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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2) เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัย
ส�ำคัญที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย และ 3) เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูป
พร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย มีขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ของการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถามโดยการตรวจสอบความตรง (validity)
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และใช้ส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างรวม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า
รวมกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 756 คน สถิติที่ใช้ของการวิจัย คือค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) และ
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยน�ำข้อมูลที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน
(HRM) อยู่ในระดับมาก และกลุ่มพนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน (HRM)
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มลูกค้ามีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาในการบริการลูกค้าทั้ง 7 ด้าน (7P’s) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ปี ระสิทธิผล (HRM Effectiveness) พบว่า มีปจั จัยส�ำคัญจ�ำนวน
20 ปัจจัย และ 3) รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลเป็นตามแนวคิด HRMSC Model ใน 4 มุมมองส�ำคัญ
คือ 1) มุมมองการเงินทาง HRMFP 2) มุมมองลูกค้าทาง HRMCP 3) มุมมองกระบวนการและพนักงานทาง HRMPP และ
4) มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนาทาง HRMLGP
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์,อุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภค

18

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

p18-29 ������ ����������.indd 18

12/8/2558 BE 1:18 PM

วารสารวิชาการ
ABSTRACT

The mixed method of quantitative and qualitative approaches was used in this research, which
aimed to 1) explore the conditions and problems of human resource management in the processed and
ready-to-eat poultry industry in Thailand’s northeastern region; 2) analyze the key factors affecting human
resource management effectiveness in the processed and ready-to-eat poultry industry in Thailand’s
northeastern region; and 3) present an effective model of human resource management for the
processed and ready-to-eat poultry industry in Thailand’s northeastern region. The research procedures
and tools were as follows: the first step concerned the quantitative research in which the questionnaire
was developed by means of the review of relevant documents and researches. Its validity was examined
by 5 experts. Furthermore, 756 samples divided into 3 groups of executives, employees and customers
were also surveyed. The statistics used in this study were the frequency, percentage, standard deviation,
multiple regression analysis and factor analysis. The second step was the qualitative research involving
the interview of 10 senior experts on the basis of the data obtained from the first step. According to the
research results, it was revealed that 1) the opinions level of conditions and problems of human resource
management in 9 aspects (HRM) were found among the executives and employees at high and moderate
level, respectively. Meanwhile, the customers had a moderate level of conditions and problems related
to 7 aspects of customer services (7P’s); 2) there were 20 factors affecting human resource management
effectiveness (HRM Effectiveness); and 3) the effective model of human resource management suited
HRM Scorecard (HRMSC) model in 4 important perspectives: 1) HRM Financial Perspective (HRMFP), 2)
HRM Customer Perspective (HRMCP) and 3) HRM Process Perspective (HRMPP) and 4) HRM Learning and
Growth Perspective (HRMLGP).
KEYWORDS: Human Resource Management, Chicken ready to eat industry
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บทน�ำ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ประเภทไก่ของประเทศ
ไทยได้มีการปรับตัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายหลังจากเกิด
วิกฤตไข้หวัดนกซึ่งในขณะนั้นผู้ประกอบการไทยต้องระงับ
การส่งออกไก่สดทัง้ หมดและมีการท�ำลายไก่ในปริมาณมาก
ผู้ประกอบการได้ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภค นับจากปี พ.ศ. 2547
เป็นต้นมา อุตสาหกรรมไก่ของไทย จึงมุ่งเน้นผลิตสินค้าไก่
ต้มสุกแปรรูปเพือ่ ส่งออกเกือบร้อยละ 100 มีโรงงานแปรรูป
ทีผ่ ลิตสินค้าและสินค้าอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อม
รับประทานเกิดขึน้ อีกหลายโรงงานเพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้า
และบริการของอุตสาหกรรมอาหารไก่แปรูปในประเทศไทย
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไก่ของ
ไทยทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมากขึน้ โดยเฉพาะด้าน
แรงงาน เพราะอุตสาหกรรมไก่แปรรูปต้องใช้แรงงานคนเป็น
ส�ำคัญ เพราะไม่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตได้ และการผลิต
ด้วยแรงงานคนจะมีอัตราการสูญเสียน้อยกว่าเครื่องจักรจึง
ก่อให้เกิดการจ้างงานในสายการผลิตมากขึน้ ปัจจุบนั จ�ำนวน
โรงงานผู้ผลิตและส่งออกไก่แปรรูปของไทยมีทั้งสิ้น 243
