วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

อิ ทธิ พลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
โดยมีสมรรถนะของพนักงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ON EMPLOYEE
PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF COMPETENCY
ปนิ ธดา ลิ้ มเรืองรอง* จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
Panitada Limrueangrong*, Jutamard Thaweepaiboonwong
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Management Sciences, Kasetsart University.
*Corresponding author, e-mail: Panitada.l@ku.th
Received: 25 February 2021; Revised: 13 May 2021; Accepted: 21 May 2021

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิง ปริมาณโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับ การปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ สมรรถนะและผลการปฏิบตั ิงานของพนั ก งานในอุต สาหกรรมผลิตชิ้นส่ ว นยานยนต์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนวิเคราะห์อทิ ธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี ตี ่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน โดยมีสมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่า งซึ่งเป็ น
พนักงานทีท่ างานในหน่ วยงานหลักทีเ่ กี่ยวข้องในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์รวม 230 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง ผล
การศึกษาพบว่า ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สมรรถนะและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอยู่ในระดับมาก
โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์อิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี ีต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2/df = 2.747, GFI= 0.932, AGFI= 0.884, RMR=
0.015, RMSEA = 0.087 ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้รบั อิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยมีสมรรถนะของพนักงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน ผลการวิจยั จึงยืนยันถึงความจาเป็ น
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ความสาเร็จ
คาสาคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ ผลการปฏิบตั งิ าน

Abstract
This study was quantitative research which purposed to analyze the level of human resource
development (HRD) practices, competency, and performance of employees working in the automotive parts
industry in the Eastern Economic Corridor as well as to analyze the influence of HRD practices on employee
performance by considering competency as a mediator variable. The data were collected by a
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questionnaire with a sample of 230 employees working in key units involved in the automotive parts
manufacturing process. The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard
deviation, and structural equation modeling. The findings revealed that the level of HRD practices,
competency and performance of employees were at a high level. The structural equation model for
analyzing the influence of HRD practices on employee competency was consistent with the empirical data
with values of 2/df = 2.747, GFI = 0.932, AGFI = 0.884, RMR = 0.015, RMSEA = 0.087. Employee
performance was influenced both directly and indirectly by HRD practices, with competency serving as a
partial mediator. The findings of the study confirm that the organization's human resource development is
critical to its success.
Keywords: Human Resource Development, Competency, Performance

