นไปที่วิธีการท างานซึ่ง

เป็นสิ่งที่มี แสดงถึงความต้องการส่วนบุคคลที่ซับซ้อน โดยเฉพาะแนวคิดสมรรถนะนี้มองว่า โครงสร้าง

ของสมรรถนะประกอบด้วยการตอบสนองความต้องการและหน้าที่งาน การตอบสนองความต้องการที่

ซับซ้อนและหน้าที่งานที่ต้องการนั้น ไม่ได้ต้องการแค่ความรู้และทักษะเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ

เป้าหมายและการปฏิบัติเพ่ือการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพร้อมทั้งอารมณ์และทัศนคติที่

เหมาะสม การจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบเหล่านี้ด้วย ดังนั้น นิยามของสมรรถนะยังต้อง

ครอบคลุมถึงองค์ประกอบของการสร้างแรงบันดาลใจ จริยธรรม สังคมและพฤติกรรมด้วย ซึ่งรวมถึง

การมีลักษณะที่มีเสถียรภาพ คุณลักษณะผลการเรียนรู้ เช่น ความรู้และทักษะ เป็นต้น ระบบความ
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เชื่อ คุณลักษณะนิสัยและคุณลักษณะทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ทั้งนี้พ้ืนฐานของการอ่าน การเขียนและการ

ค านวณ เป็นทักษะที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะ  

 วิทยา สุหฤทด ารง และชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย (2549: 5) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ

ไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความสามารถปรับเปลี่ยนได้ ธ ารงศักดิ์ 

คงคาสวัสดิ์ (2551: 1) ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถท่ีมีความเหมาะสมกับงาน

ที่ปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถดังกล่าวจนงานบรรลุผลส าเร็จ  อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ 

(2543) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึงความสามารถความช านาญด้านต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

ส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถกระท าการหรืองดเว้นการกระท าในกิจการใดๆ ให้ประสบความส าเร็จ

หรือล้มเหลว ซึ่งความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนและการปฏิบัติจน

เป็นนิสัย (เลิศชัย สกลเสาวภาคย์, 2550)  

 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ความสามารถ ทักษะ

และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายของงานในต าแหน่งนั้นๆ 

สมรรถนะแต่ละตัวจะมีความส าคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป  HAY Group (2547) บริษัทที่

ปรึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลระดับโลก ให้ความหมาย สมรรถนะคือคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานคน

อ่ืนๆ (เลิศชัย สกลเสาวภาคย์, 2550)   

 ในเรื่องค าจ ากัดความของสมรรถนะ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ได้

ก าหนดนิยามของ สมรรถนะ ว่าเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดด

เด่นกว่าคนอ่ืนในองค์การ เกิดจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆในตัวบุคคลนั้น 

(ส านักงาน ก.พ., 2548ข)  

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 14) ให้ค าจ ากัดความของสมรรถนะตาม  David C. 

McClelland ไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกภาพที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดัน

ให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด Ganesh Shermon ได้กล่าวถึง

ความหมายของ สมรรถนะ (Competency) ในหนังสือของเขา ชื่อ Competency Based HRM ไว้

ว่า สมรรถนะ (Competency) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ 1) ความหมายที่ 1 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบ 2) ความหมายที่ 2 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 
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คุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความหมายทั้ง 2 

ประการข้างต้น เชอร์มอน (Shermon) ยึดถือ สมรรถนะ (Competency) ในความหมายที่ 2 ใน

การศึกษาของเขา ทั้งนี้ เพราะ สมรรถนะ (Competency) ในความหมายที่  2 จะท าให้บุคคล

แสดงออกถึงพฤติกรรมอันน ามาสู่ผลความส าเร็จของงานได้ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 16) 

 กล่ าวโดยสรุป  สมรรถนะ หมายถึ ง ความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ

คุณลักษณะของบุคคล (Attribute) ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานที่แสดงออกมาของ

แต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตได้ 

 นอกจากนี้ คุณลักษณะดังกล่าวประกอบไปด้วย ปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ (สุกัญญา รัศมี

ธรรมโชติ, 2548: 15) (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2549: 115) 

 ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลท าได้ดี และฝึกปฏิบัติ เป็น

ประจ าจนเกิดความช านาญ รวมหมายถึงทักษะทางกายและทักษะทางความคิด 

1. ความรู้ หมายถึง ข้อมูลแต่ละคนที่รวบรวมและสะสมเอาไว้ เป็นความรู้เฉพาะด้านของ

บุคคล เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านการบริหารต้นทุน เป็นต้น 

2. การรับรู้ตนเอง หมายถึง ทัศนคติค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน

หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น 

3. คุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคลที่เป็นทั้งคุณลักษณะทางกายภาพ

และคุณลักษณะภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายบุคคลนั้น เช่น เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ มีการ

ควบคุมอารมณ์ หรือเขามีความเป็นลักษณะผู้น า เป็นต้น 

4. แรงขับ หมายถึง แรงกระตุ้น แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 ความหมายของสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลงานของบุคคลแต่ละคนและผลประกอบการ

โดยรวมขององค์การ จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่เริ่มน าค าว่า สมรรถนะหลัก มาใช้เป็นคนแรกคือ 

Prahalad and Hamel (1990) โดยให้ค านิยาม สมรรถนะหลัก คือ กลุ่มความรู้ทางเทคนิคที่เป็น

หัวใจขององค์การ และก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้

ยาก สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่ผู้น าหรือผู้บริหารขององค์การจงใจสร้างหรือก าหนดขึ้น ตัวอย่างเช่น 

สมรรถนะหลักของบริษัทแคนอน (Canon) คือความรู้และความช านาญเกี่ยวกับ “แสง ภาพ และ
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ไมโครโปรเซสเซอร์”  ซึ่งท าให้บริษัทแคนอนประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรม “เครื่องถ่ายเอกสาร 

เลเซอร์พริ้นเตอร์และกล้องถ่ายรูป” อาจกล่าวได้ว่า สมรรถนะหลักมีความหมายใน 2 มิติ คือ กลุ่ม

ความรู้ทางเทคนิคที่เป็นหัวใจขององค์การและก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นสิ่งที่

ลอกเลียนแบบได้ยาก 

 ประเทศต่างๆ ได้ก าหนดชื่อและนิยามของสมรรถนะหลักไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

 ประเทศอังกฤษเรียกว่า Key skills คือ ทักษะทั่วไป เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับทุกคนที่

ต้องการประสบความส าเร็จในการศึกษา การฝึกอบรม การท างาน การใช้ชีวิตและเรื่องทั่วไป 

(Learning and skills development agency, 2001) 

 ประเทศออสเตรเลียเรียกว่า Employability skills คือทักษะที่ต้องการของการจ้างงาน

และความก้าวหน้าของการประกอบการ เป็นทิศทางส าคัญของกลยุทธ์ในการประกอบการ เป็นทักษะ

ทั่วไปและเป็นกุญแจส าคัญของสมรรถนะ (Australian Chamber of Commerce and Industry & 

Business Council of Australia, 2002: 3) 

 ประเทศแคนาดาเรียกว่า Employability skills หมายถึง กลุ่มของทักษะทั่วไป ทัศนคติ

และพฤติกรรม ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เพ่ือความส าเร็จและความก้าวหน้าในการท างาน เป็น

ทักษะที่ส าคัญที่สุดในการท างาน เป็นรากฐานเพ่ือความสมบูรณ์ของบุคคลและการท างาน 

ประกอบด้วยการรู้หนังสือ การใช้เอกสารและตัวเลข ทักษะในตัวตน และทักษะระหว่างบุคคล 

(ACCC’s Essential Employability Skills Project–Phase I Progress as of November, 2003) 

 ประเทศนิวซีแลนด์เรียกว่า Essential skills หมายถึง ทักษะซึ่งสามารถใช้ได้ในอาชีพที่

แตกต่าง ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญและสามารถขยายขอบเขตไปยังส่วนต่างๆ ทั้งทักษะส่วน

บุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อการประกอบอาชีพ 
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ตารางที่ 1 ชื่อเรียกในแต่ละประเทศเพ่ืออธิบายสมรรถนะหลัก 

ประเทศ ชื่อเรียกสมรรถนะ 
อังกฤษ Core skills, key skills, common skills 

นิวซีแลนด์ Essential skills 

ออสเตรเลีย Key competencies, employability skills, generic skills 
แคนาดา Employability skills 

สหรัฐอเมริกา Basic skills, necessary skills, workplace know-how 
สิงคโปร์ Critical enabling skills 

ฝรั่งเศส Transferable skills 

เยอรมัน Key qualifications 
สวิสเซอร์แลนด์ Trans-disciplinary goals 

เดนมาร์ก Process independent qualifications 

ที่มา : C.K. Prahalad and Gary Hamel (1990) 

  

 สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่น าไปประยุกต์ให้เข้ากับการท างานและบริบทในการด ารงชีวิต 

สมรรถนะหลักมีการเรียกที่แตกต่างกันออกไป อาทิ key skill, core skills, essential skill, key 

competencies, necessary skills, transferable skills, core competency และ employability skills 

ในวงการสาธารณสุข นิยมใช้ค าว่า core competency 

 สมรรถนะหลักมีความส าคัญและเกี่ยวข้องต่อชีวิตอย่างยิ่ง (เอนก เทียนบูชา, 2552: 

33-34) สามารถสรุปความส าคัญของสมรรถนะหลักได้ ดังนี้  

1. สมรรถนะหลักเป็น Multi-functional สมรรถนะหลักมีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน

และการด าเนินชีวิตสมรรถนะหลักจะช่วยท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จและสามารถแก้ไขปัญหาได้  

2. สมรรถนะหลักมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหลายๆสาขาในสังคม ไม่ว่าจะเป็นส่วน

การศึกษา ตลาดแรงงาน มีบทบาทในระบบการเมือง เครือข่ายสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(รวมวิถีชีวิตครอบครัวด้วย) และก่อให้เกิดการพัฒนาด้านปัญญาและไหวพริบที่สมบูรณ์แบบ  

3. สมรรถนะหลักสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดท่ีมีความซับซ้อน กระตุ้นให้เกิดความคิด

เป็นของตนเอง ท าให้เกิดความกระตือรือร้นและมีส่วนช่วยในการด ารงชีวิต สมรรถนะหลักเป็นมิติที่มี

ความหลากหลาย ก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การสื่อสารและสามัญส านึก  
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 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548: 6-11) ก าหนดสมรรถนะหลักไว้ดังนี้ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) คือ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดขึ้นโดย

ส่วนราชการหรือผลงานที่ผ่านมาของตนเอง นอกจากนี้ยังหมายความถึง การพัฒนาสร้างสรรค์ผลการ

ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายที่ยังไม่เคยมีใครกระท าได้มาก่อน  

2. การมีใจพร้อมให้บริการที่ดี (Service Mind) คือความเต็มใจ ตั้งใจ พยายามเอาใจใส่ใน

การให้บริการที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ 

3. การสะสมประสบการณ์ความช านาญในงานอาชีพ คือความใฝ่เรียนรู้ สะสมความสามารถ

ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้และวิทยาการต่างๆ มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. การยึดมั่นในจริยธรรมความถูกต้อง (Integrity) คือ การประพฤติปฏิบัติตนอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่ง

ความเป็นข้าราชการ 

5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) คือ ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่ง

ของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะเป็นหัวหน้า

ทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

 สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งจ าเป็นในองค์การ 

สมรรถนะหลักมุ่งเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถผนวกกับบริบทในการท างาน สมรรถนะหลักเป็นสิ่ง

ที่ถูกน ามาใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานในหลายๆ วงการ มิได้มุ่งเน้นในวงการอุตสาหกรรมเท่านั้น 

จากคุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น สมรรถนะหลักจึงมิใช่สิ่งส าคัญในวงการการท างานเท่านั้น แต่เป็น

สิ่งส าคัญและจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในแวดวงการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ าวัน ของบุคคล

ทั่วไปด้วย 

 สมรรถนะหลักจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เกิดเป็นความรู้ ความช านาญที่ส าคัญของ

องค์การ ที่ก่อให้เกิดมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ช่วยให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้

ประสิทธิผล ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ  
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 การพัฒนาต้นแบบสมรรถนะ 
 ในปี ค.ศ. 1954 John Flanagan ได้สร้างวิธีที่ส าคัญ ซึ่งเป็นวิธีแรกๆที่ใช้ในการศึกษา

สมรรถนะ มีชื่อว่า วิธีวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในงาน (Critical Incidents Technique) เป็นงานที่

ศึกษาจากกลุ่มบุคคลในกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา โดย Flanagan สรุปว่า จุดมุ่งหมายเบื้องต้น

ของการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานควรจะเป็นการหาความต้องการที่จ าเป็นของงาน โดยความ

ต้องการดังกล่าวรวมถึง สิ่งที่ถูกแสดงออกมาให้เห็นความแตกต่างระหว่างความส าเร็จและความ

ล้มเหลวจากส่วนที่ส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยถือได้ว่าวิธีวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในงาน

นั้นเป็นขั้นตอนของการระบุพฤติกรรมอย่างมีระบบที่จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน

สถานการณ์นั้นๆ ของตัวบุคคลหรือองค์การ(Competency Development Guidebook, 1996) 

 งานของ Flanagan นั้นถือว่าส าคัญเพราะเป็นรากฐานที่น าไปสู่การทดสอบการท างาน

ของบุคคลโดยในรูปแบบหลัง วิธีนี้ควรสนใจถึงพฤติกรรมที่ส าคัญจากเหตุการณ์โดยจะเห็นถึงความ

แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่ท างานทั่วไปกับผู้ที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งวิธีวิเคราะห์เหตุการณ์

ส าคัญของ Flanagan นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ David C. McClelland ได้ค้นพบและพัฒนาเรื่อง

สมรรถนะในสิบหกปีถัดมา McClelland ได้พัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพ่ือศึกษาว่า บุคคลที่

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอย่างไร McClelland ได้ใช้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ 

ช่วยแก้ไขปัญหาการคัดเลือกบุคคลให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ปัญหา

กระบวนการคัดเลือกที่เน้นการวัดความถนัด ที่ท าให้คนผิวด าและชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ ไม่ได้รับการ

คัดเลือก (ซึ่งผิดกฎหมาย) และปัญหาผลการทดสอบความถนัดที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน

น้อยมาก (ซึ่งแสดงว่าการทดสอบความถนัดไม่สามารถท านายผลการปฏิบัติงานได้ ) ในปี ค.ศ. 1973 

McClelland ได้แสดงแนวคิดเรื่องสมรรถนะไว้ในบทความชื่อ Testing for Competence Rather 

Than Intelligence ว่า IQ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความถนัดและความมุ่งมั่นสู่

ความส าเร็จไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะบุคคลกลับเป็นสิ่งที่

สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่ท างานเก่งมิได้หมายถึงคนที่เรียน

เก่งเสมอไป แต่คนที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง เพ่ือท างานให้เกิดประโยชน์ จึงกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ 

ผลงานนี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ดี 

McClelland ก็ได้ท าให้สมรรถนะได้รับความสนใจศึกษาและใช้กันต่อมาจนถึงทุกวันนี้  (ส านักงาน 

ก.พ., 2548ก)  
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  การเริ่มต้นของการพัฒนาแนวคิดเรื่องสมรรถนะ เกิดจากการไม่เห็นด้วยของนักวิจัยใน

เรื่อง ความส าคัญของการทดสอบคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถท านายผลการปฏิบัติงานได้ เช่น 

Ghiselli (1966) และ Mischel (1968) พบว่าการทดสอบได้ของคุณสมบัติ เฉพาะบุคคลนั้นมี

ความส าคัญเพียงเล็กน้อยกับผลการปฏิบัติงาน ท าให้งานวิจัยหลังจากนั้นสนใจว่าตัวแปรใดที่มีผลกับ

การปฏิบัติงาน (Competency Development Guidebook, 1996)  ในขณะเดียวกันการศึกษาได้มี

การน าเสนอเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับความฉลาดในการเรียนรู้แบบดั้งเดิมในภาคการศึกษาและแบบทดสอบ

ความรู้และหนังสือรับรองระดับการศึกษา ก็ไม่สามารถท านายผลกับการปฏิบัติงานได้รวมถึงการมี

ความล าเอียงกับเพศหญิงและเศรษฐานะทางสังคมที่ด้อยด้วยผลการศึกษานี้ น าไปสู่การท าวิจัยของ 

McClelland (1973) เกี่ยวกับตัวแปรของสมรรถนะที่มีต่อผลการปฏิบัติงานโดยไม่เกี่ยวกับการ

ล าเอียงต่อเพศและเศรษฐานะทางสังคม สิ่งที่ส าคัญของหลักการนี้คือการใช้เกณฑ์ตัวอย่าง การ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงานและบุคคลที่ประสบความส าเร็จ

ในงานน้อยกว่า เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่น าไปสู่ความส าเร็จ  (Competency Development 

Guidebook, 1996) 

   การระบุถึงผลของความรู้และพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปสัมพันธ์กับผลความส าเร็จของงาน 

โดยการวัดสมรรถนะควรจะเกี่ยวข้องกับการใช้สถานการณ์ที่ไม่ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะสามารถแสดงถึง

พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลออกมาได้ การใช้วิธีวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญของ Flanagan และ 

Behavioral Event Interview (BEI) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผลการ

ปฏิบัติงานที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ McClelland ได้พยายามจ าแนกคุณลักษณะที่แตกต่างกันระหว่าง

สองกลุ่มตัวอย่างของพฤติกรรมทั่วไปที่แสดงออกมาของผู้ปฏิบัติงานที่ดีกับพฤติกรรมทั่วไปที่ไม่แสดง

ออกมาของผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย (Competency Development Guidebook, 1996) 

   สาระส าคัญของการศึกษาที่โดดเด่นของ McClelland ในการน าไปสู่จุดมุ่งหมายของผล

การวิเคราะห์งานนั้น ได้แก่ ผลการวิเคราะห์งานแบบดั้งเดิมนั้นจะพิจารณาถึงองค์ประกอบของงาน        

การประเมินสมรรถนะจะศึกษาบุคคลที่ท างานได้ผลประสบความส าเร็จและให้นิยามของงานที่แสดง

ถึ งคุณ ลักษณ ะและพฤติ กรรมของบุ คคลที่ ปฏิ บั ติ งานนั้ น  (Competency Development 

Guidebook, 1996) 

   Richard Boyatzis (1982) ได้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับการทดลองและการวิจัยเต็มรูปแบบ

ฉบับแรกของต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะท าให้สมรรถนะในการท างานเป็นที่ เข้าใจกันอย่าง

กว้างขวาง (Izquierdo. E. and Deschoolmeester. D., 2008) Boyatzis (1982) ได้อธิบายอย่าง
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ชัดเจนเกี่ยวกับความส าคัญของสมรรถนะ ที่เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมเฉพาะด้านส่งผลกับผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งประเด็นส าคัญคือพฤติกรรมเฉพาะอย่างก็จะส่งผลเฉพาะอย่าง ดังนั้นคุณลักษณะหรือ

ความสามารถบางอย่างของบุคคลจะแสดงถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ทฤษฎีนี้ได้มีการน าไปอ้างอิง

เพ่ือศึกษาในงานของนักจิตวิทยาหลายท่านเช่น McClelland, McLagen และ Spencer and 

Spencer (Lans. T. and Mulder. M., 2009)  พบว่ามีการน าต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะมาใช้ใน

สหรัฐอเมริกา โดยน าหลักการสมรรถนะของ Boyatzis มาประยุกต์ใช้ในงาน เพ่ือบอกพฤติกรรมที่

ส่งผลและมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน วิธีของ Boyatzis คล้ายกับของ Flanagan โดยการสร้าง

สถานการณ์ที่ตึงเครียดและจากนั้นรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ของ

แต่ละบุคคลที่สังเกตได้ โดยใช้วิธี Behavioral Event Interview (BEI) และท าการสัมภาษณ์โดยตรง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ส าคัญในงานนั้น ความเห็นและการจัดการกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น Rahul Chaudhari นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากบริษัท HR Folks Consulting ได้สรุปงาน

เขียนของ Gary Hamel และ C.K. Prahalad ของปี 1996 จากหนังสือเรื่อง Core Competencies 

โดยระบุว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่จะน าธุรกิจชนะในการแข่งขันและคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้  แนวคิดใน

เรื่องสมรรถนะ สามารถอธิบายได้ด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) ดังแสดงตามภาพที่ 1        

ซึ่งอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง โดยมีส่วนที่ลอยอยู่เหนื อน้ า

จะสามารถมองเห็นและพัฒนาได้ง่าย คือ องค์ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ต่างๆ ที่บุคคลมี

อยู่และส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ ามองเห็นได้ยากและมีขนาดใหญ่คือ แรงจูงใจ  (Motive) อุปนิสัย (Trait) 

ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) โดยส่วนนี้เป็น

ส่วนที่ พัฒนาได้ยากและส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการท างานของบุคคลอย่างมาก 

(ส านักงาน ก.พ., 2548ค) 
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ภาพที่ 1 โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model)  
ที่มา: (ส านักงาน ก.พ., 2548ก) 

 

 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
   องค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ  McClelland แบ่งเป็น 5 

ประการ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 15) ดังนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) คือ  ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้  เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ  

เช่น  ความรู้ด้านเครื่องยนต์  เป็นต้น  

2. ทักษะ (Skill) คือ  สิ่ งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  ทักษะทาง

คอมพิวเตอร์  ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้  เป็นต้น  ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้

และสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ ถูกต้อง รวดเร็ว ว่องไว 

3. ทัศนคติต่อตนเอง (Self–Concept) คือ  เจตคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

ตน  หรือสิ่งที่เชื่อว่าตนเองนั้นเป็น  เช่น  ความม่ันใจในตนเอง ความกล้าท้าทาย เป็นต้น 

4. บุคลิกลักษณะประจ าตัว (Traits) คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวบุคคลนั้น  เช่น  คนที่

น่าเชื่อถือได้หรือมีลักษณะความเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี  เป็นต้น 

5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย  เช่นบุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation) จะ

พยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายและปรับปรุงวิธีการท างานของตนเองตลอดเวลา 
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    องค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ ที่รวมกันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและก่อให้เกิด

สมรรถนะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน จะเห็นได้เฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นได้เท่านั้นและอธิบายว่า 

คุณลักษณะของบุคคลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สามารถมองเห็นได้ ประกอบด้วยความรู้และทักษะ

ซึ่งสามารถพัฒนาได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษาค้นคว้า ท าให้เกิดความรู้และการฝึกฝนปฏิบัติท าให้เกิด

ทักษะ และส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งสังเกตได้ยาก ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ของตนเอง บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล รวมทั้งแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก 

(เท้ือน ก้อนทอง, 2549) ดังภาพที่ 2  
 

 
 

ภาพที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ  
 

  จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) อยู่ส่วนบน หมายถึง

ว่า ทั้งทักษะ  และความรู้สามารถพัฒนาขึ้นได้ไม่ยาก โดยวิธีการศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้าหรือการฝึกหัด

ความช านาญจากประสบการณ์ตรง 

 เมื่อกล่าวถึงสมรรถนะจึงมีองค์ประกอบเพียง 3 ส่วนหลัก คือ  ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 

ซึ่งตามทัศนะของ David C. McClelland กล่าวไว้ว่า ความรู้ ทักษะ เจตคติและแรงจูงใจเป็น

ส่วนประกอบท าให้เกิดสมรรถนะ  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 48)  ดังภาพที่ 3 
 

 

 ทักษะ 

ความรู้ 

ทัศนคติต่อตนเอง 

บุคลิกส่วนตัว 

แรงจูงใจ / เจตคติ 
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ภาพที่ 3  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบที่เกิดข้ึนมาจากความรู้ ทักษะ เจตคติ  
ที่มา:  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 48)   

 

 จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความรู้ ทักษะและเจตคติ ไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะ แต่เป็นแค่

ส่วนหนึ่งของสมรรถนะเท่านั้น สมรรถนะในที่นี้จึงหมายถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลงานนั้น ดังนั้น

ความรู้โดดๆจะยังไม่เป็นสมรรถนะ  แต่ถ้าเป็นความรู้ที่น ามาใช้ก่อให้เกิดการกระท าจนประสบ

ความส าเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ ตัวอย่างเช่น  ความรู้ในการร้องเพลง ถือว่าเป็นความรู้ 

แต่ถ้าน าความรู้มาท าหน้าที่เป็นนักร้องเพลงและมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในลักษณะ

เดียวกันนี้ ความสามารถในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาถือว่าเป็นทักษะ  แต่ความสามารถในการปั้ น

เครื่องปั้นดินเผาและสร้างความแตกต่างจากคนอ่ืนได้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ กรณีของเจตคติหรือ

แรงจูงใจก็ไม่ใช่สมรรถนะเช่นเดียวกัน แต่เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพลังที่จะท างานให้ส าเร็จตรงตามก าหนด

หรือดีกว่าที่ก าหนด จึงถือได้ว่าเป็นสมรรถนะ   

   ดังที่กล่าวข้างต้น สมรรถนะจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. สมรรถนะขั้น

พ้ืนฐาน (Threshold Competencies)  หมายถึง  ความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมี

เพ่ือให้สามารถท างานได้ เช่น สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น 2. สมรรถนะที่ท าให้เกิดความ

แตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง  ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการท างานที่ดีกว่า

หรือสูงกว่ามาตรฐานคนทั่วไป จึงท าให้บุคคลนั้นเกิดผลส าเร็จที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน (สุกัญญา 

รัศมีธรรมโชติ, 2548: 17)   

 

 

 

 

   ก            ข 

สมรรถนะ 

ความรู้  ทักษะ  เจตคต ิ

ท าให้บุคคลต่างกัน ขั้นพื้นฐาน 
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 ประเภทของสมรรถนะ 
    สมรรถนะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก (Competency Development Guidebook, 

1996) ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลักของพนักงาน (Employee Core Competency) เป็นสมรรถนะที่

เกี่ยวข้องกับคุณค่าขององค์กร พันธกิจและกลยุทธ์จะสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะหลักขององค์กรจาก

พฤติกรรมของพนักงาน โดยเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่องค์การคาดหวังหรืออยากเห็นจาก

พนักงานทุกคน 

2. สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) เกี่ยวข้องความสามารถด้าน

การปฏิบัติงานการบริหารจัดการและกระบวนการท างาน เกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทั้งกับ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นสมรรถนะที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดยจะแตกต่างกัน

ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไปความสามารถในการบริหารจัดการสามารถแบ่งออกเป็น

สองประเภท  

2.1 สมรรถนะมนุษย์ (Human Competency) เป็นความสามารถในการท างานด้วย

ความความเข้าใจและการสามารถจูงใจให้คนอ่ืนหรือกลุ่ม ซึ่งเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล

ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที ่จะช่วยเพิ่มความส าเร็จของงานที่รับผิดชอบ  เช่น ทักษะด้าน

มนุษยสัมพันธ์การพัฒนาคน ความสามารถในการติดต่อสื่อสารสาร 

2.2 สมรรถนะในแนวคิด (Conceptual Competency) ความสามารถในการเข้าใจ

ระดับของความซับซ้อนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถลดความซับซ้อนของระดับปัญหาที่เกิดได้

อย่างมีเหตุผล เช่นความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

3. สมรรถนะตามงาน (Functional Competency) เป็นความรู้ความสามารถในงานซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของงานต่างๆ รวมถึงความสามารถในการใช้

วิธีการทางเทคนิคและความรู้จากสาขาเฉพาะที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลสามารถท างานได้

ส าเร็จตามเป้าหมายและสร้างผลงานสูงกว่ามาตรฐาน เช่น ความสามารถในการขาย เทคนิคการ

สัมภาษณ์พฤติกรรม 
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4. ความสามารถเฉพาะตัว (Personal attribute) เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวกับลักษณะส่วน

บุคคลโดยธรรมชาติ เช่น มีแนวคิดของตนเองและอ่ืนๆ และอาจส่งผลต่อทัศนคติในการท างาน ความ

อดทนและประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งคือ สมรรถนะด้านความคิดอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนาบุคคล 

เช่น ความสามารถในการจัดการกับความกดดัน ความเครียด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

 Byham and Moyot 1996 (cited in Kierstead, 1998) ได้แบ่งประเภทสมรรถนะเพ่ือ

ใช้ในการประเมินความส าเร็จขององค์กร ออกเป็น 3 กลุ่ม (Local Government Resource 

Handbook (January 2004)) ได้แก่ 

1. สมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavior Competency) หมายถึง สิ่งที่คนพูดหรือกระท า 

ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ดี 

2. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge Competency) หมายถึง สิ่งที่คนรู้ เป็นความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง เทคโนโลยี วิชาชีพ กระบวนการ ตลอดจนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและ

ความรู้เกี่ยวกับองค์การ 

3. สมรรถนะด้านแรงจูงใจ (Motivational Competency) หมายถึง วิธีที่บุคคลแสดง

ความรู้สึกต่องาน ต่อองค์การ หรือสภาพทางภูมิศาสตร์ขององค์การ โดยทั้ง 3สมรรถนะนี้จะเกี่ยวข้อง

กับองค์การ ด้านความรู้ (Knowledge: K) ทักษะ (Skill: S) ความสามารถ (Ability: A) รวมทั้ง

คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 

 Prahalad และ Hamel (1994); Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990) แบ่ งสมรรถนะ

ออกเป็น 2 ประเภทคือ  Core Competency ที่ เป็นสมรรถนะหลักขององค์การและ Core 

Competency ที่เป็นสมรรถนะหลักของบุคคล Prahalad และ Hamel ได้กล่าวถึงสมรรถนะหลัก

ขององค์การว่าเป็นกลุ่มความรู้ทางเทคนิคที่เป็นหัวใจขององค์การและก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากและผู้บริหารขององค์การจงใจสร้างและก าหนดขึ้น 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ., 2548) มีแนวคิดสอดคล้อง

กับนักวิชาการส่วนใหญ่ โดยแบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภทไว้ดังนี้ 

1. สมรรถนะองค์การ (Organization Core Competency) เป็นสมรรถนะหรือขีด

ความสามารถโดยรวมขององค์การเกิดจากการรวมความสามารถบุคคลและความสามารถขององค์การ

ผสมผสานทั้งทักษะและเทคโนโลยีทั้งมวลขององค์การเข้าไว้ด้วยกันเป็นแนวทางให้องค์การสามารถ
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น าไปสู่การสร้างหรือการมีโอกาสในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตชื่อสมรรถนะองค์การที่

ก าหนดขึ้นเป็นรากฐานส าคัญท่ีสามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ (ผลผลิต + บริการ) ขององค์การ 

2. สมรรถนะหลักของบุคคล (Personal Core Competency) หมายถึงสมรรถนะหรือ

ขีดความสามารถที่เป็นคุณสมบัติของบุคลากรทุกคนในองค์การเดียวกันต้องมีร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ

ความส าเร็จขององค์การ นอกจากสมรรถนะหลักที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันแล้ว บุคลากรทุกคนยังต้องมี

สมรรถนะในงานหรือสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน (Functional Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะหรือขีด

ความสามารถของบุคคลที่ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จและได้ผลผลิตตามที่

องค์การต้องการ สมรรถนะหลักของบุคคลแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

2.1 สมรรถนะร่วมกลุ่มงาน (Common Functional Competency) เป็นคุณลักษณะ

หรือขีดความสามารถร่วมของบุคลากรทุกต าแหน่งในกลุ่มงานหรือในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันที่จะต้องมี 

เช่น กลุ่มงานบริหารทั่วไปประกอบด้วยต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะต้องมีคุณลักษณะที่เหมือนกัน ในด้านความรู้พ้ืนฐาน ด้านงานธุรการและ

สารบรรณ เป็นต้น 

2.2 สมรรถนะเฉพาะต าแหน่ งงาน  (Specific Functional Competency) เป็ น

คุณลักษณะหรือขีดความสามารถเฉพาะของแต่ละต าแหน่งในกลุ่มงานนั้นๆ เช่น กลุ่มงานทรัพยากร

บุคคล ต าแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องมีความสามารถในการประเมินความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม เป็นต้น 

 ดังนั้นจึงสามารถจ าแนกสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สมรรถนะหลักขององค์การ

และ สมรรถนะหลักของบุคคล ซึ่งในสมรรถนะหลักของบุคคลยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย 

คือ สมรรถนะรวมกลุ่มและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 

 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะ 
 สมรรถนะเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ใช้ช่วยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

บุคลากรในองค์การ ซึ่งน าไปสู่ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ดังนั้นการท าให้องค์การมีความสามารถ

และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง จึงจ าเป็นต้องสร้างสมรรถนะขึ้นในองค์การ ซึ่งการ

พัฒนารูปแบบสมรรถนะในองค์การมีหลากหลายวิธีการ 
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 สุรศักดิ์  ใจเย็น (2545)  ได้เสนอว่าที่มาของสมรรถนะสามารถก าหนดขึ้นได้จาก 

1. การพิจารณาและเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์การและรูปแบบกิจการขององค์การ จาก

วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ขององค์การที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างไร ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายดังกล่าว บุคลากรแต่ละต าแหน่งงานในองค์การควรมีสมรรถนะในด้านใดบ้างในการท างาน

ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. วัฒนธรรมขององค์การหรือค่านิยมขององค์การที่เน้นในลักษณะใด เช่น มุ่งเน้น

คุณธรรมเพ่ือสังคมไม่หวังผลก าไร ต้องก าหนดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม

องค์การ 

3. การวิเคราะห์ต าแหน่งงานว่าในต าแหน่งงานนั้นมีงาน มีภารกิจอะไรที่ต้องท าและท าให้

ส าเร็จให้ได้มาตรฐาน ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ควรต้องมีความรู้ความสามารถใด เช่น ต าแหน่ง

พนักงานบัญชีต้องมีสมรรถนะที่ส าคัญคือความรู้ในมาตรฐานวิชาชีพ ต้องมีความละเอียดรอบคอบ 

เป็นต้น 

4. จากการสัมภาษณ์สอบถามผู้ปฏิบัติงานและจากประสบการณ์ตรงในการท างานร่วมกัน

เป็นทีมข้ามสายงานต่างๆ พบว่าบุคลากรแต่ละต าแหน่งควรมีสมรรถนะคุณสมบัติอย่างไรและต้องท า

อย่างไรถึงจะให้งานบรรลุผลส าเร็จได้ รากฐานที่มาของสมรรถนะ พิจารณาจากทักษะที่ปฏิบัติท าได้ดี 

(Skill) ความรู้เฉพาะด้านที่ช านาญ (Knowledge) บทบาททางสังคม (Role) บทบาทการแสดงตัวได้

อย่างเหมาะสม (Self Image) หน้าตาบุคลิกลักษณะที่ติดตัวฝังแน่น (Traits) และแรงจูงใจ (Motive)  

 Spencer & Spencer  (1993: 93 - 134) ได้กล่ าวถึ งแนวทางและขั้น ตอนในการ

วิเคราะห์และออกแบบสมรรถนะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน กล่าวคือ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเกณฑ์การวัดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล (Define Performance 

Effectiveness Criteria) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการก าหนดเกณฑ์การวัดสมรรถนะซึ่งจะวัดจาก

ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  (Effective Performance)  ซึ่งได้แก่  ยอดขายรวม  ผลก าไรจากการ

ขาย   เป็นต้น ซึ่งบางครั้งเกณฑ์การวัดที่ก าหนดไว้เดิมจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในขั้นตอนนี้

ด้วย ส่วนการก าหนดนั้นสามารถกระท าได้จากหลายแหล่ง เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า

ก าหนด ซึ่งเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นควรใช้จากหลายแหล่งผสมผสานกัน 
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 ขั้นตอนที่ 2 การแสดงเกณฑ์ตัวอย่าง (Identify a Criterion Samples) โดยน าเกณฑ์จาก

ขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีที่สุด (Superstars) มา

เทียบเคียงกับกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไป (Average Performance) และกลุ่มที่มีผล

การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่ดี (Poor Performance) แต่อย่างไรก็ดี องค์การส่วนใหญ่

มักจะไม่ก าหนดเกณฑ์ตัวอย่างของกลุ่มพนักงานที่มีผลการท างานไม่มีประสิทธิภาพ ขั้นนี้ ก็

เช่นเดียวกับข้างต้นคือ การก าหนดเกณฑ์ตัวอย่างขึ้นมาจะใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (Converging 

Operation) ประกอบกันเพ่ือพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collect Data) วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

ใช้พัฒนารูปแบบสมรรถนะนั้น จ าแนกออกเป็น 6 วิธีต่อไปนี้ 

1. การสั มภาษณ์ เชิ งพฤติกรรม  (Behavioral Event Interviews-BEI) ซึ่ งเป็ นการ

สัมภาษณ์จากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานของผู้ถูกประเมินสมรรถนะในเชิงลึก เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป โดย

ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายถึงสถานการณ์ หรือว่างานเกี่ยวข้อง ว่าท าอะไรและมีผลเกิดขึ้นอย่างไร เป็นต้น   

วิธีการนี้รวมถึงวิธีการทดสอบที่เรียกว่า “Thematic Apperception Test-TAT” ซึ่งเป็นการวัด

บุคลิกภาพและลักษณะความรู้ความเข้าใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

2. การใช้ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panels) เป็นการระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่อง

บุคลิกลักษณะของพนักงานจนถึงระดับบริหารที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นจะเป็น

ผู้บริหาร พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความรู้เรื่องงานนั้นนั้นเป็นอย่างดี  

ก็ได้ 

3. วิธีการส ารวจ (Surveys) โดยการใช้คณะกรรมการที่เชี่ยวชาญและบุคคลอ่ืนๆใน

องค์การเข้ามาท าการประเมินสมรรถนะและอาจรวมทั้งการประเมินพฤติกรรมด้วย 

4. การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ เชี่ ยวชาญ เฉพาะด้าน  (Computer-based Expert 

System) ซึ่งในระบบคอมพิวเตอร์จะมีระบบที่ช่วยก าหนดค าถาม ในการประเมินค าถามเช่นนี้จะเป็น

องค์ประกอบของสมรรถนะที่ผ่านมาแล้ว ระบบจะท าการวิเคราะห์และอธิบายรายละเอียดของ

สมรรถนะที่ต้องการในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงและผลการปฏิบัติงานใน

ระดับพ้ืนฐานที่สามารถท างานได ้
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5. การวิเคราะห์หน้าที่งาน (Job Task/Function Analysis) โดยผู้สังเกตจะท าการดู

รายละเอียดว่า แต่ละงานมีหน้าที่งานและการปฏิบัติอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา และรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

น ามาสร้างแบบสอบถาม ค านวณระยะเวลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มักใช้การสังเกตนี้ประกอบกับการ

สัมภาษณ์ 

6. การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน

และพฤติกรรมการท างานท่ีบ่งบอกถึงสมรรถนะในการท างานของเขา 

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ (Analyze Data and 

Develop a Competency Model) ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากวิธีการและแหล่งข้อมูลจาก

ขั้นตอนก่อนหน้า ที่ท าการวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะด้านบุคลิกภาพและทักษะในการท างาน   

โดยแยกสมรรถนะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานใน

ระดับสูง น ามาเทียบหาความต่างและความเหมือนในเรื่องของแรงจูงใจ ทักษะและสมรรถนะในด้าน

อ่ืนๆ จากนั้นก็ท าการพัฒนาคู่มือที่รวบรวมพฤติกรรมเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency Dictionary) 

โดยการอธิบายและท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการก าหนดสมรรถนะแต่ละตัวและก าหนด

เกณฑ์เป็นคะแนนพร้อมตัวอย่างประกอบ 

 ขั้นตอนที่ 5 การหาความเที่ยงตรงหรือความถูกต้องของรูปแบบสมรรถนะ (Validating 

Competency Model) เป็นขั้นตอนของการด าเนินการตรวจสอบรูปแบบของสมรรถนะที่ได้มาจาก 4 

ขั้นตอนแรก เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงในเชิงเกณฑ์และการวัดส าหรับการประเมินสมรรถนะก่อนที่

จะมีการน ามาใช้ซึ่งสามารถจ าแนกวิธีการออกได้เป็น วิธี Concurrent Cross Validation เป็นการ

รวบรวมข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลจาก BEI ส าหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและพนักงานที่มีผล

การปฏิบัติงานระดับพ้ืนฐานเพ่ือทดสอบดูว่า แบบประเมินสมรรถนะที่ก าหนดจะสามารถท านายผล

การปฏิบัติงานของพนักงานสองกลุ่มในเวลาปัจจุบันได้หรือไม่  วิธี  Concurrent Construct 

Validation เป็นการประเมินสมรรถนะโดยใช้รูปแบบหรือตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) 

และทดสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน

ระดับพ้ืนฐาน หรืออาจจะใช้วิธีให้ผู้บริหารหรือผู้รู้ท าการสังเกต แล้วท าการประเมินผลจัดล าดับของ

พนักงานทั้งสองกลุ่มดังกล่าวตามเกณฑ์ตัวอย่าง และวิธี Predictive Validation  ซึ่งเป็นวิธีการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมินสมรรถนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีการนี้เน้นการดูว่า

บุคคลที่ถูกประเมินจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นในอนาคตหรือไม่ โดยวิธีการดูจากผลการศึกษา 
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ผลการเรียนการทดสอบ หนังสือรับรองหรือประวัติการท างานหรือที่เรียกว่าระเบียนพนักงานซึ่งย่อม

เป็นข้อมูลส่วนที่สามารถน ามาใช้ท านายผลการปฏิบัติงานและรวมถึงความส าเร็จในชีวิตได้อีกด้วย 

 ขั้นตอนที่  6 เตรียมการประยุกต์ใช้ตัวแบบสมรรถนะ (Prepare Applications of 

Competency Model) ขั้นตอนนี้เป็นการน าตัวแบบสมรรถนะที่ได้ มาใช้ในการออกแบบสอบถาม

หรือแบบสัมภาษณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆ  เช่น การก าหนดคุณสมบัติของพนักงานเพ่ือ

ท าการสรรหาและคัดเลือก การเจรจาต่อรองและการก าหนดค่าตอบแทน การประเมินผลการท างาน 

การฝึกอบรมและพัฒนาการคัดเลือกสายอาชีพ การก าหนดความก้าวหน้าในอาชีพ การวางแผนการ

สืบทอดต าแหน่ งและอ่ืนๆ แนวทางที่ สอง การศึกษาระยะสั้ นจากผู้ เชี่ ยวชาญ  (A Short 

Competency Model Process Based on Expert Panels) เป็นกระบวนการของการประเมิน

สมรรถนะอย่างรวดเร็ว (Job Competency Assessment-JCA)โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากความเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนของการด าเนินการดังนี้ 

1. ขั้นตอนที่ 1 การประชุมคณะผู้ เชี่ยวชาญ  (Convene Expert Panels) เป็นการหา

เป้าหมายของงานแต่ละงาน โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล 

ผู้บริหารหรือผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ร่วมกันก าหนดสมรรถนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่  

ความรับผิดชอบหลักในงาน (Key Accountability) การวัดผล (Result Measure) สายงานหรือ

เส้นทางอาชีพ (Career Path) และสมรรถนะ (Competency) จากนั้นก็มีการสร้างแบบสอบถาม

สมรรถนะที่จ าเป็น (Competency Requirement Questionnaire-CRQ) โดยเป็นการส ารวจเพ่ือ

น ามาก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและ

พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับพ้ืนฐาน 

2. ขั้นตอนที่  2 การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (BEI) โดยคณะผู้ เชี่ยวชาญที่ก าหนดไว้   

จากนั้นจึงมีการชี้แจงสมรรถนะพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

3. ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ (Analyze Data and 

Develop a Competency Model) 

4. ขั้นตอนที่ 4  การหาความเที่ยงตรงหรือความถูกต้องของรูปแบบสมรรถนะ (Validating 

Competency Model)  แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบสมรรถนะของแนวทางที่สองนี้ จะ

สังเกตได้ว่า ขั้นตอนของการด าเนินการ เป็นขั้นตอนที่มีลักษณะเดียวกับขั้นตอนการด าเนินการของ

แนวทางแรก จุดที่แตกต่างกัน จึงมีเพียงแต่สาระส าคัญของแนวทางที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ และ
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ออกแบบสมรรถนะรวมทั้งตัวแบบสมรรถนะที่แตกต่างไปนั่นเอง  กล่าวคือแนวทางแรกใช้แนวทาง

และวิธีการศึกษาโดยอาศัยเกณฑ์ตัวอย่าง (The Classic Study Design Using Criterion Sample) 

ในขณะที่แนวทางที่สอง ใช้วิธีการศึกษาที่ใช้คณะผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการ แนวทางที่สาม 

การศึกษางานใดงานหนึ่งและงานอนาคต  (Studies of Single Incumbent and Future Jobs) 

แนวทางของการวิเคราะห์และออกแบบสมรรถนะแนวทางนี้พิจารณาได้จาก 3 แนวทางหลัก

ประกอบด้วย 

4.1 การใช้คณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert job) โดยจะมีการก าหนดความรับผิดชอบ เกณฑ์

การประเมินและสมรรถนะในงานปัจจุบันที่มีลักษณะคล้ายกัน แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะ

และความรับผิดชอบที่จ าเป็นต้องมีในอนาคต ส่วนเกณฑ์การประเมินนั้นจะใช้วิธีการจ าลอง

สถานการณ(์Simulation) ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องกระท า 

4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พ้ืนฐานในงานกับสมรรถนะหรือหน้าที่

รับผิดชอบในงานในอนาคต ซึ่งมักจะเป็นสมรรถนะที่ได้จากการรวบรวมจากผลงานการศึกษาวิจัย  

4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานปัจจุบัน  (Analysis of Analogous Present 

Jobs)  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด   ในการก าหนดสมรรถนะของงานใน

อนาคตขององค์การ ซึ่งสามารถหาได้จากการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงในงานที่มี

คุณลักษณะใกล้เคียงกันหรือท าการศึกษาวิเคราะห์จากสภาพทางเศรษฐกิจและแรงงานที่เกี่ยวกับการ

ท างานในลักษณะเดียวกัน ว่าโดยทั่วไปแล้วงานดังกล่าวต้องการบุคคลที่มีสมรรถนะเช่นไร ทั้งนี้

เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะของงานในอนาคตนั่นเอง  ส่วนอีกวิธีการหนึ่ง ได้แก่  

การศึกษาจากงานด้านใดด้านหนึ่ง (Competency Studies of Single Incumbent Jobs)  ซึ่งเป็น

วิธีการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นๆได้  โดยทั่วไปแล้วจะท าการ

สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือการใช้วิธี BEI จากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและลูกค้า เป็นต้น เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดเฉพาะแนวทางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆส าหรับน ามาใช้ก าหนดสมรรถนะ

ของงาน 

 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547: 57-78) ได้เสนอไว้ว่า สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวัด

สมรรถนะมาจากแหล่งต่างๆดังนี้ 

1. ข้อมูลประวัติการท างาน (Biographical Data) ซึ่งช่วยประเมินความรู้ ทักษะหรือ

ความสามารถได้ว่าบุคคลนั้นมีประสบการณ์ท างานด้านใด 
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2. ระเบียนพนักงาน (Employee Record) องค์การมีการท าระบบข้อมูลทรัพยากร

มนุษย์ (Human Resource Information System) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลของพนักงานบางประการ 

เช่น ประวัติการท างาน การขาด ลา มาสาย การฝึกอบรม การปรับต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 

3. ผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) หากองค์การมีการสร้างระบบประเมิน

ที่ดีและมีการประเมินในหลายด้าน จะมีรายละเอียดที่ใช้ประโยชน์ได้ดี ผลการปฏิบัติ งานสามารถ

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลการปฏิบัติงานในเนื้องาน (Task Performance) เกี่ยวข้องกับความรู้ 

ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในเชิงบริบท (Contextual Performance)  เกี่ยวข้องกับ

บุคลิกภาพและพฤติกรรม ได้แก่ การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น การท างานนอกเหนือบทบาทหน้าที่ของตน 

เป็นต้น การประเมินสมรรถนะจากผลปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานเกิดจากผลิตผลของความรู้ความสามารถคูณกับแรงจูงใจ การท างานไม่ได้

ผลดีอาจไม่ได้หมายความว่าไร้ความรู้ความสามารถ หากแต่อาจจะเกิดจากไม่มีแรงจูงใจจะท างาน 

4. การสัมภาษณ์  (Interview) จะให้ข้อมูลได้มากพอสมควรแต่ความตรงของการ

สัมภาษณ์จะมีปัจจัยที่มีผลอยู่หลายประการเช่น การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จะมีค่าความตรง

ดีกว่าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการสัมภาษณ์งานตามสถานการณ์  ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะตั้ง

สถานการณ์มาถามผู้รับการสัมภาษณ์ให้ผู้รับการสัมภาษณ์เป็นผู้ตอบเพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์

นั้น ๆการสัมภาษณ์ตามสถานการณ์นี้มีความตรงที่ดีกว่าการสัมภาษณ์ที่สัมพันธ์กับงาน  ซึ่งมักจะเป็น

การสัมภาษณ์โดยฝ่ายบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานและผู้สมัครและยังมีความตรงที่ดีกว่าการ

สัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาซึ่งมักจะท าโดยนักจิตวิทยาเพื่อประเมินคุณลักษณะ (Traits) บางประการ 

5. ศูนย์ประเมิน  (Assessment Center) เป็นการรวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยาหลาย

อย่างเข้าด้วยกัน มักจะส่งผู้บริหารเข้าศูนย์ประเมินนี้และมีกิจกรรมต่างๆให้ท าร่วมกัน รวมถึงการใช้

การสนทนาแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่ม (Leaderless Group Discussion) ด้วย 

6. วิธี In-Basket Simulation เป็นเทคนิคที่จ าลองจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ

ผู้จัดการได้แก่ งานเอกสาร จดหมาย รายงานต่างๆ เสมือนหนึ่งงานจริงของผู้บริหาร แล้วให้ตัดสินใจ

สั่งการต่างๆ วิธีการนี้คล้ายกับการท างานจริง แต่สามารถใช้วัดสมรรถนะส าหรับระดับผู้บริหารได้

ค่อนข้างด ี

7. แบบทดสอบบุคลิกภาพ  (Personality Inventory) แบบทดสอบค่านิยม (Value 

Survey) แบบส ารวจความสนใจ (Interest Inventory) แบบทดสอบกลุ่มนี้วัดบุคลิกภาพค่านิยมและ



  44 

ความสนใจ เนื่องจากงานแต่ละอย่างต้องการบุคคลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน แต่ข้อที่แบบทดสอบ

