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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายการผลิตใน

อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานในสายการผลิต (3) เพื่อน�าเสนอรูปแบบแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานในสายการผลิต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถาม ประชากร

ของการศกึษาน้ีคอืพนักงานในสายการผลติท�างานในบริษัทผลติยางรถยนต์ จ�านวน 419 เก่ียวกับประสทิธิผล

และปัจจจัยผลกระทบภายนอกองค์การ ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล 

ที่ระดับ 0.97 และค่าความเที่ยงตรงผ่านเกณฑ์การพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันของปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันของความรู้ และ

ทักษะที่บุคลากรต้องการปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายในและภายนอกมีอิทธิพลต่อความรู้

 ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติต�่ากว่า 0.5 ทั้งสามสมมุติฐาน ประกอบกับค�าให้สัมภาษณ์เชิงลึกได้เน้นย�้า

ถึงความส�าคัญของนโยบายของแต่ละบริษัท อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายการผลิตใน

อตุสากรรมน้ีขึน้อยูกั่บนโยบายการพฒันาบุคคลากรของอตุสาหกรรมซึง่ได้ให้ความส�าคญั เพราะอตุสาหกรรม

นี้ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นตามความเติบโตของอุตสหกรรมรถยนต์ แม้ว่าจะมี

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิตมากขึ้น โมเดลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายการผลิต

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, พนักงานสายการผลิต, อุตสาหกรรมยางรถยนต์



158

◆ วิชัย ส้มโอชา เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร  ◆
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

Abstract

 The objectives of this research were to 1) study the potential developent of production 

line employees in tire industry, 2) study the problems and obstacles in the potential 

development of production line employees, 3) suggest the guidelines in solving the problems 

and obstacles in the potential development of production line employees, Questionnaire 

was used for collecting data from 419 production line employees of tire industry about 

the efficacy and the external influencing factors, having the data validity at 0.97 level and 

reliability criteria appraised by experts.

 The research findings were based on the test of three main hypotheses with the 

significant level less than 0.05 of all the three hypotheses. The research previewed that the 

different demograpic data indicated the different dificulties in their operation including 

their different knowledge and skill that needed to be continuously supported. The in-depth 

interviews reconfirmed such findings. It was suggested that the model of potential development 

be in three stages: focus the potential development within the organization, promote more 

opinion and knowledge discussion and exchanges, and finally organize actual practice for 

production line employees.

Keywords: Potential development, Tire Industry, Production line employees 
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บทน�ำ

	 อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมหลักส�าคัญในระดับต้น	 ๆ	 ที่มีความส�าคัญต่อ

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย	ทัง้ในด้านการส่งออก	การจ้างงาน	การสร้างมลูค่าเพิม่	การพฒันา

เทคโนโลยด้ีานยานยนต์	รวมทัง้อุตสาหกรรมการผลติช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ต่าง	ๆ 	อุตสาหกรรม

บริการในส่วนที่เกี่ยวกับการเงิน	การประกันภัย	และบริการหลังการขายอุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็น

อุตสาหกรรมที่ส�าคัญต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปาทานเป็นอย่างมาก

	 สถาบันพลาสติก,	2563	ระบุว่า	ผลิตภัณฑ์กลุ่มยางรถยนต์สร้างรายได้กว่า	5,071.7	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 (ประมาณ	 152,506.02	 ล้านบาท)	 ในปี	 2562	 และมีอัตราการเติบโตของการส่ง

ออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับอุตสาหกรรมผลิตยางล้อเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของ

อุตสาหกรรมการผลติยานยนต์ภายในประเทศทีม่คีวามส�าคัญต่อระบบเศรษฐกจิไทย	โดยประเทศไทย

ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่อันดับที่	 11	ของโลก	อันดับที่	 5	 ในภูมิภาคเอเชีย	และ

อันดับที	่1	ในกลุม่ประเทศอาเซียน	ทศิทางการพฒันารวมไปถงึการส่งเสรมิและยกระดับการผลติและ

ปัจจัยต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกับการผลติของอุตสาหกรรมยางรถยนต์จะมส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต	

	 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคลากรและแรงงาน	 ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญการ

ยกระดับความพร้อมและศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์	จะเหน็ได้จากการทีร่ฐับาลได้น�าการพฒันา

คุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคลากรและแรงงาน	 เช่น	 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	

พ.ศ.	 2555-2574	 (กระทรวงอุตสาหกรรม,	 2554)	 และ	 แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยต์	 พ.ศ.	

