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นาง มาริสสา อินทรเกิด: ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ รัต
นพงศ์ภิญโญ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุ ทธ์ของบริษั ทในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย 2) เพื่ อศึกษาอิท ธิพลของความสามารถการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิจัยในครั้ง
นี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ด้วยแบบสอบถามกับผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป
ในสายงานทรัพยากรมนุษย์แ ละผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น 287 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ านได้แ ก่ การวิเคราะห์ เชิ งยื น ยัน 2 อั น ดั บ และวิจั ยเชิงคุณ ภาพโดยวิ ธี
ปรากฏการณ์วิทยาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารจานวน 6 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความสามารถการจั ดการคนเก่งเชิงกลยุ ท ธ์ 2) ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงมีอิ ท ธิพ ลทางบวกต่ อ
ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ 3) ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4) ความสามารถในการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิท ธิพลทางบวกต่อประสิท ธิภ าพการดาเนิ นงาน 5) ประสิ ทธิภ าพการ
ดาเนินงานมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาเนินงาน 6) ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มี
อิทธิพลอ้อมเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานโดยมีประสิทธิภ าพการดาเนินงานทาหน้าที่เป็นตัวแปร
ส่
ง
ผ่
า
น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้อง
กลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ผ่ านเกณฑ์ โดยค่ า Chi- Square (c2) เท่ ากั บ 20.109 p-value

จ
เท่ากับ .096 ค่า c2/df เท่ากับ1.517 CFI เท่ากับ 0.965 AGFI เท่ากับ 0.952 RMSEA เท่ากับ 0.046
ประโยชน์ ของการวิจั ยนี้ ส ามารถอธิบ ายความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ แ ละ
ผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ โดยให้ความสาคัญในด้านวัฒนธรรมองค์การ
เชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับใช้ในการจัดการ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์สู่ความยั่งยืนต่อไป

ฉ
บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ

58604803 : Major (Management)
Keyword : STRATEGIC TALENT MANAGEMENT, CULTURAL INITIATIVE,
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, OPERATIONAL EFFICIENCY, BUSINESS
PERFORMANCE
MRS. MARISSA INTHARAKOED : THE STRATEGIC TALENT MANAGEMENT OF
LISTED COMPANYIN SECURITY EXCHANGE OF THAILAND THESIS ADVISOR : ASSOCIATE
PROFESSOR DR. TANINRAT RATTANAPONGPINYO, Ph.D.
The objectives of this research aim 1) To investigate cultural
initiative and transformational leadership influence on listed companies’ talent
strategic talent management 2) To study the influence of strategic talent
management on listed companies’ operational efficiency 3) To study the influence of
the strategic talent management on listed companies’ performance 4) To study the
influence of operational efficiency on listed companies’ performance. This research is
mixed method research. In quantitative part focused on the causal relationship and
the outcome of the studied variables. Data collection by questionnaire, the
respondents were 287 out of 785 listed companies, whom were human resources or
human resource related managers. Statistic testing an assumption is confirmatory
factor analysis second order. While, the other part was phenomenological study. The
data were collected from the 7 highly qualified informants in order to provide the
fact in all aspects accurately.
The result of the study demonstrated that 1) the cultural
initiative has positively influence strategic talent management. 2) the
transformational leadership has positively influence on strategic talent management
3) the strategic talent management has positively impact on listed companies’
performance 4) the strategic talent management has positively impact on listed
companies’ performance 5) the operational efficiency affects positively on listed
companies’ performance and 6) the strategic talent management affects indirectly
on listed companies’ performance through operational efficiency as a mediator
variable.

ช
According to the model analysis, the measurement model is
fit with the the empirical data as follows; Chi-Square (c2) = 20.109, p-value = .096, c2/
df = 1.517, CFI = 0.965, AGFI = 0.952 RMSEA 0.046. Furthermore, the qualitative result
supports with quantitative results as well.

ซ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบั บ นี้ สาเร็จลุล่ วงไปด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์ จากรองศาสตราจารย์ ดร.
ธนิ น ท์ รั ฐ รั ต นพงศ์ ภิ ญ โญ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทนา แสนสุ ข ซึ่ งเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรธิ ด า วิ เศษศิ ล ปานนท์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เกริ ก ฤทธิ์ อั ม พาวั ต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย
นอกจากนี้ ข อขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พรชั ย ศั ก ดานุ วั ฒ น์ ว งศ์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน และดร.ลั่นทม จอนจวบทรง เป็นอย่างสูงที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูล
หลักในครั้งนี้ที่ทาให้การวิจัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ประสิทธิ์
ประสาทความรู้อันมีคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย ตลอดจนเจ้าของหนังสือ ตารา วารสาร เอกสารทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ทั้งไทยและต่างประเทศทุกเล่ม ขอบคุณคณาจารยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่
ให้การสนับสนุนทาให้การทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่น้องทุกคนในครอบครัวทรงพระ ที่คอยให้กาลังใจและ
ส่งเสริมในทุกเรื่องมาโดยตลอด
ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมราลึกถึงคุณมารดา บิดา ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ตลอดจนอานาจบารมีคุณ
พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาและเป็นกาลังใจ ในการ
จัดทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่มารดา บิดา ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
และครอบครัวของผู้เขีย น ตลอดจนเจ้าของหนังสื อและบทความต่าง ๆ ที่ ให้ ความรู้แก่ผู้ เขียน และ
สนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานคนเก่งเริ่มในช่วงทศวรรษที่ 1980-1990 องค์การธุรกิจเริ่มให้
ความสาคัญ กับ การพัฒ นาธุรกิจและการนาเครื่องมือทางการบริห ารมาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
นโยบายให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารจั ด การคนก่ อ ให้ ส งครามการแย่ ง ชิ ง คนเก่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น ใน
ตลาดแรงงาน มีนั ก วิช าการ กล่ าวตรงกั นว่าการจัด การคนเก่ งจะนาไปสู่ ค วามส าเร็จขององค์ก ร
(Mellahi and Collings ,2010) และทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจให้ประสบความสาเร็จและเป็นองค์ประกอบสาคัญหนึ่งที่ทาให้องค์กร
สามารถสร้ า งความได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น (Holbeche, 2009) และขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
(Marquardt et al, 2004; Gan Dossy and Kao, 2004; Gratton and Ghoshal, 2003) ความ
ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต้ อ งการขององค์ ก รทั่ ว โลก (Schuler et al., 2011) แต่
ขณะเดียวกันจาวนคนเก่งในที่มีอยู่ในตลาดแรงงานมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง (Oltra and Vivas
López, 2013; Bhatnagar, 2007) ยิ่งทาให้องค์การต้องหันมาให้ความสาคัญต่อการดึงดูดและการ
รักษาคนเก่งที่องค์การต้องการ (Armstrong) 2009; Collings and Mellahi, 2009)
ทาริ ค และชู เลอร์ (Tarique & Schuler, 2010) ได้ ป ระมวลงานวิจัย เกี่ ยวกับ การบริห าร
จัดการคนเก่งระดับสากล ที่ได้,เผยแพร่ในวารสารวิชาการ การบริหารจัดการ การบริหารองค์การ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริห ารระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 2000 2009 พบว่า บทความที่ศึกษาประเด็นด้านการบริห ารจัดการคนเก่งระดับสากล สามารถจัดแบ่ง
ประเภทได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1. การบริหารจัดการคนเก่งระดับสากลที่เกิดจากการถูกบีบคั้นจากปัจจัย
ภายนอก 2. การบริ ห ารจั ด การคนเก่ งระดั บ สากลที่ เกิ ด จากการถู ก บี บ คั้ น จากปั จ จั ย ภายใน 3.
กิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล และ 4. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
คนเก่ ง ระดั บ สากล ส่ ว นงานของ Vlad Vaiman, Hugh ScullionและDavid Colling (2010) ได้
ค้นพบว่าปัจจัยหลัก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง ได้แก่ 1. การขาดแคลน
คนเก่ง 2. แนวโน้ มประชากรมี การเปลี่ ยนแปลง เช่น อัต ราการเกิดลดลง ในขณะที่ คนเกษี ยณมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงดูดคนเก่ง เพราะคน
กลุ่มนี้ไม่สนใจเงินแต่สนใจชื่อเสียงขององค์การที่ทางานอยู่ด้วย 4. ความหลากหลายของแรงงาน ซึ่ง
ระดับความหลากหลายของคนในองค์การมีแนวโน้มสูง ขึ้นและแรงงานหญิงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น การ
ตัดสินใจใดภายในองค์การต้องคานึงถึงความหลากหลายเหล่านี้ 5. การเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนย้าย
แรงงาน การตั ด สิ น ใจเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ต้ อ งค านึ งว่ า ในอนาคตแรงงานมี แ นวโน้ ม
เคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น 6. การกลายเป็ นเศรษฐกิจฐานความรู้ Knowledge Worker จะ
กลายเป็นที่ต้องการ และอาจเกิดงานใหม่ๆ ที่มีลักษณะซับซ้อนต้องการคนมีทักษะความสามารถขั้น
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สูง 7. ตลาดในอนาคตที่แทบจะไร้พรมแดน ทาให้ องค์การต้องการบุคลากรโดยเฉพาะผู้ บริห ารที่
สามารถจัดการความซับซ้อนของพนักงานในองค์การที่อาจจะอยู่ในหลายๆ ประเทศได้
ปั จ จั ย ทั้ งหลายเหล่ านี้ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่างมากต่ อการบริห ารจัด การคนเก่ง มี ค วาม
พยายามที่ จ ะบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยขน์ ต่ อ องค์ ก ารสู ง ที่ สุ ด อย่ า งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลกได้วางแนวทางกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาองค์การและพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการดาเนินงานองค์การ โดยนา
แนวคิดคุณ ภาพและความเป็ น เลิ ศของ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award)
เป็ น แนวทางพั ฒ นาองค์ การให้ ส ามารถด าเนิน งานได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณ ภาพ ขณะเดียวกั น
ประเทศไทยได้นาหลักเกณฑ์มาปรับใช้กาหนดแนวทางคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:
TQA) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นการยกระดับและพัฒนาองค์การธุรกิจของไทยสู่ความเป็น
เลิศ นอกจากนั้นสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) นามาปรับใช้ใน
การจั ดท าเกณฑ์ คุณ ภาพการบริห ารจัดการเพื่ อเป็ นแนวทางการยกระดับการปฏิบัติงานองค์การ
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2556) จากผลการวิจัยดัชนีชี้วัดความสามารถการแข่งขันในการดึงดูด
พัฒนา และรักษาคนเก่งทั่วโลก หรือ Global Talent Competitiveness Index ประจาปี 2019 ที่
จัดทาขึ้นโดยสถาบัน INSEAD ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา Adecco Group AG ได้เปิดเผยข้อมูลศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมกว่า 125 ประเทศ ในภาพรวมประเทศแถบทวีปยุโรป
ยังคงครอง 8 ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดและบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพโดยมีประเทศสิงคโปร์และสหรัฐฯ อยู่ในอันดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ สาหรับประเทศไทยผล
การจัดอันดับ GTCI ในปี 2019 เป็นอันดับที่ 66 หากเปรียบเทียบกับศักยภาพของประเทศที่อยู่ใน
ภูมิภาคเอเชีย ถือว่าเป็นรองบางประเทศ เช่นมาเลเซีย ที่อยู่ในอันดับ 27 ประเทศจีน อยู่ในอันดับ 45
และฟิลิป ปิ น ส์ ที่อยู่ในอันดับ 58 เป็นต้น (Adecco Group AG, 2562) ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้ เห็ น ถึง
ภาวะของการแข่งขันของประเทศ ซึ่งส่งผลให้ต้องหันมาพิจารณาในระดับนโยบาย หากในการบริหาร
ประเทศร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้น นโยบายการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ
ให้ แก่ ท รั พ ยากรบุ ค คลของไทย ถู กก าหนดให้ เป็ น หนึ่ งในนโยบายเร่งด่ ว นที่ ทุ ก ภาคส่ ว นต่างก็ ให้
ความสาคัญ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้กาหนดให้มี
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ในองค์การภาครัฐกาหนดประเด็นปฏิรูปไว้โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
และแผนพัฒนากาลังคนคุณภาพ เพื่อให้เป็นผู้นาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กาหนดเป้าหมายให้
ภาครัฐมีผู้นารุ่นใหม่ที่มี Mindsets และ Skillsets ที่พร้อมสาหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และกาหนดตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้นารุ่นใหม่ ต่อตาแหน่งประเภทบริหารและอานวยการในแต่ละส่วน
ราชการ (Talent Inventory) (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2563) ล้วนเป็นสิ่ งที่
แสดงให้ เห็ น ถึ งการตระหนั ก ในการจั ด การคนเก่ ง หากพิ จ ารณาสภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาและการแข่งขันที่สูง รวมถึงความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเชิงเหตุ
ภายนอกที่ล้วนแต่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่งและความได้เปรียบทางการแข่งขัน (อรุณรุ่ง เอื้อ อารีสุข
สกุล ,2558) ส่วนสิ่งแวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัยภายในที่องค์การต้องเผชิญ (Eric, 2003) คือ 1)
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วัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อมในการท างาน (Culture and Work Environment) ระบบการสื่ อ สาร
ภายในองค์การ การไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2) ค่าตอบแทน (Compensation) ที่
เป็ น ธรรมเมื่ อ เที ย บกั บ ผลงานและความตั้ ง ใจทุ่ ม เทในการท างาน 3) การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
(Training and Development) ระบบพี่ เลี้ ย ง การให้ ก ารศึ ก ษา และการพั ฒ นาในสายอาชี พ 4)
บทบาทของหัวหน้างาน (Supervisor Role) ในรูปแบบการทางานและความสัมพันธ์ของหัวหน้างาน
ที่มีต่อคนเก่ง และ 5) โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (Growth and Earning Potential)
6. โอกาสในการได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะและการเลื่ อ นต าแหน่ ง (มาริ ส สา, 2559) รวมถึ ง 7)
วัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ (Cultural initiative) ล้วนเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญในการดึงดูดและการรักษาคน
เก่ ง (Florida and Mellander 2015) วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เหมาะสมจะสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ผลการ
ทางานที่ดีและสนับสนุนให้พนักงานอยากพัฒนาตนเอง การจัดการคนเก่งเปรียบเสมือนวิธีการและ
เครื่องมือในการจัดการ ในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรจะส่งเสริมพนักงานให้มีแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติและกระบวนทัศน์ในการทางานเดียวกันและทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ (Ashton and
Morton, 2005) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Farndale et al., (2010) และ Kim and Scullion
(2011) ที่กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์เป็นปัจจัยสาคัญของการจัดการคนเก่งในองค์กร
องค์การที่จะประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการคนเก่งนอกจากสามารถจัดการ
กับ สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ งานแล้ ว ผู้ บ ริห ารเป็ น สิ่ งที่ อ งค์ก ารต้ องให้ ค วามส าคัญ เพราะ
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์การไปสู่การวางกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลดังกล่าวและต้อง
สามารถสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ระหว่างผลประโยชน์ร่วมกันของคนเก่งและองค์การ ผู้บริหารต้องมี
ทั ก ษะในการเลื อ กใช้ ห รื อ บริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรในเชิ งกลยุ ท ธ์ทั้ งทรัพ ยากรในองค์ก ารและ
ทรัพยากรมนุ ษย์ด้วยวิธี การที่ดีที่สุด เพื่อสร้างให้ คนเก่งเกิดความผูกพันกับองค์การ และมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานเพื่อทาให้องค์การประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน (Yalcin et al., 2012, p. 342) สิ่ง
สาคัญในการจัดการคนเก่งที่ต้องให้ความสาคัญ คือ รูปแบบการบริหารคนเก่งควรแตกต่างกับการ
บริหารคนส่วนใหญ่ (Kaye and Andy, 2007;.22) ต้องมีการบริหารจัดการออกแบบงานและการ
พัฒนาให้เหมาะสมพนักงานในกลุ่มที่เป็นคนเก่ง (Milliken and Martins, 1996) เมื่อองค์กรเห็น
ความสาคัญของคนเก่งและสามารถจูงใจคนเก่งได้ คนเก่งเหล่านั้นจะทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่
และก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงาน (พฤกษ์ สุ พ รรณาลั ย และพิ ทั ก ษ์ ศิ ริ ว งศ์ , 2559) ดั งนั้ น
องค์การที่มีการบริหารคนเก่งที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่ผู้ถือหุ้นได้มากกว่า
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นองค์การที่ใกล้ชิดและมี
ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง กั บ การเคลื่ อ นย้ ายทุ น ระหว่ า งประเทศ โดยที่ ปั จ จุ บั น หลายบริ ษั ท ได้ มี ผ ล
ประกอบการที่ ล ดต่าลงหรือ บางบริษั ท ต้ องเข้ าแผนฟื้ น ฟู กิ จการ ทั้ งนี้ จากข้อ มู ล ล่ าสุ ด ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึง เดือนมีนาคม 2561 พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากการมีผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและเป็นบริษัทที่ถูก
ประกาศรายชื่ออยู่ในระยะ NC 3 หรือNPG 3 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 29 บริษัท โดยมีสาเหตุหลักมา
จากกาไรสุทธิและสินทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากงบการเงิน
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ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จากหนังสือชี้แจงข่าวและข้อมูล
หรือหนังสือสรุปข้อสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาในด้านของผลการประกอบการที่ได้ชี้แจง
ให้ กับ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับทราบนั้นพบว่า ส่วนใหญ่มีมูลเหตุของปัญหาที่ สอดคล้องกัน คือ ด้าน
ผลกระทบจากภายนอกองค์การได้แก่ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า การเปลี่ ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
สภาพการค้าโลก ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ด้านการดาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ การ
บริห ารต้น ทุน การพัฒ นาสิ นค้า และคู่แข่งขันทางการตลาดเพิ่ มสู งขึ้น ด้านการบริห ารทรัพ ยากร
มนุษย์ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ การไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ
กับประเภทธุรกิจ และการลาออกของคนงานโดยเฉพาะธุรกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง โดยที่แนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ จัดทาขึ้น (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
การวิจัยความสามารถในการจัดการคนเก่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมุ่งสนใจในการจัดการคนเก่งให้เกิดประสิทธิภาพ (Human potential)
และประสิทธิผลด้านความสามารถ (Human performance) สูงสุด เพื่อให้การทางานสอดคล้องและ
บรรลุเป้าหมายขององค์การสส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ประเด็น ส าคัญ ของการวิจั ย เป็ น การค้นหารูปแบบองค์ประกอบการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์และ
ผลลัพธ์ที่มีต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มี
เป้าหมายที่จะนารูปแบบองค์ประกอบการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นกลไกลสาคัญและมีผลต่อ
การดาเนินงานขององค์การไปใช้ในการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อทดสอบสาเหตุ และผลลัพธ์ของการจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความสามารถการจั ด การคนเก่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาอิท ธิพลของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุท ธ์ที่ส่ งผลต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภ าพการดาเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คำถำมของงำนวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการหาคาตอบของงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดคาถามสาหรับ
งานวิจัยดังนี้
1. วัฒ นธรรมองค์ก ารเชิงสร้างสรรค์แ ละภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลต่ อการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์อย่างไร
2. ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
และผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไร
3. ประสิทธิภาพการดาเนินงานส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไร

สมมติฐำนของกำรวิจัย
การวิจัยนี้ได้กาหนดสมมติฐานการวิจัยตามกรอบและแนวคิดการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
สมมติ ฐ ำนที่ 1 วั ฒ นธรรมองค์ ก รเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส่ ง ผลกระทบทางตรงเชิ ง บวกต่ อ
ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
สมมติฐำนที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
สมมติฐำนที่ 3 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลกระทบทางตรงเชิงบวก
ต่อผลการดาเนินงาน
สมมติฐำนที่ 4 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลกระทบทางตรงเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สมมติ ฐ ำนที่ 5 ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานส่ ง ผลกระทบทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน
สมมติฐำนที่ 6 ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลกระทบทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ผลการดาเนินงานโดยมีประสิทธิภาพการดาเนินงานทาหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ ตัวแปรจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ตัวแปรแฝงภำยนอก ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 2 ตัวแปร ดังนี้
1) วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ค่านิยม
ร่วมในการทางาน 2) พฤติกรรมสร้างสรรค์ 3) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์การ
2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) การเป็น
กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 2) การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) การกระตุ้น
ทางปัญญา
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1.2 ตัวแปรแฝงภำยใน ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร ดังนี้
1) การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การสรรหา
คนเก่ง 2) การพัฒนาคนเก่ง 3) การให้รางวัลคนเก่ง 4) การประเมินผลคนเก่ง
2) ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ยตั ว แปรสั งเกต 4 ตั ว แปร ได้ แก่ 1) ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านกระบวนการ
3) ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน 2)
มุมมองด้านลูกค้า 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชากร (population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจานวน 758 บริษัท แบ่งเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ จานวน และ 28 หมวดธุรกิจหรือประเภท
อุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้แก่องค์กรคือผู้จัดการระดับต้นใน
สายงานด้านทรัพยากรมนุษย์/ สายงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายขององค์กร
กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงปริมาณ พิจารณาจากเงื่อนไขที่ต้องสอดคล้องกับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดย Hair (2010) กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างว่า ควรเป็น
10-20 เท่าของตัวแปรสังเกต ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตจานวน 16 ตัวแปร จึงต้องมีขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 160-320 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ออกแบบเครื่องมือการวิจัย การ
ทดสอบเครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. บริ ษั ท ในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย หมายถึ ง บริษั ท จดทะเบี ย นเป็ น บริษั ท
มหาชนจ ากั ด ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) ให้สามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ตามขนาดของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน
จะได้เป็นเจ้าของกิจการ โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือหุ้นปันผล นอกจากนี้ ยังมี
โอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาซื้อขาย
2. กำรจั ด กำรคน เก่ ง เชิ ง ก ลยุ ท ธ์ (Strategic talent management) หมายถึ ง ขี ด
ความสามารถที่เป็นแกนหลัก ที่รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแง่เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การนา
การบู รณาการกลยุทธ์ห รือการออกแบบระบบตั้งแต่ การสรรหาคนเก่ง การพัฒ นาคนเก่ง การให้
รางวัลจูงใจ และการประเมินผลคนเก่ง เพื่อให้ เกิดผลผลิตในการทางานเพิ่มขึ้นโดยการใช้ประโยชน์
จากทักษะและความถนัดที่คนเก่งมีให้มากขึ้น
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2.1 กำรสรรหำคนเก่ง (Talent recruitment) หมายถึง การระบุกลุ่มบุคลากรที่เป็น คน
เก่ง มีรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูงในแบบที่องค์การต้องการ ส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์การ และเป็นผู้
เติมเต็มภารกิจเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
2.2 กำรพัฒนำคนเก่ง (Talent development) หมายถึง การสร้างสมรรถนะของคนเก่ง
ตามที่ต้องการเพื่อไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การและตอบสนองต่อความรวดเร็วในการแข่งขัน
2.3 กำรให้รำงวัลคนเก่ง (Talent rewards) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทน การให้เกียรติ
ยกย่องชมเชยการสร้างบรรยากาศในองค์กรที่มากกว่าการให้คนเก่งรู้สึกผูกพันต่อองค์กร โดยให้คน
เก่งตระหนักในงานและความมั่นคงในอาชีพ อาจมีการวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งอย่างเป็นระบบใน
ระยะยาวในการดารงตาแหน่งที่ว่างลงหรือตาแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้น
2.4 กำรประเมิ น ผลคนเก่ ง (Talent Performance) หมายถึ ง การที่ ค นเก่ งสามารถ
ทางานภายใต้กฎระเบี ย บ ข้อบั งคับ ที่มีความเหมาะสม ภายใต้เกณฑ์การประเมินผลที่มีอยู่อย่าง
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
3. วัฒ นธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์ (Cultural Initiative) หมายถึง แนวทางการปฏิบั ติ
ร่วมกันที่นาไปสู่การสร้างมาตรฐานขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สมาชิกทุกคนให้การ
ยอมรับ และปฏิ บั ติตามด้ว ยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ประกอบด้วย การมีค่านิยมในการทางาน
พฤติกรรมสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์กร
3.1 ค่ำนิยมร่วมในกำรทำงำน (Shared value) หมายถึง การรับรู้ความเชื่อพื้นฐานในการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเกิดจากทัศนคติในงานและพฤติกรรมส่วนบุคคลและองค์กรมีวิธีการ
บริหารงานที่ดีที่สุดเหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบที่องค์กร
พึงต้องการ
3.2 พฤติกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative behavior) หมำยถึง พฤติกรรมที่ทาให้ พนักงาน
ภายในองค์กรมุ่งไปในทิศทางที่คล้ายกัน อันเกิดจากทัศนคติ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การแลกเปลี่ยนทาง
ความคิด การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้อื่น
3.3 สภำพแวดล้ อ มทำงธุ ร กิ จ ภำยในองค์ ก ำร (Internal Business Environment)
หมายถึง รูปแบบการจัดการภายในและรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร เช่น ความใกล้ชิดระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน การสื่อสารภายในองค์การ การใช้อานาจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4. ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้นามี
อิทธิพลต่อผู้ตามและผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าที่คาดหวังและพัฒนาความสามารถ
และศั ก ยภาพของผู้ ต ามและผู้ ร่ ว มงานให้ ม ากขึ้ น ประกอบด้ ว ย การเป็ น ผู้ ก าหนดทิ ศ ทางการ
เปลี่ ย นแปลง (Visional leadership) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Individualized consideration) และการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation)
4.1 กำรเป็นผู้กำหนดทิศ ทำงกำรเปลี่ยนแปลง (Visional leadership) หมายถึงการที่
ผู้นาเป็นที่ยกย่องนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจของผู้ตาม ทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน
และพยายามประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนกับผู้นา
4 .2 ก ำรให้ ค ว ำม ส ำคั ญ กั บ ค ว ำม แ ต ก ต่ ำงระห ว่ ำงบุ ค ค ล (Individualized
consideration) หมายถึง การที่ผู้นามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว คานึงถึงความแตกต่าง
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ระหว่างบุ คคล มีการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา มีการรับฟังและมอบหมายงานเพื่อการพัฒ นาและเปิด
โอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาความสามารถ
4.3 กำรกระตุ้นทำงปัญญำ (Intellectual stimulation) หมำยถึง การสร้างเจตคติที่ดี
และการคิดในแง่บวกรวมไปถึงการกระตุ้นจิ ตวิญญาณของทีม ในการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้
ตามในเรื่องของงานโดยมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ แม้ว่าจะ
เกิดปัญหาแต่ผู้นาจะส่งเสริมให้เกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาด้วยการสร้างสรรค์
และให้กาลังใจผู้ตามในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
5. ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน (Operational Efficiency) หมายถึง การดาเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยต้องเชื่อมโยงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติงานในองค์การ มี
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีต้นทุนต่าที่สุด โดยก่อให้เกิดความพึงพอใจสร้างคุณค่า
ในการส่งมอบให้ลูกค้าและเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจขององค์การ ประกอบด้วย 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) และ2)ด้านกระบวนการ (Process)
5.1 ประสิทธิภำพด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์ใน
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่า เป็นที่พอใจของลูกค้า ให้
ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดหรือมากกว่า
5.2 ประสิทธิภำพด้ำนกระบวนกำร (Process) หมายถึง การทางานที่มีคุณภาพ ส่งมอบ
สิ น ค้าหรื อมี การปรับ ปรุ งระบบการให้ บ ริก ารที่ รวดเร็วส่ งผลต่ อความน่ าเชื่อ ถือของลู ก ค้าและ
ภาพลักษณ์องค์การเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากกว่ามาตรฐานที่กาหนด มุ่ง
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างคุณภาพในการให้บริการและการส่งมอบ
6. ผลกำรดำเนินงำน (Business Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนิน
ธุรกิจทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ผ่านมุมมองการประเมินผลแบบดุลยภาพ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
6.1 มุมมองด้ำนกำรเงิน (Financial perspective) หมายถึง ผลประกอบการที่เป็นตัว
เงิน ได้แก่ การเพิ่มรายได้และผลกาไรขององค์การ และการลดลงของต้นทุน หรือการเพิ่มขึ้นของผลิต
ภาพ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง ที่ สุ ด ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ มุ ม องด้ า น
การเงิน เช่น การเพิ่มขึ้นของกาไร การเพิ่มขึ้นของรายได้ หรือยอดขายและการลดลงของต้นทุน เป็น
ต้น
6.2 มุม มองด้ ำ นลูกค้ ำ (Customer perspective) หมายถึง การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กร ที่ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นส่งผลต่อการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายส่วน
แบ่งการตลาดในลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การลงทุนในระบบลูกค้า
สัมพันธ์ เพื่อเข้าถึงและให้บริการลูกค้ามากขึ้น เน้นกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าที่
ได้มาตรฐาน การให้บริการด้วยเวลาที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม ตัวชี้วัด มุมมองด้านลูกค้า เช่น ความ
พึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งตลาด การรักษาลูกค้าเก่า การเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่
6.3 มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน (Internal-business perspective) หมายถึง การ
วิจัยและพัฒ นานวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพขององค์กร รวมถึงเวลาที่ใช้ในการนา
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ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด ตลอดจนความสาเร็จในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ เน้นการบริหารจัดการภายใน
องค์การวิธีในการรักษาลูกค้า พร้อมทั้ง ดึงดูด หรือแสวงหาลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องมีกระบวนการที่ดีในการ
สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าและบุคลากรในองค์กรซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในด้าน
การเงิน ตัวชี้วัด ด้านมุมมองด้านกระบวนการภายใน เช่น ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร วงจรเวลา
6.4 มุ ม มองด้ ำ นกำรเรี ย นรู้ แ ละกำรพั ฒ นำ (Learning and growth perspective)
หมายถึง การให้ความสาคัญกับความต้องการทางด้านจิตใจของพนักงานทุกระดับในฐานะคนสาคัญ
ขององค์การและสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับพนักงานอยู่เสมอ ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลระบบสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของพนักงานในการให้ข้อเสนอแนะ การฝึกอบรมพนักงาน
ทัศนคติและความพึงพอใจของบุคลากร

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. ประโยชน์ ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละการวิ จั ย ในอนาคต (theoretical contributions and
future direction) งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีสองประการ จากลักษณะของกรอบ
แนวคิดในการวิจัยให้เกิดการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ ซึ่งแสดงปัจจัยสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
และภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ส่ ว นปั จ จั ย ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การคนเก่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน
2. ประโยชน์ เชิ งการจั ดการ (managerial contribution) การศึ กษาความสั มพั น ธ์ของ
ปัจจัยสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์และภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยที่เป็นผลคือ ประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลการดาเนินธุรกิจ
ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
2.1 องค์การตระหนักและให้ความสาคัญกั บในการบริหารจัดการคนเก่งที่สอดคล้อง กับ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแต่
การสรรหา คัดเลือก การจัดอบรมให้ความรู้ การให้รางวัลและการประเมินผลงานที่เป็นธรรมอย่าง
เป็ น รูป ธรรม รวมถึงกระบวนการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร เป็ นสิ่ งที่ ผู้ บริห ารในทุ กระดั บต้ องให้
ความสาคัญ สร้างความเข้าใจภายในองค์การเพื่อขับเคลื่อนและนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อให้องค์การมีผลการดาเนินงานที่ดี เติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
2.2 เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการออกแบบและพั ฒ นาผู้ น าองค์ ก ารให้ มี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและนาพาพนักงานในองค์การ
ไปสู่ความสาเร็จในการทางานทั้งในแง่ส่วนบุคคลและความสาเร็จขององค์การ
2.3 เพื่อไม่ให้ เกิดการขาดแคลนคนเก่งในองค์การ โดยมุ่งการส่ งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรในองค์การพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนที่มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด่นให้มีปริมาณกลุ่มคน
เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในองค์การ
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บทที่ 2
กำรทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ งความสามารถในการจั ด การคนเก่ งเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่
การกาหนดรูปแบบสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยเนื้อหาในบทนี้ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทฤษฎีพื้นฐานในการวิจัย
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของความสามารถในการจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
6. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยสมารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษทั ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. บริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หมายถึง องค์กรที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517 เริ่มดาเนินกิจการเมื่อวันที่
30 เมษายน พ.ศ.2518 มีวัตถุประสงค์ต้องการจัดให้มีสถานที่เป็น Aศูนย์กลาง การซื้อขายหลักทรัพย์
รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
และเพื่อส่งเสริมการระดมเงินทุนในการพัฒนาประเทศและพัฒนาตลาดทุน โดยบริษัทจดทะเบียน
(Listed Companies) หมายถึงบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนปี พ.ศ.
2550 เพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวต้องมีคุ ณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีการจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทที่
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกัน
เป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม แนวทางการจัดกลุ่มนั้นให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจ
ของบริษัทจดทะเบียนได้ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของประเทศได้ หลักเกณฑ์การจัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ มีหลักการดังนี้
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1. พิจารณาจัดบริษัทตามประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ให้บริษัทเกินร้อยละ 50 เป็นสาคัญ
2. หากไม่มีธุรกิจใดสร้ างรายได้ให้บริษัทเกินร้อยละ 50 จะใช้เกณฑ์ด้านกาไรพิจารณาเป็น
เกณฑ์รอง ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อื่น ๆ ประกอบตามที่เห็นสมควร
3. ในกรณี ที บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นด าเนิ น ธุ รกิ จ โดยผ่ านการถื อ หุ้ น ในบริษั ท ย่ อ ยหลายแห่ ง
(Holding Company) บริ ษั ท จะถู กจั ดตามประเภทธุรกิจ ของบริษั ท ย่ อยที่ ส ร้างรายได้ ห ลั ก ให้ แ ก่
บริษัท
4. ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์จัดบริษัทจดทะเบียนใน SET ตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวด
ธุร กิ จ โดยในปี 2558 เป็ น ต้ น ไป มี การจัด บริษั ท จดทะเบี ย นใน mai ตามกลุ่ ม อุต สาหกรรมด้ ว ย
โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มและหมวดธุรกิจ 28 หมวด ประกอบด้วย
กลุ่มที 1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ประกอบด้วยหมวด
ธุรกิจ 2 หมวดคือ 1) หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) เป็นธุรกิจที่ทาการเพาะปลูก ปศุสัตว์
ประมง ป่าไม้ แปรรูป ชาแหละและเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจาหน่ายผลิตผลทางการ
เกษตรเบื้องต้นเพื่อนาไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่
เป็ น เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เส้ น ใย และ 2) หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม (Food &
Beverage) ผลิตอาหารโดยแปรรูปจากผลิตผลทาง การเกษตร ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทน
จาหน่ายอาหาร รวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ
กลุ่มที 2 สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทน
จาหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจาเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย ประกอบด้ วย
3 หมวด คือ
1) หมวดแฟชั่น (Fashion) เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจาหน่ายสินค้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า
เครื่ อ งหนั ง กระเป๋ า เจี ย ระไนและแปรรูป อัญ มณี เครื่อ งประดั บ ต่าง ๆ และผลิ ต วัตถุ ดิบ ส าหรับ
อุตสาหกรรมนี้
2) หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน (Home & Office Products) ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือนหรือสานักงาน เช่น (1) ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องตกแต่งบ้าน ของเล่น และเครื่องครัว เป็นต้น (2)
ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสานักงาน เช่น โทรทัศน์
เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น (3). ผู้ผลิตของใช้สานักงาน เช่น ปากกา แฟ้มเอกสารต่าง ๆ
และของใช้ส่วนตัว และ
3) หมวดเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) ประกอบด้วยผู้ผลิตและ
ตัวแทนจาหน่าย (1) สินค้าเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่าง ๆ เช่น เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงผิวพรรณ
น้าหอม ผ้าอ้อม กระดาษชาระ( 2) ยา เครื่องมือทางการแพทย์ สินค้าที่ใช้ไบโอเทคโนโลยีต่างๆ
กลุ่ ม ที 3 ธุ ร กิ จ การเงิ น (Financials) อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วกั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
ประเภท ต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 1) หมวดธนาคาร (Banking) ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร
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ตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายพิเศษ
2) หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) ผู้ ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน
ลิสซิ่งเช่าซื้อ (โดยไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าแก่ลูกค้าโดยตรง)แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อ
เพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บรรษัทบริหารสินทรัพย์และ
ผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ
3) หมวดประกั นภัยและประกันชีวิต (Insurance) ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.ประกนภัย
พ.ร.บ.ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ
กลุ่มที 4 สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบ
ทั่วไปที่สามารถน าไปใช้ได้ ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้น หรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือ และ
เครื่ อ งจั ก รต่ า ง ๆ ที่ น าไปใช้ ต่ อ ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ต่ า ง ๆ รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมยานยนต์
ประกอบด้วย 5 หมวด
1) หมวดยานยนต์ (Automotive) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือประกอบรถยนต์
และยานยนต์ ประเภทต่ า ง ๆ ตั ว แทนผลิ ต จ าหน่ ายหรื อ ประกอบชิ้ น ส่ ว นหรื อ อะไหล่ รถยนต์
ให้บริการซ่อมบารุงรถยนต์ จัดจาหน่าย และเป็นศูนย์จาหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
2) หมวดเหล็ก (Steel) ผู้ผลิตและแปรรูป หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็ก หรือมีส่วนประกอบ
จากเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น สเตนเลส เป็นต้น
3 ) ห ม ว ด วั ส ดุ อุ ต ส าห ก ร รม แ ล ะ เค รื่ อ งจั ก ร (Industrial Materials & Machine)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจาหน่ายเครืองจักรเครื่องมือทุกชนิด ทั้งเครื่องจักรกลหนัก
หรือเบา (2) อุป กรณ์ ห รือส่ วนประกอบพื้ นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ
ฉนวนไฟฟ้า มอเตอร์ต่าง ๆ (3) วัตถุดิบทีใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะในหมวดธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยไม่สามารถใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่น
4) หมวดบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทังวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่นาไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้จัดไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ
5) หมวดกระดาษและวั ส ดุ ก ารพิ ม พ์ (Paper&Printing Materials) ผู้ ผ ลิ ต และตั ว แทน
จาหน่าย (1) เยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑ์ กระดาษทุกชนิด (2) หมึกสาหรับใช้
6) หมวดปิ โตรเคมี และเคมี ภั ณ ฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) ผู้ ผ ลิ ต และตั ว แทน
จาหน่ าย 1) สิ น ค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม็ด และผงพลาสติก ผลิ ตภั ณ ฑ์ พลาสติกขึ้นรูป 2)
สารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์ แปรรูปต่าง ๆ ปุ๋ย ยาปราบตรูพืช ยกเว้นการผลิตสินค้าพลาสติก
ข้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วนหรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้าย หรือเป็นการเฉพาะ
กลุ่มที่ 5 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) กลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับ ผู้ ผลิ ตวัส ดุก่อสร้าง ผู้พัฒ นาและบริห ารอสังหาริมทรัพ ย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงาน
วิศวกรรม
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1) หมวดวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
วั ส ดุ ต กแต่ ง ต่ า ง ๆ ที่ มิ ใช่ เหล็ ก รวมถึ งสุ ข ภั ณ ฑ์ หมวดบริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง (Construction
Services) ผู้ให้บริการและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ (1) การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
เช่น บ้ านจั ดสรร อาคารชุด นิ คม-อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพานรวมถึงการให้ บริการ
รับเหมาตกแต่งภายใน (2) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรม และงานออกแบบ
ที่เกี่ยวกับบริการรับเหมาก่อสร้าง
2) หมวดพัฒ นาสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ประกอบด้วย (1) ผู้พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่ารวมถึง บริหารจัดการเกียวกบอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคล
อาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น (2) ตัวแทนหรือนายหน้าขาย หรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ หมวด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund &
Real Extate Investment Trusts) กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์นาเงินไป ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ รายได้มาจากค่าเช่า ดอกเบี้ย และกาไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มที่ 6 ทรัพยากร (Resources) ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหาหรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ
เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทาเหมืองแร่ เป็นต้ น ประกอบด้วยหมวดพลังงาน
และสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 1) ผลิต สารวจ ขุดเจาะ กลั่น และ
ตั ว แทนจ าหน่ ายพลั ง งานธรรมชาติ ในรูป ต่ า ง ๆ เช่ น น้ ามั น และก๊ า ซธรรมชาติ 2) ผู้ ให้ บ ริก าร
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส หมวดเหมืองแร่ (Mining) ผู้สารวจแร่ ทาเหมืองแร่ ถลุง
แร่ ตัวแทนจาหน่ายแร่ โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมแร่ธาตุที่
ให้พลังงาน
กลุ่มที่ 7 บริการ (Services) ธุรกิจในสาขาบริการต่าง ๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและ
บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการทีถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวด
ธุรกิจอื่นแล้ว ประกอบด้วย 6 หมวดได้แก่
1) หมวดพาณิ ช ย์ (Commerce) พิ จ ารณาจาก 2 ปั จ จั ย ประกอบ ดั งนี้ (1) ผู้ ให้ บ ริก าร
จาหน่ายสินค้าทังแบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก่ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่จั ดจาหน่าย เช่น
ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้านเช่น
ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2) สินค้าที่จาหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสาหรับผู้บริโภค จะเป็น
สินค้าจากหลายหมวดก็ได้
2) หมวดบริการเฉพาะกิจ (Professional Services) ผู้ให้ บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้
ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ บริการบาบัดของเสีย รวมถึงบริการ
เฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด
3) หมวดการแพทย์ (Health Care Services) ผู้ ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ทั น ตแพทย์
ศัลยกรรมความงาม การฟืนฟูสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายอื่น ๆ
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4) หมวดการท่ อ งเที่ ย วและสั น ทนาการ (Tourisms & Leisure) ประกอบด้ ว ย (1)
ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่างๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเทียวต่าง ๆ เช่น บริษัทนา
เที่ยว (2) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ ทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถาน
บันเทิง สถานที่ออกกาลังกาย สนามกีฬา
5) หมวดสื่อและสิงพิมพ์ (Media & Publishing) ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายสื่อ
ดังนี้ (1). สื่อด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.1 สื่อบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร รวมถึงโรงภาพยนตร์
โรงละคร ผู้กระจายภาพและเสียง สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ ผู้ผลิตและจัดทาสื่อโฆษณา (2) สื่อสิง
พิมพ์ เช่นโรงพิมพ์ สานักพิมพ์และผู้ผลิตหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
6) หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ
ต่อไปนี้ 1) การขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง เช่น ขนส่ง ทางอากาศ ทางน้า ทางรถไฟและทางบก 2) รับ
ฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที 8 เทคโนโลยี (Technology) ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีไม่วาจะเป็นสินค้าขั้นต้น
ขั้ น กลางหรื อ ขั้ น สุ ด ท้ า ย และรวมถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ประกอบด้วย
1) หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) ผู้ผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที
ใช้ ในเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า หรื อ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั่ ว ไป เช่ น IC PCB Semiconductor (ยกเว้ น
ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้น เพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์)
2) หมวดเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information & Communication
Technology) ประกอบด้ ว ย (1) ผู้ ให้ บริการเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อ งกับ การจัด การข้ อมูล และการ
สื่อสาร เช่น ผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิ้ล ผู้วางระบบ IT ผู้ ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จัดทาหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต (2) ผู้ผลิต หรือให้บริการติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์
เมนเฟรม Serve (3) ผู้ ผ ลิ ต หรื อ จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ส าหรั บ เทคโนโลยี นี้ เช่ น อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
โทรคมนาคมต่าง ๆ ฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์และผู้พัฒ นาซอฟต์แวร์ (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาประเด็นที่ สาคัญของการบริหารจัดการคนเก่งของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งการที่องค์การจะเติบโตและ
โดนเด่นในการดาเนินธุรกิจต้องประกอบไปด้วยหลายส่วนที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง การบริหารในเรื่องของทุน แรงงาน ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ซึ่งองค์การต้องแข่งขันกันด้วย
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการภายในและการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การ
บริหารคนที่มีศักยภาพสูงซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สามารถนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จและมีส่วนเป็นอย่าง
มากในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จนมีผลประกอบการที่ดีในของบริษัทภายใต้การกากับ
ดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น นามาซึ่งการศึกษาวิจัย “ความสามารถในการจัดการ
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คนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”เพื่อศึกษารูปแบบของการบริหาร
จัดการองค์การที่มีผลประกอบการเป็นที่ยอมรับและมีพนักงานที่มีคุณภาพ
ดังนั้นในการวิจัยนี้สรุปได้ว่า บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง บริษัทจด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจากัดที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และได้รับอนุมัติจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่กาหนด

ทฤษฎีพื้นฐำนที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นกรอบในการอธิบายการจัดการ
คนเก่งเชิงกลยุทธ์ คือ ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource-based View of the
firm : RBV) โดยมีมุ ม มองบนพื้ น ฐานทรัพ ยากรภายใน(Resource Based View) มี ค วามส าคั ญ
มากกว่าทรัพยากรภายนอกองค์การ อธิบายได้ว่า ทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์การมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและส่งผลให้ผลการดาเนินงานที่ถูกกาหนดโดยทรัพยากรภายในสามารถดี
ขึ้นในระยะยาว ด้วยคุณสมบัติของทรัพยากรที่มีคุณค่าและหายาก จะสามารถบรรลุหรือรักษาความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Barney, 1991; Barney and Wright,1998) ทฤษฎีนี้จึงสามารถใช้
อธิบายกลยุทธ์ การบริหารคนเก่ง เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน
ขององค์ ก ารได้ ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เคราะห์ ท ฤษฎี นี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการอธิ บ ายผลการวิ จั ย ดั ง มี
รายละเอียดดังนี้
1. ทฤษฎีมุมมองฐำนทรัพยำกรของกิจกำร (Resource-based View of the firm :
RBV)
ทฤษฎี มุ ม มองฐานทรั พ ยากรของกิ จ การเป็ น การบู รณาการระหว่ างทรั พ ยากรและ
ความสามารถขององค์การ โดยทรัพยากรในที่นี้ หมายรวมถึงทรัพยากรที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
มีลักษณะสาคัญ 4 ประการคือ มีคุณค่า (value) หายาก (rare) ยากแก่การหาสิ่งทดแทน (difficult
to substitute) และยากแก่การลอกเลียนแบบ (difficult to imitate) ซึ่งสามามารถสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันนามาซึ่งผลการดาเนินงานที่ยั่งยืน (Barney, 1991; Barney, Wright, and
Ketchen, 2001) แต่สิ่งที่องค์การหลายแห่งกาลังเผชิญอยู่คือ การขาดแคลนแรงงานศักยภาพสูง
หรือคนเก่งซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จของ
องค์การ (Barney, Wright, and Ketchen, 2001) ทั้งนี้ ความหายาก (rare) และความยากในการ
ลอกเลียนแบบ (difficult to imitate) เกี่ยวกับทุนทางปัญญาที่คนเก่งมี และนากลับไปเมื่อออก
จากองค์ ก ารไป ซึ่ งถื อ ว่า เป็ น ทรั พ ยากรเชิ งกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารไปสู่ ก ารสร้า ง
มูลค่าเพิ่มขึ้นให้แก่องค์การและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Richard, Murthi
and Ismail, 2007)
กล่าวโดยสรุป ว่า ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource Based View of
the Firm) เป็นทฤษฎีสาคัญในการจัดการทุนมนุษย์ที่เป็นคนเก่งในเชิงกลุยทธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มทางตอบสนองความต้องการชองลูกค้าและผู้มีส่วน
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ได้เสีย ซึ่งนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่ดีขององค์การ ภายใต้การนาของผู้บริหารองค์การ ซึ่งเป็นผู้ที่ มี
บทบาทในการกาหนดนโยบาย และบริหารทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การ และผู้บริหารที่เป็น
ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
เป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง มีทั กษะในการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ใช้แนวคิ ด หลั ก การทางด้ าน
จิตวิทยามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เข้าใจ และให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารงานเพื่อผสานประโยชน์ส่วนบุคคลเข้า
กับผลประโยชน์องค์การเพื่อให้ผลการดาเนินงานขององค์การดีขึ้น ผู้บริหารหรือผู้นาจะต้องใช้
เหตุผลสาหรับการกาหนดพฤติกรรมของพนักงาน ในการออกแบบสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติของ
พนักงาน เช่น รูปแบบการบริหารงาน กระบวนการทางาน โครงสร้างองค์การ รวมทั้งสร้างและ
กาหนดวัฒนธรรมองค์การที่สร้างสรรค์ เพื่อให้มุ่งสร้างความสอดคล้องในกระบวนการทางานในทุก
ระดับ และเป็ น ไปในทิ ศทางเดีย วกัน ผู้ บริห ารหรือ ผู้ นาต้องเป็ น แบบอย่างที่ส ามารถชักน าและ
สามารถใช้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ และคนเก่งขององค์การรวมทั้งเป็น
ผู้นาได้ในทุกสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ (Koall, 2011: 57)
ดังนั้น การที่องค์การมีทรัพยากรคือภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและความสามารถใน
การจัดการ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ซึ่ง
เป็นทรัพยากรและความสามารถที่มีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบได้ยากและหาทดแทนไม่ได้ จึง
ทาให้องค์การได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืน ได้แก่ประสิทธิภาพการทางานและผลการดาเนินงาน
ที่ ดี ขึ้ น ต า ม ท ฤ ษ ฎี ฐ า น ท รั พ ย า ก ร (Resource-based View of the firm : RBV) ข อ ง
Barney(1991)
กำรพัฒนำกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การวิจัยครั้งนี้จึงได้ พัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัยโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย ตัว
แปรแฝงภายนอก 2 ตัวแประได้แก่ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ และภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง โดยตัวแปรวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์มีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ ค่านิยม
ร่วมในการทางาน พฤติกรรมสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การ ส่วนตัวแปร
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ การเป็นผู้กาหนดทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา และมี
ตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร คือ ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน โดยตัวแปรความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ มีตัว
แปรสังเกตได้ 4 ตัวแปรคือ การสรรหาคนเก่ง (Recruit ) การพัฒนาเก่ง (Development) การให้
รางวัลคนเก่ง (Reward) และการประเมินผลคนเก่ง (Performance) ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
คือ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Operational Effectiveness) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร
คือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการ ส่วนตัวแปรผลการดาเนินงาน (Business Performance)
มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ (Initiative Organizational Culture)
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) สามารถนาเสนอดัง
ภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2 Model Framework

18

ภาพที่ 2 Model Framework

19

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคน
เก่งดังมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดกำรบริหำรคนเก่ง (Talent Management)
1.1 ควำมหมำยและลักษณะของคนเก่ง
นักวิชาการ ได้ให้แนวคิดว่าคนเก่งจะมีความแตกต่างตามแต่ละบริบทของแต่ละองค์การ
และประเภทธุรกิจซึ่งเป็นภาพรวมขององค์การ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ผู้นาในองค์การ รวมทั้งกลยุทธ์
ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจตลอดจนการแข่งขันขององค์การ (Tarique and Schuler, 2010) โดยมี
แนวคิ ด ในการแบ่ งคนเก่ งออกเป็ น 2 มิ ติ คื อ 1) มิ ติ ทั่ ว ไป (Inclusive perspective) หมายถึ ง
พนักงานทุกคนในองค์การเป็นคนเก่ง มีโอกาสได้แสดงศักยภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
และ 2) มิติเฉพาะ (Exclusive perspective) หมายถึงพนักงานที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างโดดเด่น
จากผู้อื่นเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและองค์การ ทั้งในเรื่องของผลการทางานที่เหนือการ
คาดหวังจากเกณฑ์มาตรฐานปกติ มีสมรรถนะสูง หรืออยู่ในตาแหน่งสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ การ (Berger and Berger, 2004; Lewis and
Heckman, 2006; Becker, Huselid, and Beatty, 2009; Collings and Mellahi, 2009) คน
เก่ง (Talent) จึง หมายถึงพนักงานที่องค์การพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถ
มีสมรรถนะสูง มีผลการปฏิบัติงานสูงเหนือเกณฑ์ม าตรฐานที่องค์การกาหนด มีความพร้อมต่อการ
พัฒนาและขึ้นสู่ตาแหน่งที่สาคัญขององค์การ และมีคุณลักษณะสาคัญตรงตามที่องค์การต้องการ
คนกลุ่ ม นี้ จึ งเป็ น กลุ่ ม ส าคั ญ ที่ ขับ เคลื่ อ นให้ องค์ก ารบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ในเชิ งกลยุท ธ์แ ละความ
ต้องการทางธุรกิจในอนาคต (Lawler, and Ulrich, 2008; IIes, Chuai, and Preece, 2010;)
1.2 กำรจัดกำรคนเก่ง (Talent management)
การจั ดการคนเก่ง หมายถึ ง การบริห ารจั ด การศั ก ยภาพพนั ก งานในองค์ การด้ ว ยการ
ออกแบบกระบวนการให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสรรหาคนเก่ง (Talent recruiting)
การพัฒนาคนเก่ง (Talent development) การธารงรักษาคนเก่ง (Talent retention) และการ
บริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance management) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารได้ ก ลุ่ ม คนที่ มี
ความสามารถสูงและมีคุณค่าตรงตามที่องค์การต้องการ มีความพร้อมขึ้นสู่ตาแหน่งและสามารถ
ขับ เคลื่อนให้ องค์การบรรลุ วัตถุป ระสงค์ การดาเนินงานได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Cappelli,
2008; Collings and Mellahi, 2009; IIes et al., 2010.)
การจัดการคนเก่งได้รับอิทธิพลจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีว่าด้วยเรื่องพื้นฐานของ
ทรัพยากร (Resource Based View : RBV) ภายในองค์การทั้งที่เป็นสินทรัพย์ด้านวัตถุและด้าน
ปัญญา โดยอธิบายว่าองค์การที่มีทรัพยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ที่
แตกต่างหรือดีกว่าประกอบด้วยเงื่อนไข 4 ประการคือ มีคุณค่า หาได้ยาก ลอกเลียนแบบไม่ได้
และไม่สามารถทดแทนได้ (Barney, 1991) จะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจัดเป็นทรัพยากร
เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญที่องค์การ (Barney, 1991) ช่วยยกระดับขีดความสามารถขององค์การ (IIes et
al., 2010; Lewis and Heckman, 2006,Hadia Fakhreldin, (2013) ตอบสนองความ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมองค์การและมีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นขององค์การ(Huselid, Beatty, and Becker, 2005; Boudreau and
Ramstad, 2007; Cappelli, 2008; Collings and Mellahi, 2009)
กระบวนการในการจัดการคนเก่งจึงเป็นลักษณะที่เชื่อมโยง สอดประสานกันเป็น
กระเป็ น กระบวนการกัน แบบสายโซ่อุป ทาน (SCM : supply chain management) ด้วยการ
จัดการคนเก่งแบบการสนองความต้องการ (talent–on – demand) คล้ายคลึงกับระบบการผลิต
แบบเสร็จทันเวลาพอดี (JIT : just–in– time) ด้วย 4 รูปแบบ คือ 1) สร้างหรือซื้อคนเก่ง (build
or buy) เมื่อองค์การมีคนเก่งไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อเป้าหมายองค์การ การวางแผนการ
บริหารคนเก่ง ต้องมีการพยากรณ์ความเสี่ยง โดยต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการของคนเก่งในการ
คงอยู่และการคาดคะเนระยะเวลาที่องค์การต้องการการคงอยู่ของคนเก่ง หากมีการรับคนใหม่ทา
ให้ เกิดบรรทัดฐานและค่านิยมที่เปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมไปจากที่มีอยู่เดิมหรือไม่ การจัดล าดับ
ทักษะและความสาคัญในการพัฒนารวมทั้งตาแหน่งงานและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้า 2) การ
คานึงถึงเวลาน า (lead time) ในการให้ ได้ candidate ที่เป็นคนเก่งมาเข้าสู่กระบวนการและ
production time ในการสร้างพัฒนาให้พร้อมสาหรับการทางาน การบริหารเพื่อลดความเสี่ยงใน
การผู ก พั น กั บ vendor หรื อ การลดความเสี่ ย งจากการที่ พ นั ก งานคนหนึ่ งคนใดเมื่ อ ไม่ อ ยู่ กั บ
องค์การ และการรวมศูนย์การสร้างคนเก่งในองค์การ (Talent inventory) 3) การลงทุนด้วยการ
พัฒนาอย่างคุ้มค่าต้องดาเนินการวิเ คราะห์ วิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด
เป็นการลงทุนต้นทุนสูง ต้องพิจารณาว่าต้องสูญเสียงบประมาณไปเท่าไรเพื่อต้องสร้างความผูกพัน
ให้กับกลุ่มคนที่อาจจะไม่ผูกพันต่อองค์การ 4) การสารองเงินทุนไว้ในการบริหารพัฒนากลุ่มคน
เก่ง ซึ่งต้องบริหารให้มีความสมดุลระหว่างประโยชน์ของพนักงานและองค์การ
กลยุทธ์การบริหารคนเก่งนี้จะสร้างจุดสมดุล (optimization) ในการบริหารคนเก่ง
ให้กับองค์การ การบริหารจัดการคนเก่งในองค์การชั้นนาทั่วโลกจึงมีการบูรณาการกิจกรรมของ
องค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างให้องค์การมีบรรยากาศแบบเปิดในการสื่อสารเพื่อสร้างให้
เป็นวัฒนธรรมขององค์การ ที่จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มคนเก่งเกิดความผูกพัน มีความพึงพอใจที่จะ
สร้างผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อสินทรัพย์นาไปสู่การเติบโตขององค์การ (Hadia
Fakhreldin, 2013)
จากการทบทวนวรรณกรรมการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ พบว่า การจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่องค์การให้ความสนใจในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
การอบรมพัฒนา การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ การประเมินผลงาน รวมไปจนถึงการสืบทองตาแหน่ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีงานวิจัยและข้อค้นพบต่ างที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ ที่ได้รวบรวมมา ดังตารางที่ 1
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สามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินได้ในที่สุด
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรอง
คนเก่ง ควรคัดกรองด้วย
ผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมินศักยภาพในการ
ทางาน และขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ

New York :
McGraw- Hill.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

กลยุทธ์ในการสร้างกลุ่มคน
เก่ง
1) ต้องทาการสรรหา
คัดเลือกให้ได้มาซึ่ง
พนักงานที่เป็นคนเก่งที่
องค์การต้องการโดย
สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายของการ
ดาเนินงานในระยะยาว
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ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ
(2552). การบริหารจัดการ
คนเก่ง กรณีศึกษาธนาคาร
แสตนดาร์ตชาร์เตอร์(ไทย)
จากัด.

บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Levin, R. and Rosse,
J. (2001) Talent
Flow: A Strategic
Approach to
Keeping Good
Employees, Helping
Them Grow, and
Letting Them Go.

San Francisco, JosseyBass A Wiley Company.

ข้อค้นพบ
2) ใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
1) การพิจารณาสรรหา
บุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี
มาจากแหล่งใด 2) การสรร
หาจากภายในหรือ
ภายนอกขึ้นอยู่ กับบริบท
ขององค์การ
การสร้างกลุ่มคนเก่ง 1)
ต้องมีกลยุทธ์ในการสร้าง
กลุ่มคนเก่งที่เป็นตาแหน่ง
ผู้นาหรือผู้เชี่ยวชาญให้มี
ความพร้อมอยู่เสมอ และ
ต้องเร่งพัฒนาและรักษา
กลุ่มคนเก่งให้ทันต่อการ
ลาออกหรือขาดแคลน 2)
การสรรหาและคัดเลือกให้
ได้มาซึ่งพนักงานที่เป็นคน
เก่ง ต้องใช้ครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์

จากตารางที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยจากนักวิชาการที่เกี่ยวกับการ
จั ด การคนเก่ งพบว่ า การศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การคนเก่ ง มี แ นวโน้ ม การศึ ก ษาใน 2 ระดั บ คื อ
การศึกษาในระดับบุคคลและระดับองค์การ ซึ่งผลลัพธ์ในระดับบุคคลได้แก่ พฤติกรรมความพึง
พอใจ ความรู้สึกเสมอภาคในการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนหรือรางวัลจูงใจ เมื่อพิจารณาในระดับ
องค์การ พบว่า กลยุทธ์การจัดการคนเก่งเป็นความสามารถของผู้นาในการบริหารจัดการคนเก่ง
รวมทั้ งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ เป็ น ตั ว ก าหนดระเบี ย บแบบแผนการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าผลลัพธ์ในระดับบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลในระดับองค์การ ดังนั้นเมื่อพิจารณาปัจจัยเชิงสาเหตุจะพบว่า
วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง
กล่าวโดยสรุป แนวโน้มของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ตามหลักการตามทฤษฎี
มุมมองฐานทรัพยากรมีองค์ประกอบหลายประการ แต่สาหรับการวิจัยนี้การจัดการคนเก่งเชิงกล
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ยุทธ์มี องค์ประกอบดังนี้ คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง ซึ่งเป็นแนวคิด ในการเตรียมพร้อมต่อการมีคน
เก่งให้เพียงพอต่อความต้องการและเป้าหมายองค์การ ถัดมาคือการพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัล
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคนเก่ง จากทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรที่มองว่าทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ มี ขี ด ความสามารถในระดั บ สู ง มี ส มรรถนะสู ง หายากตามคุ ณ ลั ก ษณะในเงื่ อ นไข 4
ประการ ของ Barney เป็นที่ต้องการขององค์การเพื่อนาไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ช่วยทาให้องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น

กำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การสร้างกลุ่มคนเก่งให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์โดยการพัฒนาศักยภาพคนเก่งให้พร้อมและสอดรับกับงานในองค์การหรือตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
ในอนาคต มีการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง การให้รางวัลจูงใจ เพื่อให้เกิดความทุ่มเทที่จะสร้าง
ผลงานที่ดีเลิศให้กับองค์การ โดยองค์การต้องมีระบบการจัดการที่ดีเพื่อนาศักยภาพของคนเก่งมา
สร้างคุณ ค่าให้ กับ องค์การ ก่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพการดาเนิ นงานที่ดี การดาเนินธุรกิจบรรลุ ตาม
เป้าหมาย (Gubman,1998, pp. 46-48 ; David and Kamel, 2009, pp. 307-308; สุกัญญา รัศมี
ธรรมโชติ, 2554, หน้า 30-32) ซึ่ง ผู้วิจัยสามารถอธิบายองค์ประกอบของการจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ ได้ดังนี้
1. กำรสรรหำคนเก่ง (Talent recruitment)
องค์การต้องเตรียมพร้อมในการมีคนเก่งที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการและ
เป้าหมายขององค์การ ซึ่ง การวางแผนการบริหารคนเก่งต้องมีการพยากรณ์ความเสี่ยงร่วมด้วย
(Peter Cappelli, 2010) การสรรหาคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคนเก่ง ควรมีกาหนดคุณสมบัติให้ตรงตาม
กลยุทธ์ เป้าหมายของการดาเนิน ธุรกิจในระยะยาวด้วยเครื่องมือที่มีประสิ ทธิภ าพรวมถึงมีช่อง
ทางการสื่ อ สารที่ ส ามารถเช้ า ถึ งกลุ่ ม เป้ า หมายให้ ได้ ท ราบข้ อ มู ล ที่ รวดเร็ว และสามารถดึ งดู ด
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Levin and Rosse, 2001; วาสิตา ฤทธิ์
บ ารุง, 2548) และควรมีการจั ดท าแหล่ งข้อมูล กลุ่ มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอกที่ ถูกต้อง
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือก อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
ทั น ต่ อ ความต้ อ งการ (วาสิ ต า ฤทธิ์ บ ารุ ง , 2548) การระบุ พ นั ก งานที่ เป็ น คนเก่ ง (Talent
Identification) จัดได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญเป็นลาดับแรกด้วยคากล่าวที่ว่า “ทุกคนไม่ใช่
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ขององค์ ก ารแต่ ก ลุ่ ม คนที่ เหมาะสมเท่ านั้ น ที่ จัด เป็ น สิ น ทรัพ ย์ ที่ ส าคั ญ ”
(“People are not your most important asset. The RIGHT people are.”) (Jim Collins,
2001) ดังนั้น ต้องทาการคัดเลือกบุคคลใดก็ตามที่น่าจะเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จในการทางาน
ตามมาตรฐานที่องค์กรกาหนด เพราะประสิทธิภาพการทางานขององค์กรมาจากทรัพยากรมนุษย์
เหล่ านั้ น Cappelli (2002) การสรรหาและคัดเลื อกคนเก่ง คนดีจากภายใน จะช่ว ยสร้างความ
เชื่อมั่นและโอกาสก้าวหน้าเติบโตในสายงาน และทาให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การและยัง
ได้บุคลากรที่ผ่านการหล่อหลอมจากวัฒ นธรรมองค์กร ความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ และยังช่วย
สะสม ถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ให้ กั บ พนั ก งานในรุ่น ต่ อ ไป แนวคิ ด ของเบอร์ เกอร์ แ ละเบอร์ เกอร์

27
(Berger and Berger, 2004) กล่าวว่าเกณฑ์ ที่นามาพิจารณาควรมาจากผลการปฏิ บัติงาน การ
ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เป็น
คนเก่ง คนดี ไม่จาเป็นต้องดาเนินการคัดเลือกในทุกตาแหน่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์การ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการคัดเลือกที่มี
การวิเคราะห์ กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มคนเก่งที่ตรงตามกลยุทธ์ ตามเป้าหมายของการดาเนิน
ธุรกิจในระยะยาวด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน การมี ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเช้าถึงกลุ่มกลุ่มเป้าหมายให้
ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตลอดจนการให้
รางวัล สามารถดึงดูดกลุ่มคนเก่งให้เข้ามาทางานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขันและ
ทันต่อความต้องการขององค์กร
2.กำรพัฒนำคนเก่ง (Talent Development)
การพั ฒ นาคนเก่ ง (Talent Development) ควรมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และควรให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ขีด ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความสามารถหลั กขององค์กร
(Core Competency) ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน (Functional Competency) และ
ความสามารถในเชิงบริหารและการเป็นผู้นา (Managerial Leadership Competency) จะทาให้
คนเก่งมีพัฒนาการในทุกมิติ ทั้งทางด้านสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาด
ทางจริยธรรม (MQ) และความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค (AQ) (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุข
สกุล, 2558) การพัฒนาคนเก่ง ตามทฤษฎี 5 e เป็นอีกแนวหนึ่งในการพัฒนาความสามารถคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ในมุมมองของ จีระ หงส์ลดารมภ์ (2555) ซึ่งมีสาระดังนี้ 1) Example คือการมีตัวอย่าง
หรือแม่แบบที่เก่ง (role model) ในองค์กร เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนเก่งเกิดความมุ่งมั่นในการ
พั ฒ นาตนเองให้ ก้ า วไปสู่ ค วามส าเร็ จ ในอาชี พ 2) Experience คื อ การเรี ย นรู้ ง านจากผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในองค์กรใหญ่หลายที่ เช่น ปูนซีเมนต์ไทย การไฟฟ้า โดยการจัดให้มีโครงการพบ
ผู้บริหารเมื่อผู้บ ริห ารมีการประชุม เพื่อให้คนเก่งเข้าใจงาน เข้าใจองค์การและมีมุมมองในการ
ทางานที่เพิ่มขึ้น 3) Education คือ มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทข้ามชาติ
หรือบริษัทในเครือต่างๆ มีส่วนร่วมในโครงการขององค์การ เพื่อให้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น 4)
Environment การสร้างบรรยากาศที่ดีจะช่วยกระตุ้นความคิด ความสามารถและการนาเสนอสิ่งที่
เป็ น ประโยชน์ ห รื อ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ องค์ ก ร 5) Evaluation มี ก ารประเมิ น ผลงานจากความรู้
ความสามารถและผลงานที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร มีการให้รางวัลและให้เวทีในการ
แลกเปลี่ยนแสดงความสามารถ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความภูมิใจและความต้องการพัฒนาตนเองให้เก่ง
ขึ้น แม้ว่าคนเก่งเหล่ านี้ อ าจมีความรู้ ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับ ในองค์การ แต่อาจมีทั กษะ
บางอย่างที่ขาด ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ จึงต้องการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น องค์การจึงต้องเข้ามามีบทบาทดาเนินการพัฒนา เพื่อช่วยให้คนเก่งเหล่านี้เก่ง
ยิ่ งขึ้ น ส่ งผลให้ ก ารพั ฒ นาในการปฏิ บั ติ งานในองค์ ก ารมี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ งขึ้น พบว่าในปั จจุ บั น
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรที่เป็นคนเก่ง เนื่องด้วยคนกลุ่มนี้มีส่วนสาคัญ
ในการสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร และคน
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กลุ่มนี้จะเป็นแม่แบบ (Role Model) ให้กับบุคลากรในรุ่นต่อๆไป ส่งผลให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม
การทางานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (Joshi et al, 2009) โดยมีระบบในการช่วยให้กลุ่มคน
เก่งสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบผลสัมฤทธิ์ได้รวดเร็วขึ้น เช่น การมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) การ
สอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
การมอบหมายงานที่ ท้ าทายตามแผนกลยุ ท ธ์ การเปิ ด โอกาสได้ รั บ ความรู้แ ละประสบการณ์
ภายนอก รวมทั้งการติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ , 2550) ทา
ให้องค์การสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถคน
เก่งในองค์กรต้องมีระบบและวิธีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คนเก่งสามารถสร้างคุณค่า
ให้แก่องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการจัดทาแผนการพัฒนาความสามารถของคนเก่ง ที่มี
ความสอดคล้ องกับ ทิ ศทาง แผนกลยุทธ์และเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ส าคัญ ขององค์การใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความรอบรู้และมีทักษะด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายตาม
แผนกลยุ ทธ์ห รื องานที่ ส าคัญ โดยมีกลไกการเชื่ อมโยงสอดคล้ อ งกับ ระบบการบริห ารผลการ
ปฏิ บั ติ งานและการให้ ร างวัล จู งใจ เพื่ อ คนเก่ งสามารถปฏิ บั ติ งานส าเร็จ บรรลุ ตามเป้ าหมายที่
องค์การต้องการหรือแม้แต่การให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมความมุ่งมั่นตั้ งใจ
และสร้างพฤติกรรมการทางานของคนเก่ง การพัฒนาโดยมีกระบวนการ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง และมี การปรับ แผนการพั ฒ นาได้รวดเร็ว ทัน ต่อ การเปลี่ ยนแปลงภายใต้
สภาพการณ์ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จะช่วยให้การบริหารคน
เก่งมีมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุปว่าการพัฒนาคนเก่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับองค์การอย่าง
ยิ่ ง หากอธิบ ายด้ว ยทฤษฎี มุม มองฐานทรัพ ยากร พบว่า การพั ฒ นาให้ คนเก่งมีศั กยภาพและมี
จิตสานึกที่มุ่งสร้างสรรค์ให้องค์การเกิดผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ อีกทั้งการ
ลงทุนเพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของพนักงานนั้น ทาให้เกิดความแตกต่าง
ของทรัพยากรในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคนเก่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่
โดดเด่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สามารถสร้างการเติบโตขององค์การได้
อย่างยั่งยืน (Eisenhardt and Martin, 2000) ด้วยการเป็นผู้นาทางธุรกิจที่ทีการดาเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและผลิตผลที่เหนือคู่แข่ง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Garavan et al., (2001) ที่
พบว่าความรู้ความสามารถที่โดดเด่นของคนเก่งส่งผลการสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้กับองค์การ
3. กำรให้รำงวัลคนเก่ง (Talent rewards)
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ ทาให้องค์การสามารถ
ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงเข้ามาสู่องค์การได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาพนักงานที่
มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์การต่อไป การจ่ายค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลเป็นสิ่งสาคัญในการ
บริหารจัดการผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าและผลงานให้กับองค์การ(วาสิ
ตา ฤทธิ์บ ารุง , 2548) ดังนั้ น การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มคนเก่ง ควรการออกแบบให้ มี
ความแตกต่างจากพนักงานอื่น และต้ องยุติธรรมเพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจและรักษาคนเก่งไว้
กับองค์การได้ จากผลการศึกษาของ Cole (1999) พบว่า องค์การที่มีการปรับวิธีการเสริมแรงจูงใจใน
การบริหารคนเก่งด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง มี
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การมอบหมายงานที่ท้าทายสร้ างความยืดหยุ่นในการทางาน เช่น สามารถทางานที่บ้านได้ เป็นการ
รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การได้ จากผลสารวจของ Hughes, J, C., & Rog, E. (2008) พบว่ามีปัจจัย
5 ประการที่ ส่ ง ผลต่ อ การธ ารงรั ก ษาคนเก่ ง ให้ อ ยู่ กั บ องค์ ก ารคื อ 1) ค่ า ตอบแทนที่ เป็ น ตั ว เงิ น
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผลงานและ
ความตั้งใจทุ่มเทในการทางาน 2) สวัสดิการ 3) ความพึงพอใจในงาน 4) การยอมรับนับถือ หมายถึง
รูปแบบการทางานและความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีต่อกลุ่มคนเก่ง และ 5) โอกาสในการพัฒนา
สายงานอาชีพในอนาคต หมายถึง โอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะ การเลื่อนตาแหน่ง และการมี
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น การรักษาคนเก่งนั้นองค์กรต้องบริหารจัดการให้มีความแตกต่างจาก
พนักงานทั่วไปและสิ่งที่สาคัญที่สุดคือรางวัลที่คนเก่งได้รับต้องตรงกับความต้องการของคนเก่งจึงจะ
สามารถจูงใจคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้ ผู้บริหารต้องตระหนักว่า คนเก่งมักมีความคิดเป็นของตนเอง มี
วิสัยทัศน์ที่จะมุ่งความสาเร็จอย่างสูง และต้องการความอิสระในการคิดและการกระทา เป็นไปตาม
แนวคิดของ Michaels et al., (2001) ซึ่งกล่าวว่าคนเก่งต้องการความมีอิสระในการตัดสินใจ และ
การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือการจัดเตรียมอุปกรณ์การทางานให้มีความพร้อมเป็นสิ่งที่จะสร้างความ
พึงพอใจให้กับพนักงาน การให้สิทธ์ในการตัดสินใจจะทาให้คนเก่งเกิดความภาคภูมิใจและมีความรู้สึก
เป็นสมาชิกต่อองค์การและมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น (Berger & Berger, 2004) สิ่งสาคัญใน
การรักษาคนเก่ง คือ การมอบหมายงานที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่าย (Burn out) ต้อง
สร้างบรรยากาศในการทางานให้ มากกว่าแค่การรู้สึกผูกพันต่อองค์การแต่ยังต้องตระหนักในความ
มั่นคงในอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดว่าความสาเร็จขององค์การมีรากฐานมาจาก
ปรัชญาแห่งการยกย่องและการอุทิศขององค์การสู่พนักงาน (Nwokocha , 2012) เมื่อใดก็ตามที่คน
เก่งรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เช่น งานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เจ้านายไม่เห็นความสาคัญ ความอึดอัดจาก
เจ้านายที่ตามเขาไม่ทัน คนเก่งก็พร้อมจะลาออก เพราะคนเก่ง จะตระหนักว่าสามารถทาประโยชน์ได้
ในทุกที่ที่เขาเหล่านั้นอยู่โดยไม่ยึดติดกับสถานที่ (Tansley, 2009) เพราะฉะนั้น ความท้าทาย งานที่
ชอบ ระบบงานที่ดี เป็ น สิ่งที่คนเก่งให้ ความสาคัญ เป็นอันดับแรก (Sears, 2003) การให้ รางวัล ที่
เหมาะสมจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจและความผู กพันต่อองค์กรมากขึ้น เพิ่มความผูกพันในงานและเพิ่ม
พฤติกรรมที่องค์กรต้องการ การจูงใจและธารงรักษาคนเก่ง สามารถทาได้โดยการมอบหมายงานที่มี
ความท้าทาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน Tower Perrin (2004)
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ามารถธ ารงรั ก ษาคนเก่ งให้ ค งอยู่ กั บ องค์ ก ารจะอยู่ ในรู ป ของการพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของพนั ก งาน ความเข้ า ใจความต้ อ งการหรื อ ความคาดหวั ง ของคนเก่ ง การมี
ระบบสื่อสารสองทางระหว่างความคาดหวังขององค์การและความคาดหวังของพนักงาน และการจ่าย
ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
4.กำรประเมินผลคนเก่ง (Talent Performance)
Armstrong (2006) กล่าวว่า การประเมินผลต้องมีความชัดเจน เปิดโอกาสให้คนเก่งสามารถ
ทางานให้กับองค์กรภายใต้กฎระเบียบที่มีความเหมาะสม มีการอานวยความสะดวกทั้งในเรื่องของ
อุป กรณ์ เครื่องใช้ในการทางาน Walsh และ Fisher (2005) พบว่าการประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ผู้บริหารจะมีบทบาททั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้ฝึกสอน เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมินได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้พนักงานผู้ถูกประเมินได้ทราบข้อมูลนาไป
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พั ฒ นาปรั บ ปรุ งผลการปฏิ บั ติ งานให้ ดี ขึ้ น ขณะที่ หั ว หน้ า งานจะได้ ท ราบความคิ ด เห็ น ข้ อ สงสั ย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบประเมิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใส เป็ น ที่ ย อมรั บ ของทุ ก ฝ่ า ย (การประเมิ น การปฏิ บั ติ งาน (Performance
Appraisal) คือ กระบวนการที่ด าเนิ นไปอย่างต่อเนื่อง ในการประเมิน และการบริห ารพฤติก รรม
(Behavior) และผลที่ได้ (Outcome) จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถแจ้ง
เกี่ยวกับ พัฒ นาการ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งเป็นการตรวจสอบผลงานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาได้กาหนดไว้หรือไม่ การวางเป้าหมายการ
พั ฒ นาตนเองอย่ างสอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายองค์ การจะมี ส่ ว นช่ ว ยในการพั ฒ นาองค์ ก ร (Michael
Armstrong, 2006) อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรก็คือ มีงานที่ผลลัพธ์หลายอย่างไม่สามารถ
ประเมินด้วยตัวชี้วัดทางปริมาณ ทั้งนี้ ปัจจัยวัดผลงานไม่ว่าจะเป็นปัจจั ยพฤติกรรมหรือความสามารถ
(Competency) และด้านผลลัพธ์ในการทางานที่เป็นรูปธรรม (KPIs) ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ต้องแจ้ง
ให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังไว้
(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2553) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของการประเมินผลปฏิบัติงานคนเก่ง ว่า
เป็นการเป็นการวัดผลงานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเชิงคาดหวังหรือความสามารถและผลลัพธ์ในการ
ท างานที่ เ ป็ น รู ป ธรรมของคนเก่ ง (Lance A. Berger & Dorothy R. Berger, 2004) เป็ น การ
ประเมินการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลในหลากหลายมุมทั้งที่
เป็ น ประโยชน์ ต่อตัว พนั กงานเองและผู้ บังคับบัญ ชา ดังนั้ น การประเมินผลการปฏิบั ติงานจึงเป็ น
ภารกิจหนึ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและเป็นผู้กาหนดว่าจะนาผลการประเมินไปใช้ในงานบริหาร
และพัฒ นาบุ คลากรเรื่องใดบ้าง ซึ่งการเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย การสรรหาและพัฒ นาคนเก่ง
เกณฑ์หรือปัจจัยส่วนหนึ่งที่องค์กรนามาใช้ คือ การประเมินผลงานการทางานย้อนหลัง (อาภรณ์ ภู่
วิทยาพันธุ์, 2553) ซึ่งคนเก่งมักจะถูกวางแผนให้เป็นผู้สืบทอดตาแหน่งงาน (Successors) มีแนวโน้ม
ที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งไปดารงตาแหน่งบริหาร โดยพิจารณาผลงานย้อนหลัง (Performance)
และการประเมินศักยภาพ (Potential) นอกจากนี้ การประเมินการปฏิบัติงานนามาใช้ในการบริหาร
สายอาชี พ (Career Development) ตั้ งแต่ พ นั ก งานเริ่ ม เข้ ามาท างานกั บ องค์ ก ารและท างานไป
จนกระทั่งสิ้นสภาพพนักงาน (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์, 2547) ซึ่งการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path Model) เป็นสิ่งที่สาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่
สามารถจู ง ใจและรั ก ษาพนั ก งาน (สุ กั ญ ญา รั ศ มี ธ รรมโชติ , 2554) เมื่ อ พนั ก งานเห็ น โอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพที่เป็ นรูปธรรมและมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีแนวโน้มว่าอัตราการลาออก
จะต่าลง ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาพนักงานกลุ่มที่เป็นคนเก่งและที่ไม่ใช่คนเก่งที่อยากจะพัฒนาจนก้าว
มาเป็นคนเก่ง (Talent)
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำและกำรกำหนดสมมติฐำนของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้สังเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมเพื่อนามาเป็นแนวทางในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา นาไปสู่การกาหนดสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยชุด
ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยสำเหตุของกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยสาเหตุ (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคน
เก่งเชิงกลยุทธ์ 2 ตัวแปร ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ (Initiative Organization
Culture) และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
และ ทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ซึ่ง
นาไปสู่การ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยประกอบด้วยชุดความสัมพันธ์ดังนี้
1. อิทธิพลวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ด้านการ
สรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลคนเก่ง การประเมินผลคนเก่ง แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้ดังภาพที่ 3
วัฒ นธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่นาไปสู่การสร้าง
มาตรฐานขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สมาชิกทุกคนให้การยอมรับและปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ประกอบด้วย การมีค่านิยมในการทางาน พฤติกรรมสร้างสรรค์ และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์กร การมีแรงจูงใจในการทางานร่วมกัน มีค่านิยมในการทางาน
ร่ ว มกั น รวมถึ งมี ค วามเชื่ อ บุ ค ลิ กลั ก ษณะและการให้ ค วามหมายเรื่อ งต่ าง ๆ ไปในทางเดี ยวกั น
องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ (House R.J.
et al. (eds.),(2004) องค์ประกอบสาคัญของวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ คือ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในองค์การ รวมไปถึงการคานึงถึงความรู้สึ กของผู้อื่นในองค์การและการให้ความสาคัญกับ
อานาจของสมาชิกในองค์การ หากองค์การที่ให้ความสาคัญกับอานาจในระดับต่าจะส่งเสริมให้สมาชิก
อยากมีส่วนร่วมในองค์การมากขึ้น และหากมีการใช้อานาจในองค์การในระดับสูง สมาชิกในองค์การ
จะไม่อยากมีส่วนร่วมกับองค์การ (Jaggi, B. and Low, P.Y.(2000) จากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ พบว่ามีตัวสังเกตที่สาคัญ 3
ตัวแปร ได้แก่ 1. การมีค่านิยมร่วมในการทางาน 2. พฤติกรรมสร้างสรรค์ และ 3. สภาพแวดล้อม
ภายในขององค์กร (Organization Environment) ซึ่งผู้วิจัยได้นามาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การมีค่านิยมร่วมในการทางาน หมายถึง การรับรู้ความเชื่อพื้นฐานในการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ซึ่งเกิดจากทัศนคติในงานและพฤติกรรมส่วนบุคคลและองค์กรมีวิธีการบริหารงานที่ดีที่สุด
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบที่องค์กรพึงต้องการ
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เป็นเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์การรูปแบบหนึ่งเพราะวัฒนธรรมองค์การ
เป็นกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่ของสมาชิกที่อยู่ในองค์การนั้น ค่านิยมของ
องค์การและสภาพแวดล้อมขององค์การจะส่งผลไปสู่พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ (Mueller and
Thomas, 2001; Hofstede, 1980, 1991; Triandis, 2001) จากการค้ น พบในงานวิ จั ย พบว่ า
ค่านิยมร่วมเกิดมาจากทัศนคติในงานและพฤติกรรมส่วนบุคคลและองค์กร (Schein, 1992) พนักงาน
จะรับรู้ถึงค่านิยมร่วมได้หากสมาชิกมีความผูกพันและพันธสัญญาต่อองค์กร รูปแบบของค่านิยมร่วม
จะมาจากการรับ รู้ถึงความเชื่อพื้น ฐานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร องค์กรมีห น้าที่ในการหา
วิธีการในการบริหารงานที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับบริบทขององค์การ การเข้าใจค่านิยมขององค์การจึง
มีความสาคัญเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการสมาชิกแต่ละคนในองค์การได้อย่างเหมาะสม เข้าใจถึง
ความคิดความรู้สึกและการแสดงออกของสมาชิกในองค์การ (Dong and Liu, 2010)
2) พฤติกรรมสร้างสรรค์ (Creative behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ทาให้พนักงานภายใน
องค์กรมุ่งไปในทิศทางที่คล้ายกัน อันเกิดจากทัศนคติ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การแลกเปลี่ยนทางความคิด
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้อื่น เกิดจากบรรทัดฐานขององค์กร
(Norm) เป็นปัจจัยสาคัญหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ (Jacobs et al., 2012)
ทาให้สมาชิกมุ่งไปในทิศทางที่คล้ายกัน นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกของความสามัคคีและความร่วมมือ
ในการทางานอย่างลึกซึ้ง ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันคือ บรรทัดฐาน
ของสมาชิ ก องค์ ก าร (Büschgens, Bausch, & Balkin, 2013: Lin, Donough, Lin,& Lin, 2013)
เนื่องจากเมื่อสมาชิกมีบรรทัดฐานร่วมกันจะนาไปสู่พฤติกรรมการทางานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ
และส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การและนาไปสู่พฤติกรรม (Cameron and Quinn,
1999) หากองค์กรมีบรรทัดฐานที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความเห็นด้วยความเป็นกลาง (Mueller, S.L. and Thomas, A.S., 2001) จะสร้างให้เกิดพฤติกรรม
สร้างสรรค์และจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์และจะสามารถดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วม
งานกั บ องค์ ก าร อี ก ทั้ งยั งใช้ บ รรทั ด ฐานดั งกล่ าวในการธ ารงรั ก ษาคนเก่ ง ได้ อี ก ทางหนึ่ งเช่ น กั น
(Florida, R. and Melander, C., 2015) จากผลการศึ กษาของ Heide and John, (1992) พบว่ า
บรรทัดฐานในการร่วมมือกันของสมาชิกในองค์การจะนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์การ และเป็น
องค์ประกอบหลักในการสร้างพฤติกรรมการทางานสร้างสรรค์ในการประสานงานและความร่วมมือใน
การทางานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี (Bercovitz et al., 2006) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cai and Yang,
(2008) ที่พบว่า บรรทัดฐานขององค์การจะนาไปสู่การสร้างพฤติกรรมการทางานด้วยความร่วมมือ
ระหว่างองค์การและสมาชิกในองค์การ มีการแบ่งปันความเชื่อและความคาดหวังร่วมกันของกลุ่มคน
สองกลุ่มขึ้นไปที่ทางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งกันและกัน (Cannon and Perreault, 1999;
Johnson, 2006) แสดงให้เห็นว่าบรรทัดฐานทางสังคมขององค์การที่ดี เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วน
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จะสามารถสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์และนาไปสู่ การสร้างวัฒ นธรรมองค์การที่เป็ นลั กษณะของ
วัฒนธรรมองค์การที่สร้างสรรค์ (House RJ, et al., 2004)
3) สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ภายในขององค์ ก ร (Internal Business Environment)
หมายถึง รูปแบบการจัดการภายในและรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร เช่น ความใกล้ชิดระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน การสื่อสารภายในองค์การ การใช้อานาจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เป็ นพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อมภายในองค์ก ารที่สมาชิก
ด ารงอยู่ (Mueller, S.L. and Thomas, A.S., 2001) รูป แบบการจั ด การภายในและรู ป แบบการ
บริหารงานผู้บริหารระดับสูง เช่น ระดับความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์การ รูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์การนาไปสู่รูปแบบสภาพแวดล้อมภายในองค์การรวมไปถึงแนวทางการจัดการ
องค์การ อี กทั้งด้านการใช้อานาจ ทั้งอานาจที่เป็นทางการ (Position power) และอานาจที่ไม่เป็น
ทางการ (Non-position power) จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การซึ่งการใช้อานาจนั้น เป็น
ผลมาจากมุมมองด้านวัฒ นธรรม และการใช้อานาจ ขึ้นอยู่กับระดับของอานาจที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ใช้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา การใช้อานาจทาให้ผลการดาเนินงานขององค์กรมีเสถียรภาพสูงขึ้น แต่
ในขณะเดียวกันหากองค์การใช้อานาจมากเกินไปจะส่งผลทางลบต่อความรู้สึกของสมาชิกในองค์การ
ในด้านความเท่าเทียม (Jaggi, B. and Low, P.Y. 2000) สมาชิกในองค์การจะรับรู้ถึงกระบวนการที่
ยุติธรรมและจะสะท้อนไปยังความพึงพอใจในงาน และอัตราการลาออกของสมาชิกในองค์กร (Dailey
and Kirk, 1992) นอกจากนี้สมาชิกในองค์กรจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อพวกเขาได้แสดงความเห็น
ต่าง ๆ ต่อองค์การและในองค์การที่ มีการใช้อานาจสูงสมาชิกในองค์การจะรู้สึกมีคุณค่าต่า(Brockner
et al., 2001) และ Waite, (2007) พบว่าสมาชิกขององค์การจะให้การมีส่วนร่วมกับองค์การน้อยกว่า
หากองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ใช้อานาจในการบริหารสูง ดังนั้น องค์การควรส่งเสริมการใช้อานาจใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้เกิดบรรยากาศแบบเปิดมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน เน้นการทางานเป็นทีมโดยให้ความรู้กับหัวหน้างาน เรื่องการใช้อานาจ
ในทางที่ เหมาะสม (Karen Yuan Wang, Dilek Zamantiti Nayir, 2009) องค์ ก ารควรส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้อมภายในให้เกิดการทางานเป็นทีม มีการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ให้สมาชิกได้มีปฏิสัมพันธ์
ทีดีต่อกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่งอิทธิพลต่อจัดการคนเก่งเชิงกลยุท ธ์ หากองค์การมีวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้คน
เก่งสามารถสร้างสรรค์งานและมีแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งพฤติกรรมการทางานเชิงสร้างสรรค์ส่งผล
ให้เป็นที่องค์การสัมฤทธิ์ผลตาม ซึ่งข้อมูลดังกล่าว นาไปสู่การทดสอบอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ
เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้
รางวัลคนเก่ง การประเมินผลคนเก่ง ด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้
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สมมติฐานที่ 1 วัฒ นธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ส่งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์

ภาพที่ 3 อิทธิพลวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
2. อิทธิพลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ด้านการสรร
หาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลคนเก่ง การประเมินผลคนเก่งแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้ดังภาพที่ 4
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformationl Leadership)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ตามและผู้ร่วมงานโดย
การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าที่คาดหวังและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ตามและผู้ร่วมงาน
ให้มากขึ้น ประกอบด้วย การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (Visional leadership) การให้
ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualized consideration) และการกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual stimulation)
เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าที่คาดหวังและ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ตามให้มากขึ้น ประกอบด้วย
1) การเป็ นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (Visional leadership) หมายถึง การที่ผู้นา
เป็นที่ยกย่องนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจของผู้ตาม ทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกันและ
พยายามประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนกับผู้นา ซึ่งผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นต้นแบบในการประพฤติ
ปฏิบัติตัวของคนภายในองค์การ มีความสามารถในการชี้นาและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์การไปสู่
การปฏิ บั ติ น าองค์ ก ารไปสู่ ทิ ศ ทางที่ ว างไว้ ภ ายใต้ ค วามไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจของพนั ก งานในองค์ ก าร
โดยเฉพาะในกลุ่มคนเก่ง การมีผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนเก่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒ นาประสิทธิภ าพในการทางานและผลการดาเนินงานขององค์การ อย่างไรก็ตาม
องค์การจะปรับตัวได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกส่วนงาน ในการติดตามสถานการณ์ที่
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จะส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างใกล้ชิด ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ และกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ และถ่ายทอดไปยังพนักงานในระดับรองลงมาเพื่อนาไปปฏิบัติ มีการสื่อสารกันในทุก
ระดับทั้งจากบนลงล่าง ล่างขึ้นบนและการสื่อสารระดับเดียวกัน (Glew and Kelly, 199) ใช้ความ
ยืดหยุ่นในการบริหารงาน การให้ อานาจการตัดสินใจ การมอบหมายงาน การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การ รวมถึงการเรียนรู้ที่จะรักษาสถานภาพขององค์การให้อยู่รอดได้ (Ringov and Zollo, 2007:
470)
2) การให้ ค วามส าคั ญ กับ ความแตกต่างระหว่างบุ คคล (Individualized consideration)
หมายถึง หมายถึง การที่ผู้นามีปฏิสัมพันธ์ กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการรับฟังและมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้
ตามได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาความสามารถ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Yuan, Zhongfeng and Yi (2010) พบว่าองค์การเลือกใช้กลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการ
บริหารคนเก่งได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์ความหลากหลายของคน
เก่งในปัจจุบันการสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการทรัพยากรและความสามารถ
ต่างๆของคนเก่งที่หลากหลาย จะทาให้องค์ก ารมีโอกาสในการเลือกใช้ความสามารถของคนเก่งมา
พัฒนาและสร้างผลการดาเนินงานที่ดีให้กับองค์การได้ (Yang and Konrad, 2011: 27)
3) การกระตุ้น ทางปั ญ ญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การสร้างเจตคติที่ดีและ
การคิดในแง่บวกรวมไปถึงการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ในการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามใน
เรื่องของงานโดยมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ แม้ว่าจะเกิด
ปัญหาแต่ผู้นาจะส่งเสริมให้เกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาด้วยการสร้างสรรค์ และให้
กาลั งใจผู้ตามในการแก้ปั ญ หาด้วยตนเอง การบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ไม่ใช่เป็นบทบาทหลักของ
ผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานด้านบุคคลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องขององค์การที่ผู้บริหารทุกระดับต้องมี
บทบาทหน้ าที่ร่ว มกัน การที่ผู้ บ ริห ารหรือผู้ นา มีภ าวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง (Howell & Avolio,
1993) ไม่ว่าจะเป็นการมีความสามารถในการบริหารอารมณ์และมีจริยธรรมในการทางานสามารถ
สร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการทางานเป็นการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงาน รวมทั้งการที่ผู้นา
เอาใจใส่ในความต้องการของพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่า
เที ย มกั น (D’Netto and Sohal, 1999: 530; Mintzberg, 1971) จะสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้และการสนับสนุนขององค์การ
จะส่งเสริมให้กลุ่มคนเก่งมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขวัญกาลังใจของกลุ่มคนที่เป็นคน
เก่งหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่เป็น ไปในทิศทางที่ดี และส่งผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมของผู้นา
เพื่อให้ผลการดาเนินงานขององค์การดีขึ้น ในภาพรวมของการบริหารจัดการองค์การในทุกๆ ด้าน
รวมทั้งกลยุทธ์การบริหารคนเก่งคนเก่งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่ง
อิทธิพลต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ หากองค์การมีทรัพยากรที่เป็นคนเก่ง ภายในองค์การที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามที่องค์การต้องการ ร่วมกับผู้นาที่มีความสามารถในการบริหาร มีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ จะส่งผลให้การจัดการคนเก่งภายใน
องค์การเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว นาไปสู่การทดสอบอิทธิพลของภาวะผู้นาเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลคนเก่ง การ
ประเมินผลคนเก่ง ด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติ ฐ านที่ 2 ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบทางตรงเชิ ง บวกต่ อ
ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์

ภาพที่ 4 อิทธิพลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
2. ปัจจัยผลลัพธ์ของกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
1. อิทธิพลของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้
รางวัลคนเก่ง การประเมินผลคนเก่ง ที่มีต่อผลการดาเนินงาน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ศึกษาได้ดังภาพประกอบที่ 5
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ผลกำรดำเนินงำน (business performance)
ผลการดาเนินงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและ
ผลลั พธ์ที่ไม่เป็ นตัวเงิน ผ่านมุมมองการประเมินผลแบบดุลยภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้าน
การเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ในงานชิ้น นี้ เลื อกวัด ผลลั พ ธ์จ ากการดาเนิน งานใน 4 มุมมอง คือ ด้านการเงิน ด้านลู กค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา ซึ่ ง ก็ คื อ การประเมิ น ผลแบบดุ ล ยภาพ
(Balanced Scorecard ;BSC) เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการจั ด การสมั ย ใหม่ ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดย
Professor Robert Kaplan อาจารย์ป ระจ ามหาวิท ยาลั ย Harvard และ Dr. David Norton ที่
ปรึกษาทางด้านการจัดการ
1) มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) หมายถึง ผลประกอบการที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ การเพิ่มรายได้และผลกาไรขององค์การ และการลดลงของต้นทุน หรือการเพิ่มขึ้นของผลิต
ภาพ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง ที่ สุ ด ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ มุ ม องด้ า น
การเงิน เช่น การเพิ่มขึ้นของกาไร การเพิ่มขึ้นของรายได้ หรือยอดขายและการลดลงของต้นทุน
เป็ น ต้ น Professor Robert Kaplan และ Dr. David Norton และได้ พ บว่า การวัด ผลทางด้ าน
การเงินเพียงอย่างเดียวจะแสดงให้เห็นเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่สามารถวัดผลปัจจัยภายนอกที่
มีผลต่อองค์กรได้และไม่สามารถวัดสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Assets) ที่ส่งผล
กระทบโดยตรงในการแข่ งขั น ระยะยาว ทั้ งสองท่ า นจึ งได้ เสนอแนวความคิ ด ในเรื่ อ งของการ
ประเมินผลองค์กรที่มีดุลยภาพมากขึ้น ได้กล่าวถึงการพิจารณาตัวชี้วัด โดยแยกออกเป็น 4 มุมมอง
ประกอบด้ ว ย มุ ม มองด้ า นการเงิ น (Financial Perspective) มุ ม มองด้ า นลู ก ค้ า (Customer
Perspective) มุ ม ม อ งด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ภ า ย ใน อ งค์ ก ร (Internal Business Process
Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒ นา (Learning Growth Perspective) ซึ่ง
องค์ประกอบในแต่ละมุมมอง หากทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการที่กล่าวมา
เบื้องต้นได้จะทาให้บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer perspective) หมายถึง การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร ที่ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นส่งผลต่อการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายส่วน
แบ่งการตลาดในลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า การลงทุนในระบบลูกค้า
สัมพันธ์ เพื่อเข้าถึงและให้บริการลูกค้ามากขึ้น เน้นกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าที่
ได้มาตรฐาน การให้บริการด้วยเวลาที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม ตัวชี้วัด มุมมองด้านลูกค้า เช่น ความ
พึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งตลาด การรักษาลูกค้าเก่า การเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ (ศุภางค์ นันตา,
2555: 11; Jantana, 2010: 139; Viroj, 2009: 119) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจที่ไม่เป็นตัว
เงิน ได้แก่ความสามารถใน การตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าใน
กระบวนการดาเนิ น งานการผลิ ตและส่ งมอบสิ นค้าหรือบริการหรือคาแนะนาต่างๆ ที่ให้ กับลูกค้า
ลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้า ลูกค้า ใหม่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์และและแบรนด์ที่ดีในการ
ดาเนินกิจการจนเป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับของลูกค้าและบุคคลทั่วไป
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal-business perspective) หมายถึง การวิจัย
และพัฒ นานวัตกรรมใหม่ห รือผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ที่มีคุณ ภาพขององค์กร รวมถึงเวลาที่ใช้ในการนา
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ผลิตภัณ ฑ์เข้าสู่ท้องตลาด ตลอดจนความสาเร็จในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ เน้นการบริห ารจัดการ
ภายในองค์การวิธีในการรักษาลูกค้า พร้อมทั้ง ดึงดูด หรือแสวงหาลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องมีกระบวนการ
ที่ดีในการสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าและบุคลากรในองค์กรซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
องค์ ก รในด้ า นการเงิ น ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นมุ ม มองด้ า นกระบวนการภายใน เช่ น ผลิ ต ภาพหรื อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร วงจรเวลา องค์การสามารถนากลยุทธ์การเพิ่มคุณค่า
(Value Added) ไปประยุกต์ใช้กับ กิจกรรมในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภท คือ
กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนา การผลิต การตลาดและการบริการ และ
กิจ กรรมสนั บ สนุ น ได้แก่ การจั ดการทรัพยากรองค์การ ทรัพ ยากร-มนุษย์และสิ่ งอานวยความ
สะดวก ซึ่งองค์การจะต้องเพิ่มคุณค่าให้กับทุกกิจกรรมเพราะจะนามาซึ่งการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ต้นทุนต่า สร้างผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในฐานะของผู้กาหนดนโยบายและให้การสนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหารที่โปร่งใส
การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงความสามารถในการสื่อสาร
จะทาให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้
บรรลุ เป้ า หมายขององค์ ก าร ( Baer and Frese, 2003) สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ Von
Nordenflycht (2007) ที่พบว่าความเป็นเลิศในการดาเนินงานที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรภายใน
องค์การ จะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and growth perspective) หมายถึง
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความต้ อ งการทางด้ านจิต ใจของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในฐานะคนส าคั ญ ของ
องค์การและสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของให้ เกิดขึ้นกับพนักงานอยู่เสมอ ความสมบูรณ์ ของ
ข้อมูลระบบสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของพนักงานในการให้ข้อเสนอแนะ การฝึกอบรมพนักงาน
ทัศนคติและความพึงพอใจของบุคลากร ผลลัพธ์การดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ และผลิตผล
จากการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในองค์ ก าร ถ้ า เชื่ อ มโยงกั บ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด ผลลัพธ์ของความสาเร็จที่เกิดขึ้นสามารถทานายความสามารถขององค์ การใน
เชิงการแข่งขันได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเกิดประโยชน์สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์การ ซึ่งผลลัพธ์สามารถจับต้องและวัดผลได้ (Santos,2010 ; Kaplan and Norton, 2004)
นอกจากนี้ The Balanced Scorecard ยังแสดงให้เห็นสาคัญ และความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนที่กลยุทธ์ได้อย่างดี ในฐานะเครื่องมือด้านการวัดผลการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของ
องค์การที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ผลการดาเนินงานระดับ
บุคคล พบว่าผลการดาเนินงานองค์การส่วนหนึ่งเกิดจากการพนักงานโดยเฉพาะกลุ่ มคนเก่ง หากมี
การบริหารกลุ่มคนเก่งที่สามารถจูงใจให้มีความมุ่งมั่นในการทางานและผูกพันธ์กับองค์การ อัตรา
การลาออกของพนักงานลดลงสร้างความยั่งยืนในการจ้างงาน (Neal and Mannix, 2005) จึงอาจ
กล่ าวได้ ว่ากระบวนการการจั ดการทรัพยากรมนุษ ย์เป็ นปั จจัยส าคัญ ที่ ส ร้างความส าเร็จให้ กั บ
องค์การ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
จ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาอาชีพ ผลการดาเนินงานระดับองค์การจะพบว่ากลยุทธ์การบริหารคน
เก่งส่งผลให้องค์การเกิดความยั่งยืนและความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์
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ที่ดีให้กับองค์การ (Kirkman and Shapiro, 2001: 305)
นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานนั้นหากอธิบายด้วยทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร จะพบว่า
ผลการดาเนินที่ดีเกิดจากการที่องค์การมีความได้เปรียบในด้านทรัพยากรภายในองค์การ โดยจะ
เห็นว่า องค์การที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิต มีเครื่องจักร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสภาพคล่องทางการเงิน มีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเติบโตขององค์การ มี
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ ในขณะนั้น ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่าองค์การมีทรัพยากรที่มีคุณ ค่า
องค์การอื่นลอกเลียนแบบได้ยาก ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ ดังนั้นย่อมทาให้องค์การเกิดความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขัน สามารถส่งผลถึงผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายได้
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน (Operation Effectiveness)
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน หมายถึง หมายถึง การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโดยต้องเชื่อมโยงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติงานในองค์การ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีต้นทุนต่าที่สุด โดยก่อให้เกิดความพึงพอใจสร้างคุณค่าในการส่งมอบให้ลูกค้า
และเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจขององค์การ ประกอบด้ วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
และ2)ด้านกระบวนการ (Process)
1) ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) หมายถึง การด าเนิ น การด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในการปรับ ปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่า เป็นที่พอใจของลูกค้า ให้ความสาคัญต่อ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดหรือมากกว่า ขณะที่ผลการดาเนินธุรกิจย่อม
มีที่มาจากการใช้ทรัพยากรพื้นฐานของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาทักษะการจัดการ
เทคโนโลยีและความสามารถในการตอบสนองความต้องการลู กค้า การแสวงหานวัตกรรมใหม่
ธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่ ไปกับการปรับปรุงกระบวนการพื้นฐาน
ทั่วไป เช่น การลดต้นทุนและการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ การเลือกใช้ยุทธวิธีใน
การทาธุรกิจ ที่เหมาะสมก็จ ะส่ งผลทาให้ ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น มีผ ลการดาเนิ นงานโดยรวมดีขึ้น
รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ธุรกิจได้ (Spanoe , Zaralis and Lioukas, 2004)
2) ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง การทางานที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าหรือมีการ
ปรับปรุงระบบการให้บริการที่รวดเร็วส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าและภาพลักษณ์องค์การ
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากกว่ามาตรฐานที่ กาหนด มุ่งปรับปรุงกระบวนการ
เพื่ อ สร้ างคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารและการส่ งมอบ การท างานที่ ได้ มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้ อ ง
สะดวกขึ้น และด้านผลลัพธ์ อันได้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ คือ การทางานที่มีคุณภาพ ทันเวลา
เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากกว่ามาตรฐานที่กาหนด และเกิดประโยชน์ผลกาไร ต่อ
องค์ ก าร (Millet,1954; ทิ พ าวดี เมฆสวรรค์ ,2538; Ahmed and Gelaidan, 2013: 306) การ
ทางานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ต่างก็ตระหนักถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั่นแสดงว่า องค์การจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ สิ่งสาคัญประการหนึ่ง
อยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทางาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประโยชน์ของการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ช่วยทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางานใหม่
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จในการทางานและช่วยลด
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ความซ้าซ้อนของงาน ช่ว ยท าให้ การทางานบรรลุ เป้าหมายที่ วางไว้ด้ว ยวิธีการที่รวดเร็ว ท าให้
องค์ ก รมี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ าพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ได้ ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพ (Quality) ลดความ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และกาลังคน
องค์ประกอบของประสิทธิภาพที่ใช้ในการประเมินองค์การแบ่งเป็น 4 ข้อด้วยกัน คือ 1)
คุณภาพของงาน (Quality) ผลผลิ ตจะต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมี
ความพึงพอใจ นั่นคือผลงานถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และ
ลู ก ค้ าพึ งพอใจ 2) ปริ ม าณงาน (Quantity) งานเป็ น ไปตามความคาดหวังของหน่ ว ยงาน โดย
ผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงานหรือเป้าหมายขององค์การ 3) เวลา
(Time) เวลาที่ ใช้ ในการด าเนิ น งานเหมาะสมตามหลั ก การและมี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค ให้ ทั น สมั ย
สะดวกและรวดเร็ว 4. ค่าใช้จ่าย (Costs) มีความเหมาะสมกับเนื้องาน นั่นคือลงทุนน้อยแต่ได้ผล
กาไรมาก ประสิทธิภ าพ ในมิติของค่าใช้ จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
การเงิน วัส ดุ เทคโนโลยี อย่ างประหยัดคุ้มค่า ความสู ญ เสี ยน้อย (Petersen and Plowman,
1953) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ปัจจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ประกอบด้วย 3 ปัจจัยได้แก่
1) ปั จจัยด้านโครงสร้างองค์กร องค์กรจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างที่
เหมาะสม ทั้งด้านนโยบายที่ครอบคลุมไปถึงการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดพันกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว การกาหนด
มาตรฐานเกี่ย วกับ การปฏิบัติงานและการดาเนินงาน เป็นต้น ด้านการบริห ารและการจัดการที่
ครอบคลุมถึงการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับงานใหม่ ความซับซ้อน ความเป็นทางการ การรวมศูนย์หรือ
กระจายอานาจ การจัดสายงาน การจัดกลุ่มงาน การบังคับบัญชา การสั่งการ การควบคุมการ
ทางาน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามกากับ
ดูแล และการประเมินผลการทางาน 2) ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดเพราะบุคคลคือ
หมู่คณะที่รวมตัวกันเป็นองค์กร มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาทในการทางานหรือดาเนินงานต่าง
ๆ สั ม พั น ธ์กัน เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ ประสิ ท ธิภ าพขององค์ ก ร ขึ้ น อยู่กั บ คุณ ลั ก ษณะและ
คุณสมบัติที่พึงปรารถนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการบริหารจัดการ ความ
เป็นผู้นา เจตคติ ค่านิยมที่พึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคนและพัฒนางาน รวมทั้งการ
ปรับ เปลี่ ย นให้ สอดคล้ องกับ นโยบาย และแผนการดาเนินงานขององค์กร และ 3) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี เป็ น ปั จ จั ย ที่มี อิท ธิพ ลต่อ การออกแบบกระบวนการ การควบคุ มและการตรวจสอบ
คุณภาพ รวมทั้งการจัดทาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงการบริการ การตลาด เพื่อการดาเนินธุรกิจ และ
หากอธิบายความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้วย ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร จะ พบว่า การ
ที่องค์การจะมีการปรับปรุงกระบวนการทางาน กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐานเหนือคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องนั้น องค์การต้องอาศัยบุคลากรที่เก่ง มีความรู้ ความสามารถ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจการ มีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่า ยากแก่การลอกเลียนแบบเพื่อสร้าง
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งการกาหนดนโยบาย วัฒนธรรม บรรยากาศใน
การทางานที่เน้นทั้งคุณภาพและผลิตภาพ ให้พนักงานตระหนักในคุณภาพทุกๆกิจการที่กระทาจะ
ส่งผลให้องค์การ ยังผลให้มีความได้เปรียบคู่แข่งทั้งในด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเป็น
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ที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ
ดังนั้นสรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ความสามารถและทักษะในการทางานของบุคคลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การทั้ง
ในแง่ของการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอันเป็นผลผลิตจากกระบวนการทางาน และการ
ปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามที่กาหนดไว้ โดยผลิตภาพจากการทางาน
ต้อ งสู งที่ สุ ดเพื่ อ บ่ งบอกประสิ ท ธิภ าพการท างานและจะส่ งผลไปยั งผลการด าเนิ น งานที่ ดี ข อง
องค์การต่อไป
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่สาคัญอันเกิดจากการจัดการ
คนเก่งเชิงกลยุทธ์เพื่อนาไปทดสอบอิทธิพลของงการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์กับผลการดาเนินงาน
ด้วยสมมุติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 3 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลกระทบทางตรงเชิง
บวกต่อผลการดาเนินงาน