บทนา
เป็ นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสาเร็จ การ
ลงทุนในทุนมนุษย์จงึ เป็ นสิง่ ทีอ่ งค์การต่าง ๆ ให้ความสาคัญ ด้วยจะส่งต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทัง้ ในด้าน
คุณภาพของงานหรือความถูกต้องของงานตามมาตรฐาน การได้ผลผลิต หรือปริมาณงานตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
โดยใช้เวลาในการดาเนินงานที่เหมาะสม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [1] ซึ่งหากองค์การมีการจัดการผลการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ี ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานย่อมส่งโดยตรงต่อความสาเร็จขององค์การได้ในทีส่ ุด
เพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี องค์การจึงต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อให้เกิดผลการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ี มีการออกแบบงานและการมอบหมายงานทีเ่ หมาะสม สร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อในการทางานของ
พนักงาน พร้อมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนองค์การในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ต้องทาให้องค์การมีพนักงานทีม่ ีสมรรถนะ
(Competency) ทีจ่ าเป็ นสาหรับการทางาน ซึ่งอาจเกิดจากการสรรหาและคัดเลือกทีค่ านึงถึงความรูค้ วามสามารถ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการทางาน รวมทัง้ ใช้การพัฒนาพนักงานเพื่อให้มสี มรรถนะตามทีต่ อ้ งการ
โดยผลการสารวจความต้องการบุคลากรทักษะสูงของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) [2] เน้นย้าให้เห็นว่าการสร้างความรูแ้ ละทักษะของกาลังคนให้ตรงตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นยิง่ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไม่ได้มปี ั ญหาขาดแคลน
แรงงานในเชิงปริมาณ แต่ขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจึงอยู่ท่ี การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ควบคู่ไปกับการเพิม่ พูนทักษะ (Upskill - Reskill) ซึ่งหมายถึงการเพิม่ สมรรถนะให้กบั พนักงาน
ด้วยสมรรถนะจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถงึ ความต้องการของงานภายใต้สภาพแวดล้อม
ขององค์การ และทาให้บุคคลมุ่งพัฒนาสู่ผลลัพธ์ท่ตี ้องการ [3] ซึ่งสมรรถนะมีมิติรวมถึง ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitudes) ทีเ่ กีย่ วข้องกัน [4]
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จึงเป็ นกิจกรรมสาคัญขององค์การทีจ่ ะทาให้พนักงานทีม่ อี ยู่มี ประสบการณ์
และการเรียนรู้ทกั ษะเพื่อนามาพัฒนาความสามารถในการทางานและส่ง เสริมความก้าวหน้ าของบุคลากรใน
องค์การ [5] ซึง่ การศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมา [6-9] พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานโดยตรง นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบตั งิ านภายในองค์การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวในทาง
ทีด่ ขี น้ึ และเกิดประสิทธิผลในองค์การตามมา [10] อย่างไรก็ตาม งานวิจยั บางส่วนชีใ้ ห้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ จ ะส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะของพนั ก งาน [11-13] ซึ่ง สมรรถนะของพนั ก งานสามารถใช้อ ธิบ ายถึง ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานได้ [14] นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในด้านต่าง ๆ มีอทิ ธิพลในทางอ้อมต่อผล
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การปฏิบตั งิ านของพนักงานผ่านระดับสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของพนักงาน [15-17] โดยมีความแตกต่างกันบ้างตาม
บริบทของการศึกษา
จากประเด็นความสาคัญและการวิจยั ทีผ่ ่านมาทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงมุ่งเน้นทีจ่ ะศึกษาอิทธิพลของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์และสมรรถนะของพนักงานทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยซึ่งถือเป็ นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทส่ี าคัญ ของโลก และเป็ นการลงทุนของ
บรรษัท ข้า มชาติท่เี ป็ นบริษัทชัน้ น าในอุต สาหกรรมผลิตชิ้น ส่ วนยานยนต์ของโลกในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อตรวจสอบบทบาทของการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในการสร้างความรู้และ
ทักษะของพนักงาน ควบคู่ไปกับการเพิม่ พูนทักษะตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทีม่ ตี ่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อวิเคราะห์ระดับการปฏิบตั ิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สมรรถนะและผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อ วิเ คราะห์ อิท ธิพ ลของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ีมีต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของพนั ก งานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีสมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ (COE No.COE63/140 รหัส KUREC-SS63/128) โดยจากการศึก ษางานวิจ ัย ที่
เกีย่ วข้องทีผ่ ่านมา ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1 และกาหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
ความร
Knowledge (K)

การ กอบรมและการพัฒนา
Training and Development (TD)
การพัฒนาอา ีพ
Career Development (CD)
การพัฒนาองค์การ
Organization Development (OD)

H1

ทักษะ
Skills (S)

ทั นคติ
Attitudes (A)

สมรรถนะของพนักงาน
Competency (COM)

H3

H4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRD Practices (HRD)

H2

ผลการปฏิ บตั ิ งาน
Job Performance (PF)

คุ ภาพงาน
Quality (Qual)
ปริมา การผลิ ต
Quantity (Quanti)
ความรวดเร็ว
Speed (Speed)

