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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็ นภาคการผลิตที่มี บทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย อีกทั้ง
ขยายตัวรวดเร็ว และต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารถื อได้ว่าประเทศไทยเป็ นผู้ผลิ ต
อาหารสาคัญประเทศหนึ่งของโลก และเป็ นอุตสาหกรรมสาคัญที่นารายได้จากการส่งออกเข้าสู่
ประเทศที่สร้างมูลค่าสูง จากข้อมูลของสถาบันอาหารในปี พ.ศ 2559 ระบุว่า อุตสาหกรรมอาหาร
เป็ นผูส้ ่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก (ฐานเศรษฐกิจ , 2560) นอกจากนี ้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย.
(2560) รายงานว่า อาหารทะเลแปรรู ป เป็ นสินค้าส่งออกสาคัญ ในการสร้างรายได้ให้ประเทศ
ดังนัน้ ภายใต้สถานการณ์ความต้องการอาหารแปรรูปย่อมเป็ นโอกาสทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป โดยเฉพาะทูน่ากระป๋ องและกุ้งในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ของ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารแปรรูป นอกจากนี ้ คาดการณ์ว่าใน
ปี พ.ศ 2568 ความต้องการบริโภคปลาและอาหารทะเลของโลกจะอยู่ท่ปี ระมาณ 21.8 กิโลกรัมต่อ
คน เพิ่มขึน้ จาก 20.3 กิโลกรัมต่อคนในปี พ.ศ 2558
สาหรับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีศกั ยภาพแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ว่า
เป็ นเรื่องคุณ ภาพของสินค้า ทะเลที่ตงั้ ในการขนส่ง และการเป็ นฐานด้านประมงและการเกษตร
(ทิฆัมพร ลิม้ จารู ญ , 2559) ส่วนโยบายของรัฐถือเป็ นโอกาส และปั จจัยผลักดันด้านธุรกิจที่มีต่อ
ผูป้ ระกอบการอาหารทะเลแปรรูปในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย., 2560, น.
9) โดยเฉพาะประกาศให้ประเทศไทยเป็ นแหล่งครัวโลก และรัฐบาลจัดให้อตุ สาหกรรมอาหารอยู่ 1
ใน 10 ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งอยู่ในกลุ่มต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม นอกจากนี ้ ในแผน
แม่ บ ทการพัฒ นาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อการจ้างงาน และ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC) อีกทั้งแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
อุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) การพัฒ นาอุตสาหกรรมเปลี่ยนมาเป็ นการใช้
เทคโนโลยีขบั เคลื่อนเป็ นฐาน(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของฐานการผลิต ทาให้เกิดความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยส่งเสริมให้สินค้าด้านการเกษตร
และอาหารของไทยมี ค วามโดดเด่ นในด้านคุณ ภาพ อี กทั้งยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
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2558-2577) ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน การพัฒนาทักษะผูป้ ระกอบการ และการพัฒนาไปสูส่ ากล ตลอดจนส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็ นฐานการประกอบธุรกิจ สาหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้นั้น
รัฐบาลกาหนดให้อตุ สาหกรรมประเภทนีเ้ ป็ นอุตสาหกรรมเป้าหมายสาคัญในอนาคตของภาคและ
กาหนดให้ภาคใต้เป็ นที่แรกในการเป็ นต้นแบบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (สานักส่งเสริมวิสา
กิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554)
จากข้ า งต้ น ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า นโยบายของรัฐ บาลที่ ก ล่ า วถึ ง ทั้ ง หมด รวมถึ ง
อุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป เป็ น ประโยชน์ต่ อ การพัฒ นาอุต สาหกรรมไทยในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ และศักยภาพทางการแข่งขันระดับนานาชาติ อันเป็ นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
และเป็ นการสร้างงานให้แก่ประชาชน ตลอดจนเป็ นการพัฒนาสังคมของประเทศไทยให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบรรลุผลสาเร็จของการพัฒนาอันนาไปสูป่ ระเทศไทย 4.0
แม้ว่า ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคง
ประสบปั ญหาการเจริญเติบโต นั่นคือ มีเสถียรภาพน้อย และมีความผันผวนสูง ทัง้ ในอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labour intensive) และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้ม ข้น (Technology
intensive) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการพัฒ นาด้านกาลังคน ซึ่งปั ญหาเรือ้ รังด้านนีค้ ือ การ
ผลิตและการพัฒ นากาลังคนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
กาลังคน อีกทัง้ ยังประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเพื่อคิดค้น ออกแบบ
วิจัย และนวัต กรรม (Research and Innovation) ด้านการผลิ ต และการตลาด (กรมส่ง เสริม
อุตสาหกรรม, 2558; ปิ ยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล และ นาทวุฒิ ตรีเพชร์, 2557) นอกจากนี ้ ข้อมูล
จากการวิจัยเรื่องทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย สนับสนุนเพิ่ม เติม ว่า
ภาคอุตสาหกรรมไทยประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะด้านทักษะ
พืน้ ฐาน ส่งผลทางลบต่อผลิ ตภาพแรงงานในประเทศ ไม่ สามารถดาเนินการผลิตได้เต็ม กาลัง
ความสามารถ และเป็ นอุปสรรคต่อการลงทุนในนวัตกรรม แรงงานที่มีทกั ษะต่าคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 73 ของการจ้างงานทัง้ หมด ขณะที่ ผูจ้ ัดการ ผูบ้ ริหาร และแรงงานวิชาชีพ ซึ่งเป็ นแรงงานที่มี
ระดับของทุนมนุษย์สูงที่สุด โดยมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 2-3 ส่วนแรงงานเชิงเทคนิค เช่น วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ นักคอมพิวเตอร์และไอที ที่มีส่วนสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมมีรอ้ ย
ละ 4 เท่านัน้ ทักษะที่แรงงานไทยมีคณ
ุ ภาพต่ามากที่สดุ ได้แก่ ทักษะทางภาษาอังกฤษ รองลงมา
คื อ เทคโนโลยี การค านวณ นวั ต กรรม และความคิ ด สร้า งสรรค์ ส่ ว นทั ก ษะที่ ข าดแคลน
ค่อนข้างมากเป็ นทักษะด้านปั ญญา ขณะที่ทกั ษะด้านพฤติกรรม เช่น การเป็ นผูน้ า การเข้าสังคม
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และการแก้ไขปั ญ หา เหล่านีเ้ ป็ นทักษะที่เป็ นปั ญ หาเช่ นกัน แต่ไม่ ม ากเท่าการขาดแคลนกลุ่ม
กาลังคนที่มีทกั ษะทางปัญญา ส่วนทักษะที่มีนยั สาคัญทางสถิติต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม คือ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งมีความจาเป็ นที่สุดทัง้ กับแรงงานวิชาชีพ
และแรงงานสายการผลิต ทักษะการเข้าสังคมมีนยั สาคัญทางสถิติสาหรับแรงงานวิชาชีพที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานโดยรวม ขณะที่ทักษะด้านการคานวณและการปรับตัวเป็ นทักษะ
สาคัญต่อแรงงานในสายการผลิต (พิรยิ ะ ผลพิรุฬห์ และ ปังปอนด์ รักอานวยกิจ, 2560)
นอกจากนี ้ สองทศวรรษข้างหน้า พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงาน รวมทัง้
เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงทาให้ประเทศไทยต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทัง้ ปั จจัยด้าน อุปทานกาลังคนที่ประเทศไทยต้องเผชิญ เช่น กาลังคนที่ยังขาดคุณลักษณะ
จาเป็ นทัง้ ด้านความรู ้ (Hard skills) ซึ่งเป็ นทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เช่น ความรู ด้ า้ น
บัญชีการเงิน ความรูด้ า้ นกฎหมายแรงงานสาหรับพนักงานในหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ส่วน
ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ความรูเ้ กี่ยวกับกรรมวิธีและขัน้ ตอนการผลิตสาหรับพนักงานฝ่ าย
ผลิต เป็ นต้น และด้านอารมณ์ (Soft Skills) ซึ่งเป็ นทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมให้การทางาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็ นต้น
(เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, น. 2)
จากสถานการณ์ดา้ นคุณภาพกาลังคนในภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ปรากฏผลการประเมิ นชี ช้ ัดจากสถาบันนานาชาติเพื่ อการจัดการ (Institute for Management
Development: IMD) เผยอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจาปี 2560 พบว่า
เมื่ อประเมิ นตัวชีว้ ัดด้านประสิ ทธิ ภ าพของภาคธุรกิจ (Business efficiency) ปั จ จัยย่อยทั้งด้าน
ผลิ ต ภาพ (Productivity) และประสิ ท ธิ ภ าพ (Productivity and efficiency) ประเด็ น ที่ ต้ อ ง
ปรับปรุ งคือด้านผลิตภาพ ยังคงอยู่ในอันดับค่อนข้างต่ า (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
เมื่อนาสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรมนุษย์ท่ีกล่าวไว้ขา้ งต้น เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศ 20 ปี ข้างหน้า พบว่ า ด้านทรัพ ยากรมนุษ ย์เป็ น
ประเด็นที่นาไปสู่การทบทวนอย่างยิ่ง และการเตรียมรับมือกับสิ่งที่กาลังเกิดขึน้ และจะเกิดขึน้
ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาประเทศดังที่ได้วางไว้ อันประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ
ดังนี ้ ด้านทรัพยากรมนุษย์ยงั คงเผชิญกับความท้าทายด้านโครงสร้างทางประชากรกลุ่มเบบีบ้ ูม
เมอร์ (Baby boomer) ที่มีอายุครบ 65 ปี จะมีจานวน 10,000 คน และจะเป็ นอย่างนีต้ ่อไปอีก 19
ปี ส่วนเจเนอเรชันวาย (Generation Y) จะกลายเป็ นประชากร ส่วนใหญ่ในวัยแรงงาน และจะ
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ขึ น้ สู่ต าแหน่ ง ผู้บ ริห ารระดับ กลางที่ มี จ านวนมากที่ สุด ในอี ก 5 ปี ข้า งหน้า อัต ราการเกิ ด ของ
ประชากรเพิ่ ม ขึ น้ ในอัต ราช้าลง อัน จะน าไปสู่ก ารขาดแคลนก าลัง แรงงานอี ก 15 ปี ข้างหน้า
นายจ้างร้อยละ 30 ประสบปั ญหาด้านการสรรหาและบรรจุในตาแหน่งสาคัญขององค์กร(แมนพาว
เวอร์กรุ๊ป, 2561) นอกจากนี ้ สัญญาณการขาดแคลนคนคุณภาพไม่ได้มีเพียงกลุ่มแรงงานเท่านัน้
ยังรวมถึงส่วนที่ทางานในสานักงานด้วย ธนาคารโลก ระบุว่า ไทยเป็ นประเทศลาดับต้น ๆ ของ
เอเชียที่ขาดแคลนคนคุณ ภาพ ยิ่งเมื่อพิจารณาลึกลงไปในแต่ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่ม
ธุรกิจอาหารและส่งออกเผชิญ ภาวะขาดแคลนบุ คลากรคุณ ภาพอย่างมาก โดยเฉพาะสายงาน
พัฒนาธุรกิจและงานขายในระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางาน
ในกลุม่ ธุรกิจอาหารและส่งออก(สาวิตรี รินวงษ์, 2558)
ความท้าทายด้านทรัพ ยากรมนุษย์อีกประเด็นคือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีจะเข้ามา
ทางาน แทนคน เพราะฉะนัน้ กาลังคนในอนาคตต้องเป็ นกาลังคนอัจฉริยะ (Smart employee)
เพราะต้องทางานกับการผลิตลา้ ยุคที่เป็ น “Cyber production” ดังนัน้ ประเด็นทักษะ ความรู ้ และ
ความสามารถของกาลังคนต้องประเมินให้สอดคล้องและเข้ากันได้กับการปรับเปลี่ยนสู่ระบบการ
ผลิตแบบใหม่ เนื่องจากอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ลักษณะงาน ทักษะ และรูปแบบการจ้าง
นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมการผลิตเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ฉะนั้น หากจะไปสู่เป้าหมายการพัฒ นา
เศรษฐกิจโดยการใช้อตุ สาหกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อนตามกรอบการพัฒนากาลังคนอีก 20 ปี ขา้ งหน้า
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ควรพัฒ นาคนทัง้ ระบบ และระบุให้ได้และชัดเจนว่าคนกลุ่มไหนควร
พัฒนาเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาทักษะใหม่ การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ฉะนัน้ หากกาลังคนในกลุ่มใดและหรือองค์กรใดไม่สามารถปรับตัวได้จะส่งผลต่อการ
เติบโต และการอยู่รอดของธุรกิจ (ธนิต โสรัตน์, 2559, น. 1-24)
จากผลการศึกษาจากสถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการ รายงานว่า มีการลงทุนในการ
พัฒนานวัตกรรมสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั การลงทุนด้านการวิจยั และการ
พัฒนาบุคลากร ในปี 2560 (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) และ รายงานการสารวจการวิจยั และพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประจาปี 2558 ชีว้ ่า อุตสาหกรรมอาหารมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
สูงสุด และพัฒนาขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพราะผูป้ ระกอบมีการลงทุนในอุปกรณ์ และเครื่องจักรทันสมัย
และน าระบบอั ต โนมั ติ ใ นการควบคุ ม กระบวนการผลิ ต แทนการใช้ก าลั ง คน (ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ , 2559) แต่ในทางตรงข้าม
กลับพบว่า ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในการใช้เทคโนโลยีต่าทัง้ แรงงานระดับปฏิบตั ิการ
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และแรงงานระดับวิชาชี พ (พิริยะ ผลพิรุฬ ห์ และ ปั งปอนด์ รักอานวยกิจ , 2560) ลักษณะเช่ นนี ้
ชีใ้ ห้เห็นว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมกับความสามารถด้านนวัตกรรมของกาลังคน
สวนทางกัน ทัง้ ๆ ที่ผปู้ ระกอบการมีความต้องการในการสร้างนวัต กรรม เมื่อเป็ นเช่นนีถ้ ือว่าเป็ น
การลงทุนไม่คมุ้ ทุน และไม่ได้อรรถประโยชน์สงู สุดจากการลงทุน
จากสภาพประเด็นปั ญหาและความท้าทายที่กล่าวไว้ขา้ งต้น หากองค์กรและภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาประเทศในอี ก 20 ปี ข้า งหน้า เพื่ อ ก้า วสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ขาดการเตรียมการรับ มื อ กับ สภาวะที่ กล่าวไว้ทั้งหมดข้างต้น จะท าให้ไปสู่
เป้าหมายค่อนข้างยากหรือแทบจะไม่สามารถไปสูเ่ ป้าหมายได้เลย และท้ายสุดจะส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ดังนัน้ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ประเด็นคนคุณภาพ และการ
นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ถือเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่หลายองค์กรในประเทศไทยและทั่วโลก
ต้องเผชิญทัง้ ปั จจุบนั และอนาคต องค์กรต้องการความสามารถ และความรูจ้ ากคนกลุม่ นีเ้ พื่อสร้าง
นวัตกรรมให้กบั องค์กร แต่องค์กรกลับไม่สามารถดึงดูด และ/หรือดารงรักษาคนคุณภาพไว้ได้ อัน
เป็ นการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยหรืออาจจะแทบน้อย
มาก โดยเฉพาะด้านคุณภาพการจ้าง ตลอดจนด้านผลย้อนกลับจากทุนมนุษย์
จาการทบทวนวรรณกรรมมีขอ้ มูลยืนยันว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ โดยผ่าน
กระบวนการจัดการคนคุณ ภาพ (Talent management) เป็ นกระบวนการแก้ไ ขปั ญ หาการขาด
แคลนคนคุณ ภาพในองค์กร ตามที่ วาฮิ ด เซี ยม และเซี ยม (Waheed, Zaim, & Zaim, 2011)
กล่าวว่า การอยู่รอด และการแข่งขันกับคู่แข่งได้ควรมีกระบวนการตอบสนองความต้องการคน
คุณภาพ และพัฒนากลุ่มคนคุณภาพให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่
(Tang, 2016) ให้ความเห็นว่า หัวใจสาคัญเรื่องคนคุณภาพคือ การค้นหา การคัดเลือก และการ
นาไปใช้ป ระโยชน์ ดัง นั้น องค์กรควรนาหลัก การจัด การเชิ งวิท ยาศาสตร์ม าใช้ในการน าคน
คุณภาพมาใช้ประโยชน์ เพื่อมีทิศทางถูกต้อง นอกจากนี ้ เซลส์บูริ (Salsbury, 2014) ยังสนับสนุน
เพิ่มเติมอีกว่า องค์กรที่ม่งุ มั่นจะยกระดับพนักงาน เพื่อเป็ นหัวใจสาคัญในการสร้างความแตกต่าง
ในการแข่ ง ขัน นั้น ควรค านึ ง ว่ า การน าคนคุณ ภาพมาใช้ป ระโยชน์เป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ที่
เหนือกว่าสิ่งใด เพื่อทาให้องค์กรได้มีการปรับปรุ ง และพัฒ นาทั้งตัวคนคุณภาพ และระบบการ
จัดการคนคุณภาพที่สง่ ผลไปยังการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับคนคุณภาพและองค์ประกอบเชิงโครงสร้างของ
คนคุณภาพ ยังขาดความชัดเจนในเชิงนิยามความหมาย ขอบเขต และเป้าหมายโดยรวม (Lewis
& Heckman, 2006, p. 134-154; Tasley, 2011, p. 266-274) ขาดแคลนพื ้น ฐานทางทฤษฎี
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(Theoretical foundations) ซึ่งการพัฒ นาแนวคิด (Conceptual development) ของคนคุณภาพ
ส่วนหนึ่ งมาจากผู้ป ฏิ บัติ ง านทรัพ ยากรมนุษ ย์ห รือ ผู้ให้ค าปรึกษาด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Iles,
Preece, & Chuai, 2010; Iles, Chuai, & Preece, 2010) ในการศึกษาคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ
ควรนาไปใช้ในการปฏิบตั ิ โดยการตอบคาถามว่าคุณลักษณะคนคุณภาพเป็ นอย่างไร (How) และ
ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้ (Why) แทนที่จะพิจารณาเพียงว่าคนคุณภาพเป็ นใคร (Who) (Ariss, Cascio,
& Paauwe, 2014, p. 173-179)
สิ่งที่ปรากฏส่วนใหญ่ในการให้นิยามความหมายคนคุณภาพ คือ เป็ นการให้ความหมาย
ตามความคิดของนักธุรกิจหรือนักวิชาการ ว่าคุณลักษณะแบบใดที่คนคุณภาพควรจะเป็ น (Ulrich,
2011) และนิยามจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่ ปฏิบตั ิงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมักให้นิยามความหมาย
ของคนคุณ ภาพที่เจาะจง และสอดคล้องกับลักษณะขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ตลอดจน
ปั จ จัยด้านประเภทอุต สาหกรรม ตาแหน่ งงาน ปั จ จัยต่าง ๆ เหล่านีม้ ี อิท ธิพ ลต่อการให้นิยาม
ความหมายของคนคุ ณ ภาพ(Tasley, 2011) จากการทบทวนวรรณกรรมในการให้ นิ ย าม
ความหมายคนคุณภาพมี 2 แนวคิด คือ 1) มองคนคุณภาพเป็ นวัตถุ (Object approach) นั่นคือ
คุณ ลักษณะของคนคุณ ภาพ (Characteristic of talent) โดยการมองระดับบุคคลว่า คนมีความ
แตกต่างกัน ภายใต้ศักยภาพที่สะท้อนถึง ความสามารถที่ได้มาจากพรสวรรค์ และพรแสวง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดปั จ จัยพื ้นฐาน และปั จ จัยที่สามารถสร้างได้ 2) มองคนคุณ ภาพเป็ นคน
(Subject approach) นั่นคือ คนคุณ ภาพคือ คน (Person) โดยมองเป็ น 2 มุม มองคือ มุม แรก
มองว่า คนทุกคนเป็ นคนคุณภาพที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรได้ และมุมที่สองคือ คน
บางคนเป็ นคนคุณภาพในการสร้างความแตกต่างของผลการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรได้ (People
Measures, 2011; Gallardo, Dries, & Gonzalez-Cruz , 2013, p. 295-296)
จากความคลุมเครือของนิยามความหมายคนคุณภาพที่กล่าวไว้ขา้ งต้น เกลส์ลาร์โด,
ดรีส และกอนซาลีซ -ครู ซ (Gallardo, Dries, & Gonzalez-Cruz, 2013, p. 298) เสนอแนะว่า
การพัฒ นาแนวคิดและองค์ป ระกอบของคนคุณ ภาพควรพัฒ นาออกมาในรู ป “a nomological
network” หรื อ แนวคิ ด เชิ ง โครงสร้า ง (Construct) ให้ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องคนคุ ณ ภาพใน
องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ความสามารถ (Ability) จุดแข็ง (Strengths) ขีดความสามารถ
เชิงสมรรถนะ (Competence) ของบุคคล ซึ่งการศึกษาลักษณะเช่นนีเ้ ป็ นการช่วยเพิ่มประโยชน์ใน
การสร้างระบบการจัดการคนคุณภาพ เพื่อให้องค์กรนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีความแม่นยา
มากขึน้ เนื่องจากทฤษฎีพนื ้ ฐานในการจัดการคนคุณภาพ มาจากนิยามความหมาย คนคุณภาพ
ที่ชดั เจนเป็ นพืน้ ฐานสาคัญ และการศึกษาข้อค้นพบ ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนัก
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ทรัพยากรมนุษย์ซ่งึ เป็ นผูท้ ่ีมีประสบการณ์และเป็ นผู้ปฏิบตั ิโดยตรงในภาคอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ ทัง้ นีอ้ าจจะศึกษาเป็ นกรณี ศึกษาเชิงลึก เพื่อทาความเข้าใจการให้ความหมายเชิงลึกได้
มากขึน้ อีกทัง้ ดรีส (Drie, 2013, p. 272-285) เสนอแนะถึงกระบวนการในการเก็บข้อมูลให้ได้มา
ซึ่งนิยามความหมายของคาว่า คนคุณภาพที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง และสอดคล้องกับบริบท
ขององค์กรว่า ควรมีการเก็บข้อมูลหรือการใช้การประเมินเพื่อลดความอคติท่ีระบุว่าคนคุณภาพมี
ลักษณะอย่างไรนัน้ ไม่ควรประเมินหรือตัดสินหรือเก็บข้อมูลจากคนใดคนหนึ่งเท่านัน้ ด้วยเหตุผล
ที่ว่า กระบวนการนิยามคนคุณภาพ โดยพืน้ ฐานแล้วมีความเป็ นจิตวิสยั มาก (Quite subjective)
นั่นคือ ในลักษณะที่เป็ นภาพกว้างยากแก่การนาไปใช้ ดังนัน้ ด้วยเหตุเช่นนี ้ นิจส์ , เกลส์ลาร์โด
ดรี ส , และ ซี ล ส์ (Nijs, Gallardo Dries, & Sels, 2014) จึ ง เสนอว่ า ควรประเมิ น หรื อ ระบุ
คุณ ลักษณะคนคุณ ภาพจากหลายแหล่งหรือหลายวิธีการประกอบกัน เพื่อยืนยันความชัดเจน
และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ เช่น ให้กลุ่มคุณภาพประเมินตัวเองว่าควรมีลกั ษณะอย่างไร รวมถึงให้
เพื่ อนร่วมงาน และหัว หน้างานเป็ น ผู้ ระบุ ให้ค านิ ย ามความร่วมด้วย เป็ น ต้น นอกจากนี ้ยัง มี
ความเห็นว่า สิ่งสาคัญ มากคือ องค์กรควรมีเครื่องมือที่สามารถนามาใช้ประเมินตนเอง (Selfassessment tool) ในกระบวนการระบุ ลัก ษณะคนคุ ณ ภาพว่ า ควรเป็ น อย่ า งไร ซึ่ ง การใช้
เครื่องมื อ นี ้ส ามารถท าให้เห็ น แรงจูง ใจ และความสนใจได้ก ระจ่ า งชัด ยิ่ ง ขึน้ ทั้ง นี ้ โดยทั่วไป
องค์ประกอบของคนคุณภาพยังขาดความเป็ นรูปธรรมที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือแม่นยาตรง
กับความต้องการหรือความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่กลุ่มคนคุณภาพเป็ นผูร้ ะบุเอง
เท่านัน้
นอกจากนี ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เสนอหลักการเพิ่มเติมในการนิยามความ
คนคุณ ภาพว่า ควรพิจารณา ตั้งแต่ปัจจัยระดับสากล จนกระทั่งปั จจัยภายในองค์กร กล่าวคือ
มุม มองของความเป็ นสากล (The International perspective) ควรทาความเข้าใจคนคุณ ภาพ
และการจัดการคนคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ โดยมองไปยังบริบทของ
สัง คมและวัฒ นธรรม (Socio-culture contexts) รอบตัว (Holden & Tansley, 2008) และการ
คาดการณ์ความท้าทาย (Prediction challenge) ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
(The short and long term future) อัน ส่ ง ผลต่ อ ความรู ้ ความสามารถ และศัก ยภาพของคน
คุณภาพ (Silzer & Church, 2010) นอกจากนี ้ ต้องพิจารณาด้วยว่า คุณลักษณะของคนคุณภาพ
ที่ได้มาจะจัดการคนคุณภาพ (Managing talents) อย่างไรร่วมด้วย เนื่องจากลักษณะคนคุณภาพ
มีความสัมพันธ์กบั ระบบการจัดการคนคุณภาพที่เป็ นกระบวนการในนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ดัง นั้น การนิ ย ามควรพิ จ ารณาปั จ จัย ต่ าง ๆ ทั้ง ปั จ จัย ภายในและภายนอกองค์ก ร รวมถึ ง ทั้ง
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ระดับประเทศและกระแสโลกที่ สาคัญและจาเป็ น อันจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของบุคคล
(Tansley, 2011) ปั จจัยดังกล่าว ภายนอกองค์กรทัง้ ระดับสากล และภายในประเทศมีความเป็ น
พลวัตร และเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา อนึ่ง ปั จจัยใดมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดเป็ นไปตาม
องค์กรที่ให้ความสาคัญ ด้วยสาเหตุเหล่านีจ้ ึงต้องคานึงถึงหลักการนิยามความหมายคนคุณภาพ
และการนาไปใช้ประโยชน์ในระบบการจัดการคนคุณ ภาพด้วยเช่นกัน (Chartered Institute of
Personnel and Development, 2007)
จากประเด็นปั ญหาที่กล่าวถึงข้างต้น ในเชิงวรรณกรรมทางวิชาการ และการแปลงหลัก
คิด ทฤษฎีในการนิยามความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพมาสู่การปฏิบตั ิ และความคลุมเครือ
ตลอดจนการพิจารณาปั จ จัยต่าง ๆ ที่มี ผลต่อคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพยังมี ความสมบูรณ์ และ
เชื่อมโยงกันน้อยในแต่ละระดับของปัจจัยสภาพแวดล้อม ดังที่กล่าวไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นิยามความหมายภายใต้ แต่ละประเภทอุตสาหกรรม แต่ละบริบท และแต่ละเงื่อนไข อีกทัง้ การ
นิยามคุณลักษณะคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้ ควรเพิ่มความชัดเจน
และนาไปปฏิบตั ิ ได้ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้
ยุทธศาสตร์ของภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
รวมถึงสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็ นทัง้ ประเด็นปั ญหาและความท้าทายในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
สิ่งสาคัญ อย่างยิ่งยวด ในการเผชิญกับความท้ายที่กล่าวถึงข้างต้นได้ องค์กรจึงต้องมี
ความสามารถในการนาทุนมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สงู สุด (Lepak & Snell,
2002) ในเชิงประสิทธิผลของระบบทัง้ ด้านความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงาน
(Pfeffer, 1994; Wood, 1996) ทั้ ง นี ้ เ ป็ น ก ารเพิ่ ม ผ ลิ ต ภ าพ ใน ก ารจ้ า งงาน (Increasing
productive employment) และสนับสนุนการสร้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒ นาเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมประเภทนี ้ อันนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืน ด้านเศษฐกิจตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ 8 ต่อไป (Sustainable development goals: SDGs8)
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ะนาไปสู่การพัฒนาจากมุมมอง หรือมโนทัศน์ของผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
(Stakeholders) ในการกาหนดคุณลักษณะคนคุณภาพ และองค์ประกอบการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ในบริบทของการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม
4.0 มาอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ภายใต้ขอบเขตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการให้ความหมายคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
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เชิงสาเหตุคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ ความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
ใช้ก ารวิ จั ย แบบผสานวิ ธี เ ชิ ง ส ารวจตามล าดั บ (Exploratory sequential design) (Creswell,
2013) โดยเริ่ ม ต้น จากงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ และต่ อ ด้ว ยงานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ นอกจากได้
คุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ และการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตาม
ประเภทอุตสาหกรรม และบริษัทการพัฒนาไปสู่อตุ สาหกรรม 4.0 แล้ว ยังก่อให้เกิดการขยายการ
จ้า งงานที่ ส อดคล้องกับ ทัก ษะ ความรู ้ และความสามารถ และตอบสนองความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ อีกทั้งช่วยสนับสนุนองค์กรปรับปรุ งและพัฒ นาระบบ
การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิ ผลทั้งระบบ ตลอดจนส่งเสริม คนคุณ ภาพมี
โอกาสพัฒนาตนเอง อันส่งผลต่อความสาเร็จ ในการพัฒนาทัง้ ระดับบุคคล องค์กร และประเทศ
ต่อไป
คาถามการวิจัย
1. บุค ลากรและผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งในอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ข อง
ประเทศไทยมีการรับรู ้ และให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ และองค์ประกอบและวิธีการ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์เป็ นอย่างไรบ้าง
2. รู ปแบบความสัม พันธ์เชิงสาเหตุ คุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ การนาคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ท่ี มี ต่ อ ความยึ ด มั่น ผู ก พัน ของพนัก งาน และผลการปฏิ บัติ ง านของคนคุณ ภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้หรือไม่
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ และองค์ประกอบ และวิธีการ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ของประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษระคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญทางทฤษฎี
1. เกิ ด คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพลึ ก ลงไปในประเภทอุต สาหกรรม โดยการระบุ
คุณ ลักษณะของคนคุณ ภาพในเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ ซึ่ง
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อดีตที่ผ่านมาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคุณภาพได้อาศัยทฤษฎีเป็ นตัวตั้งจึง ทาให้
ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพคล้ายคลึงกัน และมิได้แยกประเภทของอุตสาหกรรมให้เห็น
เด่นชัด จึงก่อให้เกิดความยากลาบากในการนาไปใช้ ดังที่กล่าวไว้แล้วในภูมิหลังของการศึกษา
ความสาคัญทางปฏิบัติ
1. ท าให้ไ ด้ค วามหมายและองค์ป ระกอบในการวัด คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของภาคใต้ ซึ่งสามารถนาไปใช้สาหรับการสรรหาและคัดเลือก
กลุ่มคนให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน และองค์กร ตลอดจนวางแผนการพัฒนาบุคลกรทั้งการจัด
ฝึ กอบรม และการให้การศึกษา ซึ่ง จะทาให้ลดปั ญหาการสูญเปล่าในการจัดการและการพัฒนา
คนคุณภาพ
2. ท าให้ได้อ งค์ป ระกอบและวิธี การการวัด การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ ใ น
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการตัดสินใจและ
การสนับสนุนกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ผลการปฏิ บตั ิงานทัง้ ระดับบุคคลและระดับธุรกิจ
ประสบความสาเร็จทั้งระยะสัน้ และระยาว อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน
ร่วมด้วย
3. ทาให้การวางระบบการจัดการคนคุณภาพมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ และเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ น้ เนื่ อ งจากการระบุ คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพจากผู้ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กล่าวคือ การ
ระบุคุณลักษณะคนคุณภาพ และองค์ประกอบการนาคนคุณภาพ ไปใช้ประโยชน์มาจากผูม้ ีส่วน
เกี่ ย วข้องทั้งระดับ นโยบายของประเทศ ระดับ พื ้น ที่ ท้อ งถิ่ น ของอุต สาหกรรมที่ ตั้ง อยู่ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูงขององค์กร ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างานซึ่งเป็ นผูใ้ ช้คนคุณภาพโดยตรง
และกลุม่ คนคุณภาพ ตลอดจนวิธีการในการเก็บข้อมูลมีความหลากหลายด้วยเช่นกัน
4. สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้า นวิ ท ยาศาสตร์อ าหาร
เทคโนโลยีอาหาร และหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องมี แนวทางในการสร้างคุณ ลักษณะบัณ ทิ ตที่
ตอบสนองกับต้องการของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยอาศัยคุณลักษณะของคนคุณภาพ
เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และอีกทัง้ มีแนวทางในการผลิตบัณฑิต
ร่วมกับสถานประกอบการ
5. เกิ ด คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพ และการน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ภ ายใต้
สถานการณ์และเงื่อนไขของการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้ความจาเพาะของประเภทอุตสาหกรรม หรืออีกประเด็นหนึ่งคือ
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จะท าให้อ งค์ก รท าความเข้า ใจและทบทวนปั จจัย น าเข้า (Inputs) ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปั จ จัย ผลผลิ ต
(Outputs) ในระบบกิ จ กรรมการจัดการคนคุณ ภาพ เช่ น การวางแผน การออกแบบ หรือการ
กาหนดทักษะและความรู ท้ ่ีมี ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและบริการว่ากิจกรรมทางธุรกิจ
อะไรบ้างที่องค์กรทาแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตนเอง และด้วยผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย นี ้เป็ น การวิ จัย ผสานวิธี เชิ ง ส ารวจตามล าดับ (Mixed methods exploratory
sequential design) แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ นั่นคือ ระยะแรกเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ และนาผล
มาต่อด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Creswell, 2013) เพื่อยืนยันและนาผลไปใช้ต่อในวงกว้างได้ นั่ น
หมายความว่าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปทั้งหมด ดังนัน้ งานวิจัยนีส้ ามารถอธิบายได้
ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้ คือ
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และ
การสนทนากลุม่ (Focus group) จากผูม้ ีสว่ นข้องในการบริหาร การพัฒนา การสนับสนุน และการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ เพื่อศึกษาการให้ความหมายคุณลักษณะคน
คุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ของ
ประเทศไทย
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิ ง ปริม าณ ภายหลัง ได้ผ ลการวิจัย เชิ ง คุณ ภาพจากระยะที่ 1
ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็ นพืน้ ฐานในการกาหนกรอบแนวคิด
เบือ้ งต้น นิยามตัวแปรสังเกต และสร้างเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของ
คนคุณ ภาพ ส่วนข้อมูลระยะที่ 1 นามากาหนดนิยามตัวแปรสังเกต การสร้างสมมติฐานการ
วิจยั การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ อัน
นาไปสู่การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คุณลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาคใต้
ดังนัน้ จากที่กล่าวถึงวิธีการวิจัยไว้ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จะนาไปสู่การกาหนดขอบเขตการวิจัย
แต่ละช่วงตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
การกาหนดพืน้ ที่ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูศ้ กึ ษากาหนดเป็ น 2 ระดับดังต่อไปนี ้
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ระดับ ที่ 1 พืน้ ที่เชิงภูมิศาสตร์ และประเภทอุตสาหกรรม การศึกษานี ้
เจาะจงศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากรัฐบาลจัดอุตสาหกรรมประเภทนีเ้ ป็ น 1
ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายและจัดให้อยู่ในกลุ่มต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีฐานแข็งแรงใน
การจ้า งงานและกระตุ้น เศรษฐกิ จ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ส่วนการศึกษาเจาะจงพืน้ ที่ภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็ นฐานการผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง (สานักงานส่งเสริมสานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม, 2558) และเจาะจงเลื อ กจัง หวัด สงขลา เนื่ อ งจากจัง หวัด สงขลาเป็ น
ศูนย์ก ลางการผลิ ตอาหารแปรรู ป และจาหน่ ายอาหารทะเลที่ใหญ่ ท่ี สุดในภาคใต้ ตลอดจนมี
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนีม้ ากที่สุด (สานักงานส่งเสริมสานักงานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, 2559)
ระดั บ ที่ 2 พื ้น ที่ ร ะดั บ องค์ก ร กล่ า วคื อ โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษามีเกณฑ์ในการคัดเข้า (The criteria included ) ดังต่อไปนี ้ 1) มีระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือจัดการคนคุณภาพ 2) มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ 3)
เป็ นองค์กรที่ได้รบั รางวัลด้านการบริหาร และการจัดการ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) มีการ
เปิ ดดาเนินกิจการถึงวันที่ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ และ 5) บริษัทที่เข้าร่วมมี ความ
สมัครใจในการให้ขอ้ มูล
2. ขอบเขตด้านผู้เข้าร่วม
กาหนดผู้ให้ข้อ มูลส าคัญ (Key informant) แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม หลัก ที่ มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ และการพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
สาหรับชื่อองค์กร และบุคคลใช้นามสมมติทงั้ หมด ดังต่อไปนี ้
กลุ่ม ที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ระดับประเทศเป็ นสมาคมผู้ประกอบการที่
ปฏิ บัติ ง านเกี่ ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป จาก 1) องค์ก ร NPO1 และ 2) องค์ก ร
NPO2
กลุ่มที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับภาคและจังหวัด เป็ นสมาคมผูป้ ระกอบ
และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจาก 1) องค์กร
NPO3 และ 2) องค์กร GO1
สาหรับคุณ สมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในกลุ่มที่ 1 และ 2 เน้นผูท้ ่ีมี ความรู ้
ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภายใต้บริบทของอุตสาหกรรม
4.0 และมีความสมัครในการเข้าร่วมศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
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กลุ่ ม ที่ 3 ผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ ในโรงงานที่เป็ นกลุ่ม เป้าหมาย แบ่งเป็ น 2
ประเภทคือ ประเภทที่ 1 ระดับบริหาร สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือ
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน: คุณสมบัติเป็ นผูก้ าหนดนโยบายระดับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ 2) หัวหน้าฝ่ ายทรัพ ยากรมนุษ ย์และ/หรือผู้มี อ านาจกระท าการ คุณ สมบัติ :
ผูป้ ฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีทางานเกี่ยวพันกับการจัดการคนคุณภาพในองค์กรที่ศึกษา
และเป็ น ผู้ป ระเมิ น ผลการน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ และ 3) หัวหน้า งาน (Supervisor) ที่
ประจาอยู่ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรม (Factory operation) สาหรับประเภทที่ 2 นั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญที่เป็ นกลุ่มคนคุณภาพ (Talent pool) และปฏิบตั ิงานอยู่ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusive criteria) กล่าวคือ 1) เป็ นกลุ่ม แรงงานผู้ท่ีมี ทักษะ (Skilled labor)
2) ปฏิบตั ิงานในแผนกที่ใกล้เคียงกับการผลิต และผลิตภัณฑ์มากที่สุด และ 3) การศึกษอย่างต่า
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4) มีความสมัครใจในการเข้าร่วม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยวิธีการ และทาตามลาดับดังต่อไปนี ้
3.1 การสัม ภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง นามาใช้เป็ นล าดับแรกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากผูว้ ิจัยต้องการให้ได้ขอ้ มูลตรงประเด็นตามทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น
หลัก โดยใช้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกกลุม่ ดังแสดงในตาราง 1
3.2 การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย เก็ บ ข้อ มู ล ด้วยวิธี ก ารนี ้ภ ายหลัง จากเก็ บ
ข้อมูล ด้วยวิธี การสัม ภาษณ์เชิ งลึก เสร็จ แล้ว ซึ่ง การสนทนากลุ่ม ครัง้ นี ้มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้
ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละกลุ่มได้ยืนยันข้อมูลตามสภาพเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ร่วมกัน และหากมีบางประเด็นที่
ยังคงคลุมเครือจากทัศนะของแต่ละกลุ่มที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึ กได้นามาอภิปราย
ร่วมด้วย เพื่อหาข้อสรุปและทางเลือกร่วมกันในการสนทนากลุ่มร่วมด้วย ซึ่งจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ดี
ที่สดุ ตรงตามจุดมุ่งหมายในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนัน้ การสนทนากลุม่ มีผเู้ ข้าร่วมสองกลุ่มคือ 1)
หัวหน้างาน (Supervisor) และ 2) กลุม่ คนคุณภาพองค์กร ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และวิธีการในการเก็บข้อมูลในแต่ละสถานประกอบการ
ประเภทของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ระดับประเทศ
- ผูบ้ ริหารในกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปหรือผูม้ ี
อานาจกระทาการแทน จากองค์กร NG1
- ประธานหรือรองจากองค์กร NG2

วิธีการในการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่ม
แบบกึ่งโครงสร้าง
1 คน

-

1 คน

-

1 คน

-

1 คน

-

-

-

1 คน (1*2=2 คน)

-

1 คน (1*2=2 คน)

-

2 คน (2*2=4 คน)

3 คน (2*3=6 คน)

2 คน (2*2=4 คน)

3 คน (2*3=6 คน)

16 คน

12 คน

ระดับภาค/จังหวัด
-ประธานหรือรองหรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
จากองค์กร NG3
-ผูบ้ ริหารสูงสุดหรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทน จาก
องค์กร GO1

ระดับองค์กร
-ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
องค์กรละ 1 คน
-หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และ/หรือผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทน อย่างน้อยองค์กรละ 1 คน
-หัวหน้างานที่กลุ่มคนคุณภาพปฏิบตั ิงานอยู่
องค์กรละ 2-3 คน
-กลุ่มคนคุณภาพองค์กรละ 2-3

รวม

หมายเหตุ: 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มหัวหน้างาน และคนคุณภาพที่เข้าร่วมทัง้ สองวิธีสามารถใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซา้ กันได้
2) โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมจานวน 2 โรงงาน และ 3) การสนทนากลุ่มจัดขึน้ แต่ละเฉพาะโรงงาน
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ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
การศึกษาเชิงปริมาณระยะที่สอง เป็ นการนาผลการศึกษาเชิงคุณ ภาพระยะที่
หนึ่งมากาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ และนิยามตัวแปรสังเกตของคุณลักษณะคนคุณภาพ และการ
นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะ
คนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ที่มีต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ และองค์กร
ขอบเขตระดับพืน้ ที่ ประกอบด้วยขอบเขตเชิ งภูมิ ศาสตร์และขอบเขต
ระดับ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ภาคใต้มี โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทนีต้ งั้ อยู่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง สาหรับเงื่อนไขในการคัดเข้าระดับองค์กร ดังต่อไปนี ้
1) มีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือจัดการคนคุณภาพ
2) มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ
3) เป็ นองค์ ก รที่ ไ ด้ รับ รางวั ล ด้ า นการบริ ห าร และการจั ด การ
โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์
4) มี การเปิ ดดาเนิ นกิจ การถึงวันที่ผู้วิจัยดาเนิน การเก็บ ข้อมูลแล้ว
เสร็จ
5) บริษัทที่เข้าร่วมมีความสมัครใจในการให้ขอ้ มูล ดังแสดงตาราง 2
ด้านล่าง
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ตาราง 2 จานวนบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเข้าทัง้ หมด

จังหวัดสงขลา

บริษัททีผ่ ่านเกณฑ์
ข้อ 1-4
14

บริษัททีผ่ ่านเกณฑ์
ทัง้ หมด
4

จะเห็นได้ว่าจาก

จังหวัดสุราษฎร์

3

2

เกณฑ์ขนั้ ต้นข้อ 1-4 มี

จังหวัดตรัง

3

1

จังหวัดชุมพร

1

1

ทัง้ สิน้ 7 จังหวัด 27

จังหวัดสตูล

1

0

จังหวัดปั ตตานี

2

1

จังหวัดระนอง

3

1

รวม

27

10

จังหวัด

หมายเหตุ

บริษัท และสมัครใจใน
การให้ขอ้ มูลจานวน 6
จังหวัด 10 บริษัท

จากตาราง จะเห็นได้ว่า ท้ายสุดพืน้ ที่ในการศึกษางานวิจยั นีป้ ระกอบด้วยจานวน
6 จังหวัด และ 10 องค์กร ต่อมาผูว้ ิจัยจึงกาหนดขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังจะ
กล่าวถัดไป
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
จานวน 540 คน ของ 10 องค์กร ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สตูล และ
ปัตตานี
2.2 กลุ่ม ตัว อย่ า ง ขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า ง และการสุ่ม กลุ่ม ตั ว อย่ า ง
ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจาก พาสส์มอร์ และ แบคเคอร์
(Passmore & Bakker, 2005 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2555) ให้ความเห็นว่า การวิจัยในองค์กรที่
หาตัวอย่างได้ยาก การเลือกจึงเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการเป็ นไปตามตัวอย่างแบบ
เจาะจงหรือแบบชีเ้ ฉพาะบุคคลนัน้ ๆ ฉะนัน้ เกณฑ์ก ารคัดเข้ามีดงั นี ้ 1) เป็ นกลุ่มแรงงานผูม้ ีทกั ษะ
(Skilled labor) 2) ปฏิบัติ งานในแผนกที่ใกล้เคียงกับการผลิต และผลิตภัณ ฑ์ม ากที่สุด และ 3)
การศึกษอย่างต่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4) มีความสมัครใจในการ
เข้าร่วม ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลคือ คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปในภาคใต้ จานวน 360 คน
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ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
ตัวแปรสังเกตของคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ได้จาก
การศึกษาระยะที่หนึ่งในงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ ตัวแปรสังเกตความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
และผลการปฏิบตั ิงานได้จากการทบทวนวรรณกรรมร่วม ดังนัน้ ตัวแปรที่ศกึ ษาสามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous variables) ประกอบด้วย
1.1 คุณ ลักษณะคนคุณภาพ (Characteristics of talent) วัดจากตัวแปรสังเกต
ดังต่อไปนี ้ 1) กรอบความคิดเชิงสากล 2) ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและทักษะด้าน
เทคโนโลยี 3) การไวต่อปั ญหาและการแก้ปัญหาซับซ้อน 4) การเป็ นผูป้ ระกอบการ และ 5) ด้าน
คนและสังคม
1.2 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (Talent utilization) วัดจากตัวแปรสังเกต
ดังต่อไปนี ้ 1) การค้นหาและการดึงดูด 2) การศึกษาและการพัฒนา 3) การดารงรักษา และ
4) การสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน
2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous variables) ประกอบด้วย
2.1 ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Employee engagement) วัดจากตัวแปร
สังเกต ความยึดมั่นผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อองค์กร
2.2 ผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ วัดจากตัวแปรสังเกตด้าน 1) ปริมาณงาน
2) คุณภาพงาน และ 3) การใช้ทรัพยากร
นิยามศัพท์เฉพาะ
อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป (Seafood Processing Industry) หมายถึ ง
กิจการที่ดาเนินการแปรรูปได้หลายรูปแบบ เช่น การแปรรูปขัน้ ต้น จะดาเนินการโดย การตากแห้ง
การต้มสุก การแช่เย็น/แช่แข็ง และ/หรือ การแปรรู ปขั้นสูง จะดาเนินการโดยการปรุ งแต่งรสเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การเอานา้ ออก การใช้ความร้อน และระดับของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป จะมีทั้ง
ขนาดใหญ่ ท่ี แ ปรรู ป แบบครบวงจร คื อ การแปรรู ป จากสัต ว์ท ะเลหลายชนิ ด และใช้เทคนิ ค ที่
แตกต่างกัน เช่น การทาปลากระป๋ องนา้ ปลา หมึกตากแห้ง กุง้ แห้ง และปลาสามรส เป็ นต้น
อุ ต สาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) หมายถึ ง การผสมผสานเทคโนโลยี ท่ี มี อ ยู่ ใ ห้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างหลากหลาย อาจจะโดยการ
นาหุ่นยนต์มาช่วยในการะบวนการผลิต
คุณลักษณะคนคุณภาพ (Characteristics of Talent) หมายถึง คุณลักษณะโดดเด่น
ของคนคุณภาพที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไปทัง้ ด้านความรู ้ ทักษะ และความสามารถ
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การนาคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ (Talent Utilization) หมายถึง การรับรู ข้ องคน
คุณภาพที่องค์กรนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอตาม
หัวข้อดังต่อไปนี ้
1. สถานการณ์ เชิ ง กระแสสากลด้า นคนคุณ ภาพ และการน าคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ และสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทย
2. แนวคิด และทฤษฎีท่อี ธิบายคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์
3. คุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพ กั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งาน และผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ: ความหมาย องค์ประกอบ การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ: ความหมาย องค์ประกอบ การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5. นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
6. กรอบแนวคิดการวิจยั
7. สมมติฐานการวิจยั
1. สถานการณ์เชิงกระแสสากลด้านคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
และสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในประเทศไทย
1.1 สถานการณ์เชิงกระแสสากลคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์
โลกของการทางานทุกวันนี ้ บริบทมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ส่งผล
ต่อคนคุณ ภาพและ/หรือทุนมนุษ ย์อย่างมิ อาจหลีกเลี่ ยงได้ ดัง นั้น องค์กรจาเป็ น จัดการและ
พัฒนาคนคุณภาพ และนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ อันนาไปสู่การจัดการ การบริหาร และการ
พัฒ นาได้อย่างยั่งยืนต่อไป สาหรับระดับกระแสโลก องค์กรได้รบั อิทธิพ ลจากความไม่แน่นอน
(Uncertainly) และความซับซ้อนเพิ่มขึน้ (Increasingly complex) ฉะนัน้ องค์กรระดับโลกหรือ
กาลังจะก้าวสู่การประกอบธุรกิจระดับโลกมีความจาเป็ นที่ตอ้ งรู ้ และเข้าใจถึงกระแสหลักที่เกิดขึน้
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการเตรีย มการ และรับ มื อ กับ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขั้น ในอนาคตได้อ ย่ า งยั่ง ยื น
(Deloitte, 2019) ฉะนัน้ เหตุการณ์สาคัญในอนาคตที่จะเผชิญสามารถประมวลได้ดงั ต่อไปนี ้
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1.1.1 เศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ (The knowledge economy) กล่ า วคื อ เป็ น การ
แปลงสภาพ (Transformed) ความรู ้ เพื่อนาไปสู่การสร้างคุณ ค่าในองค์กรโดยมองว่า “ความรู ”้
เป็ น สิ น ทรัพ ย์ท่ีมี คุณ ค่าและมี ความส าคัญ ต่อ การแข่งขัน ดังนั้น คนคุณ ภาพจึ ง ถื อได้ว่า เป็ น
สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic asset) อนาคตหัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือ การสรร
หา และการสร้างคนคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร (Wilkins, 2012) ประเด็นปั ญหาการ
พัฒนาคนคุณภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ คนกับงานไม่สอดคล้องกัน ดังนัน้ เชิงการปฏิบตั ิ
ควรเริ่มต้นจากภายในแล้วบูรณาการสู่ภายนอก โดยเพิ่มความสามารถในการดึงดูด การสร้าง
แรงจูงใจ และการดารงรักษา ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญในการสร้างความสาเร็จอย่างยั่งยืน สาหรับการ
ดึงดูด และการดารงรักษา คนที่อยู่ในรุ่นมิลเลนเนียลส์ (Millennial generation) และ รุ่นวายส์ (Y
generation) กลุ่มนีม้ ีความยืดหยุ่นและมีความเป็ นตัวเองสูง (Flexibility and autonomy) ฉะนัน้
การจ้างงานอาจเป็ นลักษณะรายโครงการ (Project based contract) ถือเป็ นทางเลือกหนึ่ง และ
นอกจากนีก้ ารดึงดูดควรมีการสร้างแบรนด์องค์กร (Karacay, 2018, p. 121-136)
1.1.2 โลกาภิวัตน์ (Globalization) กล่าวคือ เกิดการบูรณาการการจัดการคน
คุณภาพจากระดับท้องถิ่น (Local) ไปสูร่ ะดับโลก (Global) โดยคานึงวัฒนธรรมและการจัดองค์กร
นอกจากนีม้ ีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนย้ายงานออกจากประเทศที่บริษัทมีฐานหรือมีบริษัทแม่ตงั้ อยู่ เพื่อ
บรรเทาการขาดแคลนทักษะแรงานในท้องถิ่น จึงส่งผลให้การวัดในมิติวัฒ นธรรมจาเป็ นเพิ่มขึน้
ดังนัน้ การพัฒนาคนคุณภาพจึงต้องพิจารณากลยุทธ์ให้มีความสอดคล้อง (Deloitte, 2019)
1.1.3 ช่ อ งว่ า งทางทั ก ษะและการว่ า งงานเชิ ง โครงสร้า ง (Skill gaps and
structural unemployment) สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ คื อ ทัก ษะแรงงานตอบสนองต่ อ ความต้องการ ใน
ตาแหน่งงานต่าง ๆ ขององค์การค่อนข้างน้อย ส่วนการว่างงานเชิงโครงสร้างนัน้ มีผลมาจากระบบ
เศรษฐกิจนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคน อย่างไรก็ดี การว่างงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
ปั ญหาที่เป็ นอยู่และมีความท้าทายต่อไปคือ การจัดวางคนคุณภาพไม่สอดคล้องกับตาแหน่งงาน
หรืออาจพูดอีกนัยหนึ่งว่า เกิดความขัดแย้งในการจัดสรรคนสู่ตาแหน่งงาน และประกอบกับตลาด
คนคุณ ภาพระดับ สากล (Global talent market) มี ไม่ เพี ย งพอจะตอบสนองต่ อ องค์กรภายใต้
สภาวะการแข่งทางธุรกิจที่ค่อนข้างต่อเนื่องและรุนแรง ดังนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทข้ามชาติ
ควรก าหนดกลยุท ธ์ในการเคลื่ อ นย้ายคนคุณ ภาพ (Talent mobility strategies) ทบทวน และ
ปรับปรุงทักษะ (Re-skilling) ของพนักงานที่มีอยู่ในองค์กรให้สอดคล้องกับตาแหน่งงาน และการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ อัน ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ตลอดจนก าหนดกลยุท ธ์ในการจ้างงาน
(Hiring Strategy) เพื่อดึงดูดคนคุณภาพให้เข้ามาทางานในองค์กร (Wilkins, 2012, p. 1-20)
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องค์กรควรมีการออกแบบงานใหม่ (Re-designs) เพื่อลดความไม่สอดคล้องของ
ทักษะ (Skill mismatch) ระหว่างงาน (Jobs) และ พนักงาน (Employees) (Karacay, 2018, p.
121-136) ตลอดจนสร้างองค์ความรูเ้ กิดขึน้ ภายในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ทักษะระหว่างพนักงานรุ่นเก่าใกล้เกษี ยณกับพนักงานใหม่ นอกจากนี ้ ควรสร้างความร่วมมือกับ
สถาบั น การศึ ก ษ าในชุ ม ชน เพื่ อช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษ ะก าลั ง แรงงาน ( Acrecent Financial
Corporation, n.d.) ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลัง ศึ ก ษาเข้า มาฝึ ก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ถือเป็ นการฝึ กอบรมในเชิงการปฏิบัติ เพื่อเตรียมกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่ง
กาลังคนรุน่ ใหม่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคนที่มีความรูแ้ ละการปฏิบตั ิไปด้วย และทานองเดียวกัน
ถือเป็ นการทากิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร และท้ายสุดเชื่อมโยงไปสูก่ ารดึงดูดคนคุณภาพเข้ามาทางานในองค์กร
อย่างไรก็ดี การพัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 การฝึ กอบรมยังคงเป็ นวิธีการที่
สาคัญอยู่ อาจใช้ วิธีการฝึ กอบมหน้างานหรือการฝึ กอบรมในห้องเรียน แต่ทงั้ นีต้ อ้ งระบุโปรแกรม
ฝึ กอบรมให้สัม พันธ์กับ ทักษะที่ต้องการในอุตสาหกรรมยุค 4.0 นอกจากนีย้ ังเห็นว่าควรสร้าง
ความรูใ้ นที่ทางาน หรือการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในที่ทางาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการทางาน
ในอนาคตได้คาดหวังผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึน้ เช่น คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ คนทางานในยุคนีต้ อ้ งได้รบั การฝึ กอบรมมาดี และทางานใน
เชิงปฏิบตั ิได้ (Ras, Stahl, Wild, & Baudet, 2017, p. 428-432)
1.1.4 ความหลากหลายในที่ทางาน (Workplace diversity) ทาให้เกิดการแข่งขัน
ในการเข้าสู่แรงงานเพิ่มขึน้ การทางานยืดหยุ่นมากขึน้ อีกทั้งเป็ นโอกาสในการแบ่งปั นความรู ้
เมื่อเป็ นเช่นนีผ้ ลกระทบที่เกิดขึน้ กับการจัดการคนคุณภาพคือ องค์กรควรมีขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับ
คนคุณ ภาพ เช่ น ด้านคุณ ลักษณะ ประสิท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลในการใช้ค นคุณ ภาพ เพื่ อ
นาไปสู่การพัฒ นาปรับปรุ ง นอกจากนีม้ ี ค วามต้องการเพิ่ ม ขึน้ ในการสื่ อสารด้านเทคโนโลยี ท่ี
เชื่อมโยงไปยังปั จเจกบุคคลให้แลกเปลี่ยนความรู ้ ทักษะ และส่งผลให้เป็ นทุนทางความรูใ้ นองค์กร
(Wilkins, 2012, p. 1-20) การสอนแนะ (Coaching) เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ เพิ่ ม ขึ ้น ใน
สภาพแวดล้อมการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากคนต้องมีทงั้ ทักษะด้านความรู ้ (Hard
skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) ฉะนัน้ องค์กรได้มีการกาหนดทักษะ และความรู ้ต่าง
ๆ ที่ตอ้ งการกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องทาให้คนคุน้ ชินกับสภาพแวดล้อมและทา
ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับสิ่งที่ทา้ ทาย เพื่อให้เข้ากันได้กับการดารงอยู่ในองค์กร (Strzepek,
2018)
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1.1.5 การเปลี่ ย นแปลงด้า นอุ ต สาหกรรม (Industrial change) กล่ า วคื อ มี
แนวโน้มว่า เติบโตอย่างต่อเนื่องในงานที่ตอ้ งใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทุนทางความรูเ้ ป็ นสิ่ง
ที่มีคุณ ค่ามากขึน้ และสิ่งที่เหนือกว่านีค้ ือองค์กรต้องให้ทักษะและประสบการณ์ของบุคคลให้มี
ความสัมพันธ์กับระบบขององค์กร นอกจากนีท้ ักษะและความรูข้ องกาลังแรงงานมีความจาเป็ น
ในการลงทุนและพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง(Deloitte, 2019) และนอกจากนี ้ ยังพบว่า กาพัฒ นาไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ความสามารถและทักษะที่ ยัง คงมี ค วามต้องการ และส าคัญ ต่อ เนื่อ งได้แ ก่
ความสามารถทางปั ญ ญา (Cognitive abilities) และทัก ษะการแก้ปั ญ หาซับ ซ้อ น (Complex
problem solving skills) (Aulbur, CJ, & Bigghe, 2016, p. 45 ) ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่
คุณ ลักษณะด้านนีไ้ ด้ (Deloitte, 2018a; Hagel, Schwartz, & Bersin, 2017) นอกจากนีท้ ักษะ
ด้านคนและสังคมมี ความส าคัญ เพิ่ม ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทักษะด้านนีถ้ ื อเป็ นการสนับสนุนสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปฎิสมั พันธ์กบั บุคลอื่น สามารถทาให้คนคุณภาพติดต่อประสาน
กับคนภายในและภายนนอกได้เป็ นอย่างดี นอกจากนีใ้ นเรื่องของการเรียนรู ช้ ่วยให้คนคุณภาพ
ปรับตัวและมีสว่ นร่วมภายใต้โลกการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป (Deloitte, 2018 b)
1.1.6 เทคโนโลยี (Technology) กล่าวคือ กาลังแรงงานในอนาคตควรมีความรู ้
และทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี เช่ น ความรู ้พื ้น ฐานด้า นเทคโนโลยี ความสามารถในการใช้
คอมพิ วเตอร์ และเครื่องจักร ตลอดจนเทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการผลิต (Aulbur, CJ, &
Bigghe, 2016, p. 45 ) นอกจากนี ้ ความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีเป็ นการสร้างความเชี่ยวชาญ
ในงาน (Deloitte, 2018 b) และทักษะด้านนีส้ าคัญในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Aulbur,
CJ, & Bigghe, 2016, p. 45 ) อีกทัง้ เทคโนโลยีมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อการ
จัดการคนคุณ ภาพ นั่นหมายความว่า นักทรัพ ยากรมนุษย์จะสร้างเครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยี
ค้นหาคนคุณภาพให้เข้าสูอ่ งค์กร นามาใช้กบั ระบบการดารงรักษาคนคุณภาพ ตลอดจนออกแบบ
หรือนาเทคโนโลยีมาใช้สาหรับการทางานในแต่ละแผนกและแต่ละตาแหน่งงาน ด้วยเหตุเช่นนี ้
องค์กรมี แนวโน้ม ว่าจะคาดหวังจากกลุ่ม คนคุณ ภาพในเรื่องของผลการปฏิบัติง านค่อนข้างสูง
เนื่องจากได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสรรหาและคัดเลือกที่คิดว่าได้คนที่มีศักยภาพเข้ามาทางาน
นอกจากนีย้ งั ใช้สาหรับเก็บรวมรวมข้อมูลของคนคุณภาพ และคัดแยกคุณสมบัติ และลักษณะของ
คนคุณภาพในแต่ละประเภทงานและลักษณะงาน โดยทาให้คุณสมบัติของคนมีความเหมาะสม
กับงานมากขึน้ ซึ่งถือเป็ นเรื่องของการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (Wilkins, 2012)
จากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นจะเห็นได้ว่า สถานการณ์คนคุณภาพที่องค์กรกาลังเผชิญและ
จะเผชิ ญ เพิ่ ม ขึน้ ในอนาคตนั้น ถื อเป็ นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในหลายประเด็น อย่างไรก็ตาม
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องค์กรควรตะหนักว่าการเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็ นสิ่งที่ไม่ง่ายที่จะนาไปสู่การประยุกต์ในทุก ๆ มิติ
ซึ่งสามารถสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ผลกระทบในเรื่องของคนคุณ ภาพที่ เกี่ยวกับ การจัดการคน
คุณ ภาพ ตลอดจนการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ปั จจัยเหล่า นีจ้ ะทาให้องค์กรหรือผูบ้ ริหารคิดให้ลึกซึง้ มากขึน้ ในการสร้างกระบวนการ
จัดการ การพัฒ นากลุ่ม คนคุณ ภาพ และการนา
กลยุทธ์การจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้ องค์กร และกลุ่มคนคุณภาพถือเป็ นสินทรัพย์ท่มี ีคณ
ุ ค่ายิ่งในการ
สร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้องค์กรต่อไป
1.2 สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในประเทศไทย
จากสถานการณ์การเปลี่ย นแปลงระดับ กระแสโลกที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น ได้ส่ง ผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั่วโลก สาหรับประเทศไทยนอกจากปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้นที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู แล้ว ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ภายในประเทศร่วมด้วย จึงทาให้ประเทศไทยกาหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมไว้ทงั้ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เรื่องการสร้างความ
เข้ม แข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ วัตถุประสงค์หนึ่งของแผนนีเ้ พื่อเพิ่ม
ศักยภาพของฐานการผลิต ทาให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน และสร้างความเข้ม แข็งกับเศรษฐกิจรายสาขา โดยส่งเสริม ให้สินค้าด้ านการเกษตรและ
อาหารของไทยมี ค วามโดดเด่ น ในด้ า นคุ ณ ภาพ อี ก ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ร ะยะเวลา 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ภายใต้รูปแบบประเทศไทย 4.0 เพื่อคาดหวังให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน ซึ่งระบุไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการ
ยกระดับ ผลิ ต ภาพของแรงงาน การพั ฒ นาทัก ษะผู้ป ระกอบการ และการพั ฒ นาไปสู่ส ากล
ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นฐานการประกอบธุรกิจ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 1-224, 2560, น. 1-124)
รัฐบาลประกาศให้ประเทศไทยเป็ นแหล่งครัวโลก รวมถึงรัฐบาลได้จดั ให้อตุ สาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปเป็ น 1ใน 10 ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็ นกลุ่มที่ต่อยอดอุตสาหกรรม
เดิม เนื่องจากกลุ่มนีม้ ีฐานที่แข็งแรง จากสาระสาคัญในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
พ.ศ. 2555-2574 ชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่ า แผนนี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การ จ้ า งงาน และกระตุ้น เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC: ASEAN Economic Community) สาระของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมให้
ความสาคัญกับการพัฒนาที่ย่งั ยืน (Sustainability development) โดยมี 4 มิติหลัก คือ ด้านความ
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มั่ ง คั่ง ทางเศรษฐกิ จ ด้า นการใช้ศั ก ยภาพของทุ น มนุ ษ ย์ ด้า นสัง คมการเป็ น อยู่ และด้า น
สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
การพัฒ นาอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยี และหนึ่งในห้ากลุ่มนีค้ ือ กลุ่มอาหาร
เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การเกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทัง้ นีใ้ นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก
คือ 1) ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยที่ขับเคลื่อนด้วยปั ญญา ทัง้ นี ้ กลยุทธ์ท่ีนามาใช้ คือ ยกระดับผลิต
ภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผูป้ ระกอบการ
เป็ นต้น 2) ปฎิรูปนิเวศอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปั ญญา ซึ่งกลยุทธ์
หนึ่งที่ใช้ คือ พัฒ นาทักษะและองค์ความรู ข้ องบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อันเป็ นการ
เพิ่ ม ก าลัง แรงงานที่ มี คุณ ภาพในการภาคการผลิ ต และ 3) เชื่ อ มโยงอุต สาหกรรมไทยเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก (สานักส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554; กระทรวงอุตสาหกรรม,
2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางใน
ภูมิภาคของอาเซียน และมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยถือเป็ นจุดแข็ง และได้รบั ประโยชน์จาก
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมาก ได้แก่ การแปรรูปสัตว์นา้ และผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปเนือ้ สัตว์และผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ (สานักส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558)
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป นับเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศเฉลี่ยปี ละ 170,000 ล้านบาท และ ไทย
เป็ น ประเทศที่ มี ก ารผลิ ต และ การส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ ข องโลก โดยเฉพาะปลาทูน่ า
กระป๋ องซึ่งประเทศไทยเป็ นทัง้ ผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออกเป็ นอันดับ 1 ของโลก และ อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปจะช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Valued added) กับวัตถุดิบที่นามาจากทะเล เพื่อแปรรูปให้
เป็ นอาหารทะเลกระป๋ อง และ อาหารทะเลแช่แข็งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ส่วนใหญ่เป็ นการ
ผลิตเพื่อส่งออก และผลิตภัณ ฑ์ท่ี ทารายได้จากการส่งออกมากที่สุด และ เป็ นอันดับ 1 ของโลก
ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋ อง กุง้ สดแช่เย็นแช่แข็ง นอกจากนัน้ สินค้าอาหารทะเลแปรรูปที่มีแนวโน้ม
การส่งออกเพิ่มขึน้ เช่น กุง้ แปรรูปซาร์ดีนกระป๋ อง หอยสแนลสดหรือแช่เย็น ปูแห้งใส่เกลือ และ ปู
ในนา้ เกลือ ตลาดส่งออกที่ สาคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ส่งออกประมาณ ร้อยละ 50 ของผลผลิต
ทัง้ หมดธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของไทย ส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั การ
สนับสนุนมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยประสบกับปั ญหา
ต่าง ๆ มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ ปัญหาทางด้านการผลิต การตลาด ทัง้ ในส่วนของการ
ควบคุมคุณภาพบุคลากร และการวิจยั พัฒนาเพื่อให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product
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differentiation) และ ตลาดใหม่ ๆ (New market) (ส านัก งานส่ง เสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2551)
สาหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ รัฐบาลกาหนดให้อุตสาหกรรม
ประเภทนี ้ เป็ นอุตสาหกรรมเป้าหมายสาคัญในอนาคตของภาคใต้และกาหนดให้ภาคใต้เป็ นที่แรก
ในการเป็ นต้นแบบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป (สานักส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2554) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีพืน้ ที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซี ยและมีพืน้ ที่เปิ ดสู่ทะเล
ทัง้ ด้านอันดามันและอ่าวไทย มีบทบาทเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารทะเลแปร
รูปที่สาคัญของภาค โดยมีสงขลาเป็ นศูนย์กลางความเจริญด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจหลักของ
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนคือ สงขลา สตูล ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส ขึน้ กับผลผลิตเพียงไม่กี่
ชนิดโดยเฉพาะผลผลิตด้านประมง และ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ตอนล่างเป็ น
ศูนย์กลางด้านการผลิต แปรรูปและจาหน่ายอาหารทะเลที่มีช่ือเสียงของภาคใต้ เนื่องจากสภาพ
ที่ตงั้ ของกลุ่มจังหวัดนั้นติดกับพืน้ ที่ทะเลนา้ เค็ม จังหวัดสงขลาและพืน้ ที่บางส่วนของจังหวัดใน
กลุ่มนีย้ ังมีพืน้ ที่ติดกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งแหล่งนา้ กร่อยที่สร้างผลผลิตทางการประมงที่สาคัญ
ของภาคใต้ (พิทยา แพทย์รตั น์, 2558)
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า สถานการณ์ระดับกระแสโลกเป็ นปัจจัยถาโถมและท้าทาย
ต่อทิศทางอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ สาหรับประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในโลกที่
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทา้ ทายเหล่านี ้ ประกอบกับปั จจัยต่าง ๆ ภายในประเทศทาให้มีกาหนด
ทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี ขา้ งหน้า
และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปถือเป็ นอุต สาหกรรมดัง้ เดิม
และมีศักยภาพในการแข่งขัน ฉะนัน้ ทัง้ ในระดับพืน้ ที่และระดับองค์กรจาเป็ นปรับตัว และรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ เฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งการวางแผนทัง้ การดึงดูด การ
พัฒนา และการดารงรักษา ซึ่งตลาดแรงงานในอนาคตมีรูปแบบการจ้างงานเปลี่ ยนแปลง ดังนัน้
กาลังคนที่จะเข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมความรู ้ ความสามารถ และทักษะเปลี่ยนแปลง
เช่ นกัน ด้วยเหตุเช่ น นี ้ องค์กรจ าเป็ นต้อ งกาหนดคุณ ลักษณะของกาลัง คนให้สอดรับ กับ ทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระดับประเทศ และนอกประเทศ และที่สาคัญไม่ยิ่งกว่ากันคือองค์กรควร
มีความสามารถในการนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้าน
กาลังแรงงาน ผลติภาพขององค์กรและประเทศ
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2. แนวคิดทฤษฎีที่อธิบายคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
สโลแมน และ สิ ม มอนส์ (Sloman, Simmons, & Cantrell, 2014, p. 3-4) ได้ เ ขี ย น
บ ท ค ว า ม เรื่ อ ง “ Talent Management Meets the Science of Human Behavior” ว่ า ใ น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด การคนคุณ ภาพ (Talent management) และคนคุณ ภาพ (Talent)
นักการจัดการและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ใช้มุมมองด้านพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นฐานในการ
วิเคราะห์พ ฤติกรรมมนุษย์เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของแรงขับ (Drive) ที่นาไปสู่ผลการ
ปฏิบัติ งาน (Performance) ให้ดีขึน้ อย่างมี นัยสาคัญ ทั้งในเรื่องกาลังคน (Workforces) และ
การปรับ ปรุ ง ผลลัพ ธ์ทางธุ รกิจ (Business outcomes) โดยศาสตร์ท่ี น ามาใช้คือ ด้านจิ ต วิท ยา
(Psychology) ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาที่พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผลการปฏิบตั ิงานและ
ความพึงพอใจในที่ทางาน และสิ่งเหล่านีม้ ีความสัมพันธ์ทางตรงกับความสามารถของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการเรียนรู แ้ ละการสร้างสิ่ งใหม่ (New things) และทั้งนีใ้ นศาสตร์ทางจิตวิทยามี หลายมิ ติ ท่ี
น ามาศึก ษาคนคุณ ภาพ และการน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ น าไปสู่ก ารเพิ่ ม ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านในองค์ก ร ได้แ ก่ จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (Positive psychology) ความคิ ด สร้า งสรรค์
(Creative) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) ส่ ว นด้ า นสั ง คมวิ ท ยา
กล่าวคือ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ซึ่งในเชิงขององค์กรเป็ นการนาศาสตร์ดา้ น
สังคมวิทยามาประยุกต์เข้าสู่ทฤษฎีองค์กร โดยปั จจุบนั เป็ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ค่ อ นข้ า งรวดเร็ ว และสู ง ดั ง นั้ น การพิ จ ารณ าในมิ ติ ท างสั ง คมที่ ส าคั ญ คื อ การประสาน
(Collaboration) และเครือ ข่ า ยทางสัง คม (Social network) นั่น หมายความว่ า ลัก ษณะของ
องค์กรควรมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยน และการร่วมมือ ตลอดจนการไว้วางใจมากขึน้ อีกทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานและการสื่อสารในองค์กรมากขึน้ ด้วยเช่นกัน เหตุท่ี เกิด
ลักษณะเช่นนีเ้ นื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง และมีความไม่แน่นอนสูงขึน้ (Sloman,
Simmons, & Cantrell, 2014, p. 3-4)
นอกจากนี ้ คุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพ และการน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ มี
ความสัมพันธ์กัน นั่นคือ ลักษณะคุณลักษณะของคนคุณภาพเป็ นการช่วยสร้า งมูลค่าเพิ่มหรือ
ช่วยเพิ่มประโยชน์ในการสร้างระบบการจัดการคนคุณภาพ อันนาไปสูการนาคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ให้มี ความแม่ นยามากขึน้ (Gallardo-Gallardo, Dries, & Gonza ́ lez-Cruz, 2013, p.
290-300) อีกทัง้ คุณลักษณะคนคุณภาพ และการจัดการคนคุณภาพที่เป็ นตัวสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีปฎิสมั พันธ์เชื่อมโยงกับกับบริบทสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับ
ตามเงื่อนของช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็ นปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น กระแสโลก
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ทิศทางและการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนลักษณะของอุตสาหกรรม (Boudreau & Ramstad,
2003, p. 8) องค์กรจึงต้องมีความสามารถในการนาคนคุณภาพ ซึ่งเป็ นทุนมนุษย์ไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สงู สุด (Lepak & Snell, 2002) ในเชิงประสิทธิผลของระบบทัง้ ด้านความ
ยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงาน (Pfeffer, 1994
ฉะนั้น จากสภาวการณ์ และปั จจัยต่ าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น จึงเป็ นเหตุผลให้ผูว้ ิจัยสนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณ ลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานของคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาคใต้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั โดยบูรณาการ และเชื่อมโยงหลักคิด และ
ทฤษฎีในหลายทฤษฎีไม่ว่าจะเป็ นด้านจิตวิทยาที่อธิบายในระดับตัวบุคคล ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
ที่นาไปสู่การอธิบายในบริบททางสังคมขององค์กรที่กลุ่มคนคุณภาพปฏิบัติงานอยู่ และแนวคิด
การจัดการคนคุณภาพระดับสากลที่นาไปสู่การอธิบายเงื่อ นไขและสภาพแวดล้อมที่ทา้ ทายและถา
โถมจากระดับนานาชาติท่ีมีความจาเป็ นต้องปรับคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพ
ไปใช้ป ระโยชน์ให้เกิ ด ความเหมาะสมและเป็ น ไปได้ในบริ บ ทของการเปลี่ ยนแปลง ตลอดจน
ประสิทธิผลของระบบ ดังจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดด้านการจัดคนคุณภาพระดับสากล
สาหรับการศึกษาอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเลในภาคใต้ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษา
อุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ และอีกบางส่วนตัง้ ฐานการผลิตใน
ต่างประเทศเช่นกัน และจัดเป็ นบริษัทชัน้ นาในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ของภาคใต้ ทั้งผลการดาเดินงาน การบริหารจัดการ และการได้รบั รางวัลด้านคุณ ภาพ และที่
ส าคั ญ คื อ เวลานี ้คื อ ความรับ ผิ ด ชอบทางสัง คม(Cooperate social responsibility) เฉพาะ
ประเด็นกฎหมายประมง (IUU Fishing) ที่อุตสาหกรรมประเภทนีก้ าลังได้รบั ผลกระทบ ทาให้
บริษัทต้องปรับตัวในการตอบสนองต่อความรับผิดชอบทางสังคม โดยผ่านระดับการจัดการคน
คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น จึ ง มี มิ ติ ข องความเป็ นสากลในการจั ด การคนคุ ณ ภ าพ (Global talent
management) ที่ควรทาความเข้าใจในงานวิจัยฉบับนีร้ ่วมด้วย ถือเป็ นพืน้ ฐานหนึ่งที่สาคัญใน
การให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพได้สอดคล้องกับบริบท ทิศทางการทาธุรกิจขององค์กร
และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแนวทางประเทศ
ไทย 4.0 ตลอดจนการพิจารณาตัวบ่งชี ้ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเพิ่มความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน และการเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปต่อไป
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สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (Internationalization of business) มี มิ ติความเป็ น
สากลของการจัดการคนคนคุณ ภาพซึ่งมีสาเหตุมาจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร และ
ด้านเทคโนโลยี ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อสถานการณ์ดา้ นคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ท่ีองค์กรเผชิญ อนาคตข้างต้น ทาริคและชูเลอร์ (Tarique & Schuler, 2010, p. 122133) ได้ประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คนคุณ ภาพระดับสกล ทั้งในวารสารการ
จัดการ การบริห ารองค์ก ร การจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ และการจัดการธุ รกิ จ ระหว่างประเทศ
ในช่วงปี 2000- 2009 ผลจากการประมวล พบว่า 1) ความท้าทายของการจัดการคนคุณ ภาพ
ระดับสากลเกิดจากการถูกบีบคัน้ จากปั จจัยภายนอก 2) ความท้าทายของการจัดการคนคุณภาพ
ระดับสากลเกิดจากปั จจัยภายใน 3) ความท้ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระดับสากล นั่นคือ นโยบายและการปฏิบตั ินในระบบการจัดการจัดกคนคุณภาพที่ตอบสนองต่อ
ความท้าทายทัง้ ภายในและภายนอก และ4) ประสิทธิ ผลของการจัดการคนคุณภาพระดับสากล
(Effective global talent management) นั่นคือ สามารถปรับปรุ งประสิทธิผลของทั้งองค์กร และ
คนคุณภาพและองค์กร สาหรับประสิทธิผลขององค์กรได้แก่ ผลิ ตภาพและนวัตกรรมขององค์กร
(Dowling, et al., 2008; Briscoe, et al., 2009) ส่วนประสิทธิผลของคนคุณ ภาพ สทีเวนส์ และ
บู ช า นั น (Stevens, 1998; Buchanan, 1987, as cited in Armstrong & Baron, 2002) ใ ห้
ความเห็นว่า ควรทาให้ผลการปฏิบตั ิงานสูงขึน้ นอกจากนี ้ วูดส์ (Wood, 1996) เสนอเพิ่มเติมว่า
ควรพิจารณาที่ ระดับความยึดมั่นผูกพันร่วมด้วย
ดัง นั้น ธุ รกิจ ระหว่างประเทศมี ค วามจาเป็ นในการน าแนวคิ ด หลัก การจัดการคน
คุ ณ ภาพระดั บ สากลมาปรับ ใช้ ซึ่ ง ไวส์แ มน, สคู ล ลัน ส์ และคู ล ลิ ง ส์ (Vaiman, Scullion, &
Collings, 2012) นิยามความหมายหลักการจัดการคนคุณภาพระดับสากล ว่า เป็ นการที่องค์กรมี
ความพยายามในการเชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การดึงดูด การคัดเลือก การ
พัฒ นา และการรักษาพนักงานที่มีลักษณะยอดเยี่ยมที่สุด (The best employees) ให้มีบทบาท
สาคัญ ที่ส ามารถทางานได้ท่ ัวโลก สทาชล์ (Stahl et al., 2012) ให้ขอ้ มูลว่า การจัดการคนคน
คุณ ภาพระดับ สากล ควรประกอบด้ว ยหลัก การ 6 ประการ ดัง ต่ อ ไปนี ้ 1) มี ทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์
(Alignment with strategy) 2) มี ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ของระบบการ
จั ด การในองค์ ก ร 3) การฝั ง ตรึ ง ในวั ฒ นธรรม (Cultural embeddedness) 4) การจั ด การ
(Management) 5) ความสมดุลระหว่างกระแสโลก และความต้องการของท้องถิ่น (A balance of
global and local needs) และ 6) ภาพลักษณ์ของนายจ้าง (Employer branding)
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จากที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการคนคุณ ภาพในระดับสากลเป็ นการ
สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคนคุณภาพไปสู่เส้นทางอาชีพในระดับสากล โดยการเคลื่อนย้ายการ
ท างาน (Job move)ไปยัง ทั่วโลกที่ มี ส านัก งานของบริษั ท แม่ ตั้ง อยู่ เฟล็ ค (Flak) ซึ่ง เป็ น รอง
ประธานกรรมการด้านทรัพ ยากรมนุษ ย์และการพัฒ นาคนคุณ ภาพของบริษัท PepsiCo North
America Beverages และอีกทั้งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการและการพัฒ นาคนคุณภาพอีก
ด้วย เฟล็ค ให้ขอ้ มูลว่า บริษัทได้ริเริ่มการพัฒนาภาวะผูน้ ากับลูกจ้างประมาณ 55,000 คน ที่อยู่
ในกลุ่มคนคุณภาพ สิ่งที่เฟล็คต้องการสื่อให้เห็นถึงหลักการการจัดคนคุณภาพระดับสากลในเชิง
การปฏิบตั ิ (The principle of global talent management in practice) โดยตัง้ คาถามว่า ทาไม
บริษัท PepsiCo เป็ นผูน้ าระดับโลกในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้ ทัง้ ๆ ที่ขณะนีอ้ ยู่ภายใต้ความ
ท้าทายของกระแสโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความเป็ นโลกาภิวัตน์ และจาก
คาถามนีช้ ีใ้ ห้เห็นถึงคาตอบสาคัญ ว่า กลุ่มคนคุณ ภาพเป็ นหัวใจสาคัญ ที่ทาให้องค์กรก้าวไปสู่
ธุรกิจระดับโลกได้ และกลุ่มคนคุณภาพที่จะก้าวมาอยู่ในตาแหน่งผูน้ าขององค์กรต่อไปนัน้ ต้องมี
คุณ ลักษณะของความสามารถหยั่งเห็น (Insight ability) ในกระแสของความท้าทายเหล่านี ้ ซึ่ง
บุคคลเหล่านีม้ ีความจาเป็ นต้องถูกนาไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมในกระบวนการการจัดการ
คนคุณ ภาพระดับสากลที่องค์กรได้กาหนดไว้ให้เป็ นวัฒ นธรรมองค์กร จึงทาให้เกิดการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็ นรูปธรรม และสอดรับกับเป้าหมายในการดาเนินงานขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเคลื่อนย้ายงาน (Job move) ถือเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สาคัญในการ
นาคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ หรือ พูดอี กนัยหนึ่ง ว่า การก่อ ให้เกิดการน าคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ตาแหน่งบริหารหรือการทดแทนตาแหน่งบริหารต้องผ่าน
กิจ กรรมการจัดการคนคุณ ภาพที่ส าคัญ นั่น คือ ต้องย้ายไปปอยู่ในประเทศต่าง ๆ เพื่อสวม
บทบาทหรือตาแหน่งที่มีความท้าทายมากขึน้ คนเหล่านีม้ ีความจาเป็ นต้องก้าวออกจากพืน้ ที่ท่ี
ดารงชีวิตด้วยความคุน้ เคย แทบจะไม่คิดอะไร (Comfort zone) ทาให้คนกลุ่มนีม้ ีมุมมองใหม่ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน และนี่คือความสาเร็จในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอีกมิติหนึ่ง
(Llopis, 2015)
นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมให้ผูบ้ ริหารระดับอาวุโสของบริษัทแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับกลุ่มคนคุณภาพ ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับผูน้ าในอนาคตและกับบริษัทเช่นกัน ซึ่ง
การดาเนินการสองกิจกรรมที่ได้กล่าวไว้นี ้ ในระบบของการจัดการคนคุณภาพสากล โดยภาพรวม
ระดับบุคคลเกิดระบบคิดที่มีความเป็ นสากล (Global mindset) และความสามรถในการปรับตัว
(The ability to easily adapt) เป็ น หั ว ใจส าคัญ ที่ ต้อ งสร้า งให้เกิ ด ขึ น้ กับ สภาพแวดล้อ มที่ ก าร
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แข่งขันเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว สาหรับด้านองค์กรในเชิงของการจัดการและการบริหารควร
สร้างบรรยากาศให้สมาชิกในองค์กรมี พฤติกรรมของความร่วมมือซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความ
เจริญเข้มแข็ง และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Llopis, 2015)
2.2 แนวคิดด้านคุณลักษณะของคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์
การศึกษาคนคุณภาพ (Talent) หรือองค์กรบางส่วนเรียกคนกลุ่มนี ้ ผูม้ ีศักยภาพสูง
(High potential) ในงานวิ จัย จ านวนมากชี ้ใ ห้เห็ น ว่ า สมรรถนะด้า นสติ ปั ญ ญา (Cognitive
capacity) เป็ นตัวทานายที่เข้มแข็งของศักยภาพ และส่งผลไปยังผลลัพธ์ทางธุรกิจที่พึงประสงค์
ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และความสามารถในการตัดสิน
ภายใจภายใต้เงื่อนไขของความซับ ซ้อนโดยปราศจากสารสนเทศที่มี ค วามสมบูรณ์ (Silzer &
Dowell, 2010) และทั้งนี ้โดยทั่วไปแล้วมี การยอมรับ กันทั้งในเชิ งวรรณกรรมทางวิชาการ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีประสบการณ์ ให้ความเห็นว่า ความสามารถด้าน
สติปัญ ญา (Cognitive ability) เป็ นตัวทานายที่เข้ม แข็งของความส าเร็จ ในปั จจุบันและผลการ
ปฏิบัติงานในอนาคต และได้ระบุถึงการวัดคนที่เป็ นคนคุณภาพว่า สมรรถนะที่มีมาโดยกาเนิด
(The inherent capability) และการฝึ ก ฝน ซึ่ง เหล่า นี ้ส ามารถรับ มื อ ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกับ
สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน ความท้าทายที่เพิ่มขึน้ ดังนัน้ คนคุณภาพประกอบด้วยโครงสร้าง
ทางปัจจัย (The factor structure) ด้วย 2 ปั จจัยหลักคือ คือ ปัจจัยพืน้ ฐาน (Foundation factors)
และ ปั จจัยที่ส ามารถสร้างได้ (Enabling factors) โดยอธิบายตามลาดับแต่ละปั จจัยดังต่อไปนี ้
(People Measures, 2011b)
ปั จจัยแรก คือ ปั จจัยพืน้ ฐาน (Foundation factors) กล่าวคือ เป็ นสมรรถนะ
โดยกาเนิดหรือโดยธรรมชาติ (Natural capacities) ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลง และมีความสาคัญ
ต่อศักยภาพ ฉะนั้น ปั จจัยพืน้ ฐานนีป้ ระกอบด้วย ความสามารถทางปั ญญา (Cognitive) การ
เข้าใจตนเอง (Intrapersonal ) และการเข้าใจผูอ้ ่นื (Interpersonal)
ปั จจัยที่สอง คือ ปั จจัยที่สามารถสร้างได้ (Enabling factors) กล่าวคือ ปั จจัย
ด้า นนี ้อ าจจะเปลี่ ย นปั จ เจกบุ ค คลไปตามเหตุ ก ารณ์ (Circumstances) และสภาพแวดล้อ ม
(Environments) ในการแสดงพฤติกรรม ดังนัน้ ปั จจัยที่สามารถสร้างได้ คือ ความสามารถในการ
ปรับ ตั ว (Adaptability abilities) และแรงขั บ (Drive) ดั ง แสดงให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นภาพ
ดังต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 แบบจาลองเริ่มต้นของคนคุณภาพหรือผูท้ ่มี ีศกั ยภาพสูง
ที่ ม า : People Measures. (2011b). HIQ—DEFINING OF IDENTIFYING HIGH
POTENTIAL. p 5.
จากภาพข้างต้นสามารถอธิ บายและชีใ้ ห้เห็นความเชื่ อมโยงได้ว่า รู ปแบบจาลอง
เริ่ม ต้น ของคนคุณ ภาพหรือ ผู้มี ศั ก ยภาพสูง นั้น ประกอบด้ว ย 2 ปั จ จัย หลัก คื อ ปั จ จัย แรกคื อ
ปั จ จัยพืน้ ฐาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวบ่ งชี ้ (Indicators) 1) ด้านปั ญ ญา หมายถึง คนคุณ ภาพ
สามารถรับ มื อ กั บ สภาพที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและคลุ ม เครื อ ได้ (Complexity/ ambiguity) มี
ความสามารถที่จะทาความเข้าใจเหตุการณ์หรือปั ญหา โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั ประเด็น
ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ได้ (Conceptual thinking) และมี ส มรรถนะความเฉลี ย วฉลาด (Intelligence
capacity) 2) การเข้าใจตนเอง (Intrapersonal) หมายถึ ง เป็ น ความสามารถของบุคคลในการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ตอ้ งเผชิญ และอุปสรรคหรือปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนการหยั่งเห็นในตนหรือการ
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ตระหนัก รู ้ (Self -insight/awareness) และ 3) การเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal) หมายถึง เป็ น
การตระหนักรูท้ างสังคม (Social awareness) การให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ (Relationship
focus) และความสามารถในการมีอิทธิพลหรือชักจูงผูอ้ ่ืน (Influence ) ซึ่งความสามารถด้านการมี
อิ ท ธิ พ ลหรื อ ชัก จู ง ผู้อ่ื น แคนที แ ลน (Cantelan, 2017) ให้ค วามเห็ น ว่ า ความสามารถด้า นนี ้
บ่อยครัง้ เป็ นคุณลักษณะหนึ่งของคนคุณภาพ และได้ให้ความหมายความสามารถด้านนีว้ ่า เป็ น
ความสามารถในการชักชวนหรือโน้มน้าวคนอื่น ๆ ให้สนับสนุนแนวคิดหรือทิศทาง บางครัง้ เรียกว่า
อิทธิพลเชิงกลยุทธ์ (Strategic influence) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่าง ๆ ในองค์กร
เพื่อสร้างอิทธิพลต่อผูอ้ ่ืน ซึ่งประกอบด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ หรือการให้ขอ้ มูลเพื่อชักจูงหรือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
สาหรับปั จจัยที่สองคือ ปั จจัยที่สามารถสร้างได้ (Enabling factors) ประกอบด้วย 2
ตัวบ่งชีค้ ือ 1) ความสามารถด้านการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง มีความสามารถในการเปิ ด
การเรี ย น รู ้ (Open to learning) เปิ ด สู่ ก ารเป ลี่ ย น แป ลงห รื อ มี ค วาม ยื ด ห ยุ่ น (Open to
change/flexibility) และความสามารถในการสร้า งนวัต กรรม (Innovation) 2) แรงขับ (Drive)
หมายถึง เป็ นการให้ความสาคัญกับความสาเร็จ
อย่างไรก็ดี แบบจาลองคุณลักษณะคนคุณภาพเบือ้ งต้นนัน้ ควรมีความเข้ากันได้หรือ
เหมาะสมกั บ ปั จ จัย ทางสภาพแวดล้อ ม (Environment fit factors) ได้แ ก่ 1) การจัด การด้า น
วัฒ นธรรม (Cultural alignment) กล่าวคือ เป็ น ระดับความสอดคล้องกันระหว่างพนักงานกับ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร 2) พฤติการณ์แวดล้อมของปั จเจก
บุคคล (Personal circumstance/Ambition) กล่าวคือ เป็ นความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในเส้นทางอาชีพ และการเตรียมความพร้อมไปสูค่ วามรับผิดชอบที่กว้างขึน้ ซึ่งระบบการจัดการคน
คุ ณ ภาพ ภาพ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม และ 3) ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Organizational
commitment) กล่าวคือ เป็ นการพิจ ารณาความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกบุคคลกับเป้าหมายองค์กร
นั่น คื อ เป็ น ความความเต็ ม ใจในการใช้ค วามพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ ข องพนัก งานในการสร้า ง
ความสาเร็จให้องค์กร และความสนใจที่จะคงอยู่ในองค์กร
จากที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะคนคุณภาพในโลกของการทางานควร
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม จึงจะทาให้ปัจเจกบุคคลและองค์กรตอบสนองร่วมกันได้ อัน
จะส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์กร ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหลักคิดนี ้
สอดคล้องกับหลักคิดการพัฒ นาแบบจาลองความแตกต่างระหว่าง ผู้ท่ีเป็ นอัจฉริยะและกาลัง
คุณ ภาพ (The Differentiated Model of Giftedness and talent: DMGT) ของ กาเย่ (Gagne,
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2009) ซึ่งแบบจาลองนีเ้ ป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการประยุกต์ใช้สาหรับสร้างคนคุณภาพทัง้ ภาคธุรกิจ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา โดยกาเย่ มองว่า สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็ น
วัฒนธรรม สังคม และกลุ่มเพื่อน เป็ นต้น มีผลต่อกระบวนการจัดการ และพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทัง้ ด้านรูปแบบ และเนือ้ หา
ของกิ จ กรรรม อัน ส่ง ผลต่อ การระบุขีด ความสามารถเชิ งสมรรถนะของคนคุณ ภาพให้มี ค วาม
สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายขงองค์กร
ฉะนัน้ จากหลักการพืน้ ฐานเหล่านีจ้ ึงนาไปสู่ขอ้ สรุปของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
มนุษย์และองค์กรที่ศึกษาเกี่ยวกับคนคุณภาพว่า การนิยามและการระบุคนคุณภาพมีหลักการจาก
การปฏิบตั ิในองค์กร เฟฟเฟอร์ (Pfeffer, 2001) ให้ขอ้ แนะว่า องค์กรควรมีการระบุคนคุณภาพให้มี
ความสอดรับ กับ วัฒ นธรรมองค์ก ร และสภาพแวดล้อ มทั้ง ภายนอกและภายในองค์ก ร เช่ น
ตลาดแรงงาน ประเภทของอุตสาหกรรม และ ชนิดของงานที่รบั ผิดชอบ (Type of woke) เป็ นต้น
ในเวลาต่อมา หลักการเกี่ยวกับการนิยามความหมายคุณลักษณะของคนคุณภาพมีมุมองเพิ่มว่า
ควรกระทาดังต่อไปนี ้ 1) เฉพาะเจาะจงไปตามลักษณะขององค์กร โดยการนิยามขึน้ อยู่กับชนิด
ของอุตสาหกรรมและธรรมชาติของงาน 2) ระดับของการนาไปใช้ประโยชน์ 3) ให้ความสาคัญไป
ที่ ปั จ เจกบุ ค คล และ 4) มี ค วามเป็ นพลวั ต รและเปลี่ ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลาเป็ นไปตาม
ความสาคัญขององค์กร และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทัง้ ระดับสากล และแนวโน้ม
ความท้า ทาย ต่ าง ๆ (Chartered Institute of Personnel and Development, 2007; Tansey,
2011, p. 266-274) ตลอดจนควรระบุให้เชื่อมโยงกับค่านิยมขององค์กร กลยุทธ์ และทิศทางของ
องค์กรทัง้ ในอนาคตร่วมด้วย (Uren, 2011, p. 31-37) เนื่องจากสภาพแวดล้อม และบริบทของ
องค์กรมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้วยเงื่อนไขสาคัญที่ว่า บุคคลมีผลการปฏิบตั ิ
สูง หรือ ต่ า กว่า มาตรฐานขึ น้ อยู่กับ สภาพแวดล้อ ม ดัง นั้น ในการก าหนดคุณ ลัก ษณะของคน
คุณภาพควรควรเชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีด้ ว้ ย (Iles, 2008, p. 215-218)
2.3 ทฤษฎีด้านจิตวิทยาทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์: ทฤษฎีการต้องการความสาเร็จ
ดังได้นาเสนอ สถานการณ์ และแนวโน้มความท้าทายในอุตสาหกรรม แนวคิดการ
จัดการคนคุณภาพระดับสากล แนวคิดด้านคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ไว้ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั นาแนวคิดเหล่านีเ้ ป็ นพืน้ ฐานในการกาหนดกรอบทฤษฎี เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดกรอบในการศึกษา และการพรรณนาข้อมูลในภาคสนามต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ค้น หานิย ามความหมายคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ และองค์ป ระกอบการน าคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ในการวิจัยระยะที่หนึ่ง ฐานคิดเบือ้ งต้นของผูว้ ิจยั ในการบูรณาการทฤษฎี เพื่อนามาใช้
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ศึ ก ษานี ้ ใช้ห ลัก คิ ด เชิ ง พฤติ ก รรมศาสตร์เป็ น หลัก ส าคัญ ดัง ที่ ไ ด้น าข้อ แนะของ สโลแมน ,
ซิมมอนส์, และแคนทรีลล์ (Sloman, Simmons, & Cantrell, 2015, p. 3-4) ได้เสนอไว้ขา้ งต้นว่า
การศึกษาคนคุณภาพ ได้นาหลักคิดทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตร์
ด้านจิตวิทยามาเป็ นมุมมองในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรอันจะนาไปสู่
การปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่นเดียวกันในการวิจัยครัง้ นีไ้ ด้นาทฤษฎีการต้องการความสาเร็จ
(Achievement theory: n Ach ) มาอธิบายความต้องการ (Needs) และคุณ ลักษณะของกลุ่ม ที่
ประสบความสาเร็จ (High achiever) และผลการปฏิบตั ิงานสูง โดยกลุ่มที่ประสบความสาเร็จมี
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตนเองสูง กล่าวคือ เชื่อว่าปั จจัยความสาเร็จ เป็ นเรื่องของความสามารถและ
แรงขับ คนกลุ่มนี ้มี ความแตกต่างจากคนทั่วไปตรงที่มีความปรารถนาที่จะทางานให้ดีขึน้ และ
ต้องการทราบผลของงานที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้วว่าสาเร็จมากน้อยเพียงใด (McClelland, 1961) ดัง้ นัน้
เช่นเดียวกัน ผูว้ ิจยั มองว่า ทฤษฎีการต้องการความสาเร็จเป็ นอีกทฤษฎีหนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยา
ที่จ ะน ามาศึ ก ษาในงานวิจัย นี ้ด้วย เพื่ อ น าไปสู่การนิ ย ามคุณ ลัก ษณะของคนคุณ ภาพ ดัง จะ
กล่าวถึงรายละเอียดของทฤษฎี ดังต่อไปนี ้
2.3.1 ทฤษฎีการต้องการความสาเร็จ
ทฤษฎีความต้องการความสาเร็จของแมคคลีแลนด์ (Mc Clelland’s Need
for Achievement Theory: n Ach) ทฤษฎีนี ้มี ความเกี่ ยวพันอย่างใกล้ชิ ดกับทฤษฎี การเรียนรู ้
เพราะเขาเชื่อว่าความต้องการได้เรียนรู ห้ รือได้มาจากเหตุการณ์ท่ีผูค้ นประสบในสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรมนัน้ ๆ ทัง้ นีแ้ มคคลีแลนด์ พบว่า คนที่มีความต้องการที่ มีลกั ษณะพิเศษหรือเฉพาะ
นัน้ พฤติกรรมมีความแตกต่างจากคนทั่ว ๆ ไป และมีเห็นว่า การเกิดของความต้องการในแต่ละ
กลุ่มไม่จาเป็ นต้องเป็ นอิสระจากกัน กล่าวคือ สามารถเกิดขึน้ ได้พร้อมกัน และหากมีหรือเกิดขึน้
พร้อมกันได้จะทาให้บคุ คลเหล่านัน้ มีแรงจูงใจในระดับที่สงู มาก ดังนัน้ ความต้องการในทัศนะของ
แมคคลีแลนด์ ประกอบด้วย 3 ด้าน (McClelland, 1961, 1965)
2.3.1.1 ความต้อ งการประสบความส าเร็จ (Need for AchievementnAch) คื อ แรงขั บ ด้า นความเป็ นเลิ ศ และความเป็ นมาตรฐาน เพื่ อ บรรลุ ค วามส าเร็ จ ซึ่ ง
คุณลักษณะ (Characteristics) ของคนในกลุ่มนีค้ ือ (1) มีลกั ษณะต้องการมีส่วนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานหรือหาแนวทางแก้ไขปั ญหา (2) มักมีการตั้งเป้าหมายที่มีความเป็ นได้ และสามารถ
คานวณความเสี่ยงที่เกิดจากเป้าหมายได้ (3) ต้องการมีขอ้ มูลย้อนกลับในผลการปฏิบัติงาน (4)
ต้อ งการความส าเร็จ เพื่ อบรรลุค วามส าเร็จ ส่ ว นตัว และ (5) ต้อ งการท างานที่ มี ค วามท้า ทาย
นอกจากนี ้ มณีวรรณ ฉัตรอุทยั (2543, น. 46) ให้ความเห็นว่า พวกที่ประสบความสาเร็จสูง ถือว่า
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ความสาเร็จที่ได้รบั มาจากความสามารถและความพยายาม ดังนัน้ เมื่อประสบความล้มเหลวก็จะ
ไม่ละโอกาสที่จะประสบความสาเร็จ แต่กลับมีความมุมานะพยายามมากยิ่งขึน้ ในโอกาสต่อไป
2.3.1.2 ความต้องการใฝ่ สัม พัน ธ์ (Need for Affiliation-Aff) เป็ น ความ
ต้องการมีสมั พันธภาพที่ดีกับผูอ้ ่ืน ซึ่งมีลักษณะของคนกลุ่มนีค้ ือ (1) ความปรารถนาที่จะรับการ
ยอมรับจากผูอ้ ่ืน (2) ให้คุณ ค่ากับการสร้างมิตรภาพ และ (3) ให้ความสาคัญ กับความรู ส้ ึกของ
ผูอ้ ่นื
2.3.1.3 ความต้ อ งการอ านาจ (Need for Power- nPow) คื อ ความ
ปรารถนาที่จะเป็ นผูน้ า ที่มีความต้องการมีอิทธิพล และครอบงาเหนือผูอ้ ่ืน ชอบการแข่งขันเพื่อ
แย่งชิงตาแหน่งต้องการชื่อเสียง และอิทธิพลมากกว่าประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2.4 ทฤษฎีองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคนคุณภาพ และการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์จากคนคุณภาพ: ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากร และทฤษฎี
พฤติกรรมความร่วมมือ
ทฤษฎี อ งค์ก รที่ จ ะกล่ า วถึ ง นี ้เป็ น ทฤษฎี อ งค์ก รในยุค ใหม่ (Modernism) ที่ ไ ด้น า
ความรูท้ างสังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์มาใช้ ซึ่งทฤษฎีองค์กรยุคใหม่ เชื่อว่าความรูท้ ่ี สมบูรณ์
แบบ คือ ความเข้าใจว่า ท าไมองค์กรต้องท าหน้าที่ ท่ีกาลัง ทาอยู่ และท าอย่างไร และหน้าที่
เหล่ า นั้ น รับ อิ ท ธิ พ ลจากเงื่ อ นไขสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งไร เพื่ อ ได้จั ด การอย่ า งมี สิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล รวมทัง้ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงได้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556, น. 47-49) ซึ่งการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง
ๆ เน้นการปฏิบตั ิ การนาความรูไ้ ปใช้และการแก้ปัญหา การวิเคราะห์องค์กร และสังคมเพื่อสร้าง
ความรู ้ รวมไปถึ ง การน ามาใช้ (Utilization) (Orlikowski & Baroudi, 1991; Lincoln & Guba,
2000; Hatch, 1991,1997, อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556)
ดัง นั้น ทฤษฎี อ งค์ก รที่ ม าใช้ในงานวิ จัย นี ้ ทฤษฎี แ รก คื อ ทฤษฎี ฐ านทรัพ ยากร
(Resource-based view: RVB) เป็ นมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ เป็ นจุดเริ่มต้นในการอธิบายคน
คุณภาพ ภายใต้การมองว่า คนคุณภาพคือ ทุนมนุษย์ (Human capital) ซึ่งเป็ นผูม้ ีมีความรู ้ มี
ขีดความสามารถเชิงสรรถนะ และบุคลิกลักษณะที่สมั พันธ์กับความสามารถในการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ (Farndate, Scullion, & Sparrow, 2010) และในมุมมองด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น
ทุนมนุษย์คือ สินทรัพ ย์ท่ีมีคุณ ค่า (Value) และมีความเป็ นอัตลักษณ์ (Uniqueness) (Lepak &
Snell, 1999) ซึ่งคาว่า คุณ ค่านั้นเป็ นการหมายถึงศักยภาพที่เชื่อมโยงไปสู่ขีดความสามารถเชิ ง
สมรรถนะหลักขององค์กร และความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขัน ส่วนอัตลักษณ์ หมายความว่า ทุนมนุษย์ยากที่จะทดแทนได้ และมีไม่เพียงพอในตลาดแรงงาน และความ
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ต้องการขององค์ก รอี ก ด้วย ดัง นั้น สิ่ ง ส าคัญ คื อ องค์ก รจึ ง ต้อ งมี ค วามสามารถในการน าคน
คุณ ภาพไปใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์ เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด (Lepak & Snell, 2002)
ดั ง นั้น การใช้ท ฤษฎี นี ้ม าเป็ น กรอบในการศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดหรื อ การให้นิ ย ามความหมาย
คุณลักษณะของคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ป สาหรับการกาหนดคุณลักษณะเป็ นการมองในแง่ของทุนมนุษย์ท่ีเชื่อมโยงไปสู่สมรรถนะ
ในการแข่ ง ขัน ขององค์ก ร และประเภทอุต สาหกรรมที่ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ การปรับ ตัวต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของปั จเจกบุคคล โดยเฉพาะคุณลักษณะคนคุณภาพที่มีต่อนโยบายอุตสาหกรรม
4.0 และยุทธศาสตร์ป ระเทศไทย 20 ปี ข้างหน้า นอกจากนี ้ในมิ ติข องการนาคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญขององค์กรในการจัดการทรัพ ยากร นั่นคือ เป็ นการให้
ความสาคัญกับปั จจัยภายในองค์กรที่องค์กรครอบครองอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ความสามารถขององค์กรในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ทัง้ โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพ และผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างาน จากที่ให้เหตุผลมาทัง้ หมด
นีค้ ือ หลักคิดและเหตุผลในการนาทฤษฎีนมี ้ าประยุกต์ใช้กบั การวิจยั ต่อไป
ส่ ว นทฤษฎี ท่ี ส อง คื อ ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมความร่ ว มมื อ (Theory of cooperative
behavior) กล่าวคือ พืน้ ฐานของทฤษฎีมองพนักงานว่า มีบุคลิกลักษณะ 2 ด้าน นั่นคือ ด้านแรก
บุ ค ลิ ก ขององค์ก ร นั่ นคื อ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรมขององค์ ก รได้ ห ล่ อ หลอม
บุคลิกลักษณะของพนักงานในองค์กรนัน้ และด้านสุดท้ายคือบุคลิกของพนักงานแต่ละคนที่ได้มา
โดยธรรมชาติ และจากการเรียนรู ้ ดังนัน้ ลักษณะของคนกับองค์กรต้องเหมาะสม และเข้ากันได้
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์พืน้ ฐานร่วมกัน และก่อให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิก จึงจะ
ทาให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้อย่างมีดลุ ยภาพ (Bernard,1938, อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันสุวรรณ,
2558, น. 172-76) ฉะนั้น การนาทฤษฎีพ ฤติกรรมความร่วมมื อมาใช้เป็ นกรอบทางทฤษฎีใน
งานวิจัยนี ้ ผูศ้ ึกษานามาอธิบายเงื่อนไขในประเด็นที่ว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์สูงสุด
จากทรัพยากรต้องเกิดจากการประสานร่วมมือกันทัง้ คนและองค์กร โดยบทบาทของผูบ้ ริหารต้อง
พัฒ นา และสนับสนุนระบบการการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ พยายามนาทรัพ ยากรมนุษย์ไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดผลที่พึงพอใจ และเก็บเกี่ยวผลที่เกิดขึน้ ให้มากที่สดุ ภายหลังจากนาบุคลากรเข้าสู่
ระบบแล้ว
จากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ทงั้ หมด ผูว้ ิจัยจึงนาทัง้ สองทฤษฎีมาเป็ นกรอบในการศึกษา
กับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ดังจะกล่าวรายละเอียดพอสังเขปแต่ละทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้
2.4.1 ทฤษฎีมมุ มองฐานทรัพยากร
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ทฤษฎีมมุ มองฐานทรัพยากร เป็ นมุมมองของแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร มี
จุดเน้นสาคัญอยู่ท่ีทรัพยากรขององค์กร เพื่อนาไปสู่การกาหนดทิศทางการดาเนินงานองค์กร บาร์
เนย์ และ คลาร์ค (Barney & Clark, 2007) กล่าวถึงสาระสาคัญของทฤษฎีนีว้ ่า ฐานทรัพยากร
ขององค์ก ร คื อ ทัก ษะ ความรู ้ และความสามารถขององค์ก ร และผู้บ ริห ารองค์ก รในการมี
ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการบริหาร และการจัดการ และ
ควบคุม สิ่งที่สาคัญ นอกจากการมีฐานทรัพยากรแล้วการขับเคลื่อนทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลิตภาพได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ และไม่แน่นอน ถือได้ว่า
เป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ น (Collis & Montgomery, 1995, p. 118-128) โดยพืน้ ฐานแล้วทรัพยากร
ขององค์กรต้อ งมี คุณ สมบัติ ส าคัญ ที่ ท าให้เกิ ดความได้เปรีย บในการแข่ง ขัน อั น ประกอบด้วย
ลั ก ษณ ะดั ง นี ้ ต่ อ ไปนี ้ 1) มี คุ ณ ค่ า (Value) 2) หายาก (Rareness) 3) ความไม่ ส ามารถ
ลอกเลี ย นแบบได้ โ ดยสมบู ร ณ์ (Imperfect imitable resources) และ 4) มี ประโยชน์ ต่ อ
กระบวนการขององค์กร (Utilizing for organizational process) (Barney & Clark, 2007, p. 5760) ฉะนั้น อาจจะกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า มุม มองฐานทรัพ ยากรองค์กร จึ งมองที่ท รัพ ยากรภายใน
องค์กรเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ นีม้ ่งุ ไปที่ความเชี่ยวชาญขององค์กรใน
การจัดการทรัพยากร เป็ นการให้ความสาคัญกับปั จจัยภายในองค์กรที่องค์กรครอบครองอยู่ และ
ขึน้ อยู่กบั ความสามารถขององค์กรในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านัน้ ให้
เกิดประโยชน์สูง สุด นอกจากนี ้ เฟฟเฟอร์ (Pfeffer, 1998) เสนอว่า การสร้างให้คนคุณ ภาพมี
ลักษณะดังที่กล่าวถึงเหล่านี ไ้ ด้ ควรประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) การจัดการที่มีระดับผลการ
ปฏิ บั ติ ง านสู ง (High- performance management) กล่ า วคื อ เป็ นการพั ฒ นาความสัม พั น ธ์
ระหว่างกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบ
ระบบการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ ได้แก่ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ให้เกิดทักษะหลากหลาย
(Multiskilled) โดยการฝึ อบรม เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ ผูจ้ ดั การควรเป็ นผูส้ นับสนุนที่ดี และทีมต้องมี
วิสัยทัศน์ เป็ นต้น (Stevens, 1998; Buchanan, 1987, as cited in Armstrong & Baron, 2002)
2) การจัดการที่มีระดับความผูกพันสูง (High- commitment management) (Wood, 1996) และ
3) การจัดการที่มีความระดับความสัมพันธ์สงู (High- involvement management) กล่าวคือ เป็ น
การดูแลพนักงานเป็ นเสมือนพันธมิตร โดยใช้การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ เพื่อเกิดความ
มั่นใจว่าจะได้ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี (Pil & Mac Duffil, 1996 )
ฉะนั้น จะเห็ น ได้ว่ า ทฤษฎี ฐ านทรัพ ยากร เป็ น การมองคุณ ลัก ษณะของ
ทรัพยากรมนุษย์ (Characterizing human as capital) ในองค์กรเป็ นทุนมนุษย์ ซึ่งมีความสาคัญ
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ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยค้นหา พัฒนา และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ในองค์กร ซึ่งลักษณะของทรัพยากรที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนอย่างยั่งยืนคือ มี
ค่า หายาก เลียนแบบไม่ได้ และทดแทนไม่ได้ โดยเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้องค์กรต้องมีแนวทางในการ
ให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานสูง ความผูกพันสูง และความสัมพันธ์สงู
2.4.2 ทฤษฎีพฤติกรรมความร่วมมือ
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมความร่ว มมื อ (Theory of cooperative behavior) บาร์
นาร์ด (Bernard, 1938 อ้า งถึ ง ใน พงษ์ เทพ จัน สุวรรณ, 2558, น. 172-76) บาร์น าร์ด เป็ น นั ก
บริหารธุ รกิจ นักรัฐ ประศาสนศาสตร์ และนักทฤษฎี ท างสัง คมวิทยา ที่ มี ความเชี่ ยวชาญเรื่อ ง
ธรรมชาติขององค์กร แม้ว่าบาร์นาร์ดไม่ใช่นกั วิชาการ อย่างไรก็ดี งานเขียนเรื่องหน้าที่การบริหาร
(The Function of Executive) ถือเป็ นงานที่มีอิทธิพลในการสอนด้านสังคมวิทยาและบริหารธุรกิจ
ซึ่งในหนังสือเล่มนีเ้ ป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมความร่วมมือภายในองค์กรที่ได้จดั ตัง้
ขึน้ อย่างเป็ นทางการ จากแนวคิดนีไ้ ด้มีคาถามพืน้ ฐานสาคัญคือ ทาไมเราจาเป็ นต้องมีองค์กร
และอะไรคือสาระสาคัญขององค์กร ทัง้ นีบ้ าร์นาร์ดให้ความเห็นว่าทฤษฎีองค์กรที่ผ่านมาไม่ได้ตงั้
คาถามเหล่านี ้ หากไม่ มี การตั้งคาถามและหาคาตอบจากคาถามเหล่านีแ้ ล้วนอกจากทาให้ไม่
เข้าใจธรรมชาติพืน้ ฐานขององค์กรแล้ว ยังทาให้ไม่สามารถหาคาตอบจากคาถามที่สาคัญอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายในองค์กร
สิ่งที่ส ร้างคุณ ประโยชน์ในวงวิชาการจากหนังสือเล่ม นีค้ ือ การชีใ้ ห้เห็นถึง
ภาวะของสิ่งที่เรียกว่า ความร่วมมือ (Cooperative) และความร่วมมือถื อเป็ นธรรมชาติพืน้ ฐาน
อย่างหนึ่ งขององค์กร ซึ่งบาร์นาร์ดเป็ น คนแรกที่ยืนยันการมี อยู่ของระบบความร่วมมื อภายใน
องค์กร และมองว่า ความร่วมมือเป็ นสารถะหรือแก่นสารอันแท้จริงของการเป็ นองค์กร ด้วยเหตุนี ้
บาร์นาร์ดมีความเชื่อพืน้ ฐานสาคัญคือ องค์กรสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ขึน้ อยู่ กับระดับภาวะของ
การมีอยู่ความร่วมมือภายในองค์กร สาเหตุท่ีม่งุ เน้นเรื่องความร่วมมือภายในองค์กร เนื่องจาก
มององค์ก รในลัก ษณะที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง โดยมองว่ า คุ ณ ลัก ษณะของลู ก จ้า ง
ประกอบด้วยบุคลิกภาพ 2 ด้านคือ บุคลิกภาพขององค์กรและบุคลิกภาพของแต่ละคน ที่มี การเข้า
กันได้เป็ นหนึ่งเดียวยังให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม แต่ทงั้ นีค้ วามร่วมมือจะสามารถดารง
อยู่ ไ ด้เท่ า ใดนั้น ขึ น้ อยู่ กั บ ลัก ษณะของสัญ ญาที่ ไ ด้ต กลงกั น ไว้ภ ายในองค์ก รว่ า จะสามารถ
ตอบสนองต่ อ ประโยชน์ข องสมาชิ ก ภายในองค์กรได้ม ากน้อ ยเพี ย งใดเมื่ อ ได้ให้ค วามร่วมมื อ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพระดับองค์กรมีความสาคัญ ที่จะทาให้ความร่วมมือภายในองค์กร
ดารงอยู่
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นอกจากนีย้ งั มีความเชื่อว่า องค์กรเป็ นสิ่งที่มีเหตุผล ในขณะที่ตวั บุคคลไม่มี
เหตุผล กล่าวคือ ระดับบุคคลมีการใช้เหตุผลอย่างมีขอบเขตจากัดตามประสบการณ์ของตนเอง
ทาให้เปรียบเสมือนหนึ่งไม่มีเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กร ทัง้ นีเ้ นื่องจากองค์กรมีตวั ตนและ
อยู่ได้ดว้ ยความร่วมมือของสมาชิกภายในองค์กร และความร่วมมือนัน้ เกิดจากการทาสัญญาเชิง
สังคม ระหว่างสมาชิกภายในองค์กร เพื่อตอบสนองประโยชน์พืน้ ฐานบางอย่างกันเพื่อก่อให้เกิด
ความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิก ฉะนัน้ เมื่อพิจารณาแง่นีจ้ ะเห็นได้ว่า องค์กรมีเหตุผลสูงกว่า
ปั จเจกบุคคล อย่างไรก็ตาม การจะนิยามว่า พฤติกรรมเชิงเหตุผลขององค์กรคืออะไรเป็ นการสิ่งที่
ยาก สาหรับการมองเป้าประสงค์ขององค์กรไม่ได้มองเพียงความต้องการของผูเ้ ป็ นเจ้าของสถาน
ประกอบกิจการอย่างเดียว แต่ให้หมายรวมถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ หมดด้วย
อีกประการหนึ่งที่สาคัญในทฤษฎีนีค้ ือ บาร์นาร์ดได้เน้นเรื่องอานาจหน้าที่ (Authority) ใหม่ จาก
มุม มองที่ว่า องค์ก รคือระบบความร่วมมื อ ดังนั้น อานาจหน้าที่จึ ง มาจากด้านล่าง นั่น คือ ผู้ ท่ี
ทางานอยู่ในระดับล่างที่ควรทาการตัดสินใจที่จะมอบหมายให้อานาจแก่ผูท้ ่ีอยู่ระดับสูงในองค์กร
หรือกล่าวอีกนัยคือ หากผูท้ ่ีอยู่ระดับล่างไม่ยอมและไม่ตัดสินใจให้อานาจแก่ผูท้ ่ีอยู่ในระดับสูงก็
ย่อมไม่มีอานาจหน้าที่
จากทฤษฎีพฤติกรรมความร่วมมือ ทาให้คน้ พบคาตอบของคาถามสาคัญคือ
อะไรคือหน้าที่ของผูบ้ ริหารหรือผูจ้ ัดการ บาร์นาร์ดมีความเห็นที่สาคัญว่า ความสาเร็จของระบบ
ความร่วมมือมาจากการพึ่งพากันอย่างเหนียวแน่นภายในระบบ ดังนัน้ จากเหตุผลนี ้ หน้าที่ของ
ผูบ้ ริหาร สามารถสรุปได้ 3 ประการ
1) พั ฒ นาและรัก ษาระบบการสื่ อ สาร ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ องค์ก ร
ภาพรวม เช่น การกาหนดลักษณะงานในแต่ละตาแหน่งให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
องค์กร สายการบังคับบัญชา และงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การ
คัดเลือก การจูงใจ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น สาหรับการสื่อสารมี หลักการว่า ควร
ให้ทุกคนทราบเท่าเทียมกัน เนื่องจากทุกคนทางานเป้าประสงค์เดียวกันและมีการสื่อสารอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ
2) สนับ สนุ น เพื่ อ ก่ อ ให้เกิ ด ความมั่น ใจว่ า แต่ ล ะบุ ค คลเป็ น บุ ค ลกรที่
สาคัญ ขององค์กรในการก่อให้เกิดผลผลิต ทั้งนีใ้ นส่วนนีแ้ บ่งออเป็ น 2 หน้าที่คือ (1) การชักนา
หรือการนาบุคลกรให้ไปสู่ระบบความร่วมมือในองค์กร และ (2) การพยายามก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีท่ี
พึงประสงค์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า พยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลที่พึงพอใจ
พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวผลลัพ ธ์ท่ีเกิดขึน้ ให้ม ากที่สุด ภายหลังที่ นาบุคลากรเข้าสู่ในระบบแล้ว และ

