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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิท โอโตซีท 

อินดัสตรี จ ากัด ในประเทศจีน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุในเรื่อง
การลาออกของพนักงาน เพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการลดอัตราการลาออก
ของพนักงาน โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผลการศึกษา
พบว่า สาเหตุของการลาออก มีสาเหตุจาก ความไม่พึงพอใจในเรื่องค่าจ้าง ซึ่งกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ คือ ระบบบริหารค่าตอบแทน ซึ่งจะ
ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานจากการท่ีได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจน ส่วนกลยุทธ์
ระดับองค์กร บริษัทควรเลือกใช้กลยุทธ์การคงตัว (Stability Strategies) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
บริษัทควรใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างแบบมุ่งเน้น (Focused 
Differentiation Strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ [Human 
Resource Management (HRM)]  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ชื่อองค์กรและลักษณะของธุรกิจ 

 
บริษัทซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด มีชื่อย่อว่า SAS ด าเนินธุรกิจในประเทศจีน 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งในประเทศไทยและขยายตัวไปยังต่างประเทศ เช่น จีน 
อินเดีย และเวียดนาม ส าหรับบริษัทในประเทศจีนได้เริ่มลงทุนเม่ือปี2006 โดยมองเห็นประเทศจีน
มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก และในปี 2009 วิกฤติของภาคการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าไปทั่วโลกอุตสาหกรรมยานยนต์
เป็นภาคการผลิตหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินคร้ังนี้เช่นกัน ประเทศผู้น าด้านการผลิต 
ยานยนต์เช่นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปหรือญี่ปุ่นต่างได้รับผลกระทบทางลบอย่างมาก  
แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศจีนแล้ว วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศจีนเลย กลับมีอัตราการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นจนก้าวหน้าขึ้นสู่การ
เป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก บริษัทมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ด้วยกัน 3 แห่ง 
ดังนี ้ 

1. เมืองกว่างโจว บริษัทซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี (กว่างโจว) จ ากัด มีชื่อย่อว่า 
SASG 

2. เมืองอู่หั่น บริษัทซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี (อู่หั่น) จ ากัด มีชื่อย่อว่า SASW 
3. เมืองอู่หั่น บริษัทซัมมิท ซันวา โอโตอลิอันซ์ (อู่หั่น) จ ากัด มีชื่อย่อว่า SSAW  
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 แผนผังการจัดองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงแผนผังการจัดองค์กรของบริษัท 

 
วิสัยทัศน์  
เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทยรายใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ที่มีความเป็นเลิศ

ทางด้านคุณภาพ การออกแบบ และการพัฒนา รวมท้ังด้านนวัตกรรมในสินค้าและบริหาร 
พันธกิจ  
เราต้องพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการผลิตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดพร้อมทั้ง 

ยกระดับการบริหารขององค์กรให้อยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

องค์กรประกอบธุรกิจ  
บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท TIER 1 โดยมีการแบ่งกลุ่มในอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์ไว้ 2 กลุ่มใหญ่ดังนี ้
1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ TIER 1 ที่เป็น DIRECT OEM SUPPLIER (ORIGINAL 

EQUIPMENT MANUFACTURER) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ป้อนให้โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง
โดยชิ้นส่วนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มน้ีจะเป็นชิ้นส่วนท่ีมีคุณภาพสูง 

2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ TIER 2 และ TIER 3 ประเภท RAW MATERIALS 
หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทREM (REPLACEMENT EQUIPMENT MANUFACTURER) ซึ่ง
เป็นกลุ่มท่ีจัดหาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต TIER 1 หรือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อจ าหน่าย 
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 ในตลาดอะไหล่ทดแทน หรือผู้ผลิตที่สนับสนุนด้านการผลิต โดยการผลิตชิ้นส่วน
อะไหล่ยังแบ่งออก 2 ประเภทดังนี ้

2.1 อะไหล่แท้ ได้แก่ชิ้นส่วนท่ีผู้ผลิตรถยนต์ผลิตขึ้นเองหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิต
แทน โดยจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานตามบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นั้นด้วย คุณภาพของอะไหล่จะ
ทัดเทียมกับชิ้นส่วนท่ีติดรถยนต์จากโรงงาน 

2.2 อะไหล่เทียม ได้แก่ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้น โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของรถยนต์ชนิดใดเป็นการเฉพาะ
ส าหรับคุณภาพอาจต่ ากว่าหรือสูงกว่าชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ชิ้นส่วนประเภทนี้อาจมาจากผู้ผลิต
เดียวกันกับที่ผลิตอะไหล่แท้ก็ได้ 

สินค้าและบริหาร 
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ผ้าหลังคารถยนต์และชิ้นส่วนพลาสติกภายใน

รถยนต์ 
กลุ่มลูกค้าหลัก และส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร 
กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้า (DONGFENG HONDA) ซึ่ง

เป็นกลุ่มร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตข้ามชาติ (HONDA) กับผู้ผลิตท้องถิ่น (DONGFENG MOTER) 
โดยในประเทศจีนมีจ านวนผู้ผลิตรถยนต์เป็นจ านวน 47 ราย แบ่งเป็นกลุ่มร่วมทุน (Joint 
Ventures) จ านวน 26 ราย และกลุ่มผู้ผลิตท้องถิ่นจ านวน 21 ราย โดยกลุ่มร่วมทุนจะเป็นกลุ่ม
หลักในโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน  

ส่วนแบ่งการตลาด 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงบริษัท 10 อันดับแรกที่มียอดขายรถยนต์สูงสุดของประเทศจีนปี 2010 
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ภาพที่ 3  แสดงประมาณการยอดจ านวนการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2005-2012  
 

Shanghai GM 

Wuling: 9.26%

Chang’an Auto: 
8.15%

Shanghai –VW: 

7.05%

FAW-VW: 

5.96%

Shanghai GM: 

5.58%

Beijing 

HYUNDAI : 
6.23%

Dongfeng 
Nissan: 5.52%

Cherry Auto  : 

4.88%

Guangzhou 

Honda: 3.92%

FAW-TOYOTA: 

3.67%

Dongfeng 
Honda, 1.52%

 
 
ภาพที่ 4  แสดงส่วนแบ่งตลาดของลูกค้าหลัก DONGFENG HONDA ปี 2010 

 

Dongfeng Honda 

1.52% 
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โรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้า (DONGFENG HONDA) มีการแบ่งการผลิตรถยนต์
ดังนี ้

เขตพื้นที่เมืองกว่างโจว ได้แก่ รถยนต์รุ่น CITY และ ACCORD  
เขตพื้นที่เมืองอู่หั่น ได้แก่ รถยนต์รุ่น CR-V และ CIVIC  
บริษัทมีการเลือกตลาดเป้าหมาย ด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งบริษัทใกล้กับโรงงาน

ประกอบรถยนต์ของลูกค้า ที่ใช้รูปแบบการผลิตแบบ JUST-IN-TIME 
การสร้างจุดยืนของตราสินค้า ต้องรักษาคุณภาพของสินค้าและส่งของตรงต่อเวลา 

ไม่ให้เกิดปัญหาการหยุดรายผลิตประกอบรถยนต์ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถ
ลดต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  

องค์กรอยู่ในอุตสาหกรรม หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใดบ้าง 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีหลายแขนงร่วมกัน เช่น ปิโตรเลียม (ส่วนของน้ ามันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง) ปิโตรเคมี 
(ส่วนงานช้ินงานพลาสติก) สิ่งทอ (ส่วนของเบาะและแผงประตู) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(ส่วนของระบบการควบคุม) และเหล็ก (ตัวถังรถยนต์) เป็นต้น 
 
1.2  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 จากข้อมูลจ านวนพนักงานทั้งหมดกับจ านวนพนักงานที่ลาออกในแต่ละปี ตั้งแต่ 
ปี 2010-2011เปรียบเทียบของบริษัททั้ง 3 แห่งในประเทศจีน พบว่าจ านวนการลาออกของ
พนักงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนพนักงานทั้งหมดและจ านวนพนักงานที่ลาออกในระหว่างปี 2010-2011 

รายการ 
บริษัท SASG บริษัท SASW บริษัท SSAW 

 ปี 2010  ปี 2011  ปี 2010  ปี 2011  ปี 2010  ปี 2011 
จ านวนพนักงานทั้งหมด 78 89 42 62 66 71 
จ านวนพนักงานที่ลาออก 62 93 26 96 14 11 
ร้อยละการลาออกของพนักงาน 79.49% 104.49% 61.90% 154.84% 21.21% 15.49% 

 
 เมื่อจ าแนกพนักงานที่ลาออก ตามหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู ้บริหาร (GM)  
ฝ่ายปฎิบัติการ (OP) ฝ่ายบัญชี (AC) ฝ่ายบุคคล (HR) ฝ่ายการตลาด (MK) ฝ่ายจัดซื้อ (PC) 
ฝ่ายผลิต (PD) ฝ่ายคุณภาพ (QC) ฝ่ายขนส่ง (PMC) ฝ่ายซ่อมบ ารุง (MT) ฝ่ายวิศวกร (ENG) 
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ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดจ าแนกพนักงานที่ลาออกตามหน่วยงานในระหว่างปี 2010-2011 

หน่วยงาน 

บริษัท SASG บริษัท SASW บริษัท SSAW 
จ านวนพนักงาน (คน)  จ านวนพนักงาน (คน)  จ านวนพนักงาน (คน)  
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 

ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก 

GM 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
OP 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AC 3 2 3 0 0 0 0 0 4 1 4 1 
HR 3 3 3 0 2 0 3 0 10 3 10 3 
MK 2 1 2 0 1 0 3 0 1 0 2 0 
PC 2 1 2 0 1 0 1 0 3 0 3 2 
PD 47 44 59 82 33 25 46 94 34 8 37 3 
QC 6 6 8 5 4 1 6 2 7 2 8 0 

PMC 3 2 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 
MT 5 1 5 1 0 0 0 0 2 0 2 0 

ENG 5 2 2 5 0 0 1 0 2 0 2 2 
รวม 78 62 89 93 42 26 62 96 66 14 71 11 

 
 จากการเปรียบเทียบการลาออกของพนักงานฝ่ายผลิตมีจ านวนสูงที่สุด ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อกระบวนการผลิต ท าให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการ
ที่ขาดทุนต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์จึงเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จและส าคัญต่อ
การบริหารธุรกิจ และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันและการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากร
ทางการบริหารที่มีความส าคัญกว่าทรัพยากรอื่นๆ อาทิเช่น เงินทุนเทคโนโลยี วัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่ง
ผู้บริหารของบริษัทสามารถอาศัยปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ในการสร้างความได้เปรียบเหนือ  
คู่แข่งขัน โดยอาศัยคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคลกรเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพัฒนาให้เท่าเทียม
กันได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ นั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทักษะความรู้ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่แตกต่างจากทรัพยากรอื่นๆ โดยสิ้นเชิง เป็นเรื่องของ 
“คน” ที่ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจและอารมณ์ 
องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ การยึดถือ
วิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นไม่สามารถท าให้บุคลากรสร้างผลง
งานตามที่คาดหวังได้ตลอดไป (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน,์ 2546: 14)  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ จึงต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายแบบและ
สอดคล้องกับลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่อง
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ละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าการบริหารทรัพยากรอื่นๆ และการท าให้ทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อน
ให้องค์กรธุรกิจประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยยุทธวิธีการบริหารตลอดจนแนวความคิดได้ใน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าควรเป็นไปในแนวทางใด ทั้งนี้ผู้บริหารยังต้องค านึงถึงลักษณะ
แตกต่างทางอุตสาหกรรม และปัจจัยในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ยังถือว่า แรงงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ทรัพยากรสิ้นเปลือง แต่เป็นเรื่องการลงทุน
ระยะยาว ฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายพนักงานต้องเป็นหุ้นส่วนธุรกิจต่อกันและกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
การท างานจึงต้องมีลักษณะบูรณาการต่อกันและกัน โดยมุ่งเน้นที่ผลด าเนินงานของบริษัท  
ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรกลายเป็นสิ่งปกติในการท างาน การตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอิงเป้าหมายเป็นหลักมากขึ้น (ธงชัย สันติวงษ์, 
2546: 28-39) 
 ดังนั้น การศึกษาเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
ที่จะท าให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาสู่องค์กร ท าให้บุคลากรเหล่านั้นท างาน
ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และท าให้เกิดแรงผลักดันให้มีการน าเอาความสามารถที่มีอยู่ของ
ทรัพยากรในองค์กรออกมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพและท าให้องค์กรมีแรงขับเคลื่อนในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ
มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด จึงเป็น
สิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ จากความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
เรื ่อง “ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาบริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด  
ในประเทศจีน” ทั้งนี้เพราะว่าองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถใช้กลยุทธ์  
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ได้อย่างเหมาะสม แล้วก็จะส่งผลให้มีการเข้าออก
ของพนักงานลดลง การสูญเสียจากการผลิตลดลง และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ผลการด าเนินงานรวมของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศจีน 
 การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีจุดรวมอยู่ที่บริษัทโดยส่วนรวม ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ปัญหา
การด าเนินงานประจ าวัน แต่มุ่งเน้นไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ  
การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงต่างจากการบริหารจัดการโดยทั่วไป เพราะจะให้ความส าคัญทั้งการ
ด าเนินงานภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัท ในขณะที่การบริหารจัดการโดยทั่วไป 
จะให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภายในของกิจการเป็นหลัก เป้าหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
คือการสร้างความสอดคล้องระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนทางสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก และการก าหนดกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทการบริหารเชิงกลยุทธ์จะสามารถช่วยให้บริษัทปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 โดยปกติแล้วธุรกิจไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ก็มักจะมีกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่คล้ายๆ กัน คือ กิจกรรมทางด้านการการตลาด การผลิต การจัดส่ง การเงิน การบริหารบุคคล
และการจัดการทั่วไปเป็นต้น แต่จากข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีนที่มีความแตกต่างกันมาก การที่ผู้บริหารไม่รู้ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในประเทศจีน
อย่างดีพอ อาจเป็นปัจจัยท่ีท าให้การวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ไม่ประสบความส าเร็จ ยิ่งภายใต้โลก
ของการแข่งขันยุคใหม่ สภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว 
และจะเข้ามามีผลกระทบต่อสภาพสภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจด้วย ธุรกิจที่มีการปรับตัวเพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงจะสามารถอยู่รอดได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าควร
ปรับตัวอย่างไรควรพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากคู่แข่งขันอื่นๆ เช่น
ไรการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
องค์กรธุรกิจ โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กรมีทิศทางและเป้าหมายไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของ
ประเทศจีน เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสมภายในองค์กรในประเทศจีน 

2. เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทั้งระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ ของบริษัท 
3. เพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท 

 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 

1. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัท 
2. เพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาบริษัท 
ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด ในประเทศจีน” เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขององค์กร โดยได้
ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
 2.1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
 2.1.2  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
2.2 กลยุทธ์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2.1  ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2.2  วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2.3  ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2.4  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
 
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้องค์กรได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

ผลตอบแทนที่คาดไว้ โดยมีกระบวนการจัดการที่ประกอบไปด้วยการวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินการ
ตามแผน การควบคุม และการประเมิน 

Thomas L. Wheelen และ David Hunger (2005: 5-6) ได้แบ่งกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นขั้นตอนในการก าหนดทิศทางและการปฎิบัติงานระยะยาวขององค์กร
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  
ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)  
ขั้นตอนท่ี 3 การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ (Strategy Implementation)  
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและการควบคุม (Evaluation and Control)  
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ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อมจะศึกษาจาก 2 แนวความคิดคือ 
1. Industrial Organization Model หรือ I/O ModeL 
2. Resource-Based Model 
Industrial Organization Model 
I/O Model เป็นแนวคิดที่พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์

และก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งได้ 3 ประเภท 
1. สภาพแวดล้อมทั่วไป 
2. สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 
3. สภาพแวดล้อมของคู่แข่ง 
จากการพิจารณาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะท าให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการพัฒนา

ภายใน 
สมมุติฐาน 
1. สภาพแวดล้อมภายนอกถูกสมมุติให้เป็นข้อบังคับ ในการคิดกลยุทธ์ที่จะส่งผล

ต่อการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนที่คาดไว้ 
2. บริษัทส่วนใหญ่ที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันถูกสมมุติให้มีการ

วางแผนกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
3. ทรัพยากรที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์สามารถเคลื่อนย้ายข้ามองค์กร 
ขั้นตอน 
1. จะพิจารณาสภาพแวดล้อมเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมี

ผลต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร 
2. หลังจากพิจารณาโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว หาทางเลือกที่จะท าให้องค์กรได้รับผลตอบแทน

สูงสุด โดยใช้กลยุทธ์หรือแนวทางอย่างไร 
3. หลังจากก าหนดกลยุทธ์แล้ว องค์กรต้องพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่า Asset หรือ 

Skill หรือถ้าองค์กรไม่มีทรัพยากรดังกล่าวอาจจะใช้การ Outsource 
4. การด าเนินกลยุทธ์ตามขั้นตอนท่ีก าหนดขึ้น 
Resource-Based Model 
Resource-Based Model เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าแต่ละองค์กรมีทรัพยากรที่แตกต่าง

ท าให้กลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละองค์กรก็แตกต่างกันออกไป 
สมมุติฐาน 
1. แต่ละองค์กรมีทรัพยากรและความสามารถที่เฉพาะตัว 
2. ทรัพยากรที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามองค์กร 
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ขั้นตอน 
1. เริ่มต้นจากการส ารวจทรัพยากรในองค์กรที่มีอยู่ เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
2. พิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร มีความสามารถหลักอะไรบ้าง 
3. พิจารณาความสามารถที่ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสามารถ

หลักจะมีลักษณะพื้นฐานท่ีส าคัญ 4 ประการ 
3.1 Valuable ความสามารถที่มีคุณค่า สามารถน าไปใช้เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ 
3.2 Rare พิจารณาว่าทรัพยากรขององค์กรหายากหรือไม่ ถ้าหายากแล้วองค์กร

มีจะย่ิงได้เปรียบในการแข่งขัน 
3.3 Costly To Imitate ความสามารถที่องค์กรมีและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
3.4 Nonsubstitutable ต้องไม่มีสิ่งที่ทดแทนได้ หากมีสิ่งที่ทดแทนได้จะท าให้

ความได้เปรียบในการแข่งขันหมดไป 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งได้ 3 ประเภท 
1. สภาพแวดล้อมทั่วไป 
2. สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม 
3. สภาพแวดล้อมของคู่แข่ง 
ประเภทของสภาพแวดล้อมทั่วไป 
1. สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม, 
แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน 
และการตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สภาพของบ้านเมืองและลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

2. สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจระดับมหภาคและระดับ
จุลภาค ระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ผลผลิตมวลรวมในปะเทศ การค้าระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการว่างงาน ภาวะการจ้างงานและค่าแรง การลงทุน
ภาคเอกชน อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา ราคาน้ ามันดิบ ภาษีอากรและการใช้จ่าย
ของรัฐบาล หนี้สาธารณะเงินคงคลัง การเงินการธนาคาร เป็นต้น 

3. สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ ความม่ันคง
ของรัฐบาล ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายพันธมิตร 
เป็นต้น 
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4. สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้
และวิทยากรแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร 
ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต
และการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

5. สภาพแวดล้อมทางด้านโลกาภิวัฒน์ ได้แก่ การมีเขตการค้าเสรีต่างๆ ทั่วโลก 
6. สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ จ านวนประชากร โครงสร้าง

ของประชากร ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชากร การกระจายรายได้และความ
เป็นธรรมในสังคม 

สภาพแวดล้อมทั่วไปมีกระบวนการในการวิเคราะห์ 4 ขั้นตอนดังน้ี 
1. Scanning เป็นการพิจารณาดูสัญญานที่จะแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2. Monitoring เป็นการพิจารณาว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อองค์กร

อย่างไร 
3. Forecasting เป็นการพยากรณ์ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร 
4. Assessing เป็นการประเมินว่าจะน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับกลยุทธ์อย่างไร 
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมมีกระบวนการในการวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

(Five Forces)  
1. Threats of New Entrants ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ เนื่องจากการเข้ามาใหม่

ของคู่แข่งที่มุ่งหวังจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเดิม ดังนั้นจึงเป็นภัยคุกคามซึ่งจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปสรรคในการเข้ามาและภาวะตอบโต้ของธุรกิจเดิม โดยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ
ผู้เข้ามาใหม่ ได้แก่ การประหยัดต่อขนาด ความแตกต่างในสินค้าและบริการ ความต้องการ
เงินทุน ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย และนโยบายรัฐ 

2.  Bargining Power of Suppliers อ านาจต่อรองของผู้ขายที่มีผลกระทบต่อปัจจัย
ในการผลิต อ านาจต่อรองจะมากหรือน้อยพิจารณาจากจ านวนผู้ขาย ไม่มีสินค้าที่มาทดแทนได้ 
คุณภาพของวัตถุดิบ และมีค่าต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ขาย 

3. Bargining Power of Buyers อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ ในเรื่องทางด้านราคา 
คุณภาพ และการบริการ โดยผู้ซื้อสามารถสร้างอ านาจต่อรองได้จาก ปริมาณในการซื้อของผู้ซื้อ 
จ านวนของผู้ซื้อมีมากหรือน้อย การมีข้อมูลของผู้ซื้อมีมากหรือน้อย ถ้าทราบข้อมูลมากสามารถ
ต่อรองได้มาก และมีค่าต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ซื้อ  

4. Threat of Substitute Products ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน การที่มีสินค้าที่
ทดแทนกันได้ จะท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านราคา เพราะถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อ
สินค้าทดแทน 
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5. Rivalry Among Competing Firms ความเข้มข้นของการแข่งขัน พิจารณา 
ได้จาก รูปแบบอุตสาหกรรมมีการเติบโตช้าหรือเร็ว ถ้าเติบโตเร็วการแข่งขันจะต่ าแต่ถ้าเติบโต
ช้าการแข่งขันจะสูง เพราะคู่แข่งจะพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 

สภาพแวดล้อมของคู่แข่งมีกระบวนการในการวิเคราะห์ดังน้ี 
1. พิจารณาว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนคู่แข่ง จากวัตถุประสงค์ในอนาคตของคู่แข่ง 
2. พิจารณาว่าคู่แข่งก าลังท าอะไร และสามารถท าอะไร จากกลยุทธ์ที่คู่แข่งใช้ใน

ปัจจุบัน 
3. พิจารณาว่าคู่แข่งเชื่อถืออะไร จากสมมุติฐานของคู่แข่ง 
4. พิจารณาว่าอะไรคือความสามารถของคู่แข่ง จากจุดอ่อนและจุดแข็งของคู่แข่ง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้ทราบจุดแข็งคือลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรที่มี

ความสามารถเหนือกว่าคู่แข่ง และจุดอ่อนที่ท าให้องค์กรไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้การค้นหา
ความสามารถหลักในการแข่งขันขององค์กร (Core Competencies) โดยเริ่มจากการแบ่งทรัพยากร
ขององค์กรออกเป็น 2 ประเภทดังนี ้

1. Tangible Resources ทรัพยากรที่มีตัวตน เช่น เงินทุน อาคาร เครื่องจักร 
2. Intangible Resources ทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน เช่น ตราสินค้า ค่าลิขสิทธ์ ทรัพยากร

ภายในองค์กรจะถูกน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ 
หลังจากที่องค์กรได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท าให้องค์กรเห็นโอกาส

และอุปสรรค ส่วนการวิเคราะห์ภายในท าให้องค์กรเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การก าหนดกลยุทธ 

การก าหนดกลยุทธ์ หมายถึง การจัดท าแผนระยะยาว เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงาน
ให้เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับจุดอ่อนและ
จุดแข็งขององค์กร (พิบูล ทีปะปาล, 2546)  

การก าหนดกลยุทธ์ประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังน้ี  
1. การก าหนดพันธกิจ คือ จุดมุ่งหมายพื้นฐานซ่ึงแสดงเหตุผลหรืออธิบายว่าท าไม

องค์กรจึงถือก าเนิดขึ้นมาหรือด ารงอยู่ พันธกิจเป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการติดสินใจ
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ 

2. เป้าหมาย คือ ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ 
3. วัตถุประสงค์ คือ ค าประกาศถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุเป็นค าม่ันสัญญาที่เฉพาะเจาะจง

ในการที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้  
การก าหนดกลยุทธ์แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับดังนี ้ 
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies)  
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2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies)  
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที ่(Functional Strategies)  
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก สภาวะการแข่งขันและวงจรอุตสาหกรรม  

ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร เพื่อก าหนดกลยุทธ์หลักซึ่งแสดงทิศทางขององค์กร 
โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานได้ 3 แบบดังนี ้

1. กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategies)  
2. กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategies)  
3. กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies)  
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
ความผูกพันและความมุ่งม่ันท่ีจะท าและการกระท าเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถหลักในการแข่งขันในแต่ละตลาดในการเลือกว่าจะใช้กลยุทธ์
ใดในระดับธุรกิจที่ต้องตัดสินใจว่า ลูกค้าขององค์กรคือใคร ลูกค้าต้องการอะไร องค์กรจะสนอง
ความต้องการอย่างไร โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานได้ 3 แบบดังนี ้

1. กลยทุธ์มุ่งเน้นการเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategies)  
2. กลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategies)  
3. กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus Strategies)  
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติในกระบวนการท างาน

ตามหน้าที่ของแต่ละกิจกรรม 6 ด้านได้แก่ การตลาด การผลิต การจัดส่ง การเงิน การบริหาร
บุคคล และการจัดการทั่วไป  

ขั้นตอนที่ 3 การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัต ิ
การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาแผนงาน (Program) คือ แผนซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการผสมผสาน

แผนปฎิบัติการของกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุผลตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปแผนงานจะ
เป็นซ่ึงก าหนดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ต้องปฎิบัติ จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการเงินและแผนบริหารบุคคลเป็นต้น 

2. การจัดท างบประมาณ (Budget) คือ กระบวนการวางแผนทางด้านงบประมาณ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบแผนงานต่างๆ ที่น าไปปฎิบัติ 

3. มาตรฐานวิธีการท างาน (Standard Operating Procedure) คือ การพัฒนา
วิธีการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและการควบคุม 
เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องวัดผลการ

ด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพื่อศึกษาข้อแตกต่างและด าเนินการแก้ไข
ต่อไปประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดมาตรฐาน (Establishment of Standard) มาตรฐานเป็นเกณฑ์ที่ใช้
วัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ค าว่า “มาตรฐาน” หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งการก าหนด
มาตรฐานต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยหรือค่ากลาง เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องยอมรับ และสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานได้จริง 

2. การวัดผลการด าเนินงาน (Measurement of Performance) เม่ือก าหนดมาตรฐาน
ขึ้นแล้ว ฝ่ายบริหารจะต้องหาทางที่จะน ามาตรฐานนั้นมาใช้เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง การวัดผลการปฏิบัติงานต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการตีความ 

3. การเปรียบเทียบผลกับมาตรฐาน (Comparison of Performance With 
Standard) ผลการปฏิบัติงานที่วัดได้ ต้องน าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพื่อหาผล
ที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน การเปรียบเทียบอาจท าได้หลายวิธีเช่น การเก็บหลักฐานการ
ปฏิบัติงานน าไปตรวจสอบ การส ารวจด้วยตนเอง เป็นต้น 

4. การด าเนินการแก้ไข (Taking Corrective Action) การด าเนินการแก้ไขเป็น
ความรับผิดชอบที่ฝ่ายบริหารต้องหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐาน 
หรือหากว่าสาเหตุของความแตกต่างเกิดจากมาตรฐานที่ไม่เหมาะสมก็อาจจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐาน แล้วก าหนดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาใช้แทน 

2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
  เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง 

จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
หลักการส าคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน ได้แก่
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง 
(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด
วิสัยทัศน ์การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
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ภาพที่ 5 แสดง SWOT Model 

 
 SWOTเป็นตัวย่อที่มีความหมายดังน้ี  

1. Strengths จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นการพิจารณาถึงข้อดีเด่นหรือจุด
แข็งของผลิตภัณฑ์หรือของบริษัทโดยการวิเคราะห์จากส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทและ
สิ่งแวดล้อมภายในบริษัท การทราบถึงจุดแข็งจะสามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
(4Ps) เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายใน 

2. Weaknesses จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เป็นการพิจารณาถึงข้อเสีย
หรือปัญหาที่เกิดจากส่วนประสมการตลาดซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท การทราบ
ถึงจุดอ่อนจะช่วยให้บริษัทหาวิธีการแก้ปัญหานั้นและสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้ 

3. Opportunities โอกาสที่จะด าเนินการได้ เป็นการพิจารณาถึงข้อได้เปรียบ
หรือปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยให้แก่บริษัทโดยวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก การทราบถึงโอกาสจะ
ช่วยให้บริษัทก าหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสมกับสถานะการ 

4. Threats อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร 
เป็นการพิจารณาถึงข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การทราบถึงอุปสรรคหรือ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจะสามารถน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรค  
ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น 

2.1.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
 ห่วงโซ่คุณค่าเป็นแนวความคิดที่ Michael E. Porter ได้เสนอในปี ค.ศ.1985 

โดยได้ให้ความเห็นว่า ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร โดยมีกิจกรรมที่สามารถลดต้นทุนให้แก่องค์กรเพื่อใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้น าด้าน
ราคาหรือช่วยในการสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงกิจกรรม
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ต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อศึกษาถึงการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของแต่ละองค์กร  

 แนวคิดนี้แบ่งกิจกรรมภายในองค์กรเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก Primary 
Activities และกิจกรรมสนับสนุน Support Activities 

 

 
 
ภาพที่ 6 แสดง Value Chain Model 
 

กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมพื้นฐานในการผลิตสินค้าและบริการ จัดเป็นกิจกรรม
หลักซึ่งแบ่งตามลักษณะหลักๆ ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. Inbound Logistics คือกิจกรรมจัดหาและจัดเก็บทรัพยากรน าเข้าของ
องค์กร เช่นการขนส่งวัตถุดิบและการจัดการคลังสินค้า 

2. Operations คือกิจกรรมแปรทรัพยากรน าเข้าให้เป็นสินค้าหรือบริการ เช่น 
การผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ 

3. Outbound Logistics คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จัดเก็บและ
ส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า เช่นการจัดเก็บผลิตภัณฑ์หรือการขนส่ง 

4. Marketing And Sales คือกิจกรรมที่ท าการน าเสนอสินค้าหรือบริการ
แก่ลูกค้า เช่นการจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่าย การโฆษณาหรือการบริหารตราสินค้า 

5. Customer Services คือกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อรักษาคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
เช่นการบริการหลังการขาย การฝึกอบรมหรือการซ่อมบ ารุง 

กิจกรรมสนับสนุน คือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมหลัก
สามารถด าเนินไปได้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้  
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1. Procurement คือกิจกรรมจัดหาจัดซื้อทรัพยากรน าเข้าขององค์กร เช่น
การจัดซื้อวัตถุดิบการจัดหาผู้ขาย 

2. Technology Development คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เช่นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหรือ
การพัฒนาเทคโนโลยีหลักขององค์กร 

3. Human Resource Management คือกิจกรรมจัดหาจัดจ้าง ฝึกอบรม
พัฒนาและการบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในองค์กร 

4. Firm Infrastructure คือกิจกรรมทีสนับสนุนการท างานในส่วนต่างๆ ใน
ห่วงโซ่คุณค่า เช่นการบริหารการเงินบัญชีหรือกฎหมาย 

ซึ่งกิจกรรมหลักข้างต้นจะท างานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่า 
ได้นั้น จะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะท าหน้าที่
สนับสนุนกิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย 
และจะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าในส่วนของการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่จะน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน การติดสินใจและการควบคุม โดยจะต้อง
ท าหน้าที่สนับสนุนเชือมต่อกิจกรรมในทุกๆ องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าเป็นการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรเป็นอย่างดี  
 
2.2  กลยุทธ์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 
 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เป็นบุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ 

และสามารถที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือเป็นบุคคลในองค์กรที่สามารถสร้าง
คุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  ดังนั้นองค์กรจึงมีหน้าที่ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งต้องใช้การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย [Human Resource Management (HRM)] เป็น 
ค าค่อนข้างใหม่ที่น า มาใช้แทนค า ว่า “การบริหารงานบุคคล” ซึ่งเป็นศัพท์ทางวิชาการที่ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บัญญัติขึ้นใช้  โดยถอดความจากค า  
ในภาษาอังกฤษว่า“ Personnel Administration”, “Personnel Management”, “Manpower 
Management”, “Public Personnel Administration” ซึ่งจะใช้ค าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ
องค์กร บทบาทและกิจกรรมของการบริหารงานบุคคลแต่เดิมๆ นั้นค่อนข้างจะแคบโดยดูแล
ทะเบียนประวัติ การมาท างานการลาประเภทต่างๆ อัตราการเข้าออกของพนักงาน การจัด
สวัสดิการและบริการ มีการฝึกอบรมเพียงเพื่อให้คนท างานได้ท างานเป็น แต่ขาดการวางแผน
ระยะยาว เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คนในองค์กรได้เรียนรู้รอบด้านเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร รวมทั้ง
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การวางแผนพัฒนาสายงานอาชีพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางด้านบทบาทภารกิจ ระบบการจัดการ
และความสามารถของนักจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนักบริหารงานบุคคลแต่เดิมจะมีบทบาท
และภารกิจเหล่านี้ค่อนข้างน้อย หรือบางประเด็นก็ไม่ได้มีบทบาทเหล่านั้นเลย เช่น การวางแผน
เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในต าแหน่ง (Succession Planning)  

2.2.1  ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์[Human Resource Management (HRM)]  

มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ หลายความหมายด้วยกัน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมมาเพื่อน าเสนอดังนี้ 
สมชาย หิรัญกิตติ (2542: 9) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังนี ้
1. เป็นการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร  
2. เป็นนโยบายและการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร 
3. เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อจัดหาความร่วมมือกับทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์กร  
4. เป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรซึ่งท า ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการใช้พนักงาน

เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายเฉพาะบุคคล 
ดนัย เทียนพุฒ และคณะ (2541: 4-5) ได้ให้ความหมายของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมด้านบริหารงานบุคคลการ
พนักงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมในภารกิจ 4 ด้าน คือ  

1. ด้านสรรหาพนักงาน เช่น การรับสมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ์  
การว่าจ้าง การบรรจุ และการทดลองปฏิบัติงาน เป็นต้น  

2. ด้านการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาพนักงาน (การฝึกอบรมและ
พัฒนา) การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์กร เป็นต้น  

3. ด้านการรักษาพนักงานในส่วนค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การสื่อสัมพันธ์สุขอนามัย
ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น  

4. ด้านการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เกี่ยวกับการวางแผนก าลังคนการออกแบบงาน 
การก าหนดต าแหน่ง การวิจัยและการตรวจสอบด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ทรัพยากร
บุคคลเกิดคุณค่าสูงสุด 

สุนันทา เลาหนันทน์ (2542: 5) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ที่จะ
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ส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร กระบวนการต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพ
และความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์กรตลอดจนการวิจัยด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

พยอม วงศ์สารศรี (2544: 5) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร 
พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา ธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์กรเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท า ให้สมาชิก
ในองค์กรที่ต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงาน  
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาควิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (2544: 18) ระบุว่าบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การก าหนด
หน้าที่หรือภารกิจ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาพนักงานด้านการพัฒนา ด้านการรักษาพนักงาน และด้าน 
การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าให้ครบวงจรของงานทรัพยากรมนุษย์  (รวม Human Resource 
Management System) ทั้งในระดับนโยบาย กลยุทธ์และการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุภารกิจของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน์ (2546: 15) การจัดการทรัพยากรมนุษย
Resource Management) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากร 
และ/หรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร ร่วมกันใช้ความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงาน
ในองค์กรพร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมีศักยภาพที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life : QWL) ที่เหมาะสม 
ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์กรให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคตตามที่ได้กล่าวไว้ในช่วงเริ่มต้นว่าค าว่า “การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์” เป็นค าค่อนข้างใหม่ที่น ามาใช้แทนค าว่า “การบริหารงานบุคคล” จึงขออ้างถึง
ความหมายของการบริหารงานบุคคลซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้ในหลายลักษณะ ดังต่อไปนี ้

ธงชัย สันติวงษ์ (2542: 1) การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) 
หมายถึง ภารกิจของผู้บริหารทุกคน (และของผู้ช านาญการด้านบุคลากรโดยเฉพาะ) ที่มุ่งปฏิบัติ
ในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์กรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์กรทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่มุ่งแสวงหาก าไรนั้นจะด าเนินงานตามทฤษฎีองค์กรและทรัพยากรมนุษย์อันมีส่วนส าคัญ 2 ส่วน 



 21 

คือ การวางระบบบริหารงาน และการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรคือก าไรสูงสุดที่พึงแสวงหาได้ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและศีลธรรมอันดีการวางระบบ
บริหารงานคือให้มีการปฏิบัติงานเป็นระบบตามระเบียบข้อก าหนดทั้งในกระบวนการผลิต  
การจัดจ าหน่าย และการบริการต่างๆ จนกระทั่งสินค้าและการบริการถึงมือลูกค้า ผู้ใช้หรือผู้บริโภค
ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการตามทฤษฎีรูปแบบองค์กรตามแนวคิดของ Star Model ของ Jay 
Galbriath อ้างถึงใน ศุภณัฐ ชูชินปราการ (2544: 53-54) ได้กล่าวว่าองค์กรต้องประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ 5 ประการ คือ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) การตอบแทน (Rewards) 
กระบวนการ (Processes) และคน (People)  

การวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการมุ่งหมายให้คนในองค์กร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล งานเสร็จรวดเร็วในก าหนดเวลา
โดยพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และพอใจในผลประโยชน์ตอบแทน
การท างานอีกด้วย ในกระบวนการจัดการที่ใช้ค า ย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” โดยก าหนดให้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นแกนกลางส่วนส าคัญคือตัว “S” (Staffing)  

P-Planning การวางแผน หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน
ล่วงหน้า 

O-Organizing การจัดองค์กร หมายถึง การก าหนดโครงสร้างจัดสายงาน
การบริหารจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ 

S-Staffing หมายถึง การจัดอัตราก าลังการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าท างานการจัดฝึกอบรมให้ท างานได้ท างานเป็นรวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ให้ใช้ความสามารถได้อย่างสูงสุด 

D-Directing หมายถึง การน า และการอ านวยการบังคับบัญชาจูงใจให้คนมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

C-Communication/ Coordinating/ Controlling หมายถึง การสื่อสารเพื่อให้
เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือและประสานงานภายใต้ระบบการควบคุมที่ก าหนดไว้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในการท างาน (Human Resource Management at Work) เป็นสิ่งส าคัญและ 
มีความจ าเป็นที่จะต้องกระท า เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กรสามารถท างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
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ภาพที่ 7  แสดง Mckinsey’s 7-S Model 
ที่มา : ปรางชดา สุคนธ์พานิช (2545) 
 

ตามทฤษฎีการวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อมภายในของ Mckinsey’s 
7-S Model ดังแผนภาพที่ 7 Mckinsey’s 7-S Model อ้างถึงใน อุไรวรรณ แย้มนิยม (2541: 
164-165) ได้กล่าวว่า องค์กรที่ประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วย  

1. Strategy กลยุทธ์ที่บริษัทใช้สร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันอย่างยั่งยืน  
2. Structure โครงสร้างขององค์กรการมอบหมายงาน และการแบ่งงาน 

ต้องเอื้อประโยชน์ให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
3. System ระบบต่างๆ ในองค์กร เช่น ระบบการผลิต ระบบการจัดการ

สินค้าคงคลัง ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบ
การบัญชีระบบสารสนเทศ และระบบการวัดผลงานต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ต้องมี
ระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี  

4. Style สไตล์การบริหารงาน วิสัยทัศน์และจรรยาบรรณของผู้บริหารต้อง
กว้างไกล  

5. Staff พนักงานในองค์กรมีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ อุทิศตน
เพื่อบริษัท 

6. Skill ทักษะขององค์กรและคนในองค์กร เก่งคิด เก่งท า และเก่งคน  
7. SharedValues ค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กรที่จะมุ่งม่ันให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยการบริหารงานของ
องค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาท างาน จัดวางระบบ
การใช้คนจัดสภาพการท างานให้มีความปลอดภัยสะดวกสบายเพื่อรักษาคนดีมีฝีมือไว้ให้ท างาน
กับองค์กรได้นานที่สุด (Right Job in The Right Place at the Right Time) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ยังมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนของพนักงาน โดยการ
วางระเบียบปฏิบัติด้านวินัยของพนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและสภาพของ
ลักษณะงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจให้เป็นพนักงานที่มีความสามารถในการท างาน
และมีความประพฤติอันเหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 

2.2.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สมชาย หิรัญกิตติ (2542: 10) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์คือ 
1. เพื่อจัดหาคนท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน  
2. เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
3. เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของก าลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด  
4. เพื่อรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถให้คงอยู่กับองค์กรให้นานที่สดุ  
5. เพื่อสื่อสารนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับพนักงานทุกคนได้

ทราบ 
พยอม วงศ์สารศรี (2544: 7) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการบริหารงาน

บุคคลไว้ 3 ประการ คือ (1) สนองความต้องการทางสังคม (Society’s Requirements) ด้วยการ 
ค านึงถึงสิทธิ และประโยชน์พิเศษของบุคคลในสังคม และตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย 
ระเบียบและพระราชบัญญัติต่างๆ รวมทั้งสภาพการว่างงานที่เกิดขึ้นในสังคม (2) ตระหนักถึง
ความคาดหวังทางด้านการบริหารหรือการจัดการ (Management’s Expectations) โดยปกติ
ฝ่ายบริหารคาดหวังให้องค์กรเจริญเติบโต ให้ผลผลิตขององค์กรเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ดังนั้นงานที่
ฝ่ายบริหารงานบุคคลควรค านึงถึงคือ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา 
การคัดเลือกการบรรจุ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน 
เป็นต้น (3) สนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน (Employee’s Needs) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องตระหนักว่าคนไม่ใช่เครื่องจักร แต่คนมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก ฉะนั้นกิจกรรมต่างๆ 
ที่คิดจะด าเนินการควรเป็นกิจกรรมที่สนองตอบความต้องการของพนักงานโดยมุ่งพัฒนาความเข้าใจ
ในกระบวนการท างานและเสริมสร้างการท างานอย่างมีความสุข 

สุนันทา เลาหนันทน์ (2542: 12) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งตอบสนองความมีประสิทธิผลขององค์กรมีดังนี้ (1) เพื่อช่วยให้องค์กร
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (2) เพื่อใช้ทักษะความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
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ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและ 
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมาปฏิบัติงานในองค์กร (4) เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างาน
และการตระหนักในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน (5) เพื่อพัฒนาและธ ารงไว้ซึ่ง
ชีวิตของการท า งานที่มีคุณภาพในระดับที่พึงปรารถนา (6) เพื่อช่วยธ ารงนโยบายด้านระเบียบ
วินัยและจริยธรรมขององค์กร (7) เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบุคลากร กลุ่มบุคคล องค์กรและสาธารณชน ในการด าเนินกิจกรรมหรือภารกิจใดๆ ก็ตาม
จ าเป็นท่ีจะต้องมีเป้าหมายเพื่อที่จะด าเนินภารกิจได้อย่างมีทิศทาง ส าหรับการบริหารงานบุคคล
ก็เช่นเดียวกัน 

ธงชัย สันติวงษ์ (2542: 8) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของหน้าที่งานด้านบริหารงาน 
บุคคลไว้ดังนี้ (1) มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์โดยได้ประสิทธิภาพ (2) มีบรรยากาศความสัมพันธ์
ในหน้าที่งานที่ดีในระหว่างบรรดาสมาชิกขององค์กร (3) มีการส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
ก้าวหน้าของแต่ละบุคคลที่พร้อมมูล และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ภารกิจ 3 ด้าน 
ที่ต้องกระท า ให้ได้ผลลุล่วงไปเป็นอย่างดีคือ (1) ต้องสามารถได้คนดีมีความสามารถมาท างาน 
(2) ต้องรู้จักวิธีการใช้คนให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพสูง (3) ต้องสามารถด ารงรักษา
ความเต็มใจของสมาชิกทุกคน ที่จะให้ทุ่มเทจิตใจช่วยกันท างานให้ถึงเป้าหมายส่วนรวมขององค์กร  
 2.2.3 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

สมชาย หิรัญกิตติ (2542: 10) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มีความส าคัญต่อผู้บริหารเพราะผู้บริหารทุกคนไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการ
บริหารงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงมีความส าคัญ เพราะสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับ (1) การจ้างคนไม่เหมาะสมกับงาน และการเสียเวลากับการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ประโยชน์ 
(2) อัตราการออกจากงานสูง (3) การที่พนักงานไม่ตั้งใจที่จะท างานให้ดีที่สุด (4) การที่บริษัท
ต้องขึ้นศาลเพราะมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน ซึ่งเกิดจากการกระท าที่ไม่ยุติธรรมและความสัมพันธ์
ที่ตึงเครียดกับพนักงาน การจัดสภาวะแวดล้อมการท างานที่ไม่ปลอดภัย การไม่ยอมให้มีการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา ซึ่งเป็นการท าลายประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของหน่วยงานโดย
ผู้บริหารจะต้องมีเหตุผลและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง คือ การวางแผนที่เหมาะสม การจัดแผนภูมิ
องค์กรและการก าหนดสายการท างานให้ชัดเจน รวมถึงการใช้การควบคุมด้วยความช านาญ 
ด าเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจ้างคนได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน มีการจูงใจการประเมิน
การฝึกอบรมและการพัฒนาที่เหมาะสม 

ธงชัย สันติวงษ์ (2542: 18) ได้กล่าวว่า สภาพองค์กรในทุกวันนี้นับว่าได้มี
ปัญหาถูกกระทบจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเป็นอันมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงานบุคคลในองค์กรโดยตรง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เท่าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคนิควิทยาการ และด้านสภาพสังคม ล้วนแต่เห็นได้ชัดแจ้งว่าจะมีผลกระทบ
ท าให้การบริหารงานบุคคลต้องมีความส าคัญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก การที่จะสามารถเผชิญ
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กับปัญหาท้าทายต่างๆ เหล่านี้จึงนับเป็นเร่ืองส าคัญที่องค์กรธุรกิจส่วนมากต้องพยายามมุ่งสนใจ
ในสิ่งที่เกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารงานบุคคลคือ (1) ต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการทาง
จิตวิทยา หรือทางใจของคนงาน (2) ต้องพิจารณาและยกระดับความสามารถของงานวิชาชีพ
ด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งความพยายามของสมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทยที่ได้มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และเทคนิคของงานด้านน้ีให้แพร่หลายมาช้านาน
แล้วนั้น นับได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสังคมธุรกิจและประเทศชาติโดยส่วนรวม (3) ต้องให้
ความสนใจกับการวิจัยศึกษาปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล เรื่องนี้นับว่าขาดแคลนเป็นอย่างมาก 
ซึ่งถ้าหากได้ให้ความสนใจค้นคว้าวิจัยปัญหาอย่างลึกซึ้งทีละด้านเรื่อยไปแล้ว ในระยะยาว การได้
ข้อเท็จจริงหรือความรู้มากขึ้นจะช่วยให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและท าได้ผลมากยิ่งขึ้น 

พยอม วงศ์สารศรี (2544 : 6) ได้สรุปความส าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ดังนี้ (1) ช่วยพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโต เพราะการบริหารงานบุคคลเป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
ท างานในองค์กร เม่ือองค์กรได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท า ให้องค์กรเจริญเติบโตและ
พัฒนายิ่งขึ้น (2) ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์กร (3) ช่วย
เสริมสร้างความม่ันคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรและผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพ
สังคมโดยส่วนรวมมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกันจากความส าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์หรือ การบริหารงานบุคคล (ในอดีต) ข้างต้นนี้จะพบว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและ
พนักงาน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาในเรื่องนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ภายในองค์กร 
 2.2.4  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

Ivancevich (2004: 36) ได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Diagnostic Model of Human Resource Management) เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Process) แนวใหม่ จากทฤษฎีของ John M. Ivancevich 
จะแบ่งกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 4 ด้านโดยมุ่งเน้นแต่ละกระบวนการด้านคนและ
ผลลัพธ์ (Focus of Each Process in on People and Results) ดังแสดงในภาพที่ 8 โมเดลการ
วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง  4 ด้าน 
มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์(Acquiring Human Resources) ประกอบด้วย 
 1.1 โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน (Equal Employment Opportunity: 

EEO)  
 1.2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Planning)  
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 1.3 การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน (Job Analysis and Design)  
 1.4 การสรรหา (Recruitment)  
  - ภายในประเทศ (Domestic)  
  - ระหว่างประเทศ (International)  
 1.5 การคัดเลือก (Selection)  
  - ภายในประเทศ (Domestic)  
  - ระหว่างประเทศ (International)  
2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (Rewarding Human Resources) 

ประกอบด้วย 
 2.1  ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation)  
 2.2  การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)  
 2.3  ผลประโยชน์และบริการ (Benefits and services)  
3. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ (Developing Human Resources) ประกอบด้วย 
 3.1 ฝึกอบรม (Training)  
 3.2 การพัฒนา (Development)  
 3.3 การวางแผนอาชีพ (Career planning)  
 3.4 วินัย (Discipline)  
4. การปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Maintaining and Protection 

Human Resources) ประกอบด้วย 
 4.1 แรงงานสัมพันธ์และการต่อรองโดยรวม (Labor Relation and 

Collective Bargaining)  
 4.2 ความปลอดภัย สุขภาพ และ ความสะดวกสบาย (Safety, Health 

and Wellness)  
 4.3 การประเมินผล (Evaluation)  
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ภาพที่ 8  โมเดลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา : ปรางชดา สุคนธ์พานิช (2545) 
 

อิทธิพลจากปัจจัยภายนอก 
 นโยบายภาครัฐ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับด้าน
กฎหมาย 

 สหภาพแรงงาน 

 สภาวะทางเศรษฐกิจและ
การแข่งขันภายในประเทศ 

อิทธิพลจากปัจจัยภายใน 

 กลยุทธ ์

 เป้าหมาย 

 วัฒนธรรมองค์กร 
 ลักษณะงานที่ท า 
 การท างานเป็นทีม 

 ประสบการณ์และวิธีการบริหารงานของผู้น า 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
 ฝึกอบรม 

 การพัฒนา 
 การวางแผนอาชีพ 

 วินัย 
 
 
 
 
 
 
 

การให้รางวัลทรัพยากร
มนุษย์ 
 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 การจ่ายค่าตอบแทน 

 ผลประโยชน์และ
บริการ  

 
 
 
 
 
 
 

การปกป้องและธ ารง
รักษาทรัพยากรมนุษย์ 
 แรงงานสัมพันธ์และ
การต่อรองโดยรวม 

 ความปลอดภัย 
สุขภาพ และ ความ
สะดวกสบาย  

 การประเมินผล 
 

การจัดหาทรัพยากร
มนุษย์ 

 โอกาสการจ้างงาน 
ที่เท่าเทียมกัน 

 การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย ์

 การออกแบบงาน
และการวิเคราะห์งาน 

 การสรรหา 
 การคัดเลือก. 
 