2555-2559	 (สถาบันยานยนต์	 กระทรวงอุตสาหกรรม,	 2555)	 โดยวิสัยทัศน์อุตสาหกรรม

ยานยนต์ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์	 พ.ศ.	 2555-2559	 (สถาบันยานยนต์	 กระทรวง

อุตสาหกรรม,	2555)	จะเน้นวิสัยทัศน์ใน	10	ปีข้างหน้า	คือในปี	2564	(2021)	การมุ่งเน้นการพัฒนา

ยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม	ยานยนต์ให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิจากระดับเอเชีย

สู่ระดับโลก	ซึ่งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และมุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดกับประเทศโดยการสร้าง

มูลค่าเพิ่มภายในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์	 หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์เพื่อมุ ่งไปสู ่

วิสัยทัศน์ดังกล่าว	 คือ	 COE-2:	 ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาบุคลากร	 (Human	 Resources	

Development)	 เป้าประสงค์ของ	COE-2	 คือ	 ยกระดับความสามารถของบุคลากรในระดับแรงงาน

มีฝีมือ	ระดับหัวหน้างาน	ระดับวิศวกร	ตลอดจนผู้บริหาร	ให้มีความรู้ความเข้าใจ	เพิ่มสูงขึ้น	สามารถ

ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและผลติภาพมากขึน้	โดยมกีารพฒันาบุคลากรแบบครบวงจรในทกุระดับ
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	 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์	เพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีโลก	

เพราะบุคคลากรถือเป็นสิ่งส�าคัญในการบริหารงาน	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาบุคลากร

โดยเพิม่ศักยภาพทีจ่�าเป็นทัง้ด้านความรู	้ความสามารถ	และสร้างทกัษะในการปฏิบติังาน	ให้ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	เพื่อให้องค์กรสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19

ค�ำถำมของกำรวิจัย

 1	 การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบันของพนักงานสายการผลิต	 บริษัทผลิตยางรถยนต์ใน

ประเทศไทยเป็นอย่างไร

	 2	 ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานของพนักงานสายการผลิต	 บริษัทผลิตยางรถยนต์ใน

ประเทศไทยเป็นอย่างไร

	 3	 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายการผลิต	 บริษัทผลิตยางรถยนต์ใน

ประเทศไทยควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายการผลิต	 บริษัทผลิตยางรถยนต์ใน

ประเทศไทย

	 2.	เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายการผลิต	 บริษัท

ผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย

	 3.	เพื่อน�าเสนอรูปแบบแนวทางแก้ไขปัญหาแบะอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ในสายการผลิต	บริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย

สมมุติฐำนของกำรวิจัย

	 สมมุติฐานที่	 1:	 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันของปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานภายในและภายนอก

	 สมมุติฐานที่	 2:	 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันของความรู้และทักษะ

ที่บุคคลากรต้องการ
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	 สมมุติฐานที่	 3:	 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายในและภายนอกมีอิทธิพลต่อ

ความรู้และทักษะที่บุคลากรต้องการ

ขอบเขตกำรวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	พนักงาน	จ�านวน	6,700	คน	พื้นที่วิจัย	 ได้แก่	บริษัท	

สยามมิชลิน	จ�ากัด	เป็นการศึกษาวิจัย	ตั้งแต่	มีนาคม	2563	ถึง	ธันวาคม	2563	รวม	8	เดือน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual Framework)

ปัจจัยส่วนบุคคล

-	เพศ

-	อายุ

-	ประสบการณ์

-	การศึกษา

แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน

•	 ปัจจัยภายใน	(Internal	Factor)

	 -	 ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเป้าหมายขององค์กร

	 	 และการปฏิบัติงาน

	 -	 ทกัษะและความสามารถ	(เช่น	ภาษา,	เทคโนโลยี	

	 	 ฯลฯ)

	 -	 แรงจูงใจ

•	 ปัจจัยภายนอก	(External	Factor)

	 -	 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดของ	

	 	 Covid-19

	 -	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	Covid-19

ควำมรู้และทักษะ

ที่บุคลำกรต้องกำร

-	 ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ

	 การปฏิบัติงาน

-	 ทักษะและความสามารถ

-	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

	 ปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่

	 ระบาดของ	Covid-19

➤ ➤ ➤

➤

H1

H2

H3

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1.	ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายการผลิต	 บริษัทผลิตยางรถยนต์ใน

ประเทศไทย

	 2.	ทราบแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน

สายการผลิต	บริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย

	 3.	ได้รูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสาย

การผลิต	บริษัทผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย

นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย

 กำรพัฒนำ หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท�าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก�าหนด

ทิศทางไว้ล่วงหน้า	โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
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 ศักยภำพ หมายถึง	 ความรู้	 (Knowledge)	 ทักษะ	 (Skills)	 และพฤติกรรมที่พึงประสงค์	

(Attributes)	ทีส่่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม	(Behavior)	ทีจ่�าเป็น	และมผีลท�าให้บคุคลนัน้ปฏิบติังาน

ในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น

 พนักงำนในสำยกำรผลิต	 หมายถึง	 พนักงานที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตในบริษัทผลิตยาง

รถยนต์	ในประเทศไทย

 บริษัทผลิตยำงรถยนต์ในประเทศไทย หมายถึง	 บริษัทจ�ากัด	 และบริษัทมหาชนจ�ากัด

ที่ท�าธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายยางรถยนต์	ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจัยนี้น�าระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	 Research	Method)	 โดยผสมระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ใช้แนวทางการวิจัยเชิงพรรณา	 โดยส่วนแรกจะท�าการศึกษาเชิง

ปรมิาณ	(Quantitative	Research)	ส่วนทีส่องจะท�าการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ได้แก่	

พนักงานในสายการผลิต	พนักงานของบริษัทสยามมิชลิน	จ�ากัด	จ�านวน	6,700	คน	ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของ

จ�านวนประชากร	จากสูตรของ	Taro	Yamane	ต้องใช้ระดับความความคลาดเคลื่อนที่	0.05	จ�านวน

กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	 378	 คน	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยครั้งนี้	 คือการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ

ตัดสินใจของผู้วิจัยเอง	 ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยผู้วิจัย

เลือกพนักงานในสายการผลิตยางรถยนต์เพื่อท�าการเก็บข้อมูล	รวมทั้งหมด	419	ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 การหาความเที่ยงตรง	

(Validity)	โดยการน�าแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็	เสนอประธานและกรรมการทีป่รกึษาดุษฎีนิพนธ์	เพือ่ขอ

ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม	จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อ

พจิารณาทัง้ในด้านเนือ้หาสาระและโครงสร้างของค�าถาม	รปูแบบของแบบสอบถาม	ตลอดจนภาษาทีใ่ช้

และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ	(Index	

of	Item-Objective	Congruence:	IOC)	ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.8	ถึง	1.0	หาค่าความ
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เช่ือมั่น	 โดยผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ทีใ่ช้ในการวจัิย	จ�านวน	30	คน	หลงัจากนัน้ท�าการทดสอบหาความเช่ือมัน่	(Reliability)	โดยการค�านวณ

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธีของครอนบัค	(Cronbach,	1971)	ได้ค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.975

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

	 การเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์	(Interview	Form)	เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	(Semi-

Structure	 Interview)	 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดย	 การเปรียบเทียบระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ

กลุ่ม	ประชากร	2	กลุ่ม	ที่เป็นอิสระต่อกัน	(Independent	Sample	t-test)	การทดสอบด้วยค่าความ

แปรปรวนทางเดียว	(One	Way	Analysis	of	Variance	:	One	Way	ANOVA)	เพื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ของตัวแปรอิสระที่มีตั้งแต่สองค่าหรือมากกว่าสองค่ากับตัวแปรตาม	หนึ่งตัวเพื่อให้

เหน็ว่ามกีลุม่ค่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญหรอืไม่	โดยใช้วธิวีเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิวิเคราะห์

สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว	(Multiple	Regression	Analysis)	

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)

	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informants)	 ผู้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนา	

บุคคลากรในการผลักดัน	ในการนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม	ตัวอย่างแบบเจาะจง	คือหัวหน้าฝ่ายและผู้จัดการ	

ในบรษิทัยางรถยนต์	จ�านวน	10	คน	ข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษาเอกสาร	ใช้วิธกีารวเิคราะห์เอกสารเนือ้หา	

(Content	Analysis)	น�าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา	ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	 (Interview)	

ใช้วิธกีารวิเคราะห์แบบอุปนยั	(Analytic	Induction)	โดยน�าข้อมลูมาเรยีบเรยีง	และจ�าแนกอย่างเป็น

ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย

เพศ อำยุ ประสบกำรณ์ กำรศึกษำ

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

ชาย 368 87.8 20-25	ปี 5 1.2 น้อยกว่า	1	ปี 4 1 ปริญญาตรี 21 5

26-30	ปี 35 8.4 1-3	ปี 17 4.1

หญิง 51 12.2 31-34	ปี 45 10.7 3-5	ปี 38 9.1 ต�า่กว่า

ปรญิญาตรี

398 95

35-40	ปี 224 53.5 6-10	ปี 49 11.7

41	ปีขึ้นไป 110 26.3 มากกว่า	10	ปี 311 74.2
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ตำรำงที่ 2	 แสดงล�าดับของปัจจัยภายนอกและและปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสาย

	 การผลิต

ปัจจัยภำยในของปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน

ล�ำดบั ข้อควำม X, S.D. แปลค่ำ ล�ำดับ ข้อควำม X, S.D. แปลค่ำ

1 ความสามารถในการใช้ภาษา

ต่างประเทศ

4.36,	1.09 มากทีส่ดุ 7 ทกัษะในการบรหิาร

เวลา

4.22,	1.01 มากทีส่ดุ

2 ความสามารถในการใช้

คอมพวิเตอร์ในการท�างาน

4.33,	0.94 มากทีส่ดุ พีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษา

ช่วยตัดสนิใจหรอืแก้

ปัญหาในงานทีท่่านรบั

ผิดชอบ

4.22,	1.00 มากทีส่ดุ

3 ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเป้า

หมาย	และภารกจิของหน่วย

งานทีท่่านสงักดั

4.31,	0.98 มากทีส่ดุ 8 แรงจูงใจสูค่วามส�าเรจ็

ในการปฏิบติังาน

4.19,	1.02 มาก

4 ความรู้	ความเข้าใจระบบ

งาน	กระบวนการท�างาน	และ

ทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้

รับมอบหมาย

4.29,	0.98 มากทีส่ดุ 9 ความสามารถในการ

เกษียน	และการจับ

ประเด็น

4.16,	1.02 มาก

5 ความรูเ้กีย่วกบัการน�าเสนอ

ข้อมลู

4.25,	0.96 มากทีส่ดุ 10 งานทีไ่ด้รบัการมอบ

หมายไม่ตรงกบัความรู้

ความสามารถของท่าน

4.13,	1.10 มาก

ความสามารถท�างานร่วมกับ

บุคคลอื่น	และท�างานเป็นทีม

4.25,	1.01 มากทีส่ดุ 11 การคิดอย่างไม่เป็น

ระบบ

4.12,	1.10 มาก

6 ความรู้เรื่องการวางแผน	การ

วิเคราะห์งาน	และการตัดสินใจ

เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

4.23,	0.97 มากทีส่ดุ 12 ระดับปัญหาในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม

ของท่าน

4.10,	1.10 มาก

ทักษะในการติดต่อประสาน

งานและการสื่อสาร

4.23,	1.00 มากทีส่ดุ
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ปัจจัยภำยในของปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน

ล�ำดบั ข้อควำม X, S.D. แปลค่ำ ล�ำดับ ข้อควำม X, S.D. แปลค่ำ

1 การรับรู้	ข่าวสาร	ระดับ

ความรุนแรงของ	

Covid-19	

4.18,	1.13 มาก 3 การประกาศหยุด

ปฏิบัติงาน	(Lock	

Down)	ของหน่วย

งานราชการ

4.07,	1.19 มาก

2 การปฏิบติังานในช่วง	

Covid-19	

4.14,	1.16 มาก 4 การแพร่ระบาดของ

เช้ือ	Covid-19

4.18,	1.13 มาก

ตำรำงที่ 3	แสดงผลการทดสอบสมุติฐาน

สมมุติฐำน สมมุติฐำนย่อ t  F Sig. กำร

ทดสอบ

สมมุติฐานที่	1	ปัจจัย

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

มีวามแตกต่างกันของ

ปัญหาและอุปสรรคใน

การฏิบัติงานภายในและ

ภายนอก

1.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านเพศที่

แตกต่างกันมีความแตกต่างกันของปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายในและภายนอก

6.441,

6.839

- 0.000 ยอมรบั

2.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านอายุที่

แตกต่างกันมีความแตกต่างกันของปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานภายในและภายนอก

- 43.087,

39.728

0.000 ยอมรบั

3.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านประสบ-

การณ์	แตกต่างกัน	มีความแตกต่างกันของ

ปัญหา	และอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน

และภายนอก

- 29.238

33.639

0.000 ยอมรบั

4.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานด้านการศึกษา

แตกต่างกันมีความแตกต่างกันของปัญหาและ

อุปสรรคในก	ารปฏิบัติงานภายในและภายนอก	

-5.617

5.804

- 0.000 ยอมรบั

ตำรำงที่ 2	 แสดงล�าดับของปัจจัยภายนอกและและปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสาย

	 การผลิต	(ต่อ)
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สมมุติฐำน สมมุติฐำนย่อ t  F Sig. กำร

ทดสอบ

สมมุติฐานที่	2:	ปัจจัย

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

มีความแตกต่างกันของ

ความรู้และทักษะที่

บุคคลากรต้องการ

5.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านเพศที่

แตกต่างกัน	มีความแตกต่างกันของความรู้และ

ทักษะที่บุคคลากรต้องการ

4.875 - 0.000 ยอมรบั

6.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านอายุที่

แตกต่างกันมีความแตกต่างกัน	ของความรู้และ

ทักษะที่บุคคลากรต้องการ	

- 20.728 0.000 ยอมรบั

7.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านประสบ-

การณ์ที่แตกต่างกัน	มีความแตกต่างกันของ

ความรู้และทักษะที่บุคคลากรต้องการ	

- 20.738 0.000 ยอมรบั

8.	ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน	ด้านการศึกษา

ที่แตกต่างกันมี	ความแตกต่างกันของความรู้

และทักษะที่บุคคลากรต้องการ	

21.590 - 0.003 ยอมรบั

สมมุติฐานที่	3:	ปัญหา

และอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานภายในและ

ภายนอกมีทธิพลต่อ

ความรู้และทักษะที่

บุคลากรต้องการ

9.	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใน

มีอิทธิพลต่อความรู้และทักษะที่บุคลากร

ต้องการ

12.645 159.894 0.000 ยอมรบั

10.	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภายนอกมีอิทธิพลต่อความรู้และทักษะที่