40
ระบบได้ให้ผลผลิตที่ตรงกับเป้าประสงค์ขององค์กร อันเนื่องมาจากการผ่านระบบความร่วมมือ
ภายในองค์กร สาหรับในหน้าที่การกระทา เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตที่ดีจากระบบ
ความร่วมมือ ในประเด็นนี ้ ได้ม่งุ ไปที่การสร้างแรงจูงใจ ให้กบั บุคลากรในระบบ ส่วนการพิจารณา
ผลตอบแทนนัน้ ควรพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ ทัง้ หน้าที่ตามกาลเทศะ (Incidental) และ ตาม
ลักษณะขอบเขตงาน (Superficial) นอกจากนีไ้ ด้ให้ความเห็นอีกว่า ผลผลิตที่สาคัญ ที่สุดของ
ผูบ้ ริหาร หรือผูจ้ ดั การคือ ความจงรักภักดีของสมาชิกในองค์กร
3) ก าหนดทิ ศ ทางขององค์ ก รอย่ า งชั ด เจนในเรื่ อ งเป้ า ประสงค์
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ บาร์นาร์ดให้ความส าคัญ กับการสื่อสารแบบตอกยา้ เพื่อก่อให้เกิด
ความซึมซับและเน้นความมีศีลธรรม เนื่องจากเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ขอองค์กรนัน้ เป็ น
สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้อ งรับ รู ้ร่ว มกัน และระบบทั้ง ระบบมุ่ ง ไปเพื่ อ ก่ อ ให้เกิ ด ผลผลิ ต เพื่ อ ตอบสนอง
เป้าประสงค์ขององค์กรโดยรวม ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องตอกยา้ เป้าประสงค์ขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความคงเส้นคงวา อีกประเด็นยังเสนอว่า การที่สมาชิกในองค์กรจะให้ความร่วมมือ
คือ การให้สมาชิกระดับล่างขององค์กรเข้ามาร่วมตัดสินใจ แต่หากบุคลากรระดับล่างยังมีความรู ้
ความเข้าใจระดับ ต่ านั้น ก่ อนที่ จ ะให้เข้าร่วมตัด สิน ใจ องค์ก รควรให้ก ารศึก ษาก่อ น ทั้ง นี ้เพื่ อ
ก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของผูบ้ ริห ารหรือผูจ้ ัดการให้ความสาคัญ
ไปที่การก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็ง เนื่องจากบาร์นาร์ดมีความเชื่อว่า องค์กร
คือระบบความร่วมมือ ถ้าระบบความร่วมมือในองค์กรมีความเข้มแข็งแล้ว จะส่งผลให้องค์กรมี
ความเข้มแข็ง เจริญเติบโต อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
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3. คุณลักษณะของคนคุณภาพ กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน
ของคนคุณภาพ: ความหมาย องค์ประกอบ การวัด และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
3.1. ความหมาย องค์ประกอบ และการวัดคนคุณภาพ
3.1.1 ความหมายของคนคุณภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย คาว่า “Talent” ในภาษาอังกฤษ เมื่ อ
นามาใช้ในภาษาไทยมี การแปลคานีแ้ ตกต่ างกัน ออกไป ในช่ วงเริ่ม ต้นโดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน
ภาคเอกชนส่ ว นใหญ่ แ ปลค าว่ า นี ้ว่ า “คนเก่ ง ” ต่ อ มาเมื่ อ ได้มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี ้เพิ่ ม ขึ ้น
นักวิชาการได้แปลหรือเรียกคานีไ้ ปอย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น “คนเก่งคนดี” (อรุณวดี นันท
วัฒ นานุ กู ล , 2558, น. 55-71) “ดาวรุ่ง ” (รวิ ศ หาญอุต สาหะ, 2562) “ผู้มี ค วามสามารถสูง ”
(เจษฎา นกน้อย, 2550, น. 43-57) “กาลังคนคุณภาพ” (สานักงานข้าราชการพลเรือน, 2555) เป็ น
ต้น สาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จะใช้คาว่า “คนคุณภาพ”
ชุดความคิดเรื่องคนคุณภาพ เป็ นความคิดใหม่ทางการจัดการในประเทศอเมริกา
ประมาณปลายปี 1990 และต้นยุค 2000 โดยพบในงานเขียนของ McKinsey ในปี 1998 ที่เป็ น
เรื่องความสาเร็จและสุดยอดของคนคุณภาพในบริษัท ทาให้ตลาดระดับโลกทุกวันนี ้ เผชิญกับ การ
แข่งขันและความท้าทายอย่างรุ นแรงในการต่อสูเ้ พื่อแย่งชิงคนคุณภาพ (Talent people) เข้ามาใน
องค์กร ประเด็นคนคุณภาพจึงกลายเป็ นความสาคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรเผชิญ องค์กรต้องการ
คนเหล่ า นี ้เข้า ด ารงในต าแหน่ ง ที่ ส าคัญ ๆ และต้อ งการองค์ค วามรู ้จ ากคนกลุ่ม นี ้เพื่ อ สร้า ง
นวัตกรรมให้กบั องค์กร (Aon Hewitt, 2013, p. 1-17)
ส่วนนิยามความหมายว่า คนคุณ ภาพคืออะไรนั้น ปั จจุบันมีหลายความหมาย
ขึน้ อยู่กบั มุมมองหรือฐานคิดของผูใ้ ห้ความหมายไม่ว่าจะเป็ นในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นนักวิชาการ
และนักปฏิบตั ิดา้ นทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ดังที่กล่าวถึงหลักคิดนีไ้ ว้แล้วเบื ้องต้น สาหรับการ
นิยามความหมายของคนคุณภาพในที่นี ้ ผูว้ ิจัยประมวลความหมายในโลกของการทางาน หรือ
โ ล ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร เท่ า นั้ น ( Talent the world work perspective/Talent in organization
perspective) การนิยามแนวนี ้ นักวิชาการพยายามตัง้ คาถามที่ทา้ ยทายว่า คนคุณภาพในโลก
ของการท างาน มี ค วามหมายว่าอะไร (What is the meaning of talent in the world of work?)
จากคาถามนี ้ ได้มองคาตอบเป็ น 2 มิติ 1) มองคนคุณภาพว่าเป็ น วัตถุ (Object approach) นั่น
คื อ คุ ณ ลั ก ษณ ะของคนคุ ณ ภาพ (Characteristic of talent) โดยการมองระดั บ บุ ค คลว่ า
คุณลักษณะแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่ง เป็ นทั้งความสามารถที่ได้จากความสามารถตามธรรมชาติ
(Natural ability)และการเรียนรู ห้ รือการฝึ กฝน (Talent as mastery) ความสามารถนีท้ าให้กลุ่ม
คนคุณภาพมีการพัฒนาทักษะให้เกิดความรอบรูอ้ ย่างเป็ นระบบ ประสานเชื่อมโยงกับความผูกพัน
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แรงจูงใจ แนวคิดนีม้ ีความส าคัญ ในการทาให้คนคุณ ภาพแต่ละคนมี ความเหมาะสม (Fit) กับ
ตาแหน่ ง งานในองค์ก ร และ 2) มองคนคุณ ภาพว่าเป็ น คน (Subject approach) นั่น คื อ คน
คุ ณ ภาพคื อ คน (Person) และในมิ ติ นี ้ อธิ บ ายเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ แ นวคิ ด Inclusive subject
approach มี ฐ านคิ ด ว่ า คนทุก คนเป็ น คนคุณ ภาพ (Talent as all people ) นั่น คื อ คนทุ ก คน
สามารถเป็ นคนคุณภาพได้โดยประสบการณ์ และการฝึ กฝน เมื่อพวกเขาได้เข้ามาทางานในองค์กร
แล้ว และแนวคิ ด Exclusive subject approach มี ฐ านคิ ดว่า คนคุณ ภาพเป็ น ได้เพี ย งบางคน
เท่ านั้น (Talent as some people) นั่น คื อ ใครบ้างที่ เป็ น ผู้มี ศัก ยภาพสูง สุด ในการสร้า งความ
แตกต่างด้านผลการปฏิบัติงานให้กับองค์กรระยะยาว และมองงว่า รู ปแบบของพฤติกรรมที่มี
ความสัม พันธ์กับความส าเร็จในการทางาน (Successful performance) ที่ดารงอยู่ในบทบาท
นัน้ ๆ นอกจากนีแ้ ล้ว มองว่า ความสาเร็จในการทางานเชื่อมโยงไปสู่คณ
ุ ลักษณะของบุคคลนัน้ ๆ
(Characteristics) ด้ ว ย และบ่ อ ยครั้ง ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คนคุ ณ ภาพ (talented
individuals) (Gallardo, Drives, & Gonzalez-Cruz, 2013, p. 290-300)
สาหรับการนิยามความหมายของคนคุณภาพมีการให้ความหมายที่แตกต่างกัน
ไป อย่างไรก็ดี ที่มีความเหมือนกันคือ มองว่า คนคุณภาพ มีคณ
ุ ลักษณะที่ได้มาโดยกาเนิด และ
จากการเรีย นรู ้ห รื อ จากการฝึ ก ฝน ดัง เช่ น ฮิ น ริช ส์ (Hinrichs, 1996) ได้ให้ค วามหมาย คน
คุณ ภาพว่า เป็ นความสามารถตามธรรมชาติท่ีผสมผสานเอกลักษณ์ทางสติปัญญาซึ่งได้มาแต่
กาเนิด แล้วนาไปสู่การเพิ่มระดับความคิดสร้างสรรค์หรือหรือสมรรถนะ (Capability) ที่เหนือกว่า
ความคาดหวัง และความสามารถด้านนวัตกรรม อีกทัง้ มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
สร้างประสิทธิผลด้านความสัมพันธ์กั บเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผูใ้ ต้บังคับบัญ ชา ส่วน
ทานส์เลย์ และคณะ (Tansley et al., 2007) ให้ความเห็นว่า คนคุณภาพ คือ ลูกจ้างที่มีศกั ยภาพ
ซึ่งในองค์ประกอบของคาว่า ศักยภาพ นั่นคือ ความสามารถ (Ability) โดยอธิบายว่า เป็ นการ
รวมกันของคุณลักษณะที่มีมาโดยกาเนิด (Innate characteristics) และทักษะที่ได้จากการเรียนรู ้
ซึ่งพนักงานจะนาไปใช้ประโยชน์ในการทางาน อันประกอบด้วย คุณลักษณะที่มีมาโดยกาเนิด
ความสามารถทางสติปัญญา (Mental/ Cognitive ability) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
intelligence) และทัก ษะที่ ได้จ ากการเรีย นรู ้ (Learned skills) ทักษะในเชิ งเทคนิ ค (Technical
/Faction skills ) และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และต่อมา ทานส์เลย์ (Tansley, 2011,
p. 269-271) ได้ให้ความเห็นเพิ่ ม เติม ว่า คนคุณ ภาพคือ คนที่มี ลักษณะพิเศษ หรือมี ความเป็ น
เอกลัก ษณ์ (Unique) ตลอดจนมี รู ป แบบทางความคิ ด (A pattern of thought) อารมณ์ และ
พฤติกรรมมี ความสัม พันธ์กับความสาเร็จในงาน และเป็ นผู้ท่ีมี แรงจูงใจในการมุ่งมั่นสูง และ
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นอกจากนี ้ ทานส์เลย์ ได้นาเสนอข้อมูลผลการศึกษานิยามความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ
โดยให้ข้อมูล ว่า บางองค์กรมองคนคุณ ภาพคือ คนที่มี ความทักษะ ความรู ้ ความสามารถทาง
สติปัญญา และศักยภาพที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและหลากหลาย ฉะนัน้ คนที่เป็ นคนคุณภาพมี
บุคลิกภาพสาคัญผสมผสานกันไป เช่น ความคิดที่มีลกั ษณะซับซ้อน (Diversity of thought) ทัง้ นี ้
ผูบ้ ริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตั้ งอยู่แถวยุโรป ให้ความเห็นว่า จาก
มุมมองผลการดาเนินงานทางธุรกิจ ในเรื่องความซับซ้อนทางความคิด (Diversity of thought) นัน้
คนที่ ความคิ ดเช่ น นีส้ ่วนใหญ่ มี ลักษณะที่ มี จิ ต ส านึ ก (Sense) ที่ จ ะขับ ธุ รกิจ ให้เจริญ เติบ โตไป
ข้างหน้า และถื อเป็ น ลักษณะที่ ส าคัญ ในการการด าเนิ นการทางธุ รกิจ ซึ่งการให้ความหมาย
ลักษณะเช่นนีข้ องคนคุณภาพ พบเช่นเดียวกันกับการศึกษาของ สถาบันบุคลากรและการพัฒนา
(Chartered Institute of Personnel and Development, 2007) ไ ด้ ให้ ข้ อ มู ล จ า ก ผ ล ก า ร
ศึกษาวิจยั ในการให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพของบริษัทขนาดใหญ่ พบว่า 1) บริษัท
Gordon Ramsay Holdings มองว่า คนคุณภาพเป็ นผูท้ ่ีมีคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
องค์กร และลักษณะเช่นนีถ้ ือว่าเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ น 2) บริษัท Google มองว่า คนคุณภาพเป็ น
คนที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่ เต็ ม ไปด้ ว ยความคิ ด และคิ ด ท้ า ทายนอกกรอบ และ 3) บ ริ ษั ท
PricewaterhouseCoopers มองว่า คนคุณภาพ เป็ นคนที่มีแรงขับ (Drive) หรือมีพลัง (Power) ใน
การใช้ส ติ ปั ญ ญา และเต็ ม ไปด้ ว ยความพร้อ มที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ความท้า ทาย ตลอดจนมี
ความสามารถในการสร้างธุรกิจ
นอกจากนี ้ยัง มี นัก วิช าการอี กกลุ่ม ได้ชี ้ให้เห็ น ถึ ง คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานหรือสามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานได้ โดยมองคนคุณภาพ
ว่า เป็ น ลักษณะเชิงคุณภาพที่บุคคลมี เช่น คุณลักษณะ (Characteristics) แรงจูงใจ (Motivation)
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และประสบการณ์ (Experience) ที่ส่งผลไปยังประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน (Effectively performance) และการดารงตาแหน่งในบทบาทที่แตกต่างกันใน
อนาคต ทั้งนีพ้ นักงานที่มีศักยภาพสูงนัน้ จะมีความเชื่อว่าการมีศักยภาพทาให้ทางานท้าทายได้
มากกว่าเพื่อนร่วมงาน และขณะเดียวกันมีความต้องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่แตกต่างกว่า
คนอื่น ๆ และมากกว่าปกติ (Pepermans, Vloeberghs, & Perkisas, 2003) ส่วน ดีลอง และวิจา
ยาราฮาวาน (Delong & Vijayaraghavan, 2003) ให้ ค วามเห็ น ว่ า บ่ อ ยครั้ง คนคุ ณ ภาพมี
คุณ ลักษณะผสมผสานกันระหว่างความเฉลียวฉลาด (Intelligence) บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ
ด้วยเหตุผลที่ว่าทัง้ สติปัญญาและบุคลิกภาพเป็ นคุณลักษณะที่ม่นั คง (Stable) โดยพิจารณาจาก
ความแตกต่ า งระหว่ า งผู้ ป ฏิ บัติ ง านในเกรด A, B และ C ดู เหมื อ นว่ า จะเปลี่ ย นแปลงยาก
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โดยเฉพาะความแตกต่างของบุคคลในเรื่องของสติปัญญา (Murray & Herrnstein, 1994) และ
ทัง้ นีส้ ติปัญญาเป็ นตัวทานายผลการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง (Schmidt & Hunter, 1998, p. 262274)
จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า หลักการนิยามคนคุณภาพในโลกของการทางานมี 2
หลัก คิ ด คื อ หลัก คิ ด แรกมองคนคุณ ภาพว่ าเป็ น วัต ถุ นั่น คื อ เป็ น การพรรณนาคุณ ลัก ษณะ
(Characteristic or Attribute) ว่ามีลกั ษณะโดดเด่น ประกอบด้วยความสามารถ ความรู ้ ทักษะ ซึ่ง
สิ่งเหล่านีไ้ ด้มาโดยกาเนิดและจากการเรียนรู ้ ในขณะที่หลักคิดที่สอง คือ การมองคนคุณภาพว่า
เป็ นคน หมายความว่า พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์กร โดยหลักคิดนี ้ มองคนคุณภาพ 2 ความ
เชื่อหลัก กล่าวคือ ความเชื่อแรก คนทุกคนในองค์กรสามารถเป็ นคนคุณภาพได้ภายหลังเข้ามา
ปฏิ บัติ ง านในองค์ก รแล้ว โดยการฝึ ก ฝนและเรียนรู ้ และความเชื่ อ อีก อันหนึ่ง คือ คนบางคน
เท่านั้น ที่เป็ น คนคุณ ภาพได้ หมายความว่า คนที่มี ผลการปฏิบัติ งานสูง และศักยภาพสูงของ
องค์กร
ดังนั้น การศึกษานี ้ การค้นหานิยามความหมายคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพที่ให้
ความสาคัญ ไปสู่บริบทการพัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผูว้ ิจัยใช้แนวคิดการมองคนคุณภาพใน
อุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ว่ า เป็ นวัต ถุ (Objective approach) นั่ น คื อ เป็ น
คุณลักษณะที่มีความโดดเด่นหนือกว่าคุณลัก ษณะของบุคคลอื่น ๆ ภายในองค์กร ทัง้ ด้านทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ ทั้งเป็ นความสามารถเฉพาะและทั่วไป ส่วนกลุ่ม คนคุณ ภาพที่เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญในการเข้าสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มของงานวิจยั ระยะที่ 1 ที่เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพ และงานวิจยั ระยะที่ 2 ที่เป็ นเป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ โดยกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมในการศึกษาเป็ น
คนคุณ ภาพที่องค์กรได้กาหนดไว้ ซึ่งกลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่ม บุคคลที่เป็ นส่วนน้อยขององค์กรนั่นคือ คน
คุณภาพที่อยู่ในตาแหน่งบริหารทัง้ ระดับต้น และระดับกลาง และคนคุณภาพที่เป็ นพนักงานใหม่ท่ี
มีผลการปฏิบตั ิงานสูง ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ในการเก็บข้อมูลเก็บกับบุคคลที่เป็ นคนคุณภาพบางส่วน
ขององค์กร (Exclusive subject approach--talent as some people)
3.1.2 องค์ประกอบของคนคุณภาพ
บริษัทจานวนมากเกิดความตระหนักถึงการระบุและการสร้างคานิยามคุณภาพ
ให้เข้ากันกับธุรกิจ เพื่อนาไปสู่การแข่งขันได้ และการทดแทนในตาแหน่งที่สาคัญขององค์กร ซึ่ง
เห็นได้ว่าทุกวันนีม้ ีรูปแบบจาลองของคนคุณภาพหรือคนที่มีศกั ยภาพเพิ่มขึน้ (Hay Group, 2006;
Hogan Assessment Systems, 2009 ) และหลายองค์กรเริ่ม พัฒ นารู ปแบบจาลองด้วยตนเอง
เพื่ อ ได้อ งค์ป ระกอบเชิ ง โครงสร้า งให้มี ค วามเหมาะสมกับ องค์ก ร และสร้า งมาตรฐานให้กับ
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กระบวนการภายในขององค์กรนั้น ๆ อันนาไปสู่การระบุคนคุณ ภาพ การนาคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ และการพัฒ นาโปรแกรมในการจัดการและการพัฒ นาพนักงานต่อไป อย่างไรก็ดี ที่
ผ่านมาบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์เป็ นจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบเชิงโครงสร้างของคนคุณภาพ ซึ่งผลลัพธ์ท่ี
ได้ม าจากการปฏิ บัติ เ ป็ น ฐานส าคั ญ ในองค์ก รที่ บ ริษั ท ปรึก ษานั้น ๆ เข้า ร่ว มในการพั ฒ นา
(Jyothsna & Sudha, 2014, p. 1-12) ยกตั ว อย่ า งเช่ น MDA Leadership Consulting ซึ่ ง เป็ น
บริษั ท ให้ค าปรึก ษาด้า นการจัด การและพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ระบุ อ งค์ป ระกอบในวัด คน
คุณภาพดังต่อไปนี ้ 1) ความสามารถทางปั ญญา (Cognitive ability) 2) บุคลิกภาพ (Personality
variable) พิจารณาจาก ความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น (Dominance) ความสามารถ
ทางสังคม (Sociability) ความมั่นคง (Stability) 3) การเรียนรู ้ (Learning variable) พิจารณาจาก
ความรอบรู ้ (Versatility) 4) แรงจู ง ใจ (Motivation) พิ จ ารณาจาก แรงขั บ (Drive) (Barnett,
2008) และในปี เดี ย วกั น นี ้บ ริษั ท เฮย์ กรุ๊ ป และ ฮี วิ ท (Hay Group, 2008, Hewitt Associate,
2008) น าเสนอหลั ก คิ ด ทั้ ง 4 องค์ป ระกอบในการวัด คนคุ ณ ภาพเช่ น เดี ย วกั บ บริษั ท MDA
Leadership Consulting แต่ทงั้ นีม้ ีมิติในการพิจารณาแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกันดังต่อไปนี ้ 1)
ความสามารถทางปั ญญา พิจารณาจาก การมีมุมมองที่ก้าวไกล (Breadth of perspective) 2)
บุ ค ลิ ก ภาพ พิ จ ารณ าจาก การเข้า ใจผู้ อ่ื น (Understanding others) วุ ฒิ ภาวะส่ ว นบุ ค คล
(Personal maturity) 3) การเรียนรู ้ (Learning variable) พิจารณาจาก ความกระตือรือร้นต่อการ
เรี ย นรู ้ (Eagerness to Learn) การปรับ สภาวะทางจิ ต (Psychological Adaptability) ความ
ยื ด หยุ่ น (Flexible) การเปิ ดรับ ให้ข้อ มู ล ย้อ นกลับ ย้อ นกลับ (Open to feedback) และ 4)
แรงจูงใจ (Motivation)
ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 Hogan Assessment Systems ได้ระบุคุณ ลักษณะคน
คุ ณ ภาพเพี ย ง 3 องค์ป ระกอบการเท่ า นั้ น ทั้ ง นี ้ไ ม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบด้า นการเรี ย นรู ้
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบมีดงั ต่อไปนี ้ 1) ความสามารถทางปั ญญา พิจารณาจาก ความคิด
ที่ เต็ ม ไปด้ว ยเหตุ ผ ลเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Reasoning) การแก้ปั ญ หาเชิ ง เทคนิ ค (Tactical
problem solving) และการตัดสินใจ (Judgment) 2) บุคลิกภาพ พิจารณาจาก การนับถือผูอ้ ่ืน
(Respect for people) การประสาน (Collaboration) การตะหนักรู ใ้ นตนเชิงกลยุทธ์ (Strategic
self-aware) และ 3) แรงจู ง ใจ (Motivation) พิ จารณ าจาก การป ฏิ บั ติ งาน ที่ เป็ น เลิ ศ
(Operational excellence) การให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ ผลลั พ ธ์ (Results orientation) (Hogan
Assessment Systems, 2009) และปี ค.ศ. 2010 เรลดี ้ คอนเกอร์ และฮิลล์ (Ready, Conger,

46
& Hill, 2010, p. 78-84) ให้ ค วามเห็ น ว่ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะของคนคุ ณ ภ าพ ควรประกอบ 1)
ความสามารถทางปัญญา พิจารณาจาก สมรรถนะในการเรียนรูค้ วามคิดใหม่ (Catalytic learning
capability) การแปรสภาพการเรียนรูไ้ ปสู่ผลิตภาพ (Translate learning into productive action)
2) บุคลิกภาพ พิจารณาจาก ความสามารถด้านนวัตกรรม (Innovative) ความสามารถไปสู่ความ
ท้าทายได้อย่างมั่นคง (Ability to challenge confidence issues) การจัดการความเสี่ยง (Take
risks) แรงขับสู่ความส าเร็จ (Drive to succeed) 3) การเรียนรู ้ (Learning variable) พิจ ารณา
จาก สรรถนะในการเรียนรูค้ วามคิดใหม่ (Catalytic learning Capability) การแปรสภาพการเรียนรู ้
ไปสู่ ผ ลิ ต ภาพ (Translate learning into productive action) และ 4) แรงจู ง ใจ (Motivation)
พิจารณาจาก การมีแรงขับสู่ความสาเร็จสูง (Driven to excel) จิตวิญญาณกล้าได้กล้าเสีย เป็ น
การมองหาวิธีท่มี ีประสิทธิผลเพื่อความสาเร็จ (Enterprising spirit)
3.1.3 การวัดคนคุณภาพ
จากที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็ นได้ว่า ผู้เชี่ ย วชาญด้านการจัด การทรัพ ยากร
มนุษย์พยายามศึกษาองค์ประกอบหรือตัวบ่งชีข้ องคนคุณ ภาพ เพื่อองค์กรเกิดความแน่ใจว่ามี
ทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีสมรรถนะ (Capability) และมีจุดแข็งอย่างเพียงพอที่จะเผชิญกับความท้าทาย
ทางธุรกิจทัง้ ปั จจุบนั และอนาคตได้ สถาบันนด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศออสเตรเลีย ชื่อว่า People Measures รวมตัวก่อตัง้ ขึน้ ของผูเ้ ชี่ยวด้านจิตวิทยาองค์กรและ
การพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการประเมินและการพัฒนา
เพื่อนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ ตลอดจนเส้นทางการจัดการคนคุณภาพ อันนาไปสูก่ ารปรับปรุงผลการ
ปฏิบตั ิงานทางธุรกิจ (Business performance) ได้นาไปสู่การพัฒนาเครื่องมือการวัดศักยภาพ
สูง (High potential) ซึ่งเป็ นต้นทุนเชิงประสิทธิผล (Cost effective) การสร้างขึน้ ครัง้ นีอ้ าศัยหลัก
คิดทฤษฎี และองค์กรที่มีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีสดุ (Best practice) โดยวัดกลุ่มคนคุณภาพ (Talent pool)
ทาการวัดทัง้ ผลการปฏิบตั ิงาน(Performance และศักยภาพ (Potential) ซึ่งการสร้างเครื่องมือวัด
ครัง้ นีเ้ รียกว่า แบบสอบถามตัวบ่งชีผ้ ูม้ ีผลการปฏิบตั ิงานสูง (The High Performance Indicator
Questionnaire: HPIQ) ซึ่ง ในการสร้างเครื่อ งมื อ วัด นี ้ ทางองค์ก รวัด คนแนะว่า ควรใช้วิธี ก าร
หลากหลาย (A multi method approach) ทาให้ตัวบ่งชีเ้ ข้มแข็งมากขึน้ ไม่ว่าจะใช้การสัมภาษณ์
พฤติ ก รรม(Behavioral interviews) การใช้แ บบทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา(Psychometric testing)
แบบทดสอบความสามารถ(Ability test) บทบาทสมมติ (Role play ) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแบบ
180 หรือ 360 องศา เครื่องมื อนี ้ป ระกอบด้วย 4 ตัวบ่ง ชี ้ ได้แก่ 1) ความสามารถทางปั ญ ญา
(Cognitive ability) พิ จ ารณาจาก การวิเคราะห์ และการแก้ปั ญ หา(Analyzing and Problem