ภาพที่ 5 อิทธิพลของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
สมมติฐานที่ 4 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลกระทบทางตรงเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สมมติฐานที่ 6 ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลกระทบทางอ้อมเชิงบวก
ต่อผลการดาเนินงานโดยมีประสิทธิภาพการดาเนินงานทาหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน
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ภาพที่ 6 อิทธิพลของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทางาน
และส่งผ่านประสิทธิภาพการทางานไปยังผลการดาเนินงาน
3. อิทธิพลของประสิทธิภาพการดาเนินงานที่มีต่อผลการดาเนินงาน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษาได้ดังภาพที่ 8
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนกับผลกำรดำเนินธุรกิจ
การดาเนินงานของธุรกิจภายใต้การแข่งขันด้านเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใน
ยุคปัจจุบัน พบว่าประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธุรกิจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจว่าจะไปในทิศทางใด ดังนั้นการที่องค์การมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง
ย่อมทาให้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขันและได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Hao, 2000) หาก
ธุรกิจมีการดาเนินกลยุทธ์ในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มคุณภาพ และความรวดเร็วในการ
ให้บ ริการ และการสร้างความแตกต่างประกอบกับการใช้ กลยุทธ์เฉพาะในการแข่งขันย่อมส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจ (Spanos, Zaralis and Lioukas, 2004) ผลการดาเนินธุรกิจมีที่มาจาก
การใช้ทรัพยากรพื้นฐานของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ (Spanos and Lioukas, 2001) องค์การจึง
ต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ในการบริหารจัดการ องค์การ ทักษะงาน บริการ การจัดการเทคโนโลยี
และความสามารถในการตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ตลอดจนการแสวงหาและพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ให้แก่ธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการทาธุรกิจที่มีมูลค่าให้แก่องค์การ ย่อมเกิดผลทาให้
ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น มีผลการดาเนินงานโดยรวมดีขึ้น รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ธุรกิจ
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ได้ในที่สุด การศึกษาในประเด็นการเชื่อมโยงประสิทธิภาพการทางานของ Calantone et al. (2002)
แสดงให้ เห็ น ว่าประสิ ท ธิภ าพการด าเนิน งานเป็ น ปั จจั ยที่ ส าคั ญ ที่ส่ งผลต่ อผลการดาเนิ น งานของ
องค์การ การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์และบริการ ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากคู่แข่ง (Berthon et al.,
1999) ให้ เป็ น ที่ ต้ อ งการของลู ก ค้ า (customer orientation) องค์ ก ารจะต้ อ งมี ก ารบู ร ณาความ
ต้องการของลูกค้ากับทรัพยากรที่อยู่ภายในองค์การ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมที่เพิ่ม
คุ ณ ค่ า (value added activity) ซึ่ ง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ที่ มี
กระบวนการความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในทุกฝ่าย นอกจากลูกค้าภายนอกที่องค์การให้ความสาคัญ
แล้ว ลูกค้าภายใน ซึ่งหมายถึงพนักงานที่อยู่ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สินค้าและ
บริการ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่องค์การต้องให้ความสาคัญ เพราะถือเป็นปัจจัยหลักที่
สาคัญต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเช่นเดียวกัน
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงนาไปสู่การทดสอบอิทธิพลของประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน ที่มีต่อผลการดาเนินธุรกิจ มีสมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 5 ประสิทธิภาพการดาเนินงานส่งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อผลการ
ดาเนินงาน

ภาพที่ 7 อิทธิพลของประสิทธิภาพการดาเนินงานที่มีต่อผลการดาเนินงาน
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สรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำและสมมติฐำนของกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง และการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สามารถสรุปสมมติฐาน
ของการวิจัย ได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐำนที่
สมมติฐำนที่ รำยละเอียดของสมมติฐำน
H1
วัฒ นธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มี อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถใน
การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
H2
ภาวะผู้นาเชิงการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
H3
ความสามารถในการจั ด การคนเก่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน
H4
ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
H5
ประสิทธิภาพการดาเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
H6
ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดาเนินงาน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจั ยเรื่ อง ความสามารถการจัดการคนเก่งที่ส่ งผลต่อผลการปฏิบัติงานของบริษั ทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถในการจัดการคนเก่งต่อผลการดาเนินงานขององค์กร โดยผู้วิจัย
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการจั ด การคนเก่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย3. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ส่งผลต่อผล
การดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ในรูปแบบ
นา-แบบรอง (Dominant-less Dominant Design) มีการผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ด้ว ยการใช้ วิธีวิจั ย เชิ งปริม าณเป็ น หลั ก และวิธีวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพเสริม เพื่ อ ขยายความ
ตรวจสอบยืนยันและเพิ่มความลึกของข้อมูล โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการวิจัยความสัมพันธ์แบบ
เชิงสาเหตุ (Causal Research) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause and
Effect Relationships) ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณ นา (Descriptive research) โดยใช้ ส ถาน
ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of
analysis) ซึ่งวิธีวิจัยที่นามาใช้ดาเนินงานวิจัยมีดังนี้
1. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มุ่งศึกษาแบบเชิงสาเหตุ (Causal
research) โดยอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรเหตุ แ ละตั ว แปรผล (Cause and effect
relationship) เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของ
ความสามารถจัดการคนเก่งที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์
2. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อขยายความและข้อมูลเชิงลึก
สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถจัดการคนเก่งที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน
ของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเลื อ กใช้ วิ ธี วิ ท ยาแบบปรากฏการณ์ วิ ท ยา
(Phenomenological research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) (ชาย โพธิสิตา,
2554 ; Patton,1990) กับ ผู้ บริห ารระดับสู งขององค์การหรือผู้บริห ารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 มิติคือ ด้านขั้นตอน ด้านกระบวนการ
และด้านผลที่ได้รับ แสดงได้ดังแผนภาพ
ขั้นที่ 1 การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี
มุมมองพื้นฐาน

สรุปแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

กรอบแนวคิดการวิจยั

ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
2.การสร้างแบบสอบถาม

1.กาหนดนิยามศัพท์ 2.สร้าง
แบบสอบถาม 3.ตรวจสอบเครื่องมือ

แบบสอบถามที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการวิจยั

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่งแบบสอบถามให้กับประชากรที่เป็น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
คนเก่งเชิงกลยุทธ์บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ โดยใช้สถิติ

ข้อมูลความสัพพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์การ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขั้นที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ
5.การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธี
ปรากฏการณ์วิทยา

6.การสรุปผลการวิจยั

การสัมภาษณ์เชิงลึก

สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และอภิปรายและให้
ข้อเสนอแนะ

การวางกลยุทธ์การจัดการคนเก่งของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
รายงานผลการวิจัยการจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนใน
การจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีการดาเนินงานวิจัย เพื่อมานาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและโครงร่างการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบสอบถาม ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการคน
เก่งเชิงกลยุ ท ธ์ที่ ส่ งผลต่อ ผลการดาเนิ นงานของบริษั ท ในตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยการ กาหนดนิยามศัพท์ และสร้างแบบสอบถามการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ และความ
เหมาะสมของเครื่ อ งมื อ วัด ความเที่ ย ง โดย ใช้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Item of Objective
Congruence index) ทดสอบเครื่องมือมีผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แล้วนาไป try out กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
ความเชื่อมั่นวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach, 1984)โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอน
บาคที่มีค่าตั้ง 0.70 ขึ้นไป จึงจะเชื่อถือและยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยส่งแบบสอบถามไปยังประชากรคือ บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จัดการในสายงาน
ทรัพยากรมนุษย์หรือสายงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายของ
องค์กร
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์
และถู ก ต้ อ งก่ อ นน าไปวิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมAMOS โดยใช้ เทคนิ ค สถิ ติ Structural Equation
Modeling (SEM) ซึ่งจะได้ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของตัวแปรการวิจัยที่ได้จากข้อมูล
เชิงปริมาณ
ขั้นตอนที่5 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อขยายและเพิ่มความลึกของข้อมูลของตัวแปรการวิจัย
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย โดยการนาสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
มาสรุปร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของตัวแปรการวิจัย แล้ว
สรุ ป และอภิ ป ราย และให้ ข้ อ เสนอแนะแนวทางการวิจั ย แล้ ว น างานวิจัย ทั้ งหมดมาเขีย นรายงาน
ผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ธุ ร กิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ งหน่ ว ย
วิ เคราะห์ (Unit of Analysis) ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ระดั บ องค์ ก าร ผู้ วิ จั ย จึ ง ใช้ ข้ อ มู ล ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีทั้งสิ้น จานวน 758 แห่งทั่วประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561)
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กลุ่มตัวอย่ำง
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีผสมผสาน ในรูปแบบนา-แบบรอง ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเสริม ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมี 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน
287 แห่ง เริ่มด้วยการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยตามข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน758 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีจานวน แต่ในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับธุรกิจใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยมีผู้จัดการระดับต้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายขององค์การเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่ต้องสอดคล้องกับสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Hair (2010) กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างว่า ควร
เป็ น 10-20 เท่ าของตัวแปรสั งเกต ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรสั งเกตจานวน 16 ตัวแปร จึงต้องมีขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 160-320 ตัวอย่าง
2. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงคุณภาพ ในงานวิจัยนี้จะใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
หลั ก ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น (Non probability Sampling) ด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) กับประชากรที่ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่สอดคล้องกับการวิจัยและสามารถเป็น
ผู้ให้ ข้อมูล (Key informants) ในระดับลึ กได้ (Patton, 1987; Dixon et al., 1987; สิ น พันธุ์พิ นิจ ,
2553) โดยเลือกจากบริษัทที่มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น บริษัทที่อยู่ใน SET
100 ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนติดต่อกัน การได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนแสดงถึงบริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ถื อ ได้ว่ าเป็ น บริษั ท ที่ มี ศัก ยภาพในการน า
แนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดาเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยง
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) จานวน 5 บริษัท และอีก 1 บริษัทที่มีแนวโน้มจะเข้าร่วมดาเนินการ
ในอนาคต ผู้ให้ข้อมูลหลักรวมจานวนทั้งสิ้น 6 บริษัท

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
การวิจัยนี้มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ตั ว แปรแฝงภำยนอก มี จ านวน 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ 1) วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเชิ ง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จานวน 3 ตัวแปร คือ ค่านิยมร่วมในการทางาน พฤติกรรม
สร้ า งสรรค์ และสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร และ 2) ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จานวน 3 ตัวแปร คือ การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง การให้
ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา
กลุ่มที่ 2 ตัวแปรแฝงภำยใน มีจานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความสามารถในการจัดการคน
เก่งเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตจานวน 4 ตัวแปร คือ การสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง
การให้รางวัลคนเก่ง และการประเมินผลคนเก่ง 2) ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกต จานวน 2 ตัวแปร คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ และผลการดาเนินงาน 3) ผลการ
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ดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จานวน 4 ตัวแปร คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า
มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจั ย สามารถจาแนกได้ 2 กลุ่ มตามวิธีก ารวิจัย ได้ แก่ 1. วิธีวิจัย เชิ ง
ปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และ 2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi – Structured Interview) อธิบาย รายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็ นของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละธุรกิ จ
ประกอบด้วย 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคาถามแบบปลายปิด
(Close-Ended Questionnaire) และเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 5 ข้อ
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งงาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งในประเทศไทยมีลักษณะ
ค าถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) และเป็ น ค าถามแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 4 ข้อ ประกอบด้วยประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดาเนินงาน มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด จานวนพนักงาน
ตอนที่ 3 ข้ อมู ล แสดงความคิด เห็ น เกี่ย วกั บ ปั จจั ยสาเหตุ การจั ด การคนเก่งโดยปรับ จาก
แบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม จานวน 18 ข้อ ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์การ
เชิงสร้ างสรรค์ 9 ข้ อและภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง 9 ข้ อ ลั ก ษณะค าถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า(Likert Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์และ
ผลการปฏิบัติงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่
ได้ทบทวนวรรณกรรม จานวน 20 ข้อ ประกอบด้วยการสรรหาคนเก่ง 5 ข้อ การพัฒนาคนเก่ง 5 ข้อ
การให้รางวัลคนเก่ง 5 ข้อ การประเมินผลคนเก่ง 5 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า(Likert Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 5 ข้อมูลแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับประสิทธิภ าพการดาเนินงานของธุรกิจการโดย
ปรั บ จากแบบสอบถามจากงานวิ จั ย ที่ ได้ ท บทวนวรรณกรรม จ านวน 6 ข้ อ ประกอบด้ ว ยด้ า น
ผลิตภัณฑ์ 3 ข้อและด้านกระบวนการ 3 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 6 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานโดยปรับจากแบบสอบถามจาก
งานวิจั ยที่ ได้ทบทวนวรรณกรรม จานวน 13 ข้อ ประกอบด้ว ยลั กษณะมุมมองด้านการเงิน 3 ข้ อ
มุมมองด้านลูกค้า 3 ข้อ มุมมองด้านกระบวนการภายใน 3 ข้อ มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
4 ข้อ คาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Likert Scale) 5 ระดับ
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ตอนที่ 7 ค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้แนวคาถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi–Structured Interview) เพื่อสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารระดับสูงขององค์การ / ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัทที่กาหนด โดยผู้วิจัยเลือกจากด้วยวิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability
Sampling) โดยเลือกผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling จานวน 6 แห่ง ซึ่งข้อมูลที่ได้
จะนาไปใช้เป็นข้อมูลเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนแสดงข้อมูล
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย 8 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ตอนที่ 3 ผลลัพธ์จากการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพงานจากการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 5 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความโดดเด่นของบริษัท
ตอนที่7 การจัดการกับกลุ่มพนักงานที่เป็นคนเก่งภายใต้วิกฤต
ตอนที่ 8 ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลหุ้นยั่งยืน

กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัยและกำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลของความสามารถจั ด การคนเก่ ง ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของธุ ร กิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
กำรวิจัยเชิงปริมำณ
1. การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
1.1 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กาลังศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลกาหนดนิยามปฏิ บัติการของ
ตัวแปร ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องมือที่เป็นข้อคาถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นกาหนด
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อนามาเป็นกรอบการสร้างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์
1.2 จัดทาแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเชิ งปริมาณตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยนิยามศัพท์ของตัวแปรที่ได้พัฒนาขึ้นมา มีจานวน 5 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวชี้วัด ปัจจัย
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เชิงสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง จานวน 2 ตัวแปร ตัวชี้วัดการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
จานวน 1 ตัวแปร ตัวชี้วัดผลลัพธ์เกิดจากการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ จานวน 2 ตัวแปร
1.3 น าแบบสอบถามที่ ส ร้างขึ้น ตามกรอบแนวคิ ดการวิจัย น าเสนออาจารย์ ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย
1.4 ดาเนิ น การปรับ ปรุ งแก้ ไขแบบสอบถามตามที่ อ าจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ได้ ให้
คาแนะนาแล้ว ผู้วิจัยนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้ถูกต้อง
และ ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.4.1 ผศ.ดร.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยบริหารจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1.4.2 ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน อาจารย์ประจาคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1.4.3 ดร.ลั่น ทม จอนจวบทรง ประธานหลักสูตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิตธุรกิจ
ดิจิตอล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1.5 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญแล้ ว น าเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง
2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทดสอบความตรง ความเที่ยงค่าอานาจจาแนก ดังนี้
2.1 ทดสอบความตรงด้วยการนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจ สอบความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) และนาไปปรับปรุงข้อคาถาม จากนั้นหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์วิจัย โดยใช้ IOC (Index of
Item Object Congruence) = Σ R /N โดย R คื อ คะแนนความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญ N คื อ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ และมีการกาหนดคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ดังนี้
+1 หมายถึง คาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามศัพท์
-1 หมายถึง คาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามศัพท์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือนิยามศัพท์
จากนั้นทาการประมวลความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาแบบสอบถาม
เป็ น รายข้อโดยกาหนดว่าค่าดัช นี ความสอดคล้ องของข้อคาถามมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ถือว่าข้อ
คาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือนิยามศัพท์ และสามารถนามาใช้ในการสอบถาม
ได้ (Rovinelli and Hambleton, 1976)
2..2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น เพื่อนาไปใช้แก้ไขให้ สมบูรณ์ ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยใช้สูตรสั มประสิ ทธิ์แอลฟา
(Alpha coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach) และนาไปทดลองใช้ (Try out) โดยสุ่มแบบเป็น
ระบบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยต้องมีค่าตั้งแต่ α = 0.70 ขึ้นไป จึงยอมรับได้ (Hair et al., 2006 ) ในการ
ทดสอบครั้งนี้ พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดมีค่าสั มประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง
0.835- 0.991 โดยแสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ทดสอบค่าความเชื่อมั่น Reliability
ตัวแปร
1.วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้ำงสรรค์
1.1 การมีค่านิยมร่วมในการทางาน
1.2 พฤติกรรมสร้างสรรค์
1.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในขององค์กร
2.ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
2.1 การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง
2.2 การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.3 การกระตุ้นทางปัญญา
3.กำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
3.1 การสรรหาคนเก่ง
3.2 การพัฒนาคนเก่ง
3.3 การให้รางวัลคนเก่ง
3.4การประเมินผลคนเก่ง
4. ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
4.1 ด้านผลิตภัณฑ์
4.2 ด้านกระบวนการ
5. ผลกำรดำเนินงำน
5.1 มุมมองด้านการเงิน
5.2 มุมมองด้านลูกค้า
5.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน
5.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
รวม

จำนวน ค่ำสัมประสิทธิ์ แอลฟำ
ข้อคำถำม Cronbach’s alpha
3
3
3

0.924
0.869
0.911

3
3
3

0.911
0.835
0.884

5
5
5
5

0.835
0.926
0.930
0.957

3
3

0.921
0.951

3
3
3
4
57

0.844
0.926
0.739
0.858
0.991

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ โดยตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่สาคัญและแนวคาถาม ในการวิจัย
ที่ ไ ด้ พั ฒ นาจากการทบทวนเอกสาร แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi –Structured
Interview) กาหนดประเด็น คาถามการสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) เครื่องบันทึกเสียง
สมุดบันทึก ปากกา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การวิจัยในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กำรรวบรวมข้อมูล
ส าหรับ วิจั ย เชิงปริม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ตามขั้ น ตอนและ
วิธีการดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 การใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางจากประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทยังดาเนินงานอยู่จานวน 758 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจานวน
287 แห่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างว่า ควรเป็น 10-20 เท่าของตัวแปรสังเกต ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปร
สังเกตจานวน 16 ตัวแปร จึงต้องมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 160-320 ตัวอย่าง Hair (2010)
1.2 จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะวิ ทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้จัดการระดับต้นขึ้นไปในสายงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ห รือสายงานที่ เกี่ ยวข้ อง/กรรมการผู้ จัดการหรือผู้ บ ริห ารที่ มีส่ วนในการก าหนด
นโยบายของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดส่งแบบสอบถามทางออนไลน์จานวน 320 ชุด ตามฐานข้อมูลตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มกั น นี้ ผู้ วิ จั ย ติ ด ตามด้ ว ยการสอบถามทางออนไลน์ เพื่ อ ให้
แบบสอบถามกลับมาให้มากที่สุดภายในเวลาการเก็บข้อมูล 60 วัน
1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามที่ได้กลับมา ดัง
ตาราง
ตารางที่ 4 รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
กำรรวบรวมข้อมูล
1. จานวนแบบสอบถามที่ส่ง
2. จานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ
3. จานวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์

จำนวน(ชุด)
320
291
287

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
2.1 การเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักตามวิธีปรากฏการณ์วิทยาโดยเลือกผู้ให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง
โดยกาหนดให้ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปในสายงานทรัพยากรมนุษย์และ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายต่างๆขององค์การ โดยเป็นองค์การ
ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการบริหารทรัพยากรที่ดีมีระบบการจัดการคนเก่งในองค์การ อยู่ใน SET
100 และเป็นองค์การที่ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนติดต่อกันซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนและธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์การ จานวน 5 องค์กร และ1 องค์การที่เตรียมตัวเข้าสู่หุ้นยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ผู้ให้
ข้อมูลทุกท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทั้งสิ้น นอกจากนั้น
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ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีความเต็มใจในการเปิดเผยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยที่ผู้วิจัย
จะนาเสนอผลเป็นภาพรวมและไม่ระบุชื่อองค์กรแต่อย่างใด
2.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลายได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Dept
Interview) นอกจากนั้นยังมีการถามซ้าในสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์ไว้เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
ความหมายของผู้ให้ข้อมูลและเป็นการตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือและถูกต้องของผลการวิจัยอีกด้วย
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมื อที่สาคัญในการ
ดาเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่นัดผู้บริหารเพื่อสัมภาษณ์โดยติดต่อทางโทรศัพท์และเดินทางไปที่
บริษัทของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองและแนะนาตนเองพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นตามประเด็นคาถามของแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างและ
ควบคุมไม่ให้ การสัมภาษณ์ ออกนอกประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้ บันทึกข้อมูลด้วย วิธีการเขียน ใช้เครื่อง
บัน ทึกเสียง บั น ทึกภาพนิ่ งซึ่งเป็ น เอกสารเชิงพรรณนาในระหว่างการเก็บรวบรวม ข้อมูล เพื่อเก็บ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกตเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั นธ์ เชิ ง สาเหตุ แ ละผลลั พ ธ์ ข อง
ความสามารถจัดการคนเก่งต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างเป็นระบบ

กำรจัดกระทำกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ การจัดกระทา
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกรรมการผู้จัดการและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแบบสอบถามตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ท างาน ต าแหน่ งงาน ตอนที่ 2 ประกอบด้ ว ยประเภทของธุ รกิ จ
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ มูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด จานวนพนักงาน ด้วยการประมวลผลทาง
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และนาข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทั้งหมดในตอนที่ 3-6 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
มีผลต่อความสามารถการจัดการคนเก่งและมีต่อผลการดาเนินงานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ความสามารถในการจัดการคนเก่ง ผลการดาเนินงาน ประสิทธิภ าพการดาเนินงาน
วัฒ นธรรมองค์ ก ารเชิ งสร้ างสรรค์ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง โดยวิธี ป ระมวลผลทางสถิ ติ เชิ ง
พรรณนาและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
นาเสนอ ข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผล การดาเนินการวิจัย และได้
กาหนดการ ให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถามดังนี้ (Best, 1977; บุญชม ศรีสะอาด, 2545; สิน
พันธุ์พินิจ, 2553)
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
กาหนดเป็น 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กาหนดเป็น 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กาหนดเป็น 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กาหนดเป็น 2 คะแนน
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ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

กาหนดเป็น 1 คะแนน

การคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้นในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

= ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด = 5-1 =0.8
จานวนชั้น
4
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคาตอบแบบสอบถาม โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับน้อยที่สุด
1.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบเงื่อนไขพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model) ประกอบด้วย
1.3.1 การวิเคราะห์การแจกแจงปกติ โดยพิจารณาจากค่าเบ้ (Skewness) และค่า
ความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งค่าความเบ้ควรมีค่าอยู่ในช่วง -3 ถึง +3 และค่าความโด่งควรมีค่าอยู่
ในช่วง -10 ถึง +10 แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บัญชา,2557)
1.3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบภาวะที่ตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน(Pearson’s product moment correlation)
1.4 การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยื นยั น (Confirmatory factor analysis) เพื่ อทดสอบ
ยืนยันว่าตัวแปรที่สังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝงได้ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสอง
อันดับ (Second order confirmatory factor analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา,2557) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1.4.1 การพัฒ นาโมเดลการวัด โดยนาข้อมูลและโมเดลการวิจัย จากการทบทวน
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาเป็นโมเดลการวัด 5 โมเดล ได้แก่ โมเดลวัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ โมเดลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โมเดลความสามารถการจัดการคน
เก่งเชิงกลยุทธ์ โมเดลประสิทธิภาพการดาเนินงานและโมเดลผลการดาเนินงาน ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 โมเดลการวัดวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์

ภาพที่ 10 โมเดลการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 11 โมเดลการวัดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ภาพที่ 12 โมเดลการวัดผลการดาเนินงาน
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ภาพที่ 13 โมเดลการวัดความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
1.4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1และ2 ของโมเดลวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ โมเดลภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โมเดลความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
โมเดลประสิทธิภาพการดาเนินงานและโมเดลผลการดาเนินงาน โดยตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์(Model fit) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวแปรแฝง (Construct
Reliability: CR ) ตรวจสอบค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE)
และทดสอบน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading)
1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ เส้นทาง (Path
analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลทางตรงเชิงบวกของโมเดลความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
กั บ โมเดลผลการด าเนิ น งานและโมเดลประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานและอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มของ
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ความสามารถการจัดการคนเก่งกับประสิทธิภาพการดาเนินงาน นอกจากนั้นยังทดสอบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์และความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา
,2557) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.5.1 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model fit) โดย
พิจารณาจากค่าต่อไปนี้ คือ ค่า 2 ค่า 2/df ค่า CFI ค่า GFI ค่า AGFI และค่า RMSEA
1.5.2 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structured Equation Model) เพื่ อ ทดสอบความสั มพั น ธ์เชิงสาเหตุ และผล และประเมิน ความ
สอดคล้ องกลมกลื น ของโมเดลกับ ข้อ มูล เชิ งประจักษ์ (กั ล ยา วานิ ช ย์ บั ญ ชา, 2557) ขั้ น ตอนการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
1) การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โมเดลสมการโครงสร้างของการวิจัยครั้งนี้คือ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง วัฒ นธรรม
องค์ การเชิงสร้ างสรรค์ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ความสามารถการจัด การคนเก่ งเชิ งกลยุท ธ์
ประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน ดังภาพที่. 14

ภาพที่ 14 โมเดลการวัดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
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2) การตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลสมการโครงสร้างกั บ ข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์
(Model Fit)
3) การวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการดาเนินงานและผลการ
ดาเนินงาน
2. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
การจัดกระทาข้อมูลด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูล ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับวิธี วิจั ย
เชิงคุณภาพด้วยการเลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล กาหนดคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล วิธีการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล ความพร้อมสาหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ สังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยการตีความข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล สังเคราะห์ข้อมู ลและนามาสร้าง ข้อสรุป
เพื่ออธิบายให้เห็นถึงข้อมูลความสามารถจัดการคนเก่ง ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกระบวนการ และผลการดาเนินงานขององค์การ ของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ น่าเชื่อถือ
(Credibility) ของข้อมูลด้วยเทคนิควิธีสามเส้าของ Patton คือ (Patton, 1990; สุภางค์ จันทวานิช ,
2553)
2.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of Sources) คือเก็บ ข้อมูล
จากแหล่ง ข้อมูลที่ต่างกันภายใต้วิธีการและเรื่องเดียวกันด้วยการสัมภาษณ์กับธุรกิจอุตสาหกรรม 3
ขนาดได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1 แห่ง อุตสาหกรรมขนาดกลาง 2 แห่งและอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก 3 แห่ง เพื่อสอบทานการให้ข้อมูลของอุตสาหกรรมทั้ง 3 ขนาด และสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการโรงงานหรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และพนักงาน ซึ่งทาให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงสถานที่และบุคคล
2.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods Triangulation) ด้วย การใช้
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมที่ ห ลากหลายได้ แ ก่ การสั งเกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participate
Observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.2.1 การจัดระเบี ยบข้อมูล (Data Organizing) เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและ สะดวกใน
การน ามาใช้ งานโดยการถอดเทปการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กตามแนวค าถามในแบบสั มภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง หลังจากนั้นดาเนินการแบ่งข้อมูลโดยการกาหนดรหัสให้กับข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม คือ รูปแบบ
การความสามารถการจัดการคนเก่ง ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถจัดการคนเก่ง และผลกระทบ
ที่เกิดจากความสามารถจัดการคนเก่ง ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกระบวนการ ผลการดาเนินงานขององค์การ ปัญหาที่พบในการดาเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรั พย์ เพื่อ
ทาความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ เข้าใจและมีประสบการณ์
2.2.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) โดยเขียนในรูปแบบเชิงพรรณนาความที่มา จากการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อบรรยายถึงเรื่องราวอย่างมี ความหมาย

61
และตรงประเด็นกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ด้วยการนาข้อมูลที่ได้มาถอดเทปสนทนาคาต่อคา (Verbatim)
และนาข้อมูลมาจัดกลุ่ม โดยใช้หัวข้อย่อยในแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางสาหรับการจัดกลุ่มและ
เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ในเรื่ อ งเดี ย วกั น ที่ ได้ ม าจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ต่ างกั น เพื่ อ แสดงสาระส าคั ญ ของ
ความสามารถจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2.3 การสรุ ป การตี ค วามและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตรงประเด็ น ของผลการวิ จั ย
(Conclusion, Interpretation and Verification) โดยวิธีการวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูลและนามาสร้างข้อสรุปเพื่ออธิบายให้เห็นข้อมูลความสามารถจัดการคนเก่งส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจหรือไม่อย่างไร และมีปัจจัยใดส่งผลกระทบและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถจัดการคนเก่งของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการจัดการคนเก่งของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณดังนี้
1. สถิติพื้นฐานใช้บรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษาวิ จัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(Reliability) โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขพื้นฐานของการวิเคราะห์โมเดลที่พัฒนาขึ้นด้วยการทดสอบ
ภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพี ย ร์ สั น ซึ่ งค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรต้ อ งมี ค่ าไม่ เกิ น 0.8 จึ ง ไม่ มี ภ าวะที่ ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Hair et al., 2006)
4.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) โดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของโมเดล(Model fit index) และค่าน้าหนักองค์ประกอบ ( Standardized factor
loading) ดังนี้
4.1.1 ค่าไค-สแควร์ (Chi-square, 2) หมายถึง ค่าที่ใช้ทดสอบความกลมกลืนระหว่างเมท
ริกซ์ค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บได้จริง กับเมทริกซ์ค่าแปรปรวน-ค่า
แปรปรวนร่วมของโมเดลที่ พัฒ นาขึ้น ค่าไค-สแควร์มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์มีความกลมกลืนกัน (Diamantopoulous and Siguaw, 2000)
4.1.2 ค่ า ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (Relative Chi-square, 2/df) หมายถึ ง ค่ า ที่ ใ ช้ ป รั บ ลด
อิทธิพลของขนาดตัวอย่างที่มีต่อค่าสถิติไค-สแควร์ เนื่องจากการใช้ค่าไค-สแควร์มีข้อจากัด โดยค่าไคสแควร์จะมีค่าสูงสาหรับ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก ทาให้อาจจะสรุปว่าโมเดลไม่กลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ โดยค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 จะสามารถใช้เพื่อสรุปว่าโมเดล
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ (Schumacker and Lomax, 2010)
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4.1.3 ค่าดัชนีระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative fit index : CFI) หมายถึง
ค่าเปรียบเทียบค่าไค-สแควร์ของโมเดลอิสระลบด้วยองศาอิสระของโมเดลอิสระกับค่าไค-สแควร์ของ
ผู้วิจัยลบด้วยองศาอิสระของโมเดลของผู้วิจัย โมเดลที่พัฒนาขึ้นกับโมเดลโมเดลอิสระ ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบมีค่ามากกว่าหรือเทากับ 0.95 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์(Kaplan,2000)
4.1.4 ค่าดั ช นี ร ะดั บ ความกลมกลื น (Goodness of fit index : GFI) หมายถึงค่าที่ ใช้ วัด
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าไค-สแควร์ของโมเดลของผู้วิจัยและค่าไค-สแควร์ของโมเดลอิสระซึ่งโมเดล
อิสระ คือ ตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน หรือมีค่าแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเป็นศูนย์ ค่าดัชนีระดับความ
กลมกลื น มี ค่ า มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.95 แสดงว่า โมเดลมี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
(Diamantopoulous and Siguaw, 2000)
4.1.5 ค่าดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust goodness of fit index : AGFI)
หมายถึง ค่าที่ได้จาการปรับแก้ดัชนี GFI โดยคานึงถึงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวนตัวแปร และขนาด
ขององศาอิสระ ซึ่งดัชนี AGFI มีสมบัติเหมือนกับดัชนี GFI คือ ค่าดัชนีความกลมกลืนมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.95 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Diamantopoulous and
Siguaw, 2000)
4.1.6 ค่ ารากของค่ าเฉลี่ ย ก าลั งสองของความคลาดเคลื่ อ นโดยประมาณ (Root mean
square error of approximation : RMSEA) หมายถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ของความแตกต่ าง หรือ ความไม่
กลมกลื น ต่ อ องศาอิ ส ระ ค่ารากของค่ าเฉลี่ ย กาลั งสองของความคลาดเคลื่ อนโดยประมาณมี ค่ า
มากกว่า 0.40 จึงจะผ่านเกณฑ์ยอมรับได้ (Hair et al., 2006)
4.2 การวิเคราะห์โมเดลการวิจัย ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลเช่นเดียวกับข้อ 4.1
และค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และค่าอิทธิพลรวม
(Total effect) โดยมีเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
ดัชนีควำมสอดคล้องของโมเดล
p-value of Chi-Square
2/DF
ดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
CFI
GFI
AGFI
RMSEA

เกณฑ์ที่ยอมรับได้
>0.05
<3
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
>0.9
>0.9
>0.9
<0.05
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ และภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ 2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 3. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการดาเนินงาน ที่ส่งผลต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณ ภาพ(Mixed Methods Research) โดยการใช้วิธี
วิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ด้วยแบบสอบถามวิจัยเชิ งปริมาณ
(Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยเลื อกใช้วิธีวิทยา
แบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก
และวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพเสริม เพื่อขยายความ ตรวจสอบยืนยัน และเพิ่มความลึกของข้อมูลเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ลาดับขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ลำดับขั้นตอนกำรนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่อง ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
ข้อมูลเชิงปริมำณ ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ น เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลที่พัฒนาขึ้น
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดจาก
ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
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ข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิง
กลยุทธ์
ตอนที่ 4 ความคิด เห็ น เกี่ย วกั บ ปั จจั ยเชิ งผลลั พ ธ์ข องความสามารถการจั ด การคนเก่ ง
เชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ต่อผลลัพธ์
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของประสิทธิภาพการทางานต่อผลการดาเนินงาน

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้
กาหนดและแปลความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร
ตัวแปร
1. วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ (Cultural Initiative)
1.1 ค่านิยมร่วมในการทางาน (Shared value)
1.2 พฤติกรรมสร้างสรรค์ (Creative behavior)
1.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์การ (Internal Business Environment)
2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership )
2.1 การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (Visional Leadership)
2.2 การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual consideration)
2.3 การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation)
3.การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic talent management)
3.1 การสรรหาคนเก่ง (Talent recruitment)
3.2 การพัฒนาคนเก่ง (Talent development)
3.3 การให้รางวัลคนเก่ง (Talent rewards)
3.4 การประเมินผลคนเก่ง (Talent Performance)
4.ประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Operational Efficiency)
4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Pr0duct)
4.2 ด้านกระบวนการ (Process)
5. ผลการดาเนินงาน (Business performance)
5.1 มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective)
5.2 มุมมองด้านลูกค้า (Customer perspective)

อักษรย่อ
OCR
TSV
COC
IBU
TRFL
TFL
IND
WIS
STM
REC
DEL
REW
PMS
IOP
PRD
PRC
TPE
FN
CUS
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ตัวแปร
5.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal-business perspective)
5.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and growth perspective)

อักษรย่อ
INT
LERN

ตารางที่ 7 อักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ
ค่ำสถิติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อักษรย่อ
ค่าเฉลี่ย (Mean)
X̅
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SD
ค่าความเบ้ (Skewness)
Skew
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
Kur
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ส ห สั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น (Pearson's Product Moment
R
Correlation Coefficient)
ค่าอัตราส่วนวิกฤต (Critical Ratio) หรือค่า t-value
CR
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
SE
ค่าสถิติทดสอบที (t-distribution)
T
ค่าสถิติทดสอบเอฟ (f-distribution)
F
ผลรวมกาลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of squares of deviations)
SS
ค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนกาลังสอง (Mean Squared deviation)
MS
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
MD
ค่ า สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ยกก าลั งสอง (Square Multiple Correlation) หรื อ ค่ า
R2
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ค่าความน่าเชื่อถือของตัวแปรแฝง (Construct Reliability)
Pc
ค่ า ความแปรปรวนเฉลี่ ย ของตั ว แปรที่ ส กั ด ได้ ด้ ว ยองค์ ป ระกอบ (Average AVE
Variance Extracted)
ค่าไค-สแควร์ (Chi-square)
𝒳2
ค่าองศาอิสระ (Degrees of Freedom)
df
ค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)
CFI
ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
GFI
ค่าดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index)
AGFI
ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard SRMR
RMR)
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean RMSEA
Square Error of Approximation)
ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (Critical N)
CN
ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
DE
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ค่ำสถิติ
25 ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
26 ค่าอิทธิพลรวม (Total Effect)

อักษรย่อ
IE
TE

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมและข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่งงานในปัจจุบัน ส่วนข้อมูลทั่วไปของธุรกิจประกอบด้วย ประเภท
ธุรกิจ ระยะเวลาในการดาเนินงาน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และจานวนพนักงานในปัจจุบัน
โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) มีรายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n=287)
ข้อมูลส่วน
บุคคล
เพศ

กำรแบ่งกลุ่ม

ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-45 ปี
มากกว่า 45 ปี
รวม
ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ประสบการณ์
น้อยกว่า 10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม
ตาแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับต้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อื่ น ๆ(ผู้ บ ริ ห ารในส่ ว นงานอื่ น ,ผู้ จั ด การ,กรรมการ
ผู้จัดการเป็นต้น)
Missing Value
รวม

จำนวน

ร้อยละ

101
186
287
112
125
50
287
2
215
70
287
127
71
89
287
72
70

35.2
64.8
100
39.0
43.6
17.4
100.00
7.0
74.9
24.4
100.00
44.3
24.7
31.0
100.00
25.1
24.4

144
1
287

50.2
3.0
100.00
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.80 และเป็นเพศชาย จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20
ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30-45 ปี จานวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ ช่วงอายุ ต่ากว่า 30 ปี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0
ด้านระดับ การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยส่ว นใหญ่ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40
ด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการการณ์ทางาน
น้อยกว่า 10 ปี จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมามีประสบการณ์การทางาน จานวน 89
คน คิดเป็นร้อยละ 31.10
ด้านตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งในสายงานอื่น จานวน
144 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือผู้บริหารระดับต้นในสายงานทรัพยากรมนุษย์ จานวน 72
คน คิดเป็นร้อยละ 25.10

ข้อมูลทั่วไปส่วนของธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ จาแนกตามประเภทธุรกิจ ระยะเวลาการดาเนินงาน มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด และจานวนพนักงานในปัจจุบัน โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) มีรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปส่วนของธุรกิจ
ข้อมูลธุรกิจ
กำรแบ่งกลุ่ม
ประเภทธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ธุรกิจการเงิน
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
รวม
ระยะเวลาในการ น้อยกว่า10 ปี
ดาเนินงาน
11-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม

จำนวน
13
30
22
42
22
55
45
58

ร้อยละ
4.5
10.5
7.7
14.6
7.7
19.2
15.7
20.2

287
153
58
76

100
53.3
20.2
26.5

287

100
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ข้อมูลธุรกิจ
มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด

จานวนพนักงาน

กำรแบ่งกลุ่ม
ต่ากว่า 10,000,000,0000
10,000,000,000050,000,000,0000
มากกว่า 50,000,000,0000
รวม
น้อยกว่า 1,000 คน
1,001-5,000 คน
มากกว่า 5,000 คน
รวม

จำนวน
259
6
22

ร้อยละ
90.2
2.1
7.1

287

100

253
24
10

88.2
8.4
3.5
287

100

ประเภทของธุรกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเทคโนโลยี มี
จานวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.20 รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจประเภททรัพยากร จานวน 55 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 19.20
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจที่มีระยะเวลา
ดาเนินกิจการน้ อยกว่า 10 ปี จานวน 153 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.30 และรองลงมาอยู่ในธุรกิจที่มี
ระยะเวลาดาเนินกิจการมากกว่า 20 ปี จานวน 76 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า 10,000 ล้านบาท จานวน 259 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.20 และ
รองลงมาอยู่ในธุรกิจที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 50,000 ล้านบาท จานวน 22 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 7.70
จานวนพนักงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจที่มีจานวนพนักงาน
น้อยกว่า 1,000 คน มีจานวน 253 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.20 และรองลงมาอยู่ในธุรกิจที่มีพนักงาน
น้อยกว่า 1,001-5,000 คน มีจานวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.40

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสำเหตุของควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ และภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดทั้งระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ดังนี้
2.1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย การมีค่านิยมร่วมในการ
ทางาน พฤติกรรมสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์การ
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ตารางที่ 10 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
(n=287)
วัฒนธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์
การมีค่านิยมร่วมในการทางาน
พฤติกรรมสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์การ
รวมเฉลี่ย

X̅
3.28
3.26
3.27
3.27

S.D.
0.81
0.85
0.78
0.78

ระดับควำมคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 10 พบว่าความคิดเห็นโดยรวมของวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ โดยรวม
อยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีค่านิยมร่วมในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 รองลงมา คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือพฤติกรรมสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 รายละเอียดทั้งระดับความ
คิดเห็นโดยรวม และรายด้านดังนี้
ตารางที่ 11 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีค่านิยมร่วมในองค์การ จาแนกเป็นรายข้อ
ด้ำนกำรมีค่ำนิยมร่วมใน
องค์กำร

มำก
ที่สุด
33

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง
62
117
75

1.องค์กรมีการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมและมี
เป้าหมายในการ
(11.5) (21.6) (40.8)
ปฏิบัติงานในเชิงบวก
2.องค์กรให้ความสาคัญต่อ 38
77
127
การสร้างค่านิยมเชิงบวก
ในดาเนินงานและวิธีการ (13.2) (26.8) (44.3)
ทางานที่ดีที่สุด
3.องค์กรมีวิถีปฏิบัติร่วมใน 33
74
123
การสร้ า งมาตรฐานการ
ทางานที่ดีและเหมาะสม (11.5) (25.8) (42.9)
กับองค์กร
รวมเฉลี่ย

(n=287)
ระดับ
น้อย X̅ S.D. ควำม
ที่สุด
คิดเห็น
3.18 0.95 ปาน
กลาง

(26.1)
45

3.37 0.90

ปาน
กลาง

3.28 0.91

ปาน
กลาง

(15.7)
57
(19.9)
3.28 0.81

ปำน
กลำง
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จากตารางที่ 11 พบว่าระดับความคิดเห็ นต่อวัฒ นธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมี
ค่านิยมร่วมในองค์การอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็ น ในระดับ ปานกลางและ ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ องค์กรให้ ความส าคัญ ต่อการสร้าง
ค่านิยมเชิงบวกในดาเนินงานและวิธีการทางานที่ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 รองลงมาคือองค์กรมี
วิถีปฏิบัติร่วมในการสร้างมาตรฐานการทางานที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและมีเป้าหมายในการปฏิบัติ งานในเชิง
บวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
ตารางที่ 12 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ด้านพฤติกรรมสร้างสรรค์ จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนพฤติกรรม
สร้ำงสรรค์
1.องค์กรกระตุ้นให้
พนักงานมีความ
เป็นนักสร้างสรรค์
อยู่ตลอดเวลา
2.องค์กรกระตุ้นให้
พนักงานมีความ
เป็นนักสร้างสรรค์
อยู่ตลอดเวลา
3.พนักงานในองค์การ
มีความคิด
สร้างสรรค์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันเสมอ

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำกที่สุด มำก
น้อย
กลำง
33
69
117
68
(11.5)

(24)

(40.1) (23.7)

46

51

123

(16.0)

(17.84)

35

74

(12.2)

(25.8)

รวมเฉลี่ย

67

น้อย
ที่สุด

ระดับ
X̅ S.D. ควำม
คิดเห็น
3.23 0.94 ปาน
กลาง

3.26 0.99

ปาน
กลาง

3.29 0.92

ปาน
กลาง

3.26 0.85

ปำน
กลำง

(42.0) (23.3)
120

58

(41.8) (20.2)
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จากตารางที่ 12 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเชิ งสร้ า งสรรค์ ด้ า น
พฤติกรรมสร้างสรรค์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
เมื่อพิจ ารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็ นระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุ ดคือ
พนักงานในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.29 รองลงมาคือ องค์กรกระตุ้นให้พนักงานมีความเป็นนักสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.26 ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรกระตุ้นให้พนักงานมีความเป็นนักสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23
ตารางที่ 13 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
วัฒนธรรมองค์การ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์การ จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำน
สภำพแวดล้อม
มำก
ทำงธุรกิจภำยใน
ที่สุด
องค์กำร
1.องค์กรสนับสนุน
24
ให้มีอิสระในการ
สร้างสรรค์เพื่อ
(8.4)
สร้างบรรยากาศใน
การเสริมสร้างพลัง
และความพึงพอใจ
เชิงบวก
2.องค์กรเปิด
26
โอกาสให้มีการ
นาเสนอความคิด
(9.1)
และรับฟังอย่าง
ลึกซึ้ง
3.องค์กรส่งเสริมให้ 32
มีการผสานทักษะ
เชิงสร้างสรรค์เพื่อ (11.1)
ประสานความ
ร่วมมือโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
มำก

ปำน
กลำง

น้อย

73

144

46

น้อย
ที่สุด

ระดับ
ควำม
คิดเห็น

X̅

S.D.