บุคลากรต้องการ

11.179 124.971 0.000 ยอมรบั

สรุปผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ มีดังต่อไปนี้

ค�ำถำมที่ 1 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมส�ำคัญอย่ำงไรต่อควำมมั่นคงของบริษัท

	 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความเห็นว่านโยบายการพัฒนาบุคลากรมีความส�าคัญมากต่อความ

มั่นคงของบริษัท	 โดยองค์กรจะพัฒนาขึ้นได้	 พนักงานจะต้องเพิ่มขีดความสามารถที่สอดรับไปกับ

องค์กร	 เมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาจะท�าให้ตัวพนักงานเองมีความแข็งแรง	 สามารถท�าให้บริษัทมี

ความมั่นคงเกิดขึ้น

ตำรำงที่ 3	แสดงผลการทดสอบสมุติฐาน	(ต่อ)
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ค�ำถำมที่ 2. ปัจจัยอะไรบ้ำงที่มีผลต่อกำรพัฒนำบุคคลำกร

	 ความพร้อมของพนกังาน	และการเปิดกว้างของบรษิทั	ถ้าพนกังานพร้อมทีจ่ะพฒันาและบรษิทั

ให้โอกาสซึ่งบริษัทเปิดให้อยู่แล้ว	นโยบายของบริษัท	ที่พนักงานจะต้องเรียนรู้	เพื่อพัฒนาตนเอง	และ

เน้นๆหลกัในเรือ่งของความปลอดภัย	ต้องพฒันาในด้านนี	้การให้ความรูใ้นการก้าวหน้าของบุคคลากร	

ยกตัวอย่างเช่น	เราต้องเติมส่วนที่เขาขาด	เพื่อให้เขาเติมเต็มที่จะไป	งบประมาณในการพัฒนา	เวลา

ในการเข้าไปพัฒนา	 ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้	 ได้แก่เศรษฐกิจโลก	 ช่วงวิกฤต	 COVID	 ที่แพร่

ระบาดหนัก	 ๆ	 ท�าให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลก	 เพราะฉะน้ัน	 เรื่องค�าสั่งซ้ือก็ตกลงมา

ก�าไรลดลง	การพัฒนาต้องใช้เวลาในการพัฒนาพนักงานของแต่ล่ะคนไม่เหมือนคน	ท้ายสุดการอบรม	

การให้ความรู้มีเพียงพอไหม	ถ้าบริษัทหลักสูตรให้พัฒนา	ก็จะเป็นสิ่งที่ดี

ค�ำถำมที่ 3. นโยบำยของรัฐบำลมีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่ำงไร

	 นโยบายของรัฐมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมาก	ทิศทางของรัฐบาล	เมื่อออกมาตรการแล้ว	

บรษิทัสามารถหยบิยกและสานต่อ	ในการด�าเนนิธรุกิจสามารถทีจ่ะมองเหน็ภาพในอนาคตได้ถ้านโยบาย

มคีวามชัดเจนอาจจะต้องมกีารปรบันโยบายของบรษัิทให้มคีวามสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล	นโยบาย

ของรัฐบาล	ขอมุ่งเน้นไปเรื่องของสิ่งแวดล้อม	ยกตวัอย่างเช่น	ทางรัฐบาลก�าหนดให้บริษัทต้องท�าตาม

มาตรฐานต่าง	ๆ 	ด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	ISO	14001	มันก็จะช่วยให้บริษัทมีมาตรฐานมากขึ้น	ส่งผลให้

พนกังานท�างานในสถานทีท่ีม่มีาตรฐานและปลอดภัยมากยิง่ขึน้	นโยบายของรฐับาลมผีลต่อการด�าเนนิ

ธุรกจิของบริษทัอย่างแน่นอน	เช่น	นโยบายสง่เสริมการลงทนุของภาครฐั	เช่น	BOI	จะท�าใหก้ารลงทนุ

ของเรามีความคล่องตัวเพื่อท�าให้การด�าเนินการธุรกิจของบริษัทด�าเนินไปได้	 ยกเว้นภาษี	 การเคลื่อน

ย้ายเครื่องจักร	นโยบายการประหยัดพลังงาน	อาจจะมีเงินสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือ

ค�ำถำมที่ 4. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจของประเทศไทยมีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจหรือไม่ อย่ำงไร

	 เมื่อมีการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ท�าให้ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของบริษัทได้รับผล

กระทบเช่นกัน	ยกตัวอย่างเช่น	ก�าลังการผลิต	ความต้องการของลูกค้าก็ลดลง	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย	 มีผลกระทบอยู่แล้ว	 แต่บริษัทก็พยายามที่จะรักษาให้ไปได้	 และให้พนักงานอยู่ได	้

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ในช่วงระบาดของ	 COVID	 มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุกิจ

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิมผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่างมากเนือ่งจากยางรถยนต์ทีผ่ลติและส่งออกทัง้ภายใน