47
Solving) และ การคิดกว้างไกล (Thinking Broadly) มี 10 ข้อ 2) ความสามารถทางสังคมและ
อารมณ์ (Social and emotion ability) พิจ ารณาจาก การเข้าใจผูอ้ ่ืน (Understanding others)
การมีอานาจหรืออิทธิพ ล(Influencing) ความสัม พันธ์กับผู้อ่ืน (Relating to others) การจัดการ
ตัวเอง (Managing self) มี 18 ข้อ 3) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) พิจารณาจาก
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Managing change)การจัดการกับความไม่แน่นอน (Dealing with
ambiguity) มี 9 ข้อ และ 4) การให้ค วามส าคั ญ กั บ ความส าเร็ จ (Achievement orientation)
พิจารณาจาก การพัฒนาตนเอง และให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ (Results focus) มี10 ข้อ รวม
ทัง้ สิน้ 47 ข้อ (People Measures, 2011b, p. 1-18)
ต่อมาในปี ค.ศ. 2016 บริษัท คอร์น เฟอร์รี (Korn Ferry) เป็ นบริษัทในกลุ่มเฮย์
กรุ๊ป (Hay Group) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาและการจัดการทรัพยากรบุคคลชั้นนา
ของโลก ได้สร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะนิสยั (Trait) ของคนคุณภาพ เพื่อใช้สาหรับ การตัดสินใจ
ในการคัดเลือกคนคุณภาพ การพัฒนาปัจเจกบุคคล การระบุผทู้ ่มี ีศกั ยภาพสูง และการปรับปรุงผล
การปฏิบตั ิงาน ทัง้ นีพ้ นื ้ ฐานในการสร้างเครื่องมือวัดฉบับนีไ้ ด้มาจากวิธีการปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศ (Best
practice) แบบวัดนีม้ ีทงั้ หมด 4 ตัวบ่งชีค้ ือ 1) คนและความสัมพันธ์ (People and relationship)
พิจารณาจากการสื่อสาร (Communicative) การมีอิทธิพลเหนือผูอ้ ่ืน (Influencing) ความมั่นใจ
ทางสังคม (Socially confident) การสนับสนุนช่วยเหลือผูอ้ ่ืน (Supportive) และการเป็ นที่ปรึกษา
ให้ผูอ้ ่ืน (Consultative) มีจานวน 5 ข้อ 2) งานและโครงการ (Tasks and projects) พิจารณา
จาก การวิ เคราะห์ (Analytical) ความคิ ด สร้า งสรรค์ (Creative) ความรอบคอบเป็ น ระเบี ย บ
(Methodical) และการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความถูกต้องตามครรลอง (Conscientious) มี 5 ข้อ 3)
แรงขับและอารมณ์ (Drives and emotions) พิจารณาจาก ความสึกผ่อนคลายหรือการสามารถ
ยอมรับ คาวิ พ ากษ์วิจ ารณ์ (Relaxed) ความยืด หยุ่น (Flexible) การตัดสิ น ใจ และมุ่งเน้น การ
ปฏิบตั ิ(Decisive and action-oriented) และมุ่งเน้นความสาเร็จ (Achievement – oriented) มี 5
ข้อ และ4) รู ปแบบการตอบสนอง (Response styles) พิจารณาจาก การนาเสนอตนเอง (Selfpresentation) มี ค วามเข้าใจชัดเจนในจุด แข็ งและจุดอ่อ นของตน หรือ ความต้องการในการ
พัฒ นา (Profile- spread) และแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงหรือการยอมรับได้ในความเสี่ยง (Ratingspread) มี 3 ข้อ แบบทดสอบนีม้ ีทงั้ สิน้ 18 ข้อ ทัง้ นีม้ าตรการประเมินค่าเชิงตัวเลข (Numerical
rating scale) ตัง้ แต่ 1 (ไม่ใช่เลย) ถึง 10 (ใช่ท่ีสดุ ) (Korn Ferry, 2016, p. 1-4)
ปี ค.ศ 2013 เอสเอชแอล กรุ๊ป ซึ่งเป็ นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
ตั้ ง อยู่ ใ นประะเทศอั ง กฤษ สร้า งแบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพ โดยวั ด ด้ า นแรงจู ง ใจ
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(Motivation) แบบวัดนีม้ ี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การมี พลังและความเป็ นพลวัตร (Energy and
dynamism) พิจารณาจาก แรงขับสู่ความสาเร็จ (Achievement) การแข่งขัน(Competitive) การ
กลัวต่อความล้ม เหลว (Fear of failure) การมี พ ลังอานาจ (Power) ความลุ่มลึกในการทางาน
(Immersion) และการให้ความสาคัญไปที่รายได้และกาไรในการทาธุรกิจ (Commercial outlook)
มี 6 ข้อ 2) ความร่วมมื อ (Synergy) พิ จ ารณาจาก ความใฝ่ สัม พัน ธ์ (Affiliation) การมองเห็ น
อนาคตหรื อ ความส าเร็ จ (Recognition) หลั ก การส่ ว นบุ ค คล(Personal principles) ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในงาน (Ease and security) และ การเติบโตในเส้นทางอาชีพ
(Personal growth) มี 5 ข้อ 3) แรงจูง ใจภายใน (Intrinsic) พิ จ ารณาจาก ความสนใจในงาน
(Interest) ความยืดหยุ่นในงาน (Flexibility) ความเป็ นอิสระในงาน(Autonomy) มี 3 ข้อ และ 4)
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic) พิจารณาจาก รางวัลที่เป็ นวัตถุ (Material reward) ความก้าวหน้า
(Progression) และสถานภาพ (Status) มี 3 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 17 ข้อ โดยการกาหนดให้มีมาตร
วัดเป็ น 5 ระดับ ให้คะแนนตามอัตราส่วน โดยเริ่ม ตั้งแต่ 1= ขาดแรงจูใจในการทางานสูงมาก
(Highly demotivating) 2 = ขาดแรงจูงใจในการทางาน (Demotivating) 3 = ไม่เกิดผลกระทบ
หรือมีความเป็ นกลาง (No effect) 4 = มีแรงจูงใจในการทางาน (Motivating) 5 = มีแรงจูงใจใน
การทางานสูงมาก (Highly motivating) (SHL, 2013, p 1-23)
ปี ค.ศ 2017 สมิ ท ธ์ (Smith, 2014, p. 1-6; 2017, p. 1-10) ได้พัฒ นาแบบวัด
คุ ณ ลั ก ษณ ะคนคุ ณ ภาพ โดยวั ด แรงจู ง ใจ (The motivation Questionnaire: MQ) โดยมี 3
องค์ประกอบ คือ 1) ความเป็ นอิสระในงาน (Autonomy) พิจารณาจาก ความสนใจ (Interest)
จริยธรรม (Ethics) การเจริญ เติบโตในเส้นทางอาชีพ(Growth) ความยืดหยุ่นในงาน(Flexibility)
เสรี ภ าพในการท างาน (Independence) ความส าเร็จ ในงาน (Achievement) ความชอบใน
ประเภทธุรกิจ (Business) มี 10 ข้อ 2) ขีดความสามรถเชิงสมรรถนะ (Competency) พิจารณา
จาก พลัง อ านาจ(Power) สถานภาพ (Status) ความก้า วหน้า (Progression) การมองเห็ น
อนาคตหรือความสาเร็จ(Recognition) ความกลัวต่อความล้มเหลว (Fear of failure) ผลตอบแทน
(Remuneration) ความปลอดภัย ในงาน (Job security) มี 10 ข้อ และ 3) ความใฝ่ สัม พัน ธ์
(Relatedness) พิจารณาจาก ความกดดัน (Pressure) การแสดงออกซึ่งการให้บริการกับลูกค้า
หรือผู้ม าติดต่ อ(Customer) การทากิจ กรรม(Activity) การจัด การ (Management) การแข่ง ขัน
(Competition) การทางานเป็ นทีม (Teamwork)มี 10 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 30 ข้อ โดยกาหนดให้มีมาตร
วัด เป็ น 10 อัน ดับ โดยก าหนดดัง ต่อ ไปนี ้ 8-10 หมายถึง มี แรงจูง ใจมาก (Very motivating) 7
หมายถึง มี แรงจูงใจเล็ กน้อย (Slightly motivating) 5-6 หมายถึง (Neutral) ปานกลาง 4 หมด
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แ รงจู งใจ เล็ ก น้ อ ย (Slightly demotivating) 1-3 ห ม า ย ถึ ง ห ม ด แ รงจู งใจ ม า ก (Very
demotivating)
กล่ า วโดยสรุ ป จากองค์ป ระกอบ และการวัด คนคุ ณ ภาพข้ า งต้น จะเห็ น ว่ า
องค์ป ระกอบของคนคุณ ภาพที่ ก ล่ า วไว้ข้า งต้น ผู้เชี่ ย วชาญด้า นการจัด การและการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ส่ ว นใหญ่ น าเสนอไว้ 4 องค์ป ระกอบหลั ก คื อ ความสามารถทางปั ญ ญา
บุคลิกภาพ การเรียนรู ้ และการจูงใจ ส่วนองค์ประกอบที่ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า มีความ
จาเป็ นที่อยู่ในองค์ประกอบเชิงโครงสร้างของคนคุณภาพคือ ความสามารถทางปั ญญา บุคลิกภาพ
และการจูงใจ สาหรับผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า องค์ประกอบคุณลักษณะคนคุณภาพควรประกอบด้วย
4 องค์ป ระกอบหลัก ดัง ที่ก ล่าวไว้ข้างต้น แต่ทั้งนี ้มี มิ ติในการพิ จ ารณาของแต่ล ะองค์ป ระกอบ
แตกต่ า งกั น คื อ 1) ความสามารถทางด้ า นปั ญ ญา พิ จ ารณาจาก การมี วิ สั ย ทั ศ น์ การมี
ความสามารถในการจัด การการเปลี่ ย นแปลง การมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์แ ละ
แก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามท้ า ทายได้ 2) ความสามรถด้า นการเข้า ใจผู้อ่ื น พิ จ ารณาจาก การให้
ความสาคัญ กับความสัม พันธ์ การตระหนักรู ท้ างสัง คม และการชักจูงหรือโน้ม น้าวคนอื่น ๆ 3)
ความสามารถในการเข้าใจตน พิจารณาจาก การตะหนักรู ใ้ นตน เข้าใจอารมณ์ความรู ส้ ึก และ
จัดการอารมณ์ตวั เองได้ ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เผชิญ 4) ความสามารถด้านการปรับตัว
พิจารณาจาก เปิ ดการเรียนรูแ้ ละเปิ ดสูก่ ารเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น มองการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ด้านบวก และ 5) การให้ความสาคัญกับความสาเร็จ พิจารณาจาก การมีความเต็มใจที่จะเผชิญ
กับความท้าทาย ตัง้ เป้าหมายไว้สงู และปรับปรุงความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ
บริ ษั ท เอ ซี ที (ACT, 2009, p. 1-89) สร้า งเครื่ อ งมื อ การวั ด คุ ณ ลั ก ษณ ะ
บุคลิกภาพโดยการ ประเมินคนคุณภาพ (Personality characteristics measured by the talent
assessment) ผู้เข้าร่วมคื อ หัวหน้างานจานวน 1,690 คน การวิเคราะห์ใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิ ง
ส ารวจและการวิ เคราะห์เชิ ง ยื น ยัน (Both exploratory and confirm factor analyses) การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแยกเป็ น 2 กลุ่มดังนี ้ กลุ่มแรกใช้สาหรับการสารวจจานวน 1,183 คน คิดเป็ นร้อยละ
70 คน และกลุ่ม ที่ส องใช้ทดสอบเชิงยืนยัน 507 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 30 มาตรวัดประมาณค่า
ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท์ เริ่มตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีทั้งสิน้ 5 องค์ประกอบ จานวน
31 ข้ อ แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ป ระ ม า ณ 4-5 ข้ อ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย 1) ก า รมี จิ ต ส า นึ ก
(Conscientiousness) พิจารณาจาก ความระมัดระวังในการทางาน (Carefulness) ความมีวินยั
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(Discipline) ความมี ร ะเบี ย บ (Order) 2) ความมั่ น คงทางอารมณ์ (Emotional stability)
พิจารณาจาก ความมั่นคงต่อความกดดันในสถานการณ์ต่าง ๆ (Stability) และ การมองโลกแง่ดี
(Optimism) 3) การประนีประนอม (Agreeableness) พิจารณาจาก การประสานความร่วมมือ
(Cooperation) และ ให้อภัยและมีความเชื่อมันในบุคคลอื่น (Good well) 4) การแสดงออกอย่าง
เปิ ดเผย (Extraversion) พิจารณาจากความสามารถทางสังคม (Sociability) การมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น(Influence) และความพยายาม (Striving) 5)การเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness)
พิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์( Creativity) และ ความฉลาดหลักแหลม รอบรู (Savvy) จาก
การศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analyses: CFA) หาความ
เชื่อมั่นของความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliabilities) พบว่า มีค่าCoefficient
alpha ตั้งแต่ 0.81-0.89 การประมาณค่าความสอดคล้องของโมเดลใช้ค่า Root Mean Square
Error of Approximation (RMSEA) แ ล ะ ค่ า Standardized Root Mean Square Residual
(SRMR) โดยมี ค่ า Factor loading เท่ ากับ และมากกว่า 0.06 โดยที่ สัม ประสิ ทธิ์ ค วามสัม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรที่สงั เกตได้กับตัวแปรคุณลักษณะแฝงหรือค่า Loading ในจานวนทัง้ หมดตัวบ่งชี ้
ความสามารถทางสังคม มี ค่าสูงสุด รองลงมาความมี วินัย และความเป็ นระเบียบ ส่วนความ
พยายามมีค่าต่าสุด โดยพบนัยสาคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ทกุ ตัวบ่งชี ้
ต่ อ มาสถาบัน ด้า นการจัด การและการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในประเทศ
ออสเตรียเลียศึกษาเครื่องมือการประเมินระบบคนคุณภาพ (Talent System Assessment Tool:
TSAT) โดยการศึกษากับ พนั กงานที่มี ผลการปฏิบัติ งานสูง จากองค์กรที่มี การปฏิบัติเป็ นฐาน
ทั้งนีส้ ารวจกับผูน้ าระดับโลก และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทรัพ ยากรมนุษย์ในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ สารวจทัง้ หมด 30 องค์กร รวมแบบสอบถามที่ได้รบั จากผูเ้ ข้าร่วมจานวน 87 คน คิด
เป็ นร้อยละ 90 ของแบบสอบถามทัง้ หมด การเก็บข้อมูลใช้ทงั้ แบบสอบถาม และการให้ขอ้ มูล
ย้ อ นกลั บ การวิ เ คราะห์ ใ ช้ ส ถิ ติ ห าความเชื่ อ มั่ น แบบสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s coefficient alpha) ค่ า Correlation matrix ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) การศึกษามี 4 องค์ประกอบ จานวน 47 ข้อ ประกอบด้วย 1)
สรรถนะทางปั ญญา (Cognitive capacity) พิจารณาจาก ความสามารถในการวิเคราะห์ และการ
แก้ ปั ญ หา (Analyzing and problem solving) มี 5 ข้ อ และ การคิ ด กว้ า งไกล (Thinking
broadly) มี 5 ข้อ 2) สมรรถนะทางสั ง คมและ อารมณ์ (Social and emotion capacity)
พิ จ ารณาจาก การเข้า ใจผู้อ่ื น (Understanding others) มี 5 ข้อ การมี อ านาจหรื อ อิ ท ธิ พ ล
(Influencing) มี 4 ข้อ ความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ื น (Relating to others) มี 4 ข้อ การจัด การตัวเอง
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(Managing self) มี 5 ข้ อ 3) ความสามารถในการปรับ ตั ว (Adaptability) พิ จ ารณ าจาก
ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Managing change) มี 4 ข้อ การจัดการกับความ
ไม่ แ น่ น อน (Dealing with ambiguity) มี 5 ข้อ และ 4) การให้ค วามส าคั ญ กั บ ความส าเร็ จ
(Achievement orientation) พิจารณาจาก ความสามารถในการพัฒ นาตนเอง มี 5 ข้อ และให้
ความส าคั ญ กั บ ผลลั พ ธ์ (Results Focus) มี 5 ข้อ ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ค่ า Cronbach’s
coefficient alpha ตัง้ แต่ 0.87-0.91 ทัง้ นีค้ ่าความเชื่อมั่นของตัวบ่งชีส้ งู สุดคือ สรรถนะทางปั ญญา
และ สมรรถนะทางสังคมและ อารมณ์ สาหรับค่าCorrelation matrix ตัง้ แต่ 0.64 - 0. 86 ค่าเฉลี่ย
= 3. 51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55 (People Measures, 2011a, p. 1-18)
จากงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกับคุณ ลักษณะของคนคุณ ภาพด้านทักษะทาง
ปั ญ ญา แรงขับ สู่ค วามส าเร็จ ทัก ษะทางสัง คมในการเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อ่ื น เป็ น
องค์ประกอบของคุณลักษณะคนคุณภาพที่นกั วิจยั ส่วนใหญ่คน้ พบในคุณลักษณะของคนคุณภาพ
และรองลงมาคือ ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการเรียนรู ้
3.2 ความหมาย องค์ประกอบ และการวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
3.2.1 ความหมายความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีโครงสร้างซับซ้อนและการให้นิยามความหมาย
แตกต่างกันไปในแต่ ล ะมิ ติ ซึ่งผู้ท่ีให้ ค วามหมายมี ทั้ง ผู้ป ฏิ บัติ ง านในองค์ก รที่ มี ประสบการณ์
เกี่ยวกับการสร้างความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และนักวิชาการ อย่างไรก็ดี การศึกษาครัง้ นี ้
ผูว้ ิจัยเลือกนิยามความหมายจากทัง้ ที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิ และนักวิชาการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างหลากหลายของแนวคิด เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับการกาหนดองค์ประกอบของตัวแปร
ความยึดมั่นผูกกันของพนักงานให้ครอบคคลุมและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั และบริบท
ในการศึกษาต่อไป
การให้ความหมายความยึดมั่นผูกพันในงานระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นไปที่ความรูส้ กึ ที่มี
ต่อ บทบาทในงาน คาห์น (Kahn, 1990) ให้ความหมายว่า เป็ น ความรู ส้ ึก ของพนักงานที่ จ ะ
แสดงออกอย่ า งเต็ ม ที่ ต่ อ บทบาทในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ด้า นร่ า งกาย (Physical) สติ ปั ญ ญา
(Cognitive) และ อารมณ์ (Emotional) เช่ น เดี ยวกับ ซอยฟี ลิ , ซาลาโนวา, กอนซา เลซ โรมา
และเบคเคอร์ (Schaufeli, Salanova, Gonza lez-Roma, & Bakker, 2002) ให้ ค วามเห็ น ว่ า
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน เป็ นความรูส้ ึกทางสภาวะทางจิตด้านบวกที่มีต่องาน และยินดีท่ี
จะทุ่มเทอุทิศในงาน (Dedication) มีความขยันขันแข็งที่จะทางาน (Vigor) และมี ความรู ส้ ึกเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Absorption)
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ส่ว น ฮาร์เทอร์ ชมิ ด ท์ และเฮย์ส (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002, p. 268279) ให้ความหมายว่า เป็ นความรูส้ ึกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงาน และความพึงพอใจในงานของ
ปัจเจกบุคคล (Involvement and satisfaction) ตลอดจนความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ที่มีต่อ
งาน นอกจากนี ้ นิล ซัล และซิมมอนส์ (Nelson & Simmons, 2003) มองความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน นอกจากเป็ นความรูส้ ึกทางอารมณ์ดา้ นบวกของพนักงานที่มีต่องานแล้ว ยังพบว่า งาน
เหล่านั้นเต็มไปด้วยความหมาย (Meaningful) และภาระงานที่รบั ผิดชอบมีความสามรถในการ
จัดการได้ และมีความหวังที่จะทางานต่อไปในอนาคต
นอกจากนีย้ งั มีความหมายว่าเป็ นความตัง้ ใจ และความสามารถของพนักงานใน
การช่ ว ยให้ บ ริ ษั ทป ระสบ ความส าเร็ จ (willing the company to contribute to company
success) และทุ่มเทเวลา และพลังสมองไปที่งาน (Putting extra time, brainpower and energy
into their work) (Towers Perrin, 2003, p. 1) ตลอดจนเป็ น ความผูก พัน ด้า นสติ ปั ญ ญา และ
อารมณ์ (Emotional and intellectual commitment) ของพนักงานที่ม่งุ ทัง้ องค์กร และงานประสบ
ความส าเร็จ (Hewitt Associates, 2004) และถื อได้ว่าเป็ นเจตคติด้านบวกของพนักงานที่มี ต่ อ
องค์ก ร และมุ่ง ที่จ ะสร้างคุณ ค่ า โดยที่พ นักงานมี ค วามตระหนักในบริบ ทของธุ รกิ จ และงาน
(Awareness of business context and work) ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลทัง้ งานและ
องค์กร (Robinson, Perryman, & Hayday, 2004) ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้ความหมายคล
อบคลุมไปยังเพื่อ นร่วมงาน ดังเช่นความหมายของ ไวจายานที (Vaijayanthi, Shreenivasan, &
Prabhakaran, 2011) ให้ความหมายว่า เป็ นระดับอารมณ์ทางบวกหรือทางลบของพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อร่วมงาน และองค์กร ซึ่งพนักงานมีความรู ส้ ึกอย่างเต็มที่ในการเต็มใจที่จะ
เรียนรูง้ าน และแสดงพฤติกรรมในงาน
ดัง นั้น จากความหมายของต้น ผู้วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า การยึด มั่ น ผู ก พั น ของ
พนักงาน หมายถึง เป็ นความรู ส้ ึกด้านบวกที่มีต่องาน โดยยินดีและเต็มใจอย่างเต็มที่ท่ีจะทุ่มเท
อุทิศในงาน (Dedication) มีความขยันขันแข็งที่จะทางาน (Vigor) และมีความรูส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกับงาน (Absorption) และความรูส้ กึ ด้านบวกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวที่มีต่อองค์กร รูส้ ึกเกี่ยวพัน
กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในการลงทุนลงแรง เพื่อร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จ
3.2.2 องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
การกาหนดองค์ประกอบเชิงโครงสร้างความยึดมั่นผูกพัน (Engagement) ของ
พนักงาน บางครัง้ ความผูกพัน (Commitment) ของพนักงานมาใช้รว่ มด้วย เนื่องจาก คาว่า ความ
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ผูกพันมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับคาว่า ความยึดมั่นผูกพัน โดยความผูกพันเพื่อแสดงรูส้ ึกถึงเจต
คติ ด้ า นบวกที่ มี ต่ อ องค์ ก ร (McBrain, 2006, p. 21-32) ดั ง นั้ น แนวคิ ด นี ้ จ ะน าเสนอใน
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
สถาบันวิจัยและที่ปรึกษาด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ คือ ไอเอสอาร์ (ISR,
2004) ได้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบความยึ ด มั่ นผู ก พั น ของพ นั ก งาน โดยเรี ย กว่ า 3D Model of
Engagement มี 3 องค์ป ระกอบคื อ 1) ด้านการรู ค้ ิ ด (Cognitive) หมายถึ ง การที่ พ นัก งานคิ ด
เกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ ความเชื่อที่มีต่อเป้าหมายองค์กร 2) ด้านความรูส้ ึกหรืออารมณ์ (Affective
or emotion) เป็ นความรูส้ ึกหรืออารมณ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร และ3) พฤติกรรม (Behaviors)
หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกมามีความสัมพันธ์กับองค์กร ได้แก่ การตัง้ ใจที่จะคงอยู่
และความกระตือรือร้นในการทางานให้กบั องค์กร
ต่อมา เชคส์ (Saks, 2006, p. 600-819) ให้ความเห็นว่า ความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานควรประกอบด้วยความส าคัญ 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความยึดมั่นผูกพันต่องาน
(Work engagement) และ2) ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational commitment) เช่นเดียวกับ
การแบ่ ง องค์ป ระกอบการวัด ของ เทลย์เลอร์ เลลสัน (Taylor Nelson, 2004) ได้แ บ่ ง การวัด
ออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมั่นผูกพันต่องาน (Work engagement) และ 2) ความ
ผูกพัน ต่อองค์กร (Organizational commitment) ส่วนซอยฟี ลิ , ซาลาโนวา, กอนซา เลซ โรมา
และเบคเคอร์ (Schaufeli, Salanova, Gonza ́ lez-Roma, & Bakker, 2002) เป็ นการมุ่งเน้นนไป
ที่ปัจจัยความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work engagement) โดยพิจารณา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ รูส้ ึก
ทางสภาวะทางจิตด้านบวกที่มีต่องาน และยินดีท่ีจะทุ่มเทอุทิศในงาน (Dedication) มีความขยัน
ขันแข็งที่จะทางาน (Vigor) และมีความรูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Absorption)
3.2.3 การวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
การศึกษาแนวคิดความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ส่วนใหญ่มาจากที่ปรึกษาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้สร้างเครื่องมือในการวัด และแนวคิดความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน หลาย
องค์กรในการวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ได้มีการสร้างแบบวัดขึน้ มาเอง โดยอาศัยมุมมอง
จากพนัก งานภายในองค์กร หรืออาจมี การปรับ แบบวัดที่ ทั้ง นัก วิช าการและผู้ ป ฏิ บัติ งานด้าน
ทรัพ ยากรมนุษย์ส ร้างขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการวัดในองค์กรนั้น ๆ ส าหรับการวิจัยนี ้
สามารถสรุปเครื่องมือการวัดดังต่อไปนี ้
เริ่มแรกการวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่องาน ใช้แบบวัดความเหนื่อยล้า
ในงาน ของมาส์เลคช์ (Maslach Burnout Inventory: MBI) เป็ นเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพัน
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ต่องาน โดย มาส์เลคช์, ซอยฟี ลิ และไลเทล์ (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001, p. 397-422)
มีความเห็นว่า แบบวัดความเหนื่อยล้าในงานสามารถนามาวัดความยึดมั่นผูกพันในงานได้ โดยให้
คะแนนตรงข้ามกับความเหนื่อยหน่ายในงานทัง้ 3 มิติ ได้แก่ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional
exhaustion) การลดสภาวะความเป็ นมนุษย์(Depersonalization) และความสามารถในอาชี พ
(Professional efficacy) โดยบุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานมีคะแนนต่า ในมิติความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ และการลดสภาวะความเป็ น มนุษ ย์ และมี คะแนนสูง ในความสามารถในอาชี พ
ซอยฟี ลี และแบคค์เคอร์ (Schaufeli & Bakker, 2004, p. 293-315) โต้แย้งว่า การวัดเครื่องมื อ
ชนิดเดียวกันในการวัดความเหนื่อยล้าในงานและความยึดมั่นผูกพันต่องาน ทาให้เกิดข้อสงสัยใน
ความแตกต่างของผลลัพธ์ท่ีจะได้จากการวัด เนื่องจากนักวิชาการกลุ่มนีม้ ีความเห็นว่า ผลลัพธ์ท่ี
เป็ นทางบวกและทางลบมีภาวะที่เป็ นอิสระจากกัน
อย่างไรก็ดี กลุ่มนักจิตวิทยา เห็นว่า การวัดความยึดมั่นผูกพันในงานควรมีแบบ
วัดโดยเฉพาะเพื่อตรงกับแนวคิดและโครงสร้าง ได้พฒ
ั นาแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานขึน้ ซึ่ง
เป็ น แบบสอบถามรายงานตนเอง (A self-report questionnaire) เรียกว่า “The Utrecht Work
Engagement Scale (UWES)” ประกอบด้วย 3 มิติ ความขยันขันแข็งที่จะทางาน (Vigor) จานวน
6 ข้อ ทุ่มเทอุทิศในงาน (Dedication) จานวน 5 ข้อ และความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน
(Absorption) จานวน 6 ข้อ รวมทัง้ สิน้ จานวน 17 ข้อ ใช้มาตรวัดมาตราประมาณค่าตัง้ แต่ 0 ถึง
6 กรณี 0 คือ ไม่เคยเลย (Never) รูส้ ึกต่อเหตุการณ์นนั้ ๆ เลย ส่วนจาก 1 ถึง 6 เป็ นความรู ส้ ึกที่
แสดงถึงความบ่อยครัง้ ต่อเหตุการณ์นั้น ๆ กล่าวคือ 1 = แทบจะไม่เคย 2 = นาน ๆ ครัง้ 3 =
บางเวลา 4 = บ่อยครัง้ 5 = บ่อยครัง้ มาก และ 6 = ตลอดเวลา ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
มี ค่ า Cronbach ‘s alpha อยู่ ร ะหว่ า ง 0.80 และ 0.90 (Schaufeli, Salanova, Gonza ́ lezRoma, & Bakker, 2002; Schaufeli, Bakker & Salanova, 2003, as cited in Bakk &
Schaufeli, 2017) และแบบวัดนี ้ ได้น าไปแปลหลายภาษา และน าไปใช้ในหลายประเทศ เช่ น
ภาษาภาษาดัตช์ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษานอร์เวย์ ภาษาสเปน ภาษากรีซ ภาษา
รัส เซี ย และภาษาโปรตุ เกส เป็ น ต้น ส าหรับ การน าไปใช้แ ต่ ล ะประเทศได้มี ก ารตรวจสอบ
คุณสมบัติทางการวัด โดยปรากฏผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสนับสนุนไปในทิศทาง
เดียวกันว่า องค์ประกอบทั้ง 3 มิติ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี (Bakker & Schaufeli, 2017)
ส าหรับ ประเทศไทย ศึ ก ษาความผู ก พัน ต่ อ งาน ได้พัฒ นาเครื่อ งมื อ วัด โดยประยุก ต์จ าก The
Utrecht Work Engagement Scale (UWES) และใช้จากต้นฉบับที่มี 17 ข้อ และได้มีการปรับข้อ
คาถามแต่ละข้อให้เหมาะสมกับบริบท ยกตัวอย่างเช่น ภคพร เล็กขาว (2551) พัฒนาเครื่องมือวัด
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ความยึดมั่นผูกพันในงาน แบ่งเป็ น 3 มิติ คือ 1) ความขยันขันแข็งที่จะทางาน มีจานวน 11 ข้อ
2) ทุ่มเทอุทิศในงาน มีจานวน 10 ข้อ และ 3) ความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน มีจานวน 8
ข้อ รวมทั้งสิน้ จานวน 29 ข้อ ใช้มาตรวัดมาตราประมาณค่าตัง้ แต่ 1 ถึง 5 กล่าวคือ 1=ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 2=ไม่เห็นด้วย 3=ไม่แน่ใจ 4=เห็นด้วย 5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในส่วนของค่าความ
เชื่ อมั่นของเครื่องมื อวัดทั้งฉบับ มี ค่า Cronbach ‘s alpha 0.93 ต่ อมา ประเวศ ชุ่ม เกษรกูลกิ จ
(2554) ได้พฒ
ั นาแบบวัด ชนิด 3 มิติ ประกอบด้วย 1) ความขยันขันแข็งที่จะทางาน มีจานวน 8
ข้อ 2) ทุ่มเทอุทิศในงาน มีจานวน 8 ข้อ และ 3) ความรูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน มีจานวน 8
ข้อ รวมทัง้ สิน้ จานวน 24 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่าตัง้ แต่ 1 ถึง 5 กล่าวคือ 1=
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2=ไม่เห็นด้วย 3=เห็นด้วยปานกลาง 4=เห็นด้วยมาก 5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ วัด ทั้ง ฉบับ มี ค่ า Cronbach ‘s alpha 0.90 และมี ก ารวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวแปรสังเกตได้สามารถใช้วดั ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันต่องานได้
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีตัวแปรความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงานมีค่า
ความเชื่อมั่นสูงสุด มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor loading) = 0.38
เทลย์เลอร์ เลลสัน (Taylor Nelson, 2004) ได้สร้างแบบวัดที่เรียกว่า Employee
ScoreTM โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 องค์ ป ระกอบหลั ก 1) ความยึ ด มั่ นผู ก พั น ต่ อ งาน (Work
engagement) ประกอบด้วยการประเมินภาพรวมของงาน เปรียบเทียบระหว่างงานปัจจุบนั และสิ่ง
กาลังทา และงานอื่น ๆ และความตั้งใจที่จ ะทางานอย่างต่อเนื่องในงานนั้น ๆ ตลอดจนมี แรง
บันดาลที่ทางาน ยกตัวอย่างเช่น การทางานไม่ได้มองเพียงรายได้อย่างเดียว 2) ความผูกพันต่อ
องค์กร (Organizational commitment) เป็ นการประเมินภาพรวมขององค์กร เปรียบเทียบระหว่าง
องค์กรปัจจุบนั กับองค์กรอื่น ๆ ที่เป็ นทางเลือกของพนักงาน และความตัง้ ใจที่คงอยู่ในองค์กร
ในปี เดี ย วกั น เฮวิ ท และ บู ร ์ค (Burk, 2003) ได้ พั ฒ นาแบบวั ด เรี ย กว่ า
“Employee Engagement Index” (EEI)TM มีการวัด 6 องค์ประกอบ 1) องค์กร-วัดผลตอบแทน
สินค้า และบริการ 2) กลุ่มงาน-วัดคุณภาพชีวิต การประสานความร่วมมือ และการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 3) เส้นทางอาชีพ -วัดการพัฒ นาและความก้าวหน้าในงาน 4) ลูกค้า-วัดการมุ่งเน้น
ลูกค้า การตอบสอนงความต้องการลูกค้า และความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 5) งาน-วัด
ความท้ายในการทางานและความเครียดจากการทางาน 6) ผูจ้ ดั การ-วัดความเป็ นธรรม และการ
สนับสนุน
ส าหรับ ในเมื องไทย รักษ์รศั มี วุฒิ ม านพ (2555) ได้พัฒ นาเครื่องมื อวัดความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยอาศัยหลักคิด 3D Model of Engagement มี 3 องค์ประกอบ
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คือ 1) ด้านการรูค้ ิด มีจานวน 5 ข้อ 2) ด้านความรูส้ ึก มีจานวน 7 ข้อ และ 3) พฤติกรรม มีจานวน
6 ข้อ รวมทัง้ สิน้ จานวน 18 ข้อ ใช้มาตรวัดมาตราประมาณค่าตัง้ แต่ 1 ถึง 5 กล่าวคือ 1=เห็น
ด้วยน้อยที่สุด 2=เห็นด้วยน้อย 3=เห็นด้วยปานกลาง 4=เห็นด้วยมาก 5=เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดมีค่า Cronbach ‘s alpha ด้านการรูค้ ิด 0.86 ด้านความรูส้ ึก 0.92
และด้านพฤติกรรม 0.88 ต่อมา ฐิ ติมา หลักทอง (2557) ได้พัฒ นาเครื่องมือวัดความผูกพันต่อ
องค์กร ที่สร้างมาจากพอร์ตเตอร์ และคณะ ในปี 1974 (Porter et al.) วัดองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
1) ด้านการยอมรับเป้าหมาย มีจานวน 5 ข้อ 2) ด้านความเต็มใจ มีจานวน 4 ข้อ และ 3) ด้าน
ความต้องการที่จะเป็ นสมาชิกองค์กร มีจานวน 5 ข้อ รวมทัง้ สิน้ จานวน 14 ข้อ ใช้มาตรวัดมาตรา
ประมาณค่าตัง้ แต่ 1-4 กล่าวคือ 1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2=ไม่เห็นด้วย 3=เห็นด้วย 4=เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดมีค่า Cronbach ‘s alpha 0.78
ดัง นั้น ในงานวิ จัย นี ้ เพื่ อ ความครอบคลุม ในการวัด ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของ
พนักงานที่มีต่องาน และองค์กร ผูว้ ิจัยจะแบ่งการวัดองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานตามแนวคิดของเชคส์ (Saks, 2006, p. 600-819) แบ่งเป็ น 2 มิติ ได้แก่ 1) ความยึดมั่น
ผู ก พั น ต่ อ งาน (Work engagement) แ ล ะ 2) ค วาม ผู ก พั น ต่ อ อ งค์ ก ร (Organizational
commitment) สาหรับการวัดความยึดมั่นผูกพันต่องาน เป็ นการวัดจากความรูส้ ึกทางสภาวะทาง
จิตด้านบวกที่มี ต่องาน และยินดีท่ีจะทุ่ม เทอุทิศในงาน (Dedication) มี ความขยันขันแข็งที่จ ะ
ทางาน (Vigor) และมีความรูส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Absorption) ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจะพัฒนา
เครื่อ งมื อ วัด โดยปรับ ใช้ข้อ ค าถามจากแบบวัด ความยึ ด มั่น ผู ก พั น ในงานขึ น้ มี ลัก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบรายงานตนเอง (A self-report questionnaire) เรียกว่า “The Utrecht Work
Engagement Scale (UWES)” จากฉบับ 17 คาถามของซอยฟี ลี และแบคค์เคอร์ (Schaufeli &
Bakker, 2003, as cited in Bakker & Schaufeli, 2017) โดยเบือ้ งต้นแปลข้อคาถามบางข้อจาก
ต้นฉบับ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาครัง้ นี ้ ส่วนการวัดความผูกพันที่มีต่อ
องค์ก รผู้วิ จัย ใช้แ นวคิ ด 3D Model of Engagement ของไอเอสอาร์ (ISR, 2004) นั่น คื อ เป็ น
ความคิด ความรู ส้ ึกหรืออารมณ์ และพฤติกรรมด้านบวกของพนักงาน ว่าตนเองเป็ นอันเหนึ่งอัน
เดียวกับเป้าหมายองค์กร และเต็มใจที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กร อีกทัง้ รูส้ กึ ผูกพันที่จะทางานให้กบั
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และรับรูถ้ ึงการร่วมรับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
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3.3 ความหมาย องค์ประกอบ และการวัดผลการปฏิบัติงาน
3.3.1 ความหมายของผลการปฏิบตั ิงาน
การนิ ย ามผลการปฏิ บั ติ ง านในบริ บ ทขององค์ ก ร โดยปกติ นิ ย ามไปสู่
ความสาเร็จของสมาชิกในเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากในเชิงของการจัดการและการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์พนักงานเป็ นทรัพยากรขัน้ พืน้ ฐานที่มีความสาคัญในการเผชิญกับความท้าทายใน
การแข่งขัน (Luthans & Stajkovic, 1999; Pfeffer, 1994) นอกจากนี ้ แนวคิดความยึดมั่นผูกพันที่
มีต่อผลการปฏิบัติ งานเป็ นมุม มองที่มี ต่อพนักงานว่าเป็ นเป็ นสินทรัพ ย์และมี คุณ ค่า ซึ่งผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมีบทบาทสาคัญสาหรับผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร ซึ่งผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเป็ นต้นกาเนิดที่จะระบุว่า พนักงานควรทาอะไรหรือไม่ควรทาอะไร อย่างไรก็ตาม ผล
การปฏิ บัติ ง านของพนัก งานมี ค วามแตกต่ า งกัน ทั้ง ในเชิ ง ของการนิ ย ามและโครงสร้า งหรื อ
องค์ประกอบในการวัด ซึ่งมี แนวคิดหลากหลาย ขึน้ อยู่กับผู้นิยามที่จ ะให้ความหมายว่าจะยึด
หลักการอะไรเป็ นสาคัญ (Ramawickrama, Opatha, & PushpaKumari, 2017, p. 66-81) โดยมี
รายละเอียดที่จะนาเสนอดังต่อไปนี ้
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึง เป็ นผลลัพธ์จากการทางานในหน้าที่
ความรับ ผิดชอบหรือกิจกรรมที่ท าในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (Bernardin & Russell, 1998)
หรื อ อาจจะกล่ า วได้ว่ า เป็ น ผลลัพ ธ์ทั้ง หมดในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งาน (Hunter, 1986;
Deadrick & Gardner, 1997, p. 317-342) โดยความสาเร็จหรือผลลัพ ธ์จากการปฏิบัติงานของ
พนัก งาน มี เกณฑ์ก ารวัด 2 ลัก ษณะ คื อ ปริม าณงาน (Quality of output) และคุณ ภาพงาน
(Quality of output) (Opatha, 2015) และความสาเร็จในผลการปฏิบตั ิงานอาจจะหมายรวมถึง
เวลาในการผลิต (Timeline) และการติดต่อประสานร่วมด้วย (Gungor, 2011)
จากการสืบค้นข้อมูลในพจนานุกรมธุรกิจ (Business dictionary, 2016) ได้ให้
ความหมายว่า ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ การบรรลุความสาเร็จของงาน โดยวัดจาก
มาตรฐานความถู ก ต้อ ง (Aaccuracy) ขี ด ความสามารถเชิ ง สมรรถนะ(Competency) ต้น ทุ น
(Cost) และความรวดเร็ว (Speed) ในการทางาน ทัง้ นีใ้ นสัญญาการปฏิบตั ิงานถือว่าผูป้ ฏิบตั ิตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้บรรลุเป้าหมายตามภาระผูกพัน นอกจากนี ้ โบวี่ และคณะ (Bovee .at al., 1993, p 175)
ให้ค วามหมายที่ ส ะท้อนถึง ความพยายามของบุคคล เพื่ อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ อัน ก่อ ให้เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ร ส่ ว น เจมส์ (Jame, 2012) ให้ค วามหมายว่ า ผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน คื อ การกระท าหรื อ กระบวนการในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การท าหน้า ที่ ใ ห้ป ระสบ
ความสาเร็จ
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ดัง นั้น จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัย มี ความเห็ น ว่า ผลการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงาน หมายถึง ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานพนักงานทัง้ ด้านปริมาณงานหรือการบรรลุตาม
เป้าหมายที่ กาหนด ด้านคุณ ภาพ ปฏิ บัติ งานได้ถูกต้อ ง และสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า
ภายใน และลูกค้าภายนอกองค์กรในการให้บริการ ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า
3.3.2 องค์ประกอบของผลการปฏิบตั ิงาน
แนวคิดในการศึกษาผลการปฏิบตั ิงานซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
มีเป้าหมายเพื่อแยกแยะปั จจัยหรือองค์ประกอบในการวัด อันส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ขององค์กร (Coens & Jenkins, 2002) สาหรับการวัดผลการปฏิบตั ิงานมีขอ้ ความที่กล่าวกันและ
ยอมรับว่าเป็ นจริงโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์ (Axiom) กล่าวไว้ว่า ถ้าคุณไม่สามารถวัดมันได้แล้ว คุณก็ไม่
สามารถจัดการมันได้เช่นกัน (If you can't measure it, you can't manage it) จึงเป็ นเหตุผลให้
องค์ก รมี ระบบการวัด ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานขึ น้ (Platts & Sobotka, 2010) ฉะนั้น
องค์ป ระกอบของผลการปฏิ บัติ ง านที่ น าไปสู่ก ารวัด ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานมี ค วาม
จาเป็ นต้องโปร่งในอธิบายได้ชดั เจน และมีความสัมพันธ์กบั งานที่พนักงานคนนัน้ ๆ ต้องปฏิบตั ิให้
ส าเร็ จ ซึ่ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานระดั บ บุ ค คลมี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะพิ จ ารณาไปที่
องค์ป ระกอบเชิ ง พฤติ ก รรมของพนัก งาน (Employee behavior) และการประเมิ น งาน (Work
performance) ร่วมด้วย (O’Donnel & O’Brien, 1999, p. 1-18) ซึ่งการประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิ บัติ ง าน บาวแมน (Bauman, 1984) แนะน าว่ า พฤติ ก รรมที่ ส ามารถสัง เกตและวัด ได้โดย
ผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจา การสื่อข้อความด้วยลายลักษณ์อกั ษร
ความรอบรูใ้ นงาน เสถียรภาพในการปฏิบตั ิงาน การตัดสินใจและคุณภาพของการตัดสินใจ ภาวะ
ผูน้ า การจัดองค์กรและการวางแผน และการใช้ทรัพยากร เป็ นต้น
เบอร์นาร์ด และเบทที (Bernardin & Beatty, 1984) ได้กาหนดองค์ประกอบเชิง
โครงสร้างของผลการปฏิบัติงานของพนักงานไว้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) คุณภาพ 2) ปริมาณ 3)
ระยะเวลา 4) ประสิ ท ธิ ผ ลในเชิ ง ต้น ทุ น (Cost-effectiveness) 5) ความต้อ งการในการดูแ ล
(Need for supervision) 6) ผลกระกระทบของความสัม พันธ์ (Interpersonal impact) สาหรับ
วิส ์เวสวาร์ (Viswesvaran, 1996, p. 557-574) แบ่ ง เป็ น 10 องค์ป ระกอบ คื อ 1) ผลิ ต ภาพ 2)
ความพยายาม 3) ความรอบรู ใ้ นงาน 4) ความสามารถในเชิ งการบริห าร 5) คุณ ภาพงาน 6)
ความสามารถในการสื่ อ สาร 7) ภาวะผู้น า 8) ความสามารถด้านความสัม พัน ธ์ 9) การได้รับ
เรื่องราวร้องเรียนจากผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง และ 10) ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
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3.3.3 การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
จากแนวคิดเกี่ยวกับนิยามความหมายของผลการปฏิบตั ิงาน และองค์ประกอบ
ในการวัด ได้มีผสู้ ร้างแบบวัดผลการปฏิบตั ิงานขึน้ ตามจุดมุ่งหมายที่ผสู้ ร้างต้องการวัด ดังต่อไปนี ้
กลุ่มแรก เป็ นการสร้างแบบวัดผลการปฏิบตั ิงานโดยยึดทัง้ ผลสาเร็จของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ทาให้งานสาเร็จ ยกตัวอย่างเช่น ศศิธร จิมากรณ์ (2556) ได้พฒ
ั นา
เครื่องมื อการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยแบ่ งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1)
ปริมาณงาน จานวน 4 ข้อ และ 2) คุณภาพของงาน จานวน 4 ข้อ และ 3) ความทันเวลา จานวน
4 ข้อ โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = น้อย และ 1= น้อย
ที่สุด เครื่องมือวัดแต่ละด้านมีความเชื่อมั่นดังนี ้ 1) ด้านปริมาณงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.77 2) ด้านคุณภาพของงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 3) ด้านความทันเวลา มีค่าความ
เชื่ อ มั่น เท่ ากับ 0.85 และ ชูเกี ยรติ ยิ ม้ พวง (2554) พัฒ นาเครื่องมื อ วัด ผลการปฏิ บัติ งานของ
พนักงาน แบ่งออกเป็ น 6 องค์ประกอบคือ 1) ด้านปริม าณ มี จานวน 3 ข้อ 2) ด้านคุณ ภาพ มี
จานวน 3 ข้อ 3) ด้านการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน มีจานวน 3 ข้อ 4) ความรอบรูใ้ นหน้าที่ มีจานวน 3
ข้อ 5) การเป็ นผูน้ า มีจานวน 3 ข้อ และ 6) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และการเข้า
ร่วมกิจกรรมมีจานวน 3 ข้อ โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ 5 = เห็นด้วยอย่างมาก 4 = เห็นด้วย 3= ไม่
แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย และ 1=ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ความเชื่อมันของเครื่องมือทัง้ ฉบับ 0. 94 และ
สุดท้าย สมยศ แย้มเผื่อน (2551) แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านปริมาณ มีจานวน 4 ข้อ
2) ด้านคุณภาพ มีจานวน 4 ข้อ 3) ด้านผลผลิต มีจานวน 2 ข้อ โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ 5 = ดี
มาก 4 = ดี 3= ปานกลาง 2 = ไม่ดี และ 1=ไม่ดีอย่างมาก ความเชื่อมันของเครื่องมือทัง้ ฉบับ 0.
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กลุ่มที่สอง เป็ นการสร้างแบบวัดผลการปฏิบตั ิงานโดยยึดผลสาเร็จของงาน
โดยพิจารณาจาก ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยกตัวอย่างเช่นอังศิ
นันท์ อินทรกาแหง นริสราพึ่งโพธิ์สภ สุดารัตน์ ตันติ วิวัทน์ นิพนธ์ แสงด้วง และ ยุวดี จันทะศิริ
(2558, น. 1-211) ศึกษาเรื่องการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง ได้
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม คนคุ ณ ภาพ
เครื่องมือวัดประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) ผลผลิต (output) วัดจากความสามารถในปฏิบตั ิงานตาม
เกณฑ์ตัวชีว้ ัด มีจานวน 5 ข้อ 2) ผลลัพธ์ (Outcome) วัดจากการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่วมงาน มีจานวน 6 ข้อ และ
3) ผลกระทบ (Impact) เป็ นนวัตกรรมที่สง่ ผลประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและสร้างประโยชน์แก่
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ส่วนรวม มีจานวน 10 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 21 ข้อ การวัดแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ 5 = ระดับความเป็ นจริง
มากที่สดุ 4 = ระดับความเป็ นจริง 3 = ระดับความเป็ นจริงปานกลาง 2 = ระดับความเป็ นจริง
น้อย 1 = ระดับความเป็ นจริงน้อยที่ สุด เช่นเดียวกับที่ พัช พาคู มาริ (Pushpakumari, 2008,
p. 89-105) ได้พัฒนาแบบวัดการปฏิบตั ิงาน แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยประสิ ทธิภ าพ พิจารณาจากเทคนิควิธีการทางานที่สร้างผลงานได้ม ากและมี คุณ ภาพ การ
ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้เวลาน้อย สาหรับประสิทธิผล พิจารณาจาก บรรลุความสาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร โดยให้คะแนนประมาณค่า 5 ระดับ ไม่จริงที่สดุ (1 คะแนน) ถึงจริงที่ สุด (5
คะแนน) ดังนัน้ ผูท้ ่ีได้คะแนนสูงแสดงว่า เป็ นผูท้ ่ีมีผลสัมฤทธิ์สงู และในทานองเดียวกัน บาร์ทูสิ ว วิ เ ซน และซาคาลิ ท (Bartuseviciene & Sakalyte, 2013, p. 48-50) สร้า งแบบวั ด การ
ปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูง เกณฑ์ท่ีใช้คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประสิทธิภาพ
พิจารณาจาก การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร โครงสร้างวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการสร้าง
ผลงานให้ได้มากและมีคุณภาพ ส่วนประสิทธิผล พิจารณาจากความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานที่
บรรลุเป้าหมายและวิสยั ทัศน์องค์กร โดยให้คะแนนประมาณค่า 5 ระดับ ไม่จริงที่สุ ด (1 คะแนน)
ถึงจริงที่สุ ด (5 คะแนน) ผูท้ ่ไี ด้คะแนนสูงแสดงว่า เป็ นผูท้ ่ผี ลสัมฤทธิ์สงู
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบโครงสร้างการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ใช้ตัวบ่งชีใ้ นการประเมินผสมผสานกันไปทั้งในเชิงของความสาเร็จของงานทั้งด้านปริมาณงาน
และคุ ณ ภาพงาน และเชิ ง พฤติ ก รรมในการปฏิ บัติ ง าน ดัง นั้น การศึ ก ษาครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ใช้
องค์ป ระกอบในการวัด เชิ ง โครงสร้า งผลการปฏิ บัติ ง านด้า นปริม าณงาน และคุ ณ ภาพงาน
(Opatha, 2015) และพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน โดยการใช้ทรัพยากร (O’Donnel, & O’Brien.
1999) เนื่องจากการวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่สายการผลิตมี
ความจาเป็ นต้องพิจารณาผลิตภาพเชิงการผลิตโดยรวม นั่นคือการพิจารณาอัตราส่วนระหว่าง
ผลิ ตภัณ ฑ์ท่ีได้กับ ทรัพ ยากรที่ใช้ในการผลิต ดังนั้น ในการวัดผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถวัดได้ทงั้ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา และการทรัพยากรที่ใช้
ผูว้ ิจัยจะพัฒนาแบบวัดขึน้ มาใช้เองโดยการอาศัยหลักคิดการนิยามความหมาย
และองค์ประกอบเชิงโครงสร้างผลการปฏิบตั ิงานของ โอพารา (Opatha, 2015) และ โอดอนเนล
และโอเบรียน (O’Donnel & O’Brien, 1999) ฉะนัน้ การศึกษานี ้ ใช้องค์ประกอบการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงาน 3 องค์ประกอบหลักคือ 1) ด้านปริมาณงาน หมายถึง ปฏิบตั ิงานได้ตามจานวนหรือ
เป้าหมายที่กาหนด หรือทาได้ตามตัวชีว้ ัด ทาได้ตามเกณฑ์ ตามเงื่อนไข หรือปฏิบัติได้สูงกว่า
เกณฑ์ท่ี ก าหนด หรือ ปริม าณงานที่ ท าได้ในเวลาที่ ก าหนด 2) ด้า นคุณ ภาพงาน หมายถึ ง
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ปฏิบตั ิงานได้ ถูกต้อง ประณีต ระเบียบเรียบร้อย พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึ ง
พอใจให้กบั ลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอกองค์กรในการให้บริการ และ 3) ด้านการใช้ทรัพยากร
หมายถึง การประหยัดในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการทางาน การระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
บริษั ท ความรู ค้ วามช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมื อที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระมัดระวังและคานึงถึงความปลอดภัย
3.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องคุณลักษณะของคนคุณภาพกับความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน และผลการปฏิบัติงานของคนคุณภาพ
3.4.1 คุณลักษณะของคนคุณภาพกับผลการปฏิบตั ิงานคนคุณภาพ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะคนคุณภาพมีผลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานคนคุณภาพ กลุ่มแรกพยายามหาความสัมพันธ์ และความสามารถในการ
ท านายของปั จ จัย พื ้น ฐาน (Foundation factors) หรือ ปั จ จัย ที่ ม าโดยธรรมชาติ และปั จ จัย ที่
สามารถสร้างได้ (Enabling) มาเป็ นองค์ประกอบในตัวบ่งชีค้ นคุณภาพที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงาน
พบว่า ความสามารถด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเคลื่อนไหว และ
อารมณ์ สั ง คม มี ผ ลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Tansley, 2011, p. 266-274) และข้อ ยื น ยั น เชิ ง
ประจัก ษ์ ยัง พบอี ก ว่ า ความสามารถทางสติ ปั ญ ญาเป็ น ท านายผลการปฏิ บัติ ง านที่ เข้ม แข็ ง
(Schmidt & Hunter, 1998) และทัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละกลุ่มที่จัดอยู่
ในระดับ A, B และ C พบว่า มี อ งค์ป ระกอบของความสามารถทางปั ญ ญา บุ ค ลิ ก ภาพ และ
แรงจูงใจแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านสติปัญ ญา (Murray & Herrnstein,
1994) ต่อมาได้นาแนวคิดด้านบุคลิกภาพ และทักษะมาเป็ นตัวทานายผลการปฏิบัติงานของคน
คุณ ภาพ พบว่า บุคลิกภาพ และทักษะของพนักงานมี อานาจในการทานายผลการปฏิบัติงาน
(Klein & Miles, 2003)
นอกจากนีง้ านวิจัยที่ผ่านมา มีการใช้บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็ นกรอบใน
การศึกษา กล่าวคือ
กลุ่ ม แรก พบผลการศึก ษา สอดคล้อ งกัน ว่ าบุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก
สามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานได้ทุกกลุ่มอาชีพที่เป็ นตัวอย่างในการศึกษา (Barrick & Mount,
1991; Salgado,1997; Hurtz & Donovan, 2000; Hogan & Holland, 2003)
กลุ่มที่สอง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผล
การปฏิบตั ิของหัวหน้างาน ด้วยการศึกษาเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากหลาย
แหล่งไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มหัวหน้างานที่เป็ นการประเมินตนเอง ลูกน้อง และผูบ้ งั คับบัญชาที่เหนือขึน้
ไป พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกันว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสามารถสามารถทานายผลการ
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ปฏิ บั ติ ข องหั ว หน้า งานได้ใ นกลุ่ ม อาชี พ โดยส่ ว นใหญ่ (Barrick & Mount, 1993, 1998; Witt,
Burke-Smalley, Barrick & Mount, 2002) ยกตัวอย่างเช่นงานวิจยั ของของกลุ่มแรก บาร์ริคและ
เม้า ท์ (Barrick & Mount, 1991) ศึ ก ษาจากงานวิ จัย 117 เรื่ อ ง ขนาดของกลุ่ม ตัว อยู่ ร ะหว่ า ง
14,238-19,721 คน พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกสามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานได้ทกุ กลุ่ม
อาชี พ โดยกลุ่ ม ผู้บ ริห าร พนั ก งานขาย และกลุ่ ม อาชี พ ที่ ใ ช้ทั ก ษะมี ค่ า สหสัม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
บุค ลิ ก ภาพห้า องค์ป ระกอบและผลการปฏิ บัติ ง าน (r= 0.22) เมื่ อ พิ จ ารณาคุณ ลัก ษณะของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานขาย พบว่า บุคลิกภาพอยู่ในทัง้ 2 ประเภทคือ บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (r=
0.18) และบุคลิกภาพแบบอ่อนน้อม (r= 0.10) ต่อมา ซัลกาโด (Salgado,1997) ศึกษาลักษณะ
เดี ย วกั บ บาร์ริ ค และเม้ า ท์ เก็ บ ข้อ มู ล จากงานวิ จั ย 105 เรื่ อ ง แต่ เพิ่ ม การศึ ก ษาโดยแยก
องค์ประกอบผลการปฏิบตั ิงานออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1)ปริมาณงานหรือผลงาน 2) ความสามารถ
ในการเรียนรูจ้ ากการเข้ารับฝึ กอบรม และ 3) พฤติกรรมในการทางาน พบผลการศึกษาสอดคล้อง
กันว่า บุคลิกภาพแบบมี จิตสานึกสามารถทานายผลการปฏิบัติงานได้ทุกสาขาอาชีพ (r=0.160.39) ทัง้ นีม้ ีขอ้ ค้นพบเพิ่มว่า กลุ่มผูบ้ ริหารนอกจากมีบุคลิกภาพแบบอ่อนน้อม และเปิ ดเผยแล้ว
ยังมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวร่วมด้วยและมีความสัม พันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานเช่นกัน
และพนัก งานในกลุ่ม ที่ ใช้ทัก ษะมี บุค ลิ กภาพแบบเปิ ด รับ ประสบการณ์ และมี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน ส่วนผลการปฏิบตั ิงานทัง้ 3 ด้านที่เป็ นตัวแปรผลในครัง้ นี ้ ปรากฏ
ว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานได้ทงั้
3 ด้าน โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง (r=0.11-0.39) และ (r=0.12-0.27) ตามลาดับ
ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยกลุ่มที่สอง บาร์ริคและเม้าท์ (Barrick & Mount, 1993)
ไศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
โดยแบ่งองค์ประกอบของผลการปฏิบตั ิงานเป็ น 8 องค์ประกอบคือ การวางแผน การบริหารจัดการ
การพัฒนาตนเอง การสื่อสาร การประสานความสัมพันธ์ ความพยายาม ความผูกพันต่อองค์กร
และความรอบรู ใ้ นงาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก และแบบเปิ ด เผยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน (r=0.25) และ (r=0.14) ตามลาดับ และต่อมาในปี
1998 บาร์ริค และเม้า ท์ (Barrick & Mount, 1998) ศึ ก ษาบุ ค ลิ ก ภาพห้าองค์ป ระกอบเพื่ อ หา
ความสัมพันธ์และทานายผลการปฏิบตั ิ แต่ทงั้ นีไ้ ด้ใช้องค์ประกอบผลการปฏิบตั ิงานของ ซัลกาโด
(Salgado, 1997) โดยออกเป็ น 3 ด้าน คือ ปริมาณงานหรือผลงาน ความสามารถในการเรียนรู ้
จากการเข้ารับ ฝึ กอบรม และพฤติ กรรมในการทางาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลิก ภาพแบบมี
จิตสานึกมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบตั ิงานในทุกกลุ่มอาชีพที่ศึกษา ซึ่งเห็นได้ว่า ผลการศึกษา
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พบสอดคล้องกับในกลุ่มแรก และพบอีกว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ ผูจ้ ัดการ และพนักงานขาย นอกจากนีบ้ ุคลิกภาพ
แบบเปิ ดเผยและเปิ ดรับประสบการณ์สามารถทางานผลการปฏิบตั ิงานในด้านความสามารถใน
การเรียนรูจ้ ากการเข้ารับฝึ กอบรมกับทุกกลุ่มอาชีพในการศึกษา และการศึกษาล่าสุดปี 2009 เอ.
ซี. ที (ACT, 2009) พบว่า กลุ่มคนคุณภาพที่มีบุคลิก ภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญ กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านวินัยในการทางาน (r=0.75) ศักยภาพในการจัดการ
(r=0.64) และการให้บริการลูกค้า ( r=0.62)
แครนท์ (Crant, 2000) ได้ศึกษาบุคลิกภาพเชิงรุกต่อการเพิ่มผลการปฏิบตั ิงาน
และการเพิ่ ม ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ให้ กั บ องค์ ก ร โดยพบว่ า บุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง รุ ก มี
ความสัม พัน ธ์กับผลการปฏิบัติง านของพนักงาน และสามารถทานายความส าเร็จ ของผลการ
ปฏิบัติงานได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพเชิ งรุ กเป็ นปั จจัยที่ส าคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภ าพ
ความสาเร็จในผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน นอจากนี ้ วูด, ลินเลย์, เมลท์เดน, เคชเดน และฮาล์
ลิง (Wood, Linley, Maltby, Kashdan & Hurling, 2011, p. 15-19) พบว่า บุคลิกภาพเชิงบวก
ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว ความมีวินัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานทัง้
ระดับบุคคลและองค์กร
ส าหรับ ข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ ในประเทศไทยที่ มี ก ารศึกษาองค์ป ระกอบของคน
คุณภาพที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยใช้แนวคิดปั จจัยพืน้ ฐานและปัจจัยที่สามารถ
สร้างได้ของคนคุณภาพตามแนวคิด People Measures (2011b) ยังไม่ปรากฏ ตลอดจนการนา
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และบุคลิกภาพเชิงรุกมาศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยังไม่
ปรากกฎอีกด้วย อย่างไรก็ดี จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักวิจยั นาแนวคิดบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบและบุคลิกภาพเชิงรุกมาศึกษาในพนักงานทั่วไปที่ปฏิบตั ิงานในองค์กร เพื่อทานาย
ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น ศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็ น
กรอบในการศึกษา ทัง้ นีม้ ีลกั ษณะและวิธีการในการศึกษา ตลอดจนองค์ประกอบของตัวแปรผล
การปฏิบตั ิมีความแตกต่างจากงานวิจัยในต่างประเทศน้อยมาก หรืออาจจะแทบไม่แตกต่างเลย
เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ดังเช่นการศึกษาของ (ศาณิฎ ปณิฐานธรรม, 2550; ทนงค์ เกษมทรัพย์, 2554; ประไพพรรณ ศรี
ปาน, 2555)
ศาณิ ฎ ปณิ ฐานธรรม (2550) ได้ ส ร้า งและพั ฒ นาแบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบสาหรับกลุ่ม ข้าราชการไทยระดับแรกบรรจุ และทานายผลการปฏิบตั ิงาน 3 ด้านคือ
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ด้านผลงาน (Result) ด้านการคิด (Thinking) และความสัม พันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
relationship) ของข้าราชการในระดับบรรจุ พบว่า 1) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบัติ งานด้านผลงาน (r=0.12) และด้านความคิด(r=0.12) 2) บุคลิกภาพ
แบบเปิ ดเผย มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการปฏิบตั ิงานด้านผลงาน (r= -0.09) และด้านการคิด
(r= -0.08) 3) บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดรับ ประสบการณ์ และบุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบตั ิงานทัง้ 3 ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 4) บุคลิกภาพแบบอ่อน
น้อม มี ความสัม พันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติ งานด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุคคล (r=0.19)
และเมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบมีขนั้ ตอน (Stepwise multi regression) เพื่อหาสมการถดถอยที่
มีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็ นตัวแปรทานาย และผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน เป็ นตัวแปรที่
เป็ นผลในการทานาย พบว่า บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมี ความสามารถในการพยากรณ์ผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านผลงาน และด้านการคิดได้รอ้ ยละ 1 และบุคลิกภาพแบบอ่อนน้อมมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ผลการปฏิบตั ิงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร้อยละ 4 และต่อมางานวิจัย
ทนงค์ เกษมทรัพย์ (2544 ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 284
คน พบว่า บุคลิกภาพทัง้ ห้าองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการปฏิ บตั ิงานรายด้าน
ในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และบุคลิกภาพด้านการเปิ ดเผย บุคลิกภาพด้านการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพด้านการอ่อนน้อม และบุคลิกภาพด้านการมีจิตสานึก มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการศึกษานีม้ ีผลการศึกษา
สอดคล้อ งกับ ประไพพรรณ ศรีป าน (2555) ศึ ก ษาเรื่อ งความสัม พัน ธ์ระหว่ างบุ ค ลิ ก ภาพห้า
องค์ประกอบกับประสิทธิผลในการทางานของหัวหน้างาน ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ส่วนงาน
ควบคุมและบริหารสินชื่อ จานวน 228 คน พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 มีค่าสหสัมพันธ์ (r= 0.50)
หากพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลการศึกษาระหว่างการศึกษาของต่างประเทศ
และในประเทศที่ผูว้ ิจัยได้นาเสนอไว้ขา้ งต้น เห็นถึงข้อแตกต่างในข้อค้นพบเชิงบริบทที่น่าสนใจ
นั่นคือ การศึกษาในต่างประเทศไม่ว่าจะศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ ในภาครัฐและเอกชนยังคงพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์
กับผลการปฏิบัติงาน และยังคงเป็ นตัวแปรทานายได้ดีอีกด้วย แต่ในทางกลับกันเมื่อศึกษาใน
บริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะในระบบราชการไทยกลับพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก และ
เปิ ดรับ ประสบการณ์ไม่ มี ความสัม พัน ธ์กับ ผลการปฏิ บัติ ง าน แต่ กลับ พบว่า บุคลิ กภาพแบบ
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หวั่นไหว และบุคลิกภาพแบบอ่อนน้อมมีความสามารถในการพยากรณ์ผลการปฏิบตั ิงาน และใน
สังคมไทยจะพบผลการศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกับต่างประเทศอี กครัง้ เมื่อศึกษาในภาคเอกชน
ดังเช่นงานข้อค้นพบของ ทนงค์ เกษมทรัพย์ (2544) และประไพพรรณ ศรีปาน (2555) เป็ นต้น
3.4.2 คุณลักษณะของคนคุณภาพกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า โดยส่วนใหญ่ ศึกษาคุณลักษณะด้าน
บุค ลิ ก ภาพ และความฉลาดทางอารมณ์กับ ความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งาน และให้ข้อ มูล ที่
สอดคล้องกันว่า บุคลิกภาพของพนักงานส่งผลต่อระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Kim,
Shin, & Umbreit, 2007; Chadani, Mehta, Mall, Mehta, & Khokhar, 2016) และบุค ลิก ภาพ 5
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับความยึดมั่นและความผูกพันของพนักงาน และความ
ฉลาดทางอารมณ์กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Kim, Shin,& Swanger, 2009; Kartono,
Hilmiana ,& Muizu, 2017) นอกจากนี ้ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์สามารถเป็ น ตัวท านาย
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Sarangi & Vats, 2015; AlMazrouei, Dahalan, & Faiz, 2015;
Kartono, Hilmiana, & Muizu, 2017)
ดังข้อมูลประจักษ์ท่ีศึกษาทัง้ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ต่อความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน ในงานวิจัยของ คาร์โทโน ฮิ ลเมี ยนา และ มุยซู (Kartono, Hilmiana, & Muizu,
2017) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานธนาคารตั้งอยู่ในชนบทของประเทศอินโดนีเซียเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 233 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบคือ ความ
เป็ นมิตร การมีจิตสานึก การเปิ ดรับประสบการณ์ การเปิ ดเผย และความไม่ม่ นั คงทางอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีสมั ประสิทธิ์
สหสัม พั น ธ์เส้น ทาง (Path Coefficient ) = 0.19 โดยที่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเป็ น มิ ต ร และแบบมี
จิตสานึกมีอิทธิพลมากต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน นอกจากนีย้ ังพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์มี ความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่างมี นัยส าคัญ โดยมี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เส้นทาง = 0.23 ตามลาดับ
นักวิชาการอีกกลุ่ม พยายามศึกษาอิทธิพ ลของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีมี ต่อ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน เช่น ออมาซโรอุย ดาฮาลาน และ ฟาอีส (AlMazrouei, Dahalan,
& Faiz, 2015) ศึกษากับพนักงานจานวน 445 คน ในกระทรวงศึกษา ประเทศโอมาน โดยศึกษา
อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย ความสามรถในการประเมินอารมณ์ตัวเอง
การประเมินอารมณ์ผอู้ ่ืน และการควบอารมณ์ตนเอง ที่มีต่อการยึดมั่นผูกพั นของพนักงาน โดยมี
ตัวบ่งชีค้ ือ ความขยันขันแข็ง ความทุ่มเทในงาน และความรูส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวในงาน ผล
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การศึก ษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ การยึด มั่น ผูก พัน ของ
พนักงานอย่างมีนัยสาคัญ และเมื่อพิจารณาแต่ละตัวชีว้ ัดของความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า
การประเมินอารมณ์ตนเองมีอิทธิพลต่อการยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( β
=0.11, p=0.05) และการควบคุม อารมณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งานอย่ า งมี
นัยสาคัญ (β =0.18, p=0.01 ) แต่จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการประเมินอารมณ์ของ
ผูอ้ ่นื ไม่มีอิทธิพลต่อการยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ส่วน ซารานกิ และวาทส์ (Sarangi & Vats, 2015, p. 224-233 ) ศึกษาบทความ
ฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน เช่นเดียวกับ ออมาซโรอุย ดาฮาลาน
และ ฟาอีส (AlMazrouei, Dahalan, & Faiz, 2015) แต่ใช้ตวั บ่งชีค้ วามฉลาดทางอารมณ์แตกต่าง
กัน โดยศึกษากลุ่มกับพนักงานวัยหนุ่มสาวในอินเดีย จานวน 182 คน ตัวแปรความฉลาดทาง
อารมณ์ ประกอบด้ว ยตัว บ่ ง ชี ้ ความใส่ใจในอารมณ์ ของตนเอง (Attention) ความเข้าใจใน
อารมณ์ตนเองอย่างชัดแจ้ง (Clarity) ความพยายามในการปรับอารมณ์ความรูส้ ึ กจากสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนาและคงอารมณ์ดา้ นบวก (Mood repair) ส่วนความยึดมั่นผูกพัน มีตวั บ่งชีค้ ือ ความขยัน
ขันแข็ง ความทุ่มเทในงาน และความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวในงาน ผลการศึกษาพบว่า
1) ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในด้ านความขยันขันแข็ง
อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.01) โดยความฉลาดทางอารมณ์สามารถอธิบายตัวแปรความขยันขันแข็ง
ได้รอ้ ยละ 11 (R2 = 0.11) และความใส่ใจในอารมณ์ของตนเองส่งผลให้ความขยันขันแข็งในงาน
เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ( β =0.11, p< 0.01) ความเข้าใจในอารมณ์ของตนเองอย่าง
ถ่องแท้ ส่งผลต่อความขยันขันแข็งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β = 0.06, t = 0.40, p< 0.01) ความ
พยายามในการปรับอารมณ์ความรู ส้ ึกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและคงอารมณ์ดา้ นบวกทานาย
ความขยันขันแข็งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( β = 0.45, t= 3.41, p< 0.01) และสามารถทานายได้
มากกว่าตัวแปรการใส่ใจในอารมณ์ของตนเองและความเข้าใจในอารมณ์ของตนเอง 2) ความ
ฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ในด้านความทุ่มเทในงาน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยความฉลาดทางอารมณ์ สามารถอธิบายตัวแปรความทุ่มเทใน
งานได้ ร้อยละ 11 (R2 = 0.11) ความใส่ใจในอารมณ์ของตนเองมีอิทธิพลทางบวกต่อความทุ่มเท
ในงานอย่างมีนยั สาคัญ (β = 0.25, t=1.63, p< 0.01) ความเข้าใจในอารมณ์ตนเองอย่างชัดแจ้งมี
ความสัม พันธ์ทางลบ กับความทุ่มเทในงาน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ( β = -0.16, t= -1.08,
p< 0.01) ความพยายามในการปรับอารมณ์ความรู ส้ ึกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา และคงอารมณ์
ด้านบวกมี อิท ธิพ ลทางบวกต่อความทุ่ม เทในงาน ( β = 0.45, t= 3.13, p< 0.01) และ 3) ความ
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ฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ในด้านความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวในงาน อย่างมีนัยสาคัญ อย่างมี นัยสาคัญ (p<0.01) โดยความฉลาดทางอารมณ์สามารถ
อธิ บ ายตัวแปรความรู ส้ ึก เป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วในงานได้รอ้ ยละ 12 (R2 = 0.12) ความใส่ใจใน
อารมณ์ของตนเองมีอิทธิพลต่อความรูส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวในงานอย่างมีนัยสาคัญ ( β = 0.25,
t= 1.63, p< 0.01) ความเข้าใจในอารมณ์ตนเองอย่างชัดแจ้งส่งผลให้ให้ความรูส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวในงานของพนักงานเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( β = 0.16, t= 1.25, p< 0.01) ความ
พยายามในการปรับอารมณ์ความรูส้ ึกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและคงอารมณ์ดา้ นบวกมีอิทธิพล
ต่อความรูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวในงานของพนักงาน (β = 0.28, t= 2.21, p< 0.01)
จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และความฉลาด
ทางอารมณ์สามารถทานายความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน โดยบุคลิกภาพแบบเป็ นมิตร และ
แบบมีจิตสานึกมีอิทธิพลมากต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ส่วนความฉลาดทางอารมณ์
โดยเฉพาะด้านการประเมินและการควบคุมอารมณ์ตนเอง และความพยายามในการปรับอารมณ์
ความรูส้ กึ สามารถทานายความยึดมั่นผูกพันของพนักงานได้เข้มแข็ง
3.4.3 ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานกับผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ
เชิงแนวคิดทฤษฎีได้ให้ขอ้ มูลค่อนข้างมาก และได้ยินกันคุน้ ชินว่า ความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และทาให้ผลการปฏิบัติงานสูงขึน้ แต่
จากการทบทวนวรรณกรรมส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนัก งานที่ มี ต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานระดับองค์กร และระดับธุรกิจ ซึ่งการศึกษางานวิจยั ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อผลการปฏิบตั ิงานระดับบุคคลยังคงมีนอ้ ย สาหรับบริษัทที่ปรึกษาที่มีช่ือเสียงด้านการจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังคงศึกษาในเชิงสารวจ ส่วนใหญ่เป็ นการสารวจบริษัทขนาด
ใหญ่ และมี ช่ื อเสี ยงทั่วโลก โดยอธิบ ายข้อมูลด้วยสถิติพืน้ ฐาน ดังนั้น จึ งควรเพิ่ม งานวิจัยใน
ประเด็นนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานในเชิงประจักษ์ อันเป็ นประโยชน์ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ต่อไป อย่างไรก็ดี พบงานวิจยั ที่ผ่าน เริ่มต้นจากบริษัทที่ปรึกษา สถาบันวิจยั และที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ISR, 2004) ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงาน โดยสารวจจาก
บริษั ท ใน 10 ประเทศ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 160,000 ล้า นคน จากปฏิ บัติ ง านอยู่ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใช้เวลาศึกษา 3 ปี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระดับความผูกพันของพนักงาน
สูง มีแนวโน้มผลการปฏิบตั ิงาน และกาไรสูงด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ คุก (Cook, 2008) รายงานว่า
การศึกษาวิจัยของ Professional Services Company Towers Perrin พบว่า พนักงานที่มีความ
ยึดมั่นผูกพันสูง ส่งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17
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นอกจากนีย้ งั มีนกั วิจยั อีกกลุม่ ที่พยายามศึกษาความยึดมั่นผูกพันของพนักงานที่
มีต่อผลการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และการปฏิบตั ิงานตาม
สถานการณ์ ซึ่งพบการศึกษาสอดคล้องกันว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน ตลอดจนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหน้า ที่ แ ละตาม
สถานการณ์ ก ารเช่ น กัน (Gorgievski, Bakker & Schaufeli, 2010; Allameh, BarZoki, Naeini,
Khodaei & Abolghasemian, 2014; Yongxing,G., Du, H., Xie, B., & Lei, M. 2017)
ยกตั ว อย่ า งเช่ น การศึ ก ษาของจอร์จิ ส กี เบคเคอร์ และซอยฟี ลี (Gorgievski, Bakker, &
Schaufeli, 2010) ได้ศึกษาวิจยั กับพนักงาน 1,900 คน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Employee engagement) กับผลการปฏิบัติงาน (Job
performance) การศึก ษานี ้ไ ด้แ บ่ ง ผลการปฏิ บัติ ง านออกเป็ น 2 มิ ติ คื อ การปฏิ บัติ ง านตาม
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ (Task performance) แ ล ะ ก า รป ฏิ บั ติ ง า ม ส ถ า น ก า รณ์ ( Contextual
performance) ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation modeling) ผล
การศึกษาพบว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ และสนับสนุนสมติฐาน (p<0.01, β = 0.39) นอกจากนีค้ วามยึดมั่นผูกพันของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงามสถานการณ์ และสนับสนุนสมติฐาน (p<0.01, β = 0.24)
ออลาเมช บาร์ซ าคิ โคดาอี & อโบล์ก ฮาสเมน (Allameh, Barzoki, Naeini,
Khodaei, & Abolghasemian, 2014) ได้ศึกษาผลกระทบความยึดมั่นผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
ผลการปฏิ บัติ ง าน กรณี ศึก ษาในบริษั ท แก๊ สแห่ ง หนึ่ งในเมื อ งอิส ฟฮาน ประเทศอิห ร่าน กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานส่งผลทางบวกต่อผล
การปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <0.01, β = 0.81) ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมี
ผลทางบวกต่อการปฏิบัติ งานตามสถานการณ์อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ (p <0.01, β = 0.19)
และความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ(p <0.01, β =0.22) และ ยองซิ ง ฮองฟิ โบกอ และลีห์ (Yongxing,G., Du, H., Xie,
B., & Lei, M. 2017) ศึกษากับพนักงานในบริษัทโทรคมนาคมทางตอนใต้ของประเทศจีน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 1,049 คน ผลการศึกษาพบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่องาน มีความสัมพันธ์กบั ผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่องาน มีความสัมพั นธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <0.01, β =0.12)
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4. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคนคุณภาพ: ความหมาย องค์ประกอบ การวัด และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่ ม คนคุ ณ ภาพเป็ นทรัพ ยากรที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวดส าหรับ ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และทัง้ นีเ้ ป็ นกุญแจสาคัญในการ
ทาให้ความก้าวหน้าเหล่านีป้ ระสบความสาเร็จได้คือการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (Talent
utilization) (Dengran, 2016, p. 9-11) และการวิ เคราะห์ก ารน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์
สามารถปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลจากการได้ม าซึ่ ง คนคุ ณ ภาพขององค์ก ร การตั ด สิ น ใจในขี ด
ความสามารถเชิงสมรรถนะที่เกี่ยวกับงานในแต่ละบทบาทของคนคุณภาพ ทัง้ นีก้ ารสรรหา และ
ระบบการจ้างงานควรมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business outcomes) ยกตัวอย่างเช่น
การเพิ่มขึน้ ของกาไร โดยการได้มาซึ่งคนคุณภาพถือเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่สาคัญในทางธุรกิจ
ดังนัน้ การวิเคราะห์การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ถือเป็ นประเด็นสาคัญต่อแนวโน้มการจ้างงาน
(Oracle, 2014, p. 1-12) อีกทัง้ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์เป็ นพืน้ ฐานสาคัญตามทฤษฎี
มุม มองทรัพ ยากรเพื่ อให้เกิดผลการปฏิ บัติ งานสูง (Stevens, 1998, as cited in Armstrong &
Baron, 2002) และความยึดมั่นผูกพันสูง (Wood, 1996)
4.1 ความหมาย องค์ประกอบ และการวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
4.1.1 ความหมายของการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ มี จุด มุ่ง หมายไปสู่
ความสาเร็จในเชิงการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของคนคุณภาพ และการปรับปรุง
คุณภาพของคนคุณภาพโดยการสร้างสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
(Benefits) แก่กลุ่ม คนคุณ ภาพ อัน ประกอบด้วย กิจ กรรม (Activities) ด้านทรัพ ยากรมนุษ ย์ท่ี
องค์กรจัดอยู่โดยทั่วไปให้กบั กลุ่มคนคุณภาพ และกลไกในการกระตุน้ ศักยภาพ และคุณภาพ ซึ่ง
การสนับสนุนกลไก และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ทาให้คนกลุ่มนีม้ ีพลัง (Vitality) และมี
ศักยภาพ (Potential) ในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร และในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ต้องกระทาร่วมกันทัง้ สองฝ่ ายคือ ทัง้ นายจ้างและลูกจ้าง สาหรับลูกจ้างมีความต้องการที่จะได้รบั
การศึกษา การพัฒ นา และการสนับสนุนจากนายจ้าง เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งคุณค่าในตัวของ
พนักงานเอง
ดังนั้นการนาคนคุณภาพไปใช้ป ระโยชน์นนั้ องค์กรควรให้ทงั้ เงื่อนไขในสิ่งที่เป็ น
วั ต ถุ (Material conditions) เช่ น ความอยู่ ดี มี สุ ข ทางเศรษฐกิ จ และเงื่ อ นไขทางจิ ต วิ ท ยา
(Psychological conditions) เช่น สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย และยืดหยุ่น และความรู ้ และ
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ความสามารถทางปั ญ ญา (Dengran, 2016, p. 9-11) นอกจากนีน้ ักวิชาการอีกกลุ่ม หนึ่งยังคง
มองเรื่องการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการจัดการคนคุณภาพ (Talent
management process) เช่นกัน โดยมองว่า การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์เป็ นกิจกรรมใน
กระบวนการการจัด การคนคุณ ภาพ ซึ่ง เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นากลุ่ม คนคุณ ภาพเพื่ อ น าไปสู่
ความส าเร็จในการทางานกับผลลัพ ธ์ท่ีตอ้ งการ (Eketu, 2015, p. 268-275) ได้แก่ การลาออก
การขาดงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในผลลัพ ธ์ และนอกจากนีร้ ะบบการคน
คุณ ภาพที่นาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีดีควรมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรม ผลิตภาพแรงงาน
กาไร เนื่องจากระบบการการจัดการคนคุณภาพที่ดีสามารถนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ควรให้
พนักงานมีความคิดริเริ่ม และทักษะใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้างให้บคุ ลากรมีความสามารถและได้รบั การจูง
ใจที่ดีจากระบบ (Singh, Darwish, Costa, & Anderson, 2012) ส่วนนักวิชาการอีกกลุม่ หนึ่งมอง
ไปที่การสร้างลักษณะที่สาคัญ ของคนคุณ ภาพ และกระบวนการแสวงหา และการพัฒ นาคน
คุณภาพขององค์กร กล่าวคือ แม็คเชน และวอร์น กลิโนว์ (McShane & Von Glinow, 2006) ได้
ให้ความหมาย การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มี 2 ลักษณะประกอบกันคือ ลักษณะแรกการให้
ความหมายในเชิงคุณลักษณะ โดยให้ความหมายว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ คือการ
สร้างให้คนคุณภาพมีคณ
ุ ลักษณะที่มีความสามารถในการเข้าใจโดยนัยหรือเข้าใจความหมายที่อยู่
เบือ้ งลึก (Sense-making) การตระหนักรูใ้ นตน (Awareness) และการสร้างเกิดการร่วมตัดสินใจ
และร่วมรับผิดชอบ (Empowerment) ในองค์กร ลักษณะที่สองคือการให้ความหมายในเชิงของ
การแสวงหา และการพัฒนาคนคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์
ซาลิ ส บู รี่ (Salsbury, 2014) ชี ้ให้เห็ น ว่า การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์มี
ความสาคัญเพิ่มขึน้ โดยให้ขอ้ คิด และข้อโต้งแย้งที่น่าสนใจว่า นายจ้างส่วนใหญ่ดึงดูด และจ้าง
คนคุณภาพที่ดีท่ีสดุ (Top talent) ให้ได้อย่างยาวนาว และสม่าเสมอได้นนั้ ถือเป็ นสิ่งที่ถกู ต้อง และ
เป็ นความจริงที่มีมายาวนาน แต่ทงั้ นีม้ ีคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบและกระตุน้ ให้ทบทวนเกี่ยวกับ
กิจกรรมและวิธีการนีค้ ือ การที่จะกระทาเช่นที่ว่านีไ้ ด้จะมีสักกี่บริษัท และกอปรกับปั จจุบันและ
อนาคตประสบภาวการณ์ขาดแคลนกาลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่เพียงแต่กลุ่มที่มีสมรรถนะ
และศักยภาพสูงเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงระดับอื่น ๆ ในตลาดแรงงานอีกด้วย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
เกิดสภาวะการขาดแคลนกาลังคนเกือบทุกระดับ อย่างไรก็ดี ยังมีบางบริษัทที่ใช้วิธีการนีแ้ ล้วเห็น
ชัดเจนและเป็ นรูปธรรมคือ มีเพียงบริษัท Google ที่มีอานาจในการดึงดูด และจ้างคนคุณภาพที่ดี
ที่สดุ และการกระทาเช่นนีบ้ ริษัทระดับโลกมีความสามารถอย่างสม่าเสมอ และสูงในการดึงดูดคน
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ดังนัน้ เมื่อเป็ นเช่นนีก้ ารนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์จึงเป็ นคาตอบที่ชีเ้ ห็นต่อคาถามที่ได้พดู ถึงนี ้
หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งต่อคาตอบนีค้ ือ องค์กรโดยส่วนใหญ่ มี คนที่เหมาะสมที่จะเป็ นคน
คุณ ภาพ แต่ ไ ม่ มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งเป็ น คนคุ ณ ภาพที่ ดี ท่ี สุด (To have the “right” talent, not
necessarily the “best” talent ) ฉะนั้น การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ โดยเริ่ม ตั้งแต่ การ
ค้นหาคน (Discovering) วางคน (Placing) และการใช้คน (Utilizing) ให้มีความเหมาะสม (Right
fit) ทัง้ กับงาน ตาแหน่ง และความรูค้ วามสามารถ แต่ไม่มีความจาเป็ นต้องเป็ นพนักงานที่ดีท่ีสุด
(The best employees) ทั้งนีก้ ารนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ถือเป็ นการจัดการทุนมนุษย์ ที่
เกิดขึน้ จากการที่ ทุนมนุษย์ขององค์กรมี การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และถื อเป็ น
สินทรัพย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
กล่าวโดยสรุ ป จากความหมายที่ น าเสนอไว้ข้างต้น สามารถสรุ ป การน าคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์มี 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรกเป็ นมุมมองในเชิงกระบวนหรือการลงทุนใน
กิจกรรมการจัดการคนคุณภาพขององค์กรที่ทาให้เกิดความแน่ใจว่าทุนมนุษย์เ หล่านีม้ ีคณ
ุ ภาพที่
จะส่งผลต่อผลผลิต (Out puts) และ/หรือผลลัพธ์ (Out comes) ต่อไป แนวคิดที่สองมองการนา
คนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ โดยการสร้างคนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญ ซึ่งการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ทงั้ สองแนวคิดนีเ้ ป็ นการนาไปสู่ความสาเร็จในผลลัพธ์ของงานทัง้ ระดับบุ คคลและระดับ
องค์กร สาหรับผูว้ ิจยั มองว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ หมายถึง กระบวนการสร้างและ/
หรือเพิ่มคุณ ภาพในระบบการจ้างคนคุณภาพ โดยผ่านระบบจัดการคนคุณภาพ โดยผ่านระบบ
จัดการคนคุณภาพ (Talent management system) ตัง้ แต่ การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ)
การฝึ กอบรมและพัฒนาคนคุณภาพ และการดารงรักคนคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดใน
การใช้ทรัพยากรมนุษย์
4.1.2 องค์ประกอบการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
องค์กรควรมีการปฏิบตั ิจริงในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากถ้าไม่
สามารถวัดได้ว่าองค์กรได้นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์อย่างไร และมากน้อยเพียงใดก็ไม่สามารถ
จัดการได้กนั เช่นกัน ด้วยเหตุผลเช่นนีก้ ารวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์นนั้ องค์กรหรือผูท้ ่ี
มีสว่ นเกี่ยวข้องควรระบุหรือกาหนดตัวแปรในการวัดให้แน่นอน เพื่อสามารถนาไปสูก่ ารวัดได้ และ
การประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของธุ รกิจนัน้ ๆ (Bennett, 2014) องค์กรที่ม่งุ มั่นในการ
ยกระดับพนักงานถือเป็ นหัวใจสาคัญในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนัน้ ฉะนัน้ การนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์เป็ นองค์ประกอบสาคัญ ทัง้ นีก้ ารตัดสินใจการจัดการคนคุณภาพที่ดีท่ีสดุ
ไม่ใช่เป็ นการจ้างคนคุณภาพคนที่ดีท่ีสดุ แต่ในทางกลับกันควรมีการประเมินหรือวัดกิจกรรมต่าง ๆ
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ที่จัดขึน้ ภายในองค์กรถือเป็ นการช่วยให้องค์กรประประสบความสาเร็จในกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
เป้าหมายองค์กร (Salsbury, 2014) ดังนั้น การนาคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์มี องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี ้
โนแอล บาร์บ ารา และจอห์น (Noelle, Barbara, & John, 2004) ได้ พั ฒ นา
องค์ประกอบการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพ และผูบ้ ริหาร
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 1) การค้นหา (Discover) ได้แก่ องค์การมีการค้นหาคนคน
คุณภาพตามแหล่งต่าง ๆ (Source) และเหมาะสมกับองค์กรมากที่สดุ (Fit) เพื่อเข้ามาทางานใน
องค์กรภายใต้เงื่อนไขของเวลาและโอกาสที่เหมาะสม (The right talent at the right time for the
right opportunity) โดย อันดับแรก องค์กรมีการวิเคราะห์ความต้องการคนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (A
strategic talent needs analysis) องค์กรควรมีการวิเคราะห์ว่าคนคุณภาพที่องค์กรต้องการควรมี
ขีดความสามารถเชิ งสมรรถนะและลักษณะเป็ นเช่ นไรทั้งปั จ จุบันและอนาคต ลักษณะเช่น นี ้
หมายความว่า องค์กรควรทบทวนทัง้ คลังทักษะภายในองค์การว่ามีความสอดรับต่อวิสยั ทัศน์และ
พันธะกิจขององค์กรหรือไม่และมากน้อยเพียงใด 2) แรงบันดาลใจ (Inspire) ได้แก่ องค์กรมีการ
สอนแนะ การจัดระบบพี่เลีย้ ง และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับกลุ่มคนคุณภาพ มีการพัฒนา
และการให้ก ารศึ ก ษาหรือ การฝึ ก ฝนความสามารถผู้น า (Develop and cultivate leadership
capabilities) มีการระบุผนู้ าที่มีศกั ยภาพสูงและตาแหน่งที่คนกลุม่ นีจ้ ะเข้าไปในอนาคต (Identify
high potential leaders and place them on a future track to lead the organization) และมี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานคนคุณภาพอย่างเป็ นระบบ (Evaluate talent performance) และ
3) การเปลี่ยนรูป (Transform) ได้แก่ องค์กรจัดฝึ กอบรมที่เป็ นหลักสูตรท้ายทายให้แก่คนคุณภาพ
แล ะเปิ ด โอก าส ใน การพั ฒ น า (Provide high potential talent challenging training and
development opportunities) มีการปลูกฝั งวัฒ นธรรมการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และปรับปรุ งอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง (Cultivate a culture of feedback and continuous improvement) ก าหนดทิ ศ ทาง
องค์ ก ร วั ฒ นธรรมองค์ ก ร บรรยากาศองค์ ก ร และค่ า นิ ย มองค์ก ร (Assess organization
direction, culture, climate, and values) ได้อย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ทราบ เพื่อปฏิบตั ิไป
ในทิศทางเดียวกัน มีการสร้างและพัฒนาทีมและการทางานเป็ นทีม (Build and develop teams
and teamwork) องค์กรมีการปรับปรุ งผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล ทีม และองค์การ (Drive
performance improvement in individuals, teams, and organizations) และองค์ก รได้รับ ผล
ย้อนกลับจากการลงทุนพัฒนากลุม่ คนคุณภาพ (Document return-on-investment)
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ต่อมา ชีมันน์ (Schiemann, 2009) ประยุกต์การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
อาศัยทฤษฎีมมุ มองทรัพยากร โดยมองว่า คนคุณภาพคือ ทุนมนุษย์ท่มี ีความรูค้ วามสามารถ และ
ต้องนาทรัพ ยากรมนุษย์ท่ีมี อยู่ ในองค์กรไปใช้ประอย่างเต็ม ที่ (Optimize people and people)
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร หลักคิดนีม้ ีปัจจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จทัง้ ใน
ทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน (Alignment) สมรรถนะ (Capabilities) และความ ยึ ด มั่ นผู ก พั น
(Engagement) ทัง้ นี ้ 3 ปั จจัยต้องควบคู่ไปด้วยกัน หากปั จจัยใดขาดทาให้ผลการประกอบการต่า
ดังนัน้ หลักการนีจ้ ึงแบ่งองค์ประกอบในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์เป็ น 12 องค์ประกอบคือ
1) การระบุคนคุณภาพ ได้แก่ การให้คานิยาม การะบุตาแหน่งสาคัญ และการรับรู ถ้ ึงจานวนของ
คนคุณภาพที่มีอยู่และจานวนที่ตอ้ งจัด หา 2) กาหนดมาตรฐานผลการปฏิบตั ิงาน คือ กาหนดทัง้
ผลงาน พฤติกรรม ค่านิยมการทางานให้มีความชัดเจนและสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ตลอดจนมี
วิธีการบริหารผลงานผู้ท่ีมี ผ ลการปฏิบัติงานที่ต่ากว่ามาตรฐานได้อย่างมี ประสิทธิภ าพ 3) การ
วัดผล กล่าวคือ องค์กรมีวิธีการในการวัดผลอย่ างสมดุล มีการเชื่อมโยงพนักงานเข้ากับกลยุทธ์
ขององค์กรนอกจากนีย้ ังมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานมีเป็ นตัวกระตุน้ สาคัญทาให้ลูกค้า คุณภาพ
และเป้าหมายทางการเงินประสบความสาเร็จ 4) การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน
กล่าวคือ การทราบจานวนคนคุณภาพที่เข้าใจวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตราสินค้า และลูกค้า
เป็ นผูส้ นับสนุน กลยุทธ์และทิศทางองค์กร มีเครื่องมือวัดก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิงานที่ดี มีการให้
รางวัล ที่เชื่ อมโยงโดยตรงต่ อผลงานที่ พ นักงานเป็ น ผู้ป ฏิ บัติกับ สิ่ง ที่อ งค์กรได้รบั 5) สมรรถนะ
กล่าวคือ พนักงานมีความเข้าใจต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และผูถ้ ือหุน้ มีการ
วัดผลเพื่อให้รูว้ ่าพนักงานรูเ้ รื่องดังกล่าวเป็ นอย่างดี นอกจากนีพ้ ิจารณาไปถึงการมีทรัพยากร เช่น
อุปกรณ์ เครื่องมือ ระยะเวลาการทางานที่เพียงพอแก่การปฏิบตั ิงานและการให้บริการ 6) กิจกรรม
การสร้างความผูกพัน กล่าวคื อ จานวนคนที่ผูกพันต่อภารกิจขององค์กร มี การอบรมเพื่อสร้าง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผูจ้ ดั การต้องรักษาระดับคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรให้มีค่าสูงในหน่วยงานของตน และหากมีการจ้างพนักงานภายนอกเข้ามาต้องมีการวัด
ความผูกพันที่มีต่อองค์กร 7) การจัดหาคนคุณภาพ หมายถึง องค์กรมีวิธีการกลั่นกรองคน และสรร
หาและคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีออกแบบการกระบวนการคัดเลือกคนคุณภาพได้อย่าง
เหมาะสมทาให้ได้คนที่มีความสามารถสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และทาให้พนักงานผูกพัน
8) ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม กล่าวคือ มีการวัดผลในช่วงก่อนการจ้างงาน กระบวนแจ้งผล การ
อบรมผูจ้ ัดการ เพื่อให้สามารถบริหารในช่วงรับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) การพัฒ นา
บุคลากร กล่าวคือ มีแผนการพัฒนาคนคุณภาพ และทบทวนตัวเองในการพัฒนา หัวหน้างานหรือ

74
ผูจ้ ัดการให้ความชัดเจนในสิ่งที่คาดหวัง องค์กรมีการบริหารภายใต้ความคาดหวัง 10) การดารง
รักษาบุคลากร กล่าวคือ องค์กรมีวิธีการดูแลรักษากกลุ่มคนคุณภาพ เพื่อให้รูส้ ึกว่าได้รบั การดูแล
เป็ นพิเศษ มีการสอนงาน องค์กรให้ความสาคัญกับการลาออกของพนักงานและเก็บข้อมูลการ
รายงานประจาปี องค์กรมีกระบวนในการหาสาเหตุของการคงอยู่และการลาออก 11) การจัดสรร
ทรัพยากร กล่าวคือ มีกระบวนการในการจัดกลยุทธ์ท่ีสาคัญในการจัดการคนคุณภาพ โดยทาให้
ทรัพยากรไม่ถูกปรับลดมากเกินไป มีการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือบุคคล และ 12) ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการจัด การ กล่าวคื อ องค์ก รมี เครื่องมื อในการใช้เทคโนโลยี เพื่ อ
ยกระดับการจัดการคนคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลข่าวสารการจัดการคนคุณภาพ
4.1.3 การวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
การศึกษาการวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์จากคนคุณ ภาพ วิธีการวัด
และการเก็บข้อมูลมีทงั้ ลักษณะแบบ 360 องค์ศา จากกนายจ้าง และจากลูกจ้าง กลุม่ แรกการเก็บ
ข้อมูลจากนายจ้างคือ ลากูนาส์ และเซอร์เทน (Lagunas & Sartain, 2016) และ ฮัดสัน โกลบอล
(Hudson Global (2013) เป็ น การเก็ บ ข้อ มูล จากนายจ้าง กลุ่ม ที่ ส อง เป็ น การเก็ บ ข้อ มูล จาก
ลูกจ้าง คือ (Singh & Pooja, 2016, p. 603-609) กลุ่มที่สาม เป็ นการเก็บข้อมูลแบบ 360 องศา
ดังมีรายละเอียดการวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์แต่ละกลุม่ ดังต่อไปนี ้
4.1.3.1 กลุ่มแรก การวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยการเก็บข้อมูล
จากนายจ้าง ลากูนาส์ และเซอร์เทน (Lagunas & Sartain, 2016) ได้พัฒ นาเครื่องวัดการนาคน
คุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ โดยการส ารวจความพึ ง พอใจของนายจ้า ง (Manager satisfaction
survey) ที่มี ต่อกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกในการจ้างพนักงานใหม่ และการจ้างที่จ ะ
เกิดขึน้ ในอนาคต โดยที่ ลากูนาส์ และเซอร์เทน ให้ความเห็นว่า ในที่สุดแล้วความคาดหวังของ
ผูจ้ ัดการจะเป็ นตัวกาหนดมาตรฐานสาหรับการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ การวัดเป็ นการวัด
ตรงไปตรงมาโดยการถามจากผูจ้ ดั การ ถ้าพนักงานมีคณ
ุ ลักษณะ พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่สอด
รับกับความหวังในการจ้างแล้วจะส่งให้เกิดการตัดสินใจในการจ้างต่อ และผลที่เกิดขึน้ จะนาไปสู่
การปรับปรุ งกระบวนการสรรหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบบวัดนีม้ ีทงั้ หมด 12 คาถาม และ
แบ่งประเภทของคาถามดังต่อไปนี ้ 1) คาถามใช่หรือไม่ใช่ (Yes/No question) มีจานวน 2 ข้อ คือ
ข้อ 3 และ ข้อ 5 2) คาถามปลายเปิ ด มี จานวน 3 ข้อ คือ ข้อ 10, 11, และ 12 และ 3) ค าถาม
ปลายปิ ด มี จานวน 7 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 4, 6, 7, 8 และ 9 มาตรวัดแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ 5= มี
แนวโน้มมากที่จะอยู่และเติบโตได้ 4= มีแนวโน้มที่จะอยู่และเติบโตได้ 3=ไม่ชดั เจนว่าจะอยู่และ
เติบโตได้ 2= ส่วนใหญ่ไม่น่าจะอยู่และเติบโตได้ 1= มีแนวโน้มมากว่าไม่น่าจะอยู่และเติบโตได้
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ทัง้ นีผ้ พู้ ฒ
ั นาเครื่องมืดวัดนีแ้ นะว่าควรมาใช้ภายหลักจากการจ้างไปแล้วอย่างน้อย 180 วัน หรือ 6
เดือน
ฮัด สั น โกลบอล (Hudson Global, 2013) ได้พั ฒ นาเครื่ อ งวัด การน าคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ เป็ นการสารวจความพึงพอใจในการจ้างของนายจ้างเช่นเดียวกัน เนือ้ หา
ที่ใช้ในการวัดคือ 1) ความพึงพอใจกับคุณสมบัติและศักยภาพของคนคุณภาพ (Satisfaction with
talent quality) มี จ านวน 3 ข้อ ที่ ได้ผ่านจากกระบวนการสรรหา มี จ านวน 3 ข้อ และ2) การ
ประเมิ น และโปรแกรมพิ เศษ (Evaluating of special programs) ที่ ม อบหมายให้กับ กลุ่ม คน
คุณภาพ มีจานวน 2 ข้อ และ 3)ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ (Overall satisfaction) มาตรวัด
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ 5= พึงพอใจมากที่สุด 4= พึงพอใจมาก 3=พึงพอใจปานกลาง 2= พึง
พอใจน้อย 1=พึงพอใจน้อยที่สดุ
4.1.3.2 กลุ่ม ที่ สอง การวัด การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์โดยการเก็ บ
ข้อมูลจาก เป็ นลูกจ้าง ซิงค์ และ พูจา (Singh & Pooja, 2016, p. 603-609) สร้างเครื่องมื อวัด
ผลกระทบการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ผ่ านระบบการจัดการกาลังคุณภาพ โดยวัดจากการ
รับรูข้ องพนักงานในการนาไปใช้ประโยชน์ของธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย โดยแบ่ง
องค์ ป ระกอบในการวั ด ออกเป็ น 6 มิ ติ 1) แรงจู ง ใจของพนั ก งาน พิ จ ารณาจาก เส้น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน มีการระบุขอ้ มูลคนคุณภาพชัดเจน และ
ต่อเนื่อง ให้การยอมรับกลุ่มคนคุณภาพ มีจานวน 7 ข้อ 2) ความพึงพอใจของพนักงาน พิจารณา
จาก การให้เงินเดือนสูงกว่าคู่แข่ง การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทางาน กับชีวิตส่วนตัวให้
เกิ ด ความสมดุล และสนับ สนุ น การพั ฒ นาทัก ษะ จ านวน 5 ข้อ 3) ความคิ ด สร้า งสรรค์ข อง
พนักงาน พิจารณาจาก การให้เงินเดือนสูงกว่าคู่แข่ง สภาพแวดล้อมในการทางานมีความท้าทาย
ในการพัฒนาตัวเองและให้โอกาสในการเรียนรู ้ โดยการมอบหมายงานที่ทา้ ทาย จานวน 4 ข้อ 4)
ขีดความสามารถเชิ งสมรรถนะของพนักงาน พิจารณาจาก คุณ ภาพของผู้นาในการสนับสนุน
พนักงานสู่ความสาเร็จ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีการเรียนรู ้ จานวน 2 ข้อ 5) ประสิทธิภาพ
ของพนักงาน พิจารณาจาก โครงสร้างในการให้ขอ้ มูล และการลดภาระงานของพนักงาน เพื่อลด
ภาวะตึง เครีย ด จ านวน 2 ข้อ และ6) การพัฒ นาพนักงาน พิ จ ารณาจาก การเลื่ อนต าแหน่ ง
สัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ จานวน 2 ข้อ มาตรวัดแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ 5=
เห็นด้วยมากที่สุด 4= เห็นด้วยมาก 3= เห็นด้วยปานกลาง 2= เห็นด้วยน้อย 1= เห็นด้วยน้อย
ที่สดุ

76
4.1.3.3 กลุ่ม ที่สาม การวัดการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ โดยการเก็บ
ข้อมูลจาก เป็ นการเก็บข้อมูลแบบ 360 องค์ศา อังศินันท์ อินทรกาแหง นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สุดา
รัตน์ ตันติวิวทั น์ นิพนธ์ แสงด้วง และยุวดี จันทะศิริ (2558, น. 1-211) ได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุง
ประสิ ทธิ ภ าพระบบข้าราชการผู้มี ผ ลสัม ฤทธิ์ สูง และได้มี การพัฒ นาเครื่องมื อการติ ดตามและ
ประเมินผลการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในระบบราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สงู ได้พฒ
ั นาเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์กลุ่มคนคุณภาพให้ค รอบคลุมผูม้ ี
ส่วนได้ส่วยเสียทัง้ หมดในระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง ทัง้ นีไ้ ด้พัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ระบบข้าราชการผู้มี ผ ลสัม ฤทธิ์ สูงตามกลไก PRIDE ตามแนวคิด ของ ส านัก งาน ก.พ. วัด จาก
กิจ กรรม 6 ด้า นหลัก คื อ (1) การวางแผน (2) การสรรหาและการคัด เลื อ กกาลังคน (3) การ
ถ่ายทอดและการสอนงาน (4) การพัฒนาและการสั่งสมประสบการณ์ (5) การเสริมสร้างแรงจูงใจ
และ (6) การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แบบประเมินนีม้ ีทงั้ สิน้ 33 ข้อ ใช้ประเมินการรับรู ้
สภาพปั จจุบัน และคาดหวังในอนาคตที่ได้รบั ผลจากระบบ มาตรวัดแบ่งเป็ น 5 ระดับ กล่าวคือ
การรับรู ส้ ภาพปั จจุบนั 5= สภาพที่หน่วยงานเป็ นอยู่มากที่สุด 4=สภาพที่หน่วยงานเป็ นอยู่มาก
3= สภาพที่หน่วยงานเป็ นอยู่ปานกลาง 2= สภาพที่หน่วยงานเป็ นอยู่นอ้ ย 1= สภาพที่หน่วยงาน
เป็ น อยู่น้อ ยที่ สุด ส่ วนมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี ห น่ า ยงานคาดหวัง 5= มาตรฐานที่ ห น่ วยงาน
คาดหวังมากที่สดุ 4= มาตรฐานที่หน่วยงานคาดหวังมาก 3= มาตรฐานที่หน่วยงานคาดหวังปาน
กลาง 2= มาตรฐานที่หน่วยงานคาดหวังน้อย 1= มาตรฐานที่หน่วยงานคาดหวังน้อยที่สดุ
4.1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชีก้ ารนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
สถาบันชาร์เตอร์บัญ ชีการจัดการ และสถาบันชาร์เตอร์คนและการพัฒ นา
(Houghton, & Spence, 2016, p.1-75) มีการพัฒ นาองค์ประกอบในการวัดการนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในการพัฒนาองค์ประกอบครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนาจากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ โดยใช้
การศึกษาเชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา จากองค์กรที่เป็ นผูน้ าทางธุรกิจทั่วโลก จากการสัมภาษณ์ผู้
ประกอบ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และหุน้ ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาองค์ประกอบ
นีใ้ ห้ความสาคัญ กับการพิจารณาถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงในโลกการจ้างงาน (Context of
the changing world work) ทัง้ ปั จจุบนั และอนาคต โดยพบองค์ประกอบของการนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมการจัดคนคุณภาพ ดังนี ้ 1) การดึงดูดและการสรรหา พิจารณา
จากต้นทุนการจ้างงาน เวลาที่ใช้ในการสรรหาคนคุณภาพเข้ามาในตาแหน่งงานว่าง จานวนคน
คุณ ภาพสู่ตาแหน่งที่สาคัญ ประสิทธิผลของการสรรหา และอัตราการเข้าออกจากงานต่อปี
2) การจัด การผลการปฏิ บัติ ง าน (Performance management) วัด จากจ านวนของผู้ไ ด้รับ ให้
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ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงาน อัตราความสาเร็จในเป้าหมายของผล
การปฏิบตั ิงาน และอัตราการจ้างใหม่ของผูม้ ีผลการปฏิบัติงานสูง 3) การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
(Learning and development) พิจารณาจาก การปรับปรุงในความรูข้ องคนคุณภาพ ชั่วโมงการ
ฝึ กอบรมที่ได้รบั การพัฒนาสรรถนะหรือการเพิ่มขึน้ ของสมรรถนะของกลุ่มคนคุณภาพที่สมั พันธ์
กับงาน 4) การจัดการความรู ้ (Knowledge management) พิจารณาจาก การเพิ่ ม ขึน้ คลังของ
ความรูใ้ นองค์กร การรับรูข้ องคนคุณภาพที่มีความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าในการสร้างวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ งั้ ระดับบุคคล ทีม และแผนกงาน องค์กรมีโครงสร้างหรือช่องทางในการสื่อสาร
ที่สง่ ผลความรู ้ ทีมระดับอาวุโสสนับสนุนให้ความรูไ้ ปยังผูท้ ่อี าวุโสน้อยกว่า หรือคนที่จะขึน้ มาเป็ น
“New star” ในองค์ก ร มี ก ารพั ฒ นากระบวนการท างาน และ 5) การวางแผนก าลัง แรงงาน
(Workforce planning) พิจารณาจากการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง เวลาใช้ในการวางตาแหน่ง
ผูจ้ ัดการที่ดารงบทบาทในระดับสากล เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเลื่อนตาแหน่ง อัต ราการเข้าออก
จากงานของคนที่มีผลกาปฏิบตั ิงานสูง และอัตราส่วนของเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ กับความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานของคนคุณภาพ
จากการทบทวนงานวิจัย ที่ ผ่ านมา พบว่า การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์นั้น
องค์ก รจะกระท าโดยผ่ า นระบบการจัด การคนคุ ณ ภาพ และจากผู้บ ริห ารหรื อ หั ว หน้ า งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานซึ่งเป็ นผูน้ าคนคุณภาพไปใช้ขนั้ ต้นและโดยตรง ดังนัน้ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ท่ีจะกล่าวถึงส่วนนีเ้ ป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์กบั ความยึดมั่น
ผูกพันในงานและผลการปฏิบตั ิงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
4.2.1 การนาคนคุณณภาพไปใช้ประโยชน์กบั ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบสอดคล้องกันว่า การนาคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันขอพนักงาน โดยพบความสั มพันธ์
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพ (Corporate Leadership
Council, 2004; Society of Human Resources Management, 2012; Barkhuizen, Mogwere
& Schutte, 2014; Alias, Noor, & Hassan, 2014) และการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์โดย
ผ่านผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างาน (Bakar, 2013)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านระบบการ
จัดการคนคุณภาพ ซึ่งกลุ่มแรกเป็ นการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือผูเ้ ชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ สถาบันบุคลากรและการ
พั ฒ นา (Chartered Institute of Personnel and Development, 2010) ได้ ร ายงานจากการ
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สารวจองค์กรทั่วโลก พบว่า การนากาลังคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมการจัดการคน
คุณภาพ ส่งผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานและ สถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
สัง คม (Society of Human Resources Management, 2012) ได้ส ารวจพนั ก งานทุ ก ระดับ ใน
องค์กรที่มีการจัดการคนคุณภาพ พบว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมการ
จัดการคนคุณภาพส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน การปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงาน และ
เพิ่ ม ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ตลอดจนลดการเข้ า ออกจากงานและการขาดงาน และ
สถาบัน การศึ ก ษาภาวะผู้น า (Corporate Leadership Council, 2004) พบว่ า บริษั ท ที่ ใช้ก าร
จัดการกาลังคนคุณ ภาพช่วยเพิ่มความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และทาให้ผลการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 23
ส่วนกลุ่ม ที่ ส องเป็ น การศึก ษาการน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์โดยผ่ าน
ระบบการจัด การคนคุ ณ ภาพ ยกตั ว อย่ า งเช่ น งานวิ จัย ของ บาร์ไ คเซ็ น มอกเวอร์ และชัช ส์
(Barkhuizen, Mogwere & Schutte, 2014) ศึ ก ษากลุ่ม ตัว อย่ า งจ านวน 200 คน ที่ เป็ น สาย
สนับสนุนในตาแหน่งบริหารของสถาบันการศึกษาในแอฟริกาใต้ ผลการศึกษาพบว่า การนา
ระบบการจัด การคนคุณ ภาพไปประยุกต์ใช้กับ กลุ่ม คุณ ภาพ มี ค วามสัม พันธ์ท างบวกอย่างมี
นัยสาคัญกับความความยึดมั่นผูกพันต่องานของพนักงานทุกมิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) เมื่อ
พิจารณาแต่ละกิจกรรมของระบบการจัดการคนคุณภาพ พบว่า การจัดการผลการปฏิบตั ิงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญไปยังความขยันขันแข็ง (r = 0.26) ความทุ่มเท (r =0. 29)
และความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (r =0.33) ส่วนการระบุและการทบทวนคนคุณภาพมี
ความสัม พันธ์ทางบวกกับความขยันขันแข็งอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (r =0.33) และการดารง
รักษาคนคุณ ภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความขยันขันแข็ง(r =0.11) ความทุ่มเท (r =0.15)
และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (r = 0.16) อย่างนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ อลิส นูร ์
และฮาสเส็น (Alias, Noor, & Hassan, 2014) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 840 คนกับกลุ่มพนักงานที่
ท างานต าแหน่ ง บริห ารในธุ รกิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประเทศมาเลย์เซี ย พบว่ า การน าคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพตัง้ แต่กิจกรรมด้านการสนับสนุนด้าน
บริห าร การพัฒ นาเส้นทางอาชี พ และการให้รางวัลและการได้รบั การยอมรับ มี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.01) โดย การสนับสนุนด้าน
บริหาร (r= 0.44) การพัฒนาเส้นทางอาชีพการให้( r =0.54) และ รางวัลและการได้รบั การยอมรับ
(r =0.65) และนอกจากนีย้ งั พบว่าการจัดการคนคุณภาพมีผลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันของ
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พนักงานอย่างมีนัยสาคัญ (p .000) โดยอย่างยิ่งกิจกรรมด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (p .003,
β 0.08) และการให้รางวัลและการได้รบ
ั การยอมรับ(p .005, β 0.06)
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านผูบ้ ริหาร
หรือหัวหน้างาน บาร์เคอร์ (Bakar, 2013) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจานวน 263 คน เป็ นพนักงาน
ทางานในธุรกิจทางการเงินของประเทศมาเลย์เซีย ผลการศึกษา พบว่า การนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์โดยผ่านผู้บริหารหรือผูน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบอานาจ (Empowerment) ของ
ผูน้ าให้กับพนักงานเป็ นตัวแปรทานายความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(β =0.466, p=0.000) แต่ในงานวิจยั นีก้ ลับ พบว่า การสอนแนะ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (β =-0.511, p<0) นั่นหมายความว่า กรณีท่ผี ูบ้ ริหารสอนแนะพนักงาน
มากจนเกินไปทาให้พนักงานรูส้ ึกว่า ผูบ้ ริหารดูแล กากับใกล้ชิดจนเกินไปทาให้รูส้ กึ ไม่เป็ นอิสระใน
การท างาน การจัดการผลการปฏิ บัติ งานมี ความสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ความยึด มั่น ผูกพัน ของ
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญ (β =0.381, p=0.000) และนอกจากนีก้ ารคัดเลือกและการจัดหาคนได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกกับ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานอย่ า งมี
นัยสาคัญ (β =0.311, p<0.05)
4.2.2 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
การศึกษาการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์จากคนคุณภาพโดยผ่านระบบ
การจัดการคนคุณ ภาพ พบว่า มี ผ ลต่อการปรับปรุ ง ผลลัพ ธ์ทางธุรกิจ (Cascio, 2006) และมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Becker & Gerhart, 1996; Boxall & Macky, 2009;
Paauwe & Boselie, 2005; Sadri, Pirouz, Sharific & Farhadi, 2015; กรสรรค์เอนก ศั ก ยพงส์
และเนตร์พัณณา ยาวิราช, 2557) และจากผลการศึกษายัง พบว่า กิจกรรมจากระบบการจัดการ
คนคุณภาพที่นามาใช้ส่วนใหญ่คือ การสรรหา การดารงรักษาการพัฒนา การให้รางวัล และการ
จั ด การผลการปฏิ บั ติ ง าน (Cascio, 2006) การพั ฒ นาและการฝึ ก อบรมให้กั บ พนั ก งานส่ ง
ผลกระทบค่ อ นข้า งสูง ต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง านในด้า นความสามารถในการให้บ ริก ารแก่ ลูก ค้า
(Zikmund, 2000) และพบว่า กิจกรรมในระบบการจัดการคนคุณภาพมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p= 0.04) (กรสรรค์ เอนกศักยพงส์ และ
เนตร์พัณ ณา ยาวิราช, 2557) เพิ่ม ผลิตภาพของพนักงาน และการส่งมอบสินค้าและบริการให้
ลูกค้า (Vance, 2006)
นอกจากนี ้ยัง พบอี ก ว่ า แต่ ล ะกิ จ กรมในระบบการจัด การคนคุณ ภาพมี
ความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน เช่นการศึกษาของ ซาดริ พิรอ์ ซู ์ ชาริฟิค และ ฟาร์ฮาดี ้ (Sadri,
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Pirouz, Sharific, Farhadi, 2015, p. 58) พบว่ า ระบบการจัด การคนคุณ ภาพมี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และระบบการจัดการคนคุณภาพมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิ บัติ ง านของพนัก งานอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.01 (P= 0.000, β = 0.659) เมื่ อ
พิจารณากิจกรรมของระบบการจัดการคนคุณภาพ พบว่า การดึงดูดคนคุณภาพ ( β =0.38) การ
ค้นหาคนคุณภาพ(β = 0.32) พัฒนาและการปรับปรุงคนคุณภาพ (β = 0.48) และการดารงรักษา
คนคุณภาพ (β = 0.28) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนัยสาคัญที่สถิติท่ีระดับ 0.01 และ
คโนทท์ (Knott, 2016, p. 34-46) ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง การฝึ กอบรมและการ
พัฒนา การดารงรักษาคนคุณภาพ ระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน พบว่า ระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 (r =0.58) กลยุทธ์การดารงรักษาคนคุณภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวก ต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
(r =0.56) พบว่า การฝึ กอบรมและการพัฒนามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
พนั ก งานอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.01 (r =0.51) นอกจากนี ้ Watson Wyatt ได้
ศึกษาวิจยั พบว่า คนคุณภาพร้อยละ 30 ให้ขอ้ มูลว่า การจัดการผลการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นกิจกรรม
หนึ่งในการนาคุณภาพมาใช้ประโยชน์สง่ ผลให้ผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึน้ (Pulakos, 2009)
การศึกษาการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านหัวหน้างานหรือผูบ้ ริหาร
ส่วนใหญ่ ได้แก่ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การสอนแนะ และการมีระบบพี่เลีย้ ง โดยพบผลการศึกษา
ว่า การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการสอนแนะมีความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานของหัวหน้างาน และ
ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชา (Ramsay, 2006) ทั้งนีพ้ บว่า ร้อยละ 56 มีการสอนแนะโดยผูจ้ ัดการในสาย
งาน (Chartered Institute of Personnel and Development, 2006) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และ
การสอนแนะมีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และยังพบอีกว่า หากองค์กรมอบหมายให้ผู้
ที่เป็ นคนคุณภาพเป็ นพี่เลีย้ ง และสื่อสารการทางานไปยังผูท้ ่ีจะก้าวสู่กลุ่มคนคุณภาพจะทาให้ผล
การปฏิบตั ิงานของผูท้ ่จี ะก้าวสูก่ ลุม่ คนคุณภาพสูงขึน้ (Ramsay, 2006)
5. นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. คุณลักษณะคนคุณภาพ (Characteristics of Talent) หมายถึง คุณลักษณะที่โดด
เด่ น ความรู ้ ความสามารถ และทัก ษะของคนคุณ ภาพ ซึ่ง เอื อ้ ต่ อ การท างานของพนัก งานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยแบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1.1 กรอบความคิดเชิงสากล หมายถึง คนคุณภาพรับรู ว้ ่าตนเองเปิ ดใจเรียนรูเ้ มื่อ
เผชิ ญ กับความหลากหลายทางวัฒ นธรรม และตระหนัก ต่อ ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
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สามารถปรับตัวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบทางธุรกิจและสังคมต่อ
กระแสโลก
1.2 ความสามารถในการทางานกับข้อมูล และทักษะด้านเทคโนโลยี หมายถึง
คนคุณ ภาพรับ รู ว้ ่ าตนเองมี ค วามสามารถในการค านวน และป้ อ นข้อ มูล เข้า เครื่อ งจัก ร และ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ความเข้า ใจต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงผลออกมา ความสามารถในการควบคุ ม
เครื่อ งจัก รและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใหม่ เข้าใจระบบและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ เปลี่ ย นแปลงไป และ
ความสามารถประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักร
1.3 การไวต่ อปั ญ หา และแก้ ปั ญ หาซับ ซ้อ นได้ หมายถึง คนคุณ ภาพรับ รู ว้ ่า
ตนเองมีความสามารถในความว่องไวต่อปั ญหา และรับรู ไ้ ด้เร็วว่ากาลังจะเกิดปั ญ หา เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างคนกับสิ่งประดิษฐ์อัตโนมัติหรือเทคโนโลยี สมัยใหม่ มีความรู ้
หรือเชี่ยวชาญต่อปัญหาที่เกิดขึน้ และสามารถประสานที่นาไปสูก่ ารแก้ปัญหาได้
1.4 ทั กษะการเป็ นผู้ ป ระกอบการ หมายถึง คนคุณภาพรับรู ว้ ่าตนเองมี ความ
รับผิดชอบสูง มีความสามารถเชิงนวัตกรรม และมีการยืดหยุ่นทางความคิด
1.5 ทักษะด้านคนและสังคม หมายถึง คนคุณภาพรับรูว้ ่าตนเองมีความสามารถ
ในการประสานงาน สามารถเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้ ความมุ่งมั่นในการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความฉลาดทางอารมณ์ในควบคุม
อารมณ์และทักษะทางสังคมที่ดี
การวั ด คุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพ ผู้วิ จัย เป็ น ผู้พัฒ นาแบบวัด ฉบับ นี ้ขึ น้ มาจากผล
การศึกษาเชิงคุณภาพของการวิจยั ระยะที่ 1 แบบวัดนีเ้ ป็ นการวัดการรับรูค้ ณ
ุ ลักษณะของตน โดย
ใช้มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating scale) เป็ นการให้คะแนน 5 ระดับ ตัง้ แต่
1 คะแนน ไม่ จ ริงเลย จนถึง 5 คะแนน จริง มากที่ สุด ข้อค าถามมี ทั้ง สิ น้ 36 ข้อ โดยผู้ท่ี ท าได้
คะแนนสูงกว่า เป็ นผูท้ ่มี ีคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพมากกว่า คนที่ได้คะแนนน้อยกว่า
2. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การรับรูข้ องคนคุณภาพว่า องค์กร
หรือผูบ้ ริหารมีการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปโดยผ่านระบบ
การจัดการคนคุณภาพ แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
2.1 การค้นหาและการดึงดูด หมายถึง การรับรู ข้ องคนคุณภาพว่าองค์กร หรือ
ผูบ้ ริหารมี กลยุทธ์การสร้างคนคุณ ภาพใหม่ จ ากภายนอกองค์กร การสร้างแบรนด์บริษั ท การ
สัมภาษณ์และการกาหนดคุณสมบัติคนคุณภาพ การสรรหาคนคุณภาพในตาแหน่งที่สงู ขึน้ และ
การจัดวางคนคุณภาพ
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2.2 การฝึ กอบรมและการพัฒ นา หมายถึง การรับรู ข้ องคนคุณ ภาพว่าองค์กร
หรือ ผู้บ ริห ารว่ ามี ก ลยุ ท ธ์ในการสร้า งโอกาสไปสู่บ ทบาทใหม่ การฝึ ก อบรมในที่ ท างาน และ
การศึกษาดูงาน การออกแบบโปรแกรม และการสร้างความรูใ้ นที่ทางาน
2.3 การดารงรักษา หมายถึง การรับรูข้ องคนคุณภาพว่าองค์กรหรือผูบ้ ริหารว่ามี
องค์ก รหรือ หัวหน้า งานมอบหมายงานท้าทายและหน้าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบที่ สูง ขึ น้ มี เส้น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ โปรแกรม และกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการ การให้
ผลตอบแทนที่เป็ น ตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน การสัมภาษณ์การเข้าออกจากงาน และระบบพี่เลีย้ ง
2.4 การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพ หมายถึง การ
รับรู ข้ องคนคุณภาพว่าองค์กร หรือผูบ้ ริหารว่ามี การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การสอนแนะ และจัดให้มี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อฝึ กประสบการณ์ท่จี าเป็ นให้กบั คนคุณภาพ
การวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ผูว้ ิจัยเป็ นผูพ้ ัฒนาแบบวัดฉบับบนีข้ ึน้ เอง
จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพของการวิจัยระยะที่ 1 แบบวัดนีเ้ ป็ นการวัดการรับรู ข้ องคนคุณภาพ
ถึงองค์กร ว่ามีการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพ โดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating scale) เป็ นการให้คะแนน 5 ระดับ ตัง้ แต่
1 คะแนน คือ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด จนถึง 5 คะแนน มีการปฏิบัติมากที่สุด มีขอ้ คาถามทั้งสิน้
จานวน 29 ข้อ โดยผู้ท่ี ทาได้คะแนนสูงกว่า เป็ นผูท้ ่ีรบั รู ว้ ่ามี การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์
มากกว่า ผูท้ ่ีทาได้คะแนนต่ากว่า
3. ความยึดมั่นผูกพันของพนั กงาน (Employee engagement) หมายถึง ความรูส้ ึก
ด้านบวกของคนคุณ ภาพที่มีต่องานที่ตนปฏิบตั ิ ตลอดนความคิด ความรู ส้ ึกและพฤติกรรมด้าน
บวกที่มีต่อองค์กร โดยแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ดังนี ้
3.1 ความยึดมั่นผูกพันต่องาน หมายถึง ความรู ส้ ึกด้านบวกของคนคุณภาพที่มี
ต่ อ งานที่ ต นปฏิ บั ติ อ ยู่ โดยยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจอย่ า งเต็ ม ที่ จ ะทุ่ ม เท อุ ทิ ศ เวลาและก าลั ง ตาม
ความสามารถให้กับการทางาน มีความขยันขันแข็งที่จะทางาน และมีความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกับงานกับงานที่ทา
3.2 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความคิด ความรูส้ กึ หรืออารมณ์ และ
พฤติกรรมด้านบวกของคนคุณภาพ ว่าตนเองเป็ นอันเหนึ่งอันเดียวกับองค์กร และเต็มใจที่จะเป็ น
สมาชิกขององค์กร อีกทั้งรู ส้ ึกผูกพันที่จะทางานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และรับรู ถ้ ึงการร่วม
รับผิดชอบ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
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การวัดความยึดมั่นผูกพัน ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดขึน้ จากหลักคิด การแบ่งองค์ประกอบ
ของเสค (Sake, 2006) โดยแบ่งความยึดมั่นผูกพันของพนักงานออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ ความ
ยึ ด มั่ นผู ก พั น ต่ อ งาน (Work engagement) และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Organizational
commitment) ส่วนการพัฒ นาข้อ คาถามด้านความยึดมั่น ผูก พัน ของงานพัฒ นาจาก จากข้อ
ค าถามของซอยฟี ลี และแบคค์ เ คอร์ (Schaufeli & Bakker, 2003, as cited in Bakker &
Schaufeli, 2017) จากแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานขึน้ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามรายงานตนเอง
(A self-report questionnaire) จากแบบวัด “The Utrecht Work Engagement Scale (UWES)”
โดยเบือ้ งต้นแปลข้อคาถามบางข้อคาถามจากต้นฉบับ และผูว้ ิจัยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
การศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ ส่วนการวัดความผูก พัน ที่ มี ต่ อองค์กรได้ป รับ ปรุ ง ตามแนวคิด ของ ไอ
เอสอาร์ (ISR, 1997) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating scale) เป็ น
การให้คะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คะแนน เห็นด้วยน้อยที่สุด จนถึง 5 คะแนนเห็นด้วยมากที่สุดมี
คาถามทัง้ สิน้ 16 ข้อ ผูท้ ่ีทาได้คะแนนสูงกว่าเป็ นผูท้ ่ีมีความยึดมั่นผูกพันมากกว่าผูท้ ่ีได้คะแนน
น้อยกว่า
4. ผลการปฏิ บั ติ งาน (Performance) หมายถึง ความสาเร็จ ในการปฏิบัติ งานของ
พนักงานคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ โดยแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ
ดังนี ้
4.1 ด้ า นปริ ม าณงาน หมายถึ ง พนัก งานคนคุณ ภาพมี ก ารประเมิ น ตนเองว่ า
ตนเองมีการปฏิบัติงานได้ตามจานวนหรือเป้าหมายที่กาหนด หรือทาได้ตามตัวชีว้ ัด ทาได้ตาม
เกณฑ์ ตามเงื่อนไข หรือปฏิบตั ิได้สงู กว่าเกณฑ์ท่กี าหนด หรือปริมาณงานที่ทาได้ในเวลาที่กาหนด
4.2 ด้ า นคุ ณ ภาพงาน หมายถึง พนั ก งานคนคุณ ภาพมี ก ารประเมิ น ตนเองว่ า
ตนเองมี ก ารปฏิ บั ติ ง านได้ ถู ก ต้อ ง ได้รับ การยอมรับ และไว้ว างใจจากเพื่ อ นร่ว มงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา พัฒ นางานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้า
ภายนอกองค์กรในการให้บริการ และผลงานก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้อง
4.3 ด้านการใช้ทรัพยากร หมายถึง พนักงานคนคุณภาพมีการประเมินตนเองว่า
ตนเองมีการประหยัดในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการทางาน มีการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
องค์ก รให้ค วามพร้อ มใช้ง านอยู่เสมอ มี ก ารใช้วัส ดุอุป กรณ์ หรือ เครื่อ งมื อ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงาน อย่างระมัดระวังและคานึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินขององค์กร
การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผู้วิ จั ย พั ฒ นาแบบวั ด ขึ ้น เอง จากหลั ก คิ ด การนิ ย าม
ความหมายและองค์ประกอบเชิงโครงสร้างผลการปฏิบตั ิงานของ โอพารา (Opatha, 2015) และ
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โอดอนเนล และ โอเบรียน (O’Donnel & O’Brien, 1999) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข
(Numerical rating scale) เป็ นการให้คะแนน 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 คะแนน เห็นด้วยน้อยที่สดุ จนถึง
5 คะแนน เห็นด้วยมากที่สุด ข้อคาถามมีทั้งสิน้ 14ข้อ ผูท้ ่ีทาได้คะแนนสูงกว่าเป็ นผูท้ ่ีมีผลการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่าผูท้ ่ีทาได้คะแนนต่ากว่า
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด การวิ จั ยระยะที่ 1 การให้ความหมายคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ และ
องค์ประกอบ และวิธีการการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ของ
ภาคใต้

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1 การให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ และ
องค์ประกอบและวิธีการการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ของภาคใต้
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กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ระยะที่ 2 การพั ฒ นารู ป แบบความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ค น
คุณ ภาพ การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ ที่มี ต่ อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานและผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคน
คุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประประโยชน์ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานและผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ
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คาอธิบายภาพประกอบ 1 และ 2x
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาวิจัยเชิง คุณภาพ เพื่อมุ่งค้นหาการให้ความหมายคุณลักษณะ
คนคุณภาพ และองค์ประกอบและวิธีการการนาคนคุณภาพไปใช้ประโชน์ ในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปภาคใต้
กรอบแนวคิดการศึกษาทั้งระยะที่ 1 และระยะ 2 ผูว้ ิจัยประยุกต์แนวคิดการจัดการคน
คุณ ภาพระดับสากลเป็ นกรอบหลัก (Global talent management) ซึ่งหลักคิดนีถ้ ือเป็ นหลักคิด
สาคัญ และควรตระหนักในการน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เนื่องจากนับ ตั้งแต่วันนีเ้ ป็ นต้นไป
องค์กรยิ่งได้รบั ปัจจัยถาโถมจากการแข่งขันในระดับโลก ดังนัน้ องค์กรจึงจาเป็ นจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้เกิดประสิทธิผล (Lewis & Heckman, 2006) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ติดต่อ
ค้าขายกับต่างชาติได้รบั ปั จจัยที่กล่าวถึงอย่างมีอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกันกับ อุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ท่ีเป็ นกลุ่ม เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้ บริษัทเหล่านี ส้ ่งสินค้าไป
ขายยังต่างประเทศ และบางส่วนมีฐานการผลิต และสานักงานขายในต่างประเทศ ตลอดจนเป็ น
บริษัทระดับชัน้ นาของภาคใต้
จากกรอบแนวคิดระยะที่ 1 ปั จจัยภายนอกองค์กรนั่นคือ สถานการณ์เชิงกระแสสากล
ได้แก่ ความเป็ นโลกาภิวัตน์ การเคลื่อนย้ายคนคุณภาพ และการแย่งชิงคนคุณภาพ เหล่านีถ้ ือ
เป็ นสิ่งแวดล้อมภายนอกระดับสากลส่ งผลให้เปลี่ยนและ/หรือปรับคุณลักษณะคนคุณภาพและ
การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ ซึ่ง องค์ก รควรตะหนัก ต่ อ กระแสความท้าทายเหล่านี ้ด้ว ย
(Holden & Tansley, 2008; Vaiman, Scullion, & Collings, 2012; Stahl et al., 2012) ทั้ง นี ้
การแข่งขันระดับสากลหัวใจส าคัญ ของคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพที่ ควรมี คือ กรอบความคิดเชิ ง
สากล (Global mindset) และ มี ค วามสามารถในการปรับ ตั ว (The ability to easily adapt)
(Flake, 2015) และต่อมาคือ ปั จจัยด้านสถานการณ์พัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปใน
ประเทศไทย และภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกาหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาอุตสาหกรรมยุค 4.0 ของประเทศไทยจากแผนพัฒ นาประเทศที่กล่าวนี ้ ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างภาคอุตสาหกรรม นั่นคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ลักษณะงาน
ทัก ษะ รู ป แบบการจ้างงาน เนื่ องด้วยน าเครื่อ งจักรและเทคโนโลยี เข้ามาแทนที่ ค น เพื่ อ เพิ่ ม
คุณภาพ และกาลังการผลิต อีกทัง้ เป็ นการช่วยลดปั ญหาการขาดแคลนกาลังคน โดยเฉพาะกลุ่ม
คนคุณภาพ ดังนัน้ ซิลเซอร์ และ เชอร์ช (Silzer & Church, 2010) ให้ขอ้ แนะว่า ทักษะ ความรู ้
ความสามารถของกาลังคนต้องประเมินให้สอดคล้อง และเข้ากันได้กบั การปรับเปลี่ยนสู่ ระบบการ
ผลิตแบบใหม่ หรือแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ทา้ ทายเข้ามา อันส่งต่อคุณลักษณะ
X
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คนคุณ ภาพ และการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีผ่านระบบการบริหาร การจัดการ และการ
พัฒ นาในองค์กร ซึ่งถือเป็ นปั จจัยภายในองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับคนคุณ ภาพมากที่สุด และ
นอกจากนีร้ ะบบการจัดการคนคุณภาพมีความสัมพันธ์กบั การระบุลกั ษณะคนคุณภาพ (Tansley,
2011) ดังนั้น ในบริบทองค์กรสามารถอธิ บ ายด้วยทฤษฎีมุม มองฐานทรัพ ยากร (Resourcebased view: RVB) นั่นคือ องค์กรควรมีความสามารถในการนาทุนมนุษย์ (Human capital) ไป
ใช้ป ระโยชน์ (Utilizing) เพื่ อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด (Lepak & Snell, 2002) และทฤษฎี
พฤติกรรมความร่วมมือ (Theory of cooperative behavior) อธิบายว่า การเกิดประโยชน์สูงสุด
จากทุ น มนุ ษ ย์ในองค์ก รได้นั้น ลัก ษณะของคนกับ องค์ก รต้อ งเหมาะสม และเข้า กัน ได้ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์พืน้ ฐานร่วมกัน โดยบทบาทของผูบ้ ริหารมีหน้าที่พัฒ นา และสนับสนุนระบบ
การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พยายามนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลที่พึงพอใจ
และเก็บเกี่ยวผลที่เกิดขึน้ ให้มากที่สุดภายหลังจากนาบุคลากรเข้าสู่ระบบแล้ว (Barnard, 1938,
อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันสุวรรณ์ , 2558) ฉะนั้น งานวิจัยนีจ้ ึงพิจ ารณาการนาคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพ
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้จะเป็ นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้ นขึน้ อยู่กับปั จจัย
ภายนอก และปั จ จั ย ภายใน ส าหรับ การอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพใช้แ นวคิ ด ด้า น
คุณลักษณะคนคุณภาพ โดยใช้แบบจาลองเริ่มต้น เพื่อนาไปสู่การพิจารณาว่า คุณลักษณะของ
คนคุณภาพประกอบด้วยคุณลักษณะที่มีมาโดยธรรมชาติ และคุณลักษณะที่เป็ นไปตามเหตุการณ์
(Circumstances) หรื อ สภาพแวดล้อ ม(Environments) (People Measures, 2011 b) และ
ทฤษฎีการต้องการความสาเร็จ (Achievement theory: n Ach) เป็ นการอธิบายคุณลักษณะของ
กลุม่ ที่ประสบความสาเร็จ (High achiever) และการผลปฏิบตั ิงานสูง โดยเชื่อว่าปั จจัยความสาเร็จ
ของกลุม่ คนคุณภาพ เป็ นเรื่องของความสามารถ และแรงขับภายใน (McClelland, 1961)
ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาวิจัย เชิงปริม าณโดยนาข้อมูลระยะที่ 1 มาใช้ในการกาหนด
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ และนิยามตัวแปรสังเกตของคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ อันนาไปสูก่ าพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ การ
นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานและผลการปฏิบตั ิงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
แนวคิดทฤษฎีท่ีผูว้ ิจัยนามาใช้อธิบายระดับบุคคลและระดับองค์กรคือ ทฤษฎีมุม มอง
ฐานทรัพ ยากร (Resource-based view: RVB) ที่ ม องว่า คนคุณ ภาพ คื อ ทุ น มนุ ษ ย์ (Human
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capital) ซึ่ ง เป็ น ผู้มี ค วามรู ้ มี ค วามสามารถ และบุ ค ลิ ก ภาพที่ สัม พั น ธ์กับ ความสามารถทาง
เศรษฐกิ จ (Farndate, Scullion, & Sparrow, 2010) มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี เยี่ ย ม มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ มีคุณ ค่า (Value) หายาก (Rareness) และผลิตซา้ ไม่ได้หรือลอกเลียนแบบไม่ได้โดย
สมบูรณ์ และสร้างความสาเร็จทางกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้ (Becker & Huselid, 2006; Barney,
1991) ทัง้ นีส้ ิ่งเหล่านีไ้ ด้ขึน้ อยู่กบั ความสามารถขององค์กรในการนาทุนมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ ดว้ ย
เช่ น กั น เพื่ อ เกิ ด อรรถประโยชน์ สู ง สุ ด (Lepak & Snell, 2002) ซึ่ ง การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ โดยกระท าผ่ า นระบบการจัด การคนคุณ ภาพที่ เชื่ อ มโยงเข้าสู่บ ริบ ทการจัด การคน
คุณภาพเชิงสากล เพื่อทาให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้นนั้ โดยการเพิ่มประสิทธิ ผลด้าน
การจัดการผลการปฏิ บัติ งานให้อยู่ในระดับ สูง (High-performance management) (Stevens,
1998 as cited in Armstrong & Baron, 2002) และ การจัด การความยึด มั่น ผูก พัน ในระดับ สูง
(High-engagement management) ซึ่งการพัฒนาความยึดมั่นผูกพันของพนักงานให้เกิดขึน้ โดย
อยู่บนพืน้ ฐานขอความไว้เนือ้ เชื่อใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี ้ ความยึดมั่นผูกพันมีอิทธิพลมากต่อผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Wood, 1996) โดยทฤษ ฎี พ ฤติ ก รรมความร่ ว มมื อ (Theory of cooperative
behavior) ให้ขอ้ สนับสนุนในการนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ว่า การใช้ประโยชน์สงู สุดจาก
ทรัพ ยากรต้องเกิดจากการประสานความร่วมมื อกันทั้งคนและองค์กร และลักษณะของคนละ
องค์กร ต้องเหมาะสม และเข้ากันได้ โดยบทบาทของผูบ้ ริหารต้องพัฒนา และสนับสนุนระบบการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พยายามนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลที่พึงพอใจ และ
เก็บเกี่ยวผลที่เกิดขึน้ ให้มากที่สดุ ภายหลังจากนาบุคลากรเข้าสูร่ ะบบแล้ว (Barnard, 1938, อ้างถึง
ใน พงษ์เทพ จันสุวรรณ์, 2558; Patterson, Kerrin, Gatto-Roissard, 2009)
7.สมติฐานการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ง นี ้มี ส มมติ ฐ านการวิ จัย หลัก คื อ รู ป แบบความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ค น
คุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ที่มีต่อ ความยึดมั่นผูกพันและผลการปฏิ บตั ิงานของ
คนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ ตามสมมติฐานมี ความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ นีป้ ระกอบด้วย สมมติฐานย่อยดังต่อไปนี ้
1. คุณลักษณะคนคุณภาพ มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
2. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
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3. ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบัติงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
4. คุณ ลักษณะของคนคุณ ภาพ มี อิทธิ พ ลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
5. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
6.คุณลักษณะคนคุณภาพส่งผลผ่านความยึดมั่นผูกพันไปยังผลการปฎิบตั ิงานของ
คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
7. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบตั ิงานโดยการส่งผ่าน
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
จากสมมติฐานข้างต้น การทบทวนวรรณกรรมขัน้ ต้น และผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
ของระยะที่ 1 สามารถสร้างเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ การนาคน
คุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมี ต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และ ผลการปฏิบัติ งานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ตามสมมติฐาน ดังแสดงภาพความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ ในภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 4 แบบจาลองรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคนคุณภาพ การนาคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ท่มี ีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ตามสมติฐาน