แต่ละกระบวนการมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 

 

ผลลัพธ์ท่ีตอ้งการ 

ความรับผิดชอบตอ่สังคมและธรรมาภิบาล การแข่งขนัด้านคุณภาพของสินค้า การแข่งขนัด้านคุณภาพของการบริการ 
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 การวิเคราะห์การสั่งการ การน าไปใช้และการประเมินผล เป็นสิ่งที่ส าคัญที่
จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 8 ประการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมอยู่ในบทที่ 1 สิ่งที่
ส าคัญที่สุดในการช่วยให้ประสบความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือการที่องค์กร
มอบหมายงานของพนักงานเหมาะกับทักษะ ความรู้ความสามารถ และความต้องการนั้นๆ ใน
หลักการ Aradigm Corporation (ARDM) ไม่สามารถรวมถึงองค์ประกอบทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์
กันกิจกรรม Human Resource Management หรือ เกณฑ์วัดประสิทธิภาพการท างาน แสดงให้
เห็นถึงภาพรวมของคุณภาพการบริหารงานและประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก จากภาพที่ 8 แสดงให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรได้รับอิทธิพลทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ กฎหมาย ข้อก าหนดและข้อบังคับต่างๆ กฎกติกาของสมาคม สภาวะเศรษฐกิจ 
และตลาดแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในทางกลับกัน การวางแผน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องอยู่ภายในกรอบข้อก าหนดและมีข้อมูลที่จ ากัด ดังนั้น แผนก  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญไม่แตกต่างกับแผนกบัญชี แผนกการเงิน แผนกการตลาด 
  กฎหมายและข้อบังคับ 
 กฎหมาย หมายถึง กฎแห่งความประพฤติของมนุษย์ในสังคม ซึ่งท าหน้าที่
ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ และบรรทัดฐานความประพฤติ ส าหรับมนุษย์รุ่นต่อๆ ไปในอัน
ที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าถือแหล่งหรือผู้ท าให้มีกฎหมาย ตามความเป็นจริงในสังคมแล้ว กฎหมาย 
หมายถึง ค าสั่งของผู้เป็นใหญ่ในสั่งคมซึ่งมีอ านาจในการออกค าสั่งนั้นและการละเมิดค าสั่งย่อม
ได้รับผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ขออธิบายตามลักษณะกฎหมายโดยทั่วไปซึ่งแบ่งออกได้  
4 ประการ คือ 
 1. กฎหมายมีลักษณะเป็นค าสั่งค าบังคับมิใช่ค าขอร้องวิงวอน หรือแถลงการณ์  
 2. กฎหมายเป็นค าสั่งค าบังคับที่ก าหนดขึ้นโดยผู้มีอ านาจในสังคม ซึ่งเรียกว่า 
รัฏฐาธิปัตย์  
 3. กฎหมายเป็นค าสั่งค าบังคับที่ใช้บังคับ หรือให้เป็นท่ีทราบแก่คนท่ัวไป  
 4. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับแก่ผู้ฝ่าฝืน 
 ข้อบังคับ หมายถึง ข้อก าหนดที่ตั้งขึ้นส าหรับบังคับให้คนท าหรือไม่กระท า
การใดๆ ตามกฎหมาย หรือตามที่สถาบันหรือองค์กรผู้มีอ านาจก าหนดใช้เฉพาะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันหรือองค์กรน้ันๆ เช่น ข้อบังคับของกฎหมาย มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับห้ามจอดรถตาม
ถนนในมหาวิทยาลัยจอดได้เฉพาะในที่จอดรถที่จัดไว้เท่านั้น หอพักนี้มีข้อบังคับให้ผู้เช่าจ่าย 
ค่าประกันของเสียหายก่อนเข้าพัก ข้อบังคับ มักใช้บังคับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การกระท า 
ที่ผิดข้อบังคับอาจไม่มีโทษรุนแรง 
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 กฎหมายและข้อบังคับ จึงหมายถึง กฎข้อบังคับที่ทางรัฐบาลก าหนดขึ้น  
เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามละเมิดข้อบังคับ เช่น กฏหมายควบคุม
แรงงานต่างด้าว ค่าแรงงานข้ันต่ า เพื่อไม่ก่อให้เกิดนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างจนเกินไป เป็นต้น 
 สหภาพ 
 สหภาพเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของพนักงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อมการท างาน ค่าแรง สวัสดิการ สิทธิ วิธีการท างาน และชั่วโมงการท างาน แต่ละสหภาพ
มีบทบาทที่แตกต่างออกไปเหมือนแต่ละองค์กร มีทั้งสหภาพที่ให้ความร่วมมือและสหภาพที่ต่อต้าน
กับองค์กร องค์กรคงที่จะคุ้นเคยกับความทรหดอย่างสหภาพ James Hoffa หรือ John L. Lewis 
สหภาพการบิน สหภาพนักเบสบอล อาจไม่ค่อยมีชื่อเสียงเพราะพวกเขามีวิธีการจัดการและ
ปรัชญาในการท างานที่แตกต่างกันออกไปสหภาพส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทั้งในด้านการจ้างงาน การคัดพนักงาน การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น การจ่ายค่าทดแทน
และสวัสดิการ  
 ช่วงหนึ่งที่สหภาพเน้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมใหญ่ เช่น เหมืองแร่ โรงงาน สหภาพที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐคือภาคเอกชน แต่
สหภาพคนใช้แรงงานในสหรัฐน้ันกลับไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควร โดยสรุปแล้วสหภาพยังคงที่จะ
มีบทบาทส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
 ความสามารถในการผลิต 
 จากข้อมูลสถิติและความคิดเห็นต่างๆ สรุปว่าความสามารถในการผลิตของ
พนักงานมีความส าคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ ผู้จัดการกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าความสามารถ
ในการผลิตขององค์กรเป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพโดยทั่วไปขององค์กร สามารถท าการหาได้โดย
ผลผลิตต่อหนึ่งหน่วยทรัพยากรที่ใช้ ซึ่งวัดเป็นค่าเงินต่อหน่วยประกอบไปด้วยพนักงาน เครื่องจักร 
วัตถุดิบ น้ ามัน และพลังงาน 
 การวัดความสามารถในการผลิตในระยะสั้นอาจมีข้อผิดพลาด ในช่วงทศวรรษ 
1970 อัตราการผลิตในสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ต่อปี และความสามารถในการผลิตช่วง 
ปี 1994-2004 นั้นเพิ่มขึ้น 3.1% ต่อปี ส่วนความสามารถในการผลิตในประเทศญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ 
1960-1970 นั้นอยู่ที่ประมาน 6% ต่อปี แต่ทว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและเยอรมันถูก
ท าลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พนักงานประเทศสหรัฐยังเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการผลิต
สูงที่สุด แต่ความสามารถในการผลิตในประเทศอื่น รวมทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น ได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้น
เช่นกัน 
 บางกลุ่มได้เสนอวิธีการเพิ่มความสามารถในการผลิต เช่น การลดการ
ควบคุมของรัฐ จัดท าการเก็บภาษีรายได้ให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณ์การผลิต การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งโครงสร้างโรงงาน เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ ข้อแนะน าเหล่านี้มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น มีคนบางกลุ่มเชื่อว่า
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การลดข้อบังคับจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสังคม แต่ทว่าบางกลุ่มเชื่อว่ายังต้องมีข้อก าหนด
อย่างรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องสารพิษรังสี มลภาวะในอากาศ และมลพิษต่างๆ  
 ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดการสามารถใช้หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในการเพิ่มความสามารถในการผลิต เช่น การจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านจะช่วยเพิ่มทักษะในการผลิต
ของพนักงานและผลผลิตองค์กร ผู้จัดการยังสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ การจัดการ การน าไปใช้ 
และการประเมินผลเพื่อผลักดันให้พนักงานมีความสามารถในการผลิตที่สูงที่สุด การจ้างและคัดเลือก
พนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพยังช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตอีกด้วย การให้รางวัลและ
การให้แรงจูงใจเป็นวิธีช่วยรักษาพนักงานในองค์กรและยังช่วงเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการอบรม
ช่วยเพิ่มความรู้และทักษะในการท างานให้กับพนักงาน ซึ่งท าให้ความสามารถในการผลิตของ
องค์กรสูงขึ้น 
 สถานที่ขององค์กร 
 หลักการ Aradigm Corporation ที่แสดงในแผนภาพที่ 8 ไม่ได้ค านึงถึง
สถานที่ตั้งขององค์กร เพื่อให้หลักการนี้สามารถน าไปใช้ได้ประมาณ 60% ของผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท างานให้กับภาคเอกชนซึ่งรวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่และเล็ก 
ในขณะที่ 30% ของผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท างานให้กับภาครัฐซึ่งเป็น
กลุ่มที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศ นักเศรษฐศาสตร์นิยามกลุ่ม
คนที่ไม่ได้ท างานให้กับภาครัฐหรือองค์กรท่ีหวังผลก าไรว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่สาม เช่น พิพิธภัณฑ์ 
วงออเคสตร้า โรงเรียน กลุ่มโรงพยาบาลที่ไม่หวังก าไร และองค์กรอิสระที่ไม่หวังก าไร (โบสถ์ 
สหกรณ)์ มีประมาณ 10% ของผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท างานให้กับกลุ่ม
บุคคลที่สาม 
 โดยทั่วไปภาคเอกชนกับภาคกลุ่มคนที่สามมีโครงสร้างที่คล้ายกันโรงพยาบาล
มีปัญหาโครงสร้างภายในที่แตกต่างกันออกไปจากธุรกิจอื่นๆ เช่น การจัดระบบขององค์กร 
(แพทย์ ผู้บริหารและกลุ่มเจ้าของ) คือกลุ่มภาคเอกชน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
 โรงพยาบาลที่จ้างพนักงานที่ชอบเรียกร้องสิทธิอาจก่อให้เกิดปัญหาภายหลังได้ 
ภาคเอกชนกับภาคกลุ่มคนที่สามมีโครงสร้างด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่คล้ายกันแต่
เพราะมีการบริหารงานที่แตกต่างกันหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงแตกต่างกัน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างจากอีก 2 ภาค
มีความสลับซับซ้อนมากกว่าและมีแรงกดดันจากภายนอกมากกว่าด้วยทั้งจากกลุ่มนักการเมือง
กลุ่มที่มีอิทธิพล นักข่าว ซึ่งจะท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความยากล าบากกว่าภาคเอกชน
และกลุ่มบุคคลที่สาม 
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 การแข่งขัน 
 เศรษฐกิจมหภาคได้จ ากัดค านิยามของการแข่งขันไว้ว่าเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศ
สามารถตั้งราคาผลิตสินค้าและบริการในตลาดได้อย่างอิสระเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดโลก ในขณะท่ีท าให้รายได้ที่แท้จริงของประชาชนเท่าเดิมหรือเพิ่มข้ึน 
 การแข่งขันในตลาดมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กรพนักงานสามารถ
ผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพแค่ไหน สินค้ามีคุณภาพเพียงใดพนักงานสามารถน าเทคโนโลยีใหม่
ไปประยุกต์ใช้ให้ต้นทุนต่ าลงได้หรือไม่ องค์กรมีจ านวนคนงานเพียงพอที่จะผลิตสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือไม่ แรงผลักดันที่ให้พนักงานท างานเร็วขึ้นจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตหรือก่อให้เกิดผลเสีย 
 วิธีการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 หลักการ ARDM มีขั้นตอนส าคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การสั่งการ 
การน าไปใช้ และการประเมินผล หัวหน้าสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้โดยการสังเกตและ
ชี้แจงองค์ประกอบส าคัญต่างๆ เช่น ท าไม Harry ถึงมาท างานสายบ่อย สาเหตุที่ Harry มาสาย
อาจมาจากเหตุผลส่วนตัว เรื่องงาน หรือเหตุผลอื่นๆ หัวหน้าสามารถน าทฤษฎีและวิธีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการหาสาเหตุว่าท าไม Harry ถึงมาสายบ่อย ซึ่งท าได้โดยการใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การเรียกมาพูดคุย การสอบถามจากเพื่อนร่วมงาน และเม่ือท าการวิเคราะห์
เสร็จ การสั่งการคือการเปลี่ยนการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ 
 ถ้าการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า Harry ไม่พอใจกับงานของเขา ทางแก้ไขคือ
การหางานใหม่ที่เหมาะสมให้กับ Harry แต่ถ้าเกิดจากการวิเคราะห์บอกว่า Harry มีปัญหา 
หลายอย่าง ทางแก้คือหาทางออกที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ ในการแก้ปัญหานั้นส่วนมากไม่มี
ค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวเพราะว่าพฤติกรรมและอารมณ์มนุษย์นั้นซับซ้อนการแก้ปัญหา
