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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
สมัยใหม่ เพือ่ พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สมัยใหม่ และเพือ่ สร้างคูม่ อื การ
ใช้รปู แบบพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สมัยใหม่ กลุม่ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ในเขตพื้นที่ EEC ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก และมี
30 องค์ประกอบย่อย ที่ทั้งหมดจะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยแต่ละ
องค์ประกอบหลักจะมีองค์ประกอบย่อยที่ส�ำคัญสูงสุดดังนี้ 1) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ การเลือกใช้สื่อใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 3.93) 2) ด้านการจัดการการเงิน คือ มีความรู้ความสามารถบริหารการเงินให้เป็น
ไปตามแผนงาน (X = 3.85) 3) ด้านแผนกลยุทธ์องค์กร คือ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตามเป้าหมาย
(X = 4.72) 4) ด้านทัศนคติและคุณลักษณะ คือ การมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี (X = 4.57) 5) ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล คือ การสร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ มี คี วามไว้วางใจซึง่ กันและกัน (X = 4.25) และ 6) ด้านการบริหารการปฏิบตั งิ าน
คือ มีความสามารถในการสื่อสารชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม (X = 3.98) โดยผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ 6 องค์ประกอบหลัก และมี 30 องค์ประกอบย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.30) ส�ำหรับคู่มือการใช้รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
สมัยใหม่ ที่จัดท�ำโครงสร้างและขอบข่ายเนื้อหาของหลักสูตรจ�ำนวน 6 หลักสูตร รวม 44 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ในการน�ำไปประยุกต์ใช้พัฒนาสมรรถนะได้ในระดับมาก (X = 4.50)
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ ผูบ้ ริหารและธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สมัยใหม่

การอ้างอิงบทความ: เรวัต สุนทรวิภาต สมนึก วิสุทธิแพทย์ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ ปรีดา อัตวินิจตระการ, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, หน้า 547–555, ก.ค.–ก.ย. 2563.
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Abstract
This objectives of the study were 1) to investigate managerial skills and competencies required for
managerial staff within the modern auto parts industry; 2) to develop a generic competency framework
for the targeted personnel; and 3) to create a managerial competency development handbook to
provide guidance and support to targeted individuals in the modern auto parts industry. The sampling
population contains specialists and managers of modern auto parts manufacturers located in Thailand’s
Eastern Economic Corridor. As results, the developed competency model comprises 6 principal
components and 30 sub-elements. The competency model is expected to improve the managers’ skills
and performance so they can achieve career advancement. The 6 distinct elements of the models contain
these skills and competencies: 1) innovation and technological, M=3.93; 2) financial management,
M=3.85; 3) strategic management, M=4.72; 4) positive attitude and pleasant personality, M=4.57; and
5) human resource management capacity to create productive working environment, M=4.25; and
6) operational efficiency to facilitate cross-functional communication and all stages of operations (M=3.98).
Apart from these basic elements, the competency model for effective administrative performance was
found to include 30 sub-components. The model appropriateness was approved in a high level (M=4.30).
The 6 competency-based development courses containing 44 instructional hours were devised to boost
the managers’ desired capabilities and skills. Finally, the handbook practicality and justification for further
implementation was strongly endorsed (M=4.50).
Keywords: Competency Framework Development, Managerial Personnel within the Modern Automotive
Industry, Modern Auto Parts Industry- Related Business
Please cite this article as: R. Soontornwipat, S. Wisuttipaet, T. Boonyasopon, and P. Attawinijtrakan, “Competency framework
development for managerial personnel within the modern automotive industry,” The Journal of KMUTNB, vol. 30, no. 3,
pp. 547–555, Jul.–Sep. 2020 (in Thai).
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1. บทน�ำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย
เพิ่มขึ้นมาก แต่ประเทศไทยปรับตัวช้า ท�ำให้มีการเจริญ
เติบโตเป็นไปในลักษณะถดถอย ขณะที่ประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้
จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต�ำ่ ทีส่ ดุ ในอาเซียนใน
2 ปี ติดกัน (พ.ศ. 2556–2557) มูลค่าการส่งออกที่ขยายตัว
ลดลง ความถดถอยนี้มีสาเหตุส�ำคัญมากจากประเทศไทย
ขาดความมุง่ มัน่ อย่างจริงจังและต่อเนือ่ งทีจ่ ะเร่งลงทุน ท�ำให้
ประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันกลาย
เป็นปัญหาหลักในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการส�ำหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมใน
เรื่อง “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต” โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (NextGeneration Automotive) ถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่รัฐเร่งให้การส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมประกอบรถยนต์ เ ป็ น อุ ต สาหกรรม
สาขาน�ำ (Leading Industry) ที่สามารถสร้างเครือข่าย
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่สร้างงานอาชีพให้กับประชากรของ
ประเทศหลายล้านคน เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรม
กระจก อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ อุตสาหกรรมสีรถยนต์
อุ ต สาหกรรมงานหล่ อ โลหะ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า รถยนต์
เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างงานเพิ่มขึ้นช่วยส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดย พบว่าประเทศไทยส่งออกรถยนต์
และอะไหล่จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น (ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2)
และขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิต การตลาด
การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงต่อ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ รวมทั้งการลงทุนในประเทศ
ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก
และเป็นฐานการผลิตรถยนต์พิกอัปและรถจักรยานยนต์อัน
ดับต้นๆ ของโลก
ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิด
การชะลอตัวในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจยานยนต์เองที่มีการ
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รูปที่ 1 ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศ : พันคัน (สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2560)