การบริ ารผลการปฏิ บตั ิ งาน
Performance Management (PM)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
สมมติฐานข้อที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มอี ิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
สมมติฐานข้อที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มอี ทิ ธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อสมรรถนะของพนักงาน
สมมติฐานข้อที่ 3 สมรรถนะของพนักงานมีอทิ ธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
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สมมติฐานข้อที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มอี ิทธิพลในทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
โดยมีสมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีท่ าการศึกษาได้แก่พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ทีเ่ ป็ นการลงทุนโดยบริษทั ชัน้ นาในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ 7 บริษทั ของโลก ซึง่ ถูกจัดลาดับ
จากผลประกอบการโดย Fortune [18] กาหนดขนาดตัวอย่างตามเกณฑ์ของ Hair และคณะ [19] ซึ่งแนะนาการ
กาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างประมาณ 10-20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่ง
การศึกษาครัง้ นี้มตี วั แปรสังเกตได้จานวน 10 ตัวแปร ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 เท่าจึงได้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 200 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยกาหนดจานวน
พนั ก งานที่เ ป็ น ตัว อย่ า งตามสัด ส่ ว นพนั ก งานของแต่ ละบริษัท และใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งอย่ า งง่า ย ท าการเก็บ
แบบสอบถามโดยเป็ นเอกสารในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้ เก็บแบบสอบถามเผื่อความไม่สมบูรณ์ไว้
ร้อยละ 20 ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ทใ่ี ช้วเิ คราะห์ได้กลับมาทัง้ สิน้ 230 ชุด
เครื่องมือที่ใ ในการเก็บรวบรวมขอมล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามที่สร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงานในปั จจุบนั เป็ นแบบให้เติมข้อความและให้เลือกตอบ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ผู้วิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้นตามแนวคิดของ Gilley และ Eggland [10] และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งเป็ นทัง้ หมด 4 องค์ประกอบได้แก่ การฝึ กอบรมและพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ และการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน จานวนรวม 19 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงาน ผู้วจิ ยั ได้
พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดของ Parry [4] และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบได้แก่ ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติของบุคคล จานวนรวม 15 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Na-Nan และคณะ [20] และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
คุณภาพงาน ปริมาณในการผลิต และความรวดเร็ว จานวนรวม 13 ข้อ และส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ถึงปั จจัยอื่น ๆ ทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
แบบสอบถามส่ ว นที่ 2-4 ใช้ม าตราส่ ว นประมาณค่ า แบบ Likert Scale โดยแบ่ ง เป็ น 5 ระดับ คือ 5
หมายถึงระดับมากทีส่ ุด 4 หมายถึงระดับมาก 3 หมายถึงระดับปานกลาง 2 หมายถึงระดับน้อย และ 1 หมายถึง
ระดับน้อยทีส่ ุด แปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ Best และ Kahn [21] ดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึงระดับมาก
ที่ สุ ด 3.51-4.50 หมายถึ ง ระดับ มาก 2.51-3.50 หมายถึ ง ระดับ ปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึ ง ระดับ น้ อ ย
และ 1.00-1.50 หมายถึงระดับน้อยทีส่ ุด
การทดสอบเครื่องมือ
ก่อนนาแบบสอบถามไปใช้ ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อทาการ
วัดค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือหาค่า IOC โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ านวน 3
คน ได้ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 ในทุกข้อคาถามจึงถือว่าแบบสอบถามมีค วาม
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ไ ด้ [22] จากนั น้ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ กลุ่ ม ตัวอย่ า งที่ใกล้เ คีย งกับ
ประชากรทีศ่ กึ ษา จานวน 30 คน ทาการหาค่าสัมประสิทธิของความเชื
์
่อมั ่น (Cronbach's alpha) ได้ค่าอยู่ระหว่าง
0.806-0.959 ซึง่ มากกว่า 0.7 ซึง่ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั ่นอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
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การวิ เคราะ ์ขอมล
1. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ในการอธิบายข้อมูลทัวไปผู
่ ต้ อบแบบสอบถาม และใช้
ค่าเฉลี่ย ร่วมกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาระดับการปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สมรรถนะ
และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
2. ใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ในการวิเคราะห์อทิ ธิพลของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทม่ี ตี ่อสมรรถนะและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 53.0
และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 47.0 อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 2.6 อายุ 21-25 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 26.5 อายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.2 อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.7 อายุ 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.9
อายุ 41-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.2 อายุ 46-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.6 อายุ 51 ปี ข้นึ ไปคิดเป็ นร้อยละ 1.3 ระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีคดิ เป็ นร้อยละ 62.2 ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 31.3 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 6.5 อายุงานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.2 อายุงาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.6 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ
32.6 อายุงาน 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.7 และอายุงานมากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.9
ระดับความคิ ดเ น็ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของพนักงาน และผลการปฏิ บตั ิ งาน
ของพนักงาน
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทงั ้ ในภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ด้านการพัฒนาองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 3.64) รองลงมาคือ การฝึ กอบรมและพัฒนา (x̅ = 3.60)
การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน (x̅ = 3.59) และด้านการพัฒนาอาชีพ (x̅ = 3.57) สมรรถนะของพนักงานทัง้ ใน
ภาพรวมและรายองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านทัศนคติ ความรู้ และทักษะอยู่ในระดับมากทุกด้าน (x̅ = 3.89, 3.80
และ 3.80 ตามลาดับ) ส่วนผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานโดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน
โดยในด้านความรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 3.94) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ และด้านปริมาณในการผลิต (x̅ =
3.89 และ 3.88 ตามลาดับ)
ตารางที่ 1 ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของพนักงาน และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ตัวแปร
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