91
บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี ้เป็ น การวิจัย ผสานวิธี (Mixed methods research: MMR) แบบเชิ ง ส ารวจ
ตามล าดับ (Exploratory sequential design) หลัก คิด ของเครสเวลล์ (Creswell, 2013, p. 69)
เพื่อต้องการทาความเข้าใจคาอธิบายจากหลายมุมมองของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ และ
การพัฒนาคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งในภาคใต้ โดยต้องการอธิบายภายใต้
คาถามว่า อย่างไร (How) เป็ นสาคัญ เพื่อนาหลักคิดและทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิได้เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการค้นหานิยามความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ และองค์ประกอบและวิธีการ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป มาอธิบายให้เกิดความเข้าใจ
ได้ภายใต้ปรากฏการณ์ของพืน้ ที่อุตสาหกรรม และประเภทอุตสาหกรรม และบริบทการพัฒ นา
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่นาไปสู่ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณลักษณะคนคุณภาพ การนา
คนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานและ ผลการปฏิบัติงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
การวิจยั นีแ้ บ่งเป็ น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดและขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 5 ขัน้ ตอนของการวิจยั ตามแนวคิดการวิจยั ผสานวิธี
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ภาพประกอบ 5 ขัน้ ตอนกระบวนการวิจยั
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ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ และองค์ประกอบ
และวิธีการการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม จากผูม้ ี ส่วนข้องในการบริหาร การ
จัดการ การพัฒ นา การสนับสนุน และการส่งเสริม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้
ฉะนัน้ การวิจยั ระยะที่หนึ่งมีวิธีดาเนินการวิจยั และขัน้ ตอนการวิจยั ดังจะกล่าวถึงตามลาดับต่อไปนี ้
การกาหนดพืน้ ทีศ่ ึกษาและประเภทอุตสาหกรรม และการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
1. การกาหนดพืน้ ทีศ่ ึกษา และประเภทอุตสาหกรรม
การกาหนดพืน้ ที่ในการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ 1) พืน้ ที่เชิงภูมิศาสตร์และ
ประเภทอุตสาหกรรม และ 2) พืน้ ที่ระดับองค์กร
1.1 พืน้ ทีเ่ ชิงภูมิศาสตร์และประเภทอุตสาหกรรม
การศึกษานีจ้ ึงเจาะจงศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เนื่องจาก
รัฐบาลได้จดั อุตสาหกรรมประเภทนีเ้ ป็ น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายและจัดให้อยู่ในกลุ่ม
ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีฐานแข็งแรงในการจ้างงานและกระตุน้ เศรษฐกิจตามนโยบายประเทศ
และยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนการศึกษา
เจาะจงในพืน้ ที่ภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็ นฐานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป มีความได้เปรียบด้าน
ทรัพยากรและทักษะอาชีพประมง ตลอดจนผูผ้ ลิตอาหารทะเลแปรรู ปมีศักยภาพและได้รบั การ
ยอมรับจากผู้นาเข้าสิ นค้าอาหารทะเล เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ภาคใต้ตอนล่างมี ศักยภาพในการ
พัฒนาเป็ นแหล่งอาหารฮาลาล และหนึ่งในห้าของยุทธศาสตร์การพัฒนาในพืน้ ที่ภาคใต้คือ การ
สร้า งความเข้ม แข็ ง ภาคการผลิ ต ให้เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ง ยื น โดยพั ฒ นาอุต สาหกรรม
การเกษตรและการแปรรู ป ซึ่งเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนใหญ่ อยู่บนพืน้ ฐานของภาคการเกษตรเป็ น
หลัก และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็ นอุตสาหกรรมแปรรู ปการเกษตรขัน้ ต้น มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศจากอุตสาหกรรมประเภทนีค้ ่อนข้างสูง (ส านักงานส่งเสริม ส านักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) และทัง้ นีเ้ ลือกจังหวัดสงขลาเป็ นพืน้ ที่ในการเก็บข้อมูล
เชิงลึก เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลแปรรูปและจาหน่ายอาหารทะเล
ที่ใหญ่ ท่ี สุด ในภาคใต้ ตลอดจนมี จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนีม้ ากที่ สุด (ส านักงาน
ส่งเสริมสานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) ด้วยเหตุนี ้ ผูว้ ิจัยจึงมีความเห็นว่า
จังหวัดสงขลาเป็ นตัวอย่างของกรณี ที่สามารถเป็ นตัวแทนของจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ท่ีสามารถให้
ข้อมูลเชิงลึกได้
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1.2 พืน้ ทีร่ ะดับองค์กร
การเลือกระดับนี ้ เป็ นการเลือกโรงงานที่จะเข้าศึกษา ซึ่งจะเลือกโรงงานที่
เป็ นตัวแทนของโรงงานอื่น ๆ ที่เป็ นอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ จึงมีเกณฑ์ในการ
คั ด เข้า (The criteria included) ดั ง นี ้ 1) มี ร ะบบการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ห รื อ จั ด การคน
คุณภาพ 2) มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ 3) เป็ นองค์กรที่ได้รบั รางวัลด้านการบริหาร
และการจัด การ โดยเฉพาะด้า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ 4) มี ก ารเปิ ดด าเนิ น กิ จ การถึ ง วัน ที่ ผู้วิ จัย
ดาเนินการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ และ 5) บริษัทที่เข้าร่วมมีความสมัครใจในการให้ขอ้ มูล
ดั ง นั้ น จากการก าหนดเกณฑ์ ใ นการคั ด เข้า ระดั บ องค์ก ร สามารถ
ดาเนินการเป็ นขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
ขั้นที่ 1 สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม การสืบค้นในฐานนีเ้ บือ้ งต้น จากผลการสืบค้นพบจานวน 16 โรงงาน
ขั้ น ที่ 2 จากจ านวนอุ ต สาหกรรมในขั้ น ที่ 1 ผู้วิ จั ย โทรศั พ ท์ไ ป
สอบถามพูดคุยไปยังฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละบริษัท และนามาสืบค้นรายบริษัทอีกครัง้ โดย
เข้าไปในข้อมูลออนไลน์ของบริษัทนัน้ ๆ เพื่อพิจารณาว่า 1) มีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หรือจัดการคนคุณภาพ 2) มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ 3) เป็ นองค์กรที่ได้รบั รางวัล
ด้านการบริหาร และการจัดการ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) มีการเปิ ดดาเนินกิจการถึง
วันที่ผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ซึ่งขั้นตอนนีถ้ ือเป็ นการคั ดออกครัง้ แรก ปรากฏว่า มี
โรงงานปิ ด กิจ การไป 2 โรงงาน แต่ รายชื่ อ ยังปราฎอยู่ในฐานข้อมูลของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนัน้ โรงงานยังคงเหลือเพียง 14 โรงงาน
ขั้นที่ 3 จากจานวนอุตสาหกรรมในขั้นตอนที่ 2 คือ 14 โรงงาน แต่
ติดต่อเข้าศึกษาเป็ นกรณี ศึกษาครัง้ นีเ้ พียง 2 โรงงานเท่านั้น หากสถานประกอบการที่มีรายชื่อ
ตามเกณฑ์คดั เข้าให้ความร่วมมือและมีความสมัครใจให้เข้าศึกษาจึงนามาใช้เป็ นกรณีศกึ ษาครัง้ นี ้
ซึ่งเกณฑ์สดุ ท้ายมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เบือ้ งต้น จาก 14 โรงงาน
ผูว้ ิจยั ติดต่อไปจานวน 7 โรงงาน และให้ความสมัครใจในการศึกษา จานวน 2 โรงงาน ส่วนบริษัท
ที่ปฏิเสธในการเข้าร่วมให้เหตุผลว่า ทางบริษัทไม่สะดวกในการให้เข้าศึกษาวิจัย ยกตัวอย่างเช่น
เหตุผลที่ได้รบั จากโรงงานมากที่สดุ ได้แก่ อยู่ในช่วงปรับระบบบการผลิต และอยู่ในช่วงตรวจสอบ
และปรับปรุงคุณภาพ เป็ นต้น

95
2. การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
ผูเ้ ข้าร่วมในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อยประกอบด้วยหลายภาคส่วนทัง้
เป็ นคนนอกนั่นคือ ตัวแทนภาครัฐ และสมาคมนายจ้างที่มีส่วนสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ และอีกกลุ่มคือคนใน นั่นคือ ผูบ้ ริหารและคนคุณภาพ
ในโรงงานที่เป็ นเป้าหมายในการศึกษา ฉะนัน้ เทคนิคหลักในการเลือกผูเ้ ข้าร่วมใช้หลักการของ
แพททัน ส์ (Patton, 1990) เลื อ กเป็ น กรณี ท่ี ให้ข้อ มูล ได้ม าก (Information–rich cases) นั่น คื อ
ผูเ้ ข้าร่วมมี ความรู ใ้ นสิ่ งที่ศึกษา และมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทาให้ผูว้ ิจัยเข้าใจกับเรื่องที่ศึกษาได้
ดังนัน้ ในที่นี ้ จึงเลือกอย่างมีเป้าหมายและเฉพาะเจาะจง เพื่อหาข้อมูลมาพัฒ นาหลักคิดทฤษฎี
โดยกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informant) 3 กลุ่มหลัก สาหรับคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ในกลุ่มที่ 1 และ 2 เน้นผูท้ ่มี ีความรู ้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปภายใต้บริบทของอุตสาหกรรม 4.0 และมีความสมัครใจเข้าร่วมศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
ซึ่ง ในการระบุ ช่ื อ องค์ก รและผู้เข้า ร่ว มใช้น ามสมมติ ทั้ง หมด ดัง แสดงข้อ มู ล
ด้านล่าง
กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส าคั ญ ระดั บ ประเทศเป็ นสมาคมผู้ป ระกอบการที่
ปฏิบัติ งานเกี่ ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป จานวน 2 คน จากองค์กร NPO1 และ
องค์กร NPO2
กลุ่มที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับภาคและจังหวัด เป็ นสมาคมผูป้ ระกอบการ
และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจาก จานวน 2
คน องค์กร NPO3 และ องค์กร GO1
ก ลุ่ ม ที่ 3 แ บ่ งเป็ น 2 ป ระเภ ท คื อ ป ระเภ ท ที่ 1 ระดั บ บ ริ ห าร
ประกอบด้วย 1) ผู้บ ริห ารระดับ สูง และ/หรือผู้มี อานาจกระท าการ: คุณ สมบัติ เป็ น ผู้กาหนด
นโยบายระดับองค์กร เฉพาะอย่างยิ่งด้านทรัพยากรมนุษย์ 2) ผูบ้ ริหารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และ/
หรือผูม้ ีอานาจกระทาการ คุณสมบัติ : ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีทางานเกี่ยวข้องกับการ
จัดการคนคุณภาพในองค์กรที่ศึกษา และเป็ นผูป้ ระเมินผลการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ และ
3) หั ว หน้ า งาน (Supervisor) ที่ ป ระจ าอยู่ ใ นส่ ว นโรงงานอุ ต สาหกรรม (Factory operation)
เนื่องจากกลุ่มนีเ้ ป็ นผูใ้ ช้กลุ่มคนคุณภาพขัน้ ต้น และโดยตรง และทัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วมทัง้ หมดต้องมีความ
สมัครในการเข้าร่วม และประเภทที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นเป็ นกลุ่มคนคุณภาพ (Talent pool)
และปฏิบตั ิงานอยู่ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรม โดย 1) เป็ นกลุ่มแรงงานผูม้ ีทกั ษะ (Skilled labor)
2) ปฏิบัติงานในแผนกที่ใกล้เคียงกับการผลิต และผลิตภัณฑ์มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น แผนก
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ต่ า งๆ ดั ง นี ้ ฝ่ ายผลิ ต ประกั น และควบคุ ม คุ ณ ภาพ วิ จั ย ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปฏิ บัติ การวิท ยาศาสตร์ วิศ วกรรม คลัง สิน ค้า จัดซื อ้ วัตถุดิบ ความปลอดภัย ชี วอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการผลิต และ3) การศึกษอย่างต่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า ดังแสดงจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และวิธีในการเก็บข้อมูลตามแผนที่กาหนด
และการปฏิบตั ิจริง
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ตาราง 3 จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และวิธีในการเก็บข้อมูลตามแผนที่กาหนด และการปฏิบตั ิจริง

ประเภทของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ

วิธีในการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่ม
แผน
การปฏิบัติ
แผน
การปฏิบัติ
กาหนด
จริง
กาหนด
จริง
รวม: คน
รวม: คน รวม: คน รวม: คน

ระดับประเทศ
- ผูบ้ ริหารในกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป จาก
องค์กร NPO1
- ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนประธาน จาก
องค์กร NPO2

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

- ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนองค์กรละ 1 คน
- ผูบ้ ริหารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และ/หรือผูม้ ี
อานาจกระทาการแทน อย่างน้อยองค์กรละ 1
คน
- หัวหน้างานที่กลุ่มคนคุณภาพปฏิบตั ิงานอยู่
สัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรละ 2 คน สนทนากลุ่ม
องค์กรละอย่างน้อย 3 คน
- กลุ่มคนคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรละ 2
คน สนทนากลุ่มองค์กรละอย่างน้อย 3 คน

2

2

-

-

2

4

-

-

4

4

6

6

4

4

6

8

รวม

16

18

อย่างน้อย 12

14

ระดับภาค/จังหวัด
- ประธานหรือรองหรือผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทน จากองค์กร NPO3
- ผูบ้ ริหารสูงสุดหรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
จากองค์กร GO1

ระดับองค์กร

หมายเหตุ: 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มหัวหน้างาน และคนคุณ ภาพที่เข้าร่วมทั้งสองวิธีสามารถเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซา้ กันได้
2) ความแตกต่ างของจานวนผู้ให้ขอ้ มูล ส าคัญ ระหว่า งแผนกาหนดและการปฏิบัติ จริงกล่าวคื อ องค์กรแห่ งหนึ่ งผู้บ ริห ารฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์มอบหมายให้หวั หน้าส่วนงานทรัพยากรมนุษย์แต่ละส่วนเข้าสัมภาษณ์แทน 3 คน สาหรับการประชุมกลุ่มย่อย
ผูว้ ิจยั กาหนดไว้เป็ นจานวนสมาชิกอย่างต่าคืออย่างต่ากลุ่มละ 6 คน แต่เมื่อปฏิบตั ิจริงเป็ นกลุ่มละ 6 คน และ 8 คน ถือว่าจานวน
สมาชิกในกลุ่มสนทนาอยู่ในจานวนที่เหมาะสม และ 3) การจัดสนทนากลุ่มแยกจัดรายองค์กร
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เครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างแนวค าถามจากหลัก คิ ด ทฤษฎี และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง และจากการ
ซักถามพูดคุยกับผูป้ ฏิบตั ิทงั้ พนักงานและผูบ้ ริหารในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปอย่างไม่เป็ น
ทางการ เครื่องมือประกอบด้วย
เครื่องมือการวิจัย
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง รวม 4 ชุด ดังนี ้
1.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สาหรับผูบ้ ริหารระดับนโยบายของประเทศ
ประกอบด้วย คาถามหลัก 6 ข้อ และคาถามเพื่อขอรายละเอียด 17 ข้อ รวม 23 ข้อ
ตัวอย่างคาถามหลัก
ท่ า นให้ ค วามห มายของค าว่ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะคน คุ ณ ภ าพ ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปอย่างไร และการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะนาเทคโนโลยี
เข้ามาทางาน ท่านคิดว่าคนคุณภาพในอนาคตควรมีลกั ษณะอย่างไร และทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้ และ
จะสร้างขึน้ มาได้อย่างไร
ตัวอย่างคาถามเพื่อขอรายละเอียด
การเตรี ย มความพร้อ มส าหรับ การเปลี่ ย นแปลงในนโยบาย
อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในระดับนานาชาติลกั ษณะ
ของคนคุณภาพควรเป็ นเช่นไร
1.2 แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้า ง ส าหรับ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบายของ
อุตสาหกรรมภาคใต้และจังหวัด แบ่งเป็ น ประกอบด้วย คาถามหลัก 6 ข้อ และคาถามเพื่อขอ
รายละเอียด 19 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 25 ข้อ
ตัวอย่างคาถามหลัก
ท่ า นให้ ค วามห มายของค าว่ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะคน คุ ณ ภ าพ ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปอย่างไร และการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะนาเทคโนโลยี
เข้ามาทางาน ท่านคิดว่าคนคุณ ภาพในอนาคตควรมี ลักษณะอย่างไร และทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น
และจะสร้างขึน้ มาได้อย่างไร
ตัวอย่างคาถามเพื่อขอรายละเอียด
รัฐบาลได้กาหนดให้ภาคใต้เป็ นศูนย์กลางของการผลิตอาหารทะเล
แปรรูป ท่านคิดว่า ทักษะ ความรู ้ สามารถของคนคุณภาพควรมีคณ
ุ ลักษณะเช่นไร
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1.3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สาหรับกลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้างานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ประกอบด้วย ข้อ
คาถามหลัก จานวน 6 ข้อ และคาถามเพื่อขอรายละเอียด 27 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 33 ข้อ
ตัวอย่างคาถามหลัก
คนคุณ ภาพในองค์กรของท่ านมี ลักษณะอย่ างไร และการพัฒ นา
อุตสาหกรรมในอนาคตที่จะนาเทคโนโลยีเข้ามาทางาน ท่านคิดว่าคนคุณ ภาพในอนาคตควรมี
ลักษณะอย่างไร และทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้ และจะสร้างขึน้ มาได้อย่างไร
ตัวอย่างคาถามเพื่อขอรายละเอียด
ความท้าทายที่มี ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปตามความคิด
ของท่ า นคื อ อะไร และท าไมท่ า นจึ ง คิ ด ว่ า สิ่ ง นั้น คื อ ความท้า ทาย ความท้า ทายนี ้มี ผ ลต่ อ
คุณ ลักษณะของคนคุณ ภาพในองค์กรแห่งนีอ้ ย่างไร และคุณลักษณะของคนคุณภาพควรปรับ
อย่างไรกับความท้าทายที่เกิดขึน้
1.4 แบบสัม ภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับ กลุ่ม คนคุณ ภาพในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ประกอบด้วย คาถามหลัก 7 ข้อ และคาถามซัก 21 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 28
ข้อ
ตัวอย่างคาถามย่อย
ในความเห็ น ของท่ านอะไรคือคุณ ลัก ษณะของคนคุณ ภาพ และมี
ความหมายอย่างไร ทาไมท่านจึงให้ความหมาย และลักษณะเช่นนั้น และจะเป็ นคนคุณ ภาพ
ตามที่ท่านพูดถึงได้อย่างไร
ตัวอย่างคาถามขอรายละเอียด
ความท้าทายที่มี ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปตามความคิด
ของท่ านคืออะไร และท าไมท่ านจึง คิดว่าสิ่งนั้นคือความท้าทาย ความท้าทายนีม้ ี ผลต่ อท่าน
อย่างไร และคุณลักษณะของคนคุณภาพควรปรับอย่างไรกับความท้าทายที่จะเกิดขึน้
2. แบบสนทนากลุ่มย่อย สาหรับหัวหน้างาน และกลุ่มคน ประกอบด้วยคาถาม
หลัก 7 ข้อ และคาถามซัก 21 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 28 ข้อ
ตัวอย่างคาถามหลัก
ตั้งแต่ท่านทางานในองค์กรแห่งนี ้ องค์กรได้นาท่านไปใช้ประโยชน์
โดยผ่านการบริหาร การจัดการและการพัฒนาอย่างไรบ้าง และอนาคตในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่จะนาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คน ท่านคิดว่าองค์กรจะใช้ประโยชน์จากท่านอย่างไร และทาไม
ถึงเป็ นเช่นนัน้
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ตัวอย่างคาถามขอรายละเอียด
วิธีการใช้ประโยชน์ท่ีองค์กรนามาใช้กบั ท่านโดยผ่านการบริหาร การ
จัดการ และการพัฒนา มีความสาคัญ และมีความหมายกับท่านอย่างไร
อนึ่ง ข้อคาถามทัง้ ที่เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั
นาไปใช้ โดยอาศัยความยืดหยุ่นเป็ นสาคัญ นั่นคือ ปรับเปลี่ยนตามบริบทของการสัมภาษณ์ และ
การสนทนา โดยอาจพิจารณาคาถามเพื่อขอรายละเอียดตามความหมาะสม เมื่อพิจารณาว่า
การใช้คาถามนัน้ ๆ ทาให้เข้าใจปรากฏการณ์คณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ได้เข้าใจง่ายและลึกมากขึน้ ผูว้ ิจยั ไม่ได้
นาทฤษฎีมาเป็ นตัวตัง้ หรือครอบงาปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในสนามการวิจัย เพียงแต่ใช้คาถามที่
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางได้ขอ้ มูลตามปรากฏการณ์จริงให้ปรากฏหรือผุดขึน้ จากสนามวิจัยเป็ น
สาคัญ (Emergent fact)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
จากกรอบทิศทางของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ต่อมาผูว้ ิจยั ร่างคาถามที่ใช้เป็ น
เครื่องมื อเก็ บ ข้อ มูล แต่ ล ะประเภทและแต่ ล ะกลุ่ม ของผู้เข้าร่วม หลังจากนั้น ผู้วิจัย น าคาถาม
ทั้ง หมดไปทบทวนกับ คาถามการวิจัย และวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจัย ครั้งนี ้อี กครัง้ เพื่ อแน่ ใจว่าได้
กาหนดข้อคาถามในการสัมภาษณ์ได้ครอบคลุมกับสิ่งที่ตอ้ งการศึกษา ต่อมาผูว้ ิจยั จึงนาร่างข้อ
คาถามของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลทัง้ หมด และตารางตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถาม
กับ วัต ถุป ระสงค์ก ารวิ จัย และค าถามการวิ จัย ไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา ซึ่ง การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้แนวคิดการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หาของ ลิ นน์ (Lynn, 1986) และโปลิท และ เบคค์ (Polit & Beck, 2006) เพื่อหาทั้งดัช นี
ความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อ และดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือทัง้ ฉบับ โดย
ผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน กล่าวคือ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพจานวน 1ท่าน
2)ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จานวน 2 ท่าน 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ และ/หรือจิตวิทยาจานวน 2 ท่าน ผลการพิจารณาปรากฏดังต่อไปนี ้
เครื่องมือที่ให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินแต่ละฉบับกาหนดตัวเลือกเป็ นมาตราส่วนตาม
แนวคิดของลินน์ (Lynn, 1986)เป็ น 4 ระดับกล่าวคือ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง 3 ปรับปรุ ง
เล็กน้อย 2 ต้องปรับปรุ งมาก 1 ไม่สอดคล้อง ดังนั้นสาหรับการคานวณแต่ละประเภทมีเกณฑ์ท่ี
กล่าวถึงคือ ดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อ และการคานวณค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หาของเครื่องมือทัง้ ฉบับ กล่าวคือ การพิจารณาดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อ ถ้า
ผูว้ ิจัยได้กาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญให้ประเมิ นประมาณ 3-5 คน เมื่ อความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญรวมทั้ง
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หมดแล้วต้องได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อเท่ากับ 1.00 จึงถือได้ว่าข้อคาถามนัน้
มี ค วามเที่ ย งตรงที่ ย อมรับ ได้ ดั ง นั้น การค านวณค่ า ดั ช นี ค วามเที่ ย งรายข้อ กั บ จ านวนวน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมดเลือกตอบ 3 หรือ 4 ตรงกันหารด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด ส่วนการคานวณค่า
ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื อ้ หาของเครื่องมือทัง้ ฉบับ โดยใช้แนวคิดของโปลิท และ เบคค์ (Polit &
Beck, 2006) นั่นคือ สัดส่วนของข้อคาถามที่ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมดมีความเห็นตรงกันว่าข้อคาถาม
นั้น มี ค วามสอดคล้อ งหรือ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง ที่ ต้อ งการศึ ก ษา โดยสามารถค านวณจากจ านวน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดเลื อกตอบ 3 หรือ 4 ตรงกันหารข้อคาถามทั้งหมด และต้องได้ค่าดัชนีความ
เที่ยงตรงทัง้ หมดไม่ต่ากว่า 0.80 ฉะนัน้ จากเครื่องมือแต่ละฉบับสรุปค่าได้ดงั ต่อไปนี ้
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สาหรับผูบ้ ริหารระดับนโยบายระดับประเทศ
ในกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป รวม 23 ข้อ ทุกข้อค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อเท่ากับ
1.00 และมีบางส่วนที่ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้ภาษา ได้แก่ 1) การวางรูปประโยค
2) การเพิ่มประธานในประโยค และ 3) การตัดคาและประโยคที่ซา้ ซ้อน รวม 8 ข้อ และที่ไม่มีการ
ปรับปรุง รวม 15 ข้อ สาหรับค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือทัง้ ฉบับ 23 /23 = 1
2. แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้า ง ส าหรับ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบายของ
อุตสาหกรรมภาคใต้ รวม 25 ข้อ ทุกข้อค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อเท่ากับ 1.00
และมีบางส่วนที่ผเู้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้ภาษา ได้แก่ 1) การวางรูปประโยค 2) การ
เพิ่ ม ประธานในประโยค และ 3) การตัด คาและประโยคที่ ซ า้ ซ้อน รวม 10 ข้อ และที่ไม่ มี ก าร
ปรับปรุง รวม 15 ข้อ สาหรับค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือทัง้ ฉบับ 25 /25=1
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สาหรับกลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ รวม 34 ข้อ
ตัดออก 1 ข้อ เนื่องจากมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อน้อยกว่า 1.00 และที่เหลือ
มีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อเท่ากับ 1.00 และมีบางส่วนที่ผเู้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงการใช้ภาษา ได้แก่ 1) การวางรูปประโยค 2) การเพิ่มประธานในประโยค และ 3) การ
ตัดคาและประโยคที่ซ า้ ซ้อน รวม 11 ข้อ และที่ไม่ มี การปรับปรุ ง รวม 22 ข้อ ส าหรับค่าดัช นี
ความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หาของเครื่องมื อทั้งฉบับ 33 /34=0.94 เมื่ อปรับปรุ งเสร็จแล้ว ผูว้ ิจัยได้
จัดเรียงข้อใหม่ ทาให้มีขอ้ คาถามรวม 33 ข้อ
4. แบบสัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้า ง ส าหรับ กลุ่ม คนคุณ ภาพในอุต สาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ รวม 30 ข้อ ตัดอออก 2 ข้อ เนื่องจากมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของ
ข้อคาถามรายข้อน้อยกว่า 1.00 และที่เหลือมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อเท่ากับ
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1.00 และมีบางส่วนที่ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้ภาษา ได้แก่ 1) การวางรูปประโยค
2) การเพิ่มประธานในประโยค และ 3) การตัดคาและประโยคที่ซา้ ซ้อน รวม 12 ข้อ และที่ไม่มี
การปรับปรุง 16 ข้อ สาหรับค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือทัง้ ฉบับ 28/30= 0.93
เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั เรียงข้อใหม่ ทาให้มีขอ้ คาถามรวม 28 ข้อ
5. แบบสนทนากลุม่ สาหรับหัวหน้างานและกลุ่มคนคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ รวม 30 ข้อ ตัดออก 2 ข้อ เนื่องจากมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อ
คาถามรายข้อน้อยกว่า 1.00 และที่เหลือมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงของข้อคาถามรายข้อเท่ากับ
1.00 และมีบางส่วนที่ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้ภาษา ได้แก่ 1) การวางรูปประโยค
2) การเพิ่มประธานในประโยค และ 3) การตัดคาและประโยคที่ซา้ ซ้อน จานวน 12 และที่ไม่มีการ
ปรับปรุ ง มี 16 ข้อ สาหรับค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือทั้งฉบับ 27 /30= 0.9
เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้ว ผูว้ ิจยั ได้จดั เรียงข้อใหม่ ทาให้มีขอ้ คาถามรวม 28 ข้อ
การเข้าสู่ภาคสนามและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเข้าสู่ภาคสนามและการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ การ
เตรียมตัวเข้าสู่ภ าคสนาม และการเข้าสู่ภ าคสนาม และการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลา 8
เดือน ตัง้ แต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี ้
1. การเตรียมตัวเข้าสู่ภาคสนาม
หลังจากสอบโครงร่างดุษฎีนิพ นธ์เสร็จ สิน้ ในวันที่ 2 มี นาคม 256 ผูว้ ิจัยได้เริ่ม
เตรียมตัวเข้าสูภ่ าคสนามตัง้ แต่เดือนมีนาคม จนถึง เดือนมิถนุ ายน 2561 รวมระยะเวลาประมาณ
4 เดือน
1.1 เดื อ นมี น าคม พ.ศ.2561 ขออนุ ญ าตการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จากสถาบั น
ยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดทาเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วม
การวิ จั ย (Participant information sheet) และหนั ง สื อ แสดงเจตนายิ น ยอมเข้า ร่ว มการวิ จั ย
(Informed consent form)
1.2 เดือนมี นาคม พ.ศ. 2561 จัดแบบสัม ภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่ม
พร้อมส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิให้ขอ้ มูลย้อนกลับและปรับแก้
1.3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผูว้ ิจัยได้ติดต่อประสานไปยัง 3 กลุ่มพืน้ ที่วิจยั ที่ได้
ผ่านเกณฑ์คดั เข้า และในกลุม่ 3 ได้ติดต่อไป 7 องค์กร จาก 14 องค์กร เพื่อนามาเป็ นกรณีศกึ ษา
2 องค์กร ซึ่งขัน้ ตอนนีอ้ งค์กรที่อยู่ในกลุ่ม 3 ให้การปฎิเสธด้วยวาจาจานวน 3 องค์กร ให้เหตุผล
ว่า เป็ นช่ วงที่โรงงานเร่งการผลิ ต มี กิจ กรรมควบคุม คุณ ภาพ และต้องเร่ง ดาเนิ นตรวจเอกสาร
กฎหมายประมงร่วม เป็ นต้น
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1.4 ประมาณปลายเดือนมีนาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 จัดการทา
หนังสือทางการเพื่อขออนุญาตเป็ นทางการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อเข้าพืน้ ที่และได้รบั การตอบรับ จาก 1) องค์กรกลุ่ม 1 ผูบ้ ริหารระดับนโยบายประเทศ 2 แห่ง
2) องค์ก รกลุ่ ม 2 ผู้บ ริ ห ารระดั บ ภาค และจั ง หวั ด 2 แห่ ง และ 3) องค์ ก รกลุ่ ม 3 โรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่ในเกณฑ์คดั เข้า 2 แห่ง
2. การเข้าสู่ภาคสนาม และการเก็บรวมรวมข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั ได้รบั ใบรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์วนั ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561
และได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเป็ นเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน ตุลาลาคม พ.ศ.
2561
การเก็บข้อมูลภาคสนาม สาหรับข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) อนึ่ง ทุกครัง้ ในการเข้าสนามวิจัย
ผูว้ จิ ยั นาเทปบันทึกเสียง และบันทึกในสนาม (File note) ผูว้ ิจยั ขออนุญาตผูเ้ ข้าร่วมสัมภาษณ์ทุก
ครัง้ ในการบันทึกเทป โดยใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 1-1.30 ชั่วโมง
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่งโครงสร้างนามาใช้เป็ นลาดับ
แรกในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี ้ เนื่องจากผูว้ ิจัยต้องการได้ขอ้ มูลถูกต้องตรงประเด็นในทัศนะ
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหลัก โดยใช้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกับทุกลุ่มที่ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น เบือ้ งต้นก่อน
ดาเนิ นการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก ผู้วิจัยแนะน าตัว ชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย
ความสาคัญของงานวิจัยนี ้ วัตถุประสงค์ในการศึกษา และประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รบั เป็ นสาคัญ
ตลอดจนชีแ้ จงเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ พร้อมทัง้ แจกเอกสารให้อ่าน และให้ลง
นามในหนัง สื อ ยิ น ยอมเข้า ร่ว มโครงการวิจัย เมื่ อ เข้า สู่ก ารสัม ภาษณ์ ผู้วิ จัย มี ก ารสะท้อ น
ความคิดกลับไปยัง ผูถ้ กู สัมภาษณ์ เพื่อที่ตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันว่า ผูส้ มั ภาษณ์เข้าใจสิ่งที่ผู้
ถูกสัมภาษณ์ตอ้ งการจะสื่อหรือไม่อย่างไร และหากว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนจากกันแล้ว ผูว้ ิจยั ให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ตอบสนองกลับในสิ่งที่ตอ้ งการจะสื่อในเวลานัน้ ทันที และเมื่อสิน้ เสร็จการสั มภาษณ์
แต่ละประเด็นคาถาม ผูว้ ิจัยสรุ ปให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ฟั ง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันอีกครัง้
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ใช้การถามซา้ ไปยังผูถ้ กู สัมภาษณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ไม่มีประเด็นใหม่
อะไรที่เกิดขึน้ อีก ส่วนช่วงก่อนและเสร็จสิน้ การสัมภาษณ์ กล่า วคือ ก่อนสิน้ เสร็จการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยสรุ ปข้อมูล จากสัม ภาษณ์ให้ผู้ถูกสัม ภาษณ์ฟั งที่ เป็ นประเด็น หลัก ๆ ทั้งหมดอีกครัง้ เพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจร่วมกันเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อนสิน้ เสร็จการสัมภาษณ์ เมื่อสิน้ เสร็จการสัมภาษณ์
ผูว้ ิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จ ากผู้ถูกสัม ภาษณ์ ว่า กรณี ท่ีไปจัดระเบียบข้อมูลโดยการถอดบท
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สนทนาออกมาแล้ว หากมีประเด็นที่ผูว้ ิจยั สงสัยหรือยังไม่ครอบคลุม ผูว้ ิจยั จะติดต่อสัมภาษณ์อีก
ครัง้ แต่เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือการโทรผ่านทาง
ภายหลัง เสร็จ สิ น้ การสัม ภาษณ์ เมื่ อ ผู้วิจัย ได้ถ อดบทสัม ภาษณ์ อ อกมาแล้ ว
ปรากฏว่า มี ข้อมูล ที่ สัม ภาษณ์กับ ผู้ให้ข้อ มูลส าคัญ ระดับ องค์กรหรือ กับ โรงงานอุต สาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่องค์กรกาลัง ปฏิบตั ิ และ/หรือมีแผน
ในการปฏิ บัติ ขององค์กรแห่งหนึ่งยังคงคลุม เคลือ ผู้วิจัยจึ งได้คุยผ่านทางไลน์กับผู้จัดการฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ และพูดคุยเพิ่มเติมในวันที่ผวู้ ิจัยลงพืน้ ที่ไปจัดสนทนากลุ่มด้วยเช่นกัน สิน้ สร็
จการสัมภาษณ์ปรากฏว่าองค์กรไม่ได้มีเอกสารใด ๆ ดังนั้น การศึกษาครัง้ นี ้ ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเดียว
การสนทนากลุ่ม (Focus group) กล่าวคือ งานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั นาการสนทนากลุ่ม
มาใช้ โดยมุ่งหาความคิดเห็นและประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ดีท่ีสดุ โดย
ผ่านการอภิปรายจากหลายมุมมอง ซึ่งในการจัดสนทนากลุ่มกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
ครัง้ นีเ้ ป็ นการจัดสนทนาแยกรายโรงงาน เนื่องจากความสะดวกเรื่องเวลาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
และบริบทการทางานของโรงงานนัน้ ๆ เป็ นหลัก ซึ่งการจัดสนทนากลุ่มในโรงงานอุตสาหกรรม
กระทาได้ค่อนข้างยากหรือมีโอกาสน้อยมากที่ให้ผูเ้ ข้าร่วมทุกองค์กรมารวมกันแล้วจัดพร้อมกัน
ทีเดียว ดังนัน้ การเลือกวิธีการจัดสนทนากลุม่ แยกรายโรงงานจึงถือเป็ นวิธีการที่เหมาะสมสุดใน
การนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้
ส่วนการจัดกลุ่มในการสนทนากลุม่ ของแต่ละโรงงานนัน้ ผูว้ ิจยั กาหนดให้หวั หน้า
งาน/ผูบ้ ริหารที่ทางานใกล้ชิดกับคนคุณภาพโดยตรงเข้ากลุ่มสนทนาร่วมกันกับกลุ่มคนคุณภาพ
โดยแต่ละโรงงานจัดขึน้ ครัง้ เดียว สาเหตุ ท่ีจัดร่วมกันเพื่อให้เห็นมุมมองของแต่ละฝ่ าย และเมื่อ
พิจารณาภูมิหลังรายบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมด พบว่า ภูมิหลังและสถานะในองค์กรมิได้
แตกต่างกันมาก นั่นคือ 1) การศึกษาทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2) อายุสว่ นใหญ่อยู่ใน
วัยไล่เลี่ยกันคือ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเจเนอเรชั่นวายที่อายุ 30 ปี กว่าขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 40 ปี และมี
บางส่วนที่เป็ นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ท่ีอายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี 3) ผูท้ ่เี ข้ามาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ในฐานะหัวหน้างานหรือผูบ้ ริหารที่ทางานใกล้ชิดกับคนคุณ ภาพ พวกนีส้ ่วนใหญ่ เติบโตมาจาก
เส้นทางคนคุณภาพ และทานองเดียวกันผูท้ ่ีมาให้ขอ้ มูลสาคัญในฐานะเป็ นคนคุณภาพส่วนใหญ่
ปั จจุบนั อยู่ในตาแหน่งบริหารคือ หัวหน้างานและ/หรือผูช้ ่วยผูจ้ ัดการในแต่ละแผนก ดังนัน้ จึงถือ
ว่ามีความเหมาะสมในการจัดกลุ่มลักษณะนี ้ สาหรับสถานที่ในการจัดใช้พืน้ ที่หอ้ งประชุมของ
โรงงานนัน้ ๆ
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ส่วนกระบวนในการด าเนิ น การสนทนากลุ่ม แบ่ งออกเป็ น 1) ก่อ นดาเนิ น การ
สนทนากลุ่ม ผู้วิ จัย กล่ า วทัก ทาย และกล่ า วขอบคุณ ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส าคั ญ ทุ ก ท่ า น รวมถึ ง แจ้ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งรายละเอียดพืน้ ฐานจาเป็ นต้องแจ้ง หลังจากนัน้ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ทั้งหมดแนะนาตัว โดยใช้ช่ือเล่น เพราะทาให้บรรยากาศเป็ นกันเอง และทาให้ผู้วิจัยจาง่ายใน
การปฎิสมั พันธ์ซ่งึ กันและกัน และแผนกที่ ปฏิบตั ิงาน อายุงาน ตลอดจนแนะนาว่าตัวเองเข้าร่วม
สนทนากลุ่มในฐานะคนคุณภาพหรือหัวหน้า/ผูบ้ ริหารที่ทางานใกล้ชิดกับกลุ่มคนคุณภาพ และ
ช่วงสุดท้าย ผูว้ ิจยั เน้นยา้ ไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า ขอให้ทุกคนสะดวกใจในการพูดคุยครัง้ นี ้ และ
คุยได้อย่างเปิ ดเผย ร่วมกันถ่ายทอดความคิด และถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองออกมาให้มาก
ที่สดุ เวลาที่ใช้ 1-2 ชั่วโมง 2) ขณะดาเนินการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ คาถามที่สร้างขึน้ ดังเสนอ
ไว้ข้า งต้น แต่ ป รับ มาเป็ นภาษาพู ด เพื่ อ เข้า ใจง่ า ย และมี บ รรยากาศเป็ นธรรมชาติ ท่ี สุ ด
ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราคุยกันในเรื่องคนคุณภาพในองค์กรแห่งนี ้ คุณมองว่า ควรมองมีลกั ษณะ
อย่างไร? ระหว่างการสนทนา ผูว้ ิจยั ใช้ทงั้ การกากับ และการปล่อย นั่นหมายความว่า กรณีการ
กากับ หากผูร้ ่วมสนทนาอภิปรายหรือคุยออกนอกประเด็นผูว้ ิจัยดึงกลับมาให้พูดคุยในกรอบที่
กาลัง ด าเนิ น การ ส่วนกรณี ก ารปล่อ ย คื อ บางประเด็ น ที่ พูด คุย และร่วมกัน อภิ ป รายสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่ขอ้ มูลเชิงลึกเป็ นที่สนใจของกลุม่ อภิปราย ผูว้ ิจยั ปล่อยให้ผรู้ ว่ มสนทนาพูด แต่ทงั้ นี ไ้ ด้
กากับภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่กาหนดด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ เมื่อสังเกตเห็นว่า การอภิปราย
โต้ตอบภายในกลุ่มสนทนาบางประเด็นคาถามมีคนเพียงไม่กี่คนเป็ นผูอ้ ภิปราย ผูว้ ิจัยใช้วิธีการ
ซักถามและให้ร่วมอภิ ปรายรายคนด้วย หรือบางครัง้ ใช้วิธี การเริ่ม ต้นสลับข้าง กล่าวคื อ หาก
ประเด็นใดเริ่มต้นอภิปรายจากซ้ายมือของผูน้ าอภิปรายแล้ว ประเด็นถัดมาสลับเป็ นเริ่มอภิปราย
จากขวามือ ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ เป็ นสาคัญ เมื่อมีการอภิปรายจบแต่
ละประเด็น ผูว้ ิจัยสรุป เพื่อตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูว้ ิจัยซึ่ งเป็ นผูน้ าในการสนทนา
กับผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด และ 3) เสร็จสิน้ การดาเนินการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั สรุปภาพรวมของข้อมูลที่
ได้จากการสนทนาทั้งหมดให้ผู้เข้าร่วมฟั ง หากประเด็นใดสรุ ปคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยให้ผูเ้ ข้าร่วม
เสริมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลทันทีก่อนสิน้ เสร็จ และกล่าวขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญอีกครัง้
การตรวจสอบข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนนีก้ ระทาก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีขนั้ ตอนดังนี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยเป็ นเครื่องมือ
วิจัย ที่ ส าคัญ ด้ว ยสาเหตุเช่ น นี ้ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพจึ ง มี และใช้วิ ธี ก ารตรวจสอบข้อ มูล ก่ อ น
วิเคราะห์ สาหรับการวิจยั นี ้ ใช้วิธีการที่เรียกว่าการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ผูว้ ิจยั
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จะใช้หลักคิดของ เด็นซิน (Denzin, 1970, as cited in Kappenthuler & Oettmeier, 2014) เป็ น
เกณฑ์ในการตรวจสอบข้อ มูล สามเส้า โดยให้ค วามเห็ น ว่ า เป็ น การรวมกัน หลายวิ ธี ก ารใน
การศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเหมื อนกัน (Triangulation as the combination methodology in the
study of the same phenomenon) ดังต่อไปนี ้
1.1 ข้อมูลที่หลากหลาย (Data triangulation) กล่าวคือ เป็ นการเก็บข้อมูล
จากแหลายแหล่งในที่นีผ้ วู้ ิจยั เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกล่าวคือ ได้แก่ 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ระดับประเทศที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 2 แหล่ง 2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับภาค/จังหวัดที่เป็ นผูบ้ ริหาร
2 แหล่ง และ 3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรเก็บจาก 4 แหล่งของแต่ละองค์กร ดังนัน้ จึงเห็นได้
ว่า ข้อมูล เก็บได้แตกต่างกันในเรื่องของเวลา และสถานการณ์ทางสังคม (Different times and
social situations) ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลแต่ละฝ่ ายอยู่ในสถานภาพและบทบาทที่แตกต่างกันภายในองค์กร
ที่แต่ละคนประจาอยู่
1.2 ทฤษฎีท่ีหลากหลาย (Theoretical triangulation) กล่าวคือ เป็ นการนา
ทฤษฎีมาใช้มากกว่า 1 ทฤษฎีในการตีความข้อมูล ที่เสนอในกรอบแนวคิดในการวิจยั เชิงคุณภาพ
1.3 วิธี การศึก ษาที่ ห ลากหลาย (Methodological triangulation) กล่าวคื อ
เป็ นการใช้มากกว่า 1 วิธีการในการรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ การศึกษานีใ้ ช้วิธีการรวบรวมข้อมูล 2
วิธีหลักคือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก และ 2) การสนทนากลุม่
2. การจั ด ระเบี ย บข้ อ มู ล กล่า วคื อ ข้อ มูล ที่ ผ่ านการตรวจสอบตามเทคนิ ค
ข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั นามาจัดระเบียบ โดยการจัดระเบียบทางกายภาพที่พร้อมจะวิเคราะห์ และการ
จัดระเบียบเนือ้ หา โดยการแยกข้อมูลเป็ นกลุ่มเป็ นหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การศึกษานี ้ และทัง้ นีไ้ ด้คดั ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สมบูรณ์ออก ลักษณะเช่นนีถ้ ือเป็ นการทอน
ข้อมูลลง (Data reduction) สาหรับการจัดระเบียบข้อมูลในงานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
2.1 การจัดระเบียบทางกายภาพข้อมูล กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ได้เริ่มต้นด้วย (1) การ
ถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงทัง้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ด้วยการถอด
แบบคาต่อคา และแบบสรุปใจความสาคัญที่ยงั คงสาระและรายละเอียดของเรื่องให้มากที่สดุ โดย
มีการแทรกวลีหรือข้อความสาคัญที่ผเู้ ข้าร่วมพูดออกมาโดยตรง รวมถึงกริยา ท่าทาง ความเงียบ
เพื่อรักษาความเป็ นธรรม อารมณ์ ความรูส้ กึ และบรรยากาศของการสะท้อนข้อมูลของผูเ้ ข้าร่วมให้
มากที่สดุ สาหรับการถอดเทปสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ ิจยั ถอดข้อมูล รายองค์กรจากภาพรวมไปสู่ภาพ
เล็ก กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่องค์กรที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ ไปจนถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ระดับองค์กรที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับองค์กรเริ่มถอดข้อมูลตัง้ แต่ผบู้ ริหาร
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ผูจ้ ัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าหน้างาน และคนคุณภาพ ส่วนการถอดเทปสนทนากลุ่ม
ผูว้ ิจัยถอดรายองค์กร ต่อมา (2) การจัดเก็บข้อมูลส่วนที่เป็ นเอกสาร ผูว้ ิจัยจัดเป็ นแฟ้มโดยจัด
ตามรายการข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลภาคสนามจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยสร้างไฟล์ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี ้ คือ ข้อมูลจากการในการสัมภาษณ์เชิงลึก จัดแยกออกมาเป็ นรายองค์กรประกอบด้วย
องค์ก รระดับ นโยบายระดั บ ประเทศ ได้แ ก่ องค์ก รNPO1 และองค์ก ร NPO2 องค์ก รระดั บ
นโยบายระดับภาคและจังหวัดได้แก่ องค์กรNPO3 และ องค์กรGO1 และท้ายสุดองค์กรระดับ
โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ องค์กร I และ องค์กร B และถ้าองค์กรไหนมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ หลาย
กลุ่มได้จัดแยกออกมาเป็ นกลุ่มอีกครัง้ ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง C กลุ่มผูบ้ ริหารทรัพยากร
มนุษย์ H กลุ่มหัวหน้างาน S และกลุ่มคนคุณภาพ T นอกจากนี ้ หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มไหนมี
หลายคนก็จดั แยกออกมารายคนอีกครัง้ เช่น S1 คือหัวหน้างานคนที่ 1 และจัดเรียงลักษณะเช่นนี ้
กันไปตามลาดับ ทัง้ นีเ้ พื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และได้ฉายภาพให้เห็นว่าแต่กลุ่มมีมมุ มองอย่างไร
ต่อประเด็นปั ญหาวิจยั ตลอดจนสามารถกลับไปตรวจสอบข้อมูล (Raw data) ได้อีกครัง้ เมื่อเข้า
สู่กระบวนการวิเคราะห์จัดแยกออกมาตามรายการของข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยครัง้ นี ้
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จัดแยกออกมาตามรายองค์กร แล้วแยกออกมาตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ดังยกตัวข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านล่าง

108

แยกรายองค์กร
NPO1
NPO2
NPO3
GO1
I

ก่อนวิเคราะห์

แยกตามกลุ่ม
C
H

S
T
B

C
H
S
T

แยกรายบุคคล

แยกตามวัตถุประสงค์
การวิจยั

H1
H2
H3
S1
S2
T1
T2

คุณลักษณะคน
คุณภาพ
เข้าสู่การวิเคราะห์
การนาคุณภาพไปใช้
ประโยชน์

S1
S2
T1
T2

ภาพประกอบ 6 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.2 การจัดระเบียบเนือ้ หาข้อมูล กล่าวคือ การจัดระเบียบเนือ้ หาเป็ นการ
ทอนข้อ มูล โดยการแยกข้อ มูล เป็ น กลุ่ม เป็ น หมวดหมู่ (Categories) และธี ม หรือ แก่ น ส าคั ญ
(Themes) เริ่มต้นจากผูว้ ิจยั ให้รหัส (Coding) ซึ่งการให้รหัสอยู่ในลักษณะคา (Word) หรือกลุ่มคา
สัน้ ๆ (Short phase) เป็ นการกาหนดออกมาเชิงสัญลักษณ์ท่ีเป็ นข้อสรุป (Summative) ลักษณะ
เด่น (Salient) การจับสาระสาคัญหรือแก่นออกมา (Essence-capturing) จากภาษาหรือข้อมูลที่
แสดงออกมา
การให้ ร หั ส ในการวิ จั ย นี ้ ผู้วิ จั ย ก าหนดการให้ ร หั ส ออกเป็ น 2 รอบ
เนื่องจากประสงค์ลดทอนข้อมูลเพื่อนาไปสูก่ ารจัดหมวดหมู่ (Categories) ธีม (Themes) แนวคิด
หรือทฤษฎี (Theories) ได้สอดคล้องกับปรากฎการณ์ ที่ศกึ ษาและกะทัดรัดมากยิ่งขึน้ โดยนาหลัก
คิดของ ซาล์ดานา (Saldana, 2013 ) มาประยุกต์ใชกับงานวิจยั นี ้ กล่าวคือ การให้รหัสระยะแรก
ถือป็ นการพัฒ นาคลังข้อมูล (The data corpus) ก่อนไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการจัด
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หมวดหมู่ และระยะที่ ส องเป็ น การพั ฒ นาไปสู่แ ก่ น ของการจัด หมวดหมู่ (Categories) ธี ม
(Themes) และแนวคิดหรือทฤษฎี (Theories) ดังนัน้ มีวิธีการให้รหัสตามลาดับต่อไปนี ้
2.2.1 การให้รหัสรอบแรก กล่าวคือ เป็ นการให้รหัสเริ่มต้น ซึ่งผูว้ ิจัยใช้
การให้รหัส แบบ In Vivo code นั่นคือ ผู้วิจัยให้รหัสโดยการรักษารากข้อมูลในภาษาเดิ ม ของ
ผู้เข้า ร่ว ม (To keep the data rooted in the participant’s own language) หรื อ อาจกล่ า วได้
ง่าย ๆ ว่าใช้คาเดิมหรือภาษาเดิมของผูเ้ ข้าร่วม หรือภาษาตรงไปตรงมาของผูเ้ ข้าร่วมที่พูดออกมา
หรื อ น าค าที่ ผู้เข้า ร่ว มพู ด ออกมาที่ อ ยู่ ใ นบทพู ด (Quotation) สาเหตุ ท่ี ผู้วิ จัย น ารหั ส นี ้ม าใช้
เนื่องจากมีความเห็นว่า การใช้ In Vivo code เป็ นการให้รหัสที่มาจากคนใน (Emic coding)
และเป็ น การให้ร หั ส แบบอุป นัย (Inductive coding) ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมในการน ามาใช้กั บ
การศึ ก ษานี ้ เพราะผู้วิ จัย ต้อ งการแสดงให้เห็ น ถึ ง การสื่ อ ความหมายและมุ ม มองเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะคนคุณภาพและการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละบทบาท
และแต่ละบริบท เพื่อนามาสู่การจัดการและการพัฒ นาคุณลั กษณะคนคุณภาพ และการนาคน
คุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ดุ ล ยภาพทั้ ง ในเชิ ง องค์ ก รและตอบรับ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป นอกจากนี ้ เมอร์เรียม และ สเทค (Merriam, 1998; Stake,
1995, as cited in Saldana, 2013) แนะว่า แนะว่า การวิเคราะห์หน่วยที่เป็ นบุคคล องค์กร หรือ
เหตุการณ์ นัน้ การให้รหัสแบบ In Vivo code เป็ นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมเช่นกัน
2.2.2 การให้รหัส รอบสอง กล่ าวคื อ เป็ น การให้รหัส เน้น ความส าคัญ
เนื่องจากการให้รหัสเริ่มต้นรอบแรกเป็ นการหาแก่นของรหัสที่เป็ นการเริ่มต้นก่อรูปความคิดเท่านัน้
ดังนัน้ การให้รหัสรอบสองถ้ากรณีรหัสหลายตัวมีความหมายคล้ายกัน รหัสบางตัวที่ได้จากรอบ
แรกผูว้ ิจยั อาจมีการรวมกัน อย่างไรก็ดี หากบางตัวสะท้อนความคิดแล้วผูว้ ิจยั คงไว้
ฉะนั้น ขั้น ตอนการให้ร หั ส เริ่ม จากผู้วิ จั ย ได้ป ระยุ ก ต์ต าราง
ออกมาเป็ น 5 คอลัมน์นับจากซ้ายไปขวา ประกอบด้วย 1) องค์กร 2 )ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 3) ข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก/ประชุมกลุ่มย่อย 4) การให้รหัสรอบแรก และ 5) การให้รหัสรอบสอง ซึ่งการ
ให้รหัส ผูว้ ิจยั พิจารณาการให้ทงั้ บรรทัดต่อบรรทัดของข้อมูล (Line -by –line coding) และให้แบบ
3-5 ประโยคข้อมูลต่อการให้รหัส การเริ่มต้นให้รหัสเริ่มตัง้ แต่ 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับนโยบาย
ของประเทศ 2) ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ ระดับ นโยบายของภาค/จัง หวัด 3) ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ ระดับ
องค์กรที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูจ้ ั ดการฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน และคนคุณภาพ ตามลาดับ เมื่อให้รหัสเหล่านีเ้ สร็จ ตามด้วยการให้
รหัสสนทนากลุ่ม ตัวอย่างด้านล่างเป็ นการให้รหัสทัง้ รอบหนึ่งและรอบสอง จากตารางเห็นได้ว่า
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ทัง้ สองรอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส นั่นหมายความว่า รหัสที่ให้ไปรอบแรกได้ สะท้อนความคิด
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ตอ้ งการจะสื่อแล้ว ดังตัวอย่างด้านล่าง
ตาราง 4 การให้รหัสรอบแรกและรอบสอง

องค์กร

ผู้ให้
ข้อมูล
สาคัญ

NOP1

PO1

ข้อมูลการสัมภาษณ์ /
ประชุมกลุ่มย่อย
คนที่เรามองว่า เป็ นคนคุณภาพ คือ
1) เป็ นคนที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ต่ององค์กร

2) สามารถปรับตัวได้ คือ ทางานได้
หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
(Multitask) ไม่ใช่เป็ นคนหัวสี่เหลี่ยม
เช่น สมมุติว่า ฉันเป็ นวิศกรต้องโตเป็ น
วิศวกร ซึ่งองค์กรในอนาคตไม่ได้เป็ น
ลักษณะนี ้ ผมเชื่อว่าขนาดขององค์กร
หรือโรงงานจะเล็กลงเรื่อย ๆ แล้วงาน
จะเป็ นตัวต่อเรโก้ มีจา้ ง Outsourcing
มากขึน้ จ้างบริษัทหรือบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามชานาญในเรื่องต่าง ๆ
เป็ นการเฉพาะ เข้ามาทางานนัน้ ๆ
แทนให้ทงั้ หมดหรืออาจจะบางส่วน

การให้รหัส
รอบแรก

การให้รหัส
รอบสอง

-ความรับผิดชอบ;
ตนเอง เพื่อน
ร่วมงาน และ
องค์กร

-ความรับผิดชอบ;
ตนเอง เพื่อน
ร่วมงาน และ
องค์กร

-ปรับตัว
-ทางานได้
หลากหลายหน้าที่

-ทางานได้หลาก
หลากหลายหน้าที่

-ความรู ้ ความ
ชานาญเฉพาะ

3.การวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากผูว้ ิจัยให้รหัสข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทุกกลุ่ม
ของผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเริ่ม เข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณ ภาพจากกรณีศึกษาในงานวิจัยนี ้ ผูว้ ิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 2 เทคนิค
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หลัก กล่าวคือ เทคนิคแรก การวิเคราะห์ส่วนประกอบ(Component analysis) และเทคนิคที่สอง
การวิ เคราะห์ส รุ ป อุป นัย (Analytic induction) นั่น หมายความว่ า ผู้วิ จัย วิเคราะห์ส รุ ป ข้อ มูล
ส่วนประกอบให้สิน้ เสร็จก่อนแล้วจึงวิเคราะห์สรุ ปเชิงอุปนัย โดยมี รายละเอียดของแต่เทคนิค
ดังต่อไปนี ้
3.1.การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis)
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ กล่าวคือ จากการให้รหัส (Codes) ข้อมูลดัง ที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น ต่อมานาไปสู่การจัดหมวดหมู่ (Categories) และไปสู่การสร้างธีม (Themes) ใน
ที่สดุ สาหรับการจัดหมวดหมู่เป็ นการแยกส่วนประกอบ เพื่อหาคุณสมบัติท่ีตอ้ งการเปรียบเทียบ
และต้องการศึกษาต่อไป ถือเป็ นการทาให้ขอ้ มูลคมชัด(Shapes ) ขึน้ และจัดประเภทในสิ่งที่จะ
นาเสนอ อยู่ในลักษณะคา (Word )หรือวลี/กลุม่ คา (Phrase) ส่วนการสร้างธีมมีลกั ษณะ เป็ นวลี/
กลุ่มคา (Phase) หรือประโยค (Sentence) ซึ่งไปกาหนดหน่วยของข้อมูลนัน้ ๆ ว่าเกี่ยวกับอะไร
และ/หรือหมายถึงอะไร เป็ นข้อความเชิงความคิดที่ผเู้ ข้าร่วมและ/หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคั ญแสดงออก
มาระหว่างสัมภาษณ์ซ่งึ เป็ นการสรุปว่าอะไรกาลังไปต่อ และอธิบายว่าอะไรกาลังเกิดขึน้ หรือแนะ
ว่าทาไมสิ่งนัน้ ควรกระทา ต่อมานาธีมไปเขียนบรรยายเชื่อมโยงเข้าสูป่ รากฎการณ์ท่ศี ึกษา เพื่อการ
น าเสนอต่ อ ไป (Robin & Robin, 2012, as cited in Saldana, 2013 ) หรื อ อาจกล่ า วสรุ ป ให้
กระชับอีกครัง้ ว่า การสกัดคาไปสู่การให้รหัสข้อมูลเป็ นการกาหนดความหมายเพื่อเป็ นการส่งผล
ให้นักวิจัยตีค วาม ซึ่งการจัด กลุ่ม หมวดหมู่/กลุ่ม ความหมายของข้อมูลจะน าไปสู่การสร้างธี ม
ต่อมานาธีมไปเขียนบรรยายเชื่อมโยงเขาสูป่ รากฎการณ์ท่ศี ึกษา เพื่อการนาเสนอข้อมูล
ดังนั้น ต่อไปนีเ้ ป็ นการเริ่มต้นจัดหมวดหมู่ของข้อมูลไปสู่การสร้างธี ม เริ่ม
จาก ผูว้ ิจยั สร้างตารางขึน้ มา 4 คอลัมน์ โดยนับจากซ้ายไปขวา คอลัมน์ท่ี 1) ข้อมูลสนับสนุนธีม
2) รหัส 3)หมวดหมู่ และ4) ธีม ทั้งนี ้ การจัดหมวดหมู่และการสร้างธีม นอกจากจัดออกมาให้
เห็ น ถึ ง กลุ่ม ของความหมายแล้ว ยัง แสดงให้เห็ น ถึ ง กลุ่ม ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ร่ว มด้วย ว่าใน
หมวดหมู่ใดและธีมใดที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับใดบ้างมีส่ วนร่วมในการให้ขอ้ มูลและแสดงความ
คิดเห็น ทัง้ นีเ้ พื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ภายใต้การพัฒ นาอุตสาหกรรม 4.0 ในอาหาร
ทะเลแปรรู ปของภาคใต้ โดยผ่านมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแต่ละระดับให้มาก
ที่สดุ ดังตัวอย่างตารางด้านล่างแสดงการจัดหมวดหมู่และการสร้างธีม
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ตาราง 5 การจัดหมวดหมู่ และการสร้างธีม
ข้อมูลสนับสนุนธีม

ธีม

หมวดหมู่

กรอบ
กรอบความคิดสากลถือเป็ นความ
ความคิดสากล
หลากหลายทางวัฒนธรรมตัวนี ้
สาคัญกับเรา…สาคัญมากในฐานะที่
เราเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ และส่ง
สินค้าไปขายยังต่างประเทศ โลก
ปั จจุบนั เราไม่ได้ทางานเพียงแค่ชาติ
เดียว แม้กระทั่งในโรงงานมีไม่ต่ากว่า
3 เชือ้ ชาติ (C1I)
เรื่องการเรียนรู ้ และตระหนักต่อ
เปิ ดใจเรียนรูแ้ ละ
วัฒนธรรมหลากหลายอันนีส้ าคัญ
ตระหนักต่อความ
มาก (ST 1 B)
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ นายรับ
คนจบ MBA จากอเมริกา สิ่งที่เขา
ขาดคือ ไม่ไม่ได้มองวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ และคนแต่
ละที่ และภาค จะเป็ นอย่างไร และที่
จะอยู่และกินอย่างไรเราต้องรู ้ และ
เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ที่มีความแตกต่างกันเราด้วย (Po 2
NPO2)
นอกจากนีก้ ารเรียนรูแ้ ละทาความเข้า ใจความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม
เรามีลกู ค้า และพนักงานทัง้ คนไทย
และคนต่างชาติ เราต้องเรียนรูเ้ ขาว่า
เขาทางานอย่างไร และนิสยั อย่างไร
(S1I)

รหัส

ตระหนักต่อความ
แตกต่างของปั จเจก
บุคคลแต่ละ
วัฒนธรรม

เรียนรูน้ ิสยั และ
พฤติกรรมการ
ทางานของบุคคล
อื่น ๆ ข้าม
วัฒนธรรม
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3.2. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction)
จากข้อ มูล ข้างต้น ภายหลังจากผู้วิจัยสร้างธี ม ได้เรียบร้อ ยแล้ว จะเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์สรุ ปอุปนัยหรือก่อนนาข้อมูลที่ได้มาประมวลเป็ นความคิด เป็ นคาอธิบาย
เป็ นข้อสรุปทั่วไป เพื่อนาไปสูก่ ารสรุปและนาเสนอผลการศึกษา ผูว้ ิจยั พิจารณาโครงสร้างของรหัส
ก่อน เนื่องจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั ผสานวิธี ดังได้ให้รายละเอียดไว้แล้วข้างต้น ซึ่งมีผใู้ ห้
ข้อมูลสาคัญหลากหลายระดับ และหลายบทบาท โดยข้อมูลของการสารวจระยะที่ 1 ได้จากการ
สัม ภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยประสงค์ให้เกิด การเที ยบเคีย งในการจัด
หมวดหมู่และการสร้างธี มให้มีความเป็ นได้หรือมีความชัดเจนมากที่สุดก่อนดาเนินการเชื่อมต่อ
ไปสู่การวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป เบือ้ งต้นการพิจารณาโครงสร้างรหัส เริ่มจากผูว้ ิจยั พิจารณาความถี่
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่าใครเป็ นคนพูดเรื่องอะไรในธีมนัน้ ๆ ที่ปรากฏอยู่ในข้อความ (Text) ซึ่งคน
ที่พูดคล้ายคลึงกันถูกจัดอยู่ดว้ ยกัน เพื่อนาไปสู่การตอบคาถามการวิจัย ซึ่งในการรายงานผล
การศึกษามีการรายงานทัง้ ความถี่ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล สาคัญในแต่ละธีมโดยคิดออกมาเป็ นร้อยละและ/
หรืออัตราส่วน พร้อม ๆ กับการวิเคราะห์คาพูดที่จะอ้างถึงกระบวนการตีความไปพร้อมกัน ทัง้ นี ้
(Namey et al., 2003, as cited in Saldana, 2013) สนับ สนุน ว่า การให้ความถี่ ของผู้เข้าร่วม/
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเป็ นการช่วยรักษาระดับความลาเอียง (Bias) ที่เกิดขึน้ ได้ และจะได้เห็นว่าใคร
พูดอะไรมากกว่าที่จะเห็นเพียงแค่จานวนธีมที่ปรากฎเท่านัน้ ฉะนัน้ การวิเคราะห์แบบอุปนัยคือ
การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นที่เก็บรวบรวมมาได้จากข้อมูลทัง้ หมดที่
ผูว้ ิจัยได้จัดหมวดหมู่และสร้างธี มไว้แล้ว เป็ นการหาความจริงจากข้อเท็จจริง (Fact) ส่วนย่อย
หลาย ๆ ส่ ว นที่ มี ลัก ษณะเป็ น รู ป ธรรมแล้ว สรุ ป ความจริง ชุ ด ใหญ่ ท่ี มี ลัก ษณะเป็ น นามธรรม
ครอบคลุมข้อเท็จจริงส่วนย่อยหรือสร้างเป็ นข้อสรุปทั่วไป
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือไว้วางใจของข้อมูลเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบความมน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Trustworthiness) ของข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจัยใช้หลักการตรวจสอบความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ของลินคอล์น และคูบา (Lincoln & Cuba,
1985) โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่จะนาไปสูก่ ารประกันคุณภาพการวิจยั ดังนี ้
1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
ความน่ า เชื่ อ ถื อ กล่ า วคื อ เป็ นการแสดงให้เ ห็ น ว่ า ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารใน
การศึกษาและผลการศึกษามีความเชื่อได้ จากการวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลคือ
1.1 ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า คือ 1) ข้อมูลที่หลากหลาย กล่าวคือ
เป็ นการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งของผูเ้ ข้าร่วมที่ได้นาเสนอไว้แล้วในขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูล 2)
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ทฤษฎีท่ีหลากหลาย กล่าวคือ เป็ นการนาทฤษฎีมาใช้มากกว่า 1 ทฤษฎีในการตีความข้อมูลซึ่ง
นาเสนอไว้แล้วในกรอบแนวคิ ดการวิจัย และ 3) วิธี การศึกษาที่ หลากหลาย กล่าวคื อ ใช้ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่
1.2 ด้า นการวิ เคราะห์ข้อ มูล กล่า วคื อ ผู้วิ จัย ให้รหัส สองรอบ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับปรากฎการณ์ ที่ศึกษาและกะทัดรัดมากยิ่งขึน้ เป็ นการวิเคราะห์บรูณาการกันสอง
ส่วนคือวิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์อปุ นัย โดยมีการตีความเชื่อมโยงเหตุการณ์พร้อมกับ
การการนาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเป็ นการรักษาระดับความลาเอียงที่เกิดขึน้ หรือทาให้ความ
ลาเอียงเกิดขึน้ น้อยที่สดุ
2. ความสามารถโยกย้ายถ่ายเทได้ (Transferability)
ความสามารถโยกย้ายถ่ายเทได้ กล่าวคือ ในงานวิจยั เชิงคุณภาพมิได้มีความ
มุ่งหวังที่จะนาผลการศึกษาไปใช้ท่วั ไป (Generalization) ในบริบทที่มีความแตกต่างกัน เหมือนกับ
งานวิจยั เชิงปริมาณ แต่สามารถนาไปใช้ได้ในองค์กรอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับบริบทของ
องค์กรที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ทั้งนีผ้ ูว้ ิจัยมุ่งให้ขอ้ สนเทศหรือข้อมูลที่ศึกษาวิจัยอย่าง
เพียงพอ และละเอียดมากที่สดุ เท่าที่มีความเป็ นไปได้ ดังชีใ้ ห้เห็นจากผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2 เทคนิค เพื่อนาเสนอให้เห็นอย่างชัดเจน และมีความเป็ นธรรมชาติของข้อมูล อันจะนาไปสู่การ
ขยายต่อออกไปได้ สาหรับการนาเสนอผลการที่ได้จากการศึกษา ผูว้ ิจัยได้ให้รายละเอียดของ
บริบทในสิ่ งที่ศึก ษา และได้ตัดบทสนทนาที่ ได้จ าการสัม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาเขียน
บรรยายร่วมด้วย พร้อม ๆ กับการนาเสนอมุมมองผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละภาคส่วน นอกจากนี ้
ผู้วิจัยได้น าเสนองานหลัง จากวิเคราะห์แล้ว 2 ครัง้ แรก ครัง้ แรกต้น เดือ นมิ ถุน ายน พ.ศ. 2562
นาเสนอในเวทีประชุมนัก ศึกษาปริญญาเอกนานาชาติ ที่ The School of Psychology, Massey
University ซึ่งเป็ นช่วงที่ผูว้ ิจัยเดินทางไปศึกษาและเรียนรู ว้ ิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับจากผูเ้ ชี่ยวชาญคือ ปรับหมวดหมู่การจัดกลุ่มคุณลักษณะคนคุณภาพให้กะทัดรัด และนา
ส่วนสาคัญ ที่พัฒ นาคุณ ลักษณะให้เกิดผลที่เป็ นจริงได้ และครัง้ ที่สองกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 เป็ นโครงการของทุนปริญ ญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 19 มี อาจารย์ท่ีปรึกษาชาวต่างชาติ
มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้คาปรึกษาในการวิจัย ซึ่งในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้นาเสนอในเวทีอย่างเป็ น
ทางการที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ผลการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
คือ วิเคราะห์ข้อมูล โดยพิ จ ารณาจานวนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในแต่ละหมวดหมู่ และธี ม เพื่ อ
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและความคิดของแต่ละภาคส่วนพร้อม ๆ กับเชื่อมโยงเข้าสูป่ รากฎการณ์ท่ี
เกิดขึน้

115
3. ความสามารถในการพึ่งพาได้ (Dependability)
ความสามารถในการพึ่งพาได้ กล่าวคือ เป็ นการตรวจสอบการศึกษาค้นคว้า
ทัง้ กระบวนการและข้อค้นพบของงานวิจยั ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร กล่าวคือ ผูว้ ิจยั
ได้ใช้หลายวิธีในการเก็บข้อมูล และทัง้ ในการจัดทาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ใช้
กับ ทุ ก เทคนิ ค ผู้วิจัย ได้น าข้อ ค าถามต่ าง ๆ ที่ ร่างขึ ้น เป็ น แนวหัวข้อ การสัม ภาษณ์ (Interview
guide) และทาตารางตรวจสอบข้อคาถามเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาทัง้ นีเ้ พื่อให้เห็น
ความสอดคล้องของข้อค้นพบในแต่ละวิธีการ และสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า ข้อคนพบนัน้ สอดคล้อง
กับคาถามการวิจัย นอกจากนีก้ ารเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญ ในการศึกษาคัดเข้าหลายระดับของ
บทบาทหน้าที่ตงั้ แต่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงนโยบายระดับประเทศ ระดับภาคและจังหวัด ตลอดจน
ผู้บ ริ ห าร นั ก ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หั ว หน้ า งาน และคนคุ ณ ภาพในโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น
กลุม่ เป้าหมาย ซึ่งทัง้ หมดมีเกณฑ์การคัดเข้า
4. ความสามารถยืนยันได้ (Confirm ability)
ความสามารถยืนยันได้ กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ได้แสดงให้เห็นถึงข้อค้นพบที่ยอมรับ
ได้ของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง รวมถึงมีความเป็ นกลางไม่พยายามตัดสิน แต่ม่งุ มั่นที่รายงานว่าได้คน้ พบ
อะไรจากการวิจัยโดยไม่ ล าเอียง ดังนั้น ในงานวิจัยนี ้สามารถแสดงถึงข้ อค้น พบที่ ยอมรับ ของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่ลงสนามวิจัยที่เก็บข้อมูลทั้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งในกระบวนการฟั งและการทาความเข้าใจ รวมถึงการตีความที่ผูว้ ิจยั ได้สะท้อนไปยังผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญทุกครัง้ ว่ามีผูว้ ิจัยมีความเข้าใจในสถานการณ์ และเงื่อนไขที่ผูเ้ ข้าร่วมต้องการจะสื่อ
หรือไม่ อย่างไร และทั้งนี ้ ข้อมูล ที่ผ่านการจัดระเบี ยบแล้วบางส่วนที่ยังคงคลุม เครือ ผูว้ ิจัยได้
ติดต่อพูดคุยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบางกลุม่ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความนัน้ ๆ ว่าผูว้ ิจยั เข้าใจตรงกับที่ผใู้ ห้
ข้อมูลสาคัญ ต้องการจะสื่ อหรือไม่ แล้วมีการปรับแก้ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้
พัฒนาคนคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภายใต้การยอมรับกันได้มากที่สดุ
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
ระยะที่ 2 นาผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากระยะแรกมาต่อยอดด้วยงานวิจยั เชิงปริมาณ
โดยข้อมูลของระยะแรก นามาใช้ในการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ และนิยามตัวแปรสังเกตของ
คุณ ลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัวแปรความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานของคนคุณภาพนามากาหนดนิยามเชิง ปฏิบัติการและการ
นิยามตัวแปรสังเกตจากการทบทวนวรรณกรรม ทัง้ นีเ้ พื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันของ
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พนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ โดย
มีวิธีดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
การกาหนดพืน้ ทีศ่ ึกษา ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ และองค์กร
ขอบเขตระดับพืน้ ที่ ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ และขอบเขตระดับ
องค์กรการศึกษาระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้ ิจยั จึงกาหนดครอบคลุมพืน้ ที่ภาคใต้ใน
จังหวัดที่มีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปตัง้ อยู่ เบือ้ งต้นศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่า มีจานวน 7 จังหวัด ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนีต้ งั้ อยู่คือ จังหวัด
สงขลา จังหวัดสุราษฎร์ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดปั ตตานี จังหวัดชุม พร และจังหวัด
ระนอง ต่อมาผูว้ ิจัยได้ลงสารวจ และออกพบปะ รวมถึงโทรศัพท์ถามโรงงานต่าง ๆ เพื่อยืนยัน
ข้อมูล อีกครัง้ ที่ แสดงในฐานข้อมูลว่า โรงงานต่าง ๆ ยังคงดาเนินกิ จ การอยู่อีกหรือ ไม่ อย่างไร
เนื่องจากช่วงที่ผูว้ ิจัยดาเนินการวิจัยระยะที่สอง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับค่าเงินบาทแข็งค่า และประเด็นกฎหมาย
ประมง (IUU Fishing) ซึ่งเหตุการณ์เหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการถึงขั้นต้องปิ ด
กิจการ แต่รายชื่ออาจยังคงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของกรมโรงงาน หากไม่มีการสารวจอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการลงพืน้ ที่ศึกษา ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นตรวจสอบให้แน่นอนอีกครัง้ ก่อน
ดาเนินการในขัน้ ตอนอื่น ๆ ของการวิจยั นี ้
ต่อมาผูว้ ิจยั กาหนดเงื่อนไขในการคัดเข้าระดับองค์กร ดังต่อไปนี ้ 1) มีระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์หรือจัดการคนคุณภาพ 2) มีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเท 3) เป็ น
องค์กรที่ได้รบั รางวัลด้านการบริหาร และการจัดการ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) มีการเปิ ด
ดาเนินกิจการถึงวันที่ผวู้ ิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ และ 5) บริษัทที่เข้าร่วมสมัครใจในการ
ให้ขอ้ มูล ดังแสดงในตาราง 6
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ตาราง 6 จานวนบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเข้าทัง้ หมด

จังหวัดสงขลา

บริษัททีผ่ ่านเกณฑ์
ข้อ 1-4
14

บริษัททีผ่ ่านเกณฑ์
ทัง้ หมด
4

จะเห็นได้ว่าจาก

จังหวัดสุราษฎร์

3

2

เกณฑ์ขนั้ ต้นข้อ 1-4 มี

จังหวัดตรัง

3

1

ทัง้ สิน้ 7 จังหวัด

จังหวัดชุมพร

1

1

27 บริษัท และ

จังหวัดสตูล

1

0

สมัครใจในการให้

จังหวัดปั ตตานี

2

1

ข้อมูลจานวน

จังหวัดระนอง

3

1

6 จังหวัด 10 บริษัท

รวม

27

10

จังหวัด

หมายเหตุ

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ จานวน
540 คน ของ 10 องค์กร ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร สตูล และปัตตานี
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง คือ คนคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ จานวน 360 คน ของจังหวัด และองค์กรที่ผ่านเกณฑ์
ทัง้ หมดข้างต้น โดยผูว้ ิจยั มีวิธีการการสุ่มกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น นั่นคือ เลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่ อ งจาก พ าสส์ ม อร์ และ แบคเคอร์
(Passmore & Bakker, 2005 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2555) ให้ความเห็นว่า การวิจัยในองค์กรที่
หาตัวอย่างได้ยาก การเลือกจึงเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการเป็ นไปตามตัวอย่างแบบ
เจาะจงหรือแบบชีเ้ ฉพาะบุคคลนัน้ ๆ ฉะนัน้ เกณฑ์การคัดเข้ามีดงั นี ้ 1) เป็ นกลุ่มแรงงานผูม้ ีทกั ษะ
(Skilled labor) 2) ปฏิบัติ งานในแผนกที่ ใกล้เคียงกับการผลิต และผลิตภัณ ฑ์ม ากที่ สุด ดังนั้น
ประกอบด้ว ยแผนกต่ า ง ๆ ดัง นี ้ แผนกผลิ ต แผนกประกัน และควบคุม คุ ณ ภาพ แผนกวิ จัย
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ แผนกวิศวกรรม แผนกคลังสินค้า
แผนกจัดซือ้ วัตถุดิบ แผนกความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม และแผนกเทคโนโลยีการ
ผลิต 3) การศึกษอย่างต่าจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เนื่องจากระดับ
การศึกษาที่กาหนดนีส้ ามารถเลื่อนขัน้ ไปสู่ตาแหน่งสูงขึน้ ได้ ซึ่งจากการลงพืน้ ที่สารวจขัน้ ต้นก่อน
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กาหนดกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า บริษัทที่มีอายุมากกว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี คนคุณภาพที่เติบโตเข้า
สู่ตาแหน่งบริหารส่วนหนึ่งเข้ามาทางาน ตัง้ แต่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกลุ่มนี ้ ส่วน
ใหญ่มีอายุงาน 20 ปี ขึน้ ไป และเป็ นคนที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเบบีบ้ ูม
เมอร์ (Baby boomer) และส่วนบริษั ท ที่ มี อายุม ากกว่า 15 ปี และไม่ เกิน 20 ปี คนคุณ ภาพที่
เติบโตเข้าสูต่ าแหน่งบริหารส่วนใหญ่จบการศึกษาอย่างต่าปริญญาตรี และคนกลุ่มนีส้ ว่ นใหญ่เข้า
มาทางานครัง้ แรกบรรจุตาแหน่งผูช้ ่วยหัวหน้างาน และ/หรือหัวหน้างาน ฉะนัน้ เพื่อครอบคลุมกับ
คนคุณภาพทุกรุน่ จึงกาหนดเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้นี ้ สาหรับเกณฑ์การคัดออกคือ 1) กรณีท่ไี ม่ได้
ทางานในแผนกที่ได้ระบุไว้ และ 2) กรณีเป็ นกลุ่มแรงงานไม่มีทกั ษะ (Unskilled labor) ปรากฏว่า
ปรากฏว่ามีผผู้ ่านเกณฑ์ทงั้ หมดจานวน 540คน ดังแสดงตาราง 7
ตาราง 7 จานวนคนคุณภาพผ่านตามเกณฑ์คดั เข้า
รายชื่อบริษัท
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
รวม

จานวนคนคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ (คน)
25
40
200
25
60
25
50
35
30
50
540

เมื่ อ พิ จ ารณาหลัก การก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า ง ตามแนวคิ ด ของไคล์
(Kline, 2005) ให้ขอ้ เสนอไว้ว่า การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างขนาดตัวอย่าง 20 คนต่อ
หนึ่งตัวแปรสังเกต การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้สกัดตัวแปรสังเกตได้ 14 ตัวแปร ดังนัน้ ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าเท่ากับ 280 คน อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยครัง้ นีเ้ ก็บข้อมูลกับกลุ่ มตัวอย่างที่
ผ่านเกณฑ์ทงั้ หมด 540 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึน้ อันเนื่องจาก 1) คนคุณภาพ
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มีจานวนน้อยในองค์กร 2) การเก็บข้อมูลกระทาค่อนข้างยาก เพราะองค์กรส่วนใหญ่ปรับระบบ
การผลิต และการบริหารจัดการ อีกทัง้ เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจขาลง และ3) การเก็บข้อมูลรอรับ
แบบสอบถามกลับ ทางไปรษณี ย์ ท้ายสุด แบบสอบถามที่ รับ กลับ และสมบู รณ์ ส ามารถน าไป
คานวณได้จานวน 360 คน ดังแสดงตาราง 9
เครื่องมือการวิจัย การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย ที่ใช้ในการศึกษานี ้ คือ แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลสาหรับคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ แบ่งแบบสอบถามเป็ น 6 ตอน และ 4 แบบ
วัด โดยแบบวัดเหล่านีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานและผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปใน
ภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1: ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม กล่าวคือ เป็ นการถามข้อมูลพืน้ ฐาน
ของกลุ่ม ตัวอย่างคือ คนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ ประกอบด้วย
ตาแหน่งงานที่ทาในบริษัทปั จจุบนั แผนกที่ ปฏิบตั ิอยู่ ตาแหน่งครัง้ แรกที่บรรจุในบริษัทปั จจุบัน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน จังหวัดที่ปฏิบตั ิงาน เพศ อายุ ศาสนา และการศึกษา ข้อคาถามมีทงั้ สิน้
จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2: แบบวัดคุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปในภาคใต้
แบบวัดคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
เป็ นแบบวัดที่ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึน้ จากการศึกษาคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาคใต้ ที่ได้ศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากระยะที่ 1 เมื่อได้ขอ้ มูลจากการ
วิเคราะห์ในระยะที่ 1 แล้วประมวลเอกสารที่ เกี่ยวข้องร่วมด้วย เพื่อนาไปสู่การสร้างคาถามให้มี
ความเป็ น ไปได้ และ น าไปใช้ให้เหมาะสมกับ บริบ ทมากที่ สุด แบบวัด นี ้เป็ น การวัด การรับ รู ้
คุณลักษณะของตน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating scale) เป็ นการ
ให้คะแนน 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คะแนน ไม่ จ ริงเลย จนถึ ง 5 คะแนน จริงมากที่สุด แบบวัดแบ่ ง
ออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กรอบความคิดเชิ งสากล ข้อ 1-9 2) ความสามารถในการ
ทางานกับข้อมูลและ ทักษะด้านเทคโนโลยี ข้อ 10-15 3) ความไวต่อปัญหา และแก้ปัญหาซับซ้อน
ได้ ข้อ 16-19 4) ทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ ตั้งแต่ขอ้ 20-26 และ 5) ทักษะด้านคนและสังคม
ข้อ 27-36 ข้อ ค าถามมี ทั้ง สิ ้น 36 ข้อ โดยมี ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ า ง 0.60-1.00 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
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(Reliability) ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.95 และมีค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.570.79 การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจากผูต้ อบแบบวัดที่ได้คะแนนรวมสูงกว่า เป็ นผูท้ ่ี
มีคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพมากกว่าคนที่ได้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่าง: แบบวัดคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
กรอบความคิดเชิงสากล
ก. เมื่อท่านปฎิสมั พันธ์กับคนต่างชาติหรือต่างวัฒนธรรมกับท่าน ท่านมักทาความเข้าใจในความ
เป็ นปัจเจกบุคคลหรือมองวัฒนธรรมของเขาก่อนตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์เขา
ไม่เป็ นจริงเลย
ไม่เป็ นจริง
ไม่แน่ใจ
เป็ นจริง
เป็ นจริงมากที่สดุ
……………….

………………… ………………..

………………..

………………..

ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและ ทักษะด้านเทคโนโลยี
ข. ท่านเห็นว่า การคานวนและการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องจักร และ/หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ น
ความสามารถที่จาเป็ น
ไม่เป็ นจริงเลย
ไม่เป็ นจริง
ไม่แน่ใจ
เป็ นจริง
เป็ นจริงมากที่สดุ
……………….

………………… ………………..

………………..

………………..

ไวต่อปั ญหา และแก้ปัญหาซับซ้อนได้
ค. ขณะทางานหน้างาน ท่านสามารถ รับรู ไ้ ด้เร็วถึงความผิดปกติบางอย่าง หรือปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึน้
ไม่เป็ นจริงเลย
ไม่เป็ นจริง
ไม่แน่ใจ
เป็ นจริง
เป็ นจริงมากที่สดุ
……………….

………………… ………………..

………………..

………………..

121
ทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
ง. บ่อยครัง้ ที่ท่านได้รบั มอบหมายงานท่านตัง้ ใจปฏิบตั ิงานให้ดีท่ีสุด เพราะท่านเป็ นส่วนหนึ่งต่อ
ความสาเร็จ
ไม่เป็ นจริงเลย
ไม่เป็ นจริง
ไม่แน่ใจ
เป็ นจริง
เป็ นจริงมากที่สดุ
……………….

………………… ………………..

………………..

………………..

ทักษะด้านคนและสังคม
จ. ท่านเป็ นแบบอย่างที่ดีในด้านการประสานความร่วมมือ และการทางานเป็ นทีม
ไม่เป็ นจริงเลย
ไม่เป็ นจริง
ไม่แน่ใจ
เป็ นจริง
เป็ นจริงมากที่สดุ
……………….

………………… ………………..

………………..

………………..