เหล่านี้มักถูกโจมตีคือ การสามารถแสร้งตอบได้ง่าย แต่หากแบบทดสอบที่ออกแบบและสร้างมาดีพอ

ก็จะมีการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เช่น การมี Lie Scale หรือ การวิเคราะห์สไตล์การตอบ เป็นต้น 

8. แบบทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence Test) และความถนัด (Aptitude Test) จะ

วัดเชาว์ปัญญาและความสามารถต่างๆของมนุษย์ นักจิตวิทยาบางท่านเชื่อว่าความฉลาดของคนเรามี

หลายอย่าง แต่ละคนก็จะมีความฉลาดที่เด่นออกไปคนละด้าน ควรใช้ความฉลาดเหล่านั้นให้ถูกทาง

เหมาะสมกับตนและได้แสดงออกให้เต็มที่ กล่าวคือ ใช้คนให้ตรงตามสมรรถนะที่แต่ละคนมีนั่นเอง 

9. การประเมินแบบ 360 Degree Feedback ซึ่งบางท่านแปลว่าการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 360 องศา อันเป็นการประเมินรอบด้าน ได้แก่ จากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าตนเอง เป็นต้น การประเมินสมรรถนะจากวิธีนี้อาจมีอคติความล าเอียงได้มาก 

แต่น่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่ดีอย่างหนึ่งเพราะจะครอบคลุมและมีมุมมองที่แตกต่างไป 

10. การทดสอบความรู้ (Knowledge Test) เป็นการทดสอบความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งงานนั้นๆ จะวัดสมรรถนะในส่วนของความรู้เป็นส าคัญ องค์การพอจะสร้างเองได้ไม่ยาก โดย

ให้บุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆเป็นผู้ออกข้อสอบ แต่หากจะเป็นข้อสอบมาตรฐานได้

นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 

11. วิธี Work Sample เป็นการสุ่มงาน ที่ต าแหน่งงานนั้นๆมีหน้าที่รับผิดชอบมาให้

ท างาน ซึ่งเป็นวิธีการที่แมคคลีแลนด์เองค่อนข้างจะสนับสนุนวิธีการนี้ ว่ามีความตรงเชิงพยากรณ์ที่

ค่อนข้างดี แต่มีข้อจ ากัดบางประการอยู่บ้าง กล่าวคือการวัดแบบนี้ท าให้ไม่ทราบศักยภาพที่ซ่อนเร้น

ในตัวคน โดยเฉพาะถ้าหากว่างานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยการวัดจากวิธีการนี้อาจจะท าให้ได้คนที่ท าได้

แต่งานในต าแหน่งนั้น แต่เมื่ออนาคตเทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนคนที่ถูกคัดเลือกโดยวิธีการนี้

อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนได้ทันเพราะเราวัดเพียงสิ่งที่เขาท าได้ในต าแหน่งงานนั้น แต่

ไม่ได้ค านึงถึงอนาคตที่เขาจะมีสายงานอาชีพเติบโตต่อไปได้หรือปรับปรุงตนเองต่อไปได้ทั้งหมด  

 ที่กล่าวมาไม่มีวิธีการใดวัดสมรรถนะได้ดีที่สุด  บางวิธีมีข้อเด่นในการวัดสมรรถนะ

บางอย่างประหยัดใช้เวลาไม่มากสร้างได้โดยง่ายบางวิธีการใช้ต้องระวัง บางวิธีอาจจะไม่สามารถใช้กับ

พนักงานใหม่ได้  หากองค์การมีเงินทุน มีเวลา มีทรัพยากรและมีบุคลากรเพียงพอ  องค์การน่าจะ

สามารถใช้หลายวิธีการร่วมกันการวัดสมรรถนะให้ได้ครบถ้วนตามที่องค์การได้ก าหนดไว้ เราเรียกว่า

ท าแบบ Converging Operation คือ ใช้หลายวิธีร่วมกันนั่นเอง  
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 ส่วนวิธีการที่ใช้ในการก าหนดสมรรถนะนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

สมรรถนะแล้วพบว่า มีวิธีการแตกต่างหลากหลาย  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ก าหนด

รูปแบบและตัวแบบสมรรถนะในแต่ละลักษณะงาน 

 Rylatt & Lohan (1995: 34 - 41) ได้ เสนอวิธีการการก าหนดรูปแบบและตัวแบบ

สมรรถนะ ในแต่ละลักษณะงานไว้หลายเทคนิควิธีดังนี้ 

 ก.เทคนิค DACUM (Development a Curriculum) หรือเรียกว่า เทคนิคสร้างหลักสูตร 

เป็นเทคนิคของการพัฒนาหรือก าหนดสมรรถนะที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในงานมาร่วมกันทบทวน

หน้าที่งานที่ต้องการก าหนดสมรรถนะและกลั่นกรองสมรรถนะมารวบรวมเป็นขอบเขตจากนั้น จึงมี

ก าหนดรายละเอียดและระบุเป็นทักษะความรู้และทัศนะที่จ าเป็นต่อการมีสมรรถนะนั้น และจึงแจก

แจงรายละเอียดพร้อมกับก าหนดสมมติฐานว่าจะท าอย่างไรเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นและพนักงาน

ต้องการอะไรเป็นอันดับแรกเมื่อมีสมรรถนะนั้น เป็นต้น 

 ข.เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เทคนิคนี้ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ

สรุปความเห็นและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือก าหนดกรอบสมรรถนะ โดยมีการใช้แบบสอบถามส่ง

ให้ผู้เชี่ยวชาญตอบหลายรอบ จากนั้นจึงน าข้อมูลและอาจรวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

มารวบรวมไว้และใช้สถิติชั้นต้นวิเคราะห์และสรุปจนได้ข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะที่

ตรงกัน 

 ค.เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Functional Analysis) เป็นกระบวนการกลุ่มที่ ใช้กลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญและตัวกลางในกระบวนการ (Facilitators) เพ่ือเฟ้นหาหน้าที่หลักและวัตถุประสงค์ของ

งานตามล าดับขั้น จากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นสมรรถนะของบทบาทในการปฏิบัติงาน แล้วแยก

สมรรถนะย่อยหรือส่วนประกอบของสมรรถนะออกมาเพ่ือน าไปวิเคราะห์สมรรถนะหลักเรื่องอ่ืนๆ

ประกอบ 

 ง.เทคนิคพัฒนาสมรรถนะ SCID (The Systematic Curriculum and Instructional 

Development Model) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชนทั่ว

โลกว่าเป็นแบบพัฒนาสมรรถนะที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ งโดยมีกระบวนการพัฒนาทั้งหมด 5 

ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Curriculum Analysis) ประกอบด้วย 6 ส่วน ส่วนแรก คือ                 

การวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis) ซึ่งต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงให้ได้ก่อน 

ตัวอย่างการค้นหาความจ าเป็น เช่น ความจ าเป็นในการฝึกอบรม ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงการ
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บริหาร ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิต ความจ าเป็นในการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือ

ความจ าเป็นในการปรับปรุงตามความต้องการด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นจะต้องฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะจะต้องใช้ส่วนที่สองคือ การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ซึ่งแนะน าให้ใช้วิธี 

DACUM จากนั้นจึงเข้าสู่ส่วนที่สามคือ การตรวจสอบงาน (Task Verification) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์

งานนั้นอาจก าหนดให้มีจ านวนพนักงานระดับช านาญการ (Expert Workers) เพ่ิมขึ้นได้ตามความ

เหมาะสม อาจเป็นตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปจนถึงกว่าร้อยคนก็ได้ โดยให้พิจารณาตามล าดับ

ความส าคัญและความยากง่ายของงานแต่ละงานเป็นหลัก จากนั้นจึงเก็บข้อมูลที่ต้องการที่ได้จากการ

ตัดสินใจร่วมกันของทีมงาน (Decision-Making Information) เช่น ข้อมูลร้อยละของคนงานในแต่ละ

สายงาน เป็นต้น เมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึงน าไปสู่ส่วนที่สี่นั่นคือ การ

คัดเลือกงาน (Select Tasks) โดยมักให้ผู้สอนงานเป็นผู้เลือกว่าจะเลือกหรือจะตัดงานบางอย่างที่มี

ความส าคัญน้อยออก  ซึ่งจะพิจารณาเลือกตามล าดับความส าคัญของงานเป็นหลัก จากนั้นจึงเข้าสู่

ส่วนที่ห้าคือ การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดงานมาตรฐาน (Standard Task Analysis) ข้อมูลที่ได้จากส่วน

นี้จะมีความส าคัญอย่างมากทั้งส าหรับการระบุขั้นตอนการปฏิบัติและตัดสินใจในงาน (Performance 

Steps and  Decision) การระบุความรู้ที่จ าเป็น การระบุมาตรฐานอุตสาหกรรม การระบุด้านความ

ปลอดภัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนและ

สร้างสื่อการสอน ส่วนสุดท้ายหรือส่วนที่หกคือ การวิเคราะห์ความสามารถทางภาษา (Literacy Task 

Analysis) ส าหรับส่วนนี้อาจจ าเป็นส าหรับงานบางอย่างเท่านั้น 

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Curriculum Design) ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยอาศัยข้อมูลที่

ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 โดยส่วนแรกเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม (Make 

Decisions) ทั้งในเรื่องการก าหนดโปรแกรมการสอนงานและการพัฒนาสื่อต่างๆที่ใช้ในการสอนงาน 

การก าหนดระดับการเรียนรู้เป็นรายบุคคล รวมถึงการพัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนอ่ืนๆ ส่วนที่สองคือ 

การปรับปรุงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Development of Learning Objectives) ให้ครอบคลุม

ขอบข่ายของงานหรือกลุ่มงาน ในส่วนที่สามเป็นการปรับปรุงวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน 

(Development of  Job Performance Measures) ทั้งหมดนี้น าไปสู่ส่วนที่สี่ซึ่งเป็นการจัดเตรียม

แผนการฝึกอบรม (Preparation of a Training Plan)  ซึ่งควรก าหนดรายละเอียดให้มากเพียงพอ

และครอบคลุมในทุกๆด้านของงานทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงความต้องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ในการน าแผนงานไปปฏิบัติจริงจะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับขั้นตอน

การพัฒนาด้วย 
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 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการสอนงาน (Instructional Development) ประกอบด้วยส่วน

หลัก 4 ส่วน โดยสองส่วนแรกสามารถเลือกได้สองแนวทาง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อการสอนที่ใช้ 

ซึ่งมักใช้ส าหรับการจัดท าสมรรถนะหรือฐานสมรรถนะ ทางเลือกแรกใช้ส าหรับพัฒนารายละเอียด

สมรรถนะ (Develop a Competency Profile) ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการเรียนรู้หรือ

โมดูลการเรียนรู้ (Develop Learning Guides or Modules) ส่วนทางเลือกที่สองใช้เพ่ือพัฒนาคู่มือ

การเรียนรู้ (Develop a Curriculum Guide) และน าไปสู่การพัฒนาแผนบทเรียนต่าง ๆ (Develop 

Lesson Plans) ไม่ว่าจะใช้ทางเลือกใดก็ตามจะน าไปสู่ส่วนที่สามคือ การพัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้  (Develop Supporting Media) ได้แก่ เครื่องฉายแผ่นใส ภาพโปสเตอร์และเครื่องฉาย

ภาพนิ่ง หรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ หรือการน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint เป็นต้น 

สื่อการสอนที่ดีมีความหลากหลายนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังช่วยดึงความสนใจ

ให้กับผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพหรือสร้างจินตภาพตามแนวคิดหรือวิธีการต่างๆที่ยุ่งยาก

ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในส่วนสุดท้ายของขั้นตอนนี้คือ การทดสอบน าร่องและปรับปรุงแก้ไขสื่อ

การสอน (Pilot-test and Revise the Materials) ขั้นตอนนี้มีความส าคัญซึ่งคุ้มค่าต่อการทุ่มเทเวลา

และค่าใช้จ่ายทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับแก้และทบทวนความต้องการ เพ่ือให้ทราบความต้องการพัฒนาที่

แท้จริง จึงต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อการสอนนั้น ก็เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์

ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความคุ้มค่าในทาง

เศรษฐศาสตร์ ซึ่งบางครั้งอาจน าสื่อการสอนอ่ืนๆ และทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้หรือดัดแปลงใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย 

  ขั้นตอนที่ 4 การน าไปปฏิบัติ (Training Implementation) ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 

คือการเริ่มใช้งานแผนการฝึกอบรม (Activating the Training Plan) ที่พัฒนาขึ้นจากขั้นตอนการ

ออกแบบ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนั่นคือได้รับคนเข้าท างานแล้ว ได้ก าหนดและฝึกผู้สอนงานแล้วและ

จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานไว้พร้อมแล้ว จึงท าการ

ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pretesting) และด าเนินการต่อในส่วนที่สอง นั่นคือ ท าการฝึกอบรม 

(Conduct the Training) และต่อด้วยส่วนที่สามคือ ท าการวัดผลการฝึกอบรม (Conduct a 

Formative Evaluation) ทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งขั้นตอนนี้มีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งเพราะการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนจะไร้ประโยชน์  ดังนั้นใน

ส่วนที่สี่จึงต้องจัดท าเอกสารการฝึกอบรม (Documenting Training)  ซึ่งจะบันทึกผลการฝึกอบรม
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ของผู้เรียนและผลการปฏิบัติงานของผู้สอน โดยข้อมูลรายละเอียดสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เหล่านี้สามารถใช้ในการรายงานแก่นายจ้างหรือผู้บริหารได้  

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Program Evaluation) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการ

วัดผลการฝึกอบรมในขั้นตอนที่ 4  เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนที่ส าคัญต่อไปคือ ประเมินผลการ

ฝึกอบรมโดยรวม (Conduct the Summative Evaluation) โดยท าการรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจ

ต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในการฝึกอบรมที่ผ่านมาว่าจะยังคงรูปแบบไว้หรือจะต้องปรับปรุงโปรแกรมการ

ฝึกอบรมต่อไป ขั้นตอนนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการเรียนการสอนใน

ภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมการฝึกอบรม ความสามารถเข้าใจบทเรียนของผู้เรียน ผลิตผลและ

การลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลเหล่านี้ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน  ท้ายที่สุดจะน ามาซึ่งการแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

1. การพัฒนาสมรรถนะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่งาน  

  เทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่งาน เป็นกระบวนการที่ ใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและตัวกลางใน

กระบวนการ (Facilitators) เพ่ือเฟ้นหาหน้าที่หลักและวัตถุประสงค์ของงานตามล าดับขั้น จากนั้นจึง

สรุปออกมาเป็นสมรรถนะของบทบาทในการปฏิบัติงาน แล้วแยกสมรรถนะย่อยหรือส่วนประกอบของ

สมรรถนะออกมา เพ่ือน าไปวิเคราะห์สมรรถนะหลักเรื่องอ่ืนๆประกอบ (จะเด็ด เปาโสภาและมนตรี 

พรหมเพ็ชร, 2548: 2-4) ระบุว่า วิธีที่ใช้ระบุสมรรถนะเรียกว่า การวิเคราะห์หน้าที่ (Functional 

Analysis) เริ่มด้วยค าจ ากัดความของความมุ่ งหมายหลัก (key Purpose) ของสาขาอาชีพที่

ก าหนดการแยกย่อยออกเป็นองค์ประกอบหรือหน้าที่ (Functions) และแยกต่อไปเป็นหน่วย และ

หน่วยย่อยของสมรรถนะ  (Units and Elements of Competence) แล้วจึงก าหนดเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน  หรือเกณฑ์พฤติกรรม (Performance Criteria)  และข้อก าหนดขอบเขต หรือขอบเขต 

(Range Statements)  ซึ่งสัมพันธ์กันไว้ในแต่ละหน่วยย่อย(Element) อีกท้ังในแต่ละหน่วยย่อยยังได้

ก าหนดชุดของหลักฐานที่ต้องการ (A set of Evidence Requirements) ไว้ด้วยเพ่ืออธิบายลักษณะ

ของการประเมินที่จ าเป็นและเป็นหลักฐานตามเกณฑ์ก าหนดของมาตรฐาน 

  การวิเคราะห์หน้าที่ ได้พัฒนาขึ้นโดย Department of Employment เพ่ือหาที่มา

ของมาตรฐานและเพ่ือให้มั่นใจว่า มาตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรน า (lead bodies)  นั้น

สามารถเปรียบเทียบได้ในรูปแบบ (Format)  และฐานผลลัพธ์ที่คงเส้นคงวา (Consistently 

Outcome Based) อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หน้าที่เป็นเพียงวิธีการเข้าสู่  (Approach)  และ

ไม่รับประกันผล  เนื่องจากผลลัพธ์เป็นเพียงแนวคิด  (Concept) ไม่ใช่ความแน่นอน (Certainty) 
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ประการส าคัญ การวิเคราะห์หน้าที่เป็นเครื่องมือส าหรับการตั้งค าถามและการมุ่งเน้นความสนใจ

มากกว่าจะเป็นวิธีการ ความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลที่เข้าใจปรัชญาของสมรรถนะ

และความสามารถของผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการควบคุมการป้อนข้อมูลของกลุ่ม

ในขณะด าเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์หน้าที่นี้เป็นเทคนิคการจัดระดับชั้น (Hierarchy)  ของ

หน้าที่ ที่ใช้อธิบายสาขาอาชีพได้ดีที่สุด  เริ่มจากความมุ่งหมายโดยรวมลงมายังการมีส่วนสนับสนุน

ของรายบุคคลที่เติมเต็มความมุ่งหมายนั้น การวิเคราะห์หน้าที่ไม่ใช่สมการคณิตศาสตร์  หากไม่เข้า

ใจความต้องการของการวิเคราะห์สาขาอาชีพแล้วก็จะเป็นผลท าให้การแยกย่อยเกิดความไม่เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์หน้าที่ไม่จ าเป็นต้องให้ค าตอบที่ถูกต้องเพราะเป็นเพียงสารสนเทศที่

ต้องการเพ่ือตัดสินว่าค าตอบควรจะเป็นอะไรโดยแสดงในรูปที่ 2-4 แสดงแผนภาพแสดงหน้าที่ 

(Functional Map) และรูปที่ 2-5 แสดงแผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram)  ที่ได้จากการวิเคราะห์

หน้าที่ 
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ภาพที่ 4 แสดงแผนผังแสดงหน้าที่ (Functional Map)   

ความมุ่งหมายหลัก 

(Key Purpose) 

บทบาทหลัก 

(Key Role) 

บทบาทหลัก 

(Key Role) 

 

บทบาทหลัก 

(Key Role) 

 

หน้าที่หลัก 

(Key Function) 

หน้าที่หลัก 

(Key Function) 

 

หน้าที่หลัก 

(Key Function) 

 

หน่วยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

 

หน่วยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

 

หน่วยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 
 

หน่วยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

 

สมรรถนะย่อย 

(Element of 

Competence) 

 

สมรรถนะย่อย 

(Element of 

Competence) 

 

สมรรถนะย่อย 

(Element of 

Competence) 

 

สมรรถนะย่อย 

(Element of 

Competence) 

 

เกณฑ์การ

ปฏิบตัิงาน 

ขอบเขต 

 

ร่องรอยหลักฐานด้าน

ความรู ้
 

ร่องรอยหลักฐานด้าน

ทักษะ 
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ภาพที่ 5 แสดงแผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram)  
ที่มา:  (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2551) 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 

(Key Purpose) 
บทบาทหลัก
(Key Roles) 

หน้าที่หลัก 
 

หน่วยสมรรถนะ 
 

สมรรถนะย่อย/หน่วยย่อย 
 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 
ขอบเขต 

 
ร่องรอยหลักฐาน 

ด้านความรู ้

ร่องรอยหลักฐาน 

ด้านทักษะ 

A111 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A112 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A121 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A122 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A123 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A211 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A212 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A221 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A222 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A231 หน่วยสมรรถนะย่อย 

 
A232 หน่วยสมรรถนะย่อย 

B111 หน่วยสมรรถนะย่อย 

B112 หน่วยสมรรถนะย่อย 

ความมุ่งหมายหลัก A บทบาทหลัก 

 

A1 หน้าที่หลัก 

 

A11 หน่วยสมรรถนะ 

 

A12 หน่วยสมรรถนะ 

 

A21 หน่วยสมรรถนะ 

 

A22 หน่วยสมรรถนะ 

 

A23 หน่วยสมรรถนะ 

 

A2หน้าที่หลัก 

 

B บทบาทหลัก 

 

B1 หน้าที่หลกั 

 

B11 หน่วยสมรรถนะ 
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    กรณีจัดท าเป็นเอกสาร A4 นิยมเขียนแสดงแผนภาพแสดงหน้าที่ (Functional Map) 

โดยแบ่ง เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แสดงส่วนแรกประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose)   

เขียนแยกแขนงออกเป็นบทบาทหลัก (Key Roles)  และหน้าที่หลัก (Key Functions)  ในสดมภ์ของ

ระดับท่ี (1), (2) และ (3) ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงแผนภาพแสดงหน้าที่ (Functional Map) ส่วนที่ 1  
ที่มา:  (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2551) 
 

  ส่วนที่ 2 แสดงส่วนที่แยกออกมาจากส่วนที่ 1 โดยใช้หน้าที่หลักแต่ละหน้าที่มาเขียน

แยกแขนงออกเป็นหน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) ในสดมภ์ระดับที่ (4) และสมรรถนะ

ย่อย (Elements of Competence) ในสดมภ์ระดับท่ี (5) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 7 แสดงแผนภาพแสดงหน้าที่ (Functional Map) ส่วนที่ 2  
ที่มา:  (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2551) 

 

  พื้นฐานของการวิเคราะห์หน้าที่ (The Fundamentals of Functional Analysis) 

  จะเด็ด เปาโสภาและมนตรี พรหมเพ็ชร (2548: 26) กล่าวว่า ในการวิเคราะห์หน้าที่

พ้ืนฐานมีหลักการเขียนดังนี้  ข้อก าหนดความมุ่งหมายหลัก  (The Key Purpose Statement) 

ข้อความ หรือข้อก าหนดความมุ่งหมายหลักเพ่ือมุ่งไปที่การแยกย่อยหน้าที่ต่างๆ ที่ควรระบุในรูปของ

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงภายในองค์การ ข้อความของความมุ่งหมายหลักคล้ายกับข้อความของภาระหน้าที่ 

(Mission Statement) โดยเขียนในรูปของ กริยา-กรรม-เงื่อนไข (Verb-Object-Condition) 

 

 

 

 

 

A1 หน้าท่ีหลัก A11 หน่วยสมรรถนะ 

 

A111 สมรรถนะย่อย 

 A111 สมรรถนะย่อย 

 A12 หน่วยสมรรถนะ 

 

A121 สมรรถนะย่อย 

 A122 สมรรถนะย่อย 

 
A2 หน้าท่ีหลัก A21 หน่วยสมรรถนะ 

 

A211 สมรรถนะย่อย 

 A212 สมรรถนะย่อย 

 

หน้าท่ีหลัก 
(Key Functions) 
 

หน่วยสมรรถนะ 
(Units of Competence) 

สมรรถนะย่อย/หน่วยย่อย 
(Elements of Competence) 

 

(4) (3) (5) 
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 2. บทบาทหลักและหน้าที่หลัก (Key Roles and Key Functions) 

    บทบาทหลัก (Key Roles)  เกิดจากการแยกย่อยความมุ่งหมายหลักให้เกิดระดับชั้น

ถัดลงไปคือ  ที่ระดับชั้นที่ 2 บทบาทหลักนี้จะประกอบด้วยหน้าที่หลัก (Key function)  ซึ่งเป็น

ระดับชั้นที่ 3 มีวิธีเขียนดังนี้ 

2.1 เขียนในรูปของกริยา-กรรม-เงื่อนไข (Verb-Object-Condition) 

2.2 ในแต่ละระดับชั้นเมื่อรวมกันแล้วต้องสนองข้อก าหนดของระดับชั้นที่สูงกว่า 

2.3 ได้มีการทบทวนและสลับเปลี่ยนโยกย้าย 

2.4 สามารถเขียนข้อความน าหน้าว่า  ‘(ผู้ปฏิบัติ)  จะต้องสามารถ …’ (‘the person 

shouldbe able to …’) ได้แต่ละไว้ไม่ต้องเขียน 

 3.หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence)  เป็นการรวมหน่วยย่อยต่างๆที่สัมพันธ์

กันเข้าด้วยกันใช้เพื่อแสดงเป็นรายการของมาตรฐานสมรรถนะ มีวิธีเขียนดังนี้ 

3.1 เขียนในรูปของกริยา-กรรม-เงื่อนไข (Verb-Object-Condition) 

3.2 สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยรายบุคคล โดยจะท าคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของกลุ่ม 

 4. หน่วยย่อย (Elements/Elements of Competence) บางทีเรียกว่า สมรรถนะ

ย่อย  เป็นระดับชั้นสุดท้ายของการวิเคราะห์หน้าที่วิธีการเขียน คือ 

4.1 เขียนในรูปแบบของกริยา-กรรม-เงื่อนไข (Verb-Object-Condition) 

4.2 สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยรายบุคคล โดยจะท าคนเดียว หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

4.3 มีองค์ประกอบสนับสนุนคือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขตหรือข้อก าหนดขอบเขต 

(Range Statement) หลักฐานที่ต้องการ (Evidence requirements) ที่ท าให้สามารถประเมินได้

ประกอบ 

4.4 สามารถท าส าเร็จได้รายบุคคล 

 คู่มือสมรรถนะ ในการน าเครื่องมือสมรรถนะมาใช้ องค์การจะมีการจัดท าสิ่งที่เรียกว่า 

“คู่มือสมรรถนะ” (Competency Dictionary) ขึ้นมา เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบทิศทางของการบริหาร

สมรรถนะของบุคลากรในองค์การให้เป็นระบบ คู่มือสมรรถนะ หมายถึง เนื้อหารายละเอียดของ

สมรรถนะของบุคลากรที่องค์การก าหนดขึ้นมา โดยประกอบไปด้วย ชื่อหัวข้อสมรรถนะ การให้ค า

นิยามความหมายและการก าหนดระดับของสมรรถนะ  เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการน า
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สมรรถนะไปใช้ในองค์การ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คู่มือสมรรถนะมักจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่ส าคัญ

ดังต่อไปนี้ 

 ก. หัวข้อสมรรถนะที่ต้องการ (Competency Topic)  โดยการระบุว่า ในคู่มือสมรรถนะ

ขององค์การนี้ จะมีสมรรถนะครอบคลุมในหัวข้อใดบ้าง  เช่น สมรรถนะหลัก (Core competencies) 

ที่ทุกต าแหน่งต้องมีทักษะด้านการบริหาร (Management skills) ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (Technical 

skills)   

 ข. ค านิยามของแต่ละหัวข้อสมรรถนะ (Competency Definition) โดยการระบุให้เห็นว่า

ในแต่ละหัวข้อสมรรถนะที่องค์การก าหนดไว้นั้น องค์การให้ความหมายครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่ง

เป็นค านิยามเฉพาะที่องค์การนั้นก าหนดขึ้นมาใช้เอง เช่น ความคิดริเริ่ม หมายถึงมีความตั้งใจที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าจะรอรับค าสั่งโดยมักเริ่มปฏิบัติด้วยตนเองก่อนอยู่

เสมอ มีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าก่อนการท าภารกิจทุกครั้ง มีความพยายามเพ่ือท างานให้งาน

บรรลุผลเกินเป้าหมาย เป็นต้น 

 ค. จ านวนระดับของสมรรถนะ (Competency level , Proficiency level)  โดยการ

ระบุให้เห็นว่าในหัวข้อสมรรถนะหนึ่งๆจะมีการแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ถ้าก าหนดระดับสมรรถนะเป็น 5 

ระดับ ระดับขีดความสามารถระดับที่ 5 จะต้องมีรายละเอียดของสมรรถนะที่สูงกว่าระดับขีด

ความสามารถระดับที่ 4  ระดับขีดความสามารถระดับที่ 4  จะต้องมีรายละเอียดของสมรรถนะที่สูง

กว่าระดับขีดความสามารถระดับท่ี 3 เป็นล าดับไปเช่นนี้ ดังตัวอย่างเกณฑ์ในการวัดระดับดังนี้ 

  ระดับที่ 5  ยอดเยี่ยม/สูงเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงานให้ประสบ

ผลส าเร็จ 

  ระดับท่ี 4  เกินมาตรฐาน/เกณฑ์เก่ียวกับคุณภาพและปริมาณของพฤติกรรมที่ต้องการ 

  ระดับท่ี 3 มาตรฐานตรงตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและปริมาณของพฤติกรรม 

  ระดับที่ 2 ต่ ากว่ามาตรฐานไม่ถึงเกณฑ์ด้านคุณภาพและปริมาณของพฤติกรรมที่

ต้องการ 

  ระดับท่ี 1 ใช้ไม่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีต้องการส าหรับการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

 ง. การจัดท า Competency Mapping คือ การที่องค์การก าหนดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

พนักงานในแต่ละระดับในองค์การ จะต้องมีขีดความสามารถในระดับใด เช่น หัวข้อสมรรถนะเรื่อง 

“ความคิดสร้างสรรค์”แบ่งออกเป็น 5 ระดับขีดความสามารถ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

และระดับ 5 ก็มาก าหนดให้เห็นว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องมีขีดความสามารถอยู่ในระดับใด 
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 จ. คุณลักษณะของสมรรถนะในแต่ละระดับ  (Competency Characteristics)  ด้วยการ

ที่ในแต่ละระดับจะต้องมีการอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของสมรรถนะก ากับเอาไว้ด้วย 

เพ่ือให้พนักงานแต่ละคนสามารถทราบได้ว่าองค์การคาดหวังที่จะ ให้เขามีความรู้ ทักษะ และ

พฤติกรรมใดบ้าง และจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรด้วย เพราะจะ

สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนหลักสูตร หรือการพัฒนาต่างๆ ให้สอดคล้องกับระดับ

สมรรถนะที่ก าหนดไว้ เช่น สมรรถนะด้านความคิดริเริ่มวัดพฤติกรรมการปฏิบัติจากการมีการวางแผน

และเตรียมการล่วงหน้าเสนอความคิดเห็นของตนเองเพ่ือให้มีการปรับปรุงสร้างโอกาสให้กับตนเองใน

การพัฒนางานที่ปฏิบัติด าเนินการ โดยไม่ต้องถูกขอร้องให้ปฏิบัติงานได้เกินความคาดหวังของผู้อ่ืน 

มุ่งมั่นเสนอแนะให้มีการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน คิดนอกกรอบจากเดิมที่

ผู้อื่นเคยปฏิบัติมา เป็นต้น 

 การพัฒนาสมรรถนะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่งาน จ าเป็นที่ต้องเริ่มต้นที่การ

วิเคราะห์หน้าที่หลักแต่ละหน้าที่ให้ชัดเจนโดยระบุบทบาท ภาระหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่หลักนั้นๆ 

จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ว่าหน้าที่หลักหนึ่งๆ สามารถแยกย่อยระดับงานลงไปเป็นหน่วยสมรรถนะ ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยหน้าที่หลักที่แตกย่อยลงมาให้สามารถปฏิบัติได้ด้วยรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

แต่ก็ยังสามารถระบุบทบาทหน้าที่ลงหน่วยย่อยที่สามารถปฏิบัติให้ส าเร็จได้ด้วยรายบุคคลคนเดียว 

 กระบวนการประเมินสมรรถนะ 
  การประเมินสมรรถนะเป็นเรื่องยากกว่าการประเมินด้านอื่นๆซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมิน การประเมินสมรรถนะสามารถท าได้ดังนี้  (มนต์ชัย เทียนทอง, 2539: 

206) 

1. การประเมินสมรรถนะจะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินขึ้นก่อนเช่น ความเร็ว 

ความสามารถ ความถูกต้อง ความแม่นย า หรือความสมบูรณ์เป็นต้น รวมทั้งตัวแปรหรือข้อมูลทาง

เทคนิคที่ได้จากเครื่องวัด หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการทดลองเพ่ือประเมินสมรรถนะ 

2. วิธีการประเมินสมรรถนะท าได้ 2 วิธี ได้แก่ การประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ปรากฏ

อยู่ในเอกสาร คู่มือ หรือแผ่นข้อมูล และการประเมินเปรียบเทียบกับระบบอ่ืน ๆ หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

ที่มีอยู่เดิม ตั้งแต ่2 ระบบข้ึนไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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3. ผู้ที่ประเมินจะต้องมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับระบบที่จะประเมินเป็น

อย่างดี ดังนั้นการประเมินสมรรถนะจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่สามารถประเมินจากผู้ใช้

ระบบได้ 

4. กระบวนการประเมิน จะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีอิทธิพลต่อ

ผลการประเมิน รวมทั้งจะต้องจัดสภาพแวดล้อมของระบบหรือเครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นให้อยู่ใน

สภาพจริงแต่บางกรณีอาจประเมินสมรรถนะโดยการจ าลองสถานการณ์ก็ได้ แต่ต้องก าหนดเงื่อนไข

ของการประเมินให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงมากท่ีสุด 

    การประเมินสมรรถนะเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒิท า

การประเมิน และก่อนท าการประเมินต้องก าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ประเมินเสียก่อน จึงจะสามารถ

ประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ที่ก าหนดไว้ ผู้ท าการประเมินต้องมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์

เกี่ยวกบัระบบที่จะประเมินเป็นอย่างดี จึงจะสามารถประเมินได้ใกล้เคียงความเป็นจริง  

 สมรรถนะในระบบข้าราชการไทย 

1. กลุ่มงานในระบบราชการพลเรือน 

  กลุ่มงานในระบบราชการพลเรือนไทยมี 18 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานสนับสนุน

ทั่วไป กลุ่มงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน กลุ่มงานให้ค าปรึกษา กลุ่มงานบริหาร กลุ่ม

งานนโยบายและวางแผน กลุ่มงานศึกษาวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานข่าวกรองและสืบสวน กลุ่มงาน

ออกแบบเพ่ือพัฒนา กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ กลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ 

กลุ่มงานบริการประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะ ด้านกลุ่ม

งานเอกสารราชการและทะเบียน กลุ่มงานการปกครอง และกลุ่มงานอนุรักษ์ 

2. สมรรถนะหลักประจ ากลุ่มงานราชการพลเรือน 

  เพ่ือให้การท างานของระบบข้าราชการไทย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา

องค์การราชการไทย ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2548 ก: 12-13) จึงได้

ก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่มงานขึ้นจ านวน 8 ด้านให้กับกลุ่มงานของข้าราชการดังต่อไปนี้ การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจการ

คิดวิเคราะห์ ความถูกต้องของงาน และความยืดหยุ่น ผ่อนปรน 
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3. ความหมายของสมรรถนะหลักประจ ากลุ่มงาน 

  ความหมายของสมรรถนะหลักประจ ากลุ่มงานแต่ละด้านมีดังนี้ 

3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติ

หน้าที่ราชการให้ดีกว่าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาหรือให้เกินมาตรฐานที่ส่วนราชการมีอยู่ รวมถึงการ

สร้างสรรค์พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ท้าทาย 

3.2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความเต็มใจ ตั้งใจและความพยายาม

เอาใจใส่ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการ 

3.3 การสะสมความช านาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาการต่างๆมาปฏิบัติงานได้อย่างมีสัมฤทธิผล 

3.4 การยึดมั่นในจริยธรรมความถูกต้อง (Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ

ตนเองอย่างถูกต้องตามหลักการกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม หลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือ

รักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

3.5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน 

เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือหน่วยราชการ โดยผู้ปฏิบัติการมีฐานะเป็นสมาชิกและไม่จ าเป็นต้องมีฐานะ

เป็นหัวหน้าทีม 

3.6 ด้านการคิดวิ เคราะห์  (Analytical thinking) หมายถึง การท าความเข้าใจ

สถานการณ์ประเด็นปัญหา แนวคิด หลักทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็น

ส่วนย่อยๆหรือวิเคราะห์สถานการณ์ทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่ปัญหาหรือสถานการณ์อย่าง

เป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถระบุได้ว่า อะไรเกิดก่อนหลัง ตลอดจนระบุเหตุผล

ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆได้ 

3.7 ด้านความถูกต้องของงาน (Concern for order) หมายถึง ความพยายามที่จะ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามให้เกิด

ความชัดเจนขึ้นในบทบาทหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ 

3.8 ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 
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4. มิติสมรรถนะ  

  ใช้ส าหรับประกอบการพิจารณาสมรรถนะที่มีความแตกต่างกันซึ่ง ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553: 3 – 4) ได้ใช้มิติประกอบการพิจารณาระดับสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

4.1 ระดับความเข้มข้น หรือความสมบูรณ์ของกิจกรรม เช่น ระดับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ความเข้มข้นหรือความสมบูรณ์ของกิจกรรม ได้แก่ พยายามท างานให้ดี ท างานได้ตามเป้าหมาย 

สามารถปรับปรุงงาน และสามารถท างานที่โดดเด่นหรือการท างานเป็นทีม เริ่มจากการท าในส่วนของ

ตน และท างานร่วมกับผู้อ่ืน จนถึงเป็นผู้ประสานงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 

4.2 ขนาดของผลกระทบ มักอธิบายเป็นจ านวนของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับฝ่าย 

หรือทั้งส่วนราชการ เป็นต้น กล่าวคือ ผลกระทบจากการแสดงออกในระดับที่ 5 ของสมรรถนะการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์นั้น ต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการหรือประเทศในภาพรวม นอกจากนั้นระดับผลกระทบ

ยังหมายรวมถึงผลกระทบต่อผู้รับการประเมินด้วย เช่น ผลกระทบจากการแสดงออกในระดับที่  5 

ของการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมนั้นจะเกิดผลเสียต่อผู้รับการประเมิน แต่ผู้รับ

การประเมินก็ยังคงอุทิศตนเพื่อความถูกต้องและคุณธรรม ซึ่งเป็นระดับพฤติกรรมที่ท าได้ยากมาก 

4.3 ระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมในสมรรถนะกลุ่มความคิด ใน

เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อาจมีระดับของการเข้าใจแนวคิดเชิงทฤษฎีในระดับที่ 2 

และซับซ้อนขึ้นจนสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของงานได้ในระดับที่ 3 

4.4 ระดับของความพยายาม หรือเวลาที่ใช้ในการแสดงพฤติกรรม เช่น สมรรถนะใน

การท างานเป็นทีม อาจมีระดับของความพยายามในการที่จะสนับสนุนทีมงานเป็นมิติที่พิจารณา

เพ่ิมเติม ได้แก่ไม่ได้ใช้ความพยายามพิเศษใดๆ ในการท างานกับทีมงานเลย ใช้ความพยายาม

นอกเหนือจากงานประจ าใช้เวลานอกเหนือจากการท างานตามปกติ เป็นต้น หรือในสมรรถนะเรื่อง

บริการที่ดีนั้น อาจเริ่มจากพยายามแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการในระดับที่ 2 และพยายามให้บริการจน

เกินความคาดหวังในระดับที่ 3 เป็นต้น 

    จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ 

ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงาน

อ่ืนๆ ในองค์การ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง สมรรถนะก็คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เป็นกลุ่ม

พฤติกรรม ที่องค์การต้องการจากข้าราชการเพ่ือเชื่อว่า หากข้าราชการมีพฤติกรรมการท างานในแบบ

ที่องค์การก าหนดจะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์การบรรลุ
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เป้าประสงค์ที่ต้องการ การพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วยทักษะ ความรู้ การรับรู้ตนเอง คุณลักษณะ 

แรงขับและพฤติกรรม โดยที่สมรรถนะมีองค์ประกอบของสมรรถนะหลักของพนักงาน สมรรถนะด้าน

บริการ สมรรถนะตามงาน สมรรถนะความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งสมรรถนะสามารถน ามาใช้ในการวิจัย 

การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 ส าหรับในประเทศไทย องค์การธุรกิจหลายแห่งได้ตื่นตัวและน าระบบสมรรถนะมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) บริษัท เอไอเอส จ ากัด
(มหาชน) กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน) ในปัจจุบันนี้บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ 
ก าลังให้ความสนใจและพัฒนาระบบสมรรถนะของตนเอง ส าหรับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจก็เห็น
ความส าคัญและให้ความสนใจในการน าระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่นเดียวกัน เช่น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จ้างบริษัท HAY Group มา
เป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น จะก าหนดให้
ข้าราชการทุกคนต้องมีสมรรถนะหลักร่วมกัน 5 สมรรถนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการ
พลเรือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันและได้เริ่ม
ทดลองใช้กับข้าราชการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) 
  สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมและทวี
ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การชั้นน า
ต่างๆ ได้น าเอาระบบสมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทางและคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหนึ่งด้วย ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์การและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆขององค์การ มาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การอย่างมีระบบ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์การและยุทธศาสตร์ของ
องค์การ 

3. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของทรัพยากรบุคคลสามารถ
น าไปใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ เช่น การสรรหา การ
คัดเลือก การปฏิบัติงาน การพัฒนา การประเมินผล การก้าวหน้าในสายอาชีพ การเลื่อนต าแหน่งและ
การจ่ายผลตอบแทนเป็นต้น 
 ขั้นสุดท้ายก็คือการน าระบบสมรรถนะไปเป็นพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
บุคลากรขององค์การมีสมรรถนะสูงขึ้นก็จะท าให้ ปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ สุดท้ายก็จะส่งผลให้
องค์การมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ (Excellence Performance) 

 สมรรถนะในการท างาน 
 ระบบสมรรถนะในการท างาน (Competency Model) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถน ามาใช้ในการ สรรหา รักษา และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ต าแหน่ง
ก าหนด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามผลตามท่ีคาดหวังไว้  
 สมรรถนะในการท างาน (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
(Knowledge, Skills, Personal Attribute) ของบุคคลที่จ าเป็นต้องมี เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีความรู้ 
พนักงานก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ความรู้นี้มักจะได้จากการศึกษา อบรม 
สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ 

2. ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้า ไม่
มีทักษะแล้ว ก็ยากที่ท าให้พนักงานท างานให้มีผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายที่ก าหนด ไว้ได้ 
ทักษะนี้มักจะได้มาจากการฝึกฝน หรือกระท าซ้ าๆอย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดความ ช านาญในสิ่งนั้น  

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม แรงจูงใจและความต้องการส่วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัวและ เปลี่ยนแปลงได้
ไม่ง่ายนักคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการ ท างาน และท าให้งานไม่
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ประโยชน์ของการน าระบบสมรรถนะไปใช้ในองค์การ 
 การน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การมีประโยชน์ต่อ
บุคลากร ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
  ประโยชน์ต่อบุคลากร 

1. ได้ทราบถึงสมรรถนะของตนเอง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
2. ได้ทราบพฤติกรรมที่องค์การต้องการให้มีในต าแหน่งนั้นๆ และสามารถใช้ในการวัดผล

สมรรถนะและพฤติกรรมในการท างานได้อย่างเป็นระบบมาตรฐานชัดเจนทั้งองค์การ 
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3. ได้ทราบถึงการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ของตนเอง และ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้อย่างชัดเจน 
 ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

1. ช่วยให้ทราบถึงสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2. เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลของในหน่วยงาน 
3. เป็นเครื่องมือในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

ท างานในต าแหน่งต่างๆของหน่วยงาน 
  ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง 

1. สามารถเชื่อมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์การหรือยุทธศาสตร์ของ
องค์การมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน 

2. ใช้สมรรถนะเป็นตัวผลักดันให้องค์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัฒนธรรมองค์การหรือยุทธศาสตร์ขององค์การ 

3. ช่วยให้องค์การสามารถประเมินสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลในองค์การและใช้ใน
การก าหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ 

4. ใช้วัดและประเมินผลการด าเนินงานของทรัพยากรบุคคลภายในองค์การได้อย่างเป็น
ระบบและชัดเจน  
 ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เห็นภาพรวมสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ตามกลุ่มงาน สมรรถนะตามสายวิชาชีพของบุคลากรทุกต าแหน่ง 

2. สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลในองค์การได้
ตรง ตามสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ เช่นการสรรหา การคัดเลือก 
การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การดูแลรักษาบุคลากรและการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
             เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์และคณะ (2548) ท าวิจัยเรื่อง สมรรถภาพทางวิชาชีพและ
เจตคติของช่างเทคนิคโลหะ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรม เหล็กกล้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานประกอบการ
และผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคโลหะ ในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กกล้า มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคโลหะทั้งสิ้น 9 ด้าน พบว่า ผู้บริหารและ
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ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตรงกันระดับมาก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการติดตั้งและ
บ ารุงรักษาระบบการท างานเครื่องจักรกล ด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ด้าน
การทดสอบและปฏิบัติการ ด้านการเชื่อม ด้านการปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะและด้านการอ่านเขียนแบบ 
รองลงมาในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือด้านการตกแต่งผิวส าเร็จ ส่วนเจตคติในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ผู้บริหารฯและผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นตรงกันในระดับมากทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรม ด้าน
การปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์  Castillo (2005: 48) ได้ศึกษาค าจ ากัดความ
ของสมรรถนะในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ พบว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กระดับท้องถิ่นหรือ
องค์การขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ต่างก็อยู่ในภาวะต้องแข่งขันตลอดเวลา สมรรถนะเป็นเรื่องที่ต้อง
ให้ความสนใจและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์การ Leitch Review of Skills 
final report.(2006) ศึกษาความต้องการทักษะของประเทศอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบกับสถานการณ์
ปัจจุบันและประเทศต่างๆ ในโลก โดยประเทศอังกฤษสร้างความ เข้มแข็งและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจมาอย่างยาวนานโดยเป็นผู้น าในกลุ่มประเทศ G7 ตลอด 14 ปี อย่างไรก็ตามแนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลกก าลังเปลี่ยนไปโดยมีประเทศจีนและอินเดียที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาด้าน
ทักษะของอังกฤษมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ร้อยละ 95 ของทักษะพ้ืนฐานด้านการศึกษาและการใช้
ตัวเลขมีระดับสูงขึ้นจากร้อยละ 85 ในด้านพ้ืนฐานการศึกษาและร้อยละ 75 จากการทักษะใช้ตัวเลข
ซึ่งเป็นข้อมูลในปี 2005 มากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานมี คุณวุฒิในระดับ 2 ซึ่งเพ่ิมจากร้อยละ 69 
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเพ่ิมถึงร้อยละ 95 ในอนาคต อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาให้
เพ่ิมทักษะที่หลากหลายในบุคคลในทุกๆ ระดับ การลงทุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะจึงเป็นสิ่งจ าเป็นใน
การเพ่ิม GDP ของประเทศ  Nizam และคณะ (2009) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในประเทศจอร์แดน โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบ 
Competency Based Teacher Education (CBTE) วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้าง
สมรรถนะความรู้ความสามารถ ให้กับครูผู้สอนในประเทศจอร์แดน โดยรูปแบบการฝึกอบรมประกอบ
ไปด้วย 10 หัวข้อครอบคลุมสาระส าคัญ 3 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านโครงสร้างและระบบการ
จัดการห้องเรียน และด้านการวัดผลตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบไปด้วยครูผู้สอนจ านวน 50 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองใช้เวลาในการฝึกอบรมตามเนื้อหาที่ก าหนดเป็น
เวลา 5 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มควบคุม ใช้เวลาเท่ากัน ส าหรับศึกษาเนื้อหาของบทเรียนตามปกติ ตาม
รูปแบบการสอนของกระทรวงศึกษาในประเทศจอร์แดน ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนการฝึกอบรม ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใน
ด้านเพศ ความเชี่ยวชาญวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
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 สมรรถนะเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันมุ่งสู่
ความส าเร็จ ตัวสมรรถนะสามารถแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมรรถนะหลักขององค์กร และ
สมรรถนะหลักของรายบุคคล สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่เน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ เพ่ือจะท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล สมรรถนะมิใช่แค่ใช้ในการท างาน แต่ยังสามารถใช้
ในชีวิตประจ าวันทั่วไปได้ด้วย  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เกิดขึ้นมาพร้อมกับที่มนุษย์เริ่มมีความ
สงสัยและสนใจคิดหาค าตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสังคม มักนิยม
ท าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในลักษณะนี้ ซึ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงปรัชญาหรือหลักทางความคิด ไม่ใช่
การวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพมักเน้นการวิจัยภาคสนามที่ไม่ใช่การส ารวจ จึงมีหน่วยการศึกษาวิจัย
จ านวนน้อยและจะเลือกหน่วยศึกษาเป็นชุมชนมากกว่าบุคคล แต่ในการศึกษาจะกระท าการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกของตัวบุคคลในฐานะที่ เป็นสมาชิกของชุมชนที่ก าลังสนใจศึกษาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งเน้นการแสวงหาเหตุผลและหลักการมากกว่าการวิเคราะห์ทาง
ตัวเลขสถิติ แล้วจัดท าข้อสรุปพร้อมค าแนะน าเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่เชื่อถือได้เพ่ือตอบค าถามตามที่
ก าหนดในวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ทั้งนี้การเลือกวิธีการศึกษาจะขึ้นอยู่กับค าถามของการวิจัยเป็น
ส าคัญ 

 ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นศาสตร์ที่มีกระบวนการเพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูลที่มุ่งแสวงหา
ความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยนักวิจัยเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม เพ่ือค้นหาข้อมูลที่เป็นจริง จากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้มีประสบการณ์รู้ลึกรู้จริงครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน ามาท าการ
วิเคราะห์ ตีความให้ความหมาย ของค าพูดและการกระท าต่างๆ ของบุคคลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ
บูรณาการ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการระเบียบวิธีวิจัย ท าให้ได้ข้อมูลที่มาก
เพียงพอต่อการสรุป เป็นข้อค้นพบความรู้ความจริงใหม่ในแต่ละเรื่องที่ศึกษาวิจัย 
 สิ่งส าคัญที่สุดคือตัวผู้วิจัยเองจะต้องเป็นผู้ด าเนินการวิจัยโดยการค้นคว้า บันทึก เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ในประเด็นของเรื่องที่ท าการวิจัย
ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มและจากเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยน ามาท าการวิเคราะห์สร้างข้อสรุปแบบต่างๆ เช่น เชิงอุปนิสัย เชิงพรรณนา ฯลฯ ด้วย
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การท าความเข้าใจและตีความให้ความหมาย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ความจริงใหม่ๆท่ีสร้างความเข้าใจใน
เชิงลึกของปรากฏการณ์ต่างๆ ตามธรรมชาติ ทั้งนี้จะให้ความส าคัญกับการศึกษาเฉพาะกรณีท่ีเป็นไปได้ 
 อย่างไรก็ดี มีนักวิจัยและนักวิชาการจากต่างประเทศและในประเทศที่มีชื่อเสียงและมี
ผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งท่านได้น าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จากการศึกษาทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักและ
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพที่มี
คุณค่าอย่างถูกต้องแท้จริงและกว้างขวาง ในมิติของปรากฏการณ์ต่างๆนับว่ามีความส าคัญและมี
ประโยชน์อย่างยิ่งดังนี้ 
 จริยา เสถบุตร (2537) บรรยายไว้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการแสวงหาความรู้โดย
อาศัยวิธีการเชิงประจักษ์หรือจากแหล่ง ข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือท าความเข้าใจกับระบบกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์การ ความหมายของพฤติกรรมของบุคคล หรือของวัฒนธรรมของชุมชน ที่
ท าการศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือค้นหากฎเกณฑ์ สร้าง
แนวคิดหรือสมมติฐานใหม่ๆ จากแหล่งที่ท าการศึกษา 
 การวิจัยเชิงคุณภาพมีรากฐานมาจากความเชื่อในแนวคิดเชิงธรรมชาตินิยม (naturalism) 
และแนวคิดในเชิงปรากฏการณ์นิยม กระแสความคิดเหล่านี้ มุ่งแสวงหาความเป็นจริงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
มนุษย์นั้น มีจุดก าเนิดของความเป็นมา และลักษณะเป็นกระบวนพลวัต และมนุษย์เรานั้นมีการรับรู้ มี
ระบบความคิด มีโลกทัศน์เฉพาะตน การพูดจา หรือการกระท าใดใดของแต่ละบุคคล เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากว่า บุคคลนั้นจะตีความหมายโลกที่อยู่รอบๆ ตัวเขาว่าเป็นอย่างไร? ซึ่งในตัวเขาเองจะรู้
ความหมายของพฤติกรรมที่กระท าได้ดีที่สุดของข้อเท็จจริงที่เก็บได้ แล้วน าเสนอข้อค้นพบในรูปแบบ
การบรรยาย หรืออาจสร้างออกมาเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ หรือ
ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัย
เชิงประวัติศาสตร์ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นกระบวนการในการด าเนินการเชิงบูรณาการของแต่ละขั้นตอน
ตามระเบียบวิธีการวิจัยไปพร้อมๆ กันทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนวางกรอบแนวคิดในการวิจัย การ
เข้าหาปรากฏการณ์จนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพรวมในทุกมิติแล้วจะตีความหมายของ
ปรากฏการณ์นั้นๆ โดยสะท้อนความจริงออกมาจากวิสัยทัศน์ หรือมุมมองของผู้ให้ข้อมูล 
 เกียรติสุดา ศรีสุข (2548: 1-2) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เป็นการวิจัยที่มีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ คุณลักษณะ พฤติกรรมสภาพการณ์ 
หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์ หรือความ
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เชี่ยวชาญของผู้วิจัยนั้นๆ เป็นอย่างมากในการที่จะวิเคราะห์ ให้ความหมายวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลที่
รวบรวมได้ ได้อย่างถูกต้อง ละเอียดลึกซ้ึง 
 สุมิตร สุวรรณ (2545: 2) ให้ความหมาย การวิจัยเชิงคุณภาพ คือการแสวงหาความรู้จาก
ปรากฏการณ์สังคมและจากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติ สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด 
การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่างๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์โดยตรงมักใช้ในเวลานานใน
การศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เน้นการใช้สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกตและการ
สัมภาษณ์เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (Inductive) 
 อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2536: 1-2) การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่แสวงหาความจริงใน
สภาพที่ เป็นอยู่ โดยธรรมชาติ (Naturalistic inquiry) ซึ่ งเป็นการสอบสวนมองภาพรวมทุกมิติ 
(Holistic perspective) ด้วยตัวผู้วิจัยเอง เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ สนใจกับ
สภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ เป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย์ และ
ความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย (Inductive analysis)  
 John W. Creswell (1998: 15) ชาย  โพธิสิตา (2548: 25) ให้ความหมาย การวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยเพ่ือหาความเข้าใจบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีอันมีลักษณะ
เฉพาะที่มุ่งค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาของมนุษย์ นักวิจัยสร้างภาพหรือข้อมูลที่ซับซ้อน
เป็นองค์รวม วิเคราะห์ข้อความรายงานทรรศนะของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดและด าเนินการศึกษาใน
สถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ 
 จุมพล พูลภัทรชีวิน (2551: 54-55) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่า เป็นการ
ศึกษาวิจัยที่พรรณนาโลกของชีวิตมนุษย์จาก “ด้านใน” มาสู่ “ด้านนอก” (From the inside out) 
กล่าวคือเป็นการศึกษาวิจัยที่มองจากทรรศนะของบุคคลที่มีส่วนรวมในเหตุการณ์หรือในปรากฏการณ์
นั้นๆ เป็นการวิจัยที่ให้ความส าคัญด้านการรู้สึกแบบ “คนใน” ขณะเดียวกันพยายามแสวงหาความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงทางสังคม (Social reality) การให้ความสนใจกับกระบวนการ 
(Processes) แบบแผนของความหมาย (Meaning Pattern) ลักษณะทางโครงสร้าง (Structural 
Features) การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นการแสวงหาความรู้ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมจาก
สภาพความเป็นจริงในทุกมิติ เป็นการศึกษา ติดตามระยะยาว และเจาะลึก โดยในการศึกษา
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการศึกษาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้าน
ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมายที่มนุษย์ก าหนดขึ้น 
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 Denzin and Lincoln (2000: 3) ให้นิยามการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่นักวิจัย เอาตัวเองไปอยู่ในโลกที่เขาศึกษา การวิจัยแบบนี้ ประกอบด้วย
ปฏิบัติการเก็บข้อมูล เพ่ือตีความการแปลสภาพโลก หรือสิ่งที่นักวิจัยสังเกตให้อยู่ในรูปการเสนอแบบ
ต่างๆ เช่นบันทึกจากภาคสนาม ข้อความจากการสัมภาษณ์ การสนทนา รูปแบบ รูปภาพ และการ
บันทึกต่างๆ  
 นักวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Researchers) ท าการศึกษาสิ่งต่างๆในสถานการณ์ที่
เป็นธรรมชาติ พยายามเข้าใจความหมายหรือตีความหมายปรากฏการณ์ต่างๆ ตามที่ประชากรผู้ถูก
ศึกษาให้แก่ปรากฏการณ์เหล่านั้น โดยใช้วิธีการตีความในเนื้อหาสาระ  (Subject matters) คือ
พยายามใช้ความรู้สึก หรือการตีความปรากฏการณ์ในรูปของความหมายที่คนเป็นผู้น าสิ่งนั้นๆแสดง
ออกมา  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะของกระบวนการประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ 
และการวิเคราะห์ธรรมชาติของการคงอยู่ ที่มาของความรู้ และระเบียบวิธีวิจัย สิ่งที่ต้องด าเนินงานคือ 
ก าหนดกรอบแนวคิด ก าหนดปัญหาที่จะต้องศึกษา (ที่มาของความรู้และวิธีการที่จะใช้ศึกษา) โดย
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับปัญหาเชิงการวิเคราะห์ และรายงานต้องสังเกตได้อย่างมีวัตถุ
วิสัย มีความชัดเจน แม่นย า สามารถเขียนปรากฏการณ์จากการสังเกต รวมถึงประสบการณ์ของผู้อ่ืน
คือมองผู้ให้ข้อมูลและสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆได้ 
 มนัส สุวรรณ (2544) ในกระบวนการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ จะเริ่มต้นด้วย
ข้อมูลสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาศึกษา
วิเคราะห์ ด้วยวิธีการอุปมาน และสรุปตีความผลการวิเคราะห์ตั้งเป็นองค์ความรู้ เป็นกฎ หรือทฤษฎี 
 กรณีของการศึกษาวิจัย วิธีการเชิงประมาณจะเริ่มต้นด้วยกฎ หรือทฤษฎีก่อน จากนั้น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ จะถูกรวบรวมและน ามาศึกษาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการอนุมาน และสรุปเป็นข้อค้นพบ 
ในกระบวนการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 

1. มีรากฐานมาจากปรัชญาแนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism)  
2. มุ่งท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง 
3. เป็นการวิจัยที่เน้นการพรรณนา/อธิบาย (Descriptive approach) 
4. ให้ความส าคัญกับกระบวนการได้มาซึ่งความจริงโดยมองแบบองค์รวม (Wholistic-view) 
5. ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงอุปมาน 
6. มุ่งแสวงหาความรู้เพื่อสร้างเป็นกฎ และทฤษฎี 
7. สิ้นสุดการศึกษาวิจัยด้วยทฤษฎี 
8. ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
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 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือการวิจัยที่มุ่งท าความเข้าใจเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นจริง 
และให้ความหมายตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด ความ
เชื่อ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลหลายๆวิธี ในทุกเหตุการณ์จาก
เอกสาร ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม หรือไม่มีส่วนร่วม 
 โดยนักวิจัยแฝงตัวเข้าไปเก็บข้อมูล อยู่กับประชาชนในชุมชนที่ศึกษา ให้ความส าคัญกับ
การตีความ และวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง แล้วน าเสนอข้อค้นพบในรูปแบบของการบรรยาย 
หรือสร้างเป็นทฤษฎี ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้วิจัยใน
การวิเคราะห์ตีความแต่ละเรื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้อย่างลึกซ้ึง ถูกต้อง แม่นตรง และเชื่อถือได้ 
โดยอาศัยหลักการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูล ผู้วิจัยและทฤษฎี (Denzin, 1978)  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเท่านั้น แต่ยัง
สามารถสร้างและปรับปรุงกรอบแนวคิดให้ตรงกับข้อมูลใหม่ได้ กล่าวคือถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่สอดคล้อง
กับกรอบท่ีวางไว้ ผู้วิจัยก็สามารถเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ได้ แล้วไปด าเนินการเก็บข้อมูลใหม่  
 สุภางค์ จันทวานิช (2557: 27-28) ผู้วิจัยหรือผู้ศึกษาที่ต้องการค าตอบ จะต้องตระหนัก
ว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ต้องการวิธีวิจัยต่างกัน ตามเนื้อหาของความรู้ศาสตร์นั้นๆ และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ยังเป็นตัวก าหนดวิธีการอีกด้วย เมื่อนักวิจัยมีความกระจ่างในสองประเด็นนี้แล้ว เราจึง
จะพิจารณาต่อไปได้ว่า วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีไว้ใช้เมื่อไร ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่า นักวิจัยควรใช้วิธีเชิง
คุณภาพ ในสภาพการต่อไปนี้ 

1. เมื่อต้องการสร้างสมมติฐาน หรือทฤษฎีใหม่ๆ ตลอดจนข้อเท็จจริงใหม่ จากที่เคยรู้กัน
มาแต่เดิม และเมื่อต้องการสร้างทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ของศาสตร์ ส าหรับสภาพที่ยังขาดทฤษฎีของ
ตนเองเพราะทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (Context) เป็นส าคัญ แต่ละสังคมซึ่งใน
สภาพแตกต่างกันจึงไม่อาจใช้กฎเกณฑ์เดียวกันมาอธิบายได้ ในกรณีนี้ เราจะใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
ก่อน เพ่ือสร้างสมมติฐาน แล้วใช้วิธีการเชิงปริมาณ มาช่วยทดสอบและย้ าความเชื่อถือได้ สมมติฐาน
ข้างต้น 

2. เมื่อต้องการศึกษากระบวนการของปรากฏการณ์สังคมว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร
จากระยะเวลาหนึ่ง ไปยังอีกระยะเวลาหนึ่งโดยมีเงื่อนไขอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการนั้น 

3. เมื่อต้องการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ในระดับลึกซึ้งของความหมายในปรากฏการณ์
นั้นๆของสมาชิกสังคมหรือกลุ่มสังคม 

4. เมื่อท าการวิจัยในสังคม ที่มีผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้มีการศึกษาขั้นต่ ามาก เช่นในท้องถิ่น
ห่างไกล เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพใช้คนสัมผัสโดยตรง ไม่ใช้เครื่องมือวิจัยอ่ืนๆเป็นสื่อกลาง 
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการตีความหมายของทั้งสองฝ่ายจึงมีน้อย ในขณะที่การใช้ เครื่องมือ
วิจัยเชิงปริมาณเช่น แบบสอบถาม หรือแบบส ารวจ ที่ส่งทางไปรษณีย์จะได้ผลต่างกัน 
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5. เมื่อต้องการท าวิจัยในเรื่อง ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เช่นเกี่ยวกับค่านิยม โลกทัศน์ 
ความเชื่อ ความหมายต่างๆ ซึ่งเก่ียวกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมทางสังคมนั้น 

6. เมื่อต้องการข้อมูลระดับลึกมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
เพราะในบางครั้งตัวเลขที่รวบรวมได้และผลงานวิจัยเชิงปริมาณ ไม่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ
วางแผน 

7. เมื่อท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันใช้กันมาก ในกิจกรรมพัฒนาทั้ง
ของรัฐและเอกชน จ าเป็นต้องใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ในการท าการเข้าใจปัญหา ในการสร้างมีส่วนร่วม 
และในการหาแนวทางแก้ปัญหาในการพัฒนา 
 เมื่อเรามีความเข้าใจแล้วว่า นักวิจัยจะใช้วิธีการเชิงคุณภาพในสภาพการใด จากนั้นหาก
นักวิจัยได้ก าหนดการวิธีการวิจัยแล้วว่า จะใช้วิธีการเชิงคุณภาพ และได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจนเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ แล้วค าถามต่อไปคือ แล้วเราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในมือของนักวิจัยอย่างไรจึงจะได้
ค าตอบที่ต้องการ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีแนวโน้มน ามาใช้ในการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ มากยิ่งขึ้นเพราะเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ดังนี้ 

1. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) 
2. การสังเกตแบบมีส่วนรวม (Participant Observation) เน้นการศึกษาปรากฏการณ์

ทางสังคมมากกว่า การตั้งสมมติฐานมุ่งเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เจาะลึกกรณีศึกษาจ านวนน้อย วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการตีความหมายการกระท าของมนุษย์ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) 

3. การศึกษาประวัติชีวิตบุคคล (Biographical Method) 
4. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructure- Interview) หรือแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure) 
5. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 
6. การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณอยู่หลายประการ คือการวิจัยจะ
ไม่วัดสิ่งที่จะศึกษาตัวแปรออกมาเป็นเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยที่ไม่เน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลข แต่เน้นการ
หารายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นส าคัญ ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวนน้อยกว่าเชิง
ปริมาณแต่เจาะลึกมากกว่า 
 อย่างไรก็ดี สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม (2547) ได้ให้ค าแนะน า
ส าหรับผู้ที่สนใจจะท าการวิจัยเชิงคุณภาพและไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน โดยผู้วิจัยควรน าไป
พิจารณาก่อนที่จะเริ่มท าการด าเนินการวิจัยว่า ไม่ควรคิดเอาเองจากการอ่านต าราเล่มเดียว หรือ
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งานวิจัยเพียงชิ้นเดียว หรือบทความเดียว หรือจากการฟังค าบรรยายของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วคิดเอาเองว่า
ตนได้รู้แล้วว่าวิธีการนั้นๆ คืออะไร เพราะภาคปฏิบัติมีรายละเอียดที่สลับซับซ้อน และมีปัญหาเฉพาะ
หน้าในภาคสนามที่จะต้องเผชิญและแก้ไขที่ไม่อาจเขียนได้ครบถ้วน ในต าราหรือบทความใดๆ การ
แก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง มีผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ และท้ายสุดประสิทธิผลของการ
น าวิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จะท าวิจัย พึงน าไปปฏิบัติตามขั้นตอนมีดังนี้คือ ในกรณีของผู้ที่ไม่
เคยท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อน คือต้องการท าความเข้าใจกับวิธีการนั้นให้มาก
ที่สุด ด้วยความสุขุม ค้นหาบทความ ต ารา และงานวิจัยชิ้นเอก ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวิจัย ที่ได้มีการ
มาใช้จริง มาศึกษา และสอบถามความคิดจากผู้ที่เคยใช้วิธีการดังกล่าวในงานวิจัยจริง แล้วลองไตร
ตรองดูว่า ตนเองมีเวลาที่จะเรียนรู้ และหาประสบการณ์จนมีความสามารถท่ีจะท าการวิจัยด้วยวิธีการ
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ 
 หากคิดว่าตนเองมีเวลาและมีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการดังกล่าวหรือด้วยเหตุผลที่มีความ
จ าเป็นเชิงระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งวิธีการอ่ืนไม่สามารถให้ค าตอบต่อปัญหาการวิจัยที่จะศึกษาได้ แต่
ผู้วิจัยยังขาดประสบการณ์ ผู้วิจัยควรท าการทดลองวิจัยเล็กๆโดยการน าเอาวิธีการดังกล่าวไปใช้กับ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย เพ่ือศึกษากระบวนการขั้นตอนรายละเอียด ของวิธีการที่ต้องปฏิบัติและ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน จะได้มีพ้ืนฐานที่จะวิจัยจริง 
 แล้วน าผลที่ได้จากการศึกษาไปขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวิฒิที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้วิธีการนั้นๆ ว่าที่ได้ท ามา มีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหน และจะต้องปรับปรุงแก้ ไข
อย่างไร จึงจะถูกต้องและได้มาตรฐานสากล 

 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Trustworthiness) 
 ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่มีการพูดถึง ในแวดวงการวิจัยเชิงคุณภาพมานานแล้วซึ่งนักวิจัย
เชิงคุณภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกต่างก็ยกเหตุและผลต่างๆ
นาๆ เพ่ือมาสนับสนุนกระบวนการและวิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยทุกขั้นตอน ตามหลักวิชาการที่
เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ ท าให้ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพได้รับการพัฒนาเรื่อยมาอย่างไม่
หยุดยั้ง จนเป็นที่นิยม เชื่อถือ ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในหลายสาขาวิชาต่างๆ เผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและผลงานทางวิชาการให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือได้ กล่าวถึงความน้าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพไว้ให้พิจารณาศึกษาดังนี้ 
 Guba & Lincoln (1989) ได้ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) 
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพไว้ 4 ประเด็นดังนี้ 
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1. ความเชื่อถือได้ (Credibility) หมายถึง ความสอดคล้องของข้อมูลและการตีความของ
ผู้วิจัยกับความเป็นจริงของผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัย นักวิจัยสามารถด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้
ของงานวิจัย ดังนี้ (Yanwaree, 2002) 

1.1 อยู่ในสนามเป็นช่วงระยะนาน (Prolonged Engagement) นานจนผู้วิจัยสามารถ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลจนแน่ใจว่าจะได้ความจริงจากผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งท าให้นักวิจัย สามารถ
ขจัดอคติและตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นส าคัญๆให้ถูกต้อง 
   การที่นักวิจัยจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงระยะนาน นักวิจัยใช้
เวลาที่ยาวนาน ทุ่มเทเวลาให้ใกล้ชิด ท าให้ตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลที่ได้นั้นมีความผิดพลาด บิดเบือน
มากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเกิดจากตัวตนของนักวิจัยหรือเกิดจากผู้ให้ข้อมูลและเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจให้กับผู้ให้ข้อมูล เพ่ือผลในการ สร้างความเชื่อถือของข้อมูลในระดับสูง (Guba & Lincoln, 
1985; กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) 

1.2 การสังเกตอย่างจริงจังและต่อเนื่องยาวนาน (Persistent Observation) (Guba & 
Lincoln, 1985; กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) เพ่ือเข้าใจคุณลักษณะส าคัญๆที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
เข้าใจสิ่งที่ผิดปกติ พร้อมทั้งเข้าใจความหมายนั้นๆ 

1.3 ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การศึกษาจากแหล่งที่มาต่างๆของ
ข้อมูลหลายแหล่ง การใช้มุมมองทฤษฎีหลายๆทฤษฎี ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และถ่ ายทอด เล่า 
ตรวจสอบระหว่างเพ่ือนร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนของการวิจัย  

2. การถ่ายโอนผลการวิจัย (Tramsferability) การถ่ายโอนผลการวิจัยเป็นความสามารถ
อ้างผลการวิจัยไปยังสภาพการในบริบทที่คล้ายคลึงกัน โดยได้เสนอให้ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive selection) การหาข้อสนเทศในทุกๆด้านอย่างครบถ้วน หาข้อมูลของแนวคิดใน
สมมติฐานที่สร้างขึ้น เพ่ือสร้างแนวทางอันอาจท าให้เกิดการถ่ายโอนผลวิจัยไปสู่บริบทอ่ืนๆที่
คล้ายคลึงกันได ้

3. การพึงพากับเกณฑ์อ่ืน (Dependability) หมายถึงการที่ผลการวิจัยมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดหรือกรอบทฤษฎีที่มีอยู่ (Yanwaree, 2002) ซึ่งอาจท าได้โดยการใช้วิธีอ่ืนๆเข้าร่วมกัน
หลายวิธี ในการตรวจสอบความตรงของข้อมูล ของแนวคิดทฤษฎีการใช้นักวิจัยหลายคนร่วมสังเกตสิ่ง
เดียวกัน ฯลฯ เพ่ือดูว่าผลลัพธ์ที่ เกิดจะไปในทิศทางเดียวกันสนับสนุนกันหรือขัดแย้งกัน 
(Graneheim, 2004) หรืออาจใช้วิธีการวิเคราะห์ทบทวนแบบแผนที่แตกต่างออกไป (Negative 
case Analysis) (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) 

4. การยืนยันผล (Confirm ability) หมายถึงความสามารถในการยืนยันผลได้ โดยใช้
วิธีการสะท้อนคิด (Reflection) ในทุกขั้นตอนของการวิจัย โดยอาจสะท้อนคิดร่วมกับทีมวิจัย 
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(Member Checking) เพ่ือให้การมองปัญหาของผู้วิจัยมีความชัดเจน หรืออาจทดสอบผลการศึกษาที่
ได้ และการตีความข้อมูลด้วยการให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) 

 ลักษณะส าคัญท่ีดีของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญของผู้วิจัยเองอย่าง

เป็นระบบ เป็นงานที่มีเป้าหมายและมีเหตุผลโดยตรง ซึ่งจะต้องสร้างเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพที่จะ

ใช้ ค้นคว้าแสวงหาแนวทาง หรือค าตอบให้ตรงกับค าถาม ในประเด็นสาเหตุที่ท าการศึกษาวิจัย อย่าง

มีนัยส าคัญอย่างแท้จริง และมีเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่อย่างเป็นระบบ 

 ในกรณีที่ศึกษาจากข้อมูล ถ้าใช้ข้อมูลเดิมวัตถุประสงค์จะต้องเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์

เดิม แต่ความรู้ที่ได้อาจเป็นความรู้เดิมก็ได้ ถ้าเป็นกรณีที่มุ่งวิจัยเพ่ือตรวจสอบซ้ า จะเป็นการศึกษา

ค้นคว้าที่มุ่งหาค าตอบที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับค าถามที่เราต้องการรู้เพ่ือน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ 

ตรวจสอบทฤษฎี พยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ หรือเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้  ต้องอาศัยความ

ซื่อสัตย์ ความมานะอดทน และความกล้าหาญของผู้วิจัย โดยเฝ้าติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องการ

ทราบ จากผลการบันทึกผลข้อมูลอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม ซึ่งต้องใช้เวลานาน 

 บางครั้งผลการวิจัยที่ปรากฏไม่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากบุคคลอื่นจะท าให้เกิดการ

โต้แย้งได้ ดังนั้นผู้วิจัยเอง ต้องยึดมั่นในความถูกต้องและมีความจริงใจ ต้องเสนอผลงานการวิจัยตาม

ความจริงที่ค้นพบ จึงต้องควรระมัดระวังในการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างละเอียดด้วย

ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรอบคอบและรัดกุม 

 อย่าลืมว่าเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการวิจัย ที่ส าคัญที่สุดก็คือตัวตนของผู้วิจัยเอง ต้อง

เคร่งครัดและยึดมั่นในความถูกต้องที่ได้จากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลัก

วิชาการด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างต้องเป็น (Key Informant) ตัวแทนที่

สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเชื่อถือได้ จากค าถามกึ่งโครงสร้างด้วยการ

สัมภาษณ์เจาะลึก พร้อมการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแท้จริง 

 อย่างที่กล่าวไว้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาอย่างไม่หยุดยั้ง จนเป็นที่
นิยมยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชาต่างๆในปัจจุบัน และได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการ
วิจัยไว้อย่างครอบคลุมทั้งกระบวนการด้วยวิธีการบูรณาการ ค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ได้ค าตอบเชิงลึกใหม่ๆ ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ได้รับความ
น่าเชื่อถือเรื่อยมาดังเช่น นักวิชาการที่มีชื่อเสียงได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ไว้
อย่างแพร่หลายมากมายในที่นี้ จะข้อน ามาให้ผู้วิจัยบัณฑิต และท่านที่สนใจได้ศึกษาท าความเข้าใจ       
พอเป็นสังเขป ดังนี้ 
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 Wiersma W. (2000: 198-199) ได้เสนอหลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ดังนี้ 
1. เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวมไม่แยกบางส่วน หรือบางองค์ประกอบมา

ท าการศึกษา  
2. นักวิจัยต้องเข้าไปอยู่ในสนาม และสังเกตสิ่งที่ศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการจัด

กระท าใหม่เพ่ือศึกษา 
3. การรับรู้ “ความหมาย” ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปอย่างเป็นจริงที่สุด “การวัด” ที่

ต้องการในการวิจัย  
4. ข้อตกลงเบื้องต้นใดๆสามารถล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยข้อตกลงใหม่หรือข้อสรุป

ที่ค้นพบใหม ่
5. ปรากฏการณ์ก็คือรูปแบบโครงสร้างหลวมๆ ที่มีความยืดหยุ่นในการท านาย ไม่เฉพาะ

ตายตัว 
 Marshall, (1995) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ 20 ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ดังนี้  

1. ประเด็นที่ศึกษา ต้องเหมาะกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. ขจัดความล าเอียงท้ังตัวนักวิจัยและเชิงทฤษฎี 
3. ป้องกันการตัดสิ้นคุณค่าข้อมูลขณะรวบรวมวิเคราะห์ 
4. มีข้อมูลแสดงความส าพันธ์ของข้อค้นพบกับความจริง 
5. ก าหนดค าถามวิจัยไว้แล้วหาค าตอบ และตั้งค าถามต่อๆไป เลือกกลุ่มเป้าหมาย เลือก

พ้ืนที่ ระบุช่วงเวลาที่ศึกษา ระบุตัวแปรที่เป็นไปได้ และตั้งปัญหากลางๆ ค าถามวิจัยอ้างอิงทฤษฎีติด
ดิน สัมภาษณ์/บอกเล่า สักเกตบันทึกตัวอย่าง ทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร จัดหมวดหมู่และลงรหัส
ข้อมลู จัดโครงสร้างข้อมูลใหม่ ตรวจสอบสมมติฐาน ทฤษฎี พรรณนา 

6. เชื่อมโยงการศึกษาครั้งนี้กับครั้งก่อนๆอย่างชัดเจน 
7. เสนอรายงานวิจัยที่สะดวกในการเข้าถึงสิ่งที่วิจัย 
8. ข้อมูลที่น าเสนอมีความครอบคลุมและตรวจสอบอย่างดี 
9. ผลวิจัยมีข้อจ ากัดในการอ้างอิง แต่สามารถถ่ายโอนได้ 
10. วิธีการท างานภาคสนาม และการบันทึกมีความชัดเจน 
11. มีการสังเกตอย่างครอบคลุมครบวงจรกิจกรรมที่ศึกษา 
12. ข้อมูลที่รวบรวมมา สามารถวิเคราะห์ซ้ าและตรวจสอบได้ 
13. มีการใช้วิธีตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
14. มีการบันทึกภาคสนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
15. ความจริงถูกล้วงออกมาจากมุมมอง ที่ข้ามวัฒนธรรม 
16. นักวิจัยต้องมีความละเอียดอ่อนและมีจรรยาบรรณ 
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17. ในบางครั้งผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยอาจได้รับประโยชน์เชิงการเสริมสร้างพลังร่วม 

18. กลยุทธ์รวบรวมข้อมูล ต้องมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

19. ต้องพยายามสร้าง “ภาพใหญ่” ให้เห็นภาพตลาดแนวทั้งระบบ 

20. ต้องพยายามท าความเข้าใจความเป็นมาของบริบทองค์กรและสถาบันว่าเป็นอย่างไร 

และมีบทบาทอย่างไร 

 สุภางค์ จันทวานิช (2556: 13-15) กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพว่า

ประกอบด้วย 

 1. เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา และศึกษาโดยการ

มองจากหลายแง่มุม 

 2. เป็นการศึกษาระยะยาวและเจาะลึก เพ่ือติดตามศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม และที่

เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งมีความเป็นพลวัต 

 3.ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติหรือตามความเป็นจริง เพ่ือให้เห็น

ปรากฏการณ์ที่ศึกษาภายในบริบททางสังคม และวัฒนธรรม จึงมักมีการท าวิจัยภาคสนาม (Field 

Research) การวิจัยคุณภาพ ไม่พยายามศึกษาปรากฏการณ์โดยการควบคุมตัวแปรและทดลอง 

 4. ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัย ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ ไม่ใช่ “วัตถุที่ต้องศึกษา” โดย

นักวิจัยคุณภาพควรที่จะเข้าไปสัมผัส สร้างความสนิทสนม และสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจกับผู้ถูกวิจัย 

เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะน ามาสู่การให้ข้อมูลที่เป็นจริง พยายามท าความเข้าใจและศึกษาผู้ถูกวิจัย 

อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา และระวังที่จะไม่น าข้อมูลของผู้ถูกวิจัย ไปใช้ในทางที่จะไปก่อความเสื่อม

เสียแก่ผู้ถูกวิจัย ไม่ฝืนใจถ้าผู้ถูกวิจัยไม่เต็มใจ หรือไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 

 5. เน้นการใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์แบบอุปนัย ในขั้นแรกของการวิจัย 

นักวิจัยเชิงคุณภาพจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน หรือกรณีศึกษาในรูปแบบการ

พรรณนาในประเด็นของสภาพภูมิอากาศ ลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศ แบบแผนการด าเนินชีวิตในด้าน

ต่างๆ เป็นต้น อันเป็นข้อมูลจ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาโดยเห็นเป็นภาพรวม

ได้ดีขึ้น 

 ส่วนในการวิเคราะห์นักวิจัยเชิงคุณภาพ มักไม่ใช้สถิติและหรือตัวเลข แต่มักจะใช้การ

วิเคราะห์แบบการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction Analysis) เป็นส าคัญ คือการน าข้อมูลเชิง

รูปธรรมย่อยๆ หลายๆกรณีมาสรุปเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม โดนพิจารณาจากลักษณะร่วมที่พบใน

กรณีศึกษาหรือชุมชนต่างๆ ที่ศึกษา 
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 6. เน้นปัจจัยหรือตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และความหมาย นักวิจัยเชิงคุณภาพ
เชื่อว่าองค์ประกอบด้านจิตใจ ความคิด ความหมาย คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์และเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมา จึงต้องศึกษาสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เพ่ือจะสามารถ
เข้าใจปรากฏการณ์ และพฤติกรรมมนุษย์ได้ 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์และกรรณิการ์ สุขเกษม (2547) ได้กล่าวถึงสภาวะของงานที่จะ
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  
 1. การวิจัยที่ ใช้สภาวะธรรมชาติ เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ผู้วิจัยท าหน้าที่สังเกต 
พรรณนาและตีความสภาวะตามที่เป็นอยู่ โดยพยายามท าตัวให้เป็นกลางที่มีความเข้าใจในส่วนลึกของ
ประชากรที่ศึกษา (Empathic Neutrality) 
 2. งานวิจัยที่ผู้วิจัยกระท าตัวเป็นเครื่องมือมนุษย์ (Human Instrument) ในการรวบรวม

ข้อมูล 

 3. การวิจัยที่ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัย (Inductive Data Analysis)  

 4. งานวิจัยที่ผู้วิจัยมีความถนัดทางด้านรายงานผลการวิจัยที่มีลักษณะการพรรณนาความ 

ใช้ภาษาท่ีแสดงออกหรือแม้แต่ถ้อยค าพูดในเนื้อหาของเอกสาร  

 5. งานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีลักษณะของการตีความ มุ่งที่จะค้นหาเหตุการณ์ที่มีความหมาย

ต่อปัจเจกบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องและตีความหมายเหล่านี้โดยผู้วิจัย 

 6. งานวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจต่อแนวความคิดประหลาดๆ (Idiosynoracies) ตลอดจนลักษณะ

เด่นๆ (Uniqueness) 

 7. แบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นประเภทของงานวิจัยที่ปล่อยให้เกิดขึ้นตามสภาพ 

(Energence Design) ไม่ใช่งานวิจัยที่ก าหนดสาระไว้ล่วงหน้า (Predetermined) ผู้วิจัยสนใจ

กระบวนการที่ให้ผลลัพธ์และผลผลิตเกิดขึ้นจากสภาสะธรรมชาติในขณะท าการวิจัย 

 8. การตัดสินคุณภาพของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์พิเศษที่แตกต่างจาก

กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเชิงปริมาณ 

 ประโยชน์ของการวิจัย 

 การที่จะตัดสินใจในการท าการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นผู้วิจัยย่อมมีเป้าหมายเพ่ือน าผลที่

ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขา

อาชีพ ที่มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน เช่น บริษัท ห้างร้าน องค์การต่างๆ และหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์ที่

ได้จากการท าวิจัย เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา พัฒนา ปรับปรุง ให้เกิดประโยชน์ ให้ได้ผลตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 
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 ถ้าเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ประโยชน์ที่
จะได้รับจากการท าวิจัยก็คือนอกจากจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ แล้วยังหมายถึงการ
ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาก าหนดไว้ ได้ผ่านเกณฑ์เป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต 
 การท าวิจัยของแต่ละสาขาวิชาชีพและสาขาวาการต่างๆนั้น มิได้ท าขึ้นมาเล่นๆ หรือท า
ขึ้นมาสนุกๆเฉยๆ แต่การท าวิจัยย่อมหมายถึง ต้องมีจุดมุ่งหมายเป็นส าคัญ เพราะการท าวิจัย สิ่งที่
ส าคัญ ต้องมีงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแต่ละเรื่องมากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของแต่ละองค์การ และหน่วยงานต่างๆเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังต้องมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่นานพอสมควร ในการท าวิจัยแต่ละเรื่องให้ส าเร็จ ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 เทียนฉาย กีระนันท์ (2547 : 53) กล่าวถึงประโยชน์ที่ ได้จากงานวิจัยว่า นอกจาก
วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการด าเนินการวิจัยที่มีทิศทางแล้ว ยังพบว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจาการวิจัย จะเป็นเสมือนผลผลิตและผลลัพธ์จากการท าวิจัย เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมาก
ที่สุด ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสิ่งที่วิจั ย ไม่เขียน
ล้อเลียนวัตถุประสงค์ แต่ควรเขียนในลักษณะว่าเมื่อทราบความแตกต่างแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
แง่การเสริมสร้างความรู้หรือการใช้ผลอย่างไร ไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบค่ายของ
วัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น 
 ส าหรับท่านที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าการศึกษา
ดังกล่าว ในจ านวนที่สูงมากพอสมควร จนกว่าที่จะส าเร็จการศึกษาตามที่สถาบันต่างๆก าหนดไว้ สิ่ง
ส าคัญคืองบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการด าเนินงานส าหรับทีมงานท าวิจัย ซึ่งเป็นด่านสุดท้าย
ที่ต้องท าให้ส าเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญอย่างยิ่ง 
 ทั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่อย่างจริงจังด้วยความมานะอดทน
ตลอดจนการหาเวลาเข้าพบขอค าปรึกษาหารือ กับท่านประธานที่ปรึกษาหลัก และท่านที่ปรึกษาร่วม 
เพ่ือขอค าแนะน าในการด าเนินงานวิจัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงจะ
ประสบความส าเร็จได้ และอยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนด (ควรจะต้องวางแผนในการท าวิจัย ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นแล้วหากมีข้อขัดข้องในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วไม่เพียงแต่จะท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเท่านั้น ยังจะท าให้มีปัญหาและอุปสรรคต่อการท าวิจัยไม่ส าเร็จ ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดอีกด้วย) 
 มิฉะนั้นผู้วิจัยไม่เพียงแต่จะเสียเวลา ไม่ส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาแล้ว ยังต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นอีกไม่น้อยทีเดียว ซึ่งเป็นสิ่งควรระมัดระวัง อย่าให้ต้องเกิดขึ้น และพยายาม
ด าเนินการให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ให้จงได้ 
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 นอกจากนี้ ผลของการวิจัยยังสามารถน าไปใช้ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมายหลาย
อย่าง อาทิเช่น ช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยตรวจสอบหรือพิสูจน์ ความ
ถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการ และทฤษฎีต่างๆได้ ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์สถานการณ์และ
พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และช่วยในการตัดสินใจ 
วินิจฉัยได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

 หลักเกณฑ์ในการก าหนดวิธีการวิจัย 
 การก าหนดวิธีการวิจัยจะใช้เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 การวิจัยจะต้องสามารถสรุปผลการวิจัยให้ตรงกับหัวข้อเรื่องที่วิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญของการวิจัย 
 ต้องเลือกวิธีการวิจัยที่สามารถตอบปัญหาและให้ค าตอบวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้ 
สามารถเก็บข้อมูลรวบรวมเชิงลึกมาตอบค าถามตามหัวเรื่องของการวิจัยได้ เพราะบางเรื่องยากต่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการส ารวจหรือลงสนามได้ เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิต้องใช้การวิจัยเอกสาร
เป็นหลัก เรียกว่าใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
 มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยได้การวิจัยบางชนิดอาจต้องการความรู้ในเรื่องเทคนิค
การวิจัยในขั้นสูง ผู้วิจัยที่มีความรู้ความสามารถไม่มาก อาจท าการวิจัยไม่ส าเร็จ 
 ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่าย เวลา และความพร้อมในเรื่องบุคลากร และทรัพยากรที่จะช่วยใน
การท าวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งผู้วิจัยควยค านึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆดังกล่าวให้ครบถ้วน 
 การพิจารณาว่าหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาวิจัยมีความเหมาะสม กับการวิจัยเชิงคุณภาพหรือไม่ 
มีหลักการพิจารณา 3 ประการคือ 
 1. เนื้อหาของเรื่องที่จะท าการวิจัย นักวิจัยต้องตอบค าถามให้ได้ว่า เนื้อหาของสาระที่จะ
ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร 
 2.นักวิจัยต้องเข้าใจอย่างดีว่าวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ได้ดีกับเรื่องประเภทไหน ค าภาม
การวิจัยประเภทใด นักวิจัยต้องตอบค าถามท านองว่า วิจัยเรื่องนี้ ข้อมูลประเภทไหนเหมาะที่สุด เป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเปล่า 
 3. วิธีการเชิงคุณภาพ มีข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดในการด าเนินการอย่างไรบ้าง เหมาะที่
จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ   
 
แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

 ความหมายของคอมโพสิท 
          ความหมายของค าว่า “คอมโพสิท” คือการน าเอาวัสดุที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2 ชนิดหรือ
มากกว่ามาประกอบกัน สร้างเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างใหม่ เพ่ือใช้งานเป็นส่วนประกอบของการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอากาศยาน การขนส่งทาง
ภาคพ้ืนดิน ทางน้ า บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณืที่มีคุณภาพมากกว่าในอดีต เช่น ไม้เทนนิส 
ไม้กอล์ฟ ตัวถังรถแข่ง เรือแข่ง ฯลฯ ละรวมไปถึงงานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างต่างๆ 
 ในการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากวัสดุคอมโพสิทขึ้นรูปด้วยโพลิเมอร์ (Polymer 
Matrix Composites Structures) มาใช้เพ่ือทดแทน หรือแข่งขันกับวัสดุที่ใช้งานดั้งเดิม แต่ได้มี
วิวัฒนาการและพัฒนาการใช้งานอย่างสูงสุดมาแล้ว เช่น ไม้ เหล็ก คอนกรีต ฯลฯ เป็นเรื่องที่ล าบาก
ซับซ้อนมากเนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่อ านวยต่อการแข่งขันด้านราคา โดยเปรียบเทียบ
ความจ าเป็นในการใช้งานและสมรรถนะของวัสดุอุปกรณ์นั้น 
 วั ส ดุ ค อม โพ สิ ท  (Composite Materials) มี ส่ ว น เห นื อ ก ว่ า วั ส ดุ ใช้ ง าน ดั้ ง เดิ ม 
(Conventional Materials) อยู่หลายประการ เช่น มีค่ าความแกร่งและแข็ง (Stiffness and 
Strength) สูง แต่มีค่าความถ่วงจ าเพาะ (Density) ต่ า หมายความว่า เป็นวัสดุที่เบาแต่แข็งแกร่งกว่า 
ถ้าเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อน้ าหนัก การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และสามารถออกแบบให้เกิด
ประโยชน์ด้านความสวยงามควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ( Innovative 
Functional and Structural Design Concepts) นอกจากนั้นยังมีความได้เปรียบเรื่องความทนทาน
ต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี (Corrosion Resistances) และสภาพดินฟ้าอากาศ (Environmental 
Resistances) ได้ดีอีกด้วย สิ่งต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท าให้ “คอมโพสิท” เป็นวัสดุที่น ามาใช้
ประโยชน์ได้สูง โดยมีราคาที่ประหยัด ถ้าเลือกใช้วัสดุพ้ืนฐานที่ไม่แพง (Economical Prospects) 
เช่น ใยแก้ว ใยธรรมชาติ รวมทั้งการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบซับซ้อน ใช้งานได้ดี 
สวยงาม  (Complex Functional and Beautiful Shapes) และอายุใช้งานที่ทนทานนานคุ้มค่า 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ “คอมโพสิท” จะมีความยุ่งยาก และต้องใช้ความรอบรู้ใน
หลายๆด้านมาประกอบกัน ท าให้เป็นสิ่งท้าทายส าหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะไม่เพียงแต่มี
ความรู้ในการออกแบบรูปร่างเท่านั้น แต่จะต้องออกแบบโดยใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ
ขบวนการในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้อง เพ่ือผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รวมไปถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
       กล่าวโดยสรุปได้ว่า คอมโพสิทคือวัสดุผสมที่สร้างขึ้นใหม่จากวัสดุเดิมที่แตกต่างกัน แล้ว
ให้คุณสมบัติใหม่ที่แตกต่างดีข้ึนจากวัสดุเดิม  

 วิวัฒนาการของวัสดุคอมโพสิท 
1. คอมโพสิทในยุคแรกเริ่มน ามาใช้ งาน (Composites as Ancient Engineering 

Materials) คอมโพสิทนั้นมีมานานแล้ว ตั้งแต่ในยุคหิน (Prehistoric Period) โดยที่มนุษย์ได้น าเอา
วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยถักผสมกับวัสดุอย่างอ่ืนมาท าเป็นภาชนะต่างๆ รวมถึงการใช้ท าการ
ก่อสร้าง เช่น การน าเอาฟางมาผสมดินเหนียวปั้นแล้วโป๊วฉาบบนโครงไม้ขัดแตะ ท าเป็นกระต๊อบที่อยู่
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อาศัยที่ป้องกันภัยจากสัตว์ร้าย และธรรมชาติภายนอกได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น นายพรานและ
นักรบก็ใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นใยเสริมแรง ท าจากหนังสัตว์ และเส้นใยธรรมชาติ ประกอบเข้ากับวัสดุ
ธรรมชาติอย่างอ่ืน เช่น ไม้ กระดูก เขาสัตว์ เอ็นสัตว์ น ามาท าเป็นคันธนู รวมถึงโล่ เกราะป้องกันตัว
ท าจากหนังสัตว์ด้วย 
  การน าเอาวัสดุธรรมชาติมาผนวกกันเพ่ือใช้งานโดยผสมผสานระหว่างวัสดุที่กลั่นหรือ
เคี่ยวให้เหนียวเป็นกาว (Polymeric) และวัสดุที่ เป็นเส้นใย (Fibrous) ซึ่งวัสดุเหล่านี้ ได้มาจาก
ธรรมชาติในรูปแบบของโปรตีน (Protein) เซลลูโลส (Cellulose) โปรตีนคอลลาเจน (Collagen) ที่
ได้มาจากผิวหนัง กระดูก เนื้อเยื่อ และฟัน โปรตีนเคราติน (Keratin) เป็นส่วนผสมของผม เล็บ เขา 
ซึ่งคนโบราณได้น ามาใช้ในงานหัตถกรรม โดยพวกเขามีความพยายามเข้าใจ และศึกษาน าวัสดุ
ดังกล่าวมาผสมผสานกัน เพ่ือน ามาใช้งานจนส าเร็จ และการผสมผสานกันของวัสดุต้นทาง (Raw 
Materials) ท าให้เกิดเป็นวัสดุคอมโพสิทที่ใช้งานได้ดี  โดยแก้ไขสิ่งที่ไม่แข็งแกร่ง และไม่ทนทาน ให้
เป็นวัสดุที่คงทนและใช้งานได้ดีเป็นระยะเวลานานพอสมควรได้ 

2. คอมโพสิทยุคปัจจุบันที่ใช้โพลิเมอร์เป็นตัวประสานขึ้นรูป (Modern Polymer Matrix  
Composites) ในยุคปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุต้นทาง (Constituent Materials) 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งขีดความสามารถในเชิงกลศาสตร์ที่สูงขึ้น เช่น การพัฒนาเส้นใยในรูปแบบต่ างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และมีทางเลือกในหลายๆทาง โดยสามารถเลือกเอาคุณสมบัติจ าเพาะของ
แต่ละชิด ที่มีความเบาและเหนียวแน่นเป็นพิเศษมาใช้งานให้เหมาะสมตรงกับความต้องการ โดยการ
น าเอาเส้นใยที่มีความเหนียวแน่นทนทานและมีความถ่วงจ าเพาะต่ า มาผสมผสานกับโพลิเมอร์ซึ่ งมี
คุณสมบัติทางเชิงกลต่ า แต่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย อีกทั้งมีคุณสมบัติการเกาะตัวยึดเหนี่ยวที่ดี คงทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศ รวมทั้งมีความคงทนต่ออุณหภูมิทั้งสูงและต่ าได้เป็น
อย่างดี เมื่อน าส่วนดีของทั้งสองมารวมตัวกันเป็นวัสดุคอมโพสิท ก็จะอ านวยประโยชน์ในการใช้งานได้
อเนกอนันต์ แต่เนื่องจากวัสดุที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมานั้นก็มีความแตกต่างกันในเรื่องราคาและ
คุณสมบัติจ าเพาะ ท าให้การเลือกใช้วัสดุต่างๆจะต้องพิจารณาความคุ้มค่าของการน ามาใช้ด้วย เช่น 
ถ้าจะเลือกใช้วัสดุที่มีราคาต้นทุนสูงก็ควรจะหาวิธีที่จะผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงหรือมีมูลค่าเพ่ิม (Added 
Value) มากขึ้น ทั้งในด้านคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งาน หรือเลือกใช้การผลิตที่มีมูลค่าต่ า  
ท าให้ต้นทุนผลิตลดลง เพ่ือที่จะได้แข่งขันกันในเรื่องราคาได้ ดังนั้นความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบ
ของสินค้าที่ดีโดยมีต้นทุนต่ าจะต้องค านึงถึงการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
คอมโพสิทที่เหมาะสม โดยมีคุณค่าทางการใช้งานสูง ในขณะเดียวกันต้องหาวิธีลดปริมาณการใช้
วัตถุดิบ พลังงาน และค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานให้ต่ าที่สุด ถ้าจะเปรียบเทียบการใช้งานของ
ชิ้นงานโลหะกับชิ้นงานที่ออกแบบและผลิตด้วยคอมโพสิทแล้ว ชิ้นงานคอมโพสิทจะมีความแข็งแกร่ง
ทนทานกว่าในด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ (Fatigue) และความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
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(Environmental Degradation) ยกตัวอย่างเช่น ใบพัดอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ ใบพัดกังหันลม 
นอกจากนั้นในด้านการรับรงกระแทกได้สูง โดยความเสียหายเกิดขึ้นน้อยหรือไม่มีเลยกับโครงสร้าง
หลัก วัสดุคอมโพสิทเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด เช่น ระบบป้องกันการชน (Energy Absorbed Front 
Nosecone and Front Spoiler) และเพ่ิมสมรรถนะการบังคับรถให้สูงขึ้นของตัวรถ และเครื่อง
ป้องกันศีรษะ (Crash Helmet) ของนักขับรถแข่ง (Formula 1) ห้องนักขับนิรภัยของนักแข่งเรือ 
(Safety Cockpit Formula and Offshore Racing Boats) ซึ่งทั้งแข็งแรงทนทานและลอยได้ในน้ า
ส่วนหัวของรถไฟฟ้าความเร็วสูง สามารถรับแรงกระแทกได้สูงและมีค่าแรงต้านทานอากาศทาง
พลศาสตร์ต่ า (Aerodynamic) ปัจจุบันวัสดุคอมโพสิทได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
แข่งขันในเรื่องโครงสร้างนิรภัยที่ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่มีความปลอดภัยสูงกว่า 
โดยเปรียบเทียบได้กับเหล็กและอลูมิเนียม ยกตัวอย่างเช่น ปีกและล าตัวของอากาศยานรบและ
อากาศยานเชิงพาณิชย์ เสื่อเกราะป้องกันกระสุน ความส าเร็จอย่างสูงต่อไปภายหน้าของวัสดุ
คอมโพสิทก็คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงและมีน้ าหนักเบา รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการผลิตต่ า สามารถออกแบบใช้งานได้ทั้งด้านความต้องการหลายด้านในขณะเดียวกัน คือ 
กลศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี  ซึ่งมีแนวทางในการน าไปใช้ได้มากมาย เช่น เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน (B2 
Stealth Bomber) เครื่องร่อน ถังบรรจุภัณฑ์ ระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานทดแทนน้ ามัน เป็นต้น ดังนั้นการรับรู้ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
ประเภทใดและจะใช้วัสดุ และวิธีการผลิตใดก็ตาม นักออกแบบจะต้องคิดและเลือกสรรโครงสร้างและ
การใช้ประโยชน์ของวิศวกรรมคอมโพสิทให้ถูกต้องและเหมาะสม 

3. การพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิทในเชิงอุตสาหกรรม (Polymer matrix 
Composites  Product by the Use of manufacturing Techniques)  
  ในศตวรรษที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในเชิงอุตสาหกรรม ได้ท าให้มีการพัฒนาเทคนิค
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการน าเอาไฟฟ้ามาใช้ในบ้านเรือน ต่อมาความ
ต้องการในการขนส่งเพ่ือส่งสินค้าอุตสาหกรรม ท าให้มีการน าเอาวัสดุต่างๆเช่นเส้นใย (Fibers) วัสดุใช้
ผสม (Fillers) วัสดุพอลิเมอร์ (Phenolic Polymers) รวมถึงยางธรรมชาติ (Natural Rubber) มาท า
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยท าเป็นฉนวนห่อหุ้มสายไฟฟ้า สวิทซ์ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การขนส่งโดยรถยนต์มีการคิดค้นท ายางรถยนต์ ซึ่งผลิตขึ้นรูปจากยางธรรมชาติ 
เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยถักจากวัสดุต่างๆ เมื่อสูบลมยางแล้วจะท าให้รถยนต์วิ่งได้เรียบไม่
สะเทือน  และลดเสียงบดถนนของล้อลงเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังลดน้ าหนักของล้อท่ีหมุน ท าให้รถยนต์
ขับด้วยความเร็วสูงได้ด้วย ในระยะแรกเริ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ค่าแรงในการท างานโดยใช้คน
ผลิตยังถูกอยู่ ดังนั้นเทคนิคและวิธีการผลิตจึงไม่ยุ่งยากและไม่ต้องการใช้ทุนสูงในการสร้างเครื่องจักร
และอุปกรณ์ แต่ต่อมาความต้องการสินค้าคุณภาพสูงและมีปริมาณการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้
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เทคโนโลยีการผลิตต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรท างานแทนมนุษย์ ซึ่งผู้ที่จะควบคุมเครื่องจักรได้ก็ต้องมี
ความรู้ทางเทคนิคมากขึ้นเป็นล าดับ และความส าเร็จในการปฏิรูปการผลิตจากการผลิตด้วยมือ 
(Hand Made) มาเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร (Mass Production) ก็เกิดขึ้นได้จากการพัฒนาวิธีการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้  (Price Performance Ratio of 
Commercial Products as to Cost of Manufacture) นอกเหนือจากการพัฒนาวิธีการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงแล้ว การค้นคว้าหาวัสดุใหม่ๆที่จะน ามาประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม มี
คุณสมบัติที่ดีกว่า และใช้งานได้คงทนกว่า ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง (Performance per Unit Weight 
Gains importance and Must be Optimized) การลดน้ าหนักโดยไม่ลดความแกร่งของวัสดุที่
น ามาใช้ผลิต ก็ย่อมจะเป็นผลดีของการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้วย  (Decreasing  
Structural Weight is Beneficial for Performance Improvement) ยกตัวอย่างเช่น การบรรจุ
ภัณฑ์ การขนส่งทั้งทาง บก น้ า อากาศ รวมถึงอวกาศ การแข่งขันกีฬาต่างๆ และการลดน้ าหนัก
โครงสร้าง เช่น สะพานสูง และตึกสูง เป็นต้น การลดจ านวนการใช้วัสดุในการผลิตก็เป็นการลดคาใช้
จ่ายในการผลิตโดยตรง และการลดเวลาในการผลิตก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย ปัจจุบันการ
น าเอาวัสดุพอลิเมอร์ แมทริกซ์ คอมโพสิท (Polymer Matrix   Composites) มาใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆท าให้เกิดการพัฒนาในด้านการผลิต การค้นคว้าวัสดุใหม่ๆที่ประสิทธิภาพการใช้งาน
สูง  การลดน้ าหนักผลิตภัณฑ์โดยไม่ลดความแข็งแกร่ง ในบางกรณีสามารถเพ่ิมความแข็งแกร่งและ
ความทนทานได้มากกว่า การลดจ านวนการใช้วัสดุ และลดเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างใหญ่หลวง ในรูปแบบขอองการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต 

3.1 การเสริมก าลัง พอลิเมอร์ แมทริกซ์ด้วยเส้นใยสั้นและไม่ต่อเนื่อง  (Short and 
Discontinuous Fiber Reinforced Polymer Matrix) การพัฒนาภาคเทคโนโลยี  การผลิตใน
ระยะแรกของวัสดุพอลิเมอร์ แมทริกซ์ คอมโพสิทอย่างเช่น การฉีด ( Injection Molding) การอัด 
(Flow and Form Pressing )โดยการเสริมก าลังด้วยใยสั้น (Chopped Strand) และไม่ต่อเนื่องนั้น 
วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปจะเป็นพอลิเมอร์แบบเทอร์โมเซ็ททิง (Thermosetting Polymers) เช่น ฟีนอลิค 
(Phenolics) โพลีเอสเตอร์ (Polyesters) ไวนิลเอสเตอร์ (Vinylester) จนถึงอีพ็อกซ่ี (Epoxies) 
   เทคนิคการฉีด นั้นต้องการใช้เส้นใยสั้นที่มีความยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร โดย
ใช้ใยแก้วหรือใยคาร์บอน ส่วนเทคนิคการอัด ใช้เส้นใยขนาดยาวไม่เกิน 100 มิลลิเมตร  แบบใยไม่
ต่อเนื่อง ส่วนมากจะเป็นใยแก้ว  ส่วนวัสดุขึ้นรูป (Polymer Matrix) นั้น เดิมใช้แบบเทอร์โมเซ็ททิง 
แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาคุณสมบัติให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น เทอร์โม
พลาสติกประยุกต์ (Superior Thermoplastics) การเปลี่ยนแปลงในการใช้วัสดุขึ้นรูปที่เปลี่ยนไป 
ก็เนื่องจากการพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะกับการน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ดีขึ้น รวมถึง
ปริมาณในการผลิตในอัตราสูง เพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตลง ใยเสริมแรงจะถูกจ ากัด
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อยู่ที่ความยาวตามก าหนด และส่วนผสมของใยเสริมแรง (Fiber Content) จะอยู่ไม่เกิน 35 % 
รวมทั้งการจัดวางเส้นใยเพ่ือเสริมแรงและสะดวกในการท างาน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฉีดจะมีขนาด
เล็ก แต่สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายและซับซ้อน โดยมีค่าของความคลาดเคลื่อนของขนาดต่ า เช่น 
เรือนของกล้องถ่ายรูป (Camera Housing) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการอัด (Match-Die Flow 
Molding) ซึ่งมีขนาดแท่นอัดใหญ่ ก าลังมีความส าคัญมากขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปต่างๆ โดย
การใช้วัสดุที่เตรียมก่อนล่วงหน้าท าเป็นแผ่นใยแก้วสั้นผสมกับวัสดุขึ้นรูป (Prefabricated Glass 
Polyester Sheet Molding Compounds) หรือ “SMC” และวัสดุเทอร์โมพลาสติก พอลิเมอร์ที่
เสริมแรงด้วยแผ่นใยเสื่อ (Polypropylene Glassmat Reinforced Thermoplastics) “GMT” 
น ามาขึ้นรูปโดยการอัดที่อุณหภูมิพอเหมาะท าเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่  ปานกลาง ได้แก่ ชิ้นส่วนของ
รถบรรทุก และรถยนต์ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์และอ่างอาบน้ า 
   ทั้งระบบฉีดและอัด จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และหนัก โดยที่แม่แบบที่
ใช้ท างานนั้นจะมีระบบให้ความร้อนและเย็นอยู่ภายใน และต้องมีก าลัง อัดหรือก าลังกดสูงมาก เช่น
แรงอัด-ฉีดของเครื่องฉีด ใช้แรงอัด-ฉีดสูงถึง <1000 บาร์ (bar) และแรงกดสูงถึง 100-200 บาร์ (bar) 
ซึ่งเมื่อคูณกับพ้ืนที่ของชิ้นงาน ก็จะมีค่าเป็นตัวเลขที่จะต้องใช้แรงกดสูงมาก  ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ชดเชยกับการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่มาใช้งาน จ าเป็นที่จะต้องผลิตสิ้นค้าซึ่งท าด้วย
ชิ้นส่วนคอมโพสิทเป็นจ านวนมาก และต้องหาตลาดขนาดใหญ่มารองรับ ก็คือ ชิ้นส่วนรถยนต์ เรือน
กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น  

3.2 การเสริมก าลั งพอลิ เมอร์  แมทริกซ์  คอมโพสิท  ด้ วยเส้น ใยสั้ นต่อเนื่ อง  
(Continuous Fiber Reinforced Polymer Matrix Composites)  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
จากใยสั้นและไม่ต่อเนื่อง (Short and Discontinuous Fiber) หล่อขึ้นรูปด้วยเทอร์โมเซ็ททิงและ
เทอร์โมพลาสติก มีส่วนที่ท าความส าเร็จให้กับสินค้าที่ท าจากพอลิเมอร์ แมทริกซ์ คอมโพสิท ในเชิง
ธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งขนาดจ านวนการผลิตชิ้นส่วน และปริมาณการใช้วัสดุนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
จากใยเส้นยาวต่อเนื่อง ต่อเนื่อง  (Continuous Fiber Reinforced Polymers) ก็ได้รับความสนใจ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์คอมโพสิทมากขึ้นเรื่อยๆและก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ  สินค้าที่มีขนาดใหญ่
และขึ้นรูปเป็นแผ่น (Plate)  หรอโครงสร้างเปลือกหุ้ม (Shell Structures) ซึ่งใช้เส้นใยยาวต่อเนื่อง
เสริมแรงด้วยพอลิเมอร์ ใช้ระบบการผลิตที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  ส่วนมากใช้วัสดุพ้ืนฐานเป็น
เทอร์โมเซ็ททิงน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชิ้นส่วนห่อหุ้มเครื่องจักรเครื่องยนต์ ซึ่งถอดเปลี่ยนได้ 
อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาประเภทต่างๆ (กีฬาฤดูหนาว รถแข่ง เรือแข่ง ตกปลา เทนนิส กอล์ฟ จักรยาน) 
ส าหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ (จ านวนผลิตน้อยแต่ใช้วัสดุมาก) ส่วนมากท าด้วยวัสดุเทอร์โมเซ็ททิงพอลิเมอร์ 
เช่น ฟีนอลิค โพลีเอสเตอร์และอีพ็อกซี่ ซึ่งมีการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะราคาต่อน้ าหนัก 
(Cost per Unit Weight) ค่อนข้างต่ า และใช้แรงกดต่ า รวมทั้งใช้อุณหภูมิปกติในการท างาน ในการ
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ใช้งานสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน เส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) ได้รับความนิยมน ามาใช้ทดแทนใยแก้ว 
(Glass Fiber) เนื่องจากมีน้ าหนักเบาและแข็งกว่า แต่ถ้าต้องการคุณสมบัติอ่ืน เช่นราคาถูกกว่า 
ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี และเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี โดยทั่วไปแล้ว ใยแก้วจะถูกน ามาใช้งานมากกว่า 
ส าหรับการใช้งานโครงสร้างที่ต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเซียสนั้น วัสดุขึ้นรูปที่
เหมาะสมในการใช้งานคือ อีพ็อกซี่ ในการใช้งานภายในบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร
ส านักงาน จะต้องใช้วัสดุทนไฟ ควันไฟ และก๊าซพิษนั้นควรจะต้องใช้วัสดุฟีนอลิคเป็นวัสดุขึ้นรูป 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์คอมโพสิท มีน้ าหนักเบาและทนต่อแรงกดสูงได้ การเลือกใช้วัสดุเสริมแรงที่
เป็นเส้นใยชนิดต่างๆน ามาใช้เสริมแรง ต้องควบคุมทั้งด้านการวางเส้นใยเพ่ือก าหนดการถ่ายแรง 
(Control and Optimized Fiber Placement) ผู้ผลิตและนักออกแบบจะต้องเลือกใช้วัสดุและ
เทคนิคการผลิตให้เหมาะสมและถูกต้องกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์คอมโพสิท ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือ
ท าค่าแรงสูง (Labor Intensive-Hand Laminating) หรือ ใช้เครื่องจักรท าค่าลงทุนสูง (Machine 
Made-Capital  Intensive) การใช้วิธีการท างานด้วยท างานด้วยการใช้มือท าหรือการผลิตด้วย
เครื่องจักรอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัตินั้น สิ่งที่เป็นตัวก าหนดการเลือกใช้ก็คือ จ านวนที่ต้องการผลิตต่อ
ระยะเวลาที่ก าหนด หาจุดคุ้มทุนในการผลิตสินค้าเพ่ือท าก าไรและรูปแบบ รวมทั้งข้อก าหนดในการ
ออกแบบ เพ่ือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า การใช้ระบบทาด้วยมือ หรือ Hand Lay Up 
สามารถใช้แรงงานคนท าอย่างเดียว หรืออาจจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่นเครื่อง Spray Up ที่สามารถ
ตัดพ่นใยแก้ว และเรซิ่นผสมตัวท าปฏิกิริยา ลงบนแม่แบบแล้วใช้มือไล่ฟองอากาศภายหลัง ก็เป็นวิธี
ท าอย่างเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ระยะเวลาในการผลิตกับอัตราการใช้ วัสดุในการผลิต 
รวมถึงขนาดของชิ้นงานที่เหมาะสมและรูปแบบของชิ้นงานที่เป็นตัวก าหนด 
 ในขณะที่การใช้ระบบมือทายังต้องใช้แรงงานคนท าเป็นส่วนใหญ่นั้น ระบบที่ต้องใช้
เครื่องจักรท าโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน (ในบางประเทศ ค่าแรงงานแพงมาก) ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง 
จึงจ าเป็นจะตอ้งเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม เช่น เส้นใยที่ได้รับการชุบด้วยเรซิ่น 
(Fiber Pre-Impregnation) หรือการที่ใช้วิธีตัดเป็นแผ่นผสมกันของวัสดุเส้นใยหลายชนิด เช่น เส้นใย
แบบรวมเส้นก าหนดทิศทาง (Unidirectional Tapes) หรือเส้นใยแบบทอ (Woven Rovings) ก็ต้อง
ใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการผลิต เช่น การพันรอบแกน (Filament Winding) เพ่ือท าชิ้นงานเป็นถัง      
อัดแรง (Pressure Vessels) และระบบดึงเส้นใยผ่านแม่แบบเพื่อขึ้นรูป (Pultrusion of Composite 
Profiles)  เพ่ือท าชิ้นงานใช้กับโครงสร้างในงานก่อสร้างต่างๆ (Civil Engineering Applications) 
เช่น สายเคเบิล และการสะพานและเสาไฟฟ้าเป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วการใช้เส้นใยในการผลิตชิ้นงาน
คอมโพสิทนั้นยังต้องใช้ใยแก้วเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีราคาถูกกว่า ใช้งานได้ง่ายกว่า และจัดหาได้
เป็นจ านวนมาก รองลงมาก็จะเป็นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) ซ่ึงใช้งานกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการ
กีฬา และอากาศยานเป็นส่วนใหญ่ ในการผลิตถังอัดแรงนั้น ใยอะรามิด (Aramid) และใยคาร์บอน 
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(Carbon) ก าลังเป็นที่นิยม และมีแนวโน้มที่จะมาแทนที่ใยแก้ว เพราะน้ าหนักของวัสดุที่เบาและ
แข็งแรงกว่า บวกกับค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลง เนื่องจากระบบการผลิตที่รวดเร็วกว่าได้ปริมาณการ
ผลิตที่สูงกว่า  และลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องจักรท างาน 
 ส าหรับงานการผลิตที่ใช้วัสดุเส้นใยต่อเนื่อง (Continuous Fiber Reinforced Matrix 
Composites)  และใช้ระบบการอัดขึ้นรูป (Press-forming) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมใช้ท าผลิตภัณฑ์
คอมโพสิท เสริมแรงด้วยใยแก้วนั้น เส้นใยแบบถัก (Woven Fabrics) จะถูกน ามาจัดให้เข้ารูปเป็น
สามมิติ (Three Dimensional Shape)  โดยการใช้วัสดุยึดเหนี่ยวขึ้นรูปแบบเทอร์โมพลาสติก 
(Thermoplastic Binder Material) เพ่ื อยึ ด ให้ รู ป แบ บคงที่   (Keep Fabric Frozen in Final 
Shape)  ผลลัพธ์ก็คือ การขึ้นรูปของเส้นใยท าให้มีรูปแบบคงที่และมีคุณภาพสูง  (High Quality 
Preformed Fiber Structure) ซึ่งขั้นต่อมาก็จะน าเอาเส้นใยที่ขึ้นรูป ด้วยวิธีอัดขึ้นรูปล่วงหน้า 
(preformed) มาเคลือบด้วยเรซิ่น (Resin Impregnated)  และท าให้แข็งด้วยการท าปฏิกิริยา 
(Cured) โดยระบบผลิตขึ้นรูปแบบที่ใช้เรซิ่นอัดเข้าแม่แบบด้วยแรงอัดต่ า หรือ อาร์ทีเอ็ม(RTM-Resin 
Transfer Molding) การท างานของระบบนี้จะต้องใช้แม่แบบด้านเดียว (Female Mold) ผนวกกับ
แผ่นฟิล์มอ่อน (Flexible Film Material) เพ่ือปอดด้านบนของแม่แบบซึ่งยึดติดกับขอบแม่แบบ
โดยรอบด้วยเทปกาวสองหน้า เมื่อใส่แผ่นใยแก้วขึ้นรูปล่วงหน้าลงไปในแม่แบบและปิดหน้าด้วย
แผ่นฟิล์มอ่อนแล้ว ก็สามารถฉีดอัดน้ ายาเรซิ่นผสมตัวท าปฏิกิริยาเข้าไปในแม่แบบด้วยแรงอัดต่ า 
ขณะเดียวกันก็ดูดเอาอากาศภายในออกมาเพ่ือท าให้เป็นสุญญากาศ (Low Pressure Vacuum-
Assisted RTM)  ในกรณีที่ต้องใช้แรงอัดที่สูง เมื่อชิ้นงานมีความหนามากขึ้น และ/หรือมีความลึกของ
แม่แบบมาก จ าเป็นต้องใช้แม่แบบกด (Compression Mold) ที่หนักมากดทับชิ้นงานคอมโพสิทที่ใช้
ระบบ อาร์ทีเอ็ม  (RTM) ท าการผลิต ได้แก่ ชิ้นงานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เช่น ล าตัวเปลือกเรือ 
ใบพัดกังหันลม เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้อาจจะมีความยาวได้ถึง 30 เมตร ส่วนระบบ RTM ที่ใช้
แรงอัดสูง ก็ได้แก่ ชิ้นงานใบพัดเรือขนดเล็ก และใบพัดเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น 
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท าด้วยพอลิเมอร์ แมทริกซ์ คอมโพสิท โดยใช้ใยแก้วชนิดเส้นยาว
ต่อเนื่องเสริมแรง (Continuous Glass Fiber Reinforcements) ได้แก่ ใบพัดกังหันลม ซึ่งท าหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานธรรมชาติ คือพลังลม ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยลมจะหมุนใบพัดที่มีแกนเพลาต่อเข้า
กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ทั้งใบพัด โครงห่อหุ้มชุดก าเนิดไฟฟ้า และเสายึด ท าด้วยวัสดุ
พอลิเมอร์ แมทริกซ์ คอมโพสิท เนื่องจากมีความคงทนต่อสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ และมีความยืดหยุ่น
ตัวสูง ท าให้ไม่หักโค่นเมื่อโดนพายุ และมีความแข็งแกร่งทนทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความล้าของ
วัสดุ (Material Fatigue) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะ ส าหรับระบบป้องกันการชน (Energy Absorbed 
Front Bumpers) เชานกันชนหน้าของรถยนต์ ด้วยการใช้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เพ่ือสลายพลังงาน
จลน์ (Kinetic Energy) โดยใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวสูง (High Elasticity Modulus) เช่น ใยแก้ว 
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Kevlar เป็นต้น ประกบเข้ากับวัสดุที่ขึ้นรูป เป็นรูปรังผึ้ง (Honeycomb) ในรูปแบบของแซนด์วิซ 
(Sandwich Construction) 
 ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ท าด้วยพอลิเมอร์ แมทริกซ์ คอมโพสิท ที่น ามาใช้เพ่ือความ
ปลอดภัย ได้แก่ ตัวถังป้องกันอันตรายให้กับนักแข่ง รวมถึงหมวกกันน็อกและส่วนหัวสามารถลดแรง
กระแทกได้จากการชนด้านหน้า ตัวเรือสร้างให้รับแรงกระแทกกับคลื่นในอัตราความเร็วสูง 
ขณะเดียวกันก็ให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ด้วยห้องนักขับนิรภัย (Safety Cockpit) ในกรณีที่เรือคว่ า 
รถไฟความเร็วสูง ส่วนหัวของรถไฟความเร็วสูง มีลักษณะเพรียวลม (Aerodynamic) เพ่ือลดแรงต้าน
ของอากาศ ขณะเดียวกันก็รับแรงกระแทกได้สูงตามมาตรฐานที่วางไว้ (Shock Resistance 
Requirement) และลดน้ าหนักได้อีกด้วย 
 เครื่องบินล่องหน สามารถหลบหลีกเรดาร์ได้ ด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิทประมาณ 80 % 
ของพ้ืนที่ผิวทั้งหมด ประกอบไปด้วยใยคาร์บอนและใยแก้วเริมแรงให้กับวัสดุพอลิเมอร์ เทอร์โมเซ็ท 
ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพ่ือก าหนดให้มีรูปแบบที่ประยุกต์หลายสิ่งเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบของการ
ออกแบบ อากาศยานในอนาคต ประกอบไปด้วย ความเพรียวลม ความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ความ
เบา และการใช้งานคล่องแคล่ว โดยไม่ต้องมีหางกระโดงโผล่ขึ้นข้างบน 
 คอมโพสิทใช้ในงานทนทานต่อสารเคมีกัดกร่อนและทนความร้อนสูง ได้แก่ ถังบรรจุ
เคมีภัณฑ์ใช้ใยแก้ว (Roving) ชนิดใยเส้นต่อเนื่องพันรอบแกน (Filament Winding) และใช้พอลิเมอร์ 
แมทริกซ์ ชนิดทนสานเคมีและทนความร้อนสูง (Chemical and Heat Resistant Thermoset 
Polymer Matrix) ได้แก่ อีพ็อกซี่ ไวนิลเอสเตอร์ เรซิ่น (Epoxy Vinylester Resin) ถังบรรจุน้ ากรด
เพ่ือใช้ผลิตโพลีไวนิล คลอไรด์ (Polyvinyl Choride-PVC) ส าหรับโรงงานไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ที่จังหวัดระยอง ภายหลังจากการใช้งานนานถึง 8 ปี ถังก็ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม 
 ท่อดูดควันและสครับเบอร์ (Scrubber) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการท าให้ควันกรดอย่าง
ไฮโดรคลอริก บริสุทธิ์ขึ้น ใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารของบริษัท ไทยเทพรส อุตสาหกรรม
อาหารจ ากัด(มหาชน) และอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องทนต่อควันกรด ที่มีความร้อนสูงถึง 120 องศาเซลเซียส  
รถบรรทุกสารเคมี เพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนนจะต้องมีผิวคอมโพสิทสองชั้น และแกนกลางจะ
เป็น พีวีซี โฟม (PVC Core) เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีขณะเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีโครงเหล็ก
ป้องกันการพลิกคว่ า 
 คอมโพสิทใช้ในงานขนส่งวัสดุภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องใช้ความระมัดระวังใน
เรื่องต่างๆ เช่น การล าเลียงขนส่ง อาหาร และเวชภัณฑ์ ที่ต้องปรับอุณหภูมิให้คงที่ และเป็นอุณหภูมิ
ที่ต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง ( 0 ºc) หรือการล าเลียงขนส่งสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพสูง (High 
Toxication)  เช่น กรดต่างๆ สารเคมีอันตราย เป็นต้น นอกจากนั้นการที่จะขนส่งสินค้าจ านวนมาก 
เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ จ าเป็นต้องหาทางลดน้ าหนักของภาชนะกล่อง หรือตัวถังที่จะใช้บรรจุ
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สินค้าเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด ซึ่งการใช้วัสดุคอมโพสิทแบบเสริมด้วโฟมแซนด์วิซ (Foam Sandwich 
Construction) จึงเป็นวิธีที่ใช้ได้ผล เพราะจะได้ความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิท และความเบาของโฟม 
ซึ่งในขณะเดียวกัน โฟมก็เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อความร้อนและความเย็นสูง  (Resistance to 
High and Low Temperature) 
 การขนส่งทางรถไฟคือค าตอบที่แท้จริงในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพราะ
สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ และไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการจราจร เพราะวิ่งอยู่บนรางของ
ตัวเอง แต่เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างด้วยโลหะนั้นถูกกว่าคอมโพสิท ดังนั้นคุณค่าของคอมโพสิทที่จะ
น ามาใช้งานขนส่งทางรถไฟจึงควรที่จะน าประโยชน์ที่เอ้ืออ านวยของคอมโพสิทมาใช้ เช่น ตู้สินค้าที่มี
เครื่องท าความเย็น เป็นต้น 

 การขนส่งทางรถยนต์บรรทุก ซึ่งต้องการความรวดเร็วและเข้าถึงได้ในทุกหนทุกแห่งที่มี

ถนนไปถึง ดังนั้นน้ าหนักและรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งาน จึงเป็นความจ าเป็นอย่างมาก และค าตอบ

ก็คือ คอมโพสิทเสริมด้วยโฟมแซนด์วิซ 

 การขนส่งทางอากาศ ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น และมี

ผู้ประกอบการที่จัดการส่งสินค้าเร่งด่วน ทางอากาศเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก ท าให้ความต้องการใน

การใช้ตู้ส่งสินค้าที่มีน้ าหนักเบา แต่แข็งแรงทนทานและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและความเย็นได้ดี

อีกด้วยเนื่องจากอุณหภูมิภายในห้องเก็บสัมภาระใต้ห้องผู้โดยสาร ไม่มีเครื่องปรับอุณหภูมิ ดังนั้น

ความแตกต่างของอุณหภูมิเมื่อเครื่องบินจอดอยู่บนพ้ืนดินกับอุณหภูมิเมื่อเครื่องบินบินระยะสูงจึง

แตกต่างกันมาก เพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดจากหยาดน้ าที่ เกิดจากการกลั่ นตัวของไอน้ า 

(Condensation) ตู้เก็บสัมภาระบนเครื่องบินจึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันเรื่องนี้ได้ และ

นั่นก็คือความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุคอมโพสิทเสริมแรงด้วยโฟมแซนด์วิซอีกเช่นกัน 

 การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางน้ าก็ยังคงเป็นหลักในการขนส่งสินค้าข้ามทวีปมาตั้ งแต่

โบราณกาลมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ แต่ข้อแตกต่างระหว่างเรือเดินสมุทรในสมัยโบราณกับเรือเดิน

สมุทรในสมัยปัจจุบันที่เห็นได้ชัดก็คือ เรือช่วยชีวิตซึ่งเรือเดินสมุทรสมัยเก่าใช้ท าด้วยไม้ ซึ่งไม่คงทนต่อ

คลื่นลมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้เรือใหญ่ เมื่อเรือจมลงอาจท าให้ทะเลรอบด้านเกิด

เพลิงไหม้จากน้ ามันที่ทะลักออกมาจากเรือล าที่จม ซึ่งเรือช่วยชีวิตที่ท าด้วยไม้ก็จะวิ่งไม่ได้  ดังนั้นใน

ปัจจุบันเรือเดินสมุทรจึงจ าเป็นต้องมีเรือช่วยชีวิตที่สามารถแล่นผ่านทะเลเพลิงไปได้และต้องมีความ

แข็งแรงที่จะโต้คลื่นทะเลขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย เรือเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุคอมโพสิท 

เสริมด้วยพอลิเมอร์ แมทริกซ์ ที่มีส่วนผสมของสารกันไฟ เช่น ฮาโลเจน (Halogen) อยู่ในโพลีเอ

สเตอร์เรซิ่น 
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 คอมโพสิทที่ใช้ในการกีฬา ปัจจุบันในการแข่งขันกีฬาในระดับโลก เช่น กีฬาโอลิมปิก หรือ

กีฬาภาคพ้ืนยุโรปและเอเชีย ไม่ได้วัดกันที่พละก าลังของมนุษย์แต่อย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง

เทคโนโลยีด้านกีฬา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของมนุษย์ โดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพได้ โดยมนุษย์เพียงแต่น าเอาไปใช้ให้ถูกวิธีและฝึกฝนท าความรู้จักและเข้าใจวิธีการใช้

งานให้ดีทีสุ่ดก็พอ 

 ชนิดของกีฬาที่ใช้วัสดุคอมโพสิท  
             กีฬาทางน้ า เช่น สกีน้ า สกีบอร์ด วินด์เซิร์ฟ กระดานโต้คลื่น เรือใบ อุปกรณ์เล่นเรือใบ 

เรือพาย คันเบ็ดตกปลา กีฬาทางบก เช่น สกีน้ าแข็ง สเก็ตบอร์ด สโนว์บอร์ด จักรยานเสือภูเขา กอล์ฟ 

คันธนู เลื่อนหิมะ เครื่องป้องกันการบาดเจ็บในการแข่งขันกีฬา เช่น หมวกกันน็อค ชุดป้องกันกีฬา

แข่งมอเตอร์ไซด์และจักรยาน ชุดป้องกันการเล่นกีฬาสกีและสเก็ต อุปกรณ์เพ่ิมความสะดวกในการ

เล่นกีฬา เช่น รถกอล์ฟ รถพยาบาล เรือพยาบาล สโนว์โมบิล อุปกรณ์กีฬาทางอากาศ เช่น เครื่องร่อน

ชนิดต่างๆ เครื่องบินเล็ก 

 คอมโพสิทที่ใช้ในงานก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 
 ปัจจุบันนี้คอมโพสิทได้เข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติที่ดี

เพราะมีน้ าหนักเบา ขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักและเพ่ิมระยะห่างของเสาค้ า

ตัวเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพาโครงสร้างเหล็กที่หนัก ซึ่งท าให้ระยะห่างของเสาค้ า (Span of Truss) ห่างกัน

มากไม่ได้ ขณะเดียวกันวัสดุคอมโพสิทก็มีความคงทนต่อดินฟ้า อากาศ และสามารถสร้างให้เกิด

รูปทรงที่สวยงามได้ ประกอบกับสามารถท าการติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆเพ่ือประกอบเป็นโครงสร้าง

ส าเร็จรูป (Knockdown) ด้วยโดยง่าย ดังตัวอย่าง สถานบริการน้ ามัน และหลังคาโดมสนามกีฬา

แห่งชาติ 

 ขณะเดียวกันอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนท าด้วยคอมโพสิทก็ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิม

มากขึ้นด้วยสาเหตุที่มีความสวยงาม น้ าหนักเบา คงทนถาวร และติดตั้งง่าย ดังเช่น อุปกรณ์ห้องน้ า 

อ่างอาบน้ า อ่างฝักบัว อ่างอาบน้ าส าเร็จรูป ประตูห้องน้ า ประตูบ้าน เฟอร์นิเจอร์สวยงามทันสมัย ถัง

เก็บน้ า (ทั้งแบบหล่อเป็นชิ้นเดียว หรือประกอบจากชิ้นส่วนหลายชิ้น) หลังคาโปร่งแสง หลังคาหล่อ

ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน ระบบระบายน้ าจากหลังคา รางน้ าฝน เครื่องประดับทั้งภายในและภายนอก

บ้าน สระว่ายน้ า (ทั้งเป็นชิ้นเดียว หรือประกอบจากชิ้นส่วนหลายชิ้น) อ่างบัว และบ่อเลี้ยงปลา

สวยงาม ก้อนหิน น้ าตกเทียม รั้วไม้ที่ไม่คงทนก็จะถูกแทนที่ด้วยรั้วคอมโพสิท 

 



  88 

 คอมโพสิทที่ใช้กับงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคม 
 เนื่องจากวัสดุคอมโพสิทมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และติดไฟได้ยาก เมื่อใช้

สารฮาโลเจน (Halogen) ผสมเข้ากับพอลิเมอร์แมทริกซ์ (เรซิ่น)  ซึ่งไม่เกิดการเผาไหม้ขึ้น ยังมีสารที่

ท าให้ติดไฟยากที่ไม่ต้องใช้สารฮาโลเจน (Halogen-free) เช่น สาร อลูมิน่า ไตรไฮเดรต (Alumina 

Trihydrate)  ซึ่งเมื่อถูกเผาจะปล่อยไอน้ าซึ่งท าให้วัสดุคอมโพสิทเย็น และติดไฟยากเช่นกัน ส่วนที่ดีก็

คือ ไม่มีแก๊สพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นการติดตั้งท่อหุ้มสายไฟฟ้า ซึ่งแต่เดิมมาใช้โลหะเป็น

ส่วนประกอบเกือบทั้งหมด แต่ปัจจุบันนี้วัสดุคอมโพสิทได้เข้ามามีบทบาท โดยได้น ามาใช้ท าประโยชน์

แทนที่โลหะเป็นส่วนมาก วัสดุโพลีอาไมด์เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforced 

Polyamide) มีความคงทนต่ออุณหภูมิสูง เป็นฉนวนไฟฟ้าเป็นอย่างวดี และคงทนต่อแรงกระแทกดี

มากอีกด้วย 

 วัตถุดิบส าหรับไฟเบอร์คอมโพสิท 
 วัสดุเพ่ืองานวิศวกรรมจ าเป็นต้องรับแรงหรือน้ าหนักได้มากและเสียรูปได้ยาก โลหะจึง

เป็นตัวอย่างที่ดีที่เหมาะส าหรับงานวิศวกรรมโดยเฉพาะวัสดุจ าพวกเหล็กกล้า ซึ่งใช้กันมาอย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน จนเมื่อมีการค้นพบการผลิตพลาสติกจากสารปิโตรเคมี และการผลิตไฟเบอร์กลาส

หรือเส้นใยแก้วโดย  Slayter Thomas ในราวปี ค.ศ. 1930 จึงน าไฟสู่การเตรียมวัสดุใหม่ที่ได้จากา

กรผสมสาทั้งสองชนิดเข้าด้วยกัน โดยมีสารอินทรีย์ (คือ พอลิเมอร์) เป็นองค์ประกอบหลักที่เป็นเนื้อ

ประสาน (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมทริกซ์ (Matrix) ก็ได้ ) สารตัวอ่ืนๆโดยเฉพาะสารเสริมแรง 

(Reinforcing Agents) เข้าด้วยกัน องค์ประกอบรองลงมาคือสารเสริมแรงที่มักเป็นสารอนินทรีย์ 

ได้แก่ เส้นใย หรืออนุภาคเสริมรงต่างๆ เกิดเป็นวัสดุลูกผสมที่เรียกว่า “ พลาสติกคอมโพสิท (Plastic 

Composites)” พบว่ าใยแก้ วสามารถ เสริมแรงพลาสติ กจ าพวกโพลี เอส เตอร์ที่ ไม่ อ่ิ มตั ว 

(Unsaturated Polyester) ได้อย่างยอดเยี่ยม  ท าให้มีค่าความแข็งแรงใกล้เคียงกับเหล็กกล้า จน

ได้รับการจดสิทธิบัตรโดย Ellis และ Fostor ในช่วงทศวรรษเดียวกัน และได้น าปใช้เป็นส่วนประกอบ

เครื่องบินในเวลาต่อมา ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Glass Fiber Reinforced Plastic) 

จึงเป็นตัวอย่างสารคอมโพสิทที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังมีการน าไปใช้ในงานที่ต้องรับแรงอ่ืนๆอีกมาก เช่น 

วัสดุโครงสร้าง ส่วนประกอบของรถยนต์ เรือ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ และได้ก่อให้เกิดแนวคิด

ที่จะน าเส้นใยอ่ืนๆมาผสมกับพอลิเมอร์เพ่ือให้เกิดการเสริมแรงได้ดียิ่งขึ้น เส้นใยอ่ืนๆเหล่านี้เป็นได้ทั้ง

ใยออินทรีย์และใยนินทรีย์ ได้แก่ เส้นใยคาร์บอน เส้นใยอลูมิเนียมซิลิเกต เส้นใยอรามิด (Aramids) 

เส้นใยเคฟลาร์ (Kevlar) เส้นใยไนลอน (Nylon) เป็นต้น วัสดุคอมโพสิทได้รับการสนใจอย่างมาก 

เนื่องจากมีจุดเด่นที่ส าคัญคือมีน้ าหนักเบา คุณสมบัติที่ดีอ่ืนๆของคอมโพสิท ได้แก่ มีความแข็งแรงสูง 
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มีค่ามอดุลัสจ าเพาะสูง สามารถควบคุมคุณสมบัติและการผลิตท าให้สามารถออกแบบหรือเลือกใช้ให้

ตรงกับความต้องการได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่า ทนทานสภาวะ

อากาศได้ดี และสามารถข้ึนรูปได้หลากหลายประเภท 

 โดยทั่วไปวัสดุคอมโพสิทประกอบด้วยวัตถุดิบ 3 ส่วน คือ แมทริกซ์สารเสริมแรง และ

สารเติมแต่งเพ่ือเพ่ิมเติมคุณสมบัติอ่ืนที่ต้องการ องค์ประกอบสองส่วนแรกมีความส าคัญที่จะท าให้ได้

วัสดุที่เบาและแข็งแรง ส าหรับพลาสติกคอมโพสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน

เช่นกัน คือ พอลิเมอร์ต่างๆซึ่งมีหลายประเภท เช่น เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) ยาง 

(Rubbers) และที่ส าคัญที่สุดคือ เทอร์โมเซ็ททิงพลาสติก (Thermosetting Plastics) องค์ประกอบ

ต่อไปคือ เส้นใยแก้วรวมถึงเส้นใยอ่ืนๆที่มีความแข็งแรงแบบเดียวกัน และองค์ประกอบสุดท้าย คือ

สารเติมแต่ง (Additives) ซึ่งท าให้มีคุณสมบัติที่ต้องการโดยครบถ้วน สารเติมแต่งที่ส าคัญ คือ สารเร่ง

ปฏิกิริยา หรือสารคะตะลิสต์ (Catalyst) สารต้านการออกซิเดชั่น (Antioxidants) สารป้องกันการจับ

ก้อน (Antiblocking Agents) สารเชื่อมต่อ (Coupling Agents) เป็นต้น  

 ส าหรับพอลิเมอร์ที่ใช้ในงานคอมโพสิทมักเป็นจ าพวกเทอร์โมเซ็ททิง เนื่องจากเทอร์โม
เซ็ททิงต้องเตรียมจากมอนอเมอร์ (Monomers) ที่มักเรียกว่าเรซิ่น (Resin)  ซึ่งเป็นสารเคมีที่อยู่ใน
สถานะของเหลว และมีความหนืดไม่สูง ให้ความรู้สึกว่าไม่แข็งแรง จนเมื่อท าปฏิกิริยากันแล้ว จะเกิด
การเชื่อมต่อของโมเลกุลเรซิ่นเกิดเป็นพอลิเมอร์  และท าปฏิกิริยากันเป็นโครงตาข่ายสามมิติของ
โมเลกุล (Crosslinking)  ที่เรียกว่า การท าให้สุก (Curing) จึงมีการเปลี่ยนจากสถานะของเหลวไปเป็น
ของแข็งและจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งที่ให้ความแข็งแรงมาก แต่เมื่อผสมสารเติมแต่งชนิดเติมเต็ม 
(Filler) และท าปฏิกิริยาสังเคราะห์พอลิเมอร์จะได้วัสดุแข็งเป็น “คอมโพสิท” ที่ให้ความแข็งแรงสูง 
ตัวอย่างเทอร์โมเซ็ททิงคอมโพสิทที่แพร่หลายมากในช่วงต้นของการค้นพบพอลิเมอร์ ได้แก่ เบเกิลไลต์ 
(Bakelite) ซึ่งเป็นสารจ าพวกฟินอลเรซิ่นที่ผสมกับเยื่อไม้ (wood flour-filled phenolic resins)  
เป็นต้น พอลิเมอร์จ าพวกเทอร์โมพลาสติกก็สามารถน ามาท าเป็นวัสดุคอมโพสิท าได้ด้วยเช่นกัน แต่ไม่
เป็นที่นิยมเนื่องจากไม่สามารถให้ความแข็งแรงได้สูงเทียบเท่าเทอร์โมเซ็ททิง ทั้งนี้เพราะโครงสร้าง
โมเลกุลของเทอร์โมเซ็ททิงมีความแข็งแรงสูงกว่าเทอร์โมพลาสติก เนื่องจากมีโครงสร้างตาข่าย
เชื่อมโยงโมเลกุลด้วยพันธะเคมีในสามมิติ แม้จะมีความแข็งแรงสูงแต่เทอร์โมเซ็ททิงมักจะเปราะ การ
เติมใยแก้วลงไปจะเพ่ิมความเหนียวทนมากขึ้น การเลือกชนิดของเทอร์โมเซ็ททิงเรซิ่นในการเตรียม
คอมโพสิทไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคอมโพสิท เพราะการปรับความแข็งแรงจะขึ้นกับชนิดของ
เส้นใยมากกว่า และราคาก็อาจไม่ต่างกันมาก จึงมักจะเลือกเรซิ่นโดยยึดหลักให้เหมาะสมกับการใช้
งานและให้ง่ายต่อกระบวนการผลิตที่เลือกใช้ มีอุณหภูมิใช้งานตามต้องการ มีปริมาณการดูดความชื้น
ที่ยอมรับได ้
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บทสรุปวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์วิชาชีพ
เฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์วิชาชีพเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท นับเป็น
สมรรถนะระดับวิชาชีพ (Professional competency) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต้องมี
สมรรถนะหลัก โดยสมรรถนะหลักและสมรรถนะระดับความเชี่ยวชาญนับเป็นสมรรถนะที่ทรัพยากร
มนุษย์วิชาชีพเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจ าเป็นต้องมีในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามที่องค์กรก าหนดและสามารถอยู่รอดแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในการก าหนดสมรรถนะของ
บุคคลในแต่ละต าแหน่งงานจะต้องก าหนดอย่างไรจึงจะเกิดความส าเร็จและสมรรถนะด้านต่างๆนั้น
จ าเป็นต้องวิเคราะห์จากภาระงานแท้จริงของบุคคลและความต้องการของสถานประกอบการเป็น
ส าคัญ 
   สมรรถนะ คือ พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของบุคคลนั้น ๆ ที่มีลักษณะ
โดดเด่นกว่าบุคคลอ่ืน ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงาน น าพาให้องค์การบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งบุคคลสามารถเพ่ิมสมรรถนะได้หลายวิธี และการฝึกอบรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
สามารถท าได้ภายในระยะเวลาจ ากัด การประเมินสมรรถนะต้องอาศัยการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาก่อนและผู้
ประเมินต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรง จึงจะสามารถประเมิน
บุคคลอื่นได้ การประเมินสมรรถนะจะต้องประเมินให้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านเจตคติ หรือกิจนิสัยที่ดีในการประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
 จากการศึกษาวรรณกรรมงานวิจัยทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนข้อ
ค้นพบ มาด าเนินการออกแบบเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 8 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย   

 

 

-แนวคิดสมรรถนะของFlanagan, 
1954. 
-แนวคิดสมรรถนะของMcClelland, 
1973. 
-แนวคิดสมรรถนะของBoyatzis, 
1982.  
-แนวคิดสมรรถนะของSpencer & 
Spencer, 1993. 
-แนวคิดสมรรถนะของChaudhari, 
1996. 
-แนวคิดสมรรถนะของ Prahalad & 
Hamel, 1996. 
-แนวคิดสมรรถนะของ Byham & 
Moyot, 1996. 
-แนวคิดสมรรถนะของStone, B.B. 
1997. 
-แนวคิดสมรรถนะของ OECD, 
2000. 
-แนวคิดสมรรถนะของส านักงาน 
ก.พ., 2549. 
-แนวคิดสมรรถนะของวิทยา สุหฤท
ด ารง, 2549. 
-แนวคิดสมรรถนะของสุกญัญา รศัมี
ธรรมโชต,ิ 2549. 
-แนวคิดสมรรถนะของนิสดารก์ เวช
ยานนท์, 2549. 
-แนวคิดสมรรถนะของธ ารงศักดิ์           
คงคาสวัสดิ,์ 2551. 
-แนวคิดสมรรถนะของอเนก เทียน
บูชา, 2552. 