นั้นสามารถท าได้ตั้งแต่การเปลี่ยนลักษณะงานไปจนถึงการปรับเปลี่ยนทั้งระบบของสายงาน
ในทางกลับกันเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอารมณ์และทัศนคติให้สอดคล้องกับงานได้
เหมือนกันมีหลักสูตรและเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลายอันท่ีสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ในองค์กรได้ 
 ขั้นตอนต่อไปคือการน าไปใช้ การปรับเปลี่ยนลักษณะงานอาจช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ Harry แต่ทว่าผู้จัดการควรค านึงว่านี่คือองค์ประกอบอันเดียวหรือไม่ที่ช่วยในการ
แก้ปัญหามีหลายองค์ประกอบที่ควรค านึง เช่น เวลา วิธีการในการน าทางแก้ไขไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
 ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลการน าไปใช้การประเมินผลจะช่วยผู้จัดการ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตั้งแต่การวิเคราะห์ การสั่งการ และการน าไปใช้ 
 หลักการ Aradigm Corporation บอกถึง 4 ประเด็นส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ ถ้าเกิดองค์กรได้อบรมถึงความส าคัญในแต่ละจุดย่อยๆ 
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(A, R, D, M) จะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ นั่นคือ การมีสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักการ ARDM เน้นในเรื่อง
ระบบ เวลาที่เหมาะสม และการทบทวนในแต่ละสถานการณ์ 
 สมชาย หิรญักิตติ (2542: 10-11) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์หมายถึง การปฏิบัติและนโยบายในการใช้ทรพัยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร หรือเป็นกิจกรรมการออกแบบเพื่อสร้างความร่วมมือกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
โดยอ้างถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามโมเดลของ 
Mondy, Noe and Premeaux (1999: 5) ว่ามีกิจกรรมในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังนี้ 
 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) เป็น
กระบวนการส ารวจความต้องการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้จ านวนพนักงานที่มีทักษะที่ต้องการ
และสามารถจัดหาได้เม่ือจ าเป็นต้องใช้ (Mondy, Noe and Premeaux, 1999: GL-5) ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ช่วยให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรใน
อนาคตดังนี้ (Ivancevich, 1998: 708) (1) การพยากรณ์ความต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติ
ต่างๆ (2) การเปรียบเทียบความต้องการกับก าลังแรงงานในปัจจุบัน (3) การก าหนดจ านวนและ
รูปแบบของพนักงานที่จะสรรหาเข้ามาหรือจ านวนที่จะต้องออกจากงานการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์มีความส าคัญคือ (1) การวางแผนจะท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น (More Effective and Efficient Use af People at Work) (2) การวางแผน
จะท า ให้พนักงานเกิดความพอใจและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น (More Satisfied and Better 
Developed Employees) (3) การวางแผนจะสร้างโอกาสส าหรับการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่าง
มีประสิทธิผลมากขึ้น [More Effective Equal Employment Opportunity (EEO) Planning] ใน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องมีการออกแบบงานและการวิเคราะห์งานก่อนการ
ออกแบบงาน (Job Design) เป็นกระบวนการก าหนดโครงสร้างและการออกแบบกิจกรรมการ
ท างานเฉพาะอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Byars and 
Rue 1997:84) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับงาน (Ivacevich, 1998: 708) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีระบบในการ
ก าหนดทักษะ หน้าที่ และความรู้ที่ต้องการส าหรับงานใดงานหนึ่งขององค์กร (Mondy, Noe 
and Premeaux, 1999: GL-5)  
 2. การสรรหาบุคลากร (Recruitment) เป็นกลุ่มกิจกรรมขององค์กรซึ่งใช้
เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครที่มีความสามารถและมีทัศนคติที่องค์กรต้องการมาสมัครในต าแหน่งงาน 
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ (Ivancevich, 1998: 711)  
 3.  การคัดเลือก (Selection) เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับองค์กรและกับต าแหน่งที่ต้องการโดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้มาสมัคร (Mondy, Noeand 
Premeaux,1999: GL-8)  
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 4.  การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) การ
ฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่มีระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงานให้มีทิศทาง
ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายองค์กร (Byars and Rue, 1997: 712) หรือเป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
รู้เกิดความรู้และทักษะที่จ า เป็นส าหรับงานในปัจจุบัน (Mondy, Noe and Premeaux, 1999: 
GL-9) ส่วนการพัฒนา (Development) เป็นการจัดหาความรู ้การท า ให้พนักงานมีความรู้ มีการ
พัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อน าไปใช้ในปัจจุบันหรืออนาคต 
 5.  ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (Compensation and Benefits) 
ผลตอบแทน (Compensation) เป็นรางวัลทั้งหมดที่พนักงานได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน 
(Ivancevich, 1998: 705) ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส สิ่งจูงใจ และผลประโยชน์อื่นๆ 
ส่วนผลประโยชน ์(Benefits) เป็นรางวัลหรือส่วนเพิ่มที่พนักงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจ้างงาน
และต าแหน่งภายในองค์กร (Byars and Rue, 1997: 531) เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ  
การท่องเที่ยว ค่ารักษาพยาบาล การแบ่งก า ไร แผนการศึกษา การให้ส่วนลดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ฯลฯ 
 6.  ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) ความปลอดภัย 
(Safety) เป็นความคุ้มครองพนักงานจากอุบัติเหตุในการท า งาน (Mondy, Noe and 
Premeaux, 1999: GL-8) สุขภาพ (Health) เป็นสภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
(Ivancevich, 1998: 707)  
 7.  พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (Employee and Labour relations) 
พนักงาน (Employee) เป็นสิ่งแวดล้อมภายในท่ีผู้บริหารต้องค านึงอย่างยิ่ง เพราะงานจะสัมฤทธิ์
ผลได้ก็มาจากพนักงานลูกจ้างนั่นเอง แรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation) เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มพนักงาน (สหภาพแรงงาน) และนายจ้าง (ฝ่ายจัดการ) (Ivancevich, 1998: 709)  
 8.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน [Performance Appraisal (PA)] เป็น
กระบวนการประเมินพฤติกรรมการท า งานของพนักงาน โดยการวัดและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้เช่น การบันทึกผลลัพธ์ และการติดต่อสื่อสารกลับไปยังพนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ระหว่างผู้บริหารโดยตรงและพนักงาน 
 สุนันทา เลาหนันทน์ (2542: 15-18) ได้กล่าวว่า ภารกิจหลักของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ถือว่าเป็นหัวใจหลักของ
องค์กรที่จะต้องจัดให้ตอบสนองต่อนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ สมาคมเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Society of Human Resource Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่งภารกิจ
หลักไว้ 6 ด้านรวมทั้งกิจกรรมส าคัญของภารกิจหลักดังกล่าวมีดังนี้ (Mondy, R.W. and Noe, 
R.M. 1996: 6-9)  
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 1.  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก (Human 
Resource Planning, Recruitment and Selection)  
  1.1  จัดท าการวิเคราะห์งานเพื่อก าหนดรายละเอียดเฉพาะของงานแต่ละงาน
ภายในองค์กร 
  1.2  พยากรณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
  1.3  จัดท าแผนและปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ 
  1.4  สรรหาทรัพยากรมนุษย์ตามที่องค์กรต้องการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุจุดมุ่งหมาย 
  1.5  คัดเลือกและด า เนินการจ้างพนักงานเพื่อบรรจุในงานต่างๆ ตาม 
ที่ก าหนดไว้ในองค์กร 
 2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  
  2.1  ปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน 
  2.2  ออกแบบและปฏิบัติตามโครงการพัฒนาองค์กรและการบริหาร 
  2.3  ออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
  2.4  ช่วยเหลือพนักงานในการจัดท า แผนพัฒนาอาชีพ 
 3.  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Compensation and Benefit) 
ออกแบบและปฏิบัติตามระบบการจ่ายค่าตอบแทนและการให้ผลประโยชน์เกื้อกูลส าหรับพนักงาน
ทุกคนตรวจสอบให้ม่ันใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนและการให้ผลประโยชน์เกื้อกูลมีความยุติธรรม
เสมอภาค และพอเพียง 
 4.  ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)  
  4.1  ออกแบบโปรแกรมและปฏิบัติตามโปรแกรมเพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงาน
มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  4.2  ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน 
 5.  พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (Employee and Labor Relations) ท าหน้าที่
เปน็สื่อกลางระหว่าง องค์กรและสหภาพออกแบบระบบการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและการร้องทุกข์ 
 6.  การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research)  
  6.1  จัดท าสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  6.2  ออกแบบระบบการสื่อสารของพนักงาน และน าระบบไปปฏิบัติ 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2542: 40-44) ได้สรุปหน้าที่ทางด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นกระบวนการบริหารงานบุคคล (The Personnel Management Process) ที่ประกอบด้วย
ส่วนส าคัญต่างๆ ดังนี ้
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 1.  การออกแบบงานและการวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งต าแหน่งงาน  (Task 
Specialization Process)  
 2.  การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning Process)  
 3.  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection Process)  
 4.  การปฐมนิเทศบรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Induction and Appraisal Process)  
 5.  การอบรมและพัฒนา (Training and Development)  
 6.  การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation Process)  
 7.  การทะนุบ ารุงรักษาทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ 
(Health Safety Maintenance Process and Labor Relations)  
 8.  การใช้วินัยและการควบคุมตลอดจนการประเมินผล (Discipline Control 
and Evaluation Process) หน้าที่งานของการบริหารงานบุคคลทั้ง 8 ประการดังกล่าวนี้ได้แสดง
เป็นล าดับ ดังภาพที่ 9 ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น การปฏิบัติหน้าที่ประการใดประการหนึ่งนั้น ในบาง
กรณีอาจต้องมีการปฏิบัติงานด้านอื่นพร้อมกันไปด้วยทั้งนี้เพราะการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องท าต่อเนื่องและสัมพันธ์กันครบถ้วนทุกด้านและการ
ด าเนินการในเรื่องใดๆ ก็จะต้องมีการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องพร้อมกันไปด้วยเสมอ 
 

 
 
ภาพที ่9 แสดงขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ทีม่า : ดนัย เทียนพุฒ และคณะ (2541) 
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ดนัย เทียนพุฒ และคณะ (2541: 58-60) ได้น า เสนอโมเดลเชิงกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลดังภาพที่ 10 