ตอนที่ 3: แบบวั ด การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ ป ระโยชน์ ในอุ ต สาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
แบบวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็ นแบบวัดที่ผวู้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึน้ จากการศึกษาการนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ที่ได้ศกึ ษาด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพใน
ระยะที่ 1 เมื่อได้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ในระยะที่ 1 แล้วประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เพื่อ
นาไปสูก่ ารสร้างคาถามให้มีความเป็ นไปได้ และนาไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทมากที่สดุ แบบวัดนี ้
เป็ นการวัดการรับรู ถ้ ึงองค์กรว่ามี การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านระบบการจัดการคน
คุณภาพ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating scale) เป็ นการให้คะแนน
5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คะแนนมีการปฏิบตั ิน้อยที่สุด จนถึง 5 คะแนน มีการปฏิบัติมากที่สุด แบบวัด
แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ ตัง้ แต่ขอ้ 1-6 2) การ
ฝึ กอบรมและการพัฒ นา ตัง้ แต่ขอ้ 7-16 3) การดารงรักษาคนคุณภาพ ตัง้ แต่ขอ้ 17-24 และ
4) การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน ตัง้ แต่ขอ้ 25-29 ข้อ
ค าถามมี ทั้ ง สิ ้ น จ านวน 29 ข้ อ โดยมี มี ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ า ง 0.60-1.00 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 และมีค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.67-
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0.91 การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจากผูท้ ่ีทาได้คะแนนรวมได้สงู กว่า เป็ นผูท้ ่ีรบั รูว้ ่ามี
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มากกว่าผูท้ ่ที าได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง: แบบวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ
ก. บริษัทของท่านมีการค้นหาคนคุณ ภาพตั้งแต่แรกเข้าเป็ นพนักงานใหม่ เช่ น ร่วมมื อกันร่าง
หลักสูต รให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และ/หรือ ตลาดแรงงาน และเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาเข้าฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในบริษัท เป็ นต้น
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………….. …………………. ………………… ………………… ………………
การฝึ กอบรมและการพัฒนา
ข.บริษั ท ของท่ านเปิ ดโอกาสให้เรียนรู ง้ านในต่ างประเทศ /แลกเปลี่ ยนการท างานกับ สาขาใน
ต่างประเทศ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………….. …………………. ………………… ………………… ………………
การดารงรักษาคนคุณภาพ
ค.บริษั ท มี ม อบหมายงานท้า ทาย และหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบสูง ขึ น้
เพื่ อ แสดงถึ ง การให้
ความสาคัญกับคนคุณภาพ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………….. …………………. ………………… ………………… ………………
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การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในทีท่ างาน
ง.บริษัทของท่านมี การให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่คนคุณ ภาพว่า ควรกระทา/ไม่ ควรกระทา เพื่อการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………….. …………………. ………………… ………………… ………………
ตอนที่ 4: แบบวั ด ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานคนคุ ณ ภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
แบบวัด ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนัก งาน ผู้วิ จัย พั ฒ นาแบบวัด ขึ น้ จาก
แนวคิด ทฤษฎี ซึ่งในแบบวัดนีม้ ี 2 องค์ประกอบ โดยอาศัยการแบ่งออกประกอบของ เสค (Sake,
2006) คือ องค์ประกอบแรกความยึดมั่นผูกพันต่องาน และองค์ประกอบสุดท้ายคือ ความผูกพัน
ต่อองค์กร สาหรับองค์ประกอบด้านความยึดมั่นผูกพันต่องาน อาศัยการพัฒ นาข้อคาถามจาก
แบบวั ด ความยึ ด มั่ นผู ก พั น ในงานซึ่ ง เป็ นแบบสอบถามรายงานตนเอง ( A self-report
questionnaire) จากแบบวั ด “The Utrecht Work Engagement Scale (UWES)” ซึ่ ง เป็ นข้อ
ค าถาม ของเชาเฟ ลิ และแบ คค์ เ คอร์ (Schaufeli & Bakker, 2003, as cited in Bakker &
Schaufeli, 2017) เบือ้ งต้นแปลข้อคาถามบางข้อคาถามจากต้นฉบับ และผูว้ ิจยั ปรับให้เหมาะสม
กับบริบทของการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ ส่วนการวัดความผูกพันต่อองค์กรได้ปรับปรุงตามแนวคิด
ของ ไอเอสอาร์ (ISR, 1997) แบบวัดนีใ้ ช้มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating
scale) เป็ นการให้คะแนน 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 คะแนน คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด จนถึง 5 คะแนน คือ
เห็นด้วยมากที่สุด ฉะนั้น แบบวัดแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความยึดมั่นผูกพันต่องาน
ตั้งแต่ขอ้ 1-9 และ 2) ความผูกพันต่อองค์กร ตั้งแต่ขอ้ 10-16 คาถามทั้งสิน้ มี 16 ข้อ โดยมีค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.92 และมีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.58-0.84 การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาจาก
ผูท้ ่ที าได้คะแนนนสูงกว่าเป็ นผูท้ ่มี ีความยึดมั่นผูกพันมากกว่าผูท้ ่ที าได้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่าง: แบบวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ในภาคใต้
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ความยึดมั่นผูกพันต่องาน
ก.ท่านมีพลังเหลือเฟื อในการทางาน
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………… ……………… ………………… …………………. …………………
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
ข. ท่านรูส้ กึ ว่า ปัญหาของบริษัทแห่งนี ้ เปรียบเสมือนปัญหาของท่านด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………… ……………… ………………… …………………. …………………
ตอนที่ 5: แบบวัดผลการปฏิบั ติของคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ปในภาคใต้
แบบวัดผลการปฏิบตั ิงาน โดยผูว้ ิจัยพัฒ นาแบบวัดขึน้ เอง จากหลักคิดการ
นิยามความหมายและองค์ประกอบเชิงโครงสร้างผลการปฏิบตั ิงานของ โอพารา (Opatha, 2015)
และ ดอนเนล และเบรียน (O’Donnel & O’Brien, 1999) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข
(Numerical rating scale) เป็ นการให้คะแนน 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 คะแนน เห็นด้วยน้อยที่สุด จนถึง
5 คะแนน เห็นด้วยมากที่สดุ แบบวัดแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านปริมาณงาน ข้อ 1-3
2) ด้านคุณภาพ ตัง้ แต่ขอ้ 4-10 และ 3) ด้านทรัพยากร ตัง้ แต่ขอ้ 11-14 ประกอบด้วยข้อคาถาม
รวมทั้ง สิ น้ 14 ข้อ โดยมี ค่ า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่ าความเชื่ อ มั่น (Reliability) ทั้ง ฉบับ
เท่ า กั บ 0.91 และมี ค่ า น ้า หนั ก องค์ป ระกอบของข้อ ค าถามอยู่ ร ะหว่ า ง 0.71-0.91 การแปล
ความหมายของคะแนนพิจารณาจาก ผูท้ ่ีทาได้คะแนนสูงกว่าเป็ นผูท้ ่ีมีผลการปฏิบตั ิงานมากกว่า
ผูท้ ่ที าได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง: แบบวัดผลการปฏิบตั ิของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
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ด้านปริมาณงาน
ก.ท่านสามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมายสาเร็จลุลว่ งได้ทนั เวลาที่กาหนด
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………… ……………… ………………… …………………. …………………
ด้านคุณภาพ
ข. ท่านปฏิบตั ิงานได้ถกู ต้องโดยไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………… ……………… ………………… …………………. …………………
ด้านทรัพยากร
ค.ท่านรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัทให้พร้อมใช้งานเสมอ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
น้อยที่สดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
……………… ……………… ………………… …………………. …………………
ตอนที่ 6: ข้อ เสนอแนะ และความต้ อ งการในการน าคนคุ ณ ภาพไปใช้
ประโยชน์
ข้อมูลส่วนนีเ้ ป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด เนื่องจากผูว้ ิจัยมีความประสงค์ให้คน
คุณ ภาพได้แสดงความเห็นตามประสบการณ์ท่ีตนรับรู แ้ ละ/หรือได้รบั ไม่ ว่าจะเป็ นทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยข้อมูลส่วนนีเ้ ป็ นประโยชน์ เพื่อนาไปสู่การจัดการระบบการจัดการคนคุณภาพใน
อุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ให้เกิ ดประโยชน์สูง สุด ต่ อการน าคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
จากเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้เสนอไปแล้ว ข้า งต้น ผู้วิ จั ย มี ขั้น ตอนการสร้า ง และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดดังต่อไปนี ้
2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย
2.1.1 สร้างนิยามเชิ งปฏิบัติการของตัวแปรดังต่อไปนี ้ 1) คุณ ลักษณะคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในภาคใต้ของประเทศไทย และ 2) การนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ของประเทศไทย จากผลการวิจยั เชิง
คุณ ภาพในระยะที่ 1 ที่ได้จ ากการให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ร่วมนิ ยามความหมายคุณ ลักษณะคน
คุณ ภาพ และองค์ประกอบการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ พร้อม ๆ กับการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ส่วนการยึดมั่นผูกพันของ
พนัก งานและผลการปฏิ บัติ ง านของคนคุณ ภาพ สร้า งจากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง
2.1.2 ก าหนดโครงสร้า งขององค์ป ระกอบและตั ว แปรสัง เกตของแต่ ล ะ
องค์ประกอบในแต่ละตัวแปร ตลอดจนสร้างข้อคาถามวัดตัวแปรตามนิยามเชิง ปฏิบตั ิการ ดังนัน้
เมื่อพัฒนาเครื่องมือวัดขึน้ ทัง้ 4 แบบวัดแล้ว ผูว้ ิจัยจึงนาเครื่องมือวัดเหล่านี ้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญ ญานิพ นธ์พิ จ ารณาเป็ นเบื อ้ งต้น จากนั้น ปรับ ปรุ งแก้ไข ก่อนน าไปสู่การหาคุณ ภาพของ
เครื่องมือที่จะกล่าวถึงถัดไป
2.2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย มี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
2.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิ งเนือ้ หา (Content validity) โดยนาแบบวัด
ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ด้านสถิติและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการ และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นผูต้ รวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง ความคลอบคลุมของข้อ
คาถามตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร หลังจากผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
และให้ความเห็นข้อเสนอนะแนะ ผูว้ ิจัยจึงนาแบบวัดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) โดยการคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า
0.50 (อรพินทร์ ชูชม, 2545) และต่อมารวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น และปรับแก้จากผู้เชี่ยวชาญ
โดยการปรับ ข้อค าถามของแต่ ล ะแบบวัด ให้มี ค วามสมบูรณ์ และรวบรวมข้อค าถามที่ถ ามใน
ประเด็นเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดในการปรับแบบวัดแต่ละฉบับดังต่อไปนี ้
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2.2.1.1 แบบวัดคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภาคใต้
กล่าวคือ แบบวัดนีม้ ีทงั้ สิน้ 37 ข้อ และเมื่อผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาแล้ว ทาให้แบบ
วัดฉบับนีเ้ หลือจานวน 36 ข้อ โดยการตัดข้อ 8 และข้อ 9 เนื่องจากมีค่า IOC เท่ากับ 0.20 ทัง้ นี ้
มีรายละเอียดการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญดังต่อไปนี ้ องค์ประกอบที่
1 กรอบความคิดเชิงสากล ตัดข้อ 8 ข้อความว่า “ท่านมีความสุขเมื่อได้แลกเปลี่ยนภาษากับคน
ต่างชาติ ” และ ข้อ 9 ข้อความว่า “ท่านหมดความมอดทนเมื่อประสานงานกับคนต่างชาติต่าง
วัฒ นธรรม” ตามล าดับ ส่วนข้อ 2, 3, 7 และ 11 มี การปรับปรุ งภาษาและวางรู ปประโยคใหม่
ดังนั้น องค์ประกอบนีม้ ี ขอ้ คาถามเหลือ 9 ข้อ ส่วนข้อคาถามในมิ ติอ่ืน ๆ ไม่ มีการตัด แต่มีการ
ปรับปรุงภาษาใหม่ โดยการวางรู ปแบบประโยคใหม่ และการตัดบางประโยคออกไป เพื่อสะท้อน
สิ่งที่ตอ้ งการวัดได้ชัดเจนขึน้ ได้แก่ขอ้ 21, 27, 28, 32, และ 37 นอกจากนีม้ ีผูเ้ ชี่ยวชาญได้เพิ่มข้อ
คาถามในองค์ประกอบด้านคนและสังคมอีก 1 ข้อ ด้วยข้อคาถามที่ว่า “ท่านสามารถโยกย้าย หรือ
ทางานในเรื่องที่ท่านไม่ถนัดได้ หากมีความจาเป็ น” กล่าวโดยสรุ ป แบบวัดฉับบนีเ้ มื่อผ่า นการ
ประเมิ นจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมี ทั้งสิ น้ จานวน 36 ข้อ และมี ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดย
แบ่งเป็ น 1) กรอบความคิดเชิงสากล ข้อ 1-9 2) ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี ข้อ 10-15 3) การไวต่อปั ญหา และแก้ปัญหาซับซ้อนได้ ข้อ 16-19 4) ทักษะการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ ข้อ 20-26 และ 5) ทักษะด้านคนและสังคม ข้อ 27-36
2.2.1.2 แบบวัด การน าคนคุณ ภาพไปใช้ในอุต สาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปภาคใต้ มีทงั้ สิน้ จานว 29 ข้อ เมื่อผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาแล้ว มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 และ แบบวัดฉบับนีไ้ ม่มีขอ้ คาถามในองค์ประกอบใด ๆ ที่ถกู ตัดออก แต่มีการ
เรียบเรียงประโยคใหม่ ตัดประโยคบางประโยค ตัดข้อความ และตัดคา เพื่อให้มีความกระชับขึน้
ได้แก่ขอ้ 1, 4, 17, 19, 22 และ 29
2.2.1.3 แบบวั ด ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานคนคุ ณ ภาพ ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้ มีทงั้ สิน้ จานวน 16 ข้อ โดยมีการตัดข้อ 15 ออก เนื่องจาก
มีค่า IOC เท่ากับ 0.40 ซึ่งมีรายละเอียดการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังต่อไปนี ้ ในองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ได้ตัดข้อคาถามที่ 15 ข้อความว่า “ท่าน
จงรักภักดีกับบริษัทแห่งนี ้” และมีการปรับตัดคา และเรียบเรียงภาษาให้มีความกะทัดรัดและ
เข้าใจยิ่งขึน้ ได้แก่ ข้อ 5, 10, 11, 13 และ 14 นอกจากนีผ้ ูเ้ ชี่ยวชาญแนะนาให้เพิ่มข้อคาถามใน
ส่วนองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร อีก 1 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อคาถามว่า “ท่านกล่าวถึง
สิ่งดี ๆ ของบริษัทให้บคุ คลอื่นได้รบั รู ”้ กล่าวโดยสรุปคือ ข้อคาถามยังคงมีทงั้ สิน้ 16 ข้อ และมีค่า
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IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งแบ่งเป็ น องค์ประกอบด้านความยึดมั่นผูกนั ต่องาน ตัง้ แต่ขอ้ 1-9
และ องค์ประกอบด้านความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ตัง้ แต่ขอ้ 10-16
2.2.1.4 แบบวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปภาคใต้ มีทงั้ สิน้ 16 ข้อ เมื่อผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ได้ตดั ข้อคาถาม
ออกจานวน 3 ข้อ คือ ข้อ 3, 11 และ 12 เนื่องจากทัง้ 3 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.04 ดังนั้น สรุ ป
คือองค์ประกอบที่ 1 ด้านปริมาณงาน ตัดข้อ 3 ออก และได้เพิ่มข้อคาถามในองค์ประกอบนีอ้ ีก 1
ข้อ ดั ง ข้อ ความว่ า ท่ า นสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ต ามจ านวนชิ ้น งานที่ บ ริ ษั ท ก าหนด และ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการใช้ทรัพยากร ตัดข้อ 11 และ 12 กล่าวโดยสรุปข้อคาถามในแบบวัดฉบับ
นีจ้ ึงเหลือข้อคาถามทั้งสิน้ จานวน 14 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดยองค์ประกอบ
ด้านประมาณงาน ตัง้ แต่ขอ้ 1-3 ด้านคุณภาพตัง้ แต่ขอ้ 4-10 และด้านทรัพยากร ตัง้ แต่ขอ้ 11-14
หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุงแบบวัดตามการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อเสร็จแล้วนาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้ ต่อมาจึงนา
แบบวัดเหล่านีไ้ ปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อหาคุณภาพรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบวัด ดังรายละเอียดนาเสนอลาดับถัดไป
2.2.2 การหาค่าความเชื่อมั่นรายข้อ และความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละฉบับ
โดยการนาแบบวัดที่สร้างขึน้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันจานวน 92 คน
ซึ่ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น คนคุณ ภาพในอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ และจัง หวั ด
สมุทรสาครที่เป็ นบริษัทสาขาหรือเครือข่ายของบริษัทที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา โดยแบ่งเป็ น
คนคุณภาพในอุตสาหกรรมของภาคใต้จานวน 72 คน และจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 20 คน การ
ตรวจสอบในขัน้ ตอนนี ้ เพื่อหาอานาจจาแนกรายข้อโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามราย
ข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดแต่ละองค์ประกอบ แล้วพิจารณาผลควบคู่กบั การพิจารณาเนือ้ หา
เพื่อปรับข้อความ หากเป็ นคาถามที่มีอานาจจาแนกต่า และถ้าตัดข้อคาถามข้อนัน้ ออกไปจะทาให้
ไม่ ส่งผลต่อโครงสร้างของแบบตามนิยามทฤษฎีและปฏิบัติการแล้ว พิจารณาตัดข้อคาถามนั้น
ออกไป โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ทัง้ นีเ้ ลือกคะแนนเฉพาะที่มีความสัมพันธ์
คะแนนรวมเป็ นบวกและมีค่าตัง้ แต่ 0. 03 มาเป็ นข้อคาถาม และการหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบวัด ทั้ง ฉบับ และรายองค์ป ระกอบโดยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งค่าความเชื่อมันของแบบวัดที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่า 0.70 ขึน้ ไป
(Nunnally & Bernstein, 1994; Aiken, 2003) โดยมีรายละเอียดความเชื่อมั่นรายข้อ และความ
เชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละฉบับ ดังต่อไปนี ้
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2.2.2.1 แบบวัดคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปในภาคใต้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.35-0.74 และมีค่าความมเชื่อมันทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.95ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าไม่มีการตัดข้อคาถามใด ๆ ออกทั้งสิน้ และหลังจากนั้นนาไปเก็บ
ข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.37 -0.68 และมีค่าความมเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.95 พิจารณาตารางภาคผนวก ข
2.2.2.2 แบบวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รู ปภาคใต้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.37-0.82 และมีค่าความเชื่อมันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.96 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าไม่มีการตัดข้อคาถามใด ๆ ออกทัง้ สิน้ และหลังจากนั้นนาไป
เก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.48-0.79 และมีค่าความมเชื่อมันทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.96 พิจารณาตารางภาคผนวก ข
2.2.2.3 แบบวั ด ความยึ ด มั่ นผู ก พั น ของพนั ก งานคนคุ ณ ภาพ ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.30-0.76 และ
มีค่าความเชื่อมันทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าไม่มีการตัดข้อคาถามใด ๆ ออกทั้งสิน้
และหลังจากนั้นนาไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.35-0.74 และมีค่า
ความมเชื่อมันทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.93 พิจารณาตารางภาคผนวก ข
2.2.2.4 แบบวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปภาคใต้ พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.44-0.73 และมีค่าความเชื่อมันทัง้
ฉบับเท่ากับ 0.91 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าไม่มีการตัดข้อคาถามใด ๆ ออกทั้ งสิน้ และหลังจากนัน้ นาไป
เก็บข้อมูลจริง มี ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-0.73และมี ค่าความมเชื่ อมันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.94 พิจารณาตารางภาคผนวก ข
2.2.3 การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง โครงสร้าง ส าหรับ การตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงเชิ ง โครงสร้างนั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน (Confirmatory
factor analysis: CFA) เพื่อพิจารณาความกลมกลืนระหว่างโมเดลการวัดที่สร้างขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในที่นีผ้ ูว้ ิจยั ใช้ค่าดัชนีและเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาดังต่อไปนี ้ ค่าไคสแควร์ (2)
ไม่ พ บนัยส าคัญ ทางสถิติ หรือค่าสัดส่วนไคสแควร์ต่อค่าองค์ศาอิสระไม่ เกิน 5 นอกจากนีย้ ัง
พิจารณาค่าอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ 1) ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนสัมพัทธ์ ประกอบด้วย ค่า
Comparative Fit Index (CFI) และค่า Normed Fit Index (NFI) มีค่า 0.90 ขึน้ ไป (Kline, 2005)
2) ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ ประกอบด้วย ค่า Goodness of Fit Index (GFI)
มีค่า 0.90 ขึน้ ไป 3) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า
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(Root Mean Square error of Approximation: RMSEA) กล่าวคื อ ค่ าที่ ดี ม าก ๆ ควรมี ค่ า น้อ ย
กว่า 0.05 ค่าระหว่าง 0.05- 0.08 โมเดลค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือ
กลมกลื น พอใช้ และค่า 0.08-0.10 โมเดลสอดคล้องกลมกลื นกับ ข้อมูล เชิ ง ประจัก ษ์เล็ กน้อ ย
ในขณะที่ หากมีค่าที่มากกว่า 0.10 แสดงว่า โมเดลไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000, p. 85) และ 4) ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความ
คลาดเคลื่ อ น ได้แ ก่ ค่ า Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) น้อ ยกว่า 0.08
(Hu & Bentler, 1999)
ส าหรับค่าไค-สแควร์ (2) เป็ นการพิ จ ารณาถึงความสอดคล้องมากกว่า
ทดสอบว่าโมเดลที่สร้างขึน้ มานัน้ ถูกหรือไม่ (สุวิมล ติรกานันท์, 2555, น. 241) มีขอ้ ยกเว้นที่อาจ
มีนยั สาคัญทางสถิติได้ อาจเนื่องจากลุม่ ตัวอย่างมีขนาดมาก ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่มาก ค่า
ค่าไคสแควร์จะยิ่งสูงไปด้วย แม้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็ตาม (Schumaer &
Lomax, 2004, p. 100) และทั้ง นี ้อ าจสรุ ป ผลได้ไ ม่ ถู ก ต้อ ง จึ ง ควรแก้ไ ขโดยการพิ จ ารณาค่ า
สัดส่วนไคสแควร์ต่อค่าองศาอิสระร่วมด้วย
การตรวจสอบครั้งนี ้ หากพบว่า โมเดลไม่ มี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจัยจะปรับโมเดลต่อไป แล้ววิเคราะห์ใหม่ โดยการปรับตั้งอยู่บนพืน้ ฐาน
แนวคิด ทฤษฎี และคานิยามเชิ ง ปฏิ บัติ การเป็ นหลักส าคัญ นอกจากตรวจสอบว่าโครงสร้าง
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่แล้ว ยังมีการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลการวัด อี ก ด้ว ย โดยการวิ เคราะห์ค วามเชื่ อ มั่น และความเที่ ย งตรงใ นการวัด
(Construct reliability and validity) เพื่อพิจารณาว่า ตัวแปรบ่งชีห้ รือตัวแปรสังเกตของตัวแปร
แฝงมีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง โดยการคานวณหาค่าความเชื่อมันของ
ตัวแปรแฝง (Construct reliability: CR) เกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัว
แปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรสังเกต หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ตัวแปร
สังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair et al., 2010, p.
710) และคานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตที่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได้
(Average variance extracted: AVE) เกณฑ์การพิ จ ารณาควรมี ค่ามากกว่า 0.50 ถื อได้ว่าเป็ น
ความเที่ยงตรงเชิงเข้าลู่ (Fornell & Larcker,1981) แต่ถา้ ค่า AVE น้อยกว่า 0.50 ควรพิจารณาค่า
อื่น ๆ ประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น 1) ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง ต้องมากกว่า 0.70 และ
2) ค่านา้ หนักองค์ประกอบ ต้องมีนัยสาคัญ (Ping, 2009) โดยตัวแปรสังเกตหรือตัวบ่งชี ้ ของ
ตั ว แปรแฝง ต้อ งมี ค่ า น ้า หนั ก องค์ป ระกอบของตั ว แปรแฝง (Factor loading) วั ด ได้อ ย่ า งมี
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นัยสาคัญทางสถิติ ค่านา้ หนักองค์ประกอบที่ใช้ได้ควรมีค่า 0.45 ค่านา้ หนักองค์ประกอบที่ดีควรมี
ค่ า 0.55 ค่ า น ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบที่ ดี ม าก 0.63 ค่ า น ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบที่ ดี เยี่ ย ม 0.71
(Tabachnick & Fidell, 2013, p. 2013 as cited in Comrey & Lee, 1922 ) ดั ง นั้ น ก า ร
ตรวจสอบความความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้างของเครื่องมื อวัดทั้ง 4 ฉบับ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) มีรายละเอียดแต่ละฉบับดังต่อไปนี ้
2.2.3.1 แบบวัดคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปภาคใต้ ผลการวิเคราะห์ ดังนี ้ 1) การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลองคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงพิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบน้อยออกรวมถึงข้อคาถามที่มีความซา้ ซ้อนกับข้อคาถามอื่น ๆ โดยพิจารณาตัดออกที
ละข้อ ค าถาม จนกระทั่ง แบบจ าลองมี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดย
พิ จ ารณ าจากค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ต รวจสอบปรากฏผลการวิ เ คราะห์ คื อ 2 = 607.96, df= 357,
2/df=1.70, RMSEA=0.044, SRMR=0.043, GFI = 0.90, CFI=0.99 และ NFI=0.97 ดัง นั้น
จึงสรุ ปได้ว่า แบบจาลองคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภาคใต้มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และหากพิจารณาค่า SRMR คือ น้อยกว่า 0.05
ถือว่าแบบจาลองสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดยคุณลักษณะคนคุณภาพมี 5
องค์ประกอบ ได้แก่ กรอบความคิดเชิงสากล ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและทักษะ
ด้านเทคโนโลยี การไวต่อปั ญหาและการแก้ปัญหาซับซ้อนได้ การเป็ นผูป้ ระกอบการ และทักษะ
ด้านนคนและสังคม และ 2) การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด พบว่า ด้านความตรงเชิงเข้า
ลู่ โดยพิ จารณาจากค่า AVE ปรากฎว่าต่ากว่า 0.50 ฉะนั้น ผูว้ ิจัยจึงพิจารณาค่าความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝง หรือ ค่า CR ปรากฏว่ามากกว่า 0.70 และเมื่อพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของข้อคาถามรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.57-0.79 เมื่อพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถาม
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ดีเยี่ยม แสดงว่า ข้อคาถามหรือตัวแปร
สังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
2.1.3.2 แบบวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปภาคใต้ พบผลการวิเคราะห์ ดังนี ้ 1) การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลองการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ป ไม่ กลมกลื น กับ ข้อมูลเชิ ง ประจัก ษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งพิ จ ารณาตัดข้อค าถามที่มี ค่ า
นา้ หนักองค์ประกอบน้อยออก รวมถึงข้อคาถามที่มีความซา้ ซ้อน กับข้อคาถามอื่น ๆ โดยพิจารณา
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ตัด ออกที ล ะข้อ ค าถาม จนกระทั่ง แบบจ าลองมี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดย
พิ จ ารณ าจากค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ต รวจสอบปรากฏผลการวิ เ คราะห์ คื อ 2 = 502.62, df= 204,
2/df=2.46, RMSEA= 0.064 SRMR=0.034, GFI =0.90, CFI= 0.99 และ NFI=0.98 ดังนั้น
จึงสรุ ปได้ว่า แบบจาลองการนาคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภาคใต้มีความ
กลมกลื น กับข้อมูล เชิง ประจักษ์ และหากพิจ ารณาค่า SRMR ถื อว่าแบบจาลองกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ มี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การค้น หาและการดึงดูด คนคุณ ภาพ การฝึ ก อบรมและการพัฒ นา การด ารงรักษาคน
คุณภาพ การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน 2) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด พบว่า ด้านความเที่ยงตรงเชิงเข้าลู่ โดยพิจารณาจากค่า AVE
ปรากฏว่ามากกว่า 0.50 และเมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง หรือค่า CR ร่วมอีกด้วย
ปรากฏว่า มากกว่า 0.70 และเมื่ อพิ จ ารณาค่ าน ้าหนัก องค์ป ระกอบของข้อค าถามรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.67-0.91 เมื่อพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือดีมาก แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับ
ตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
2.1.3.3 แบบวั ด ความยึ ด มั่ นผู ก พั น ของพ นั ก งานคนคุ ณ ภาพ ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้ พบผลการวิเคราะห์ ดังนี ้ 1) การตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจ าลองกับ ข้อมูล เชิ ง ประจักษ์ พบว่า แบบจาลองความยึด มั่นผูกพัน ของพนักงานคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผูว้ ิจัยจึงพิจารณาตัดข้อคาถาม ที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อยออก รวมถึงข้อคาถามที่มีความ
ซ า้ ซ้อนกับ ข้อค าถามอื่ น ๆ โดยในแบบวัด นี ้ตัด ข้อ ค าถามออกเพี ยง 1 ข้อเท่ านั้น และพบว่ า
แบบจ าลองมี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยพิ จ ารณาจากค่ าสถิ ติ ท่ี ใช้ต รวจสอบ
ปรากฏผลการวิ เ คราะห์ คื อ 2 =224.80, df= 82, 2/df=2.74, RMSEA= 0.070, SRMR=
0.048, GFI = 0.92, CFI= 0.98 และ NFI=0.97 ดังนั้น จึงสรุ ปได้ว่า แบบจาลองความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภาคใต้ มีความกลมกลืน กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และหากพิจารณาค่า SRMR ถือว่าแบบจาลองกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยึดมั่น
ผูกพันต่องาน และความยึดมั่นต่อองค์กร และ2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด
พบว่า ด้านความเที่ยงตรงเชิงเข้าลู่ โดยพิจารณาจากค่า AVE ปรากฏว่า มีตวั แปรสังเกต 1 ค่า ที่
ต่ ากว่า 0.50 คื อ ความยึดมั่น ผูก พัน ต่อ งค์กรเท่ากับ 0.46 ฉะนั้น ผู้วิจัย จึ ง พิ จ ารณาค่าความ
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เชื่ อ มั่น ของตัว แปรแฝง หรื อ ค่ า CR ปรากฏว่ า มากกว่ า 0.70 และเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.58-0.84 เมื่อพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ของข้อคาถามรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ดีเยี่ยม แสดงว่า ข้อคาถาม
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
2.1.3.4 แบบวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปภาคใต้ พบผลการวิเคราะห์ ดังนี ้ 1) การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลองผลการปฏิบัติงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ป ภาคใต้ มี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ซึ่ง พิ จ ารณาจากค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้
ตรวจสอบปรากฏผลการวิ เ คราะห์คื อ 2 = 208.13 df= 74, 2/df=2.81, RMSEA =0.075,
SRMR = 0.046 , GFI = 0.92, CFI = 0.99 และNFI =0.98 และหากพิจ ารณาค่า SRMR ถือ
ว่า แบบจาลองกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยผลการปฏิบัติงานของคน
คุณภาพ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านการใช้ทรัพยากร ในขณะที่
2) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของโมเดลการวัด พบว่ า ด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เข้า ลู่ โดย
พิ จ ารณาจากค่ า AVE ปรากฏว่า มี ตัวแปรสังเกต 1 ค่ าที่ต่ ากว่า 0.50 คื อ ด้านปริม าณ ฉะนั้น
ผูว้ ิจยั จึงพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง หรือค่า CR ปรากฏว่ามากกว่า 0.70 และเมื่อ
พิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.71-0.91 เมื่อพิ จารณาค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้อ พบว่า ข้อคาถามทัง้ หมดอยู่ระดับดีเยี่ยม แสดงว่า ข้อ
คาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดตัวแปร

แบบวัด
1. คุณลักษณะคนคุณภาพ
- กรอบความคิดเชิงสากล
-ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
-การไวต่อปั ญหา และการแก้ปัญหาซับซ้อน
-การเป็ นผูป้ ระกอบการ
-ด้านคนและสังคม

Average
variance
extracted:
AVE

จานวนข้อ

Factor
loading

Construct
reliability:
CR

6
5

0.57-0.70
0.60-0.73

0.84
0.86

0.43
0.47

4
6
8

0.66-0.79
0.65-0.75
0.60-0.73

0.74
0.83
0.91

0.41
0.49
0.45

2 = 607.96, df= 357, p= < 0.01, RMSEA=0.044, SRMR=0.043, GFI = 0.90, CFI=0.99, NFI=0.97
2. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
- การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ
6
0.70-0.86
0.92
0.60
- การฝึ กอบรมและการพัฒนา
9
0.67-0.84
0.96
0.57
- การดารงรักษาคนคุณภาพ
6
0.71-0.91
0.95
0.72
- การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อ
3
0.74-0.80
0.86
0.67
หล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน
2 = 502.62, df= 204, p= < 0.01, RMSEA=0.064, SRMR=0.034, GFI = 0.90, CFI= 0.99, NFI=0.98
3. ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
- ความยึดมั่นผูกพันต่องาน
9
0.60-0.79
0.94
0.52
- ความผูกพันต่อองค์กร
6
0.58-0.84
0.86
0.46
2 =224.80, df= 82, p= < 0.01, RMSEA= 0.070, SRMR= 0.048, GFI = 0.92, CFI= 0.98, NFI=0.97
4. ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
- ด้านปริมาณ
3
0.81-0.86
0.69
0.42
- ด้านคุณภาพ
7
0.71-0.77
0.93
0.56
- ด้านการใช้ทรัพยากร
4
0.79-0.91
0.85
0.59
2 = 208.13, df= 74, p= < 0.01, RMSEA= 0.075, SRMR= 0.046, GFI = 0.92, CFI= 0.99, NFI=0.98
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การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจัยเริ่ม ดาเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึง
เดือน ธันวาคม 2562 โดย มีขนั้ ตอน และรายเอียดในการเก็บข้อมูลดังนี ้
1. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผูว้ ิจัยติดต่อไปยังฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้ง 10 แห่ง พร้อมชีแ้ จง 1) วัตถุประสงค์ในการวิจัย 2) ประโยชน์งานวิจัยฉบับบนี ้
และประโยชน์ขององค์กรที่ได้จากกงานวิจยั ฉบับบนี ้ และ 3) คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วม พร้อมแสดง
หนังสือติดต่ออย่างเป็ นทางการที่ออกหนังสือโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทที่เข้าร่วมในการวิจัยได้ติดต่อกลับ และแจ้ง
จานวนคนคุณภาพของแต่ละบริษัท ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้สอบถามกับ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็ นผูป้ ระสานงานในการช่วยเหลือเก็บข้อมูลครัง้ นี ้ ว่าจะสะดวกให้ผวู้ ิจัย
เป็ นผูล้ งพืน้ ที่ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง หรือจะส่งแบบสอบถามไปยังบริษัท เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์เป็ นผู้ดาเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนคุณ ภาพต่อไป ผลปรากฏว่า จานวน
บริษัททัง้ หมดสะดวกให้ส่งแบบสอบถามไปยังทางไปรษณีย์ และทางบริษัทเป็ นผูด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ ส่วนการรับแบบสอบถามกลั บจานวนครึ่งหนึ่งของบริษัททั้งหมด ผูว้ ิจัยเป็ น
ผูด้ าเนินการรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง
3. เดื อ นกัน ยายน พ.ศ.2562 แบบสอบทั้ง หมดได้จัด ส่ ง ถึ ง บริษั ท ที่ เข้า ร่ว ม
จานวนแบบสอบถามได้จัดส่งตามจานวนของคนคุณภาพที่บริษัทได้แจ้งไว้ โดยฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์นาแบบสอบถามที่เก็ บกับกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มคนคุณภาพแจกจ่ายแบบสอบถามนีไ้ ปยัง
หัวหน้างานแต่ ล ะฝ่ าย/แผนกที่ ก ลุ่ม คนคุณ ภาพประจาอยู่ และหัวหน้าฝ่ าย/แผนกเป็ น ผู้แ จก
แบบสอบถามไปยังกลุม่ คนคุณภาพที่ประจาอยู่ในสายการบังคับบัญชานัน้ ๆ หลังจากนัน้ หัวหน้า
ฝ่ าย/แผนกที่ได้รบั แบบสอบถามไปนาแบบสอบถามมาส่งให้กับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่
เป็ น ผูป้ ระสานของโครงการวิจัยนี ้ เบือ้ งต้นกาหนดไว้ว่ารับแบบสอบถามคืนประมาณเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2562
4. เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ผูว้ ิจัยติดต่อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละบริษัทที่
เป็ นผูป้ ระสาน เพื่อสอบถามถึงความก้าวหน้าในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจะนัดหมายในการลง
ไปเก็บแบบสอบถามคืนกลับ และจัดส่งแบบสอบถามกลับทางไปรษณี ยต์ ่อไป ปรากฏว่าเดือน
ตุลาคมมีแบบสอบถามที่จัดส่งคืนกลับมาทางไปรษณี ยป์ ระมาณ 3 บริษัท เนื่องจากบริษัท่ีเป็ น
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ยัง ไม่ ไ ด้จัด ส่ ง โดยให้เหตุผ ลว่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 1) เร่ง การผลิ ต 2) การด าเนิ น การ
ตรวจสอบแลประกันคุณ ภาพ 3) กาลังปรับปรุ งระบบการผลิต และการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์
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และ 5) ช่วงตรวจสอบแรงงาน ซึ่งส่วนนีเ้ ป็ นสิ่งสาคัญสาหรับบริษัทที่ตอ้ งรีบดาเนินการ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั ขยายเวลาไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562
5. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562 ผูว้ ิจยั ติดต่อไปยังฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละ
บริษัทอีกครัง้ ปรากฎว่า มี จานวน 5 บริษัทที่สามารถให้ผูว้ ิจัยเข้าไปรับแบบสอบถามกลับจาก
บริษัทได้ ดังนั้น ผูว้ ิจัยได้เดินทางลงพืน้ ที่ในภาคใต้ เพื่อรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง และ
ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับด้วย
และหากพบว่ า แบบสอบถามฉบั บ ใดไม่ ส มบู ร ณ์ ผู้ วิ จั ย คั ด ออกทั น ที และบั น ทึ ก จ านวน
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ไว้ทุกบริษัททันทีท่ีเก็บรวบรวมมา เพื่อผูว้ ิจยั ได้ทราบจานวนแน่นอน และ
ความเป็ นไปได้ในการิวเคราะห์ภายใต้หลักเกณฑ์ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ และทัง้ นี ้
เหลืออีก 2 บริษัทที่แบบสอบถามยังดาเนินการก็บข้อมูลไม่แล้วเสร็จ ผูว้ ิจยั จึงขยายเวลาไปจนถึง
ประมาณกลางเดือนธันวาคม พ.ศ 2562
6. ประมาณเกือบเดือนธันวาคม พ.ศ 2562 ผูว้ ิจัยได้รบั แบบสอบจากบริษั ทที่
เหลืออยู่ทงั้ หมด และได้ตรวจนับ พร้อมทัง้ พิจารณาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม นอกจากนี ้
กลับไปทบทวนโดยการตรวจนับและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รบั กลับมาก่อน
หน้านีอ้ ีกครัง้ ผลปรากฏว่า แบบสอบถามที่ได้รบั มาจากบริษัททัง้ จานวน 10 แห่งได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีสามารถนาไปวิเคราะห์ โมเดลสมการเชิงโครงสร้างได้ ดังตารางแสดงข้อมูล
เปรี ย บเที ย บจ านวนคนคุ ณ ภาพหรื อ ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบสอบถามที่ รับ กลับ และ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์
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ตาราง 9 ข้อมูลเปรียบเทียบจานวนคนคุณภาพที่บริษัทมีทงั้ หมดหรือแจกจ่ายแบบสอบถาม
ทัง้ หมด แบบสอบถามที่รบั กลับ และแบบสอบถามที่สมบูรณ์
รายชื่อ
จานวนคนคุณภาพ ทีบ่ ริษัท
แบบสอบถาม แบบสอบถาม
บริษัท มีทงั้ หมด/แจกแบบสอบถามทัง้ หมด (คน) ทีร่ ับกลับ (คน) ทีส่ มบูรณ์ (คน)
A
25
24
24
B
40
27
27
C
200
133
118
D
25
19
19
E
60
52
49
F
25
18
18
G
50
35
20
H
35
34
34
J
30
20
19
K
50
40
32
รวม
540
402
360

จากตารางข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นได้ว่า แบบสอบถามที่ได้รบั กลับคิดเป็ นร้อยละ 74.4 ของ
จ านวนคนคุ ณ ภาพที่ บ ริ ษั ท มี ทั้ ง หมดหรื อ จ านวนที่ แ จกแบบสอบถามทั้ ง หมด และทั้ ง นี ้
แบบสอบถามที่คัดออกมีจานวน 42 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 10.44 ของแบบสอบถามที่ได้รบั กลับ
สาเหตุในการคัดออกคือ ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้ปฏิบัติงานในแผนกที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ของ
การคัดเข้า และผู้ตอบแบบสอบถามตอบคาถามไม่ สมบูรณ์ ฉะนั้น สรุ ปได้ว่า ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ท่ีใช้ศึกษาครัง้ นีม้ ีจานวน
ทัง้ สิน้ 360 คน ดังนัน้ จึงเป็ นการเพียงพอที่จะนาไปสูก่ ารจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทาข้อมูล
เมื่ อผู้วิจัยได้คัดแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ อยู่ในเกณฑ์ออก และ
พิจารณาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผลปรากฏว่า แบบสอบถามที่สามารถนามาวิเคราะห์
ครัง้ นีม้ ีจานวน 360 ชุด ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น และหลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั จัดทาคู่ มือตัวแปร ต่อมา
จึงนามาลงรหัสข้อมูลในโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ก่อนที่จะไปสู่การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป LISREL
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
2.1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติพืน้ ฐานหรือสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ ทัง้ นีเ้ พื่อต้องการทราบข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่ม ตัว อย่ าง ประกอบด้ว ย ต าแหน่ ง งานที่ ท าในบริษั ท ปั จ จุ บัน แผนกที่ ปฏิ บัติ ง านอยู่
ตาแหน่งครัง้ แรกที่บรรจุในบริษัทปั จจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จังหวัดที่ ปฏิบัติงาน เพศ
อายุ ศาสนา และการศึกษา ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นประโยชน์ในการทาความเข้าใจกลุ่ม
ตัวอย่ างมากขึ น้ เพื่ อ ยังประโยชน์ให้บ ริษั ท และผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งในการน าคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ และกาหนดคุณลักษณะคนคุณภาพภายใต้บริบทของกลุม่ ตัวอย่างในมิติต่าง ๆ
2.2 การวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของตัวแปร ก่อนนาไปสู่
การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์เชิ งสาหตุ เพื่ อนาไปสู่การตอบคาถามตาม
วัต ถุป ระสงค์ก ารวิ จัย ในระยะที่ ส อง และสมมติ ฐ านการวิจัย ต่ อ ไป โดยมี ก ารวิเคราะห์ เพื่ อ
ตรวจสอบ 2 ลักษณะหลัก คือ ลักษณะแรกการวิเคราะห์ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัว
แปร และลัก ษณะสุด ท้า ยการวิเคราะห์ต รวจสอบความสัม พัน ธ์ระหว่า งตัว แปร สถิ ติ ท่ี ใช้คื อ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และความโด้งของตัวแปรสังเกต และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย และการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้โปรแกรม LISREL รุ่น 8.72 การวิ เคราะห์เพื่ อ ตอบค าถามตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั กล่าวคือ เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
โดยมี ส มมติฐ านหลักคือ รู ป แบบความสัม พันธ์เชิ ง สาเหตุความยึดมั่นผู ก พันของพนัก งานคน
คุณภาพ และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ตาม
สมมติ ฐ านมี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ซึ่ ง ในส่ ว นนี ้เป็ น การประเมิ น
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้ค่าสถิติ และดัชนีความ
กลมกลื ม มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าและหลัก เกณฑ์เดี ยวกัน กับที่ ใช้ในการตรวจสอบความความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างของแต่ละเครื่องมือวัดตัวแปรดังที่ได้
กล่าว ไว้แล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั สรุปเกณฑ์อีกครัง้ ดังรายละเอียดในตาราง 10
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความกลมกลืน
ดัชนี
2
2 / df
RMSEA

เกณฑ์ค่าดัชนีความกลมกลืน
p-value > 0.05
มีค่าน้อยกว่า 5
< 0.05 โมเดล กลมกลืนดีมาก
0.05- 0.08 โมเดลค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือกลมกลืนพอใช้
0.08-0.10 โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เล็กน้อย
> 0.10 แสดงว่า โมเดลยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

SRMR
GFI
CFI
NFI

< 0.08
> 0.90
> 0.90
> 0.90

สาหรับการตรวจสอบความสัม พันธ์เชิงสาเหตุคุณลักษณะคนคุณ ภาพ การนาคน
คุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ท่ี มี ต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น และผลการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งาน และ
สมมุติฐานย่อย ได้แก่
1) คุณ ลักษณะของคนคุณภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
2) การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
3) ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั ิงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
4) คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความยึด มั่น ผูก พัน ของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
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5) การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
6) คุณลักษณะคนคุณภาพส่งผลผ่านความยึดมั่นผูกพันไปยังผลการปฎิบตั ิงาน
ของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
7) การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์มี อิ ท ธิ พ ลต่ อผลการปฎิ บัติ ง านโดยการ
ส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้
ทั้ง นี ้ผู้วิ จัย ใช้ก ารทดสอบความมี นัย ส าคัญ ของค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรง ค่ า อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อ ม และค่ าอิ ท ธิ พ ลรวม โดยการประเมิ น ค่ าพารามิ เตอร์ในโมเดลจากค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ มี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (R2)
การพิทักษ์สิทธิ์และจรรยาบรรณในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ได้ท าเรื่อ งขออนุ มั ติ โครงการวิ จัย ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจยั ที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนเก็บข้อมูล
การวิจัย เพื่อยึดหลักการเคารพในตัวบุคคล (Respect for person) ได้รบั การอนุมัติ หมายเลข
ข้อเสนอการวิจยั SWUEC-157/61E และ SWUEC-157/2561E (ต่อใบจริยธรรมครัง้ ที่ 1)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาคใต้: การวิจยั ผสานวิธี ซึ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ส่วนนีแ้ บ่งเป็ น ระยะแรก
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้าใจความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ และองค์ประกอบ
และวิธี การื การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ภ ายใต้บริบทอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปใน
ภาคใต้ ภายใต้การพัฒนาเข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 โดยศึกษาจากผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวของในการบริหาร
การจัดการ และการพัฒนาคนคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ และ
ระยะที่สอง เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
คุณลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันและผลการ
ปฏิ บัติ ง านของพนัก งานในอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ การน าเสนอข้อ มู ล
การศึกษาทัง้ ระยะที่หนึ่งและสองนาเสนอโดยไม่ระบุช่ือของบริษัทและบุคคลที่เข้าร่วมในการศึกษา
ครัง้ นี ้ โดยใช้เป็ นนามสมมติทั้งหมด รวมถึงนาเสนอข้อมูลเป็ นภาพรวม นั่นคือ ไม่ระบุเป็ นราย
บริษัทและรายบุคคล ดังรายเอียดแต่ละส่วนต่อไปนี ้
ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษานาเสนอข้อมูลส่วนนี ้ มี 3 ตอน ดัง ต่อ ไปนี ้ 1) ข้อมูล ทั่วไปของผู้ให้ข้อ มูล
สาคัญ และวิธีการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ องค์กร บริษัท สถานะ อายุ การศึกษา และวิธีการ
เก็บข้อมูล ซึ่งการนาเสนอข้อมูลส่วนนีเ้ ป็ นการนาเสนอเป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data)
2) คุณลักษณะคนคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และ 3) องค์ประกอบ และวิธีการ การ
นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป สาหรับการนาเสนอ ตอนที่ 2
และ ตอนที่ 3 เป็ น การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ท่ี ได้ศึ ก ษาข้อ มูล จากผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ ทั้ง นี ้
กระบวนการวิเคราะห์และวิธี การวิเคราะห์ได้แสดงไว้แล้วในบทก่อนหน้านี ้ ซึ่งการนาเสนอจะ
นาเสนอแต่ละรายองค์ประกอบพร้อมกับนาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละกลุ่มที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม และจะนามาสู่การตีความ เพื่อให้ความหมายแก่ขอ้ มูล
และรหัสร้อยเรียงเข้าสูอ่ งค์ประกอบต่าง ๆ ดังนัน้ มีรายละเอียดในการนาเสนอ ดังต่อไปนี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และวิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ กล่าวคือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ ประกอบด้วย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 3 กลุม่ คือ
กลุ่มแรก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ ได้แก่ PO1 และPO2 ทัง้ สองท่านเป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงของสมาคมผูป้ ระกอบการที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
กลุ่มที่สอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับภาค/จังหวัด ได้แก่ PO3 และ PO4 ซึ่ง PO3
เป็ น ผู้บ ริห ารระดับ สูง ของสมาคมผู้ป ระกอบการ และ PO4 เป็ น ตัว แทนหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพืน้ ที่ศึกษา
กลุ่ ม ที่ ส าม คื อ ผู้ให้ข้อ มู ล ส าคัญ ระดับ องค์ก ร ประกอบด้ว ย กลุ่ม ผู้ บ ริห าร
กล่าวคือ ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ได้แก่ C1 และ C2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัยพ
ยากรมนุษย์หรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ได้แก่ H1, H2, H3 และ H4 และผูจ้ ัดการแผนกและ/
หรือหัวหน้างานที่ทางานใกล้ชิดกับคนคุณ ภาพ ได้แก่ S1, S2, ST1 และST2 และคนคุณ ภาพ
ได้ แ ก่ TS1, TS2, TS3 และTS4 2) การสนทนากลุ่ ม กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ระดั บ องค์ ก ร
ประกอบด้วย กลุ่มผูจ้ ดั การแผนกและ/หรือหัวหน้างานที่ทางานใกล้ชิดกับกลุ่มคนคุณภาพ ได้แก่
S1, S2,GS1, GS2. GS3 และ GS4 และกลุ่ม คนคุณ ภาพ TS1, TS2, TS3G, TS4G, TS3, TS4,
GT1 และGT4 ฉะนัน้ ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญดังแสดงในตาราง ต่อไปนี ้
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ตาราง 11 ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และวิธีการเก็บข้อมูล
ชื่อ
PO 1
PO 2
PO 3
PO4
C1
H1
H2
H3
S1/S1G
S2/S2G
TS1/TS1G
TS2/
TS3G
TS2G
TS4G
C2
H4
ST 1
ST 2
TS 3/GT2
TS 4/GT4
GS1
GS2
GS3
GS4
GT1
GT3

บริษัท ตาแหน่ง สถานะ
NPO1
NPO2
NPO3
GO1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
กระทา
หัวหน้า
การแทน
”
ส่ผูวบ้ นงาน
ริ”หาร
HRบสูง
ผจก.
ระดั
”
แผนก
หัวหน้า
”
งาน
”

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

บริหาร
ผจก.
ทรัผจก.
พยากร
ผจก.
แผนก
มนุ
ษย์
ผช.
ผจก.
แผนก
ผช.
ผจก.
แผนก
หัแผนก
วหน้า
”
งาน
”
”
หัวหน้า
”
งาน

-

Talent

Talent
Talent
Talent
Talent
Talent

Talent
Talent
Talent
Talent
Talent

วิธีการ
เก็บข้อมูล
I
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Talent
Talent
18

G

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
14

อายุ (ปี )
22-39 40-54 55 +
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
17
6
3

(70%) (54%) (65%) (23%) (12%)
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ สิน้ จานวน 26 คน
หมายเหตุ: 1. วิธีการสัมภาษณ์แบบ: I หมายถึง การสัมภาษณ์เชิงลึก และ G หมายถึง การสนทนากลุ่ม
2. C1 เข้าร่วมในฐานะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนผูบ้ ริหาระดับสูง

ระดับ
การศึกษา
ป. โท
ป. โท
ป. โท
ป. โท
ป. โท
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. โท
ป. โท
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
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จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่า มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวนทั้งสิน้ 26 คน แบ่งเป็ น
การสัมภาษณ์เชิงลึกมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกือบสามในสี่ และการสนทนากลุ่มมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ครึ่งหนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทัง้ หมด นอกจากนี ้ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปเป็ นผูบ้ ริหารที่เติบโตมาจากคนคุณภาพประมาณครึ่งหนึ่งของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมด โดยทางานในตาแหน่งหัวหน้างาน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การแผนก
สาหรับอายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 22-39 ปี มีจานวนเกินครึง่ และ
รองลงมาอายุระหว่าง 40-54 ปี มีประมาณหนึ่งในห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมด นอกจากนี ้ เมื่อ
พิจารณารายกลุ่มพบว่า กลุ่มคนคุณ ภาพส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 22-39 ปี มีประมาณสองในห้า
ของผู้ให้ข้อมูล สาคัญ ทั้งหมด ส่วนระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ ส่วนใหญ่ จ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีเกือบสามในสี่ และรองลงมาปริญญาโทมีประมาณสามในสิบของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมด ตามลาดับ
ตอนที่ 2 คุณลักษณะของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปใน
ภาคใต้
เบือ้ งต้น การศึกษาวิจยั เรื่องนี ้ ก่อนนาไปสู่การหาคาตอบต่อประเด็นคาถามการวิจยั
ว่า คุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปในภาคใต้มีอะไรบ้างและเป็ นอย่างไร ภายใต้บริบทการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นัน้ โดย
ผ่านมุมมองของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วน ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ดังที่ได้กล่าวไว้
แล้วข้างต้น จากผลการศึกษาคุณลักษณะคนคุณภาพ พบว่า มี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1)
กรอบความคิดเชิงสากล 2) ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยี 3)
การไวต่อปั ญหาและการแก้ปัญหาซับซ้อนได้ 4) การเป็ นผูป้ ระกอบการ และ 5) ความสามารถ
ด้านคนและสังคม ดังรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี ้
1. กรอบความคิดเชิงสากล
จากการศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดเห็นว่า กรอบความคิดเชิงสากลเกิดขึน้ ของ
คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เป็ นคุณลักษณะสาคัญ และจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาให้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ สนับ สนุน คนคุณ ภาพไปสู่เส้น ทางความก้าวหน้าในอาชี พ ระดับ สากล
เนื่องจาก การก้าวสู่ตาแหน่งผูน้ าในอนาคตนัน้ ความสามารถในมองเห็นความท้าทายในอนาคต
และสามารถปรับความท้าทายที่เกิดขึน้ เข้าสู่บริบทองค์กรได้ถือเป็ นความท้าทาย ด้วยเงื่อนไขของ
บริบทเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้านการปฎิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติ ลูกค้าภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนด้านกฎหมายประมงที่เข้ามาควบคุมการทาธุรกิจ ดังเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญว่า
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“กรอบความคิ ด เชิ ง สากลถื อ เป็ นความสามารถอย่ า งหนึ่ ง ในการเผชิ ญ กับ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ตัวนีส้ าคัญกับเรามากในฐานะเราเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ และส่งสินค้าไปขายยัง
ต่างประเทศ และโลกปัจจุบนั เราไม่ได้ทางานเพียงแค่ชาติเดียว แม้กระทั่งในโรงงานมีไม่ต่ากว่า 3 เชือ้ ชาติ … ”

(C1)
กลุ่ม นี ้มี ทัศ นะว่า การที่ คนคุณ ภาพมี คุณ ลักษณะกรอบความคิ ดเชิ งสากล ควร
ประกอบด้วย การเปิ ดใจเรียนรู ้ และตระหนักต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสามารถ
ในการปรับตัวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความรับผิดชอบทางธุรกิจ และสังคมต่อ
กระแสโลก ดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านกรอบความคิดเชิงสากล
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ภาพประกอบ 7 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านกรอบความคิดเชิงสากล
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1.1 การเปิ ดใจเรียนรู ้ และตระหนักต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกินครึ่งหนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึก (จานวน 12 คน)
ส่วนใหญ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มนี ้ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริหารที่อยู่ในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ
และ ระดับจังหวัด และระดับองค์กร ทัง้ นีม้ ีกลุม่ คนคุณภาพเพียงหนึ่งในสิบเท่านัน้ (จานวน 2 คน)
ที่ให้ค วามเห็ นด้านนี ้ เมื่ อ มองต าแหน่งงานของคนคุณ ภาพทั้ง 2 คนนี ้ พบว่า พวกเขาทางาน
ตาแหน่งหัวหน้างาน และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฉะนัน้ เมื่อพิจารณาสถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญด้าน
นีค้ ือกลุ่มบริหาร โดยให้มีความเห็นว่า ลักษณะณะของคนที่เปิ ด ใจเรียนรูแ้ ละตระหนักต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม นั่นคือ คนคุณภาพตระหนักต่อความแตกต่างของปั จเจกบุคคลแต่ละ
วัฒ นธรรม ความสามารถในการเรี ยนรู น้ ิสัยและพฤติกรรมการทางานของบุคคลอื่น ๆ ข้าม
วัฒนธรรม ดังเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่งว่า
“…เรือ่ งเปิ ดใจเรียนรู ้ และตระหนักต่อวัฒนธรรทีห่ ลากหลายอันนีส้ าคัญมาก” (ST 1 )

นอกจากนี ้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่ชีไ้ ปยังประเด็นความแตกต่างเชิงชาติ
พันธ์ของผูใ้ ช้แรงงานที่ทางานร่วมกัน และมีความจาเป็ นในการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมด้วย ดังเช่นคากล่าวของคนคุณภาพที่ทางานใน
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกรายหนึ่ง และนักทรัพยากรมนุษย์รายหนึ่งว่า
“…แม้กระทัง่ ความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติของแรงงานในกลุ่มพนักงานทีไ่ ร้ทกั ษะ ไม่ว่า
จะเป็ นพม่า กัมพูชา และไทย การที่เราอยู่กบั องค์กรได้ เราต้องคานึงว่าทุกคนมีความแตกต่าง เข้าใจความ
แตกต่างของคนแต่ละวัฒนธรรม’’ (TS4)
“…การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็ นสิ่งจาเป็ นเลย ยกตัวอย่างเช่น เรารับ
พม่าและกัมพูชามาทางาน เราต้องเรียนรูเ้ ขา เขาต้องเรียนรูเ้ ราเหมือนกัน” (H2)

ในขณะที่ ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ ที่ เป็ น ผู้บ ริห ารระดับ สูง หัวหน้างาน และคน
คุณภาพที่ทางานในตาแหน่งหัวหน้างาน และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกกลุ่มหนึ่ง ชีใ้ ห้เห็นความสาคัญ
ของการเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการ
เรียนรูน้ ิสยั ใจคอของหุน้ ส่วนต่าง ๆ ว่า มีส่วนสาคัญในเชิงการบริหาร และการจัดทรัพยากรมนุษย์
และสาคัญต่อการติดต่อทางธุรกิจ ดังข้อความตัวอย่างด้านล่างว่า
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“บางเรือ่ งเราบอกเหมือนกัน เห็นเหมือนกัน แต่ตีความอีกแบบ การตัดสินใจ บางอย่าง
มันยากมาก ถ้าเราไม่เรียนรู ค้ วามแตกต่างของแต่ละฝ่ ายหรือแต่ละวัฒนธรรม ยกตัวอย่าง เราเห็น แรงงาน
กัมพูชาเป็ นผืน่ แดงทีผ่ วิ หนังเราตกใจ มาทราบภายหลังว่า เขามีความเชื่อว่า ถ้าเขาไม่สบายเขาเอาเหรีญมาขูด
ผิวหนังให้แดง ๆ เป็ นแผล เดิมทีเราคิดว่า เขาไม่สบายเป็ นโรคผิวหนัง เราเลยส่งเขากลับประเทศต้นทาง ซึ่งมี
หลายคนมาก ด้วยเหตุผลว่า เราไม่เข้าใจเขา...” (C2)
“เราส่ ง คนคุ ณ ภาพที่จ ะก้า วสู่ ต าแหน่ ง บริ ห ารไปประจ าในเวี ย ดนามลัก ษณะของ
คนทางานในเวียดนามมีความแตกต่างจากคนไทย และคนในองค์กรเราเหมือนกัน เราต้องเปิ ดรับ เรียนรู ้ และ
เข้าใจวัฒนธรรมทีแตกต่างจากเรา ตอนนีใ้ นโรงงานของเรามีคนพม่า กัมพูชา เราต้องเข้าใจคนพวกนีว้ ่ามีความ
แตกต่างกับเราทัง้ การทางานและการใช้ชีวิต เหมือนคนพม่า เขาชอบเข้าวัด ทาบุญพอถึงเวลาเหล่านีเ้ ราก็ตอ้ ง
อนุญาตให้เขาไปทาบุญ” (S2)
“การเจอลูกค้าชาวต่างชาติ ก่อนที่จะเจอเขาหนูตอ้ งรู แ้ ล้วว่า คนที่หนูจะพบเขา เขา
เป็ นคนชาติไหน และชาตินนัน้ เป็ นอย่างไร หนูตอ้ งหาข้อมูลเกีย่ วกับพวกเขาเท่าทีห่ นูทาได้ เข้าลักษณะรูเ้ ขา รู ้
เรา เพือ่ ปรับตัวเขากันให้ได้ โดยเฉพาะการทาธุรกิจ ถ้าเราเรียนรู ห้ นุ้ ส่วนของเรา ทาให้เราง่ายในการปรับตัว
มากขึน้ แรก ๆ หนูก็เผชิญกับความลาบากเหมือนกัน แต่เมื่อเรามาทางาน เราหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะไม่เจอกับ
ชาวต่างชาติ หนูจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม” (TS5 )

1.2 ความสามารถในการปรับตัวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกินครึ่งหนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึก (จานวน 10 คน)
มีทศั นะว่า การที่คนคุณภาพมีคณ
ุ ลักษณะกรอบความคิดเชิงสากล พวกเขาควร มีความสามารถ
ในการปรับตัวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม นั่นคือ การเปิ ดกว้างทางความคิด ไม่จมปลัก
อยู่กับวัฒนธรรมเดิม เนื่องจากแรงงานในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็ นแรงงานข้ามชาติ พวก
เขาต้องปรับตัวเขา และตัวเราต้องทางานร่วมกับบุคคลเหล่านี ้ ดังนัน้ คนคุณภาพจึงจาเป็ นต้อ ง
ปรับ ตั ว และปรับ ความคิ ด เช่ น กั น ทั้ง นี ้เพื่ อ อยู่ ร่ว มกั น ได้โดยปราศจากความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรม ดังยกตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับภาค/จังหวัดกล่าวว่า
“…เราควรรูจ้ กั ปรับตัวเข้ากับเพือ่ นร่วมงานไม่ว่าชาติไหน และเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็น
ถือว่าสาคัญมาก” (PO4)

149
และนอกจากนี ้ ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร นักทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่ม
คนคุณภาพที่อยู่ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนก ชีใ้ ห้เห็นว่า
“ …การเข้ามาทางานในโรงงานอาหารทะเลแปรรูป เป็ นการแปรเปลีย่ นชีวติ จากจากอยู่
บ้านมาอยู่โรงงาน ยิ่งถ้าคนคุณภาพต้องไปทางานในบริษัทสาขาต่างประเทศ ยิ่งต้องปรับตัว เมือ่ เปลีย่ นพืน้ ที่
เมื่อไหร่ ตัวพวกเขาต้องปรับและเปลีย่ นไปด้วย นั่นคือ เขาต้องเห็นภาพทีก่ ว้างขึน้ ไม่ติดปลักอยู่กบั พืน้ ทีท่ เี่ ขา
อยู่” (C2)
“…การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อวัฒนธรรม มีความสาคัญมาก ยกตัวอย่างเช่น
เวลารับคนมาทางาน น้องพูดกับพนักงานเสมอว่า เรือ่ งการปรับตัวทาให้เกิดความยืดหุย่น ทาให้เราอยู่ได้กบั ทุก
ที่ และควรเปิ ดใจรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน” (H4)
“…การที่เราทางานอยู่ในบริษัทที่มีทงั้ คนไทยและคนต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานใน
เราควรคิดว่า มีวิธีอยู่อย่างไรทีจ่ ะทาให้งานอยู่ได้ คนอยู่ได้ และมีความสุข น้องมองว่าจุดนี ้

สายการผลิต
สาคัญ” (TS 4 )

1.3 ความรับผิดชอบทางธุรกิจและสังคมต่อกระแสโลก
ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ ประมาณหนึ่ งในสิบ (จ านวน 2 คน) ซึ่งทั้ง สองเป็ น ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ระดับ ประเทศ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มี ความเห็นว่า ลักษณะของคน
คุณภาพที่มีความรับผิดชอบทางธุรกิจและสังคมต่อกระแสโลก ควรเป็ นผูท้ ่ีตระหนักต่อมาตรฐาน
ความปลอดภัย ด้านอาหาร กฎหมายด้านประมง และกติกาสากล ตลอดจนสามารถผลิตสินค้า
ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริโภคได้หลากหลายกลุ่ม และหลากหลายประเทศ ดังยืนยันได้จากก
คากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“เรือ่ งกฎหมายประมงเป็ นสิ่งทีท่ า้ ทายมาก ๆ กับพวกเราในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ คน
คุณภาพอุตสาหกรรมนีต้ อ้ งการคนทีม่ ีความเข้าใจ การเปลีย่ นแปลงเชิงกระแสโลกไม่ใช่เข้าใจการเปลีย่ นแปลง
แค่เฉพาะบุคคลหรือท้องถิ่นเท่านัน้ มันรวมเรือ่ งอืน่ ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เรือประมง ไทยมีการรือ้ ระบบเพือ่
ทาระบบทุกอย่างให้ถูกต้อง ไม่มีแรงงานเถือ่ นต้องไปปฎิบตั าม GLP คือการใช้แรงงานทีด่ ี และ IUU Fishing
นีค่ อื คาว่า การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ รวมไปถึงความปลอดภัยด้านอาหาร” (C1)
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“คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปต้องรู ว้ ่า กระแสโลกไปถึงไหน และเป็ น
อย่ า งไร ต้อ งค านึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้อ ม และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเข้า ไปด้ว ย เหล่ า นี ค้ ื อ สิ่ ง ที่ ต ้อ งรู ้ คนคุ ณ ภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปเป็ นงานทีร่ บั ผิดชอบสูงมากกับชีวิตคน คุณจะต้องผลิตสินค้าตามกฎหมาย
กติกาสากล และถูกสุขลกษณะ” (PO2 )
“…คนคุณภาพต้องตระหนักต่อจริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กรเป็ นใหญ่
ความปลอดภัยของอาหาร กฎหมายด้านแรงงาน” (C1)

โยงไปถึง

“คนคุณภาพทีท่ างานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปต้องรู แ้ นวโน้มความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคด้วย มองไปยังสินค้าในกลุ่มของผูส้ ูงอายุ และเด็กอ่อนด้วย และนีค่ อื กระแสโลกทีก่ า้ วเข้ามา ดังนัน้
คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ใช่องค์กรอย่างเดียว คุณต้องไม่ยึดติดอยู่กบั การกระทาแบบเดิม ๆ
ขายสินค้าอยู่ในตลาด เดิม ๆ ทีค่ ิดว่าทาได้ แต่ทุกวันนีม้ นั ทาไม่ได้ เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมมันบีบให้เรา
ต้องก้าวออกมา ต้องปรับตัวและเปลีย่ นแปลง ต้องคิดใหม่ ทาความเข้าใจกับรู ปแบบต่าง ๆ ทีส่ ามารถค้าขาย
หรือทาธุรกิจข้ามวัฒนธรรมหรือข้ามประเทศได้” (PO2 )

กล่าวโดยสรุ ป จากข้อมูล ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมดเห็น
ว่า กรอบความคิดเชิงสากล เป็ นคุณลักษณะหนึ่งของคนคุณภาพ ที่จาเป็ นมากทั้งปั จจุบันและ
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนคุณ ภาพที่จะก้าวเข้าสู่ผู้บริหารในอนาคตที่ ควรมี มุม มองเห็น
โอกาสและความท้าทายของกระแสโลก เพื่อปรับปรับความเข้าสูบ่ ริบทขององค์กรได้
2. ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านนี ้เกินครึ่งหนึ่งของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส าคัญ เชิงลึก (จานวน 10 คน) ส่วนใหญ่ กลุ่มนีเ้ ป็ นผูท้ างานอยู่ในกระบวนการผลิต
ได้แก่ กลุ่มคนคุณภาพ ที่ทางานตาแหน่งหัวหน้างาน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การแผนก โดยผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ สะท้อนความคิดว่า แม้ปัจจุบนั องค์กรหลายแห่งเริ่มนาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คน
และอนาคตนามาใช้เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี คนยังคงมีความสาคัญในอุตสาหกรรมลักษณะนี ้ สาหรับ
ความสามารถในการทางานกับข้อมูล พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้กาหนดกรอบของคุณลักษณะ
ด้านนีไ้ ว้ว่า ความสามารถในการทางานกับข้อมูล คือ มีความสามารถในการคานวน และป้อน
ข้อมูล เข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีส มัยใหม่ มี ค วามเข้าใจต่อ ข้อมูล ที่แสดงออกมา เพื่ อการ
ตั ด สิ น ใจ ส่ ว นทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี คื อ มี ค วามสามารถในการควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร และ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่หน้างาน เข้าใจระบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และความสามารถ
ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักร ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านความสามารถในการทางานกับข้อมูล และทักษะด้านเทคโนโลยี
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ภาพประกอบ 8 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านความสามารถในการทางานกับข้อมูล และทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
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2.1 ความสามารถในการทางานกับข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิอยู่ในกระบวนการผลิตให้ความเห็นว่า การ
พัฒ นาเข้า สู่อุต สาหกรรม 4.0 แม้เทคโนลยี ส มั ย ใหม่ ๆ เข้า มาในกระบวนการผลิ ต มากขึ น้
อย่างไรก็ดี คนยังมีความสาคัญ เพราะมนุษย์เป็ นผูส้ ่งั งานระบบ และเข้าใจในสิ่งที่ระบบประมวล
ออกมา สาหรับด้านความสามารถในการทางานกับข้อมูล นั่นคือ ความสามารถในการป้อนข้อมูล
เข้าเครื่องจักร และเข้าใจข้อมูลที่แสดงผลออกมา ดังตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้กล่าวถึง
ความสามารถในการทางานกับข้อมูลว่า
“… การทางานแม้อนาคตมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ เข้ามาแทนทีค่ นมากขึน้ แต่คนต้อง
มีความสามารถในการป้อนข้อมูล เพือ่ กาหนดค่าต่าง ๆ ของระบบและกระบวนการต่าง ๆ ในกระบวนการหน้า
งาน และอีกทัง้ คนที่ทางานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขาต้องมีความสามารถในการทาความเข้าใจข้อมูลที่แสดง
ออกมาว่า หมายถึงอะไร และเป็ นอย่างไร เพือ่ เขาสามารถตัดสินใจได้ และเข้าใจข้อมูลที่แสดงออกมา เพือ่
ตัดสินใจ” (TS3) “
“…หากเรานาเครื่องจักรมาแทนคน คนต้องกาหนดระบบให้เป็ น และคานวณให้ได้
ก่อนป้อนเข้าสู่เครือ่ งจักร และนีแ่ สดงให้เห็นว่า คนยังคงมีความสาคัญแม้ว่านาเครือ่ งจักรเข้ามาแทนที่ แต่คน
ต้องมีความสามารถซับซ้อนและสูงขึน้ ” (TS4 )

2.2 ทักษะด้านเทคโนโลยี
ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ ให้ความเห็ นว่า การพัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แม้น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แทนคน แต่ใช้ได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งเทคโนโลยีทางานได้ดีใน
ส่วนงานที่ตอ้ งทาซา้ ๆ สาหรับในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ คนที่ทางานในกระบวนการผลิตยังคงมี
ความส าคัญ ด้วยลักษณะและประเภทของงาน เพี ย งแต่ เพิ่ ม ความซับ ซ้อ นในการท างานกับ
เทคโนโลยีเพิ่มขึน้ ดังนัน้ ทักษาะด้านเทคโนโลยีท่ีคนคุณภาพจาเป็ นต้องมีคือ ความสามาถใน
การควบคุมเครื่องจักร เข้าใจระบบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง และประเมินประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ซึ่งทางผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมองว่า คนกลุ่มนีส้ ามารถพัฒนาจาก
คนกลุม่ เดิมที่มีอยู่แล้วได้ ดังตัวอย่างคากล่าวเช่น
“ถ้าเรามองว่าคนทีร่ บั เข้าเข้ามาแล้วหรือตอนนีก้ าลังทางานอยู่ในกระบวนการผลิตแล้ว
เหมาะสมหรือยังกับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผมมองว่า การทางานในกระบวนการผลิตเพียงตัดคนบาง
ฟังก์ชนั ทีแ่ ทนด้วยเทคโนโลยีได้เท่านัน้ ยังคงมีคนทาหน้าทีต่ รวจสอบ ปิ ดฉลาก ยังคงมีคนไปดูว่าฉลากเบีย้ ว
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มัย้ ยังคงมีคน Operate เครือ่ งจักรอยู่ ซึ่งต้องเพิ่มทักษะในการควบคุมเครือ่ งจักร และการทางานกับเครือ่ งจักร
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เราพัฒนาคนกลุ่มนีไ้ ด้ และเป็ นคนเดิมทีม่ ีอยู่แล้ว” (C1)
“คนต้องควบคุมเครื่องจักร และยากมากทีจ่ ะนาเครื่องจักรมาแทนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตแปรรู ปอาหารทะเล เนือ่ งจากขึน้ อยู่กบั วัตถุดิบด้วย ยกตัวอย่างเช่นถ้าวัตถุดิบไม่ดีพอสายตาคนและการ
ตัดสินใจของคนในการผ่าและการหั่นวัตถุดิบมีความสาคัญ มาก อีกทัง้ หลายขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต
ยังคงต้องการใช้ส ายตาคนในการทางาน และการสัมผัสกับ วัต ถุดิบ ยังไงก็ต ามคนเป็ น ผูด้ ู แลและกดปุ่ ม
เครือ่ งจักรอยู่ด”ี (H2 )
“ คนคุณภาพต้องเข้าใจกับระบบ และเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ ปลีย่ นไปว่ามีความซับซ้อน
เพียงใด” (H2)
“ ...ต้องรูว้ ่าเทคโนโลยีเก่าและใหม่มนั ใช้งานสัมพันธ์กนั อย่างไร คนควรเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ สิ่งใหม่ทจี่ ะนาเข้ามาให้มากทีส่ ดุ เราต้องรูม้ นั …” (TS4)
“คนต้องรู ว้ ่าหุ่นยนต์และระบบการผลิตที่ฉลาด ที่แตกต่างออกไป และแตกต่างกัน
อย่างไร ถ้าไม่รูเ้ รือ่ งนีก้ ็ทางานในระบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไม่ได้” (TS3)
“คนคุณ ภาพควรมี ค วามสามารถในการประเมิ น สิ ท ธิ ภาพเครื่อ งจัก ร เช่ น การใช้
แรงงานคนทาปลาจากชิน้ ใหญ่ให้เป็ นชิน้ เล็ก เราต้องสามารถคานวณได้ว่าเครือ่ งจักรสามารถทาได้เท่าไหร่ ทา
ตามสเป็ กทีเ่ รากาหนดหรือไม่ เช่น กาหนดให้มีความยาว 3 เซนติเมตร เราต้องกาหนดเครือ่ งอย่างไร กาหนดได้
เท่าไหร่ เพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ หากเรานาเครื่องจักรมาแทนคน เราก็ตอ้ งกาหนดระบบให้เป็ น และ
คานวณให้ได้” (TS 4)

สาหรับการสนทนากลุ่มได้พูดคุยถึงคุณลักษณะคนคุณภาพด้านนี ้ และให้
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึกเช่นเดียวกันว่า คนต้องเข้าใจ และมีความรูก้ บั
ระบบ และเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงไป ดังคากล่าวตอนหนึ่งว่า
“…เมื่อนาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต หรือนาเทคโนโลยีเข้ามา แทนที่แรงงานคน
บางส่วนแล้ว ถ้าคนทีม่ าอยู่ในโรงงานทีจ่ ะก้าวสู่ 4.0 เขาควรมีความรู ้ และเข้าใจระบบการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่ และเข้าใจว่า เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไปมีความสาคัญมากน้อยเพียงไหน” (S1G)
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กล่าวโดยสรุ ป จากข้อค้นพบที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ชีใ้ ห้เห็นว่า แม้จะพัฒ นา
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 การทางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปคนยังคงมีความสาคัญต่อ
ระบบการผลิ ต ซึ่งเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ๆ สามารถน ามาแทนคนได้เพี ย งบางส่ว นเท่ านั้น โดย
เฉพาะงานที่ทาซา้ ๆ และไม่ตอ้ งการใช้ความละเอียด อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีหน้างาน
บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากการปรับระบบการผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ดังนัน้
คุ ณ ลั ก ษณ ะคนคุ ณ ภาพกั บ การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี ้ จึ ง สั ม พั น ธ์ กั น ด้ ว ยสาเหตุ เ ช่ น นี ้
ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีของคนคุณภาพจึ งมีความจาเป็ น
และคุณลักษณะด้านนีม้ ีความซับซ้อนมากขึน้ และทักษะด้านนีถ้ ือเป็ นคุณลักษณะหนึ่งที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
3. การไวต่อปั ญหา และการแก้ปัญหาซับซ้อนได้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ให้ความเห็นว่า คนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปควรมีลักษณะเช่นนีร้ ่วมด้วย มีจานวนเกินครึ่งหนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทั้งหมด
(จานวน 10 คน) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกลุ่มนีม้ ีหลากหลาย ทัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ ประมาณ
หนึ่งในสิบ (จานวน 2 คน) คนคุณภาพประมาณหนึ่งในห้า (จานวน 4 คน) หัวหน้างานเกือบสอง
ในห้า (จานวน 3 คน) ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทัง้ หมด และมีนักทรัพยากรมนุษย์เพียง 1 คน
เท่านัน้ ปรากฏข้อคนพบว่า ลักษณะไวต่อปัญหา นั่นคือ ความสามารถในความว่องไวต่อปั ญหา
และรับรู ไ้ ด้เร็วว่ากาลังจะเกิดปั ญ หา ส่วนการแก้ปัญ หาซับซ้อนคือ การเข้าในความสัม พัน ธ์
ระหว่างคนกับเทคโนโลยี รูแ้ ละเชี่ยวชาญต่อปัญหา และประสานปัญหาได้ ดังภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านการไวต่อปั ญหาและการแก้ปัญหาซับซ้อน
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ภาพประกอบ 9 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านการไวต่อปัญหาและการแก้ปัญหาซับซ้อน
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3.1 การไวต่อปัญหา
ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ ยัง คงยื น ยัน ว่า การพัฒ นาไปสู่อุต สาหกรรม 4.0 ความ
ซับซ้อนในกระบวนการผลิตเพิ่ม ขึน้ คนยังคงมีความสาคัญในกระบวนการผลิต โดยคนเข้าไป
เกี่ยวข้องในกระบวนการปรับปรุงและการตัดสินใจต่าง ๆ ในระบบ ด้วยเหตุนีค้ ณ
ุ ลักษณะด้านการ
ไวต่อปั ญ หาจึงจาเป็ น นั่นคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีผิดสังเกตสามารับรู ไ้ ด้ว่าอาจมีปัญหาบางสิ่ง
บางอย่ างอย่างเกิด ขึน้ รับ รู ไ้ ด้ว่าปั ญ หา ที่ ต้องช่ างสังเกต และไวต่อปั ญ หาที่เกิ ดขึน้ และการ
คาดการณ์ว่ามีปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ ดังเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“อนาคตอุตสาหกรรม 4.0 ความซับซ้อนในกระบวนการผลิตเพิ่มขึน้ เนือ่ งจากคนทางาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการตัดสินใจในกระบวนการผลิตครัง้ สุดท้ายยังคงเป็ นคน โดยคนเข้าไปเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการปรับปรุงต่าง ๆ ในระบบ ดังนัน้ คนคุณภาพ ต้องเป็ นนักแก้ปัญหาและไวต่อสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เนือ่ งจากในกระบวนการผลิตเกิดปัญหาตลอดเวลา” (PO1)
“ …แม้ว่ า จะเป็ นอุ ต สาหกรรม 4.0 เราต้อ งใช้ค น เพราะใช้ไอที ทั้ง หมดไม่ ได้ ถ้า
โปรแกรมเกิดผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่ น คนต้องป้อนข้อมูลเข้าไป เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ทนี่ าเข้ามา เหมือนทีน่ มี่ ีเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนคน คนต้องเป็ นคนช่าง
คิด และช่างสังเกต ช่างคาดการณ์ จึงสามารถแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตได้” (TS4)
“…คนคุณภาพควรเป็ นคนช่างสังเกตว่าในระบบการผลิตมีขอ้ แจ้งเตือนอะไรเกิดขึน้ บ้าง
หรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึน้ เราสามารถคาดการณ์ได้” ( S1)
“คนคุณภาพทีเ่ ราต้องการคือ ต้องรับรู ไ้ ว ว่ากาลังมีบางอย่างในกระบวนการผลิตเกิด
ข้อผิดพลาด หรือคาดการณ์ได้ว่า ถ้าทาอย่างนีแ้ ล้วมันจะมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ ” (PO1)

นอกจากนี ้ ผลของการสนทนากลุ่มมีความเห็นสอดคล้องว่า คนคุณภาพต้อง
ไวต่อปัญหาและสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนได้ โดยยกตัวอย่างผูร้ ว่ มสนทนากลุม่ รายหนึ่ง กล่าวว่า
“คนคุณภาพทีไ่ วต่อปัญหา ควรมีลกั ษณะ ใฝ่ รู ้ ซักถาม ช่างสงสัย และช่างสังเกต ถ้า
มีลกั ษณะเหล่านีเ้ ขาจะเห็นถึงความผิดปกติของเครือ่ งจักร สามารถแจ้งความเป็ นไปของเครือ่ งจักรในเวลานัน้ ๆ
ได้ ในกระบวนการผลิตมันซับซ้อน คนต้องไว อ่านปัญหาออก” (GS2)
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3.2 แก้ปัญหาซับซ้อน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญพยายามชีใ้ ห้เห็นถึงลักษณะการแก้ปัญหาซับซ้อนว่า ควร
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งประดิษฐ์อตั โนมัติ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อปั ญหาที่เกิดขึน้
มีความรูห้ รือเชี่ยวชาญต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ และมีความสามารถประสานที่นาไปสูก่ ารแก้ปัญหาได้
สาเหตุท่ี ค นคุณ ภาพควรมี คุณ ลัก ษณะเช่ น นี ้ เนื่ อ งจาก การพัฒ นาไปสู่อุต สาหกรรม 4.0 ใน
กระบวนการผลิตมี ความซับซ้อนเพิ่มขึน้ คนทางานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการตัดสิ นใจใน
กระบวนการสุดท้ายยังคงเป็ นคน ยกตัวอย่างเช่น คากล่าวของ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ
รายหนึ่งกล่าวว่า
“…ต้องเตรียมคนคุณภาพให้มีทกั ษะในการแก้ปัญหาสาคัญและซับซ้อน” (PO 1)
“คนคุ ณ ภาพต้อ งมี ค วามเข้าใจความสัม พัน ธ์ ข องปั ญ หาระหว่ างคนกับ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ต้องมีความเข้าใจระบบการผลิตทีเ่ ปลี่ยนไปว่ามีความซับซ้อนเพียงใด ท้ายสุดแล้วในกระบวนการ
ผลิตต้องใช้คน ดังนัน้ คนยุคต่อไปทีจ่ ะเข้ามาทางานในโรงงานต้องรูจ้ กั แก้ปัญหาเครือ่ งจักรหน้างานให้ได้ดว้ ย”

(H2)
“คนคุณภาพควรมีความเชีย่ วชาญในงาน เมือ่ เจอข้อผิดพลาดแล้วเข้าใจปัญหา และมี
ความรูใ้ นการแก้ปัญหาได้” (S1)
“…และสามารถประสานปั ญ หาได้ ต้องรายงานปั ญ หาที่เกิ ด ขึ้น เพื่อ จะได้ช่ วยกัน
แก้ปัญหา สั่งงานไปแล้วต้องตามงาน และหากมีอะไรสงสัย ต้องถาม เพือ่ ช่วยกันคิด” (ST1)

นอกจากนีผ้ ูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ส่วนหนึ่ง พยายามเน้นยา้ ถึงความสาคัญ ของ
ทักษะการแก้ปัญหาซับซ้อน ดังเช่นคากล่าวตอนหนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“แม้เราจะนาหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษ ฐ์ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ไม่ใช่ว่านา
หุ่นยนต์มาใช้แล้ว มันสามารถแก้ปัญหาให้เราได้นะครับ หุ่นยนต์ทางานตามที่เราป้อนข้อมูล เครื่องจักรก็
ทางานตามระบบที่ได้ถูกกาหนดเอาไว้ คนต้องมีสมองที่ฉลาดกว่าหุ่นยนต์ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และนี่คือ
ความสาคัญของคนทีเ่ ทคโนโลยีแทนทีไ่ ม่ได้” (PO4 )
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กล่าวโดยสรุป การพัฒนาไปสุอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการผลิ ต ส่ ง ผลต่ อ หน้า งานโดยรวมให้ซับ ซ้อ นเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งไรก็ ดี คนยัง มี
ความสาคัญต่อการทางานในกระบวนการผลิต เพราะคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
และการปรับปรุ งระบบต่าง ๆ ดังนั้น การไวต่อปั ญหาและทักษะการแก้ปัญ หาซับซ้อนถือเป็ น
คุณลักษณะหนึ่งของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจาเป็ นต้องมี และเทคโนโลยี
ไม่สามารถแทนที่คณ
ุ ลักษณะด้านนีข้ องคนได้
4. การเป็ นผู้ประกอบการ
จากการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ เชิ ง ลึ ก ได้แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณ ลักษณะด้านนี ้มี เกื อบสี่ ในห้า ของผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ เชิ งลึกทั้งหมด (จานวน 14 คน) และ
ความเห็นมาจากทุกกลุ่มของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยกลุ่มที่ให้ความเห็นในด้านนีม้ ากที่สุดคือ คน
คุณ ภาพ ประมาณหนึ่งในสี่ รองลงมาคือ กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลระดับประเทศ และระดับจังหวัด ให้
ความเห็นประมาณหนึ่งในห้า และกลุ่มผูบ้ ริหารขององค์กรและ/หรือตัวแทน และนักทรัพยากร
มนุษย์ ในอัตราส่วนเท่ากัน คือ ประมาณหนึ่งในยี่สิบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทั้งหมด ตามล าดับ
และน้อยที่สดุ คือ กลุม่ หัวหน้างานหรือผูจ้ ดั ฝ่ าย/แผนกมีเพียงคนเดียว ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แสดง
ความคิดเห็นว่า การจะเรียกว่า คนคุณ ภาพควรมีคุณ ลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการร่วมด้วย
ในมุมมองของพวกเขา มองว่า คนที่ทาอะไรมองถึงประโยชน์ท่ีเกิดกับองค์กร โดยลักษณะเช่นนี ้
คือ ลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ ทัง้ นีค้ ณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานแล้วต้องมีความรับผิด ชอบสูง มี
ความสามารถเชิงนวัตกรรม และมีความยืดหยุ่นทางความคิด ดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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ภาพประกอบ 10 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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4.1 ความรับผิดชอบสูง
จากการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบสูง เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ โดยคนกลุ่มนีม้ ีความรูส้ ึกเป็ นเจ้าของงาน และตระหนักต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผูใ้ ห้ความคิดเห็นด้านนีเ้ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ ระดับประเทศและระดับองค์กร มีจานวนเกือบสี่ใน
ห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทั้งหมด (จานวน 14 คน) ดังเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ระดับประเทศว่า
“เวลาผมมองคนคุ ณ ภาพ ผมมองว่า คนคุ ณ ภาพสามารถพิจ ารณาได้จ ากความ
รับผิดชอบเป็ นพืน้ ฐาน และคนกลุ่มนีม้ ีความรับผิดชอบสูงด้วย” (PO2)
“ คนคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพือ่ นร่วมงาน ต่อองค์กรสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับคนทั่ว ๆ ไป” (PO1)
“ถ้าในมุมมองของผมคนพวกนีม้ ีลกั ษณะเห็นประโยชน์ ต่าง ๆ ที่จะทาให้บริษัทคล้าย
กับว่าเขามีลกั ษณะที่เป็ นผูป้ ระกอบการ มองประโยชน์ที่จะทาให้กบั บริษัท …มีความรับผิดชอบเป็ นพืน้ ฐาน
เพราะว่า พนักงานและบริษัทก็คอื หุน้ ส่วนซึ่งกันและกัน” (PO3 )

ส่ว นกลุ่ม ผู้บ ริห ารระดับ องค์ก รไม่ ว่ า เป็ น ผู้บ ริห ารระดับ สูง และ/หรือ ผู้มี
อานาจกระทาการแทน นักทรัพยากรมนุษย์ ผูจ้ ัดการฝ่ าย/แผนกหรือหัวหน้างานที่ ทางานใกล้ชิด
กับคนคุณภาพพวกเขามองว่า ความรับผิดชอบของคนคุณภาพพิจารณาจาก การทางานได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ งานไหลลื่น ไม่มีช่องว่างในการทางาน และติดตามการทางานจน
สาเร็จ ยกตัวอย่างเช่นจากข้อยืนยันการให้สมั ภาษณ์ของผูบ้ ริหารรายหนึ่งว่า
“ผมมองความรับ ผิด ชอบว่า สามารถตอบสนอง KPI ของฝ่ ายหรือ ไม่ เช่ น เป็ น
หัวหน้างานผลิตได้ตามเป้าหมายงาน และสินค้าทีอ่ อกมามีคณ
ุ ภาพหรือไม่ทางานดีนคี่ อื สิ่งพืน้ ฐานทีค่ นคุณภาพ
ควรมี” (C1)
“เรามองคนคุณภาพว่าเป็ นคนทางานเพือ่ องค์กร และทางานได้ลืน่ ไหล งานทุกอย่าง
ตามทันตลอด ไม่มีช่องว่างการทางาน” (H4)
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“คนคุณภาพเป็ นคนรับผิดชอบ และไว้ใจได้ คาว่า รับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น ปกติ
เข้างาน 8 โมง และหากบางวันมีอะไรพิเศษ โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งสั่งก่อน เขาควรรู โ้ ดยอัตโนมัติว่า เขาทาอย่างไร
และทาอะไร งานทีม่ อบหมายไปควรทาให้สาเร็จ และติดตามงาน” (ST1)

สาหรับกลุ่มคนคุณภาพ พวกเขามีความเห็นเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่ม
อื่น ๆ นั่นคือ มีความรับผิดชอบสูง และรูส้ ึกเป็ นเจ้าของงาน ตลอดจนมุ่งมั่นและตัง้ ใจทางานที่
ได้รบั มอบหมายจนสาเร็จ ดังเช่นคากล่าวของคนคุณภาพว่า
“คนคุณภาพควรมีความรับผิดชอบสูง หนูจะทาอะไรหนูตอ้ งทาให้ได้ มองว่างานนีเ้ ป็ น
ของเรา แล้วตามงานให้เร็วทีส่ ดุ รับผิดชอบทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ในสายการผลิตทัง้ คน และงาน รวมถึงการ Action
อืน่ ๆ ด้วย” (TS4 )
“เราต้องการให้คนคุณภาพเป็ นเจ้าของงาน มีความรับผิดชอบ และรักษาคุณภาพงาน
โดยมองว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งที่มีสาคัญของสถานประกอบการเช่นกันทีต่ อ้ งมีความรับผิดผชอบมาก ๆ และ
สร้างคุณภาพสินค้าให้เกิดขึน้ กับลูกค้า” (TS3 )
“มีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ และรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พยายามเรียนรู ้ และทางาน
มากกว่าคาสั่ง เช่น หัวหน้าให้งานมากกว่า ตามเรือ่ งนี ้ เราต้องคิดต่อ และหาวิธีการ เช่น เขาสั่ง 1 บวก 1 ได้
2 แต่บางครัง้ 2 บวก 0 ได้ 2 เหมือนกัน และรายละเอียดต่าง ๆ เพือ่ หาข้อมูลมาสนับสนุน” (TS5 )

นอกจากนี ้ คุณ ลักษณะดังที่กล่าวไว้ข้างต้นได้นาไปพูดคุยการสนทากลุ่ม
ด้วย ซึ่งผลการศึกษาเป็ นไปทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ คนคุณ ภาพเป็ น คุณ ลัก ษณะของคน ที่มี
ความรับผิดชอบสูง และพวกเขายังมองอีกว่า เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ จากภายใน ยกตัวอย่างเช่นคากล่าว
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสนทนากลุม่ ว่า
“หนูมองว่า คนทีเ่ ป็ นคนคุณภาพได้ตอ้ ง มาจากข้างในหรือ Inner มาจากตัวเรา เรา
ไม่ตอ้ งให้ใครมาบังคับหรือหรือสั่ง อะไรคิดว่าดีก็ทาเลย ทัง้ ความคิดคาพูด และการกระทาต้องมาจากตัวเอง”
(GS2 )

162
4.2 ความสามารถเชิงนวัตกรรม
การสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ความสามารถเชิงนวัตกรรมเป็ น เป็ น
พฤติกรรมหนึ่งที่แสดงถึงการเป็ นผูป้ ระกอบการ จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ ด้านนี ้
เกือบสองในห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึก (จานวน 7 คน) ส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับ
องค์กร และมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ ส่วนใหญ่ เห็นว่ากลุ่ม คน
คุณ ภาพมีความคิดไม่ หยุดนิ่ง แสดงออกถึงความคิดใหม่ ๆ คิดผลิตภัณ ฑ์ และวิธีการทางาน
ใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ดังยืนยันได้จากความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“เรือ่ งนวัตกรรมเราไม่ได้มองเครือ่ งจักรอย่างเดียว เรามองความสามารถของคนในการ
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และความคิดใหม่ และวิธีการทางานใหม่ดว้ ย เพราะแต่ละคนมีศกั ยภาพสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ได้
เช่ น ช่ างอาจคิด วิธี การทางานใหม่ และลดขัน้ ตอน เราไม่ ต ้อ งไปโฟกัส เรื่อ งการหาเครื่อ งจักรใหม่ เข้ามา
มากมาย เพราะเครื่องจักรเป็ นการลงทุน แต่จะลงทุนอย่างไรที่จะตอบสนองโจทย์ของบริษัทได้ เนื่องจาก
บริษัทมองในเรือ่ งของต้นทุน และความคุม้ ทุนว่าจะคุม้ ภายในกีป่ ี ” (C1)
“คนคุณ ภาพควรเป็ น คนมีค วามคิด ใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่ าเพิ่ม ได้ เช่นคิด ออกมาแล้ว
ช่วยแก้ปัญหาระบบ ทาให้ระบบการทางานดีขนึ้ คือ การมีความคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งช่วยลดขึน้ ตอนการทางาน
ได้ แล้วเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้ งลงทุนหรือเปลีย่ นแปลงอะไรมากมาย” (TS3 )

4.3 การยืดหยุ่นทางความคิด
ผูใ้ ห้ความคิดเห็นด้านนีเ้ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับประเทศ และระดับภาค/จังหวัด
จานวน 3 คน พวกเขามองว่า ลักษณะของคนคุณภาพที่แสดงออกถึงการยืดหยุ่นทางความคิด
ควรมีลกั ษณะเปิ ดรับสิ่งใหม่ ความคิดยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ดังคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ว่า
“คนคุณภาพ ต้องเป็ นคนเปิ ดรับสิ่งใหม่ ความคิดต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
มากขึ้น เพราะโลกมันเปลี่ยนเร็ว แต่ละบริษทแต่ละพืน้ ที่ไม่เหมือนกัน การที่คนมีความมคิดยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ทาให้คนนัน้ ปรับตัวง่ายขึน้ ” (PO2 )

“ผมว่า คุณลักษณะคนคุณภาพทีส่ าคัญในอนาคต คือ การยืดหยุ่นทางความคิด คือ ไม่
ยึดติดกับกรอบหรือทฤษฎีหลักการต่าง ๆ ควรมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โลก
อนาคตผมว่า มันเปลีย่ นแปลงเร็ว ซับซ้อน คิดพิจารณาไตร่ตรองจากมุมมองหลาย ๆ มุมมอง” (PO4 )
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กล่ า วโดยสรุ ป จากผลการศึ ก ษาทั ก ษะการเป็ นผู้ ป ระกอบการเป็ น
คุณ ลัก ษณะหนึ่ ง ที่ ค นคุ ณ ภาพในอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ค วรมี ความ
รับผิดชอบสูงเป็ นลักษณะสิ่งสาคัญและเป็ นพืน้ ฐานที่ขาดไม่ได้ ส่วนความสามารถด้านนวัตกรรม
และความยืดหยุ่นทางความคิด อันเป็ นมาจากสภาวการณ์ของกระแสโลกเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้าง
รวดเร็ว และการพัฒนาเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ต้องการคนที่มีความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่า
ให้กับองค์กร รวมถึงคนควรเป็ นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบ พร้อมจะปรับและเปลี่ยนแปลงภายใต้
เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
5. ความสามารถด้านคนและสังคม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกกลุม่ แสดงความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านนีม้ ีประมาณ
สี่ ในห้า ของผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส าคั ญ เชิ ง ลึ ก ทั้ง หมด (จ านวน 16 คน) โดยแบ่ ง เป็ น ผู้ใ ห้ข้อ มู ล 1)
ระดับประเทศ และระดับภาค/จังหวัด มีสองในห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทัง้ หมด (จานวน 4
คน) 2)ระดับองค์กร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญด้านนีม้ ากที่สดุ คือ กลุ่มคนคุณภาพมีหนึ่งในสี่ (จานวน 5
คน) รองลงมา นักทรัพยากรมนุษย์ และผูจ้ ดั การแผนกหรือหัวหน้างาน มีอตั ราส่วนใกล้เคียงกัน
คือเกือบหนึ่งในห้า ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทัง้ หมด (จานวน 3 คน) ตามลาดับ ส่วนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงหรือผูม้ ีอานาจกระทาการแทนจานวนเพียง 1 คน จากข้อค้นพบในการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้
ข้อมูล สาคัญ พบว่า ความสามารถด้านนีย้ ังคงจาเป็ น และสาคัญ มากขึน้ อีกด้วย นอกจากนี ้
เทคโนโลยี ไม่สามารถแทนที่ความสามารถด้านนีข้ องมนุษย์ได้ และถือเป็ นความสาคัญพืน้ ฐานใน
ฐานะเป็ นมนุษย์ ทัง้ นีน้ กั ทรัพยากรมนุษย์รายหนึ่ง ให้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับความสาคัญของลักษณะ
คนคุณภาพด้านนีว้ ่า
“คนเราเก่งงานอย่างเดียว แต่ไม่เก่งคนหรือไม่สามารถทาร่วมกับคนอืน่ ได้ มันจะทาให้
เราอยู่ในองค์กรได้ไม่นาน และทางานร่วมกับคนอืน่ อย่างไม่มีความสุข ยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยี
ทักษะด้านมนุษย์ ได้แก่ เก่งคน คือ เข้ากับสังคม และเพือ่ นร่วมงานได้ เรือ่ งนีย้ งั ถือว่าสาคัญ” (H2)

จากการศึกษาครัง้ นีค้ น้ พบว่า การประสานงาน ความสามารถในการเผชิญต่อ
การเปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
และความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เหล่านีเ้ ป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถด้านคน
และสังคม ดังภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 11 คุณลักษณะคนคุณภาพด้านคนและสังคม
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5.1 การประสานงาน
ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ แสดงความคิ ด เห็ น ด้านนี ้จ านวน 4 คน เป็ น ผู้ให้ข้อ มูล
ระดับประเทศ 1 คน และที่เหลือเป็ นกลุ่มหัวหน้างาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ให้ความคิดเห็นว่า คน
คุณ ภาพควรมีความสามารถในการประสานความร่วมมือกับคนอื่น ๆ ทีม และกลุ่ม ตลอดจน
ประสานระหว่างงาน คน และเครื่องจักร ยกตัวอย่างเช่นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระบุว่า
“องค์ก รไม่ ได้ต ้อ งการคนเก่ ง ที่ท างานเก่ ง อย่ า งเดี ย ว แต่ ต ้อ งการคนที่ท างานสอด
ประสานกับคนอื่น ๆ ได้ให้องค์ก รสามารถดาเนินงานได้ ไม่ชอบคนกระด้างกระเดือ่ ง คุยไม่ได้ ทางานเป็ นทีม
ไม่ได้ หรือเป็ น ฮีโร่ทตี่ นเองเก่งคนเดียว” (PO1)

“หนูอยากพูดคือ ทักษะการทางานเป็ นทีมสาคัญมากแม้ว่าเราจะนาเครือ่ งจักรบางส่วน
มาใช้ แต่ตอ้ งมีคนทางานอยู่เหมือนกัน ทีม่ าควบคุมและดูแลเครือ่ งจักร เพียงแค่มีคนน้อยลง แต่คนเหล่านัน้ ที่
ทางานในทีมต้องประสานเชื่อมโยงกันให้ได้ เห็นอะไรผิดปกติตอ้ งสื่อสาร ต้องรายงาน ไม่ใช่ว่างานตัวเองจบ
แล้วจบ เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ทอี่ อกมาได้หนึ่งชิน้ มันผ่านหลายกระบวนการ และหลายส่วนงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
ร่วมกัน” (S2)

“การประสานงาน มี ค วามส าคัญ คื อ ต้อ งมี ก ารประสานระหว่ า งงาน คน และ
เครื่อ งจัก รที่ ทัน สมัย หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ที่น ามาเข้า มา เนื่ อ งจากการน าเทคโนโลยี ใ หม่ เข้า มาใช้ท าให้
กระบวนการผลิตมีลกั ษณะการทางานเปลีย่ นไป” (S1)

5.2 ความสามารถในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านนี ้ คือกลุม่ หัวหน้างานที่เติบโต
มาจากลุ่มคนคุณภาพ และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับประเทศ อีกทัง้ เป็ นที่น่าสั งเกตว่า ความสามารถ
ด้านนีห้ ยิบยกไปพูดคุยค่อนข้างมากในวงสนทนากลุ่ม ซึ่งปรากฏข้อค้นพบไปในทิศทางเดียวกัน
จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีทศั นะว่า คนคุณภาพควรเปิ ดใจรับ และพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีเจตคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างผูใ้ ห้สมั ภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า
“อุ ต สาหกรรม 4.0 เราต้อ งการคนที่ ยื ด หยุ่ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง ยอมรับ การ
เปลีย่ นแปลง และมีเจตคติเชิงบวก ในความหมายของหนู คือ ยอมรับและกล้าการเปลีย่ นแปลงได้ มีแนวคิด
ในการเปลีย่ นแปลงตนเอง และเปลีย่ นแปลงองค์กรได้ นาพาองค์กรในการเปลีย่ นแปลงได้” (ST1)
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ส่วนจากการสนทนากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญสนใจค่อนข้างมากในการอภิปราย
และพูดคุยเรื่องความสามารถในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนคาดหวังและต้องการให้
คนคุณ ภาพมี คุณ ลักษณะเช่ น นี ้ เนื่ องจากสภาพแวดล้อ มภายนอกส่งผลต่ อการบริหาร การ
จัด การ และการพั ฒ นาองค์ ก รค่ อ นข้า งรวดเร็ว และการเดิ น ตามนโยบายอุต สาหกรรม 4.0
เช่นเดียวกันต้องการคนเข้าใจและพร้อมต่อการเปลี่ ยนแปลง หากมีคนเช่นนีอ้ ยู่ในองค์กร ผูร้ ่วม
สนทนามองว่าองค์กรจะพัฒนาง่ายขึน้ ยกตัวอย่างเช่น การสนทนากลุ่มจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
รายหนึ่งว่า
“การก้าวเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 เบือ้ งต้น เราต้องยอมรับการเปลีย่ นแปลงก่อน คือ
เราต้องเปิ ดใจรับ เราพร้อมทัง้ รับฟัง รับทราบ รับรูส้ ่งิ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ไม่ยึดติดกับสิ่งทีเ่ ราเป็ นมาในอดีต และ
พร้อมทีจ่ ะผลักดันในสิ่งทีเ่ ป็ นนวัตกรรม ทัง้ ตัวเรา และลูกน้องควรมีมุมมองเป็ นบวกกรณีเกิดการเปลีย่ นแปลง
บางเวลาถ้าเราไม่ดึงคุณลักษณะด้านนีม้ าใช้ก็ไม่มีใครเชือ่ ว่า เราทาได้ โดยพืน้ ฐานแล้วเรามีความเชื่อว่าตัวเรา
ทาได้” (GT3)
“ลักษณะคนคุณภาพ คือ ความพร้อมในตัวเราที่เราควรมีตลอดเวลา เช่น พร้อมใน
เรื่องความรู ้ พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง พร้อมทีจ่ ะเรียนรู ้ มองสิ่งแวดล้อมรอบข้างในแง่บวก ทัง้ มองในร่างกาย
ของเรา การปรับตัวในการทางานอย่าเอาความคิดทีต่ ดิ ตัวมาเป็ นกาแพง” (GT1)