3.26

0.82

ปาน
กลาง

3.17

0.94

ปาน
กลาง

3.40

0.89

ปาน
กลาง

3.27

0.78

ปำน
กลำง

(25.4) (50.2) (16.0)

79

100

82

(27.5) (34.8) (28.6)
99

107

49

(34.5) (37.3) (17.1)

รวมเฉลี่ย

72
จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การ ด้านสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจภายในองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ
องค์กรส่งเสริมให้มีการผสานทักษะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อประสานความร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมาคือ .องค์กรสนับสนุนให้มีอิสระในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการเสริมสร้างพลังและความพึงพอใจเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
องค์กรเปิดโอกาสให้มีการนาเสนอความคิดและรับฟังอย่างลึกซึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17
ตารางที่ 14 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(n=287)
ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง
การให้ ความส าคั ญ กับ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
การกระตุ้นทางปัญญา
รวมเฉลี่ย

X̅
3.27
3.24

S.D.
0.83
0.79

3.30
3.24

0.78
7.83

ระดับควำมคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 14 พบว่าความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 รองลงมา คือ การเป็นผู้
ก าหนดทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลง มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.27 ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การให้
ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 รายละเอียดทั้งระดับความคิดเห็น
โดยรวม และรายด้านดังนี้
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ตารางที่ 15 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนกำรกำหนด
ทิศทำงกำร
มำก
เปลี่ยนแปลง
ที่สุด
1.ผู้นามีวิสัยทัศน์
32
กว้างไกลในเชิง
ก้าวหน้า นาไปสู่ (11.1)
การมีวิธีการทางาน
ใหม่ เพื่อถ่ายทอด
ไปสู่พนักงานได้
อย่างเหมาะสม

น้อย
ที่สุด

(25.4)

(48.1)

(15.3)

73

91

88

(25.4

(31.7)

(30.7)

34

88

101

63

1

(11.8)

(30.7)

(35.2)

(22.0)

(3.0)

2.ผู้นาเสริมสร้าง
35
ความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติงานของ (12.2)
พนักงานเพื่อให้เกิด
ความผูกพันและ
จงรักภักดีและ
ทุ่มเทต่อองค์การ
3.ผู้นาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
ทาให้พนักงานมุ่ง
ปฏิบัติตน
เช่นเดียวกับผู้นา

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง
73
138
44

รวมเฉลี่ย

ระดับ
X̅ S.D. ควำม
คิดเห็น
3.32 0.86 ปาน
กลาง

3.19 1.00

ปาน
กลาง

3.31 0.96

ปาน
กลาง

3.27 0.84

ปำน
กลำง

74
จากตารางที่ 15 ระดับความคิดเห็นของของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการกาหนดทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้นามีวิสัยทัศน์กว้างไกลในเชิงก้าวหน้า
นาไปสู่การมีวิธีการทางานใหม่ เพื่อถ่ายทอดไปสู่พนักงานได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32
รองลงมาคื อ ผู้ น าประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ในการปฏิ บั ติ ง านท าให้ พ นั ก งานมุ่ ง ปฏิ บั ติ ต น
เช่นเดียวกับผู้นา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือผู้นาเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้เกิดความผูกพันและจงรักภักดีและทุ่มเทต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.19
ตารางที่ 16 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จาแนกเป็นรายข้อ
ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ด้ำนกำรให้ควำมสำคัญกับ
มำก
ปำน
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
1.ผู้นามอบหมายงานโดย
27
75
120
65
คานึงถึงศักยภาพและ
ความสามารถของพนักงาน
แต่ละบุคคล
31
75
119
75
2.ผู้นาส่งเสริมให้พนักงานแต่
(10.8) (26.1) (41.5) (21.6)
ละคนเห็นคุณค่าและ
ความสามารถของตนโดยการ
ยอมรับและชื่นชมผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน
3.ผู้นาส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในองค์กร ใน
การเอาใจใส่และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในองค์กร

23

94

98
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(n= 287)
ระดับ
น้อย X̅ S.D. ควำม
ที่สุด
คิดเห็น
3.22 0.90 ปาน
กลาง
3.26 0.91

ปาน
กลาง

3.23 0.91

ปาน
กลาง

3.24 0.79

ปำน
กลำง

(8.0) (32.8) (34.1) (25.1)
รวมเฉลี่ย

75
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับ ความคิ ดเห็ น ของภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ด้ านการให้
ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้นาส่งเสริมให้พนักงานแต่ละคนเห็นคุณค่าและความสามารถของตนโดยการยอมรับและชื่นชม
ผลการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 รองลงมาคือผู้นาส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีในองค์กร ในการเอาใจใส่และสร้างปฏิสัมพันธ์ในองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ .ผู้นามอบหมายงานโดยคานึงถึงศักยภาพและความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
ตารางที่ 17 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ
1.ผู้นาสามารถปรับเปลี่ยน
ค่านิยม ความคิดของพนักงาน
เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น เต็มใจ
ที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อผลักดัน
องค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
2.ผู้นาสามารถกระตุ้นให้
พนักงานมีการแสดงความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้
ด้วยตนเอง
3.ผู้นาเปิดโอกาสให้พนักงาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ๆ
อยู่เสมอผู้นาเปิดโอกาสให้
พนักงานเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำกที่สุด มำก
น้อย
กลำง
16
78 139
54
(5.6)

31
(10.8)

27
(9.4)

รวมเฉลี่ย

ระดับ
น้อย X̅ S.D. ควำม
ที่สุด
คิดเห็น
3.19 0.80 ปาน
กลาง

(27.2) (48.8) (18.8)

77

100

79

3.20 0.96

ปาน
กลาง

3.21 0.91

ปาน
กลาง

3.20 0.79

ปำน
กลำง

(26.8) (34.8) (27.5)

77

114

69

(26.8) (39.7) (24.0)
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จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความคิดเห็นของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้นาเปิดโอกาสให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอผู้นาเปิด
โอกาสให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 รองลงมา.ผู้นาสามารถกระตุ้นให้พนักงานมีการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ.ผู้นา
สามารถปรับเปลี่ยนค่านิยม ความคิดของพนักงานเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น เต็มใจที่จะพัฒนาตนเอง
เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การสรรหาคนเก่ง การ
พัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลคนเก่ง และการประเมินคนเก่ง มีรายละเอียดทั้งระดับความคิดเห็น
โดยรวม และรายด้านดังนี้
ตารางที่ 18 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
กำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
การสรรหาคนเก่ง
การพัฒนาคนเก่ง
การให้รางวัลคนเก่ง
การประเมินคนเก่ง
รวมเฉลี่ย

X̅
3.15
3.15
3.14
3.15
3.15

S.D.
0.79
0.76
0.75
0.78
0.75

(n=287)
ระดับควำมคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 18 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ โดยรวมอยู่
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด3
ด้านเท่ากัน คือ การสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การประเมินคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การให้รางวัลคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 รายละเอียดทั้งระดับความ
คิดเห็นโดยรวม และรายด้านดังนี้
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ตารางที่ 19 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการสรรหาคนเก่ง จาแนกเป็นรายข้อ

ด้ำนกำรสรรหำคนเก่ง
1.องค์กรมีการวิเคราะห์และ
กาหนดสมรรถนะหลักของคนเก่ง
อย่างชัดเจนเพื่อเป้าหมายการ
แข่งขันของธุรกิจ
2.องค์กรมีการจัดทาแหล่งข้อมูล
คนเก่งภายนอกองค์กร เพื่อสรร
หาคัดเลือกและดึงดูดกลุ่มคนเก่ง
จากภายนอกที่เป็นปัจจุบันเพื่อ
ทันต่อความต้องการขององค์กร
3.องค์กรมีกระบวนการและ
เครื่องมือในที่มีประสิทธิภาพใน
การคัดเลือกกลุ่มคนเก่งภายใน
4.องค์กรมีการจัดกลุ่มคนเก่งให้
ทางานร่วมกัน และร่วมวางแผน
กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
5.องค์กรมีตาแหน่งงานที่รับ
เฉพาะคนเก่งเข้ามาดารง
ตาแหน่งองค์กรมีตาแหน่งงานที่
รับเฉพาะคนเก่งเข้ามาดารง
ตาแหน่ง

มำก
ที่สุด

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
มำก ปำน น้อย
กลำง

22

68

(7.7)

(23.7) (41.1) (27.5)

25
(8.7)

20
(7.0)
28
(9.8)
24
(8.4)

รวมเฉลี่ย

118

79

ระดับ
น้อย X̅ S.D. ควำม
คิดเห็น
ที่สุด
ปาน
3.11 0.899
กลาง

82
109 72
(28.6) (38.0) (24.7)

81
120 66
(28.2) (41.8) (23.0)
62
113 84
(21.6) (39.4) (29.3)
67
123 69
4
(23.3) (42.9) (24.0) (1.4)

3.21

3.19
3.11

3.13

0.916

ปาน
กลาง

0.86

ปาน
กลาง

0.94

ปาน
กลาง

0.92

ปาน
กลาง

3.15 0.79

จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความคิดเห็นของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ องค์กรมีการจัดทาแหล่งข้อมูลคนเก่งภายนอกองค์กร เพื่อสรรหาคัดเลือกและดึงดูดกลุ่มคนเก่ง
จากภายนอกที่เป็นปัจจุบันเพื่อทันต่อความต้องการขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 รองลงมาคือ

ปำน
กลำง
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องค์กรมีกระบวนการและเครื่องมือในที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกกลุ่มคนเก่งภายใน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.19 ลาดับถัดมา องค์กรมีตาแหน่งงานที่รับเฉพาะคนเก่งเข้ามาดารงตาแหน่งองค์กรมี
ตาแหน่งงานที่รับเฉพาะคนเก่งเข้ามาดารงตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ย 3.13 ส่วน ถัดมา องค์กรมีการ
วิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะหลักของคนเก่งอย่างชัดเจน เพื่อเป้าหมายการแข่งขันของธุรกิจ และ
องค์กรมีตาแหน่งงานที่รับเฉพาะคนเก่งเข้ามาดารงตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11
ตารางที่ 20 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาคนเก่ง จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนกำรพัฒนำคน
เก่ง
1.แผนพัฒนาคนเก่ง
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายระยะสั้น
และระยาว รวมถึง
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์
องค์กร
2.องค์กรสนับสนุน
ให้คนเก่งได้พัฒนา
ตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความเชี่ยวชาญ
3.องค์กรมีการ
มอบหมายงานหรือ
โครงการใหม่ๆที่ท้า
ทายเพื่อให้คนเก่งได้
พัฒนาศักยภาพใน
ตนเองอยู่เสมอ

มำก
ที่สุด

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง

24

76

(8.4)

(26.5) (49.1) (16.0)

16
(5.6)

18
(6.3)

141

46

75
111 85
(26.1) (38.7) (29.6)

73
102 94
(25.4) (35.5) (32.8)

น้อย
ที่สุด

X̅

S.D.

3.27

0.82

3.07

3.05

0.88

0.91

ระดับ
ควำม
คิดเห็น
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ำนกำรพัฒนำ
คนเก่ง
4.องค์กรมีนโยบาย
การหมุนเวียน
ตาแหน่งงานที่
สาคัญให้คนเก่งได้
พัฒนาศักยภาพและ
ประสบการณ์ให้สูง
ขึ้นอยู่เสมอ
5.องค์กรส่งเสริมให้
กลุ่มคนเก่ง
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางาน
เพื่อสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
มำก
ที่สุด
22

มำก

(7.7)

(21.6) (45.6) (25.1)

26
(9.1)

62

80

ปำน
กลำง
131

126

น้อย
72

55

น้อย
ที่สุด

ระดับ
ควำม
คิดเห็น

X̅

S.D.

3.11

0.87

ปาน
กลาง

3.26

0.87

ปาน
กลาง

3.15

0.76

(27.9) (43.9) (19.2)

รวมเฉลี่ย

ปำน
กลำง

จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความคิดเห็นของการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาคนเก่ง
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
แผนพัฒ นาคนเก่งมีความสอดคล้ องกับเป้าหมายระยะสั้ นและระยาว รวมถึงเชื่อมโยงกับกลยุท ธ์
องค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือ องค์กรส่งเสริมให้กลุ่มคนเก่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางานเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ถัดมาคือองค์กรมีนโยบายการหมุนเวียน
ตาแหน่งงานที่สาคัญให้คนเก่งได้พัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ให้สูงขึ้นอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.11
และองค์กรสนับสนุนให้คนเก่งได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างต่อ เนื่องเพื่อสร้าง
ความเชี่ ย วชาญ มี ค่าเฉลี่ ย 3.07 ส่ ว นข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด คื อ องค์ กรมีก ารมอบหมายงานหรือ
โครงการใหม่ๆที่ท้าทายเพื่อให้คนเก่งได้พัฒนาศักยภาพในตนเองอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05
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ตารางที่ 21 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาคนเก่ง จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนกำรพัฒนำคนเก่ง
1.แผนพัฒนาคนเก่งมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายระยะสั้นและระ
ยาว รวมถึงเชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์องค์กร
2.องค์กรสนับสนุนให้คน
เก่งได้พัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญ
3.องค์กรมีการมอบหมาย
งานหรือโครงการใหม่ๆที่
ท้าทายเพื่อให้คนเก่งได้
พัฒนาศักยภาพในตนเอง
อยู่เสมอ
4.องค์กรมีนโยบายการ
หมุนเวียนตาแหน่งงานที่
สาคัญให้คนเก่งได้พัฒนา
ศักยภาพและ
ประสบการณ์ให้สูงขึ้นอยู่
เสมอ
องค์กรส่งเสริมให้กลุ่มคน
เก่งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางานเพื่อ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

มำก
ที่สุด
24

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง
76
141
46

(8.4)

(26.5) (49.1) (16.0)

16

75

111

85

ระดับ
น้อย X̅ S.D. ควำม
คิดเห็น
ที่สุด
3.27 0.82 ปาน
กลาง

3.07
0.88

(5.6)
18
(6.3)
22
(7.7)

26
(9.1)

ปาน
กลาง

(26.1) (38.7) (29.6)
73

102

94

3.05 0.91

ปาน
กลาง

3.11 0.87

ปาน
กลาง

3.26 0.87

ปาน
กลาง

3.15 0.76

ปำน
กลำง

(25.4) (35.5) (32.8)
62

131

72

(21.6) (45.6) (25.1)

80

126

55

(27.9) (43.9) (19.2)

รวมเฉลี่ย
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จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความคิดเห็นของการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาคน
เก่ง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ แผนพัฒนาคนเก่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยาว รวมถึงเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
องค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือ องค์กรส่งเสริมให้กลุ่มคนเก่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางานเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรมีการ
มอบหมายงานหรือโครงการใหม่ๆ ที่ท้ าทายเพื่อ ให้ คนเก่งได้พั ฒ นาศั กยภาพในตนเองอยู่เสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05
ตารางที่ 22 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการให้รางวัลคนเก่ง จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนกำรให้รำงวัล
คนเก่ง

มำก
ที่สุด
20

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง
69
97
101

1.องค์กรให้เกียรติ
ยกย่องชมเชยต่อ
ความสาเร็จของคน (7.0) (24.0) (33.8)
เก่ง
2.องค์กรสนับสนุน
30
65
133
ทุกวิถีทางในการให้
คนเก่งใช้ศักยภาพ (10.5) (22.6) (46.3)
ของตนเพื่อสร้าง
โอกาสและจุดแข็ง
ขององค์กร
3.องค์กรมีการจ่าย
25
82
123
ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เป็น
(8.7) (28.6) (42.9)
พิเศษกับกลุ่มคนเก่ง
4.โครงสร้างการให้
32
76
110
รางวัลคนเก่งใน
องค์การมีความเป็น (11.1) (26.5) (38.3)
ธรรมแตกต่างกัน
ตามความสามารถ
แต่ละบุคคล

น้อย
ที่สุด

X̅
3.02

ระดับ
S.D. ควำม
คิดเห็น
0.93 ปาน
กลาง

(35.2)
59

3.23

0.89

ปาน
กลาง

3.26

0.87

ปาน
กลาง

3.24

0.94

ปาน
กลาง

(20.6)

57
(19.9)
69
(24.0)

82
ด้ำนกำรให้รำงวัล
คนเก่ง
5.องค์กรเปิดโอกาส
ให้คนเก่งก้าวหน้าใน
อาชีพได้ในการสืบ
ทอดตาแหน่งอย่าง
เป็นระบบสามารถ
ดารงตาแหน่งที่ว่าง
หรือตาแหน่งใหม่ได้
ในทันที

มำก
ที่สุด
16

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง
65
114
92

(5.6)

(22.6) (39.7) (32.1)

น้อย
ที่สุด

X̅
3.01

3.15

รวมเฉลี่ย

ระดับ
ควำม
S.D. คิดเห็น
0.87 ปาน
กลาง

0.76

ปำน
กลำง

จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความคิดเห็นของการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการให้รางวัลคน
เก่ง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์ ก รมี ก ารจ่ ายผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เป็ น พิ เศษกั บ กลุ่ ม คนเก่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.26
รองลงมาคือโครงสร้างการให้รางวัลคนเก่งในองค์การมีความเป็นธรรมแตกต่างกันตามความสามารถ
แต่ล ะบุ คคล มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.24 ส่ วน ถัดมาคือองค์กรสนับ สนุนทุ กวิถีทางในการให้ คนเก่งใช้
ศักยภาพของตนเพื่อสร้างโอกาสและจุดแข็งขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และองค์กรให้เกียรติ
ยกย่องชมเชยต่อความสาเร็จของคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือองค์กรเปิด
โอกาสให้คนเก่งก้าวหน้าในอาชีพได้ในการสืบทอดตาแหน่งอย่างเป็นระบบสามารถดารงตาแหน่งที่
ว่างหรือตาแหน่งใหม่ได้ในทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01
ตารางที่ 23 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการประเมินผลคนเก่ง จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนกำรพัฒนำคนเก่ง มำก
ที่สุด
1.องค์กรมีระบบติดตาม
20
ประเมินผลการพัฒนา
คนเก่งอย่างต่อเนื่อง
(7.0)
และเหมาะสม

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง
58 143 66
(20.2) (49.8) (23.0)

น้อย
ที่สุด

X̅
3.11

ระดับ
S.D. ควำม
คิดเห็น
0.83 ปาน
กลาง

83

ด้ำนกำรพัฒนำคนเก่ง มำก
ที่สุด
2.คนเก่งมีศักยภาพสูง
14
มากพอที่จะดูแลและ
รักษาพัฒนาองค์กร
(4.9)
ต่อไปได้
3.คนเก่งสามารถ
26
รับผิดชอบงานที่มากขึ้น
ยากขึ้น ขอบเขตของ (9.1)
งานใหญ่ขึ้นได้ทันทีแม้
ไม่ได้อยู่ในสายงานของ
ตนเอง
4.คนเก่งสามารถคิด
18
อะไรใหม่ๆเพื่อทาให้
งานที่ทามีคุณค่ามากขึ้น (6.3)
และสามารถเรียนรู้
ทักษะที่ยากขึ้นกว่า
ปัจจุบัน
5.คนเก่งมีความสามารถ 19
ในการบริหาร
ประสานงานกับบุคคล
(6.6)
อื่นทั้งระดับสูงกว่า
ระดับเดียวกัน ระดับต่า
กว่า โดยไม่เกิดปัญหา
และความขัดแย้งใดๆ

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ปำน
มำก
น้อย
กลำง
86 112 75

น้อย
ที่สุด

X̅
3.13

ระดับ
S.D. ควำม
คิดเห็น
0.86 ปาน
กลาง

(30.0) (39.0) (26.1)
70

113

78

3.15

0.92

ปาน
กลาง

3.11

0.90

ปาน
กลาง

3.19

0.80

ปาน
กลาง

3.14

0.75

(24.4) (39.4) (27.2)

81

104

84

(28.2) (36.2) (29.3)

69

147

52

(24.0) (51.2) (18.1)

รวมเฉลี่ย

ปำน
กลำง

จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความคิดเห็นของการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ด้านการประเมินผลคน
เก่ง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
คนเก่งมีความสามารถในการบริหาร ประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งระดับสูงกว่า ระดับเดียวกัน ระดับ
ต่ากว่า โดยไม่เกิดปัญหาและความขัดแย้งใดๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 รองลงมาคือ คนเก่งสามารถ
รับผิดชอบงานที่มากขึ้น ยากขึ้น ขอบเขตของงานใหญ่ขึ้นได้ทันทีแม้ไม่ได้อยู่ในสายงานของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ถัดมาคือ คนเก่งมีศักยภาพสูงมากพอที่จะดูแลและรักษาพัฒนาองค์กรต่อไปได้

84
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดองค์กรมีระบบติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคนเก่ง
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมและ คนเก่งสามารถคิดอะไรใหม่ๆเพื่อทาให้งานที่ทามีคุณค่ามากขึ้นและ
สามารถเรียนรู้ทักษะที่ยากขึ้นกว่าปัจจุบัน คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11

ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจำกควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
ตารางที่24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านกระบวนการ มีรายละเอียดทั้งระดับความคิดเห็นโดยรวม และรายด้านดังนี้
ตารางที่ 24 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ
รวมเฉลี่ย

X̅
3.26
3.24
3.25

S.D.
0.85
0.93
0.87

(n=287)
ระดับควำมคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 24 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมของประสิทธิภาพการดาเนินงาน พบว่า
ความคิดเห็นโดยรวมประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
โดยที่ทุกด้านมีความคิดเห็นระดับ 3.26 และ3.24 ตามลาดับ
ตารางที่ 25 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์ จาแนกเป็นรายข้อ
ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ด้ำนผลิตภัณฑ์
1.องค์กรให้
ความสาคัญต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดหรือ
มากกว่า

มำก
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สดุ
36
57
92
102
(12.5) (19.9) (32.1) (35.5)

X̅

(n=287)
S.D. ระดับ
ควำม
คิดเห็น

3.09 1.02 ปานกลาง
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ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ด้ำนผลิตภัณฑ์
2.องค์กรมุ่งเน้นการ
ใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

มำก
ที่สุด
37

มำก
81

ปำน
กลำง
123

น้อย
46

X̅

S.D.

น้อย
ที่สุด

ระดับ
ควำม
คิดเห็น

3.37 0.90 ปานกลาง

(12.9) (28.2) (49.2) (16.0)

3.องค์กรควบคุม
34
79
117
57
ต้นทุนการผลิตอย่าง (11.8) (27.5) (40.8) (19.9)
มีประสิทธิภาพมีผล
ให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง
รวมเฉลี่ย

3.31 0.92 ปานกลาง

3.26 0.85 ปำนกลำง

จากตารางที่ 25 พบว่า ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการดาเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือองค์กรมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.37
รองลงมาคือองค์กรควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมีผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ.องค์กรให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อกาหนดหรือมากกว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
ตารางที่ 26 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ด้านกระบวนการ จาแนกเป็นรายข้อ
ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ด้ำนกระบวนกำร
1.องค์กรให้
ความสาคัญต่อการ
ควบคุมคุณภาพการ
บริการให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดหรือ
มากกว่า

(n=287)
ระดับควำม
S.D. คิดเห็น

มำก มำก ปำน น้อย น้อย X̅
ที่สุด
กลำง
ที่สดุ
34
79
117
57
3.16 1.03
(118) (27.5) (40.8) (19.9)

ปานกลาง
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ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ด้ำนกระบวนกำร

ระดับควำม
S.D. คิดเห็น

มำก มำก ปำน น้อย น้อย X̅
ที่สุด
กลำง
ที่สดุ
40
60
93
94
3.29 0.98
(13.9) (20.9) (32.4) (32.8)

2.องค์กรมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงคุณภาพใน
การให้บริการและการ
ส่งมอบให้มีมาตรฐาน
โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
3.องค์กรมุ่งมั่นในการ
43
63
115
66
ปรับปรุงข้อบกพร่อง (15.0) (22.0) (40.1) (23.0)
ร้องเรียนเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือต่อ
ลูกค้าและเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขัน
รวมเฉลี่ย

3.27 1.01

ปานกลาง

ปานกลาง

3.24 0.93 ปำนกลำง

จากตารางที่ 26 พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน ด้ า น
กระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์กรมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการและการส่งมอบให้มีมาตรฐานโดยใช้เวลาน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือองค์กรมุ่งมั่นในการปรับปรุงข้อบกพร่องร้องเรียนเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด คื อองค์ กรให้ ความส าคัญ ต่ อ การควบคุ ม คุณ ภาพการบริการให้ เป็ น ไปตามข้ อก าหนดหรือ
มากกว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า
มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีรายละเอียดทั้งระดับความ
คิดเห็นโดยรวม และรายด้านดังนี้
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ตารางที่ 27 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผลการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำน
ด้านมุมมองด้านการเงิน
ด้านมุมมองด้านลูกค้า
ด้านมุมมองด้านกระบวนการภายใน
ด้านมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
รวมเฉลี่ย

X̅
3.26
3.23
3.23
3.25
3.24

(n=287)
ระดับควำมคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

S.D.
0.77
0.86
0.85
0.86
0.81

จากตารางที่ 27 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมของผลการดาเนินงาน พบว่าความคิดเห็น
โดยรวมของผลการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านมุมมองด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 รองลงมา คือ ด้านมุมมองด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านมุมมองด้านลูกค้าและด้านมุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 มีรายละเอียดทั้งระดับความคิดเห็นโดยรวม และราย
ด้านดังนี้
ตารางที่ 28 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผลการ
ดาเนินงาน ด้านมุมมองด้านการเงิน จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)

ด้ำนมุมมอง
ด้ำนกำรเงิน
1.องค์ ก รมี ก ารเติ บ โต
ของก าไรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.องค์กรสามารถรักษา
ฐานลู ก ค้ า เก่ าและเพิ่ ม
ลู ก ค้ า ให ม่ ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
3.ผลิ ตภาพในการผลิ ต
สินค้าและบริการสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

มำก
ที่สุด
22

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

72

87

106

น้อย
ที่สุด

X̅

S.D.

ระดับควำม
คิดเห็น

3.03

0.96

ปานกลาง

3.37

0.81

ปานกลาง

3.36

0.86

ปานกลาง

3.26 0.77

ปำนกลำง

(7.7) (25.1) (30.3) (36.9)
26

89

137

35

(9.1) (31.0) (47.7) (12.2)
28

95

117

47

(9.8) (33.1) (40.8) (16.4)
รวมเฉลี่ย
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จากตารางที่ 28 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผลการดาเนินงาน ด้านมุมมองด้านการเงิน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์ ก รสามารถรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เก่ า และเพิ่ ม ลู ก ค้ าใหม่ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.37
รองลงมาคือผลิตภาพในการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรมีการเติบโตของกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03
ตารางที่ 29 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผลการ
ดาเนินงาน ด้านมุมมองด้านลูกค้า จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ด้ำนมุมมองด้ำน
ลูกค้ำ

มำก
ที่สุด
1.องค์กรสามารถส่ง 30
ม อ บ สิ น ค้ า แ ล ะ (10.5)
บริการที่มีคุณค่าเกิน
ความคาดหวั ง ของ
ลูกค้าเสมอ

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
ระดับควำม
ปำน
น้อย X̅ S.D. คิดเห็น
มำก กลำง น้อย ที่สดุ
71
113
73
3.20 0.94 ปานกลาง
(24.7) (39.4) (25.4)

2.องค์ ก รได้ รั บ การ 32
ยอมรั บ และเชื่ อ ถื อ (11.1)
จากลูกค้า

72
(25.1)

103 80
(35.9) (27.9)

3.19 0.97

ปานกลาง

3.องค์กรมีการ
จัดการกับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า
และปรับปรุงเสมอ
มา

92
(32.1)

93
70
(32.4) (24.4)

3.30 0.96

ปานกลาง

32
(11.1)

รวมเฉลี่ย

3.23 0.86 ปำนกลำง

จากตารางที่ 29 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผลการดาเนินงาน ด้านการสร้างประสบการณ์
เชิงบวก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กร
มีการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและปรับปรุงเสมอมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 รองลงมาคือ
องค์กรสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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3.20 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.19
ตารางที่ 30 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผลการ
ดาเนินงาน ด้านมุมมองด้านกระบวนการภายใน จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
มำก
ปำน
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
1.องค์กรให้ความสาคัญ 26
88
88
85
(9.1) (30.7) (30.7) (29.6)
ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ ให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นตลอดเวลา
ด้ำนมุมมองด้ำน
กระบวนกำรภำยใน

2.องค์กรมีระบบการ
ผลิตสินค้าและบริการที่
มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดส่งครบถ้วน รวดเร็ว
และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก

26
(9.1)

83
92
84
(28.9) (32.1) (29.3)

3.องค์กรให้ความสาคัญ 34
88
105
60
(11.8) (30.7) (36.6) (20.9)
สิ่งแวดล้อมและมี
กิจกรรมความร่วมมือที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง
รวมเฉลี่ย

น้อย
ที่สุด

2
(0.7)

ระดับ
X̅ S.D. ควำม
คิดเห็น
3.19 0.96 ปานกลาง

3.16 0.97 ปานกลาง

3.34 0.93 ปานกลาง

3.23 0.86
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จากตารางที่ 30 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผลการดาเนินงาน ด้านกระบวนการภายใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์กรให้ความสาคัญสิ่งแวดล้อมและมีกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 รองลงมาคือองค์กรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้มี
คุณภาพมากขึ้นตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ องค์กรมีระบบการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดส่งครบถ้วน รวดเร็วและมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16
ตารางที่ 31 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผลการ
เนินงาน ด้านมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา จาแนกเป็นรายข้อ
(n=287)
ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
มำก
ปำน
น้อย X̅ S.D.
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สดุ
26
78
108 75
3.19 0.92
(9.1) (27.2) (37.6) (26.1)

ระดับ
ควำม
คิดเห็น
ปาน
กลาง

2.องค์กรสร้าง
ความรู้สึกมั่นคงใน
การจ้างงานให้กับ
พนักงาน

36
83
89
79
(12.5) (28.9) (31.0) (27.5)

3.26 0.99

ปาน
กลาง

3.องค์กรมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

38
76
105 68
(13.2) (26.5) (36.6) (23.7)

0.97

ปาน
กลาง

ด้ำนมุมมองด้ำนกำร
เรียนรู้และพัฒนำ
1.องค์กรตระหนักใน
ความสาคัญของ
พนักงานโดยสร้าง
ความรู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าขององค์กรให้
เกิดขึ้นกับพนักงาน
ทุกระดับ

3.29
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ด้ำนมุมมองด้ำนกำร
เรียนรู้และพัฒนำ
4.องค์การส่งเสริมให้
มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน

ค่ำควำมถี่ (ร้อยละ)
มำก
ปำน
น้อย X̅ S.D.
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สดุ
34
83
86
84
3.23 1.00
(11.8) (28.9) (30.0) (29.3)

ระดับ
ควำม
คิดเห็น
ปาน
กลาง

3.25 0.86

ปำน
กลำง

รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 31 พบว่า ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นของผลการดาเนินงาน ด้านมุมมองด้านการเรียนรูและการพัฒ นา ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
องค์ ก รมุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานให้ สู งขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.29
รองลงมาคือองค์กรสร้างความรู้สึกมั่นคงในการจ้างงานให้กับพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ถัดมา
คือ องค์การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตั ดสินใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และ ข้อที่ทีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ องค์กรตระหนักในความสาคัญของ
พนั กงานโดยสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.19
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ตอนที่ 5 กำรวิเครำะห์กำรตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรวิเครำะห์โมเดลที่พัฒนำขึ้น
ตารางที่ 32 ค่าความเบ้ความโด่งของตัวแปรสังเกต
ค่ำควำมเบ้และควำมโด่งของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรสังเกต
การสรรหาคนเก่ง (REC)
การพัฒนาคนเก่ง (DEL)
การให้รางวัลคนเก่ง (REW)
การประเมินคนเก่ง (PMS)
ค่านิยมร่วมในการทางาน (TSV)
พฤติกรรมสร้างสรรค์ (COC)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร (IBU)
การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (TFL)
การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (IND)
การกระตุ้นทางปัญญา (WIS)
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ (PRD)
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านกระบวนการ (PRC)
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน (FIN)
ผลการดาเนินงานด้านลูกค้า (CUS)
ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการ (INT)
ผลการดาเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (LERN)

ค่ำควำมเบ้
(Skewness)
.652
.639
.598
.658
.627
.597
.542
.515
.446
.579
.659
.608
.524
.482
.381
.470

ค่ำควำมโด่ง
(Kurtosis)
-.693
-.637
-.747
-.542
-.726
-.832
-.720
-1.008
-.981
.641
-.799
-.918
-.796
-.982
-1.140
-1.089

จากตารางที่ 32 พบว่าตัวแปรสังเกตที่ศึกษามีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง .381 ถึง .659 ซึ่งมีค่า
อยู่ช่วงระหว่าง -3 ถึง +3 และมีค่าความโด่งระหว่าง -1.140 ถึง -.542 ซึ่งมีค่าระหว่าง -10 ถึง +10
แสดงว่าตัว แปรสั งเกตได้มีการแจกแจงตามปกติ (กัล ยา วานิช ย์บัญ ชา, 2557) ด้งนั้น จึงมีความ
เ ห ม า ะ ส ม ที่ จ ะ น า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ม เ ด ล ก า ร วั ด แ ล ะ โ ม เ ด ล ที่ จ ะ พั ฒ น า ขึ้ น

*P-value <0.01

ตารางที่ 33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
REC DEL REW PMS TSV COC
REC 1
DEL .56** 1
REW .44** .53** 1
PMS .41** .62** .46** 1
TSV .47** .57** .61** .41** 1
COC .48** .52** .68** .43** .49** 1
IBU .63** .65** .46** .41** .62** .59**
TFL .42** .54** .68** .71** .66** .53**
IND .44** .59** .63** .48** **.51 .56**
WIS .55** .62** .71** .68** .59** .53**
PRD .61** .65** .48** .42** .62** .55**
PRC .57** .47** .41** .51** .56** .49**
FIN .46** .51** .59** .53** .48** .46**
CUS .59** .52** .54** .48** .43** .52**
INT .61** .54** .46** .69** .63** .57**
LERN .43** .49** .53** .57** .62** .43**
TFL

1
.52**
.61**
.49**
.53**
.59**
.43**
.49**
.53**

IBU

1
.49**
.41**
.49**
.43**
.64**
.68**
.56**
.55**
.48**
1
.58**
.71**
.41**
.53**
.48**
.42**
.59**

IND

1
.69**
.54**
.51**
.54**
.49**
.49**
1
.52**
.42**
.57**
.51**
.47**

1
.49**
.55**
.63**
.41**

CUS INT

LERN

1
.62** 1
.54** .58** 1
.57** .54** .49** 1

WIS PRD PRC FIN
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ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ ของตั ว แปรสั งเกตได้ ทั้ งหมด 16 ตั ว แปรซึ่ งตั ว แปรเหล่ านั้ น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกันทุกคู่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ที่ .41 ถึง .70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาหรับค่าตัวแปรสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์ต้องมีค่ าไม่เกิน .80 ถ้าตัว
แปรคู่ ใ ดมี ค่ า เกิ น .80 แสดงว่ า ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาคู่ นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู ง เกิ น ไป หรื อ เกิ ด
Multicollinearity ขึ้น (Hair et al., 2010) รวมทั้งการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรเหล่านี้ด้วย
ค่ า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และค่ า Barlett’s test of Sphericity เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของกลุ่มตัวแปรพบว่าค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.958 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8 ดังนั้นข้อมูลจึงมี
ความเหมาะสมในการน ามาวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ โดยมี ค่ า Barlett’s test of Sphericity =
21842.451, df=1596 sig. 00 ดังนั้นตัวแปรเหล่านี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมพหุ จึงมีความเหมาะสมที่จะ
สามารถนาไปวิเคราะห์โมเดลการวัดและโมเดลการวิจัยที่จะพัฒนาขึ้น

ตอนที่ 6 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสำเหตุและผลลัพธ์ที่เกิด
จำกควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและยืนยัน
ความถูกต้องของตัวแปรสังเกตที่สามารถวัดตัวแปรแฝงในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน
และตัวแปรแฝงภายนอกตัวแปรแฝงภายในได้แก่ 1). ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
(STM) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปรคือ การสรรหาคนเก่ง (REC) การพัฒนาคนเก่ง (DEL)
การให้ รางวัลคนเก่ง (REW) การประเมินผลคนเก่ง (PMS) 2) ประสิ ทธิภ าพการดาเนินงาน (IOP)
ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปรคือ ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ (PRD)และ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านกระบวนการ (PRC) 3)ผลการดาเนินงาน (TPE) ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกต 4 ตัวแปรคือ ผลการดาเนินงานด้านการเงิน (FIN) ผลการดาเนินงานด้านลูกค้า (CUS) ผลการ
ดาเนินงานด้านกระบวนการภายใน (INT) ผลการดาเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (LERN)
ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ (OCR) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวคือ ค่านิยมร่วมในการทางาน (TSV) พฤติกรรมสร้างสรรค์ (COC) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
องค์การ (IBU) 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TRFL) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ
การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (TFL) การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(IND) การกระตุ้น ทางปั ญ ญา (WIS) โดยพิ จารณาค่าดัช นี ความสอดคล้ องของโมเดล (Model Fit
Index) และค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Standardized Factor Loading) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบยืนยันของควำมสำมำรถกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น โมเดลองค์ ป ระกอบยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง ของ
องค์ประกอบหลัก ด้านความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4
ตัว แปรได้แก่ การสรรหาคนเก่ง (REC) การพั ฒ นาคนเก่ง (DEL) การให้ รางวัล คนเก่ง (REW) การ
ประเมินผลคนเก่ง (PMS) กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 34
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ตารางที่ 34 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของความสามารถ
การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
สถิติที่ใช้ในกำร
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบ
ไม่มีนัยสาคัญ
37.18
ผ่านเกณฑ์
2
DF
35
P-VALUE
>0.05
0.072
ผ่านเกณฑ์
<2
1.3
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.965
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.954
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.910
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
0.03
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 35 พบว่าดัชนีความสอคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของ
องค์ประกอบหลักความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้ ค่า
ไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 37.18 มีนัยสาคัญทางสถิติระดับที่ 0.072 (p-value เท่ากับ0.072) ค่าไคสแควร์ (2/df) เท่ากับ 1.3 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ.965 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .954 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .91และค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .03 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ทุกค่าแสดงว่า โมเดลสอดคล้ องกับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่ส ามารถนาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ขององค์ประกอบหลักด้าน
ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังภาพที่ 15

96

Chi-Square = 37.18, df=35, P-value= .072, RMSEA =.03

ภาพที่ 15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่หนึ่งขององค์ประกอบหลัก
ด้านความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
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ตารางที่ 35 สรุปองค์ประกอบหลักด้านการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ (STM) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร
คือ การสรรหาคนเก่ง (REC) การพัฒนาคนเก่ง (DEL) การให้รางวัลคนเก่ง (REW) การประเมินผลคน
เก่ง (PMS)
องค์ประกอบ
หลักด้ำน
ควำมสำมำรถ
จัดกำรคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์

ตัวแปร
สังเกต

REC

DEL

STM

REW

PMS

องค์ประกอบ
ภำยใน

ค่ำน้ำหนัก
องค์ประกอบ

REC1
REC2
REC3
REC4
REC5
DEL1
DEL2
DEL3
DEL4
DEL5
REW1
REW2
REW3
REW4
REW5
PMS1
PMS2
PMS3
PMS4
PMS5

.84
.77
.80
.82
.73
.84
.84
.84
.81
.84
.87
.83
.82
.82
.90
.84
.80
.82
.82
.79

ค่ำควำม
ค่ำควำม
เชื่อมั่นของ
แปรปรวนที่
แบบวัด
เฉลี่ยได้ AVE
CR

.632

.895

.698

.920

.721

.928

.663

.908
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จากภาพที่ 15 และตารางที่ 35 พบว่าองค์ประกอบหลักด้านความสามารถการจัดการคนเก่ง
เชิ งกลยุ ท ธ์ ป ระกอบด้ ว ยตั ว แปรสั ง เกต 4 ตั ว แปรได้ แ ก่ การสรรหาคนเก่ ง (REC) มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบของตั ว บ่ งชี้ ทั้ ง 5 อยู่ ร ะหว่ า ง 0.73 - 0.84 การพั ฒ นาคนเก่ ง (DEL) มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบของตั ว บ่ งชี้ ทั้ ง 5 อยู่ ระหว่ าง0.80 -0.84 การให้ รางวัล คนเก่ ง (REW) มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ป ระกอบของตัวบ่ งชี้ทั้ง 5 อยู่ระหว่าง0.82 -0.90 การประเมินผลคนเก่ง (PMS) มีค่าน้าหนัก
องค์ป ระกอบของตัวบ่ งชี้ทั้ง 5 อยู่ระหว่าง 0.80 -0.84 ค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบทั้งหมด
มากกว่ า 0.40 จั ด ว่ า เป็ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เหมาะสม (Hair et al, 2006) และพบว่ า ค่ า ความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) 0.632 - 0.731ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งจัดว่าเป็นค่าที่เหมาะสม และ
จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบด้านหลักด้านความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ค่า
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด เชิ ง องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง 0.928 - 0.895 จั ด ว่ า มี ค วามเหมาะสม
(CR≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; J.F. Hair et al.,2006)

ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบยืนยันของผลกำรดำเนินงำน
ผู้วิจั ยตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลื นโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ห นึ่งของ
องค์ ป ระกอบหลั ก ด้ านผลการด าเนิ น งานประกอบด้ ว ยตั ว แปรสั งเกต 4 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ผลการ
ดาเนินงานมุมมองด้านการเงิน (FIN) ผลการดาเนินงานมุมมองด้านลูกค้า (CUS) ผลการดาเนินงาน
มุมมองด้านกระบวนการภายใน (INT) ผลการดาเนินงานมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา(LERN)
กับข้อมูลประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 36
ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของผลการดาเนินงาน
สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบ
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้ ผลกำรพิจำรณำ
ไม่มีนัยสาคัญ
218.621
ผ่านเกณฑ์
2
DF
54
P-VALUE
>0.05
.083
ผ่านเกณฑ์
<2
1.049
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.959
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.92
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.91
ผ่านเกณฑ์
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่าที่คานวณได้
ผลการพิจารณา
RMSEA
<0.05
.02
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 36 พบว่าดัชนีความสอคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของ
องค์ประกอบผลการดาเนินงาน มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้ค่า ไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
218.62 มีนัยสาคัญทางสถิติระดับที่ 0.083 (p-value เท่ากับ0.083) ค่าไค-สแควร์ (2/df) เท่ากับ
1.049 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ.959 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI)
เท่ากับ .92 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .91และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .02 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่า
โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่สามารถนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่1ขององค์ประกอบหลักด้านผลการ
ดาเนินงาน มีรายละเอียด ดังภาพที่ 16

Chi-Square = 218.621, df=54, P-value= .083, RMSEA =.02
ภาพที่ 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่หนึ่งขององค์ประกอบด้านผลการดาเนินงาน
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ตารางที่ 37 สรุปองค์ประกอบหลักด้านผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบ ตัวแปร องค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก
หลักด้ำนผล
ภำยใน
องค์ประกอบ
กำรดำเนินงำน
FIN

CUS
TPE
INT

LD

FN1
FN2
FN3
CUS1
CUS2
CUS3
INT1
INT2
INT3
LD1
LD2
LD3
LD3

084
0.82
0.76
.88
.83
.82
.85
.82
.85
.80
.81
.79
.81

ค่ำควำม
ค่ำควำม
แปรปรวนที่ เชื่อมั่นของ
เฉลี่ยได้ AVE แบบวัด CR
.652

.849

.712

.881

.706

.878

.644

.879

จากภาพที่ 16 และตารางที่ 37 พบว่าองค์ ป ระกอบหลั ก ด้ านผลการด าเนิ น งาน (TPE)
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ได้แก่ ผลการดาเนินงานมุมมองด้านการเงิน (FIN) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 อยู่ระหว่าง 0.76 - 0.84 ผลการดาเนินงานมุมมองด้านลูกค้า (CUS) มี
ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบของตั ว บ่ งชี้ ทั้ ง 3 อยู่ ร ะหว่ า ง0.8 -0.88 ผลการด าเนิ น งานมุ ม มองด้ า น
กระบวนการภายใน (INT) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 อยู่ระหว่าง 0.82 -0.85 ผลการ
ดาเนินงานมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARN) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4
อยู่ระหว่าง 0.79 -0.81 ค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบทั้งหมดมากกว่า 0.40 จัดว่าเป็นค้าที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al, 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) 0.644 0.712ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น ค่ า ที่ เหมาะสม และจากการพิ จ ารณาค่ า สถิ ติ ข อง
องค์ประกอบด้านหลักด้านผลการดาเนินงาน ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.849 - 0.881 จัดว่ามีความเหมาะสม (CR≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; J.F. Hair et al.,2006)
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ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบยืนยันของประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น โมเดลองค์ ป ระกอบยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง ของ
องค์ประกอบหลัก ด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงานประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ได้แก่
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ (PRD) และ ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (PRC) กับ
ข้อมูลประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 38
ตารางที่ 38 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
สถิติที่ใช้ในกำร
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบ
ไม่มีนัยสาคัญ
17.188
2
DF
5
P-VALUE
>.05
.063
ผ่านเกณฑ์
<2
1.438
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.992
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.980
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.916
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
.042
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 38 พบว่าดัชนีความสอคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของ
องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้ค่า ไค-สแควร์ (2)

เท่ากับ 17.188 มีนัยสาคัญทางสถิติระดับที่ 0.083 (p-value เท่ากับ0.063) ค่าไค-สแควร์ (2/df)
เท่ากับ 1.438 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ.992 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน
(GFI) เท่ากับ .980 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .916และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .042 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่สามารถนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่1ขององค์ประกอบหลักด้านประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน มีรายละเอียดดังภาพที่ 17
Chi-Square = 17.188, df=5, P-value= .063, RMSEA =.042
ภาพที่ 17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่หนึ่งขององค์ประกอบ
ด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ตารางที่ 39 สรุปองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านการประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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องค์ประกอบหลักด้ำน
ประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำน

ตัวแปร

องค์ประกอบ ค่ำน้ำหนัก
ภำยใน
องค์ประกอบ

ค่ำควำม
ค่ำควำม
แปรปรวนที่
เชื่อมั่นของ
เฉลี่ยได้
แบบวัด CR
AVE

PRD1
0.85
PRD
.626
.833
PRD2
0.76
IOP
PRD3
0.76
PRC1
0.88
PRC
.746
.898
PRC2
.0.86
PRC3
0.85
จากภาพที่ 17 และตารางที่ 39 พบว่าองค์ประกอบหลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(IOP) ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ได้แก่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ (PRD) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 อยู่ระหว่าง 0.76 - 0.85 ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านกระบวนการ
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง3 อยู่ระหว่าง 0.85-0.88 ค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ
ทั้งหมดมากกว่า 0.40 จัดว่าเป็นค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al, 2006) และพบว่าค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) 0.627 และ 0.746ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งจัดว่าเป็นค่าที่เหมาะสม
และจากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบด้านหลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน ค่าความ
เชื่อมั่น ของแบบวัดเชิงองค์ป ระกอบอยู่ที่ 0.833 และ 0.898 จัดว่ามีความเหมาะสม (CR≥0.70)
(Bagozzi & Yi, 1988; J.F. Hair et al.,2006)

ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบยืนยันของวัฒนธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์
ผู้ วิจั ย ตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น โมเดลองค์ ป ระกอบยืน ยั น อัน ดั บ ที่ ห นึ่ งของ
องค์ประกอบหลัก ด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่
ค่านิยมร่วมในการทางาน (TSV) พฤติกรรมสร้างสรรค์ (COC) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การ
(IBU) กับข้อมูลประจักษ์มีรายละเอียดดังตารางที่ 40
ตารางที่ 40 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านวัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์
สถิติที่ใช้ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
กำรตรวจสอบ
ไม่มีนัยสาคัญ
96.304
2
DF
20
P-VALUE
>.05
.094
ผ่านเกณฑ์
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2/DF
CFI
GFI
AGFI
RMSEA

<2
≥0.95
>.90
>0.90
<0.05

1.815
.967
.934
.910
.001

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 40 พบว่าดัชนีความสอคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ห นึ่งของ
องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้ค่า ไค-สแควร์
(2) เท่ ากับ 96.304 มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติระดับ ที่ 0.094 (p-value เท่ ากับ 0.094) ค่าไค-สแควร์
(2/df) เท่ ากับ 1.815 ค่าดัช นี วัดความกลมกลื นเชิงสั มพัท ธ์ (CFI) เท่ากับ .967 ค่าดัชนี วัดความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .934 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .910และค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .001 ซึ่งผ่ าน
เกณฑ์ทุกค่าแสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่สามารถนาไป
วิเคราะห์ องค์ป ระกอบ เมื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่1ขององค์ประกอบหลั กด้าน
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังภาพที่ 18
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Chi-Square = 96.304, df=20, P-value= .094, RMSEA =.001
ภาพที่ 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่หนึ่งขององค์ประกอบ
ด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
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ตารางที่ 41 สรุปองค์ประกอบหลักด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
องค์ประกอบ
หลักด้ำน
ค่ำควำม
องค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก
วัฒนธรรม
ตัวแปร
แปรปรวนที่
ภำยใน
องค์ประกอบ
องค์กำรเชิง
เฉลี่ยได้ AVE
สร้ำงสรรค์
TSV1
.80
TSV
.609
TSV2
.75
TSV3
.79
COC1
.85
OCR
COC
.662
COC2
.81
COC3
.78
IBU1
.78
IBU
.608
IBU2
.79
IBU3

ค่ำควำม
เชื่อมั่นของ
แบบวัด CR

.724

.855.