โรงงาน เป็นโรงงานหรือสาขาที่ตั้งของผู้ผลิตและส่งออกไก่
แปรรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้มาตรฐานการส่ง
ออกประมาณ 53 โรงงานหรือสาขา (สถาบันอาหาร,2556)
อุตสาหกรรมอาหารไก่แปรรูปพร้อมบริโภค (RTE: Ready
to Eat) มีศักยภาพและ
โอกาสในการขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง โดย
เฉพาะตลาดหลักทีม่ โี อกาสแตกต่างกัน 3 ตลาดคือ เวียดนาม
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึง่ เป็นตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมรับ
ประทานทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงขึน้ เนือ่ งจากพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของคนเปลี่ยนไป ผู้บริโภคไม่นิยมท�ำอาหาร และมีแนว
โน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อาหารพร้อมรับประทาน มีโอกาส
เติบโตมากขึ้น ขณะเดียวกันมาตรฐานการผลิตของผู้ผลิต
ท�ำได้ดีขึ้นมาก (ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,2556)
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ใน
อุ ต สาหกรรมอาหารไก่ แ ปรรู ป พร้ อ มบริ โ ภค โดยเป็ น
อุตสาหกรรมทีเ่ น้นการใช้แรงงาน (Labor Intensive) ซึง่ พบ
ว่ามีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะ
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตสินค้าของแรงงาน ซึ่งขาดการ
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จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผล โดยได้ปรับเปลี่ยน
ปรับจากกรอบแนวคิดเก่าของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยดัดแปลงมาจากแนวคิด Balanced Scorecard ไปสู่
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบรับการเข้ามาของโลก
แห่งอนาคต เพื่อความอยู่รอด (Becker, Huselid and
Ulrich, 2001)
จากสภาพปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย ที่กล่าวมาข้างต้น จึงถือว่าเป็นความ
ส�ำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากร
มนุษย์ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ท�ำวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อม
บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพือ่ ให้
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมรับประทานและ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ สามารถน�ำผลทีไ่ ด้ไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูป
พร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดการธุรกิจในด้านการบริการลูกค้าโดยส่วน
มากนิยมน�ำกลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาดทางการตลาด
(Marketing mix) หรือ 4P’s กับ 7P’s มาใช้เพือ่ การบริการ
ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกองค์กรถือว่าเป็นชุดเครื่อง
มือทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมายและลูกค้าเป้า
หมาย แบ่งได้ 4 กลุ่ม ซึ่งอาจเรียกว่า 4P’s ส�ำหรับเครื่องมือ
การท�ำธุรกิจผลิตสินค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)
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ราคา (Price) การจัดจ�ำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการ
ตลาด (Promotion) ส่วนเครื่องมือส�ำหรับธุรกิจบริการจะ
เพิ่มอีก 3P’s ประกอบด้วย บุคลากร (People) การสร้าง
และน�ำเสนอลักษณะกายภาพ (Physical evidence and
presentation) และกระบวนการ (Processes) ทั้งส่วน
ประสมทางการตลาด 4P’s รวมกับ 3P’s เรียกว่าส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix หรือ 7P’s) เพื่อให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในการใช้สนิ ค้าและบริการ และทีส่ ำ� คัญความ
พึงพอใจของพนักงานภายในองค์กรเป็นสิง่ ส�ำคัญหรือทีเ่ รียก
ว่าลูกค้าภายในผู้บริหารจ�ำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Management) หรือ HRM เดิมใช้ค�ำว่า การบริหารงาน
บุคคล (Personnel Management) หรือ PM ซึ่งเป็นความ
หมายทีแ่ คบกว่า โดยมองการบริหารบุคคลเป็นแบบศูนย์รวม
อ�ำนาจทัง้ องค์กร ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม โปรแกรมและนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับคนเข้าท�ำงาน การดูแลรักษาคนท�ำงาน
และการให้คนงานออกจากงาน รวมทั้งการเก็บประวัติของ
คนงาน ลักษณะของศูนย์รวมงานส่วนใหญ่ของการบริหาร
งานบุคคลจึงเป็นงานบริการและงานธุรการ ต่อมาค�ำว่า
“การจัดการทรัพยากรมนุษย์” ได้รับความนิยมมากขึ้น
เนื่องจากมีการให้ความส�ำคัญว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่า ไม่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรใดมาทดแทนได้
มนุษย์จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำองค์กรให้ไปสู่ความส�ำเร็จ
เนื่องจากมนุษย์มีสมอง มีความรู้สึก และมีจิตวิญญาณ
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความแตกต่างจาก
ทรัพยากรอื่นๆ และควรให้ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพ
ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตด้วย โดย
เป้าหมายจะเน้นที่การสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น การใช้ศักยภาพ
ของมนุษย์ทจี่ ะท�ำให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ มีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ และอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ แล้วยังมีกระบวนการหรือ
สภาพจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยมีการด�ำเนินการตัง้ แต่การ
ได้คนเข้ามาท�ำงานในองค์กร การดูแลรักษาให้คนท�ำงาน
ในองค์กรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และการดูแลการ
ออกจากงาน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปสภาพ
หรือกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ 9 ด้านดังนี้
1) ด้ า นการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HRMP: HRM