5.3 ความมุ่งมั่นในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแสดงความคิดเห็นด้านนนีม้ ีเกือบครึ่งหนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญเชิงลึก (จานวน 8 คน) โดยมาจากทุกกลุ่มของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และคุณลักษณะด้านนีไ้ ด้
นามา พูดคุยในสนทนากลุ่มค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน ปรากฏข้อค้นพบว่า ความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง ควรแสดงออกถึงการเรียนรู ส้ ิ่งใหม่ เรียนรู ง้ าน และแสวงหาความรู ้ อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเปิ ดใจเรียนรู ้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญให้ความคิดเห็นว่า
“คุณลักษณะสาคัญของคนในอุตสาหกรรม 4.0 คือ คนต้องเรียนรู ้ ถ้ารับมาแล้วถึงแม้
จะอยู่นาน มีความซื่อสัตย์ แต่ไม่ยอมเรียนรู ้ และพัฒ นาไม่ได้เราก็ไม่รบั เข้ามาทางานหรือโอกาสการรับน้อย
มาก” (PO3)
“…มีความสามารถในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและตลอดชีวิต ซึ่งลักษณะนีส้ าคัญไม่ย่ิง
หย่อนกว่า ลักษณะอืน่ เหมือนกัน คือ อย่างทีผ่ มบอกว่า โลกและสภาพแวดล้อมทุกอย่างมันเปลีย่ นเร็วมาก คน
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ต้องมุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเองโดยไม่ยึดติดอยู่ว่าให้ใครมาพัฒนา ยุคนนีเ้ ป็ นยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคไอที คนเรียนรูไ้ ด้
โดยผ่านสือ่ ต่าง ๆ เป็ นสิ่งทีง่ ่ายทีส่ ดุ ” (PO4)
“การเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง สาคัญ เป็ น ตัวหนึ่งทีส่ าคัญในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
เพราะ สถานการณ์ เปลี่ย น ยิ่ งตอนนีอ้ ุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป มี ปั จ จัย ภายนอกถาโมมามากมาย
โดยเฉพาะเรือ่ ง IUU Fishing” (H4)

ท้ายสุด จากผลการสนทนากลุม่ สรุปร่วมกันว่า คนคุณภาพที่รบั เข้ามาทางาน
ในองค์กร รับคนที่ตงั้ ใจเรียนรู ้ ซึ่งพวกเขามองว่าคนพวกนีพ้ ัฒนาได้เร็ว ดังเช่น ผูร้ ่วมสนทนากลุ่ม
รายหนึ่งกล่าวว่า
“เขาต้องมีลักษณะที่เป็ นคนเปิ ดใจรับ ในการเรียนรู ้ หนูม องว่า นี่คือพืน้ ฐานของคน
คุณภาพ ซึ่งหนูมองว่า ไม่ว่าเราจะก้าวสู่อตุ สาหกรรม 4.0 หรือไม่ลกั ษณะนีส้ าคัญ และคนกลุ่มนีพ้ ฒ
ั นาได้เร็ว”

(GT4)
5.4 ความยืดหยุ่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส าคั ญ ด้า นนี ้มี ห นึ่ ง ในสี่ ข องผู้ให้ข้อ มู ล ส าคั ญ เชิ ง ลึ ก ทั้ง หมด
(จ านวน 5 คน) ส่ วนใหญ่ เป็ น กลุ่ม หัวหน้า งาน และมี เพี ย ง 1 คนเท่ าที่ เป็ น ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ
ระดับ ประเทศ ข้อค้นพบจากการสัม ภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า คนคุณ ภาพควรมี ทักษะ
หลากหลาย และสามารถท างานได้ห ลายหน้า ที่ ในหน้า งานที่ ใกล้เคี ย ง ดัง ตัว อย่ า งการให้
สัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“คนคุณภาพในอนาคตต้องมีความรูห้ ลากหลาย หมายถึงว่า คนทาได้หลายอย่าง ซึ่ง
อนาคตเราคิดว่า เก่งอย่างใดอย่างหนึ่งคงจะไม่ได้ ต้องทางานให้กว้างมากขึน้ ใครขาดสามารถทางานแทนได้”

(ST1)
“…ต้องมีความยืดหยุ่นในการทางานมากขึน้ คือ ทางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ไม่ใช่เป็ นคนหัวสีเ่ หลีย่ ม เช่น สมมุติว่า ฉันเป็ นวิศกรต้องโตเป็ นวิศวกร ซึ่งองค์กรในอนาคตไม่ได้เป็ นลักษณะนี ้
ผมเชือ่ ว่าขนาดขององค์กรหรือโรงงานจะเล็กลงเรือ่ ย ๆ แล้วงานจะเป็ นตัวต่อเลโก้ มีจา้ งทีป่ รึกษาภายนอกมาก
ขึน้ คือ จ้างบริษัทหรือบุคลากรทีม่ ีความรู ค้ วามชานาญในเรือ่ งต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะ เข้ามาทางานนัน้ ๆ แทน
ให้ทงั้ หมดหรืออาจจะบางส่วน” (PO1)
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5.5 ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ แสดงความเห็ น ด้านนี ้จ านวน 3 คน ส่วนใหญ่ เป็ น กลุ่ม
บริหารทัง้ ระดับประเทศและระดับองค์กร และด้านนีไ้ ด้นาไปแสดงความคิดเห็นค่อนข้างมากใน
สนทนากลุ่ม ซึ่งปรากฏข้อคนพบในทิศทางเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ มี
ความเห็ น ว่าสอดคล้องกัน ว่า ไม่ ว่าจะพัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่ ความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมเป็ นสิ่งสาคัญที่คนคุณภาพ ต้องมีและสิ่งนีเ้ ป็ นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามา
แทนที่มนุษย์ได้ ดังเช่นคาให้สมั ภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่งว่า
“ด้านอารมณ์ และความรู ส้ กึ และการสัมผัสของมนุษย์ ปัจจุบนั ทดแทนด้วย AI ไม่ได้
แต่ผมคิดว่าอนาคต มัน ก็ไม่ แน่ ดังนัน้ เราต้องเตรียมตัวทรัพ ยากรมนุษ ย์ให้ฉลาดกว่า AI ซึ่งเรื่องอารมณ์
ความรูส้ ึกของมนุษย์ทเี่ ราต้องทาความเข้าใจ คุณลักษณะของคนคุณภาพยังคงมีความสาคัญ…มนุษย์ทไี่ ม่เห็น
อกเห็นใจคนอืน่ เอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง ขาดคุณธรรม และศีลธรรมจะยืนอยู่ในสังคมยาก” (PO1)

นอกจากนี ้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญยังระบุว่า ความสามารถด้านอารมณ์และสังคม
ที่พวกเขาต้องการจะสื่อคือ คนคุณภาพมีความสามารถอยู่กับความล้มเหลว และจัดการความ
ผิดพลาดความล้มเหลวที่เกิดขึน้ ได้ ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ดังเช่น
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ในวงสนทนาพยายามยกเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญ
ว่าทาไมคนคุณภาพจึงจาเป็ นในการอยู่กับความล้มเหลวและจั ดการความล้มเหลว ดังเช่น ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญเล่าว่า
“มีอยู่ครัง้ หนึ่งเราเจอนาย และเราบอกว่า เราทางานชนิดนีไ้ ม่ได้ และร้องให้ทุกวัน แก
ถามกลับมาว่า การมาทางานมีเป้าหมายอะไร และเขาบอกเราว่า ทักษะไม่ได้เกิดจากความสาเร็จ และอะไรที่
ง่าย ๆ แต่เกิดจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาด คุณต้องเรียนรู ว้ ่า ความล้มเหลว ความเศร้า และความ
ทุกข์ คือเพือ่ นของเรา และสิ่งเหล่านีอ้ ยู่กบั เราทุกวัน ถ้าคุณอยู่กบั พวกนีไ้ ด้คณ
ุ เป็ นคนเก่ง และคนคุณภาพที่
เราต้องการก็เหมือนกัน เราต้องการคนลักษณะนี”้ (GS3)

จากที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นทัง้ หมด จะเห็นได้ว่า ทักษะด้านคนและสังคม จาก
ข้อค้นพบ ประกอบด้วย การประสานงาน ความสามารถในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง ความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และความฉลาดทาง
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อารมณ์และสังคม ซึ่งคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานและสาคัญของมนุษย์ท่ี
เทคโนโลยีแทนที่แทบไม่ได้เลย และคุณลักษณะด้านนีม้ ีความสาคัญเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ที่จะ
นามาซึ่งความสาเร็จในโลกของการทางาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงนับตัง้ แต่
นีเ้ ป็ นต้นไปคนที่มีลกั ษณะความมุ่งมั่นในการเรียนรู ้ การกล้าเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง และการ
ทางานเป็ นทีม มีความสาคัญมากขึน้ ซึ่งลักษณะเช่นนีไ้ ม่สามารถสอนได้ดว้ ยระบบการศึกษา
ตอนที่ 3 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
ภาคใต้
การนาเสนอกรณี ศึกษาการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ปของภาคใต้ เป็ นผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่คานึงถึงการใช้ประโยชน์คนคุณ ภาพ
ภายใต้บริบทการพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 เป็ นหลัก ผลจากการศึกษาการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ ค้น พบ 4 องค์ป ระกอบหลัก ดั งนี ้ 1) การค้น หาและการดึง ดูด คนคุณ ภาพ 2) การ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา 3) การดารงรักษาคนคุณภาพ และ 4) การสร้างวัฒนธรรมการทางาน
เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน ฉะนัน้ รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบมีดงั ต่อไปนี ้
1. การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ
ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส าคั ญ ทั้ ง หมดร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ดา้ นนี ้ สาหรับจุดมุ่งหมายการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ดา้ นนี ้ พบว่า เพื่อเตรียมคน
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และเป็ นการลดช่องว่างของปั ญหา กรณี สถาบันการศึกษาระดับ
วิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผลิตกาลังคนไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ท่ี ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรทั้งผูบ้ ริหาร ผู้จัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และหั ว หน้า งาน ให้ค วามเห็ น ว่ า ส่ ว นใหญ่ พนั ก งานคนเจเนอเรชั่น วาย
(Generation Y) และเจเนอเรชั่นซี (Generation (Z) มีอตั ราการเข้าออกจากงานสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
แม้ว่า คนกลุ่มนีส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ประเภทนีก้ ็ตาม นอกจากนีผ้ ูใ้ ห้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เด็กรุ่นใหม่ ไม่ ชอบ
ทางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป อาจจะ
ด้ว ยค่ า นิ ย มของคนในสัง คมมองว่ า เป็ น หนุ่ ม โรงงาน หรื อ สาวโรงงาน หรื อ อี ก ประเด็ น คื อ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทางานกับวัตถุดิบที่เป็ นอาหาร และการปรุงอาหาร ซึ่งอาจจะไม่
ชอบสภาพแวดล้อ มเช่ น นี ้ก็ เป็ น ไปได้ อี ก สาเหตุห นึ่ ง คื อ อาจเป็ น ได้ว่ า สมัย เรี ย นไม่ เข้า ใจ
สภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปอย่างแท้จริงว่าเป็ นอย่างไร ซึ่งเรียนไป
เพื่อสาเร็จการศึกษาเท่านัน้ เมื่อเข้ามาปฏิบตั ิงาน ทาให้พวกเขาไม่พึงพอใจต่อสภาพการจ้างงาน
อาจเป็ นไปได้เช่นกัน ทาให้คนกลุม่ นีต้ ดั สินใจลาออก
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การค้นหาและการดึงดูด
คนคุณภาพองค์กรควรกระทาโดย การสร้างคนคุณภาพใหม่จากภายนอกองค์กร การสร้างแบ
รนด์บริษัท การกาหนดคุณ สมบัติคนคุณ ภาพให้สอดคล้องกับ ทิศทางการเปลี่ยนแปลง การ
เลื่อนตาแหน่งควรพิจารณาจากคนภายในเป็ นอันดับแรก และการจัดวางคนคุณภาพให้เหมาะสม
กับตาแหน่ง

ภาพประกอบ 12 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยการค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ
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ภาพประกอบ 12 การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ
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1.1 การสร้างคนคุณภาพใหม่จากภายนอกองค์กร
ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ ประมาณสองในห้าของผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ เชิ งลึกทั้ง หมด
(จานวน 8 คน) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุม่ ผูจ้ ดั การแผนก/หัวหน้างานมีอตั ราส่วนใกล้เคียงกับกลุม่ คน
คุณ ภาพคื อ มี จ านวนครึ่งหนึ่ งของผู้ให้ข้อมูล ด้านนีท้ ั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า การสร้างคน
คุณภาพใหม่จากภายนอกองค์กรนัน้ องค์กรควรสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย
ในพื ้น ที่ ที่ โรงงานอุต สาหกรรมนั้น ๆ ตั้ง อยู่ เป็ นหลัก โดยการสร้า งหลัก สูต รร่ว มกัน เชิ ญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในโรงงานร่วมสอนกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ผูเ้ รียนในสถาบันการศึกษามา
เรียนรู ภ้ าคปฏิบตั ิในโรงงานตัง้ แต่เริ่มเข้าศึกษา หรืออาจเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ่ีกาลังศึกษาอยู่ เข้ามา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ กลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นการปั้ นคนคุณภาพจากภายนอกองค์กรขณะ
กาลังเรียน ทาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูส้ ภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปไปด้วย อีกทัง้
องค์กรสามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้สอดคล้องกับความต้องการ ดังตัวอย่างคากล่าว
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ ให้ความเห็นว่า
“ผมเห็นว่าหลายโรงงานเริ่มปรับตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ถ้าผมเสนอ เราจาเป็ น
สร้าง คนใหม่จากภายนอก ผมมองว่า ทุกสถาบันการศึกษาควรใช้ระบบทวิภาคี อาจเปลี่ยนหลักสูตรใหม่
เช่น ทางาน 1 ปี เรียน 1 ปี ไม่ตอ้ งมาก เราต้องให้เด็กทางานเป็ น อย่าเอาภาคทฤษฎีเป็ นหลัก นีเ่ รียน 4 ปี
จบออกมาทางานไม่ได้ ถือไม่ประสบความสาเร็จในการผลิตคนของสถาบันการศึกษา ถ้าอยู่ปี 1 ก็เอาเด็กไป
เรียนรู ก้ ับบริษั ท ที่เป็ นวิชาพืน้ ฐานด้านอุตสาหกรรม ถ้าคุณ ไม่เน้น ปฏิบัติเป็ นไปไม่ได้เลยที่เด็กจะเข้ามา
ทางานได้ อีกย่างคือ หลักสูตรควรทันสมัย สอดคล้องกับทักษะทีโ่ รงงานประเภทนีต้ อ้ งการ บริษัทกับสถานบัน
การศึกษาควรร่วมมือกันผลิตคนไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหนก็ได้ อาจร่วมมือกันร่างหลักสูตร หรือให้ผูม้ ีความรู ้
โรงงานเข้าไปสอนร่วมด้วย เพราะในโรงงานนอกจากคนมีความรูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านแล้วก็มีคนจบการศึกษา
ระดับสูงที่สอนทฤษฎีได้เช่นกัน และให้เด็กเหล่านัน้ เข้ามาเรียนรู ใ้ นโรงงาน เราผลิตเขาตัง้ แต่เริ่มต้น เขาได้
สารวจตนเองระหว่างเรียนด้วยว่าจริง ๆ แล้วหลักสูตรที่เขาสอบเข้ามา เขารักมันหรือไม่ เขาถนัดมันหรือไม่
และจะได้รูว้ ่าสภาพโรงงานแปรรู ปอาหารทะเลมีสภาพอย่างไร เขาจะอยู่ได้หรือไม่หากว่าต้องมาทางานใน
โรงงานลักษณะเช่นนี”้ (PO2)

นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายกลุ่ม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ระดับจังหวัด/ภาคที่เป็ นตัวแทนของรัฐ ผูบ้ ริหารหรือตัวแทนขององค์กร นักทรัพยากรมนุษย์ และ
คนคุณภาพมีความเห็นเป็ นในทิศทางเดียวกัน ดังหยิบยกคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญตัวแทน
ภาครัฐระดับจังหวัด/ภาคที่พ ยายามสะท้อนให้เห็น ถึงประโยชน์ของสถานประกอบการกับการ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาว่า
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“ผมว่า หากจะไปค้นหาต้องไปค้นหาตัง้ แต่เขาเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษา น่าจะได้
ดีก ว่ า คือ ทางโรงงานอาจสร้า งความร่ว มมื อ ในการผลิ ต นัก ศึก ษาในหลัก สู ต รที่เกี่ย วข้อ ง โดยเฉพาะด้า น
วิทยาศาสตร์อาหารหรือเทคโนโลยีอาหาร ไม่ว่าระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอาชีวะ เบือ้ งต้นโรงงาน แจ้ง
ความประสงค์ ถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่ ต ้อ งการ แล้ว ช่ ว ยกัน ผลิ ต คนร่ ว มกัน นอกจากตอบสนอง
คุณลักษณะทีต่ อ้ งการแล้ว เด็กได้ความรูด้ า้ นการปฏิบตั จิ ากโรงงาน เห็นสภาพโรงงาน เห็นลักษณะการทางาน
ก่อนเขาตัดสินใจเข้ามาทางานในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ ผมได้ยินมาว่า แม้เด็กที่จบด้านอุตสาหกรรม หรือ
ด้านการแปรรู ปอาหารไม่ค่อยเลือกโรงงานประเภทนี ้ มองว่า สภาพชืน้ และมีกลิ่น ซึ่งแตกต่างจากโรงงาน
ลักษณะอืน่ แต่สาหรับผมแล้ว มองว่า โรงงานแต่ละประเภทมันก็มีธรรมชาติของโรงงานแตกต่างกันออกไป”

(PO4)
ในขณะที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็ น ผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กร นักทรัพยกรมนุษย์ และคนคุณภาพ โดยกลุ่ม ผูบ้ ริหารชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างในการ
เรียนรูร้ ะหว่างโรงงาน และสถาบันการศึกษา ส่วนคนคุณภาพนอกจากมองเห็นประโยชน์ในการ
สร้า งคนคุ ณ ภาพร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก แล้ว ยั ง มี ข้อ แนะในการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถาบันการศึกษาอีกด้วย ดังคากล่าวของแต่ละกลุม่ คือ
“มหาวิทยาลัยต้องจับมือกับผูป้ ระกอบการ จึงจะได้ประโยชน์ในการผลิตคนคุณภาพ
มากกว่ า จั ด การเรี ย นการสอนในมหาลัย เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เราควรท าความเข้า ใจเบื ้อ งต้น ว่ า ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา และโรงงานมันต่างกัน ในโรงงานมีเครือ่ งจักรทันสมัยและพร้อมใช้งานมากกว่า” (C1)
“ตอนนีเ้ ราพยายามทาทุกอย่างในการค้นหาช้างเผือก ถ้าเรารอช้างปลายทาง เราไม่
ทัน ให้เราไปเป็ นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเราก็ไป ถ้าเราให้ความสาคัญกับงานประจาอย่างเดียว เราก้าว
ไม่ทนั กับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0” (H1)
“การสร้างคนคุณภาพร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หนูมองว่า เป็ นสิ่งดี ทาให้ได้คน
ตามความต้องการ หนูอยากเสนอแนะสถาบันการศึกษาว่า ควรลดทฤษฎี และเพิ่มปฏิบตั ิ หรืออีกทางคือ
เรียนทฤษฎี ตามด้วยปฏิบตั ิ และพานักศึกษาไปดูงานด้วย และระบบสหกิจก็ดีทที่ าให้เด็กได้ฝึกงานแต่มนั เป็ น
ระยะสัน้ ซึ่งหนูมองว่า บริษัทควรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเข้ามาฝึ กงานได้ทาอะไรร่วมกับบริษัท ถือเป็ นการได้
ฝึ กงาน และเตรียมตัวเข้าทางาน ได้ลงมือทาเอง สรุปคือ ต้องสัมผัสกับโรงงานมากทีส่ ดุ ” (T5 )
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จากผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้หยิบยกการสร้างคนรุ่น
ใหม่จากภายนอกมาพูดคุย และให้ความสนใจด้านนีค้ ่อนข้างมาก ผลจากการแสดงความคิดเห็น
พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าองค์กรควรนาวิธีการนีไ้ ปใช้ โดยฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ตอ้ ง
ท างานเชิ ง รุ ก องค์ก รจ าเป็ น ต้อ งเดิ น ไปหาผู้ส มั ค รมากกว่ า ที่ จ ะให้ผู้ส มั ค รเดิ น มาหาบริษั ท
เนื่องจากปั จจุบนั บางแผนกในสายการผลิต ยังคงขาดคนที่เหมาะสมกับหน้างาน และใช้เวลาใน
การสรรหาและคัดเลือกค่อนข้างนาน บางส่วนที่รบั เข้ามาแล้วกลับลาออก ผูเ้ ข้าร่วมสนทนาส่วน
ใหญ่ เห็ น ว่า ความหวังของเด็ก รุ่น ใหม่ ไม่ ช อบบรรยากาศของการท างานในภาคอุต สาหกรรม
ดังเช่น การแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่งว่า
“การค้นหาคนคุณภาพด้วยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาถือเป็ นการดี ใน
การสร้างคนคุณภาพรุ่นใหม่ และเป็ นการทางานเชิงรุกของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย หากองค์กรไหนสามารถ
ท าได้ก็ ค วรท า ยุค นี เ้ รารอให้ค นเดิ น มาหาเราเป็ นไม่ ได้ ยิ่ ง คนที่มี ค นคุ ณ ภาพด้ว ยแล้ว ทางเลื อ กของเขา
ค่อนข้างมาก” (GS3)

1.2 การสร้างแบรนด์บริษัท
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านนีเ้ กือบสี่ในห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญเชิงลึกทัง้ หมด (จานวน 14 คน) โดยให้ความเห็นว่า การสร้างแบรนด์ของบริษัทที่ควรทาคือ
บริษัทควรสร้างภาพลักษณ์การช่วยเหลือสังคม การพัฒนาบุคลากร และการจ้างงาน เนื่องจาก
สัง คมทุก วัน นี ้ การติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ข องบุ ค คลมี ลัก ษณะเป็ น เครือ ข่ า ยทางสัง คม หากองค์ก รมี
ภาพลักษณ์ดี ทาให้เกิดความประทับใจและจดจาแก่บคุ คลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ท้ายสุด
แล้วคนสื่อสารไปในทางบวก ถือเป็ นช่องทางหนึ่งในการดึงดูดคนคุณภาพเข้ามาทางานในองค์กร
ยกตัวอย่างเช่น มุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ ที่พูดถึงความสาคัญของการสร้าง
แบรนด์ว่า
“สังคมทุกวันนี ้ และอนาคตมีลกั ษณะเป็ นเครือข่ายทางสังคม เช่น การรับคนคุณภาพ
มาสักคน เราต้องบริหารเขาด้วยใจ และสร้างให้เขารู ส้ กึ ว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร แล้วให้คนเหล่านีส้ อื่ สาร
ไปยังคนอืน่ ๆ แล้วมันจะดึงคนเข้ามาด้วย ผมกาลังหมายความว่า ถ้าเขาทางานนีม้ ีความสุข เขาจะดึงคนอืน่
ๆ ทีม่ ีคณ
ุ ภาพเข้ามา องค์กรต้องสร้างแบรนด์ มันจะช่วยดึงคน ถ้าไม่มีแบรนด์ไม่มีใครอยากอยู่ ยกตัวอย่าง
เช่น คนประสบภัยธรรมชาติ คุณไม่ไปช่วยเขาเลย ต่อให้ย่ิงใหญ่ ถ้าขาดจิตสานึกไม่มีใครอยากอยู่ดว้ ย ไม่มี
ใครอยากทางานกับปี ศาจ ถ้าคุณเป็ นปี ศาจก็ดงึ คนทีเ่ ป็ นปี ศาจเข้ามา เหมือนคากล่าวของพุทธศาสนาทีว่ ่า คน
ทีศ่ ลี เสมอกัน จะดึงดูดศีลเสมอกัน” (PO1)
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สาหรับการสร้างแบรนด์โดยการช่วยเหลือสังคม การพัฒ นาบุคลากร และ
การจ้างงาน กล่าวคือ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งส่วนนีผ้ ูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับจังหวัดเป็ นผูใ้ ห้ความ
คิดเห็น โดยมองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสายอาชีพ ระยะสั้นให้คนในโรงงาน และรวมถึงเปิ ด
โอกาสให้คนนอกเข้ามาเรียนด้วย ส่วนการจ้างงาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรเป็ นผูใ้ ห้ความ
คิดเห็น โดยมองในเรื่องการจ้างงานที่เป็ นเป็ นธรรม และความมั่นคงในการจ้างงาน ดังคา
กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับจังหวัดว่า
“โรงงานบางแห่ง และโรงงานผมด้วย พัฒนาพนักงานโดยจัดการศึกษาสายวิชาชีพใน
โรงงาน และเราได้ดงึ คนด้านนอกทีไ่ ม่ได้ทางานในโรงงานมาเรียนด้วย เพือ่ เขาได้สมั ผัสกับโรงงานของเรา และ
หากเขายังไม่มีงานทาก็เป็ นการเพิ่มความรูใ้ ห้เขาเป็ นเส้นทางหนึ่งทีท่ าให้เขาได้มีอาชีพ และเป็ นการดึงดูดให้เขา
มาทางานกับเราเหมือนกัน เขาก็พูดต่อ ๆ ไปว่า มาเรียนทีเ่ รา เราให้เปล่า นีค่ อื คิดว่า เป็ นข้อดีหากเปิ ดโอกาส
ให้คนนอกเข้ามาเรียนร่วมกับการจัดการศึกษาสายวิชาชีพในโรงงาน” (PO3)
“ภาคใต้ตอนนีห้ ลายโรงงาน โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา จัดหลักสูตรระยะสัน้ สาย
อาชีพในโรงงานลักษณะให้เปล่า ผมมองว่า การพัฒนาคนในลักษณะนี ้ ถือเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
ถ้าเขาพูดกันปากต่อปาก ทาให้เกิดการดึงดูดคนคุณภาพเข้ามาทางานเช่นกัน” (PO4)

ส่วนการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ย วกับ การจ้างงาน ผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ ระดับ
องค์กร กล่าวว่า
“เรื่องเด่นของเราทีน่ ี ้ ทาให้สามารถดึงคนคุณภาพมาทางานได้ คือความมั่นคงในการ
จ้างงาน และการดูแลพนักงาน คือ เงินเดือน สวัสดิการ และค่าจ้างในภาพรวมพีค่ ดิ ว่า เราดี เช่น พนักงาน
รายวันมีเงินรายวัน เงินทักษะ เงินสร้างแรงจูงใจ มีอาหาร ค่าเดินทาง หอพัก ประกันชีวติ ” (C2)
“ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หากเรานั่งอยู่กบั ทีใ่ นการหาคนมาทางานมันยาก เราไม่ควรอยู่
เฉย ๆ ให้เขามาเลือกเรา เราต้องรีบไปค้นหาผูส้ มัคร ขัน้ ต้นเราจะทาอย่างไรให้ขารู จ้ กั เราก่อน และเขามาเลือก
เรา ดังนัน้ การบ้านที่เราต้องทาคือ ทาให้เขารู จ้ ักเรามากกว่านี ้ เช่น ออกไปช่วยเหลือสังคม การจ้างงานมี
ความเป็ นธรรม และดูแลพนักงาน อันนีถ้ ือว่าเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั บริษัท” (ST2)
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“เมือ่ คนภายนอกถามถึงองค์กรทีห่ นูทางานอยู่ว่าเป็ นอย่างไร หนูใช้วธิ ีการสือ่ สารให้เขา
ทราบ ถึงการดูแลพนักงาน ไม่ว่าบรรยากาศองค์กร และการเปิ ดโอกาสให้การศึกษาและพัฒนา หนูว่า นีเ่ ป็ น
การสือ่ สารภาพลักษณ์องค์กรทีท่ าให้คนภายนอกสนใจมาสมัครในโรงงานของเรา” (TS1)

1.3 การกาหนดคุณสมบัติคนคุณภาพ
จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ แสดงความคิดเห็นประมาณหนึ่งในสี่
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทั้งหมด (จานวน 5 คน) ในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรที่เป็ น
กลุ่ม ของผูบ้ ริหารหรือผูม้ ี อานาจกระทาการแทน นักทรัพ ยากรมนุษย์ และคนคุณ ภาพที่อยู่ใน
ตาแหน่งผูจ้ ัดการแผนก นอกจากนี ้ การสนทนากลุ่ม ผูเ้ ข้าร่วมได้หยิบยกด้านนีม้ าพูดคุย ด้วย
เช่นกัน
ผลการศึกษา พบว่า องค์กรต้องการคนคุณภาพที่ทากิจกรรมระหว่างเรียน
มากกว่าเรียนหนังสื อเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเห็นว่า คนกลุ่ม นีส้ ามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมงาน และเข้ากับงานได้ง่าย นอกจากองค์กรนีใ้ นการสัมภาษณ์ผสู้ มัครมีการถามความเข้าใจ
และเจตคติท่ี มี ต่ออุต สาหกรรม 4.0 เพราะเป็ นการแสดงให้เห็ น ว่าผู้ส มัค รเป็ น ผู้ติด ตามข้อมูล
ข่าวสาร และหากเข้ามาทางานพวกเขาจะเรียนรูแ้ ละปรับตัวได้เร็วกว่าคนที่ไม่รูแ้ ละเข้าใจอะไรเลย
ดังตัวอย่างเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับบริหารขององค์กร รายหนึ่งว่า
“การรับคนคุณภาพเข้ามาทางานนอกจากคุณลักษณะแล้ว เราดูคุณสมบัติดา้ นอืน่ ๆ
ตัง้ แต่เขาเรียนมาเคยทากิจกรรมอะไรมาบ้าง บางคนทากิจกรรมอย่างเดียว หรือเรียนอย่างเดียวเป็ นไปไม่ได้
บางคนได้เกียรตินยิ มแต่ทางานไม่ได้ ต้องสมดุลกันไประหว่างกิจกรรมกับการเรียน ตอนนีก้ ารสัมภาษณ์ผูส้ มัคร
ใหม่เราถามว่า อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร และ คุณคิดอย่างไรกับอุตสาหกรรม 4.0 หรือแม้กระทั่งนักศึกษา
ทีม่ าฝึ กงานเราคุยเรื่องนีด้ ว้ ย การถามคาถามอย่างนีเ้ ป็ นการดูผูส้ มัครด้วยว่า เขามีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
มากน้อยพียงใด และง่ายในการปรับเขาเข้ากับเหตุการณ์ทีเ่ กิดขึน้ ซึ่งโรงงานของเรา ตอนนีเ้ ราเริ่มปรับแล้ว
เช่นกัน แต่ตอ้ งค่อยเป็ นค่อยไป เราทาทุกอย่างเท่าทีม่ ีความเป็ นได้ เด็กทีจ่ บมาใหม่ตอ้ งตีโจทย์อตุ สาหกรรม 4.0
ได้ ทัง้ ผูส้ มัครและองค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อม” (C1)
“การคัดเลือกคุณสมบัติหนึ่งทีห่ นูเลือกคือ กิจกรรมกับเรียนควรไปด้วยกัน เลือกอย่าง
นีเ้ พือ่ ให้เห็นว่า พวกเขาสามารถรับผิดชอบงานอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากเรียนได้ และ อีกประเด็นคือ พวกเขามี
จิตวิทยาในการพูดคุยกับคนอืน่ คนที่ทางานสายการผลิตเราต้องพูดคุยกับคนในสายการผลิตได้ และคนใน
สายการผลิตมีหลากหลายระดับ” (TS5)
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สาหรับการพูดคุยในการสนทนากลุ่มให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า คุณสมบัติ
ของคนคุณ ภาพคือ พิ จ ารณาประสบการณ์ระหว่างเรียน ยกตัวอย่างเช่ น การฝึ กงาน การท า
กิจกรรมระเรียน และการทาโครงงาน ดังคากล่าวการสนทนากลุม่ ว่า
“ถ้าเป็ นน้องจบใหม่ดูประสบการณ์ระหว่างเรียนว่า ได้ฝึกงานทีเ่ กี่ยวข้องมาหรือไม่ และ
ได้ทาโครงงานระหว่างเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน และอุตสาหกรรมทีส่ มัครหรือไม่ สาเหตุทดี่ ูตรงนีม้ นั จะทาให้ง่าย
ในการเรียนรู ข้ องเขา หากว่า เขาได้รบั การคัดเลือก ส่วนทีค่ นขาดเราก็จะรับมาทดแทน เพือ่ นามาเติมเต็มให้
งานที่ปฏิบตั ิอยู่ในงาน นัน้ ๆ มีความสมบูรณ์มากทีส่ ุด อีกอย่างเวลาเรารับคน เราจะดูว่า เรามีคนแบบไหน
และทางานอะไรอยู่แล้ว” (GS4)

1.4 การเลื่อนตาแหน่ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่แสดงความคิดเห็นด้านนีเ้ ป็ นกลุม่ บริหารขององค์กร ได้แก่
ผูบ้ ริหารระดับ สูงหรือผู้มี อานาจกระทาการแทน และนักทรัพ ยากรมนุษย์ และผู้จัดการแผนก/
หัวหน้างานในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน คือหนึ่งในสิบของผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ เชิ งลึกทั้งหมด โดย
ทัง้ หมดเห็นว่า การเลื่อนตาแหน่งควรพิจารณาจากคนภายในเป็ นอันดับแรก เมื่อเป็ นเช่นนี ้ การ
พัฒ นาคนคุณ ภาพจากภายใน ควรมีแผนชัดเจน เพื่อดึงดูดคุณภาพที่ปฏิบัติงาอยู่ก่อน มีขวัญ
และกาลังใจร่วมปฏิบตั ิงานกับองค์กรต่อไป ดังตัวอย่างของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แสดงความเห็นว่า
“การค้นหาและการดึงดูดตาแหน่งบริหารภายในองค์กร ควรสรรหาจากภายในก่อน
เป็ นการสร้างโอกาสให้คนทีท่ างานก้าวหน้าในงาน ตัวอย่างเช่นผม ทางานแรกสุดเป็ นหัวหน้างานธรรมดา มา
เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ เราให้โอกาสคนโตภายในได้อย่างเต็มที่ ถ้าเขามีศกั ยภาพ ยกตัวอย่าง ผมที่
ขึน้ มาได้จนถึงทุกวันนี ้ ทีน่ ผี่ บู ้ ริหารให้ความสาคัญกับคนภายในก่อน ยกเว้นบางตาแหน่งทีค่ นภายในไม่ถนัดจึง
สรรหาจากภายนอก” (C1)
“ในการเลือ่ นตาแหน่ง เราให้โอกาสคนในก่อน โดยเราถามจากหัวหน้างาน ว่าใครคือคน
ทีค่ วรได้รบั การเลื่อนตาแหน่ง ถ้าผ่านคุณสมบัติ เราให้โอกาสมาสอบ ถ้าผ่านแล้วเราบรรจุในตาแหน่งนัน้ ๆ
ยกเว้นคนของเราไม่มีคณ
ุ สมบัตเิ ราจึงพิจารณารับคนข้างนอก” (C2)
“การเลื่อนตาแหน่ง คืออันดับแรก เรามองคนในก่อน แต่ถา้ เราพิจารณาแล้วว่า คณ
สมบัตเิ ขาไม่ได้ เราไม่รบั (ทักษะ แนวคิด และเจตคติ) เราต้องนาคนนอกทีม่ ีนา้ ดีกว่ามาทางาน เราเลือกคนทีม่ ี
ประสบการณ์ในการทางานมาก ทักษะสูงในการทางาน และทักษะทางสังคมดี” (ST2)
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1.5 การจัดวางตาแหน่ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกือบสองในห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทัง้ หมด (จานวน
6 คน) ซึ่งเป็ นกลุ่มเป็ นกลุ่มบริหารทั้งหมด นั่นคือ กลุ่ม บริหารระดับประเทศ/จังหวัด และระดับ
องค์กร ทั้งผูบ้ ริหารระดับสูงหรือตัวแทน นักทรัพยการมนุษย์และหัวหน้างาน มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า การบรรจุคนคุณภาพควรวางคนให้เหมาะสมกับงาน และพิจารณาบุคคลที่มี
ทักษะหลากหลาย ดังตัวอย่างของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกล่าวว่า
“เรื่องการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์อย่างที่บอกว่า ตอนนีโ้ ลกเปลี่ยนรวดเร็วมาก
และเร็วในการเตรียมตัวทีจ่ ะก้าวเข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 ตอนนีห้ ลาย ๆ โรงงานทีเ่ ป็ นโรงงานขนาดใหญ่ในพืน้ ที่
ของเรา เขาเริ่มปรับตัวต่อและตอบรับกระแสนีแ้ ล้ว ถ้าในมุมมองของผมคือ องค์กรต้องกลับมาทีเ่ รือ่ งคนว่า จะ
ได้คนอย่างไรและลักษณะไหนที่จะสอดคล้องกับระบบการผลิตที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไป และวางเขาให้อยู่
ตรงไหนทีเ่ หมาะสมกับเขา และควรจ้างคนทีม่ ีทกั ษะหลากหลาย” (PO4)
“คนกลุ่มนีร้ บั มามีการทดลองงานเหมือนกันทุกคน เขามีผลการปฏิบัติงานเกรด A
ตลอด ขึ้นอยู่กบั ตัวเขา และ ลักษณะงานที่เราจับเขาจัดวาง ถ้านาไปวางในงานที่ไม่ถนัดไม่ชอบหรือไม่มี
พืน้ ฐานมาก่อนอาจไม่ได้เกรด A ก็ได้ เราต้องดูว่า ถ้าจับมาวางในงานเขาสามารถกลืนไปกับองค์กรได้หรือไม่
เวลาเราสัมภาษณ์ตอ้ งถามก่อนว่าถนันดจะทางานอะไร ดังนัน้ เราจึงจับเขาวางในงานทีเ่ ขาถนัด เพือ่ ใช้คนให้
เกิดประโยชน์สงุ สุด” (C1)

กล่าวโดยสรุป การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ จุดมุ่งหมายค้นพบว่า
เพื่อเตรียมคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และลดปั ญหากรณีสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยผลิตกาลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ส่วนใหญ่ มองว่า องค์กรต้องทางานเชิงรุกในการค้นหาและดึงดูคคนคุณภาพ เนื่องจากปั จจุบนั
ทักษะ ความรู ้ และความสามารถของกาลังแรงงานตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรน้อย
มาก หรืออาจจะแทบไม่ตอบสนองเลย อีกทัง้ ผูท้ ่ีกาลังทางานในองค์กร โดยเฉพาะผูท้ างานอยู่ใน
รุ่นเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) อัตราการเข้าออกจากงานในอุตสาหกรรมประเภทนีค้ ่อนข้าง
สูง ดังนัน้ สิ่งที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกภาคส่วนเห็นด้วยมากที่สุดคือ การสร้างคนคุณภาพใหม่จาก
ภายนอกองค์กร แต่การปฏิบัติลกั ษณะนี ้ พบว่า องค์กรที่เข้าร่วมศึกษาปฏิบัติครึ่งต่อครึ่ง ส่วน
เรื่องการสร้างแบรนด์ของบริษัทเป็ นปั จจัยหนึ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกัน เพราะการสร้างแบรนด์ท่ี
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ดีทาให้คนจดจา และดึงดูดคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์ก รเช่นกัน ส่วนการสรรหาและ
การคัดเลือกควรพิจารณาคุณ สมบัติในการทากิจกรรมและการเรียนควบคู่กับไป ตลอดจนการ
สัม ภาษณ์ค วรถามเจตคติ ท่ี มี ต่ อการพัฒ นาไปสู่อุต สาหกรรม 4.0 ร่วมด้วย ต่ อ มาเมื่ อ รับ คน
คุณภาพควรวางคนเหมาะกับงาน คุณสมบัติ คุณลักษณะและตาแหน่ง
2. การฝึ กอบรมและการพัฒนา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทัง้ หมด ร่วมแสดงความเห็นด้านนี ้ การศึกษาพบว่า มี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เผชิ ญ กั บ ความท้า ทายในการแข่ ง ขัน ได้อ ย่ า งยั่ง ยื น ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ด้า นนี ้
ประกอบด้วย การสร้างโอกาสไปสูบ่ ทบาทใหม่ การฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน การออกแบบ
โปรแกรมการฝึ กอบรมและการพัฒนา และการสร้างความรูใ้ นที่ทางาน ดังภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ดา้ นการฝึ กอบรมและการพัฒนา
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2.1 การสร้างโอกาสไปสูบ่ ทบาทใหม่
ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ ที่ แ สดงความมคิ ด เห็ น เป็ น กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ ระดับ
องค์กรที่ทางานในตาแหน่งบริหาร นักทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้างานมีประมาณหนึ่งในสี่ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทัง้ หมด (จานวน 5 คน) และ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเห็นว่า การสร้าง
คนคุณ ภาพไปสู่บทบาทใหม่เป็ นเส้นทางการเตรียมคนคุณภาพไปสู่ตาแหน่งบริหาร โดยเฉพาะ
การมอบหมายโครงการพิเศษ หรือส่งไปเรียนรูง้ านกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ และยังพบอีกว่า
องค์กรที่เข้าร่วมในการศึกษาใช้วิธีการนีใ้ นการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมตัวไปสู่
ตาแหน่งบริหาร ยกตัวอย่างเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“ทีน่ เี่ ราไม่ประกาศว่าใครเป็ นคนคุณภาพ แต่เรารูก้ นั ผูบ้ ริหารมอบโจทย์ หรือโครงงาน
พิเศษให้ทา ยกตัวอย่างเช่น กรณีของผม ทางผูจ้ ดั ทั่วไป และผูจ้ ดั การฝ่ าย เขาเรียกมานั่งคุยและบอกว่า คิด
โปรเจคนีม้ าให้พหี่ น่อยได้มยั้ เช่น ถ้าเปิ ดโรงงานแห่งหนึ่ง โดยโรงงานมีกาลังการผลิตเท่านี ้ เราจะใช้อะไรบ้าง
ทาเสร็จแล้วมาส่ง และอีก 2 วันต่อมา ผมนางานไปส่ง เขาบอกว่า โอเค อาทิตย์หน้าให้เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตที่
ตราด 2 ปี และไปทางานที่เวียดนามมา 1 ปี ก่อนไปรับตาแหน่งเขาบอกว่างานนัน้ มีปัญหา พอเราไปดูแล
และทาได้เขาบอกว่า ให้เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทีน่ ่นั โอกาสวิ่งเข้ามาเรื่อย ๆ เขาเรียก talent ว่า successor โดย
ในฝ่ ายรูก้ นั ว่าใครเป็ น successor แต่ในการเลือ่ นตาแหน่งให้เราประกาศชัดเจน” (C1)

นอกจากนี ้ ผู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ ทั้งหมดเล่าว่า กลุ่ม คนคุณ ภาพที่เดินทางไป
เรียนรู ง้ านในต่างประเทศ เมื่อกลับมาพวกเขามีคุณ ลักษณะบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เช่น มีความยืดหยุ่นทัง้ เรื่องงานและคนเพิ่มขึน้ ตลอดจนมองภาพการทางาน และการใช้ชีวิตได้
กว้างขึน้ ดังเช่นข้อมูลยืนยันจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“โรงงานเรามีพ นัก งานทัง้ ไทยและต่างชาติ และมี บ ริษั ท สาขาในต่างประเทศ ได้แ ก่
เวียดนาม และอินโดนีเซีย เราส่งพนักงานทีม่ ีศกั ยภาพไปเรียนรูง้ านประมาณ 2-3 ปี หรือบางส่วนให้ประจาที่
สาขานัน้ ๆ และส่วนใหญ่คนพวกนีเ้ มื่อกลับไทย ได้เลือ่ นตาแหน่ง แต่บริษัทไม่ได้บอกตัง้ แต่ตน้ ว่าคุณไปแล้ว
คุณจะได้ บางคนหากบริษัทยื่นข้อเสนอให้แล้ว เขาไม่ไปเราไม่ได้บงั คับ เพราะติดอยู่กบั ภาระครอบครัว และ
ความสมัครใจของเขา คนทีไ่ ปแล้วกลับมาพวกนีเ้ ปลีย่ นหลายอย่าง เช่น ความยืดหยุ่นในการทางานและคน
เพิ่มขึน้ เขามองว่า วิธีการทางานได้หลายเส้นทาง และเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของคน สือ่ สารกับคน
ได้หลายชาติ ความคิดกว้างขึน้ และกล้าแสดงความคิด ” (S1)
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2.2 การฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แสดงความคิดเห็นด้านนีเ้ กือบครึ่งหนึ่ง (จานวน 11 คน)
ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ให้ข้อ มู ล ส าคั ญ ระดับ องค์ก ร และมี เพี ย งคนเดี ย วเท่ า นั้น ที่ เป็ น ผู้ให้ข้อ มู ล
ระดับ ประเทศ จากการสัม ภาษณ์ พบว่ า การฝึ ก อบรมไม่ ว่า เป็ น การฝึ ก อบรมหน้า งาน การ
ฝึ กอบรมภายใน และภายนอกองค์กร ยังคงสาคัญในทุก ๆ องค์กร และองค์กรที่เข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการคนคุณภาพด้านนี ้ ยิ่งขณะนีเ้ ตรียมเข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 ความต้องการด้าน
ทักษะและความสามารถของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป ทาให้องค์กรทบทวนทักษะ (Re-skills)
ของพนักงาน เพื่อปิ ดช่องว่างทั กษะและความรู ท้ ่ีขาดด้วยวิธีการนี ้ นอกจากนี ้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มี
ความเห็นอีกว่า การฝึ กอบรมควรสัมพันธ์กับทักษะ และงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนลักษณะงานที่
เปลี่ ย นไปในอนาคต โดยองค์ก รควรทบทวนทั ก ษะ เพื่ อ ปิ ดช่ อ งว่ า งของทัก ษะที่ ข าด ส่ ว น
การศึกษาดูงานนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความจาเป็ นมากในยุคการ
พัฒ นาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากได้เห็นสภาพจริง เกิดการเรียนรู ้ และได้สร้างเครือข่ายกับ
บริษัทที่เข้าไปศึกษาดูงาน ยกตัวอย่างเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ รายหนึ่ง เกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรมในที่ทางานว่า
“…ไม่ว่า เหตุการณ์ จะเปลี่ยนไปอย่างไร เรื่องการฝึ กอบรม และพัฒนาพนักงานเป็ น
สิ่งจาเป็ น ยิ่งเราบอกว่า จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตอนนีท้ างโรงงานทบทวนทักษะพนักงาน ว่าเราขาด
อะไร และต้องเพิ่มเรือ่ งอะไร เพือ่ นาเขามาเข้ารับการฝึ กอบรม” (H2)
“กลยุทธ์การเพิ่มมาตรฐานทรัพยากรมนุษย์ ตอนนีเ้ ราจัดฝึ กอบรมให้กบั โรงงานแต่ละ
แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นเรือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ และความปลอดภัย ส่วนระดับองค์กร โรงงานแต่ละแห่งเขาจัดเรือ่ งนี ้ ผม
ยังคงมองว่า การฝึ กอบรมยังคงใช้ได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กอบรมภายในและภายนอก แต่องค์กรต้องทบทวน
ทักษะ และทบทวนงานในโรงงานเหมือนกันว่า เปลีย่ นแปลงไปอย่างไร อะไรขาด และอะไรต้องเพิ่ม” (PO 4)

สาหรับการศึกษาดูงานผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันว่า องค์กรควรให้ความสาคัญเรื่องนี ้ เพราะการพัฒนา
เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 การได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ควรจัด
ให้กบั พนักงาน เนื่องจากสามารถนามาปรับใช้กบั การทางาน และถือเป็ นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมกัน แต่ในทางตรงข้ามกลับพบว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกิจ กรรมด้านนี ้
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ยังคงน้อย และจัดได้ไม่ ท่ ัวถึง กับทุกกลุ่ม ดังเช่ นคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รายหนึ่ง ที่เป็ น
ผูบ้ ริหารมองความสาคัญในเรื่องนีว้ ่า
“ผมมองว่า การศึกษาดูงานสาคัญ เนือ่ งจาก เป็ นเรือ่ งการเปิ ดโลกทัศน์ เราไม่ควรอยู่
ในกรอบสีเ่ หลีย่ ม เราก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ควรเปิ ดการเรียนรูไ้ ปสู่องค์กรด้วย เรียนรู ร้ ่วมกัน เราไม่ควร
มองว่า องค์กรที่ทาธุรกิจเหมือนกับเราคือ คู่แข่ง แต่เราต้องมองว่า เขาคือพันธมิตรของเรา ไม่ว่าจะพันธมิตร
ด้านความรู ้ การพึ่งพาเทคโนโลยีดว้ ยกัน การทากิจกรรมนีม้ นั ก่อให้เกิดเครือข่าย เครือข่ายสาคัญมากใน
อนาคต การทากิจกรรมนีไ้ ม่ใช่ว่า บริษัทมีเครือข่ายอย่างเดียว บางครัง้ พนักงานยังได้เครือข่ายด้วย ทีไ่ ด้เจอ
เพือ่ นร่วมงานของอีกบริษัทหนึ่งได้พูดคุยแลกเปลีย่ นกัน” (C1)

นอกจากนีก้ ารสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในกลุ่มหัวหน้างาน และผูจ้ ดั การ
ฝ่ าย นอกจากมองความสาคัญของการศึกษาดูงานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
องค์กรในการนาคนคุณภาพมาใช้ประโยชน์ดา้ นนี ้ ว่ายังมีนอ้ ยมาก และองค์กรควรเพิ่มกิจกรรม
ด้านนีเ้ ข้าไปด้วย และเช่นเดียวกันประเด็นนีผ้ ูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญนาไปหยิบยกพูดคุยในการสนทนา
กลุม่ และพบข้อค้นพบในลักษณะเดียวกัน ดังเช่นคากล่าวจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“การศึกษาดูงาน ควรจัดให้กบั ทุกคน ผมมองว่าสาคัญและเกิดการเรียนรู ม้ ากกว่าเข้า
ฝึ กอบรมในห้องเรียน เพราะได้เห็นของจริง ได้เรียนรู อ้ งค์กรอืน่ ๆ ว่าเขาทากันอย่างไร ยิ่งในยุคการเปลีย่ น
การผลิ ต ลักษณะนี ้ การเห็ น การปฏิ บัติ จ ริงเป็ น สิ่งที่มี ค วามส าคัญ มาก อีก อย่า งเราได้แ ลกเปลี่ย นเรียนรู ้
ประสบการณ์จากบริษัทของเรากับบริษัททีเ่ ราไปดูของเขาด้วย” (S1)
“การศึกษาดูงานสาคัญ แต่โรงงานจัดให้นอ้ ยไป และการให้พนักงานไปศึกษาดูงาน
ควรเปิ ดโอกาสให้เราไปทั่วถึง เพราะเราได้เห็นของจริงทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับเรา เมือ่ เราเห็นแล้วเราได้
นามาปรับใช้ และหนูมองว่า เรียนรู ไ้ ด้ดีกว่านั่งบรรยายในห้องเรียนด้วย และเป็ นการสร้างเครือข่ายร่วมด้วย”

(S2)
“การศึกษาดูงานยังน้อย ควรเพิ่มในส่วนนีด้ ว้ ย และการนาพนักงานไปฝึ กอบรมด้าน
นอกน้อยด้วยเช่นกัน ฝึ กอบรม 30 คน ในห้องลักษณะเช่นนีม้ นั มากเกินไป ควรเป็ นกลุ่มเล็ก และการศึกษาดู
งาน ควรกระจายให้ค รบทุก กลุ่ม ไปดู ก ารปฏิ บัติ ที่ดีที่สุด ที่เป็ นโรงงานท ากิ จการคล้ายคลึ งกับ เรา ยิ่ งยุค
อุตสาหกรรม 4.0 การได้ปฏิบัติ เห็นสิ่งที่เป็ นจริง มันเรียนรู เ้ ร็ว และการศึกษาดูงานมองว่า เป็ นการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจในการทางานด้วย” (GS4)

184
2.3 การออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมและการพัฒนา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญร่วมแสดงความเห็นด้านนีเ้ กินครึ่งหนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
เชิงลึก (จานวน 13 คน) โดยมาจากทุกกลุ่ม จากการศึกษา พบว่า โปรแกรมการฝึ กอบรมและ
การพัฒ นาที่จะจัดให้กับคนคุณ ภาพควรเป็ นโปรแกรมที่สามารถเพิ่ม ทักษะหลากหลาย (Multiskills) เพื่อทางานได้หลากหลายหน้าที่ (Multitasking ) ที่เป็ นงานใกล้เคียงกัน ดังตัวอย่างผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญระดับประเทศ และระดับองค์กรที่เป็ นกลุ่มคนคุณภาพ มองว่าหลักสูตรการฝึ กอบรม
ควรออกแบบให้มีทกั ษะหลากหลาย โดยพวกเขากล่าวว่า
“เมื่อคนคุณ ภาพเข้ามาแล้วเราจะทาให้คนกลุ่มนีม้ ีทักษะหลากหลายได้อย่างไร มัน
ไม่ได้ว่าเขาชานาญเพียงอย่างเดียว เขาต้องทางานได้หลายอย่าง และเราจะพัฒนาเขาอย่างไร อันนีส้ าคัญใน
การคิดหลักสูตรเพือ่ พัฒนาพวกเขา การออกแบบหลักสูตร ผมมองว่า ยุคนีค้ นควรได้รบั ความรูอ้ ย่างบูรณาการ
ให้ความสาคัญกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งเป็ นพิเศษไม่ได้ การจัดโปรแกรมอบรมและพัฒนาให้เกีย่ วข้องกับทักษะ และ
ความรู ท้ ี่จะเปลี่ยนไปอนาคตด้วย ยกตัวอย่างเช่น การจัดโปรแกรมเรื่องสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาใน
อุตสาหกรรม 4.0 และองค์กรต้องมีการทบทวนทักษะอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เติมสิ่งทีข่ าด อันนีถ้ ือว่าจาเป็ นใน
การปิ ดช่องว่างทักษะ” (PO4)
“คนคุณภาพเราต้องทาให้เขาเกิดทักษะหลากหลาย หรือสามารถทางานได้หลากหลาย
สถานการณ์ปัจจุบนั ทาให้เราต้องปรับตัว เช่น ถ้าส่วนไหนทีส่ ามารถลดคนได้ก็ลด ถ้าคุณมีทกั ษะเดียว คุณคือ
คนแรกที่จะถูกเอาออก ดังนัน้ หนูในฐานะหัวหน้างาน และเป็ นคนคุณ ภาพด้วย หนูตอ้ งสร้างพลังให้คน
คุณภาพรุ่นน้องเห็นว่า ต้องมีหลายทักษะ และทาทุกอย่างได้ แม้องค์กรมีปัญหาฉันไม่ใช่คนทีจ่ ะถูกเอาออก
จากงาน ฉันมีความสาคัญ และทาได้หลายอย่าง นี่คือสิ่งที่พยายามคุยกับน้อง เพือ่ ให้นอ้ งแสดงให้ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเห็นถึงความสาคัญ” (TS3)

นอกจากนี ้ ข้อมูลยืนยันจาก การสนทนากลุม่ พบว่า อันดับแรกที่องค์กรควร
ทาตั้งแต่เวลานีเ้ ป็ นต้นไป คือ ทาให้พนักงานมีทักษะหลากหลาย นอกจากใช้วิธีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน แล้วโปรแกรมการฝึ กอบรม และการพัฒนาควรออกแบบให้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริม
ความหลากหลายทักษะของคนคุณภาพด้วย ดังเช่นคากล่าวว่า
“ทุกวันนีพ้ นักงานมีเพียงทักษะใดทักษะหนึ่งไม่ได้ เมื่อเขาเข้ามาแล้วสิ่งทีอ่ งค์กรต้อง
ทาคือ ทาให้พนักงานมีทกั ษะหลากหลาย ซึ่งโปรแกรมทีเ่ ราใช้คอื การสับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน แต่โปรแกรมการ
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ฝึ กอบรมและการพัฒนาเราต้องดูเรือ่ งนีด้ ว้ ย เราต้องอาศัยการทบทวนทักษะพนักงาน เพือ่ สร้างโปรแกรมขึน้ ”

(GS3)
อีกทัง้ ค้นพบว่า ควรออกโปรแกรมให้มีเนือ้ หาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนกฎหมาย และ
มาตรการใหม่ท่เี กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทนี ้ ดังข้อมูลยืนยันของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“เราต้องออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องเปลีย่ น การเปลีย่ นแปลงของ
งานและหลักสูตรต้องไปด้วยกัน” (C1)
“การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประเด็นคือ เราจะฝึ กคนคุณ ภาพอย่างไรให้พฒ
ั นา
ตัวเอง และทันกับการเปลีย่ นแปลง” (H1) “ ยิ่งตอนนีอ้ ตุ สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีปัจจัยภายนอกถาโถม
มากมาย โดยเฉพาะเรือ่ ง IUU เราต้องเพิ่มความรูด้ า้ นนีใ้ ห้คนคุณภาพด้วย” (H4)
“กฎหมายด้านอาหาร คนในอุตสาหกรรมนีต้ อ้ งรู ้ เพราะทางานเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์”

(S1)
2.4 การสร้างความรูใ้ นที่ทางาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกือบ สองในห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทัง้ หมดเป็ นผูใ้ ห้
ความคิดเห็นด้านนี ้ (จานวน 7 คน) และประเด็นนีไ้ ด้นาไปพูดถึงในการสนทนากลุ่มด้วย จาก
การศึก ษาพบว่า การสร้า งความรู ใ้ นที่ ทางานเป็ น วิธี ก ารหนึ่ ง ที่ส าคัญ ซึ่งเป็ น การน าคนไปใช้
ประโยชน์ใ นส่ ว นนการพั ฒ นา ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ส าคั ญ มองว่ า การสร้า งความรู ้ใ นที่ ท างานควร
ประกอบด้วย การจัดการศึกษาสายอาชีพ ในโรงงาน การแลกเปลี่ยนความรูไ้ ปยังเครือข่าย และ
ทีม การถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแสดงเหตุผล
ในภาพรวมว่า การสร้างความรู ใ้ นที่ทางานเป็ นการสร้างความยั่งยืน ในการพัฒ นาคนคุณภาพ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ที่ความรูเ้ ป็ นเครื่องมือสาคัญในการแข่งขัน
สาหรับการจัดการศึกษาสายอาชีพในโรงงาน ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูล สาคัญ ระดับประเทศ และผู้บริหารระดับองค์กร มี ความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็ นวิธีการ
ส าคั ญ วิ ธี ห นึ่ ง ในการพั ฒ นาเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาแรงงานที่ ผ ลิ ต จาก
สถาบันการศึกษาแล้วไม่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร นั่นคือ ถือเป็ นการเพิ่มทักษะที่
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ขาดได้อ ย่ า งรวดเร็ว เนื่ อ งจากเป็ น การให้ค วามรู ร้ ะยะสั้น และสามารถตอบสนองต่ อความ
ต้องการขององค์กรได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ดังตัวอย่างของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่งกล่าว่า
“การส่ งเสริม และพัฒ นากาลังคนให้มี ทัก ษะสู่อุต สาหกรรม 4.0 เราหนักไปที่ค วาม
ร่วมมือกับ ทุกอาชีวะ และมหาวิทยาลัย เพราะการผลิตอย่างนีม้ นั นสนองกับเราต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า
และนามาทางานได้ทนั ที ยกตัวอย่างเช่น ทุกวันนีท้ างโรงงานของผมมีการสอนสายอาชีพในโนโรงงานเกี่ยวกับ
การผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร พนักงานคนไหนจะเรียน เราให้เรียนฟรี เพราะพวกนีเ้ รียนไปแล้วโรงงานได้
ประโยชน์ เมือ่ เขามีความรู ท้ าให้เขาทางานได้ประสิทธิภาพมากขึน้ แต่สาเหตุหลักจริง ๆ ทีเ่ รานากิจกรรมนีม้ า
ใช้ เพราะเราขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับเรา เรารับเด็กมาจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยไม่ได้
ตอบสนองความต้องการของเรา เราจึงต้องนาคนพวกนีม้ าเพิ่มความรูใ้ ห้ใหม่เพือ่ สอดคล้องกับสิ่งทีเ่ ราต้องการ”

(PO2)
ส่ ว นการแลกเปลี่ ย นความรู ้ไ ปยัง เครือ ข่ า ย กล่ า วคื อ ผู้ให้ข้อ มู ล ส าคั ญ
ระดับประเทศ และระดับองค์กร ซึ่งเป็ นกลุ่ม ผู้บริหาร นักทรัพ ยากรมนุษ ย์และหัวหน้างาน ให้
ความเห็นร่วมกันว่า การทางานในองค์กรถ้าต้องการการพัฒ นาต้องเปิ ดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความรู ้ ทางานเป็ นทีม และทาโครงการ ต่าง ๆ ร่วมกัน เนื่องจาก โลกการทางานอนาคตองค์กร
เล็ ก ลงคนท างานต้อ งท างานเป็ น เครือ ข่า ยและเรีย นรู ร้ ่วมกัน ดัง ตัวอย่ างผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ
ระดับประเทศรายหนึ่งกล่าว่า
“…เราต้องทางานแบบมีเครือข่าย เป็ นทีม มันหมดยุคแลมโป้ทจี่ ะไปคนเดียว เพือ่ ไปฆ่า
ศัตรู 500 คน โลกความจริงเป็ นไปไม่ได้ ยิ่งอนาคตไม่มีทางเป็ นไปได้ องค์กรอนาคตมันเล็กลง คนต้องนั่งคุย
กันได้ เช่นฝ่ ายผลิตต้องคุยกับฝ่ ายควบคุมคุณภาพได้ และฝ่ ายคุณภาพต้องคุยกับการตลาดได้ตอ้ งรู จ้ กั การ
แลกเปลีย่ นข้อมูลหันหน้ามาคุยกันได้ โลกอนาคตคนเก่งคนเดียวไม่ได้” (PO1)

นอกจากนี ้ พบว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ ่ีองค์กรจัดให้กับคนคุณภาพ
เป็ นหลักได้แก่ การทาโครงงาน เพื่อร่วมกันช่วยแก้ปัญ หาองค์กร และการสร้างทีม โดยถือเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร ดังเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“...ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโจทย์ว่า อนาคตเราจะลดการใช้พลังงาน 10 เปอร์เซ็นต์
เราจะทาอย่างไร และใครบ้างเข้ามารับผิดชอบและทาอะไร แต่ละคนทีร่ บั ผิดชอบต้องมานาเสนอว่าได้ทาอะไร
และทาอย่างไร และมีอปุ สรรคอะไรบ้าง มาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน” (C1)
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“เราเปิ ดโอกาสหรือสนับสนุนให้ทาโครงการเป็ นทีม หรือหน้างานมีปัญหาอะไรที่ตอ้ ง
ปรับปรุงหรือพัฒนา เรานามาคุย แล้วสร้างทีม และแปลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน นอกจากได้ช่วยกันแก้ปัญหายัง
ช่วยกันพัฒนาโรงงานแล้ว อีกทัง้ ทาให้เราได้ความรู เ้ พิ่มขึน้ มาใช้ในหน้างานจากความคิดเห็นของเพือ่ น ๆ ใน
ทีมงาน” (ST1)

สุด ท้ายคื อ การถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ ากคนรุ น เก่ า ไปสู่ค นรุ่น ใหม่ เป็ น
กิจกรรมหนึ่งในการนามาใช้สาหรับการสร้างความรูใ้ นที่ทางาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วนนีเ้ ป็ นกลุ่ม
คนคุณภาพ และทางานในตาแหน่งหนัวหน้างาน ตลอดจนจาการสนทนากลุม่ พวกเขาได้หยิบยก
ประเด็นนีม้ าคุยกันค่อนข้างเป็ นที่น่าสนใจ เนื่องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเห็นว่า คนทางานส่วนใหญ่
ในองค์กร เป็ นคนรุ่นวาย ซึ่งปั ญหาที่พบคือ การเข้าออกจากงานค่อนข้างสูง ทางานมีความอดทน
น้อยหรือแทบจะน้อยมาก อีกทัง้ เชื่อทฤษฎีจนสุดโต่ง จนละเลยการปฏิบตั ิจริง ทัง้ ๆ แท้จริงแล้ว
เด็กรุน่ ใหม่ควรเรียนรูท้ ฤษฎี ปฏิบตั ิ และประสบการณ์จากคนรุน่ เก่าร่วมด้วย ดังเช่นข้อคิดเห็นของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกล่าวว่า
“เด็กรุ่นใหม่มีความรู ใ้ หม่ แต่ขาดประสบกาณ์จากรุ่นเก่า คือ ถ้ามีการถ่ายทอดจากคน
รุ่ น เก่ า จะรู ้ว่ า อะไรที่ เดิ น ผิ ด และการประสบความส าเร็ จ มัน เดิ น ต่ อ ได้อ ย่ า งไร อย่ า ลื ม ว่ า รุ่ น เก่ า เขามี
ประสบการณ์เยอะ ดังนัน้ ผมมองว่า การพัฒนาคนคุณภาพนอกจากมีความรูใ้ นเชิงทฤษฎี และการปฏิบตั แิ ล้ว
ควรเรียนรูป้ ระสบการณ์จากคนรุ่นเก่าด้วย” (TS2)

สาหรับการสนทนากลุ่ม ผูเ้ ข้าร่วมได้นาเรื่องนี ้ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
ค่อนข้างมาก โดยให้ความเห็นว่า คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในองค์กรควรปรับเข้าหากัน นั่นคือ รุ่นพี่
ควรถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้อง
“คนแต่ละรุ่นอยู่ดว้ ยกัน เราต้องปรับเข้าหากันเ เช่น เราบอกน้องไม่ได้ว่ารุ่นฉันเรียนรูม้ า
ด้วยความยากลาบาก คุณหาเองซิ เราต้องเอาสิ่งทีเ่ รียนรูม้ าก่อนถ่ายทอดให้เด็ก เราต้องลดระยะทางการ
เรียนรูใ้ ห้เร็วขึน้ เช่นกัน เพราะน้องเจเนอเรชั่นวายส์ และเจเนอเรชั่นซี เขาคนละรุ่นกับเรา” (GS4)

กล่าวโดยสรุ ปการฝึ กอบรมและการพัฒ นาคนคุณ ภาพ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพคนคุณภาพในการเผชิญความท้าทายกับการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมการ
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นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชย์ดา้ นนีป้ ระกอบด้วย การสร้างโอกาสไปสูบ่ ทบาทใหม่ การฝึ กอบรม
และการศึกษาดูงาน การออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมและการพัฒนา และการสร้างความรูใ้ นที่
ทางาน ทัง้ นีก้ ิจกรรมที่สาคัญในการเตรียมคนคุณภาพสู่ตาแหน่งบริหารคือ การสร้างโอกาสไปสู่
บทบาทใหม่ ส่วนกิ จ กรรมอื่น ๆ เป็ น การจัด ให้กับ คนคุณ ภาพตั้ง แต่ เริ่ม แรกเข้าทางาน ทั้ ง นี ้
กิจ กรรมการศึกษาดูงานยังปฏิบัติน้อยมาก ในทางตรงข้ามกลับเป็ นกิจ กรรมที่ มี ความส าคัญ
สาหรับการพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 เนื่องจากได้เห็นการปฏิบตั ิจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมด้วย นอกจากนีก้ ารออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบมและการพัฒนาควรออกแบบให้เพิ่มความ
หลากหลายของทักษะ เพื่อสามารถทางานได้หลายหน้าที่ท่ีใกล้เคียงกันได้ ส่วนกิจกรรมสุดท้าย
การสร้างความรูใ้ นที่ทางานมีความสาคัญเพิ่มขึน้ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษา
สายอาชี พ ในโรงงานช่ วยปิ ด ช่ องว่าของทักษะที่ขาด และตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
องค์กรได้ดี และการถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่มีความสาคัญเพิ่มขึน้ ใน
องค์กรเช่นกัน เนื่องจากเวลานีใ้ นองค์กรมีคนเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี เริ่มเข้ามาแทนที่
คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ซึ่งแต่ละเจเนอเรชั่นมีวิธีการทางาน และวิถีคิดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น องค์กร
จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดประสบการณ์ให้คนรุน่ ใหม่เรียนรูป้ ระสบการณ์จากรุน่ พี่ เพื่อให้แต่ละรุ่น
ได้อยู่รว่ มกันได้ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนจุดแข็งของแต่ละรุน่ ด้วย
3. การดารงรักษาคนคุณภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สาคัญ ทั้งหมด มาจากทุกกลุ่ม ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึกทั้ งหมด
จากผลการศึกษาพบว่า การนาคนไปใช้ประโยชน์ดา้ นนี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อดารงรักษาคนคุณภาพ
ให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและปฏิบัติ งานในองค์กรได้ยาวนาน ตลอดจนเป็ นการทาให้เกิด
ความแน่ใจว่า ได้รบั ผลย้อนกลับสูงสุดจากการลงทุนในคนคุณภาพ นอกจากนีย้ งั พบอีกว่า การ
ดารงรักษาคนคุณ ภาพ องค์กรควรตอบสนองทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุไปด้วยกัน หลักการ
สาคัญคือ การสร้างให้คนคุณภาพรูส้ ึกว่า เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไม่แตกต่างจากเจ้าของสถาน
ประกอบการเช่นกัน และการทางานไม่ควรมองความสัมพันธ์เพียงแค่เป็ นลูกน้อง และนายจ้าง แต่
ให้มองเลยไปว่า มีความเป็ นพี่นอ้ งกัน ดังตัวอย่างการให้ขอ้ คิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“เราต้อ งท าให้เขาเกิ ด ความเป็ น สถาบัน ต้อ งรัก องค์ก ร เป็ นหุ้น ส่ ว น ท าให้รูส้ ึก ว่ า
องค์กรอยู่รอด มันหมายถึงรายได้ของคุณด้วย ถ้าองค์กรไปได้ คุณไปได้ เราควรสร้างให้เขาเป็ นหุน้ ส่วนหนึ่งของ
องค์กร ที่สาคัญไม่แพ้เจ้าของสถานประกอบการ ต้องปลุกจิตสานึกทัง้ คนคุณภาพและซีอีโอด้วย ว่าการ
ทางานไม่ได้เป็ นเพียงลูกน้อง แต่มนั ต้องมีความเป็ นพีน่ อ้ ง การดารงรักษาคนคุณภาพเราต้องสร้างคนพวกนีใ้ หม่
เราใช้วตั ถุให้เขาอย่างเดียวคนจะไม่อยู่กบั เรา” (PO1 )
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จากผลการศึกษา พบว่า การดารงรักษาคนคุณภาพ พบ 2 หลักการ กล่าวคือ
หลักการแรก เป็ นการสร้างให้คนคุณภาพรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญ และหลักการที่ 2 คือ การทา
ให้คนคุณภาพรูส้ กึ มีความสุข ดังภาพประกอบ 14

ภาพประกอบ 14 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ดา้ นการดารงรักษา
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ภาพประกอบ 14 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ดา้ นการดารงรักษา
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3.1 การทาให้คนคุณภาพรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญ
ผลการศึกษาพบว่า หลักการนีป้ ระกอบด้วย การมอบหมายงานท้าทายและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สงู ขึน้ มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงโปรแกรมและกิจกรรมการ
พัฒนาต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของคนคุณภาพ ดังเช่นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกล่าวว่า
“หนูว่า ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเข้าใจด้วยว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการอะไร ส่วนเราต้องเข้า
ใจความต้องการของเขา และควรรูว้ ่าทาไมเขาถึงทาเช่นนัน้ และตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกัน ถึงจะทา
ให้อยู่กนั ได้นาน” (T5)
“การอยู่กบั องค์กรได้นาน หนูมองจากตัวหนู คือ ความสุขในนการทางาน และดูว่าสิ่งที่
เราได้ตอบโจทย์กบั ความต้องการของเราหรือยัง ไม่ใช่ว่ามาทางานเพือ่ จาเป็ นต้องมาทางาน คาว่าตอบโจทย์คือ
เราอยากเรียนรู ้ เราได้เรียนรู ้ เรามีความสุขกับงาน และโอเคกับสิง่ ทีเ่ ราทา ไม่ใช่มาทางานเพือ่ ฝื นใจมาทางาน
ตรงนีห้ มายถึงว่า เรารูว้ ่าเราจะทาอะไร” (T4)

จากที่ได้กล่าไว้ขา้ งต้นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างให้คนคุณภาพรูส้ ึก
ว่าตนเองมีความสาคัญ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมองว่า การกระทาเช่นนีเ้ ป็ นการผูกมัดคนคุณภาพด้วย
ใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุ เป็ นการเน้นในเรื่องเนือ้ งาน และความเจริญก้าวหน้าในหน้ าที่การงาน
เป็ นสาคัญ ส่วนการมอบหมายงานท้าทายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึน้ และการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จากผลจากการศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรทัง้ ระดับ
บริหาร นักทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้างาน พบว่า การมอบหมายงานท้าทายและมอบโครงการ
พิเศษให้กบั คนคุณภาพเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนคุณภาพร่วมด้วย และพร้อม ๆ
กับการพิจารณาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคนกลุ่มนีเ้ ช่นกัน ส่วนความรูส้ ึกทางใจที่เห็น
ได้ชดั กรณีคนคุณภาพปฏิบตั ิงานพิเศษหรือโครงการพิเศษสาเร็จ เขารูส้ ึกภาคภูมิใจในการได้รบั
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้ ริหาร สาหรับกลุ่มคนคุณภาพให้ความเห็นว่า การได้ทางาน
ท้าทายเป็ นการได้รบั โอกาสการการพัฒ นา และได้เรียนรู ง้ านใหม่ และพวกเขาต้องมุ่งมั่นทาให้
สาเร็จ และเป็ นความรูส้ กึ ทางใจเช่นกัน ดังเช่นคากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“สาหรับผม ไม่ได้ให้ความสาคัญเรือ่ งเงินมาก แต่ผมมองในเรื่องการได้รบั โอกาสในการ
พัฒนา ให้โอกาสเรียนรูง้ านใหม่ และสนับสนุน มองว่า ถ้าผมได้รบั โอกาสอะไรสักอย่าง ผมต้องทาให้ได้ และถ้า
ทาได้ ก็ถูกยอมรับจากหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ถ้าคนไหนเป็ นคนบินสูง เขาให้โอกาส ผมมองว่า เป็ น
ความรู ส้ ึกทางจิต มากกว่า ไม่ใช่เน้นที่เงิน ยกตัวอย่างเช่นตัวผม พี่ ๆ คอยช่วยคอยอยู่ขา้ ง ๆ เวลา มีปัญหา
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เช่นผมต้องติดต่อกับลูกค้าหลายกลุ่ม ถ้าผมโอเคแล้วเขาค่อย ๆ ปล่อย ค่อย ๆ มอบอานาจให้ทา และมอบให้
ตัดสินใจ” (TS2)

การศึกษายังค้นพบอีกว่า องค์กรที่เ ข้าร่วมได้นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แหล่านี ้ แต่การปฏิบัติมีความเข้ม ข้น และรายละเอียดแตกต่างกันไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบหมายงาน ท้าทาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึน้ ยกตัวอย่างเช่น
ความเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับประเทศ กล่าวว่า
“ถ้ามีงานท้าทายเข้ามาหรือมีโครงการพิเศษ และมอบหมายงานให้คนกลุ่มนีท้ า แล้ว
ปรับตาแหน่งให้เขาเข้าสู่ตาแหน่งบริหารและประกาศให้ทราบชัดว่า เขาเลือ่ นตาแหน่ง นี่คือสิ่งที่บริษัทเราทา
การทาโปรกเจคท้าทายเหมือนกับการเก็บแต้ม แต่ถา้ ทาไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร แต่จะให้คาปรึกษาตลอดเวลาและจะ
ช่วยให้เขาก้าวไปให้ได้” (C1)

นอกจากนี ้ ความคิดเห็นของนักทรัพยากรมนุษย์มองว่า การมอบหมายงาน
ท้าทายให้คนคุณภาพทาให้พวกเขารูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า และการทากิจกรรมนีเ้ ป็ นการวางแผนการเติบโต
ในสายวิชาชีพด้วย ดังเช่นตัวอย่างคากล่าว
“เรามอบหมายงาน มอบหมายหน้าสาคัญให้ทา เพือ่ ประเมินศักยภาพ ให้ผลตอบแทน
แต่โดยลักษณะคนคุณภาพเมื่อได้ทางานท้าทายเขารู ส้ ึกว่า มีคุณค่า และถ้าผลงานออกมาได้รบั การยอมรับ
เขารู ส้ กึ ภาคภูมิใจ แต่ลกั ษณะทีน่ แี่ ล้ว ถ้าคุณเป็ นคนคุณภาพต้องทางานได้มากกว่าคนอืน่ ๆ และการให้งาน
เพือ่ ให้เขาเติบโตหรือวางแผนการเติบโต เช่น ปัจจุบนั คุณทางานนี ้ คุณลองย้ายไปทางานด้านอื่น ๆ ดู และ
รับผิดชอบงานนีเ้ พิ่มขัน้ แล้วเราดูว่าเขาปฎิเสธงานหรือไม่ และถ้าไม่ปฎิเสธเขาทาเต็มทีห่ รือไม่ ทาแล้วสนุก มี
ความสุขกับงานหรือไม่ คนคุณภาพถ้าเขาเด่น เขาเด่นตลอด” ( H1)
“การรักษาคนคุณภาพต้องทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้ชดั เจน และมีตาแหน่ง
ให้เขาโตได้ และต้องระบุว่าผ่านการฝึ กอบรบอะไรมาบ้าง คนต้องเห็นอนาคตเขาจึงจะอยู่กบั เราได้นาน เด็กรุ่น
ใหม่มี 2 แบบ แบบแรก ถ้าไม่รูว้ ่าจะโตหรือไม่ เขาอาจจะไป และแบบทีส่ องถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุข จะไม่อยู่
เขาพยายามทีจ่ ะออก แม้ว่าเงินเดือนดี หรือจะให้เขาขึน้ ในตาแหน่งทีส่ ูงกว่า เขาจะไป เด็กสมัยนีค้ อื อย่าตีกรอบ
ฉันมาก ถ้าทาให้กดดันเขาพร้อมจะออก” (H3)
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3.2 การทาให้คนคุณภาพรูส้ กึ มีความสุข
โดยการให้ผลตอบแทนที่เป็ น ตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน การสัมภาษณ์การเข้า
ออกจากงาน และระบบพี่เลีย้ ง พบว่า กิจกรรมการจัดการคนคุณภาพด้านนีเ้ ป็ นเรื่องของการอยู่ดี
กิ น ดี มี ค วามสุ ข และการใส่ ใ จดู แ ลกั น และกั น จากการศึ กษา พบว่ า ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ส าคั ญ
ระดับประเทศแนะว่า การให้ผลตอบแทนแก่คนคุณภาพควรมองไปยังครอบครัวของเขา ให้อยู่ดี
กินดีรว่ มด้วย นอกจากนีค้ วรถามสารทุกข์สขุ ดิบของพนักงาน ดังเช่นคากล่าวว่า
“ผลตอบแทนต้องเหมาะสมกับตาแหน่ง ความรับผิดชอบ และเขาต้องอยู่ได้ อีกทัง้ เงิน
เกียรติ ความก้าวหน้า ต้องไปด้วยกันให้ได้ เราต้องดูแลให้เขาและครอบครัวให้อยู่ดีกินดีมีเกียรติ และคิดว่า
พวกเขาคือหุน้ ส่วนของเรา ทุกวันนี ้ นายจ้างต้องมองผลประโยชน์ของลูกจ้างด้วย และควรถามถึงความเป็ นอยู่
ด้วย” (PO2)

อีกทัง้ สาหรับกลุ่มคนคุณภาพมีความเห็นว่าในส่วนของผลตอบแทนที่เป็ นตัว
เงิ น ความก้าวหน้า และความยืด หยุ่น ในเวลาท างานยัง คงเป็ น สิ่ ง ส าคัญ ส าหรับ พวกเขา ดัง
ตัวอย่างของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ กล่าวว่า
“หนู ช อบลัก ษณะงานที่ท าอยู่ และที่นี่ให้อ ะไรหนู เยอะมาก ให้ทัง้ ความคิด ให้ทั้ง
ผลตอบแทน บรรยากาศการทางาน” (TS3)
“หนู มี ค วามสุขกับ การท างานลัก ษณะนี ้ และงานที่นี่ ไม่ คิด จะลาออกไม่ ว่า จะเรื่อ ง
ผลตอบแทน หรือความยืดหยุ่นในเวลางาน เพราะเขาหยุดให้เราวันเสาร์ครึ่งวันด้วย” (T4)

ส่วนการสัมภาษณ์การเข้าออกจากงาน พบว่า ทุกองค์กรที่เข้าร่วมศึกษาครัง้
นีไ้ ด้ปฏิบตั ิกิจกรรมนี ้ เนื่องจากเพื่อต้องการทราบสาเหตุการเข้าออกจากงาน และนาไปสู่การหา
วิธีการป้องกันแก้ไข ในเชิงการปฏิบัติทางองค์กรได้กระทากิจกรรมนีท้ งั้ เป็ นทางการและไม่เห็น
ทางการ กล่าวคือ หน้าที่เป็ นทางการหรือหน้าที่หลักเป็ นงานของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และทั้งนี ้
แผนกหรือฝ่ ายที่พนักงานประจาอยู่ได้สืบเสาะหาข้อมูลร่วมด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินสาเหตุการ
ลาออกของพนักงานได้อย่างเที่ยงตรงมากยิ่งขึน้ ดังเช่ นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้กล่าวถึงวิธี การ
ปฏิบตั ิว่า
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“กรณีคนลาออกเรามีการสัมภาษณ์การเข้าออกจากงาน และคนทีก่ าลังทางานเราถาม
เหมือนกันว่า ถ้าคุณ จะลาออกด้วยสาเหตุอะไร เพราะเราต้องการดูแนวโน้ม เพื่อกาหนดเป็ น มาตรการ
ป้องกันกับพนักงานทีเ่ หลือ” (C1)
“พนักงานลาออก เราหาข้อมูลว่า ทาไมเขาลาออก หากว่าเรารัง้ เขาได้เรารัง้ หัวหน้า
งานหรือในสายการผลิตหาข้อมูลอย่างไม่เป็ นทางการ และใครสนิทกับคนทีล่ าออกเรียกมาคุยและซักถาม แต่
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์มีการบันทึกสาเหตุการลาออก ผมว่าถ้าได้ขอ้ มูลจริง ๆ สาคัญมาก เพราะเด็กรุ่นใหม่
เดีย๋ วนี ้ ไม่อยากทางานก็ตดั สินใจลาออก และไม่ค่อยสูห้ รือทนงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านีไ้ ด้นามาพูดคุยกันในระดับ
หน้า เพือ่ หาสาเหตุการลาออกและจะได้มีการป้องกันแก้ไข” ( S1)

สาหรับระบบพี่เลีย้ ง กล่าวคือ จากการศึกษา พบว่า ทุกองค์กรที่เข้าร่วมครัง้
นีน้ าคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกิจกรรมด้านนี ้ แต่มีวิธีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันไปตาม
ความเหมาะสมและบริบ ทขององค์กร โดยภาพรวมพี่ เลี ย้ งมี หน้าที่ ให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องงาน
ส่วนตัว และช่วยในการปรับตัว ในทางปฏิบตั ิพ่ีเลีย้ งได้กาหนดและกากับแผนการเรียนรู ้ สรุปผล
การเรียนรู ้ ตลอดจนความรูส้ ึกต่าง ๆ ของพนักงานใหม่ ระบบพี่เลีย้ งเริ่มต้นตัง้ แต่ช่วงทดลองงาน
ซึ่งช่ วงนีพ้ นักงานใหม่ อยู่ในช่วงการปรับตัวและต้องการคาแนะนาจากรุ่นพี่ค่อนข้างมาก ผูใ้ ห้
สัม ภาษณ์ม องว่า เป็ น การแก้ปั ญ หาการเข้าออกจากงานของพนัก งานใหม่ ด้วย ด้ว ยเฉพาะ
ปั จจุบันเด็กรุ่นใหม่มี อัตราการเข้าออกจากงานสูง ดังเช่นข้อ ยืนยันของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ระดับ
บริหารรายหนึ่งกล่าว่า
“เรานาระบบพีเ่ ลีย้ งมาใช้ตงั้ แต่ในช่วงทดลองงาน เนื่องจากหากเราให้เด็กใหม่เรียนรู ้
ตามลาพังมีอตั ราการเข้าออกจากงานสูง บางครัง้ ความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรบางอย่างส่งผลต่อความคิดเขา
โดยตรง ดังนัน้ เราจึงคิดว่า เราจะทาอย่างไรให้เขาเข้าใจบริบทองค์กร เพือ่ ให้ให้เขาอยู่ได้ และเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร เราจะดูแลเขาอย่างไร” (C1 )

สาเหตุการเข้าออกจากงานของพนักใหม่ พบว่า เนื่องจากอดทนต่อการงาน
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นเก่าหรือเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และหากบางอย่างที่ ปฏิบตั ิหน้างานไม่
เหมื อนกับทฤษฎีท่ีเรียนมาก็ตัดสิ นใจลาออกเช่ นกัน นอกจากนีค้ ่านิยมของเด็กปั จ จุบันเลือก
ทางานในโรงงานน้อยมาก เพราะไม่ชอบคาเรียกขานว่า สาวโรงงาน หรือหนุ่มโรงงาน เช่น ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญกล่าวถึงปัญหาการเข้าออกจากงานที่ประสบว่า
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“เราต้องยอมรับว่าคนไทยไม่ชอบทางานหนัก ถ้าเลือกระหว่าง โรงงานกับงานห้าง เขา
เลือกงานห้างมากกว่า เมื่อเขาเข้ามาแล้ว เราต้องรักษาเขาให้ได้ โดยดูแลอย่างใกล้ชิด ถามสารทุกข์สุขดิบ
เกีย่ วกับงานและการปรับตัว พยายามชีแ้ นะว่า เขาควรอยู่และปรับตัวอย่างไร ถือเป็ นการช่วยประคับประคอง
แลดูแลกัน” (H2)
“ผมว่า ทางสถานประกอบการควรมีโปรแกรมอะไรสักอย่างที่จัดให้กบั พนักงานใหม่
เพือ่ เขาได้ปรับตัว บางคนปรับตัวไม่ได้ บางคนไม่ทนงาน บางคนมองว่า ถ้าไม่เป็ นอย่างทีเ่ รียนมาก็ออก และ
ในโปรแกรมนีต้ อ้ งมีพเี่ ลีย้ งเข้ามาดูแล ช่วยเหลือให้คาปรึกษาทัง้ เรือ่ งงาน และเรือ่ งส่วนตัว มองง่าย ๆ ว่า พีเ่ ลีย้ ง
ควรเป็ นเหมือนพี่ เหมือนเพือ่ น เป็ นความรูส้ กึ ทางใจทีท่ าให้พนักงานใหม่รูส้ กึ ว่า เขาไม่โดดเดีย่ ว” (PO4)

โดยสรุปการดารงรักษาคนคุณภาพ เป็ นวิธีการหนึ่งในการนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์โดยมีจดุ มุ่งหมาย เพื่อให้คนกลุม่ นีไ้ ด้อยู่ในตาแหน่งเหมาะสมและปฏิบตั ิงานในองค์กร
ได้ยาวนาน และเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าได้รบั ผลย้อนกลับสูงสุดจากการลงทุนในคนคุณภาพ ซึ่ง
การดารงรักษาคน ได้คน้ พบสองหลักการ คือ หลักการแรกคือ การทาให้คนคุณภาพรูส้ ึกว่าตนเอง
มีความสาคัญ ซึ่งประเด็นนีเ้ ป็ นความรูส้ กึ ด้านจิตใจเป็ นหลัก อันเป็ นผลมาจากการมอบหมายงาน
ท้าทายและหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบสูง ขึ น้ และมี เส้น ทางความก้า วหน้า ในอาชี พ ตลอดจน
โปรแกรม และกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการ และหลักการที่สองการทาให้
คนคุณภาพมีความสุข โดยการให้ผลตอบแทนที่เป็ นตัว เงินและไม่เป็ นตัวเงิน การสัมภาษณ์การ
เข้าออกจากงาน และระบบพี่เลีย้ ง หลักการด้านนี ้ เป็ นกิจกรรมการจัดการคนคุณภาพ ที่เป็ นเรื่อง
ของการอยู่ดี กินดี มีความสุข และการใส่ใจดูแลกันและกัน
4. การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ร่วมแสดงความเห็นด้านนีม้ าจากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเชิงลึก
ทัง้ หมด และประเด็นนี ้ ได้หยิบยกเป็ นสนทนากลุ่มร่วมด้วย จากผลการศึกษาพบว่า การนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ โดยการสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพ ใน
ที่ทางาน มีจดุ มุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างให้คนคุณภาพรูส้ กึ เป็ น
เจ้าของงาน และเติบโตทางความคิด ตลอดจนเกิดการเรียนรู แ้ ละพัฒนาหน้างานอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่ านกิจ กรรมการจัดการคนคุณ ภาพคื อ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การสอนแนะ
(Coaching) และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job rotation) นอกจากนีย้ ัง พบว่า องค์กรที่เข้า
ร่วมในการศึก ษาครั้ง นี ้ทั้ง หมดใช้กิ จ กรรมเหล่า นี ้ในการน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ แต่ มี
รายละเอียดปลีกย่อยในการปฏิบตั ิแตกต่างกัน ดังภาพประกอบ 15
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4.1. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
จากการศึกษา ปรากฏข้อค้นพบคือ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็ นสิ่งที่หวั หน้า
งานต้อ งท า เพื่ อ ให้ค นคุณ ภาพได้ป รับ ปรุ ง และพั ฒ นาศัก ยภาพ ส าหรับ หลัก การให้ข้อ มู ล
ย้อนกลับกระทาตลอดเวลา ทุกระดับ กระทาเป็ นส่วนหนึ่งของงาน ตลอดจนเป็ นการชีใ้ ห้เห็นข้อ
เท็จ และถือเป็ นการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั ข้อมูลย้อนกลับ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมและการพัฒ นา แต่ ทั้ง นีผ้ ู้ได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ ต้อ งเปิ ด ใจกว้างจึ งจะ
สามารถพัฒนาไปได้ นอกจากนีย้ งั พบอีกว่า โลกของการจ้างงานอนาคต การให้ขอ้ มูลย้อนกลับมี
ความจาเป็ นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นตัวอย่างงข้อคิดเห็นของผูใ้ ห้สาคัญว่า
“การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ต้องทาตลอดเวลา และทุกระดับ และทาให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงาน ข้างบนต้องมีวสิ ยั ทัศน์ มันจะได้ถ่ายทอดเป็ นเพลงเดียวกัน และต้องมีเทคนิคในการถ่ายทอดทีใ่ ห้
เห็นว่า เราไม่ได้ตาหนิเขา การจ้างงานอนาคตมีหลากหลายเชือ้ ชาติ สินค้าเปลีย่ นตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ในแต่ละประเทศ ดังนัน้ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับมีความจาเป็ นที่จะทาให้ปรับตัวและปรับการทางาน และ
บางครัง้ ช่วยผ่ อ นคลายต่ อ เหตุการณ์ บ างอย่ างที่เขาหาค าตอบไม่ ได้ห รือ สิ่งที่เขาต้อ งการเรียนรู เ้ หมื อ นกัน
เครือ่ งมือการพัฒนาคนคุณภาพด้านนีจ้ ึงสาคัญ” (PO2)
“การให้ขอ้ มูลย้อนกลับหนูมองว่า สาคัญมาก ถ้าเราต้องการให้ลูกน้องเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม แต่เราต้องคิดด้วยว่า เราจะพูดกับเขาอย่างไร ถ้าเราพูดไม่ดีไปเขาอ่อนไหว วิธีการของหนูคือมี
ข้อเท็จจริงมาพูดด้วย ว่า ถ้าควรปรับปรุงมันเป็ นอย่างไร และถ้ามันเป็ นอย่างนัน้ ส่งผลกระทบอย่างไร ชีใ้ ห้เขา
เห็นเหตุการณ์ อะไรทีเ่ ขาดีแล้วหนูชมเขา และอะไรทีไ่ ม่ดบี อกวิธีการว่าควรพัฒนาอย่างไร บางครัง้ ถ้าคนทีเ่ ขา
เด่นมาก ๆ หนูถามเขาเลยว่า น้องคิดว่า น้องมีวิธีการทีจ่ ะพัฒนาให้ดขี ึน้ อย่างไร แต่หนูย้าเสมอว่า สิ่งเขาทา
มันดีอยู่แล้ว แต่ตอ้ งทาให้มนั ดีย่งิ ๆ ขึน้ ” (S2)

4.2 การสอนแนะ
ผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ มี ค วามเห็ น ว่ า วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ
กระตุ้นให้คิด พัฒ นาวิธีคิ ด และท าให้พ นักงานคุ้นชิ นกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ส าหรับ
เนือ้ หาควรจัดให้ส อดคล้องกับ เรื่อ งส าคัญ ๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ เช่ น แนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป การปรับตัว และเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ใน
กระบวนการผลิต ดังตัวอย่างข้อสนับสนุนของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
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“เวลาสอนแนะ เราต้องกระตุน้ ให้เขาคิด และพัฒนาวิธีคิดของเขา เพือ่ เขาสามารถ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเอง โลกอนาคตเป็ นโลกทีต่ อ้ งสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาเกิดการเรียนรู ้ คิดเองได้ ทาเอง
ได้ และเพียงสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเรียนรู ้ และกระตุน้ ให้เขาคิด ประเทศไทยจะโตไปไม่ได้ ถ้าเรายังคงเลีย้ ง
กันแบบไข่ในหิน เหมือนทีเ่ ราได้รบั มาจากครอบครัว” (PO1)
“การสอนแนะในมุมผมยังคงสาคัญ เราควรโค้ชให้เขารู ว้ ่าโลกเปลี่ยนแล้วคุณจะทา
อย่างไรตรงนีส้ าคัญ เพือ่ รูแ้ นวโน้มของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เพือ่ นบ้าน เหล่านีต้ อ้ งรู ้ ทีส่ าคัญคือ ผูไ้ ด้รบั การ
โค้ช ยินดีทจี่ ะเรียนรู ห้ รือไม่ ซึ่งในการโค้ชต้องทาให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ มาใช้เป็ นประโยชน์ และให้เขา
คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป” (PO2)
“ผมว่าการใช้คนสาคัญมาก งานทีเ่ ขาเคยทาไม่ถนัดหรือทาไม่ได้ เราต้องสอนให้เขาทา
ได้ ต้องมีการสอนงาน เพือ่ ให้เขาได้ปรับตัวและเกิดการเรียนรู ้ อนาคตอาจจะสอนให้คนเรียนรู ก้ บั เทคโนโลยี
หรือหุ่นยนต์ทเี่ ราจะนามาใช้ในการแทนกาลังคนมากขึน้ อย่างไรแล้ว คนยังคงสาคัญกับระบบการผลิต” (S1)

นอกจากนี ้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเห็นว่า การสอนแนะสาคัญ อย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มขึน้ เมื่อพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนแปลง และทักษะ
ความสามารถของคนทางานจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ฉะนัน้ คนคุณภาพจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ได้รบั การโค้ชเรื่องเหล่านีด้ ว้ ย ดังเช่นข้อคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“การสอนแนะ เราใช้เยอะมาก เราเข้าไปสอนหน้างาน และทาให้เขาดูดว้ ย เวลาเกิด
ปัญหาเราคุยให้เขาฟัง และให้เขาแจงปัญหาด้วยว่าเกิดจากอะไร และเป็ นอย่างไร นีย่ ่งิ เครือ่ งจักรทันสมัยเข้า
มาในอุตสาหกรรม 4.0 คิดว่า การสอนแนะสาคัญมากขึ้น ระบบผลิตเปลี่ยนแปลงไป ทักษะ ความรู ้ และ
ความสามารถของคนเปลีย่ นไปด้วย และคนเก่าค่อย ๆ เกษียณ เรารับน้องใหม่เข้ามา เราจาเป็ นต้องสอนแนะ
น้องให้มากขึน้ เพือ่ ให้เขาได้เกิดความคุน้ ชิน ค่อย ๆ ซึมซับการทางานจากรุ่นพี่ ให้เขาได้เรียนรู แ้ ละได้เติบโต
จากตัวเขาเอง” (ST2)
“การสอนแนะ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หนูมองว่า สาคัญ และสาคัญขึน้ เรื่อย ๆ เพราะ
การท างานในกระบวนการผลิ ต ซับ ซ้อ นขึ้น เช่ น บางหน้างานมี แ นวโน้ม ว่ าจ านวนคนลดลง คนมี ทัก ษะ
หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญตามหน้างานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีการทางานกับเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้น ฉะนัน้ คนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ ดังนัน้ การโค้ชพืน้ ฐานแล้วต้องให้เขามี
ความคิด และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญ หา และอีกมุมหนึ่ง หนูมองว่า การโค้ชทาให้นอ้ งมีความมมั่นใจ
เพิ่มขึน้ ในการทางานด้วย เพราะระหว่างเราโค้ชเราก็สอื่ สารกับน้องทัง้ อารมณ์ และความรูส้ กึ ” (ST3)
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4.3 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า
วัตถุ ประสงค์ส าคัญ ของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน คือ เพื่ อเพิ่ ม ทักษะหลากหลาย พัฒ นา
ประสบการณ์ในงานกว้างขึน้ และมองเห็นความหมายของงาน โดยใช้หลักการพืน้ ฐานคือ มีการ
ปูพืน้ ฐานหน้างานก่อนเรียนรูเ้ พิ่ม และสื่อสารให้ผทู้ ่ีจะได้รบั การสับเปลี่ยนทราบว่า งานที่จะไปทา
มีความหมายกับคนคุณ ภาพอย่างไร ทั้งนี ้ เพื่อให้พ วกเขาอยากเรียนรู ้ และเห็นคุณ ค่าในงาน
ยกตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกล่าว่า
“เราต้องการให้เขามีทกั ษะหลากหลาย ถ้าใครพร้อม และมีความสามารถคนนัน้ ถูก
สับเปลีย่ นก่อน แรก ๆ มีปัญหาอยู่บา้ ง แต่เราสือ่ สารให้นอ้ ง ๆ เข้าใจ วิธีการนีเ้ ราพยายามนามาใช้กนั ทุกคน
วิธีการนีม้ ีประโยชน์หลายอย่าง เวลามีใครขาดคนทีเ่ หลืออยู่ทางานแทนได้ คนมีความรู เ้ พิ่มขึน้ จาก 1 เป็ น 2
และจาก 2 เป็ น 3 ไปเรือ่ ย ๆ เมื่อเขาขึน้ เป็ นหัวหน้า เขาเห็นงานกว้างขึน้ และเข้าใจภาพรวมและเชือ่ มโยงการ
ทางานในโรงงานได้มากขึน้ ” (S1)
“ก่อนย้ายน้องไปหน้า งานใหม่ หนูปูพืน้ คือ ความรู ใ้ นหน้างานใหม่ให้ก่อน ถ้าเขามี
มุมมองบวกทาให้ปรับตัวง่ายและเร็ว ทาให้นอ้ งลดความกดดัน หรือรูส้ ึกว่าเป็ นภาระ และหนูสอื่ สารให้นอ้ งรู ้
ก่อนว่างานใหม่ที่เขาไปทาสาคัญกับเขาอย่างไร มันทาให้นอ้ งรู ส้ ึกว่าได้กาไร และอยากเรียนรู เ้ พิ่ม ไม่เบื่อ”

(ST2)
นอกจากนีผ้ ู้ให้ขอ้ มูลส าคัญ ยังมี ความเห็นสอดคล้องกันว่า การทางานใน
ภาคอุตสาหกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และวิธีการนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ดา้ นนีย้ ิ่งมีความสาคัญขึน้ เนื่องจากเครื่องจักร ระบบการผลิต และปั จจัยต่าง ๆ
เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุเช่นนี ้ จึงมีความจาเป็ นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู ใ้ ห้กว้างขึน้ และมีทักษะ
เพิ่มขึน้ ด้วย อีกทัง้ กรณี คนคุณ ภาพเลื่อนสู่ตาแหน่งบริหาร พวกเขาได้เห็นภาพรวมของงานมา
ก่อน หลังจากนัน้ จึงสามารถนาความรู ้ และประสบการณ์ท่ีได้รบั สอนให้กับลูกน้องได้ ดังข้อมูล
สนับสนุนของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญว่า
“…ทาให้พนักงานเรียนรูง้ านได้กว้าง และมีทกั ษะหลากหลาย เรือ่ งนีเ้ ป็ นสิ่งทีข่ าดไม่ได้
เราให้เขาชานาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ ทุกวันนีเ้ ครื่องจักรเปลีย่ น ระบบการผลิตเปลีย่ น พนักงานต้องเห็น
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ภาพรวมของการเปลีย่ นแปลงในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเขา อีกอย่างคือเขาได้เรียนรูว้ ธิ ีการทางานของอีกฝ่ ายหนึ่ง ทา
ให้เขานามาปรับปรุงการทางานฝ่ ายของตน” (H2)
“เราทาเพราะเราต้องการให้เขามีทกั ษะหลากหลาย ยิ่งการเปลีย่ นไปสู่อตุ สาหกรรม 4.0
เครือ่ งจักรเปลีย่ นแปลงพนักงานต้องสับเปลีย่ นไปเรียนรูใ้ ห้กว้างขึน้ ” (H4)
“เราทบทวนทักษะ ทักษะด้านไหนขาดเราเพิ่ม เช่น คนทางานด้านช่าง เพราะใน
สายการผลิตมีเครือ่ งจักรหลายตัว เราบอกว่า เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคเป็ นผูช้ านาญเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งเราบอกได้ แต่การ
เปลีย่ นแปลงของลูกค้า และปัจจัยอีกหลายอย่าง เลยต้องทาให้ม่นั ใจว่า เจ้าหน้าทีช่ ่างไม่ใช่ผูช้ านาญเฉพาะ
ด้าน คุ ณ ต้องเรีย นรู แ้ ละมี ก ารสับ เปลี่ย นหมุน เวียนงาน เมื่อ เครื่อ งจัก รใหม่ ม าคุณ ต้อ งไปดู เรื่อ งนี ้ เรา
สับเปลีย่ นหมุนเวียนงานทีม่ ีลกั ษณะงานทีใ่ กล้เคียงกัน” (C1)

สาหรับการสนทนากลุ่มในประเด็นนี ้ ผูเ้ ข้าร่วมแสดงความเห็นค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุประสงค์ และหลักการในการสับเปลี่ยนหมุน เวียนงานได้แสดงความ
คิดเห็นสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากนีย้ งั มีสิ่งที่น่าสนใจและชวนขบ
คิดคือ จากการสนทนากลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่า การใช้คาว่า “สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน” ทาให้
พนักงานบางส่วนรู ส้ ึกต่อต้าน ว่าพวกเขาต้องทางานเพิ่มขึน้ ซึ่งนอกจากเราสื่อสารให้ พนักงาน
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และสิ่งที่พวกเขาได้ประโยชน์ในอนาคตแล้ว ทางผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็น
ว่า ควรใช้คาว่า “การไปสนับสนุนงาน” ซึ่งทาให้ฟังแล้วรูส้ กึ ยืดหยุ่นขึน้ ทัง้ นีผ้ แู้ สดงความคิดเห็น
ได้ทดลองนาไปใช้กบั ฝ่ ายงานของตนเองแล้วเช่นกัน พร้อมกับการสร้างให้ คนคุณภาพเห็นคุณค่า
ในตน ยกตัวอย่างเช่น การชีเ้ ห็นถึงเหตุการณ์จริง ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เล่าว่า มีอยู่วันหนึ่งตนซึ่งเป็ น
หัวหน้าไม่ได้มาปฏิบตั ิงาน ซึ่งเวลานัน้ มีปัญหาบางอย่างเกิดขึน้ ในหน้างาน และมีนอ้ ง ๆ ที่ผ่าน
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาแล้วเป็ นผูจ้ ัดการปั ญหาให้ผ่ านพ้นไปได้ เมื่อเขากลับมาปฏิบัติงาน
น้อง ๆ เล่าให้เขาฟั ง ถึงสิ่งที่เกิดขึน้ เขาจึงพูดและชีใ้ ห้นอ้ ง ๆ เห็นว่า นี่คือข้อดีของการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานที่นอ้ ง ๆ สามารถตัดสินใจและปฏิบตั ิงานเองได้มากขึน้ จากเหตุการณ์นีท้ าให้ลด
การต่ อ ต้านวิธี การสับ เปลี่ ย นหมุน เวีย นงาน นอกจากนี ้ผู้ให้สัม ภาษณ์ แนะว่า ควรตกลงกับ
พนักงานตัง้ แต่ตน้ ว่า ในองค์กรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ดังเช่นข้อคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญในสนทนากลุม่ ว่า
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“เราใช้คาพูดใหม่ว่า “สนั บสนุ นงาน” มันทาให้เกิดการผ่อนคลายจากการรับรู เ้ ดิม
ข้อดีของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน นอกจากทาให้คนคุณภาพมีทกั ษะหลากหลายแล้ว เมื่ออีกคนไม่อยู่
สามารถทางานแทนกันได้ ต้องบอกว่า ทุกครัง้ ที่ทาลักษณะนีม้ ีทงั้ บวกและลบ หลังจากน้องกลับมาในแผนก
เดิมแล้ว เราประเมินด้วย โดยประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และน้องประเมินตัวเองด้วยว่า เรียนรูอ้ ะไรมาบ้าง
อะไรติดขัด อะไรดีและไม่ดี และควรปรับปรุงอย่างไร ภายหลังใช้วิธีการนี ้ ทาให้นอ้ งมีคาถามมากขึน้ และทา
ให้เราเรียนรู ส้ ่งิ ที่เขาสงสัยเหมือนกัน และบางครัง้ นิสยั การทางานเดิม ๆ ทีเ่ ราเคยชินหรืออาจจะไม่ถูกนักก็ได้
สะท้อนด้วยคนนอกทีเ่ ขาได้มาสับเปลีย่ นในแผนกของเรา” (GS3)

กล่าวโดยสรุป การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ดา้ นนี ้ มีจุดมุ่งหมายหลัก
คือ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างให้คนคุณภาพรูส้ ึกเป็ นเจ้าของงาน และ
การเติบโตทางความคิด ตลอดจนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาหน้างานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสาม
กิจ กรรมหลักคื อ การให้ข้อมูล ย้อนกลับ การสอนแนะ และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้และมีความสาคัญเพิ่มขึน้ กับการพัฒนาคนคุณภาพภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในการเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0
ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ
สาหรับส่วนนีเ้ ป็ นการนาเสอนผลการวิจัยเชิงปริม าณ โดยใช้แบบจาลองสมการเชิง โครงสร้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาหตุคุณลักษณะคนคุณภาพ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
อุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ การศึก ษาครั้งนี ้ก าหนดตัวแปรแฝงภายนอก คื อ
คุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้
นาเสนอข้อมูลแล้วก่อนหน้านี ้ การวิจัยเชิงปริมาณส่วนนีผ้ ูว้ ิจัยนาเสนอข้อมูล แบ่งเป็ น 4 ตอน
ประกอบด้ว ย ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ นคนคุ ณ ภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ตอนที่
3 ผลการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของตัวแปร ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สมมติฐานการวิจัย และตอนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ดังมีรายละเอียดแต่ละตอนต่อไปนี ้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปของภาคใต้ จานวน 360 คน โดยมีรายละเอียดดังเสนอในตาราง 12
ตาราง 12 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปร
1.

