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บทคัดย่อ

การวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยวิธสี �ำรวจ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
และสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ) ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าไคสแควน์ (Chi-Square Test) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านองค์กรหรือหน่วยงาน โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก และทุกปัจจัยต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 เมือ่ แยกเป็นรายด้านพบว่า ระดับค่าทีม่ ากทีส่ ดุ คือปัจจัยผูบ้ ริหาร
ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาพนักงาน ใน ค่ารองลงมาคือปัจจัยผูบ้ ริหารมีความพร้อมกล้าทีจ่ ะเผชิญ และมีทกั ษะ
ในการแก้ไขปัญหาพนักงาน และพนักงานมีการติดตามความเคลือ่ นไหวด้านการพัฒนา อยูใ่ นระดับค่าตำ�่ ทีส่ ดุ ต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ : อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ
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Abstract

The purpose of this research was to study achievement factors of human resource development in
auto part manufacturing industries. It was quantitative research by survey method, population were
engineers, assistant managers, executives and managing directors in auto part manufacturing industries.
The research tools were questionnaires and the statistics used for analyzing. The collected data were
frequency, percentage, mean ( ) and Chi-Square Test using Software.
The results of personal factors revealed that majority of population was female, aged 26 - 35 years
with bachelor degree, working in managerial jobs, positioned of assistant manager in current jobs with
5-10 year working experience.
The results of achievement factors revealed that operator factor was at the high level. Management
factor to support source of employee development was at the highest level followed by the factor of
readiness for challenge facing skillful in operator’s problem solving and operator while the factor on the
development follow up was at the lowest level with 0.05 significance.
Keywords : Auto-part Manufacturing Industries, human resource development, achievement factors
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1. บทนำ�
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผน
ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการท�ำงานให้แก่องค์กร
เพื่อน�ำเอาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรนั้นๆ ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น เพื่อมุ่งหวัง
พัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ สร้างความได้เปรียบทาง
การแข่งขัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
โลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (Information and Communication Technology)
กลายเป็นโลกไร้พรมแดน (Borderless World) ทีส่ ามารถ
ติดต่อเชื่อมโยงสังคมเข้าด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนและ
เสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีการเข้าถึงโลกของ
ข้อมูล (World Wild Access) ได้มากขึน้ (จ�ำเริญ จิตรหลัง,
2555)
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ
ส�ำคัญต่อประเทศไทยทั้งด้านการลงทุน การค้า และการ
จ้างงาน มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ มีมูลค่า
การส่งออกเป็นอันดับสองของประเทศในปี พ.ศ.2550 การ
ผลิตรถยนต์ของไทยจัดเป็นอันดับที่ 15 ของโลก โดยมี
ภาครัฐเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีแผนแม่บทอุตสาหกรรม
ยานยนต์ พ.ศ. 2555-2559 ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ ทีว่ า่ ประเทศไทย
เป็ น ฐานการผลิ ต ยานยนต์ ใ นเอเชี ย สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ใน
ประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความ
แข็งแกร่ง (สถาบันยานยนต์, 2551)
การศึกษาปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ในเขตพืน้ ที่
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก จึงเป็นงานวิจยั ทีส่ ามารถจะเป็น
แนวทางให้ผบู้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง น�ำไปก�ำหนดนโยบาย
และวางแผนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีส่ อดคล้อง
กับการพัฒนาบุคลากร ของพนักงานกลุม่ อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถสูงสุด
ต่อไป
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบ
การ (Critical Success Factor Analysis) กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, (2555 : 7-8) ได้ให้ความหมายปัจจัยแห่งความ