Planning) 2) ด้านการสรรหาและการคัดเลือก (HRMRS:
HRM Recruitment and Selection) 3) ด้านการบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (HRMCB:HRM Compensation
and Benefits) 4) ด้านการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย
(HRMERL:HRM Employee Relations and Law) 5) ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRMD:HRM Development)
6) ด้านการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพและคุณภาพชีวิต
(HRMCQ:HRM Career Path and Quality) 7) ด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสากล (HRMG:HRM Global)
8) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRMIS:HRM Information System) และ 9) ด้านการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (HRMPM:HRM Performance
Management)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผล (HRM
Effectiveness) ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดตัวแบบการประเมิน
แบบสมดุล หรือ Balance Scorecard ของโรเบิรต์ แคปแลน
และเดวิด นอร์ตัน (Robert Kaplan and David Norton,
1996) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ถูกน�ำมาใช้ใน
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการบริหารงานภายในองค์การ
ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
(Learning and Growth Perspective) ในด้านทรัพยากร
มนุษย์เรียกว่า HR Scorecard ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารจัดการอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้คนทีท่ ำ� งานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์สามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์แผนผัง
กลยุทธ์ (Strategy Map) ในการสร้างมูลค่าให้กบั องค์การได้
ชัดเจน และนอกจากนี้ HR Scorecard ยังสามารถก�ำหนดตัว
ชีว้ ดั ในระดับต่างๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ เพราะสามารถตอบได้วา่ ตัวชีว้ ดั
ใดเป็นตัวชีว้ ดั ผลของการด�ำเนินกิจกรรมทางด้านทรัพยากร
มนุษย์ หรือตัวชี้วัดใดเป็นตัวชี้วัดผลกระทบจากกิจกรรม
ของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อเป้าหมายขององค์กร
โดย HR Scorecard เป็นเครื่องมือจะช่วยให้คนท�ำงาน
ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ามารถตอบโจทย์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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องค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในสังคมเศรษฐกิจทีเ่ น้นองค์ความ
รู้(Knowledge Economy) ถือว่าทรัพยากรบุคคลอันเป็น
ทรัพย์สิน (Asset) ขององค์กร มีสภาพเป็น “ทุนมนุษย์”
(Human Capital) ซึ่งมีความส�ำคัญยิ่งต่อการ บริหารและ
การสร้างคุณค่า (Value Creation) หากองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการประยุกต์ใช้โดยการน�ำแนวคิดของ
Balance Scorecard และแนวคิดของ HR Scorecard มา
ใช้ในการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มปี ระสิทธิผล
ได้มากขึ้น โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลจ�ำนวน 4 มุมมอง ดังนี้ 1)
มุมมองการเงินทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMFP:
Human Resource Management Financial Perspective) 2) มุมมองลูกค้าภายในทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRMCP:HRM Customer Perspective) 3) มุมมอง
กระบวนการภายในทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMPP:
HRM Process Perspective) และ4) มุมมองการเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนา ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMLGP:HRM
Learning and Growth Perspective)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิผล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
โชคชัย สุเวชวัฒนกุล (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของบริษัท ซี.พี.เซเว่น
อีเลฟเว่น จ�ำกัด (มหาชน) พบว่า ตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทพี่ นักงาน ด้านองค์กร คือ ความ
พึงพอใจ ความสามารถในการผลิต และคุณภาพในการผลิต
ด้านบุคคล คือ การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทัศนคติ คุณภาพ
ของงาน และความรูค้ วามสามารถในงาน ในด้านองค์กรมีการ
ให้น�้ำหนักความส�ำคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านบุคคลมีการให้น�้ำหนัก
ความส�ำคัญ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในงาน การพัฒนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คุณภาพของงาน การท�ำงานทีเ่ ป็นระบบ และ
การคิดที่เป็นระบบ ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตัวบ่งชี้ประสิทธิผล
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถวัดได้ ด้าน
องค์กร คือ แบบวัดความพึงพอใจของลูกค้า ปริมาณของ
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ผลผลิ ต ที่ ผ ลิ ต ได้ และข้ อ ร้ อ งเรี ย นคุ ณ ภาพจากลู ก ค้ า
ส่วนตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่สามารถวัดได้ ด้านบุคคล คือ จ�ำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ได้รับการเลื่อนต�ำแหน่ง แบบวัดทัศนคติของพนักงานใน
องค์กร แบบวัดความรู้ความสามารถในงาน
ธัชพงศ์เศรษฐบุตร (2555:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรือ่ ง ความต้องการสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์สำ� หรับ
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่ต้องการของนักทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม และ 2) เพือ่ วัดระดับความต้องการ
ของสมรรถนะทีค่ าดหวังและระดับปัจจุบนั ของนักทรัพยากร
มนุษย์สาหรับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือพนักงานในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์หรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จ�ำนวน
42 บริษัท ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่เป็นที่ต้องการสาห
รับนักทรัพยากรมนุษย์มี 3 ด้าน มีสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษย์ดังนี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2) การสรรหา
และการคัดเลือกพนักงาน 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 5) การบริหารค่าตอบแทน
6) ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) การ
บริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง 8) การวางแผนความ
ก้าวหน้าพนักงาน 9) แรงงานและการพนักงานสัมพันธ์
10) การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ และ
11) จิตวิทยา ส่วนด้านทักษะมี 5 ทักษะดังนี้ 1) การแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจ 2) การติดต่อสื่อสาร 3) การสอน
งาน 4) การจัดการการเปลี่ยนแปลง และ 5) การจัดการ
วัฒนธรรมองค์การ
Cieri และ Boudreau (2003:145) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง
ตัวชี้วัดในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การระดับโลก
โดยใช้แนวความคิดของ HR BRidge ซึง่ ได้นำ� เสนอตัววัดด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั ผลกระทบ (Impact)
1) ด้านการประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่ ราคาหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้น ยอดขายและก�ำไร ความสามารถของผู้น�ำและ
พนักงานทีม่ คี วามสามารถสูง 2) ด้านทรัพยากรกระบวนการ
ได้แก่ จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ความตระหนักในตราสินค้า
ระยะเวลาในการผลิต คุณภาพโดยรวม 3) ด้านพนักงานที่