2.

บริษัททีป่ ฏิบัติงาน
-A
-B
-C
-D
-E
-F
-G
-H
-J
-K
รวม
จังหวัดทีป่ ฏิบัตงิ าน
- สงขลา
- สุราษฎร์ธานี
- ชุมพร
- ปั ตตานี
- ระนอง
- ตรัง
รวม

จานวน (คน)
(n=360)

ร้อยละ

24
27
118
19
49
18
20
34
19
32
360

6.7
7.5
32.8
5.3
13.6
5.0
5.6
9.4
5.3
8.9
100.0

188
67
34
19
32
20
360

52.2
18.6
9.4
5.3
8.9
5.6
100.0
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ตาราง 12 (ต่อ)
ตัวแปร
3.

4.

5.

จานวน (คน)
(n=360)

ตาแหน่งปฏิบตั ิงานในปั จจุบัน
- ผูจ้ ดั การ
74
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
18
- ผูจ้ ดั การอาวุโส
14
- หัวหน้างาน
138
- ผูช้ ่วยหัวหน้างาน
24
- พนักงาน/เจ้าหน้าที่
92
รวม
360
แผนกหรือฝ่ ายทีป่ ฏิบตั ิงาน
- ผลิต
156
- ประกันและควบคุมคุณภาพ
75
- วิจยั ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
26
- ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
12
- วิศวกรรม
26
- คลังสินค้า
16
- จัดซือ้ วัตถุดิบ
31
- ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
13
- เทคโนโลยีการผลิต
5
รวม
360
ตาแหน่งปฏิบตั ิงานทีบ่ รรจุครัง้ แรก ในบริษัทปั จจุบนั
- ลูกจ้างหรือแรงงานรายวัน
46
- พนักงานรายเดือน
12
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
169
- หัวหน้างาน
110
- ผูช้ ่วยหัวหน้างาน
8
- ผูจ้ ดั การ
12
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
3
รวม
360

ร้อยละ

20.6
5.0
3.9
38.3
6.7
25.6
100.0
43.3
20.8
7.2
3.3
7.2
4.4
8.6
3.6
1.4
100.0
12.8
3.3
46.9
30.6
2.2
3.3
0.9
100.0
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ตาราง 12 (ต่อ)
ตัวแปร
6.

7.

8.

9.

ระยะเวลาปฏิบัติงานในบริษทั ปั จจุบัน (ปี )
- 1-5
- 6-10
- 11-15
- 16-20
- 21-25
- 26-30
- 31-35
- 36-40
รวม
เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
ศาสนา
- พุทธ
- อิสลาม
- คริสต์
รวม
อายุ
- ต่ากว่า 22 ปี
- 22-39 ปี
- 40-54 ปี
- 55 ปี ขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
(n=360)

ร้อยละ

134
79
54
29
23
26
9
6
360

37.0
22.0
15.0
8.0
6.5
7.2
2.6
1.7
100.0

74
286
360

20.6
79.4
100.0

317
42
1
360

88.1
11.7
0.3
100.0

8
207
139
6
360

2.2
57.5
38.6
1.7
100.0
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ตาราง 12 (ต่อ)
จานวน (คน)
(n=360)

ร้อยละ

การศึกษา
ปริญญาตรี (จาแนกตามสาขาทีศ่ ึกษา)

315

87.5

-การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ ชีวอนา
มั-การจั
ย ดการ/การจัดการทั่วไป
-วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ

8
9
37

2.3
2.5
10.2

-วิทยาศาสตร์เคมี/ชีวภาพ
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-เทคโนโลยีอาหาร/วิทยาศาสตร์อาหาร/วิทยาศาสตร์

5
1

1.4
0.3
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57.5

อาหารและโภชนาการ/วิทยาศาสตร์อาหารและ
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
-ประมง/ประมงและเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
-ไม่ระบุ

1
24
23

0.3
6.7
6.3

1
44

3.0
12.2

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

5
4

1.4
1.1

-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-มัธยมศึกษาตอนต้น

32
3

8.9
0.8

360

100.0

ตัวแปร
10.

ปริญญาโท
อื่น ๆ (จาแนกตามวุฒิการศึกษา)

รวม

จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รู ปในภาคใต้มี ทั้งสิ น้ 10 บริษัท ปฏิบัติ งานอยู่ในบริษัท A มากที่สุด (ร้อยละ 32.8) รองลงมา
บริษัท E (ร้อยละ 13.6) และบริษัท H (ร้อยละ 9.4) ตามลาดับ ส่วนใหญ่คนคุณภาพปฏิบตั ิงาน
อยู่ในจังหวัดสงขลาเกินกว่ าครึ่งหนึ่ ง (ร้อยละ 52.2) รองลงมาเกื อบหนึ่ งในห้า ปฏิ บัติ งานใน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 18.6) และปฏิบัติงานในจังหวัดชุม พร และจังหวัดระนอง อัตรา
ใกล้เคี ย งกัน (ร้อ ยละ 9.4 ) และ (ร้อ ยละ 8.9 ) ตามล าดับ ส าหรับ ต าแหน่ ง งานปั จ จุบัน ที่ ค น
คุณ ภาพก าลัง ปฏิ บัติ ง านอยู่ คื อ ต าแหน่ ง หั ว หน้า งาน มากที่ สุด (ร้อ ยละ 38.3) รองลงมา
ตาแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 25.6) และตาแหน่งผูจ้ ดั การ (ร้อยละ 20.6) โดยคนคุณภาพ
ประจาอยู่ในแผนก/ฝ่ ายผลิตมากที่สดุ (ร้อยละ 25.6) รองลงมาประกันและควบคุมคุณภาพ เป็ น
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จานวน สองในห้า (ร้อยละ 20.8) และจัดซือ้ วัตถุดิบเกือบหนึ่งในสิบ (ร้อยละ 8.6) เมื่อพิจารณา
ตาแหน่งที่ คนคุณ ภาพบรรจุครัง้ แรก ในบริษั ทที่ ปฏิ บัติ งานอยู่ปัจ จุบัน คือ ตาแหน่งหนักงาน/
เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 46.9) รองลงมาหัวหน้างาน (ร้อยละ 30.6) และลูกจ้าง/แรงงานรายวัน (ร้อย
ละ 12.8) ส่วนระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในบริษัทปั จจุบนั ส่วนใหญ่อายุงาน 1-5 ปี (ร้อยละ 37.0 )
รองลงมา คือ 6-10 ปี (ร้อยละ 22.0) และ 11-15 ปี (ร้อยละ 15.0) ตามลาดับ
นอกจากนี ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ในภาคใต้ ส่วนใหญ่ เป็ นหญิ งมากกว่าชายกือบสี่ในห้า (ร้อยละ 79.4) และนับถือศาสนาพุทธ
มากที่สดุ (ร้อยละ 88.1) รองลงมาศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 11.7) และศาสนาคริสต์เพียง (ร้อยละ
0.3) ส่วนอายุเกิ น ครึ่ง หนึ่ ง อยู่ระหว่าง 22-39 ปี (ร้อ ยละ 57.5) รองลงมาเกื อ บสองในห้า อยู่
ระหว่ า ง 40-54 ปี (ร้อ ยละ 38.6) และต่ า กว่ า 22 ปี และอายุ 55 ปี ขึ น้ ไป มี จ านวนในอัต รา
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 2.2) และ (ร้อยละ 1.7) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มคนคุณภาพ ที่มี
อายุต่ากว่า 22 ปี พบว่า อายุต่าสุดคือ 19 ปี (ร้อยละ 0.3) และในกลุ่ม อายุ 55 ปี ขึน้ ไป พบว่า
อายุสงู สุด คือ 62 ปี (ร้อยละ 0.3)
สาหรับระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาคใต้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากกว่าสี่ในห้า (ร้อยละ 87.5) รองลงมา
อื่น ๆ ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิช าชีพชัน้ สูง มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มัธ ยมศึกษาตอนต้น (ร้อ ยละ 12. 2) และปริญ ญาโท (ร้อยละ 3. 0) เมื่ อพิ จ ารณาสาขาที่จ บ
การศึกษาในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่ม คนคุณ ภาพที่จ บการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ส่วนใหญ่ เกิน
ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร/วิทยาศาสตร์อาหาร/วิทยาศาสตร์อาหารและภาชนา
การ/วิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี (ร้อยละ 57.5 ) รองลงมาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุต สาหการ (ร้อยละ10.2) และการจัดการ/การจัดการทั่วไป และการจัด การสิ่ง แวดล้อม ความ
ปลอดภัยและชีวอนามัย มีอตั ราส่วนใกล้เคียงกัน คือ (ร้อยละ 2.5) และ (ร้อยละ 2.3) ตามลาดับ
ส่วนในกลุ่มคนคุณภาพที่จบการศึกษาระดับอื่น ๆ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ร้อ ยละ 8.9) รองลงมาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ และประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง
อัตราส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ1.4) และ (ร้อยละ1.1) ตามลาดับ

207
ตอนที่ 2: ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดคุณลักษณะ
คนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
การน าสนอผลการศึก ษาส่ว นนี ้ในแต่ ล ะโมเดลการวัด จะน าเสนอทั้ง 1) ผลการ
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการวัด (Construct reliability and validity) และ 2)
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลการวัดที่สร้างขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดง
ตาราง 13 โดยมีรายละเอียดแต่ละโมเดลการวัดดังต่อไปนี ้
2.1 โมเดลการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รู ปในภาคใต้
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของโมเดลการวัด
พบว่า โมเดลการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปในภาคใต้ ด้านความตรงเชิงเข้าลู่ พิจารณาค่า AVE อยู่ระหว่าง 0.41-0.49 ทุกค่าต่ากว่า
0.50 เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง หรือ ค่า CR อยู่ระหว่าง 0.74-0.91 ปรากฏว่า
มากกว่า 0.70 และค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.57-0.79 ซึ่งอยู่ในเกณ์ระหว่างดีมาก ถึง
ดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตทัง้ 5 ตัวคือ กรอบความคิดเชิงสากล ความสามารถในการ
ทางานกับข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยี การไวต่อปัญหาและการแก้ปัญหาซับซ้อนได้ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ และทักษะด้านคนและสังคม มีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงคือคุณลักษณะ
คนคุณภาพในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
2.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
พบว่า โมเดลการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปในภาคใต้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้
ตรวจสอบปรากฏผลการวิ เ คราะห์ คื อ 2= 607.96, df= 357, 2/df=1.70,RMSEA=0.044,
SRMR=0.043, GFI = 0.90, CFI=0.99 และ NFI=0.97 ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า แบ บจ าลอง
คุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
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2.2 โมเดลการวั ด การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นอุ ต สาหกรรม
อาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ค วามเชื่ อ มั่นและความเที่ ยงตรงของโมเดลการวัด
พบว่า โมเดลการวัด การน าคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปใน
ภาคใต้ ด้านความตรงเชิงเข้าลู่ พิจารณาจากค่า AVE อยู่ระหว่าง 0.57-0.72 ทุกค่ามากกว่า 0.50
และค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง หรือค่า CR อยู่ระหว่าง 0.86-0.96 ทุกค่ามากกว่า 0.70 และ
ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.67-0.91ซึ่งอยู่ในเกณ์ระหว่างดีมาก-ดีเยี่ยม แสดงว่าตัวแปร
สังเกต 4 ตัว ได้แก่ การค้นหาและการดึงดูด การฝึ กอบรมและการพัฒนา การดารงรักษา และการ
สร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางานมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปร
แฝงคือการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลการวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ในภาคใต้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบ
ปรากฏผลการวิเคราะห์คือ 2 = 502.62, df = 204, 2/df = 2.46, RMSEA = 0.064, SRMR =
0.034, GFI = 0.90, CFI = 0.99 และ NFI = 0.98 ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่า แบบจาลองการน าคน
คุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ภาคใต้มี ค วามสอดคล้องกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิ ง
ประจักษ์
2.3 โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ปในภาคใต้
2.3.1 ผลการวิเคราะห์ค วามเชื่ อ มั่นและความเที่ ยงตรงของโมเดลการวัด
พบว่า โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
ด้านความตรงเชิงเข้าลู่ พิจารณาจากค่า AVE ปรากฏว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.46
ต่ ากว่า 0.50 และค่ าความเชื่ อ มั่นของตัวแปรแฝง หรือ ค่ า CR ปรากฏว่าตัวแปรสัง เกตทุก ตัว
มากกว่า 0.70 และเมื่อพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบของอยู่ระหว่าง 0.58-0.84 ซึ่งอยู่ในเกณ์
ระหว่างมาก-ดีเยี่ยม แสดงว่า ตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันต่องาน และความ
ผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงคือ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในด้านที่
ตัวแปรสังเกตนัน้ จะวัด
2.3.2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่าโมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
ในภาคใต้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบ
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ปรากฏผลการวิ เคราะห์คื อ 2 = 224.80, df = 82, 2/d f= 2.74, RMSEA = 0.070, SRMR =
0.048, GFI = 0.92, CFI = 0.98 และ NFI = 0.97 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า แบบจาลองความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภาคใต้ มี ความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.4 โมเดลการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ปในภาคใต้
2.4.1 ผลการวิเคราะห์ค วามเชื่ อ มั่นและความเที่ ยงตรงของโมเดลการวัด
พบว่า โมเดลการวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
ด้านความตรงเชิงเข้าลู่ พิจารณาจากค่า AVE ปรากฏว่า มีตวั แปรสังเกตคือด้านปริมาณงานน ต่า
กว่า 0.50 และค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง หรือค่า CR ปรากฏว่าตัวแปรสังเกตคือด้านปริมาณ
งานน้อยว่า 0.70 และเมื่อพิจารณาค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.71-0.91 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระหว่างดี เยี่ ยม แสดงว่า ตัวแปรสัง เกตได้แ ก่ ด้านปริม าณงาน ด้านคุณ ภาพงาน และด้า น
ทรัพยากรมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝง คือผลการปฏิบตั ิงานในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะ
วัด
2.4.2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลการวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
ภาคใต้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบ
ปรากฏผลการวิเคราะห์คือ 2 = 208.13 df = 74, 2/df = 2.81, RMSEA = 0.075, SRMR =
0.046 GFI = 0.92, CFI = 0.99 และ NFI = 0.98 ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลองผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขอของโมเดลการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้

แบบวัด
1. คุณลักษณะคนคุณภาพ
- กรอบความคิดเชิงสากล
-ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
-การไวต่อปั ญหา และการแก้ปัญหาซับซ้อน
-การเป็ นผูป้ ระกอบการ
-ด้านคนและสังคม

Average
variance
extracted:
AVE

จานวนข้อ

Factor
loading

Construct
reliability:
CR

6
5

0.57-0.70
0.60-0.73

0.84
0.86

0.43
0.47

4
6
8

0.66-0.79
0.65-0.75
0.60-0.73

0.74
0.83
0.91

0.41
0.49
0.45

2 = 607.96, df= 357, p= < 0.01, RMSEA=0.044, SRMR=0.043, GFI = 0.90, CFI=0.99, NFI=0.97
2. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
- การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ
6
0.70-0.86
0.92
0.60
- การฝึ กอบรมและการพัฒนา
9
0.67-0.84
0.96
0.57
- การดารงรักษาคนคุณภาพ
6
0.71-0.91
0.95
0.72
- การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อ
3
0.74-0.80
0.86
0.67
หล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน
2 = 502.62, df= 204, p= < 0.01, RMSEA=0.064, SRMR=0.034, GFI = 0.90, CFI= 0.99, NFI=0.98
3. ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
- ความยึดมั่นผูกพันต่องาน
9
0.60-0.79
0.94
0.52
- ความผูกพันต่อองค์กร
6
0.58-0.84
0.86
0.46
2 =224.80, df= 82, p= < 0.01, RMSEA= 0.070, SRMR= 0.048, GFI = 0.92, CFI= 0.98, NFI=0.97
4. ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
- ด้านปริมาณ
3
0.81-0.86
0.69
0.42
- ด้านคุณภาพ
7
0.71-0.77
0.93
0.56
- ด้านการใช้ทรัพยากร
4
0.79-0.91
0.85
0.59
2 = 208.13, df= 74, p= < 0.01, RMSEA= 0.075, SRMR= 0.046, GFI = 0.92, CFI= 0.99, NFI=0.98
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของตัวแปร
ข้อ มูล ส่ ว นนี ้ ผู้วิ จัย ตรวจสอบข้อ ตกลงเบื ้อ งต้น (Assumption) ก่ อ นน าไปสู่ก าร
วิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาหตุ เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ในระยะที่สอง และสมมติฐานการวิจยั ต่อไป โดยมีการตรวจสอบ 2 ลักษณะหลัก คือ
3.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
ผูว้ ิจัยตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร ว่าเป็ นการแจกจง
แบบปกติหรือไม่ โดยพิจารณาค่า p-value ของความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)
ของตัวแปรสัง เกตทั้ง 14 ตัว พบว่า ค่ า p-value ของทุก ตัวแปรมากกว่ า 0.05 ดัง นั้น ตัว แปร
ทัง้ หมด มีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) รายละเอียดแสดงตามตาราง 14
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่ง ของข้อมูลตัวแปรสังเกต
Mean

S.D.

ความ
เบ้

ความ
p-value
โด่ง

- กรอบความคิดเชิงสากล

4.02

0.52

-0.02

-0.09

0.95

- ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและทักษะด้าน

4.11

0.52

-0.05

-0.16

0.78

-เทคโนโลยี
การไวต่อปั ญหา และการแก้ปัญหาซับซ้อน
- การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3.88

0.50

-0.03

-0.02

0.96

4.14

0.49

-0.04

-0.14

0.84

- ด้านคนและสังคม

4.16

0.44

-0.03

-0.15

0.85

- การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ

3.75

0.65

-0.03

-0.11

0.93

- การฝึ กอบรมและการพัฒนา

3.35

0.75

-0.01

-0.04

0.99

- การดารงรักษาคนคุณภาพ

3.45

0.71

-0.02

-0.06

0.99

- การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคน

3.61

0.69

-0.04

-0.10

0.90

-คุความยึ
ดมั่น่ทผูางาน
กพันต่องาน
ณภาพในที
- ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร

4.08

0.52

-0.05

-0.19

0.73

3.81

0.60

-0.04

-0.15

0.82

- ด้านปริมาณงาน

4.08

0.57

-0.09

-0.15

0.69

- ด้านคุณภาพงาน

3.92

0.50

-0.03

-0.12

0.91

- ด้านการใช้ทรัพยากร

4.17

0.58

-0.14

-0.43

0.07

ตัวแปรสังเกต
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3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การตรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น
โดยใช้ ต รวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสองตั ว (Bivariate relationship) ด้ ว ยการ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งนีค้ ่ทู ่ีมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวแปรการดารงรักษาคนคุณ ภาพ และตัวแปรการฝึ กอบรมและการพัฒ นา โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.84 โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนคู่ความสัมพันธ์
ของตัวแปรน้อยที่สุดคือ ความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรการฝึ กอบรมและการพัฒ นา กับตัวแปร
ความสามารถในการทางานกับข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.09 มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่นาไปใช้ ในการวิเคราะห์สมการ
เชิง-โครงสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ควรมี ค่าสูงกว่า 0.85 ซึ่งทาให้เกิด
ภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) (Kline, 2005) การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทุก ค่ามี ค่าต่ ากว่า 0.85 ดัง นั้น แสดงให้เห็ นว่า ข้อมูลจากตัวแปรชุดนี ้ มี ความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร เหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์สมการโครงสร้างต่อไป รายละเอียดแสดงตามา
ตาราง 15
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ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปร

GL

GL

1.00

IT

0.61

1.00

SEN

0.56

0.61*

1.00

EMP

0.65

0.60*

0.63*

1.00

PS

0.66

0.64*

0.66*

0.78*

1.00

ATT

0.33

0.26*

0.31*

0.33*

0.35*

1.00

TD

.019

0.09*

0.23*

0.20*

0.21*

0.74*

1.00

RET

0.26

0.12*

0.25*

0.22*

0.24*

0.70*

0.84*

1.00

CUL

0.29

0.22*

0.30*

0.28*

0.32*

0.60*

0.68*

0.76*

1.00

TK

0.39

0.40*

0.49*

0.55*

0.57*

0.40*

0.37*

0.40*

0.45*

1.00

ORG

0.29

0.25*

0.39*

0.42*

0.41*

0.39*

0.41*

0.40*

0.40*

0.65*

1.00

QUN

0.37

0.37*

0.45*

0.55*

0.52*

0.31*

0.27*

0.24*

0.32*

0.63*

0.49*

1.00

QUL

0.43

0.44*

0.52*

0.56*

0.61*

0.40*

0.34*

0.34*

0.40*

0.70*

0.52*

0.72*

1.00

RES

0.44

0.50*

0.45*

0.54*

0.59*

0.29*

0.20*

0.23*

0.34*

0.62*

0.48*

0.58*

0.66*

IT

SEN

EMP

PS

ATT

TD

RET

CUL

TK

ORG

QUN

QUL

RES

1.00

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
หมายเหตุ: องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะคนคุณภาพ ได้แก่ GL: กรอบความคิดเชิงสากล
IT: ความสามารถในการทางานกับข้อมูล และทักษะด้านเทคโนโลยี SEN: การไวต่อปั ญหาและ
การแก้ปัญหาซับซ้อน EMP: การเป็ นผูป้ ระกอบการ PS: ด้านคนและสังคม องค์ประกอบที่ 2
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ATT: การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ TD:
การศึกษาและการพัฒ นา RET: การดารงรักษาคนคุณ ภาพ CUL: การสร้างวัฒ นธรรมการ
ทางานเพื่อหล่อหลอมคนคุณ ภาพในที่ทางาน องค์ป ระกอบที่ 3 ความยึ ดมั่ นผูก พั น ได้แก่
TK: ความยึดมั่นผูกพันต่องาน ORG: ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร องค์ประกอบที่ 4 ผลการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ QUN: ด้านปริมาณงาน QUL: ด้านคุณภาพ งาน RES: ด้านทรัพยากร
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย
เบื ้อ งต้น ผู้วิ จั ย วิ เ คราะห์รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ต ามกรอบแนวคิ ด ที่
พัฒนาขึน้ จากข้อมูลการวิจัยในระยะที่ 1 และจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีสมมติฐานหลัก
คือ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมี
ต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
ภาคใต้ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่า 2 =
191.21, df = 71, p-value = 0.00, 2/df = 2.690, RMSEA = 0.069, SRMR= 0.054,
GFI = 0.93 CFI = 0.98, และ NFI = 0.97 จากการพิจารณาค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเหล่านี ้
พบว่า ค่าไค-สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกาหนด ดังนัน้ เมื่อมาพิจารณา
ค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์ ( 2 / df) และค่าดัชนีวัดความกลมกลืนตัวอื่น ๆ พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑ์
หรื อ ยอมรับ ทั้ง หมด พิ จ ารณารายละเอี ย ดตาราง 17 ฉะนั้ น จึ ง แสดงให้เห็ น ว่ า รู ป แบบ
ความสัม พั น ธ์เ ชิ ง สาเหตุ ต ามสมมติ ฐ านที่ ส ร้า งขึ น้ มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์
นอกจากนี ้ ผลการประเมินค่าความสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าอิทธิพลทางตรง ค่าอิทธิพลทางอ้อม และค่า
อิทธิพลรวม ดังแสดงรายละเอียดตามภาพประกอบ 16 และตาราง 17 ดังต่อไปนี ้
ตาราง 16 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน
ดัชนี

เกณฑ์ค่าดัชนีความ
กลมกลืน

ค่าดัชนีจากข้อมูล

ผลของค่าดัชนีความ
กลมกลืน

2
2 / df
RMSEA
SRMR
GFI
CFI
NFI

p-value > 0.05
มีค่าน้อยกว่า 5
≤ 0.80
< 0.08
>0.90
>0.90
>0.90

p = 0.00
2.690
0.069
0.054
0.93
0.98
0.97

ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

215

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
ภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คุณลักษระคนคุณภาพ การ
นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
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ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ
ความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ในภาคใต้

ตัวแปร

คุณลักษณะคนคุณภาพ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

ความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน (สัมประสิทธิก์ าร
ทานาย: R2=0.55)

ผลการปฏิบัติงาน
(สัมประสิทธิก์ ารทานาย:
R2=0.81)

DE

IE

TE

DE

IE

TE

0.56*
0.34*
-

-

0.56*
0.34*
-

0.32*
-0.04
0.68*

0.38*
0.23*
-

0.70*
0.19*
0.68*

2 =191.21, df = 71, p-value = 0.00, 2/df = 2.690, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.054,
GFI = 0.93, CFI = 0.98, NFI = 0.97

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
หมายเหตุ : DE (Direct effect) หมายถึ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรง, IE (Indirect effect) หมายถึ ง
อิทธิพลทางอ้อม, TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total direct effect)
จากภาพประกอบ 15 และตาราง 17 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบัติ
ของคนคุณ ภาพมากที่สุดคือ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พล เท่ากับ
0.68 และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 รองลงมาคื อ คุ ณ ลัก ษณะคนคุ ณ ภาพ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.32 และมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และการนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ - 0.04 ซึ่งไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะคนคุณภาพ
และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.56 และ 0.34 ตามลาดับ
และเมื่อพิจารณาชุดของตัวแปรที่สามารถร่วมกันทานายความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (R2) คุณลักษณะคนคุณภาพ และ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์สามารถร่วมกันทานายความแปรปรวนในความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานได้เท่ากับ 0.55 หรือประมาณร้อยละ 55 ส่วนคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ และการนาคน
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คุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ และความยึ ด มั่น ผู ก พั น ของพนัก งานสามารถร่ว มกัน ท านายความ
แปรปรวนในผลการปฏิบัติงานได้เท่ากับ 0.81 หรือประมาณร้อยละ 81 เมื่อพิจารณาอิทธิพทาง
อ้อมจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะคนคุณภาพส่งผลผ่านความยึดมั่นผูกพันไปยังผลการปฏิบตั ิงานมีค่า
อิทธิพ ลเท่ากับ 0.38 และการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ส่งผลผ่านความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานไปยังผลการปฏิบตั ิงานมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.32 ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะ
คนคุณ ภาพมีอิทธิพ ลทางตรง และทางอ้อมไปยังผลการปฏิบัติ สูงกว่าการนาคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ท่ีส่งผลทางตรงไปยังผลการปฏิบตั ิงานและส่งผลผ่านความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
และนอกจากนีก้ ารศึกษานีย้ ังว่า แม้การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลการปฏิ บัติ แต่ ส ามารถส่ง ผลต่ อ ผลการปฏิ บัติ ได้โดยผ่ านความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งาน
เนื่องจากการศึกษานี ้ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานมากที่สดุ คือ ตัวแปรความยึด
มั่นผูกพันของพนักงาน
ดังนัน้ จึงสรุปข้อค้นพบตามสมมติฐาน ต่อไปนี ้
1. สมุติฐานหลัก: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ การ
นาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพใน
อุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ ตามสมมติ ฐ านมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ พิ จ ารณาได้จ ากค่ า 2 = 191.21, df = 71, p-value= < 0.01, 2/df = 2.690,
RMSEA = 0.069, SRMR = 0.054, GFI = 0.93, CFI = 0.98 และ NFI = 0.97
2. สมมุติฐานย่อย
1. คุณ ลักษณะคนคุณภาพมีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบัติงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ตัวแปรนี ้
มีอิทธิพ ลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ของ
ภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.32 ดังนัน้
จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้อ 1
2. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ - 0.04 และไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงปฎิ เสธสมมุติฐาน
ย่อยข้อ 2
3. ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบัติงาน
ของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
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ตัวแปรนีม้ ีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปของภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.68
ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้อ 3
4. คุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความยึดมั่น ผูกพันของ
พนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ตัวแปร
นีม้ ีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูปของภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.56
ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุติฐาน ย่อยข้อ 4
5. การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง ต่ อ ความยึด มั่น
ผูกพันของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ตัวแปรนีม้ ีอิทธิพลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ปของภาคใต้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์อิทธิ พ ล
เท่ากับ 0.34 ดังนัน้ จึงยอมรับสมติฐาน ย่อยข้อ 5
6. คุ ณ ลัก ษณะคนคุ ณ ภาพส่ ง ผลผ่ า นความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ไปยั ง ผลการ
ปฎิบัติงานของคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของภาคใต้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.38 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานย่อยข้อ 6
7. การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบตั ิงานโดยการ
ส่งผ่ านความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของภาคใต้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.23 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐาน
ย่อยข้อ 7
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากข้อคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เป็ นข้อ คาถาม
ปลายเปิ ด มีผูแ้ สดงความคิดเห็นทั้งสิน้ 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.70 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
การนาเสนอผลการศึกษาส่วนนีป้ ระกอบด้วยข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สาหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ หากกลุ่มตัวอย่างคนใดมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันและ/หรือเหมือนกัน จะจัดอยู่ใน
หมวดเดียวกัน ตลอดจนร้อยเรียงและผูกโยงเนือ้ หาเข้าด้วยกัน โดยที่ผวู้ ิจยั นาเสนอข้อมูลที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น ไว้ในแบบสอบถามเป็ นหลักก่อน และหากประเด็นใดเป็ นที่สนใจ
ผูว้ ิจยั ตามข้อมูลต่อโดยการโทรศัพท์พดู คุยเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ กับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
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ที่รว่ มศึกษาในครัง้ นีด้ ว้ ย หลังจากนัน้ จึงนามาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน การนาเสนอข้อมูล แบ่งเป็ น 4
ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี ้
1. การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ
ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนนี ้มี จานวน 14 คน (ร้อยละ 4) ของกลุ่ม ตัวอย่าง
ทั้ง หมด กลุ่ม ตัวอย่ างเสนอแนะในด้านนี ้คื อ องค์ก รควรวางคนคุณ ภาพให้เหมาะสมกับ งาน
ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถมากที่สุด และรองลงมาคือ ควรรับพนักงานที่มีความรู ้
พืน้ ฐานในสายงานนัน้ ๆ เข้ามาปฏิบตั ิงาน ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ ายผลิตควรรับพนักงานที่มีความรู ้
ด้านเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีป ระมง เป็ นต้น ไม่ ใช่ รบั ทุกสาขาที่ม าสมัครงาน และ
ท้ายสุดควรดึงศักยภาพของคนคุณภาพมาใช้ให้เต็มที่
2. การฝึ กอบรมและการพัฒนาคนคุณภาพ
ผู้แ สดงความคิ ด เห็ น ด้า นนี ้จ านวน 25 คน (ร้อ ยละ 7) ของกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ทั้งหมด ได้ให้ขอ้ เสนอแนะมากที่สุดคือ องค์กรควรมีการจัดฝึ กอบรม และพัฒ นาพนักงานด้วย
หลักสูตรทันสมัย และทันกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็ นหลักสูตรที่นอกเหนือจากเรื่องงาน
โดยตรง แต่มีส่วนสนับสนุนในการทางานให้ดีขึน้ เช่น หลักการจัดการ เนื่องจากเห็นว่า ทุกคนที่
ปฏิ บัติ งานควรท าความเข้าใจเรื่อ งนี ้ด้วย ไม่ ว่ าเป็ น การจัด การเรื่อ งงาน และเรื่องคน อีก ทั้ง
ความสามารถด้านภาวะผูน้ า และภาษาต่างประเทศ ส่วนเรื่องการพัฒนาความรูห้ น้างานองค์กร
ควรพัฒ นาความรู ้ และจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานที่ ปฏิบัติ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ อีกทั้งเห็นว่า การสร้าง
โปรแกรมควรพัฒ นาให้พ นักงานเพิ่มความหลากหลายของทักษะ รองลงมา ควรเปิ ดโอกาสให้
ศึกษาดูง านกับองค์กรภายนอก อาจจะเป็ น บริษั ท สาขาหรือบริษั ทที่ป ระสบความเสร็จ ในการ
ดาเนินงานของอุตสาหกรรมประเภทนี ้ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู ้ และกระตุน้ การเรียนรู ้
ได้มากกว่าวิธีการฝึ กอบรมในห้อง เปิ ดโอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดโปรแกรม
หรือกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับพนักงาน โดยอาจจะให้รุน่ พี่
สอนรุน่ น้อง การสื่อสารทาความเข้าใจถึงความสาคัญของการสร้างความรูแ้ ละการแสวงหาความรู ้
3. การดารงรักษาคนคุณภาพ
ผู้แ สดงความคิ ด เห็ น ด้า นนี ้จ านวน 15 คน (ร้อ ยละ 4) ของกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ทัง้ หมด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า แท้จริงแล้ว การรักษาคนคุณภาพทาได้ยากกว่าการสรร
หาคนคุณภาพ ดังนัน้ องค์กรต้องมีมาตรการที่เป็ นรู ปธรรม และมีความเห็นอีกว่า คนคุณภาพ
จานวนมากพร้อมทุ่มเทให้กบั องค์กร แต่ขณะเดียวกันสถานการณ์จา้ งงานมี ความมั่นคงน้อย และ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานมากจนเกินไปทาให้เกิดความรูว้ ่าตนถูกเอาเปรียบ ทาให้เกิดเจตคติดา้ น
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ลบ จากข้อค้นพบนี ้ ผูว้ ิจัยได้โทรศัพท์พูดคุยเพื่อสอบถามความเป็ นไปของเหตุการณ์จากฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์กับองค์กรที่เข้าร่วมศึกษาครัง้ นี ้ ได้รบั ข้อมูลว่า ช่ว งนีธ้ ุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปประสบวิกฤติทงั้ เรื่องการส่งออก และประเด็น IUU ดังนัน้ การแก้ปัญหาจากวิกฤติ
เหล่านีท้ ่ีกระทาเบือ้ งต้น คือ การลดต้นทุนการผลิต นั่นคือ มี ความจาเป็ นต้องเลิกจ้างพนักงาน
บางส่วน แต่การเลิกจ้างครัง้ นีด้ าเนินไปตามระเบียบของข้อกฎหมายทุกอย่าง และที่หนักกว่านีค้ ือ
บางโรงงานต้องปิ ดโรงงานสาขาและย้ายพนักงานที่มีคุณ ภาพมาทางานในอีกสาขาหนึ่ง ด้วย
ลักษณะเช่นนีอ้ าจจะเป็ นสาหตุหนึ่ง ที่ทาให้คนคุณภาพรูส้ กึ ว่า เขามั่นคงในการจ้างงานน้อย
จากข้อ คิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของกลุ่ม ตัวอย่ างสามารถแยกได้เป็ น 2
ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี ้
ประเด็นแรก เป็ นการดารงรักษาคนคุณภาพด้วยความรู ส้ ึกทางใจหรือ
การให้ความสาคัญ โดยเรียงความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี ้
1) การมอบหมายงานท้า ทาย และหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบสูง ขึ น้
กลุม่ ตัวอย่างรายหนึ่งระบุว่า
“องค์กรมอบหมายงานไม่ได้ยากเกินความสามารถ แต่เป็ นงานที่มากเกินเวลา ทาให้
พนักงานขาดความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และโอกาสทีจ่ ะพัฒนาตนเองเป็ นไปได้นอ้ ย
ซึ่งสาหรับพนักงานทีจ่ บการศึกษามาใหม่ ต้องการการพัฒนาและมองหาความสมดุลก็อยู่กบั องค์กรได้ไม่นาน
โดยรวมทีผ่ ่านมาองค์กรได้สรรหาคนคุณภาพเข้ามามากมาย แต่ยงั ไม่สามารถรักษาคนเหล่านัน้ ไว้กบั องค์กรได้
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเลไทย ยังใช้แรงงานคนเป็ นหลัก ทาให้เกิดความเครียดสูง จึงควรมีเวลาพักผ่อน
การทางาน 6 วันต่อสัปดาห์และรวมชั่วโมงการทางานล่วงเวลาด้วยอาจไม่เหมาะสม” (P 23)

2) การได้รบั โอกาสให้พฒ
ั นา และความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเฉพาะ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควรระบุให้ชัดเจน แจ้งให้ทราบ และปรับตาแหน่ง นอกจากนี ้
กลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะว่า คนคุณภาพที่จบใหม่หรือยังมีประสบการณ์นอ้ ยควรเปิ ดโอกาสให้
เรียนรูแ้ ละพัฒนา ไม่ควรมุ่งให้คนกลุ่มนี ป้ ฏิบตั ิงานเพียงอย่างเดียว เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์ใน
การใช้คนคุณภาพอย่างแท้จริง
3) การใส่ใจความเป็ นธรรมในการจ้างงานควรทั่วถึง กลุ่ ม ตัวอย่า
มองว่า ในองค์กรยังคงเป็ น ระบบอุปถัม ภ์ โดยกลุ่ม ตัวอย่างเห็น ว่า องค์กรควรสร้างขวัญ และ
กาลังใจให้กบั พนักงานตัง้ แต่ระดับคนงานถึงฝ่ ายบริหารไม่ควรเน้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งเป็ นการเฉพาะ
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ประเด็ น ที่ 2 คื อ ผลตอบแทนที่ เป็ น ตัว เงิ น และไม่ เป็ น ตัว เงิ น โดย
เรียงความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี ้ 1) ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและสวัสดิการ ได้แก่
เงินเดือน โบนัส รางวัล และหอพักควรจัดให้เหมาะสม เช่น โบนัส และรางวัล หากพนักงานคนไหน
ปฏิบตั ิงานได้โดดเด่นมากควรมีโบนัสหรือรางวัลตอบแทนให้กับพวกเขา เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ
และกาลังใจ อีกทัง้ ควรประเมินความพึงพอใจของพนักงานในเรื่องนีด้ ว้ ย ส่วนเรื่องเงินเดือน กลุ่ม
ตัวอย่างเสนอว่า ควรพิจารณาความเหมาะสมตามตาแหน่งงาน และความยากง่ายของงานด้วย
2) การเลื่ อนตาแหน่ง ควรมี เกณณ์การพิ จ ารณาให้ชัดเจน และแจ้งให้พ นักงานทราบ และ 3)
ทรัพยากรที่จดั สรรในการทางาน ควรมีเพียงพอ และเข้าไปตรวจดูว่าอะไรขาด และอะไรจาเป็ นต้อง
ใช้
4. การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในทีท่ างาน
ผูแ้ สดงความคิดเห็นด้านนีจ้ านวน 7 คน (ร้อยละ 2) ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
โดยกลุม่ ตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะ เรียงมากไปหาน้อยดังต่อนี ้
1) สร้างวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการทางานร่วมกัน ระหว่าง
รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้เกิดการละลายพฤติกรรม ปรับเจตคติในการทางานร่วมกัน เฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุม่ หัวหน้างาน
2) การสอนงานควรจัดทาเป็ นหลักสูตรหรือเป็ นโปรแกรม และวัตถุประสงค์
ให้ชดั เจนว่า รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่แต่ละคนควรได้รบั การสอนอะไรบ้าง เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานใหม่ได้ยิ่งขึน้
3) ระบบพี่เลีย้ ง ควรดูแลตัง้ แต่ช่วงเป็ นพนักงานใหม่ เพื่อปรับตัวได้เร็วขึน้
และเป็ นการลดปัญหาการเข้าออกจากงาน
4) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ก่อนสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานควรให้ความรู ้
กับพนักงานที่ตอ้ งไปสับเปลี่ยนในตาแหน่งใหม่ก่อนว่าตาแหน่งที่จะไปมีการทางานโดยภาพรวม
อย่างไร และควรกาหนดวัตถุประสงค์รว่ มกันว่าไปแล้วควรเรียนรูเ้ รื่องอะไรบ้าง
5) หัวหน้างานควรสร้างระบบการทางานและวางแผนการทางานให้ชดั เจน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่อ งรู ป แบบความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตุคุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพ การน าคน
คุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ท่ี มี ต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น และผลการปฎิ บัติ ง านของพพนั ก งานใน
อุตสาหกรรมทะเลแปรรูปภาคใต้: การวิจยั ผสานวิธี มี 2 จุดมุ่งหมาย 1) การวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาการให้ค วามหมายคุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพ และ
องค์ประกอบการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ของ
ประเทศไทย และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพ การนา
คนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ ท่ี มี ต่ อ ความยึด มั่น ผู ก พั น และผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ โดยแบ่งการวิจัยเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบคาถามจุดมุ่งหมายข้อที่ 1 การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่ม กับผู้ให้ขอ้ มูล ส าคัญ ทั้งระดับประเทศจานวน 2 องค์กร นั้น คือ กลุ่ม สมาคม
ผูป้ ระกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาคนคุณภาพ และระดับ
ภาค จานวน 2 องค์กร คือ สมาคมผูป้ ระกอบการ และตัวแทนภาครัฐในพืน้ ที่ ตลอดจนเก็บข้อมูล
จากโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 2 โรงงาน จากผูบ้ ริหารระดับสูงในโรงงาน ผูจ้ ัดทรัพยากรมนุษย์
หัว หน้า งาน และคนคุณ ภาพ ระยะที่ 2 เป็ น การวิ จัย เชิ ง ปริม าณใช้แ บบจ าลองสมการเชิ ง
โครงสร้าง เก็บข้อมูลกับกลุ่ม ตัวอย่างคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
จานวน 360 คน โดยสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ: เพื่อศึกษาการให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ
องค์ประกอบและวิธีการ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปในภาคใต้ของประเทศไทย
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1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวนทั้งสิน้ 26 คน แบ่งเป็ น การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกือบสามในสี่ และการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครึง่ หนึ่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญทัง้ หมด นอกจากนี ้ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปเป็ นผูบ้ ริหารที่เติบโตมาจากคนคุณภาพประมาณครึ่งหนึ่งของ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมด
โดยทางานในตาแหน่งหัวหน้างาน ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการ และผูจ้ ดั การแผนอายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 22-39 ปี มีจานวนเกินครึง่ และรองลงมาอายุระหว่าง 40-54 ปี มีประมาณหนึ่งใน
ห้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทัง้ หมด นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่า กลุ่มคนคุณภาพส่วน
ใหญ่ อ ายุร ะหว่ า ง 22-39 ปี มี ป ระมาณสองในห้า ของผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ ทั้ง หมด ส่ ว นระดับ
การศึกษา พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนเกือบ
สามในสี่ และรองลงมาปริญญาโท มีประมาณสามในสิบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมด ตามลาดับ
1.2 คุณลักษณะของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
ภายใต้บริบทการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
จากการศึกษาผู้ให้ข้อ มูลส าคัญ มี ค วามเห็ น สอดคล้องกัน ว่า คนคุณ ภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้ มีคณ
ุ ลักษณะอันประกอบด้วย 5 ลักษณะ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1.2.1 กรอบความคิดเชิงสากล พบว่า คนคุณภาพควรมีลกั ษณะเป็ นคนเปิ ด
ใจเรียนรูแ้ ละตระหนักต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความสามารถในการปรับตัวต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความรับผิดชอบทางธุรกิจและสังคมต่อกระแสโลกด้วย
1.2.2 ความสามารถในการทางานกับข้อมูล และทักษะด้านเทคโนโลยี คน
คุณภาพ พบว่า ควรมีความสามารถในการคานวน และป้อนข้อมูลเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เข้าใจข้อมูลที่แสดงผลออกมา สามารถควบคุมเครื่องจักร และสิ่งประดิษฐ์ใหม่หน้างาน
เข้าใจระบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถประเมิ นประสิทธิ ภาพของ
อุปกรณ์เครื่องมือหรือเครือ่ งจักร
1.2.3 การไวต่อปั ญ หาและแก้ปัญ หาซับซ้อนได้ พบว่า คนคุณ ภาพควรมี
ความว่องไวต่อปั ญ หา และรับรู ไ้ ด้เร็วว่ากาลังจะเกิดปั ญหา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สิ่งประดิษฐ์อตั โนมัติหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ มีความรูห้ รือเชี่ยวชาญต่อปั ญหา
ที่เกิดขึน้ และสามารถประสานการแก้ปัญหาได้
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1.2.4 ทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ พบว่า คนคุณภาพควรมีความรับผิดชอบ
สูง ยังคงเป็ นสิ่งสาคัญและเป็ นพืน้ ฐานที่ขาดไม่ได้ ส่วนมีความสามารถเชิงนวัตกรรม และมีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด
1.2.5 ทักษะด้านคนและสังคม พบว่า คนคุณภาพควรมี ความสามารถใน
การประสานงาน ความสามารถในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นในการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
1.3 องค์ ป ระกอบ และวิ ธี ก าร การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ของประเทศไทย
องค์ประกอบ และวิธีการ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ฯนัน้ เป็ นการศึกษาที่
ให้ความสาคัญ กับบริบทการพัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็ นหลัก จากผลการศึกษาค้นพบ 4
องค์ประกอบหลัก โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
1.3.1 การค้นหาและการดึงดูด การค้นหาและการดึงดูดคน วิ ธีการที่องค์กร
ควรทาคือ การสร้างคนคุณภาพใหม่จากภายนอกองค์กร การสร้างแบรนด์บริษัท การกาหนด
คุณสมบัติคนคุณ ภาพให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงการสรรหาในตาแหน่งสูงขึน้ ควร
พิจารณาจากคนภายในเป็ นอันดับแรก และการจัดวางคนคุณภาพให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
1.3.2 การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา พบว่ า องค์ก รการสร้า งโอกาสไปสู่
บทบาทใหม่ การฝึ กอบรมในที่ทางาน และการศึกษาดูงาน การออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบรม
และการพัฒนา และการสร้างความรูใ้ นที่ทางาน
1.3.3 การดารงรักษาคนคุณ ภาพ พบว่า ควรประกอบด้วย 2 ประการหลัก
หลักการแรก การทาให้คนคุณภาพรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญ ด้วยวิธีการ มอบหมายงานท้าทาย
และหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึน้ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน โปรแกรม และ
กิจ กรรมการพัฒ นาต่ าง ๆ ตอบสนองความต้องการ หลักการที่ สอง การท าให้คนคุณ ภาพมี
ความสุข โดยการให้ผลตอบแทนที่ เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน การสัมภาษณ์การเข้าออกจาก
งาน และระบบพี่เลีย้ ง
1.3.4 การสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อหล่อมคนคุณภาพในที่ทางาน พบ
ผลการศึกษา 3 วิธีการหลักคือ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การสอนแนะ และการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ: เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณลักษณะ
คนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ทมี่ ีต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการ
ปฎิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภาคใต้
การนาเสนอส่วนนี ้ ก่อนนาไปสู่การตอบคาถามการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย
ผูว้ ิจัยจะนาเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี ้ เพื่อสะท้อนเห็นถึงคุณลักษณะพืน้ ฐานของ
กลุ่มคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ อันนาไปสู่การทาความเข้าใจและ
การเชื่ อมโยงในการสร้างคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ และการน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ ให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ต่อมาจึง
นาเสนอการตรวจสอบเครื่องมื อวัดทั้ง 4 ฉบับ คื อ การวัด คุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ การนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ
ซึ่งการตรวจสอบเครื่องมือเหล่านีเ้ ป็ นการยืนยันองค์ประกอบเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดตัว
แปรทัง้ 4 ตัวด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ หลังจากนัน้ จึงนาเสนอรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
คุณลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
และผลการปฏิ บั ติ ง านของคนคุ ณ ภาพในอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ และ
สมมติฐานการวิจยั ดังรายละเอียด สรุปและอภิปรายข้อค้นพบดังต่อไปนี ้
2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มคนคุณภาพ
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ทั้งสิน้
360 คน และกลุ่มตัวอย่างมาจาก 10 บริษัท โดยปฏิบตั ิงานในบริษัท A มากที่สุด เกินสองในห้า
ส่วนใหญ่คนคุณภาพปฏิบตั ิงานอยู่ในจังหวัดสงขลาเกินกว่าครึง่ หนึ่ง สาหรับตาแหน่งงานปั จจุบนั
ที่คนคุณภาพกาลังปฏิบตั ิงานอยู่ คือ ตาแหน่งหัวหน้างาน มากที่สดุ ประมาณเกือบสองในสี่ โดย
คนคุณภาพประจาอยู่ในแผนก/ฝ่ ายผลิตมากที่สุดประมาณหนึ่งในสี่ เมื่อพิจารณาตาแหน่งที่คน
คุณภาพบรรจุครัง้ แรกในบริษัทที่ปฏิบตั ิงานอยู่ปัจจุบนั คือ ตาแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ประมาณ
เกือบครึ่งหนึ่ง ส่วนระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในบริษัทปั จจุบนั ส่วนใหญ่อายุ งาน 1-5 ปี ประมาณ
เกือบสองในห้า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นหญิงมากกว่าชายกือบสี่ในห้า และนับถือศาสนาพุทธ
มากที่สุด เกินสี่ในห้า ส่วนอายุเกินครึ่งหนึ่งอยู่ระหว่าง 22-39 ปี รองลงมา เกือบสองในห้าอยู่
ระหว่าง 40-54 ปี และต่ากว่า 22 ปี และอายุ 55 ปี ขึน้ ไป ในอัตราใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาใน
กลุ่ม คนคุณ ภาพที่มี อายุต่ากว่า 22 ปี พบว่า อายุต่ าสุดคือ 19 ปี และในกลุ่ม อายุ 55 ปี ขึน้ ไป
พบว่า อายุสงู สุด คือ 62 ปี สาหรับระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
มากกว่าสี่ ในห้า เมื่ อพิจ ารณาสาขาที่จ บการศึ กษาในแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่ม คนคุณ ภาพที่จ บ
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การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่ เกิ น ครึ่ง หนึ่ ง จบการศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยี อ าหาร/
วิทยาศาสตร์อาหาร/วิทยาศาสตร์อาหารและภาชนาการ/วิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยี
จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ชีใ้ ห้เห็นว่า คนคุณภาพส่วนใหญ่เป็ น กลุ่มอยู่
ใน เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี โดยที่กลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการทางานในองค์กรที่มีความ
พร้อม และพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีในการทางาน แต่สิ่งที่ขาดและควรเพิ่มเต็มคือ ประสบการณ์
ในการทางานและปฎิสมั พันธ์กับผูอ้ ่ืน และกลุ่มนีพ้ บว่า มีอัตราการเข้าออกจากงานค่อนข้างสูง
นอกจากนี ้ ยังชีใ้ ห้เห็นว่าในองค์กรมีหลากหลายกลุ่ม คือ ตัง้ แต่กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี คือ ตัง้ แต่ 22 –39 ปี เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ อายุตงั้ แต่ 40-54 ปี และเบบีส้ บ์ ูมเมอร์ คือ อายุ
ตัง้ แต่ 55 ปี ขึน้ ไป ดังนัน้ องค์กรควรมีความสามารถในการรับมือและจัดการความหลากหลายที่
เกิดขึน้
เมื่ อ พิ จ ารณาเชื่ อ มโยงระหว่ า งเจเนอเรชั่น อายุ อายุ ง าน การศึ ก ษา และ
ตาแหน่ง พบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ท่ีอายุ 40 ปี ขึน้ ไป และอายุงาน 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ปั จจุบันอยู่ในตาแหน่งผูจ้ ัดการฝ่ ายหรือแผนก ส่วนเจเนอเรชั่น
วาย และเจเนอเรชั่นซี ที่เป็ นนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี อายุงาน 1 ปี หรือ 2 ปี ส่วนใหญ่
เป็ นหัวหน้างาน และหากตาแหน่งว่างลงเมื่อทางานมาแล้วประมาณ 2-3 ปี ได้เลื่อนตาแหน่งมาสู่
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนกหรือฝ่ ายและผูจ้ ดั การ ตามลาดับ นอกจากนีก้ ลุ่มอายุตงั้ แต่ 40 ปี ขึน้ ไป และ
อายุงานไม่ต่ากว่า 10 ปี เข้ามาทางานด้วย วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี นั่นคือ มัยธยมศึกษา
ปี ท่ี 6 หรือเทียบเท่า เข้าทางานครัง้ แรกเป็ นพนักงานรายวันและหรือ/รายเดือ น และปั จจุบนั ส่วน
ใหญ่เป็ นหัวหน้างาน และคนที่อายุงาน 25 ปี ขนึ ้ ไปแต่ไม่ถึง 30 ปี เข้ามาทางานครัง้ แรกตาแหน่ง
หัวหน้างาน ปั จจุบนั เป็ นผูจ้ ดั การแผนกหรือฝ่ าย การศึกษาปั จจุบนั ปริญญาตรี แต่คนกลุ่มนีเ้ ข้า
มาครัง้ แรก การศึกษาไม่ ต่ ากว่าปริญ ญาตรี โดยศึกษาเพิ่ ม เติ ม ภายหลัง ซึ่งข้อ ค้น พบส่วนนี ้
ชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มคนคุณ ภาพที่เป็ นเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซีส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางองค์กรบรรจุให้เข้าทางานครัง้ แรกในตาแหน่งหัวหน้างานเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบีส้ บ์ ูมเมอร์ ใช้การเลื่อนตาแหน่ งโดยอาศัยประสบการณ์ และความสามารถ
เป็ นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบบีส้ บ์ ูมเมอร์ อย่างไรก็ดี กลุ่มนีบ้ างคนที่การศึกษาต่ากว่าปริญญา
ตัง้ แต่เริ่มแรกเข้ามาทางาน และต่อมาได้ศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมระหว่างทางานจนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งระดับสูง สะท้อนให้เห็นว่า คนคุณภาพรุ่นเก่า
สะสมประสบการณ์ และความสามารถในการเลื่อนสูต่ าแหน่งเป็ นสาคัญ ส่วนการศึกษาได้ศกึ ษา
เพิ่มเติม ภายหลัง นอกจากนีย้ ังสะท้อนให้เห็นว่า คนคุณ ภาพที่อยู่ในตาแหน่งบริหารส่วนใหญ่
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาแหน่งรองผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก และผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก คือเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ในขณะที่เบบีบ้ ูมเมอส์ค่อย ๆ ทยอยเกษี ยณ ในขณะที่เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซีจะค่อย ๆ
เข้ามาแทนที่เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ตามลาดับ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
คุณภาพเครื่องวัดแบ่งเป็ น 4 แบบวัด
1) แบบวัดคุณลักษณะคนคุณภาพก่อนนาไปใช้จริงค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ
เท่ ากับ 0.95 และค่ าอ านาจจ าแนกรายข้อ ระหว่า ง 0.35-0.74 และหลัง จากน าไปใช้จ ริง ค่ า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.37-0.68 และค่าความมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สาหรับ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.570.79 แบบจ าลองคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปภาคใต้ มี ความ
สอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูล เชิงประจักษ์ปรากฏผลการวิเคราะห์คือ 2 = 607.96, df = 357,
2/df = 1.70, RMSEA = 0.044, SRMR = 0.043, GFI = 0.90, CFI = 0.99 และ NFI = 0.97
2) แบบวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ก่อนนาไปใช้จริง ค่าความเชื่อ
มันทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 และค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.37-0.82 หลังจากนาไปใช้จริง ค่า
ความมเชื่อมันทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.48-0.79 สาหรับค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.670.91 แบบจาลองการนาคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้ มีความสอดคล้อง
กลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ผลการวิเคราะห์คื อ 2 = 502.62, df = 204, 2/df = 2.46,
RMSEA = 0.064 SRMR = 0.034, GFI = 0.90, CFI = 0.99 และ NFI = 0.98
3) แบบวัด ความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งาน ก่ อ นน าไปใช้จ ริง ค่ า ความ
เชื่อมั่น ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.92 ค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.30-0.76 หลังจากนาไปใช้จริง ค่า
ความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.93 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.35-0.74 สาหรับค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.580.84 แบบจาลองความยึดมั่นผูกพันของพนักงานคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ภาคใต้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์คือ คือ 2 = 224.80,
df = 82, 2/df = 2.74, RMSEA = 0.070, SRMR = 0.048, GFI = 0.92, CFI = 0.98 และ
NFI = 0.97
4) แบบวัดผลการปฏิบตั ิงาน ก่อนนาไปใช้จริงค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.91 ส่วนค่าอานาจจาแนกรายข้อ นั้น มีค่าระหว่าง 0.44-0.73 หลังจากนาไปใช้จริง ค่าความ
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เชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.94 ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-0.73 สาหรับความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง พิจารณาจากค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.71-0.91
2.3 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ทมี่ ีต่อความยึดมั่นผูกพันและผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
ข้อค้นพบสมมติฐานหลัก คือ รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คุณ ลักษณะคน
คุณภาพและการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ตามสมมติฐาน มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่า 2 = 191.21, df = 71, p-value =
0.00, 2/df = 2.690, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.054, GFI = 0.93, CFI = 0.98, และ NFI
= 0.97 ดังนัน้ ข้อค้นพบนีจ้ ึงสนับสนุนสมมติฐานหลัก
2.3.1 คุณลักษณะคนคุณภาพมีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของภาคใต้ มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.32 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้อ 1
2.3.2 การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง ต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ - 0.04 ดังนัน้ จึงปฎิเสธสมมุติฐานย่อยข้อ 2
2.3.3 ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรง ต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของภาคใต้ มีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.68 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้อ 3
2.3.4 คุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง ต่ อ ความยึ ด มั่ น ของ
พนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.56 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุติฐาน ย่อยข้อ 4
2.3.5 การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์มี อิทธิ พ ลทางตรงต่อความยึดมั่น
ผูกพันของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.34 ดังนัน้ จึงยอมรับสมติฐาน ย่อยข้อ 5
2.3 6 คุณ ลักษณะคนคุณ ภาพส่งผลผ่านความยึดมั่ นผูกพัน ไปยังผลการ
ปฎิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.38 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานย่อยข้อ 6
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2.3.7 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบตั ิงาน โดย
การส่งผ่ านความยึด มั่นผูก พันของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ของภาคใต้ มี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.23 ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรับ
สมมติฐานย่อยข้อ 7
อภิปรายผล
การอภิ ปรายผลส่วนนี ้ ผู้วิจัยแบ่ งการอภิป รายออกออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกการ
อภิปรายระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ ส่วนที่สองการอภิปรายระยะที่ 2 การวิจยั เชิงปริมาณ และ
ส่วนที่ 3 การอภิปรายผสานวิธี
1. การอภิปรายระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 คุณลักษณะของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
ภายใต้บริบทการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
1.1.1 กรอบความคิดเชิงสากล
กรอบความคิดเชิงสากล จากข้อคนพบ ถือเป็ นความสามารถอย่างหนึ่ง
ในการสร้างความแข็งแกร่งกับการเผชิญต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม นั่นคือ เป็ นคนเปิ ดใจ
เรียนรู แ้ ละตระหนักต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความสามารถในการปรับตัวต่อความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม และความรับ ผิ ดชอบทางธุ รกิจ และสังคมต่อ กระแสโลกด้วย ซึ่ง
คุณ ลักษณะด้านนีม้ ี เป้าหมายสาคัญ เพื่อสนับสนุนคนคุณ ภาพ ไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพระดับสากล กล่าวคือ การก้าวสู่ตาแหน่งผูน้ าในอนาคตต้องมีความสามารถในการมองเห็น
ความท้าทายในอนาคต และสามารถปรับความท้าทายที่เกิดขึน้ เข้าสู่บริบทองค์กรได้ ซึ่งข้อค้นพบ
นีส้ อดคล้องกับที่ เฟล็ค (Flake, 2015 ) ได้กล่าวว่า กลุ่มคนคุณภาพที่จะก้าวมาอยู่ในตาแหน่ง
ผูน้ าขององค์กรต่อไปนั้น ต้องมี คุณ ลักษณะความสามารถหยั่งเห็น (Insight ability) ต่อกระแส
ความท้าทายไม่ว่าจะเป็ นความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความเป็ นโลกาภิวตั น์
อีกทั้ง ดีลอยต์ (Deloitte, 2018b) ให้ขอ้ สนับสนุนเพิ่ มเติมว่า การเติบโตของเทคโนโลยี และการ
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และความหลากหลายในที่ทางาน (The diversity of workplace)
คุณ ลักษณะด้านนีม้ ีความจาเป็ น ซึ่งเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
(Multicultural) ข้า มวัฒ นธรรม (Cross-cultural) และบริ บ ทเชิ ง กระแสโลก (Global context)
โดยมองว่า คุณ ลักษณะนี ้ เป็ นคุณลักษณะของความเป็ นมนุษย์ ที่เวลานีเ้ ทคโนโลยีไม่สามารถ
แทนที่ได้ (Irreplaceable)
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1.1.2 ความสามารถในการท างานกับ ข้อ มู ล และทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี
ความสามารถในการท างานกับ ข้อ มูล และทัก ษะด้า นเทคโนโลยี พบว่ า คนคุณ ภาพ ควรมี
ความสามารถในการคานวน และป้อนข้อมูลเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าใจข้อมูลที่
แสดงผลออกมา สามารถควบคุม เครื่อ งจักร และสิ่ งประดิษ ฐ์ ใหม่ ห น้างาน เข้าใจระบบ และ
เทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือหรือ
เครื่องจักร คุณลักษณะด้านนีย้ งั คงสาคัญต่อระบบการผลิต แม้ว่าจะพัฒนาไปสู่อตุ สาหกรรม 4.0
การทางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป คนยังคงมีความสาคัญต่อระบบการผลิต การนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ เข้ามา สามารถแทนกาลังคนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะงานที่
ทาซา้ ๆ และไม่ตอ้ งการใช้ความละเอียด อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีหน้างานเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการปรับระบบการผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ดังนัน้ คุณลักษณะคน
คุณภาพกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ จึงสัมพันธ์กนั ด้วยสาเหตุเช่นนี ้ ความสามารถในการทางาน
กับข้อมูล และทักษะด้านเทคโนโลยีของคนคุณภาพ จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมี และคุณลักษณะ
ด้านนีม้ ีความซับซ้อนมากขึน้ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการทางานของคนคุณภาพ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงที่ซบั ซ้อนของกระบวนการผลิต อันเป็ นการเพิ่มความสามารถในการทางาน ซึ่ง
ข้อ ค้น พบนี ้ส อดคล้องกับ อัล บูล ์ อาร์วินด์ และบิ๊ก ก์เฮ (Aulbur, CJ, & Bigghe, 2016, p. 45 )
ที่ว่า ทักษะด้านนี ้ มี ความสาคัญ ในการพัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้ง ดีลอยต์ (Deloitte,
2018 b) มองว่า คุณลักษณะด้านนีเ้ ป็ นความรูแ้ ละความสามารถในการสร้างความเชี่ยวชาญใน
งาน (Specialized tasks) ตลอดจนข้อยืนยันจากการวิจยั ของ พิริยะ ผลพิรุฬห์ และปั งปอนด์ รัก
อานวยกิจ (2560) ยืนยันว่า ทักษะด้านเทคโนโลยี มีนัยสาคัญทางสถิติต่อการพัฒ นาผลิตภาพ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และมีความจาเป็ นที่สดุ ทัง้ แรงงงานวิชาชีพ และแรงงานสายการผลิต
1.1.3 การไวต่ อ ปั ญ หาและแก้ปั ญ หาซับ ซ้อ นได้ การไวต่ อ ปั ญ หาและ
แก้ปัญหาซับซ้อนได้ พบว่า คนคุณภาพควรมีความว่องไวต่อปัญหา และรับรูไ้ ด้เร็วว่ากาลังจะเกิด
ปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งประดิษฐ์อตั โนมัติหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อปั ญหา
ที่ เกิ ด ขึน้ มี ค วามรู ห้ รือ เชี่ ย วชาญต่ อปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ และสามารถประสานการแก้ปั ญ หาได้
เหตุ ผ ลที่ ค นคุ ณ ภาพควรมี คุ ณ ลัก ษณะเช่ น นี ้ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาไปสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0
กระบวนการผลิ ตซับ ซ้อนเพิ่ ม ขึน้ แม้ว่า น าเทคโนโลยีส มัยใหม่ เข้ามาใช้ แต่ การตัด สิน ใจใน
กระบวนการสุด ท้ายยัง คงเป็ น คน ฉะนั้น คุณ ลัก ษณะด้านนี ้ข องคนคุณ ภาพ เพื่ อ สนับ สนุ น
ความสามารถในการทางานของคนคุณภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ซบั ซ้อนของกระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทางาน เนื่องจากเทคโนโลยีไม่สามารถแทนคุณลักษณะด้านนี ้
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ของคนได้ ซึ่งสอดคล้องกับดีลอยต์ (Deloitte, 2018 a) และ เฮเกล ชวาร์ตซ์ และเบอสิน (Hagel,
Schwartz, & Bersin, 2017) ให้ความเห็นว่า ขณะนีเ้ ทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่คณ
ุ ลักษณะด้าน
นีไ้ ด้ นอกจากนี ้ การแก้ปัญหาซับซ้อนนัน้ ปรากฎข้อค้นพบสอดคล้องกับ เฮเกล ชวาร์ตซ์ และเบ
อสิน (Hagel, Schwartz, & Bersin, 2017) พบว่า ทักษะการแก้ปัญ หาซับซ้อน เป็ นทักษะที่คน
สามารถเห็นความสัมพันธ์ของงาน คน และเครื่องจักร ตลอดจนสามารถประสานระหว่างงาน คน
และเครื่องจักรทันสมัย
1.1.4 ทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ ทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ พบว่า คน
คุณ ภาพควรมี ค วามรับ ผิ ด ชอบสู ง ยัง คงเป็ น สิ่ ง ส าคัญ และเป็ น พื ้น ฐานที่ ข าดไม่ ไ ด้ ส่ ว นมี
ความสามารถเชิงนวัตกรรม และมีความยืดหยุ่นทางความคิด เนื่องจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็วของกระแสโลก และการพัฒ นาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องการคนที่มีความคิด
ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กบั องค์กร รวมถึงคนควรเป็ นคนที่ไม่ ยึดติดอยู่กับกรอบ พร้อมจะ
ปรับและเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ฉะนัน้ คุณลักษณะ
ด้านนีส้ นับสนุนให้คนคุณภาพมีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ มีความคิด และสร้างนวัตกรรม ดีลอยต์
(Deloitte, 2018 b) ให้ ค วามเห็ น ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นนี ้เ ป็ นความรู ้แ ละทั ก ษะที่ ส นั บ สนุ น
ความสาเร็จในการสร้างโอกาส (Opportunity) หรือความคิด (idea) ในองค์กร นอกจากนี ใ้ นเชิง
ของนวัตกรรมช่วยให้คนคุณภาพ เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงและเห็นโอกาสของงานในอนาคต
นอกจากนี ้ ผลการศึกษาได้ปรากฎข้อค้นพบสอดคล้องกับChartered Institute of Personnel and
Development (2007) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะคนคุณภาพ ในบริษัทขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น
บริษัท Gordon Ramsay Holdings พบว่า คนคุณภาพเป็ นผูท้ ่ีมีคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร และลักษณะเช่นนีถ้ ือว่าเป็ นสิ่งจาเป็ น และในกรณี ของบริษั ท
Google พบว่า คนคุณภาพเป็ นคนมีคณ
ุ ลักษณะที่เต็มไปด้วยความคิด และคิดท้าทายนอกกรอบ
นอกจากนี ้ ความรับผิดชอบสูงยังคงเป็ น คุณลักษะจาเป็ น และสาคัญ ของคนคุณ ภาพที่องค์กร
ต้อ งการ หากน าคุ ณ ลั ก ษณะนี ้อ ธิ บ ายร่ ว มทฤษฎี ก ารต้อ งการความส าเร็ จ แมคคลี แ ลนด์
(McClelland, 1961, 1965) ถือได้ว่าเป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานของคนกลุ่มนี ้ โดยทฤษฎีนีอ้ ธิบาย
ว่า คนคุณ ภาพเป็ น คนที่ ต้อ งการความส าเร็จ ซึ่ง มี แ รงขับ ด้า นความเป็ น เลิ ศ และความเป็ น
มาตรฐาน เพื่อบรรลุค วามส าเร็จ ซึ่งคุณ ลักษณะของคนในกลุ่ม นี ้คือมี ลักษณะต้องการมี ส่วน
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานสูง
1.1.5 ทักษะด้านคนและสังคม ทักษะด้านคนและสังคม พบว่า คนคุณภาพ
ควรมีความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง ความ
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มุ่งมั่นในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคม นั่นคือ คนคุณ ภาพมี ความสามารถอยู่กับความล้ม เหลว และจัดการความ
ผิ ด พลาดความล้ม เหลวที่ เกิ ด ขึน้ ได้ ตลอดจนการสร้างสัม พัน ธภาพที่ ดี กับ เพื่ อนร่วมงาน ซึ่ง
คุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานและสาคัญของมนุษย์ท่ีเทคโนโลยีแทนที่แทบ
ไม่ได้เลย และคุณลักษณะด้านนีม้ ีความสาคัญเพิ่มขึ น้ อย่างต่อเนื่อง ที่นามาซึ่งความสาเร็จในโลก
ของการทางาน ดีลอยต์ (Deloitte, 2018b) ให้ความเห็นว่า คุณลักษณะด้านนีเ้ ป็ นการสนับสนุน
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปฎิสัมพันธ์กับบุคลอื่น สามารถทาให้คนคุณ ภาพติดต่อ
ประสานกับคนภายในและภายนนอกได้เป็ นอย่างดี นอกจากนีใ้ นเรื่องของการเรียนรูช้ ่วยให้คน
คุณภาพปรับตัวและมีส่วนร่วมภายใต้โลกการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้ เลขาธิการสภา
การศึกษา (2553, น. 2) ให้ความเห็นว่า ทักษะด้านนีเ้ ป็ นการส่งเสริมการทางานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับ พิริยะ ผลพิรุฬห์ และปั งปอนด์ รักอานวยกิจ (2560) ชีว้ ่า ทักษะด้านสังคมมี
นัยสาคัญทางสถิติสาหรับแรงงานวิชาชีพที่สง่ ผลต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานโดยรวม
ส าหรับ ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม ผลการศึกษานีส้ ะท้อนว่า คน
คุณ ภาพควรมี ความสามารถอยู่กับ ความล้ม เหลว และจัดการความผิดพลาดความล้ม เหลวที่
เกิดขึน้ ได้ ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หากพิจารณาร่วมกับทฤษฎีการ
ต้องการความสาเร็จ ของแมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961, 1965) ถือได้ว่าเป็ นคุณลักษณะหนึ่ง
ของคนคุณภาพ กล่าวคือ ต้องการมีสมั พันธภาพกับผูอ้ ่ืนสูง ดังนัน้ ทาให้คนกลุ่มนีม้ ีลกั ษณะการ
สร้างมิตรและให้ความสาคัญกับความรูส้ ึกของผูอ้ ่ืนสูง นอกจานี ้ มณีวรรณ ฉัตรอุทยั (2543, น.
46) ให้ความเห็นว่า พวกที่ประสบความสาเร็จสูง เมื่อประสบความล้มเหลวจะไม่ละโอกาสที่จะ
ประสบความสาเร็จ แต่กลับมีความมุมานะพยายามมากยิ่งขึน้ ในโอกาสต่อไป
หากน าคุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพที่ข้อค้น พบทั้ง 5 คุณ ลัก ษณะข้างต้น ไป
อภิปรายเทียบเคียงกับแบบจาลองเริ่มต้นของผูม้ ีศกั ยภาพสูง และการจัดแบ่งคุณลักษณะคุณภาพ
โดยแบ่ ง เป็ น คุณ ลัก ษณะที่ ได้ม าโดยก าเนิ ด และจากการเรียนรู ้ (People Measures, 2011b,
Tansley et al., 2011) ทั้ง นี ้ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ส าหรับ การพัฒ นาคุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพใน
องค์กร โดยการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพในองค์กร
และเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่า คุณลักษณะด้านใดที่สามารถพัฒนาได้ง่าย และคุณลักษณะด้านใด
ที่ พัฒ นาได้ค่ อ นข้า งจ ากัด และหลัง จากนั้น จะอภิ ป รายให้เห็ น ความเชื่ อ มโยงในการนิ ย าม
ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพภายใต้โลกของการทางานตามหลักคิดของ กาลาร์โด, ไดรว์
และกอนซาเลซ-ครูซ ( Gallardo- Gallardo, Drive, & Gonzalez-Cruz, 2013, p. 290-300) ที่ได้
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แบ่งหลักการนิยามความหมายคนคุณภาพเป็ น 2 แนวคิดหลักคือ การมองคนคุณภาพเป็ นวัตถุ
(Objective approach) และการมองคนคุณ ภาพเป็ น คน (Subjective approach) อัน น าไปสู่
องค์กรประยุกต์ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั นีไ้ ด้อย่างเป็ น เหตุเป็ นผลภายใต้ขอ้ สนับสนุนและบริบทที่
มีความจาเพาะในแต่ละพืน้ ที่ได้ยิ่งขึน้ ฉะนัน้ จึงสามารถแบ่งคุณลักษณะคนคุณภาพได้ 2 ปั จจัย
หลัก ดังต่อไปนี ้
ปั จจั ย แรก คื อ ปั จ จัย พื ้น ฐาน (Foundation factors) กล่ า วคื อ เป็ น
สรรถนะหรือความสามารถ หรือทักษะโดยกาเนิดหรือโดยธรรมชาติ (Natural capacities) ซึ่งยาก
จะเปลี่ยนแปลง และมี ความส าคัญ ต่อศักยภาพของคนคุณ ภาพ ดังนั้น ข้อค้นพบลักษณะคน
คุณ ภาพด้านนีไ้ ด้แก่ การไวต่อปั ญหา และแก้ปัญหาซับซ้อนได้ และทักษะด้านคนและสังคม
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ปั จจัยพืน้ ฐานเน้นไปที่ความสามารถทางปั ญญา การเข้าใจผูอ้ ่ืน และการเข้าใจ
สังคม ซึ่งความสามารถส่วนนี ้ พบว่า เป็ นความสามารถที่คนคุณภาพต้องมีไม่ว่าจะเข้าสู่ยุคการ
พัฒ นาอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่ก็ตามที โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคนและสังคมถือเป็ นพืน้ ฐานที่
สาคัญของความเป็ นมนุษย์ท่เี ทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้ ดังที่กล่าวและอ้างข้อสนับสนุนไว้แล้วข้างต้น
ปั จจั ย ที่ ส อง คื อ ความสามารถสร้า งได้ (Enabling factors) หรื อ
สมรรถนะหรือ ความสามารถหรือ ทัก ษะที่ ไ ด้จ ากการเรีย นรู ้ ได้แ ก่ กรอบความคิ ด เชิ ง สากล
ความสามารถในการทางานกับข้อมูล และทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
จะเห็นได้ว่า ปั จจัยด้านนีอ้ าจเปลี่ยนปั จเจกบุคคลไปตามเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมในการ
แสดงพฤติกรรม ดังนัน้ ปั จจัยเหล่านีส้ ามารถสร้างได้ พิจารณาจากผลการศึกษาคุณลักษณะคน
คุณ ภาพ ในปั จ จัยด้านนีเ้ ป็ นผลมาจากการพัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องสร้างและ/หรือ
พัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านีใ้ ห้เกิดขึน้ เฉพาะอย่างยิ่งกรอบความคิดเชิงสากลเป็ นสิ่งท้าทาย
ใหม่ท่ีมีความจาเป็ นต้องสร้างและ/หรือพัฒนาให้เกิดขึน้ เนื่องจากเป็ นประเด็นความสามารถใน
การเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมิติกระแสโลกเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายแรงงาน กฎหมายประมง และความรับผิดชอบในการผลิต
กับชีวิตมนุษย์ นอกจากนี ้ กรอบความคิดเชิงสากลเป็ นทักษะสาคัญในการก้าวสูต่ าแหน่งผูน้ าใน
อนาคตต้องมีความสามารถในการมองเห็นความท้าทายในอนาคตและสามารถปรับความท้าทาย
ที่เกิดขึน้ เข้าสู่บริบทองค์กรได้ ยกตัวอย่างเช่น ในการพัฒนากรอบความคิดเชิงสากลในประส่วน
ของการเปิ ดใจเรียนรู ้ ตระหนักและปรับตัวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากเชื่ อมโยงไปยัง
ผลการศึกษาการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ พบว่า การพัฒนาพัฒนาคนคุณภาพ โดยการสร้าง
โอกาสสู่บทบาทใหม่ให้ไปเรียนรูง้ านกับบริษัทสาขาในต่างประเทศทาให้คุณลักษณะด้านนนีข้ อง
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คนคุณภาพเพิ่มขึน้ ภายหลังจากกลับมาปฏิบตั ิอยู่ท่ีบริษัทต้นทาง และอีกวิธีการหนึ่งคือ โรงงาน
อุตสาหกรรมทุกโรงงานที่เป็ นป้าหมายในการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เป็ นความหลากลายทาง
วัฒ นาธรรม (Multicultural environment) นั่นคือ แรงงานในกระบวนการผลิตหลากหลายชาติ
พันธ์ ได้แก่ พม่ า กัม พูชาและไทย ซึ่งทางโรงงานจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชาติพันธ์ เพื่ อได้
เรีย นรู ว้ ัฒ นธรรม นิ สัย และความแตกต่ า งของชาติ พัน ธุ์ในการท างาน ซึ่ง ผลปรากฏว่ า การ
ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างแรงงานแต่ละชาติพันธ์เพิ่มขึน้ และลดปั ญหาความไม่
เข้าใจในการสื่อสารร่วมด้วย
ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่า จากข้อค้นพบคุณลักษณะคนคุณภาพ ประกอบด้วย
2 ปั จจัยหลักคือ ปั จจัยพืน้ ฐานหรือความสามารถ หรือทักษะโดยกาเนิดหรือโดยธรรมชาติ และ
ปัจจัยสร้างได้ คือ ทักษะหรือความสามารถที่ได้จากการเรียนรูห้ รือจากการฝึ กฝน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อยืนยันของ ฮินริชส์ (Hinrichs, 1996) ได้ให้ความหมาย คนคุณภาพว่า เป็ นความสามารถตาม
ธรรมชาติท่ีผสมผสานเอกลักษณ์ท่ีได้มาแต่กาเนิด และจากการเรียนรู ้ และเช่นเดียวกับข้อยืนยัน
ของ ทานส์เลย์ และคณะ (Tansley et al., 2007) ให้ค วามเห็ นว่า คนคุณ ภาพ คื อ ลูกจ้างที่ มี
ศักยภาพ ซึ่งในองค์ประกอบของคาว่า ศักยภาพ นั่นคือ ความสามารถ โดยอธิบายว่า เป็ นการ
รวมกันของคุณลักษณะที่มีมาโดยกาเนิด (Innate characteristics) และทักษะที่ได้จากการเรียนรู ้
ซึ่งพนักงานจะนาไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
นอกจากนี ้ห ากน าข้อค้น พบ คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพไปเชื่ อมโยงกับ การ
นิยามความหมายในโลกของการทางานชีใ้ ห้เห็นว่า คุณลักษณะคนคุณภาพทัง้ เป็ นความสามารถ
โดยธรรมชาติหรือโดยกาเนิดหรือพรสวรรค์ และจากการเรียนรูห้ รือพรแสวง ที่ทาให้บุคคลประสบ
ผลสาเร็จอย่างสูงสุด (To achieve outstanding) ในองค์กรถือเป็ นการมองคนคุณภาพเป็ นวัตถุ
(Object approach) นอกจากนีย้ งั มองว่าคนคุณภาพเป็ นพนักงานบางคนที่มีคณ
ุ ลักษณะโดดเด่น
แตกต่างจากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปทัง้ ด้านผลการปฏิบตั ิงาน (High performers) และศักยภาพ
(High potentials ) ไม่ ว่ า จะเป็ น ทั ก ษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้ง ที่ ไ ด้ม าตาม
ธรรมชาติและจากการฝึ กฝนเรียนรู ้ ซึ่งการให้นิยามความหมายเช่นนีเ้ ป็ นการมองว่าคนคุณภาพคือ
ค น บ า ง ค น เท่ า นั้ น (Exclusive subject approach--talent as some people) (GallardoGallardo, Drive, & Gonzalez-Cruz, 2013, p. 295-296)
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า การให้นิยามความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพ
ควรควบคู่กนั ทัง้ สองส่วน เพราะหากว่าคนคุณภาพมีเพียงนัยเดียวที่มีความสามารถโดยธรรมชาติ
แล้ว โลกของการทางานจะขาดแคลนคนคุณภาพ และทาให้การจัดการคนคุณภาพทาได้ยาก หรือ
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อาจจะแทบท าไม่ ไ ด้เลย และนอกจากนี ้แ ล้ว ในการนิ ย ามคุ ณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพจะเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ในการนาไปประยุกต์ในองค์กร ต้องประเมินให้สอดคล้องและเข้า
กันได้กับการปรับ เปลี่ ยนสู่ระบบการผลิ ตแบบใหม่ เนื่ องจากอนาคตเกิ ดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ลักษณะงาน ทักษะ และรู ปแบบการจ้าง ตลอดจนบริบทขององค์กรร่วมด้วย ซึ่งลักษณะคน
คุณ ภาพ มี ความสัม พัน ธ์กับ การนาคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ โดยผ่านระบบการจัด การคน
คุณ ภาพดัง ที่ ก ล่าวไว้ข้างต้น ฉะนั้น ประเด็ น ถัด ไปเป็ น การน าเสนอการน าคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ เพื่อให้เห็นว่าองค์ประกอบใดในการนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีจ ะไปสนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะคนคุณภาพให้เกิดขึน้ ได้
1.2 องค์ ป ระกอบ และวิ ธี ก าร การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้ของประเทศไทย
1.2.1 การค้นหาและการดึงดูด
การค้นหาและการดึงดูด กล่าวคือ สาหรับจุดมุ่งหมายการนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ดา้ นนี ้ พบว่า เพื่อเตรียมคนคุณภาพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และลดปั ญหา
กรณีสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัย และ/หรือมหาวิทยาลัยผลิตกาลังคนไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนีจ้ ากการสัม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ส่วนใหญ่ มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ว่า องค์กรต้องทางานเชิงรุกในการค้นหาและดึงดูคคนคุณภาพ เนื่องจาก
ปัจจุบนั ทักษะ ความรู ้ และความสามารถของกาลังแรงงานตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
น้อยมาก หรืออาจจะแทบไม่ตอบสนอง อีกทัง้ ผูท้ ่กี าลังทางานในองค์กร โดยเฉพาะผูท้ างานอยู่ใน
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) อัตราการเข้าออกจากงานใน
อุตสาหกรรมประเภทนีค้ ่อนข้างสูง ดังนัน้ สิ่งที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกภาคส่วนเห็นด้วยมากที่สดุ คือ
การสร้างคนคุณภาพใหม่จากภายนอกองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
พืน้ ที่ทงั้ ระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรร่วมกัน การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในโรงงานของนักศึกษา หรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญร่วมสอนกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษา แต่
การปฏิบัติลักษณะนี ้ พบว่า องค์กรที่เข้าร่วมศึกษามีการปฏิบัติ เพียงครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดส่วนใหญ่เห็นว่า องค์กรควรใช้วิธีการนี ้ เพื่อปั้ นคนคุณภาพรุน่ ใหม่
จากภายนอกไปพร้อม ๆ กับการสร้างคนภายในองค์กร ส่วนเรื่องการสร้างแบรนด์ของบริษัทเป็ น
ปั จ จัยหนึ่ ง ส าคัญ ที่ ล ะเลยไม่ ได้เช่ น กัน เพราะการสร้างแบรนด์ท่ี ดี ท าให้ค นจดจ า และดึง ดูด
คุณภาพทัง้ ภายในและนอกองค์กรเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานเจเนอเรชั่นวาย และเจ
เนอเรชั่นซี ส่วนการคัดเลือกควรพิจารณาคุณสมบัติในการทากิจกรรมและการเรียนควบคู่กนั ไป
และให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสัมภาษณ์ควรถามเจตคติท่ีมีต่อการ
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พัฒ นาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมด้วย นอกจากนี ้กรณี ตาแหน่ง สูงขึน้ ว่างลงควรพิ จ ารณาคน
ภายในก่อน ต่อมาเมื่อรับคนคุณ ภาพเข้ามาทางานแล้วควรวางคนให้เหมาะกับงาน คุณสมบัติ
คุณลักษณะและตาแหน่ง
จากข้อสรุปข้างต้นเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาด้านคุณภาพของกาลังแรงงานไม่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ปรากฏข้อค้น พบสอดคล้องกับ งานวิจัยของการาคาย์ (Karacay,
2018, p. 121-136) พบว่า ประเด็นปั ญหาการพัฒนาคนคุณภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ คน
กับงานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งการแก้ปัญหาในเชิงการปฏิบตั ิคือ องค์กรต้องเพิ่มความสามารถในการ
ดึงดูดคนคุณ ภาพ ถื อเป็ นหัวใจส าคัญ และทางเลือกหนึ่ง ที่ควรทาคือการสร้างแบรนด์องค์ก ร
นอกจากนี ้ การสร้างความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในชุมชน ปรากฎข้อ
ค้นพบเช่นเดียวกับ Acrecent Financial Corporation (n.d.) ให้ขอ้ สนับสนุนว่า องค์กรควรสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะกาลังแรงงานให้ตอบสนองกับ
ความต้องการขององค์ก รซึ่งถื อ เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ และช่ วยแก้ปั ญ หาความไม่
สอดคล้องของกาลังแรงงานกับตลาดแรงงานที่เป็ นปั ญหาสาคัญ ในปั จจุบนั และกาลังเพิ่มขึน้ ใน
อนาคต อีกทั้งการสร้างความร่วมมื อกับสถาบันการศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามา
ฝึ กงาน อั ล บู ล ์ อาร์วิ น ด์ และบิ๊ ก ก์ เ ฮ (Aulbur, Arvind, & Bigghe, 2016, p. 45) ให้ ข้ อ มู ล
สนั บ สนุ น จากงานวิ จัย ว่ า ถื อ เป็ น การฝึ ก อบรมในเชิ ง การปฏิ บัติ เพื่ อ เตรี ย มก าลัง คนเข้า สู่
ตลาดแรงงาน ซึ่งกาลังคนรุ่นใหม่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคนที่มีความรู แ้ ละการปฏิบัติไปด้วย
และทานองเดียวกันถือเป็ นการทากิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรไปพร้ อม ๆ กัน
อี ก ทั้ง เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ส่ง เสริม ภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร และท้า ยสุด เชื่ อ มโยงไปสู่ก ารดึ ง ดูด คน
คุ ณ ภาพเข้า มาท างานในองค์ก ร ตลอดจนถื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การสร้า งงานและจ้า งงาน
ภายในประเทศ (Job creation and employment) อัน เป็ น การมุ่ง ไปสู่เป้า หมายการพัฒ นาที่
ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 8 (SDGs8) คือ งานที่มีคณ
ุ ค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมื่อนาคนคุณภาพเข้ามาทางานในองค์กรแล้ว การวางคนให้เหมาะกับงาน
และ คุณสมบัติ คุณลักษณะและตาแหน่ง ถือว่ามีความจาเป็ น และนาไปสู่การปฏิบัติในการนา
คนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ดังที่นาเสนอไปแล้วข้างต้น แต่ในทางตรงข้าม ผลการศึกษา จากการ
สัมภาษณ์คนคุณภาพของงานวิจยั ระยะที่ 1 และข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากคนคุณภาพของงานวิจยั
ระยะที่ 2 พบว่า องค์กรยังวางคนให้เหมาะกับงานน้อยมาก ดังนั้น คนคุณภาพจึงเสนอแนะว่า
องค์กรควรวางคนให้เหมาะกับงาน ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ ตลอดจนควร
คัดเลือกพนักงานที่มีความรู พ้ ืน้ ฐานในสายงาน นัน้ ๆ เข้ามาปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ าย
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ผลิตควรรับพนักงานที่มีความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีประมง เป็ นต้น ซึ่งข้อค้นพบ
นี ้ สอดคล้องกับวิลก์ ินส์ (Wilkins, 2012) พบว่า การจัดวางคนคุณภาพไม่สอดคล้องกับตาแหน่ง
งาน หรือเกิดความขัดแย้งในการจัดสรรคนสู่ตาแหน่งงาน เป็ นปั ญหาที่เป็ นอยู่และยังคงท้าทาย
ฉะนั้นสิ่งที่องค์กรควรทาคือ ควรกาหนดกลยุทธ์ในการจ้างงาน เพื่อดึงดูดคนคุณภาพให้เข้ามา
ทางานในองค์กร ทาให้องค์กรสามารถเลือกคนได้หลากหลายยิ่งขึน้
1.2.2 การฝึ กอบรมและการพัฒนา
การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา พบว่ า การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาคน
คุณภาพ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพคนคุณภาพในการเผชิญความท้าทายกับการแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน กิจกรรมการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชย์ดา้ นนีป้ ระกอบด้วย การสร้างโอกาสไปสู่
บทบาทใหม่ การฝึ กอบรมในที่ทางาน และการศึกษาดูงาน การออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบรม
และการพัฒ นา และการสร้างความรู ใ้ นที่ทางาน ทั้งนีก้ ิจกรรมที่มีความสาคัญ ในการเตรียมคน
คุณ ภาพสู่ตาแหน่งบริหารคือ การสร้างโอกาสไปสู่บทบาทใหม่ ได้แก่ การมอบหมายโครงการ
พิเศษ และ/หรือส่งไปเรียนรู ง้ านกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ ซึ่งองค์กรที่เข้าร่วมในการศึกษา
ทัง้ หมด ใช้กิจกรรมเหล่านี ้ นอกจากนีม้ มุ มองของผูบ้ ริหารทุกระดับที่เข้าร่วมในการศึกษา มองว่า
กิจกรรมที่กล่าวถึงนีม้ ีความสาคัญเพิ่มขึน้ ในการสร้างคนคุณภาพไปสู่ตาแหน่งผูบ้ ริหาร สาหรับ
การส่งไปเรียนรู ง้ านในต่างประเทศ ทาให้คนคุณภาพมีความยืดหยุ่นทัง้ เรื่องงานและคนมากขึน้
เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของคน สื่อสารกับคนได้หลายชาติ ความคิดกว้างขึน้ และกล้า
แสดงความคิด ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เป็ นการจัดให้กับคนคุณภาพตัง้ แต่เริ่มแรกเข้าทางาน ได้แก่
การฝึ กอบรมในที่ทางาน ซึ่งขณะนีอ้ งค์กรเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ความต้องการด้านทักษะ
และความสามารถของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป ทาให้องค์กรทบทวนทักษะของพนักงาน เพื่อปิ ด
ช่องว่างทักษะ และความรู ท้ ่ีขาดด้วยวิธีการนี ้ นอกจากนี ้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความเห็นอีกว่า การ
ฝึ กอบรมควรสัมพันธ์กบั ทักษะและงานที่ ปฏิบตั ิ ตลอดจนลักษณะงานที่เปลี่ยนไปในอนาคต แต่
ทัง้ นีก้ ิจกรรมการศึกษาดูงานยัง ปฏิบตั ินอ้ ยมาก ในทางตรงข้ามกลับเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญ
สาหรับการพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 เนื่องจากได้เห็นการปฏิบตั ิจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมด้วย และผลการศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญระดับองค์กรส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจัดกิจกรรมนี ้ ให้คน
คุณภาพเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ ารออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบมและการพัฒนาควรออกแบบให้เพิ่ม
ความหลากหลายของทักษะ เพื่อสามารถทางานได้หลายหน้าที่ท่ีใกล้เคียงกันได้ ส่วนกิจกรรม
สุดท้ายการสร้างความรู ใ้ นที่ทางานมีความสาคัญเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษา
สายอาชี พ ในโรงงานช่ วยปิ ด ช่ องว่าของทักษะที่ขาด และตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
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องค์กรได้ดี และการถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุนเก่า ไปสู่คนรุ่นใหม่มีความสาคัญเพิ่มขึน้ ใน
องค์กรเช่นกัน เนื่องจากเวลานีใ้ นองค์กรมีคนเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี (Generation Z)
เริ่มเข้ามาแทนที่คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งแต่ละเจเนอเรชั่นมีวิธีการทางาน และวิถี
คิดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น องค์กรจึ งมี ความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู ้
ประสบการณ์จากรุ่นเก่า เพื่อให้แต่ละรุน่ ได้อยู่กนั ได้ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนจุด แข็งของแต่ละรุ่น
ด้วย
จากข้อสรุปข้างต้น สาหรับการพัฒนาไปสู่อตุ สาหกรรม 4.0 ความต้องการ
ด้านทักษะและความสามารถของพนักงานเปลี่ยนแปลงไปมีการฝึ กอบรมในที่ทางาน องค์กรใช้
วิธี การทบทวนทักษะ (Re-skills) ของพนักงาน เพื่อปิ ดช่องว่างทักษะและความรู ท้ ่ีขาด ซึ่งข้อ
ค้นพบนีส้ อดคล้อง วิลก์ ินส์ (Wilkins, 2012) พบว่า กรณีท่ีองค์กรอยู่ภายใต้สภาวะของการแข่งขัน
หรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และส่งผลให้ทักษะ และความสามารถของพนักงานไม่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ หรือตอบสนองได้นอ้ ยมาก สิ่งที่องค์กรควรทาคือ การทบทวนทักษะของ
พนักงาน ทัง้ นีเ้ พื่อลดความไม่สอดคล้องของทักษะหว่างคนกับงาน และเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
4.0 การทบทวนทักษะควรกระทาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีแ้ ล้วยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ราส์ สทาชล์ วิล ์ด และบัว เดท (Ras, Stahl, Wild, & Baudet, 2017, p. 428-432) พบว่า การ
พัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ได้รบั ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก
ต้องการทักษะใหม่และสูงขึน้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนนักวิจยั กลุ่มนีย้ งั ยืนอีกว่า หลาย ๆ งานวิจยั พบว่า ลักษณะเดียวกัน ดังนัน้ การฝึ กอบรม
ยังคงเป็ นวิธีการที่สาคัญอยู่ (Classical approach) อาจใช้ วิธีการฝึ กอบรมหน้างาน (On the job
training) หรือ การฝึ ก อบรมในห้อ งเรีย น (Classroom instruction) แต่ ทั้ง นี ้ต้อ งระบุโปรแกรม
ฝึ กอบรมให้สมั พันธ์กบั ทักษะที่ตอ้ งการในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 นอกจากนีย้ งั เห็นว่าควรสร้าง
ความรูใ้ นที่ทางาน หรือการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในที่ทางาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการทางานใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้คาดหวังผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึน้ เช่น คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ คนทางานในยุคนีต้ อ้ งได้รบั การฝึ กอบรม
มาดี และทางานในเชิงปฏิบตั ิได้
การเปลี่ยนผ่านระหว่างเจเนอเรชั่น โดยคนเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี
เริ่มเข้ามาแทนที่คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ซึ่งแต่ละเจเนอเรชั่นมีวิธีการทางานแตกต่างกัน ฉะนัน้ องค์กร
จึงมีวิธีการเพิ่มความรู ใ้ นที่ทางาน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่และ
กิ จ กรรมนี ้มี ค วามจ าเป็ นและส าคั ญ เพิ่ ม ขึ น้ อี ก ด้ว ย ข้อ ค้น พบนี ้ สอดคล้อ งกับ Acrecent
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Financial Corporation (n.d.) ยืนยันข้อค้นพบว่า พนักงานเก่าที่ใกล้เกษียณพกพาประสบการณ์
การทางานค่อนข้างมาก และแต่ละเจเนอเรชั่น มีวิธีคิดและการทางานแตกต่างกันไป องค์กรควร
สร้างองค์ความรู ใ้ ห้เกิดขึน้ ภายในองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทักษะระหว่าง
พนักงานรุ่นเก่าใกล้เกษี ยณกับพนักงานใหม่ โดยพืน้ ฐานแล้วพนักงานใหม่ท่ีเป็ นคนเจเนอเรชั่น
วายและเจเนอเรชั่นซี ยังคงมีประสบการณ์ในการทางานน้อยหรืออาจจะกล่าวได้ว่า อาจจะแทบ
ไม่มีประสบการณ์เลย จึงจาเป็ นต้องเรียนรู ป้ ระสบการณ์จากคนรุ่นเก่า ดังเช่นข้อสนับสนุนการ
พัฒนาคนคุณภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของ ราส์ สทาชิ วิลด์ และเบาเด็ต (Ras, Stahi, Wild, &
Baudet, 2017, p. 428-432) กล่ าว่ า การพัฒ นาคนคุณ ภาพ มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งให้เกิ ด ความ
เชี่ยวชาญ ดังนัน้ องค์กรต้องการบูรณาการไปกับทฤษฎี ความรู ้ การปฏิบตั ิ และประสบการณ์เข้า
ด้วยกัน จึงจะส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กรได้ดี
การสร้างโอกาสไปสู่บทบาทใหม่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการส่งไปเรียนรูง้ านกับ
บริษัทสาขาในต่างประเทศ ซึ่งการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ดว้ ยกิจกรรมนี ้ เป็ นการเตรียมคน
คุณภาพไปสู่ตาแหน่งบริหาร และมองว่า กิจกรรมนีม้ ีความสาคัญมากขึน้ ในอนาคต อันเป็ นการ
สร้างให้คนคุณภาพมีความยืดหยุ่นทัง้ เรื่องงานและคน เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของคน
สื่อสารกับคนได้หลายชาติ ความคิดกว้างขึน้ และกล้าแสดงความคิด จะเห็นได้ว่า การนาคน
คุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ดว้ ยวิธีการนีเ้ ป็ นการสร้างเส้นทางอาชีพสู่ระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักคิดการจัดการคนคุณภาพในระดับสากลที่มีการเคลื่อนย้ายการทางาน (Job move) ของคน
คุณ ภาพไปยัง บริษั ท แม่ ห รือ บริษั ท สาขาในต่ า งประเทศ เพื่ อ เปิ ด มุม มอง เรีย นรู ท้ ัก ษะ และ
ประสบการณ์ใหม่ โดย ลิโอพิส (Llopis, 2015) ยืนยันว่า กิจกรรมนีเ้ ป็ นกิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าในการ
สร้างผูน้ าที่ทาให้บริษัทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกของเขายังคงแข่งขันอยู่ในตลาดระดับ
แนวหน้าได้ นอกจากนีก้ ารย้ายไปเรียนรู ง้ านในต่างประเทศ เพื่อสวมบทบาทหรือตาแหน่งที่มี
ความท้าทายมากขึน้ ด้วยเหตุผลว่า คนเหล่านีม้ ีความจาเป็ นต้องก้าวออกจากพืน้ ที่ท่ีดารงชีวิต
ด้ว ยความคุ้น เคยแทบจะไม่ คิ ด อะไร (Comfort zone) ท าให้ค นกลุ่ ม นี ้มี มุ ม มองใหม่ ใ นการ
สร้างสรรค์ผลงาน และนี่คือความสาเร็จในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอีกมิติหนึ่งก่อนที่
คนคุณภาพเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร มากไปกว่านัน้ ผูว้ ิจัยมีความเห็นว่า กิจกรรมการนาคนคุณภาพ
ไปเรียนรู ใ้ นบริษัทสาขาต่างประเทศ เป็ นการช่วยส่งเสริมและพัฒ นากรอบความคิดเชิงสากลซึ่ง
เป็ นคุณลักษณะสาคัญของคนคุณภาพอีกด้วย

