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The purpose of this study is (1) to examine the characteristics of talent and talent
utilization; and (2) to develop a causal relationship model of the characteristics of talent and the
talent utilization effect on employee engagement and performance in the seafood processing
industry in Southern Thailand. This research was an exploratory sequential mixed methods design,
which consisted of two phases; the qualitative method followed by the quantitative method. The first
phase was based on in-depth interviews and focus group discussions with talented people and key
stakeholders in talent development in the industrial sector. The second phase used Structural
Equation Modeling. The results of the first phase demonstrated that the characteristics of talent
included five dimensions: (1) global mindset; (2) ability to work with data and technological skills; (3)
entrepreneurial skills; (4) problem sensitivity and complex problem-solving; and (5) personal and
social skills. In terms of talent utilization included four areas: (1) discovering and attracting; (2)
training and development; (3) retraining; and (4) cultivating a work culture for the socialization of
talent in the work place. The results of the second phase found that the assumption of a causal
relationship model fit with the empirical data c2 (chi-square) = 191.21, df = 71, p-value < 0.00, c2/df
(chi-square/degree of freedom) = 2.690, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.054, GFI = 0.93, CFI = 0.98,
and NFI = 0.97
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพและการนําคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ ทีมตี ่อความยึดมันผูกพันและผลการปฎิบตั ิงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้: การวิจยั ผสานวิธี
ยุวดี จันทะศิริ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
2563
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การวิจัยนีม` ีจุดมุ่งหมาย เพื อ 1) ศึกษาคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ และการนําคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ และ 2) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนําคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ทีมีต่อความยึดมันผูกพันและผลการปฎิบตั ิงาน ใช้การวิจยั ผสานวิธีตามลําดับ ระยะแรก การวิจยั เชิง
คุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก 19 คน และสนทนากลุ่ม 13 คน ระยะทีสอง การวิจยั เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นคนคุณภาพ 360 คน ระยะแรก พบว่า คุณลักษณะคนคุณภาพ ประกอบด้วย 1) กรอบความคิด
เชิ งสากล 2) ความสามารถในการทํางานกับ ข้อ มูลและทัก ษะด้านเทคโนโลยี 3) การไวต่ อปั ญ หา และการ
แก้ปัญหาซับซ้อนได้ 4) การเป็ นผูป้ ระกอบการ และ 5) ความสามารถด้านคนและสังคม ส่วนการนําคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 1) การค้นหาและการดึงดูด 2) การฝึ กอบรมและการพัฒนา 3) การดํารงรักษา 4)
การสร้า งวัฒ นธรรมการทํา งาน เพื อ หล่ อ หลอมคนคุ ณ ภาพในที ท ํา งาน ส่ ว นระยะที ส อง พบว่ า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณลัษณะคนคุณภาพ และการนําคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีต่อความยึดมันผูกพัน
ของพนักงาน และผลการปฎิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ตามสมมติฐาน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่า กับ c2(ไค-สแควร์) = 191.21 df = 71, pvalue < 0.00, c2/df (ไค-สแควร์/องศาอิสระ) = 2.690, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.054, GFI = 0.93, CFI =
0.98 และ NFI = 0.97