.823

.77

จากภาพที่ 18 และตารางที่ 41 พบว่ า องค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ารเชิ ง
สร้ างสรรค์ (OCR) ตั ว แปรสั งเกต 3 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ค่ านิ ย มร่ว มในการท างาน (TSV) มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบของตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง 3 อยู่ ร ะหว่ า ง 0.75 - 0.80 พฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 อยู่ระหว่าง 0.78-0.85 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กรมีค่าน้าหนัก
องค์ป ระกอบของตัวบ่ งชี้ทั้ ง 3 อยู่ ระหว่าง 0.77-0.79 ค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบทั้งหมด
มากกว่ า 0.40 จั ด ว่ า เป็ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เหมาะสม (Hair et al, 2006) และพบว่ า ค่ า ความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) มีค่าอยู่ที่ 0.724 - 0.855 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งจัดว่าเป็นค่าที่
เหมาะสม และจากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบอยู่ที่ 0.833 และ 0.898 จัดว่ามีความเหมาะสม (CR≥0.70)
(Bagozzi & Yi, 1988; J.F. Hair et al.,2006)

ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบยืนยันของภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น โมเดลองค์ ป ระกอบยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง ของ
องค์ประกอบหลัก ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ การ
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เป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (TFL) การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (IND)
การกระตุ้นทางปัญญา (WIS) กับข้อมูลประจักษ์มีรายละเอียดดังตารางที่ 42
ตารางที่ 42 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบ เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ไม่มีนัยสาคัญ
57.070
2
DF
21
P-VALUE
>.05
.079
ผ่านเกณฑ์
<2
1.884
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.965
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.937
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.962
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
.004
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 42 พบว่าดัชนีความสอคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ห นึ่งของ
องค์ประกอบด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้ค่า ไค-สแควร์ (2)
เท่ากับ57.304 มีนัยสาคัญทางสถิติระดับที่ 0.079 (p-value เท่ากับ0.079) ค่าไค-สแควร์ (2/df)
เท่ากับ 1.884 ค่าดัชนี วัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ.965 ค่าดัชนีวัดความกลมกลื น
(GFI) เท่ากับ .937 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .962และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .004 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่สามารถนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดั บที่1ขององค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังภาพที่ 19
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Chi-Square =57.07, df=21, P-value= .079, RMSEA =.004
ภาพที่ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับที่หนึ่งขององค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 43 สรุปองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ
หลักด้ำนภำวะ
องค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก
ตัวแปร
ผู้นำกำร
ภำยใน
องค์ประกอบ
เปลี่ยนแปลง
TFL1
.78
TFL
TFL2
.86
TFL3
.77
IND1
.75
TRFL
IND
IND2
.81
IND3
.79
WIS1
.77
WIS
WIS2
.84
WIS3
.79

ค่ำควำม
ค่ำควำม
แปรปรวนที่ เชื่อมั่นของ
เฉลี่ยได้ AVE แบบวัด CR
.647

.846

.614

.827

.641

.842

จากภาพที่ 19 และตารางที่ 43 พบว่าองค์ประกอบหลั กด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(TRFL) ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (TFL) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 อยู่ระหว่าง 0.77 - 0.86 การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่าง
บุ คคล (IND) มีค่าน้ าหนั กองค์ ป ระกอบของตัว บ่ งชี้ทั้ ง 3 อยู่ระหว่าง 0.75-0.81 การกระตุ้นทาง
ปัญญา (WIS) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 อยู่ระหว่าง 0.77-0.84 ค่าน้าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบทั้งหมดมากกว่า 0.40 จัดว่าเป็นค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al, 2006) และ
พบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) มีค่าอยู่ที่ 0.614 - 0.647 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งจัด
ว่าเป็นค่าที่เหมาะสม และจากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบอยู่ที่ 0.77 - 0.84 จัดว่ามีความเหมาะสม (CR≥0.70)
(Bagozzi & Yi, 1988; J.F. Hair et al.,2006)

ตอนที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของโครงสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบของตั ว แปรแฝง และตั ว แปรสั ง เกตได้ ทั้ ง 5
องค์ประกอบได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน โดยพิจารณาโดยใช้ค่า
ความสอดคล้ อ งของโมเดล ( Model fit index ) และค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ ( Standardized
factor loading ) มีรายละเอียดดังนี้
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กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้ำนควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ ป ระกอบหลั กด้ านความสามารถในการจัด การคนเก่งเชิงกลยุท ธ์กับ ข้อ มูล เชิงประจักษ์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 44 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบ
หลักด้านการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
สถิติที่ใช้ในกำร
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบ
ไม่มีนัยสาคัญ
518.46
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
DF
166
P-VALUE
>0.05
.076
<2
2.123
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.95
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.944
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.903
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
.042
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 44 พบว่าดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ พบว่าค่าสถิติ ไคว์สแควร์ (2 ) เท่ากับ 518.46
มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.076 ค่าไค-สแควร์( 2/df) เท่ากับ 2.123 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิง
สัม พัน ธ์ ( CFI ) เท่ ากับ 0.95 ค่าดัช นีวัดความกลมกลื น ( GFI ) เท่ ากับ 0.944 ค่าดัช นีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ( AGFI ) เท่ากับ 0.903 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณค่า ( RMSEA ) เท่ากับ 0.042 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
หลักด้านความสามารถการบริหารการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังภาพ 20
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Chi-Square =518.46, df=166, P-value= .076, RMSEA =.042
ภาพที่ 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันขององค์ประกอบหลัก
ด้านความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
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ตารางที่ 45 สรุปองค์ประกอบหลักด้านความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
องค์ประกอบ
หลักด้ำน
ค่ำควำม
ค่ำควำม
องค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก
ลำดับ
ควำมสำมำรถ
แปรปรวนที่ เชื่อมั่นของ
ภำยใน
องค์ประกอบ ควำมสำคัญ
จัดกำรคนเก่ง
เฉลี่ยได้ AVE แบบวัด CR
เชิงกลยุทธ์
STM
REC
.77
2
.564
.838
DEV
.71
4
REW
.80
1
PMS
.72
3
จากภาพที่ 20.และตารางที่ 45 องค์ประกอบย่อยด้านความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ในส่วน การสรรหาคนเก่ง ( REC ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.77 องค์ประกอบทางด้านการ
พัฒนาคนเก่ง ( DEL ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.71 การให้รางวัลคนเก่ง ( REW ) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบหลัก 0.80 และการประเมินคนเก่ง ( PMS ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.72 จัดว่า
เป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006 )และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (
AVE ) ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก ด้ านการคนเก่ งเชิงกลยุ ท ธ์ มี ค่ าเท่ ากั บ .564 จั ด ว่าเป็ น ค่า ที่
เหมาะสม ( AVE ≥ 0.50 ) ( Fornell & Larcker,1981 ; Hair et al., 2006 ) และจากการพิจารณา
ค่าสถิติขององค์ป ระกอบหลั กด้านการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ โดยค่าความเชื่อ มั่นแบบวัดเชิ ง
องค์ประกอบมีค่าเท่ากับ .838 จัดว่ามีความเหมาะสม ( CR ≥0.70) ( Bagozzi & Yi,1988 ; Hair et
al., 2006 ) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรทั้งหมดในด้านของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีความ
น่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับที่สอง
การตรวจสอบค่าน้าหนักองค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสาคัญมาก
ที่สุ ดได้แก่ การให้ รางวัลคนเก่ง ( REW ) รองลงมาได้แก่ด้านการสรรหาคนเก่ง ( REC ) รองลงมา
ได้แก่ การประเมินผลคนเก่ง ( PMS ) และการพัฒนาคนเก่ง ( DEL ) ตามลาดับ
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กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบหลักด้ำนผลกำรดำเนินงำน
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ขององค์ประกอบหลักด้านผลการดาเนินงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 46 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบ
หลักด้านผลการดาเนินงาน
สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ค่ำที่คำนวณได้ ผลกำรพิจำรณำ
ไม่มีนัยสาคัญ
311.182
2
DF
61
P-VALUE
>0.05
.057
<2
1.10
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.938
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.961
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.92
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
.020
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 46 พบว่าดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน พบว่าค่าสถิติ ไคว์สแควร์ (2 ) เท่ากับ 311.182
มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.057 ค่าไค-สแควร์ ( 2/df) เท่ากับ 1.10 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิง
สัมพัน ธ์ ( CFI ) เท่ากับ 0.938 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน ( GFI ) เท่ากับ 0.961 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ( AGFI ) เท่ากับ 0.92 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณค่า ( RMSEA ) เท่ากับ 0.020 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
หลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังภาพ 22
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Chi-Square =311.182, df=61, P-value= .057, RMSEA =.020
ภาพที่ 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันขององค์ประกอบหลักด้านผลการดาเนินงาน
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ตารางที่ 47 สรุปองค์ประกอบหลักด้านผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบ
ค่ำควำม
ค่ำควำม
องค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก
ลำดับ
หลักด้ำนผล
แปรปรวนที่ เชื่อมั่นของ
ภำยใน
องค์ประกอบ ควำมสำคัญ
กำรดำเนินงำน
เฉลี่ยได้ AVE แบบวัด CR
FIN
.83
2
.665
.888
TPE
CUS
.83
2
INT
.84
1
LEARN
.76
3
จากภาพที่ 21และตารางที่ 47 องค์ประกอบย่อยด้านผลการดาเนินงาน โดยปัจจัยด้าน
การเงิน ( FIN ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.83 องค์ประกอบทางด้านมุมมองลูกค้า ( CUS ) มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.83 มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( INT )มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก
0.84 และ มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ( LEARN ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.76 จัด
ว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (
AVE ) ของแต่ละองค์ประกอบหลักด้านผลการดาเนินงาน มีค่าเท่ากับ .665 จัดว่าเป็นค่าที่เหมาะสม (
AVE ≥ 0.50 ) ( Fornell & Larcker,1981 ; Hair et al., 2006 ) และจากการพิจารณาค่าสถิติของ
องค์ประกอบหลักด้านผลการดาเนินงาน โดยค่าความเชื่อมั่นแบบวัดเชิงองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ
.888 จั ด ว่ า มี ค วามเหมาะสม ( CR ≥0.70) ( Bagozzi & Yi,1988 ; Hair et al., 2006 ) ดั ง นั้ น
สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรทั้งหมดในด้านผลการดาเนินงานมีความน่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์เชิง
ยืนยันอันดับที่สอง
การตรวจสอบค่าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบหลั กด้ านผลการดาเนิ น งาน จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสาคัญมากที่สุดได้แก่ มุมมอง
ทางด้านกระบวนการภายใน ( INT ) รองลงมาคือด้าน มุมมองทางด้านการเงิน ( FIN ) และ มุมมอง
ทางด้านลูกค้า ( CUS ) ซึ่งมีค่าน้าหนักองค์ประกอบที่เท่ากันและรองลงมาคือด้านมุมมองทางด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา ( LEARN ) ตามลาดับ
กำรวิ เครำะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น ขององค์ ป ระกอบหลั ก ด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพกำร
ดำเนินงำน
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ขององค์ประกอบหลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 48 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบ
หลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สถิติที่ใช้ในกำร
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบ
ไม่มีนัยสาคัญ
62.462
2
DF
8
P-VALUE
>0.05
.053
<2
1.808
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.966
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.952
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.947
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
0.047
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 48 พบว่าดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบ
หลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน พบว่าค่าสถิติ ไคว์สแควร์ (2 ) เท่ากับ 62.462 มีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.053 ค่าไค-สแควร์ ( 2/df) เท่ากับ 1.808 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ ( CFI )
เท่ากับ 0.966 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน ( GFI ) เท่ากับ 0.952 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว ( AGFI ) เท่ากับ 0.947 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ
ค่า ( RMSEA ) เท่ากับ 0.047 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดั ง นั้ น จึ ง สามารถน าไปวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ เมื่ อ วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น หลั ก ด้ า น
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังภาพ 22
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Chi-Square =64.462, df=8, P-value= .053, RMSEA =.047
ภาพที่ 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันขององค์ประกอบหลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ตารางที่ 49 สรุปองค์ประกอบหลักด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน
องค์ประกอบ
ค่ำควำม
ค่ำควำม
หลักด้ำน
องค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก
ลำดับ
แปรปรวนที่ เชื่อมั่นของ
ประสิทธิภำพ
ภำยใน
องค์ประกอบ ควำมสำคัญ
เฉลี่ยได้ AVE แบบวัด CR
กำรดำเนินงำน
IOP
PRD
.69
2
.574
.792
PRC
.82
1
จากภาพที่ 22 และตารางที่ 49 องค์ประกอบย่อยด้านประสิ ทธิภ าพการดาเนินงาน โดย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( PRD ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.69 องค์ประกอบทางด้านกระบวนการ
( PRC ) มีค่าน้ าหนั กองค์ป ระกอบหลั ก 0.82 จัดว่าเป็น ค่าที่อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม (Hair et al.,
2006 ) และพบว่ าค่ า ความแปรปรวนเฉลี่ ย ที่ ส กั ด ได้ ( AVE ) ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า น
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีค่าเท่ากับ .574 จัดว่าเป็นค่าที่เหมาะสม ( AVE ≥ 0.50 ) ( Fornell &
Larcker,1981 ; Hair et al., 2006 ) และจากการพิ จ ารณาค่ า สถิ ติ ข ององค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า น
ประสิทธิภาพการดาเนิ นงาน โดยค่าความเชื่อมั่นแบบวัดเชิงองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ .792 จัดว่ามี
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ความเหมาะสม ( CR ≥0.70) ( Bagozzi & Yi,1988 ; Hair et al., 2006 ) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าตัว
แปรทั้งหมดในด้านประสิทธิภาพการดาเนินงานมีความน่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับ
ทีส่ อง
การตรวจสอบค่าน้ าหนั กองค์ป ระกอบหลั กด้านประสิ ทธิภ าพการดาเนิ นงาน จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสาคัญมากที่สุดได้แก่
ด้านกระบวนการ ( PRC ) รองลงมาได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ( PRD) ตามลาดับ
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบหลักด้ำนวัฒนธรรมองค์กรเชิง
สร้ำงสรรค์
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 50 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบ
หลักด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์
สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบ เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ไม่มีนัยสาคัญ
188.541
2
DF
24
P-VALUE
>0.05
.052
<2
1.856
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.959.
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.932
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.979
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
0.048
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 50 พบว่าดัช นี ความสอดคล้ อ งโมเดลองค์ป ระกอบเชิงยืนยัน อัน ดับ สองของ
องค์ประกอบหลักด้านการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ พบว่าค่าสถิติ ไคว์สแควร์ (2 ) เท่ากับ 188.541
มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.052 ค่าไค-สแควร์ ( 2/df) เท่ากับ 1.856 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิง
สัมพัน ธ์ ( CFI ) เท่ากับ 0.959 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน ( GFI ) เท่ากับ 0.932 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ( AGFI ) เท่ากับ 0.979 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณค่า ( RMSEA ) เท่ากับ 0.048 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ห ลั ก ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ดั ง ภ า พ 23
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Chi-Square =311.182, df=61, P-value= .057, RMSEA =.020
ภาพที่ 23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันขององค์ประกอบหลัก
ด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์
ตารางที่ 51 สรุปองค์ประกอบหลักด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์
องค์ประกอบหลัก
ค่ำควำม
ค่ำควำม
ด้ำนวัฒนธรรม องค์ประกอบ ค่ำน้ำหนัก
ลำดับ
แปรปรวนที่ เชื่อมั่นของ
องค์กรเชิง
ภำยใน
องค์ประกอบ ควำมสำคัญ
เฉลี่ยได้ AVE แบบวัด CR
สร้ำงสรรค์
OCR

TSV
COC
IBU

.77
.81
.89

3
2
1

.860

.864

จากภาพที่ 23 และตารางที่ 51 องค์ประกอบย่อยด้านวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ โดย
ค่ า นิ ย มร่ ว มในการท างาน ( TSV ) มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบหลั ก 0.77 องค์ ป ระกอบทางด้ า น
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พฤติกรรมสร้างสรรค์ ( COC ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.81 และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
องค์การ ( IBU ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก 0.89 จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et
al., 2006 ) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ ( AVE ) ของแต่ละองค์ประกอบหลักด้าน
วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ มีค่าเท่ากับ .860 จัดว่าเป็นค่าที่เหมาะสม ( AVE ≥ 0.50 ) ( Fornell
& Larcker,1981 ; Hair et al., 2006 ) และจากการพิ จารณาค่ าสถิ ติ ข ององค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า น
วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ โดยค่าความเชื่อมั่นแบบวัดเชิงองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ .864 จัดว่า
มีความเหมาะสม ( CR ≥0.70) ( Bagozzi & Yi,1988 ; Hair et al., 2006 ) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
ตัวแปรทั้งหมดในด้านของวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มีความน่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์เชิง
ยืนยันอันดับที่สอง
การตรวจสอบค่าน้าหนั กองค์ประกอบหลักด้านวัฒ นธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบย่อ ยที่มีความสาคัญมากที่สุดได้แก่
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร
( IBU ) รองลงมาได้แก่ด้านพฤติกรรมสร้างสรรค์ ( COC )
และค่านิยมร่วมในการทางาน ( TSV )ตามลาดับ
กำรวิ เ ครำะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ขององค์ ป ระกอบหลั ก ด้ ำ นภำวะผู้ น ำกำร
เปลี่ยนแปลง
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 52 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบ
หลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สถิติที่ใช้ในกำร
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบ
ไม่มีนัยสาคัญ
152.242
2
DF
24
P-VALUE
>0.05
.053
<2
6.343
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.95
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.92
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.911
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
.037
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 52 พบว่าดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบ
หลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่าค่าสถิติ ไคว์สแควร์ (2 ) เท่ากับ 152.242 มีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.000ค่าไค-สแควร์ ( 2/df) เท่ากับ 6.343 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ ( CFI )
เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน( GFI ) เท่ากับ 0.92 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (
AGFI ) เท่ากับ 0.911 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (
RMSEA ) เท่ากับ 0.037 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น
จึงสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลักด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังภาพ 24

Chi-Square =152.242, df=24, P-value= .053, RMSEA =.037
ภาพที่ 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันขององค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 53 สรุปองค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ
ค่ำควำม
ค่ำควำม
หลักด้ำนภำวะ องค์ประกอบ
ค่ำน้ำหนัก
ลำดับ
แปรปรวนที่ เชื่อมั่นของ
ผู้นำกับกำร
ภำยใน
องค์ประกอบ ควำมสำคัญ
เฉลี่ยได้ AVE แบบวัด CR
เปลี่ยนแปลง
TRFL

TFL
IND
WIS

.67
.72
.83

3
2
1

.552

.786

จากภาพที่ 24 และตารางที่ 53 องค์ประกอบย่อยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจัย
ด้ า นการเป็ น ผู้ ก าหนดทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลง (TFL) มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบหลั ก 0.67
องค์ ป ระกอบทางด้ านการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล ( IND ) มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบหลัก 0.72 และปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( WIS ) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบหลัก
0.83 จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006 ) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่
สกัดได้ ( AVE ) ของแต่ละองค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่าเท่ากับ .552 จัดว่า
เป็นค่าที่เหมาะสม ( AVE ≥ 0.50 ) ( Fornell & Larcker,1981 ; Hair et al., 2006 ) และจากการ
พิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยค่าความเชื่อมั่นแบบวัด
เชิงองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ .786 จัดว่ามีความเหมาะสม ( CR ≥0.70) ( Bagozzi & Yi,1988 ; Hair
et al., 2006 ) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรทั้งหมดในด้านของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความ
น่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับที่สอง
การตรวจสอบค่าน้าหนักองค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสาคัญมากที่สุดได้แก่การกระตุ้น
ทางปัญญา ( WIS ) รองลงมาได้แก่ด้านการให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (IND) และ
การกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง(TFL)

ตอนที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์โมเดลตำมสมมติฐำนกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โมเดลสมมติฐานการวิจัย หรือโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ของความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ เชิงกลยุทธ์ในธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยกาหนดค่าสถิติเพื่อใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วยค่า ไค-สแควร์ ((2)
ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ (2/df ) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ ( CFI )ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน
( GFI )ค่ า ดั ช นี วั ด ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว ( AGFI )และค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า ( RMSEA ) ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผู้วิจัยจึงได้ทาการปรับโมเดล ( Model modification )
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โดยพิจารณาจากคาแนะนาการปรับพารามิเตอร์ในโมเดลค่าดัชนีปรับโมเดล ( Model modification
indices: MI ) จากนั้ น ปรั บ พารามิเตอร์โดยยินยอมให้ ผ่ อนคลายข้อตกลงเบื้ องต้น ท าให้ ค่าความ
คลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้จนกระทั่งค่าดัชนีความสอดคล้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มี
รายละเอียดดังตารางที่ 54
ตารางที่ 54 ดัชนีความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์การจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
สถิติที่ใช้ในกำร
เกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค่ำที่คำนวณได้
ผลกำรพิจำรณำ
ตรวจสอบ
ไม่มีนัยสาคัญ
20.109
2
DF
97
P-VALUE
>0.05
.096
<2
1.517
ผ่านเกณฑ์
2/DF
CFI
≥0.95
.965
ผ่านเกณฑ์
GFI
>.90
.982
ผ่านเกณฑ์
AGFI
>0.90
.952
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
<0.05
.046
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 54 พบว่าดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลลัพธ์การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ พบว่าค่าสถิติ ไคว์สแควร์ ( 2) เท่ากับ 20.109 มี
ค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.096 ค่าไค-สแควร์ ( 2/df) เท่ากับ 1.517 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิง
สัมพัน ธ์ ( CFI ) เท่ากับ 0.965 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน ( GFI ) เท่ากับ 0.982 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ( AGFI ) เท่ากับ 0.952 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณค่า ( RMSEA ) เท่ากับ 0.046 ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงไปวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถ
ในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังภาพที่ 25
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Chi-Square =20.109, df=61, P-value= .096, RMSEA =.046
ภาพที่ 25 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทดสอบอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายสมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห์
มีรายละเอียดดังตารางที่ 55
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ตารางที่ 55 อิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตัวแปรเชิงสำเหตุ
ตัวแปรผล ( Consequences )
(Antecedents)
STM
IOP
TPE
(กำรจัดกำรคนเก่งเชิง
(ประสิทธิภำพกำร
(ผลกำรดำเนินงำน)
กลยุทธ์)
ดำเนินงำน)
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
OCR
.22
.22
(วัฒนธรรม
องค์การเชิง
สร้างสรรค์)
TRFL
.89
.89
(ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง)
STM
.85
.85 .30 .58 .88
(ความสามารถใน
การจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์)
IOP
.85
.85
.68
(ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน)
***P <0.001 DE คือ อิทธิพลทางตรง, IE คือ อิทธิพลทางอ้อม, TE คือ อิทธิพลรวม
จากตารางที่ 55 พบว่ า ตั ว แปรที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของตั ว แปรสาเหตุ แ ละผลลั พ ธ์
ความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวม
โดยแบ่งตามสมมติฐานการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
สมมติฐำนที่ 1วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มี อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถ
ในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ( OCR ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถใน
การจั ดการคนเก่งเชิงกลยุ ทธ์ ( STM ) โดยมีค่ าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.22 และค่าอิทธิพ ลรวม
เท่ากับ 0.22 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 1
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สมมติฐำนที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการจัดการ
คนเก่งเชิงกลยุทธ์
พบว่าภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลง ( TRFL ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถใน
การจั ดการคนเก่งเชิงกลยุ ท ธ์ ( STM ) โดยมีค่าอิ ทธิพ ลทางตรงเท่ ากับ 0.89 และค่ าอิท ธิพ ลรวม
เท่ากับ 0.89 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2
สมมติฐำนที่ 3 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ดาเนินงาน
พบว่าความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ( STM ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผล
การดาเนินงาน(TPE ) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.30 ค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.58 และค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.88 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัย
ที่ 3
สมมติ ฐ ำนที่ 4 ความสามารถในการจั ด การคนเก่ ง เชิ งกลยุ ท ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
พบว่าความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ( STM ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ( IOP ) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.85 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ
0.85 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3
สมมติฐำนที่ 5 ประสิทธิภาพการดาเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
พบว่าประสิทธิภาพการดาเนินงาน ( IOP ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน (
TPE ) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.68 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.68 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยที่ 5
สมมติฐำนที่ 6 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ผลการดาเนินงาน
พบว่าความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ( STM ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผล
การดาเนินงาน(TPE ) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.30 และค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.58และ
มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.88 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐำนกำร
วิจัยที่ 6
ผู้วิจัยได้สรุปตารางการทดสอบสมมติฐานเรื่องการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ในตารางที่ 56
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ตารางที่ 56 การทดสอบสมมติฐานเรื่องความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมุติฐำน
ผลลัพธ์
H1 วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มี อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการ ยอมรับ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
H2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการจัดการคนเก่ง ยอมรับ
เชิงกลยุทธ์
H3 ความสามารถในการจั ด การคนเก่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อ ผลการ ยอมรับ
ดาเนินงาน
H4 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ ยอมรับ
การดาเนินงาน
H5 ประสิทธิภาพการดาเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
ยอมรับ
H6 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการ ยอมรับ
ดาเนินงาน

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธี วิ ท ยาปรากฏการนิ ย ม (Phenomenology
methodology) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักสาหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายในองค์การหรือผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปที่มี
หน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับอยู่ใน SET100 ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนติดต่อกันซึ่งแสดงถึงความมี
ธรรมภิบาลในการบริหารงานมีแนวโน้มความยั่งยืนในการดาเนินกิจการ ทั้งสิ้น 5 บริษัท รวมถึง
บริษัทที่มุ่งไปสู่หุ้นยั่งยืนอีก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยไม่ขอระบุชื่อตาแหน่งและองค์การ
การเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าวเพื่อช่วยยืนยันและขยายผลการวิจัยเชิง ปริมาณให้มี
ความชัดเจน ทั้งด้านปัจจัยสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์และผลลัพธ์ของการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งเสนอแนวทางในการใช้และพัฒ นาคนเก่ งเชิงกลยุทธ์ในองค์การ
สรุป ผลการวิจัยได้ตามลาดับ ดังนี้
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ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า มีรูปแบบ
วิธีการ และมีการให้ความสาคัญในแต่ละองค์การ ใกล้เคียงกับที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาแนวคิดการ
จั ด การคนเก่ งทั้ ง 4 ด้ าน คื อ การสรรหาคนเก่ ง การพั ฒ นาคนเก่ ง การให้ ร างวั ล คนเก่ งและการ
ประเมินผลคนเก่ง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กำรสรรหำคนเก่ง พบว่า ในแต่ละองค์การมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งที่
คล้ายคลึงกัน Build or Buy เป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องมีการวางแผนและคิดล่วงหน้าเสมอเพื่อไม่ไห้เกิด
การขาดแคลนคนเก่ง ต้องได้คนก่งมาในเวลาที่เหมาะสมทันตามความต้องการ คนเก่งต้องมีจานวน
มากพอกั บ ความต้ อ งการในแต่ล ะองค์ ก ารและการได้ม าซึ่งคนเก่ งในแต่ ล ะองค์ การ เป็ น ได้ อย่ าง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และคุ้มค่าแก่การลงทุนให้ได้มาซึ่งคนเก่ง และการได้มาซึ่ง
คนเก่งไม่ได้ถูกกาหนดโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ถูกกาหนดโดยนโยบายของแต่ส่วนงานที่
ต้องการกลุ่นคนเก่งเหล่านั้น รวมทั้งการได้มาของคนเก่งเหล่านั้น มีกลยุทธ์ที่ใช้ในการสรรหาคัดเลือก
ด้วยวิธีการที่หลากหลายอีกด้วย การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้
“บริษัทมีวิธีการคัดสรรอย่างเหมาะสม ผ่านการคัดกรองตามกระบวนการต่าง ๆ ที่สาคัญฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ (HR) ร่วมกับผู้บริหารส่วนงานเป็นผู้ทาหน้าที่สัมภาษณ์รับพนักงานใหม่ เข้าทางาน
ในองค์กร ต้องมีความรู้รอบด้านเป็นผู้เชี่ยวขาญในงานนั้น ๆ รวมถึงมีหลักจิตวิทยาอย่างดี สังเกต
พฤติกรรมคน เพื่อคัดคนเก่งที่มีมาให้เลือกมาก แต่บริษัทต้องการคนเก่งที่เหมาะสมกับทิศทางของ
บริษัท” (A [นามสมมุติ], 2564)
“เป็นไปในทิศทางของการสรรหา-พัฒนา-บารุงรักษาพนักงาน ตามความต้องการของกลุ่ม
ธุร กิ จ พลั งงานซึ่ งต้ องการความถูก ต้อ ง มีขั้ น ตอนการท างานกั บ เครื่องจักรที่ ชั ดเจน ทั กษะความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะ สามารถแก้ ไขปั ญ หาในการงานได้ มี ทั ก ษะการบริ ห าร ในประกาศรับ สมั ค ร
พนั ก งาน จะมี ร ะบุ คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานทั่ ว ไป เช่ น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา, อายุ , เพศ ฯลฯ และความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เช่น มีใบผู้ควบคุมหม้อไอน้า ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมื อแรงงาน
สาขาอะไร มีประสบการณ์การทางาน มาแล้วกี่ปี หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ จะให้ความสาคัญจาก
กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างเรียน เช่นมีการอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง เคยมีส่วนร่วมในการเป็นผู้จัด
กิจ กรรมของมหาลั ย หรื อ ไม่ซึ่ งทางบริษั ท จะพิ จ ารณาผู้ มี คุณ สมบั ติ ตรงความต้อ งการเข้าม าสอบ
สัมภาษณ์และผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุด ตัวอย่างตาแหน่ง
หัวหน้าแผนก เรียนเก่ง มีประสบการณ์ผ่านงานตรงสายงาน มีความรู้ด้านเครื่องจักร ด้านงบประมาณ
แต่ปกครองพนักงานไม่ได้ องค์กรของเรามีการเน้นการพัฒนาคนเก่งภายในองค์กร มีการจัดทาข้อมูล
คนเก่ งภายในและทิ ศ ทางการพั ฒ นา ส่ ว นกรณี ค นนอก การดึ งดู ด จะมาจากชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท
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ผลตอบแทน ความมั่น คง สวัส ดิการและการเติบโตก้าวหน้า แต่ไม่ได้จัดทาเป็นฐานข้อมูลอย่าง
ชัดเจนเพื่อดึงดูดหรือระบุชัดเจนว่าจะรับใครให้เข้ามาทางาน” (B [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีกระบวนการหลัก 2 แบบคือ คัดเลือกจากภายนอกองค์กร โดยไปสรรหาตั้งแต่
ระดับ ปวช. ปวส. มัธยมปลาย เพื่อให้ ทุนในการศึกษาต่อในสาขาที่ต้องการและภายใต้เงื่อนไขใน
มหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ เป็นทุนให้เปล่า แต่ถ้าผู้ได้รับทุนกลับมาทางานให้กับริษัท นั่นหมายความว่ า
ผ่านการทดสอบอีกขั้น ถึงระดับจิตใจและความภักดีที่มีให้ต่อองค์กรเจ้าของทุน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแทบ
ไม่มีใครเลยที่จะไม่กลับมาทางาน อีกทางหนึ่งคือการคัดคนจากภายในซึ่งปรัชญาในการการดาเนิน
ธุรกิจ คือคนทุกคนมีศัยกภาพในตัวเองและมีศักยภาพในการพัฒนา โดยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนพัฒนา
ตัวเองจนเข้าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการได้ทุกคน
และในทุกส่วนงาน ซึ่งจริงๆ ต้องเรียกว่าเราได้กลุ่มคนที่เป็นครีมมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ” (C [นามสมมุติ],
2564)
“บริษัทมีการใช้การสรรหาคัดเลือกโดยการที่ผู้บริ หารในหน่วยงานนั้นๆ ต้องเข้าไปวางแผน
ร่วมกับ ฝ่ ายHR ในการกาหนดเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาคัดเลื อก เพื่ อต้องการคัดกลุ่ มคน ที่
หน่วยงานต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการคัดโดยวิธีปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการประกาศรับสมัครปกติ
รวมถึงการซื้อตัวคนเก่งจากองค์กรอื่น ๆ ส่ วนการสรรหาคัดเลือกจากภายใน มีเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกเมื่อใครเข้าเกณฑ์ก็จะถูกวางตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาต่อไป” (D [นามสมมุติ],
2564)
“บริ ษั ท มี ก ระบวนการสรรหาคั ด เลื อ กตามกระบวนการทั่ ว ไปคื อ ประกาศรั บ สมั ค ร
บุ ค คลภายนอกทั่ ว ไป การซื้ อ ตั ว มากจากองค์ ก รอื่ น และการสรรหาจากภายในโดยเป็ น ไปตาม
กระบวนการและเกณฑ์ที่ ตั้งไว้ และที่ส าคัญ บริษัทตระหนักในเรื่องการบริห ารจัดการคนเก่งมาก
เนื่องจากการดาเนินการเรื่องของ Talent Management เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่รัฐวิสาหกิจทุกรัฐต้องมี
เพื่อการประเมินผล SEPA ประจาปีจาก TRIS เพราะไปผูกกับการจ่ายโบนัสประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
” (E [นามสมมุติ], 2564)
“ในส่วนของการบริหารจัดการคนเก่ง บริษัทไม่ได้จัดทาเป็นคู่มืออย่างเป็นทางการแต่รู้กัน
ภายในบริษัทว่ามีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร เนื่องจากบริษัทเรามีวิธีคิดที่ถ่ายทอดกันมาว่า
คนเราทุกคนพัฒนาได้ ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนา ในบางตาแหน่งอาจกาหนดคุณสมบัติไว้ในส่วน
ของวุฒิการศึกษาแต่ทางบริษัทไม่ได้ปิดโอกาส เมื่อเห็นว่าเขามีประสบการณ์ตรงในการทางานหน้าที่
นั้น นั่นหมายถึงเค้าสามารถทางานได้เกินกว่าที่เราคาดหวัง ก็รับเข้ามาทางานถึงแม้ว่าวุฒิการศึกษา
จะต่ากว่าที่กาหนดไว้ และบริษัทยังพยายามมองถึงทัศนคติของผ่านการยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพราะเราเชื่อว่าทัศนคติสาคัญและการมองเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวกับ
องค์กรเป็นสิ่งสาคัญมาก”(F [นามสมมุติ], 2564)
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2.2 กำรพัฒนำคนเก่ง พบว่า กระบวนการในการจัดทาแผนการพัฒนาคนเก่งมีความ
เฉพาะเจาะจงในแต่ละตาแหน่ง และเป็นการเฉพาะของแต่ละองค์การ ทั้งในส่วนของการอบรมพัฒนา
การเรียนรู้จากการแก้สถานการณ์ การส่งไปแก้ปัญหาที่ยากหรือนอกเหนือหน้าที่เพื่อส่งเสริมพัฒนา
นอกกรอบ การพัฒนาคนเก่งจะเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในอาชีพและการเติบโตตามสายอาชีพ และ
กระบวนการในการพัฒนาต้องสามารถสร้างความภาคภูมิใจและแรงจูงใจให้กับคนเก่งได้ เพื่อส่งเสริม
ให้คนเก่งเกิดความความผูกพันต่อองค์การ หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อพัฒนากลุ่มคน
เก่งอาจจะทาให้พนักงานอื่นๆ รู้สึกอยากพัฒนาความสามารถเพื่อจะเป็นคนเก่งและมุ่งมั่นจะเป็นคน
เก่ง และการทุ่มเทจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานที่ดีของตนเองและส่งผลต่อผลการดาเนินงานที่ดีของ
บริษัทได้ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้
“ต้องรู้ว่าคนเก่งต้องการอะไร คนเก่งชอบแสดงออก อยากแสดงศักยภาพที่มีในตัว องค์กร
ต้องมอบหมายงานที่ท้าทายใหม่ ๆ ให้ ตลอดเวลา องค์กรมีการพัฒ นาคนเก่งทั้งด้านทักษะให้ เก่ง
ยิ่งขึ้นไป โดยผ่านกระบวนการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผ่านการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้า
งาน และการพัฒนาด้านการบริหาร ในทุกองค์ประกอบ ทุกมิติ” (A [นามสมมุติ], 2564)
“เน้นการพัฒนาคนเก่งภายในองค์กร มีการจัดทาข้อมูลคนเก่งภายในและทิศทางการพัฒนา
มีการจัดทาแผนการฝึกอบรมและแผนพัฒนา Training road Map สาหรับพนักงาน คนเก่งที่องค์กร
ต้องการต้องมี Attitude ที่สอดคล้องไปกับทิศทางเป้าหมายของบริษัท และแนวทางการพัฒนาคน
เก่ง ขององค์กรมีการดาเนินการเป็นลาดับขั้นคือ การให้ความรู้ คาแนะนาโดยมุ่งเป้าหมายของบริษัท
ผ่านการสอนงาน On the job Training มอบหมายงาน ให้รู้จักขั้นตอนและการทางาน มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ เสนอแนะ และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานมีการทา Root Couse Analysis
รวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหาที่สาเร็จแล้วเผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผล ตลอดจน
ให้คาแนะนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งนาไปสู่การได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและได้รับการโปรโมท
ตาแหน่งงาน”(B [นามสมมุติ], 2564)
“บริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นาคนเก่ งที่ ถู กวางตั ว ไว้ ผ่ านโปรแกรมการพั ฒ นาในแต่ล ะระดั บ ซึ่ งมี
กระบวนการพัฒนาที่หลากหลายทั้งอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนา
ความร่ ว มมือ จากามหาวิ ท ยาลั ย ชื่ อดั งในต่างประเทศ หรือ การให้ อ าจารย์ จากมหาวิท ยาลั ยจาก
ต่างประเทศ เช่น Dell University และอีกหลาย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ มาสอน
พนักงานภายในบริษัท ซึ่งมีหลักสูตรมากมายที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อพัฒนาคนกลุ่มนี้ และในการพัฒนา
เรายังรวมถึงการพัฒนาคนข้ามสายงานอีกด้วยเนื่องจากเรามี Base ในหลายประเทศเรายังส่งคนไป
พัฒนาโดยการเรียนรู้งานและแก้ปัญหาจริงในแต่ละประเทศ รวมทั้งฝึกการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างให้ คนมีความยื ด หยุ่ น และปรั บ ตัว ได้อยู่ต ลอดเวลา อีกทั้ งการเรียนรู้ข้ามสายงานจะช่ว ยปิ ด
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ช่องว่างบางอย่างเพื่อให้เค้าเห็นมุมมองได้กว้างขึ้นและเป็นการประเมิน คนกลุ่มนี้กลายๆ ว่าจะผ่าน
ความยากตรงนี้ไปได้ไหม ถ้าเค้าผ่านไปได้เราก็จัดกลุ่มเค้าเป็นอีกกลุ่มที่พัฒนาโดยให้โจทย์ที่ยากขึ้นไป
อีกในแต่ละระดับขั้น ”(C [นามสมมุติ], 2564)
“องค์กรมีหลักสูตรอย่างชัดเจนในการพัฒนาคนกลุ่มนี้ และบริษัทเองก็ยังเล็งเห็นว่าคนอื่นๆ
ทุกคนพัฒนาได้เช่นกัน คนที่เข้ามาในองค์กรในตอนแรกอาจไม่ใช่ Talent แต่เมื่อสามารถพัฒนา
ตัวเองจนผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาของบริษัทจะถูกพัฒนาต่อไปตามกระบวนการเช่น
ส่งไปอบรม เรียนรู้จากหน้างานจริงหรือส่งไปแก้ปัญหางานตามฐานการผลิตต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และเมื่อผ่านการแก้ปัญหาจากหน้างานใน step แรกไปได้ก็จะส่งงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อดูการแก้ปัญหาว่าสามารถรับผิดชอบและแก้ปัญหางานเหล่านี้ได้หรือไม่ องค์กรจะทาทุกอย่ างเพื่อ
รองรับการพัฒนาและเติบโตของคนกลุ่มนี้ บริษัทมีงานที่ยากและท้าทายเพื่อสร้างและดึงศักยภาพ
ของคนกลุ่ มนี้ ออกมา หรื อ แม้ แ ต่ห ลั ก สู ตรที่ ออกแบบมาในแต่ ล ะส่ ว นงาน แต่ ล ะระดั บ ชั้ น จะถู ก
ออกแบบมาเฉพาะเพื่อพัฒนาคนกลุ่มนี้ตามลักษณะที่อยากให้เป็น ภายใต้ Core Value ”(D [นาม
สมมุติ], 2564)
“บริษัทเป็นธุรกิจเฉพาะ เพราะฉะนั้นระบบการพัฒ นาบุคลากรจึงต้องออกแบบมาเฉพาะ
ธุร กิ จ ไม่ ส ามารถใช้ ห ลั ก สู ต รเหมื อ นที่ อื่ น ได้ มี ระบบการพั ฒ นาโดยมี ห ลั ก สู ต รความร่ว มมื อ กั บ
Cornell University ในการส่งกลุ่มคนเก่งไปพัฒนาที่ต่างประเทศรวมทั้งให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
Cornell มาสอนที่ นี่ ผ่ า นหลั ก สู ต รที่ ชื่ อ ว่ า Airport Management Development Program
(AMDP) เป็ น หลั กในการพั ฒ นากลุ่ ม Talent รวมทั้ งหลั ก สู ตรภายในที่ เป็ น การอบรมการบริห าร
จัดการสนามบินซึ่งต้องสอบผ่านการวัดระดับจึงจะสามารถเข้าอบรมได้นอกจากคุณสมบัติอื่น ๆที่ตั้งไว้
ตั้งแต่ผู้บริหารสนามบินระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ซึ่งจะมีความเข้มข้นและเครือข่ายความร่วมมือ
ของแต่ละท่าอากาศยานในต่างประเทศแตกต่างกันไปตามแต่ละระดับของหลักสูตร แต่ปัจจุบันบริษัท
กาลังดาเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะ ซึ่ งตึกอยู่ระหว่างก่อสร้างใน
บริเวณส านั กงานใหญ่ ใช้ชื่อว่าสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน โดยเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ
สมาคมท่าอากาศระหว่างประเทศ (Airport Council International: ACI) ซึ่งต้องยอมรับว่า บริษัท
ต้องออกแบบหลั กสูตรเฉพาะในทุกๆเรื่องเพื่ออบรมบุคลากรกลุ่ มนี้ ให้ สามารถแก้ปัญ หาได้ในทุก
สถานการณ์ฉุกเฉิน แม้กระทั่งการสร้างสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนเก่งแก้ปัญหาหน้างานได้
ภายใต้ภาวะกดดันและหาทางออกในการแก้ปัญหาเป็นทีมงานด้วยซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการหลอมรวม
ความเป็ น ที ม ให้ เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยจากการแก้ ปั ญ หาผ่ านสถานการณ์ ที่ ถู ก Set Up ขึ้ น มาเพื่ อ ฝึ ก การ
แก้ปัญหานั้นๆ แต่ในระยะหลังบริษัทสนใจการฝึกอบรม พัฒ นา ด้วยแนวคิด 70 20 10 ”(E [นาม
สมมุติ], 2564)
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“บริษัทมีกระบวนการพัฒนาคนเก่งรวมทั้งบุคลากรอื่น คือการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาจาก
หน้างานจริงเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหนัก ในบางครั้งต้องเข้าไปแก้ปัญหาและเรียนรู้งานไปในตัว
เพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น บริษัทต้องสร้างความรู้สึกร่วม ความเป็นเจ้าของร่วมเพื่อให้กลุ่ มคนเหล่านี้
ทุ่มเทศักยภาพในการทางานให้เต็มที่ ซึ่งวิธีการถ่ายทอดความคิดการเป็นครอบครัวเดียวกัน ความ
ไว้วางใจในการทางานซึ่งกันและกัน จะช่วยในการพัฒนาคนกลุ่มนี้ได้ในมุมมองของบริษัท บริษัทไม่ได้
มองแค่ว่าการพัฒนาคนกลุ่มนี้จะพัฒนาที่ตัวของงานและศักยภาพส่วนบุคคลเพี ยงอย่างเดียวแต่ยัง
เล็งเห็นว่าต้องยกระดับและพัฒนาความรู้สึกร่วมของคนกลุ่มนี้ด้วย นั่นคือ Mental Health เพื่อสร้าง
ความใกล้ชิดกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าของกิจการและพนักงานในองค์การทุกระดับ ”(F [นามสมมุติ],
2564)
2.3 กำรให้รำงวัลคนเก่ง พบว่า เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้คนเก่งตั้งใจทางานและพัฒนาผลงานให้
สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การมอบให้ เป็นการตอบแทนและการให้รางวัลไม่ใช่เพียงการตอบแทนด้วยเงิน
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการให้เกียรติ ให้สวัสดิการที่ดี การให้รางวัลที่ผูกโยงกับความก้าวหน้าในอาชีพ
เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้คนเก่งปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่ามีรายละเอียด
ดังนี้
“การบริหารคนเก่งให้ทางานอยู่กับองค์กรได้ดีนั้นต้องคานึงหลายปัจจัยนอกจากเงิน ก็ต้องมี
สิ่งแวดล้อมการทางานที่ดี มีงานที่ท้าทายความสามารถเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพที่มีให้เป็นที่
ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ ให้โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ให้โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสุดท้ายแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กรได้อย่างดี ” (A [นามสมมุติ], 2564)
“มีการพิจารณาในการให้รางวัลคนเก่งโดย พิจารณาจากทักษะในการบริหารจัดการที่ผ่าน
กระบวนการประเมินผลภายใต้เกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อกลุ่มคนเก่งสามารถทาได้ก็จะได้รับการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าและได้รับการโปรโมทตาแหน่งต่อไป เพื่อเป็นการจูงใจให้คนเก่งพยายามพัฒนา
ศักยภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาและจะได้มีเป้าหมายในการเติบโตตามสายความก้าวหน้าในอาชีพที่ควร
จะเป็น” (B [นามสมมุติ], 2564)
“เมื่อกลุ่มคนเก่งสามารถทางานได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งเป้าไว้คือ มีการให้ค่าตอบแทนในเรื่องของ
เงิน และสวัสดิการที่ดี ซึ่งครอบคลุ มไปถึงคนรอบข้างอย่างเช่นครอบครัว ด้วย เงินที่ บริษั ทจ่ายให้
มากกว่าค่ากลางที่ตลาดตั้งไว้เพื่อจูงใจให้คนกลุ่มนี้ทางานอย่างทุ่มเทเต็มที่ องค์การตระหนักถึงความ
ยุติธรรมที่องค์กรสมควรต้องจ่ายให้กับพนักงานที่ทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และยังจูงใจด้วยการให้
ได้ไปอบรมในหลักสูตรระดับสูงเพื่อการพัฒ นาตัวเองเพราะกลุ่มคนเก่ง เรื่องเงินบางครั้งไม่ได้ตอบ
โจทย์เสมอไป คนเก่งต้องการเวทีในการแสดงความสามารถและศักยภาพในตัวเอง เพราะฉะนั้นการ
ส่งไปอบรมต่างประเทศ หรือในหลักสูตรเฉพาะระดับสูง เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีอีกขั้นสาหรับคน
เก่ง และอีกอย่างการที่มีเวทีให้ไปเติบโตในธุรกิจของบริษัทในแต่ละ Base ไม่ว่าจะในประเทศหรือ
ต่างประเทศล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายและสร้างโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้เติบโต ซึ่งมันสามารถสร้างแรงจูงใจ

133
ให้ กับ กลุ่ มคนเก่งได้มาก เนื่ องจากมัน เป็ นความท้าทายส าหรับ เป็ นอย่างมาก ” (C [นามสมมุติ],
2564)
“ในการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจคนกลุ่มนี้เมื่อสามารถทางานได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ละให้รางวัลจูง
ใจในการขึ้นสู่ตาแหน่งได้แม้กระทั่งการขึ้นตาแหน่งข้ามสายงาน สามารถเกิดขึ้นได้ในบริษัท หากกลุ่ม
คนเหล่ านี้ มี ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาจากสิ่ งที่ ให้ ล งไปปรับ แก้ นั่ น หมายถึ งความเชื่อ มั่ น ใน
ศักยภาพของทุกคน และให้คุณค่ากับคนทุกคนว่า ทุกคนคือคนเก่งที่สามารถพัฒนาได้เพียงแค่ ผ่าน
เกณฑ์ประเมินที่ตั้งไว้เท่านั้นและ Successor เหล่านี้จะได้รับโอกาสในการเดินตาม ติดตามผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อเรียนรู้และแก้ปัญหา ศึกษากระบวนการทางานที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์วิกฤตเพื่อสร้าง
ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นอีก ซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะเกิดขึ้นได้กับกคนที่บริษัท
มองเห็นศักยภาพและถูกวางตัวในการวางแผนสืบทอดตาแหน่งไว้ ” (D [นามสมมุติ], 2564)
“ Talent เหล่ า นี้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาเฉพาะส าหรั บ ธุ ร กิ จ ส าหรั บ บริ ษั ท การให้ ร างวั ล
Successor เหล่านี้ จะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการให้ค่าตอบแทนที่มากกว่าปกติในแต่ละตาแหน่งเนื่อง
ด้วยถูกจ ากัดด้ว ยระเบี ย บและการกากั บโดยรัฐ นั่ นหมายถึงว่า ถ้าเป็ นค่ าตอบแทนเรื่อ งเงินหรือ
สวัสดิการอื่นๆ จะไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนได้เหมือนบริษัททั่วๆไป แต่สิ่งที่เป็นตัวบอกถึงรางวัลที่
เราจะให้ได้สาหรับคนกลุ่มนี้คือ ระบบ Fast Track ในทุกๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการลดข้อจากัดในการ
อบรมในหลักสูตรระดับสูงสาหรับคนกลุ่มนี้ หรือการขึ้นสู่ตาแหน่งระดับสูงสามารถย่นระยะเวลาลง
ได้มากว่าคนอื่นๆ หลายปีหรือลดเวลาการครองตาแหน่งเพื่อขึ้นสู่ตาแหน่งระดับบนได้ ซึ่งบริษัทจะ
เรียกว่าระบบ Fast Track นั่นคือมีโอกาสก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่น” (E [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีระบบการจูงใจที่ชัดเจนมากในการตอบแทนกลุ่มคนเหล่านี้ เช่น เมื่อสามารถทา
ผลงานได้ตามเป้าหมาย บริษัทให้รถ Honda Civic 1 คันกับคนกลุ่มนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พิสูจน์ให้ว่ า
พนั กงานยิ น ดีและทุ่มเทให้ กับ การทางานมาก แม้ว่าจะเกิดวิกฤต Covid-19 ขึ้น แต่ยอดขายของ
บริษัทสูงที่สุดในรอบ 9 ปี หรือแม้กระทั่งให้ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานกลุ่มนั้น หรือมีแม้กระทั่ง
บริษัทเข้าไปดูแลครอบครัวของพนักงานบางคนถึงระดับส่งให้เรียนจนจบการศึกษาในระดั บปริญญา
ตรี แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกคน แต่จะเป็นกลุ่มคนที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้” (F [นามสมมุติ],
2564)
2.4 กำรประเมินผลคนเก่ง พบว่า การประเมินผลภายใต้ความมีธรรมาภิบาล มีความยุติธรรมในการ
ประเมินรวมทั้งมีเกณฑ์การวัดผลที่เป็นรูปธรรม จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนเก่ง
และพบว่า คนเก่งที่ไม่ผ่านการประเมินผลก็จะได้ถือว่าไม่เป็นคนเก่งอีกต่อไปและจะ ไม่ได้รับการ
พัฒนาในฐานะคนเก่งต่อไป ส่วนพนักงานอื่นๆ หากผ่านการประเมินในระดับของคนเก่งก็สามารถก้าว
ขึ้นมาเป็นคนเก่ง เพื่อจะเข้าสู่ระบบการพัฒนาคนเก่งต่อไปได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่ามี
รายละเอียดดังนี้
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“การแข่งขันปัจจุบันสูงมาก คนเก่งที่ใช่จะช่วยประหยัดเวลา ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ
สูง ซึ่งบริษัทมีการจัดการคล้ายคลึงกับการจัดการพนักงานอื่น แต่สิ่งที่ต่างในเรื่องของรายละเอียดและ
ขั้นตอนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ต่างกันทั้งในระดับการทางานและเรื่องของการประเมินผลโดยมีเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการวัดประเมินผล ภายใต้แนวคิดที่ว่า กลุ่มคนเก่งสามารถทางานได้รวดเร็ว มีความคิดที่
เฉียบ ทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายกาหนดแพลนระยะสั้นและองค์กรเจริญเติบโตมีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้
ในระยะยาว ซึ่ งคนเก่ งจะสามารถประสานงานกั บ คนในทุ ก ระดั บ และรับ ผิ ด ชอบงานที่ ย ากขึ้ น
ขอบเขตงานกว้างขึ้นได้” (A [นามสมมุติ], 2564)
“เป็นไปในทิศทางของการสรรหา พัฒนา บารุงรักษาพนักงาน ตามความต้องการของกลุ่ม
ธุร กิ จ พลั งงานซึ่ งต้ องการความถูก ต้อ ง มีขั้ น ตอนการท างานกั บ เครื่องจักรที่ ชั ดเจน ทั กษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถแก้ไขปัญหาในการงานได้ มีทักษะการบริหาร ความคาดหวังและทิศทางการ
พัฒนาพนักงาน ไล่จากพื้นฐานขึ้นไป คือ พนักงานรู้และปฏิบัติตาม JD ได้ พนักงานมีความชานาญ
เชี่ยวชาญในตาแหน่งงาน พนักงานสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติม และนามาประยุกต์ใช้ในงาน ทาให้
ประสิทธิภาพของการทางานดีขึ้น งานซ่อมลดลง ลดเวลา ประหยัดงบประมาณ ฯลฯ มีทักษะในการ
บริหารจัดการ ” (B [นามสมมุติ], 2564)
“องค์กรมีเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจนและประกาศออกมาเพื่อให้คนที่เข้าสู่ระบบสามารถเข้าสู่
เกณฑ์การประเมินผลในการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบต่องานนั้นได้ ทุกอย่างมีความ
โปร่งใสและไม่ได้แปลว่ากลุ่มคนที่อยู่ในกระบวนการนี้จะเป็น Talent ตลอดไป เพราะหากไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินผลก็จะตกกระบวนการไป ซึ่งก็มีให้เห็นบ่อยๆ แต่ก็สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อ
กลับขึ้น มาเป็ น Talent ได้อีกเพราะบริษัทยังเน้นเสมอว่า ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและสามารถ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการได้อีก” (C [นามสมมุติ], 2564)
“เกณฑ์ การประเมิน ผลการปฏิ บัติงานจะถูกแจ้งออกไปอย่างเป็นทางการชัดเจน เพื่อให้
สามารถประเมินผลเองในเบื้องต้นได้ก่อน ในการเข้าถึงเกณฑ์ประเมินนั้นคนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
บริษัทจะมอบหมายงานที่ยากขึ้นขอบเขตงานที่กว้างขึ้นเพื่อให้ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองต่อไปเรื่อยๆ
ในขณะที่บ างส่วนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะหลุ ดกระบวนการและหลุดจากการพัฒ นาในกลุ่ ม
Talent ขององค์กรต่อไป ซึ่งแบบนี้เป็นส่วนน้อย แสดงถึงกระบวนการคัดกรองที่ดีของบริษัทอีกขั้นว่า
เค้าเป็น Talent ขององค์กรจริง”(D [นามสมมุติ], 2564)
“องค์กรมีระบบเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นระบบเนื่องจากต้องถูกกากับด้ว ย
เกณฑ์ประเมินจาก TRIS ดังนั้นจะมีการประเมินผลตามงานที่ให้ไปและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามรอบการประเมินปกติ ซึ่งการประเมินทั้งสองแบบนี้จะทาให้คัดกลุ่ม Talent ที่แท้จริงได้ หากใคร
ตกเกณฑ์ประเมินนี้ก็จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนา Talent ในหลักสูตรเฉพาะส่วนคนที่ผ่าน