โดยอธิบายไว้ดังนี้ หัวใจส าคัญของความส าเร็จในเชิงกลยุทธ์ของกิจกรรม
หรือภารกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตามโมเดลที่น าเสนอนี้ ความส าเร็จจะอยู่ที่ 3 องค์ประกอบ
ในโมเดลคือ ส่วนแรก เป็นส่วนของกลยุทธ์ โดยที่ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องเข้าใจวิธีการ 
แปลวิสัยทัศน์ธุรกิจไปเป็นกลยุทธ์ เพื่อก าหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส่วนที่สอง ประกอบด้วยภารกิจหรือกิจกรรมใน 4 เรื่องด้วยกัน คือ (1) การจัดองค์กร (2) การ
จัดการทรัพยากรก าลังคน (3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) การจัดระบบรางวัลจูงใจ โดยที่
เป็นการเปลี่ยนกรอบแนวคิดไปสู่เรื่องของธุรกิจมากขึ้น กลยุทธ์มากขึ้นและต้องบูรณาการ ทั้ง 4 
ภารกิจนี้ภายใต้กลยุทธ์ HRM ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่วนสุดท้าย มี 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มแรก
เป็นภารกิจของการดูแลและให้บริการพนักงานประกอบด้วย (1) พนักงานสัมพันธ์ และ (2) การ
บริการพนักงาน กับกลุ่มที ่2 ภารกิจนี้ส าคัญมากโดยที่เป็นเรื่องของธุรการงานบุคคลที่จะสนับสนุน
ระบบ EMIS (Employee Information System) กับระบบ EIS (Executive Information 
System) โดยท่ี EMS เป็นเรื่องของฐานข้อมูล (Database) ส่วน EIS เป็นเรื่องของการวิเคราะห์
เชิงจัดการ (Analysis)  
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 ภาพที่ 10  แสดงกิจกรรมหรือภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามโมเดลเชิงกลยุทธ์ 
 ที่มา : ดนัย เทียนพุฒ และคณะ (2541) 
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 ภาพที ่11  แสดงบทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า  
 ที่มา : ดนัย เทียนพุฒ และคณะ (2541) 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

ปัจจุบันจากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสนใจในเร่ืองการบริหารงานบุคคล
แนวใหม่โดยกระบวนการบริหารงานบุคคลและการด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรและได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดไว้อย่างชัดเจน  

ดนัย เทียนพุฒ และคณะ (2541: 5) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับกิจกรรม/
งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลว่า หมายถึง ลักษณะทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลใน 3 ระดับ 
คือ 
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1.  ระดับกลยุทธ์ (Strategic) เป็นลักษณะการก าหนดทิศทางทางนโยบาย
และภารกิจเพื่อวางแนวทางหรือวิธีการของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับกับวิสัยทัศน์  
ภารกิจ และกลยุทธ์ธุรกิจ 

2. ระดับบริการ (Service Delivery) หมายถึง การด าเนินการในเรื่องการ
สรรหาพนักงาน การฝึกอบรม การจัดท าเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการ
ด้านสวัสดิการเป็นต้น 

3. ระดับธุรการงานบุคคล (Administration) หมายถึง การท างานด้านการ
เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกประวัติ การจัดท าบัตรตอก-ลงเวลา การแจก Pay-Slip เปน็ต้น 

โดยได้กล่าวถึงบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าหมายถึง การก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลตามความครบวงจรทั้งในระดับนโยบาย
กลยุทธ์และปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุภารกิจของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศุภณัฐ ชูชินปราการ “บทบาทของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในโลก
เศรษฐกิจใหม่” วารสารฅน 22 (มกราคม-มีนาคม 2544) หน้า 51-57 ได้กล่าวถึงบทบาทใหม่
ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย 5 ประการที่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกสมัยใหม่ คือ (1) โลกาภิวัตน์ (Globalization) (2) ก าไรที่ได้
จากการเติบโตของรายได้ (Profitability Through Revenue Growth) (3) เทคโนโลยี 
(Technology) (4) ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) (5) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง 
(Nonstop Change) ซึ่งองค์กรที่ประสบความส าเร็จจะต้องสามารถน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างรวดเร็ว 
สามารถบริหารกระบวนการท างานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้พนักงาน
มุ่งม่ันในการท างานได้เต็มที่และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ซึ่งการจะท าให้องค์กรมีความสามารถดังกล่าวได้ ก็ต้อง
อาศัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้นบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจ
ใหม่ควรเป็นดังน้ี 

1. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Becoming a Partner in 
Strategy Execution) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการท างาน (Becoming an Administrative Expert)  

2. เป็นผู้สนับสนุนพนักงาน (Becoming an Employee Champion)  
3. เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Becoming a Change Agent)  
4. เป็นนักการตลาด (Becoming a Maketer) และสรุปได้ว่าในโลกเศรษฐกิจ

ใหม่ บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปโดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 

 กล่าวโดยสรุปว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอีก 
อย่างหนึ่งที่ต้องค านึงถึง เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถท าให้องค์กรมีความเจริญได้
และสร้างความม่ันคงให้แก่องค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ต้องค านึงถึงปัจจัยภายนอก 
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หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ทันเท่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิด
การท างานเป็นไปอย่างสมดุลกัน ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่ท าการศึกษาและเพื่อให้ได้ผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการท า
แบบสอบถามเพื่อท าการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของมนุษย์ที่แท้จริง 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

 
ความหมายของประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพตามความหมายมีผู้ให้นิยามไว้ ส่วนมากมักกล่าวถึงผลของการปฏิบัติงาน

ของแต่ละหน่วยงาน คือผลของการปฏิบัติงานดีคือประสิทธิภาพในการท างานสูงและถ้าผลของ
การปฏิบัติต่ า ได้มีผู้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ 
ว่าหมายถึง ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการท างาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525: 395)  

ส าหรับนักวิชาการต่างประเทศ ได้แก่ 
เอซซิโอนี (Etzioni, 1964: 4) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ขนาด

ของความสามารถขององค์กรในการที่จะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
ไพร์ซ (Price, 1968: 1) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถ

ในการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
ฟีดเลอร์ (Fiedler, 1967: 9) กล่าวว่าประสิทธิภาพหมายถึง ความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของ Hoy and Misket ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
หมายถึง ความส าเร็จของการท างานหรือความพึงพอใจในการท างานของสมาชิก หรือขวัญของ
ส ม า ชิ ก ดี  
 ไซมอน (Simon, 1960: 180-181) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพว่า งานใดจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตที่ได้รับออกมา 

ตามทรรศนะของไซมอน ได้ให้สูตรของค าว่า “ประสิทธิภาพ” ในการบริหารราชการ
และองค์กรของภาครัฐ โดยบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วยซึ่งเขียนเป็นสูตร ไว้ดังนี้ 

E   =  (O - I) + S 

E  =  Efficency  คือ ประสิทธิภาพของงาน 
O  =  Output คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ได้นับออกมา 
I  =  Input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริการที่ใช้ไป 
S  =  Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
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อดาพร สันติธนานนท์ (2543: 26) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานน้ัน 

สมิท (Ryan, Smith, 1954: 276 อ้างถึงใน เรืองอุไร ช่วยชู, 2540: 8) ได้กล่าวถึง 
ประสิทธิภาพของบุคคลว่า ประสิทธิภาพเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งทุ่มเท
ให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นมองจากแง่มุมของการท างานของแต่ละบุคคล
โดยพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่ให้กับงาน เชน่ ความพยายามก าลังงานกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากงาน 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพคือ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพื่อให้
ได้ผลการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้เพื่อผลก าไรขององค์กร 

แนวคิดและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
แนวความคิดในเรื่องการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ได้มีนักทฤษฏีหลายท่าน

ได้ท าการศึกษาและสรุปปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพหรือปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานท่ีน่าสนใจดังน้ี  

คาร์ และคาห์น (Kartz and Kahn 1987: 121) ซึ่งนับเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษาองค์กร
ในระบบเปิด (Open System) ได้เสนอแนวคิดโดยได้ท าการศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพคือ ส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของประสิทธิผลขององค์กรน้ันถ้าจะวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้นั้น จะท าให้
การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง การบรรลุ
เป้าหมาย (Goal Attairunment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ปัจจัยต่างๆ 
คือ การฝึกอบรมประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพัน ซึ่งมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรด้วย 

ซีเลคนิค และอื่นๆ (1985: 40) ได้กล่าวถึงในการจะปฏิบัติงานด้วยดีไม่ดีนั้น ผู้ปฏิบัติ
จะต้องได้รับการตอบสนองตามความต้องการทั้งภายนอกทั้งภายในซึ่งหากได้รับการตอบสนอง
แล้วย่อม หมายถึง การปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่ 

1.  รายได้ค่าตอบแทน 
2.  ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
4. ต าแหน่งหน้าที ่
5.  ความต้องการเข้าหมู่คณะ 
6.  ความต้องการแสดงความรู้สึก ความเป็นเพื่อนและความรักใคร่ 
7.  ความต้องการในศักดิ์ศรีของตนเอง 
สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร คือ ส่วนประกอบส าคัญที่จะท าให้

บรรลุวัตถุประสงค์หรือส าเร็จตามเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ได้แก่ การก าหนด กลยุทธ์ ระบบ
โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบริการบุคลากร ค่านิยมของคนในองค์กร ความต้องการทั่วไป
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รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ถ้าได้รับการตอบสนองการท างานมีประสิทธิภาพแต่
ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองการท างานก็ไม่มีประสิทธิภาพและผลส าเร็จ 