สมรรถนะ

ผลการปฏิ บตั ิ งาน

ค่าเฉลี่ย

การฝึกอบรมและพัฒนา (TD)
การพัฒนาอาชีพ (CD)
การพัฒนาองค์การ (OD)
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (PM)
ความรู้ (K)
ทักษะ (S)
ทัศนคติ (A)
คุณภาพ (Qual)
ปริมาณในการผลิต (Quanti)
ความรวดเร็ว (Speed)
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3.60
3.57
3.64
3.59
3.80
3.80
3.89
3.89
3.88
3.94

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.677
0.722
0.585
0.686
0.545
0.572
0.559
0.495
0.504
0.533

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลการตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของ
พนักงาน และผลการปฏิ บตั ิ งาน
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
พบว่าภายหลังจากการปรับโมเดลตามคาแนะนาของโปรแกรม พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่า 2/DF =2.232, GFI= 0.946, AGFI= 0.901, RMR= 0.013, RMSEA= 0.073
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั ่นเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด ในการ
วิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัด
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั ่นเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด
ตัวแปร

ค่าน้า นัก
องค์ประกอบ
0.776***
0.853***
0.922***
0.845***
0.886***
0.849***
0.746***
0.860***
0.902***
0.756***

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การฝึกอบรมและพัฒนา (TD)
การพัฒนาอาชีพ (CD)
การพัฒนาองค์การ (OD)
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (PM)
ความรู้ (K)
สมรรถนะ
ทักษะ (S)
ทัศนคติ (A)
คุณภาพ (Qual)
ผลการปฏิ บตั ิ งาน
ปริมาณ (Quanti)
ความรวดเร็ว (Speed)
หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001

R2
0.602
0.728
0.851
0.714
0.785
0.721
0.566
0.739
0.814
0.572

ค่าความ
เ ื่อมัน่
0.799

ค่าความ
แปรปรวน
0.722

0.750

0.686

0.749

0.706

การตรวจสอบค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Regression weight) ของตัวแปร
สังเกตได้ 10 ตัวแปร พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ อยู่ในช่วง 0.776-0.922 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง
สมรรถนะอยู่ในช่วง 0.746-0.886 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ของตั วแปรแฝงผล
การปฏิบตั ิงานอยู่ในช่วง 0.756-0.902 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวและมีค่าเกินค่า 0.70 ทัง้ หมดถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี [19] สาหรับการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั ่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดจากค่าความเชื่อมั ่นเชิงองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝง (Composite Reliability) พบว่า ค่าความเชื่อมั ่นเชิงองค์ประกอบของตัวแปรแฝง มีค่าอยู่ระหว่าง
0.749-0.799 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝงอยู่ในระดับดี [19] และมีค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ย ที่สกัด ได้เ ฉลี่ย (Average Variance Extracted) อยู่ใ นช่ ว ง 0.686-0.722 ซึ่ง มีค่ า มากกว่า 0.50
แสดงว่าตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝงในโมเดลการวัดสามารถเป็ นตัวแทนของตัวแปรแฝงได้ [23]
ตารางที่ 3 เป็ นการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงจาแนกของตัวแปร โดยการหาค่ารากทีส่ องของค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (Square Root of Average Variance Extracted) ของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งพบว่า ค่า
รากที่สองของค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ในแต่ละแถวในแนวทแยงมีค่าสูงกว่าค่าสัม ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบทุกค่า จึงสรุปได้ว่ามีความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงเชิงจาแนกของตัวแปร
สมรรถนะ
(COM)
สมรรถนะ (COM)
.828
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
.650
ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF)
.646
หมายเหตุ : ค่าในแนวทแยงมุมแสดงค่ารากทีส่ องของ AVE