ส�ำเร็จ (Critical Success Factor : CSF) คือ ปัจจัยทีส่ �ำคัญ
ยิง่ ทีต่ อ้ งท�ำให้มหี รือให้เกิดขึน้ เพือ่ ให้บรรลุความส�ำเร็จตาม
วิสัยทัศน์ แต่ละองค์กรจะมี ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเป็น
หลักหมายที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
ทุกระดับให้มงุ่ ไปในทิศทางเดียวกัน ส�ำหรับปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จนั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ ได้แก่ 1) ความมุ่งมั่น
(Drive) ในชีวติ จริงแล้วการมุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศ (Personal
Mastery) เป็นหัวใจส�ำคัญประการแรกทีท่ กุ คนต้องประพฤติ
ปฏิบัติ เมื่อมีความเพียรอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น
"ไม่มีความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ใดๆ ที่จะได้มาจากความเพียร
พยายามเพียงน้อยนิด" 2) ภูมิปัญญา (Knowledge /
Wisdom) ไม่วา่ จะเป็นความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ทัง้ ทาง
ด้ า นเทคนิ ค และด้ า นการบริ ห ารที่ ต ้ อ งมี อ ย่ า งครบถ้ ว น
3) การเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning) เพือ่ เพิม่ พูน
ภูมพิ ลังแห่งปัญญาอยูต่ ลอดเวลา อันจะน�ำมาซึง่ โอกาสทาง
ธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล 4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(Personal Creativity) อั น เนื่ อ งมาจากรู ป แบบวิ ธี คิ ด
(Mental Ability) ทีจ่ ะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ (New
Paradigm) ทีแ่ ตกต่างไปจากผูอ้ นื่ ไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิมๆ
สามารถทีจ่ ะแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) เพือ่
น�ำมาบริหารและพัฒนาให้เกิดเป็นคุณค่าแก่ธุรกิจของตน
ทั้งในด้านของการปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการผลิต
ระบบการตลาด และระบบการบริการลูกค้า ตลอดจนระบบ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5) มนุษยสัมพันธ์และ
ทักษะการสือ่ สาร (Human Relations & Communications
Ability) ซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญส�ำหรับการติดต่อสื่อสารให้
บริการแก่ลกู ค้า และบริหารทีมงานขนาดเล็กให้มคี วามมุง่ มัน่
เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทาง กลยุทธ์และ
วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน โดย
พื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับการที่จะเป็นทั้งเจ้าของกิจการ และ
ผูจ้ ดั การในเวลาเดียวกันนัน้ คือ เชาว์อารมณ์หรือ ความฉลาด
รูท้ างอารมณ์ (Emotional Quotient - EQ) 6) ทักษะการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision
Making Skill) ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวนัน้ บ่อยครัง้ ที่
จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจ รวมถึงปัญหา
รายวันที่เกิดแก่ลูกค้าและสินค้า บริการ ความเข้าใจในตัว
ปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการก�ำหนดทางเลือก
ในการตัดสินใจ ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อ
ตัดสินใจจะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ประสบความส�ำเร็จทาง
ธุ ร กิ จ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี 7) การบริ ห ารเวลา (Time
Management) ความยุตธิ รรมเพียงประการเดียวทีป่ รากฏ
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อยูบ่ นโลก นีก้ ค็ อื เวลาทุกคนมี 24 ชัว่ โมงเท่าๆ กัน ขึน้ อยู่
กับว่าใครจะใช้ให้หมดไปในลักษณะใด เวลาส�ำหรับเจ้าของ
ธุรกิจ มีคณ
ุ ค่ายิง่ ท�ำอย่างไรจึงจะเกิดคุณประโยชน์แก่ลกู ค้า
แก่ครอบครัว และแก่สขุ ภาพส่วนตัว

3. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3.1 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์

3.2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์

4. สมมติฐานของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะงาน

กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ลักษณะงานหลักในองค์กร
5. ต�ำแหน่งหน้าทีป่ จั จุบนั
6. ประสบการณ์การท�ำงาน
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. ปัจจัยด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร
3. ปัจจัยด้านองค์กรหรือหน่วยงาน

ความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรม
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั

5. วิธกี ารวิจยั
5.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์
5.1.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เนือ่ งจากประชากรมีจ�ำนวนแน่นอน (Finite Population)
จึงก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปรียบเทียบ
จากตารางก�ำหนดขนาดตัวอย่างของ R.V. Krejcie และ
D.W. Morgan (1970: 607-610 อ้างถึงในบุษรา ประกอบ
ธรรม, 2554: 37) ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
295 คน