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
มีความสามารถสูงและโครงสร้าง ได้แก่ ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความสามารถสูง
ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิผล (Effectiveness) มีดังนี้ 1) ด้าน
ความสอดคล้องในการปฏิบัติ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พฤติกรรมของพนักงาน และ 2) ด้านทุนมนุษย์
ได้แก่ ศักยภาพของพนักงาน โอกาส แรงจูงใจในการทางาน
การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ และความพึงพอใจของพนักงานที่
ทางานในต่างประเทศส่วนตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ (Efficiency)
มีดงั นี้ 1) ด้านนโยบายและการนาไปปฏิบตั ิ ได้แก่ การตรวจ
สอบโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ การเทียบเคียงการ
ปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์กับองค์กรที่เป็นผู้น�ำทางธุรกิจ
และ 2) ด้านการลงทุน ได้แก่ เวลาในการบรรจุพนักงาน
ต้นทุนในการจ้างงาน และต้นทุน/ก�ำไรต่อพนักงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ไก่แปรรูปพร้อมบริโภคและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารประเภทอื่นๆ สามารถน�ำผลที่ได้รับไปเป็นแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผล

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ธิ กี ารด�ำเนินการวิจยั 3 ขัน้ ตอนดังนี้

ขั้นตอนการวิจัยที่ 1

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
รายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ของใน
อุตสาหกรรมอาหารไก่แปรรูปพร้อมบริโภค จ�ำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท เบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการ
จัดท�ำแบบสอบถามการวิจัย
3. จัดท�ำร่างแบบสอบถามจ�ำนวน 3 ชุด
4. น�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
5. น� ำ แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ เ สนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงและ
ความตรง (IOC)

6. ส�ำรวจแบบสอบถามจ�ำนวน 756 ชุด
7. ประมวลผลข้อมูลจากส�ำรวจ
8. ผู้วิจัยสรุปและน�ำเสนอร่างรูปแบบ