สังเคราะห์สมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย์
ด้านอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทท่ีพึง
ประสงค์ของประเทศ
ไทย 

สมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิท
ที ่
พึงประสงค์ของ 
ประเทศไทย 

ศึกษาสภาพการณ์และ
สมรรถนะปัจจุบัน 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึง
ประสงค์ของประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์และสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 2 ) เพ่ือสังเคราะห์สมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่ พึงประสงค์ของประเทศไทย ใช้วิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ืออธิบายและพรรณนาความ ด้วยการ
วิเคราะห์และตีความ (Interpretive Approach) ตามแบบทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ซึ่ง
เป็นวิธีการแสวงหาความรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมตามสภาพความเป็นจริง อันประกอบไปด้วยการ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยมี
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนด
ไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ 
 1.ขั้นตอนที่1 เป็นการศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทและข้อมูลพื้นฐาน
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 2.ขั้นตอนที่2 สังเคราะห์สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย 
 สามารถสรุปขั้นตอนการวิจัยได้ดังภาพที่ 9 ดังนี้ 
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ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนในงานวิจัย 
 
 จากภาพที่ 9 สามารถน าเสนอรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย 

ผลที่ได ้
กระบวนการ 

ผลที่ได ้
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่1 
     เพื่อศึกษาข้อมูล
สถานการณ์อุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทและ
ข้อมูลสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ดา้น
อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั 
  
  

-การวิเคราะห์เอกสาร 
 (Documentary 
Analysis) 
-การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 (In-depth Interview) 
 

-สถานการณ์อุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิท 
-ข้อมูลสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ดา้น
อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั 
  

ขั้นตอนที่2 
    รวบรวมและ
สังเคราะห์สมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ดา้น
อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทที่พึงประสงค์
ของประเทศไทย 
  

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview)  
  

สมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึง
ประสงค์ของประเทศไทย 
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ขั้นตอนที่1 เป็นศึกษาข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทและข้อมูลสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน  
 โดยรายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์  
     เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทและข้อมูลสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารโดยการศึกษา 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ และเอกสารการวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       2.1.1 จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย 
       2.1.2 การขยายตัวของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย 
       2.1.3 ลักษณะอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย 

2.2 ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารโดยการศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์และเอกสารการวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพ่ือศึกษา สภาพความ
เป็นมาของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย และพ้ืนฐานสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย 

3.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ให้ได้ข้อมูลจากประเภทเอกสาร 
วารสาร บทความ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์และเอกสารการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจาก
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อเสนอ 10 
อุตสาหกรรม เป้าหมาย :กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่11และฉบับที่12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) การ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

และพ้ืนฐานสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

4.2 ก าหนดประเด็นและสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร 
แล้วน าประเด็นเหล่านั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและขอรับค าแนะน า 
จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.3 น าเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการเก็บข้อมูลการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบภาคสนามและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่
สัมภาษณ์โดยมีการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ด้วย เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน เกี่ยวกับ
สถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท และพ้ืนฐานสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสาร 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ มี 3 ขั้นตอน (ชาย  โพธิสิตา, 2548: 362) ดังต่อไปนี้ 

6.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) 
        ขั้นตอนการจัดระเบียบข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแยกและการจัด
หมวดหมู่ข้อมูล(Sorting and Coding the Data) โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือการให้รหัสข้อมูล
(Coding) ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล ช่วยให้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นตรงกับประเด็น
ที่วิจัยและได้ข้อมูลเหมาะสมเพียงพอกับการใช้วิเคราะห์ โดยมีหลักส าคัญในการจัดระเบียบข้อมูล 
ดังนี้ 

6.1.1 การจัดระเบียบทางกายภาพของข้อมูล คือ การบันทึกข้อมูล และการสรุป
ข้อมูล 

6.1.2 การจัดระเบียบทางเนื้อหา คือ การย่อข้อมูล (Data Reduction) โดยผู้วิจัย
ได้ท าการคัดเลือกเอาข้อความในข้อมูลที่มีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่วิเคราะห์ ออกมาจาก
ข้อความอ่ืนๆ ส่วนข้อความที่เหลือจะถูกสรุปย่อเอาเฉพาะที่มีความหมายส าคัญแล้วก าหนดให้รหัส
ข้อมูลไว้ (Coding) 

6.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาด้วย
การเชื่อมข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน 
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6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท และ
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา จับใจความจาก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูล และยกข้อความจากเอกสารมาสนับสนุนการวิเคราะห์ด้าน
ต่างๆที่ท าการวิจัย 

7. การตรวจสอบข้อมูล 
  หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจนครบแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาโดยพิจารณาจาก
ความอ่ิมตัว หรือ ความซ้ าของข้อมูล และตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นได้ตอบค าถามการวิจัยและเป็นข้อมูล
ที่แท้จริง โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ตามวิธีการดังนี้ 

7.1 การตรวจสอบสามเส้าด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล สถานที่ เวลาที่ได้
ข้อมูลเหล่านั้น มีความแตกต่างกัน แล้วข้อมูลที่ได้มายังคงเดิม 

7.2 การตรวจสอบสามเส้าด้วยการตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่าง 
หลากหลายวิธีการ แล้วได้ข้อมูลที่เหมือนกันถูกต้องสมบูรณ์ 

8. การควบคุมคุณภาพงานวิจัย 
  ผู้วิจัยค านึงถึงผลวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลว่าต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) และ
เชื่อถือได้(Reliability) โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า(Triangulation) ในการตรวจสอบข้อมูลให้มี
ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ของข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 128-130) 
ดังนี้ 

8.1 ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) 
   8.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงบรรยาย 
    8.1.1.1 การควบคุมคุณภาพด้านการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า(Method Triangulation) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี 
เพ่ือยืนยันกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
    8.1.1.2 การควบคุมคุณภาพด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า
(Analyst Triangulation) ผู้วิจัยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและให้ค าแนะน าในการ
ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
   8.1.2 ความเที่ยงตรงเชิงตีความ 
    8.1.2.1 การควบคุมคุณภาพโดยการยืนยันผลจากแหล่งข้อมูล ด้วยการ
สรุปผล ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และให้ความเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันความ
สมบูรณ์ 
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    8.1.2.2 การสิ้นสุดการเก็บข้อมูลในการวิจัยเมื่อ 
     1.ไม่พบประเด็นใหม ่
                      2.ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ 

8.2 ความเที่ยงตรงภายนอก (Eternal Validity) 
        การควบคุมคุณภาพโดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจงและตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation of Source) โดยใช้ข้อมูลจากหลายผู้ประกอบการ และ
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตอบค าถามการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม 
 ผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่1 ได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่1 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ 

เพ่ือศึกษาสถานการณ์ 
อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทและ
สมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทในปัจจุบัน 
 

การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary 
Analysis) 

เอกสาร วารสาร 
สิ่งพิมพ์ ต ารา หนังสือ
วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 

แบบวิเคราะห์เอกสาร
ที่สร้างขึ้นใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

 
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการรวบรวม และสังเคราะห์สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย  
 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสังเคราะห์สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่   
พึงประสงค์ของประเทศไทย 

2. แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  ในการวิจัยเพ่ือตอบค าถามการวิจัยถึงสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย มุ่งค้นหาค าตอบจากผู้ประกอบการด้านการผลิต
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ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทยจากภาคเอกชนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่มีประสบการณ์และมีบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย 
ตลอดจนนักวิชาการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายหรือมีความเที่ยงตรง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) แบบเจาะจง(Purposive Selection) จนได้ข้อมูลอ่ิมตัว(Saturated Data) จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) รวมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย 
  1.อาจารย์ผู้สอนวิชาด้านไฟเบอร์คอมโพสิท           5  คน 
  2.นายกสมาคมไทยคอมโพสิท                           1  คน 
  3.อดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท                      2  คน 
  4.ที่ปรึกษาสมาคมไทยคอมโพสิท                        1  คน 
  5.เลขาธิการสมาคมไทยคอมโพสิท                      1  คน 
  6.ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท   15 คน 

3. วิธีการวิจัย 
  ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิด ซึ่งมีความยืนหยุ่นและเปิดกว้าง ข้อค าถามมี
ค าส าคัญ (Key words) ที่มีลักษณะปลายเปิด พร้อมปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างไป เพ่ือให้นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ให้ข้อมูลหลักเข้าใจ และสามารถตอบข้อค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ได้ ท าให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายมิติ และเป็นข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นการวิจัยมากที่สุด โดยออกแบบข้อค าถามที่มีแนวค าถามแบบเปิดกว้าง ที่
ได้ผ่านกลั่นกรองและพิจารณาแล้วว่าใช้สัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิด ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย ได้
ชัดเจนและครอบคลุมที่สุด 
  การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสัมภาษณ์
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ให้ให้ข้อมูลหลักที่มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และมี
ความเฉพาะด้านในเรื่องที่วิจัย เพราะได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงทรรศนะข้อคิดเห็นได้
อยากหลากหลายในทุกมิติ โดยผู้วิจัยสามารถด าเนินการสัมภาษณ์ สอบถาม ติดตาม ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่มีความส าคัญ และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จาก
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และหลากหลายในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
การวิจัยนี้ 

5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  กระบวนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ จากการวิจัยครั้งนี้ก าหนดใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ไม่มีรูปแบบข้อค าถามตายตัว คือการสัมภาษณ์ที่ ไม่มีข้อค าถามที่เป็นมาตรฐาน 
หรือไม่มีโครงสร้าง(Unstandardized or Unstructured Interview) ซึ่งไม่มีการก าหนดโครงสร้าง
ของข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างชัดเจน เพียงแต่ก าหนดลักษณะของค าถามที่มีรูปแบบ
เปิดกว้าง เป็นค าถามปลายเปิด ที่มีความยืดหยุ่นและใช้ค าส าคัญ (Key words) มาประกอบในการ
สัมภาษณ์ โดยค าถามลักษณะนี้ สามารถปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคน
ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลา 
  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

5.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ 

5.3 สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับประเด็นค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบเพ่ือรับข้อแนะน า มาปรับปรุงข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้องไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   ส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์ชิงลึกที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค าถาม 4 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 การเริ่มต้นรู้จักอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
   ตอนที่ 3 สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
   ตอนที่ 4 โอกาสและแนวโน้มอนาคตของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
   สาระส าคัญในแต่ละส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ชื่อผู้สัมภาษณ์ 
   ต าแหน่ง 
   สถานที่ท างาน 
   ลักษณะกิจการ 
   ประสบการณ์ในการท างาน 
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   วันที่ขอสัมภาษณ์ 
   สถานที่สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 การเริ่มต้นรู้จักอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
   1.เริ่มต้นรู้จักงานไฟเบอร์คอมโพสิทจากไหนอย่างไร 
   2.ท าไมจึงสนใจงานด้านไฟเบอร์คอมโพสิท  
   3.เรียนรู้การท างานไฟเบอร์คอมโพสิทอย่างไร 
   4.ตั้งต้นท าเป็นอาชีพอย่างไร 
   5.สร้างและขยายทีมงานอย่างไร 
   6.มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทอย่างไร (การ

รับคน การสอนงานคน การให้ท างาน และการให้ผลตอบแทน) 

  ตอนที่ 3 สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่

พึงประสงค ์

   1.ลักษณะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่มีอยู่เป็นอย่างไร

ในปัจจุบัน 

   2.สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่               

พึงประสงค์ของท่าน 

   ตอนที่ 4 โอกาสและแนวโน้มอนาคตของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

   1.การขยายงานในอนาคตมีทิศทางอย่างไร มีแนวโน้มอย่างไร 

   2.โอกาสการเติบโตของธุรกิจและบุคลากรของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทใน

อนาคต 

   3.ข้อคิดเห็นต่อการผลิตบุคลากรด้านไฟเบอร์คอมโพสิท 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ของการวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก โดยขอสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรง และขออนุญาตบันทึกเสียงค าให้

สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือน ามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลย้อนกลับได้ใน

ภายหลัง 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
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หนังสือ ต ารา ข้อมูลสารสนเทศ และผลงานวิจัยต่างๆโดยพิจารณาประเด็นหลัก ที่พบในข้อมูลที่ได้รับ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด จากนั้นน าประเด็นหลักมาพิจารณาออกเป็นประเด็นย่อยและหัวข้อ
ย่อยโดยเริ่มต้นวิเคราะห์จากภาพรวมไปสู่ประเด็นย่อย 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอุปนัย (Induction Analysis) 
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท พร้อมองค์ประกอบสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์
ที่สุด 
  สามารถสรุปวิธีด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ได้ดังในตารางที่ 3 
  
ตารางที่ 3 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2                                                                                                                                                        

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 

เพ่ือสังเคราะห์
สมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทที่พึง
ประสงค์ของประเทศ
ไทย 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิท 25 คน 
1.อาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย 5 คน 
2.นายกสมาคมไทย
คอมโพสิท 1 คน 
3.อดีตนายกสมาคม
ไทยคอมโพสิท 2 คน 
4.ที่ปรึกษาสมาคมไทย
คอมโพสิท 1 คน 
5.เลขาธิการสมาคม
ไทยคอมโพสิท 1 คน 
6.ผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
คอมโพสิท 15 คน 

-แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง 
(Semi-Structured 
Interview) 
-การวิเคราะห์เชิงแบบ
อุปนัย  
(Induction  
Analysis) 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์
ของประเทศไทย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน และขั้นตอนที่ 2  สังเคราะห์สมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย สามารถน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ที่พึงประสงค์ของประเทศไทย 
 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ผลการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทของประเทศไทยประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสาขาวัสดุศาสตร์และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัย เจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท นายกสมาคมไทยคอมโพสิท 
อดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท ที่ปรึกษาสมาคมไทยคอมโพสิทและเลขาธิการสมาคมไทยคอมโพสิท 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย ได้ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในปัจจุบัน 
  1.1 จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย 
   อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้วัตถุดิบเส้นใยแก้ว
ผสมกับน้ ายาเรซิ่นแล้วขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งนิยมเรียกกันทั่วไปว่า ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส มี
คุณสมบัติแข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน สวยงาม น้ าหนักเบา สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและมีการ
ปรับปรุงคุณภาพได้ตามต้องการใช้งาน จึงถูกน าไปใช้แทนวัสดุจากไม้ เหล็กและพลาสติกทั่วไปได้ดี 
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสถูกน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตเรือและอุปกรณ์ทางน้ า 



  103 

   ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อกว่า 40 ปีก่อนโดย กิตติ อนุชาผัด 
ได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินเซนท์และหลาน ในปี พ.ศ. 2513 เพ่ือผลิตเรือไฟเบอร์กลาส เรือจักรยาน
น้ ารูปหงส์และสกู๊ตเตอร์น้ าเป็นรายแรกของเมืองไทยและสามารถผลิตเพ่ือส่งออกไปประเทศต่างๆ       
ทั่วโลก ดังค ากล่าวไว้อาลัยในงานพระราชทานเพลิงศพ กิตติ อนุชาผัด โดยจรัส บันไดสิทธิ ความว่า  

   “คุณพ่อ กิตติ อนุชาผัด จบการศึกษาสาขา วิศวกรรมศาสตร์  จาก
CHEPOLYTECHNIKUM เมือง DUESSELDORF ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.  
2508 และได้เข้าท างานด้านวิศวกรรมการสร้างเรือด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส เกิด
ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อกลับมาเมืองไทย จึงได้ร่วมกับญาติเปิด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินเซนท์และหลาน ในปี พ.ศ. 2513 เพ่ือผลิตเรือไฟเบอร์กลาส
และอุปกรณ์ทางน้ ามากมาย มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงในขณะนั้น คือการผลิต
สกู๊ตเตอร์น้ า เป็นรายแรกของเมืองไทย และส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลก” 
(จรัส บันไดสิทธิ, 2559)  

   เวลาต่อมาภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างเกิดการขยายตัว สุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ 
ได้ก่อตั้งบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จ ากัด  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.  2518 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบ าบัดน้ าเสียไฟเบอร์กลาสรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ภายใต้
ตราสินค้า “SATS”  โดยใช้ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจาก Matsushita Electric Works , Ltd. ประเทศ
ญี่ปุ่นบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จ ากัด ประสบความส าเร็จในด้านการตลาดเป็นอย่างสูง จนผลิตภัณฑ์
ถังบ าบัดน้ าเสียไฟเบอร์กลาส เป็นที่รู้จักและนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไป และ
เป็นที่มาของการเรียกถังบ าบัดน้ าเสียว่า “ถังแซทส์” ตามชื่อตราสินค้าของบริษัทฯมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน (หนังสือชี้ชวน, 2555: 1) 
   ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ราวปี พ.ศ. 2518 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุตสาหกรรมบางกอก
ไฟเบอร์กลาส ได้ริเริ่มท าเตาหลอมใยแก้ว โดยอาศัยความรู้จากนายช่างวิศวกรชาวฮ่องกง แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ จึงหันมาน าเข้าใยแก้วและเรซิ่นจากฮ่องกง มาผลิตแท่งกรอเส้นด้ายไฟเบอร์กลาส เพ่ือ
จ าหน่ายแก่โรงงานทอผ้า ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานต่อการเสียดสีของเส้นด้าย และมีน้ าหนักเบา 
ดังค าบอกเล่าของ สมชาย เฮงแสงชัย หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรมบางกอก 
ไฟเบอร์กลาส ได้กล่าวว่า 

   “ราวๆ ปี พ.ศ. 2517 พ่ีเขยผม ซึ่งเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมบางกอก 
ไปนัดคุยกับ นายช่างวิศวกรจีนฮ่องกง ว่าจะมาท าใยแก้วในเมืองไทย ประมาณ
ปี พ.ศ. 2518 จึงให้ผมมาช่วยนายช่างจากฮ่องกงคนนี้ ทดลองหลอมแก้วเพ่ือ
ดึงออกมาให้เป็นเส้นใยแก้ว คลุกปั้นกันอยู่เป็นนาน แต่ก็ไม่ส าเร็จ พ่ีเขยผมเลย
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ให้คนไปเอาใยแก้ว กับน้ ายาเรซิ่นจากเกาะฮ่องกงมา แล้วให้นายช่างฮ่องกง 
คนนี้แหละมาท าแท่ส าหรับกรอด้าย เพ่ือพ่ีเขยผม แกจะเอาไปขายให้เพ่ือนแก
ที่ท าโรงงานทอผ้า ผมเลยได้รู้ ได้ท างานไฟเบอร์กลาสจากการช่วยช่างฮ่องกง
คนนี้” (สมชาย เฮงแสงชัย, 2559) 

          จุดเริ่มต้นอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสคอมโพสิทจึงเกิดขึ้นในประเทศไทยจากคนไทยที่
ได้ไปเห็น ไปศึกษาและท างานจากต่างประเทศ แล้วเห็นโอกาสที่จะน ามาใช้สร้างธุรกิจในประเทศไทย 
จึงได้น าประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสกลับมาเริ่มต้นใช้งานดังที่ กิตติ อนุชาผัด 
ได้น าประสบการณ์มาจากประเทศเยอรมนี สุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ เห็นโอกาสจากเทคโนโลยีของ
ประเทศญี่ปุ่น และสมชาย เฮงแสงชัย ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิศวกรชาวจีนฮ่องกง จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย ตั้งแต่นั้นมา 
  1.2 การขยายตัวของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย 

       หลังจากที่ได้เกิดการเริ่มต้นผลิตใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสในยุคเริ่มแรกของ
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในกระบวนการผลิตนั้น ผู้ริเริ่มต้องการผู้ช่วยมาร่วมท างานผลิต เพราะ
ไม่สามารถท างานด้วยตนเองเพียงล าพัง ในการท างานต้องมีคนช่วยหยิบ จับและช่วยยก ช่วยส่ง
เครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบในระหว่างการท างาน ดังค ากล่าวของ สมชาย เฮงแสงชัย เล่าว่า 

   “นายช่างฮ่องกงหลังจากที่หลอมท าใยแก้วไม่ส าเร็จ ก็มาท าแท่งกรอด้าย
สักพักก็กลับไปฮ่องกง พ่ีเขยผมท าธุรกิจจัดสรรที่ดินอยู่ด้วย ท าบ้านจัดสรรก็
ต้องใช้ถังน้ า ถังบ าบัดน้ าเสีย ก็เลยเอามาผลิตเอง เพ่ือใช้ในโครงการของแก 
ช่วงนั้นบ้านจัดสรรก าลังขยายดี พี่เขยผมเลยไม่มีเวลามาดูแล และมองว่า 
ลงทุนท าโรงงานไฟเบอร์เหนื่อยและยุ่งยาก ต้องตามมาดูแล เลยจะเลิกโรงงาน 
ผมหัดท าไฟเบอร์กลาสมา ตั้งแต่ช่วยงานนายช่างฮ่องกง แล้วก็ท างานไฟเบอร์กลาส 
มาได้ตั้ง 3-4 ปี แล้ว ก็เห็นว่าท าได้ ผมเลยขอโรงงานมาท าต่อ รับท างาน
ไฟเบอร์กลาสทุกชนิด ตั้งแต่ถังน้ า เรือไฟเบอร์กลาส เคลือบบ่อ เคลือบพ้ืน 
เคลือบหลังคา ท าหมด ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบว่างั้นเถอะ งานไฟเบอร์กลาส
ท าคนเดียวไม่ไหว ก็รับคนงานมาช่วย ไม่มีคนท าเป็น เอามาช่วยหยิบช่วยจับ 
ยกของ แล้วก็สอนให้เขาท าตามเราบอกไปเรื่อยๆ ตอนหลังๆเขาก็ท ากันได้ ” 
(สมชาย เฮงแสงชัย, 2559)  

        คนท างานส่วนใหญ่จึงได้ เริ่มรู้จักอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท จากการได้มี
โอกาสฝึกหัดท างานไฟเบอร์กลาสในขณะนั้น จนสามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพ สร้างธุรกิจของ
ตนเองได้ในปัจจุบัน ดังที่ ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.ไฟเบอร์ จ ากัด ได้กล่าวว่า  
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   “เริ่มต้นชีวิตงานไฟเบอร์ของผม มาจากเข้ามาหางานท าในกรุงเทพฯ 
ราวปี พ.ศ. 2520 กว่าๆ เมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว เพ่ือนชวนไปท างานอู่ซ่อมรถ 
ไปเป็น เด็กหัดงาน ขัดเหล็ก ขัดสีรถ เห็นอาจารย์กิตติ อนุชาผัด แกมาสอน
งานเรซิ่น ผมก็ไม่รู้จัก กลิ่นก็เหม็น ช่างเขาให้เราหัด ผมก็ทนเอา ทั้งเหม็น ทั้ง
คัน ถอดใจไปก็หลายครั้ง คิดเอาว่า คนอ่ืนท าได้ ผมก็ท าได้ จะทิ้งไปก็เสียดาย 
หัดมาแล้ว เลยได้กลายมาเป็นอาชีพไปเลย” (ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ, 2558)  

         เจ้าของกิจการหลายๆ แห่ง ล้วนเริ่มต้นท างานไฟเบอร์คอมโพสิทมาจากเด็กหัดงาน
ในโรงงานท าไฟเบอร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรมบางกอก ไฟเบอร์กลาส มีตั้งใจท างานจนได้มี
โอกาสมาสร้างธุรกิจของตนเอง ดังที่ชัยวัฒน์ บัวบาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วี.ไฟเบอร์ จ ากัด 
ก็ได้กล่าวว่า 

“เริ่มรู้จักไฟเบอร์กลาสจากเด็กหัดงานในโรงงานของอุตสาหกรรม
บางกอกไฟเบอร์กลาส เรียนรู้วิธีท างานไฟเบอร์ เริ่มรู้เรื่องก็ออกไป
ติดตั้งงานตามไซต์งาน ต้องแก้ปัญหาหน้างาน ดูแลซ่อมแซม ท ามาหา
กินมาได้ก็จากการท างานที่ อุตสาหกรรมบางกอกไฟเบอร์กลาส”  
(ชัยวัฒน์ บัวบาน, 2558) 

   ผู้ประกอบอาชีพผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีการท างานและวิธีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท โดยอาศัยประสบการณ์จากการท างานในโรงงานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
ไฟเบอร์คอมโพสิท มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหัดงาน พัฒนาฝีมือขึ้นมาเป็นนายช่าง มาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วย
บริการลูกค้า จนได้เป็นผู้แทนขายติดต่อลูกค้า หลังจากนั้นพอเห็นช่องทางที่จะท าธุรกิจของตนเองได้ 
ก็มาเริ่มต้นท าธุรกิจผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสของตนเองแทบทั้งสิ้น ท าให้เกิดการขยายตัวของผู้ผลิต
ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทออกไปมากมาย โดยกระจายกันไปรับงานตามประสบการณ์ที่
ตนเองชอบและถนัด สบโอกาสที่มีความนิยมและต้องการใช้งานไฟเบอร์คอมโพสิทมากขึ้นในหลายๆ
ลักษณะของการใช้งาน เช่น งานซ่อมแซมและผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ กันชนรถยนต์ สปอยเลอร์ 
หลังคารถกระบะ ชุดตกแต่งรถยนต์ รถไฟฟ้า รถประหยัดพลังงาน เป็นต้น  อุปกรณ์เครื่องเล่น        
สวนสนุก ได้แก่ สไลเดอร์ กระดานลื่น ล่องซุง สระว่ายน้ า บ้านผีสิง ปราสาทเทพนิยาย ม้าหมุน เป็นต้น 
เครื่องตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ ตราครุฑในพระบรมราชานุญาต ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
กระถางต้นไม้ บัวผนังอาคาร หุ้มเสาลายหินเทียม น้ าตกจ าลอง เป็นต้น เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ 
ได้แก่ เคาเตอร์ห้องน้ า โต๊ะห้องครัว ตู้เก็บของใต้อ่างล้างมือ โต๊ะหินอ่อนเทียม เก้าอ้ี เป็นต้น เรือและ
อุปกรณ์ทางน้ า ได้แก่ สกู๊ตเตอร์น้ า เจ็ตสกี เรือรถน้ าสวน เรือพาย เรือเร็ว เรือทัศนะศึกษา เรือยอร์ช 
จักรยานน้ า -อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ เรือแข่ง เรือใบ กระดานสเก็ต กระดานสกี กระดานโต้คลื่น ก้านไม้



  106 

แบดมินตัน ก้านไม้เทนนิส ก้านไม้กอล์ฟ จักรยาน เรือคายัค เครื่องบินบังคับไร้คนขับ เครื่องร่อน เป็นต้น  
สาธารณูปโภค ได้แก่ ถังน้ า ถังบ าบัดน้ าเสีย ถังน้ ามันใต้ดิน ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายใยแก้วน า
แสง ท่อร้อยสายส่งสัญญาณ ท่อน้ า ท่อสารเคมี ท่อปล่อยไอเสียและควัน ถังหล่อเย็น ถังระบายความร้อน 
เสาธงชาติ เสาส่งสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย คานรับสายไฟฟ้า ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น 

  1.3 ลักษณะอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทปัจจุบัน 
        1.3.1 สภาวการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

  โดยคุณลักษณะของตัววัสดุไฟเบอร์คอมโพสิทเองเป็นเพียงวัตถุดิบเท่านั้น 
ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบทางไฟเบอร์คอมโพสิทให้ไปเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์เสียก่อน จึง
จะสามารถน าไปใช้งานได้ อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจึงถูกจัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าและมีส่วน
สนับสนุนส่งต่อที่ส าคัญเพ่ือแปรรูปจากวัตถุดิบทางไฟเบอร์คอมโพสิท ให้เป็นวัสดุ ชิ้นงาน ส่วนประกอบ
หรือผลิตภัณฑ์ขั้นต้นให้กับอุตสาหกรรมหลักอ่ืนๆที่ส าคัญที่ท าการผลิต แปรรูป หรือประกอบให้ได้
เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปขั้นสุดท้าย ที่พร้อมใช้งานและเป็นที่รู้จักนิยมใช้งานโดยทั่วไปส าหรับผู้บริโภค
ขั้นสุดท้าย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถจ าแนกหมวดอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่างๆ ได้ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังแสดงในตารางที่ 4 

  อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทสามารถแปรรูปวัตถุดิบทางไฟเบอร์
คอมโพสิท ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขั้นต้นได้หลากหลายและสามารถน าไปใช้งานเป็น
ส่วนประกอบในเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงน าไปใช้
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปในอีกหลายอุตสาหกรรม เช่น การใช้ผลิตท่อและถังไฟเบอร์
คอมโพสิทเพ่ือใช้บรรจุน้ าซอสถั่วเหลืองในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช การใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
คอมโพสิทเพ่ือเคลือบพ้ืนและผนังห้องปลอดเชื้อของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การใช้ถัง
ไฟเบอร์คอมโพสิทบรรจุน้ ายาฟอกย้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ การใช้ถังไฟเบอร์คอมโพสิทเพ่ือ
บรรจุน้ ายาเคมีฟอกหนังและน้ ายาในระบบบ าบัดน้ าเสียของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
การใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาเคมีไฟเบอร์คอมโพสิทในการเคลือบและแปรรูปไม้อัดในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ การใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์โต๊ะ เก้าอ้ี 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตบแต่งภายใน
อาคาร การใช้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการท าแม่พิมพ์  
อุตสาหกรรมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 
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ตารางที่ 4 แสดงหมวดอุตสาหกรรมที่ส าคัญตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

หมวดอุตสาหกรรมส าคัญ 
1. ผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic ago-industry) 

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Food) 

3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (Beverage) 
4. สิ่งทอ (Textile) 

5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ยกเว้นรองเท้า (Wearing Apparel) 
6. ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (Leather products &Footwear) 

7. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (Wood &Wood products) 

8. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน (Furniture & 
Fixture) 

9. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper & Paper products) 
10. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปก หรือการท าแม่พิมพ์ (Printing , Publishing , Allied 

products) 

11. เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (Chemical &Chemical products) 
12. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม (Petroleum products) 

13. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber & Rubber products) 
14. ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic products) 

15. ผลิตภัณฑ์อโลหะ (Non-metal products) 

16. ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน (Basic metal products) 
17. ผลิตภัณฑ์โลหะ (Fabricated products) 

18. ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล (Machinery) 

19. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Electrical Machinery and Supplies) 
20. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมแซมยานพาหนะและอุปกรณ์ (Transport 

Equipment) 
21. การผลิตอ่ืนๆ (Other Manufacturing Industries) 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 
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    ปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทยมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม โดยเข้าไปเป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ในหลาย
อุตสาหกรรมและมีส่วนช่วยพัฒนาขนาดเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ดังที่อรรชกา สีบุญเรือง 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวไว้ว่า   

    “ปัจจุบันอุตสาหกรรมคอมโพสิท (ไฟเบอร์กลาส) ในประเทศไทย มี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกแขนง เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการก่อสร้างอย่างมากมาย ไม่ว่าเป็นบ้านพักอาศัย 
คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงแรม รีสอร์ท ก็มีผลิตภัณฑ์คอมโพสิทเข้าไปเป็น
ส่วนประกอบอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์สุขภัณฑ์ ฯลฯ 
รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งก็ล้วนมีคอมโพสิทเข้าไปเป็น
ส่วนประกอบ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ เรือยอร์ช ชิ้นส่วนเครื่องบิน เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีการเจริญเติบโตมาตลอด มีการ
ลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีตัวเลขการผลิตเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจดียิ่งขึ้น” (สมาคมไทยคอมโพสิท, 2558: 5) 

        อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าส าคัญ ที่ผลิต
สินค้าส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆได้อย่างหลากหลายมาก ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มสาธารณูปโภค ตามที่อาทิตย์ วุฒิคะโร อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้
ระบุไว้ว่า 

    “อุตสาหกรรมคอมโพสิทไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมต้นน้ า ซึ่ง
ผลิตสินค้าให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่มเช่น การผลิตหลังคารถ โคมไฟ
รถยนต์ ฝากระโปรง ชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งผลิตป้อนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การผลิตถังบ าบัดน้ าเสีย ถังบรรจุน้ า ประตู และวงกบไฟเบอร์กลาสใน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การผลิตท่อล าเลียงของเหลว ท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทีใ่ช้ในโรงงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ” (สมาคมไทยคอมโพสิท, 2559: 35) 

       การใช้งานไฟเบอร์คอมโพสิทมีในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกจากอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้างแล้ว ยังมีการใช้งานไฟเบอร์คอมโพสิทในอุตสาหกรรมการต่อเรือและ
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬา อุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน รวมไปถึงอุตสาหกรรม
พลังงานทางเลือก ดังที่จุติ เพียรล้ าเลิศ ได้แสดงความเห็นไว้ว่า 
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    “การใช้งานคอมโพสิทจะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย
ที่โดดเด่นคือ รถยนต์ ระบบขนส่งขนาดใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 
วงการก่อสร้าง เรือ อุปกรณ์กีฬา และการบิน เราจะได้เห็นการใช้คอมโพสิทใน
อุตสาหกรรมใหม่ๆเพ่ิมเข้ามาอย่างโดดเด่น เช่น กังหันลม อุตสาหกรรมการ
บินและอวกาศ” (สมาคมไทยคอมโพสิท, 2559: 2) 

        อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทนั้น คนทั่วไปมักไม่ค่อยรู้จักเพราะว่า เป็น
อุตสาหกรรมที่ผลิตงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบ มีการน าไปใช้งานตั้งแต่สินค้าระดับน้ ายาเคมี
และชิ้นส่วนประกอบที่ใช้เฉพาะภายในโรงงานอุตสาหกรรม จนถึงระดับเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปพร้อม
ให้ผู้บริโภคข้ันสุดท้ายได้ใช้งาน จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังแต่มีงานหนาแน่นมาก ดังที่
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ได้ระบุให้ความเห็นไว้ว่า 

    “ปัจจุบัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอมโพสิท อยู่กันได้สบาย
เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก แต่ทุกโรงงานแค่ท างานก็ท ากัน
ไม่ทันแล้ว” (สุรศักดิ ์สุรนันทชัย, 2559) 

        ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทมีการน าไปใช้งานอย่างกว้างขวางในหลาย
อุตสาหกรรมเนื่องจากคุณสมบัติชิ้นงานที่โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ความทนทานต่อการกัด
กร่อน มีน้ าหนักเบาและสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปทรง จึงเป็นที่นิยมน าไปใช้ ในหลาย
อุตสาหกรรม ตามค ากล่าวของดนู โชติกพนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัดและนายกสมาคมไทยคอมโพสิท ได้อธิบายว่า 

    “วันนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคคอมโพสิทอย่างเต็มตัว ผลิตภัณฑ์แทบ
ทุกอย่างเริ่มน าคอมโพสิทเข้ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ลดน้ าหนัก หรือใช้
คุณสมบัติเด่นในเรื่องความทนทาน ทนต่อกรดด่าง หรือการขึ้นรูปเป็นทรงที่
ซับซ้อนหลากหลายอย่างส่วนประกอบเครื่องบิน อุปกรณ์กีฬา เรือ กังหันลม 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อและถังเก็บสารเคมี ล้วนแล้วแต่น าคอมโพสิทไปใช้
อย่างแพร่หลาย” (สมาคมไทยคอมโพสิท, 2558) 

         ดังนั้นอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจึงถูกจัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิทไปใช้งานในอุตสาหกรรมหลักๆแทบทั้งสิ้น เนื่องจากคุณสมบัติ
ของตัววัสดุไฟเบอร์คอมโพสิท ที่มีความทนทาน แข็งแรง น้ าหนักเบา และสามารถน าไปขึ้นรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้รูปร่างตามความต้องการใช้งานที่หลากหลายแทรกตัวอยู่ในทุกอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป
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ในสังคมจึงไม่เห็นอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท แต่จะรู้จักในส่วนของอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า
ส าเร็จรูปพร้อมใช้งานในประเภทต่าง อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจึงอยู่เป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่
สนับสนุน อุตสาหกรรมหลักเหล่านั้นและไม่ ได้ปรากฏอยู่ ในหมวดอุตสาหกรรมส าคัญตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในตารางที่ 4 

        1.3.2 การรวมตัวผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
    ผู้ประกอบการผลิตสินค้าไฟเบอร์กลาสมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจาย

ฝังตัวอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆตามผลิตภัณฑ์ที่ถูกน าไปใช้และเกิดการรวมตัวกันเป็น ชมรมไฟเบอร์กลาส 
ภายใต้การประสานงานของกองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 (พิชัย วราฤทธิชัย, 2553: 35) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้ง
สร้างเป็นเครือข่าย เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพ่ือสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ผลักดันการขยายตลาดและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (สมาคมไทยคอมโพสิท, 2558)  

    ต่อมามีผู้ประกอบการไฟเบอร์กลาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมไฟเบอร์กลาส
เพ่ิมมากขึ้น จึงได้ยื่นจดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็น “สมาคม” เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสไทย” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สมาคมไทยคอมโพสิท” ในเวลาต่อมา (พิชัย วราฤทธิชัย, 2553: 35)  ปัจจุบันสมาคมไทยคอมโพสิท
มีสมาชิกประมาณ 60 โรงงาน มูลค่าตลาดรวม 20,000 ล้านบาท (ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2559)  

    สมาคมไทยคอมโพสิทมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ไว้ดังนี้ (พิชัย 
วราฤทธิชัย, 2553: 36-37) 

    วิสัยทัศน์ 
    เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้าน “คอมโพสิท” ที่ใหญ่ที่สุดในสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน 
    พันธกิจ 

1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของสมาคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท 

ตลอดจนก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก 
3. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมโพสิท 
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทของประเทศไทยให้ก้าวหน้า 
5. สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการเกี่ยวข้องในทางการเมือง 
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   สมาคมไทยคอมโพสิทยุคเริ่มต้น เริ่มเป็นที่รู้จักของนักวิชาการ หลายท่าน
หลังจากจบการศึกษากลับมาจากต่างประเทศมีความสนใจสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนด้านไฟ
เบอร์คอมโพสิท จึงต้องการหาความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการขอดูงานและระบุกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่หลักสูตรจะสนองตอบได้อย่างชัดเจน จึงพบว่าผู้ประกอบการไฟเบอร์คอมโพสิทใน
ขณะนั้นได้มีการรวมตัวกันและเพ่ิงจดขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมในช่วงปี พ.ศ. 2538 นั่นเอง ดังที่สุรศักดิ์ 
สุรนันทชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวไว้ว่า 

    “ตอนนั้น ช่วงปี 2538 ผมกลับมาจากจบการศึกษาจากต่างประเทศ 
อาจารย์ผู้ ใหญ่คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ผมมาดูแลสาขา
วิศวกรรมวัสดุ ผมสนใจเอาวิชาคอมโพสิทเบื้องต้นใส่ไว้ในหลักสูตร ก็มองหา
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ พอดีกับผู้ประกอบการมีการรวมตัวกันของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอมโพสิทในรูปสมาคมพอดี เลย” (สุรศักดิ์         
สุรนันทชัย, 2559) 

        วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันของผู้ประกอบการไฟเบอร์คอมโพสิทและขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมไทยคอมโพสิทเพ่ือความร่วมมือกัน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับไฟ
เบอร์คอมโพสิทไปสู่สังคม ท าให้ตลาดมีการขยายตัวออกไป อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย
จึงเริ่มเป็นที่รับรู้ของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ดังที่ ดนู โชติกพนิช 
นายกสมาคมไทยคอมโพสิท ได้กล่าวว่า 

    “สมาคมไทยคอมโพสิท ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 เพ่ือมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมคอมโพสิทในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของสมาชิกให้มีความรู้ รวมถึงสร้างเครือข่ายเพ่ือผลักดันการขยายตัวของตลาด 
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชน 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยสามารถแข่งขันและพร้อมรับการขยายตัว
ของตลาดคอมโพสิททั้งในประเทศและตลาดโลก”(สมาคมไทยคอมโพสิท , 
2558) 

        สมาคมไทยคอมโพสิทจึงเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการ
และท าหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท เป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อประสานงาน เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเคลื่อนไหวระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ ผู้ประกอบ สถาบันการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจภายนอกอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิททั้ง
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ภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศ ดังที่ อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ได้
ให้ความเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของสมาคมไทยคอมโพสิทไว้ดังนี้ 

    “สมาคมไทยคอมโพสิท เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของ
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมคอมโพสิทเพ่ือด าเนินการประสานนโยบาย
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุน 
และร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิท นับเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญและสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมคอมโพสิท
โดยตลอด” (สมาคมไทยคอมโพสิท, 2558) 

        นอกจากนี้สมาคมไทยคอมโพสิทยังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการวิจัย 
การอบรม การสัมมนาและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้สนใจในงานไฟเบอร์คอมโพสิทดังที่
พิชัย วราฤทธิชัย เลขาธิการสมาคมไทยคอมโพสิท ได้ระบุว่า  

    “สมาคมไทยคอมโพสิทถูกจัดตั้ งเพ่ือเป็นศูนย์กลางของ
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่มีความสนใจในวัสดุคอมโพสิท โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทของคนไทย ให้มีศักยภาพ
เพ่ือรองรับกับความต้องการในประเทศ และการแข่งขันได้ในตลาดโลก ร่วมมือ
กับภาครัฐในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิชาการตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วประเทศ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลคอมโพสิททั้งภายในประเทศและประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องด้านคอมโพสิทจากต่างประเทศ การเป็นศูนย์กลางการอบรม/
สัมมนาให้กับผู้สนใจ สมาชิก ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจใหม่ ช่างประจ าโรงงาน 
ภายใต้จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์คอมโพสิทให้
ทัดเทียมนานาประเทศ” (พิชัย วราฤทธิชัย, 2558) 

        สมาคมไทยคอมโพสิทเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทให้เจริญเติบโต โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
จนถึงปัจจุบันดังที่อาทิตย์ วุฒิคะโร อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่า 

    “สมาคมไทยคอมโพสิทมีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันให้
อุตสาหกรรมคอมโพสิทเจริญเติบโตและกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีงบประมาณ
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้จ านวนหนึ่งที่จะร่วมท างานกับสมาคม ทั้ง
การพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการไปพร้อมๆ กัน เช่น 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมทางเทคนิควิชาการต่างๆ 



  113 

รวมถึงที่ผ่านมาก็สนับสนุนด้านการก่อตั้งและจัดสถานที่ตั้งสมาคมให้ที่ซอย
กล้วยน้ าไท ซึ่งความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยคอมโพสิทกับกระทรวง
อุตสาหกรรมถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทต่อไป” (สมาคมไทยคอมโพสิท, 2558) 

        1.3.3 ขนาดอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 
    อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์วัสดุไฟเบอร์คอมโพสิทเพ่ือไปใช้งานในอุตสาหกรรมส าคัญตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ซึ่งผู้ประกอบได้จดทะเบียนการค้าที่จัดเป็นหมวดการผลิตตามการจัดหมวดหมู่ ธุรกิจของ
กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ดังปรากฏในรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2559 ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงชื่อ/เลขหมวดธุรกิจ ด้านการผลิต ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

เลขหมวดธุรกิจ ชื่อหมวดธุรกิจ 
22210 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างประกอบอาคารที่ท าจากพลาสติก 

22290 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

22291 การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ าที่ท าจากพลาสติก 
22292 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 

23999 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ท าจากแร่อโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

25113 การผลิตประตู-หน้าต่าง กรอบประตู-หน้าต่าง ประตูใหญ่ คล้ายกันที่ท าจากโลหะ 
25121 การผลิตเครื่องระบายความร้อน 

25122 การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ท าจากโลหะเพ่ือเก็บก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว 
25129 การผลิตถังน้ าขนาดใหญ่(ที่มีความจุเกิน300ลิตร) 

29000 การผลิตยานยนต์รถพ่วงและรถก่ึงพ่วง 

29100 การผลิตยานยนต์ 
29102 การผลิตยานยนต์ส่วนบุคคล 

29104 การผลิตยานยนต์อ่ืนๆที่ใช้เพื่อการโดยสาร 

29109 การผลิตยานยนต์อ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
29200 การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถก่ึงพ่วง 

29201 การผลิตตัวถังยานยนต์ 

29202 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 
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ตารางที่ 5 แสดงชื่อ/เลขหมวดธุรกิจ ด้านการผลิต ของกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ต่อ) 

เลขหมวดธุรกิจ ชื่อหมวดธุรกิจ 
29203 การผลิตตู้บรรทุกสินค้า 

29300 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ 

29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์ 
29309 การผลิตขึ้นส่วนอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆส าหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

30000 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ 
30100 การต่อเรือใหญ่และเรือเล็ก 

30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ า 

30120 การต่อเรือที่ใช้เพ่ือความส าราญและการกีฬา 
30200 การผลิตหัวรถจักรและตู้ส าหรับขนส่งทางรถไฟหรือรถราง 

30300 การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 

30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 
30900 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

30912 การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับจักรยนต์ 
30920 การผลิตจักรยานสองล้อและรถส าหรับคนพิการ 

30921 การผลิตจักรยาน 

30922 การผลิตรถส าหรับคนพิการ 
31000 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากวัสดุอื่นๆ(ยกเว้นหิน คอนกรีตหรือเซรามิค) 

32000 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ 
32120 การผลิตเครื่องประดับที่ท าจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง 

32200 การผลิตเครื่องดนตรี 

32209 การผลิตเครื่องดนตรีซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อ่ืน 
32201 การผลิตเครื่องดนตรีไทย 

32302 การผลิตกระดานแล่นใบและกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬาทางน้ า 
32303 การผิตอุปกรณ์ส าหรับนักกีฬาตกปลา 

32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

32400 การผลิตเกมและของเล่น 
32401 การผลิตของเล่นที่มีล้อ 
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ตารางที ่5 แสดงชื่อ/เลขหมวดธุรกิจ ด้านการผลิต ของกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ต่อ) 

เลขหมวดธุรกิจ ชื่อหมวดธุรกิจ 
32402 การผลิตตุ๊กตา 

32409 การผลิตเกมและของเล่นอ่ืนๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

32500 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางทันตกรรม 
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์(ยกเว้นทางทันตกรรม) 

32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 
32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 

32904 การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ 

33151 การซ่อมเรือ 
33152 การซ่อมอากาศยาน 

33159 การซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

33190 การซ่อมอุปกรณ์อ่ืนๆ 
93000 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง 

93210 กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560  
 
      ขนาดของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทโดยภาพรวมสามารถพิจารณาได้

จากหลักฐานการแจ้งรายได้รวมอย่างเป็นทางการของธุรกิจที่ได้จดขึ้นทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมแยกตามหมวดธุรกิจ ที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เผยแพร่ตามที่แสดงในตารางที่ 6 

      จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นรายได้รวมประจ าปี 2557-2559 ของธุรกิจการ

ผลิตที่มีผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทเข้าไปเป็นองค์ประกอบหลักหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

ในผลิตภัณฑ์ของหมวดธุรกิจนั้นๆ ตั้งแต่เป็นส่วนประกอบเสริมจนกระทั่งเป็นองค์ประกอบหลักส าคัญ 

เช่น หมวดธุรกิจ 22210 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท าจากพลาสติก มี

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ถูกรวมรายได้เข้าไปในหมวดธุรกิจนี้ได้แก่ ธุรกิจการผลิตแผ่นกระเบื้อง

หลังคาใสและแผ่นกระเบื ้องหลังคาโปร่งแสง ธุรกิจการผลิตและติดตั้ งระบบรางระบายน้ าฝน         

ไฟเบอร์กลาส ธุรกิจการผลิตท่อร้อยสายสัญญาณไฟฟ้าและสายไฟเบอร์ออฟติค เป็นต้น 
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ตารางที่ 6 แสดงรายได้รวมประจ าปี 2557-2559 แยกตามหมวดธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เลขหมวดธุรกิจ รายได้รวม (ล้านบาท) 
2557 2558 2559 

22210 12611.26 14426.78 13542.62 

22290 -   240.61   370.62 

22291 3634.28 12126.03 12296.82 

22292      20349.21      13219.66      17774.31 

23999 2216.32 1979.60 2332.54 

25113       24590.43 8297.98     21300.12 

25122  7310.79 5505.27 7070.95 

25129 8249.87 8092.43 8480.25 

29100 -   880.93    195359.63 

29102   1430003.06   1296574.39    954109.57 

291054 17036.17 10715.97 9272.53 

29109 86597.23 66149.68    238931.71 

29200 -  1436.37    21.93 

29202  8064.82 8732.04 11520.16 

29203  1504.88  1872.12  2039.58 

29301 31856.71 27913.60 33063.12 

29309   1179940.93    988323.35   1058829.77 

30100       0.26     0.26    0.24 

30110   8486.16  7786.91  6429.08 

30200    584.12   444.00  4478.24 

30400   248.03   354.95   267.81 

30920 - - - 

32921 4840.11 5365.67 3910.34 

32922 - - - 

31000 -   149.38   1339.75 
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ตารางที่ 6 แสดงรายได้รวมประจ าปี 2557-2559 แยกตามหมวดธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ต่อ) 

เลขหมวดธุรกิจ รายได้รวม (ล้านบาท) 
2557 2558 2559 

เลขหมวดธุรกิจ รายได้รวม (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 

31009 51573.42 45463.24 46757.62 

32000 -   223.33   213.47 

32120 8220.92 8140.09 8841.08 

32200 - 3222.45 3105.81 

32201    25.02   22.83    17.97 

32302 1187.50 1180.43 1176.73 

32303 1608.68 1605.94 1724.07 

32309 15127.67 14438.27 13365.58 

32401 154.53 132.66 106.01 

32402 1610.39 1599.38 1676.95 

32409 9399.55 6741.33 7068.69 

32500 -     0.96     3.24 

32501 31121.13 34324.08      31759.84 

32502 2584.64 1823.69 1788.41 

32903 2201.03 2345.84 3062.27 

32904 1398.20 1350.08 1125.87 

33151 2931.61 1994.27 2448.98 

33152 1352.20 6184.46 7202.93 

33159 1423.23  866.27 2398.74 

33190 2157.41 1512.75 1973.00 

93000 - 3536.64 1806.14 

93210 3390.13 3585.69 4142.31 

มูลค่ารวม 3,027,297.45 2,671,788.05 2,952,809.50 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560  
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    หากพิจารณามูลค่าตลาดไฟเบอร์คอมโพสิท จากรวมรายได้ของทุกหมวด
ธุรกิจการผลิตที่ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทเข้าไปมีส่วนร่วม พบว่าปี พ.ศ.2557  มีรายได้รวม 
3,027,297.45 ล้านบาท ปี พ.ศ.2558 มีรายได้รวม 2,671,788.05 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มี
รายได้รวม 2,952,809.50 ล้านบาท เฉลี่ย 3 ปี ย้อนกลับ ธุรกิจในหมวดการผลิตที่มีผลิตภัณฑ์ไฟ
เบอร์คอมโพสิทเข้าไปเป็นองค์ประกอบจะมีรายได้รวมเฉลี่ย 2,883,965 ล้านบาท คิดสัดส่วนของวัสดุ
ไฟเบอร์คอมโพสิทเพียงร้อยละ5 ของมูลค่ารายได้รวมเฉลี่ย จะเห็นประมาณการขนาดรายได้ของกลุ่ม
ธุรกิจผลิตไฟเบอร์คอมโพสิทมากถึง 100,000 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณเป็นอย่างน้อย ตามค ากล่าว
ของ อาทิตย์ วุฒิคะโร อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ระบุตัวเลขมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีมากถึง 100,000 ล้านบาทต่อปี  

    “การใช้วัสดุคอมโพสิทในประเทศไทย นับว่ามีแนวโน้มความ

ต้องการผลิตภัณฑ์นี้ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากความมี

คุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งคุณภาพ ความแข็งแรง และเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจับตา

มองเพราะมีการใช้วัสดุที่มีความหลากหลายมาท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดเป็น

วัสดุที่มีความคงทนและน าไปใช้งานในอีกหลายธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้

งานทดแทนวัสดุดั้งเดิม มีส่วนในการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมรายสาขาตาม

เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถใน 10 อุตสาหกรรมสาขาหลัก ได้แก่ 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพละเคมีชีวภาพ 

อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  ซึ่งมีมูลค่าตลาด

รวมของอุตสาหกรรมคอมโพสิทในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาท” 

(สมาคมไทยคอมโพสิท, 2558: 34-35)  

 2.สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย

ในปัจจุบัน 

  จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้าน

อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน  ผู้วิจัยได้น าเสนอให้เห็นปรากฏการณ์ด้าน

สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทแยกตามประเด็น ดังนี้ 
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  2.1 ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันมี
ความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่อยู่ในระดับต่ ามาก จนถึงขนาดที่ จัดว่าทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันไม่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทเลย สามารถแยกเป็นประเด็นของความรู้ด้านต่างๆ ได้ดังนี้  
   2.1.1 ความรู้ด้านวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิท 
    ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีความรู้ด้านวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิท ทั้งชื ่อเรียก ลักษณะ คุณสมบัติ ทางกายภาพ 
คุณสมบัติทางเคมีและวิธีการใช้งานในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทอยู่ในระดับที่ต่ ามาก ส่วนมาก
จะไม่สามารถแยกแยะคุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิ ตภัณฑ์ไฟเบอร์
คอมโพสิท รวมถึงไม่เข้าใจคุณลักษณะของวัตถุดิบ ประโยชน์ในการเลือกใช้ วัตถุดิบแต่ละชนิดและ
ขนาดปริมาณของการใช้งาน ดังที่ จันทร์ฉาย ทองปิ่น อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความเห็นระบุว่าคนที่ท างานในอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทในขณะนี้ ในสายตาอาจารย์ประเมินว่าไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง อาศัยแค่ท าตามประสบการณ์
ที่เคยท างานมาเท่านั้น ดังค ากล่าวว่า 

    “คนท างานสายนี้คิดว่าตนเองรู้จัก แต่ไม่รู้จริง หาคนมีความรู้จริง
ไม่มีในโรงงานอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทระดับ SME เน้นท าเงิน เอา
ประสบการณ์ล้วนๆ เคยท ามาก่อนก็ท าจากที่เคยท ามา แต่ไม่รู้ถึงคุณสมบัติ
ของวัตถุดิบเลย” (จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 

       นอกจากนี้คนท างานไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
ไฟเบอร์คอมโพสิทเพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญหลักที่จะสามารถท างานไฟเบอร์คอมโพสิทได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นจากอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้ให้ข้อมูลหลักอีกหลายท่าน 
ที่ได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย ดังความเห็นของ ดวงดาว 
อาจองค์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า 

    “ในเมืองไทย คนท างานด้านนี้ จะเป็นคนท างานตามที่บอกๆกัน
มา ไม่มีความรู้ด้านนี้หรอก ตอนนี้ไม่มีคนที่รู้เลยจริงๆ น่าเสียดายมากๆ” 
(ดวงดาว อาจองค์, 2559) 

    แรงงานที่ท างานในโรงงานไฟเบอร์คอมโพสิทปัจจุบันนี้ เป็นแรงงานไร้ฝีมือ
ทั้งสิ้น ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟเบอร์คอมโพสิทมาก่อน เริ่มต้นเข้ามาท างานในหน้าที่เด็กหัดงาน ต้อง
อาศัยการฝึกและบอกให้ท างานตามค าบอกของเจ้าของกิจการหรือคนงานที่ท างานมาก่อนเพียงเท่านั้น 
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ดังที่สนติพีร์ เอมมณี อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้
กล่าวว่า 

    “คนในระดับแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือที่ไม่รู้จักอะไร
เลย แล้วเจ้าของกิจการหรือคนที่ท างานก่อนอยู่แล้วได้ช่วยบอก ช่วยสอน ช่วย
ฝึกแรงงานกลุ่มนี้ให้หัดท า ปัจจุบันช่างที่ท าอยู่ก็ยังไม่น่ารู้จริงๆ จังๆ เพียงแต่
ท าตามที่ท ากันมา” (สนติพีร์ เอมมณ,ี 2558)  

    มุมมองจากภาคผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใช้งานทรัพยากรมนุษย์วิชาชีพเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท    
ก็มีความเห็นสอดคล้องกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ดังค ากล่าวของ ฐาปนิก ค านึงวุฒิ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เอนเทค โพรดักส์ จ ากัด และอดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท ได้ให้ความเห็นระบุว่า
คนทั่วไปรู้จักว่าไฟเบอร์คอมโพสิทคือพลาสติก แต่ขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในความเป็นไฟเบอร์
คอมโพสิทกับพลาสติก จึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างไฟเบอร์คอมโพสิทกับพลาสติก
ออกจากกันได้ คนที่เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทก็มาจากคนทั่วไปเหล่านี้ซึ่งก็ไม่มี
ความรู้ในด้านนี้เลยเช่นกัน ดังที่ได้กล่าวว่า  