และภายนอก	ถ้าภาวะด้านเศรษฐกิจภายนอกมีก�าลังซื้อสามารถที่จะกระตุ้นการผลิตได้
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ค�ำถำมที่ 5. กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรก�ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกร

	 ในการประชุมแผนเราต้องการดูข้อมูลที่เปิดกว้าง	 เราน�าพนักงานเข้ามาประชุมร่วมเพื่อดู

ความต้องการของพนกังานและดูความสอดคล้องกบับรษิทัและเราจะทราบทศิทางในอนาคตได้	ปัจจุบนั

นี้ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการท�า	Work	 Shop	 ต้ังแต่ด้านนโยบาย	 บริษัทจะมีโปรแกรมหนึ่ง	

ที่พนักงานสามารถร้องขอในเรื่องของทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน	 ทางพนักงาน	 บริษัทจะมี

แผนการมีส่วนร่วมของพนักงาน	ด้านอาชีวอนามัย	ทางบริษัท	จะมีการท�าตาม	ISO	หนึ่งในมาตรฐาน

จะเป็นเรือ่งของการมส่ีวนร่วมของพนกังาน	ในการเสนอปรบัปรงุท่ีจะพฒันา	รวมถงึ	แผนพฒันาบคุคลากร

หัวหน้างานจะต้องระบุเป้าหมายของการท�างานในแต่ละภาคส่วน	 พนักงานงานในแต่ล่ะส่วนจะ

สามารถเสนอได้เลยว่า	อะไรบ้าง	การอบรมอะไรบ้าง	ทีท่างพนกังานเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา	

เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเอง	 และตอบสนองกับงานที่ปฏิบัติได้	 ในการประชุมแผนเราต้องการดูข้อมูลที่

เปิดกว้าง	เราน�าพนักงานเข้ามาประชุมร่วมเพื่อดูความต้องการของพนักงานและดูความสอดคล้องกับ

บริษัทและเราจะทราบทิศทางในอนาคตได้	 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของพนักงานในการก�าหนดแผน

พัฒนาบุคคลากร	 ทางบริษัทได้มีการก�าหนดแผนที่เรียกว่า	 Empowerment	 เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจ	เข้ามามส่ีวนร่วมในการท�างาน	จากอดีตจะให้มกีารตัดสนิใจจากฝ่ายบรหิารสัง่การลงมาทีฝ่่าย

ปฏิบัติงาน	 แต่ตอนนี้เปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน	 คือให้ทุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้ผ่าน

เครื่องมือที่ทางบริษัทมี	 ยกตัวอย่างเช่น	 การประชุมงานตอนเช้าในเรื่อง	 การบริหาร	 ความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 สวัสดิการพนักงาน	 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีสหภาพแรงงาน	

เป็นองค์กรทีท่�างานร่วมกบัฝ่ายบคุคลากร	เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นในการพฒันาบคุคลากรการมส่ีวนร่วม

ของพนักงานในการก�าหนดแผนพัฒนาบุคคลากร	 มีน�าพนักงานเข้ามาร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนา

บรษิทัในทกุ	ๆ 	ปี	ต้องการดูข้อมลูทีเ่ปิดกว้าง	เราน�าพนักงานเข้ามาประชุมร่วมเพือ่ดูความต้องการของ

พนักงานและดูความสอดคล้องกับบริษัทและเราจะทราบทิศทางในอนาคตได้

ค�ำถำมที่ 6. บริษัทมีกิจกรรมหรือกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของพนักงำนอย่ำงไร

	 การให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	 น�าเสนอกิจกรรมหลาย	 ๆ	 อย่าง	 เช่น	

Managing	of	Change	ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม	เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น	หาจุดเสี่ยงในการฏิบัติงาน	

เป็นแรงจูงใจ	มกีารมอบรางวลัแลก็ๆน้อยให้พนกังาน	มกีารประกวดแข่งขนั	การแจกรางวลั	มกีารฉลอง

หรอืประกาศให้พนกังานทราบเพือ่ให้พนกังานรูส้กึว่าได้เป็นส่วนหนึง่ความส�าเรจ็	ความต้องการในการ

ตอบสนองของค่าตอบแทน	และก�าลังใจในการท�างาน	กิจกกรรมหรือสร้างแรงจูงใจ	มีทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	มกีารจัดสวสัดิการแรงงาน	มต้ัีงแต่รถรบัส่งพนักงาน	ชุดฟอร์มพนกังาน	เงินช่วยเหลอืพนักงาน	

เบี้ยขยัน	 ค่ากะ	 ห้องสมุด	 ฟิตเนส	 มีชมรมกีฬาและบันเทิง	 รวมทั้ง	 CSR	 ไปท�ายังโรงเรียนหรือวัด



169

◆ โมเดลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายการผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ◆

ที่พนักงานเขียนเข้ามาหรือผ่านการคัดเลือก	 จะจัดสรรคงบประมาณลงไป	 ท�าให้พนักงานมีความสุข