135
เกณฑ์คือ Talent ขององค์กรอย่างแท้จริงและสามารถเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป” (E [นาม
สมมุติ], 2564)
“ประเมิน ผลกลุ่ มคนเก่งของบริษัท คือการตั้งเกณฑ์การประเมินจากหน้างานที่ให้ งานไป
รับ ผิดชอบซึ่งเกณฑ์นี้ คนเหล่านี้ จะรู้อยู่แล้วตั้งแต่ถูกมอบหมายงานให้รับผิ ดชอบ ส่ วนใหญ่ พบว่า
สามารถทาได้ตามเกณฑ์ประเมินผลตามที่ตั้งเอาไว้”(F [นามสมมุติ], 2564)
จากข้อมูล การสัมภาษณ์ ส ามารถกล่ าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) หรือทุน
ทางปัญหาให้อยู่กับองค์การให้นานที่สุด และระหว่างที่อยู่ในองค์การนั้นคนเก่งจะดึงศักยภาพใน
การทางานออกมาให้มากที่สุด และองค์การจะสามารถนาความรู้ของคนเก่งเหล่านั้นออกมาเพื่อ
พัฒ นาองค์การผ่ านกระบวนการถ่ายทอดด้วยการจั ดการความรู้ (Knowledge Management)
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ารทั้ ง ในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสำเหตุของควำมสำมำรถกำรจัดกำรคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
ปัจจัยเชิงสาเหตุของของกลยุทธ์การบริหารคนเก่งของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศ ไทยประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ปัจจัยสำเหตุของกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
1) วัฒนธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์ จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ คือ
กิจกรรมหรือกระบวนการที่โดดเด่นที่จะนาไปสู่การสร้างมาตรฐานขององค์กรและสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่สมาชิกทุกคนให้การยอมรับและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นการมีค่านิ ยม
ร่วมและแนวทางปฏิบัติขององค์กรร่วมกัน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในขององค์กร
สามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ จะมีผลต่อการบริหารจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลังศึกษาดังนี้
1. ค่านิยมร่วมในการทางาน
เป็นสิ่งสาคัญที่กาหนดแนวทางปฏิบัติหรือทิศทางการทำงานขององค์การ ผ่านความเชื่อ และ
การยึดโยงกับผลประโยชน์ขององค์การเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาออกมาผ่านกิจกรรม
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การดาเนิ น งานภายในองค์การอย่ างเป็ นรูป ธรรม เพื่ อการหล่ อหลอมคนในองค์การไปในทิ ศทาง
เดียวกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลังศึกษา
ดังนี้
“บริษัทมีการสร้างมาตรฐานในการทางาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายร่วมกันของ
องค์ ก รนอกจากการสรรหาคนเก่ งเข้ าร่ว มงานจากภายนอกแล้ ว ภายในองค์ ก รก็ ส ร้ างคนเก่ งอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทมีวัฒ นธรรมองค์กรที่พนักงานยึดเป็นหลักปฏิบัติงานตามค่านิยมร่วมกัน ” (A
[นามสมมุติ], 2564)
“มีการกาหนดบริบทองค์กร เช่น ธุรกิจพลังงาน มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ วิเคราะห์
SWOTจุ ด แข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาส อุป สรรค ผั งโครงสร้างองค์ กร มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยกระบวนการควบคุมและตรวจสอบให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด สิ่งที่สาคัญที่สุดของคนที่เก่งในบริษัทต้องตระหนัก คือทัศนคติ ต้องสอดคล้องไปกับทิศทาง
เป้าหมายของบริษัท ต้องมีคุณธรรม รู้จักการทางานเป็นทีม ให้ความสาคัญ ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา” (B [นามสมมุติ], 2564)
“มีการกาหนด Core Value ตามปรัชญาการดาเนินธุรกิจภายใต้อุดมการณ์ที่จะต้องเป็นไป
ตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สาคัญเราเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกปลูกฝังเหมือนเป็น
DNA ของคนในองค์การ การที่บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กร 100 ปีอีกหนึ่งองค์กร เรามุ่งหวัง
ถ่ายทอดให้คนในองค์กรส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่า” ไปสู่ลูกค้าและสังคมด้วย Circular Economy ภายใต้
“Passion for Better” เรามุ่งหวังให้ DNA เหล่านี้อยู่ในทุกตัวตนของคนทุกระดับ นั่นคือยึดมั่ นใน
คุณภาพและเป็นธรรม ” (C [นามสมมุติ], 2564)
“ การสร้างหรือถ่ายทอดความรู้สึ กร่วม ความเป็นคนที่มีทิศทางเดียวกับองค์กร ส าหรับ
บริษัทสร้างขึ้นได้เร็วเนื่องจากเรามีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. จนถึงปริญญาตรี เพื่อป้อนคน
ที่ถูกหล่อหลอมด้วยวิสัยทัศน์ และทิ ศทางที่เป็นไปในทางเดียวกับองค์กร และด้วยขนาดขององค์กร
ของเราที่มีขนาดใหญ่มาก มีจานวนพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจานวนมาก รวมทั้ง
ฐานการผลิตที่เรามีในหลายๆ ประเทศรวมทั้งธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องสอดประสานกัน การขับเคลื่อน
จึงเป็นไปทั้งองคาพยพ ทุกอย่างถูกทาให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งระบบถึงแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมี
วัฒนธรรม ประเพณีแตกต่างกันแต่ปรัชญาในการดาเนินธุรกิจที่ถ่ายทอดไปยังพนักงานคือปรัชญา
เดียวกัน” (D [นามสมมุติ], 2564)
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“บริษัท มีการปลูกฝัง Core Value ผ่านหลายช่องทางเพื่อให้คนภายในองค์กรตระหนักเรา
มีการถ่ายทอดผ่านการมองเห็นตั้งแต่กาหนดให้มีการใส่เสื้อ Core Value เป็นหนึ่งในเครื่องแบบที่
ต้องสวมใส่ใน 1 วันต่อสัปดาห์เพื่อสร้างการรับรู้ของพนักงาน และการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มี
การสอดแทรก เพื่อที่สร้างให้เกิดการสร้างความตระหนักในค่านิยมของบริษัทในทุกกิจกรรมไม่เว้น
แม้กระทั่ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ก็ยังสอดแทรกค่านิยมร่วมเข้าไปในกิจกรรมนั้น เพื่อให้ทุกอย่างเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดูเป็นปกติและแทรกซึมเข้าไปในทุกเวลา” (E [นามสมมุติ], 2564)
“การสร้างวัฒนธรรมองค์การรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมร่วมของบริษัทเริ่มจากการถ่ายทอดจาก
รุ่น พ่ อ แม่ มายั งรุ่ น ลู กที่ เข้ามาดูแ ลกิ จการต่อ สิ่ งที่ ป ลู กฝั งให้ กับ คนข้ างในคือ ความเป็ น ครอบครัว
เดียวกัน ความเข้าถึงได้ง่ายของผู้บริหารกับพนักงาน สร้างให้พนักงานมีความเอื้อเฟื้อ เอื้ ออาทรต่อกัน
มุมมองผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าในตัวบุคคลและมองว่าพวกเขาคือทุนที่เราต้องรักษาไว้และให้
ความสาคัญ” (F [นามสมมุติ], 2564)
2. พฤติกรรมสร้างสรรค์
เป็ น สิ่ งที่แสดงออกผ่านความคิดและการกระทา ที่พนักงานแสดงออกผ่ านกิจกรรม หรือ
กระบวนการทางานโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การที่สอดคล้องกับความเชื่อและค่านิยมในการ
ทางาน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างกันในองค์การหลากหลายช่องทาง.จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลังศึกษาดังนี้
“บริษัทเน้นการสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร โดยให้อิสระอย่างเต็มที่ใน
การทางาน มีการทางานเชิงรุก และสามารถนาเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาได้
ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะคอยสนับสนุนในทุกความต้องการ ”(A [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีการจัดทา Core Value ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ สื่อสารให้
พนักงานรับทราบ จัดกิจกรรมหรือการทางานให้สอดคล้องกับ Core Value บริษัทเปิดโอกาสให้มีการ
สื่อสารในทุกทิศทางและทุกระดับอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้พนักงานรับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข รวมถึงมีการชี้แจงมอบหมายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละคน” (B [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ เมื่อดูจากมุมมองจากคนภายนอกที่มองเข้ามา ซึ่ง
บริษัทเราเปิดโอกาสในการทางานอย่างสร้างสรรค์ให้กับคนในองค์กรในแต่ละระดับ เพราะฉะนั้นอะไร
ก็ตามที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการกระทาที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการท างาน วิธีป ฏิ บั ติงานต่ างๆ บริษั ท พร้อ มสนั บ สนุ น อย่ างเต็ ม ที่ รวมทั้ งบริษั ท เองก็ มี
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กระบวนการในการกระตุ้นให้พนักงานคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรามีการให้คนที่มีศักยภาพเข้าไป
ร่วมแก้ไขปัญหาข้ามสายงานที่ตัวเองอยู่เพื่อจะได้มุมมองใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องไม่แปลกที่จะเห็น วิศวกร
ในบริ ษั ไปดู แ ลทางด้ า นการเงิ น หรื อ แก้ ปั ญ หาวิ ก ฤตทางด้ า นการเงิ น หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ ตามแต่ จ ะ
มอบหมายให้ไปรับผิดชอบ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่มองว่าเป็นการสร้างสรรค์” C [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมองว่าทุกคนมีคุณค่าและศักยภาพในตัวเอง ภายใต้แนวคิดนี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการนาเสนอวิธีการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถแสดงออก
ถึงความคิดและการปฏิ บัติได้ภายใต้กรอบด้านคุณธรรมที่เป็น ซึ่งเราพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการคิดและทางานอย่างสร้างสรรค์” (D [นามสมมุติ], 2564)
“องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ กลุ่มคนที่เป็น
Talent ขององค์กรซึ่งตอนนี้ แต่ล ะคนต่างนั่ งในตาแหน่งบริห ารในหลายส่ วนงาน มีการติดต่อกัน
เรื่อยๆ ในส่วนที่ต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันในบางอย่างที่เกิดปัญหาเกินขอบเขตความรับผิดชอบ จะมี
การถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลา ซึ่งในหลายๆ ครั้งที่เกิด
ปัญหาหรือวิกฤตใดๆ เกิดขึ้นก็จะสามารถผ่านไปได้ทุกครั้ง”(E [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทยึดหลักการทางานที่เน้นให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นจึงเปิด
โอกาสให้ พ นั กงานสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ เพื่ อไปสู่ เป้าหมายที่ตั้ งไว้ ส่ วนจะมีกระบวนการ
ทางานเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างไรนั้นจะปล่อยให้ พนักงานบริหารทีมงานกันเองอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่าง
บริษัทต้องการยอดขายเท่านี้ ทีมการตลาดต้องมีการสร้างสรรค์กระบวนการทางานเองเพื่อให้ไปสู่ยอด
นั้น ให้ ได้ มีการบริห ารทีมงานเอง ซึ่งบริษัทจะสร้างแรงเสริมโดยการให้ แรงจูงใจในรูปตัวเงินและ
สวัสดิการอื่นๆ แต่ในส่วนกระบวนการทางานเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าจะปล่อยให้ทางานอย่างสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการทางานซึ่งกันและกัน สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ”
(F [นามสมมุติ], 2564)
3. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การ
จากการศึกษาพบว่า องค์การแต่ละแห่งใส่ใจในการเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานให้กับ
พนักงาน มีหลายหน่วยงานที่จัดสภาพแวดล้อม ตั้งแต่โต๊ะ เก้าอี้ มุมพักผ่อน หรือการเปิดโอกาสให้คน
เก่งทางานจากที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องอยู่ที่ห้ องทางานเท่านั้น เพราะเล็งเห็นว่าสิ่ งเหล่ านี้จะก่อให้ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น แต่ก็มีบางหน่วยงานที่จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมในงานเป็นปกติ เพื่อ
ไม่ต้องการให้เกิดความแตกต่างระหว่างพนักงานมากเกินไป จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า
มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลังศึกษาดังนี้
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“บริษัทมีการสร้างบรรยากาศการทางานขององค์กร ในเรื่องการยอมรับซึ่งกันและกัน กลุ่ม
คนเก่งที่โดดเด่นชอบแสดงออก และกลุ่มคนเก่งในงานแต่ไม่แสดงออก โดยมีการให้โอกาสและมีเวที
เพื่อให้สามารถแสดงผลงานตามศักยภาพที่เป็น โดยไม่ตีกรอบการแสดงศักยภาพเหล่านั้น ”(A [นาม
สมมุติ], 2564)
“บริษัทสรรสร้างบรรยากาศการทางานที่เอื้อให้ เกิดการสนับสนุน ทั้งในส่ วนงบประมาณ
อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ถึงที่สุดคือการกากับดูแลการทางานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายของ
องค์กรและหากเกิดวิกฤตขึ้นต้องสามารถประยุกต์และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆได้
ดี” (B [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทของมีการจัดการเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริมให้พนักงานทางานได้
อย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยแนวคิ ด Work from Anywhere ไม่ ได้ คิ ด แค่ ก าร Work from Home บริ ษั ท มี
หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลเรื่ อ งของความเสี่ ย งในองค์ ก รในทุ ก ปั จ จั ย ไม่ ว่ า จะ คน สิ่ งแวดล้ อ ม รวมถึ ง
Disruption ต่างๆ ที่จ ะเข้ามากระทบกับ องค์ กร ซึ่ งความเสี่ ย งเรื่องวิกฤตโรคระบาดบริษั ท มีก าร
เตรียมการล่วงหน้ามาเป็น 10 ปี เพราะฉะนั้นบริษัทจึงออกแบบระบบการทางานเพื่อได้มาซึ่งงานไว้
หลายแบบ หรือแม้กระทั่งการมีศูนย์กลางการทางานที่ Base ตามภูมิภาคหรือกลุ่มจังหวัดเพื่อการ
ประสานงานในการทางานและพนักงานเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกสภาพแวดล้อมวิธีการทางานที่สะดวกที่สุด
ของตัวเอง เพียงแต่บริษัทมีระบบ Big Data ในการติดตามตัวและติดตามงานภายใต้ Application
และโปรแกรมของบริษัทโดยทางานผ่านเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานแล้ว เพราะองค์กร
มีขนาดใหญ่มาก มีพนักงานจานวนมากและมีฐานการผลิตและบริษัทในเครือในปริมาณมากและใน
ส่ ว นของ Mental Health ของพนั ก งานบริษั ท ก็ มี ก ารตระหนั ก ในส่ ว นนี้ เช่ น กั น พนั ก งานจะ
สามารถนาเสนอไอเดียและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา บริษัทสนับสนุนให้มีการยอมรั บและรับฟัง
ความเห็ น ของคนในทุกระดับชั้น โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นหลั กและพนักงานต้องมี
ความสุขในการทางาน ” (C [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกันเนื่องจากต้องการสร้างคนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันถึงแม้จะมีฐานการผลิตอยู่ที่ไหนก็ตามก็มีปรัชญาการทางานแบบเดียวกัน ยกเว้นใน
ฐานการผลิตต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ก็ต้องมีการปรับตัวตามนั้นเพียงแต่
หลักใหญ่ใจความในการดาเนินงานก็ยังเป็นหลักเดียวกัน การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อเอื้อให้
การทางานมีประสิทธิภาพแน่นอนว่า จัดตามหลักโดยนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาและสร้างพื้นที่สี
เขียวในบริเวณการปฏิบัติงานเพื่อความผ่อนคลายของพนักงานในเชิงกายภาพ ส่วนการดูแลพนักงาน
ในส่วนตัวเองบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างพลังบวกซึ่งกันและกัน มีการทางานเป็นทีม มีระบบพี่
เลี้ยงที่คอย Coaching พนักงานในแต่ละส่วนงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้งาน โดยมองว่าทุกคน
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สามารถเรียนรู้งานข้ามสายงานได้และเติบโตข้ามสายงานได้ บริษัทไม่ปิดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น และไม่ปิดโอกาสในการแสดงฝีมือของพนักงานไม่ว่าระดับใด เพราะอยากสร้างให้บริษัทเรามี
คนเก่งเยอะที่สุด และต้องเป็นคนเก่งที่มีความสุขและรักในองค์กรด้วย” (D [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีระบบการทางานและการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปกติ ไม่ได้จัดสภาพการ
ทางานระหว่างพนั กงานที่เป็ นคนเก่งกับพนักงานปกติแตกต่างกันแต่อย่างใด เพราะไม่ต้องการให้
พนักงานปกติรู้สึกว่าตัวเองไม่สาคัญ เพราะจริงๆแล้วทุกคนมีความสาคัญต่อองค์กร บริษัทยังต้องการ
การทางานเป็ นทีม เพราะฉะนั้ นทางกายภาพไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทางานแต่อย่างใด
เพียงแต่ในด้านของจิตใจคนภายในจะรู้กันเองว่าใครคือคนที่ถูกวางตัวว่าเป็น Talent ซึ่งสิ่งที่เห็นได้
ชัดคือ CEO จะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้เข้าพบเพื่อเสนอไอเดียได้ตลอดเวลา รวมทั้ง CEO เองจะลงมา
รับฟังปัญหา เดินเข้ามาหาพนักงานกลุ่มนี้เอง ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทาให้พนักงานเหล่านั้นรู้สึกถึงการให้
เกียรติและเปิดโอกาสในการทางานให้เป็นอย่างสูง ไม่มีอะไรกั้น ไม่มีความเป็นเจ้านายลูกน้อง รู้สึกถึง
ความเป็นพี่น้อง เป็นครอบครัวการให้เกียรติ แม้จะเป็นพนักงานตัวเล็กๆ แต่ CEO ปฎิบัติต่อพนักงาน
เหล่านี้เป็นอย่างดีรับฟังและให้โอกาสในการทางานและแก้ปัญหาเพื่อนาเสนองานใหม่ๆ อยู่เสมอ” (E
[นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีแนวคิดทาทุกอย่างให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นบ้าน เป็นครอบครัว มีความใกล้ชิด
ระหว่างพนักงานด้วยกันและ ผู้บริหารกับพนักงานพยายามลดช่องว่างของระดับชั้นให้น้อยที่สุด เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้มาก พนักงานสามารถบอกความต้องการตรง
กับหั วหน้างานหรือผู้บ ริหารได้ทันที บริษัทไม่ได้จากัดการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของพนักงาน
แนวคิดการเปลี่ยนระบบการทางานทั้งองคาพยพในทุกบริษัทลูกด้วย เพราะผู้บริหารในรุ่นนี้เป็นรุ่นลูก
เข้ ามาบริ ห ารงาน รุ่ น พ่ อ แม่ เป็ น ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาและแนวคิ ด การสร้ างการท างานแบบครอบครั ว
ถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ ทุกอย่างในองค์กรเลยถูกออกแบบมาด้วยความเอื้อให้พนักงานรู้สึก
เหมือนอยู่บ้าน อยู่กับพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน และผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่เป็นรุ่นลูกก็ถือวิธีการทางาน
แบบที่คุณ แม่สร้างไว้ให้ ซึ่งตรงนี้ ช่วยลดความเหลื่อมล้าระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานและสร้าง
ความผูกพันระหว่างพนักงานให้เกิดขึ้นได้” (F [นามสมมุติ], 2564)
2) ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ตาม
และผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลงให้สูงขึ้นกว่าที่คาดหวังและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
ผู้ตามและผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น ในการเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง การให้ความสาคัญกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะมี
ผลต่อการบริหารจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่
สอดคล้องกับประเด็นที่กาลังศึกษาดังนี้
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1. การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ทุกๆองค์การให้ความสาคัญคือ ผู้นาต้อง
สามารถนาทีมเพื่อไปสู่เป้าหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีในกับพนักงานได้ คนเก่งจะมองที่ผู้นาเพื่อการ
ก้าวไปสู่การมีตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น เติบโตตามสายอาชีพ รวมทั้งในบางแห่งมีปรัชญาที่สร้างให้ผู้นา
ขององค์การมีทัศนคติ แนวคิดและ ปฎิบัติงานตามแนวปฏิบัติขององค์การ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลังศึกษาดังนี้
“บริษัทเห็นความสาคัญ ของการขับเคลื่อนองค์การผ่านหัวหน้างาน ซึ่งหัวหน้างานต้องเป็น
คนที่รู้หน้างานจริง มีวิสัยทัศน์ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตลอดเวลา เพราะผู้บริหารต้อง
วางแผนในการบริหารพนักงานแต่ละกลุ่มไว้ล่วงหน้า มีกระบวนการบริหารงานที่ตลอดจนแนวทาการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรมี ค วามชั ดเจน มี ก ารให้ ค าปรึก ษาอย่างใกล้ ชิ ด สร้างแรงจู งใจอย่างต่อ เนื่ อ ง จน
สามารถสร้างให้พนักงานเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร” ” (A [นามสมมุติ], 2564)
“ ผู้บริหารหรือผู้นามีส่วนสาคัญอย่างมากที่จะขับเคลื่อนทาให้กิจกรรมต่างๆสาเร็จ โดยต้อง
กาหนดนโยบาย อนุมัติงบประมาณ อนุมัติให้จัดกิจกรรม ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมเพื่อกากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย” (B [นามสมมุติ], 2564)
“ผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห ารคื อ ต้ น แบบในการท างานอย่ า งแท้ จ ริ ง ยิ่ ง มี ภ าระหน้ า ที่ ข อบเขตที่
กว้างขวางแค่ไหน ยิ่งต้องวางตัวให้เหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกน้องให้มาก เพราะขนาดผมซึ่ง
เป็นผู้บริหารในระดับสูงก็ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเช้ าตรงเวลา ผ่านเครือข่ายฐานข้อมูลของ
บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น” (C [นามสมมุติ], 2564)
“การก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารขององค์กร ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องการกระบวนการต่างๆ มากมาย
นั่ น หมายถึงบรื่ส กรี น คนที่จ ะขึ้น มาเป็น ผู้ นา ผู้ บริห าร หนึ่งสิ่ งคือวิสั ยทัศน์ ที่กว้างไกล ทั นต่ อการ
เปลี่ ย นแปลง สามารถปกครองลู ก น้ องได้ บริษั ท ไม่ ได้ต้ องการผู้ น าที่ เป็ น คนเก่ งแต่ป กครองหรือ
ถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการทางานให้กับลูกน้องไม่ได้เพราะต้องการสร้างคนขึ้นมา การไปซื้อตัวเป็นวิธีที่
ง่ายแต่คนเหล่านั้น ก็อยู่กับ เราไม่นาน ถ้าบริษัทมีผู้ นาที่เป็น Role Model ขององค์กร จะสามารถ
ถ่ายทอด DNA ขององค์ก รไปสู่ พ นักงานเพื่ อจะเกิด การเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างคนให้ เค้ามี DNA
เดียวกันจะทาให้เขาอยู่กับเราได้นาน” (D [นามสมมุติ], 2564)
“การที่บริษัทเรามีการจัดทาเรื่องของ Talent management ซึ่งทาก่อนจะมีเกณฑ์การ
ประเมินบังคับให้แต่ละรัฐฯต้องทา เกิดขึ้นเพรา CEO ของคนก่อนเป็นคนที่เก่ง และมีวิสัยทัศน์มาก
ซึ่งถูกถ่ายทอดกระบวนการคิด วิธีการทางานมายังกลุ่ม Talent ขององค์กร แต่กระบวนการที่ทาเพื่อ
หล่อหลอมให้สามารถพัฒนาตัวเองและเพิ่มศักยภาพถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
และองค์กรเองทุ่มงบประมาณในส่วนนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งต้องการมีคนเก่งเยอะๆในองค์กร ยิ่งต้องสร้าง
เองเพราะธุรกิจมีความเฉพาะสูง จะเห็นได้เลยว่า เมื่อ CEO ไม่ได้ให้ความสาคัญการดาเนินงานด้านนี้
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ก็ Drop ลงไปเพราะมันใช้งบประมาณเยอะมาก ทั้งนี้ ถ้าผู้บริหารเห็นความสาคัญงานเรื่องนี้ก็ไปต่อ
ได้” (E [นามสมมุติ], 2564)
“ผู้นา หรือผู้บริหารคือต้นแบบในการทางานที่ดีของพนักงาน ดังนั้นกระบวนการขึ้นมาเป็น
ผู้ บ ริ ห ารก็จ ะมีก ระบวนการคั ดอย่ างเหมาะสมโดยพิ จ ารณาเรื่องของสุ ขภาพจิ ตด้ ว ย เพราะต้ อ ง
ถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติของพนักงาน ผู้นา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้พนักงานใต้
ปกครองยอมรับในตัวตนและความสามารถ ที่สาคัญเมื่อเวลาเกิดวิกฤตต้องสามารถนาองค์กรและ
พนักงานผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้” (F [นามสมมุติ], 2564)
2. การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ในทุกๆที่พบว่าใส่ใจกับพนักงานใน
กลุ่มคนเก่งเป็นอย่างมาก และพยายามตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นของพนักงานที่มีความ
ต้องการที่แตกต่างกันแต่ต้องไปขัดแย้งกับแนวทางการดาเนินงานขององค์การเพื่อให้เกิดการผสาน
ประโยชน์และความร่วมมือมากที่สุด
“บริษัทเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงพยายามสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในเรื่องการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งการจัดการกับกลุ่มคนเก่งที่โดดเด่นขอบแสดงออก และในกลุ่มคนเก่ง
ในงานแต่ไม่แสดงออก ซึ่งบริษัทเข้าใจในความแตกต่างนั้น แต่คนเก่งที่ปฏิบัติตามนโยบาย วัฒนธรรม
และกลยุทธ์ขององค์กร จะทราบว่าบริษัทต้องไปทิศทางใด ดังนั้นพนักงานจะยึดเป็นหลักปฏิบัติงาน
ตามค่านิยมร่วมกัน และการเน้นสร้างความผูกพันให้เกิดกับองค์กร” (A [นามสมมุติ], 2564)
“คนเก่ ง สามารถเรี ย นรู้ ได้ เร็ ว สามารถประยุ ก ต์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งไปตาม
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ซึ่งเปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอ ได้เร็ว แต่ในความแตกต่ างระหว่างบุ คคลที่มี ซึ่งใน
บางครั้งวิธีคิด กระบวนการไปถึงเป้าหมายของแต่ละคนมีความแตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในปัจจุบันมาก จึงให้โอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกปิดกั้น ” (B [นาม
สมมุต]ิ , 2564)
“บริษัทเข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละคน ถึงแม้ว่าจะถูกหลอมรวมด้วยปรัชญาและวิธีการทางาน
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ให้อิสระในกระบวนการทางานที่แตกต่างกัน เพราะต้องการให้
คนทางานอย่างมีความสุข บริษัทเชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง ฉะนั้นจะมีกระบวนการทางาน
อย่างไรไม่ได้กาหนดขอเพียงอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่กากับไว้เช่น ต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผ่าน Application หรือโปรแกรมที่กาหนด แต่จะไปนั่งทางานที่ไหนก็ได้ แต่ขอให้งาน
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ออกตามเวลา ซึ่งนี่คือการปฏิบัติงานปกติของบริษัทนี่คือตัวอย่างเล็กๆ ที่ บริษัทเปิดโอกาสให้” [นาม
สมมุติ], 2564)
“บริษัทตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคลที่มีอยู่คือการให้คนทางานด้วยความสุขภายใต้
ปรัชญาการทางานของบริษัท จึงเน้นให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางาน และผลักดันไปสู่เป้าหมายสุดท้ายขององค์กร ถึงแม้จะต่างวิธีการทางาน
ไปบ้างหรือในบางหน่วยงานอาจไม่ได้มีระบบหรือกระบวนการทางานเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับผู้นาและทีม
ของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ แต่สุ ดท้ ายปลายทางจะออกมาในส่ วนของบริษั ทที่ เป็น ที่น่าพอใจ” (D [นาม
สมมุติ], 2564)
“บริษัทไม่ได้สร้างความรู้สึก พิเศษในกระบวนการทางานระหว่างพนักงานที่เป็นคนเก่งกับ
พนักงานธรรมดาอย่างชัดเจน แต่จะรู้กันจากการได้เข้าสู่กระบวนการอบรมหรือการให้ความสนิทสนม
หรื อ การให้ งานยากๆ ไปแก้ ปั ญ หา ซึ่ งจริงๆ มั น ก็ คื อ การแบ่ งอย่ างชั ด เจนถึ งความแตกต่ างของ
พนักงานทั่วไปกับ Successor ซึ่งมีข้อดีคือไม่ได้แปลกแยกกันทาให้คนสามารถทางานร่วมกันเป็นทีม
ได้ และคนที่อยากเป็น Successor ก็จะมีพฤติกรรมเลียนแบบในการทางานและทุ่มเทในการทางาน
เหมือน Successor ที่บริษัทวางตัวไว้” (E [นามสมมุติ], 2564)
“การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ระมัดระวังและตระหนัก บริษัท
จะให้งานที่เหมาะกับคนคนนั้น ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ได้กลับมาก็เป็นอย่างที่ได้คาดหวังไว้อยู่แล้ว แต่
เมื่อบริษัทได้รับกลับเกินว่าที่คาดหวังมันก็ Happy ทั้งสองฝ่าย แล้วการที่ผู้บริหารใส่ใจพนักงานและ
ให้ โอกาสในการท างานในแบบของเค้า มันท าให้ บริษัท ได้ผ ลตอบแทนจากการทางานที่ กลั บมาสู่
องค์กรมากกว่าที่คาดหวังเสมอ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี” (F [นามสมมุติ], 2564)
3.การกระตุ้นทางปัญญา องค์การทุกแห่งเปิดโอกาสให้คนเก่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
และมีอิสระในการคิด การทางาน โดยผ่านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลังศึกษาดังนี้
“บริษั ทเปิ ดโอกาสให้ พนั กงานแสดงความคิดเห็ นและแก้ไขปัญ หาด้วยตนเอง ผู้ บริห ารมี
วิธีการกระตุ้น ให้ พนั กงานแสดงความคิดเห็ นและแก้ไขปัญหาร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤติและมีการสร้าง
แรงจูงใจ ทาให้พนักงานรู้สึกถึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พวกเค้ามีความส าคัญ ตลอดจนรู้สึกเป็น
เจ้าของ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ” (A [นามสมมุติ], 2564)
“สิ่งที่สาคัญที่สุดของคนที่เก่งที่บริษัทมอง คือทัศนคติ ต้องสอดคล้องไปกับทิศทางเป้าหมาย
ของบริษัท ในการทางานปกติหรือเมื่อเกิดวิกฤตในองค์กร จะถ่ายทอดและจะสื่อสารให้พนักงานรับรู้
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และเข้าใจเหตุการณ์รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ตลอดจนชี้แจงมอบหมาย
บทบาทและหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคน เราจะให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ อุ ป กรณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ซึ่งตรงนี้ ห ลายๆ ครั้งทาให้ เห็ นฝีมือของกลุ่ มคนเก่งในองค์กร” (B [นามสมมุติ],
2564)
“บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาอยู่
เสมอ บริษัททาแม้กระทั่งส่งคนไปทางานข้ามสายงานเพื่อเรียนรู้งาน เพื่อจะได้เข้าใจงานนอกหน้าที่ ที่
จะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้างานตรงของคนนั้นๆ หรือแม้กระทั่งส่งคนไปใน Base การผลิต
ต่ างประเทศ และการสร้ างสถานการณ์ ให้ เค้ าไปเผชิ ญ อะไรที่ ไม่ คุ้ น เคย จะเป็ น การดึ งความคิ ด
สร้างสรรค์ออกมาและการแก้ปัญหานอกกรอบความคิดเดิมๆ ทาให้ได้วิธีการที่ดีในหลายๆครั้งและ
ผลลั พธ์ที่ออกมาดีทุกครั้ง ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้มันก็ถูกถ่ายทอดมายังผู้ บริห ารรุ่นต่อรุ่น ” (C [นาม
สมมุติ], 2564)
“บริษัทให้โอกาสคนที่เป็น Successor ในหน่วยงาน ได้ติตตามเดินตามผู้บริหารไปในทุกครั้งที่ต้องลง
ไปแก้ปัญหาแต่ละ Case เพื่อจะได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาถกเถียงหรือร่วมรับฟังซึ่งกันและ
กัน เป็ นการเตรียมพร้อมคนที่จะขึ้นมาแทน ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทาให้ เห็ นศักยภาพและได้เห็ นมุมมอง
ใหม่ๆ จากคนรุ่นใหม่ คนละ Gen ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาก” (D [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสในการนาเสนอวิธีคิดในการแก้ไขปัญ หาได้อย่าง
อิสระ โดยดูง่ายๆ CEO จะมีวันที่ให้กลุ่มคนเก่งเข้ามานาเสนอหรือปรึกษาได้ทุกเรื่อง อย่างทุกวันศุกร์
บ่าย สามารถเปิดประตูเข้าไปคุยกับ CEO ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรืออะไรก็ตามที่อยากจะพูด
จะคุย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะมันคือสิ่งที่ทาให้รู้สึกถึงการให้เกียรติ เห็นการให้ความสาคัญ เห็น
การให้โอกาส เห็นการให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ซึ่งสิ่งนี้มันแลกด้วยอะไรไม่ได้เลย มันเป็นเรื่องของ
ความรู้สึกที่ดีจริงๆ ” (E [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีจานวนคนไม่มาก แต่เสร้างโอกาสในการให้พนักงานได้มีโอกาสในการเสนอและ
แก้ไขปัญหาอยู่เสมอๆ บางครั้งผู้บริหารให้โจทย์ยากไปเช่นต้องการระบายสต็อกสินค้าออกไปจานวน
เท่านั้ น เท่านี้ ซึ่งมัน เยอะมากแต่ สุ ดท้ายแล้ ว ทีมงานที่ให้ ไปทาก็สามารถท าได้ทุ กครั้ง ” (F [นาม
สมมุติ], 2564)
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ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงผลลัพธ์ของควำมสำมำรถกำรจัดกำรคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยผลลัพธ์ของการจัดการคนเก่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ประสิทธิภาพการทางานและผลการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
1 ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการดาเนินงาน คือ การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ า หมายโดยใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า สู ง สุ ด เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันต่อองค์กรทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งความสามารถในการ
การบริหารจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธุรกิจ บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสาคัญกับการบริหารคนเก่ง ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จ แม้กระทั่งเกิดภาวการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 กลุ่มคนเก่งเหล่านี้ยัง
เป็นกลุ่มคนที่องค์การสงวนรักษาไว้เพื่อช่วยแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นและช่วยให้การดาเนินกิจของก้าวไป
ข้างหน้าได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลัง
ศึกษาดังนี้
“กลุ่ มคนเก่งสามารถทางานได้รวดเร็ว มีความคิดที่เฉียบ ทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรู้
ความสามารถที่โดดเด่น ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายกาหนดแพลนระยะสั้น
และองค์กรเจริญเติบโต มีความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ในระยะยาว บริษัทมีระบบของการ
บริหารจัดการระบบงานและการบริหารคนที่ดี พนักงานปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง แต่บริษัทมีความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจและ
ได้เปรียบทางธุรกิจ เนื่องมาจากจากบุคลากรที่มีความสามารถสูง” (A [นามสมมุติ], 2564)
“เมื่อเกิดวิกฤตต่างๆ บริษัทต้องมาพิจารณาว่า ผลกระทบนั้นมาจากปัจจัยอะไรบ้าง ภายใน
หรือภายนอก ระดับความรุนแรง เป็นอย่างไร มีแผนตอบโต้กับปัจจัยนั้นๆอย่างไร ซึ่งคนเก่งจะช่วยได้
เยอะมาก องค์กรจะเข้ามาสื่อสารว่าต้องการให้คนเก่งทางานอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร ผลลัพธ์
ที่ต้องการจากคนเก่งอย่างไร ในภาวะวิกฤตินี้ เช่น คนเก่งจะมีบทบาทในการระดมให้เข้ามาช่วยเหลือ
แก้ไขให้เหตุการณ์เหล่านั้นผ่านพ้นไป เพื่อให้องค์กรเข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ลดผลกระทบต่อ
ลูกค้า,กาไร-ขาดทุนของบริษัท คนเก่งสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ประยุกต์และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องไป
ตามสถานการปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีสามารถสร้างความแตกต่างและเป็น
ประโยชน์ ต่อองค์กรในปั จจุ บั นมาก จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒ นาหรือสรรหาคนเก่งเข้ามาร่วมงาน
ยกตัวอย่าง หากมีวิกฤติเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก บริษัทจะทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้าง
ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง จัดทาแผนตอบโต้เพื่อลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การกระจายความเสี่ยง และอีกอย่างวิกฤตปัจจุบันที่กาบริษัทกาลั ง
เผชิญอยู่ มีการปรับการทางานแบบ WFH คนเก่งมีส่วนสาคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน
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จากแบบ Off line ไปสู่ Online ได้ เร็ว ขึ้ น ช่ ว ยสร้างPlat form ต่างๆมาใช้ งานลดผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางาน” (B [นามสมมุติ], 2564)
“การที่บ ริษัทมีคนเก่งที่เป็นครีมเข้ามา ทาให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ งานทุกอย่าง
สามารถสาเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะคนกลุ่มนี้มีความเข้าใจในทุกอย่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ประสิทธิภาพการทางานรวดเร็ว ไม่สะดุดและตอบสนองได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ทันท่วงที” (C [นามสมมุติ], 2564)
“คนเก่งที่มีในบริษัทสามารถสร้างให้บริษัทมีประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดี บริษัทจึงยอม
ทุ่มเทเพื่อสร้างคนเก่งและซื้อคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์กรให้เยอะที่สุด โดยไม่ได้สนใจว่าจะต้องใช้
เงินมากขนาดไหนเพราะบริษัทเห็นว่าคนเก่งเหล่านี้จะสร้างความคุ้ มค่าต่อเงินที่ลงทุนได้ เห็นได้จาก
การเติบ โตอย่ างต่อเนื่ องของบริษั ท และการปรับ ตัว ได้ทัน ต่อ การเปลี่ ยนแปลง” (D [นามสมมุติ],
2564)
“บริษัทใช้งบประมาณลงทุนในส่วนของ Talent สูงมาก ในการพัฒนาคนกลุ่มนี้รุ่นต่อรุ่นโดย
เชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อองค์กรเกิดวิกฤตได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และที่สาคัญ
เมื่อการบริห ารจัดการคนเก่งถูกทาให้ เป็นเกณฑ์ประเมินของรัฐวิสาหกิจทุกรัฐมันแสดงให้ เห็ นถึง
ความสาคัญของการมีคนเก่งต่อการประเมินผลองค์กร” (E [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีการทางานภายใต้การบริหารงานแบบพี่น้อง เหมือนคนในครอบครัว สามารถสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนทางานด้วยกัน ลูกน้องกับหัวหน้า ซึ่งมันทาให้คนเก่งทางานอย่างทุ่มเท
เต็มที่ การลาออกก็แทบจะเป็น 0 ทาให้งานของเดินต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้น Talent
เหล่านี้จะเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและผ่านวิกฤตได้ทุกครั้ง” (F [นามสมมุติ], 2564)
2) ผลกำรดำเนินงำน
จากการศึกษาพบว่า ผลการดาเนินงาน คือ ผลลัพธ์จากการบริหารงานขององค์การใน 4
มุมมอง ได้แก่มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการ
เรียนรู้และการพัฒ นา ซึ่ง ความสามารถในการการบริหารจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์จะส่งผลต่อการ
ดาเนิ น งานของธุรกิจ จากการมีค นเก่งในปริมาณที่ เพี ยงพอแล้ ว คนเก่งเหล่ านั้ น ต้องมี การพั ฒ นา
ศักยภาพเรื่อยๆ ผ่ านกระบวนการอบรม พัฒ นาศักยภาพด้วยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นการ
เฉพาะช่วยสร้างให้คนเก่ง มีความโดดเด่นจากพนักงานทั่วไปส่งผลให้สร้างผลงานได้อย่างเป็นที่น่า
พอใจ และหลายแห่งตั้งงบประมาณในการดูแลพนักงานเหล่านี้ แม้ในอนาคตอาจไม่สามารถรักษา
พนักงานเหล่านี้ไว้ในองค์การได้แต่ บริษัทพบว่าก็ยังสามารถสร้างความคุ้มค่าจากการลงทุนในคนเก่ง
ขององค์การ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า มีคาสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาลัง
ศึกษาดังนี้
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“การมีกลุ่มคนเก่งถือว่าเป็นส่วนเสริมให้องก์กรมีผลประกอบการดีขึ้นและการบริหารจัดการ
คนเก่งที่ดีจะช่วยสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน กับคู่แข่ง ในตลาดได้อย่างยั่งยืน บริษัทมีการ
กาหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการบริหาร ระดับ
ผู้บริหารระดับสูง และระดับผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่พัฒนามุ่งเน้นสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีการประเมินประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นประจาทุกปี รวมถึงแนวทาง
การสร้ างความผู ก พั น กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ น ที่ ม าองค์ ก รได้ รั บ รางวั ล Thailand Sustainability
Investment 3 ปีซ้อน” (A [นามสมมุติ], 2564)
“ผลระยะสั้ น เห็ น ผลลั พ ธ์ ที่ ดีขึ้ น อย่างชัด เจน มาจากแนวทางการพั ฒ นาพนั กงาน และ
พนักงานคนเก่งมีเป้าหมายในการเติบโต มีความตั้งใจทางานสูงขึ้น ผลระยะยาว A : มีผลเชิงบวก
ต่อองค์กร คือคนเก่งได้รับการพัฒนา สามารถทางานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด สมารถสอนงาน ถ่ายทอด
งานให้ กับน้ องๆในทีม ส่งผลให้คนเก่งได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นได้โปรโมทตาแหน่ง ส่ งผลต่อองค์กรได้
พัฒนาพนักงานและทาผลงานได้ตามเป้าหมาย หรือเติบโตขึ้น ผลระยะยาว B : มีผลเชิงลบต่อองค์กร
หากคนเก่งไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง ตัวอย่าง นาย A เป็นช่างที่เก่งจึง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน แต่นาย A ไม่ถนัดงานเอกสารหรือไม่สามารถปกครองลูกน้องได้ ทา
ให้ บริษัทเสียช่างที่เก่งไปแต่ได้หัวหน้างานที่แย่ๆมาแทน ดังนั้น การบริหารจัดการและการควบคุม
ปัจจัยต่างๆ ภายในบริษัทให้นิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการวัตถุดิบ ควบคุมกระบวนการผลิต การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การบริหารงบการเงินและพนักงาน ฯลฯ ที่ดี จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จ ะ
เข้ า มาร่ ว มลงทุ น ผู้ ซื้ อ หุ้ น ฯ ซึ่ ง สิ่ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น จากการที่ บ ริ ษั ท ถู ก จั ด อยู่ ใ น Thailand
Sustainability Investment หรือหุ้ นยั่งยืนเป็นระยะเวลา 4 ปี จากนโยบายหลักขององค์กร และ
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกากับ ดูแลว่าทิศทางในการดาเนินธุรกิจต้องเป็นไปแบบยั่ง ยืน ชุมชน
มีรายได้อันเกิดจากการดาเนินงานของบริษัท เช่นการจ้างงาน การขายวัตถุดิบ และไม่สร้างผลกระทบ
ต่อชุมชน นั่นคือบริษัทมอง เศรษฐกิจ+ชุมชน+สิ่งแวดล้อม” (B [นามสมมุติ], 2564)
“การได้กลุ่มคนที่เป็นครีมมาตั้งแต่แรก เมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาทางานศักยภาพจะสูงมากและ
ผนวกกับ การเข้าสู่กระบวนการพัฒ นาอย่างมีระบบของบริษั ททาให้ พ วกเขาสามารถสร้างผลการ
ดาเนินงานที่ดีให้กับบริษัทได้ บริษัทขยายการเติบโตออกไปเรื่อยๆ ถ้าจะมองโครงสร้างธุรกิจหลัก 3
โครงสร้างหลักๆจะเห็นว่ามีบริษัทลูกอยู่ภายใต้กากับอีกหลายบริษัท ในหลายๆ ครั้งบริษัทลูกที่ ตั้งใหม่
พวกนี้ จะเอาคนที่เป็น Talent ไปนั่งบริหารเพื่อฝึกและวางแผนสืบทอดตาแหน่งเอาไว้ และคนกลุ่มนี้
ก็จะสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่เราเสมอมา ถ้าถามว่าวิกฤตโรคระบาดแบบนี้ องค์กรกระทบไหม
มัน ก็ มีผ ลกระทบบ้ างแต่ บ ริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานจัด การความเสี่ ยงซึ่งตั้งโดยมี ก รรมการในชุด นั้ น เป็ น
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั่งอยู่ในชุดนั้นๆด้วย และมีการวางแผนความเสี่ยงในเรื่องนี้มาเป็น 10 ปี
จึ ง รั บ มื อ กั บ ปั ญ หานี้ ได้ ทั น ในตอนแรกที่ เกิ ด เหตุ ฝ่ า ยที่ ท างานหนั ก สุ ด ของคื อ IT เพราะต้ อ ง
เตรียมพร้อมสาหรับ Application และ Program ต่างๆ เพื่อใช้ในการทางานภายใต้วิกฤต เพราะ
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ต้ อ งยอมรั บ ว่ าข้ อ มู ล ที่ มี มั น เป็ น Big DATA แต่ ทุ ก อย่ างก็ ส ามารถท าได้ โดยไม่ มี ปั ญ หาแต่ อ ย่ า ง
คนทางานไม่มีใครถูกเลิกจ้าง บริษัทดาเนินธุรกิจโดยเห็นคนเป็นทุนสาคัญที่ต้องรักษาไว้ คนที่ต้องมี
ความสุขควบคู่กับการทางานที่ได้ผลงานดี ทาให้บริ ษัทแทบไม่มีบุคลากรลาออก ด้วยหลายเหตุปัจจัย
ที่มีและสนับสนุนให้คนเหล่านี้ได้ทางานอย่างเต็มที่ และบริษัทยังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากและบริษัท
ถูกจัดอยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือหุ้นยั่งยืนเป็นระยะเวลา 6 ปีซ้อนและอยู่
ใน Dow Jones Sustainable สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงานที่ดีของเรา” (C [นามสมมุติ],
2564)
“การที่บริษัทมี Talent เยอะเป็นเรื่องที่ดี และบริษัทพยายามที่จะทา Talent Pools เพื่อรวบรวม
คนเก่งมาไว้ที่ห้มากที่สุดเพราะศักยภาพของคนกลุ่มนี้มีสูง แม้คนเก่งที่บริษัทสร้างเองขึ้นมา เสียเงิน
เสี ย งบประมาณและเวลาในการสร้างคนเหล่ านั้น ขึ้นมาเพื่ อผลการดาเนิน งานที่ ดีขององค์กร แต่
สุดท้าย บางครั้งก็ประสบกับการสูญเสียคนเก่งที่องค์กรสร้างมาอยู่บ้ างเนื่องจากการซื้อตัว จากบริษัท
อื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งบ้าง หรือข้าม Sectorบ้าง ซึ่งบริษัททาการวิเคราะห์อัตรากาลังและความเสี่ยงอยู่
เรื่อยๆ และจานวนที่เสียไปไม่มาก ไม่ได้กระทบกับการทางานเพราะมีการสร้างคนข้างในให้ เข้าสู่
กระบวนการของคนเก่งอยู่เสมอ ยกเว้นสร้างไม่ทันก็จะซื้อจากองค์กรอื่นมาเหมือนกัน สรุปคือ องค์กร
จะไม่มีการขาดแคลนคนเก่ง และพนักงานข้างในเองก็ต้องการถูกยอมรับและพัฒนาในการเข้าสู่ระบบ
นี้ด้วย เพราะจะทาให้ก้าวหน้าได้ไว รวมทั้งค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าพนักงานปกติ และงานที่ให้คนกลุ่ม
นี้ทามันท้าทายความสามารถขึ้ นเรื่อยๆ คนบางคนก็ชอบที่จะทาอะไรท้าทายแบบนี้ และบริษัทเองก็
ชอบที่พนักงานพร้อมทุ่มเททางานเต็มที่ และถึงแม้จะเกิดวิกฤตจะเห็นได้ว่าไม่มีข่าวของบริษัทในการ
เลิกจ้างพนักงาน นี่เป็นสิ่งที่คาดการณ์ความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน พนักงานยิ่งเกิดความภักดีต่อ
องค์กรและที่สาคัญวิกฤตนี้กลับทาไห้การเติบโตของธุรกิจสูงขึ้นมากจากปีก่อนๆ ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
อาหารพร้ อ มทานเติ บ โตสู งมากเพราะคนไม่ อ อกไปไหน ไลน์ ผ ลิ ต อาหารเพิ่ ม ขึ้ น เยอะมากเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่สามารถเติบโตขึ้นไปได้อีก เมื่อเทียบผลกาไร
พิ่มขึ้นเยอะมาก และอีกอย่างปรัชญาการทาธุรกิจที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้อง และดูแลเรื่อง
สิ่งแวดล้อมทาให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดีมากๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้พนักงานทุกคนภูมิใจ และบริษัทก็ถูก
จัดอยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือหุ้นยั่งยืนเป็ นระยะเวลา 6 ปีซ้อนและอยู่ใน
Dow Jones Sustainable” (D [นามสมมุติ], 2564)
“ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นกับบริษัทของเราขนาดไหน ก็ไม่พบว่าพนักงานกลุ่ มที่เป็น Talent
ลาออกจากองค์กรเลยแม้แต่คนเดียว อัตราการลาออกของพนักงานกลุ่มนี้เป็น 0 สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ
อาจเป็นเพราะกระบวนการตั้งแต่การสร้างและพัฒนาคนกลุ่มนี้ขึ้นมา แต่ละหลักสูตรเราปลูกฝังความ
รักองค์กร การทางานเป็นทีมเอาไว้ด้วยตลอด เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้น คนกลุ่มนี้จะเข้าไประดมมันสมอง
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้งและทุกสถานการณ์ ซึ่งทาให้ผ่านวิกฤตและมีผลประกอบการดีม าก
และก่อให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดีในทุกๆ ด้านและบริษัทเองถูกจัดอยู่ใน Thailand Sustainability
Investment หรื อหุ้ น ยั่ งยื น เป็ น ระยะเวลา 6 ปี ซ้อน แต่ถึงแม้ ว่าช่ว งนี้จะเกิดวิกฤตขึ้น และได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ส่วนหนึ่งก็มาจาก Talent รุ่นแรกๆ
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ที่นั่งเป็นผู้บริหารในทุกส่วนงานทางานกันอย่างสอดประสาน ทาให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ซึ่งก็
ได้แต่หวังว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน เพราะเราคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างปกติ
ภายในระยะเวลา 2 ปี” (E [นามสมมุติ], 2564)
“ในขณะที่ธุรกิจอื่นได้รับผลกระทบจากภาวะ Covid-19 แต่บริษัทลับสามารถทากาไรได้ใน
รอบ 9 ปี เนื่องด้วย Demand การซื้อเหล็กในตลาดโลกมีสู งมากเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและจีน ไม่
สามารถส่งออกเหล็กได้เนื่องจากแรงงานและภาวะโรคติดต่อ หลายๆ ประเทศจึงหันมาสั่งเหล็กจาก
ประเทศไทย ซึ่งทาให้สามารถระบายสต็อกที่ค้างไว้ได้ออกไปเยอะมาก ส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับคือการ
ที่บริษัทเสริมแรงทางบวกให้กับกลุ่มคนที่เป็นคนเก่งของบริษัทให้ขายสินค้าออกไปให้ได้มากที่สุด เช่น
แจกรถยนต์ ให้ พ นั ก งานที่ ท ายอดให้ บ ริษั ท ได้ นอกจากนั้ น สวัส ดิ ก ารต่ างๆที่ ให้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ค่ า
รักษาพยาบาล การส่งบุตรหลานพนักงานเรียนต่อ หรือให้ทุน หรือแม้กระทั่งการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
ที่สูงกว่าราคาตลาดทาให้บริษัทได้กลุ่มคนเก่งแบบที่องค์กรต้องการมาอยู่ด้วย คนเหล่านี้เมื่อพบกับ
การดูแลและวัฒนธรรมองค์กรแบบที่เราสร้างความเป็นครอบครัว แทบจะไม่ลาออกจากบริษัทเลย
เรียกได้ว่าเป็น 0 และยังทุ่มเททางานจนมีผลกาไรอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดวิฤต บริษัทก็ยังมีกาไรจาก
การดาเนิ นงาน เมื่อบริษัทดูแลคนกลุ่ มนี้ได้ดี คนกลุ่มนี้ก็ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ ให้ใจเรากลับมา
Win-Win ทั้งคู่ และในอนาคตคาดหวังว่าบริษัทจะพยายามเข้าไปสู่ การประเมินเพื่อเป็นบริษัทที่ได้รับ
การจัดอยู่ในหุ้นยั่งยืนเหมือนบริษัทใหญ่ อื่นๆ ด้วย” (F [นามสมมุติ], 2564)
จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดึงศักยภาพของกลุ่มคนเก่งมาพัฒนาการ
ดาเนินงานขององค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน ให้เกิดผลิตภาพในสินค้าและบริการ
สร้างความแข็งแกร่งในการดาเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ มีผล
ประกอบการที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลต่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้

ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
กล่าวคือ บริษัทมีกระบวนการภายใน ในการบริหารจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละ
แห่งจะมีการสร้างวัฒนธรรมแบบเปิด เพื่อให้กลุ่มคนเก่งมีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความสามารถ
และศักยภาพ อย่างเต็มที่ทั้งกระบวนการทางาน การปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆและภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ที่องค์การแต่ละแห่งจะเน้นผู้นาที่สามารถผสานประโยชน์ของทุกฝ่ายและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ ซึ่งคนเหล่านี้จะแสดงออกถึง
วิสัยทัศน์ที่ดีและความกล้านา กล้าตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนเก่งได้ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
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1) อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์ที่มีต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ แต่ละองค์การ
ต่างสร้างวัฒนธรรมองค์การเฉพาะของตัวเองขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดลักษณะที่เรียกว่า DNA ขององค์การ
ให้พนักงานเพื่อจะได้ผสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างพนักงานกลุ่มคนเก่งและองค์การ เพื่อคนเก่งจะ
สามารถทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ พบประเด็นความสอดคล้องจาก การสัมภาษณ์ดังนี้
“บริษัทเน้นการการสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร โดยให้อิสระอย่าง
เต็มที่ในการทางาน มีการทางานเชิงรุก และสามารถนาความคิดสร้างสรรค์ต่างๆไปแก้ปัญหาได้ในทุก
สถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น โดยบริษัทจะคอยสนับสนุนในทุกความต้องการ” (A [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทมีการกาหนดบริบทองค์กรและเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่ มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยกระบวนการควบคุมและตรวจสอบให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนด สิ่ งที่ส าคัญ ที่สุ ดของการจัดการคนเก่งที่บ ริษัทตระหนัก คือทัศนคติ ต้อง
สอดคล้องไปกับทิศทางเป้าหมายของบริษัท ต้องมีคุณธรรม รู้จักการทางานเป็นทีม ให้ความสาคัญ
ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บั งคับบัญชา ซึ่งเป็นวัฒ นธรรมที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาตลอด” (B
[นามสมมุติ], 2564)
“การกาหนด Core Value ตามปรัชญาการดาเนินธุรกิจภายใต้อุดมการณ์ที่จะต้ องเป็นไป
ตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สาคัญเราเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกปลูกฝังเหมือนเป็น
DNA ของคนในองค์การ การที่บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กร 100 ปีอีกหนึ่งองค์กร บริษัทมุ่งหวัง
ถ่ายทอดให้คนในองค์กรส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่า” ไปสู่ลูกค้าและสังคมด้วย Circular Economy ภายใต้
“Passion for Better” บริษัทมุ่งหวังให้ DNA เหล่านี้อยู่ในทุกตัวตนของคนของเราในทุกระดับ นั่น
คือยึดมั่นในคุณภาพและเป็นธรรม” (C [นามสมมุติ], 2564)
บริษัทเราเน้นการการสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร โดยให้อิสระอย่าง
เต็มที่ในการทางาน มีการทางานเชิงรุก และสามารถนาเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญ หาได้ในทุกสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะคอยสนับสนุนในทุกความต้องการ (D [นาม
สมมุติ], 2564)
“บริษัทไม่ได้จัดสภาพการทางานระหว่างพนักงานที่เป็นคนเก่งกับพนักงานปกติแตกต่างกัน
แต่อย่างใด เพราะต้องการการทางานเป็นทีม ไม่ต้องการให้คนงานทั่วไปกับคนเก่งรู้สึกถึงความแปลก
แยก และบริษัทมีการถ่ายอดค่านิยมองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการทางานหรือแม้กระทั่งมีเสื้อ Core
Value และแทรกในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทดานินการ” (E [นามสมมุติ], 2564)
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“บริ ษั ท มี ป รั ช ญาการท างานแบบเน้ น ความเป็ น ครอบครั ว ดู แ ลพนั ก งานเหมื อ นคนใน
ครอบครัว เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างพลังบวกซึ่งกันและกัน มีการทางานเป็นทีม มีระบบพี่เลี้ยงที่
คอย Coaching พนักงานในแต่ละส่วนงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้งาน เพราะบริษัทอยากสร้าง
ให้มีคนเก่งเยอะที่สุด และต้องเป็นคนเก่งที่มีความสุขและรักในองค์กรด้วย” (F [นามสมมุติ], 2564)
2) อิทธิพลของภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด คนเก่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ พบว่ า บริ ษั ท ให้
ความส าคัญ ต่อผู้น าที่นอกจากเข้าใจวิสัยทัศน์ ทิศทางและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจแล้ว ต้อง
สามารถกระตุ้นผู้ตามสร้างความเป็นทีม เป็นแบบอย่างในการนา และการพัฒนาสิ่งใหม่ คาดการณ์
ความเสี่ยงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อออกแบบหรือกาหนดกลยุทธ์ในการคนเก่ง และนากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บทบาทของผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการคนเก่งทั้งความเป็นนามธรรมและรูปธรรมในการใช้ทรัพยากรและการถ่ายทอดวิธีคิด
การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบประเด็นที่
สอดคล้อง ดังนี้
“ผู้ น าต้อ งมีวิสั ย ทั ศน์ และมองการณ์ ไกลพร้อ มรับต่ อการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ งแวดล้ อ ม
ภายนอกตลอดเวลาภายใต้ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่
สาคัญต้องเป็น Role Modelที่ดีได้ ต้องสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์องค์กรผ่านกระบวนการทางาน
นอกจากต้องบริหารทรัพยกรบริษัทให้ได้ประสิทธิภาแล้ว ยังต้องดูแลปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะคนที่เก่ง ที่ผู้นาต้องวางแผนในส่วนของการออกแบบกาลังคนในส่วนของงบประมาณและ
ด้านอื่น ๆ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบริห ารจัดการด้านบุคลากรได้ สอดคล้องกับทิศทาง
เป้าหมายการทาธุรกิจ” (A [นามสมมุติ], 2564)

“ผู้นาในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานในองค์การ เป็นหนึ่งปัจจัยแห่งความสาเร็จที่
การผลักดันให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ผู้บริหารต้องอ่านเกมขาด มองเห็นและคาดการณ์อนาคต
ล่ว งหน้ า ต้องเป็ น ผู้ ที่พร้ อมรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูป แบบและต้องสามารถนารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีมาบริหารจัดการองค์การและจัดการบุคลากรภายในได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป็นไปตามเป้าหมาย”(B [นามสมมุติ], 2564)
“ผู้นาที่เก่งในการวางแผนกลยุทธ์ทั้งในแผนงานระยะสั้นและระยะยาว จะสามารถเตรียมคน
และสร้ างคนที่เก่ง เพื่ อสนั บ สนุ น การดาเนิน ธุรกิจ การพัฒ นาคนและกระบวนการทางานก็จะถูก
ทิศทางมากขึ้น”(C [นามสมมุติ], 2564)
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“ผู้นาที่ให้ความสาคัญและจริงจังกับทุกขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์และการนาไปปฏิบัติ
จนได้ผ ลลั พ ธ์ตามเป้ าหมาย ผู้ น าเหล่ านั้ นสามารถวางแผนพั ฒ นาลู ก น้อ งให้ มี ความสามารถที่จ ะ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี”(D [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทเกิดแนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการคนเก่งได้เพราะ CEO คนก่อนมีวิสัยทัศน์
มาก ทาให้เราทาเรื่องนี้ อย่างเป็ น ระบบได้ก่อนที่ รัฐฯอื่นๆ จะทาและยังทาก่อนที่จะถูกนามาเป็น
เกณฑ์ ป ระเมิน ด้ วย ผลที่ เห็ น ได้ ชัดคือเราได้กลุ่ ม คนที่ เป็น Talent มาบริห ารจัดการองค์การได้
ทันเวลาในช่วงวิกฤตและผ่านได้ทุกช่วง ที่สาคัญ ผู้บริหารยอมทุ่มงบประมาณในส่วนนี้เพื่อสร้างคนเก่ง
ในแบบเฉพาะของบริษัทขึ้นมาให้ได้เพื่อรองรับการปรับตัวและขยายตัวของธุรกิจในอนาคต”(E [นาม
สมมุติ], 2564)
“การบริ ห ารจั ด การคนเก่ งนั้ น ให้ ป ระสบความส าเร็จ สิ่ งส าคั ญ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ คื อ
ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ สู งทุ ก ท่ านจะต้ อ งเข้ าใจ และเป็ น แบบอย่ างในกระกระตุ้ น การปฏิ บั ติ งานของ
พนักงาน มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่ได้ทาหน้าที่แค่สื่อสารมายังพนักงานเท่านั้น
แต่ต้องลงมือปฏิบัติและผลักดันทุกอย่างอย่างจริงจัง จึงจะประสบผลสาเร็จ” (F [นามสมมุติ], 2564)

ตอนที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่มีตอ่ ผลลัพธ์
กำรจัดกำรคนเก่ง
1) อิทธิพลของกำรจัดกำรคนเก่งที่มีต่อผลกำรดำเนินงำน กล่าวคือ การสรรหา/
คัดเลือก การพัฒนา การให้รางวัลและการประเมินผลกลุ่มคนเก่งของบริษัท มีกระบวนการที่เป็น
รูปแบบชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มคนเก่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
สร้างผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ผลจากการทุ่มเท มุ่งมั่นในการทางานของกลุ่มคนเก่ง ส่งผล
ต่อเนื่องให้เกิดการเติบโตของบริษัทและมีแนวโน้มในการสร้างความยั่งยืนในการดาเนินงานระยะ
ยาว จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้
“กลุ่มคนเก่งจะมีการทางานที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานที่ดีโดดเด่น โดยดูจากผลงาน และ
การประเมินผลงานในแต่ละปี และถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตอย่างไร คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่บริษัทจะ
ดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่มีการให้พนักงานกลุ่มนี้ออก แม้ว่าจะมีวิฤตองค์กรแค่ไหนก็ตาม” (A [นาม
สมมุติ], 2564)
“กลุ่ ม คนเก่ ง ที่ บ ริ ษั ท มี จ ะช่ ว ยท าให้ บ ริ ษั ท สร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ใน
กระบวนการผลิต” (B [นามสมมุติ], 2564)
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“กลุ่มคนเก่งที่บริษัทมีอยู่ ช่วยบริษัทได้มากจากศักยภาพที่มี กระบวนการตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือก ผ่านกระบวนการในการพัฒนาไม่ได้สูญเปล่าแต่อย่างใด แม้บริษัทจะใช้เงินลงทุนตั้งแต่การ
สรรหาคัดเลือก พัฒนาคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนที่สูงแม้เราจะไม่รู้ว่า บริษัทอื่นมีการลงทุนเพื่อคน
เหล่านี้อย่างไร แต่บริษัทก็จะลงทุนพัฒนา ด้วยงบประมาณแบบนี้เพราะคิดว่าถึงอย่างไร ผลตอบแทน
ที่ได้กลับมาจากกลุ่มคนเหล่านี้ ได้มากว่าที่บริษัทต้องเสียไป ที่สาคัญคนเก่งในบริษัทไม่มีใครลาออกซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีเพราะเงินที่บริษัทใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒ นาคนเก่งไม่ได้เสียเปล่า และยังส่งผลในแง่ของ
ผลงานที่ออกมาอย่ างดีเป็ น ไปตามที่บริษัทคาดหวัง ปัญ หาในการบริห ารคนเก่งหรือบริหารคนใน
องค์กรส่ วนที่มีการลาของคนเก่งส่ วนใหญ่ เกิดจากการถูกซื้อตัว จากบริษั ทอื่น ๆ”(C [นามสมมุติ],
2564)
“บริษัทลงทุนในการสรรหา คัดเลือก พัฒนาคนเก่งผ่านระบบที่ถูกตั้งเกณฑ์ไว้อย่าสอดคล้อง
กันระหว่างส่วนงานที่ต้องการคนเก่งกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาให้ได้คนที่เหมาะกับงานนั้นจริง และ
คนเหล่านี้ก็สร้างผลงานให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถในทุกด้าน”(D [นามสมมุติ], 2564)
“การสรรหาคัดเลื อกคนเก่ง และการพัฒ นาที่ทาอย่างเป็นระบบและมีธรรมภิบาล ทาให้
บริษัทได้กลุ่มคนที่เป็นคนเก่งที่มีคุณภาพจริงๆ เข้ามาในบริษัท บริ ษัทผ่านช่วงวิกฤตมาได้ในทุกครั้งก็
ด้วยคนเก่งที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาและนั่งอยู่ในตาแหน่งสาคัญๆ แม้ว่าบริษัทจะลงทุนในการพัฒนาคน
แก่ ง ด้ ว ยโปรแกรมเฉพาะที่ สู งมาก ในแต่ ล ะรุ่ น ของคนเก่ งที่ บ ริ ษั ท สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ทดแทนการ
เกษียณอายุ และเตรียมพร้อมคนเหล่านี้เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ งสาคัญในสายงานต่างๆ เพราะคนในย่อม
เข้าใจถึงปัญหาในระดับโครงสร้างได้ดีกว่า และเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะเงินลงทุนที่ใช้ บริษัทพบว่าไม่
สูญเปล่า การลาออกของกลุ่มคนกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็น 0 ที่สาคัญคนเก่งยังสร้างผลงานได้ดีนาบริษัท
ฝ่าวิกฤตไปได้ในทุกๆเรื่อง”(E [นามสมมุติ], 2564)
“กลุ่มคนเหล่านี้มีความสามารถในการจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานบริษัท มี
แนวคิดในการสร้างสรรค์ มีผลงาน มีการปรับปรุงสิ่งใหม่ๆ ที่ดีให้กับบริษัทเสมอๆ ทาให้ องค์กรมีผล
การดาเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งในส่วนของกาไรที่มากเกินกว่าที่คาดหวั งไว้ และที่สาคัญยังช่วย
สร้างชื่อเสี่ยงเป็นที่ยอมรับซึ่งในวันนี้เราได้ก้าวไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นที่น่ายินดีในผลที่เกิดขึ้นจาก
ความพยายามในการจัดคนเก่งอย่างเป็นระบบภายใจบริษัท” (F [นามสมมุติ], 2564)
2) อิทธิพลของกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
กล่าวคือ คือ การสรรหา/คัดเลือก การพัฒนา การให้รางวัลและการประเมินผลกลุ่มคนเก่งของ
บริษัท ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทางานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
จากบริษัทเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า การพัฒนาปรับปรุงทั้งองคาพยพ ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการเพิ่มผลิต
ภาพในบริษัท การที่องค์การมีระบบการบริหารจัดการคนเก่งที่ดี มีระบบการอบรม การสร้างคนเก่ง
ให้เก่งยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลต่อการทางานที่ดีขึ้น ซึ่งในหลายบริษัท จะมีระบบที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในการ
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ดูแลคนกลุ่มนี้เพราะวัดจากผลการปฏิบัติงานพบว่ามีความคุ่มค่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
พบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้
“การสร้างกลุ่มคนเก่งที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายในการดาเนินงาน จาก
การ พัฒ นาคนกลุ่ มนี้มาช่วงระยะหนึ่ง คนกลุ่มนี้ได้เติบโตเป็นผู้ บริห าร และนาความเชี่ยวชาญมา
พัฒนาให้เกิดการเติบโต ขยายธุรกิจใหม่ สินค้าและบริการใหม่ มีการปรับปรุง แก้ปัญหาการทางาน
ด้วยแนวคิดและศักยภาพที่ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาด้วยโปรแกรมที่บริษัทได้ออกแบบและ
วางไว้ให้คนกลุ่มนี้ ทาให้ผลที่ได้จากคนกลุ่มนี้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนทุ่มลงไป ผลกระประกอบการชอง
บริษัทส่วนหนึ่ งคือความสามารถของกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรที่มีค่าของเรา” (A [นาม
สมมุติ], 2564)
“การขยายผลความรู้และประสบการณ์ บทเรียนที่ได้ทั้งที่ดี และไม่ดีจากการกลุ่มคนเก่ง ไปสู่
กลุ่ มอื่น ภายในองค์การ ก่อให้ เกิ ดการต่อยอดความรู้ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ในการปรับปรุงวิธีการทางานและขยายผลไปสู่มุมมองการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ” (B [นาม
สมมุติ], 2564)
“การพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent นอกเหนือจากการสรรหาที่ดีแล้ว การพัฒนาคนกลุ่มนี้
ของบริษัทมีกระบวนการและหลักสูตรเฉพาะเพื่อสร้างคนกลุ่มนี้ให้มีทักษะสูงยิ่งขึ้นไป นอกจากการ
จัดฝึกอบรมภายใน
การสร้างหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งจากมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศและผ่านความร่วมมือในการพัฒนาในหน่วยงานอื่นๆจากต่างประเทศแล้ว ยังส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการมอบหมายงาน ก็คือการ เอาความรู้ที่ได้ไป Apply
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขั้นในแต่ละส่วนงาน ในกระบวนการนี้จะมีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับคอย
ดูแลเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษาและยังทาหน้าที่เป็น Mentor อีกด้วย วิธกี ารดูแลที่
ดีช่วยให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
และยังเป็นการ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติในตาแหน่งที่สูงขึ้น” (C [นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ให้เป็นการปฏิบัติงานประจาวัน เน้น
ให้มีการถ่ายทอด เรียนรู้ พัฒนาการทางานให้องค์กรมี Producttivity สูงขื้น และต่อยอดความรู้
พัฒนาเป็นนวัตกรรมสังเกตจากไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาออกสู่ตลาดไปยังผู้บริโภค ซึ่งมี
ใหม่อยู่เรื่อยและบริษัทไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความต้องการ
ที่จะเดินไปตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทวางไว้
การดาเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาการถ่ายทอด
ประสบการณ์ขององกลุ่มคนเก่งจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละหน่วยงานทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ลดความผิดพลาด ลดช่องว่างระหว่าง Generation และยังสามารถต่อยอดในการพัฒนา
กระบวนการผลิตหรือพัฒนากระบวนการในการทางาน ซึ่งเห็นได้จากการรายงานผลประกอบการ
ประจาปีของบริษัท” (D [นามสมมุติ], 2564)
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“ถ้าไม่มีกระบวนการดึงศักยภาพของคนกลุ่มนี้มาสร้าง Value added ให้กับบริษัท ก็จัด
ว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในบริษัท บริษัทได้ประโยชน์จาก
กระบวนการจัดการคนเก่งเป็นอย่างมาก บริษัทประเมินถึงการใช้ Utility ที่ได้รับจากคนกลุ่มคนเก่ง
ว่ามีความแตกต่างจากพนักงานทั่วไป คนเก่งมีศักยภาพในการทางานให้ดี มีประสิทธิภาพกว่าคนอื่น
เพราะบริษัทได้เลือกคัดสรรมาแล้วทั้งจากคนภายในและการซื้อตัวมาจากข้างนอกบ้างตามแต่งานที่
ส่วนนั้นๆ ต้องการ การสร้างและพัฒนาให้พร้อมในอนาคต คือการให้ลงมือทาและแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้จากหน้างานจริงทาให้คนเก่งได้เรียนรู้และคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลที่ออกมาเป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังหรือมากกว่าการคาดหวัง
ของบริษัทเสมอ” (E [นามสมมุติ], 2564)
“เมื่อบริษัทมีกลุ่มคนเก่ง ก็พยายามเสริมคนกลุ่มนี้ให้เกิดการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ใน
กระบวนการทางาน หรือสร้างสรรค์วิธีการทางานใหม่ๆ บริษัทเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานผ่าน
การฝึกอบรม การถ่ายทอดวิธีคิด ประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาร่ว มกัน
และถ่ายทอดวิธีทางานร่วมกัน ผลที่ได้คือความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างพนักงานในกลุ่มคนเก่ง
และพนักงานทั่วไป ผลที่ได้คือบริษัทมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามผลประกอบการ
และอัตราการลาออกจากงานของบริษัทแทบจะเป็น 0” (F [นามสมมุติ], 2564)

ตอนที่ 6 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนที่มีต่อผลกำร
ดำเนินงำน
อิทธิพลของประสิทธิภาพการดาเนินงานที่มีต่อผลการดาเนินงาน กล่าวคือ องค์การมีกระบวนการ
ปรับปรุง การปฏิบัติงานทาให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพที่ดี ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลด
ต้นทุน ลดเวลาในทางานให้เร็วขึ้น ลดเวลานาในการส่งมอบ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี
เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัททุกแห่งจัดทางบประมาณการเกี่ยวกับพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเก่งไว้ ซึ่งสูง
มาก แต่พบว่าบริษัทเต็มใจที่จะจัดทางบประมาณส่วนนี้ แม้วันข้างหน้ากลุ่มคนเหล่านี้จะไม่อยู่กับ
องค์การแล้วก็ตาม แต่จากผลการทางานที่คนเก่งทาองค์การ พบว่า กลุ่มคนเหล่านี้ สร้างผลกาไรให้
องค์การได้มากกว่าที่ลงทุนไปมากซึ่ง คุ้มค่าต่อการลงทุนในด้านนี้
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้
“การเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานภายใน
เป็นสิ่งที่บริษัทให้
ความสาคัญและถือปฏิบัติ ถึงแม้จะมีการแข่งขันในธุรกิจนี้สูง แต่บริษัทสามารถสร้างผลการทางาน
ที่ดีได้จากกระบวนการเพิ่มประสิทธิการการทางานภายใน ((Productivity Improvement) ส่งผล
ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม (A [นามสมมุติ], 2564)
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“ธุรกิจภาคพลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินและการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมมี
ความสาคัญมากในการแข่งขันของธุรกิจ บริษัทมี KPI ในการเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน และมี
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการพลังงานที่เกิดขึ้น การเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวใน
เรื่องนี้ ส่งผลให้มีผลประกอบการในภาพรวมที่ดีขึ้นติดต่อกันต่อเนื่องมา หลายปี ” (B [นามสมมุติ],
2564)
“บริษัทมีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรที่เก่งในการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต
สินค้าและบริการที่สามารถดาเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
แม้เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงเร็วแต่บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานแม้ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตใดๆ ก็ตามบริษัทจะ
สามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาได้ทุกครั้ง
บริษัทใช้วิธีการสร้างและพัฒนาคนขึ้นมาเพื่อเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและเทคโนโลยี สร้าง Platform ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน ช่วยให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสังเกตได้จากการยืนระยะอยู่ในกรได้รับรางวัลหุ้น
ยั่งยืนทุกปีและอยู่ในหุ้นดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) (C
[นามสมมุติ], 2564)
“บริษัทไม่ได้ใส่ใจว่าจะใช้เงินลงทุนในการพัฒนาพนักงานในกลุ่มคนเก่ง กลุ่มพนักงานทั่วไป
หรือใส่ใจว่าจะใช้งบประมาณและเวลาในการลงทุนในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ด้วยงบประมาณเท่าไร บริษัทไม่เคยมองว่าเป็นการสูญเปล่า ถึงแม้คนที่ผ่านการพัฒนาจากเราจะถูก
ซื้อตัวออกไปเพราะที่ผ่านมามีน้อยมากที่กลุ่มคนเก่งจะลาออกจากบริษัท ผลประกอบการที่ได้จากการ
ลงทุน พัฒ นาปรับปรุงทั้งคน ทั้งกระบวนการทาให้ บริษัทเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนดูจากการที่
บริ ษั ท เติ บ โตและอยู่ ในหุ้ น ดาวน์ โ จนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ” (D [นาม
สมมุติ], 2564)
“ประสิทธิภาพที่เกิดจากการลงทุนในการพัฒ นาทั้งองคาพยพในการปรับปรุงกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกันกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การ
ผ่านการพัฒนาคน พัฒนางานทาให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีกาไรมาตลอด บริษัทมีรายได้นาจ่าย
เข้ารัฐฯในอัตราที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ บริษัทใช้เงินลงทุนสูงมากและคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ้นตามมามากเช่นกัน บริษัทเล็งเห็นการพัฒนาที่เป็นการเฉพาะตามแนวทางของบริษั ทจึงลงทุน
ในการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการทางานในแต่ละโปรแกรม ซึ่งบริษัทคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าจะ
ทาให้บริษัทโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้ต่อไป แม้ว่าตอนนี้บริษัทจัดได้ว่า เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจเกรด A
วัดจากผลประเมินรัฐวิสาหกิจ แต่บริษัทไม่หยุดพัฒ นาเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ”(E
[นามสมมุติ], 2564)
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“บริษัทต้องทุ่มเทและใช้งบประมาณ เวลา ในการพัฒนาคนและกระบวนการในการทางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเป็นอย่างมาก เมื่ อบริษัทตัดสินใจลงทุนพัฒนาให้เกิด ก็ต้องมีการ
วางแผนงาน งบประมาณ ทรัพ ยากร ตั้งแต่ต้น ซึ่งรวมถึงการบริห ารความเสี่ ยงด้วยแต่ผ ลลั พ ธ์ที่
ออกมามันคุ้มค่าเป็นอย่างมากผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นมาก ดูในภาวะปัจจุบันในขณะที่ธุรกิจ
อื่น อาจได้รั บ ผลกระทบจากโควิด -19 แต่บริษั ท ไม่กระทบแต่อย่างใดแต่ต รงกัน ข้ามกลั บสร้างผล
ประกอบการที่ ดีเยี่ ยมให้ กับ บริษั ททั้งนี้ ต้องยอมรับว่าส่ว นหนึ่งมาจากการลงทุ นกับทรัพยากรคน
ภายในองค์การให้สร้างประสิทธิภาพการทางานที่ดีและมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติที่ดี ส่งผล
มายังผลกาไรที่สูงขึ้นมากในปีที่ผ่านๆ มา (F [นามสมมุติ], 2564)
จากภาพรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสรรหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลคนเก่ง การ
ประเมินผลคนเก่ง ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดี และส่งผลให้องค์การมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีตามขึ้นไปด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ ที่สาคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ที่ช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการวาง
แนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและการสื่อสารที่ดีในการทางานระหว่างกันในการ
ทางาน รวมทั้งการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานภายใต้บริบทของแต่ละองค์การจะช่วย
เสริมสร้างให้คนเก่งสามารถทางานได้อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่การ
จะดาเนินการให้ทุกอย่างสาเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากขาดผู้นาหรือผู้บริหารที่คอยกาหนดทิศทางและ
วางเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ ดังนั้นสิ่งสาคัญอีกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเพื่อให้การบริหาร
จัดการคนเก่งประสบผลสาเร็จได้คือ ผู้นาที่เป็นผู้กาหนดนโยบายและ ผู้นาต้องมีความเป็นผู้นาใน
เชิงกลยุทธ์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้นาเช่นนี้คือผู้นาที่เรียกว่า ผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ผู้นาเหล่านี้ต้องมีทักษะการบริหารจัดการคนเก่งในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากผู้บริหาร
ในฐานะที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและบริ ห ารปั จ จั ย ในการผลิ ต ต่ า งๆ ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การสร้ า ง
ประสิ ท ธิภ าพเพื่ อ สร้ างคุ ณ ค่ าสู งสุ ด ต่อ องค์ก าร ควบคู่ ไปกั บ ความสามารถหรือศั ก ยภาพ ของ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้อง สามารถออกแบบกลไกหรือกระบวนการต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร
สามารถนาไปใช้ในการบริหารคนเก่งได้ อย่างคล่องตัว โดยสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานจะเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่มีต่อการนากลยุทธ์การบริหาร คนเก่งไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
และนอกจากทั้งสองปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา เทคโนโลยีคือปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การบริหารงานในปัจจุบัน เนื่องด้วยการเติบโตของข้อมูลขนาดใหญ่และ Digital Transformation
ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจและการถูก Technology Disrupt ซึ่งองค์การต้อง
เตรียมความพร้อมในการรรับมือและการบริหารงานภายในต้องมีธรรมภิบาลเพื่อสร้างความยุติธรรม
ในทุกกระบวนการให้คนภายในรู้สึกถึงเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรไว้ในองค์การเมื่อคนรู้สึกว่า
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องค์การมีธรรมาภิบาลจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความสุขในการทางานและการมีธรรมาภิ
บาลจะถูกถ่ายทอดผ่านกลยุทธ์ในการทางาน ผ่านโครงการต่างๆ ออกไปสู่สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ความสอดคล้องกันในกระบวนการทางานก่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยแบ่งออกเป็น
Support Activities และ Primary Activities โดย Primary Activities คื อ กิ จ กรรมห ลั ก ที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การจั ด การคนเก่ ง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ตั้ ง แต่ ก ารสรรหาคั ด เลื อ ก อบรมพั ฒ นา
ประเมินผลและให้รางวัลคนเก่งและยังวางแผนความก้าวหน้าของคนเก่งในการสืบทอดตาแหน่ง
อย่างเป็นระบบและกระบวนการ ในขณะที่ Support Activities คือกิจกรรมสนับสนุนที่จะช่วยให้
กิจ กรรมหลั กออกมาดีขึ้น Framework นี้ส ามารถน าไปปรับ ใช้ได้ ทั้งในองค์การ ซึ่งจะช่วยเพิ่ ม
Competitive Advantage ให้ ธุ ร กิ จ ได้ จากการสร้ า งคุ ณ ค่ า เพื่ อ ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการทั้ง Primary Activities และ Support Activities และนาไปสู่ผลประกอบการที่ดีของ
บริษัท ดังภาพที่ 26 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ภาพที่ 26 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ได้แก่ 1) ทดสอบอิทธิพลของ
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการคน
เก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) ทดสอบอิทธิพลของความสามารถ
การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 3) ทดสอบอิทธิพลของความสามารถการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4) ทดสอบอิทธิพลของประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ประโยชน์ของการวิจัย
4. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต

สรุปผลกำรวิจัย
1 วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบริษั ท ในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ระยะเวลาในการปฏิบั ติงานน้อย กว่า 10 ปี ในที่ทางานปัจจุบัน และดารงตาแหน่งผู้บริหารตั้งแต่
ระดับต้นขึ้นไป และเป็นผู้บริหารในส่วนงานอื่นๆนอกเหนือจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น กรรมการ
ผู้ จั ด การ ผู้ จั ด การ เป็ น ต้ น ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในกลุ่ ม
เทคโนโลยี และบริ ษั ท ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ การน้ อ ยกว่ า 10 ปี มู ล ค่ า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ระหว่าง 10,000,000,0000-50,000,000,0000 ล้านบาท และมีจานวน
พนักงานน้อยกว่า 1,000 คน
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นสรุปผลได้ดังนี้
2.1 ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ใน ระดับปาน
กลาง เมื่อพิ จารณาเป็ น รายด้าน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ด้านเท่าๆ กัน คือ การสรรหาคนเก่ ง ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรมีการจัดทาแหล่งข้อมูลคนเก่งภายนอกองค์กร เพื่อสรรหาคัดเลือกและ
ดึงดูดกลุ่มคนเก่งจากภายนอกที่เป็นปัจจุบันเพื่อทันต่อความต้องการขององค์กร การพัฒนาคนเก่ง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย มากที่สุดคือ แผนพั ฒ นาคนเก่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยาว
รวมถึ ง เชื่ อ มโยงกั บ กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร การประเมิ น คนเก่ ง ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ .คนเก่ ง มี
ความสามารถในการบริหาร ประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งระดับสูงกว่า ระดับเดียวกัน ระดับต่ากว่า
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โดยไม่เกิดปัญหาและความขัดแย้งใดๆ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ การให้รางวัลคนเก่ง ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์การมีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นพิเศษกับกลุ่มคนเก่ง
2.2 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
1) ด้านผลการดาเนินงาน ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านมุมมองด้าน
การเงิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด องค์กรสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
คือ ถัดมาคือมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ องค์กรมุ่งเน้นให้มี
การพัฒ นาศักยภาพพนั กงานให้ สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าที่สุ ดคือ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรให้ความสาคัญสิ่งแวดล้อมและมีกิจกรรมความ
ร่วมมือที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และมุมมองด้านลู กค้า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
องค์กรมีการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและปรับปรุงเสมอมา
2) ด้านประสิทธิภ าพการดาเนินงาน ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือองค์กรมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านกระบวนการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ องค์กรมุ่งเน้น
การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการและการส่งมอบให้มีมาตรฐานโดยใช้เวลาน้อยที่สุด
2.3 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
1) ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีค่านิยมร่วมในการทางาน
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ พฤติกรรมสร้างสรรค์
2) ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ดคื อการกระตุ้น ทางปัญ ญา ส่ ว นข้อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
3.1 วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการจัดการ
คนเก่งเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.22 และค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.22
3.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.89 และค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.89
3.3 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดั บ 0.05โดยมี ค่าอิท ธิพ ลทางตรงเท่ากับ 0.30 และค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.88
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3.4 ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิ ทธิภ าพการ
ดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.85 และค่าอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.85
3.5 ประสิทธิภาพการดาเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.68 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.68
3.6 ความสามารถในการจั ด การคนเก่ งเชิ งกลยุ ท ธ์มี อิ ท ธิพ ลทางอ้ อ มเชิงบวกต่ อ ผลการ
ดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.30 และค่าอิทธิพล
ทางอ้อมเท่ากับ 0.58
พบว่าความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุท ธ์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
และมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.88
4. การวิจัยเชิงคุณภาพสรุปผลได้ดังนี้
4.1 ความสาคัญของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันโลกธุรกิจองค์การต้องรับมือกับปัญหาหลักๆ 3 สิ่งคือ วิกฤต Disruption คู่แข่งขัน
(Competitors) และสงครามคนเก่ง (Talent War) การพยายามเอาชนะวิกฤตและเตรียมรับมือเพื่อ
เอาชนะวิกฤตการณ์ disruption ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและการแข่งขันในตลาดของคู่แข่ง ทาให้
องค์การต้องสร้างความเข้มแข็งผ่านการจัดการคนซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญก่อน ดังนั้นการ
สร้าง high-performance ของคนเพื่อไปสู่ high performance organization และการรักษาคนเก่ง
เหล่านั้นไว้ภายในองค์กร จัดว่าเป็นสิ่งท้าทายต่อการบริหารจัดการองค์การเป็นอย่างยิ่ง“ไม่มี
ความสาเร็จใดไม่มีคนอยู่เบื้องหลัง ยิ่งคนมีศักยภาพยิ่งสะท้อนการเติบโตขององค์การ” แนวคิดเรื่อง
การบริหารทรัพยากรภายในองค์การที่เป็นคนเก่ง มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการบริหารองค์การ
โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจสามารถสร้างให้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขันและช่วยให้องค์การ
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4.2 การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4
ด้านหลัก คือ 1) การสรรหาคนเก่ง องค์การจะต้องมุ่งเน้นกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกคนเก่ง
อย่างเป็นระบบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยอิงจากวิสัยทัศน์ และทิศ
ทางการพัฒนาองค์กรในระยะสั้นและระยาว อีกทั้งองค์การควรมีการจัดทา Talent Pools เพื่อให้
องค์การมีกาลังคนคุณภาพ อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งกระบวนการสรรหา
คัดเลือกคนเก่งนั้นต้องชัดเจนในเกณฑ์ที่จะระบุว่า บุคคลนั้นคือคนเก่งที่องค์การต้องการจริงๆ ภายใต้
คุณสมบัติที่องค์การต้องการ ไม่เช่นนั้น เมื่อผ่านเข้าไปถึงขั้นกระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนเหล่านั้น
อาจหลุดกระบวนการซึ่งนั่นคือต้นทุนที่องค์กรต้องเสียในในแง่ของงบประมาณ
และในส่วนของ
ความรู้สึกที่กลุ่มเหล่านั้นต้องหลุดจากกระบวนการพัฒนาคนเก่ง อาจส่งผลต่อความรู้สึกได้ สิ่งสาคัญ
อีกอย่างคือ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ สรรหา คัดเลือกโดยการใช้
เกณฑ์ที่วัดความรู้ความสามารถเท่านั้น สิ่งสาคัญที่สุดคือ ทัศนคติ ของคนเก่งที่จะต้องไปในทิศทาง
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เดียวกันกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อเมื่อทุกอย่างสอดประสานจะเกิดความร่วมมือและทุ่มเท ทางาน
อย่างเต็มที่และเป็นการทางานอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อตัวคนเก่งเองและต่อองค์การ
2) การพัฒ นาคนเก่ง เป็นสิ่งสาคัญที่องค์การต้องจัดทาเพื่อเตรียมพร้อมให้คนเก่งสามารถ
ขยายขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ แ ละงานของตนได้ ซึ่ งควรมี ห ลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย ทั้ ง
หลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะคนกลุ่มนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการ
ก้าวเข้าสู่ตาแหน่ง ที่สาคัญต้องมีการอบรมพัฒนาโดยการใช้เครื่องมือในการอบรมหลายๆ แบบ ทั้ง
การแก้ปัญหาหน้างานภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การอบรมโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่การสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรเป็น
การเฉพาะขององค์การเพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการขององค์การมากที่สุด
3) การให้ ร างวั ล คนเก่ ง การให้ ร างวั ล คนเก่ งต้ อ งสามารถตอบสนองความต้ อ งการเป็ น
รายบุ คคลได้ คนเก่งไม่ได้ต้ องการรางวัล เพี ยงแค่ ผ ลตอบแทนในรูปของตั วเงิน เท่ านั้ น แต่ คนเก่ ง
ต้องการการยอมรับและให้เกียรติ ผ่านความสัมพันธ์ระดับบุคคลจากผู้บริหารระดับสูงในการยอมรับ
ความสามารถ รวมทั้งต้องการการได้รับงานที่สามารถแสดงศักยภาพที่มี นอกเหนือจากงภาระหน้าที่ที่
ต้องทาเป็นประจา เพราะนั้นคือสิ่งที่ท้าทายและทาให้คนเก่งรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองที่มีต่อองค์การ
ซึ่งการนาระบบการให้รางวัลคนเก่งมาใช้ จะสร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักงานในการพัฒ นา
ตนเองเพื่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การส่งผลให้เพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเป็นการทา
ให้คนเก่งมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4) การประเมิน ผลคนเก่ง เกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคนเก่งต้องมีเกณฑ์ ที่
ชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อสามารถจาแนก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคนเก่งได้อย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม ซึ่งการประเมินที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเป็นธรรมจะช่วยในการจาแนกกลุ่มคนเก่ง ว่า
เป็นคนเก่งที่องค์การต้องการจริงๆ ภายใต้บริบทขององค์การ และระบบการประเมินที่ดีจะสามารถทา
ให้องค์การให้รางวัลคนเก่งได้อย่างเป็นธรรมและเมื่อทุกอย่างตั้งอยู่บนความถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว
คนเก่งจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสร้างความรู้สึ กผูกพันในงานและผู กพันต่อ
องค์การ ลดอัตราการลาออก
สิ่งที่น่าสังเกตจากหลายๆ บริษัท คือ หลายๆองค์การแม้จะมีหลักสูตรเฉพาะในการพัฒนาคน
เก่ง แต่หลายๆแห่ง ไม่ได้จัดสภาพแวดล้อมการทางานที่แตกต่างกันระหว่างพนักงานปกติและ
พนักงานที่เป็นคนเก่ง เพราะต้องคานึงถึงความเสมอภาคการทางการบริหารและธรรมภิบาลใน
องค์การ โดยให้โอกาสคนทุกคนใน องค์การได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค กระตุ้นและสร้างความ
ร่วมมือในการทางานระหว่างกลุ่มคนเก่งกับพนักงานปกติ ดังนั้น ในหลายๆแห่ง การบริหารจัดการคน
เก่งจึงไม่ได้เปิดเผยอย่างเป้นทางการแต่รับรู้ได้ด้วยโปรแกรมการฝึก ซึ่งทาให้พนักงานปกติอยากเข้า
ร่วมเพื่อพัฒนาตัวเองและองค์การไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนานี้ ยิ่งเป็นการเพิ่มกลุ่มคนเก่งใน
องค์การให้มีมากขึ้นจากภายใน
4.3 ผลลัพธ์ของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ พบว่า
ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยมีการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การผลิตและการบริการ ด้วยสินค้าหรือบริการที่มีต้นทุนต่า มี
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คุณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐานหรื อมากกว่ามาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการลู กค้าได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ประสิทธิภาพการดาเนินงาน การที่องค์การจะมีประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดีทั้งในส่วน
ของการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขข้อเรียกร้องของลูกค้า พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มากระทบธุรกิจ รวมทั้งแก้ไขปัญหา
วิกฤตขององค์การนั้ น การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการดาเนินการเชิงรุก ในการจัดเตรียม
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงหรือคนเก่งที่เหมาะสมกับองค์การตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การประมาณ
การความต้องการคนเก่ง ระบุตัวตน สรรหาคัดเลือก การสร้างเงื่อนไขการทางานที่เหมาะสม นับเป็น
ภารกิจสาคัญอย่างยิ่งเพื่อการดาเนินงานอย่ามีประสิทธิภาพขององค์กร
2) ผลการดาเนินงาน การที่องค์การสามารถมีผลการประกอบการที่ดีและสามารถดารงอยู่
ภายใต้ ก ารแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงรวมทั้ ง ภาวะวิ ก ฤตต่ า งๆ นั้ น นอกจากต้ อ งตระหนั ก ในการสร้ า ง
ประกอบการจากการลงทุนที่ดีในประเด็นของการเติบโตด้านรายได้ และการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่รักษา
ฐานลูกค้าเก่า แล้ว ยังต้องใส่ ใจในเรื่องของสิ่ งแวดล้ อมและสังคมอีกด้ว ย นอกเหนือจากเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์การควรต้องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เคีย งคู่สั งคม ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้ ต้องประกอบกันตั้งแต่บุ คลากรในองค์การ ระบบการบริห ารจัดการที่ ดี
ภายในองค์กร มีธรรมภิบาลในการบริหารงานในทุกองคาพยพ ส่งผลให้องค์การมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและสมดุล ซึ่งถ้าหากมองในมุมกลับ ถ้าไม่มีคนเก่งที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาผ่านมุ มมองการ
เรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) ก็ไม่มีกระบวนการทางานที่ดี ขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ขาดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ผ่านมุมมองด้านกระบวนการภายใน
(Internal Business Processes) ก็จะไม่มีลูกค้าที่จงรักภักดี ไม่สามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน
สิ น ค้ าและบริ การที่ มี คุ ณ ภาพ ขาดการสร้ างความสั มพั น ธ์ อั น ดี กั บ ลู กค้ า ผ่ านมุ ม มองด้ านลู ก ค้ า
(Customer) และสุ ดท้ ายองค์ กรก็ จะไม่ สามารถลดค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ นงานลง ขาดการบริ ห าร
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างรายได้และผลกาไรผ่านมุมมองด้านการเงิน (Financial)
อย่างที่ตั้งเป้าไว้
4.4 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
1) วัฒ นธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่จะนาไปสู่การสร้าง
มาตรฐานขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สมาชิกทุกคนให้การยอมรับและปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ประกอบด้วย 1. การมีค่านิยมในการสร้างมาตรฐานการทางาน คือ
การรับรู้ความเชื่อพื้นฐานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเกิดจากทัศนคติในงานและพฤติกรรม
ส่วนบุคคลและองค์กรมีวิธีการบริหารงานที่มุ่งเน้นมาตรฐานการทางานให้เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กร ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบที่ต้องการ 2. พฤติกรรมสร้างสรรค์ อันเกิดจาก แนวทาง
ปฏิบัติงานที่เกื้อกูลต่อกัน คือทัศนคติและพฤติกรรมที่ทาให้พนักงานภายในองค์กรมุ่งไปในทิศทางที่
คล้ายกัน ซึ่งเกิดจากความไว้เนื้ อเชื่อใจ การแลกเปลี่ยนทางความคิด การช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน
รวมทั้งการปฏิบั ติอย่างเท่าเทีย มต่อผู้อื่น และ 3. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในขององค์กร คือ
รูปแบบการบริหารงานภายในองค์กรที่ผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน การ
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สื่อสารภายในองค์การอย่างใกล้ชินและเป็นกันเอง รวมถึงการใช้อานาจในการบริหารอย่างเป็นธรรม
ที่กล่าวมาข้างต้น วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้ เนื่อง
ด้วยเป็นส่วนที่มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นไปเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร ส่งผลให้สมาชิกภายใน
องค์กรประสบความสาเร็จในการทางานและเสริมสร้างความพึงพอใจด้านความต้องการความสาเร็จ
และความต้องการสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์
2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ตามและผู้ร่วมงาน โดย
การเปลี่ ย นแปลงให้ สู งขึ้ น กว่า ที่ ค าดหวั งและพั ฒ นาความสามารถและศั ก ยภาพของผู้ ต ามและ
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น โดยประกอบด้วย 1. การเป็นผู้กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง คือการที่ผู้นาได้ รับ
การยกย่อง นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจจากผู้ตาม ทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกันและ
พยายามประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างผู้นา
2. การให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คือการที่ผู้นามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการรับฟังและ
มอบหมายงานที่ เหมาะสมกั บ แต่ ล ะบุ ค คลเพื่ อ การพั ฒ นาความสามารถและเปิ ด โอกาสให้ ได้ ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ และ 3. การกระตุ้นทางปัญญา คือการที่ผู้นาสร้างแรงบันดาล
ใจ โดยการสร้างทัศนคติที่ดีและการคิดในเชิงบวกรวมไปถึงการจูงใจผู้ตามในการทางานเพื่อส่วนรวม
โดยมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตน นาไปสู่เป้าหมายขององค์กรพร้อมทั้งส่งเสริมและให้กาลังใจผู้ตามให้
เกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นพื้นฐานสาคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างความร่วมมือและการประสานงานรวมถึงการตระหนักถึง วิ สัยทัศน์ขององค์การ อันจะ
นาไปสู่ความไว้วางใจระหว่างผู้ร่วมงานในองค์การ และส่งเสริมและผลักดันให้คนเก่งได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพในการทางานได้อย่างเต็มที่

อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัฒนธรรมองค์กำรเชิงสร้ำงสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางบวกต่อการจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์ เนื่องจาก วัฒนธรรมองค์การสะท้อนความเชื่อ ค่านิยมและสร้างบรรทัดฐานขึ้นเพื่อ
หลอมรวมให้คนในองค์การมีลักษณะแบบเดียวกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Zhang et al.,
(2013) ที่พบว่า ค่านิยม บรรทัดฐานของกลุ่มมีผลต่อการตั้งเป้าหมายในการกระทากิจกรรม เพราะ
สมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้ระหว่างกันว่าความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการผลลัพธ์
ในลักษณะใดจากประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง จนเกิดค่านิยมร่วม บรรทัดฐาน
ภายในกลุ่มขึ้นมาสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า
องค์การแต่ละแห่งจะมีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การแบบเปิดหรือวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้คนเก่งมีเวทีที่จะนาเสนอ
ศักยภาพที่โดดเด่น และภาพการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ถูกทาผ่านกระบวนการ
มากมายเพื่อสร้าง DNA ของคนในองค์การนั้นๆ ที่เห็นได้ชัดเจน จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ที่มี
วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์อย่างโดดเด่นในมุมมองของบุคคลภายนอก
และวัฒนธรรมเชิง
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สร้างสรรค์ที่สร้างแบรนด์นายจ้าง (Brand Employer) นั้นส่งผลต่อภาพของคนภายใน (Brand
Employee) ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ House R.J. et al., (2004) ที่พบว่า การมี
แรงจูงใจร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่สร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกได้ และ
Waite, (2007) พบว่าองค์กรที่มี สภาพแวดล้อมการทางานที่ดีสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรเกิดการ
มีส่วนร่วมมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี เช่น การใช้อานาจหน้าที่เกินขอบเขตและไม่
เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของ Handy (1993) พบว่า วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะมีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งการจัดการคนเก่งต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์การที่เปิดกว้างกับ
การทางานในการให้อิสระกับพนักงาน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่ามุ่งไปที่กระบวนการ
ทางาน ทั้งนี้หากคนเก่งรู้สึกมีอิสระในการทางานจะทา ให้คนเก่งไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในงานและ
ปฏิบัติงานให้องค์กรเต็มศักยภาพที่มี และคนเก่งจะรับรู้ได้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้ได้
แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรทาให้องค์กรเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินกิจการขององค์กร ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานของ Triandis HC. (2000) ที่พบว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะ
ส่งเสริมให้การจัดการคนเก่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพองค์กรสอดคล้องกับ
ผลวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ คือปัจจัยที่สาคัญในการสร้างเสริม
แบบอย่างการประพฤติปฏิบัติ วางแนวทางให้กับพนักงาน วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์จะ
ส่งเสริมให้คนเก่งรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีค่าแก่องค์กร เมื่อมีความสาเร็จบริษัทก็จะยินดี
ไปด้วยแต่เมื่อมีความล้มเหลว ก็จะสู้และเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นคือการให้คุณค่าและเล็งเห็นประโยชน์
ของคนเก่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กร คนเก่งจะรู้สึกถึง “เป้าหมาย”ที่องค์การพยายาม
สื่อสาร คนเก่งจะแสดงให้เห็นว่าทุกงานที่ทุ่มเททาก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร และมีความหมายต่อ
บริษัทมากเพียงใด การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทางาน สิ่งแวดล้อมเหล่านี้หมายรวมถึงทุกอย่าง
ตั้งแต่ โต๊ะ เก้าอี้ อาคาร หรือแม้แต่กิจกรรมต่าง ๆ จัดขึ้นในองค์การ ที่ทาให้พนักงานมีความทรงจา
ที่ดีต่อสถานที่สามารถสร้าง Employee experience ได้ดีที่สุด สถานที่ทางานจะต้องสะท้อนถึง
ค่านิยมองค์กรเช่นกัน เช่น บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะจัดพื้นที่สี
เขียวเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นต้น ดังนั้น สภาพแวดล้อมในที่ทางานถือเป็น
ตัวเชื่อมองค์การและกลุ่มคนเก่งผ่านการแสดงค่านิยมขององค์การควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรด้วย
2. ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ผลการวิจั ย พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงมี อิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการคนเก่งเชิ ง
กลยุ ท ธ์ เนื่ อ งจาก คนเก่ งจะตระหนัก ว่าสามารถท าประโยชน์ ได้ ในทุ กที่ โดยไม่ ยึด ติ ดกั บ สถานที่
ผู้บริหารที่เก่งต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเก่งด้วยเพื่อรักษาคนเหล่านี้ไว้ในองค์กรให้นานที่สุด เพราะ
คนเก่งมักมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบสูงและต้องการความไว้วางใจในการตัดสินใจในงาน สิ่งเหล่านี้ทาให้
คนเก่งมักเป็นคนใจร้อน รีบเร่ง และเสี่ยงต่อการประทะกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ง่าย
สอดคล้ อ งกับ Sparrow, P., Hird, M., & Balain, S.,(2011) และเมื่ อใดที่ รู้สึ ก ว่าตนเองไร้ค่า เช่ น
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บังคับบั ญชาไม่เห็นความสาคัญหรือสร้างความอึดอัดใจ
ไม่ ว่าจะเป็ น การที่ ตามความคิด ไม่ ทั น คนเก่งก็ พ ร้อมจะลาออก สอดคล้ อ งกับ 1 ใน 5 ข้อที่ Eric
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(2003) สรุปถึงปั จจัย สาคัญ 5 ประการ ที่ส่ งผลต่อการธารงรักษาคนเก่ง ได้แก่ 1. วัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน 2. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับผลงานและความตั้งใจทุ่มเทในการ
ทางาน 3. การฝึกอบรมและพัฒนา 4. บทบาทของหัวหน้างานในรูปแบบการทางานและความสัมพันธ์
ของหั ว หน้ า งานที่ มี ต่ อ คนเก่ ง และ 5. โอกาสความก้ า วหน้ า และการใช้ ศั ก ยภาพ นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับพฤกษ์ สุพรรณาลัยและพิทักษ์ ศิริวงษ์(2558) ที่พบว่า หากผู้บริหารองค์การตระหนักถึง
คุณ ค่าและความส าคัญของคนเก่ง จะทาให้ องค์การเกิดการพั ฒ นาและเกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขั น อย่ างยั่ งยื น สิ่ งส าคัญ อีก หนึ่งสิ่ งคื อ เรื่องของการสื่ อ สาร สมรรถนะการสื่ อสารของผู้ น ามี
ความสาคัญมากต่อการเนินงานขององค์การเพราะเป็นเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจ
บทบาทของแต่ละคนและชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ขององค์การเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับ
องค์การ และสอดคล้องกับ ผลวิจัยเชิงคุ ณ ภาพที่บริษัทให้ ความเห็ นว่าการที่ผู้ การเปลี่ ยนแปลงมี
อิทธิพลสูงมากต่อการสร้างให้มีและก่อให้เกิดการมีกลุ่มคนเก่งในองค์การ หากผู้นาไม่มีวิสัยทัศน์และ
ไม่เห็นความสาคัญ จะไม่สามารถมีกลุ่มคนเก่งในองค์การได้และการที่ผู้นามีอานาจตัดสินใจ ทาให้
สามารถทุ่มเทในส่วนของงบประมาณและเวลาในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเก่ง รวมทั้งทุ่มเทใน
ส่ ว นของการให้ ร างวั ล และผลตอบแทนแก่ ก ลุ่ ม คนเก่ งได้ ผู้ น าต้ อ งสามารถสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
ตลอดจนกระตุ้นให้คนอื่นเกิดแรงใจในการทางานได้ สามารถที่จะผลักดันให้งานนั้นก้าวหน้าได้ดี และ
ทาให้งานประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้น ผู้นาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้ตามได้ จะทาให้ผู้
ตามเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ท างานได้ อ ย่ า งไม่ กั ง วล และหนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข องผู้ น าก็ คื อ การกล้ า
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ผู้นาที่ดีต้องกล้าที่จะทาอะไรใหม่ กล้าที่จะลองผิดลอง
ถูก กล้าที่จะรับผิดชอบและช่วยเหลือเมื่อเกิดความผิดพลาด ดังนั้น การมีคุณลักษณะและวิธีบริหาร
เชิ งกลยุ ท ธ์ อี ก ทั้ งใส่ ใจใน Mental Health ของคนเก่ งและพนั ก งานในองค์ ก าร จะช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนินงานขององค์การสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อคนเก่งรู้สึกมีความสุข ก็จะทุ่มเททางานอย่างเต็มที่
3. กำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานทั้งในส่วนที่เป็นการปรับปรุงกระบวนการการทางานและการ
ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม ผลิ ต ภาพในส่ ว นของสิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง ประโยชน์ ข องจั ด การการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการทางานจะช่วยทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล ซึ่งกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่ต้องอาศัยเงิน
ลงทุนในการดาเนินกิจการค่อนข้างสูง แต่ละแห่งจึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ไม่ ว่าจะเป็ น การลดความเวลาน า การลดความผิ ด พลาดในการท างาน ลดความซ้ าซ้ อนของ
กระบวนการทางาน ลดต้นทุนให้ต่าลง ลดเที่ยวการขนส่งที่ไม่จาเป็นลง และพยายามใช้ทรัพยากร
ที่อยู่อยู่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด สิ่งสาคัญที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้คือบุคลากรใน
องค์การโดยเฉพาะกลุ่มคนเก่งที่เป็นทรัพยากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถที่จะ
ลอกเลียนแบบกัน ได้ ความสามารถพื้นฐานความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานใน หน้าที่ ความ
เป็นผู้นา ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการบริหารจัดการ เจตคติและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ความสามารถในการพัฒ นาคน พัฒนางาน ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
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นโยบาย และแผนการดาเนินงานขององค์กร จะสามารรถสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การ
ซึ่งปั จ จั ย ด้านบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคัญ ที่สุ ด เพราะบุค คลคือหมู่ คณะที่ รวมตัว กันเป็ นองค์กร มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบ ทบาทในการทางาน หรือดาเนินงานต่าง ๆ สัมพันธ์ กัน เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ และการมอบหมายงาน ซึ่งเป็น
การฝึกให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการพัฒ นากลุ่มคนเก่งที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และการ
ดาเนินงานของบริษัทจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุผลสาเร็จในการดาเนินงานที่มีความมั่นคง
และยั่ งยื น ได้ จึ งจ าเป็ น ต้องมุ่งพั ฒ นาให้ เกิดทั กษะโดยเน้นให้ ล งมื อปฏิบั ติจริง การเพิ่ มพู นทุ น
ความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยทาให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่าอุปสรรคหรือความ
ไม่ แ น่ น อนในอนาคตได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ องค์ ก ารเติ บ โตขึ้ น พนั ก งานก็ เ ติ บ โตไปด้ ว ยเช่ น กั น
ความก้าวหน้ าในอาชีพ หรื อตาแหน่ งให้ เป็นที่ ยอมรับ ในองค์การ (Recognition) ด้ว ยการมอบ
โอกาสให้การทางานที่ท้าทาย ตรงกับความสามารถและความสนใจของกลุ่มคนเก่งและตรงกับ
ความต้องการขององค์การก่อให้เกิดเป็นความสาเร็จร่วมกันระหว่างคนเก่งและองค์การ การจูงใจ
ผ่านผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีเครื่องมือที่มีความ
น่าเชื่อถือ ชัดเจนและเป็นธรรม ตัวชี้วัดที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป จะทาให้เกิดแรงจูงใจที่ดีในการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่ท้อแท้ เบื่อหน่าย กังวล หรือเกิดความเครียดที่จะทาให้บรรลุ ขณะเดียวกันการ
กาหนดตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสูงจนเกินไปก็อาจทาให้เกิดผลเสียด้วยเหตุคนไม่มีแรงจูงใจที่ดีที่จะทา
ให้ทุกคนร่วมมือกันทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับรายบุคคลนั้นถึงแม้จะเป็นหน่วยย่อย
ที่ สุ ด แต่ ก็ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะบุ ค คลคื อ ฟั น เฟื อ งหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รโดยรวม
นอกจากจะวัดประสิทธิภาพการทางานของแต่ละคนแล้ว ประสิทธิภาพที่ดียังส่งผลให้ KPI ระดับ
องค์ ก รดี ขึ้ น ได้ ด้ ว ย และในขณะเดี ย วกั น ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ บุ ค คลนี้ ก็ ยั งน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการ
พิจารณาอัตราเงินเดือนตลอดจนโบนัสประจาปีและสวัสดิการต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบว่า ตัวชี้วัดในระดับบุคคลนี้ควรกาหนดให้สอดคล้องกับ JD (Job
Description) ของแต่ ล ะคนด้ ว ย เพื่ อ ให้ เป็ น เกณฑ์ ก ารวั ด ที่ เหมาะสมและดี ที่ สุ ด และการวั ด
ประเมินผลที่ดีมีความยุติธรรมจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารคนเก่งให้อยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ได้
และเป็นกลไกในการบริหารเพื่อเป็นแรงขับดันหรือกระตุ้นให้กลุ่มคนเก่งมีความมุ่งมั่นสร้างผลงาน
ที่ดีโดดเด่นให้บรรลุเป้าหมายองค์การอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Brockbank et
al (2018) ที่ พ บว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
จะสนับสนุนให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดระยะเวลาในกระบวนการทางานและการนา
การบริ ห ารข้อ มู ล ส่ ว นตั ว ของคนเก่ง (HCIS, Human Capital Information System) ซึ่งเป็ น
เครื่องมือสมัยใหม่ในการสร้างระบบการบริหารคนเก่งที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลด้านทุนมนุษย์
(Human capital) อย่างเป็นรูปธรรม และ Francis and Baum (2018) พบว่าระบบ HCIS ที่ดี
จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนกาลังคน การคาดคะเนความต้องการกาลังคน และการจัดเตรียม
โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒ นาบุคลากรขององค์กรในระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
ระยะยาว ได้ ซึ่งเป็ น ไปในทิศ ทางเดี ยวกับ ผลการวิจัยของ Mike Hicks, (2018) ที่พ บว่าระบบ
HCIS สามารถกาหนดค่าจ้างและสามารถจัดสวัสดิการที่แข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า การมีระบบการจัดการคนเก่งที่ดีช่วยเพิ่มผลิตภาพต่อ
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องค์การได้
4. กำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำรดำเนินงำน
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย การสรรหาคนเก่ง
การพั ฒ นาคนเก่ ง การให้ ร างวั ล คนเก่ งและการประเมิ น ผลคนเก่ งมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน กล่าวคือ กลุ่มคนเก่ง
ที่ผ่านการสรรหาคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาพนักงานกลุ่มคนเก่งทั้งจากภายในหรือภายนอก
องค์การ เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพและสมรรถนะโดดเด่นกว่าพนักงานอื่น สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความรู้
ความเชี่ยวชาญ ความชานาญในการงานที่รับผิดชอบซึ่งผลจากการที่คนเก่งมีศักยภาพสูง ผลงานที่
ออกมาจึงสร้างประสิทธิภาพในการทางานได้มากกว่าพนักงานทั่วไป การบริห ารจัดการคนเก่งที่มี
ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายเป็ น การเฉพาะบุ ค คลจึ งเป็ น เรื่องที่ อ งค์ก ารต้ องใส่ ใจเพื่ อ จูงใจให้ ค น
เหล่านั้นมุ่งสร้างผลงานที่ดีขึ้น ทางานด้วยความสุขและอยู่กับองค์การเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เมื่อผลประกอบการขององค์กร
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Organization) ซึ่งเป็นการยืน
หยัดด้วยการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และพร้อมจะเติบโตไปกับสังคมอย่างเกื้อกูลกัน รวมถึงอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ความยั่งยืนนั้นไม่สามารถสร้างได้คนเดียว แต่จะต้องเกิดจากการร่วมมือกัน
ของทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กรที่มีส่วนช่วยพัฒ นาให้องค์ก รเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และเอื้อ
ประโยชน์ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีความสุขและการบริหารจัดการคนเก่งที่ดี จะช่วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การไปในตัว สร้างแบรนด์องค์การให้เป็นที่จดจา สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้เกิดขึ้น และทาให้คนที่มีความสามารถอื่นๆ อยากมาร่วมงานทาให้องค์การมีโอกาสได้พนักงานที่เก่ง
และมีพรสวรรค์เสมอ แนวคิดการสรรหาพนักงานในยุคใหม่ที่มีองค์การหลายแห่งนามาใช้สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ “hire for mindset and train for skills” ซึ่ ง
หมายถึง การจะสรรหาคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ เป็ น คนเก่ งเข้ ามาสู่ องค์ ก าร หลายแห่ งพิ จ ารณาจาก
Mindset ก่อนเป็นลาดับแรกว่าเป็นไปในทางเดียวกับที่องค์การต้องการหรือไม่ เพราะหลายแห่งมอง
ว่าความรู้และทักษะเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ในขณะที่การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
(Mindset) ทาได้ย ากและใช้เ วลานานกว่า ส่ ง ผลให้ห ลายแห่ ง ให้ความสาคัญกับ สรรหาพนักงาน
จากภายในองค์กร (Internal recruiting) จากเดิมที่เวลาที่องค์การอยากได้คนเก่งที่มีทักษะใหม่ๆ
จะใช้วิธีการสรรหาจากภายนอก เปลี่ยนไปเป็นองค์กรจะเริ่มลงทุนในการ Upskilling and Reskilling
กับคนภายในมากขึ้น เพราะต้น ทุน ในการสร้างการเรียนรู้เหล่านั้นไม่ได้สูญ หายเพราะเป็นการเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเคลื่อนย้ายภายในได้มากขึ้น แต่ในส่วนของการสรรหาจากภายนอกก็ยังมี
ความจาเป็นอยู่เช่นกัน แม้จะมีการใช้งบประมาณในการสรรหาที่สูงแต่องค์การหลายแห่งเลือกที่จะใช้
วิธีนี้ในการสรรหาการแข่งขันกันในการดึงคนเก่งมาร่วมงานกับองค์กรให้ได้มากที่สุดนั้นเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่ง และองค์กรที่ได้คนมีศักยภาพไปร่วมงานด้วยก็มีโอกาสประสบความสาเร็จได้สูง ในส่วนของ
การสรรหาคัดเลื อกในเชิงกลยุทธ์ การสร้างสรรค์วิธีสรรหาตลอดจนคัดสรรพนักงาน จะช่วยเพิ่ ม
ศักยภาพให้ กับ องค์กรในหลากหลายด้านและทาให้องค์กรได้คนเก่งและมีพรสวรรค์มาร่วมงานได้
มากกว่าวิธีปกติในรูปแบบเดิมๆ องค์การอาจใช้การสรรหาด้วยวิธีการเหล่านี้เช่น สัมภาษณ์การ
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แข่งขั น กั น เชิงทั ศ นคติ (Fighting Attitude Interview) เป็น การวัดความสามารถในรูป แบบ Soft
Fighting ไม่ใช่แบบ Hard Fighting ที่วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance) ด้านการทางานหรือการ
แก้โจทย์ปัญหา (Solution Recruitment) ใครสามารถแก้ได้ก็สามารถเข้ามาร่วมการสัมภาษณ์งานได้
หรือบางครั้งองค์การเรียกมาสัมภาษณ์แล้วส่งโจทย์แก้ปัญหาให้ผู้สมัครไปลองทาเป็นการบ้าน ซึ่ง
โจทย์นี้อาจเป็นการแก้ปัญหาที่มีคาตอบ ไปจนถึงการหาวิธีการต่างๆ ที่จะนามาแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด
นี่ เป็ น ตั ว อย่ างเพี ย งเล็ ก น้ อ ยของวิ ธีก ารสรรหาคั ด เลื อ กในเชิ งกลยุท ธ์ ซึ่ งเป็ น วิ ธีก ารสรรหาอย่ า ง
สร้ างสรรค์ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ McCauley and Wakefield, (2006) ที่ พ บว่า การ
จัดการคนเก่ง รวมไปถึงการจัดการปริมาณของคนเก่ง (Talented pipeline) โดยใช้ช่องทางในการ
สรรหาทั้งแบบที่เป็น ทางการ และสอดคล้องกับ Gandz, J. (2006) ที่พบว่าการสร้างแหล่งคนเก่ง
(Talent Pool) จะสามารถลดความเสี่ยงเมื่อมีคนเก่งลาออกกะทั นหัน และหากองค์การมีคนเก่งจะ
สามารถดึงดูดคนเก่งจากภายนอกให้อยากเข้ามาร่วมงานได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พฤกษ์ สุพรรณาลัยและพิทักษ์ ศิริวงษ์ , (2559) ที่พบว่าหากองค์กรมีคนเก่งอยู่ในองค์กรจะสามารถ
ดึงดูดคนเก่งจากองค์กรอื่นให้อยากมาร่วมงานได้มากขึ้น
สิ่งสาคัญลาดับถัดมาในการบริหารคนเก่ง คือการอบรมและพัฒนาคนเก่งเพื่อให้คนเก่งได้มี
โอกาสในการพั ฒ นาศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น และการที่ ค นเก่ งมี ส มรรถนะเพิ่ ม มากขึ้ น จะท าให้ ผ ลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงการทางานที่ทา
ให้องค์การมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยกลุ่มคนเก่งที่มีความโดดเด่นทั้งความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน
และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหารควรตระหนักและออกแบบการทางานให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล และเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจจะมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ มี
ความกระตือรือร้นมุ่งมั่น มีความผูกพัน ทุ่มเทและสร้างสรรค์งานที่ดีให้กับองค์การต่อไปส่งผลให้
องค์ ก ารประสบความส าเร็ จ และสามารถสร้า งความได้ เปรี ย บในเชิ งการแข่ งขั น และมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ดีในระยะยาวและสามารถนาความยั่งยืนมาสู่องค์การ ด้วยองค์ประกอบของทรัพยากรที่
มีความสามารถ และสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีโปรแกรมการพัฒ นาคนเก่งโดยเฉพาะ
แตกต่างจากพนักงานอื่นเพื่อสร้างศักยภาพในตัวคนเก่งให้มากขึ้นแต่การพัฒนานั้นต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางและบริบ ทในแต่ละองค์การ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Gandz, J. ,(2006) ที่พ บว่า การ
พัฒ นาคนเก่ง ประกอบด้วยการวางแผนการพัฒ นาที่ส อดคล้ องกับกลยุทธ์ องค์การและกาหนด
ทั ก ษะคนเก่งที่ ต้ อ งพั ฒ นา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ยของ Chabault, Hulin and Soparnot,
(2012) ที่พบว่าการพัฒนาคนเก่งประกอบด้วย แผนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร และการ
ร่วมกันวิเคราะห์ ทักษะที่ต้องพัฒนาขึ้นระหว่างองค์กรกับคนเก่ง ดังนั้น รูปแบบและทักษะที่ต้อง
พัฒ นาต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของคนเก่งและเป็นที่ยอมรับของคนเก่ง
เพื่อจูงใจให้คนเก่งเกิด ความอยากเรียนรู้
การให้รางวัลคนเก่งเป็นสิ่งสาคัญลาดับถัดมาที่ องค์การให้ความสาคัญ การจูงใจคนเก่งให้
สร้างผลงานมีห ลากหลายรูป แบบ ส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นการจูงใจจากการสร้างผลงานของพนักงาน
Performance based pay หรือจากความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน Competency Based
pay หมายถึงยิ่งทาผลงานได้มาก หรือยิ่งสร้างประโยชน์จากความรู้ได้ มากเท่าไรยิ่งได้ค่าตอบแทน
และรางวัลมากขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับ Armstrong,(2006) ที่กล่าวไว้ว่าการให้รางวัลที่เหมาะสม
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จะทาพนักงานให้มีแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เป็นการเพิ่มความผูกพันในงานและ
เพิ่มพฤติกรรมที่องค์กรต้องการและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cegarra-Leiva et al., (2012) ที่
ระบุว่าการมอบหมายงานที่ท้าทายจะทาให้คนเก่งมีแรงจูงใจและเกิดความพึงพอใจในงานซึ่งจะลด
อัตราการลาออกจากงาน การตั้งมาตรฐานการวัดผลด้วย KPI ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเป็นไปเพื่อ
การปรับขึ้นเงินเดือนและในส่วนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยเชิง
คุณภาพในเชิงกลยุทธ์องค์กรอาจจะมีวิธีตั้งเป้าหมายพัฒนาเงินเดือนให้กับคนเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่ขั้น
ของการขึ้นเงินเดือนมาตรฐานเหมือนพนักงานทั่วไป แต่ควรเป็นเป้าหมายเฉพาะรายบุคคลและ
ควรมีอัตราพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้น และมีระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
แรงผลั กดันในการทางาน อาจเป็ นรายไตรมาส หรืออาจกาหนดเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ระยะเวลา
อย่างเช่น ยอดขาย หรือการทางานสาเร็จตามที่มอบหมาย รวมทั้งสวัสดิการพิเศษเฉพาะบุคคล
(Special Benefits) เป็นต้น หากบรรลุเป้าหมายก็สามารถพัฒนาอัตราเงินเดือนให้เพิ่มสูงขึ้นได้
ซึ่งก็จะเป็นการให้คุณค่าในการทางานอีกรูปแบบหนึ่งได้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการทางานที่ยอดเยี่ยม
ได้อีกทางหนึ่ง หลายองค์กรยุคใหม่เริ่มใช้ก ลยุทธ์การสร้างคุณค่าให้กับคนในองค์การ โดยเฉพาะ
คนเก่งในหลายองค์กรอาจมีการส่งเสริมให้มีชื่อเสียงขึ้น ทั้งส่งเสริมให้เป็นตัวแทนองค์กรเสมือน
Brand Ambassador หรือเป็ น วิทยากร เป็น Spoke Person ขององค์กรที่คอยถ่ายทอดข้อมูล
และภาพลักษณ์ขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้ออกสื่อและสร้างชื่อเสียงให้กับการทางาน เป็นต้น
ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าได้ดีอีกวิธีหนึ่ง และได้รับผลประโยชน์กลับมาสู่องค์กรด้วย
ลาดับต่อมาคือ การประเมินผลคนเก่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกโยงระบบการให้รางวัลและการจูงใจ
คนเก่ง เป็นอีกหนึ่งกลไกสาคัญที่ทาให้คนเก่งมีความมุ่ งมั่นในการสร้างการปฏิบัติงานที่ดีโดดเด่น
อย่ างต่อเนื่ อง สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Wichitchanya and Durongwatana (2012) ที่ พ บว่า
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและการธารงรักษา โดยมี
ระบบการจ่ ายค่าตอบแทนที่ ดี จ ะเป็ น แรงจูงใจให้ พ นั ก งานสร้างสรรค์ สิ่ งใหม่ และสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ท างอาชี พ (Career Development) ซึ่ ง Julia Christensen Hughes Evelina Rog, (2008)
พบว่าการวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งและการวาง แผนการเติบโตในอาชีพระยะยาวมีความสอดคล้อง
กัน องค์การต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานมีเป้าหมายในการทางานและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bilgili, Calderon, Allen,
and Kedia (2016) ที่พบว่าการสร้างแผนการสืบทอดตาแหน่งคนเก่งเป็นกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาว
ที่จะสร้างความยั่งยืนให้องค์กรได้ ในส่วนของการประเมินผลนั้น สามารถตั้งเกณฑ์การประเมินได้ทั้ง
แบบ ดัชนีวัดความสาเร็จในเชิงบวก (Positive KPI) ซึ่งเป็นการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลในแง่ดี
เช่ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ผลการปฏิ บั ติ งาน หรื อ ดั ช นี วั ด ความส าเร็จ ในเชิ ง ลบ
(Negative KPI) จะเป็นการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลโดยใช้ข้อบกพร่อง ปัญหา จุดด้อย หรือ
เกณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย มาเป็นบรรทัดฐาน เปอร์ เซ็นต์ของการทางานที่ผิดพลาด เป็นต้น
ทั้งนี้สิ่งที่ต้องตระหนักคือการประเมินที่ไม่มีตัวเลขใดๆ ชี้วัดได้ชัดเจนเป็นการประเมินที่อ่อนไหวและ
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามากที่สุด สิ่งที่สาคัญที่สุดในส่วนนี้ก็คือ “ความยุติธรรม” และ “ไม่มีอคติ”
ต่อผู้ถูกประเมิน นอกจากผู้ทาการประเมิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรจะเป็นตัวกลางในการตรวจเช็ค

171
ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการประเมินผลให้มาก
ที่สุดหรือถ้าเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องกระทาอย่างรอบคอบระมัดระวังและเป็นกลาง
ที่สุด เพราะเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งอาจสามารถสร้างปัญหากับองค์การได้
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสาคัญกับการบริหารคนเก่ง ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นพลวัตและการ
เข้าถึงเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ
รวมถึ งพฤติ ก รรมของคนในสั งคมใดสั งคมหนึ่ งไปอย่ างฉั บ พลั น (Digital Disruption) ล้ ว นส่ งผล
กระทบต่อการดาเนิ น ธุรกิจ เป็น อย่างมาก แต่การองค์การจะไม่ เป็นผู้ ถูก Disrupt แต่สามารถเป็น
Disruptive Challenger หากองค์การมีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการ
มีคนเก่งในปริมาณมากพอในองค์การ และแม้กระทั่งเกิดภาวการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 กลุ่ม
คนเก่งเหล่านี้ยังเป็น กลุ่มคนที่องค์การสงวนรักษาไว้เพื่อช่วยแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นและช่วยให้การดาเนิน
กิจของก้าวไปข้างหน้าได้ นอกจากการมีคนเก่งในปริมาณที่เพียงพอแล้วคนเก่งเหล่านั้นต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการอบรม พัฒนาศักยภาพด้วยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็น
การเฉพาะช่วยสร้างให้คนเก่ง มีความโดดเด่นจากพนักงานทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่
ละองค์การในการสรรหา คัดเลือกและพัฒนา เพื่อให้คนเก่งสามารถใช้ศักยภาพเพื่อองค์การได้อย่าง
เต็มที่ สร้างผลประกอบการที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งให้กับองค์การ ซึ่งกลยุทธ์การจัดการคนเก่งในแต่ละ
องค์การจะเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์การเป็นการเฉพาะในแต่ละแห่ง
5. ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนมีอิทธิพลต่อผลกำรดำเนินงำน
จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการดาเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ คนเก่งที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารขององค์การ มีความพร้อมสาหรับการรับตาแหน่งงานที่
สูงขึ้นหรือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความทุ่มเทที่จะสร้าง
ผลงานที่ดีเลิศให้กับองค์การและองค์การมีระบบการจัดการสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน เช่น การมอบหมายงานที่สาคัญ การให้โอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพและเพื่อนาศักยภาพที่มีมาสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพการดาเนินงาน ส่งผลให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ผลลัพธ์การดาเนินงานจากกระบวนการทางานและผลิตภาพจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค์กรที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ผลลัพธ์ของ
ความสาเร็จที่เกิดขึ้น จะสามารถทานายความสามารถขององค์กรในเชิงการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตได้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่แตกต่างจากคู่แข่ง และ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งจะเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและส่งผลให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้องค์การสามารถเป็นผู้นาในกาหนดราคาที่ต่ากว่าคู่แข่งขันทาให้ยอดขายรวมถึงส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับ de Waal, A.A. (2012b) ที่ระบุว่าคุณภาพการบริหารงานและคุณภาพของ
พนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้อง
กับ André de Waal, (2017) ที่ศึกษา ด้านองค์กรประสิทธิภาพสูงและพบว่า หากองค์การขาด
คุณภาพการบริหารจัดการที่ดีและคุณภาพพนักงานที่ดี องค์กรจะไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นองค์กร
ประสิทธิภาพสูงได้
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ประโยชน์ของกำรวิจัย
การวิจั ย ในครั้งนี้ ส ามารถใช้เป็น แนวทางในการพั ฒ นาการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ เพื่ อ
น าไปสู่ ผ ลการดาเนิ น งานที่ ดีแ ละมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการดาเนิ น งาน ดั งนั้ น ผลการวิจัยในครั้งนี้ จึ ง
ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ทั้ งในเชิ งทฤษฎี (Theoretical Contributions) โดยน าทฤษฎี ม าบู รณาการ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial Contributions) โดยสามารถ
นาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการคนเก่งภายในธุรกิจอื่นๆ ได้ รวมถึงเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนาเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปวาง
นโยบายหรือวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกลุ่มคนเก่งในองค์การ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดาเนินงาน
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี
1.1 การวิ จั ย ก่ อ ให้ เกิ ด การบู ร ณาการทางทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การจั ด การคนเก่ งเชิ ง กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย การสรรหาคนเก่ง การพัฒนาพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลคนเก่งและการประเมินผลคน
เก่ง โดยปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์และ
ภาวะผู้ การ ในขณะที่ ผ ลกระทบของการจัด การคนเก่งเชิงกลยุท ธ์ ได้ แก่ ผลการด าเนิ น งานและ
ประสิทธิภาพการดาเนิน งาน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่ส ามารถอธิบายกรอบแนวคิดการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย คื อ ทฤษฎี มุ ม มองฐานทรัพ ยากร ซึ่ งอธิ บ ายกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ กล่าวได้ว่า การจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ เป็นการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ลอกเลียนแบบได้ยาก ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ ก่อให้เกิด
การได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
1.2 จากการศึกษารูปแบบการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
นาเสนอในรูปแบบของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผสมผสานการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับ
การจัดการองค์การ เพื่อตอบโจทย์การจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าตาม หลักการของแนวคิดทฤษฎีว่า
ด้วยมุมมองฐานทรัพยากรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
โดยผ่ านมุม มองตลอดห่ ว งโซ่ อุป าน (Supply Chain Management :SCM) ในการจัดการคนเก่ ง
ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก อบรมพัฒนา ระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน เพื่อสร้างความผูกพัน สามารถช่วยให้ผู้บริหารองค์การในการจัดการวางแผนทรัพยากรที่สาคัญ
และมีคุณค่า เพื่อสนับสนุนพันธกิจตามแผนงาน กลยุทธ์และตามทิศทางที่องค์กรวางไว้
1.3 การวิจัยเรื่องการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ เป็นประเด็นเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทาให้ ต้อง
มีการบริห ารจั ดการคนเก่งในองค์ก าร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ เห็ นว่า วัฒ นธรรมองค์การเป็น สิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยม และแนวปฏิบัติของคนในองค์การ ซึ่งก่อให้เกิดความเฉพาะและสร้าง
แบบแผน พฤติ กรรมการท างานแบบเฉพาะขององค์ก ารนั้ น ๆ โดยเฉพาะวัฒ นธรรมองค์ การเชิ ง
สร้างสรรค์ที่เป็ น สิ่ งที่ เกิดขึ้น เฉพาะองค์การตามแต่บ ริบ ทขององค์การนั้น ๆ และผู้ นาองค์การที่ มี
ความสาคัญต่อการบริหารงานและบริหารคนในองค์การเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การ
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ปฏิบั ติ ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้ นปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากผู้นาที่มีบทบาทเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่พร้อม
รับมือต่อพลวัตทางธุรกิจและมีบทบาทในการสร้างให้ผู้ตามซึ่งในที่นี้คือคนเก่ง เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
และพร้อมร่วมมือ ร่วมใจในการทางานภายใต้การนาของผู้นา
1.4 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการคนเก่งส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาเพื่อทดสอบยืนยัน
ผลลั พ ธ์ ข องการบริ ห ารคนเก่ งในภาพกว้ า งในเรื่ อ งของการได้ เปรี ย บในเชิ งแข่ ง ขั น และผลการ
ดาเนินการในมิติต่าง ๆ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากจัดการคนเก่ง
ของบริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมุ่ งความส าคั ญ ไปที่ ผ ลการด าเนิ น งานกั บ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยมุ่งหวังให้โ มเดลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ผู้ที่สนใจใน
การศึกษาเรื่องความสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือผู้บริหารองค์กรที่ต้องปรับปรุงองค์กร
สามารถน าโมเดลดั งกล่ า วไปเป็ น พื้ น ฐานในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ อื่ น ๆ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ ความสามารถการจั ดการคนเก่ งที่ ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิภ าพการดาเนิ น งานและผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ ในมิติและบริบทอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถในการทากาไรได้อย่างยั่งยืน
1.5 เพื่อเป็น การสร้างความชัดเจนในประเด็นการศึกษาการจัดการคนเก่งของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มุ่งบริหารจัดการคนเก่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อผล
การดาเนินงานขององค์การ พบว่าการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ ที่มีองค์ประกอบคือ การสรรหาคนเก่ง
การพัฒ นาคนเก่ง การให้ รางวัล คนเก่ง และการประเมินผลคนเก่ง นอกจากนี้ยังพบว่าวัฒ นธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการ
จัดการคนเก่ง
2. ประโยชน์เชิงนโยบำย
2.1 การจัดทาแผนและแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบห่วงโซ่ อุปทาน (Supply
Chain)
เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ การจัดหา การพัฒนาและถนอมรักษา ตลอดจนถึงการออกจาก
องค์การ ทั้งนี้ เพื่ อสร้างแรงงานที่มีส มรรถนะ เพียงพอต่อความต้องการในภาพรวมระดับมหภาค
(Macro) หรือระดับประเทศ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
1) ควรมีการยึ ดโยงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ในการจัดวางแผนและจัดทา
รวมทั้ ง สรรหาผู้ ที่ มี ส มรรถนะสู ง เพื่ อ ให้ เพี ย งพอและทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ของ
ภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น และสามารถพยากรณ์ ค วามต้ อ งการผู้ มี ส มรรถนะสู ง เพื่ อ ป้ อ นเข้ า สู่
ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างสอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีแนวทาง
ในการทาให้แผนที่วางไว้สัมฤทธิ์ผล
2) จัดทาแผนการสรรหาและการได้มาซึ่งบุคคลที่มีสมรรถนะสูง โดยคาดการณ์เผื่อหากไม่
สามารถจัดหาภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ จะมีกระบวนการจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานจาก
ต่างประเทศที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อนาศักยภาพมาสร้างคุณ ประโยชน์ให้แก่องค์กรในภาคเอกชนและ
ภาครั ฐ บาลของไทยอย่ า งมี ค วามเป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร ทั้ ง ในแง่ ข องการให้ ส วั ส ดิ ก ารหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อดึงดูดคนที่มีสมรรถนะสูงจากต่างประเทศเข้ามา ทั้งนี้อาจอาศัยความร่วมมือ
ของกระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการวิเคราะห์อุปทานของแรงงานที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
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อนาคต เพื่อจัดทาแผนความต้องการแรงงานคนเก่งหรือผู้มีสมรรถนะสูงและวางแนวทางร่วมกันกับ
ภาครัฐในส่วนของกฎหมายที่ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนเก่งหรือผู้มีสมรรถนะสูงสามารถเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้าสู่ประเทศไทยได้
3) จั ด ท าโครงการน าร่ อ งโดยภาครั ฐ เพื่ อ ท าคลั ง คนเก่ ง ทั้ ง จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศโดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมให้ครอบคลุม และมุ่งการเตรียมพร้อมคนเก่งสาหรับ
อุตสาหกรรม S CUVE ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
2.2 ด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาดาเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตอบสนองแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ
2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนผลิตผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญ และ
เป็ นเลิศเฉพาะด้านเพื่อรองรับ ความต้ องการของตลาดแรงงานและการพัฒ นาประเทศ เสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในอนาคต ดาเนินการสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัด
การศึกษา ในการผลิ ตกาลังคนระดับกลางและระดับ สู ง จาแนกตามระดับ ประเภทการศึกษาใน
สาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาการ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี เกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) หรือการพัฒ นาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม S
Curve เป็นต้น
3) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทาง เศรษฐกิจที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เน้นไปที่แรงงานที่มีทักษะ เพื่อพัฒนา
พลเมืองที่ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น มีความสามารถในการทางาน
แก้ปัญหา และแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล
3. ประโยชน์เชิงธุรกิจ เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถนารูปแบบที่เป็น Primary Model ของ
งานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทเฉพาะขององค์การนั้นๆ ในการบริหารจัดการคนเก่งเชิงกล
ยุทธ์ภายใต้วัฒนธรรมองค์การที่สร้ างพฤติกรรมในการทางานและการบริหารทรัพยากรในงานควบคู่
กับการบริหารคนเก่งของผู้นาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยในอนำคต
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยการวิเคราะห์เป็นระดับองค์การ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา
การจั ดคนเก่งเชิงกลยุ ท ธ์ ด้านการสรรหาคนเก่ง การพั ฒ นาคนเก่ง การให้ รางวัล คนเก่งและการ
ประเมินผลคนเก่ง ในระดับกลุ่มในแต่ละองค์การ เช่น ในกลุ่มคนเก่ง กลุ่มคนที่ทาหน้าที่ผู้สอนงาน
(Coaching) และผู้ที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น เพื่อเห็นผลการศึกษาในทุกกลุ่มทุกระดับ
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ในการวิจัยเปรียบเทียบ และนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละองค์การมีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป สามารถนากรอบแนวคิดจากการวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างระหว่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม หรือระหว่างบริษัทในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดจากการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์เพื่อทาการทดสอบว่า
มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3. การนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่น จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
เช่น รูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) กระบวนการทางธุรกิจ ( Business processes)
รูป แบบโครงสร้างการบริห ารงานภายใน สภาพแวดล้ อมของการดาเนินธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบ
กฎหมายที่กากับการดาเนินกิจการ และเป็นต้น เนื่องจากเป็นเพียง Primary Model เท่านั้น
4. จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ามีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ การ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ คือ Generation ที่ส่งผลอย่างมากต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์และความ
ผูกพันต่อองค์การ หรือในประเด็น Employer Branding ที่ส่งผลตั้งแต่การดึงดูดสรรหาคนเก่ง หรือ
ด้านการอบรมพัฒนาที่น่าสนใจในการพัฒนาคนเก่งด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ OSF Ratio ซึ่งย่อมา
จาก On-the-job experience (O) Social sources (S) และ Formal education events (F)
หรือการอบรมแบบ 70:20:10 ประกอบด้วย 70% เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางานจริงที่ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ (Experiential
learning) 20% เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่าง
กัน (Social learning) และอีก 10% เป็นการเรียนรู้จากหลักสูตรฝึกอบรมหรือการอ่านหนังสือตารา
ต่างๆ (Formal learning) เหมาะสมแก่การพัฒนาบุคลากรที่เป็นคนเก่งจริงหรือไม่อย่างไร
5. การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) เป็นหลัก และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มา
เสริม เพื่อตรวจสอบ ยืนยันและเพิ่มความลึกของการวิเคราะห์ตัวแปรในกรอบการวิจัยด้วยข้อมูลที่
เป็นรูปแบบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of analysis) ใน การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาลงไปในระดับบุคคลเพื่อให้เห็นผลวิจัย
จากมุมมองของบุคลากรที่มีต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
6. จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ มี
ความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับจุลภาคที่เป็นระดับองค์การไปจนระดับมหภาคของประเทศ ซึ่งเป็นผล
ทางด้านบวก (Positive Side) ที่เกิดขึ้นจากการมีการบริหารจัดการคนเก่งในองค์การที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและผลการดาเนินงานที่ดี
ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรจะมีการศึกษาวิจัยในแง่ลบ
(Negative Side) ว่าส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรต่อองค์การ เช่น ศึกษาเรื่องการต้องความคุ้มค่าของ
การใช้เงินลงทุนเพื่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การสาหรับคนเก่งที่ไม่ผูกพันต่อองค์การ หรือ ผล
จากการที่ไม่สามารถสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดึง Tacit Knowledge ของคนเก่ง
ออกมาเป็น Explicit Knowledge เป็นต้น
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย
เรื่อง: ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามชุ ด นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แบบสอบถามมีจานวน 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งในประเทศไทย
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัท
ตอนที่ 4 ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ ความสามารถในการจัด การคนเก่งเชิ งกลยุ ท ธ์ต่ อผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัท
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท
ตอนที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3. ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากแบบสอบถามนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ท างวิ ช าการ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของท่านต่อไป จึงขอความกรุณาต่อท่านได้โปรดตอบคาถามให้
ตรงตามสภาพความเป็นจริง เพื่อจะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างสมบูรณ์และข้อมูล
ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยเกี่ยวกับตัว
ท่านในการรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกอื่นใด
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
ข้าพเจ้ าขอขอบพระคุ ณ ท่ านที่ ได้ ก รุณ าสละเวลาตอบแบบสอบถามชุ ด นี้ ทุ ก ข้ อ
ครบถ้วนเป็นอย่างสูง หากท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อข้าพเจ้า นางมาริสสา อินทร
เกิด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 -955-5855 หรืออีเมลล์: m_songphra@hotmail.com
ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้
นางมาริสสา อินทรเกิด
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. เพศ
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ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
– 45 ปี
มากกว่า 45 ปี
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
– 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
5. ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ผู้บริหารระดับต้นสายงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปสายงานทรัพยากรมนุษย์
อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
ตอนที2่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ประเภทธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สินค้าอุปโภคบริโภค
ธุรกิจการเงิน
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………...........................
2. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
น้อยกว่า 10 ปี
–20 ปี
มากกว่า 20 ปี
3. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ต่ากว่า 10,000,000,000 บาท
–50,000,000,000 บาท
มากกว่า 50,000,000,000 บาท
4. จานวนพนักงานในปัจจุบัน
น้อยกว่า 1,000 คน
1,001–10,000 คน
มากกว่า 10,000 คน
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ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีผลต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณา
ดังนี้ 5= เห็นด้วยมากที่สุด
4= เห็นด้วยมาก
3 = เ ห็ น ด้ ว ย ป า น ก ล า ง
2= เห็นด้วยน้อย 1= เห็นด้วยน้อยที่สุด
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์

วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้ำงสรรค์
กำรมีค่ำนิยมร่วมในกำรทำงำน
1. องค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และมีเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานในเชิงบวก
2.องค์กรให้ความสาคัญต่อการสร้างค่านิยมเชิงบวกใน
ดาเนินงานและวิธีการทางานที่ดีที่สุด
3.องค์ ก รมี วิ ถี ป ฏิ บั ติ ร่ ว มในการสร้ างมาตรฐานการ
ทางานที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร
พฤติกรรมสร้ำงสรรค์
4.องค์กรกระตุ้นให้พนักงานมีความเป็นนักสร้างสรรค์
อยู่ตลอดเวลา
5.พนักงานในองค์การพร้อมที่จะแสวงหาโอกาสและ
ปฏิบัติงานในเชิงรุกอยู่เสมอ
6.พนั ก งานในองค์ ก ารมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเสมอ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจภำยในขององค์กร
7.องค์ ก รสนั บ สนุ น ให้ มี อิ ส ระในการสร้า งสรรค์ เพื่ อ
สร้ างบรรยากาศในการเสริม สร้ างพลั งและความพึ ง
พอใจเชิงบวก
8.องค์กรเปิดโอกาสให้มีการนาเสนอความคิดและรับ
ฟังอย่างลึกซึ้ง
9.องค์กรส่งเสริมให้ มีการผสานทักษะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อประสานความร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกัน

มำก
ที่สุด
5

ระดับควำมคิดเห็น
มำก ปำน น้อย
4
กลำง
2
3

น้อย
ที่สุด
1
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์

ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
กำรเป็นผู้กำหนดทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง
10.ผู้นามีวิสัยทัศน์กว้างไกลในเชิงก้าวหน้า นาไปสู่การ
มีวิธีการทางานใหม่ เพื่อถ่ายทอดไปสู่พนักงานได้อย่าง
เหมาะสม
11.ผู้ น าเสริมสร้างความภาคภู มิใจในการปฏิบั ติงาน
ของพนั ก งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความผู ก พั น และจงรัก ภั ก ดี
และทุ่มเทต่อองค์การ
12.ผู้ น าป ระพ ฤติ ต น เป็ นแบบ อย่ า งที่ ดี ใ น การ
ปฏิบัติงานทาให้พนักงานมุ่งปฏิบัติตนเช่นเดียวกับผู้นา
กำรให้ควำมสำคัญกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
13.ผู้ น ามอบหมายงานโดยค านึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพและ
ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล
14.ผู้ น าส่งเสริมให้ พนั กงานแต่ล ะคนเห็ นคุณ ค่าและ
ความสามารถของตนโดยการยอมรับและชื่นชมผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน
15.ผู้นาส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร ในการ
เอาใจใส่และสร้างปฏิสัมพันธ์ในองค์กร
กำรกระตุ้นทำงปัญญำ
16.ผู้ น าสามารถปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย ม ความคิ ด ของ
พนั ก งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความมุ่ งมั่ น เต็ ม ใจที่ จ ะพั ฒ นา
ตนเอง เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
17.ผู้นาสามารถกระตุ้นให้พนักงานมีการแสดงความ
คิด เห็ น และแก้ ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติงานอย่างเป็ น
ระบบได้ด้วยตนเอง
18.ผู้นาเปิดโอกาสให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ

มำก
ที่สุด
5

ระดับควำมคิดเห็น
มำก ปำน น้อย
4
กลำง
2
3

น้อย
ที่สุด
1
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ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์และผลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณา
ดังนี้
5= เห็นด้วยมากที่สุด 4= เห็นด้วยมาก 3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็ น ด้ ว ยน้ อ ย 1=
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
กำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด 4
กลำง 2 ที่สุด
5
3
1
กำรสรรหำคนเก่ง
19.องค์กรมีการวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะหลักของคน
เก่งอย่างชัดเจน เพื่อเป้าหมายการแข่งขันของธุรกิจ
20.องค์กรมีการจัดทาแหล่งข้ อมูล คนเก่งภายนอกองค์กร
เพื่อสรรหาคัดเลือกและดึงดูดกลุ่มคนเก่งจากภายนอกที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อทันต่อความต้องการขององค์การ
21.องค์กรมีกระบวนการและเครื่องมือในที่มีประสิทธิภาพ
ในการคัดเลือกกลุ่มคนเก่งภายใน
22.องค์กรมีการจัดกลุ่มคนเก่งให้ ทางานร่วมกัน และร่วม
วางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
23.องค์ ก รมี ต าแหน่ ง งานที่ รั บ เฉพาะคนเก่ งเข้ า มาด ารง
ตาแหน่ง
กำรพัฒนำคนเก่ง
24.แผนพัฒนาคนเก่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะ
สั้นและระยาว รวมถึงเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
25.องค์ กรสนั บ สนุ น ให้ คนเก่งได้พั ฒ นาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
26.องค์กรมีการมอบหมายงานหรือโครงการใหม่ๆที่ท้าทาย
เพื่อให้คนเก่งได้พัฒนาศักยภาพในตนเองอยู่เสมอ
27.องค์กรมีนโยบายการหมุนเวียนตาแหน่งงานที่สาคัญให้
คนเก่ งได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพและประสบการณ์ ให้ สู งขึ้ น อยู่
เสมอ
28.องค์กรส่งเสริมให้กลุ่มคนเก่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางานเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
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กำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
กำรให้รำงวัลคนเก่ง
29.องค์กรให้ เกียรติ ยกย่องชมเชยต่อความส าเร็จของคน
เก่ง
30.องค์กรสนับสนุนทุกวิถีทางในการให้คนเก่งใช้ศักยภาพ
ของตนเพื่อสร้างโอกาสและจุดแข็งขององค์กร
31.องค์กรมีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นพิเศษ
กับกลุ่มคนเก่ง
32.โครงสร้างการให้ ร างวัล คนเก่ งในองค์ก ารมีค วามเป็ น
ธรรมแตกต่างกันตามความสามารถแต่ละบุคคล
33.องค์กรเปิดโอกาสให้คนเก่งก้าวหน้าในอาชีพได้ในการ
สืบทอดตาแหน่งอย่างเป็นระบบสามารถดารงตาแหน่งที่ว่าง
หรือตาแหน่งใหม่ได้ในทันที
กำรประเมินผลคนเก่ง
34.องค์ กรมี ร ะบบติ ด ตาม ประเมิ น ผลการพั ฒ นาคนเก่ ง
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
35.คนเก่งมีศักยภาพสูงมากพอที่จะดูแลและรักษาพัฒ นา
องค์กรต่อไปได้
36.คนเก่งสามารถรับผิดชอบงานที่มากขึ้น ยากขึ้น ขอบเขต
ของงานใหญ่ขึ้นได้ทันทีแม้ไม่ได้อยู่ในสายงานของตนเอง
37.คนเก่งสามารถคิดอะไรใหม่ๆเพื่อทาให้งานที่ทามีคุณค่า
มากขึ้นและสามารถเรียนรู้ทักษะที่ยากขึ้นกว่าปัจจุบัน
38.คนเก่งมีความสามารถในการบริห าร ประสานงานกับ
บุคคลอื่นทั้งระดับสูงกว่า ระดับเดียวกัน ระดับต่ากว่า โดย
ไม่เกิดปัญหาและความขัดแย้งใดๆ

มำก
ที่สุด
5

ระดับควำมคิดเห็น
มำก ปำน น้อย น้อย
4
กลำง 2 ที่สดุ
3
1
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ตอนที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณา
ดังนี้
5= เห็นด้วยมากที่สุด 4= เห็นด้วยมาก 3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลำง
2 ที่สุด
5
3
1
ด้ำนผลิตภัณฑ์
39.องค์ ก รให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดหรือมากกว่า
40.องค์ ก รมุ่ ง เน้ น การใช้ ท รั พ ยากรในการผลิ ต อย่ า ง
ประหยัดและคุ้มค่า
41.องค์กรควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมี
ผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ด้ำนกระบวนกำร
42.องค์ ก รให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
บริการให้เป็นไปตามข้อกาหนดหรือมากกว่า
43.องค์กรมุ่งเน้ นการปรับปรุงคุณภาพในการให้ บริการ
และการส่งมอบให้มีมาตรฐานโดยใช้เวลาน้อยที่สุด
44.องค์กรมุ่งมั่นในการปรับปรุงข้อบกพร่องร้องเรียนเพื่อ
สร้างความน่ าเชื่อถือต่อลู กค้าและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน
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ตอนที่ 6 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยพิจารณา
ดังนี้
5= เห็นด้วยมากที่สุด 4= เห็นด้วยมาก 3= เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ผลกำรดำเนินงำน
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลำง 2 ที่สุด
5
3
1
มุมมองด้ำนกำรเงิน
45.องค์กรมีการเติบโตของกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
46.องค์กรสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง
47.ผลิ ต ภาพในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารสู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง
มุมมองด้ำนลูกค้ำ
48.องค์กรสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเกิน
ความคาดหวังของลูกค้าเสมอ
49.องค์กรได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้า
50.องค์ ก รมี ก ารจั ด การกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า และ
ปรับปรุงเสมอมา
มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน
51.องค์ ก รให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการใหม่ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้นตลอดเวลา
52 .อ งค์ ก รมี ระ บ บ ก ารผ ลิ ต สิ น ค้ าแ ล ะบ ริ ก ารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจั ด ส่ ง ครบถ้ ว น รวดเร็ ว และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
53.องค์กรให้ ความสาคัญสิ่งแวดล้อมและมีกิจกรรมความ
ร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
54.องค์กรตระหนั กในความสาคัญ ของพนักงานโดยสร้าง
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
ทุกระดับ
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ผลกำรดำเนินงำน

ระดับควำมคิดเห็น
มำก มำก ปำน น้อย
ที่สุด 4 กลำง 2
5
3

น้อย
ที่สุด
1

55.องค์ ก รสร้ า งความรู้ สึ ก มั่ น คงในการจ้ า งงานให้ กั บ
พนักงาน
56.องค์กรมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
57.องค์การส่งเสริ มให้ มีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
ช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรคนเก่งในปัจจุบัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
.. . ... . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . ... . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามทุกข้อ โปรดพับแบบสอบถามและใส่ซอง
ที่แนบมาพร้อมนี้ส่งคืนตามที่อยู่ที่ระบุ หากท่านต้องการรายงานสรุปผลการสารวจครั้งนี้โปรดแนบ
นามบัตรของท่านมาพร้อมกับแบบสอบถาม ข้าพเจ้ายินดีที่จะจัดส่งรายงานสรุปให้แก่ท่านภายหลัง
เสร็จสิ้นการวิเคราะห์ข้อมูล
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แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง
เรื่องควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำชี้แจง
1.แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งชุ ด นี้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ประกอบการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างมีจานวน 8 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ของบริษัท
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลั พธ์ จากการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัท
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับประสิทธิภ าพงานจากการบริหารจัดการคนเก่ง
เชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 6 แบบสั มภาษณ์ กึ่งโครงสร้า งเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ความสามารถในการ
จัดการคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ตอนที่ 7 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19
ตอนที่ 8 คาถามเพิ่มเติมเฉพาะองค์กร
ตอนที่ 1 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล
1. ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ชื่อหน่วยงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. อายุ
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
4. ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
1. องค์กรมีการระบุ และจัดกลุ่มคนเก่งที่เข้ามาทางานในองค์กรอย่างไร
2. มีการระบุการวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะหลักของคนเก่งอย่างชัดเจน เพื่อเป้าหมาย
การแข่งขันของธุรกิจอย่างไร
3. องค์กรมีการจัดทาแหล่งข้อมูลคนเก่ งทั้งจากภายในและ ภายนอกองค์กรเพื่อสรรหา
คัดเลือกและดึงดูดกลุ่มคนเก่งหรือไม่อย่างไร
4. องค์กรมีแผนการพัฒนาคนเก่งและการธารงรักษาคนเก่งในเชิงกลยุทธ์อย่างไร มีการ
วางแผนในการสืบทอดตาแหน่งของคนเก่งหรือไม่ อย่างไร
5. องค์กรมีวิธีบริหารจัดการคนเก่งแตกต่างจากการบริหารจัดการพนักงานทั่วไปหรือไม่
อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ผลลัพธ์ จำกกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
1.ความสามารถของกลุ่มคนเก่ง ทาให้องค์กรเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวหรือไม่อย่างไร
2.เมื่อองค์กรเกิดวิกฤติ มีวิธีจัดการกับกลุ่มคนเก่งแตกต่างจากการปฏิบัติต่อพนักงานอื่นๆ
หรือไม่อย่างไร
3. องค์กรสร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับพนักงานอย่างไรบ้า ง ภายใต้
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่เกิดภาวะวิกฤตในองค์กร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ประสิทธิภำพงำนจำกกำรบริหำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
1.การมีกลุ่มคนเก่งในองค์กร สามารถสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ
ของท่านหรือไม่อย่างไร
2. การที่จ ะดาเนิ นธุรกิจอย่างยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์ ในมุมมองของท่านควรบริห าร
จัดการอย่างไรบ้าง
3.การที่องค์กรของท่านดาเนินธุรกิจโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านใดเป็นสาคัญบ้าง
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4. เมื่ อองค์ กรเกิ ดภาวะวิกฤต ท่ านคิด ว่ากลุ่ ม คนเก่งในองค์ก รสามารถสร้างคุ ณ ค่าต่ อ
องค์กรได้อย่างไรบ้าง.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
ตอนที่ 5 ปัจจัยเชิงสำเหตุของกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
1. องค์ ก รของท่ านสร้ างมาตรฐานอย่ างไรในการท างาน เพื่ อ ให้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ไป สู่
เป้าหมายร่วมกันขององค์กร
2.องค์มีแนวปฏิ บั ติที่ส ร้างให้ พ นัก งานในองค์ กรมี ค่านิ ยมร่ว มกัน ในการปฏิบั ติงาน ท า
อย่างไรบ้าง
3. องค์กรมีการสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องในการทางานของพนักงาน ทั้งพนักงานทั่วไปและกลุ่มคนเก่ง
4. ผู้บริหารองค์กรมีแนวทางอย่างไรในการเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนในการ
ทางานของพนักงาน
5. ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันเมื่อเกิด
วิกฤติอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
ตอนที่ 6 ท่ำนมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคนเก่งเชิงกลยุทธ์
ที่ทำให้องค์กรของท่ำนโดดเด่นจำกองค์กรอื่นอย่ำงไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 7 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ มี ต่อองค์กรมีอ ย่ำงไรบ้ ำ งและองค์กรมีวิ ธี
จัดกำรกับพนักงำนในกลุ่มคนเก่ง และพนักงำนทั่วไปอย่ำงไร รวมถึงสิ่งที่องค์กรปฏิบัติระหว่ำงเกิด
ภำวะวิกฤตนี้ที่ทำให้องค์กรสำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................
ตอนที่ 8 คำถำมเพิ่มเติม
การบริ ห ารงานที่ โ ดดเด่ น ด้ านใดบ้ าง และอย่ างไรบ้ าง ที่ ท าให้ องค์ ก รของท่ านได้ รั บ
Thailand Sustainability Investment ประจาปี 2563
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ภำคผนวก ค
หนังสือขอเป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจคุณภำพเครื่องมือวิจัย
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ภำคผนวก ง
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูล
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ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

มาริสส อินทรเกิด
9 ธันวาคม พ.ศ. 2521
จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2544 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2564
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 12 ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 102600