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD)

ผลการปฏิ บตั ิ งาน
(PERF)

.850
.532

.840

ดังนัน้ จากผลการตรวจสอบโมเดลการวัดจากความตรงและความเชื่อมั ่นเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด
และความเทีย่ งตรงเชิงจาแนก ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า โมเดลการวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะและ
ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมีความเหมาะสม สามารถนาไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต่อไป
ผลการวิ เคราะ ์โมเดลสมการโครงสราง (Structural Model)
โมเดลสมการโครงสร้างทีใ่ ช้ทดสอบตัวแปรสมรรถนะของพนักงานในการเป็ นตัวแปรส่งผ่านของอิทธิพล
ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน แบ่งออกเป็ น 2 โมเดล โดยมีโมเดลที่ 1
(HRD-PERF) ศึก ษาอิท ธิพ ลทางตรงของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ีมีต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของพนั ก งาน
และโมเดลที่ 2 (HRD-COMP-PERF) ศึกษาอิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี ตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน โดยมีสมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ 2 โมเดล พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลที่ 1 มีค่า 2/DF = 1.541, GFI= 0.975, AGFI= 0.947,
RMR= 0.009, RMSEA= 0.049 ซึ่งทุกค่าอยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ สาหรับโมเดลที่ 2 ภายหลังการปรับโมเดลพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่ า 2/DF = 2.232, GFI= 0.946, AGFI= 0.901, RMR= 0.013, RMSEA= 0.073 ซึ่ง ทุ ก ค่ า อยู่ใ นเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าสถิตใิ นการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ดั นี ความกลมกลืน
2/DF
GFI
AGFI
RMR
RMSEA
NFI
CFI

โมเดลที่ 1
HRD-PERF
1.541
0.975
0.947
0.009
0.049
0.982
0.993

โมเดลที่ 2
HRD-COMP-PERF
2.232
0.946
0.901
0.013
0.073
0.960
0.977

เก ฑ์พิจาร า
(Kline,2005)
<3.00
>0.90
>0.90
< 0.05
< 0.08
>0.90
>0.90

การทดสอบความสัมพันธ์ระ ว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
โดยมีสมรรถนะของพนักงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ตารางที่ 5 แสดงผลวิเคราะห์ผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี อี ิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน โดยมีสมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยทาการวิเคราะห์ความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Analysis)
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ตามแนวคิดของ Zainudin [24] พบว่า ผลการศึกษาตามโมเดลที่ 1 อิทธิพลทางตรงของการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ท่ีมีต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านมีนั ย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิเ์ ส้น ทางเท่ า กับ 0.112
เมื่อเพิม่ สมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่านในโมเดลความสัมพันธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนั ก งานตามโมเดลที่ 2 พบว่ า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ีมีอิท ธิพ ลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ าน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ 0.650 และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานผ่านสมรรถนะของพนักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ 0.420 ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะของพนักงานเป็ นตัว
แปรส่ ง ผ่ า นแบบบางส่ วน (Partial Mediation) ระหว่ า งการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์และผลการปฏิบ ัติงานของ
พนักงาน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
โดยมีสมรรถนะของพนักงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
โมเดลที่ 1
HRD-PERF
ตัวแปรที่ กษา
DE
HRD-COM- PERF
0.112*
หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม
*มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05

โมเดลที่ 2
HRD-COMP-PERF
DE
IE
0.650*
0.420*

ประเภทตัวแปรส่งผ่าน
(Mediation type)
ตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน

ทัง้ นี้ สามารถสรุปอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และสมรรถนะของ
พนักงานทีม่ ตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานได้ดงั ตารางที่ 6 โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มอี ทิ ธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.532) และสมรรถนะของพนักงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.646) เมื่อพิจารณาค่า R2 พบว่าปั จจัย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และสมรรถนะของพนักงาน สามารถอธิบายความผันแปรของผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานได้รอ้ ยละ 42.3 (R2 =0.423)
ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์เส้นทางปั จจัย
สมรรถนะ (COM)
DE
0.650*
-

ผลการปฏิ บตั ิ งาน (PERF)

IE
TE
DE
IE
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
0.650*
0.112*
0.420*
สมรรถนะ (COM)
0.646*
R Square
0.305
0.423
2
2
 = 87.897, DF = 32,  /DF = 2.747, GFI= 0.932, AGFI= 0.884, RMR= 0.015, RMSEA= 0.087

TE
0.532*
0.646*

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม
*มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05

สรุปและอภิ ปรายผล
ผลจากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่ อ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ทงั ้ ด้านการฝึ กอบรม
และพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน และการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับ
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มาก มีสมรรถนะของพนักงานทัง้ ด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติอยู่ในระดับมาก และผลการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณ
การผลิต คุณภาพและความรวดเร็วอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้เนื่องจากประชากรในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นพนักงานใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชนั ้ นา ซึ่งองค์การต่าง ๆ จึงมีหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์อย่างเป็ นระบบ พนักงานทาให้พนักงานมีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการทางานรวมทัง้ มีทศั นคติทด่ี ี
ตลอดจนมีกระบวนการทางานทีม่ มี าตรฐานและให้การสนับสนุ นพนักงานในการปฏิบตั งิ านจึงส่งผลให้พนักงานมี
ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
จากการวิเ คราะห์ อิท ธิพ ลของการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ีมีต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของพนั ก งาน
ในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีสมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดย
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในงานวิจยั นี้ พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นผลจากการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสมรรถนะของพนั ก งาน โดยการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านและมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ านผ่านสมรรถนะของพนักงาน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ทัง้ 4 ข้อ ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าปั จจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะ
ของพนักงาน เนื่องจากหากองค์การมีการวิเคราะห์ความจาเป็ นในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และกาหนดวิธกี าร
ฝึ กอบรมและพัฒนา รวมทัง้ เครื่องมือสอดแทรก (Intervention) ที่เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ทว่ี างแผนไว้ ซึ่งรวมถึงสมรรถนะของพนักงานไม่ว่าจะเป็ นในด้านความรู้ ทักษะ และทัศ นคติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Manggis และคณะ [11] และงานวิจยั ของ Otoo [13] พบว่า การฝึ กอบรมและการพัฒนาอาชีพ มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อสมรรถนะโดยรวมของพนักงาน และงานวิจยั ของ Gamage [12] ทีพ่ บว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์มอี ิทธิพลเชิงบวกต่อสมรรถนะของพนักงานในด้านทักษะ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิจยั ในครัง้ นี้
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ รวม
ไปถึงทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์การ เมื่อบุคลากรมีสงิ่ เหล่านี้แล้วก็จะทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายและเกิดผลดีแก่ตนเอง
ด้วย
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มอี ิทธิพลในทางบวกต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน เนื่องจากเมื่อองค์การได้พฒ
ั นาพนักงานด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงานแล้วย่อม
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yusuf [6] พบว่า การฝึ กอบรม
และการพัฒนาอาชีพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน งานวิจยั ของ Manggis และคณะ [11]