รูปที่ 2 ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศ : พันคัน (สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2560)
ชะลอตัวลงเช่นกัน แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์นนั้ จะมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ กว่า 18.8 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2559–2566
จากรายงานของ PWC ผู้ให้บริการและการปรึกษา
ด�ำเนินธุรกิจระดับโลก ได้น�ำเสนอข้อมูลและวิสัยทัศน์ที่มอง
ไกลไปถึงปี 2050 ภายใต้ชื่อ ‘The Long View: How will
the global economic order change by 2050’ หรือ
วิ สั ย ทั ศ น์ ร ะยะยาว ส� ำ หรั บ การเปลี่ ย นแปลงของล� ำ ดั บ
เศรษฐกิจโลกใน ศ.ศ. 2050 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตลาดใหม่
ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ เกื อ บทุ ก สาขาธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด
การเติบโต โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ประมาณ 20% ของ GDP โลก และตามมาด้วย
ประเทศอินเดียที่มีสัดส่วน 15%
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ ยืนจะต้องให้
ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศทีม่ อี ยูใ่ ห้เข้มแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับ

เรวัต สุนทรวิภาต และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่.”
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การเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งใน
เชิงสถาบัน ระบบโครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถ
เป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตามสถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลกระทบ
ต่อคนและสังคมไทยหลายประการ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ทีจ่ ะท�ำวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ผูบ้ ริหารธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบของ
สมรรถนะ (Competency Model) เป็นอย่างไรและมี
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ เหล่านีไ้ ด้อย่างไรและ
เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการน�ำประเทศไทย
ก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะ ผูบ้ ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์สมัยใหม่ 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ และ
3) เพื่อสร้างคู่มือการใช้รูปแบบสมรรถนะผู้บริหาร ธุรกิจ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
2. วิธีการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหาร
ธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ ผู้จัดการ
โรงงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการแผนกในโรงงาน
ประกอบรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์สมัยใหม่ ทีม่ พี นักงานตัง้ แต่ 200 คน ขึน้ ไป เป็นโรงงาน
ที่ตั้งมาแล้วไม่ต�่ำกว่า 5 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยการคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง
แบบทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) จ�ำนวน 350 คน
2.2 ขั้นตอนการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน โดยมีขนั้ ตอนการวิจยั 7 ขัน้ ตอน
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินการวิจยั เบือ้ งต้น สัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างเครื่องมือตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงและความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ทีใ่ ช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้เชี่ยวชาญ
3) สร้างแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและทดลองใช้แบบสอบถาม
4) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผูบ้ ริหารสถาน
ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ใน
เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่มีพนักงาน
ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป
5) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory
Factor Analysis) เพือ่ หาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานประกอบการ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
6) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริหารสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์สมัยใหม่
7) สัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิ (Focus Group) เพือ่ ตรวจสอบ
องค์ประกอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ระยะที่ 2 พั ฒ นาคู ่ มื อ การใช้ รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) สร้างร่างคู่มือเพื่อใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการ กลุ ่ ม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
2) สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
3) ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ได้
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.3.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ส�ำหรับใช้ใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
2.3.2 แบบสอบถามสภาพการณ์ ความต้องการจ�ำเป็น
ของรู ป แบบการบริ ห ารที่ พึ ง ประสงค์ แ ละองค์ ป ระกอบ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานประกอบการ กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
สมัยใหม่
2.3.3 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจาก
การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลที่ได้
จากการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์สมัยใหม่
2.3.4 แบบประเมินความเป็นไปได้ของการน�ำคู่มือ
ไปประยุกต์ใช้ จากการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิใน
การปรับปรุงคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานประกอบการกลุม่ อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.4.1 จ�ำนวนและค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
2.4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการ
วิเคราะห์และอธิบายระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ ริหารสถานประกอบการกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2.4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ ใช้ในการวิเคราะห์
และอธิบายองค์ประกอบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
3. ผลการวิจัย
3.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
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ร้อยละ 70.3 อายุอยู่ระหว่าง 46–55 ปี คิดเป็นร้อยละ
35.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.3
และมีประสบการณ์การท�ำงาน 11–15 ปี คิดเป็นร้อยละ
44.3
3.2 องค์ประกอบสมรรถนะผูบ้ ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิน้
ส่วนยานยนต์สมัยใหม่
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่พบว่า องค์ประกอบ
สมรรถนะผู ้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
สมัยใหม่ ประกอบด้วย 6 ด้าน และ 75 องค์ประกอบย่อย
และจากการส�ำรวจถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ผลการวิเคราะห์
พบว่า มีองค์ประกอบย่อยทีส่ ำ� คัญ ทัง้ หมด 30 องค์ประกอบย่อย
ใน 6 องค์ประกอบหลัก และทั้งหมดมีระดับความส�ำคัญอยู่
ในระดับมาก ดังนี้
3.2.1 ด้านการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่
1) การเลือกใช้สอื่ ในการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความรู้ความสามารถในระบบ AI
3) จัดการระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4) ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพิ่มผลผลิต
5) มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
3.2.2 ด้านการจัดการการเงิน
1) มีความรู้ความสามารถบริหารการเงินให้เป็นไปตาม
แผนงาน
2) มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการเงิน
3) มีความรูแ้ ละทักษะหลักการในการลดต้นทุนการผลิต
4) สามารถวางแผนการบริหารต้นทุนการผลิต
5) สามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการด�ำเนินธุรกิจ
3.2.3 ด้านแผนกลยุทธ์องค์กร
1) มุ่งมั่นด�ำเนินแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย
2) จัดล�ำดับความส�ำคัญของงานได้เหมาะสม
3) วางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
4) ก�ำหนดวิธีด�ำเนินงานได้ตามแผนกลยุทธ์
5) ส่งเสริมพนักงานตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง
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รูปที่ 3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
3.2.4 ด้านทัศนคติและคุณลักษณะ
1) มีบุคลิกภาพและการแต่งการที่ดี
2) มีความสามารถในการบริหารเวลาได้ดี
3) ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4) มีความฉลาดทางเชาว์ปัญญาและอารมณ์ตนเอง
5) สามารถท�ำงานบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้แรง กดดัน
3.2.5 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1) การสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี
2) การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
3) ส่งเสริมจูงใจให้พนักงานรักองค์กร
4) การมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
5) พนักงานตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง
3.2.6 ด้านการบริหารการปฏิบัติงาน
1) มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
2) มีทกั ษะบันทึกเอกสารและออกค�ำสัง่ การปฏิบตั งิ าน
3) มีความสามารถในการอธิบายและสัง่ งานให้เข้าใจได้ดี
4) มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายบริหารองค์กร
5) ให้ความช่วยเหลือติดตามประเมินผล