    “คนทั่วไปไม่รู้จักวัสดุไฟเบอร์กลาส หรือที่เราเรียกว่าไฟเบอร์
คอมโพสิท แต่จะเห็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมากมายที่เรียกรวมๆกันไปว่า พลาสติก 
แต่จะแยกไม่ออกว่าพลาสติกทั่วไป กับไฟเบอร์คอมโพสิทต่างกัน  คนที่มา
ท างานก็ไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้เลย รับคนเข้ามาก็มาหัดงานเอาฝึกให้ท ากันเอง” 
(ฐาปนิก ค านึงวุฒิ, 2558) 

    ปัจจุบันคนที่ท างานไม่มีความรู้อย่างมาก คนที่ท างานในอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทที่เรียกตนเองว่าเป็นช่างไฟเบอร์ ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องคุณสมบัติ การเลือกใช้ การเก็บ
ดูแลรักษาวัตถุดิบ ให้ถูกต้อง ไม่สามารถอธิบายให้ข้อมูลรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ตนเอง
ก าลังท างานอยู่ด้วย ตามที่อุทัย จารุปราโมทย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ อาร์ เอ็ม โปรดักส์ 
ผู้รับจ้างผลิตถังน้ า ถังบ าบัดน้ าเสียให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทย ได้แสดงความเห็นว่า  

    “ช่างไฟเบอร์ หาที่มีความรู้ทางไฟเบอร์คอมโพสิทโดยตรงหา
ไม่ได้ ผมถามใยแก้วเลือกใช้ยังไง เรซิ่นต้องเก็บรักษายังไง ยังตอบไม่ได้เลย ได้
แต่ท างานตามที่เคยท ามา ถามท าไมต้องใช้ตัวนี้ตัวนั้น ก็ตอบไม่ได้” (อุทัย 
จารุปราโมทย์, 2558) 
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    เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีมากมาย แต่
คนท างานไม่ได้สนใจใคร่รู้ให้จริงจัง เอาแต่ท างานตามที่ได้เห็น ได้แค่ท าตามวิธีท าที่ได้ท ากันมาจากแต่
เดิม ไม่มีคนที่ท างานอยู่ขณะนี้ที่เข้าใจในความรู้ หลักการ ทฤษฎีที่ถูกต้องในการใช้งาน ดังที่สมชาย 
เฮงแสงชัย หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรมบางกอก ไฟเบอร์กลาส ผู้บุกเบิกงานไฟ
เบอร์กลาสเคลือบบ่อ เคลือบเรือพายตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 ได้ให้ความเห็นว่า 

    “จะไปหาคนรู้จักวัตถุดิบไฟเบอร์มาจากไหน คนก็ท าตามๆกัน
มาตั้งแต่เริ่มแรกมา ก็ว่าตามคนต่างชาติ เอาเข้ามาท า เขาก็ให้ท าตามเขาท า 
เราเห็นท ายังไงก็ท าตามนั้นแล้วดี ก็ท าตาม เอามาท ามาหากินได้จนเดี๋ยวนี้ 
ความรู้ตั้งมากมาย แต่ก็หาคนท างานที่รู้จักจริงๆ ไม่มีอยู่ดี” (สมชาย เฮงแสงชัย, 
2558) 

    เรื่องความรู้ในวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทของคนที่ท างานในปัจจุบัน ไม่มีการ
เรียนการสอนในด้านนี้ให้คนท างานกลุ่มนี้ คนท างานเหล่านี้จึงไม่มีความรู้ในวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิท 
เริ่มต้นได้เข้ามาท างานก็ได้รับการฝึกจากสถานที่ท างานแต่ละแห่ง ที่ฝึกให้ท างานแค่ของแต่ละแห่งเอง
เท่านั้น ดังที่ไพโรจน์ จั่นฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ผู้ผลิตถังไฟเบอร์
บรรจุน้ ายาเคมีให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า 

    “คนที่มีมาท างานส่วนใหญ่มาแบบไม่รู้เรื่อง ไม่เคยท างานด้านนี้
ไม่รู้จักเลยเราต้องเอามาฝึกให้ท างาน ให้ท างานให้ได้ แต่ละที่ก็ฝึกกันเอง ไม่มี
คนรู้ ไม่มีใครสอน ไม่มีใครฝึกให้ เราก็ต้องมาฝึกเอาเอง” (ไพโรจน์ จั่นฤทธิ์, 
2558) 

     จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน ก่อนได้เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ไม่มี
ความรู้ด้านวัตถุดิบที่ใช้งานในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทเลย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทต้องรับแรงงานไร้ฝีมือ เข้ามาสอนและฝึกให้ท างานกับแรงงานเดิมที่เข้ามาท างานก่อน 
โดยที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทเช่นกัน แต่เคยได้รับการฝึกให้
ท างานงานมาก่อน ก็ใช้ประสบการณ์ที่เคยได้รับการฝึกมานั้น มาฝึกคนท างานรุ่นต่อไป โดยใช้หลัก
เคยท ามาอย่างไรก็ฝึกคนงานใหม่ให้ท าตามที่เคยท ามาอย่างนั้น ให้แค่ท างานได้ คนงานทั้งหลาย
เหล่านี้จัดเป็นทรัพยากรมนุษย์วิชาชีพเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ที่ปราศจากความรู้ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทอย่างถูกต้องชัดเจนเลย 
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   2.1.2 ความรู้ด้านกระบวนการผลิต 
        ความรู้ด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทเป็นความรู้เฉพาะ
ทางอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้กระบวนการผลิตเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ส าหรับเลือกใช้เพ่ือขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม กระบวนการผลิตเป็นส่วนที่ท า
ให้วัตถุดิบมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด รูปร่างตลอดจนคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2559: 1-2) 
       ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทแตกต่างจากผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไป เพราะมี
คุณสมบัติทางกลที่ดีและมีคุณลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากการผสมผสานไฟเบอร์
ทั้งด้านอัตราส่วนและขนาดของเส้นใยไฟเบอร์ รวมไปถึงชนิดและการจัดเรียงตัวของเส้นใยไฟเบอร์  
(Theodore J. Reinheart, 1998: 497) 
      กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทมีความส าคัญต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท และมีผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท การมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่เลือกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะท าให้มี
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต การประหยัดต้นทุนการผลิตและ
การรักษาระยะเวลาในการผลิต ดังที่ จันทร์ฉาย ทองปิ่น ได้กล่าวว่า 

    “กระบวนการผลิตนี้ก็ส าคัญมากนะ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท
จะมีคุณภาพดีไม่ดี ขึ้นกับกระบวนการผลิตนี่แหละ แต่ละขั้นตอนแต่ละ
กรรมวิธีมีเทคนิคเฉพาะที่ต้องรู้ ต้องเข้าใจในการเลือกมาใช้งาน มิฉะนั้นจะ
ไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเลย” (จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 

    ความรู้ด้านกระบวนการผลิตมีความส าคัญในการแปรรูปวัตถุดิบไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปให้มีนวัตกรรม ได้คุณภาพอันเป็นที่เชื่อถือได้จากลูกค้าทั้งระดับภายในประเทศ
และระดับต่างประเทศ ดังความเห็นของไพโรจน์ จั่นฤทธิ์ ได้กล่าวถึงความรู้ด้านกระบวนการผลิตไว้ว่า 

    “การพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิต จะสามารถออกแบบสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพน่าเชื่อถือ และท าให้สังคมยอมรับได้
ทั้งในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ” (ไพโรจน์ จั่นฤทธิ์, 2558) 

      สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เกี่ยวกับความรู้ด้านกระบวนการผลิต จากการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย พบว่า
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ความรู้ด้านกระบวนการผลิตของทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ 
มีน้อยมาก ส่วนมากจะรู้แต่เฉพาะกระบวนการผลิตที่เคยท ามาเท่านั้น และมีความรู้เท่าที่ท าตามกัน
มาโดยขาดความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล ข้อดี-ข้อเสีย และประโยชน์ของกระบวนการผลิตแต่ละ
กระบวนการ ดังที่ จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวไว้ว่า 

    “คนท างานทั่วไปไม่รู้จักวิธีการผลิตไฟเบอร์คอมโพสิท คนท างาน
ด้านนี้เองก็ไม่รู้จักแต่ที่ท าอยู่ ตามที่ท าตามๆกันมา ตามคนเก่าที่ท ามา เคยท า
มายังไง ก็ท าตามๆกันมาอย่างนั้น จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้ก็”ได้แต่ท าๆไป จะเอาที่
รู้จริงๆ รู้ลึกๆ ไม่มีเลยขนาดระดับวิศวกร ยังไม่รู้เรื่องเลย ต่ ากว่านั้นไม่ต้องพูดถึง” 
(จริยาวดี ศิริจันทราและคณะ, 2558) 

    คนท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทที่รู้กระบวนการผลิตลึกๆ มีน้อยคนมากท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้กระบวนการผลิต การควบคุมการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิต 
ผู้มีความรู้ที่ดีที่สุดคือเจ้าของกิจการ หรือตัวผู้ประกอบการ เพราะเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนในการจัดซื้อ 
จัดหาเทคโนโลยีการผลิตมาติดตั้ง เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของตนเอง คนท างานเพียงแต่ใช้และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือผลิตงานให้ได้เท่านั้น คนที่ท างานจึงรู้แต่วิธีการท างานแค่เฉพาะงานของที่
ตนผลิตได้ แทบไม่มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานอ่ืนๆ ดังค ากล่าวของ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย 
อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความเห็นว่า 

    “คนรู้กระบวนการผลิตลึกๆ ทั้งการเลือกใช้กระบวนการผลิต
การควบคุมการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตได้น้อยมาก ส่วนใหญ่เจ้าของ
จะพอรู้เพราะเป็นคนลงทุนไปหาเทคโนโลยีการผลิตมาจากเมืองนอก แล้วก็ให้
เขามาสอนวิธีการใช้งานให้เครื่องจักรมันเดินผลิตไปได้ก็พอแล้ว คนท างานก็
ท าไปตามนั้น” (สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2559)  

  ด้านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทหลายคน ได้มีความเห็น
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่ท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทในปัจจุบันไม่มี
ความรู้ในการเลือกใช้กระบวนการผลิต และขั้นตอนของวิธีการผลิตเลย ได้แต่ท าเท่าที่เคยท าตามๆกัน
มาเท่านั้น ไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง ดังที่ ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท พี.เอส. ไฟเบอร์ จ ากัด ผู้ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์คอมโพสิทตามสั่ง ได้กล่าวว่า  
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    “คนท างานไม่รู้ขั้นตอน ไม่รู้วิธีท าที่ถูกต้อง การจะผลิตงานไฟเบอร์
แต่ละอย่างต้องคิด วางแผน เลือกใช้วิธีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานและชนิด 
เด็กไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอก ช่างเก่าๆแก่ๆก็ไม่รู้เรื่องได้แต่ท าตามๆกันมาแบบเดิมๆ 
เราต้องคิดออกแบบ แล้วก็บอกให้ท าตามนั้น” (ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ, 2558) 

    ทรัพยากรมนุษย์ที่เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทปัจจุบันมี
แต่คนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย เพราะล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไม่มีประสบการณ์ท างาน ไม่เคย
ท างานมาก่อน ท างานไม่เป็นเลย โรงงานแต่ละที่ต้องรับมาท างานแล้ว ฝึกให้ท างานได้เท่านั้น 
ทรัพยากรมนุษย์ที่ท างานไฟเบอร์คอมโพสิทจึงท าได้เท่าที่รู้ ที่ฝึกมา จ ากัดเท่าที่แต่ละโรงงานจะท า
เท่านั้น ดังความเห็นจาก นิภา อังศุภศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟเบอร์เทค จ ากัด ผู้ผลิตถัง
ไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ในระบบบ าบัดน้ า ได้กล่าวไว้ว่า 

    “คนมาท างานไฟเบอร์ จะไปหาคนที่รู้ เรื่องพวกนี้มาจากไหน 
เขาก็มาจากไม่เป็น มาฝึกเอาในที่เราสอน ให้พวกช่างสอนกันเองก็สอนเฉพาะที่ 
จะใช้ท างานได้ก็เท่านั้น” (นิภา อังศุภศิริกุล, 2558) 

    ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด สอดคล้องตรงกัน
ได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน ล้วนไม่มี
ความรู้ด้านกระบวนการผลิตเลย คนท างานหรือทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศ
ไทยในปัจจุบันได้แต่ท าตามขั้นตอนที่เคยฝึก เคยถูกสอนมาให้ท าก็ยังคงท าตามนั้น โดยไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง เหตุผลในการเลือกใช้กระบวนการผลิตนั้นๆ รวมถึง
ข้อดี-ข้อเสียและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ได้จากแต่ละกระบวนการผลิตมีความ
แตกต่างกันอย่างไร ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันก็ไม่ได้เข้าใจ
อย่างแทจ้ริง ได้แต่ท างานไปเท่าที่ตนเคยท ามาเท่านั้น 
   2.1.3 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
    ความปลอดภัยเป็นการป้องกันปัญหาการเจ็บและสูญเสียที่ทุกคนเข้าใจได้ 
แต่ยังมีแนวความคิดของคนอีกเป็นจ านวนมากท่ีมองความปลอดภัยเป็นเรื่องผิวเผิน เพราะความเชื่อที่
ไมต่รงความจริงหลายประการอาทิเช่น อุบัติเหตุเป็นเรื่องตัวใครตัวมัน เป็นเรื่อโชคลาง เป็นเรื่องเวรกรรม
ซึ่งความเชื่อเหล่านี้น าไปสู้พฤติกรรมความไม่ปลอดภัย (มนัส ยอดค า, 2548: 1-4)  
    การส่งเสริมความปลอดภัยจึงต้องใช้กฎหมายเข้ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและคนหมู่มาก กฎหมายความปลอดภัยในการท างานมีมากมาย 
ดังต่อไปนี้ 
 



  125 

    2.1.3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
    2.1.3.2 พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 
    2.1.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541     
    2.1.3.1 ประกาศกระทรวงมาดไทย 
     ก ฎ ห ม าย ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ใน ก า รท า ง าน  ต าม ป ระก าศ
กระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้วย (มนัส ยอดค า, 2549: 39-42) 

1. ประกาศกระทรวงหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร มีอยู่ 4 หมวด โดยหมวดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระบุไว้ในหมวด 3 ว่าด้วย
การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ท างานควบคุมเครื่องจักร 
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เช่น แว่นตาป้องกันภัย ถุงมือ รองเท้าพ้ืน
ยางหัวโลหะ ครอบหูลดเสียง หรือปลั๊กลดเสียง เป็นต้น หมวด 4 ว่าด้วยข้อก าหนดคุณสมบัติ
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแต่ละชนิด  

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมีอยู่ทั้งหมด 5 หมวด  หมวด 1 สถานที่ท างานนั้น ต้องไม่ท าให้คนท างานมี
อุณหภูมิภายในร่างกายสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส หมวด 2 เรื่องความเข้มของแสงสว่างในสถานที่
ท างาน ต้องมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของคนท างานได้อย่างปลอดภัย หมวด 3 การป้องกันอันตราย
จากเสียงในขณะปฏิบัติงาน หมวด 4 มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย หมวกแข็ง ปลั๊กลดเสียง ครอบหูลดเสียง แว่นตาลดแสง กระบังหน้าลดแสง ชุดแต่งกาย 
รองเท้าและถุงมือ เป็นต้น 

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมีทั้งสิ้น 3 หมวด หมวด 1 เรื่องการก าหนดความเข้มข้นของสารเคมีใน
บรรยากาศของสถานที่ท างาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ไอสารเคมีเหลวที่เป็นพิษ แก๊สและสารเคมีของแข็งที่
เป็นพิษ หมวด 2 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ามี
ทั้งหมด 9 หมวด มีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนท างานคือ หมวด 1 ก าหนดให้นายจ้างและ
ลูกจ้างปฏิบัติ เช่น การจัดให้มีป้ายเตือน ป้ายข้อห้าม หรือวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
หมวด 8 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
ป้องกันนั้น 

5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้าง เกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ หน้าที่และคุณสมบัติ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
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6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
สถานที่อับอากาศ ว่าด้วยข้อก าหนดให้นายจ้างปฏิบัติกับลูกจ้างเกี่ยวกับการท างานในที่อับอากาศ 
เช่น จัดอุปกรณ์ช่วยหายใจ เข็มขัดนิรภัย สายชูชีพ ตลอดจนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย             
ส่วนบุคคล โดยอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในการท างาน ว่าด้วยเรื่องแนวทางการปฏิบัติของนายจ้างในการเก็บการ
ขนส่ง และจัดสถานที่ท างาน การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงเครื่ องช่วย
หายใจ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลให้ลูกจ้าง 

8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและร างับอัคคีภัย
ในสถานประกอบการเพ่ือความปลอดภัยในการท างานส าหรับลูกจ้าง ว่าด้วยการจัดให้มีแผนและ
ระบบป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ การดับเพลิง การป้ องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิด การแจ้งเหตึเพลิงไหม้ การฝึกซ้อม
ดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
    2.1.3.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
     ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 มาตรา8 เพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้
โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งหรือทุกจ าพวกตามมาตรา7 ต้องปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้  (3) 
ก าหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หนึ่ง
หน้าที่ใดประจ าโรงงาน (4) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์
หรือเครื่องมืออ่ืนใด เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่
อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน (8) ก าหนดการอ่ืนใดเพ่ือ
คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547: 3-4)   
     กระทรวงอุตสาหกรรมอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ.2535 ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) หมวด 5 ความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงาน ข้อที่ 18 ระบุความว่า โรงงานประเภทใดต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ด าเนินงานอย่างไรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และข้อที่ 19 ระบุความว่า เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่ งที่น ามาใช้ในโรงงานประเภทใด ต้องมี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างไร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547: 84-91) 
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     หลังจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงานก าหนดให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน และโรงงานที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย
จากการประกอบกิจการโรงงานโดยให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตรรายได้
แก่ การออกแบบ การสร้าง และการติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือตลอดจนการใช้วัสดุที่ได้
มาตรฐาน การท างานหือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การซิอมบ ารุง การทดสอบ ตรวจสอบ 
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่น กระบวนการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ การฝึกอบรบ การตรวจประเมินความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547: 337-341)  
    2.1.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 
     เป็นกฎหมายส าคัญที่คุ้มครองคนท างาน และก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ที่คนท างานพึงได้รับและปฏิบัติ เช่น ก าหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาท างานปกติไม่เกิน 8 
ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในการท างานต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน 
และต้องมีวันหยุดพัก 1 วันต่อสัปดาห์ 
     นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามมิให้ลูกจ้าง ยก แบก หาม หรือเข็นของหนัก
เกินที่กฎกระทรวงก าหนด ข้อห้ามใช้แรงงานหญิงในงานเสี่ยงอันตรายบางประเภทเช่น งานเหมืองแร่ 
งานใต้ดิน ใต้น้ า งานในที่สูงมากกว่า 10 ม. งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ ข้อห้ามหญิง
มีครรภ์ ท างานเกี่ยวกับงานสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนยานพาหนะ งานยก งานแบก หาม รวมถึงการ
ใช้แรงงานเด็ก และห้ามใช้แรงงานเด็กในกรณีต่างๆ 
     รวมถึงข้อก าหนดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน และการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และก าหนดอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ความปลอดภัยต้องปฏิบัติด้วย 
     การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นการด าเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกัน
เหตุอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ล้มป่วยและสูญเสียในร่างกายและทรัพย์สิน โดยเน้นหนัก
ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยให้ถูกต้อง ผ่านการเรียนรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การด ารงชีวิตของคนท างานทุกคน รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่
ท างานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเป็นส าคัญ 
     หากแต่ความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการท างาน ของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน กลับไม่ได้รับความใส่ใจ
จากคนท างานเอง ขณะที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการให้ความส าคัญปฏิบัติตามข้อระเบียบ กฎหมาย 
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ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ แต่ขาดการปฏิบัติตามของลูกจ้าง ดังที่มี
ข้อคิดเห็นจาก สนติพีร์ เอมมณี ได้กล่าวว่า 

     “คนท างานทั่วไปในงานไฟเบอร์ไม่ค่อยใส่ใจ เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานเลย มีหน้ากากให้ก็ไม่ใส่ เคยถามดูก็บอกว่าอึดอัด
หายใจไม่ออกเวลาใส่ ไม่ต้องลงไปถึงโรงงานขนาดเล็ก SME ทั้งหลายหรอก 
เจ้าของมีเตรียมให้แต่ก็บังคับไม่ค่อยได้ยิ่งเข้มงวดมาก คนงานไม่ท า ลาออกก็
ยิ่งยุ่งเลย” (สนติพีร์ เอมมณ,ี 2558)  

      ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบันไม่ได้สนใจ ไม่ได้ใส่ใจและไม่ให้ความส าคัญต่อการรักษาความปลอดภัยในการท างานเลย ทั้งนี้
เพราะขาดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการท างานที่อาจมีผลต่อร่างกาย ชีวิตและสุขภาพ
ของตนเองในระยะยาว ขอเพียงได้ท างาน ดังความเห็นจาก จันทร์ฉาย ทองปิ่น ที่ให้ความเห็นว่า  

     “โรงงานระดับ SME คนท างานก็หายากอยู่แล้ว แค่มี
คนท างานให้ได้ก็พอแล้ว ไม่ค านึงถึงความปลอดภัยเลย ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ” 
(จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 

     ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยจากอดีต
มาจนปัจจุบัน ไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องความปลอดภัยในการท างาน นิยมความสะดวกสบาย
มากกว่า ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เติบโตมาจากการท างานในลักษณะเดียวกันจึงไม่ได้เข้มงวด 
รวมถึงความไม่รู้เรื่องในเรื่องความปลอดภัยในการท างานที่ถูกต้องชัดเจนทั้งสองฝ่าย อีกทั้งในสภาพ
การท างานที่ขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานมีฝีมือและแรงงานไม่มีฝีมือ ขณะที่มีงานรอผลิตจ านวนมาก 
ท าให้ต้องเน้นผลิตสินค้าให้ทันส่งมอบ ผู้ประกอบการจึงไม่กล้าเข้มงวดบังคับให้ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ท างานอยู่ต้องใส่ใจด้านความปลอดภัย ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทก็
ขาดการใส่ใจเรียนรู้และไม่สนใจจนกลายเป็นความเคยชิน  ดังดวงดาว อาจองค์ มีความเห็นว่า  

     “งานเยอะมาก เท่าที่เคยไปเห็นมา สมัยที่มีโอกาสไปให้
ค าแนะน าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการมองแค่ให้มี
คนท างานไม่กล้าเข้มงวดกับคนท างาน เขาอยากท ายังไงก็ท า ปล่อยให้ท าในที่
จริงก็ไม่ถูกต้อง แต่ก็ต้องให้ท าไป ขอให้ท างานเสร็จได้ เรื่องอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ไม่เคยเห็นคนท างานพวกนี้ใช้เลย” (ดวงดาว อาจองค์, 2559) 

     ด้านผู้ประกอบการให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่อาจารย์
มหาวิทยาลัยได้แสดงความเห็นไว้ โดยได้พยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย เพราะเข้าใจ
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และตระหนึกถึงความอันตรายของสารเคมีอีกทั้งต้องการดูแลสุขภาพของคนท างาน และทีมงานให้
แข็งแรง ปลอดภัยเนื่องจากคนงานมีฝีมือหาได้ยาก และต้องสะสมประสบการณ์เรียนรู้วานมาจนรู้งาน
ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆ จึงพยายามจะดูแลรักษาทีมงานให้เป็นอย่างดีดังที่ ชยกฤต แก้ววงค์วาน กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ออโทโมทีฟ แอ๊ดเซสเซอรี่ จ ากัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ชุดแต่งรถซุปเปอร์คาร์
และบิ๊กไบท์ กล่าวว่า  

     “งานเยอะ แต่ช่างที่ท าได้มีน้อย หาคนท างานได้ยาก 
เราก็อยากดูแลให้ดีทั้งรายได้ สวัสดิการ สุขภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ต้องการอะไร อยากได้อะไร จัดหาให้ครบหมด เอาใจสุดๆเพราะไม่มีช่างพวกนี้ 
เราท าเองก็ไม่ทันไม่มีเวลา ท างานมาจนรู้จังหวะบอกกันรู้เรื่อง เข้าใจกัน ถ้า
ต้องมาเข้มงวด บังคับเรื่องความปลอดภัยเคยพูด เคยบอก เพราะผมก็ท างาน
กับทีมญี่ปุ่นมาก่อนเข้าใจดีแต่ช่างไม่สนใจ บอกไม่เป็นไร เขาไม่ถนัด แล้วจะให้
ท ายังไง” (ชยกฤต แก้ววงค์วาน, 2558) 

     สถานประกอบการมีมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน แต่ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทไม่ใส่ใจปฏิบัติ หัวหน้าที่ควบคุม
งานก็ไม่เข้มงวดบังคับให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัย เพราะกลัวจะสูญเสียแรงงานไป ดัง
ความเห็นจาก ปิยาทิพย์ ธาตวากร อุปนายกสมาคมไทยคอมโพสิทและกรรมการบริหารบริษัท   
ท็อป คอมโพซิชั่น จ ากัด ผู้ผลิตถังไฟเบอร์กลาสบรรจุน้ ายาเคมี ได้กล่าวว่า 

     “โรงงานมีมาตรฐานการผลิตรับรอง แต่เราก็ต้องคอย
ควบคุมพนักงานทีมช่าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยด้วย โดยอาศัย
ทีมพวกหัวหน้าช่างให้เป็นตัวอย่างแต่เผลอๆ ท างานยุ่งๆ ก็ไม่มีใครท า ต้อง
คอยกระตุ้นคอยเตือนตลอดเวลา คือคนท างานไม่ตระหนักกับความปลอดภัย
 ส่วนตัวเลย เราเองก็หนักใจ หัวหน้าช่างก็ไม่ช่วยบังคับเพราะกลัวไม่มีคนท างาน” 
(ปิยาทิพย์ ธาตวากร, 2559) 

     ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยไม่ได้ใส่ใจ
ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของตนเอง แม้ผู้ประกอบการจะมีการบอกให้รู้ถึงความอันตราย
ต่อสุขภาพของคนท างานเอง และหากผู้ประกอบการพยายามเข้มงวดบังคับมากไป ก็จะเสียแรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทไปจากโรงงานแน่นอน ดังความเห็นของ ศรายุทธ ศักดาลักษณ์ 
เจ้าของร้าน เดอะมาสเตอร์ ผู้ผลิตและจ าหน่ายชุดแต่งรถจักรยานยนต์และยานยนต์สปอร์ต ที่ได้
กล่าวว่า  
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     “ช่างบอกว่าเขาท างานได้ ท าตามลูกค้าต้องการได้ ถ้า
มัวมาบังคับใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย เขาไม่ถนัด ท างานมันไม่สะดวก เขาไป
หางานที่ อ่ืนก็ได้ เรางงเลย ทั้งที่เป็นความปลอดภัยของตัวเอง” (ศรายุทธ 
ศักดาลักษณ์, 2559) 

     ความรู้ด้านความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ขาดความใส่ใจขาด
การรับรู้ ขาดความตระหนักจากตัวของคนท างานเองเป็นหลัก ทั้งที่ไม่รู้หรือแค่พอจะรู้ แต่ก็ไม่ได้ให้
ความส าคัญมากนัก จากทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 
  2.2 ทักษะในการท างานของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน  
   ทักษะในการท างานด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีความจ าเป็นในการ
ท างาน เช่นเดียวกันกับความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องมีฝีมือในการปฏิบัติงานได้จริง สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน และให้ความร่วมมือทีมงานได้อย่างเหมาะสม (วิน เชื้อโพธิ์หัก, 2546: 19) 
   เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยไม่
มีคนที่ถูกฝึกมาเพ่ือท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทโดยเฉพาะในปัจจุบัน ทรัพยากรมนุษย์ที่เข้ามาสู่
ตลาดแรงงานด้านไฟเบอร์คอมโพสิท จึงเป็นแรงงานที่ขาดทักษะในการท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิท
อย่างแท้จริง อีกทั้งแรงงานที่เข้ามาเริ่มท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทในปัจจุบันจัดเป็นแรงงานที่ไร้
ฝีมือที่ไม่สามารถหางานประเภทอ่ืนท าได้ จึงเข้ามาท างานนี้ เพราะหากมีฝีมือแรงงานมาบ้าง แรงงาน
เหล่านี้ก็เลือกจะไปท างานด้านอ่ืนที่ตนเองรู้จักหรือเคยท าได้อยู่แล้ว มากกว่าที่จะเลือกมาเริ่มฝึกงานใหม่ที่
ไม่เคยรู้จัก ไม่คุ้นเคย และแม้แต่ชื่อเรียกก็ไม่เข้าใจ ดังความเห็นของ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย ที่กล่าวว่า 

   “คนทั่วไปมองไม่เห็นอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย 
ไม่รู้ว่าท าอะไร และไม่เคยท า ดังนั้นคนที่มาท างานนี้ต้องมาเริ่มเรียนรู้ ฝึกท า
เอาจากช่างคนเดิมก่อน คนไม่มีฝีมือทั้งนั้น แรงงานไร้ฝีมือจริงๆ ต้องมาฝึกเอา
เองหมดเลย” (สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2559)  

       ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่เพ่ิงเริ่มต้นเข้ามาท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท จะเป็นแรงงานที่ไม่เคยได้รับการฝึกหัดทักษะการท างานมา
ก่อน ไม่รู้จักวิธีการท างาน ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้มีความต้องการมีงานท าเพ่ือหารายได้ เมื่อได้มา
ท างาน งานอะไรที่ท าได้ก็จะท าไปก่อนเพ่ือให้ได้รายได้ ดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์
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คอมโพสิทก็จะให้การฝึกสอนวิธีท างานไปในขณะท างาน ดังที่  ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ได้ กล่าวให้
ความเห็นว่า  

   “รู้จักไฟเบอร์ยังไม่รู้จักเลย จะไปรู้ขั้นตอนอะไร แล้วจะท างานได้ยังไง 
แรงงานที่มาแรกเริ่มท าอะไรไม่เป็นหรอก ขอแค่มีงานให้ท า เราต้องรับเข้ามา
ฝึกฝีมือ สอนให้ท า ท าตามช่างไป เสมือนเด็กหัดงานอู่รถ แล้วก็คอยดูว่า ท า
พอได้ไหม ค่อยๆฝึกสอนกันไป บางคนมาเจอกลิ่นเคมีก็ไปแล้ว ถึงบอกได้เลย
ว่าคนสายไฟเบอร์คอมโพสิทต้องท าใจแรงงานมาแต่ไร้ฝีมือทั้งนั้น จะไป
แสวงหาทักษะอะไร แค่มีคนมาท างานให้ก็บุญแล้ว” (ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ , 
2558) 

       แรงงานที่เริ่มต้นเข้ามาเป็นทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทยังขาดทักษะ
การท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทอย่างสิ้นเชิง ต้องมาฝึกทักษะการท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทจาก
ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทที่ท างานในโรงงานก่อน ดังที่ ดวงดาว อาจองค์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

   “คนที่ท างานเป็นแรงงานด้านนี้ พ้ืนฐานไม่รู้อะไรเลย มาหางานท า
โรงงานก็เอามาฝึกท างานไป แล้วลองดูว่าพอท าได้ไหม ท าตามคนเดิมๆท่ีท ามา
ตามนั้น จะไปเอาฝีมือ ทักษะท างานอะไรล่ะ” (ดวงดาว อาจองค์, 2559)  

   เมื่อเริ่มต้นเข้ามาเป็นทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท กลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือได้เข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท จะได้ สัมผัสกับสภาพ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของการท างานแบบสถานที่จริง ซึ่งจะเป็นการคัดกรองแรงงานตาม
ธรรมชาติ กล่าวคือ แรงงานจะได้ลงมือท างานกับสารเคมีวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท างานตามกระบวนการผลิตจริง ในสภาวะแวดล้อมของสถานที่ท างานที่เต็มไปด้วยกลิ่นของ
สารเคมี ฝุ่นละออง และเสียงดังจากการท างานในระหว่างการผลิต หากแรงงานเริ่มแรกไม่ชอบกลิ่น
สารเคมีที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ แพ้ฝุ่นหรือไม่สามารถท างานในลักษณะนี้ได้ ก็จะลาออกจากงาน ไปหางานใหม่ 
ดังที่ ขันติ มกรพันธุ์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 

“แรงงานด้านนี้ มันไม่หรอก แต่ละโรงงานฝึกกันเองแล้วก็จะดูแล
อย่างดีเช่นกัน กว่าจะได้ช่างที่มีฝึกมาท างานได้ ไม่ใช่ง่าย พวกเข้ามาท างาน
ไม่ได้ ฝีมือไม่ถึง ก็ท างานไม่เป็น ก็หายไปหางานอ่ืนท า ทักษะด้านนี้ต้องฝึกกัน
พอดู ถึงจะพอท างานได้นะ ไม่ง่ายหรอก” (ขันติ มกรพันธุ์, 2558) 

       ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทที่ผ่านการคัดกรองมาได้ ก็จะได้รับการฝึกทักษะให้ท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทมากยิ่งขึ้น
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เพ่ือให้สามารถพอท างานที่ได้ในหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมายต่อไปตามความเหมาะสมกับฝีมือที่พัฒนา
ได้ ดังที่ ปิยาทิพย์ ธาตวากร กล่าวให้ความเห็นไว้ว่า  

   “ช่างที่เป็นแรงงานมีฝีมือ มีทักษะท างานได้ เขาก็อยู่แล้วไม่ไปหางาน
อ่ืนแล้ว แต่จะออกไปตั้งตัวเป็นเถ้าแก่เองเลย อาชีพนี้ท าเป็นแล้วมีฝีมือก็รับ
งานได้ เราจะรอหาช่างมาสมัครไม่มีหรอก แรงงานปัจจุบันที่มาๆ กันก็เรียกว่า
ไม่มีฝีมือ ไร้ทักษะไม่รู้จะไปท างานอะไร มาสมัครของานท าว่าอย่างนั้น เราก็
รับมาฝึกเองค่ะ” (ปิยาทิพย์ ธาตวากร, 2558) 

       จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิท จะพบว่าแรงงานที่จะเข้าเป็นทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดทักษะทั้งสิ้น เข้ามาเริ่มต้นท างานด้านไฟเบอร์
คอมโพสิทแล้ว ผู้ประกอบการจะรับเข้ามาฝึกทักษะฝีมือการท างานในสถานประกอบการเอง แล้วให้
งานฝึกท า ฝึกปฏิบัติกับช่างที่ท างานอยู่ ให้ช่างที่ท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทมาก่อนได้ดูแลไป หาก
แรงงานไร้ฝีมือและขาดทักษะ ไม่สามารถฝึกได้ และไม่สามารถท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทได้ 
แรงงานทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะหลุดออกไปจากอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทเอง 
       สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันได้ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 สรุปประเด็นและรายละเอียดผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสมรรถนะ                

ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ประเด็น รายละเอียด 

1.สถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ในปัจจุบัน 

1.1 จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ในประเทศไทย เกิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2513 มีการขอ
จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินเซนต์และ
หลาน โดยกิตติ อนุชาผัด เพ่ือผลิตงานไฟเบอร์
คอมโพสิทเป็นรายแรกของประเทศไทย 
1.2 การขยายตั วของอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทในประเทศไทย เกิดจากคนที่ท างานใน
โรงงานไฟเบอร์คอมโพสิทเห็นโอกาสของการสร้าง
งาน สร้างอาชีพเป็นธุรกิจของตนเอง ต่างกระจาย
ออกมารับจ้างผลิตและซ่อมงานไฟเบอร์คอมโพสิท
ที่ตนเองถนัดคุ้นเคย  



  133 

ตารางที่ 7 สรุปประเด็นและรายละเอียดผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสมรรถนะ                
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน (ต่อ) 

ประเด็น รายละเอียด 

 1.3 ลักษณะอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 
 1.3.1 อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจัดเป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ าที่ผลิตชิ้นงานส่วนประกอบให้
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย 
 1.3.2 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคมไทย
คอมโพสิทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ภายใต้การ
สนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ประสานงานและ
พัฒนางานไฟเบอร์คอมโพสิทสู่สังคม 
 1.3.3 ขนาดของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 100,000
ล้านบาทในปัจจุบัน    

2.สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน 

2.1 ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทอยู่ในระดับต่ ามาก 
ประกอบด้วย 
 2.1.1 ความรู้ด้านวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิท  
 2.1.2 ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ
ผลิต 
 2.1.3 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
2.2 ทักษะในการท างานของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
  ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดการศึกษาและ
ไม่เคยรู้จักวิธีการท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทมา
ก่อน จึงขาดทักษะในการท างานเชิงช่าง
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทอย่างสิ้นเชิง 
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   จากผลวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังแผนภูมิภาพที่ 10 ดังนี้ 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์และสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์                  

คอมโพสิทในปัจจุบัน 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ที่พึงประสงค์ของประเทศไทย 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟเบอร์คอมโพสิทในสาขาวัสดุศาสตร์และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัย นายกสมาคมไทยคอมโพสิท อดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท ที่
ปรึกษาสมาคมไทยคอมโพสิทเลขาธิการสมาคมไทยคอมโพสิทและเจ้าของผู้ประกอบกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการสังเคราะห์สมรรถนะของ

อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

ในประเทศไทย 

 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

- เร่ิมเกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2513 

- เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า 

- ขยายตัวเข้าทุกอุตสาหกรรมหลัก 

- รวมกลุ่มเป็นสมาคมไทย  
  คอมโพสิทในปี พ.ศ. 2538 

- มีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า  
  100,000ลา้นบาท 

สมรรถนะทรัพยากรมนุษย ์

- มีความรู้ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทใน
ระดับต่ ามาก ประกอบด้วย 

  1.ความรู้ด้านวัตถุดิบ 

  2.ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต  
  3.ความรู้ด้านความปลอดภัย 

- ขาดทักษะในการท างานด้าน 

  ไฟเบอร์คอมโพสิท 
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ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย เป็นล าดับได้
ดังต่อไปนี้ 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
  ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยเป็นบุคคลากร
เฉพาะด้านที่ท างานในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท ในอุตสาหกรรมนิยมเรียกบุคลากรกลุ่มนี้
ว่า “ช่างไฟเบอร”์ หรือ “ช่างไฟเบอร์กลาส”  
  หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ
ประเทศไทย จึงเป็นดังหัวใจของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท ที่มีหน้าที่ต้องดูแลงานด้าน
การผลิต เพ่ือแปรรูปวัตถุดิบทางไฟเบอร์คอมโพสิทให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่มีคุณภาพ 
สามารถประมวลหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทพึงต้องรับผิดชอบได้
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 เลือกใช้วัตถุดิบและประมาณปริมาณการใช้วัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิท 
   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีหน้าที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่แปรรูปมาจากวัตถุดิบทางไฟเบอร์คอมโพสิท ดังนั้นช่างไฟเบอร์คอมโพสิทหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทพึงต้องมีหน้าที่ในการเลือกใช้วัตถุดิบทางไฟเบอร์
คอมโพสิท ให้ได้สอดคล้องกับความต้องการที่จะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทตาม
มาตรฐานที่ก าหนดมาให้ อาทิเช่น การเลือกใช้ใยแก้วชนิดใด ขนาดเบอร์อะไร น้ าหนักเท่าไร เหมาะ
กับการใช้งานในน้ ายาเรซิ่นชนิดใด ต้องใช้งานสารเติมแต่งคุณภาพอะไรบ้าง เป็นต้น ดังที่ จันทร์ฉาย 
ทองปิ่น ได้กล่าวว่า  

   “ช่างไฟเบอร์ เริ่มต้นต้องเลือกใช้วัตถุดิบได้ไม่ว่าจะใช้ใยชนิดไหน 
เมตริกซ์ที่จะใช้ และต้องประมาณการปริมาณที่ต้องใช้” (จันทร์ฉาย ปิ่นทอง, 
2559) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทหรือช่างไฟเบอร์นั้น ต้องมี
หน้าที่ในการก าหนดและเลือกวัตถุดิบทางไฟเบอร์คอมโพสิทที่จะใช้ในการผลิต ดังความเห็นจาก 
ดวงดาว อาจองค์ ที่กล่าวระบุว่าไว้ว่า  

   ”ถ้าจะเรียกว่าเป็นช่างได้ ช่างไฟเบอร์ต้องเลือกใช้วัตถุดิบได้ เป็น
เบื้องต้นเลย ถ้าไม่มีหน้าที่เลือกว่าจะใช้วัตถุดิบไฟเบอร์อะไร เรซิ่นตัวไหน แล้ว
จะท างานได้อย่างไร?” (ดวงดาว อาจองค์, 2559) 
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   จากด้านผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ก็มีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่าทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องมีหน้าที่อันดับแรกคือการ
เลือกใช้วัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทให้ได้เหมาะสมตรงกับคุณสมบัติของการผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์
ไฟเบอร์คอมโพสิทตามข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าก าหนดมาให้ รวมถึงต้องก าหนดปริมาณการใช้
วัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทแต่ละชนิดที่ถูกเลือกมาใช้งานได้ อาทิเช่น เมื่อได้ท าหน้าที่เลือกจะใช้เส้นใย
ไฟเบอร์และชนิดน้ ายาเรซินที่ต้องการแล้ว จะต้องก าหนดปริมาณเส้นใยไฟเบอร์และน้ ายาเรซินที่
ต้องการใช้ เพื่อให้ได้น้ าหนักและความหนาที่ต้องการผลิตเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท
ที่ก าหนดไว้ด้วย เป็นต้น ดังค ากล่าวของ ดนู โชติกพานิช  นายกสมาคมไทยคอมโพสิท ว่า  

   ”ช่างไฟเบอร์ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกใช้วัตถุดิบ มาใช้ผลิต
งานไม่ว่าจะเป็นเส้นใยอะไร รูปแบบไหน และใช้ร่วมกับน้ ายาอะไร ปริมาณ
มากน้อยเท่าไร” (ดนู โชติกพนิช, 2558) 

   หน้าที่การเลือกใช้วัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทและการประมาณการปริมาณจ านวนที่
ต้องการใช้วัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่ช่างไฟเบอร์คอมโพสิทหรือทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องตระหนัก เพราะในการท างานไฟเบอร์คอมโพสิท 
วัตถุดิบที่จะใช้งานต้องมีการเตรียมให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งานได้ทั้งชนิดวัตถุดิบและจ านวน
ปริมาณที่ต้องการใช้ มีมากกว่าความต้องการใช้ย่อมดีกว่ามีวัตถุดิบไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอแก่ใช้
งาน งานผลิตไฟเบอร์คอมโพสิทนั้นหากมีวัตถุดิบไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถท างานได้เลย เช่น การใช้
น้ ายาเรซินนั้น ต้องมีการใส่ผสมน้ ายาเร่งปฏิกิริยาลงไปในเรซินเพ่ือให้น้ ายาเรซินแห้งตัวได้ในเวลาที่
ก าหนด ดังนั้นช่างไฟเบอร์คอมโพสิท หรือทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้อง
ก าหนดว่าจะต้องการใช้น้ ายาเรซินชนิดใด จ านวนเท่าไร และน้ ายาเรซินชนิดนั้นต้องใช้งานร่วมกับ
น้ ายาเร่งปฏิกิริยาชนิดใด ในปริมาณจ านวนเท่าไรจึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น ดังที่สมชาย 
เฮงแสงชัย หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรมบางกอกไฟเบอร์กลาส ได้กล่าวให้
ความเห็นเสริมว่า 

   “เป็นช่างไฟเบอร์ เริ่มแรกเลยต้องเลือกวัตถุดิบที่จะใช้ว่าจะเอา
อะไรบ้าง เอามามากน้อยแค่ไหนต้องเตรียมมาได้ครบ ยิ่งเวลาออกไปท างานนอก 
ยิ่งต้องเตรียมให้ดี ของพวกนี้ไปหาเอาหน้างาน ไม่มีหรอก” (สมชาย เฮงแสงชัย, 
2558) 

   ปัญหาของช่างไฟเบอร์คอมโพสิทหรือทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิท คือ ไม่รู้หน้าที่ของตนเอง ต้องบอกได้ว่าการท างานไฟเบอร์คอมโพสิทหนึ่งๆ ต้องการใช้



  137 

วัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทอะไรบ้าง จ านวนอย่างละเท่าไร เพ่ือจะได้จัดเตรียมวัตถุดิบให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ดังค าแสดงความเห็นของศรายุทธ ศักดาลักษณ์ เจ้าของร้านเดอะมาสเตอร์ ที่ระบุว่า 
 

   “ช่างต้องบอกได้นะว่าจะใช้อะไรบ้าง อย่างละเท่าไรที่จะท างานให้เรา 
เราจะได้หาซื้อ เตรียมให้เขาท างานได้ ของขาดไม่พอ เราก็ยุ่งเลย ใครจะมี
เวลาวิ่งไปวิ่งมา ยิ่งไม่ใช่ของหาซื้อได้ทั่วไปซะด้วย” (ศรายุทธ ศักดาแลนด์, 
2559) 

   จากความเห็นที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกันสรุปได้ความว่า ช่างไฟเบอร์คอมโพสิทหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกใช้
วัตถุดิบ และการประมาณจ านวนปริมาณการใช้วัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทต่างๆ นี้  
  1.2 ก าหนดกระบวนการผลิต 
   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีหน้าที่ก าหนด
กระบวนการผลิตและออกแบบขั้นตอนการผลิตที่จะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท เพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดมาให้ ทั้งนี้ช่างไฟเบอร์คอมโพสิทหรือทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจะต้องพิจารณาตามความสามารถและความพร้อมของปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย อาทิเช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องมือ เครื่องจักรและทีมงาน ว่าจะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จตามต้องการ ดังค ากล่าวของ สนติพีร์ เอมมณี ที่ว่า  

   “ช่างไฟเบอร์ ต้องก าหนดวิธีการผลิต ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการผลิตว่าต้องท าอะไร ท าอย่างไร ต้องก าหนดออกมาได้” (สนติพีร์ 
เอมมณ,ี 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทนั้นต้องท าหน้าที่ก าหนด
วิธีการผลิตได้เพ่ือให้สามารถผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทให้ได้คุณลักษณะและ
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด ดังความเห็นของ จริยาวดี ศิริจันทรา ที่กล่าวว่า  

   “ในการผลิตชิ้นงานไฟเบอร์ ช่างไฟเบอร์ต้องก าหนดได้ว่าจะใช้
กระบวนการผลิตแบบไหน จึงจะสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้ตามต้องการ” 
(จริยาวดี ศิริจันทรา, 2558)  

   ภาคผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ก็มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า 
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องมีหน้าที่ก าหนดวิธีการผลิตหรือกระบวนการ
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ผลิต ลงไปถึงรายละเอียดการผลิตในแต่ละขั้นตอนได้ เพ่ือให้การด าเนินการผลิตสามารถผลิตชิ้นงาน
หรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทได้อย่างถูกต้องทั้งคุณภาพและปริมาณ ดังที่ ประสงค์ เพ่ิมอารยวงค์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยคอมโพสิท จ ากัด และอดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท ได้กล่าวว่า  

   “ช่างต้องบอกได้นะ ว่าจะใช้กระบวนการผลิตแบบไหนจึงจะเหมาะสม 
สามารถท างานผลิตให้ได้งานตามก าหนดทั้งคุณภาพและปริมาณ” (ประสงค์ 
เพ่ิมอารยวงค์, 2559) 

   นอกจากท าหน้าที่ในการก าหนดกระบวนการผลิตได้แล้ว ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทควรต้องมีหน้าที่เลือกกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับคุณลักษณะ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ต้องการผลิตด้วย ดังที่ ฐาปนิก ค านึงวุฒิ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอนเทค โปรดักส์ จ ากัด และอดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท ได้กล่าวไว้ว่า  

   “กระบวนการผลิตแบบไหนเหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่แตกต่างกันไป 
ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่างต้องท าตามหน้าที่เลือกกระบวนการที่
เหมาะสมได้ จึงจะสามารถผลิตงานให้ได้” (ฐาปนิก ค านึงวุฒิ, 2558) 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยต้องมีหน้าที่ก าหนดกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมให้มีขั้นตอนท าการผลิตได้อย่างถูกต้อง เพ่ือจะผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่มี
คุณภาพและได้ปริมาณตามที่ก าหนด 
  1.3 สร้างต้นแบบ 
   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยต้องท าหน้าที่
สร้างต้นแบบหรือข้ึนต้นแบบได้ ซึ่งการขึ้นต้นแบบได้เป็นขั้นตอนส าคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
คอมโพสิท ที่ต้องสร้างต้นแบบให้มีขนาดสัดส่วนที่ถูกต้องและเหมือนตรงกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์         
ไฟเบอร์คอมโพสิทส าเร็จรูปให้มากที่สุดทั้งรูปร่าง ขนาด ลวดลาย ทรวดทรง เพ่ือจะได้สามารถน าไป
ผลิตแม่แบบหรือแม่พิมพ์แล้วจึงจะสามารถท าการผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิ ทได้
ต่อไป การสร้างต้นแบบนี้มีได้หลายวิธี ตามแต่ความช านาญความถนัดของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทหรือช่างไฟเบอร์คอมโพสิท และผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ได้มานั้น จะ
มีขนาดรูปร่าง ลวดลาย ทรวดทรง หน้าตาเหมือนต้นแบบที่ได้สร้างมาทุกประการ ยกเว้นแต่เพียงสีสัน
เท่านั้น ที่จะมีความแตกต่างกันได้ ตามการปรับแต่งในระหว่างผลิต ดังนั้นการสร้างต้นแบบขึ้นมาให้
ได้จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทด้วย ดังที่ สนติพีร์ 
เอมมณี ได้กล่าวว่า 



  139 

   “ช่างไฟเบอร์ ต้องขึ้นต้นแบบได้ สร้างต้นแบบเป็น จะได้เปรียบในการ
สร้างงานไฟเบอร์ที่หลากหลาย ชิ้นงานที่ท าได้จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาตาม
ต้นแบบที่ท าไว้เสมอ” (สนติพีร์ เอมมณี, 2558) 

   ภาคผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทได้แสดงความเห็นด้วยว่าเป็น
หน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ที่จะต้องสร้างต้นแบบได้อย่างถูกต้อง
ทั้งขนาด รูปร่าง ตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการผลิต และยังเป็นหน้าที่ที่สามารถขนาดงานได้
ในอนาคตอีกด้วย ดังที่นิภา อังศุภศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟเบอร์เทค จ ากัด ได้กล่าวว่า 

   “ช่างไฟเบอร์ต้องท าต้นแบบให้ได้ เพราะจุดเริ่มต้นของขนาด รูปร่าง
ของชิ้นงานจะถูกต้อง ตามต้องการหรือไม่ ต้องดูจากต้นแบบ จากนั้นปรับแก้ไข
อะไรอะไร ตรงไหนบ้าง ก็ต้องท าขึ้นแบบนี้ ช่างเก่งๆท าเงินได้จากต้นแบบนี่แหละ” 
(นิภา อังศุภศิริกุล, 2558) 

   หากทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทยังไม่มีความสามารถที่จะ
สร้างต้นแบบได้ด้วยตนเอง แต่อย่างน้อยหน้าที่การสร้างต้นแบบก็ยังเป็นของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท เพียงแต่ยังสร้างไม่ได้หรือสร้างได้ไม่ทัน ก็ต้องมีหน้าที่จัดหาต้นแบบ
มาให้ได้ เพ่ือจะได้ด าเนินการสร้างแม่พิมพ์หรือแม่แบบ ต่อไป ดังความเห็นของ ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอส ไฟเบอร์ จ ากัด ได้ให้ความเห็นว่า  

   “ช่างต้องท าต้นแบบได้ อย่างน้อยๆ ก็ต้องหาต้นแบบมาได้ล่ะ แต่จะ
สร้างเอง ท าเองได้ดีที่สุด ไม่ต้องไปรอคอยใครมาท าให้” (ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ
,2558) 

   นอกจากจุดประสงค์การสร้างต้นแบบเพ่ือผลิตแม่แบบไปใช้ในการผลิตชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทแล้ว การสร้างต้นแบบที่เป็นหน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทเพราะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทนั้น จะต้องมีการขึ้นต้นแบบมา
เพ่ือตรวจสอบการออกแบบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และมีรายละเอียดของขนาด รูปร่างที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจะสามารถ
เข้าใจจุดส าคัญที่ต้องระมัดระวังในการผลิต ก่อนที่จะท าการผลิตจริงได้ ดังที่ ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า อินโนเวชั่น จ ากัด ผู้ผลิตหลังคากระบะไฟเบอร์กลาสส่งออก ได้กล่าวว่า  

   “งานออกแบบใหม่ๆ ช่างต้องขึ้นต้นแบบให้ดูได้ ตรวจสอบได้ว่าถูกต้อง 
ตรงสเปคที่ก าหนดไหม จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของช่างเลย” (ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์, 
2558) 
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   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่าทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย มีหน้าที่ต้องสร้างต้นแบบให้มีขนาด 
รูปร่าง และรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ต้องการผลิต 
ทั้งนี้เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทเบื้องต้น และเพ่ือจะ
สามารถน าไปสร้างแม่แบบหรือแม่พิมพ์ที่ต้องน าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทต่อไป 
  1.4 สร้างแม่แบบ 
   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยมีหน้าที่ต้อง
สร้างแม่แบบหรือแม่พิมพ์ หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า “โมลด์ (Mold)” ซึ่งแปลว่า 
แม่พิมพ์ที่ผลิตได้มาจากต้นแบบ แต่จะมีลักษณะรูปร่างกลับด้านแบบภาพสะท้อนในกระจกเงา 
แม่แบบนี้ต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อความร้อนและการดูถูกเสียดสี กระทบกระแทก เมื่อใช้ในการ
ผลิตชิ้นงานส าเร็จรูปของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท ช่างไฟเบอร์คอมโพสิทหรือทรัพยากรมนุษย์
ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องสามารถสร้างแม่แบบให้มีขนาดถูกต้องและมีความแข็งแรง
ทนทานที่เหมาะสมจะน าไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทได้ ดังนี้ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย กล่าวว่า 

   “ช่างไฟเบอร์ ต้องท าหน้าที่สร้างแม่แบบให้มีคุณภาพที่ดี มีรูปร่าง 
ขนาดที่ถูกต้อง เพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นงานส าเร็จรูปที่ดีต่อไป” (สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 
2559) 

   การสร้างแม่แบบหรือแม่พิมพ์เป็นหน้าที่ที่ส าคัญส าหรับทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ที่จะต้องสร้างแม่แบบที่มีคุณภาพที่ดี มีขนาดถูกต้องสมบูรณ์ตาม
ต้นแบบที่ได้ก าหนดไว้ อีกทั้งต้องมีความแข็งแรง ทนทานในการใช้งานผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไฟ
เบอร์คอมโพสิทได้ต่อไป ดังที่ดวงดาว อาจองค์ กล่าวไว้ว่า  

   “เป็นหน้าที่ส าคัญเลยในการท าแม่แบบให้ดี มีขนาดที่ถูกต้องมีคุณภาพ
ที่ดี รูปร่างสมบูรณ์ตรงตามต้นแบบผลงานนี้เป็นงานของช่างโดยตรงเลย” 
(ดวงดาว อาจองค์, 2559) 

   ภาคผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีหน้าที่ส าคัญที่ต้องสร้างแม่แบบให้ได้ เพื่อใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท เพราะการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทต้องผลิตมาจาก
แม่แบบเท่านั้น การที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่สมบูรณ์ได้ จึงต้อง
สร้างแม่แบบที่จะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทได้ดี ทั้งคุณภาพความถูกต้อง และความแข็งแรง
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ทนทานในการใช้งาน ดังที่ อุทัย จารุปราโมทย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ อาร์ เอ็ม โปรดักส์ 
จ ากัด ได้กล่าวว่า  

   “ช่างต้องท าแม่แบบออกมาให้ได้ แล้วถึงจะไปผลิตชิ้นงานไฟเบอร์ได้ 
ถ้าไม่มีแม่แบบก็จบกัน ช่างไฟเบอร์ก็ไม่ต้องมีก็ได้” (อุทัย จารุปราโมทย์ , 
2558) 

  1.5 ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์คอมโพสิทส าเร็จรูป ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาคุณภาพชิ้นงาน 
   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีหน้าที่ผลิตชิ้นงานไฟ
เบอร์คอมโพสิทส าเร็จรูป ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณที่ครบถ้วนตามที่ก าหนด อีกทั้งต้องท าหน้าที่
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานไฟเบอร์คอมโพสิทส าเร็จรูป ให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพที่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด และต้องแยกระบุชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ ออกมาท าการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงต้อง
พัฒนาการผลิตให้ได้ชิ้นงานไฟเบอร์คอมโพสิท ที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดให้ได้ ดังที่ สันติพีร์ เอมมณี 
กล่าวไว้ว่า 

   “ในที่สุดแล้ว ช่างไฟเบอร์ก็ต้องมีหน้าที่ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์ออกมาได้
และต้องได้อย่างมีคุณภาพที่ดีตามก าหนดด้วย เพราะถ้าท าไม่ได้จะเรียกว่าช่าง
ได้ยังไง จะท ายังไงก็ได้ แต่ผลงานที่แสดงฝีมือช่างก็คือชิ้นงานไฟเบอร์ ดั่งค าว่า 
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน” (สนติพีร์ เอมมณี, 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีหน้าที่ที่จะต้องผลิตชิ้นงาน
หรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทออกมาให้ได้ตัวชิ้นงานที่ผลิตมาได้ จะบ่งบอกคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทนั้นว่าท าหน้าที ่ได้ดีมีคุณภาพอย่างไร ดังที่จริยาวดี            
ศิริจันทรา ได้กล่าวไว้ว่า 

   “จะรู้ว่าเป็นช่างไหม ก็ต้องรอดูผลงานที่ชิ้นงานไฟเบอร์ที่ได้ ช่างต้อง
ท าออกมาให้ได้ จะดีหรือไม่ ค่อยมาปรับปรุงแก้ไขได้ งานไฟเบอร์ต้องได้
ออกมาโชว์ ช่างไฟเบอร์ต้องท าได้” (จริยาวดี ศิริจันทราและคณะ, 2558) 

   ความเห็นจากภาคผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีความ
สอดคล้องเห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องท าหน้าที่ผลิตชิ้นงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทให้ได้ และต้องมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ สามารถ
แยกคุณภาพชิ้นงานที่ดี ออกจากชิ้นงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และยังต้องมีหน้าที่ในการแก้ไข ปรับปรุง
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คุณผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพที่ก าหนดไว้อีกด้วย ดังที่ ชยกฤต แก้ววงค์วาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
แอ๊ดวานซ์ ออโตโมทีฟ แอ๊ดเซสเซอรี่ จ ากัด ได้กล่าวว่า 

   “มีช่างไฟเบอร์ มาเพ่ือผลิตท างานไฟเบอร์ให้ได้ซิครับ จะดีไม่ดี ก็ต้อง
ได้ชิ้นงานออกมา แล้วค่อยมาแก้ไขปรับปรุงกันทีหลัง ที่ส าคัญต้องท าออกมา
ได้ก่อน จึงจะรู้ว่าท าได้ไหม” (ชยกฤต แก้ววงค์วาน, 2558) 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยต้องมีหน้าที่ในการผลิตชิ้นงาน
หรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทให้มีคุณภาพที่ดี และต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ รวมถึงต้องมีหน้าที่คัดแยกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพ่ือท าการแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพที่ดีทั้งวิธีการที่ใช้ในการผลิต และพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทด้วย 
  1.6 ดูแล บ ารุงรักษาต้นแบบ แม่แบบ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีในการผลิต 
   หน้าที่ส าคัญที่ช่างไฟเบอร์หรือทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทต้องรับผิดชอบคือการดูแล บ ารุงรักษาต้นแบบ แม่แบบ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ที่ใช้งานในการผลิตให้มีสภาพที่ดีมีส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมส าหรับการใช้งาน และหาก
ต้นแบบ แม่แบบ เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ มีการช ารุด เสียหายเกิดขึ้น ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทก็มีหน้าที่ต้องแยกได้ว่า ต้นแบบ แม่แบบ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ หากซ่อมแซมบ ารุงได้ก็เป็นหน้าที่ ที่ต้องกระท าแต่หาก
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ก็มีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งซ่อม หรือจัดซื้อจัดหา มาทดแทน ดัง
ความเห็นของ สนติพีร์ เอมมณี ได้กล่าวว่า  

   “ใครจะรู้ดีไปกว่าช่างไฟเบอร์ เรื่องพวกเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 
รวมไปถึงต้นแบบ แม่แบบว่าสภาพดีพร้อมใช้ไหม ช่างต้องรู้และถือเป็นหน้าที่
เลยที่ต้องดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงของพวกนี้ ให้ดีเพราะเขาต้องเป็นคนใช้งาน 
ใครจะมารับผิดชอบได้ดีกว่าคนที่ใช้งานละ” (สนติพีร์ เอมมณ,ี 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทนอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแล
รักษาอุปกรณ์ เครื่องไม้ เครื่องมือ ต้นแบบ แม่แบบที่ใช้งานแล้ว ยังมีหน้าที่ที่ต้องเพ่ิมเติมคือการ
ปรับปรุง พัฒนาดัดแปลง หรือสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทท างานในหน้าที่ผลิตได้ดีขึ้น สะดวก ปลอดภัย ดังที่ จันทร์ฉาย ทองปิ่น ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
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   “อาจารย์มองว่าคนท างานด้านนี้นะโดยเฉพาะช่างทั้งหลายนี่ จะเป็น
ช่างได้ต้องดูแลรักษารวมไปถึงพัฒนา เครื่องไม้ เครื่องมือ แม่แบบ ต้นแบบให้
แข็งแรงดีพร้อมใช้นะ เพราะมันเป็นอาวุธของเขาในการท างาน” (จันทร์ฉาย 
ทองปิ่น, 2559) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในความเป็นพ้ืนฐานทางช่าง 
จึงมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนา ดัดแปลง สร้างเครื่องมือเฉพาะทางที่ต้องใช้งานในการท างานด้านการผลิตให้
ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ดังที่สุรศักดิ์ สุรนันทชัย กล่าวว่า 

   “ความจริงพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ช่างก็น่าจะต้องใช้เครื่องมือได้ รู้จัก
การหยิบไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามการใช้งาน ก็ต้องเป็นหน้าที่ในตัวช่างที่ต้อง
ดูแลรักษาเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายให้พร้อมใช้งาน ขณะเดียวกันช่างเก่งๆ
เขาจะดัดแปลง พัฒนาเครื่องมือทั่วไป มาใช้ในงานเฉพาะทางได้ดีด้วย” (สุรศักดิ์ 
สุรนันทชัย, 2559) 

   ภาคอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยนั้นต้องมีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต้นแบบ แม่แบบ รวมถึงมีหน้าที่ต้องดัดแปลง พัฒนา เครื่องมือ
ใหม่ที่ต้องการใช้งานให้เหมาะสมกับการท างานอีกด้วย เพราะคนที่จะรู้จักเรื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ท างานได้ดี ก็คือคนที่ท างาน ใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมคอมโพสิทเป็น
ผู้มีหน้าที่ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เหล่านี้  จึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลและพัฒนาให้ดีขึ้น 
เหมาะสมในการใช้งานได้มากขึ้นเช่นกัน ดังที่ ฐาปนิก ค านึงวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนเทค 
โปรดักซ์ จ ากัด ได้กล่าวว่า  

   “ช่างไฟเบอร์นอกจากต้องท าหน้าที่ขึ้นต้นแบบ ท าแม่แบบ จนได้
ชิ้นงานออกมาแล้ว ไม่ว่าจะท าชิ้นงานไฟเบอร์อะไรก็ตาม ส าคัญมากก็คือ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการท างานเหล่านั้น คุณเป็นช่างแต่ไม่มีเครื่องมือ 
เครื่องมือไม่พร้อมใช้งานไม่ได้ คุณจะท างานได้ยังไง จริงอยู่ช่างที่เป็นงาน เขาก็
หาอุปกรณ์อ่ืนๆ มาชดเชย ท าไปแต่นั้นก็เป็นเครื่องมือไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้น
ช่างจึงต้องดแล รักษาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้เหมาะสมและ
พร้อมให้ด้วย” (ฐาปนิก ค านึงวุฒิ, 2558) 

   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทส่วนใหญ่ ได้ เตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ไว้ให้พร้อมใช้งาน ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทเพียงแต่มี
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หน้าที่ใช้งาน ก็ควรมีหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องในการท างานให้ดีพร้อมจะใช้ท างานได้ หากมีความช ารุด
เสียหาย ก็สามารถแจ้งขอจัดซื้อ จัดหาใหม่มาให้ ก็เป็นหน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ือจัดหาซื้อมาให้ใช้งานเช่นกัน ดังที่ขันติ มกรพันธุ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้ระบุว่า 

   “บริษัทจัดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ช่างครบถ้วน เต็มที่ จะต้องใช้งานอะไร
จัดให้ครบหมด ช่างต้องรู้วิธีใช้งานและบ ารุงรักษาให้ดี เสียหายช ารุดมันเกิดขึ้นได้ 
แต่ถ้าดูแลดีแล้วมันเสียหายตามอายุการใช้งานเช่นผ้าขัดใบเจียร เราเข้าใจได้ 
แต่คนเป็นช่างมันเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแล รักษา จัดเตรียมของพวกนี้ให้พร้อมใช้
งานของคุณใช่ไหม” (ขันติ มกรพันธุ์, 2558) 

   ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทส่วนใหญ่จะจัดเตรียมเครื่องมือ 
เครื่องใช้ไว้ให้ใช้งานอย่างเต็มที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทได้ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นหน้าที่ใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ให้ตรง
วัตถุประสงค์การใช้งาน จึงต้องคู่กับหน้าที่การดูแล บ ารุงรักษาให้ดีด้วยเช่นกัน ดังที่บรรพต ภาณุภาส 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภาณุภาส จ ากัด ให้ความเห็นว่ากล่าวไว้ว่า  

   “ส่วนใหญ่ทุกที่ ผมว่าเจ้าของพร้อมจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ท างานให้ช่างเต็มที่ ขอให้บอกมาว่าต้องใช้อะไรบ้าง เพราะเราต้องการให้ช่าง
ท างานออกมาให้ได้ทัน คุณภาพดี เครื่องมือบางตัว ราคาไม่ใช่น้อยๆ เครื่องเจาะ 
เครื่องเจียร พวกเครื่องนี่ต้องดูแลอย่างดี คนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือช่างที่ใช้
งานเครื่องมือเหล่านี้แหละ เขาจะรู้ใจกันเลยก็ว่าได้” (บรรพต ภาณุภาส , 
2559) 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้รวบรวมความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ตั้งแต่ นายกสมาคม
ไทยคอมโพสิท อดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท ที่ปรึกษาสมาคมไทยคอมโพสิทและท่านเจ้าของ
กิจการ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่าหน้าที่ รับผิดชอบหลัก ของทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย หรือช่างไฟเบอร์ของประเทศไทย ต้องท าหน้าที่ได้
ดังนี้ คัดเลือกและคาดประมาณปริมาณการใช้วัตถุดิบ รวมถึงก าหนดกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ท า
การขึ้นต้นแบบ สร้างแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพ ต้องดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพ ต้นแบบ แม่แบบ ชิ้นงาน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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2. ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทย 
  ความรู้ที่ช่างไฟเบอร์หรือทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่ต้องมี
ในการประกอบอาชีพช่างด้านไฟเบอร์คอมโพสิท เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว 
ต้องอาศัยความรู้เฉพาะในอาชีพนั้น ที่เรียกกันว่าวิชาชีพ บางอาชีพท าได้ง่าย บางอาชีพท าได้ยาก 
ต้องพิจารณาถึงความรู้ที่จะท างานนั้น ซึ่งสามารถแสวงหามาได้จากการเรียน อ่านจากต ารา หรือ
สังเกตจากท่ีได้เห็น ได้มีโอกาสพูดคุยซักถามคนรู้จัก (มานะ อาภรณ์ประเสริฐ, 2554: 2-5) 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยนี้สามารถ
ประมวลความรู้ของช่างไฟเบอร์หรือทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทได้เป็น 5 
ด้านความรู้ เรียกตามตัวอักษรย่อได้ว่า 3MTS ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.1 ความรู้ด้านวัตถุดิบเคมีและไฟเบอร์ (Materials) 
  2.2 ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตงานไฟเบอร์คอมโพสิท (Manufacturing) 
  2.3 ความรู้ด้านการขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ (Molding) 
  2.4 ความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม (Basic Technical Practice) 
  2.5 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน (Safety)  
 
  2.1 ความรู้ด้านวัตถุดิบเคมีและไฟเบอร์ (Materials) 
   เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อ ประเภท คุณลักษณะ วิธีการใช้งานของวัตถุดิบ 
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญในตัวผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท ประกอบด้วยน้ ายาเคมี เรซิ่น เส้นใยไฟ
เบอร์ และ สารเคมีปรุงแต่ง รวมถึงสารเคมีและวัสดุช่วยในกระบวนการผลิต เช่นน้ ายาถลอกแบบ 
แผ่นฟิล์มกันติด เป็นต้น ดังความเห็นของ สนติพีร์ เอมมณี ที่กล่าวว่า 

   “ช่างต้องมีความรู้ในองค์ประกอบของวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิท และ
วัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องชื่อเรียก คุณสมบัติการเลือกใช้งาน และวิธี การใช้
งานที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการเก็บรักษา และการน ามาใช้งาน” (สนติพีร์ 
เอมมณ,ี2558) 

   ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย
ว่า งานไฟเบอร์คอมโพสิทต้องใช้งานสารเคมีเป็นองค์ประกอบวัตถุดิบที่ส าคัญ การรู้จักชื่อเพ่ือใช้
สื่อสารเรียกใช้งานต้องถูกต้อง ชัดเจน อีกทั้งการน าไปใช้งานต้องค านึงถึงคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละ
ชนิด ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทพึงมีความรู้ในเรื่องวัตถุดิบที่ต้องการใช้งาน
ได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย ดังจริยาวดี ศิริจันทรา ได้กล่าวไว้ว่า 
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   “ควรมีความรู้พ้ืนฐานของวัตถุดิบเคมี เส้นใยต่างๆ การเรียกชื่อมีกี่
ประเภท การใช้งาน วิธีการใช้ และคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย” (จริยาวดี ศิริจันทรา, 
2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยต้องมีความรู้
ในวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิททุกชนิดที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี หรือว่าวัสดุผสมอ่ืนๆที่ต้องใช้งาน 
ดังที่จันทร์ฉาย ทองปิ่น กล่าวไว้ว่า  

   “ต้องมีความรู้วัตถุดิบเรซิ่นไฟเบอร์ เรียกชื่อกันอย่างไร มีกี่ชนิดเลือกใช้
อย่างไร รู้วิธีการผสมใช้งาน รู้คุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละตัวรู้ปัจจัยการปรุง
แต่งคุณภาพ การประยุกต์ใช้งาน ข้อดี ข้อเด่น ข้อเสีย จุดด้อย สัดส่วนการ
ผสม และระยะเวลาในการท างาน” (จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 

   ความรู้ด้านวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องรู้ เพราะเป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องมีใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟ
เบอร์คอมโพสิท ดังค ากล่าวดวงดาว อาจองค์ ที่แสดงความเห็นไว้ว่า 

   “ต้องรู้จักวัสดุ รู้จักเลือกใช้ คุณสมบัติของวัสดุ ชนิด ปริมาณการใช้
สัดส่วนผสม วิธีใช้งาน ที่ถูกต้อง” (ดวงดาว อาจองค์, 2559)   

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีความรู้ในวัตถุดิบไฟ
เบอร์คอมโพสิทที่จะใช้และต้องมีความรู้ว่าวัตถุดิบเหล่านั้นจะสามารถผลิตไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้ 
และจะผลิตได้อย่างไร มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นอย่างไร ดังค าของ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย กล่าวไว้ว่า 

   “ต้องรู้ว่าไฟเบอร์คอมโพสิทคืออะไร ประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรบ้าง 
แล้วจะให้ผลิตภัณฑ์อะไร วิธีการเลือกใช้มีคุณสมบัติอย่างไรที่ส าคัญใช้งาน
อย่างไร ต้องใช้เท่าไร” (สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2559) 

   ภาคผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องมีความรู้ในวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิท การ
เลือกใช้งาน วิธีใช้งาน คุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิด เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้
มาผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท ให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ ดังที่ ชยกฤต แก้ววงค์วาน 
กล่าวสั้นๆ ว่า 
   “รู้จักวัตถุดิบ วิธีเลือกใช้ วิธีใช้ ข้อดี ข้อเสียใช้แล้วได้อะไร”  

   (ชยกฤต แก้ววงค์วาน, 2558) 
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   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทนอกจากความรู้การใช้งาน
วัตถุดิบแล้ว ต้องมีความรู้ด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบไฟเบอร์คอมโพสิทที่ถูกต้อง เพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดี
พร้อมใช้งาน ดังค ากล่าวชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ให้ความเห็นว่า  

   “ต้องรู้แบบรู้จริงๆในวัสดุ วัตถุดิบ คุณสมบัติ การเลือกวิธีใช้งาน ข้อดี 
ข้อเสีย ข้อระวังการใช้งาน การดูแลเก็บรักษาเวลาใช้งานต้องรู้ขั้นตอน สัดส่วน
ที่ถูกต้อง” (ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์, 2558)  

  2.2 ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตงานไฟเบอร์คอมโพสิท (Manufacturing) 
   เป็นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
คอมโพสิทมีกี่ประเภท แต่ละเทคโนโลยีมีวิธีการท างานอย่างไร ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อะไรบ้าง เลือกใช้เทคโนโลยีแต่ละกระบวนการผลิตอย่างไรให้เหมาะสม คุณภาพและลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท ที่ได้จากแต่ละกระบวนการเป็นอย่างไร ดังที่ สนติพีร์ เอมมณี ได้กล่าวว่า  

   “ต้องมีความรู้ เรื่องกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ คุณภาพงานที่ได้จากแต่ละกระบวนการ ความคุ้มค่า
เหมาะสมในการเลือกใช้แต่ละกระบวนการผลิต” (สนติพีร์ เอมมณี, 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีความรู้ด้านกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่ได้จากแต่ละกระบวนการมีความแตกต่าง
กันอย่างไร ดังที่จริยาวดี ศิริจันทรา กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า  

   “ต้องรู้  เทคโนโลยีการผลิต วิธีการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแต่ละวิธีการผลิต ขั้นตอนการท างาน การควบคุมและใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต” (จริยาวดี ศิริจันทรา, 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทนอกจากรู้กระบวนการผลิต 
ยังต้องรู้ถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และวิธีการปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้นที่จะต้อง
ใช้งาน และผลของคุณภาพชิ้นงานที่ได้จากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่แตกต่างกัน ดังที่
จันทร์ฉาย ทองปิ่น กล่าวว่า  

   “ต้องรู้เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการในการขึ้นรูป ขั้นตอนการ
ท างาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิต และควบคุมปรุงแต่งปัจจัยการ
ผลิตให้ได้คุณภาพของชิ้นงาน ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ” (จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 
2559) 
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   ภาคผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีความเห็นสอดคล้องต้องกัน
ว่า ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ที่ถูกต้องชัดเจน เข้าใจขั้นตอนในการท างานอย่างละเอียด และมีความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพใน
กระบวนการผลิต การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องใช้งาน ดังที่ ไพโรจน์ จั่นฤทธิ์ ได้กล่าว
ให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ต้องรู้กระบวนการผลิตแต่ละวิธี มีขั้นตอนการท างานอย่างไร ให้
ผลิตภัณฑ์คุณภาพออกมาแตกต่างกันอย่างไร คุ้มค่าการเลือกใช้ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์แบบไหนบ้าง” (ไพโรจน์ จั่นฤทธิ์, 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทความมีความรู้ในการคิด
ค านวณต้นทุนของแต่ละเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิตด้วยเพ่ือช่วย
ให้ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ดังที่ปิยาทิพย์ ธาตวากร ให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ต้องรู้จักกระบวนการผลิต วิธีการผลิต ขั้นตอนการท างาน คุณภาพที่
ได้ ความคุ้มค่า คุ้มต้นทุนในการท างาน” (ปิยาทิพย์ ธาตวากร, 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทควรมีความรู้ในเรื่องการ
เตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วย ที่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ในกระบวนการผลิต ดังค า
สัมภาษณ์ ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ ให้ความเห็นว่า 

   “ต้องรู้วิธีการขึ้นโมลด์ ท าแม่แบบ การเตรียมผิว กระบวนการผลิตแต่
ละแบบไม่เหมือนกัน ใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างกัน ต้องรู้เทคโนโลยี
การผลิตว่าใช้ยังไง ใช้เมื่อไร มีขั้นตอนการท างานอย่างไร ล าดับขั้นตอน
ก่อนหลัง ต้องรู้นะ“ (ธนิตศักดิ์ สุวรรโณ, 2558) 

   2.3 ความรู้การขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ (Molding)  
   เป็นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ คุณภาพและวิธีการใช้การขึ้นต้น
แบบและสร้างแม่แบบ ที่จะใช้ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย การ
เลือกใช้วัสดุขึ้นต้นแบบ วัสดุสร้างแม่แบบ คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบและแม่แบบให้ได้
คุณภาพที่ดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการน าไปใช้งานผลิตในแต่ละกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้
คุณภาพชิ้นงานส าเร็จรูปที่มีคุณภาพ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ สนติพีร์ เอมมณี ที่กล่าวว่า  
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   “ต้องรู้วิธีการขึ้นต้นแบบ ท าแม่แบบ ที่เหมาะสม แข็งแรง ทนทาน 
เริ่มต้นจากเลือกวัสดุมาขึ้นต้นแบบ วิธีการขึ้นรูป การปรับแต่งรายละเอียด 
รูปร่าง ขนาด พ้ืนผิว จนกระทั่งขั้นตอนการสร้างแม่แบบให้เหมาะสม กับ
กระบวนการผลิตที่เลือกใช้งาน” (สนติพีร์ เอมมณี, 2558) 

   ความรู้ในการขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ วิธีการใช้งาน 
กระบวนการขึ้นรูปและการผลิต การเตรียมผิว รวมถึงคุณภาพต้นแบบและแม่แบบที่ได้ ดังที่จริยาวดี 
ศิริจันทรา ให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ต้องรู้การขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ มีวิธีการอย่างไร ใช้วัสดุ

อะไรบ้าง เหมาะกับกระบวนการผลิตแบบไหนมีอยู่ การใช้งานทนทานเท่าไร 

และต้องเตรียมผิวได้อย่างไรบ้าง ใช้เวลามากน้อยขนาดไหน” (จริยาวดี 

ศิริจันทรา, 2558) 

   นอกจากนี้ การสร้างต้นแบบและขึ้นแม่แบบต้องมีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์

สหวิทยาการมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ดังค าให้สัมภาษณ์จันทร์ฉาย ทองปิ่น ได้ให้ความเห็นว่า 

   “ต้องรู้ศาสตร์และศิลป์การพัฒนา เอามาใช้สร้างต้นแบบ ขึ้นแม่แบบ

ให้มีขนาด รูปร่าง สัดส่วน และเหมาะสมกับการผลิต ความรู้นี้เป็นสหวิทยาการ

พอสมควร ทั้งวิทยาศาสตร์การใช้วัสดุและศิลปศาสตร์การขึ้นรูปมาผสมผสานกัน” 

(จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 

   นอกจากนี้ ความรู้เรื่องการขึ้นต้นแบบมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกใช้

วัสดุที่เหมาะสม ขนาดและรายละเอียดของแม่แบบต้องเหมาะกับความทนทานในการใช้งานได้ระยะ

ยาว ดังที่ขันติ มกรพันธุ์ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ความรู้ในการขึ้นต้นแบบให้ดี ใช้วัสดุที่เหมาะสม และได้ขนาดรูปร่าง

ที่ถูกต้อง และต้องรู้เรื่อง แม่แบบ แม่พิมพ์ ในลักษณะเดียวกันด้วย และต้อง

เหมาะสมกับวิธีการผลิต มีความคงทนแข็งแรง มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน” 

(ขันติ มกรพันธุ์, 2558) 

   นอกจากนี้ ความรู้ด้านการขึ้นต้นแบบและแม่แบบ ยังต้องมี เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ 

เครื่องมือที่จะใช้ในการขึ้นต้นแบบและแม่แบบด้วย ดังที่ศรายุทธ ศักดาลักษณ์ ได้ให้ความเห็นว่า  
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   “ช่างต้องมีความรู้ด้านแม่แบบ รู้วิธีท า เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ใน

การขึ้นต้นแบบ ทั้งรู้วัสดุจะใช้อะไรมาขึ้นพิมพ์ มีวิธีการท างานอย่างไรให้ดี ให้

เร็ว ให้ทนทานแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย และถอดชิ้นงานได้ง่าย” (ศรายุทธ 

ศักดาลักษณ์, 2559) 

  2.4 ความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม (Basic Technical Practice) 
   เป็นความรู้พ้ืนฐานทางช่างในงานอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย วัสดุช่างพ้ืนฐาน 
การเลือกใช้งาน และวิธีการใช้งาน เครื่องมือช่างพ้ืนฐานต่างๆ เครื่องจักรกลพ้ืนฐาน  เช่น เครื่องเจาะ 
เครื่องขัด เครื่องเจียร เครื่องตัด เป็นต้น เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน และการตรวจสอบสอบเทียบ การ
ปรับแต่งผิว การเชื่อม รวมถึงความรู้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือช่างพ้ืนฐานต่างๆ การเขียนแบบ 
การอ่านแบบได้  ดังค ากล่าวของ สนติพีร์ เอมมณีท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ช่างต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางช่าง ที่ส าคัญๆก็การใช้เครื่องมือช่างต่างๆ 
วิธีการใช้ การดูแลรักษา ต้องรู้วิธีการเลือกใช้ที่ถูกต้อง” (สนติพีร์ เอมมณี, 
2558) 

   ความรู้ที่ส าคัญด้านพื้นฐานทางช่างเกี ่ยวกับวิธีการใช้เครื ่องมือ  เครื่องวัด   
การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องวัด และการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดให้ถูกต้องแม่นย า ดังที่
จริยาวดี ศิริจันทรา ที่ระบุกล่าวให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ความรู้พ้ืนฐานทางช่างเป็นสิ่งส าคัญ ต้องรู้วิธีการใช้เครื่องมือช่าง
แน่นอน ที่ถูกต้องด้วยนะ การชั่งตวงวัด การตรวจสอบเทียบเครื่องมือวัด
ต่างๆ” (จริยาวดี ศิริจันทรา , 2558) 

   ความรู้พ้ืนฐานทางช่างที่ส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบและการ
อ่านแบบ รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่เหมาะสม ถูกต้อง ดังที่จันทร์ฉาย ทองปิ่น 
กล่าวไว้ว่า 

   “ความรู้เบื้องต้นทางช่าง ที่ส าคัญๆเลย การออกแบบ เขียนแบบ อ่าน
แบบได้รู้ขนาดจากแบบ และความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง การใช้งาน การเลือกใช้
ให้เหมาะสมความรู้ด้านวัสดุพ้ืนฐาน พ้ืนฐานช่างนี่ส าคัญมากๆเลย” (จันทร์ฉาย 
ทองปิ่น, 2559) 
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   นอกจากนี้ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจ าเป็นต้องรู้เรื่อง
การใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางช่างที่ถูกต้อง จึงจะสามารถท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิทได้ดี ดังชัยวัฒน์ 
ไชยสวัสดิ์ กล่าวให้ความเห็นว่า 

   “ความรู้ด้านช่างพ้ืนฐาน การใช้เครื่องมือช่างต่างๆ การใช้อุปกรณ์งาน
ช่างอีกเยอะแยะ ที่ต้องรู้ จึงจะใช้ท าไฟเบอร์ได้ดี” (ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์, 2558) 

  2.5 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน (Safety) 
   เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ อย่างถูกวิธี รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องระมัดระวังมิให้เกิด
อันตราย อีกทั้งความรู้เรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน การจัดสถานที่
ท างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยในการท างาน ความรู้ความเข้าใจในป้ายสัญลักษณ์ฉลากความ
ปลอดภัย เครื่องหมายเตือนต่างๆ และความรู้ด้านการป้องกันเหตุและระงับเหตุ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ดังค าให้สัมภาษณ์ของ สนติพีร์ เอมมณี ว่า  

   “ความปลอดภัยในการท างานเป็นความรู้อีกชุดหนึ่ง ที่ช่างไทยทุกสาขา
เลย ต้องมีไว้ในสายเลือด ยางช่างไฟเบอร์ ต้องท างานกับเคมีไวไฟ ต้องยิ่งรู้ 
เข้าใจ ตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้มากๆ การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น กันกลิ่นเคมี ถุงมือ เป็นต้น” (สนติพีร์ เอมมณี, 
2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการท างานที่เก่ียวข้องกับสารเคมี ดังจันทร์ฉาย ทองปิ่น กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ช่างต้องมีความรู้เรื่องความปลอดภัย การดูแลป้องกันตนเองส าคัญ
มาก ท างานอยู่ท่ามกลางสารเคมีและไวไฟง่ายด้วย การรู้เรื่องพวกนี้เป็น
พ้ืนฐานอีกเรื่องท่ีส าคัญมาก” (จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 

   นอกจากนี้ ความรู้ด้านความปลอดภัย การท างานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก็เป็นความรู้ที่ทรัพยากรมนุษย์ด้านคอมโพสิทต้องให้ความส าคัญที่จะรู้ ดัง
ดวงดาว อาจองค์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ความรู้ด้านความปลอดภัยต้องเข้าไปถึงจิตส านึกเลย ส าคัญมากๆ 
การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยต้องเข้าใจ สัญลักษณ์ป้าย ฉลากที่เตือน รวมถึง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ เช่นการสูดดมกลิ่นเคมีมากเกินไป 
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การจัดสภาพการท างานให้ปลอดภัย จะจัดอย่างไร ต้องมีความรู้นะ” (ดวงดาว 
อาจองค์, 2559) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีความรู้ด้านความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากการท างานกับสารเคมี ดังที่
ขันติ มกรพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ว่า 

   “เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญมากที่ช่างทุกคนต้องรู้ เพ่ือดูแล

ตนเองให้ปลอดภัย และป้องกันเหตุอันตรายต่างๆ การรู้วิธีป้องกัน และวิธีใช้

เครื่องป้องกันต่างๆ อีกท้ังการดูแลรักษาสถานที่ท างานก็เป็นความรู้ที่ดี” (ขันติ 

มกรพันธุ์, 2558) 

   ความส าคัญของความรู้เรื่องการป้องกันอันตราย ในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคลก็ส าคัญที่ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องรู้ ดังที่บรรพต ภานุภาส

กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า 

   “ช่างควรตระหนักรู้เรื่องการป้องกันอันตรายในการท างาน ความ

ปลอดภัยในขณะท างาน กรรู้จักใช้อุปกรณ์ ป้องกันภัย การท างานกับเครื่องมือ 

เครื่องจักรตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัย  จนกระทั่งการรู้จักปฐมพยาบาล 

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในกรณีที่ที่บาดเจ็บ ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ไว้” (บรรพต 

ภานุภาส, 2559) 

3. ทักษะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ

ประเทศไทย 

  ทักษะคือความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ ความมีฝีมือในการปฏิบัติงาน

ของช่างไฟเบอร์หรือทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถเสนอทักษะที่ส าคัญได้ 8 ทักษะ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  3.1 ทักษะทางช่างไฟเบอร์คอมโพสิท (Fiber Composite Technology Skill) 

 ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย

ต้องมีทักษะทางช่างอุตสาหกรรมที่หลากหลายประกอบไปด้วย 
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   3.1.1 ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง ทั้งเครื่องมือส าหรับทุบตี (Striking 

Tool) เครื่องมือส าหรับจับยึด (Holding tool) เครื่องมือส าหรับตัดเจียร (Cutting tool) เครื่องมือ

ส าหรับเจาะ (Boring tool) เครื่องมือส าหรับขัดแต่งผิว (Polishing tool) เครื่องมือส าหรับชั่งวัดตวง 

(Measuring tool) เครื่องมือส าหรับผสม (Mixing tool) และเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Control tool) ดังค ากล่าวของ สนติพีร์ เอมมณีว่า  

    “ช่างไฟเบอร์ ต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ได้
ถูกต้อง ถูกประเภทไม่ว่าจะเครื่องขัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียร ไปถึงเครื่องมือ
สมัยใหม่ๆที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็ต้องหัดได้” (สนติพีร์ 
เอมมณ,ี 2558) 

     ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะการเลือก
และใช้เครื่องมือช่างที่ดี ดังจริยาวดี ศิริจันทรา ให้สัมภาษณ์ว่า  

    “ช่างไฟเบอร์ที่ต้องการ ต้องมีทักษะทางช่างอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานที่ต้องใช้เครื่องมือช่างต่างๆได้ดีมีความช านาญ รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์
เครื่องมือได้ตรงกับงาน” (จริยาวดี ศิริจันทรา, 2558) 

    ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะในการใช้
เครื่องมือช่างต่างๆได้ดีและเหมาะสมกับการใช้งาน ดังที่จันทร์ฉาย ทองปิ่น ให้สัมภาษณ์ว่า 

    “ช่างไฟเบอร์ต้องมีทักษะการใช้เครื่องไม้ เครื่องมือในการ
ท างานได้ดี เช่นการใช้เครื่องมือขึ้นรูปต้นแบบต่างๆ การขัดการแต่งผิวแม่แบบ 
เครื่องมือพ่นน้ ายา อุปกรณ์ทาน้ ายา อุปกรณ์การรีด การอัด การไล่ฟอง 
อุปกรณ์การกวนผสมเยอะแยะอุปกรณ์ทั้งหลายต้องใช้เป็น” (จันทร์ฉาย 
ทองปิ่น, 2559) 

   3.1.2 ทักษะการขึ้นต้นแบบและการสร้างแม่แบบ ที่ต้องมีความช านาญในการขึ้น
รูปต้นแบบให้มีรูปร่าง ขนาด เหมือนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะผลิต ดังที่ จันทร์ฉาย ทองปิ่น ได้กล่าวว่า 

    “ช่างไฟเบอร์ต้องมีทักษะ การขึ้นต้นแบบได้ และสามารถสร้าง
แม่แบบให้มีขนาดรูปร่างได้เหมือนชิ้นงานที่จะผลิต เพราะชิ้นงานที่ได้จะถอด
มาจากแม่แบบเหล่านี้” (จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 
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    ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะการขึ้นต้นแบบและ
สร้างแม่แบบที่ดี สามารถขึ้นต้นแบบได้ถูกต้องตามที่ก าหนด สามารถน าไปสร้างแม่แบบได้แข็งแรง 
ทนทาน เหมาะสมต่อกระบวนผลิต ดังขันติ มกรพันธุ์ กล่าวไว้ว่า  

    “ช่างจะต้องมีทักษะมีฝีมือในการท าต้นแบบและสามารถถอด
แม่พิมพ์ได้ต้องสามารถสร้างแม่พิมพ์ที่เอาไปท างานต่อได้หากท าแล้วถอด
ชิ้นงานไม่ได้ก็จบกันเสียเวลา” (ขันติ มกรพันธุ์, 2558) 

   3.1.3 ทักษะการผสมน้ ายาและขึ้นรูปผลิตชิ้นงาน เป็นทักษะในการผสมส่วนผสม
น้ ายาเคมีให้ถูกสัดส่วน และผสมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ในเวลาที่
ก าหนดและสามารถน าไปพ่นหรือทาบนแม่แบบเพ่ือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงานส าเร็จรูปได้ถูกต้อง ดัง 
ดวงดาว อาจองค์ ได้กล่าวว่า  

    “ช่างไฟเบอร์ก็ต้องมีทักษะการผสมน้ ายาเคมี ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงต้องมีฝีมือการทา การท าชิ้นงานไฟเบอร์ เป็น
ส่วนที่ช่างต้องลงมือท าได้จริงๆ” (ดวงดาว อาจองค์, 2559) 

    ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะความ
ช านาญในการผสมน้ ายาเคมีที่ดีและถูกต้อง ดังค ากล่าวชยกฤต แก้ววงค์วาน ได้ให้ความเห็นว่า 

    “ช่างต้องมีฝีมือผสมน้ ายาเรซิ่นได้ แต่ละชนิดผสมมากน้อยให้
พอใช้งาน ไม่เหลือทิ้งเปล่าๆ และต้องสามารถท างานทันในแต่ละรอบผสมคือ
ต้องท าชิ้นงานได้ด้วย มีจังหวะในการท าชิ้นงานได้” (ชยกฤต แก้ววงค์วาน , 
2558) 

   3.1.4 ทักษะการขัดเตรียมผิว เป็นทักษะฝีมือในการขัดเตรียมผิวตั้งแต่ผิวต้นแบบ 
ผิวแม่แบบ และผิวชิ้นงานให้มีผิวสัมผัสเรียบลื่นเงาหรือด้านได้ตามต้องการ ดังที่ จริยาวดี ศิริจันทรา 
ได้กล่าวว่า  

    “พูดว่าอยากได้ผิวงานเรียบ เงา มันง่ายนะ แต่จะท าได้ไหมเป็น
ฝีมือของช่างเลยตั้งแต่ต้นแบบต้องเรียบ ผิวเงาขัดยังไง ช่างที่มีประสบการณ์ มี
ฝีมือมากๆจะช านาญท าได้ผิวเรียบไม่เป็นคลื่น เงาสวยงาม แม่แบบก็จะได้
ความเงางาม และสุดท้ายผิวของชิ้นงานก็จะเงาสวยงามตามมา เหล่านี้ช่างรู้  
ไม่พอ ต้องลงมือท าได้ด้วยไม่ง่ายเลย” (จริยาวดี ศิริจันทรา, 2558) 
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    ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะการขัด
เตรียมผิวได้ดีด้วย เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ พ้ืนผิวเรียบเงางาม ดังที่นิภา อังศุภศิริกุล ได้ระบุกล่าวว่า 

    “เรื่องขัดผิวแม่แบบซึ่งส าคัญมากเลย ช่างที่ดีตองมีฝีมือมาก 
การขัดผิวแม่แบบได้ดีจะได้ผิวเรียบ ได้ระดับ ไม่เป็นแอ่ง ไม่เป็นคลื่น ชิ้นงาน
เราก็จะเรียบ ไม่เป็นคลื่น ผิวงานดี ช่างต้องมีทักษะการขัดที่ดี  ไล่เบอร์
กระดาษทราย ขัดได้อย่างดี” (นิภา อังศุภศิริกุล, 2558) 

    ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะในการขัด
แต่งผิวได้อย่างดี จึงจะสามารถท างานไฟเบอร์คอมโพสิทได้คุณภาพที่ดีได้ ดังที่ ปิยาทิพย์  ธาตวากร 
ให้ความเห็นกล่าวไว้ว่า 

    “งานไฟเบอร์ส่วนมาก เน้นโชว์พ้ืนผิวสัมผัสเช่นชิ้นงานตัวเรือ 
ผิวสัมผัสต้องเรียบเนียนเงางาม ช่างไฟเบอร์ต้องมีฝีมือในการขัดแต่งผิวได้ ดี 
ต้องสามารถขัดได้โดยไม่ท าให้ผิวเสียหาย และเหมาะจะไปท าสีได้ต่อไป” 
(ปิยาทิพย์ ธาตวากร, 2558) 

    3.1.5 ทักษะการท าสี มีเทคนิคของช่างในการท าสีชิ้นงานให้คงทน เกาะยึดผิวได้
เหนียวแน่น ไม่ลอกร่อน พองยุ่ย รวมถึงให้เฉดสีได้ถูกต้องตามต้องการ ดังค ากล่าวของ สุรศักดิ์  
สุรนันทชัย ว่า 

    “การท าสีผิวชิ้นงาน ต้องอาศัยทักษะการท าสีจากช่างซึ่งช่างแต่
ละคนจะมีฝีมือแตกต่างกันเป็นทักษะความช านาญ เชี่ยวชาญที่ฝึกมามากน้อย
ต่างกัน เรื่องสี เฉดสี ละเอียดอ่อนมาก ช่างต้องมีฝีมือการรองพ้ืน การลงสีจริง 
การเคลือบเงา มีเทคนิคมากมายเลย”(สุรศักดิ์ สุรนัทชัย, 2559) 

    ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะในการท าสี
ที่ดี เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทที่มีสีสันสวยงาม คมชัดและคงทน ดังบรรพต ภาณุภาส 
กล่าวให้ความเห็นว่า 

    “ท าสีมี 2 ระบบ ระบบสีภายนอกคือการเคลือบสีที่ผิวภายนอก
ช่างต้องมีฝีมือการเตรียมผิว ลงรองพ้ืน และสีจริง ต้องสามารถคุมเฉดสีได้ดี 
ไม่อย่างนั้น สีแต่ละชั้นจะตีกันมั่วเลย อีกระบบเป็นการท าสีภายใน หมายถึง
การท าสีในชิ้นงานเลย ผสมสีลงในเนื้อชิ้นงาน สีจะคงทนถาวร แต่ก็คุมสีได้ยาก
เพราะจะอ่อนแก่กว่าสีที่ใส่ลงไปได้ ขึ้นกับความ เข้มข้นของสีที่ใส่ลงไป 
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ช่างจะต้องมีตาที่ดี แยกเฉดสีเป็น และมีฝีมือในการผสมสีดีมากๆ” (บรรพต 
ภาณุภาส, 2559) 

   3.1.6 ทักษะการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นทักษะส าคัญเชิงช่างอุตสาหกรรม 
ที่ต้องสามารถดูแลรักษาบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นระเบียบ 
พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องมือต้องได้รับการดูแลใส่ใจ ปรับแต่ง สภาพให้ดี ไม่ช ารุด เสียหาย 
บางครั้งช่างก็มีการปรับแต่งอุปกรณ์ เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานเพาะทางได้ดีจะท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์ เช่นการ ตัดแต่งแปรงทาน้ ายาให้
ปลายขนสั้นและแข็ง เพ่ือช่วยรีดอัดน้ ายาเข้ามุม เป็นต้น ดังความเห็นของ สนติพีร์ เอมมณี กล่าวว่า 

    “ช่างมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้อง
รู้จักพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมในการใช้งานด้วย การจะบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องมือเครื่องใช้ ช่างต้องมีทักษะความช านาญในการท าหน้าที่เหล่านี้” 
(สนติพีร์ เอมมณี, 2558) 

    ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะในการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้งานให้ดี ดังทีไ่พโรจน์ จั่นฤทธิ์ ได้กล่าวว่า 

    “ช่างต้องมีทักษะในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ดี 
สามารถซ่อมแซมได้ รู้จักการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม” (ไพโรจน์ จั่นฤทธิ์, 
2558)  

     นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมี
ทักษะฝีมือในการดูแลรักษาและพัฒนาเครื่องมือที่ตนเองใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังที่อุทัย จารุปราโมทย์ 
ได้กล่าวว่า 

    “มีฝีมือในการใช้งาน ก็ต้องมีฝีมือในการดูแลรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องมือ รวมถึงการซ่อมบ ารุง ไปจนพัฒนาได้ด้วย ช่างผมสร้างเครื่องมือเอง
มาแล้ว ใช้งานได้ดีด้วย งานไฟเบอร์จะมีรูปร่างใหม่ๆเยอะมาก ถ้าช่างมีฝีมือ
ด้านนี้” (อุทัย จารุปราโมทย์, 2558) 

  3.2 ทักษะการออกแบบ (Design Skill) 
   เป็นทักษะเชิงสร้างสรรค์ในการคิดออกแบบ ดัดแปลงพัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ส่ง
ต่อไปยังการขึ้นต้นแบบ และออกแบบแม่แบบให้เหมาะสมสามารถใช้ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ได้ รวมถึงทักษะการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ ทีต้องการใช้งาน รวมในการผลิตชิ้นงาน 
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   นอกจากนั้นยังต้องมีทักษะในการเขียนแบบได้ อ่านแบบเป็นสามารถถ่ายทอด
ความคิดที่ออกแบบนั้น เขียนออกมาเป็นแบบได้ และสามารถอ่านแบบจากบนกระดาษ มาท าเป็น
งานจริงได้ในกระบวนการขึ้นต้นแบบ สร้างแม่พิมพ์ต่อไป ดังความเห็นของ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย ได้
กล่าวว่า  