และงานวิจยั ของ Kurniawan และคณะ [7] พบว่าการพัฒนาอาชีพ มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน ส่วนงานวิจยั ของ Kareem และ Hussein [9] พบว่าการฝึ กอบรมและพัฒนา การพัฒนาอาชีพและการ
พัฒนาองค์การ มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอันทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าสมรรถนะของพนักงานมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน เนื่องจากพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถหรือมีทกั ษะทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีทศั นคติ
ทีด่ ที ส่ี ่งเสริมการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ย่อมทาให้พนักงานมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Anggiani [25] พบว่า สมรรถนะของพนักงาน ในด้านทักษะมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
และงานวิจยั ของ Kurniawan และคณะ [14] พบว่า สมรรถนะของพนักงานโดยรวมมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ส่วนงานวิจยั ของ Beltrán-Martín และ Bou-Llusar [26] พบว่า สมรรถนะของพนักงานไม่
มีอิท ธิพ ลในเชิง บวกต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของพนั ก งาน ทัง้ นี้ อ าจจะขึ้น อยู่ กับ ความแตกต่ า งของประชากร
วัฒนธรรมขององค์กรนัน้ ๆ หรือปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน โดยมีสมรรถนะเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thang และคณะ [17] พบว่า การ
ฝึ กอบรมมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีสมรรถนะด้านความรู้และทัศนคติเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ทัง้ นี้จาก
ผลการวิจยั ทาให้เห็นถึงความสาคัญของสมรรถนะของพนักงานทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ รวมไปถึงทัศนคติทด่ี ตี ่อ
องค์การ องค์การควรสนับสนุนพนักงานให้เกิดสมรรถนะโดยผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ นี้เพื่อให้พนักงาน
มีขดี ความสามารถซึง่ นาไปสู่ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและองค์การต่อไป
ขอเสนอแนะในการนาไปประยุกต์ใ
1. จากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มอี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ดังนัน้
องค์การควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในด้านการพัฒนาองค์การให้มกี ารกาหนดเป้ าหมาย
ในการทางานร่วมกัน มีการปรับปรุงระบบการทางานให้ทนั สมัยอยู่เสมอ รวมไปถึง มีการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้ดี มีการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้กบั พนักงานด้วยการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทัง้ ทาการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นกับงานในตาแหน่ง โดยให้มกี ารจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม
2. จากผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของพนั กงานซึ่งรวมถึงความรู้ ทัก ษะ และความสามารถของ
พนักงานมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ผูบ้ ริหารจึงควรสนับสนุ นให้พนักงานได้เพิม่ พูน
ความรูใ้ นการทางาน และให้ความสาคัญกับการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ เพื่อทันต่อการเปลีย่ นแปลง เช่น การนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านพนักงาน ให้มกี ารจัดการความรูท้ ด่ี ี รวมทัง้ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง สาหรับ
การพัฒนาทักษะของพนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์และหัวหน้างานควรสนับสนุ นให้พนักงานในองค์กรพัฒนา
ทักษะด้านเทคนิคทีจ่ าเป็ นในการทางาน ทักษะการสอนงาน รวมทัง้ ทักษะด้านการคิด การแก้ไขปั ญหา ให้มพี ฒ
ั นา
ทักษะให้เกิดความเชีย่ วชาญและนาทักษะทีม่ อี ยู่มาประยุกต์ใช้กบั งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เช่น ความมั ่นคง
ก้าวหน้าในงาน แรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ ความรูค้ วามเข้าใจกับงานทีท่ า สภาพแวดล้อมใน
การทางาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
2. ควรมีการขยายผลการศึกษาไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การบริการ
หรือการท่องเทีย่ ว เพื่อให้เห็นภาพรวมในระดับมหภาค อันจะนาไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป

กิ ตติ กรรมประกา
งานวิจยั นี้ ได้รบั ทุนอุดหนุนวิจยั จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประเภททุนวิจยั เพื่อการศึกษา ปี งบประมาณ 2564 ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารอางอิ ง
[1] Petersen, E., and Plowman, E. G. (1989). Business Organization and Management. 3rd ed. New
York: Irwin.
[2] สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ. (2563). สมรรถนะบุคลากรใน
อนาคตสาหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567). กรุงเทพฯ พริน้ ท์เอเบิล้ .
[3] Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John
Wiley & Son.