ขั้นตอนการวิจัยที่ 2

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
รายละเอียดดังนี้
1. น�ำข้อมูลรูปแบบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 วิพากษ์เชิง
ลึกกลุ่มหน่วยงานที่สนับสนุน/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์
2. น�ำผลการแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานที่
สนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อก�ำหนดประเด็นส�ำคัญและ
ก�ำหนดรูปแบบ (Model)
3. ผูว้ จิ ยั สรุปเป็นรูปแบบ (Model) ทีผ่ า่ นผูท้ รงคุณวุฒิ

ประชากรและตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยดังนี้
1. ประชากร เป็นสถานประกอบการของอุตสาหกรรม
ไก่แปรรูปพร้อมบริโภคทุกขนาดทีต่ งั้ ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือมีจ�ำนวน 8 จังหวัดที่เป็นสถานประกอบการที่มียอด
การผลิตและการจ�ำหน่ายไก่แปรรูปพร้อมบริโภคสูงสุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย กลุม่ ผูบ้ ริหารสถาน
ประกอบการระดับแผนกหรือผูจ้ ดั การสาขามีจำ� นวน 153 คน
กลุ่มพนักงานมีจ�ำนวน 1,650 คน และกลุ่มลูกค้ามีจ�ำนวน
2,697 คน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4,500 คน (สถาบันอาหาร, 2556)
2. กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (MultiStage Random Sampling) ขั้นที่ 1 ใช้ตารางค�ำนวณของ
เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610)
หาจ�ำนวนตัวอย่างทีเ่ หมาะสม โดยมีคา่ ความคลาดเคลือ่ นที่
ยอมรับได้ (a) = .05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่าง 756 คน ขั้นที่ 2 ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota Sampling) โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
จ� ำ นวนสั ด ส่ ว นหรื อ ตามจ� ำ นวนสถานประกอบการของ
อุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคทุกขนาดที่ตั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจำ� นวน 8 จังหวัดสามารถก�ำหนดกลุม่
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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ตัวอย่างดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร จ�ำนวน 108 คน กลุ่มพนักงาน
จ�ำนวน 313 คน และกลุม่ ลูกค้า จ�ำนวน 335 คน รวมจ�ำนวน
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนทัง้ หมด 756 คน (สรชัย พิศาลบุตร,2553)
3. กลุ ่ ม เป้ า หมายส� ำ หรั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(Individual depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญรายบุคคล จ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
อุตสาหกรรมจังหวัด จ�ำนวน 2 คน หอการค้าจังหวัด จ�ำนวน
2 คน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด จ�ำนวน 2 คน สถาบันอาหาร
จ�ำนวน 2 คน และสมาคมผูผ้ ลิตอาหารส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 2 คน
ที่ครอบคลุมเนื้อหาของด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทั้ง 9 ด้าน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือการวิจัยและใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1. แบบสอบถามชุดที่ 1 ใช้ส�ำรวจกลุ่มผู้บริหาร
มีจ�ำนวน 74 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale)
2. แบบสอบถามชุดที่ 2 ใช้ส�ำรวจกลุ่มพนักงาน
มีจ�ำนวน 58 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale)
3. แบบสอบถามชุดที่ 3 ใช้สำ� รวจกลุม่ ลูกค้า มีจำ� นวน
45 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญและก�ำหนดรูปแบบ ที่ได้จากวิจัยมี
จ�ำนวน 10 ข้อ
การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัยโดยมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ผลการตรวจสอบความตรงของ
เครื่องมือในการวิจัย (Validity) มีผลค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้องรวมทั้งฉบับคะแนนระหว่าง 0.972-0.974 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า (Alpha-reliability
Coefficient) คะแนนระหว่าง 0.965-0.993