5.1.3 ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ เี ก็บรวบรวมข้อมูลจากลุม่ ประชากร
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยศึกษาจาก
บริษทั ทีด่ �ำเนินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ใน
เขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก จ�ำนวน 354 คน (สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, 2557) ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งอุตสาหกรรม
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์มากทีส่ ดุ
5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ลักษณะของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย
3 ส่วนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะ
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งานหลัก ต�ำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ซึง่ ศึกษาสร้างขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีลกั ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
รวมข้อค�ำถามจ�ำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อค�ำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งออกเป็น ปัจจัยสู่
ความส�ำเร็ จ 3 ด้ า น ด้ า นผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ า นผู ้ บ ริ ห าร
ด้านองค์กร/หน่วยงาน
ส่วนที่ 3 เป็นข้อค�ำถามปลายเปิด เป็นค�ำถามเกีย่ วกับ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบ
สอบถามส่วนนีผ้ วู้ จิ ยั จะน�ำความคิดเห็นมาสรุปจ�ำแนกต่อไป
5.3 การเก็บข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ได้ น�ำแบบสอบถามไปใช้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นยานยนต์ ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก จ�ำนวน 354 คน
5.4 สถิตทิ ใี่ ช้
5.4.1 ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมส�ำเร็จรูป และใช้คา่ สถิตติ า่ งๆ ดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร หาค่า
ความถี่ และร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

5.4.2 วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ เลขคณิตและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแต่ละปัจจัยและเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินทีต่ งั้ ไว้
5.4.3 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นต่อปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ลั ก ษณะงานในองค์ ก ร ต�ำแหน่ ง หน้ า ที่ ป ั จ จุ บั น และ
ประสบการณ์ ก ารท�ำงาน โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบไคสเควร์
มีสมมติฐานทางสถิติ
(1) HO : ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ขนึ้ อยูก่ บั ลักษณะส่วนบุคคล
		 HA : ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะส่วนบุคคล
(2) HO : ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ขนึ้ อยูก่ บั ลักษณะงาน
		 HA : ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะงาน

6. ผลการวิจยั
การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ 3 ด้าน
ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ 3 ด้าน
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน		
2. ด้านผูบ้ ริหาร		
3. ด้านองค์กร/หน่วยงาน
		
รวม (เฉลีย่ )
จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ 3 ด้าน
ในภาพรวมระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัย
ด้านผูบ้ ริหาร ( = 3.82) ปัจจัยด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน ( = 3.78)
และปัจจัยด้านองค์กร/หน่วยงาน ( = 3.72) ตามล�ำดับ
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกีย่ วกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์

ค่าเฉลีย่
3.78
3.82
3.72
3.77

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.79
0.83
0.82
0.81

ระดับความส�ำคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก

ปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันกับปัจจัยความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านลักษณะงานใน
องค์กร ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 99 และประสบการณ์
การท�ำงาน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 โดยมีลกั ษณะ
ของปัจจัยย่อยที่แตกต่างกัน คือ ปัจจัยย่อยด้านลักษณะ
งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การมากที่ สุ ด และปั จ จั ย ย่ อ ย
ด้านประสบการณ์การท�ำงาน 5-10 ปี มากทีส่ ดุ

68 I
ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่มีความแตกต่างกันกับปัจจัย
ความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีร่ ะดับความเชือ่
มัน่ ร้อยละ 95 โดยมีลกั ษณะของปัจจัยย่อยทีส่ อดคล้องกัน
คือ กลุม่ พนักงานเพศชายมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุ 26
– 35 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มากทีส่ ดุ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มากทีส่ ดุ และต�ำแหน่งหน้าทีผ่ จู้ ดั การมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากทีส่ ดุ
การเปรียบเทียบปัจจัยทุกด้านได้แก่ ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านผูบ้ ริหาร และด้านองค์กรหรือหน่วยงาน ทีแ่ ตกต่างกันมี
ความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยทุกด้าน
ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังมีราย
ละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยทุกด้านปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ
ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านผูบ้ ริหาร
ด้านองค์กร/หน่วยงาน

น้อย
13
9
7

ปานกลาง
265
74
107

มาก
225
215
206

มากทีส่ ดุ
35
56
34

รวม
354
354
354

c2
4.351E2a
5.541E2a
5.890E2a

Sig.
0.000
0.000
0.000

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
เพศ
อายุ
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ
				