3.4 รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะผู ้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ที่จะน�ำเสนอ
ต่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่สมบูรณ์ของ
สมรรถนะทั้ง 6 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อยทั้ง
30 ปัจจัย ดังแสดงในรูปที่ 3
3.5 คูม่ อื แนวแนวปฏิบตั กิ ารใช้รปู แบบการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่
ผู้วิจัยได้น�ำเอารูปแบบที่ได้มาจัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติ
การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ โดยก�ำหนดออกมาเป็นหัวข้อของหลักสูตร
อบรมส� ำ หรั บ การการพั ฒ นา โดยได้ ก� ำ หนดโครงสร้ า ง
หลักสูตรและขอบข่ายเนื้อหาของแต่ละหัวข้อในหลักสูตร
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการอบรม สื่อประกอบการ
อบรม การประเมินผลและระยะเวลา โดยมีโครงสร้างและ
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2) ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้าน
ทัศนคติและคุณลักษณะ ประกอบด้วย 1) มีความคิดเชิง
ตารางที่ 1 หัวข้อและจ�ำนวนชัว่ โมง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ ระบบและความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติงาน
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) สามารถปรับตัวอย่างทันท่วงที
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 3) วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนา
หลักสูตรที่
หัวข้อหลักสูตร
จ�ำนวนชั่วโมง
ระบบการท�ำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
1
การบริหารทรัพยากรบุคคล
10
2
การบริหารการเงิน
6
4) คาดคะเนแนวโน้มผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสิน
3
การบริหารองค์กร
6
ในการประเมิ น และแก้ ไขการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง ซึ่ ง
4
การจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่
8
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร และคณะ [2] ได้ศึกษาเรื่อง
5
การบริหารการปฏิบัติงาน
8
รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม
6
เจตคติและคุณลักษณะ
6
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
รวม
44
อาเซียน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารระดับต้นควรมีทักษะ
ด้านความคิด ทักษะด้านบุคคล ทักษะด้านเทคนิค โดยที่
ความต้องการพัฒนาทักษะที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการ
4. อภิปรายผลและสรุป
1) ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ พัฒนา จ�ำนวน 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ด้าน ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการคิดสังเคราะห์ และทักษะ
แผนกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วย 1) คิดและปรับเปลี่ยน การให้คุณและให้โทษ
3) ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
ทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาองค์การในภาพรวม ให้เป็น
กลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผูบ้ ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ทัง้ 6 ด้าน
และยั่งยืน 2) ประยุกต์นโยบายองค์กรสู่การปฏิบัติในหน่วย ได้แก่ ด้านการมุ่งจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการจัดการ
งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถใน การเงิน ด้านแผนกลยุทธ์องค์กร ด้านทัศนคติและคุณลักษณะ
การเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง 4) วิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารการ
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) มี ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตชน และคณะ
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึง่ [3] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรพิ งศ์ และคณะ [1] ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ของผู ้ จั ด การฝ่ า ยผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
สมรรถนะภาวะผู้น�ำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั สรุปได้วา่ องค์ประกอบสมรรถนะ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบสมรรถนะ ในการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ภาวะผู้น�ำมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ ได้แก่
(To be Expert) 2) ด้านการน�ำผูอ้ นื่ (Leading other People) สมรรถนะการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะ
3) ด้านการน�ำองค์กร (Leading Organization) และ การบริ ห ารคนและภาวะผู ้ น� ำ สมรรถนะการมี วิ สั ย ทั ศ น์
4) ด้านการบริหารตนเอง (Self-management) จากนั้น สมรรถนะการควบคุมตนเองและการสือ่ สาร สมรรถนะการมุง่
คู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�ำถูกประเมินโดย ผลสัมฤทธิใ์ นงานและการแก้ไขปัญหา สมรรถนะการคิดริเริม่
ผู้เชี่ยวชาญว่า มีความเหมาะสมในระดับสูงจากการประเมิน สร้างสรรค์และเชิงระบบ สมรรถนะการมุ่งจัดการเทคโนโลยี
และสมรรถนะการท�ำงานเป็นทีม นอกจากนีย้ งั พบว่า หลังจาก
เชิงปริมาณ
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พัฒนาสมรรถนะดังกล่าวแล้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีสมรรถนะการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ อีก 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะการจัดการ
การเงิน สมรรถนะการจัดการความเสี่ยง และสมรรถนะการ
มีคุณธรรมและจริยธรรม
4) ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ด้าน
การจั ด การการเงิ น และด้ า นการบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบด้วย 1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการบริหาร
และการลดต้นทุนการผลิต 2) สามารถวางแผนและบริหาร
ต้นทุนการผลิต 3) มีความรู้ความสามารถในการบริหารการ
เงินให้เป็นไปตามแผนงาน 4) คิดนอกกรอบโดยการน�ำเสนอ
ความคิดใหม่ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร มาใช้ก�ำหนดวิธี
การปฏิบัติงานเพื่อความส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5)
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้แก่ผู้ใต้บังคับ
บัญชาเข้าใจและเห็นความส�ำคัญได้ และ 6) มีวิสัยทัศน์
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการบริหารขององค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติกาญจน์ [4] ได้ศึกษาเรื่อง
สมรรถนะผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรและส่วนประสม
การตลาด (9Ps) ทีส่ ง่ ผลต่อความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร
แห่งหนึ่ง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาบริษัท
อุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ สมรรถนะผู้บริหารด้านการสร้างแรงจูงใจ
และส่วนประสมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้าน
ช่องทางการช�ำระเงิน โดยร่วมกันพยากรณ์การส่งผลต่อความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา
บริษัทอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 83 ในขณะ
ที่สมรรถนะผู้บริหาร ด้านความเป็นผู้น�ำ ด้านการวางแผน
ด้านการควบคุมดูแลมองหมายงาน การพัฒนาบุคลากร
ส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการจักการ ไม่ส่งผลต่อความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา

บริษัทอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1) สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสถาบัน
ยานยนต์ควรน�ำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ทีไ่ ด้จากการวิจยั นีไ้ ปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์
2) ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ควร
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารอย่างจริงจัง โดยบรรจุแนวทางการพัฒนาไว้อย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจนในแผนงาน โครงการการพัฒนาสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารขององค์กรและให้การสนับสนุนการด�ำเนินการและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3) ผูบ้ ริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ควร
จะต้องมีการติดตามผลการน�ำความรูแ้ ละทักษะในการบริหาร
งานทีไ่ ด้รบั หลังผ่านการฝึกอบรมมาพัฒนาการบริหารงานใน
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4) ก่อนน�ำหลักสูตรคู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ผู ้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ ไ ปใช้ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องควรศึกษาและท�ำความเข้าใจแนวทางความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรให้มีความ
ชัดเจน เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและด�ำเนิน
การพัฒนาให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ
5) คู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นี้เป็นคู่มือที่สามารถน�ำ
ไปปรั บ และพั ฒ นาสมรรถนะในการบริ ห ารงานกั บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ ธุรกิจอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
[1] S. Photralux, K. Asawarungsaengkul, V.
Rungreunganun, and T. Intarakumthornchai,
“The Leadership competency for management

เรวัต สุนทรวิภาต และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่.”

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 3 ก.ค.–ก.ย. 2563
The Journal of KMUTNB., Vol. 30, No. 3, Jul.–Sep. 2020

555

level of manufacturing in auto-part industry,”
work competency of production managersin
The Journal of KMUTNB, vol. 26, no. 2, pp.
electric and eectronic industries,” The Journal
309–317, 2016 (in Thai).
of KMUTNB, vol. 22, no. 1, pp. 131–141, 2012
[2] S. Karakarn, S. Inthapichai, and W. Phonyiem,
(in Thai).
“The model of career development for first [4] C. Kanso, “Managerial competency, Human
line management in Thai automotive spare
resource development, and Marketing Mix (9Ps)
parts industry for the entry of ASEAN economic
affecting the readiness for entering the ASEAN
community,” The Journal of KMUTNB, vol. 26,
economic community: The case study of a food
no. 3, pp. 507–516, 2016 (in Thai).
industry company,” M.S. thesis, Department
[3] K. Wongrad, T. Boonyasopon, W. Ketsingha, and
of Business Administration, School of Business
N. Surapongrukchareon, “The development
Administration, Bangkok University, 2014.

เรวัต สุนทรวิภาต และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่.”