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์การถดถอย
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เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า
1. การวิ เ คราะห์ ส ภาพและปั ญ หาการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภค
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อระดับสภาพและปัญหาของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน (HRM) อยู่ในระดับมาก
และกลุ่มพนักงานมีความคิดเห็นต่อระดับสภาพและปัญหา
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน (HRM) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มลูกค้ามีความคิดเห็นว่ามีสภาพ
และปัญหาของการบริการลูกค้าทั้ง 7 ด้าน (7P’s) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50 ขึ้นไป อย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05
2. การวิเคราะห์ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ปี ระสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูป
พร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
(HRM Effectiveness) พบว่า กลุม่ ผูบ้ ริหาร ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ทีม่ คี า่
Sig น้อยกว่า .05* มีจำ� นวน 8 ปัจจัยส�ำคัญ ส่วนกลุม่ พนักงาน
และลูกค้าโดยการวิเคราะห์ปจั จัย (Factor Analysis) เลือก
แบบ Exploratory factor analysis เลือกวิธี Principal
Component Analysis และหมุนแกนด้วยวิธกี าร Varimax
Orthogonal Rotation เพื่อสกัดตัว แปรส�ำ คั ญ ที่ มี ค ่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรส�ำคัญที่เรียกว่า Factor
Loading เพื่อสกัดตัวแปรเหล่านั้น ที่มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป
มีจำ� นวน 12 ปัจจัยส�ำคัญ รวมปัจจัยส�ำคัญจ�ำนวน 20 ปัจจัย
ส�ำคัญ อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
3. จากผลการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และปัจจัยส�ำคัญ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลตามแนวคิด
ของ HR Scorecard ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน และ
กลุ่มลูกค้า มีจ�ำนวน 20 ปัจจัยส�ำคัญ ผู้วิจัยได้พัฒนารูป
แบบน�ำเสนอผลวิจัย และร่วมแสดงความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นสภาพการบริหาร
จัดการและรูปแบบทีเ่ หมาะสมโดยการวิพากษ์ผทู้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 10 คน และได้เพิ่มเติม แก้ไข และปรับปรุงรูปแบบ
ให้สมบูรณ์ สรุปผลการวิจัยทั้ง 4 มุมมองตามแนวคิด HR
Scorecard

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
• ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HRMP)
• ด้านการสรรหาและคัดเลือก (HRMRS)
• ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (HRMCB)
• ด้านการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย (HRMERL)
• ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRMD)
• ด้านการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
		 และคุณภาพชีวิต (HRMCQ)
• ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสากล (HRMG)
• ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS)
• ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (HRMPM )
สภาพการบริหารจัดการลูกค้า (7P’s)
• ผลิตภัณฑ์ (Product)
• ราคา (Price)
• การจัดจ�ำหน่าย (Place)
• การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
• บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)
• กระบวนการ (Processes)
• ลักษณะกายภาพและการน�ำเสนอ
(Physical evidence and presentation)
สภาพการบริหารจัดการ (SWOT)
• S (จุดแข็ง:Strengths)
• W (จุดอ่อน:Weaknesses)
• O (โอกาส :Opportunities)
• T (อุปสรรค:Threats)

ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภค
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
ประสิทธิผลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRM Effectiveness)
• มุมมองการเงิน
		 ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMFP)
• มุมมองลูกค้าภายใน
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMCP)
• มุมมองกระบวนการภายใน
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMPP)
• มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMLGP)
รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูป
พร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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สรุปผลการวิจัย

รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผล
ของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น�ำ
ไปสังเคราะห์และจัดท�ำเป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิผลอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภค
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีจ�ำนวน
20 ปั จ จั ย ส�ำคัญ ผู้วิจัยได้น�ำเอารูป แบบดังกล่าวไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน วิพากษ์ร่างผลงานวิจัยในขั้น
สุดท้ายหลังจากแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำไปเขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ พบว่า ปัจจัยส�ำคัญทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตามแนวคิดของ
HR Scorecard มีดังนี้
1. มุมมองการเงินทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRMFP: HRM Financial Perspective) จากความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารและพนักงาน พบว่าปัจจัยส�ำคัญด้านการบริหาร
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (HRMCB) มีดงั นี้ 1) มีการจัดท�ำ
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร (Competency based pay) 2) มีการก�ำหนด
นโยบายค่าตอบแทนและรางวัลให้กบั บุคลากรทีช่ ดั เจน 3) มี
การให้รางวัลบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันกับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่า
กันโดยไม่ค�ำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรืออื่นๆ
ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับการท�ำงาน 4) มีความยุตธิ รรมในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน (HRMPM) คือ 1) มีการให้รางวัลเมื่อผ่านกระบวนการ
วัดผลการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิผลทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM Effectiveness) มีดังนี้ 1) ก�ำไร
ขององค์กรต่อบุคลากร 2) รายได้ขององค์กรต่อบุคลากร
3) ยอดขายขององค์กรต่อบุคลากร และ 4) ความสามารถ
ในการผลิตภาพขององค์กรต่อบุคลากร
2. มุมมองลูกค้าทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRMCP:HRM Customer Perspective) จากความคิด
เห็นของลูกค้าด้านบุคคล หรือพนักงาน พบว่าปัจจัยส�ำคัญ
ดังนี้ 1) มีบุคลากรที่มีความยิ้มแย้ม เป็นมิตร มารยาทดี
พร้อมให้บริการ 2) มีบุคลากรที่มีความมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
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3) มีบคุ ลากรทีม่ กี ารดูแลความใจใส่และความปลอดภัยลูกค้า
และ 4) มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะในการแนะน�ำในการ
ให้บริการ และด้านประสิทธิผลทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ มีดังนี้ 1) อัตราผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
2) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
การขององค์การ
3. มุมมองกระบวนการและพนักงานทาง ทาง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMPP:HRM Process
Perspective) จากความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและพนักงาน
พบว่าปัจจัยส�ำคัญ ด้านการสรรหาและคัดเลือก (HRMRS)
ดังนี้ 1) มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยจ้างบริษัท
ภายนอกด�ำเนินการให้ (Outsource) 2) มีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรมีท�ำงานเน้นหลักความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานทีต่ อ้ งการโดยยึดหลัก คุณธรรม 3)
มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีบ่ คุ คลภายนอกสามารถ
เข้ามา สมัครได้หลายช่องทาง ด้านการแรงงานสัมพันธ์และ
กฎหมาย (HRMERL) คือ มีชอ่ งทางการสือ่ สารจากฝ่ายบริหาร
ไปยังบุคลากรที่หลากหลาย และด้านประสิทธิผลทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM Effectiveness) มีดังนี้ 1)
ผลส�ำรวจความพึงพอใจของบุคลากร 2) ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านค่าตอบแทน และ 3) ระดับความเข้าใจของ
บุคลากรในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
4. มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนาทางทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMLGP:HRM Learning and
Growth Perspective) จากความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและ
พนักงาน พบว่าปัจจัยส�ำคัญ ด้านการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ (HRMP) มีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารทรัพยากรมนุษย์
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและ
ความสามารถของบุคลากรตามแนวคิด Competency ด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสากล (HRMG) มีดังนี้ 1) มี
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ 2)
มีการจัดท�ำแผนการเคลือ่ นย้ายแรงงานอย่างเสรีเพือ่ รองรับ
การท�ำธุรกิจในประเทศอาเซียน (AEC) 3) มีความเข้าใจ
และสามารถบริหารจัดการทีมงานที่มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม 4) มีแรงงานฝีมอื เฉพาะทางทีม่ ที กั ษะในการผลิต
และการให้บริการในระดับสากล และด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS) มีความเพียงพอ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ของเทคโนโลยีหรือสารสนเทศกับความต้องการของบุคลากร
ทุกระดับ และตอบสนองในทุกหน้าที่ของหน่วยงาน และ
ด้านประสิทธิผลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM
Effectiveness) 1) ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม
และพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร และ 2) ร้อยละของ
ความส�ำเร็จในกิจกรรมการพัฒนาองค์การ
ผู้วิจัยจึงได้น�ำเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อม
บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตาม
แนวคิด HRMSC Model (Human Resource Management
Scorecard Model) โดยเขียนเป็น HRM Scorecard
Strategy Map ดังภาพที่ 3

อภิปรายผล

1. สภาพและปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า กลุม่ ผูบ้ ริหาร
มีความคิดเห็นต่อระดับสภาพและปัญหาของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน (HRM) อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนี้พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3 ล�ำดับแรก ได้ดังนี้
1) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HRMP) 2) ด้านการ
สรรหาและคัดเลือก (HRMRS) และ 3) ด้านการบริหารค่า
ตอบแทนและสวัสดิการ (HRMCB) ตามล�ำดับ และกลุ่ม
พนักงานมีความคิดเห็นต่อระดับสภาพและปัญหาของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ทงั้ 9 ด้าน (HRM) อยูใ่ นระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนี้พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก 3 ล�ำดับแรก
ได้ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HRMP) 2)
ด้านการสรรหาและคัดเลือก (HRMRS) และ 3) ด้านการ
บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (HRMCB) ตามล�ำดับ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cieri และ Boudreau (2003)
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งตัวชีว้ ดั ประสิทธิผล (Effectiveness) ในงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การระดับโลก ส่วนกลุ่มลูกค้า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีระดับสภาพการบริหาร
จัดการลูกค้า ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านนี้พบว่า มี 2 ข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้