ในการปฏิบติังาน	มกีารจดัแข่งขนัทางกฬีา	ด้านความปลอดภัย	ส่งข้อเสนอแนะ	กิจกรรมมเียอะมากมาย	

เช่น	กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	การน�าเสนอความคิดใหม่	 ๆ	ท�าให้พนักงาน	ช่วยกัน

น�าเสนอ	กิจกรรมเหล่านี้จะมีอยู่ตลอดในบริษัท

ค�ำถำมที่ 7. กำรเกิดโรคระบำด COVID-19-19 มีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงไร

	 การระบาดของ	COVID-19	มีผลกระทบในการส่งออก	แต่ในเรื่องของการจ้างงานน้อยมาก	

แต่ในเรือ่งของการจ้างงานน้อยมาก	การแพร่ระบาดของ	COVID-19	มผีลกระทบในเรือ่งของการขาย

และยอดการผลติยางรถยนต์	ท�าให้บรษิทัต้องปรบัตัวตามสภาพ	การเกดิโรคระบาด	COVID-19	มผีล

ต่อการผลิตของบริษัท	 เพิ่งเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาศที่	 3	 จึงได้รับผลกระทบทางตรง	 ผลกระทบ

การด�าเนินการของธุรกิจ	 โดยมีค�าสั่งซ้ือลดลง	 ถือว่ายังทรงตัวในระดับที่รักษาเสถียรภาพของ

การผลิตได้อยู่ตลอด

ค�ำถำมที่ 8. บริษัทมีนโยบำยต่อกำรคงอยู่ของพนักงำนเมื่อเกิดกำรแพร่กำรกระจำย COVID19 

อย่ำงไร

 บรษิทัจะไม่มกีารเลกิจ้างพนกังานในช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโรค	การคงอยูข่องพนกังาน	

บรษิทัพยายามให้ไม่มกีารเลกิจ้างพนกังาน	บรษิทัมนีโนบายให้พนกังานคงอยูใ่ห้ได้ในช่วง	COVID-19	

ทั้งหมด	ทางบริษัทพยายามที่จะให้ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน	พยายามปรับการท�างาน	เพื่อให้พนักงาน

ปรับตัวได้	เลือกใช้สลับวันหยุด	สลับวันท�างาน	ให้เงินเดือนเต็มจ�านวน

ค�ำถำมที่ 9. กำรระบำดของ Covid-19 มีผลต่อแผนพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรหรือไม่ อย่ำงไร

 ด้านการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ในแผนพฒันาบคุคลากร	ไม่มผีลต่อแผนพฒันาบคุคลากร 

ในช่วงทีก่�าลงัผลติน้อยลง	ท�าให้พนกังานมเีวลามากขึน้	น�าพนักงานบางส่วนไปฝึกอบรมด้านการปฏิบติั

งานให้มากขึ้น	 มีแผนงานที่มีอยู่แล้ว	 ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารงานภายใน	ลดความ

ซ�้าซ้อนของเอกสาร	 ลดการติดต่อประสานงาน	 มีสัญญานอินเตอร์เน็ต	 เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในส่วน

ที่วางแผน	 หรือการอบรมพนักงานจะต้องมีการชะลอ	 แต่ด้วยที่ว่าพนักงานในบริษัทมีการดูแลตัวเอง

และร่วมมือกันเพื่อป้องกันเป็นอย่างดีท�าให้ไม่เกิดผลกระทบมากนัก	 เช่น	 ปรับเวลาการท�างาน	 ให้มี

การเจอผู้คนภายนอกให้น้อยลง	 เป็นช่วงที่ได้มีโอกาสพัฒนาพนักงาน	 ดึงตัวพนักงานที่ไม่มีการผลิต

น�ามาอบรม	ในเรื่องของความปลอดภัย	การผลิตธุรกิจ	น�ามาฝึกอบรมในช่วงนี้
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ค�ำถำมที่ 10. กำรระบำดของโรค Covid-19 บริษัทมีนโยบำยหรือมำตรกำรเพื่อดูแลและป้องกัน

บุคคลำกรไม่ให้เกิดกำรติดต่อและแพร่ระบำดของโรค Covid-19 หรือไม่ อย่ำงไร

	 เว้นระยะห่าง	 มีแอลกฮอลล์	 พนักงานทุกคนร่วมมือกันยึดถือความสะอาด	 มีการจ�ากัด

การแพร่	เช่น	มีการคัดกรอง	บริษัทมีการปรับเปลี่ยนการท�างาน	มีจุดวางแอลกฮอลล์	โรงอาหารมีการ

จัดระยะห่าง	 วัดอุณหภูมิ	 ความปลอดภัยของพนักงาน	 และบริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจควบคู่กันไป	

ทีมผู้บริหารจัดท�าทีมเพื่อดูแลในสถานการณ์ในภาวะการระบาดของ	COVID-19	เช่น	มีการจ�ากัดการ