ประสบการณ์
x2 Sig. x2 Sig.
ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
3.69 0.07 15.14 0.11
ด้านผูบ้ ริหาร
5.33 0.27 25.16 0.04
ด้านองค์กร / หน่วยงาน 5.92 0.35 23.53 0.06
ในภาพรวม
8.48 0.18 20.91 0.39
จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต�ำแหน่งหน้าที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญ ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านด้าน
อายุ ลักษณะงาน ต�ำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ท�ำงาน
มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ และปัจจัยด้านด้านองค์กร/
หน่วยงาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านด้านต�ำแหน่งหน้าที่
และประสบการณ์ท�ำงาน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ของความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ความส�ำเร็ จ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
ภาพรวมทั้งหมดได้แก่ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้าน
ผูบ้ ริหาร และปัจจัยด้านองค์กร/หน่วยงาน พบว่าปัจจัยส่วน

ระดับ
ลักษณะงาน
การศึกษา		
x2 Sig. x2 Sig.
29.14 0.86 29.21 0.45
69.47 0.05 64.55 0.01
34.44 0.82 39.2 0.08
49.41 0.92 35.79 0.10

ต�ำแหน่ง
หน้าที่
x2 Sig.
26.01 0.00
28.86 0.01
25.52 0.00
35.01 0.00

ประสบการณ์
ท�ำงาน
x2 Sig.
25.73 0.10
61.68 0.00
28.43 0.001
26.84 0.02

บุคคลด้านต�ำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์การท�ำงาน
มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ ของความคิดเห็นต่อปัจจัย
ความส�ำเร็ จ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์

7. อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ตามทัศนะคติของผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
7.1 จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส�ำเร็ จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้ปฏิบัติงาน ตามทัศนะ
ของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วน
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ยานยนต์ ในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก พบว่าพนักงานมีความ
ต้องการพัฒนาตนเอง เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่ามากทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาปัจจัย
สูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นรายข้อพบ
ว่า พนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเอง และ พนักงานมี
ความพร้อมในการพัฒนาตนเอง มีปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ต�ำแหน่งหน้าที่ และ
ประสบการณ์ท�ำงาน มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความ
ส�ำเร็จนัน้ ผูบ้ ริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าปัจจัยใดส่ง
ผลกระทบในแนวทางใด และผู้บริหารต้องชี้น�ำให้บุคลากร
มองเห็นคุณค่าของตนเองและเต็มใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่หยุดนิง่ สอดคล้องกับแนวคิดกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (2555) ในเรื่องของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
(Critical Success Factor: CSF) คือ ปัจจัยทีส่ �ำคัญยิง่ ทีต่ อ้ ง
ท�ำให้มหี รือให้เกิดขึน้ เพือ่ ให้บรรลุความส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์
คือเป็นการให้หลักการ แนวทาง หรือวิธีการที่องค์กรจะ
สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ได้แต่ละองค์กรจะมีปจั จัยแห่งความ
ส�ำเร็จเป็นหลักหมายทีเ่ ป็นรูปธรรมในการเชือ่ มโยงการปฏิบตั ิ
งานทุกระดับให้มงุ่ ไปในทิศทางเดียวกัน
7.2 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้บริหารตามทัศนะของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก พบว่า ผูบ้ ริหารให้การ
สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาพนักงาน เป็นปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่ามากที่สุด
ผู้บริหารให้การสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาพนักงาน
ให้การเสริมแรงทางสร้างสรรค์แก่พนักงาน สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจกระบวนการและเทคนิคพัฒนาพนักงานมีความรูค้ วาม
เข้าใจในเทคนิควิธีพัฒนาพนักงาน มีความพร้อมกล้าที่จะ
เผชิญ และมีทกั ษะในการแก้ไขปัญหาพนักงาน มีปจั จัยส่วน
บุคคลทุกด้าน มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ พราะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารต้องให้การช่วยเหลือ
ส่งเสริมและสนับสนุน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรภิ ทั ร
ดุษฎีววิ ฒ
ั น์ (2555) ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหารทีใ่ ห้ความ
สนใจกับความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้การสนับสนุน
มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน เข้าถึงได้ง่าย ให้ความ
เสมอภาคและให้การนับถือต่อศักดิศ์ รีของผูร้ ว่ มงานคนอืน่ ๆ
มีพฤติกรรมกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำ
มาประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ท�ำให้ผรู้ ว่ มงาน

เกิดความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถของตนเอง
และมีอิสระทางความคิด (โรเบิร์ต เฮาส์, 1974 รังสรรค์
ประเสริฐศรี, 2555 อ้างใน ศิรภิ ทั ร ดุษฎีววิ ฒ
ั น์, 2555 : 81)
7.3 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นองค์กร/หน่วยงาน ตามทัศนะ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก พบว่าองค์กรมีการ
ก�ำหนกรอบนโยบายทีใ่ ห้ความส�ำคัญแก่พนักงานชัดเจน เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค่ามากทีส่ ดุ องค์กรมีการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินความต้องการ
ของพนักงานในการพัฒนา มีปจั จัยส่วนบุคคลทุกด้าน มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้เพราะการก�ำหนดกรอบ
นโยบายที่ให้ความส�ำคัญแก่พนักงานชัดเจน ในการด�ำเนิน
งานขององค์ ก รนั้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกุ ล มาศ
ศิรมิ าตย์ (2556) ทีม่ กี ารศึกษาพบว่าองค์กรทีด่ คี วรสนับสนุน
การเรียนรูใ้ ห้แก่พนักงาน เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ท�ำงานให้กับพนักงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในชีวติ การท�ำงาน และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา
องค์กร นอกจากนีส้ ามารถใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาส
นับสนุนให้การศึกษาเรียนรูร้ ะหว่างพนักงานได้ สอดคล้องกับ
ปาริชาต บัวเป็ง (2554) ทีท่ �ำการศึกษาวิจยั เรือ่ งความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส์ ประเทศไทย
(จ�ำกัด) พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับปาน
กลาง ปัจจัยทีท่ �ำให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรคือการ
ได้กา้ วเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั พนักงานมีความพร้อม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้องค์กรก้าวหน้าและประสบความ
ส�ำเร็จ การได้รบั ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่
เหมาะสมท�ำให้พนักงานยังคงอยากท�ำงานกับบริษัทต่อไป
และคิดว่าองค์กรสามารถตอบสนองในสิ่งที่ต้องการอย่าง
เพียงพอ
จากความคิดเห็นของพนักงานเกีย่ วกับปัจจัยสูค่ วาม
ส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวคือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส�ำคัญต่อองค์กรเป็น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั ซึง่ เป็นยุคโลกาภิวตั น์
ผู้ที่ท�ำงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นนัก
กลยุทธ์ที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในการก�ำหนด
กลยุทธ์รว่ มกับผูบ้ ริหารองค์กร รวมทัง้ มีการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการจัดระบบข้อมูลความรู้
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ
ทางการจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และการ
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วางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อแผนธุรกิจของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
8.1.1 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า บริษทั ควรจัดรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นรูปแบบและวิธีการที่
พนักงานสามารถน�ำมาใช้ในการท�ำงานได้อย่างแท้จริง เช่น
การจัดอบรมให้พนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
ได้แสดงความสามารถภายหลังการอบรมเพือ่ ประเมินผลการ
เลือ่ นต�ำแหน่งงานหรือได้รบั รางวัลพิเศษ เป็นต้น
8.1.2 บริษัทควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทและ
ควรเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานน�ำเสนอรู ป แบบการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ทตี่ นเองต้องการแก้ผบู้ ริหาร เพือ่ สร้างความ
รูส้ กึ ว่าพนักงานเป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั ฯ
8.2 ด้านผูบ้ ริหาร
8.2.1 ผู้บริหารของบริษัทควรรักษาระดับการให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ไป และเพิม่ แรง
จูงใจในการปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
8.2.2 ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปฏิบัติ
งาน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี มีความเข้าใจอันดี
ต่อกัน มีการให้ความร่วมมืออย่างดีสนับสนุนด้วยความเต็มใจ
และจริงใจ มีความเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ ง
8.3 ด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
องค์กรหรือหน่วยงานการส่งเสริม สนับสนุนและเปิด
โอกาสให้บคุ ลากรได้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยวิธกี าร
และจัดกิจกรรมการพัฒนาทีป่ ฏิบตั เิ อง และรับการพัฒนาจาก
ผูอ้ นื่ เช่น การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม
สัมมนา การศึกษาต่อ การศึกษาจากเอกสารต่างๆ
9. ข้อเสนอแนะในการทำ�การวิจยั ครัง้ ต่อไป
9.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน
ผูบ้ ริหาร และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ในพืน้ ทีท่ กี่ ว้างขึน้ เพือ่ จะได้
ข้อมูลมาด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
9.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบปัจจัยสูค่ วาม
ส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามทัศนะของผูป้ ฏิบตั ิ