1) บุคคล หรือพนักงาน 2) ด้านกระบวนการ และอยูใ่ นระดับ
ปานกลางจ�ำนวน 4 ข้อ 1) ด้านลักษณะกายภาพและการน�ำ
เสนอ 2) ด้านการจัดจ�ำหน่าย 3) ด้านผลิตภัณฑ์ และ 4)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ราคา (Price) ตาม
ล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคชัย สุเวชวัฒนกุล
(2552) พบว่าตัวบ่งชีป้ ระสิทธิผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
จ�ำกัด (มหาชน) จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการ
อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานและ
กลุ่มลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (HRM Effectiveness) พบว่า มีปจั จัยส�ำคัญจ�ำนวน 20 ปัจจัยส�ำคัญ เรียง
ล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) มีบุคลากร
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2) มีบุคลากรมีการดูแลความใจใส่และ
ความปลอดภัยลูกค้า 3) มีบุคลากรมีความรู้และทักษะใน
การแนะน�ำในการให้บริการ 4) มีบุคลากรมีความยิ้ม แย้ม
เป็นมิตร มารยาทดี พร้อมให้บริการ 5) มีการสรรหาและ
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรโดยจ้ า งบริ ษั ท ภายนอกด� ำ เนิ น การให้
(Outsource) 6) มีการให้รางวัลบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
กับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่ากันโดยไม่คำ� นึงถึงเพศเชือ้ ชาติ สัญชาติ
ศาสนา หรือเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับการท�ำงาน 7) มี
ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทีมงานทีม่ าจากหลาก
หลายวัฒนธรรม 8) มีการจัดท�ำแผนการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
อย่างเสรีเพื่อรองรับการท�ำธุรกิจในอาเซียน 9) บุคลากรที่มี
ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจระหว่างประเทศ 10) มีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีท�ำงานเน้นหลักความรู้ความ
สามารถที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานที่ต้องการโดยยึดหลัก
คุณธรรม 11) มีการนโยบายและก�ำหนดค่าตอบแทนและ
รางวัลให้กับบุคลากรที่ชัดเจน 12) มีความยุติธรรมในการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กบั บุคลากร 13) มีแรงงานฝีมอื เฉพาะทาง
ทีม่ ที กั ษะในการผลิตและการให้บริการในระดับสากล 14) มี
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและความสามารถ
ของบุคลากรตามแนวคิด Competency 15) มีการให้รางวัล
เมื่อผ่านกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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ที่เป็นรางวัลที่เป็นตัวเงิน 16) มีช่องทางการสื่อสารจากฝ่าย
บริหารไปยังบุคลากรที่หลากหลาย 17) มีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรโดยจ้างบริษัทภายนอกด�ำเนินการให้ 18)
มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีบ่ คุ คลภายนอกสามารถ
เข้ามาสมัครได้หลายช่องทาง 19) มีการจัดท�ำระบบการจ่า
ค่าตอบแทนตามคุณลักษณะของบุคลากร และ20) มีความ
เพียงพอของเทคโนโลยีหรือสารสนเทศกับความต้องการของ
บุคลากรทุกระดับและตอบสนองในทุกหน้าทีข่ องหน่วยงาน
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส�ำคัญ
ของสมรรถนะส�ำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย พบว่ามีปจั จัยจ�ำนวน 30 ปัจจัยส�ำคัญแยก
เป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการจ�ำนวน 10 ปัจจัย
ส่วนกลุ่มพนักงานและลูกค้าอีกจ�ำนวน 20 ปัจจัย
3. ผู้วิจัยได้น�ำเสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อม
บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตาม
แนวคิด HRMSC Model: Human Resource Management

Scorecard Model โดยเขียนเป็น HRM Scorecard
Strategy Map ดังภาพที่ 2

ข้อเสนอแนะ

ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี
ประสิทธิผล จ�ำนวน 20 ปัจจัยที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้
สามารถน�ำรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิด
HRMSC ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อม
บริโภค และผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารประเภทอืน่ ๆ
สามารถน�ำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิผล โดยเขียนเป็น HRM Scorecard
Strategy Map ในรูปแบบ 4 มุมองดังนี้ 1) มุมมองการเงิน
ทาง HRMFP (HRM Financial Perspective) 2) มุมมอง
ลูกค้าภายนอกทาง HRMCP (HRM Customer Perspective)
3) มุมมองกระบวนการและพนักงาน/ลูกค้าภายในทาง
HRMPP (HRM Process Perspective) และ 4) มุมมอง
การเรียนรู้และการพัฒนาทาง HRMLGP (HRM Learning
and Growth Perspective) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ตามแนวคิด HRMSC Model โดยเขียนเป็น HRM Scorecard Strategy Map

28
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วารสารวิชาการ
กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั นีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดีกเ็ พราะได้รบั ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบ

ด้วย ดร.สมเกียรติ คชกวีวงษ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กนกอร บุญมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ ทีไ่ ด้ให้คำ� แนะน�ำ
และข้อเสนอแนะจนงานวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จอย่างมีคุณค่า
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