แพร่โดยการส�ารวจพนกังานว่ามใีครอยูใ่นจุดเสีย่งบ้าง	มกีารคัดกรอง	ในทีบ่รษิทั	มกีารปรบัเปลีย่นการ

ท�างาน	มีจุดวางแอลกฮอลล์	มีการจัดระยะห่าง	มีการจ�ากัดการแพร่	 เช่นการส�ารวจพนักงานว่ามีใคร

อยู่ในจุดเสี่ยงบ้าง	 มีการคัดกรอง	 ในที่บริษัท	 มีการปรับเปลี่ยนการท�างาน	 มีจุดวางแอลกฮอลล	์

โรงอาหารมีการจัดระยะห่าง

อภิปรำยผล

 ผลจากการศึกษาเรื่อง	 โมเดลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายการผลิตในอุตสาหกรรม

ยางรถยนต์	 พบว่า	 ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามในอุสาหกรรมยางยนต์เป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิงถึงร้อยละ	 75.6	 เนื่องจากในส่วนของกระบวนการผลิตจะต้องใช้พละก�าลังในการผลิต

เป็นส่วนใหญ่	 ส่วนของอายุของพนักงานจะอยู่ในช่วง	 35-41	 ปี	 ขึ้นไป	 ซ่ึงอยู่ในช่วงของวัยท�างาน	

เมื่อน�าช่วงอายุพิจารณาร่วมกับประสบการณืการท�างานของพนักงาน	 พบว่า	 พนักงานที่มีช่วงอาย	ุ

35-41	ปี	ขึ้นไปส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท�างานที่อุตสาหกรรมยางรถยนต์มากกว่า	10	ปี	ขึ้นไปซึ่ง

เป็นการบ่งช้ีเป็นนัยว่า	 มีปัจจัยบางอย่างขององค์กรที่ท�าให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์กรเมื่อน�าการ

สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมพบว่าสิ่งที่ท�าให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์กรคือการไม่เลิกจ้างพนักงานใน

สภาวะวิกฤต	 การสร้างแรงจูงใจ	 และการให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร	 ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเกิด

สร้างความผูกพนักับองค์	สอดคล้องกบังานวิจัยของศรนัย์	พมิพ์ทอง	(2557)	ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ

ทีม่อิีทธพิลต่อการคงอยูใ่นองค์การของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวิชาการในประเทศไทย	กล่าวว่าความ

ผูกพันขององค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ของพนักงาน	

	 เมื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน	พบว่า	ปัจจัยภายใน	คือ	ด้านทักษะ

และความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	มากทีส่ดุ	(X = 4.36,	S.D.	=	1.09)	เมือ่น�าข้อมลูด้าน

การศึกษามาวิเคราะห์ร่วม	พบว่า	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	(ร้อยละ	95)	ส่งผลให้ทักษะ

ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสิง่ทีพ่นกังานสายการผลติเป็นปัญหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการปฏิบติั

งาน	โดยปัจจุบันเครื่องมือ	หรือเอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

มังกร	ตัณฑะศิลป์	(2556)	ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพพนักงานในธุรกิจก่อสร้าง	กรณีศึกษา	บริษัท
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รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม	 กล่าวว่า	 การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

การท�างาน	 ส่วนของปัจจัยภายนอก	 งานวิจัย	 มุ่งเน้น	 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการแพร่ระบาด

ของไวรัส	 COVID-19	 ต่อการปฏิบัติงาน	 ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่มาก	 ท�าการวิเคราะห์รายด้าน	

พบว่าการรับรู้	 ข่าวสาร	 ระดับความรุนแรงของ	 Covid-19	 จะอยู่ในระดับที่มากที่สุด	 (X = 4.18,	

S.D.	=	1.13)	และเมื่อน�าการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการแพร่ระบาด

ของไวรัส	COVID-19	พบว่า	ในด้านผลกระทบของการพัฒนาบุคลากร	สิ่งที่ได้รับผลกระทบจะเป็น	

การชะลอแผนพัฒนาบุคลากร	งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรลดลง	ด้านการปฏิบัติงาน	จะต้องมีการ

ปรับเวลาการท�างาน	 สลับเวลาการท�างาน	 เพื่อลดการเจอผู้คนให้น้อยลง	 แต่ทางกลับกัน	 พนักงาน

จะมีเวลาเข้าอบรมได้มากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบการปฏิบัติงาน	 อาจจะเป็นการอบรมผ่านการใช้

เทคโนโลยี	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ 

	 ผลทีไ่ด้จาการวิจัยสามารถสร้างแผนภาพเพือ่ใช้ประโยชน์ในการพฒันาศักยภาพของพนกังาน

สายการผลติในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ได้โดยการน�าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานมาจัดเรยีงให้

ชัดเจน	แยกเป็นปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก	ซ่ึงน�าไปสูค่วามจ�าเป็นในการพฒันาศักยภาพพนักงาน
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