งาน และผู้บริหาร ที่มีอายุ เพศ ประสบการณ์อื่นๆ ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร ตามหน่วยงาน ประเภทธุรกิจทีต่ า่ งกัน
9.3 ควรมีการศึกษาวิจัยความต้องการการพัฒนา
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร เพือ่ จะได้ขอ้ มูลมาด�ำเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

10. สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ตามทัศนะคติของผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
10.1		 พนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเอง เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค่ามากทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความต้องการ
พัฒนาตนเอง และ พนักงานมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
มีปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะ
งาน ต�ำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ท�ำงาน มีความแตก
ต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ พราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคล อันเป็นทีต่ อ้ งการขององค์กร
โดยเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและการเปลีย่ นท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความส�ำเร็จนั้น ผู้บริหาร
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบใน
แนวทางใด และผูบ้ ริหารต้องชีน้ �ำให้บคุ ลากรมองเห็นคุณค่า
ของตนเองและเต็มใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งโดย
ไม่หยุดนิง่
10.2		 ผู้บริหารให้การสนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาพนักงาน เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ค่ามากที่สุด ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ทรั พ ยากรในการพั ฒ นาพนั ก งาน ให้ ก ารเสริ ม แรงทาง
สร้างสรรค์แก่พนักงาน สร้างความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการ
และเทคนิคพัฒนาพนักงาน มีความรูค้ วามเข้าใจในเทคนิควิธี
พัฒนาพนักงาน มีความพร้อมกล้าทีจ่ ะเผชิญ และมีทกั ษะใน
การแก้ไขปัญหาพนักงาน มีปจั จัยส่วนบุคคลทุกด้าน มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ผูบ้ ริหารต้องให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
ทรัพยากรและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ การมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในขณะทีม่ กี ารด�ำเนินการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรด้วย การสนับสนุนทรัพยากร ปัจจุบัน
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องค์กรจะประสบความส�ำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากร
มนุษย์ ดังนัน้ หากองค์กรใดมีบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพมีคณ
ุ ภาพ
องค์กรนัน้ จะไปสูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ การทีจ่ ะ
ท�ำให้บุคลากรมีคุณภาพ องค์กรจะต้องมีการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นพนักงานใหม่หรือ
พนักงานเก่าจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและสมำ�่ เสมอ ในการ
พัฒนาพนักงานจะพัฒนาทางด้านต่างๆ คือ ด้านความรู้
(Knowledges) ด้านทักษะ (Skills) และด้านทัศนคติ
(Attitudes)
10.3		 องค์กรมีการก�ำหนดกรอบนโยบายทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญแก่พนักงานชัดเจน เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่ามากที่สุด องค์กรมีการเก็บ
ข้อมูลเพือ่ ประเมินความต้องการของพนักงานในการพัฒนา
มีปจั จัยส่วนบุคคลทุกด้าน มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทั้งนี้เพราะการก�ำหนดกรอบนโยบายที่ให้ความส�ำคัญแก่
พนักงานชัดเจน ในการด�ำเนินงานขององค์กรนัน้
จากความคิดเห็นของพนักงานเกีย่ วกับปัจจัยสูค่ วาม
ส�ำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวคือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส�ำคัญต่อองค์กรเป็น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะอย่างอยิง่ ในปัจจุบนั ซึง่ เป็นยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ผู ้ ที่ ท�ำงานด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งเป็ น
นักกลยุทธ์ทมี่ คี วามรอบรูแ้ ละมีความสามารถในการก�ำหนด
กลยุทธ์รว่ มกับผูบ้ ริหารองค์กร รวมทัง้ มีการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการจัดระบบข้อมูลความรู้
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ
ทางการจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อแผนธุรกิจของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
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