   “ช่างต้องมีความคิดสร้างสรรค์แสดงออกมาผ่านทางทักษะการ
ออกแบบได้ คือ ออกแบบชิ้นงาน ออกแบบแม่แบบ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ 
ตรงนี้จะสร้างงานใหม่ๆได้ คือต้องคิดออกแบบได้ แล้วต้องแปลงความคิด 
ออกมาให้เห็นผ่านการร่างแบบ หรือเขียนแบบนั้นอกมาได้ จะใหญ่โตขนาด
เท่าไร หนาขนาดไหน ตรงไหนโค้ง ตรงไหนเรียบ ยาวเท่าไร ต้องเขียนแบบได้ 
สุดท้ายต้องอ่านแบบเป็น ดูแบบที่เขียนมา เอามาสร้างชิ้นงานตามแบบได้
ถูกต้อง” (สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2559) 

   ทักษะการออกแบบเป็นทักษะที่ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทต้องฝึกหัดให้เกิดความช านาญ สามารถออกแบบได้ ต้องเขียนแบบเป็นและต้องสามารถ
อ่านแบบออกด้วย ดังที่อุทัย จารุปราโมทย์ กล่าวไว้ว่า 

   “ช่างต้องเขียนแบบได้ด้วย คุยงานกันว่ารูปร่างขนาดอย่างนี้ๆ ช่างต้อง
ตามให้ทันวาดออกมาเป็นแบบได้ก่อนแล้วค่อยไปขยายแบบทีหลัง จากนั้น
แยกแบบส่งไปท างานขึ้นรูปงานจริงๆ ช่างก็ต้องอ่านแบบออก ตีความหมาย
จากแบบมาท าเป็นชิ้นงานจริงได้” (อุทัย จารุปราโมทย์, 2558) 

   นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะใน
การออกแบบได้ เขียนแบบเป็นและอ่านแบบออกมาได้เพ่ือจะน าไปลงมือสร้างต้นแบบต่อไปได้ ดังที่            
ปิยาทิพย์ ธาตวากร ได้กล่าวว่า 

   “ช่างคิดออกแบบได้ ต้องเขียนแบบออกมาได้ด้วย แล้วก็ต้องดูแบบ
เป็น จึงจะสามารถท าการขึ้นงานได้ตามแบบ บางงานมีแบบหลายชิ้นมาต่อ
ประกบกัน ช่างก็ต้องดูให้รู้เรื่อง” (ปิยาทิพย์ ธาตวากร, 2558 ) 

  3.3 ทักษะการค านวณ (Numberic Skill) 
   ทักษะการค านวณ (Numberic Skill) หมายถึง ทักษะการใช้ตัวเลขจากการวัด
ขนาดต่างๆ จากการนับ และจากการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์  ด้วยการบวก ลบ คูณ หาร ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า รวมถึงการใช้หน่วยวัดระบบต่างๆได้ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือใช้ในการบอกจ านวน ขนาด 
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ความกว้าง ความยาว ความหนา ปริมาณ น้ าหนัก ของวัสดุได้ถูกต้อง แม่นย า ดังที่ จันทร์ฉาย 
ทองปิ่น ได้กล่าวว่า 

   “ช่างต้องมีทักษะในการคิดค านวณได้ ทุกอย่างต้องวัดเป็นตัวเลขได้ 
กว้าง ยาว สูง ลึก หนา บาง ใยกี่ชั้น น้ ายากี่ลิตร อัตราส่วนผสมทุกอย่างใน 
งานไฟเบอร์ คุยกันเป็นตัวเลขหมด ช่างต้องมีทักษะการค านวณได้” (จันทร์ฉาย 
ทองปิ่น, 2559) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะในการค านวณได้ 
เพ่ือใช้คิดตัวเลขที่ใช้ในการท างานทั้งเรื่องจ านวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ จนถึงตัวเลขใช้บอกขนาดและ
อัตราส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังค าฐาปนิก ค านึงวุฒิ กล่าวว่า 

   “ช่างต้องค านวณปริมาณวัตถุดิบ จากขนาดและจ านวนผลิตภัณฑ์ที่จะ
ผลิตได้ คิดสัดส่วนผสมความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี แห้ง เท่าไร กี่นาที 
เร่งได้เท่าไร ช่างต้องมีทักษะการค านวณได้ถูกต้อง” (ฐาปนิก ค านึงวุฒิ, 2558) 

   นอกจากนี้  ทักษะการคิดค านวณเป็ นเรื่องส าคัญที่ ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีใช้ในการท างาน คิดค านวณปริมาณวัตถุดิบและวัดขนาดได้
ถูกต้อง ดังที่พิชัย วราฤทธิชัย ได้กล่าวว่า 

   “ช่างต้องรู้เรื่องจ านวน บวก ลบ คูณ หาร ได้ เพราะงานทุกอย่าง ใช้
ตัวเลขใน การก ากับ ตั้งแต่วัตถุดิบใช้มากน้อยเท่าไร ไปจนถึงชิ้นงานขนาด
เท่าไร ต้องใช้ส่วนผสมอะไร อย่างละเท่าไร ทักษะด้านค านวณจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ช่างไฟเบอร์ทุกคนต้องมี” (พิชัย วราฤทธิชัย, 2559) 

   3.4 ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation Skill)  
   เป็นความสามารถก าหนดหัวเรื่อง เนื้อหาที่ต้องการติดต่อสื่อสารและเลือกช่องทาง
การติดต่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลที่ต้องการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ดังที่สนติพีร์ เอมมณี ได้กล่าวว่า 

   “ทักษะที่จ าเป็นอีกอย่างหนึ่งคือการสื่อสารประสานงานกัน ช่างต้อง
สามารถรับฟังความเห็นจากลูกค้าหรือช่างด้วยกัน มาคิดพิจารณาและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผ่านการสื่อสารพูดคุย ปรึกษางานกันได้ ต้องบอก
กล่าวและอธิบายให้พนักงานจัดซื้อเข้าใจได้ เป็นต้น” (สนติพีร์ เอมมณี, 2558) 
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   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะในการสื่อสาร 
พูดคุยได้รู้เรื่อง เข้าใจตรงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท างาน ดังอุทัย จารุปราโมทย์ กล่าวว่า 

   “การอธิบายงาน พูดคุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาเดียวกันเป็นเรื่องส าคัญ ที่
ต้องสื่อสารและประสานงานกันตลอดทั้งภายในโรงงานและกับลูกค้า ช่างต้อง
รู้จักการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็นในเรื่องเดียวกันได้” (อุทัย จารุปราโมทย์, 
2558) 

  3.5 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  (English Proficiency Skill) 
   การใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะของช่างไฟเบอร์ที่น่าสนใจมาก เน้นเพียงแค่พ้ืนฐาน
ของค าศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อสารเคมีต่างๆให้เข้าใจ ออกเสียงถูก ฟังเข้าใจ อ่านฉลากก ากับสินค้าได้ ถือว่า
พอใช้งานได้แล้ว ดังที่ ดวงดาว อาจองค์ ให้ความเห็นว่า 

   “ช่างให้ใช้ภาษาอังกฤษเรียกชื่อสารเคมีที่ใช้ทับศัพท์สากลได้เข้าใจ
ตรงกัน ออกเสียงถูก ฟังรู้เรื่องว่าอะไรคืออะไร อ่านฉลากก ากับสินค้าได้ก็
เพียงพอแล้วในเบื้องต้น” (ดวงดาว อาจองค์, 2559) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้ านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท  ต้องมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ืออ่าน ฟัง คิดและเขียน ภาษาอังกฤษ ได้เพ่ือใช่ในการสื่อสาร บอกชื่อสารเคมีและ
วัสดุได้ถูกต้อง ดังที่ดนู โชติกพานิช กล่าวว่า 

   “ภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องพอรู้เรื่องบ้างในการดูแบบ อ่านสเปค และ

การใช้วัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ เราใช้ชื่อเทคนิคซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนั้น" (ดนู โชติกพนิช, 2558) 

   นอกจากนี้งานไฟเบอร์คอมโพสิท มีต้นก าเนิดมาจากประเทศตะวันตก ชื่อที่ใช้ใน

การเรียกวัสดุ วัตถุดิบและคุณสมบัติต่างๆ ล้วนระบุเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าคัญส าหรับทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ดังไพโรจน์ 

จั่นฤทธิ์ กล่าวว่า 

   “งานไฟเบอร์คอมโพสิท เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศแถบตะวันตก 

เข้ามาในบ้านเราก็ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งสิ้น ชื่อเรียกวัตถุดิบก็เลย

คุ้นเคยเรียกทับศัพท์กันมา ช่างคนไทยก็ควรจะเข้าใจ เรียกให้ถูกต้อง ทักษะ

ภาษาอังกฤษใช้เรียกให้ถูกต้อง ถูกตัว ก็ควรจะจ าเป็นในเบื้องต้น แต่ถ้าใช้

พูดคุยได้ดีก็ยิ่งมีประโยชน์เลยนะ” (ไพโรจน์ จั่นฤทธิ์, 2558) 
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  3.6 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Skill) 

   เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แยกแยะล าดับเหตุ ล าดับผล อย่างเป็น

ขั้นตอน ในการท างานไฟเบอร์คอมโพสิท ช่างไฟเบอร์ต้องมีความคิดที่มีล าดับขั้นตอนการท างานอย่าง

เป็นระบบ การข้ามขั้นตอนการท างานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตและชิ้นงานที่ได้จะไม่มี

คุณภาพ ดังค ากล่าวของ สุรศักดิ์ สุรนันทชัย 

   “งานไฟเบอร์คอมโพสิท เป็นงานที่ต้องท าตามขั้นตอนชัดเจน มีเรื่อง
ปฏิกิริยาเคมีมาเกี่ยวข้อง ล าดับการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีผลต่อการท างาน จึงต้อง
เข้าใจและคิดวิเคราะห์ไปตามล าดับขั้นตอนของการท างานด้วย การมีทักษะ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะส าคัญที่ช่างควรมีติดตัว” (สุรศักดิ์ 
สุรนันทชัย, 2559) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เพราะต้องท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีหลายชนิดที่มีล าดับการผสมที่ชัดเจน ถูกต้องและแม่นย าเพื่อให้
เกิดปฏิกิริยาได้เหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอนสอดคล้องกับล าดับการท างานไฟเบอร์คอมโพสิทที่มี
ขั้นตอนซับซ้อน แต่ต้องถูกจังหวะในแต่ละขั้นตอนจึงจะได้ชิ้นงานที่ดี แข็งแรงมีคุณภาพ การท าความ
เข้าใจปฏิกิริยาเคมีในการท างานได้อย่างถูกต้องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความคิดในการวิเคราะห์
แยกแยะได้ ดังค าดวงดาว อาจองค์ กล่าวว่า 

   “ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับช่างไฟเบอร์ ในการ
คิดแยกแยะขั้นตอนการท างานให้มีล าดับชัดเจน งานไฟเบอร์เป็นงานซับซ้อน 
ทั้งขั้นตอนทางเคมี และกระบวนการผลิตและแต่ละขั้นตอนมีผลต่อคุณภาพ
ของชิ้นงานอย่างส าคัญ จ าเป็นที่ช่างต้องเข้าใจ จึงจะท างานได้ดี” (ดวงดาว 
อาจองค์, 2559 ) 

  3.7 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) 
   เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการท างาน อาจมีปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ช่างไฟเบอร์ต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล และทันต่อ
สถานการณ์ ดังค ากล่าวของ จันทร์ฉาย ทองปิ่น 

   “ช่างไฟเบอร์นอกจากมีความรู้แล้ว ยังต้องมีทักษะความช านาญในการ
ท างานอีกหลายๆอย่าง และทักษะที่ส าคัญเลยก็คือ ทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ
ได้ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ต้องมีความรู้ จะท าให้มีทักษะการแก้ปัญหาได้ดี
ด้วย” (จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 
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   ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเป็นทักษะส าคัญที่ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟ
เบอร์คอมโพสิทต้องมีใช้ในการท างานเพ่ือวิเคราะห์เหตุผล ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
ท างาน ดังค าดวงดาว อาจองค์ กล่าวว่า 

   “ช่างไฟเบอร์ต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี มีไหวพริบในการ
วิเคราะห์หาเหตุผล และทางแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม” (ดวงดาว อาจองค์, 
2559) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีทักษะที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาการท างาน ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนท างานที่อาจต้องประสบปัญหา
ได้ตลอด ดังทีช่ัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ กล่าวไว้ว่า 

   “ช่างต้องแก้ไขปัญหาได้ดี หากเกิดปัญหาต้องมีเทคนิคในการแก้ไข
ปัญหาได้ถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ” (ชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์, 2558) 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทจะต้องพบปัญหาในการ
ท างาน ทั้งที่อาจคาดการณ์ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้ แต่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
คนท างานด้านนี้ ต้องมีทักษะของการคิดแก้ไขปัญหาที่ดี ดังขันติ มกรพันธุ์ กล่าวว่า 

   “ช่างจะประสบปัญหาอยู่แล้วทุกวันในการท างาน ทั้งที่คาดเดาได้ และ
ไม่คาดคิดแต่ช่างที่ ดีจะมีทักษะในการคิดแก้ ไขปัญหาได้ดี  ตามระดับ
ความสามารถ และจะเป็นประสบการณ์ให้ช านาญมากขึ้นในอนาคต ความ
เชี่ ยวชาญของช่างจะมากขึ้นตามความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย” (ขันติ มกรพันธุ์, 2558) 

  3.8 ทักษะการท างานเป็นทีม (Team Working Skill) 
   ทักษะการแบ่งงานกันท า แต่ร่วมมือกันท างานเป็นทีมงาน เป็นทักษะที่ส าคัญที่ช่าง
ต้องมี งานไฟเบอร์คอมโพสิทมีขั้นตอนซับซ้อนและหลากหลายขั้นตอน ช่างไฟเบอร์มีความเชี่ยวชาญ
มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละขั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญท าในงานที่ถนัด  และร่วมมือกับช่าง
ที่เชี่ยวชาญด้านอ่ืนมาร่วมมือกันเป็นทีมท างาน ดังค ากล่าวของ จันทร์ฉาย ทองปิ่น 

   “ช่างเก่งๆจะถนัดงานแตกต่างกันไป บางช่างเก่งขึ้นต้นแบบ บางคน
เก่งงานท าแม่พิมพ์ บางคนเก่งงานผลิต งานขัดแต่งผิว แต่ทั้งหมดต้องมา
ร่วมมือท างานด้วยกัน จึงต้องมีทักษะการท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม” 
(จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 



  162 

   ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องท างานร่วมกับคนอ่ืนๆ 
เกิดเป็นทีมงาน ทักษะการต้องท างานร่วมกันของที เป็นสิ่งจ าเป็นในการท างานเสมอ ดังที่ นิภา 
อังศุภศิริกุล กล่าวว่า 

   “ช่างที่มีฝีมือเชี่ยวชาญช านาญงานในแต่ละส่วน ไม่มีใครเก่งไปได้
ทั้งหมด แต่ขอให้เก่งจริงๆ แล้วใช้ความช านาญของตนมาร่วมทีมกับช่างด้าน
อ่ืนๆทีมงานจะแข็งแกร่งมาก งานไฟเบอร์ต้องการคนเก่งๆมาร่วมมือกัน ตั้งแต่
ช่างออกแบบ ช่างแม่แบบ ดูแบบได้ รู้ว่าต้องใช้แม่แบบแบบไหน ท าอย่างไร 
ช่างท าชิ้นงานก็ดูออกว่าจะต้องผลิตอย่างไร ใช้อะไรบ้าง ช่างติดตั้ง ก็รับงานไป
ประกอบติดตั้งได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ความส าเร็จของทีมก็บังเกิดขึ้นได้ 
ส าคัญคือ คนเก่งต้องท างานด้วยกันเป็นทีมได้” (นิภา อังศุภศิริกุล, 2558) 

4. อุปนิสัยของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ใน
ประเทศไทย 
  ลักษณะอุปนิสัยของช่างไฟเบอร์หรือทรัพยากรมนุษย์วิชาชีพเฉพาะด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ในประเทศไทย มีลักษณะทั่วไปเหมือนลักษณะอุปนิสัยปรกติกับท่ีพึงมี
ของช่างอุตสาหกรรมโดยทั่วไปในสาขาวิชาชีพอ่ืน กล่าวคือ มีความชอบ สนใจ ในเบื้องต้น 
ประกอบด้วยความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ช่างสังเกต  ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อดทน สู้
งานหนัก รู้รับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กล้าเผชิญสิ่งยาก ดังค ากล่าวของ สนติพีร์ 
เอมมณี ว่า 

  “อุปนิสัยของช่างไฟเบอร์ ไม่แตกต่างจากช่างทั่วไปเลย คือต้องชอบสนใจ
เป็นส าคัญ ไม่ชอบ ไม่สนใจ ก็จบแล้วถ้าชอบ ถ้าสนใจ อยากรู้ อยากลอง 
อยากท า เขาจะขยัน พ้ืนฐานอุปนิสัยไม่ต่างจากช่างอ่ืนๆ ที่ต้องมีต่างกันก็คือ 
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านไฟเบอร์คอมโพสิท” (สนติพีร์ เอมมณี, 2558) 

  ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีอุปนิสัยเริ่มต้น ต้องชอบงาน
ไฟเบอร์คอมโพสิท สนใจและอยากลองท าเพ่ือสร้างผลงาน เป็นสิ่งจ าเป็นก่อนไปหาความรู้ หรือหัดท า
ให้เกิดความช านาญเป็นทักษะในภายหลัง ดังที่จริยาวดี ศิริจันทรา กล่าวว่า 

  “อุปนิสัยของคนเป็นช่างไฟเบอร์ก็เหมือนคนเป็นช่างทุกสาขา คือ รัก ชอบ 
สนใจ อยากท า ทุกสาขาอาชีพก็ เหมือนกันหมด จะต่างก็ตรง ชอบ สนใจ แล้ว
แสวงหาความรู้ให้รู้จริง ท าได้ ท าจริง ช่างไฟเบอร์จะว่ายาก ก็ไม่ยาก จะว่าง่าย 
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ก็ไม่ง่าย ส าคัญคือ รู้ให้จริงๆจังๆ ท าต้องลงมือท าให้เป็นจริงๆ” (จริยาวดี   
ศิริจันทรา, 2558) 

  นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทต้องเริ่มต้นจากมีใจรัก ชอบจะ
ท างานไฟเบอร์คอมโพสิท และทุกอาชีพ คนที่จะท าอาชีพนั้นๆได้สิ่งที่ต้องเริ่มต้นก่อนคือมีใจรัก ชอบ 
สนใจ ในงานนั้นๆเป็นหลักก่อนเสมอ ดังที่จันทร์ฉาย ทองปิ่น กล่าวว่า  

  “เพราะรัก เพราะชอบ ได้รู้จักแล้วสนใจ จุดเริ่มช่างไฟเบอร์  คนไม่รู้จักก็
ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะ แต่พอรู้จัก เคยเห็นว่าท าอะไรได้มากมาย จากรู้จัก ก็จะ
สนใจ อยากท า อยากลอง พวกงานสายช่าง สายวิศวกร อุปนิสัยไม่แตกต่างกัน
หรอก ต่างกันก็แค่ความรู้เฉพาะสาขาของตนที่สนใจนั่นแหละ แต่จะเก่งไหม ก็
ไปดูที่ฝีมือกัน ความรู้อาจเรียนทันกันได้ แต่ฝีมือความช านาญนี่ต้องลงมือท า” 
(จันทร์ฉาย ทองปิ่น, 2559) 

  ทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทต้องมีอุปนิสัยขยันหมั่นเพียร มีความสนใจที่
แน่วแน่ที่จะท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิท ดังความเห็นของ ดวงดาว อาจองค์ ได้เสนอว่า 

  “คนเป็นช่าง ที่ต้องเป็นช่างจริงๆนะ อาจารย์ว่า อุปนิสัยพ้ืนฐานไม่ต่างกัน
เลยเพียงแต่อาจมีมากกว่า น้อยกว่ากันเท่านั้น ขยันมาก ขยันน้อย แต่ก็ขยัน
สนใจมาก สนใจน้อย แต่ก็สนใจ ความเข้มข้นของแต่ละนิสัยนี่แหละที่ท าให้
เป็นช่างแตกต่างกัน ยุคหนึ่งคนแห่ไปสนใจนาโน อะไรก็ต้องมีนาโนเทคโนโลยี 
แล้วก็เงียบๆไป ช่างไฟเบอร์ ถ้าคนรู้จักเยอะๆนะ มันน่าสนใจมากเลย เอาไป
ท าอะไรได้เยอะแยะไปหมด ในอนาคต ทุกอย่างรอบตัวเราจะเต็มไปด้วยวัสดุ
คอมโพสิท แต่คนไม่รู้เท่านั้น เพราะฉะนั้นความต่าง คือคนรู้จัก กับไม่รู้จัก เท่า
นั้นเอง พ้ืนฐานช่างมีแล้วพอๆกัน แต่ต้องรู้ มีความรู้เฉพาะสาขานี้จะท าให้
แตกต่างจากสาขาอ่ืน สังเกตดูช่างไฟเบอร์นะ ท าไฟฟ้าก็มี เช่นพวกอุปกรณ์ใน
งานไฟฟ้า ช่างไฟเบอร์ท าด้านน้ า เช่นท่อน้ า กังหัน ถังบ าบัด วาล์วควบคุม 
จนถึงมิเตอร์น้ า ช่างไฟเบอร์ไปต่อเรือ ต่อรถบัส ท าเครื่องบิน เครื่องร่อน ท า
หุ่นยนต์ ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าอุปกรณ์ก่อสร้าง ประตู หน้าต่าง บ้านลอยน้ า 
มากมายไปหมด เอาว่าให้ความรู้ ให้รู้จริงๆ แล้วลงมือท าให้ถูกต้อง ช านาญ” 
(ดวงดาว อาจองค์, 2559) 
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  ประกอบกับอุปนิสัยที่ส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
คือการชอบ อยากรู้ อยากท า ซึ่งก็คืออุปนิสัยของคนเป็นช่างที่พึงมีอยู่ในทุกสาขาอาชีพ จึงจะสามารถ
ผลักดันให้คนเข้าไปศึกษา เรียนรู้ต่อไปได้ดี ดังที่สุรศักดิ์ สุรนันทชัย กล่าวไว้ว่า 

  “อุปนิสัยเด่นๆเลย คือต้องชอบ สนใจ อยากรู้ อยากลอง มาเรียนรู้เลย ท า
ได้แน่นอน” (สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2559) 

  ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ต้องมีอุปนิสัยเริ่มแรกคือ รัก 
ชอบ สนใจ ในการท างานกับไฟเบอร์คอมโพสิท จึงจะกล้าลงมือท างาน และอดทนฝึกฝนท างานจน
ช านาญได้ ดังค าชยกฤษ แก้ววงค์วาน กล่าวว่า 

  “ให้ชอบ สนใจ กล้าลงมือท า ท าได้เลย” (ชยกฤษ แก้ววงค์วาน, 2558) 

              จากท่ีได้กล่าวมา ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิท ประกอบไปด้วย เจตคติของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
ที่ต้องมีใจรัก มีความชอบ มีความสนใจ มีความตั้งใจ กล้าคิด อยากลอง มีความกล้าและขยันที่จะลง
มือท างานด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท เจตคตินี้มีผลต่อการจะเรียนรู้เพ่ือแสวงหาความรู้ 5 
ด้านส าคัญคือ ความรู้ด้านวัตถุดิบ ความรู้ด้านกระบวนการผลิต ความรู้ด้านการขึ้นต้นแบบและสร้าง
แม่แบบ ความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และความรู้ด้านความปลอดภัย  
  ขณะเดียวกันเจตคติดังกล่าว ก็จะมีผลให้ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิท มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรที่จะลงมือปฏิบัติ ท างานให้เกิดความช านาญจนเป็นทักษะ
ส าคัญ 8 ด้าน คือ ทักษะการท างานด้านไฟเบอร์คอมโพสิท ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทักษะการ
คิดค านวณ ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ทักษะการแก้ไขปัญหา และทักษะการท างานเป็นทีม 
  ความรู้ 5 ด้าน และทักษะ 8 ด้านที่มีในทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมคอมโพสิทจะ
เป็นฐานความรู้และทักษะแห่งอนาคตสู่สังคมศตวรรษที่ 21 ที่สนับสนุนให้ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทสามารถท าหน้าที่หลักของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทที่เป็นผลจากความต้องการของระบบสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และสนองตามความประสงค์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
หน้าที่รับผิดชอบหลักนั้น ได้แก่ การคัดเลือกและประมาณปริมาณการใช้วัตถุดิบ ก าหนดกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสม สามารถขึ้นต้นแบบได้ สร้างแม่แบบเป็น ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์คอมโพสิทให้มีคุณภาพ
ในปริมาณที่ต้องการ อีกทั้งต้องสามารถดูแล ซ่อมบ ารุง รักษา ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพต้นแบบ 
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แม่แบบ ชิ้นงาน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ ดังสรุปเป็นแผนภูมิได้ดัง
ภาพที่ 11 
  จากแผนภูมิภาพที่ 11 เจตคติที่ประกอบไปด้วยความรัก ความชอบ ความสนใจ ความ
ขยันหมั่นเพียร กล้าคิด กล้าทดลองและกล้าลงมือท า ที่มีในตัวของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ จัดเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่กระตุ้นผลักดันให้ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทให้ใฝ่ เรียนรู้ เพ่ือให้ได้แสวงหาความรู้ 5 ด้านส าคัญที่เกี่ยวข้องใช้
ท างานในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ได้แก่ ความรู้ด้านวัตถุดิบ ความรู้ด้านกระบวนการผลิต 
ความรู้ด้านการขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ ความรู้ด้านงานช่างอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน 
  เจตคติ เหล่านั้นยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ส่งแรงผลักดัน ให้ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทเกิดการลงมือปฏิบัติ ก่อเกิดเป็นทักษะความช านาญ 8 ด้านส าคัญใน
การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ประกอบไปด้วย ทักษะด้านการท างานด้านไฟ
เบอร์คอมโพสิท ทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทักษะด้านการคิดค านวณ ทักษะด้านการสื่อสาร
และการประสานงาน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทักษะด้าน
การแก้ไขปัญหาและทักษะด้านการท างานเป็นทีม 
  สมรรถนะที่มีเจตคติ ความรู้และทักษะเหล่านี้เป็นองค์ประกอบร่วมในทรัพยากรมนุษย์
ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยที่ส าคัญแห่งอนาคตสู่สังคมศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์
ของประเทศไทยต่อไปดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย 

 

ระบบสังคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความประสงค์ของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

 

หน้าท่ีของทรัพยากรมนุษย์  
ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 

- คัดเลือกและการประเมินปริมาณการใช้วัตถุดิบ 

- ก าหนดกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 

- ขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ 

- ผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพ ปริมาณครบถ้วน 

- ดูแล ซ่อมบ ารุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ต้นแบบ แม่แบบ 

เครื่องมือ เครื่องจักรให้พร้อมใช้ 

ความรู้-ทักษะแห่งอนาคตสู่สังคมศตวรรษที่ 21 

ความรู้  

(Knowledge) 

ทักษะ  

(Skills) 

วัตถุดิบ 

กระบวนการ
ผลิต 

การขึ้นต้นแบบ 
สร้างแม่แบบ 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

พื้นฐาน 

ความ
ปลอดภยั 

ไฟเบอร์
คอมโพสิท
เทคโนโลยี 

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
การคิด

ค านวณ 

การสื่อสาร
และ

ประสานงาน 

ภาษา 

อังกฤษ 
การคิด

วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

การแก้ไข 

ปัญหา 

การท างาน 

เป็นทีม 

เจตคติ 
ความรัก ความชอบ ความสนใจ ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร 

กล้าทดลอง กล้าลงมือ กล้าคิด 

การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัต ิ
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์
ของประเทศไทย วัตถุการประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์และสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
วิชาชีพเฉพาะด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปัจจุบัน  2) สังเคราะห์
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย ผู้วิจัยใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นตอนที่ 1 ) ศึกษาสถานการณ์และสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ในปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ที่พึงประสงค์ของประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลหลักมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท ได้แก่ 
กลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท
ในมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน กลุ่มประกอบการอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในประเทศไทย และ
กลุ่มผู้บริหารสมาคมไทยคอมโพสิท จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน สามารถสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สถานการณ์และสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

1.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน  จากการ
วิจัยพบว่าอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นจากคนไทยมีโอกาสไปศึกษา
และท างานในต่างประเทศ ได้มีประสบการณ์ เห็นและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เกิดความ
สนใจและเห็นโอกาสการน ามาใช้ได้ในประเทศไทย โดยมีการขอจดทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือประกอบการ
ผลิตเรือไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ทางน้ า เป็นรายแรกของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2513 ภายใต้ชื่อ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวินเซนท์และหลาน โดยนายกิตติ อนุชาผัด เป็นผู้ก่อตั้งและได้ด าเนินการผลิต              
เรือสกู๊ตเตอร์น้ าเป็นรายแรกของประเทศไทย 
   ในราวปีพ.ศ. 2518 ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสเริ่มเป็นทีรู้จักในด้านคุณสมบัติที่
แข็งแรงทนทาน จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ถังบ าบัดน้ าเสีย              
ไฟเบอร์กลาสรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ภายใต้ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ในตรา
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สินค้า “SATS” เป็นต้นมา ไฟเบอร์กลาสได้แพร่หลายเข้าไปนิยมใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการ
ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์กีฬา อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
อ่ืนๆอีกมากมาย ขณะเดียวกันก็เกิดผู้ประกอบการผลิตสินค้าไฟเบอร์กลาสเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตาม
การแพร่หลายไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ กองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงประสานชักชวนผู้ประกอบการให้มารวมตัวกันเป็น “ชมรมไฟเบอร์กลาส” 
เมื่อปีพ.ศ. 2536 เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และดูแลส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ 
   จากความหลากหลายของวัตถุดิบเส้นใยที่มีการพัฒนาการใช้งานมากข้ึนในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการมิได้จ ากัดการใช้เพียงแค่ไฟเบอร์กลาส แต่ได้เรียนรู้พัฒนาและน าวัสดุเส้นใยอ่ืนๆ มาใช้
งานเพ่ิมมากขึ้น สมาชิกชมรมไฟเบอร์กลาสจึงได้ยื่นจดทะเบียนเป็น “สมาคม” ต่อส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2538 และใช้ชื่อว่า “สมาคมไทย
คอมโพสิท” ภายใต้การร่วมมือ สนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
   ปัจจุบัน สมาคมไทยคอมโพสิท มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการผลิตประมาณ 60 ราย 
รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท มีรายได้รวมมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี 

1.2 สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่าสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน แยกเป็นประเด็นได้ดังนี้  

1.2.1 ด้านความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ

ประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องในแนวเดียวกันว่าทรัพยากรมนุษย์

ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านวัตถุดิบ 

ด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิท และด้านความปลอดภัยในการท างานที่ถูกต้อง

ชัดเจน ตามหลักวิชาการและความรู้ที่พอมีได้ ได้มาจากการฝึกหัดท างานต่อๆกันมาจับหลักการไม่ได้ 

1.2.2 ด้านทักษะในการท างานของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์

คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า 

ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

ขาดทักษะในการท างาน ผู้ประกอบการไม่มีแรงงานมีฝีมือให้เลือกจึงจ าเป็นต้องใช้แรงงานไร้ฝีมือที่

ขาดทักษะในการท างานเหล่านี้มาฝึกหัดให้ช่วยท างานและค่อยสอนให้ท างานตามที่สั่งเท่านั้น 
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2. ผลการสังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่
พึงประสงค์ของประเทศไทย 

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยจากการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่า หน้าที่ความรับผิดชอบหลักคือการเลือกใช้วัตถุดิบและ
คาดประมาณปริมาณการใช้วัตถุดิบ ก าหนดกระบวนการผลิต และออกแบบขั้นตอนการผลิตให้
เหมาะสม สามารถขึ้นต้นแบบได้ สร้างแม่แบบเป็นและผลิตชิ้นงานไฟเบอร์คอมโพสิทส าเร็จรูปที่มี
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตรวจสอบคุณภาพ ดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดสายการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้องปลอดภัย 

2.2 ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทยในปัจจุบันจากการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นต่อสมรรถนะด้านความรู้ของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยในปัจจุบัน สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันว่า ต้องประกอบไปด้วย 5 ด้านความรู้ เรียกโดยย่อได้ว่า “3MTS” คือ ความรู้ด้าน
วัตถุดิบเคมีและไฟเบอร์ (Materials) ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตงานไฟเบอร์คอมโพสิท 
(Manufacturing) ความรู้ด้านการขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ (Mold Making) ความรู้พ้ืนฐานทาง
ช่างอุตสาหกรรม (Basic Technical Practice) และความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
(Safety) 

2.3 ทักษะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบันผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า ทักษะที่ส าคัญของทรัพยากรมนุษย์
ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยต้องมี 8 ทักษะดังนี้  

2.3.1 ทักษะทางไฟเบอร์คอมโพสิท (Fiber Composite Technology Skill) 
ประกอบไปด้วย 6 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางช่าง ทักษะการขึ้นต้นแบบ
และสร้างแม่แบบ ทักษะการผสมน้ ายาเคมีและการขึ้นรูปชิ้นงาน ทักษะการขัดแต่งเตรียมผิว ทักษะ
การท าสี และทักษะการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง 

2.3.2 ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Skill) 
2.3.3 ทักษะการค านวณ (Numberic Skill) 
2.3.4 ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation 

Skill)  
2.3.5 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Skill) 
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2.3.6 ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Skill) 
2.3.7 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) 
2.3.8 ทักษะการท างานเป็นทีม (Team Working Skill) 

2.4 เจตคติของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า เจตคติของทรัพยากรมนุษย์
ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยไม่แตกต่างไปจากลักษณะเจตคติ ที่
พึงมีในตัวช่างอุตสาหกรรมทั่วไป ได้แก่ มีความรักชอบและสนใจในงานไฟเบอร์คอมโพสิท มีอุปนิสัย
กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ช่างสังเกต ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อดทน สู้งานหนัก 
รู้รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กล้าเผชิญสิ่งยาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย    
 จากผลการวิจัยเรื่องสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่
พึงประสงค์ของประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
ดังต่อไปนี้  

1. สถานการณ์และสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

1.1 สถานการณ์ อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทในปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่า 
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท มีการขยายตัวแพร่หลายไปใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายวงการ
อุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์กีฬา สอดคล้องกับการศึกษาของจริยาวดี ศิริจันทราและคณะ (2558) ที่
พบว่ามีการประยุกต์ใช้งานวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิท เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยกับอุตสาหกรรม
เครื่องบิน ยานบิน ต่อเรือ อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ 
รถไฟฟ้า ฯลฯ และสอดคล้องกับการศึกษาของกองบริการอุตสาหกรรม (2540) ที่พบว่าอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์กลาสมีการใช้งานผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อุปโภค ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัด
กร่อน ผลิตภัณฑ์รถยนต์ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์เรือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์บ้านที่
อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกต่างประเทศได้เพ่ิมมากขึ้น อาทิเช่น กระเบื้อง
โปร่งแสง ถังบ าบัดน้ าเสีย ถังน้ า เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์อ่างอาบน้ า อ่างล้างหน้า อุปกรณ์กันความร้อน 
ท่อส่ง คูลลิ่งทาวเวอร์ ท่อลม ถังเคมี อุปกณ์ห้องปฏิบัติการ ชิ้นส่วนรถแข่ง อุปกรณ์ตกแต่ งยานยนต์ 
หลังคารถกระบะ เรือยอช์ท เรือส าราญ หมวกกันน็อค กระดานโต้คลื่น  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนภัทร วัจนเทพินทร์ (2559) ระบุว่ามีความนิยมใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสและวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิท
ในการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า และรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากข้ึน 
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1.2 สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่าทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทของประเทศไทยใน
ปัจจุบันตามความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังนี้ 

1.2.1 ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวัตถุดิบ ด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไฟเบอร์คอมโพสิทและด้านความปลอดภัยในการท างาน สอดคล้องกับรายงานโครงการวิจัยของกอง
บริการอุตสาหกรรม(2540)ที่พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการไฟเบอร์กลาส ใน
เรื่องปัญหาด้านบุคลากรว่า พนักงานขาดความรู้ด้านการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิต ท าให้การ
ผลิตผิดพลาดมีผลิตภัณฑ์เสียหายต้องทิ้งเป็นจ านวนมาก แม่แบบเสื่อมสภาพเร็ว พนักงานยังขาด
ความเข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส และขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ท าให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีน้อยและสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญธรรม เอ่ียมรัตน์ 
(2559) นิ่มอนันต์ เสริมศรี (2544)  และบัณฑิต บุนนาค (2550) พบว่าช่างแม่พิมพ์มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ระดับน้อยและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย (2553) พบว่า 
บุคลากรมีความรู้น้อยในสายงานผลิตอุตสาหกรรม 

1.2.2 การขาดทักษะในการท างานที่เพียงพอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอาณัติชัย 
วาสประเสริฐสุข สุทธนู ศรีไสย และ จินต์ วิภาตะกลัศ (2558) พบว่าระดับทักษะในการท างานส่วน
บุคคลของแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ า และสอดคล้องกับบทความวิชาการของณิรดา เวชญาลักษณ์ (2557) ระบุ
ว่าแรงงานขาดคุณภาพด้านทักษะฝีมือแรงงานเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการศึกษาที่ขาดการเชื่อมโยง
กับตลาดแรงงาน การส่งเสริมการศึกษาพ้ืนฐานสายสามัญที่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพซึ่ง
สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการแรงงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (2549) พบสาเหตุอันดับ1ของการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ คือ 
แรงงานขาดทักษะความช านาญในอาชีพเฉพาะด้าน 

2. ผลการสังเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่
พึงประสงค์ของประเทศไทย  

  เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศ
ไทยสามารถท าหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักลงความเห็นไว้ว่า ทรัพยากรมนุษย์
ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
เลือกใช้วัตถุดิบและคาดประมาณปริมาณการใช้วัตถุดิบ ก าหนดกระบวนการผลิตและออกแบบ
ขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสม สามารถขึ้นต้นแบบได้ สร้างแม่แบบเป็นและผลิตชิ้นงานไฟเบอร์
คอมโพสิทส าเร็จรูปที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถตรวจสอบคุณภาพ ดูแลรักษา 
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ปรับปรุง และพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดสายการผลิตจน
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
  ผู้วิจัยได้ประมวลสรุปความเห็นที่สอดคล้องกันทั้งหมดจากผู้ให้ข้อมูลหลักว่า ทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยต้องมีสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

2.1 ความรู้ 5 ด้าน เรียกว่า 3MTS ประกอบไปด้วยความรู้ด้านวัตถุดิบเคมีและไฟเบอร์
(Materials) ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตงานไฟเบอร์คอมโพสิท (Manufacturing) ความรู้
ด้านการขึ้นต้นแบบและสร้างแม่แบบ (Mold Making) ความรู้พ้ืนฐานทางช่างอุตสาหกรรม (Basic 
Technical Practice) และความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน(Safety) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ กองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2540) ที่ระบุว่าต้อง
พัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสให้แรงงานเพ่ือยกระดับความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้มีคุณลักษณะอย่างไร วิธีการใช้ที่ถูกต้องและรวมถึงการดูแลรักษาและใช้
งานอย่างปลอดภัย และมีข้อเสนอต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคล
ทั่วไปและผู้ที่อยู่ในสายอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสได้รู้จักและเข้าใจถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่
ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการวิจัยของสัมพันธ์ สุกใส (2553) พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบไปด้วย ความรู้ด้านโพลีเมอร์และ
วัสดุศาสตร์ ความรู้ในการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม ความรู้ในการออกแบบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนา ความรู้ด้านการจัดการในงานอุตสาหกรรมและความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล กาญจนพลัง (2537) พบว่าสมรรถภาพทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิศวกรงานเชื่อมตามความต้องการของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สาขาน าในประเทศไทย คือสมรรถภาพวิชาชีพด้านความรู้ของวิศวกรที่ต้องอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ความรู้การวางแผน และควบคุมการผลิต ความรู้ในการตรวจสอบงาน ความรู้การออกแบบเครื่องกล
โครงสร้าง ความรู้ในการเขียนแบบโครงสร้างและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชิด รัตนอุดม (2547) 
ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาผ้าและเครื่องแต่งกายส าหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครพบว่าความรู้ทางเทคนิคในสาขาที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านเป็น
เรื่องที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ ทองอมรสิทธิ์ 
(2538) ที่ศึกษาความต้องการคุณภาพแรงงานในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าการมีความรู้เป็นคุณลักษณะของพนักงานที่ผู้ประกอบการต้องการมากท่ีสุด 

2.2 ทักษะของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์แห่ง
ประเทศไทย ประกอบไปด้วย 8 ทักษะหลัก ได้แก่  1) ทักษะทางไฟเบอร์คอมโพสิท (Fiber 
Composite Technology Skill)  2) ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Skill) 3) ทักษะ
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การค านวณ (Numberic Skill)  4) ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and 
Cooperation Skill) 5) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Skill) 6) ทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Skill) 7) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving 
Skill) 8) ทักษะการท างานเป็นทีม (Team Working Skill) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมบัติ 
ทองอมรสิทธิ์ (2538) พบว่าผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการมีความรู้และทักษะการท างาน ทักษะ
ในการท างานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2540) พบว่าผู้ประกอบการ
ไฟเบอร์กลาส ต้องการแรงงานที่มีทักษะการท างานทางช่างไฟเบอร์กลาส และต้องการการสนับสนุน
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้จัดฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีฝีมือทางช่าง ทักษะการ
ออกแบบสินค้า เพ่ือยกระดับฝีมือแรงงานไทย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สถาบันการวิจัยและ
พัฒนา (2548: บทสรุปผู้บริหาร) ที่ศึกษาความคาดหวังและความต้องการก าลังคนของหน่วยงานใน
จังหวัดล าปางและล าพูน พบว่าทักษะการท างานของแรงงานที่พึงประสงค์คือ 1) สามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ 2) สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล 3) มีความช านาญในงานที่ท า และ 4) สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ruth (2005) ที่วิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของ
นายจ้างต่อลูกจ้างที่เข้าทดลองปฏิบัติงานประจ าห้องปฏิบัติการ พบว่าคุณสมบัติที่ส าคัญของลูกจ้าง
คือมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีทักษะใน
การค านวณ มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธิ์ 
อ่อนศรี (2550) ที่ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมตามความต้องการของผู้ประกอบการในเขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานครฯ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้านความ
รับผิดชอบ มีความต้องการในระดับสูงมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมพันธ์ สุกใส (2553) พบว่า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในอีก 5 ปีข้างหน้า ควรมี
คุณลักษณะทางด้านปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามที่ก าหนดและ
สามารถประสานงานและติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเห็น
ของ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554) ที่พบว่าทักษะเชิงช่างในชีวิตประจ าวันต้องมีความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน ความสามารถระดับพื้นฐานของทักษะเชิงช่าง สร้างพลเมืองให้มีความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆได้ นอกจากนี้ทักษะเชิงช่าง ยังสามารถส่งเสริมให้มี
สมรรถนะในการจัดระบบความคิดในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ด้วย และยังสอดคล้องกับข้อคิดเห็น
ของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2560) ที่พบว่าช่างซ่อมมืออาชีพจะต้องเรียนรู้และคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ 
จึงช่วยให้ประสบความส าเร็จในอาชีพได้  
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2.3 เจตคติของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่า อุปนิสัยของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทย นั้นคือ ความรัก
ความชอบ และความสนใจในงานด้านไฟเบอร์คอมโพสิท มีความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น 
อยากลอง ช่างสังเกต ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อดทน สู้งานหนัก รู้รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กล้าเผชิญสิ่งยาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรพล กาญจนพลัง (2537) ที่ศึกษา
สมรรถภาพทางวิชาชีพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิศวกรงานเชื่อมตามความต้องการของแรงงาน
อุตสาหกรรมสาขาน าในประเทศไทย พบว่าผู้บริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีความต้องการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริต การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ความขยันอดทน ความมีมนุษย์สัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีรัตน์ 
จันทร์เชื้อ (2545) ที่ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในทัศนะของนายจ้าง พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่
นายจ้างต้องการและให้ความส าคัญอย่างยิ่งคือ ความสามารถในการปฏิบัติเป็นอย่างดี ความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงาน มีความสามารถในการประสานงานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเรียนรู้งานที่รับผิดชอบได้ดีและรวดเร็ว มีความศรัทธา จริงใจ 
และซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมพันธ์ สุกใส (2553) พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ก าลังคนกลุ่มปิโตรเคมีในอีก 5 ปีข้างหน้า คือความรักและเอาใจใส่ในงานที่ท า มีความกระฉับกระเฉง 
ขยันพากเพียร มานะอดทน มีระเบียบวินัย ไหวพริบดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่               
พึงประสงค์ของประเทศไทย ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้  
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทมีแนวโน้มการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ เกิดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่ พึงประสงค์ของประเทศไทยจากผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควรให้ความส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการวางแผนและการพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสม เพ่ือรองรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทด้วย 
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1.2 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทที่พึงประสงค์ของประเทศไทยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมี 3 ภาค คือภาคผลิต
ก าลังคนออกสู่ตลาดแรงงานให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่พึงประสงค์
ให้แก่สถานประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท สามารถน า
ข้อค้นพบจากผลการวิจัยนี้ไปก าหนดนโยบายการก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในการ
ก าหนดกรอบหลักสูตร การสร้างหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการต่างๆ
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดจนถึงการก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้รับรู้และเข้าใจถึงความต้องการก าลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะพึงประสงค์ ภาคที่2 ภาคผู้ใช้
ทรัพยากรมนุษย์ หรือสถานประกอบการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิท สามารถคัดเลือกรับทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทศเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอมโพสิทได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
สามารถจัดการฝึกหัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทได้อย่างมีระบบเป็น
ขั้นตอน ในระหว่างท างานในอุตสาหกรรมและภาคท่ี3 ภาครัฐผู้ก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความม่ันคงทางสังคมได้รับทรายถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟเบอร์
คอมโพสิทมีส่วนสร้างฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุนสู่อุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ ช่วยสร้าง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจฐานการผลิต สู่เศรษฐกิจฐานบริการ สามารถสร้าง
งานสร้างอาชีพสาขาใหม่ๆที่มีอนาคต ไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ประชาชนได้มีงานท า มี
รายได้ สังคมจะมั่นคงมั่งค่ังอย่างยั่งยืน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่            

พึงประสงค์เพ่ือแยกระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับแต่ละระดับของทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม 
ไฟเบอร์คอมโพสิท 

2.2 ควรมีการวิจัยสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิทที่         
พึงประสงค์โดยแยกลงเป็นความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาหน้าที่เฉพาะ เช่น แผนกขึ้นต้นแบบ แผนก
สร้างแม่แบบ แผนกผลิตชิ้นงาน แผนกวิศวกรรมออกแบบและบริการ แผนกซ่อมบ ารุง แผนกวิจัยและ
พัฒนา เป็นต้น 

2.3 ควรมีการวิจัยรูปแบบสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ด้านไฟเบอร์คอมโพสิทที่         
พึงประสงค์แยกไปตามสาขาของอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์รุ่นใหม่ อุตสาหกรรม
การต่อเรือ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

กลุ่มอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับไฟเบอร์คอมโพสิทจากมหาวิทยาลัย 
 1. ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา  
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น  
     อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์  
     อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนติพีร์ เอมมณี  
     อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ สุรนันทชัย  
     อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

กลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไฟเบอร์คอมโพสิท 
 1. คุณดนู โชติกพนิช  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
     นายกสมาคมไทยคอมโพสิท 
 2. คุณฐาปนิก ค านึงวุฒิ  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท เอนเทค โพรดักส์ จ ากัด  
     อดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท 
 3. คุณประสงค์ เพ่ิมอารยวงศ์  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยคอมโพสิท จ ากัด  
     อดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท 
 4. คุณพิชัย วราฤทธิชัย  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท คอนกรีตคอมโพสิท จ ากัด  
     เลขาธิการสมาคมไทยคอมโพสิท 
 5. คุณกิตติ อนุชาผัด  
     อดีตผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม 
     ที่ปรึกษาสมาคมไทยคอมโพสิท 
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 6. คุณชัยวัฒน์ ไชยสวัสดิ์  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลฟา อินโนเวชั่น จ ากัด 
 7. คุณอุทัย จารุปราโมทย์  
     หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ. อาร์. เอ็ม. โปรดักส์ 
 8. คุณนิภา อังศุภศิริกุล  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟเบอร์เทค จ ากัด 
 9. คุณธนิตศักดิ์ สุวรรโณ  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.เอส ไฟเบอร์ จ ากัด 
 10. คุณปิยาทิพย์ ธาตวากร  
     กรรมการบริหารบริษัท ท็อปคอมโพซิชั่น จ ากัด 
 11. คุณไฟโรจน์ จั่นฤทธิ์  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 12. คุณชยกฤต แก้ววงค์วาน  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ ออโตโมทีฟ แอ็คเซสเซอรี่ จ ากัด 
 13. คุณขันติ มกรพันธุ์  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโพลีเมอร์แอนด์เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
 14. คุณสมชาย เฮงแสงชัย  
     หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จ ากัด อุตสาหกรรมบางกอกไฟเบอร์กลาส 
 15. คุณชัยพล เขมปัญญานุรักษ์  
     หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จ ากัด สาธุออโต้ซีสท์ 
 16. ศรายุทธ ศักดาลักษณ์  
     เจ้าของร้านเดอะมาสเตอร์ 
 17 .คุณภัทรวุฒิ ธรรมภูษิต  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท โคลด์บลัดฮาร์ท จ ากัด 
 18. คุณบรรพต ภาณุภาส  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท ภาณุภาส จ ากัด 
 19. คุณปราโมทย์ มากทรัพย์  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท คอลโซล่า จ ากัด 
 20. คุณชัยวัฒน์ บัวบาน  
     กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสวี ไฟเบอร์ จ ากัด 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายพิทักษ์ วราฤทธิชัย 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน 2513 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2534        ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

       สาขาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์    
                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
พ.ศ. 2548   ส าเร็จการศึกษาปริญญา  
                     การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
            คณะรัฐประศาสนศาสตร์    
                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2553   ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
       สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์    
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    

ที่อยู่ปัจจุบัน 15/47 หมู่บ้านศิรยา ถนนศาลาธรรมสพน์ 49   
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10170   
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