240
1.2.3 การดารงรักษา
การดารงรักษา พบว่า การดารงรักษาคนคุณภาพมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้คน
กลุ่มนีอ้ ยู่ในตาแหน่งเหมาะสมและปฏิบตั ิงานในองค์กรได้ยาวนาน และเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า
ได้รบั ผลย้อนกลับสูงสุดจากการลงทุนในคนคุณภาพ ตลอดจนเป็ นการสร้างความอยู่ดีมีสขุ ให้เกิด
ขึ ้น กั บ คนคุ ณ ภ าพ ในฐานะเป็ นปั จเจกชน (Individual) และในฐานะความเป็ นมนุ ษ ย์
(Humanitarian) ซึ่งการดารงรักษาคนคุณภาพ ปรากฏข้อค้นพบ 2 หลักการ คือ
หลักการแรก คือ การทาให้คนคุณภาพรูส้ ึกว่าตนเองมีความสาคัญ ซึ่ง
ประเด็นนีเ้ ป็ นความรูส้ ึกด้านจิตใจเป็ นหลัก อันเป็ นผลมาจากการมอบหมายงานท้าทายและหน้าที่
ความรับผิดชอบสูงขึน้ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน โปรแกรม และกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการ สาหรับการมอบหมายงานท้าทายกระทาไปพร้อม ๆ
กับการพิจารณาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคนกลุ่มนีเ้ ช่นกัน ผูบ้ ริหารมองว่า หากคน
คุณภาพปฏิบตั ิงานท้าทายที่ได้รบั มอบหมายสาเร็จเขารูส้ ึกภาคภูมิใจในการได้รบั การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน ส่วนคนคุณ ภาพมองว่า การได้ทางานท้าทายเป็ นการได้รบั โอกาสการการพัฒนา
และได้เรียนรู ง้ านใหม่ และพวกเขาต้องมุ่งมั่นที่จ ะทาให้ส าเร็จ และเป็ นความรู ส้ ึกทางใจที่เกิด
ขึน้ กับพวกเขา เป็ นแรงจูงใจภายในของคนคุณภาพ
หลั ก การที่ ส อง คื อ การท าให้ค นคุ ณ ภาพมี ค วามสุ ข โดยการให้
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน การสัมภาษณ์การเข้าออกจากงาน และระบบพี่เลีย้ ง
ซึ่งหลักการด้านนีเ้ ป็ นกิจกรรมการจัดการคนคุณภาพที่เกี่ยวกับการอยู่ดี กินดี มีความสุข และการ
ใส่ใจดูแลกันและกัน
จากข้อสรุปข้างต้น ประเด็นการทาให้คนคุณภาพรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญ
ด้วยการมอบหมายงานท้าทายและหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึน้ ทาให้คนคุณ ภาพรู ส้ ึกว่า ได้
เรียนรูส้ ิ่งใหม่ และได้รบั โอกาสการพัฒนา และมุ่งมั่นทาให้สาเร็จ จะเห็นได้ว่า การใช้กิจกรรมนีใ้ น
การดารงรักษาคนคุณ ภาพเป็ นการตอบสนองแรงจูงใจภายใน เป็ นทางเลือกหนึ่งที่นามาใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดารงรักษาคนคุณภาพ ลักษณะเช่นนีแ้ มคคลีแลนด์ (McClelland,
1961, 1965) สนับสนุนว่า คนที่มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษหรือประสบความสาเร็จ ต้องการทางานที่ทา้
ทาย และต้องการความสาเร็จ เพื่อบรรลุความสาเร็จส่วนตัว และมองว่า ความสาเร็จที่เกิดขึน้ มี
สาเหตุม าจากความพยายามของตนเป็ นส าคัญ หากพิ จารณาเปรียบเทียบข้อค้นพบการรับ รู ้
ระหว่างคนคุณภาพและผูบ้ ริหารต่อการที่คนคุณภาพได้ทางานท้าทาย จะเห็นได้ว่า เป็ นการรับรูท้ ่ี
แตกต่างกัน โดยที่ตวั ของคนคุณภาพ สะท้อนความรูส้ ึกของตนออกมาว่าเป็ นการตอบสนองความ
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ต้องการจากปั จจัยจูงใจภายใน นั่นคือ ได้รบั โอกาสการพัฒ นา เรียนรู ส้ ิ่งใหม่ และมุ่งมั่นทาให้
สาเร็จ แต่ผู้บ ริห ารมองไปที่ คนคุณ ภาพว่า เป็ น การตอบสนองความต้อ งการจากปั จ จัยจูงใจ
ภายนอก นั่นคือ หากมอบงานท้าทายให้กบั คนคุณภาพ เมื่อเขาทาสาเร็จแล้ว ต่ อมาเมื่อได้รบั การ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน จะทาให้คนคุณภาพรูส้ ึกภาคภูมิใจ ส่วนนีช้ ีใ้ ห้เห็นว่า คนคุณภาพให้
ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการจากปั จจัยจูงใจภายในเป็ นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การได้รบั การพัฒนาศักยภาพ และการได้รบั การเรียนรูจ้ ากการทางาน
จากข้อค้นพบข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นว่า การดารงรักษาคนคุณภาพเพื่อให้คนกลุม่ นี ้
ได้อยู่ในตาแหน่งเหมาะสมและปฏิบัติงานในองค์กรได้ยาวนาน และเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า
ได้รบั ผลย้อนกลับสูงสุดจากการลงทุนในคนคุณภาพ เกิดจากความร่วมมือทัง้ ตัวคนคุณภาพซึ่งอยู่
ในฐานะลูกจ้าง และผูบ้ ริหารซึ่งอยู่ในฐานะตัวแทนของผูว้ ่าจ้างหรือองค์กร ลักษณะเช่นนีห้ ากนา
ทฤษฎีความร่วมมือของ บาร์นาร์ด (Bernard, 1938, อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันสุวรรณ, 2558, น.
172-76) มาร่วมอธิบายกับข้อค้นพบ โดยพืน้ ฐานของทฤษฎีนี ้ มีความเชื่อว่า ความร่วมมือจะ
สามารถดารงอยู่ได้เท่ าใดนั้ น ขึน้ อยู่ลักษณะของสัญ ญาที่ ได้ต กลงกัน ไว้ภ ายในองค์ก รว่า จะ
สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ของสมาชิกภายในองค์กรได้ม ากน้อยเพี ยงใดเมื่ อได้ให้ความ
ร่วมมือ ทัง้ นีเ้ นื่องจากองค์กรมีตัวตน และอยู่ได้ดว้ ยความร่วมมือของสมาชิกภายในองค์กร และ
ความร่วมมือนั้นเกิดจากการทาสัญญาเชิ งสังคม ระหว่างสมาชิกภายในองค์กร เพื่อตอบสนอง
ประโยชน์พืน้ ฐานบางอย่างร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิก ดังนัน้ การที่
คนคุณภาพได้รบั การปฏิบตั ิอย่างดีจากองค์กรในการดารงรักษาคนคุณภาพที่ใช้หลักการทาให้คน
คุณภาพรูส้ ึกว่าตนเองมีความสาคัญ และหลักการทาให้คนคุณภาพมีความสุข ทาให้คนคุณภาพ
เกิ ด พั น ธสัญ ญาที่ จ ะตอบสนอง และตอบแทนองค์ก ร ซึ่ ง การตอบสนองและตอบแทนเป็ น
พฤติกรรมที่คนคุณภาพแสดงออกด้วยการกระทา เช่น ความรูส้ กึ ภูมิใจ ความมุ่งมั่นในการทางาน
และท้ายสุดทาให้คนคุณภาพคงอยู่ในองค์กร ดังนัน้ จะเห็นว่า หากทัง้ สองฝ่ ายปฏิบตั ิดีต่อกัน และ
สร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน จะนาไปสูก่ ารตอบสนองซึ่งกันและกันในระดับดี
1.2.4 การสร้างวัฒนธรรมการทางาน
การสร้างวัฒ นธรรมการท างาน เพื่ อ หล่อ หลอมคนคุณ ภาพในที่ ท างาน
กล่ า วคื อ การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นนี ้ พบว่ า มี จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างให้คนคุณภาพรูส้ ึกเป็ นเจ้าของงาน และการเติบโตทาง
ความคิด ตลอดจนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาหน้างานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ
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กิจกรรมแรก การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ โดยพืน้ ฐานแล้วเป็ นสิ่งที่ หัวหน้า
งานต้องทา เพื่อให้คนคุณ ภาพปรับปรุ งและพัฒ นาศักยภาพ และยังพบอีกว่า โลกของการจ้าง
งานอนาคตการให้ขอ้ มูลย้อนกลับมีความจาเป็ นอย่างต่อเนื่อง เพราะในองค์กรมีหลากหลายเชือ้
ชาติ สิ น ค้าแปรเปลี่ ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บ ริโภคในแต่ละประเทศ ฉะนั้น การให้ข้อมูล
ย้อนกลับต้องทาตลอดเวลา และทาทุกระดับ และทาให้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนงาน จึงจะทาให้
คนคุณภาพปรับตัวและปรับการทางานได้สอดรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
กิจกรรมที่สอง คือ การสอนแนะ พบว่า วัตถุประสงค์ของการสอนแนะ
กระตุ้นให้คิด พัฒ นาวิธีคิ ด และท าให้พ นักงานคุ้นชิ น กับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป ส าหรับ
เนื ้อ หา ผู้ให้ข้อ มูล ส าคั ญ ส่ ว นใหญ่ แ นะว่ า ควรจัด ให้ส อดคล้อ งกับ เรื่ อ งส าคั ญ ๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ป
การปรับ ตัว และเรีย นรู เ้ ทคโนโลยี ใหม่ ในกระบวนการผลิ ต และยัง พบอี ก ว่ า การสอนแนะมี
ความสาคัญอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึน้ เมื่อพัฒนาไปสู่อตุ สาหกรรม 4.0 เนื่องจากเทคโนโลยีใน
การผลิตเปลี่ยนแปลง และทักษะความสามารถของคนทางานจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ฉะนัน้ คน
คุณภาพจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งได้รบั การสอนแนะเรื่องเหล่านีเ้ ช่นกัน
กิจกรรมที่สาม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน วัตถุประสงค์สาคัญของ
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน คือ เพื่อเพิ่มทักษะหลากหลาย พัฒนาประสบการณ์ในงานให้กว้าง
ขึน้ และมองเห็นความหมายของงาน นอกจากนี ้ พบว่า การทางานในภาคอุตสาหกรรม การ
สับเปลี่ยนงานเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีความสาคัญเพิ่มขึน้ เนื่องจากเครื่องจักร ระบบการ
ผลิต และปั จจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุเช่นนี ้ จึงมีความจาเป็ นที่ผู้ปฏิบตั ิงานต้องเรียนรู ใ้ ห้
กว้างขึน้ และมีทักษะเพิ่มขึน้ ด้วย อีกทัง้ กรณีคนคุณภาพเลื่อนสู่ตาแหน่งบริหาร พวกเขาได้เ ห็น
ภาพรวมของงานมาก่อน หลังจากนัน้ จึงสามารถนาความรู ้ และประการณ์ท่ีได้รบั นีไ้ ปสอนให้กับ
ลูกน้องได้
จากข้อสรุปข้างต้น ประเด็นการสอนแนะเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่องค์กรนามาใช้
และ มีความสาคัญอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึน้ เมื่อพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 เนื่องจากเทคโนโลยี
ในการผลิตเปลี่ยนแปลง และทักษะความสามารถของคนทางานจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น
เนื ้อ หาในการสอนแนะต้อ งสอดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ น แนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป การปรับตัว และเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ใน
กระบวนการผลิต ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับ สเทรเพค (Strzepek, 2018) พบว่า การสอนแนะ เป็ น
เครื่องมือหนึ่งที่สาคัญในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 เนื่องจากคนต้องมีทงั้
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ทัก ษะด้านความรู ้ (Hard skills) และทัก ษะด้า นอารมณ์ (Soft skills) ฉะนั้น องค์ก รได้มี ก าร
กาหนดทักษะ และความรู ต้ ่าง ๆ ที่ ต้องการให้ส อดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ย นแปลงไป
ดังนัน้ การสอนแนะ จึงทาให้คนเกิดความคุน้ ชินกับสภาพแวดล้อมและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกับความท้าทายที่เกิดขึน้ เพื่อให้เข้ากันได้กบั การดารงอยู่ในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ จากผลการศึกษาพบว่า เป็ นเครื่องมือสาคัญที่ขาด
ไม่ได้ และควรสร้างให้เป็ นวัฒ นธรรมการทางนขององค์กร เพื่อปรับปรุ งและพัฒ นาศักยภาพ
ผูว้ ิจยั มองว่า วิธีการนีม้ ีความเหมาะสมในการนามาใช้กบั คนคุณภาพ เนื่องจากโดยพืน้ ฐาน คน
กลุ่มนีต้ อ้ งการได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน ดังเช่น ข้อสนับสนุนของ แมค
คลี แ ลนด์ (McClelland, 1961, 1965) กล่ า วว่ า กลุ่ ม คนที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษ หรื อ คนที่ ต้ อ ง
ความสาเร็จ ต้องการมีขอ้ มูลย้อนกลับในผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อปรับปรุงตนเอง
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน จากผลการศึกษาค้นพบ วิธีการนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับ เฟล็ค (Llopis, 2015 ) สนับสนุนว่า วิธีการนีเ้ ป็ นเครื่องมือสาคัญของ
องค์กรที่กา้ วสู่ระดับสากลและ/หรือองค์กรที่เป็ นบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากเป็ นการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะหลากหลาย เห็ นมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากหน้างานเดิม และเห็นภาพในการ
ทางานกว้างขึน้ และเป็ นประโยชน์อย่างมากที่จะสร้างไปสูผ่ นู้ าในอนาคต
จากข้อสรุปและการอภิปรายข้อพบในประเด็นต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า งานวิจยั นี ้
และงานวิจยั ที่ศึกษาก่อนหน้านี ้ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ มีปฎิสมั พันธ์เชื่อมโยงกับกับ
บริบทสิ่ งแวดล้อมในแต่ล ะระดับตามเงื่อนไขของช่ วงเวลา ทั้งปั จ จัยภายในองค์กร และปั จ จัย
ภายนอกองค์กร และในที่นีค้ ือ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กระแสโลก และคุณลักษณะ
ของอุตสาหกรรม โดยที่การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ มีความสาคัญเพิ่มขึน้ ด้วยสาเหตุใหญ่
คือกาลังแรงงานเชิงคุณ ภาพมี ความสอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมน้อย หรือ
อาจจะแทบน้ อ ยมาก (Skills mismatch) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้เพิ่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ เข้า สู่
ตลาดแรงงานใหม่ และคนคุณ ภาพที่กาลัง ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรจาเป็ นพัฒ นาทักษะ ความรู ้
ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ ยนแปลง ฉะนัน้ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ในงานวิจยั นี ้ เริ่มต้นตัง้ แต่การค้นหาและดึงดูด การฝึ กอบรมและการพัฒนา การดารงรักษา และ
การสร้างวัฒนธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน เหล่านีถ้ ือเป็ นการจัดการ
ทุนมนุษย์ ที่เกิดขึน้ จากทุนมนุษย์ขององค์กรมีการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และถือ
เป็ นสินทรัพย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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จากงานวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการพยายามสารวจคุณลักษณะคนคุณภาพ และ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ภายใต้บริบทการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดังที่ได้สรุปและ
อภิปรายข้างต้น เมื่อเชื่อมโยงการศึกษานีเ้ ข้ากับทฤษฎีมมุ มองฐานทรัพยากร โดยมอง 2 ประเด็น
หลัก คื อ ประเด็ นแรกคนคุณ ภาพเป็ น สิ นทรัพ ย์ท่ี มี คุณ ค่า อัน เนื่ องมาจากมี ศักยภาพ ทักษะ
ความรู ้ และความสามารถ ในที่นีห้ มายถึง คุณลักษณะคนคุณภาพ และอีกประเด็นหลัก คือ เป็ น
สินทรัพย์ท่ีมีอัตลักษณ์ นั่นคือ ทุนมนุษย์ ยากที่จะทดแทนได้ และมีไม่เพียงพอในตลาดแรงงาน
และความต้องการขององค์กรอีกด้วย ดังนัน้ องค์กรจึงต้องมีความสามารถในการจัดการทุน โดย
การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ทั้งนีก้ ารพิ จารณาประโยชน์
สูงสุดในการศึกษานีค้ ือ การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ และความยึดมั่นผูกพัน
ของคนคุ ณ ภาพ ฉะนั้น การศึ ก ษาระยะที่ 2 ผู้วิ จัย ศึ ก ษารู ป แบบความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ
คุณลักษณะคนคุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
และผลการปฏิ บัติง านของคนคุณ ภาพในอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในภาคใต้ รวมถึ ง
สมมติฐาน ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึน้ ในงานวิจยั นี ้ ดังจะกล่าวถึงต่อไป
2. การอภิปรายระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 การพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คุณลักษณะคนคุณภาพ การ
น าคนคุ ณ ภาพไปใช้ ป ระโยชน์ ที่ มี ต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งาน และผลการ
ปฏิบัติงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในภาคใต้
ข้อค้นพบสมมติฐานหลัก คือ รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ คุณ ลักษณะคน
คุณภาพ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่มี ีต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของคน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ตามสมมติฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ ง ประจั ก ษ์ จากผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า 2 = 191.21, df = 71, p-value = 0.00, 2/df =
2.690, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.054, GFI = 0.93, CFI = 0.98, และ NFI = 0.97 ข้อ
ค้นพบนีจ้ ึงสนับสนุนสมมติฐานหลัก และข้อค้นพบสมมติฐานย่อยดังต่อไปนี ้
2.1.1 คุณลักษณะคนคุณภาพ มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ตัวแปร
นีม้ ี อิทธิพ ลทางตรงต่อผลการปฏิบัติ งานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของ
ภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.32 ดังนัน้
จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้อ 1
จากข้อ สรุ ป ผลการศึ ก ษาข้า งต้น พบว่ า คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ หากนา
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ทฤษฎีการต้องการความสาเร็จของแมคคลีแลนด์ดา้ น (McClelland, 1961, 1965) มาอธิบายข้อ
ค้นพบนี ้ แมคคลีแลนด์ สนับสนุนว่า คนคุณภาพมีคุณ ลักษณะที่นาไปสู่ความสาเร็จในผลการ
ปฏิบัติ งานสูง ตลอดจนมี ผลการปฏิบัติ งานโดนเด่นกว่าคนทั่วไป เนื่องจากคนคุณ ภาพเชื่อว่า
ความสาเร็จเป็ นเรื่องความสามารถและแรงขับความเป็ นเลิศ ความเป็ นมาตรฐาน ซึ่งคุณลักษณะ
ของคนกลุม่ นีค้ ือ ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานสูง หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มี
ความมุ่งมั่น และเมื่อประสบความล้มเหลว จะไม่ละโอกาสที่จะประสบความสาเร็จ และกลับมี
ความมุมานะมากขึน้ ฉะนัน้ หากพิจารณาย้อนกลับไปที่คณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพตามข้อค้นพบใน
งานวิจยั นีข้ องระยะที่ 1 พบว่า คุณลักษณะเหล่านีท้ ่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ นั่นคือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึ งความรับผิดชอบ ความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของงงาน และ
ตระหนักต่อหน้าที่ความรับผิ ดชอบ และทักษะด้านคนและสังคม นั่นคือ ความสามารถในการ
จัดการความล้มเหลว อีกทัง้ กาล์ลาร์โด ไดรว์ กอนซาลีซ –ครูซ (Gallardo, Drive, & GonzalezCruz, 2013, p. 290-300) สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างคุณ ลักษณะคนคุณ ภาพ กับผลการ
ปฏิ บัติ ง าน โดยตั้ ง อยู่ บ นพื ้น ฐานแนวคิ ด การมองคนคุ ณ ภาพเป็ นคนบางส่ ว นขององค์ก ร
(Exclusive subject approach) ว่ า คนที่ มี ผ ลการปฏิ บัติ ง านสู ง หรื อ มี ค วามส าเร็จ ในงาน มี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของบุคคลนัน้ ๆ (Characteristics) ด้วย และบ่อยครัง้ ส่วนใหญ่ มี
ความสัมพันธ์กบั คนคุณภาพ (talented individuals)
นอกจากนี ้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะคนคุณภาพที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานคนคุณ ภาพ โดยพยายามหาความสัม พัน ธ์ และ
ความสามารถในการทานายปั จจัยพืน้ ฐาน (Foundation factors) หรือปั จจัยที่มาโดยธรรมชาติ
และปั จจัยที่สามารถสร้างได้ (Enabling) มาเป็ นองค์ประกอบในตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะคนคุณภาพที่
มีต่อผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า ความสามารถด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว และอารมณ์สังคม มีอิทธิพ ลต่อผลการปฏิบัติ งาน (Tansley, 2011, p. 266274) หากนาหลักคิดนีไ้ ปเทียบเคียงกับผลการศึกษาคุณลักษณะคนคุณภาพ ที่ได้จากการศึกษา
ครั้ง นี ้ ได้แ ก่ 1) การไวต่ อ ปั ญ หา และการแก้ปั ญ หาซับ ซ้อ น ถื อ ว่ า เป็ น ความสามารถด้า น
สติ ปั ญ ญา 2) ความสามารถในการท างานกั บ ข้อ มู ล และทั ก ษะด้า นเทคโนโลยี ถื อ ว่ า เป็ น
ความสามารถในการเคลื่อนไหว และ 3) ทักษะด้านคนและสังคม ถือว่าเป็ นความสามารถด้าน
อารมณ์สงั คม ยิ่งไปกว่านัน้ ข้อยืนยันเชิงประจักษ์ยงั พบอีกว่า ความสามารถด้านสติปัญญาเป็ น
ตัวทานายผลการปฏิบตั ิงานที่เข้มแข็ง (Schmidt & Hunter, 1998) ทัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละกลุ่ม ที่จัดอยู่ในระดับ A, B และ C พบว่า มีองค์ประกอบของความสามารถ
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ด้า นปั ญ ญา บุ ค ลิ ก ภาพ และแรงจู ง ใจแตกต่ า งกัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความสามารถด้า น
สติ ปั ญ ญา (Murray &Herrnstein, 1994) ต่ อ มาได้น าคุ ณ ลั ก ษณะ บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ก ษะ และ
ความสามารถ มาเป็ นตั ว ท านายผลการปฏิ บั ติ ง านของคนคุ ณ ภาพ พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะ
บุคลิกภาพ และทักษะของพนักงานมี อานาจในการทานายผลการปฏิบัติงานเช่ นกัน (Klein &
Miles, 2003; Pepermans, Vloeberghs & Perkisas, 2003)
2.1.2 การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลเท่ากับ - 0.04 และไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงปฎิเสธสมมุติ
ฐานย่อยข้อ 2 แต่ทงั้ นีพ้ บว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ส่งผลผ่านความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานไปยังผลการปฏิบตั ิงาน
จากข้อสรุ ปผลการศึกษาข้างต้น พบว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ไม่มี
อิทธิ พ ลทางตรง ต่อผลการปฏิบัติ งานของคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของ
ภาคใต้ กล่าวคือ โดยพืน้ ฐานตามหลักการทางทฤษฎีแล้ว อธิบายด้วยทฤษฎีมุมมองทรัพยากร
ว่า องค์กรเน้นให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ภายในเป็ นสาคัญ และมุ่งนาทรัพยากรมนุษย์ไป
ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด การเกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากทาให้ทรัพยากรมนุษย์มี
ผลการปฏิบตั ิงานสูงขึน้ แล้ว ต้องทาให้ความยึดมั่นนผูกพันของพนักงานสูงด้วย (Pfeffer, 1994;
Wood, 1996) นอกจากนี ้ ทฤษฎีความร่วมมื อของบาร์นาร์ด ได้กล่าวไว้ว่ า การนาทรัพ ยากร
มนุษย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ต้องมีการร่วมมือกันทัง้ องค์กร และเป็ นเสมือนสัญญาที่ได้
ตกลงกันไว้ภายในองค์กรว่า จะสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ของสมาชิกภายในองค์กร ได้มาก
น้อยเพียงใด เมื่ อได้ให้ความร่วมมื อ และองค์กรพยายามก่อให้เกิดผลลัพ ธ์ ท่ีพึงประสงค์ หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า พยายามใช้ประโยชน์จ ากทรัพ ยากรมนุษย์ให้เกิดผลที่พึงพอใจ โดยองค์กร
กาหนดเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนรับรู ร้ ่วมกัน เพื่อ
ตอบสนองไปสู่ผ ลผลิ ต (Bernard, 1938, อ้า งถึ ง ใน พงษ์ เทพ จัน สุ ว รรณ, 2558, น. 172-76)
อย่างไรก็ดี งานวิจัยก่ อนหน้านี ้ พบว่า การนาคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์มี อิท ธิ พ ลต่ อผลการ
ปฏิ บัติ ง านของพนักงาน (Becker & Gerhart, 1996; Zikmund, 2000; Boxall & Macky, 2009;
Paauwe & Boselie, 2005; Sadri, Pirouz, Sharific, Farhadi, 2015; เอนก ศัก ยพงส์ และเนตร์
พัณณา ยาวิราช, 2557)
แต่การศึกษาครัง้ นี ้ พบผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้านี ้ ดังที่
เสนอไว้ขา้ งต้น ทั้งนีผ้ ูว้ ิจัยมองว่า อาจมีสาเหตุจากการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ยังไม่เกิด
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ประโยชน์สงู สุดเท่าที่ควร ดังข้อมูลยืนยันได้จากการวิจยั ระยะที่ 2 จากข้อเสนอแนะ และประเด็น
ปัญหาที่มีต่อการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ปรากฎข้อยืนยันดังต่อไปนี ้
1) การค้นหาและการดึงดูดคนคุณภาพ พบว่า องค์กรยังวางคนคุณภาพไม่
เหมาะสมกับงาน ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ ซึ่ง เป็ นสิ่ งที่ ค้นพบมากที่ สุด และ
ประเด็นปั ญ หาด้านนีก้ ลุ่ม ตัวอย่างมี ความเห็นว่าควรได้รบั การแก้ปัญ หาเป็ นเบือ้ งต้น และใน
กระบวนการคั ด เลื อ กและบรรจุ พบว่ า สาขาวิ ช าที่ จ บของผู้ส มั ค รไม่ ต รงกั บ ต าแหน่ ง งาน
ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ ายผลิตควรรับพนักงานที่มีความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีประมง
เป็ นต้น
2) การฝึ กอบรมและการพัฒนาคนคุณภาพ พบว่า หลักสูตรการฝึ กอบรมยัง
ไม่ทันสมัย และไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง อีกทัง้ หลักสูตรที่สนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การทางาน ยังมีนอ้ ยหรือแทบน้อยมาก เช่น หลักการจัดการ การจัดการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ า
ในยุ ค การเปลี่ ย นแปลงไปสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมในการท างานกั บ คน
หลากหลายเชือ้ ชาติ และภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น ส่วนการพัฒนาความรู ห้ น้างาน องค์กรจัด
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับงานที่ปฏิบตั ินอ้ ยมาก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ใน
กระบวนการผลิต และมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนศึกษาดูงานในองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จในการปรับเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0
3) การดารงรักษาคนคุณภาพ พบว่า ประเด็นที่องค์กรต้องทบทวนมากกว่า
ประเด็ น อื่ น ๆ คื อ มาตราการในการด ารงรัก ษาคนคุณ ภาพยัง มี ค วาม เป็ น รู ป ธรรมน้อ ยมาก
สถานการณ์จา้ งงานไม่มีความมั่นคง และมอบหมายให้ปฏิบัติงานมากจนเกินไป ซึ่งประเด็นนี ้
สะท้อนจาก คนคุณภาพส่วนใหญ่ว่า องค์กรส่วนใหญ่มอบหมายงานไม่ได้ยากเกินความสามารถ
แต่เป็ นงานที่ม ากเกินเวลาในการปฏิบัติ งาน ทาให้พ นักงานขาดความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทางานและชีวิตส่วนตัว (work-life balance) และโอกาสที่จะพัฒนาตนเองเป็ นไปได้นอ้ ย
4) การสร้างวัฒ นธรรมการทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณ ภาพในที่ทางาน
พบว่า การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการสอนงาน ทางองค์กรกาหนดวัตถุประสงค์มีความ
ชัดเจนน้อยมากหรืออาจจะแทบไม่มีเลย นอกจากนีก้ ารสอนงานและระบบพี่เลีย้ งแทบไม่ได้จดั ทา
หลักสูตรให้มีความชัดเจนว่า คนคุณภาพควรเรียนรูเ้ รื่องอะไรบ้าง
ดังนัน้ จากผลการศึกษา ตามสมมติฐานนีห้ ากใช้มมุ มองเชิงทฤษฎีความร่วมมือ
ของบาร์น าร์ด (Barnard, 1938, อ้า งถึ ง ใน พงษ์ เทพ จั น สุ ว รรณ , 2558, น. 172-176) เพื่ อ
อภิปรายข้อค้นพบข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นว่า หากองค์กรนาคนคุณภาพไปใช้เกิดประโยชน์สงู สุด เกิดขึน้
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แทบน้อยมาก หรืออาจจะแทบไม่เกิดขึน้ เลย เมื่อกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการจัดการคนคุณภาพ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของสมาชิ ก โดยรวมน้ อ ย อี ก ทั้ ง การก าหนดเป้ า หมาย และ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในระบบการจัดการคนคุณภาพไม่ได้รบั รูร้ ่วมกันของสมาชิกโดยรวม สิ่ง
เหล่านีช้ ีว้ ่าไม่ ได้สะท้อนถึงความเข้ม แข็งเหนียวแน่นของระบบความร่วมมือ นอกจากนี ้ หาก
พิจารณาประเด็นการดารงรักษาคนในส่วนของการมอบหมายงาน ที่คน้ พบว่า องค์กรส่วนใหญ่
มอบหมายงานให้มากเกินเวลาในการปฏิบตั ิงาน ทาให้พนักงานขาดความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทางานและชีวิตส่วนตัว และประเด็นนีเ้ มื่อนาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และกลุม่ เจเนอเรชั่นซี ซึ่ง โดยทั่วไป คนกลุม่ นีล้ กั ษณะการใช้ชีวิตและการ
ทางานต้องการความสมดุล ระหว่างชี วิต การท างาน และชี วิต ส่วนตัว ตลอดจนต้ องการความ
ยืดหยุ่นในการทางานสูง ฉะนัน้ จากการศึกษาการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ในงานวิจยั ระยะ
ที่ 1 การมอบหมายงานท้าทายในกลยุทธ์การดารงรักษาคนคุณภาพถือว่าเป็ นวิธีการที่เหมาะสม
แต่ทงั้ นีอ้ าจเกิดความไม่เหมาะสมที่ตวั เนือ้ งาน และปริมาณงานที่มอบหมายให้คนคุณภาพ ทาให้
คนคุณภาพรูส้ ึกว่า พวกเขาไม่ได้ทางานยาก แต่ปริมาณงานที่มากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวก
เขา โดยเฉพาะประเด็นคุณภาพชีวิตเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับคนเจอเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี
ดังเช่น ข้อมูลยืนยันของ การาคาย์ (Karacay, 2018, p. 121-122) กล่าวว่า คนที่อยู่ในรุ่นมิลเลนเนี ย ลส์ และ รุ่น วาย กลุ่ม นี ้มี ค วามยืด หยุ่น ในการท างานสูง และเป็ น ตัวของตัวเองสูง ทั้ง นี ้
ทางเลือกหนึ่งในการจ้างงานกับคนกลุม่ นีค้ ือ การจ้างงานเป็ นรายโครงการ
นอกจากนี ้ หากอธิบายผลการศึกษานี ้ โดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาเพียงอย่างเดียว
นั่นคือ พิจารณาปั จจัยระดับปั จเจกบุคคลเป็ นหลัก โดยไม่เชื่อมโยงปั จเจกบุคคลไปยังบริบท หรือ
ระบบที่ดารงอยู่ในองค์กร กล่าวคือ หากนาทฤษฎีความต้องการความสาเร็จของแมคคลีแลนด์
(McClelland, 1961, 1965) อาจจะกล่าวได้ว่า ถึงแม้ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ โดยผ่าน
ระบบการจัดการคนคุณ ภาพ แม้ระบบจะมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากน้อยเพี ยงใดนั้น อาจไม่ ใช่ เป็ น
ประเด็นหลักของคนกลุ่มนี ้ เนื่องจากคนคุณภาพยังคงบริหารผลการปฏิบตั ิงานของตนได้ เพราะ
กลุ่มนีเ้ ชื่อว่า ความสาเร็จที่ได้รบั มาจากความสามารถที่ตนเองมี และความพยายามที่ตนได้ลงแรง
ไป อีกทั้ง เมื่อประสบความล้มเหลว ก็จะไม่ละโอกาสที่จะประสบความสาเร็จ แต่ตรงกันข้าม
กลับ มี ค วามมุม านะพยายามมาก และคนกลุ่ม นี ้มี ค วามแตกต่างจากคนทั่วไปตรงที่ มี ความ
ปรารถนาที่จะทางานให้ดีขึน้ จึงทาให้ปรากฏข้อค้นพบได้ว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ไม่มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของ
ภาคใต้ และอีกประเด็น อาจจะเป็ นได้ว่า ช่วงเก็บข้อมูลวิจัยระยะที่ 2 อยู่ในช่ วงอุตสาหกรรม

249
อาหารทะเลแปรรู ป ได้รับ ผลกระทบจากข้อ ก าหนดทางกฎหมาย นั่น คื อ การท าประมงที่ ผิ ด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (Illegal unreported and unregulated fishing:
IUU fishing ) ที่ทาให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับประมงมี
การเลิกกิจ การบางส่วน และบางกิจการมี การปรับลดพนักงานบางแผนก การเกิดเหตุการณ์
ลักษณะนี ้ ผูว้ ิจัยมองว่า อาจจะส่งผลต่อการรับรู ข้ องคนคุณภาพที่มี ต่อการนาคนคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดความลาเอียงต่อสภาพความเป็ นจริง และอาจเป็ นไปได้อีกเหตุผลหนึ่งเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนคุณภาพที่เหลือจากการปรับลดจานวนพนักงานในองค์กร ภายหลังจาก
เกิดวิกฤตแล้ว ทาให้พ วกเขารู ส้ ึกไม่ม่ ันคงต่อการจ้างงาน และระบบการจัดการคนคุณ ภาพใน
องค์กร
2.1.3 ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ตัว
แปรนี ้ มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของ
ภาคใต้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0 .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลเท่ากับ 0.68 และ
การศึกษานีย้ งั พบอีกว่า ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันของพนักงานเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อ
ผลการปฏิบตั ิงานมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุติฐานย่อยข้อ 3
จากข้อสรุปผลการศึกษาข้างต้น พบว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพล
ทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ ซึ่ง
การศึกษานีพ้ บสอดคล้องกับบริษัทที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและที่ปรึก ษาด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ (ISR, 2004) ได้ศึก ษาความผูก พัน ของพนัก งาน โดยส ารวจจากบริษั ท ใน 10 ประเทศ
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 160,000 ล้า นคน จากปฏิ บัติ ง านอยู่ ในโรงงานอุต สาหกรรม ใช้เวลา
ทาการศึกษานาน 3 ปี พบว่า พนักงานที่มีระดับความผูกพันของพนักงานสูง มีแนวโน้มผลการ
ปฏิบัติ งานสูง ในขณะที่ คุก (Cook, 2008) รายงานการศึกษาวิจัยของ Professional Services
Company Towers Perrin ว่ า พนัก งานที่ มี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น สูง ส่ ง ผลให้ผ ลการปฏิ บัติ ง าน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17
นอกจากนี ้ยังมี นัก วิจัยอี กกลุ่ม หนึ่ ง ที่ พ ยายามศึกษาความยึด มั่นผูก พัน ของ
พนักงานที่มี ต่อผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และการ
ปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ พบผลการศึกษาสอดคล้องกันว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ตลอดจนมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
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และตามสถานการณ์ เ ช่ น กั น (Gorgievski, Bakker, & Schaufeli, 2010; Allameh, BarZoki,
Naeini, Khodaei, & Abolghasemian, 2014, Yongxing, Du, Xie, & Lei, 2017)
2.1.4 คุณลักษณะของคนคุณภาพ มีอิทธิ พลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพัน
ของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผล
ว่า ตัวแปรนีม้ ีอิทธิพลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ปของภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพ ลเท่ากับ
0.56 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุติฐาน ย่อยข้อ 4
จากข้อ สรุ ป ผลการศึ ก ษาข้า งต้น พบว่ า คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของภาคใต้
ข้อ สนั บ สนุ น การอธิ บ ายคุณ ลัก ษณะคนคุ ณ ภาพตามแนวคิ ด การมองคนคุณ ภาพเป็ น วัต ถุ
(Objective approach) นั่นคือ คุณลักษณะคนคุณภาพที่เป็ นความสามารถที่ได้มาจากธรรมชาติ
และการเรียนรู ห้ รือการฝึ กฝน ทั้งหมดนีล้ ว้ นทาให้คนคุณ ภาพ มีทักษะรอบรู อ้ ย่างเป็ นระบบ มี
ความสัม พั น ธ์เ ชื่ อ มโยงกั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น และแรงจู ง ใจ (Gallardo-Gallardo, Drive, &
Gonzalez-Cruz, 2013, p. 290-300) จากการทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาเชิง ประจักษ์
ส่วนใหญ่ นักวิจยั พยายามหาความสัมพันธ์และการทานายระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน โดยทดสอบแต่ละองค์ประกอบของทัง้ สองตัวแปร พบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับความยึดมั่นผูกพันในงาน (Kim, Shin, Swanger,
2009; Kartono, Hilmiana, & Muizu, 2017) และความฉลาดทางอารมณ์เป็ นตัวแปรทานายความ
ยึด มั่น ผู ก พัน อี ก ด้ว ย (Sarangi & Vats, 2015; AlMazrouei, Dahalan, & Faiz, 2015; Kartono,
Hilmiana, & Muizu, 2017) และเมื่ อ พิ จ ารณางานวิจัย นี ้ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ น
ตัวชีว้ ดั หนึ่งของคุณลักษณะคนคุณภาพ ด้านความฉลาดทางอารมณ์และสังคมด้วยเช่นกัน
2.1.5 การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์มีอิทธิพ ลทางตรง ต่อความยึดมั่น
ผูกพันของคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของภาคใต้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ตัวแปรนีม้ ีอิทธิพลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรู ปของภาคใต้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์อิทธิ พ ล
เท่ากับ 0.34 ดังนัน้ จึงยอมรับสมติฐานย่อยข้อ 5
จากข้อ สรุ ป ผลการศึก ษาข้างต้น พบว่า การน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์มี
อิทธิพ ลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของคนคุณ ภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปของ
ภาคใต้ กล่าวคือ โดยพืน้ ฐานตามหลักการทางทฤษฎีแล้ว อธิบายด้วยทฤษฎีมมุ มองทรัพยากรว่า
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องค์กรเน้นให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ภายในเป็ นสาคัญ และมุ่งนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้
ประโยชน์ เพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูง สุ ด ในแง่ ก ารเกิ ด ประโยชน์สูง สุด นอกจากท าให้ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานสูงแล้ว ยังทาให้ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานสูงด้วย (Pfeffer, 1994; Wood, 1996)
ยิ่งไปกว่านัน้ ทฤษฎีความร่วมมือของบาร์นาร์ด (Barnard, 1938, อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันสุวรรณ,
2558, น. 172-176) มี ค วามเชื่ อ ว่ า ความร่ว มมื อ จะสามารถด ารงอยู่ ไ ด้เท่ า ใดนั้น ขึ น้ อยู่ กับ
ลักษณะของสัญ ญาที่ ได้ตกลงกัน ไว้ภ ายในองค์กร ว่าจะสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ของ
สมาชิกภายในองค์กรได้มากน้อยเพียงใดเมื่อได้ให้ความร่วมมือ ดังนัน้ การที่คนคุณภาพได้รบั การ
ปฏิบตั ิอย่างดีจากองค์กร ทาให้คนคุณภาพเกิด พันธสัญญาที่จะตอบสนอง และตอบแทนองค์กร
สามารถนับได้ว่า การตอบสนองและตอบแทนเป็ นพฤติกรรมที่คนคุณ ภาพแสดงออกด้วยการ
กระทา เช่น ความรูส้ ึกภูมิใจ ขยัน ความมุ่งมั่นในการทางาน อุทิศ และทุ่มเท และท้ายสุดทาให้
คนคุณภาพเกิดความยึดมั่นผูกพัน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจยั ที่สอดคล้องกันว่า การนาคนคุณภาพไป
ใช้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันขอพนักงาน โดยพบความสัมพันธ์
กั บ การน าคนคุ ณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ ผ่ า นทางระบบการจั ด การคนคุ ณ ภาพ (Corporate
Leadership Council, 2004; Society of Human Resources Management, 2012;
Barkhuizen, Mogwere & Schutte, 2014; Alias, Noor, & Hassan, 2014; Bakar, 2002)
ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ บาร์ไคเซ็น มอกเวอร์ และชัชส์ (Barkhuizen, Mogwere, & Schutte,
2014) ได้ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน ที่เป็ นสายสนับสนุนในตาแหน่งบริหารของ
สถาบันการศึกษาในแอฟริกาใต้ ผลการศึกษาพบว่า การนาระบบการจัดการคนคุณ ภาพ ไป
ประยุกต์ใช้กบั กลุ่มคนคุณภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญกับความยึดมั่นผูกพันต่อ
งานของพนักงานทุกมิติ อย่างมี นัยสาคัญ (p<0.05) เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรมของระบบการ
จัดการคนคุณภาพ พบว่า การจัดการผลการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ไปยังความขยันขันแข็ง (r = 0.26) ความทุ่มเท (r =0. 29) และความรู ส้ ึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
งาน (r =0.33) ส่วนการระบุและการทบทวนคนคุณ ภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความขยัน
ขัน แข็ ง อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (r =0.33) และการด ารงรัก ษาคนคุณ ภาพมี ค วามสัม พั น ธ์
ทางบวกกับความขยันขันแข็ง (r =0.11) ความทุ่มเท (r =0.15) และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
งาน (r = 0.16) อย่างนัยสาคัญทางสถิติ
กล่ า วโดยสรุ ป จากการศึ ก ษาครั้ง นี ้ หากพิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแฝง
ภายนอก นั่นคือ ตัวแปรคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ ที่มีอิทธิ
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ต่อตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคน
คุณ ภาพ ชีใ้ ห้เห็นได้ว่า คุณ ลักษณะคนคุณ ภาพมี อิทธิพ ลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพมากกว่า ตัวแปรการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ที่มีอิทธิพ ลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานของคนคุณภาพ
ในขณะที่ พิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลการปฏิบตั ิงานทัง้ หมด ได้ขอ้ ค้นพบว่า ตัวแปร
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานซึ่งเป็ นตัวแปรแฝงภายในนัน้ มีอิทธิพลในการทานายเข้มแข็งกว่า
ตัวแปรคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
3. การอภิปรายวิธีวิจัยสผานวิธี
การวิจัยนีแ้ บ่งเป็ น 2 ระยะ โดยการวิจัยระยะที่ 1 มุ่งเน้นไปที่การทาความเข้าใจ
ความหมายคุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพ และองค์ป ระกอบและวิ ธี ก ารการน าคนคุณ ภาพไปใช้
ประโยชน์ในอุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ภาคใต้ท่ี ส อดคล้อ งกั บ บริบ ทการพั ฒ นาไปสู่
อุต สาหกรรม 4.0 ภายใต้มุม มองของผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้อ ง ซึ่ง การศึก ษาลัก ษณะเช่ น นี ้เพื่ อ ให้ ไ ด้
คุ ณ ลั ก ษณะคนคุ ณ ภาพและการน าคนคุ ณ ภาพไปใช้มี ค วามสอดคล้อ งกั บ บริ ษั ทและมี
ความจาเพาะกับประเภทอุตสาหกรรม อีกทัง้ มีความเป็ นได้ในการพัฒนาคนคุณภาพ และการนา
คนคุณภาพไปใช้มาก ข้อค้นพบนีน้ าไปสู่การสร้างภาวะสันนิษฐาน (Construct) ของคุณลักษณะ
คนคุณ ภาพ และการน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ ทั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ต้อ งการตรวจสอบสามเส้า
ผลการวิจยั ที่ได้จากวิธีการวิจยั ที่แตกต่าง (Method triangulation) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งยืน ยัน เพื่ อแสดงหลัก ฐานความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct validity) ของเครื่อ งวัด
คุณลักษณะคนคุณภาพ และเครื่องมือวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ อันเป็ นจุดประสาน
ของการวิ จัย ผสานวิ ธี ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ (Experiential stage ) (Teddlie & Tashakkori, 2009,
p.149-158) เพื่อนไปสู่การพัฒ นารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุในระยะที่ 2 โดยการวิเคราะห์
สมการเชิ ง โครงสร้า ง ทั้ ง นี ้ก ารวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบอั น น าไปสู่ พื ้น ฐานการสร้า งรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อไป
เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ การพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
คุณลักษณะคนคุณภาพและ การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ท่ีมีต่อความยึดมั่นผูกพันและผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ ซึ่งการวิจยั ระยะนีไ้ ด้นา
ตัวแปรคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ปเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก ส่วนตัว
แปรแฝงภายในคื อ ความยึด มั่น ผูกพัน และผลการปฎิ บัติ ง านของพนัก งานเป็ น ตัวแปรแฝงใน
ปรากฏข้อคนพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะคน และการนาคนคุณภาพไปใช้
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ประโยชน์ท่ีมี ต่อความยึดมั่นผูกพัน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาคใต้ ตามสมมติฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อจากัดของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สารวจข้อมูลในช่ วงที่อตุ สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และประมง
ได้รบั ผลกระทบจากข้อกาหนดทางกฎหมาย IUU Fishing ที่ทาให้อตุ สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับประมง ทาให้อุตสาหกรรมประเภทนีม้ ี การเลิกกิจการบางส่วน
และบางกิจการมีการปรับลดพนักงานบางแผนก ดังนัน้ การศึกษานีใ้ นงานวิจยั ระยะที่ 2 ส่วนของ
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ อาจจะส่งผลต่อการรับรู ข้ องคนคุณภาพให้เกิดลาเอียงที่มีต่อ
ระบบ ดังจะเห็นได้จาก ผลการศึกษาว่า การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการสรุ ปและการอภิ ปรายข้อมูลดังที่นาเสนอไว้ขา้ งต้น โดยผู้วิจัย ได้นาเสนอ
ข้อเสนอแนะในเชิ งการนาไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ ต่อไป ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1. การนาไปใช้ประโยชน์
การนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ส่วนนีผ้ วู้ ิจยั นาเสนอ 2 ประเด็นหลัก คือ การนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี และการไปใช้ประโยชน์ในเชิงการปฏิบตั ิ ดังมีรายละเอียด คือ
1.1 การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี
ได้แนวคิด คุณ ลัก ษณะคนคุณ ภาพที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงไปในประเภท
อุตสาหกรรม โดยการระบุคุณลักษณะของคนคุณภาพในเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในภาคใต้ ซึ่งอดีตที่ผ่านมา การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคุณภาพ ได้อาศัย
ทฤษฎีเป็ นตัวตัง้ จึงทาให้ความหมายคุณลักษณะคนคุณภาพคล้ายคลึงกัน และมิได้แยกประเภท
ของอุตสาหกรรมให้เห็นเด่นชัด จึงก่อให้เกิด ความคลุมเครือในการนิยามความหมาย และความ
ยากลาบากในการนาไปใช้
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1.2 การนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงการปฏิบัติ
หุน้ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปในภาคใต้ไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา และมี
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิมากที่สดุ โดยมีขอ้ เสนอแนะแต่ละภาคส่วนดังต่อไปนี ้
1.2.1 ภาครัฐ และ/หรือสถาบันการศึกษาทัง้ ระดับอาชีวศึกษา และ/หรือ
มหาวิทยาลัย
1.2.1.1 ส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าทั้ ง ระดั บ อ าชี วศึ ก ษ า แ ล ะ/ห รื อ
มหาวิทยาลัย จากผลการศึกษาคุณลักษณะคนคุณภาพ ที่ปรากฏข้อ ค้นพบ 5 คุณลักษณะหลัก
โดยสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร และหรือสาขาวิชา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิต เพื่อจัดทาหลักสูตรให้ตอบสนอง
กับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ทัง้ นีเ้ ป็ นการลดหรือปิ ดช่องว่าง กรณีการ
ผลิ ตกาลังคนไม่ ตอบสนองความต้องการต่อแรงงานซึ่งเป็ น ปั ญ หาทั้งระดับ อุตสาหกรรม และ
ระดับประเทศที่กาลังเผชิญ ปั จจุบัน วิธีการเบือ้ งต้นในการนาข้อคนพบนีไ้ ปใช้ประโยชน์ คือนา
คุณ ลักษณะของคุณ ภาพที่คน้ พบนี ้ ไปเป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒ นาคุณลักษณะบัณฑิต
และพัฒ นาหลักสูตร อาจจะกระทาโดยการทบทวนรายวิชาทัง้ ในส่วนที่เป็ นรายวิชาบังคับ และ
รายวิ ช าชี พ ตลอดจนกิ จ กรรมเสริ ม รายวิ ช าและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รให้ส อดคล้อ งกั บ
คุณลักษณะคนคุณภาพ
อีกทั้งในข้อค้นพบการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ มีแนวทางในการ
ผลิตบัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการ ดังปรากฏในการค้นหาและการดึงดูด ประเด็นการสร้าง
คนคุ ณ ภาพใหม่ จ ากภายนอกองค์ ก ร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสร้า งความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ท่ีอุตสาหกรรมนั้น ๆ ตั้งอยู่เป็ นหลัก เช่น สร้างหลักสูตรร่วมกัน เชิญ
ผู้เ ชี่ ย วชาญในโรงงานร่ ว มสอนกั บ อาจารย์ใ นสถาบั น การศึ ก ษา เปิ ดโอกาสให้ผู้เรี ย นใน
สถาบันการศึกษามาเรียนรู ภ้ าคปฏิบัติ ในโรงงานตั้งแต่เริ่ม ต้น หรืออาจเปิ ดโอกาสให้ผู้ท่ีกาลัง
ศึ ก ษาเข้า มาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เป็ น ต้น ซึ่ง การกระท าเช่ น นี ้ นอกจากก าลัง แรงงาน
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ยังเป็ นการเพิ่มและขยายการจ้างงานในพืน้ ที่
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ ตัง้ อยู่ดว้ ย
1.2.1.2 ภาครัฐควรร่วมมือกับสมาคมผูป้ ระกอบการ ที่เป็ นหน่วยงาน
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ป รวมไปถึง องค์กรหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป โดยการ
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กาหนดกรอบคุณลักษณะคนคุณภาพที่เป็ นเฉพาะรายอุตสาหกรรม แล้วถ่ายทอดตัวบ่งชีผ้ ลการ
ปฏิบตั ิงาน(Performances) ตัง้ แต่ระดับบุคคล ให้สมั พันธ์กบั ตัวบ่งชีผ้ ลการปฏิบตั ิงานระดับธุรกิจ
ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างคนคุณภาพให้มีสมรรถนะที่เผชิญกับการแข่งขันได้ ให้
สอดคล้องกับ นโยบายและแผนการพัฒ นาประเทศ ซึ่งการกระท าเช่ น นีเ้ ป็ น การเพิ่ ม ผลิตภาพ
(Productivities) ในการจ้างงานทัง้ ระดับบุคคล องค์กร รายอุตสาหกรรม และประเทศ
1.2.2 สมาคมผู้ประกอบการที่ ปฏิบัติ งานเกี่ยวข้องกับการบริหาร และ
การพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ควรออกแบบโปรแกรมการฝึ ก อบรม และการพั ฒ นาในระดั บ
อุตสาหกรรมให้หลักสูตรและเนือ้ หาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง อาจจะกระทาโดยการประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรหรือบริษัทที่เปิ ดดาเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในการ
สร้างโปรแกรมการฝึ กอบรมพัฒนาร่วมกัน โดยอาศัยเนือ้ หาและรูปแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมและ
พัฒนาที่ปรากฎตามข้อค้นพบเป็ นฐานในการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย
1) การสร้างโปรแกรมการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางาน
ได้แ ก่ หลัก สู ต รเกี่ ย วกั บ หลัก การจั ด การและการเปลี่ ย นแปลง ภาวะผู้น ายุ ค การปรับ ไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 และจิตวิทยาในการทางานกับคนหลากหลายเชือ้ ชาติ โดยให้เหตุผลว่า การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สภาพแวดล้อมในการทางานมีความซับซ้อนมากขึน้ มิได้
เพียงความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีในการผลิตเท่านัน้ แต่การทางานกับคน กลับเป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่ง
กว่าที่พวกเขาต้องปรับพฤติกรรมในการทางาน
2) การสร้างโปรแกรม เพื่อพัฒนาหน้างาน และเพิ่มผลิตภาพใน
การทางาน ได้แก่ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ
1.2.3 องค์กรหรือบริษัท ที่เปิ ดดาเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรู ป กล่าวคือ ประเด็นต่าง ๆ ที่จ ะกล่าวดังต่อไปนี ้ เป็ นข้อเสนอแนะ ที่ผู้วิจัย มี ความเห็น ว่า
องค์กรควรจะกระทาภายใต้ขอ้ ค้นพบจากงานวิจยั นีเ้ ป็ นหลักสาคัญ อย่างไรก็ดี องค์กรควรปรับใช้
ให้สอดรับกับบริบทขององค์กรนัน้ ๆ ดังมีรายละเอียดแต่ละประเด็น ต่อไปนี ้
1.2.3.1 ควรปรับ วิธีการในการฝึ กอบรมและการพัฒ นา เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการเรียนรู แ้ ละการฝึ กอบรมเป็ นมิติหนึ่ง ที่ยังคงสาคัญอย่างต่อเนื่อง แต่
ต้องจัดให้สมั พันธ์กบั สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เข้าสู่อตุ สาหกรรม 4.0 ดังนัน้ วิธีการกระทา
คือ 1) ควรเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้สัม พันธ์กับความรู แ้ ละนวัตกรรม และการเพิ่ม
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 2) การจัดการเรียนรูใ้ นที่ทางานและการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยี
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ต้องน าไปสู่ การปรับ เปลี่ ยน และการประเมิ น ในอุต สาหกรรม 4.0 และ 3) นอกจากนีผ้ ลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลควรเชื่อมโยงและปรับให้เข้ากับเรื่องการฝึ กอบรมและการพัฒ นาในด้าน
ความต้องการที่จะเรียนรู ซ้ ่งึ ถือเป็ นวิธีการหนึ่งในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ หากกิจกรรม
และวิธีการในการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของคนคุณภาพเป็ นการ
ส่งเสริมผลการปฏิบตั ิงาน
1.2.3.2 ควรพั ฒ นาคนคุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นความรู ้ และการปฏิ บั ติ
กล่าวคือ ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความต้องการคุณลักษณะคน
คุณภาพ ตามทักษะ และความสามารถใหม่ดงั ข้อค้นพบ 5 ลักษณะ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ในระบบการผลิต และงานใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ และ/หรือแตกต่างออกไปในการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ดังนัน้ คนคุณภาพควรได้รบั การฝึ กอบรมที่ดี นั่นคือ ผลการศึกษาพบว่า ควรเน้นทัง้ ความรู ้
และการปฏิบตั ิ ฉะนัน้ จาเป็ นต้องบูรณาการระหว่างทฤษฎี และความรูใ้ นเชิงการปฏิบตั ิเข้าด้วยกัน
ซึ่งจะทาให้คนคุณภาพสามารถปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ของการเปลี่ยนแปลง อีกทัง้ สภาพแวดล้อม
ของการทางานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 คาดหวังผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพ
ของงาน และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ดังนั้น
องค์กรควรสร้างระบบให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งความยืดหยุ่นจากข้อคนพบในการศึกษานีค้ ือ การสร้าง
พลังร่วมให้เกิดขึน้ เพื่อการตัดสินใจ
1.2.3.3 ควรเตรียมพร้อมสาหรับความต้องการในงานที่เปลี่ยนแปลง
ในอุต สาหกรรม 4.0 เนื่ อ งจาก ผลการศึ ก ษา พบว่ า ทุ ก วัน นี ้เกิ ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า งผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒ นาทักษะและความสามารถของคนคุณภาพ ดังนั้น องค์กรควรทางาน
ร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กร สมาคมผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เพื่ อพัฒนาชุดทักษะและความสามารถ โดยอาศัยข้อมูล
จากคุณลักษณะคนคุณภาพทัง้ 5 ด้าน นาไปปรับและใช้ทางปฏิบตั ิให้เกิดผลิตภาพ และควรมีการ
ออกแบบการประเมินทักษะและความสามารถเหล่านีด้ ว้ ย
1.2.3.4 การสับเปลี่ยนหมุนเวีย นงานในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ผลการศึกษา พบว่า ยังคงจาเป็ นและทวีความสาคัญเพิ่มขึน้ โดยเกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้
กลุ่มคนคุณ ภาพที่จะขึน้ สู่ตาแหน่งบริหารต่อไปสามารถทางานได้หลากหลาย อันจะก่อให้เกิด
ทัก ษะที่ ก ว้า งและประสบการณ์ ใ หม่ ท่ี ก ว้า งขึ น้ รวมไปถึ ง มี ก ารปิ ด ช่ อ งว่ า งของทัก ษะ และ
ความสามารถที่ขาด ส าหรับประเด็น การสับ เปลี่ยนหมุนเวีย นงานนั้น เป็ นการสร้างทรัพ ยากร
มนุษย์ให้เกิดมุมมองใหม่ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนางาน คน และองค์กร ต่อไป
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1.2.3.5 ควรนาคุณลักษณะคนคุณภาพเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการนา
คนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์โดยผ่ านระบบการจัดการคนคุณ ภาพ กล่าวคือ นาคุณ ลักษณะคน
คุณภาพ ไปกาหนดเป็ นทักษะและความสามารถหลักที่องค์กรต้องการ เพื่อนาไปสูก่ ารสรรหา และ
การคัดเลือกคนคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมนีไ้ ด้ระบุไว้ในการดึงดูดและค้นหาคนคุณภาพ และนาไปสูก่ าร
ก าหนดเส้น ทางแผนการพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual development plan) และการพั ฒ นา
รายบุคคลให้ดาเนินไปตามคุณลักษณะที่กาหนด พร้อมทัง้ มีการประเมินการเพิ่มขึน้ ของศักยภาพ
ในแต่ละคุณลักษณะ
นอกจากนี ้ เมื่ อ คนคุ ณ ภาพเข้า รับ การฝึ ก อบรมแล้ว ควรน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั พนักงานคนอื่น ๆ ในองค์กรร่วมด้วย ซึ่งกิจกรรมนีเ้ ป็ นการสนับสนุนข้อค้นพบ
วิธีการเสริมความรูท้ ่ีในที่ทางาน อาจจะกระทาโดยใช้กิจกรรมการพูดคุยยามเช้า (Morning talk)
อย่างไรก็ดี กิจกรรมดังกล่าว ควรจัดอย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รูส้ ึกผ่อน
คลายในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู เ้ ป็ น
กิจ กรรมสาคัญ เพื่อส่งเสริม การเรี ยนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง นอกจากนีเ้ ป็ นกิจ กรรมหนึ่งที่สาคัญ อัน
นาไปสู่การสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมในองค์กรอีกด้วย ดังนัน้ หากองค์กรสามารถเชื่อมโยง
คุณลักษณะคนคุณภาพกับการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อออกแบบกิจกรรม และวิธีการใน
การนาคนคุณ ภาพไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านระบบการจัดการคนคุณภาพ และแปลงแผนสู่การ
ปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดีจะก่อให้เกิดอิทธิพลทางตรง ต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการ
ปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ ร่วมด้วย หรืออาจะกล่าวง่าย ๆ ว่า จะส่งผลทางตรง ต่อความยึดมั่น
ผูกพัน และผลการปฏิบตั ิงานของคนคุณภาพ
1.2.3.6 ควรส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
เบือ้ งต้น การสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอาจจะกระทาโดยการประเมิน
ความต้องการของคนคุณภาพรายบุคคล ตลอดจนองค์กรควรสารวจและวัด ความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานอย่างต่ อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การปรับกิจกรรมการจัดการ การบริหาร และการพัฒนา
ในองค์กร เนื่องจาก ผลการศึกษาพบว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรง ต่อผล
การปฏิบตั ิงาน มากกว่า คุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ และอีก
ทัง้ พบว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน เป็ นตัวแปรคั่นกลางเชื่อมไปยังคุณลักษณะคนคุณภาพ
และการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ไปยังผลการปฏิบตั ิงาน
1.2.3.7 ควรถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุน่ เก่าไปสู่คนรุน่ ใหม่ เป็ น
กิจ กรรมการน าคนคุณ ภาพไปใช้ป ระโยชน์ท่ี ค วรกระท าอย่ างต่ อ เนื่ อ งเช่ น กัน เพราะจากผล
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การศึกษา พบว่า คนคุณภาพส่วนใหญ่ท่ีกาลัง ปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ใน
ภาคใต้ เป็ นคนเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี ซึ่งทัง้ สองเจเนอเรชั่นนี ้ เริ่มเข้ามาแทนที่คนเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ ในขณะเดียวกัน คนเจเนอเรชั่นรุ่นเบบีบ้ ูมเมอร์กท็ ยอยเกษี ยณจากองค์กร สาหรับคน
เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นซี นัน้ ยังขาดประสบการณ์การทางานโดยส่วนใหญ่ และยังพบอีก
ว่า การทางานของกลุ่มนีย้ ึดทฤษฎีท่ีเรียนมาเป็ นสาคัญ และยังคงมีคณ
ุ ลักษณะด้านคนและสังคม
ในระดับ น้อย เมื่ อเปรียบเทียบกับคนนรุ่นอื่น ๆ นอกจากนี ้ พบว่า อัตราการเข้าออกจากงาน
ค่อนข้างสูงเมื่ อเทียบกับพนักงานในกลุ่ม อื่น ๆ มากไปกว่านั้น ยังค้นพบตัวเองไม่ เจอเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ฉะนัน้ การถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ นอกจากเป็ นการเตรียม
คนคุณ ภาพรุ่ น ใหม่ เติ บ โตในสายวิ ช าชี พ แล้ว ยัง เป็ น การช่ วยสนับ สนุ น ส่ง เสริม และพัฒ นา
คุณลักษณะด้านคนและสังคมด้วย
1.2.3.8 ควรสร้างโอกาสไปสู่บทบาทใหม่ ได้แก่ การมอบหมายงานที่
ท้าทาย และการส่งไปเรียนรู ง้ านกับบริษัทสาขาหรือหุน้ ส่วนในต่างประเทศ เป็ นการเตรียมคน
คุณภาพ ไปสู่ตาแหน่งระดับบริหาร มีความสาคัญเพิ่มขึน้ ในอนาคต ทาให้คนคุณภาพ เกิดความ
ยืดหยุ่น ทัง้ เรื่องงานและเรื่องคน นอกจากนีก้ ารส่งไปเรียนรูง้ านกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ ยัง
เป็ นการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะคนคุณภาพ ด้านกรอบความคิดเชิงสากล จากข้อคนพบที่
ได้จากงานวิจัยนี ้ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกหุน้ ส่วน เห็นด้วยว่าคนคุณภาพต้องมีคุณลักษณะ
ด้า นกรอบความคิ ด เชิ ง สากล และเป็ น คุณ ลัก ษณะส าคัญ ส าหรับ องค์ก รที่ ติ ด ต่ อ ค้าขายกับ
ต่างประเทศ ทัง้ ยังรวมถึง ภายในประเทศระดับองค์กร มีความหลากหลายทัง้ ในเชิงเชือ้ ชาติการ
จ้างงาน และกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ม่งุ หวังให้คนคุณภาพเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ
2. การวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาคุณลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลางด้วย เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่เป็ นองค์กรชัน้ นา ในความเป็ นจริงนัน้
พื ้น ที่ ภ าคใต้มี ผู้ป ระกอบการทั้ ง ขนาดเล็ ก และขนาดกลางเป็ นจ านวนมาก และโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่านี ้ ประสบปั ญหาด้านคนมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันกับโรงงานขนาดใหญ่ท่ีเป็ น
กลุ่ม เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้ นั่นคือ ประสบปั ญ หาทั้งด้านปริมาณและคุณ ภาพของกาลัง
แรงงาน ดัง นั้น การศึ ก ษาโรงงานอุต สาหกรรมทั้ง ขนาดเล็ ก และกลางร่ว มด้ว ย เพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบ ท และได้มี ข้อมูลเชิ ง ลึก สะท้อนให้เห็น ถึง ความแตกต่ างของ
ลักษณะคนคุณภาพ และการนาคนคุณภาพไปใชประโยชน์ได้เกิดประโยชน์สงู สุด
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2.2 การศึกษาเชิงปริมาณครัง้ ต่อไป ให้นานิยาม คุณลักษณะคนคุณภาพ ที่ปรากฏ
ในข้อค้นพบของการศึกษาครัง้ นี ้ ซึ่งอยู่ในส่วนที่ผูว้ ิจยั ได้จัดแบ่งความหมายไว้ 2 มิติหลักคือ มิติ
แรกเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานหรือความสามารถ หรือทักษะโดยกาเนิดหรือโดยธรรมชาติ และมิติท่ีสอง
เป็ นปั จจัยสร้างได้ คือ ทักษะหรือความสามารถที่ได้จากการเรียนรูห้ รือจากการฝึ กฝน หากนิยามนี ้
ไปใช้ในงานวิจยั เชิงปริมาณ จะทาให้เกิดประโยชน์ค่อนข้างมาก ที่ทาให้นิยามมีตัววัดชัดเจน นั่น
คื อ น ามิ ติ ข องความหมายไปก าหนดนิ ย ามเชิ ง โครงสร้าง และก าหนดตัวท านาย (Predictor)
ออกมาแต่ละองค์ประกอบของตัวแปรคุณลักษณะคนคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น ทดสอบตัวแปร
คุณลักษณะด้านกรอบความคิดเชิงสากลที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิ ทัง้ นีเ้ พื่อแสดงให้เห็นว่าตัว
แปรคุณลักษณะคนคุณภาพด้านใด ที่มีอานาจในการทานายผลการปฏิบตั ิและความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานได้เข้มแข็งที่สดุ อันยังประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาคุณลักษณะคนคุณภาพ
2.3 การศึกษาในส่วนเชิงปริมาณครัง้ ต่อไป ควรเก็บข้อมูลกับกลุ่ม อื่น ๆ ในองค์กร
ด้วย ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหาร ทัง้ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อลดความมีอคติในการประเมิน
ตนเองของคนคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2.4 ควรนาผลการวิจยั ไปศึกษาต่อยอดในรูปแบบการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนคุณ ภาพร่วมกับการสนับสนุนการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มผลการ
ปฎิบตั ิงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละฉบับ
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าความเชื่อมันของแบบวัดทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบของแบบวัด
คุณลักษณะคนคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ของประเทศไทย
ข้อคาถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อ
กับคะแนนรวม
ฉบับทดลองใช้ (n 92)

ฉบับใช้จริง (n 360)

− ข้อ 1

α=0.798
0.421

α=0.832
0.531

− ข้อ 2

0.408

0.529

− ข้อ 3

0.395

0.440

− ข้อ 4

0.516

0.437

− ข้อ 5

0.554

0.588

− ข้อ 6

0.710

0.620

− ข้อ 7

0.346

0.371

− ข้อ 8

0.627

0.588

0.590

0.535

α=0.820

α=0.770

− ข้อ 10

0.649

0.540

− ข้อ 11

0.655

0.511

− ข้อ 12

0.726

0.583

− ข้อ 13

0.701

0.609

− ข้อ 14

0.551

0.579

− ข้อ 15

0.479

0.342

องค์ประกอบที่ 1: กรอบความคิดเชิงสากล

− ข้อ 9
องค์ประกอบที่ 2: ความสามารถในการทางาน
กับข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยี
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อคาถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อ
กับคะแนนรวม
ฉบับทดลองใช้ (n 92)

ฉบับใช้จริง (n 360)

α=0.755

α=0.803

− ข้อ 16

0.687

0.580

− ข้อ 17

0.552

0.619

− ข้อ 18

0.558

0.568

0.671

0.635

− ข้อ 20

α=0.882
0.712

α=0.857
0.586

− ข้อ 21

0.740

0.654

− ข้อ 22

0.580

0.572

− ข้อ 23

0.786

0.673

− ข้อ 24

0.726

0.677

− ข้อ 25

0.577

0.479

− ข้อ 26

0.553

0.672

องค์ประกอบที่ 3: การไวต่อปั ญหา และการ
แก้ปัญหาซับซ้อนได้

− ข้อ 19
องค์ประกอบที่ 4: การเป็ นผูป้ ระกอบการ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อคาถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อ
กับคะแนนรวม
ฉบับทดลองใช้ (n 92)

ฉบับใช้จริง (n 360)

− ข้อ 27

α=0.902
0.548

α=0.879
0.578

− ข้อ 28

0.735

0.672

− ข้อ 29

0.755

0.668

− ข้อ 30

0.677

0.591

− ข้อ 31

0.704

0.600

− ข้อ 32

0.504

0.490

− ข้อ 33

0.633

0.521

− ข้อ 34

0.667

0.658

− ข้อ 35

0.779

0.649

− ข้อ 36
ค่า Cronbach ‘s coefficient alpha

0.670

0.536

α=0.954

α=0.946

องค์ประกอบที่ 5: ด้านคนและสังคม
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าความเชื่อมันของแบบวัดทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบของแบบวัด
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้ของประเทศไทย
ข้อคาถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อ
กับคะแนนรวม
ฉบับทดลองใช้ (n 92)

ฉบับใช้จริง (n 360)

α=0.835

α=0.858

− ข้อ 1

0.652

0.626

− ข้อ 2

0.648

0.616

− ข้อ 3

0.615

0.605

− ข้อ 4

0.421

0.587

− ข้อ 5

0.587

0.556

0.632

0.637

− ข้อ 7

α=0.951
0.618

α=0.919
0.633

− ข้อ 8

0.567

0.642

− ข้อ 9

0.617

0.699

− ข้อ 10

0.703

0.698

− ข้อ 11

0.787

0.747

− ข้อ 12

0.758

0.732

− ข้อ 13

0.700

0.681

− ข้อ 14

0.630

0.656

− ข้อ 15

0.734

0.738

− ข้อ 16

0.732

0.762

องค์ประกอบที่ 1: การค้นหาและการดึงดูดคน
คุณภาพ

− ข้อ 6
องค์ประกอบที่ 2: การฝึ กอบรมและการพัฒนา
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้อคาถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อ
กับคะแนนรวม
ฉบับทดลองใช้ (n 92)

ฉบับใช้จริง (n 360)

− ข้อ 17

α=0.881
0.757

α=0.894
0.718

− ข้อ 18

0.755

0.766

− ข้อ 19

0.815

0.787

− ข้อ 20

0.522

0.728

− ข้อ 21

0.622

0.675

− ข้อ 22

0.365

0.483

− ข้อ 23

0.708

0.733

0.640

0.666

α=0.896

α=0.884

− ข้อ 25

0.723

0.710

− ข้อ 26

0.700

0.649

− ข้อ 27

0.731

0.686

− ข้อ 28

0.631

0.633

− ข้อ 29
ค่า Cronbach ‘s coefficient alpha

0.799

0.696

α=0.959

α=0.962

องค์ประกอบที่ 3: การดารงรักษาคนคุณภาพ

− ข้อ 24
องค์ประกอบที่ 4: การสร้างวัฒนธรรมการ
ทางาน เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน

292
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าความเชื่อมันของแบบวัดทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบของแบบวัด
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ข้อคาถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อ
กับคะแนนรวม
ฉบับทดลองใช้ (n 92)

ฉบับใช้จริง (n 360)

− ข้อ 1

α=0.899
0.578

α=0.904
0.608

− ข้อ 2

0.717

0.681

− ข้อ 3

0.756

0.698

− ข้อ 4

0.657

0.668

− ข้อ 5

0.655

0.627

− ข้อ 6

0.605

0.554

− ข้อ 7

0.642

0.637

− ข้อ 8

0.713

0.703

0.613

0.596

− ข้อ 10

α=0.812
0.694

α=0.849
0.616

− ข้อ 11

0.699

0.742

− ข้อ 12

0.303

0.347

− ข้อ 13

0.681

0.633

− ข้อ 14

0.625

0.598

− ข้อ 15

0.611

0.650

− ข้อ 16
ค่า Cronbach ‘s coefficient alpha

0.543

0.668

α=0.917

α=0.916

องค์ประกอบที่ 1: ความยึดมั่นผูกพันต่องาน

− ข้อ 9
องค์ประกอบที่ 2: ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
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ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าความเชื่อมันของแบบวัดทัง้ ฉบับ และรายองค์ประกอบของแบบวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ข้อคาถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อ
กับคะแนนรวม
ฉบับทดลองใช้ (n 92)

ฉบับใช้จริง (n 360)

− ข้อ 1

α=0.855
0.676

α=0.879
0.684

− ข้อ 2

0.725

0.709

0.688

0.723

− ข้อ 4

α=0.873
0.443

α=0.897
0.665

− ข้อ 5

0.561

0.687

− ข้อ 6

0.708

0.701

− ข้อ 7

0.678

0.683

− ข้อ 8

0.722

0.675

− ข้อ 9

0.620

0.687

0.661

0.734

− ข้อ 11

α=0.901
0.568

α=0.917
0.711

− ข้อ 12

0.574

0.662

− ข้อ 13

0.545

0.731

− ข้อ 14
ค่า Cronbach ‘s coefficient alpha

0.501

0.728

α=0.911

α=0.939

องค์ประกอบที่ 1: ด้านปริมาณงาน

− ข้อ 3
องค์ประกอบที่ 2: ด้านคุณภาพ

− ข้อ 10
องค์ประกอบที่ 3: ด้านการใช้ทรัพยากร
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

295
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพ

Chi-square=607.9, df=35, P-value= 0.00000, RMSEA=0.044

ภาพประกอบ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพ
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดคุณลักษณะคนคุณภาพ (CHT)
องค์ประกอบที่ 1: กรอบความคิดเชิงสากล

องค์ประกอบที่ 2: ความสามารถในการ

(GL)

ทางานกับข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยี (IT)
ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์

ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ1
0.61 ดี (ค่อนไปดีมาก)
ข้อ 2
0.57 ดี
ข้อ 5
0.68 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 6
0.69 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 8
0.70 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 9
0.60 ดี (ค่อนไปดีมาก)
ข้อที่ตดั ออกคือ ข้อ 3, 4 และ 7

ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14

องค์ประกอบ (Factor loading)
0.69 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
0.60 ดีมาก
0.70 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
0.73 ดีเยี่ยม
0.61 ดี (ค่อนไปดีมาก)

ข้อที่ตดั ออกคือ ข้อ 15

องค์ประกอบที่ 3: การไวต่อปัญหา และ

องค์ประกอบที่ 4: การเป็ นผูป้ ระกอบการ

การแก้ปัญหาซับซ้อนได้ (SEN)

(EMP)

ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 16
0.66 ดีมาก
ข้SEN16
อ 17
0.75 ดีเยี่ยม
ข้SEN17
อ 18
0.67 ดีมาก
ข้SEN18
อ 19
0.79 ดีเยี่ยม

ข้อคาถาม

SEN19
ข้อที่ตดั ออก ไม่มี

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์

องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 20
0.67 ดีมาก
ข้EMP20
อ 21
0.72 ดีเยี่ยม
ข้EMP21
อ 22
0.65 ดีมาก
ข้EMP22
อ 23
0.76 ดีเยี่ยม
ข้EMP23
อ 24
0.72 ดีเยี่ยม
ข้EMP24
อ 26
0.72 ดีเยี่ยม
ข้EMP26
อที่ตดั ออกคือ ข้อ 25
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ตาราง 5 (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 5: ทักษะด้านนคนและสังคม (PS)
ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 27
0.60 ดี (ค่อนไปดีมาก)
ข้อ 28
0.73 ดีเยี่ยม
ข้อ 29
0.71 ดีเยี่ยม
ข้อ 30
0.63 ดีมาก
ข้อ 31
0.68 ดีมาก
ข้อ 34
0.69 ดีมาก
ข้อ 35
0.73 ดีเยี่ยม
ข้อ 36
0.62 ดี (ค่อนไปดีมาก)
ข้อที่ตดั ออกคือ ข้อ 32 และ 33
2 = 607.96, df = 357, P = 0.000, RMSEA = 0.044, SRMR = 0.043,
GFI = 0.90, CFI = 0.99, NFI=0.97

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05

298
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์

Chi-square=502. 62, df=204, P-value=0.00000, RMSEA=0.064
ภาพประกอบ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัด
การนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการนาคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์
(UTI)
องค์ประกอบที่ 1: การค้นหาและการดึงดูดคน

องค์ประกอบที่ 2: การฝึ กอบรมและการพัฒนา

คุณภาพ (ATT)
ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 1
0.83 ดีเยี่ยม
ข้ATT1
อ2
0.81 ดีเยี่ยม
ข้ATT2
อ3
0.80 ดีเยี่ยม
ข้ATT3
อ4
0.75 ดีเยี่ยม
ข้ATT4
อ5
0.70 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้ATT5
อ6
0.86 ดีเยี่ยม

(TD)
ข้อคาถาม

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์

ข้อที่ตดั ออก ไม่มี

องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 7
0.67 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 8
0.77 ดีเยี่ยม
ข้อ 9
0.75 ดีเยี่ยม
ข้อ 10
0.73 ดีเยี่ยม
ข้อ 11
0.83 ดีเยี่ยม
ข้อ 12
0.78 ดีเยี่ยม
ข้อ 14
0.69 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 15
0.79 ดีเยี่ยม
ข้อ 16
0.84 ดีเยี่ยม
ข้อที่ตดั ออกคือ ข้อ 13

องค์ประกอบที่ 3: การดารงรักษาคนคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 4: การสร้างวัฒนธรรมการทางาน

(RET)

เพื่อหล่อหลอมคนคุณภาพในที่ทางาน (CUL)
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
ข้อคาถาม

ATT6

ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ (Factor loading)
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 17
0.84 ดีเยี่ยม
ข้อ 26
0.74 ดีเยี่ยม
ข้อ 18
0.86 ดีเยี่ยม
ข้อ 28
0.77 ดีเยี่ยม
ข้อ 19
0.91 ดีเยี่ยม
ข้อ 29
0.80 ดีเยี่ยม
ข้อ 20
0.79 ดีเยี่ยม
ข้อ 21
0.75 ดีเยี่ยม
ข้อ 24
0.71 ดีเยี่ยม
ตัดออกคือ ข้อ 22 และ 23
ตัดออกคือ ข้อ 25 และ 27
2 = 502.62, df = 204, P = 0.000, RMSEA = 0.064, SRMR = 0.034,
GFI = 0.90, CFI = 0.99, NFI = 0.98

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05

300
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดการยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

Chi-square= 224.80, df= 82, P-value= 0.00000 , RMSEA=0.070
ภาพประกอบ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดการยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน

301
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดการยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน (ENG)
องค์ประกอบที่ 1: ความยึดมั่นผูกพันต่องาน

องค์ประกอบที่ 2: ความยึดมั่นผูกพัน

(TK)
ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 1
0.66 ดีมาก
ข้อ 2
0.71 ดีเยี่ยม
ข้อ 3
0.79 ดีเยี่ยม
ข้อ 4
0.76 ดีเยี่ยม
ข้อ 5
0.69 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 6
0.60 ดี (ค่อนไปดีมาก)
ข้อ 7
0.69 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 8
0.79 ดีเยี่ยม
ข้อ 9
0.67 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อที่ตดั ออก ไม่มี

ต่อองค์กร (ORG)
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
ข้อคาถาม
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 10
0.69 ดีมาก (ค่อนไปดีเยี่ยม)
ข้อ 11
0.84 ดีมาก
ข้อ 13
0.60 ดี
ข้อ 14
0.58 ดี
ข้อ15
0.66 ดีมาก
ข้อ 16
0.71 ดีเยี่ยม

ข้อที่ตดั ออกคือ ข้อ 12

2 = 224.80, df = 82, P = 0.000, RMSEA = 0.070, SRMR = 0.048,
GFI = 0.92, CFI = 0.98, NFI = 0.97

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05

302
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

2 = 208.13, df=74, P=0.00000, RMSEA=0.075
ภาพประกอบ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รูปแบบการวัดผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน (PEF)
องค์ประกอบที่ 1: ด้านปริมาณงาน (QUN)
ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ1
0.81 ดีเยี่ยม
ข้อ2
0.86 ดีเยี่ยม
ข้อ3
0.86 ดีเยี่ยม

องค์ประกอบที่ 2: ด้านคุณภาพ (QUL)
คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์
ข้อคาถาม
องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 4
0.71 ดีเยี่ยม
ข้อ 5
0.77 ดีเยี่ยม
ข้อ 6
0.77 ดีเยี่ยม
ข้อ 7
0.76 ดีเยี่ยม
ข้อ 8
0.73 ดีเยี่ยม
ข้อ 9
0.71 ดีเยี่ยม
ข้อ 10
0.76 ดีเยี่ยม

องค์ประกอบที่ 3: ด้านการใช้ทรัพยากร (RES)
ข้อคาถาม คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ (Factor loading)
ข้อ 11
0.79 ดีเยี่ยม
ข้อ 12
0.83 ดีเยี่ยม
ข้อ 13
0.91 ดีเยี่ยม
ข้อ 14
0.90 ดีเยี่ยม
2 = 208.13, df = 74, P = 0.000, RMSEA = 0.075, SRMR = 0.046,
GFI = 0.92, CFI = 0.99, NFI = 0.98

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
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ภาคผนวก ง
หนังสือยืนยันการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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306

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
รางวัลทีไ่ ด้รับ

ยุวดี จันทะศิริ
19 ตุลาคม 2518
สงขลา
พ.ศ. 2540 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
(เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
544/5 ถนน ไชยศรี อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90220
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)