[84]

วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

[4] Parry, S. B. (1996). Just what is a competency? (And why should you care?). Training and
Development Journal. 35(6), 58-59.
[5] Nadler, L. (1984). The Handbook of Human Resource Development. 2nd ed. New York: Wiley.
[6] Yusuf, M. (2019). The Effect of Training, Career Development to Competencies and Employee
Performance. Journal of Humanities and Social Science. 4(9), 69-79.
[7] Kurniawan, A. D., Rivai, A., and Suharto, S. E. (2018). Influence of Career Development and
Motivation to Employee Performance Through Organizational Commitment in Institutional
Development Section of Educational Diniyah and Pondok Pesantren Office of Ministry of South
Jakarta Religious. International Journal of Business and Applied Social Science. 4(2), 17-33.
[8] Tabassi, A. A., Ramli, M., and Bakar, A. H. A. (2012). Effects of training and motivation practices on
teamwork improvement and task efficiency: The case of construction firms. International Journal
of Project Management. 30(2), 213-224.
[9] Kareem, M. A., and Hussein., I. J. (2019). The impact of human resource development on employee
performance and organizational effectiveness. Management Dynamics in the Knowledge
Economy. 7(3), 307-322.
[10] Gilley, J. W., and Eggland, S. A. (1989). Principles of Human Resource Development. Boston:
Addison-Wesley.
[11] Manggis, W., A. Yuesti, and Sapta., K. S. (2018). The effect of career development and
organizational culture to employee performance with motivation of work as intervening variable
in cooperation in Denpasar village. International Journal of Contemporary Research and Review.
9(7), 20901-20916.
[12] Gamage, A. (2007). Impact of HRD practices on business performance: An empirical analysis of
manufacturing SMEs in Japan. Meijo Review. 8(3), 85-109.
[13] Otoo, F. N. K. (2018). Human resource development (HRD) practices and organizational
performance: The mediating role of employee competencies. International Journal of
Management Studies. 3(1), 91-105.
[14] Kurniawan, D. A., Guswandi, & Sodikin, A. (2018). The effect of competence and motivation on
employee performance through employee’s capabilities on PT. Binasinar Amity. International
Journal of Research Science & Management, 5(5), 48-60.
[15] Sung, S. Y., and Choi., J. N. (2018). Effects of training and development on employee outcomesand
firm innovative performance: Moderating roles of voluntary participation and evaluation. Wiley
journals. 57: 1339-1353.
[16] Chahal, H., Jyoti, J., and Rani, A. (2016). The effect of perceived high-performance human resource
practices on business performance: Role of organizational learning. Global Business Review.
17(3_suppl): 107S-132S.
[17] Thang, N. N., Quang, T., and Buyens, D. (2010). The relationship between training and firm
performance: a literature review. Research and Practice in Human Resource Management. 18(1):
28-45.

[85]

วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

[18] Fortune. (2019). The 500 Largest Companies in the World According to Revenue. Retrieved January
5, 2020 from https://fortune.com/global500/2019/search/?sector=Motor%20Vehicles%20%
26%20Parts
[19] Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. 7th
ed. Prentice-Hall: New York.
[20] Na-Nan, K. (2018). The Contexts influencing on the Training for Human Resource Development.
MUT Journal of Business Administration. 15(1), 1-18.
[21] Best, J. W. and Kahn, J. V. (1998). Research in Education. 8th ed. Boston: Allyn and Bacon.
[22] ชูศรี วงศ์รตั นะ. (2560). เทคนิคการใช้สถิตเิ พือ่ การวิจยั . กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.
[23] Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable
variables and measurement error. Journal of Marketing Research. 18(1), 39–50.
[24] Zainudin, A. (2012). A Handbook on SEM: Structural Equation Modelling using AMOS Graphics. 4th
ed. Kelantan: University Technology MARA Press.
[25] Anggiani, S. (2017). Skill influence on employee performance (empirical study of frontlines three star
hotels in Jakarta). International Journal of Management and Applied Science. 3(12), 2394-7926.
[26] Beltrán-Martín, I., and Bou-Llusar, J. C. (2018). Examining the intermediate role of employee
abilities, motivation and opportunities to participate in the relationship between HR bundles and
employee performance. BRQ Business Research Quarterly. 21(2), 99-110.

[86]