การท างานที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง ก็คือการที่ลูกน้องท างาน
มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าตามค่าแรงที่ได้จ้างไป และหลักการการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น ต้องมีการวางระบบ มีแผนการระหว่างนโยบายของบริษัทกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆ 
ให้ไปในทางเดียวกัน ให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงได้
สนใจที่จะศึกษาว่าการท างานที่บรรลุตามเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ และงานออกมามีประสิทธิภาพ
นั้นต้องมีหลักการอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยจึงได้น าหัวข้อนี้ไปท าการศึกษาและท าการวิจัย โดยน า
หัวข้อดังกล่าวไปเป็นส่วนหน่ึงในการท าแบบสอบถาม เพื่อที่จะน าผลการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ จ าแนกตามบริษัทสัญชาติที่แตกต่างกัน ในนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องของผู้ที่เคยได้
ท าการศึกษาไว้เพื่อเป็นแนวทางในกรศึกษางานวิจัยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถือของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้ที่เคย
วิจัยท าไว้และมีประโยชน์ในการวิจัยมาก คือ อนันต์ชัย คงจันทร์ (2544: 1-165) ที่ได้ท าการ 
วิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติในประเทศ
ไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทย
พ บ ว ่า  
(1) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับฝ่าย ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ภาระหน้าที่หลัก คือท าหน้าที่หลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ได้แก่ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา เป็นต้น (2) องค์กรธุรกิจไทย 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ มีการด าเนินการในเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกไม่
แตกต่างกัน ส่วนใหญ่การคัดเลือกจะด าเนินการโดยผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกับผู้บริหาร 
ในหน่วยงาน แหล่งสรรหาที่ส าคัญ คือ การสมัคร ด้วยตนเอง รองลงไป คือการแนะน า จาก
พนักงาน และการประกาศในหนังสือพิมพ์ ส่วนวิธี คัดเลือกที่ใช้มากที่สุดคือการสอบสัมภาษณ์ 
(3) การจัดการในเรื่องการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดยในภาคอุตสาหกรรมไม่มีการก าหนด
แผนการที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในขณะที่ธุรกิจบริการส่วนใหญ่ก าหนดแผนระยะสั้น 
(4) ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์กรธุรกิจไทยทั้งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
ส่วนใหญ่มีการประเมินผล 1 ครั้งต่อปี รองลงไปคือ การประเมิน 2 ครั้งต่อปี วัตถุประสงค์ในการ
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ประเมินได้แก่ การปรับเงินเดือน รองลงไปคือ การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบในการ
ประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดที่สุด และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่ใช้ทั้งเกณฑ์ 
เชิงปริมาณและคุณภาพ (5) ในด้านการวางแผนอาชีพ ในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่มี 
การวางแผนอาชีพ ในขณะที่ธุรกิจบริการส่วนใหญ่มีการวางแผนอาชีพแต่ไม่เป็นระบบ (6) การให้
รางวัล สิ่งจูงใจ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะรายบุคคล และปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาก็คือ ผลงาน หรือ
ปริมาณงานที่พนักงานท าได้และค่าตอบแทนส่วนใหญ่จะเท่ากับองค์กรอื่นๆ (7) การเตรียมพร้อม
เพื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน ์องค์กรธุรกิจไทยส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ/ 
กระบวนการท างาน ในขณะที่ภาคธุรกิจบริการจะให้ความส าคัญในเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และมีการน า QC เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ธุรกิจบริการให้ความส าคัญใน
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย พบว่า (1) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับฝ่าย ผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนใหญ่ คือ ผู้จัดการฝ่าย ภาระหน้าที่หลัก คือ ท าหน้าที่หลัก
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจัดการ
ค่าจ้างและเงินเดือน รวมทั้งสวัสดิการตามนโยบายจากผู้บริหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทอเมริกันจะท าหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ในสัดส่วนที่สูงกว่า
ธุรกิจชาติอื่น รองลงไปได้แก่ยุโรป ไทย โดยบริษัทญี่ปุ่นท าหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์น้อย
กว่าธุรกิจชาติอื่น (2) ในส่วนการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันในการปฏิบัติระหว่างประเทศไทย และธุรกิจข้ามชาติ ส่วนใหญ่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในระดับ
มากและให้ความส าคัญปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากในการวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กร (3) ขั้นตอนในการด าเนินการในเรื่องการวางแผนก าลังคนไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่
แล้วหน่วยงานที่มีความต้องการจะเสนอความต้องการมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยการตัดสินใจ
อยู่ท่ีผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริหาร บริษัทอเมริกันจะมีจ านวนสูงกว่าบริษัทชาติอื่น
ที่มีการวางแผนก าลังคนในรูปของการประชุมโดยรวม และมีผู้แทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม  
(4) ในการสรรหาและคัดเลือก ส่วนใหญ่จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือก โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พิจารณาร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานแต่ละหน่วย บริษัทอเมริกันมีจ านวนมากกว่าธุรกิจชาติอื่น  
ที่มีการกระจายอ านาจให้ผู้บริหารหน่วยงานที่ต้องการพนักงานเป็นผู้ตัดสินใจ (5) นโยบายใน
การสรรหาบุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งในระดับบริหาร ส่วนใหญ่จะสรรหาจากภายในและภายนอก
รวมกัน ในกรณีที่ต้องสรรหาจากแหล่งภายนอก บริษัทอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น จะใช้บริการ
หน่วยงานธุรกิจที่ให้บริการในการสรรหามากกว่าบริษัทไทย ที่ใช้วิธีสรรหาผ่านคนรู้จักมากกว่า
วิธีอื่น (6) การสรรหาพนักงานในธุรกิจไทยจะสรรหาจากการสมัครโดยตรงมากกว่าวิธีอื่น รองลงไป
ได้แก่ ประกาศในหนังสือพิมพ์ จากการแนะน าของพนักงาน และจากแหล่งภายในองค์กร  
(ที่ไม่ใช่การเลื่อนต าแหน่ง) ธุรกิจญี่ปุ่นจะใช้แหล่งในการสรรหา คือ การสมัครโดยตรงมากกว่า
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แหล่งอื่น รองลงไปคือ ประกาศในหนังสือพิมพ์ จากการแนะน าของพนักงานและจากมหาวิทยาลัย
ในธุรกิจอเมริกัน การสมัครตรงเป็นแหล่งที่ใช้มากที่สุด รองลงไปคือ ประกาศในหนังสือพิมพ์
และภายในองค์กร (7) วิธีการในการคัดเลือกพนักงานที่ใช้มากที่สุด คือการสัมภาษณ์ซึ่งไม่
แตกต่างกันในธุรกิจทุกชาติ (8) ในเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนา ธุรกิจอเมริกันมีการวางแผน
ระยะยาว สูงกว่าธุรกิจชาติอื่น รองลงไปคือ ธุรกิจยุโรป ไทยและญี่ปุ่น มีการวางแผนระยะยาว
น้อยที่สุด ธุรกิจญี่ปุ่นและไทย ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน จะเป็นการจัดอบรมตามค าขอ
หรือตามที่สมควร (9) ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติจะไม่มี
ความแตกต่างกันน่ันคือ ส่วนใหญ่ ประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพิจารณาปรับ
เงินเดือน รองลงไปคือ เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลมีทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติ ส่วนใหญ่จะมีการแจ้งวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ 
รวมทั้งมีการอบรมผู้ประเมิน ในธุรกิจอเมริกันมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมสูงกว่า
ธุรกิจชาติอื่นๆ (10) การวางแผนอาชีพ ธุรกิจอเมริกันมีการวางแผนอาชีพที่ชัดเจนสูงกว่าธุรกิจ
ชาติอื่น ในขณะที่ธุรกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนอาชีพ ธุรกิจไทยและยุโรปจะมีความคล้ายกัน 
คือ ส่วนใหญ่มีการวางแผนอาชีพ แต่ไม่เป็นระบบ (11) การให้รางวัลธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติ 
จะใช้หลักเกณฑ์ไม่แตกต่างกัน  คือ พิจารณาผลงานหรือปริมาณงานที่พนักงานท าได้   
(12) ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ธุรกิจไทยและธุรกิจญี่ปุ่น จะใช้วิธีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบหรือกระบวนการท างานมากกว่าวิธีอื่น ในขณะที่ธุรกิจอเมริกันจะเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจยุโรปจะใช้วิธีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารมากกว่า
วิธีการอื่น 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
 
3.1  ระเบียบวิธีการศึกษาและขั้นตอนการศึกษา 
 
  การออกแบบงานวิจัยและระเบียบวิธีศึกษา ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา
บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด ในประเทศจีน ในช่วงปี 2010-2011 โดยได้ออกแบบ
การวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ มีการศึกษาค้นคว้าทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของการลาออกของพนักงาน และการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
ประมวลผล โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุปเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
 
3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
 ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานวิจัย 

บทความทางวิชาการจากวารสารและจาก World Wide Web ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎี
จากต าราและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อมูลทุติยภูมินี้ผู้วิจัยน ามาใช้เพื่อศึกษาย้อนหลัง
และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของความเป็นมาและความส าคัญวิวัฒนาการและความหมาย
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่ได้ศึกษากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และท่ีส าคัญ
ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดและสมมติฐานของ
การวิจัยครั้งน้ี 

3.2.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  
  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

เป็นพนักงานที่กว่างโจวที่ลาออกในระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ปี 2011 จ านวน 21 คน
มาท าการวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อใช้ประกอบการน าเสนอรายงานการวิจัยต่อไป นอกจากนั้น 
ผู้วิจัยยังได้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านงานการบริหารบริษัทฯ 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลจากการสัมภาษณ์นี้มา เพื่อน ามาประกอบการก าหนดกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
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3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม (Five Forces)  
 เพื่อดูปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด 

โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ 5 ประการ คือ 
 1. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ ผู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมท าให้ก าลัง 

การผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีความต้องการส่วนแบ่งตลาดและทรัพยากรการผลิต ท าให้
คุกคามต่อสถานะและความมั่นคงของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิม ซึ่งการประกอบกิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นตลาดผู้ขายน้อยราย การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ท าได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงมากประกอบกับต้องมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้บริโภคจะมี
ความจงรักภักดีและมีความผูกพันกับภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการเดิมอยู่ก่อน จุดแข็งของ
องค์กรท าให้ผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามาแข่งขันและแย่งส่วนครองตลาดได้ยาก ในส่วนของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์นั้นทางบริษัทฯ มีคู่แข่งมากรายท่ีอยู่ในตลาดแต่เนื่องด้วยชื่อเสียง และคุณภาพ
ท าให้คู่แข่งเข้ามาสู่ตลาดค่อนข้างยาก 

 2. อ านาจต่อรองของผู้ขายที่มีผลกระทบต่อปัจจัยในการผลิต ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายวัตถุดิบจะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ เพราะคุณภาพ
และปริมาณของวัตถุดิบและความล่าช้าของการส่งมอบล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรดังนั้น
จึงต้องวิเคราะห์อ านาจการต่อรองผู้ขายวัตถุดิบว่ามีมากน้อยเพียงใด ในกรณีของบริษัทฯ เป็น 
ผู้ซื้อวัตถุดิบรายใหญ่ มีการซื้อปริมาณมากท าให้บริษัทฯ มีอ านาจซื้อในตลาดค่อนข้างสูงผู้ขาย  
มีอ านาจต่อรองค่อนข้างน้อย 

 3. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ ลูกค้าเป็นบุคคลส าคัญต่อความอยู่รอดและเสถียรภาพ
ของธุรกิจ องค์กรทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ศักยภาพการต่อรองของผู้ซื้อมีส่วนผลักดันให้ผู้ขาย
ต้องปรับราคาต่ าลงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ้น ซึ่งในที่นี้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ
สินค้าของบริษัทฯ มีอ านาจต่อรองสูงเนื่องจากเป็นโรงงานผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็น 
ผู้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนปริมาณมาก อีกทั้งในตลาดที่บริษัทฯ อยู่นั้น ผู้ซื้อมีโอกาสที่จะย้ายแหล่ง
ที่ซ้ือได้เนื่องจากยังมีทางเลือกคือคู่แข่งของบริษัทฯ นั่นเอง ท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจต่อรองกับบริษัทฯ สูง 

 4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน นอกจากแต่ละองค์กรจะต้องด าเนินงาน
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมแล้ว บางครั้งองค์กรอาจประสบปัญหาการคุกคาม
ของสินค้าทดแทนจากอุตสาหกรรมอื่น แต่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ OEM นั้นยังหาสินค้า
ทดแทนกันได้ยากเนื่องจากนโยบายของค่ายรถยนต์ ที่ไม่ได้ส่งเสริมการผลิตอะไหล่เทียมมาทดแทน 

 5. ความเข้มข้นของการแข่งขัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมเกิดขึ้นโดยการ
ที่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรริเริ่มเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของตนเพื่อต้องการ
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ให้ได้รับความได้เปรียบและผลประโยชน์เหนือกว่าองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบกับองค์กรอื่นและอาจท าให้เกิดการตอบโต้ กรณีนี้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน 
ยานยนต์ในตลาด OEM ซึ่งมีคู่แข่งในตลาดมากกว่า 50 บริษัท และเป็นผู้น าในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ แต่การที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ผ้าหลังคา จึงท าให้มีความได้เปรียบคู่แข่งขันที่มีอยู่พอสมควร แต่บริษัทฯ ต้องพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับกลุ่มของผู้น าในตลาด 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่12  แสดงการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือ Five Forces Model  
 

3.3.2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)  
   ก. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
    การวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนโดย
การใช้ SWOT ANALYSIS  

   จุดแข็ง (Strength: S)  
   S1. ขนาดตลาดที่ใหญ่ทั้งทางด้านปริมาณและมูลค่า 
   S2. มีปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส่งผลทางบวกต่อ

อุตสาหกรรมยานยนต์ 
   S3. ศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
   S4. รัฐบาลประเทศจีนมีมาตรการสนับสนุนอย่างจริงจัง 
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   จุดอ่อน (Weakness: W)  
   W1. ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตยังอยู่ในระดับต่ า 
   W2. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที ่
   W3. ภาพลักษณ์ของสินค้าจีนยังอยู่ในระดับต่ าในสายตาชาวโลก 
   W4. ปัญหาข้อพิพากระหว่างประเทศ 
   โอกาส (Opportunity: O)  
   O1. การมีเขตการค้าเสรีในระดับต่างๆ  
   O2. การเปลี่ยนถ่ายการลงทุนจากโลกตะวันตก 
   O3. รัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนยานยนต์ 
   อุปสรรค (Threat: T)  
   T1. การตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศอื่นๆ  
   T2. วัฒนธรรม สังคมและภาษา 
   T3. กฎระเบียบในการท าธุรกิจของประเทศจีน 

   แม้ว่าประเทศจีนจะมีความได้เปรียบในด้านการตลาด รวมทั้งมีทรัพยากร 
ธรรมชาติและแรงงานจ านวนมากก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่าผู้มีบทบาทส าคัญที่ท าให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนเติบโตและกลายเป็นประเทศผู้ผลิตยานยนต์รายส าคัญของ
โลกดังเช่นปัจจุบันคือภาครัฐด้วยเหตุที่ประเทศจีนมีการปกครองจากส่วนกลาง ท าให้การก าหนด
นโยบายเป็นไปอย่างชัดเจนด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและด าเนินการได้สอดคล้องทั้งระบบ 
อาทิเม่ือรัฐบาลประกาศสนับสนุนการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานแล้ว ภาครัฐได้สนับสนุนทั้ง
ผู้ผลิต ผู้บริโภครวมทั้งสร้างสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ประเภทดังกล่าว 
   เม่ือพิจารณาผลกระทบต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
แล้ว เห็นว่าผู้บริโภคของประเทศจีนและไทยมีรสนิยมการบริโภคที่แตกต่างกัน ท าให้ตลาดรถยนต์
นั่งของทั้งสองประเทศแตกต่างกันด้วย ในระยะสั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ในประเทศจีนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศไทย แต่ในระยะยาวหากตลาดในประเทศ
จีนอิ่มตัวและผู้ผลิตต้องการแสวงหาตลาดใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดแล้ว 
ผู้ผลิตในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบได้  
   การวิเคราะห์ศักยภาพของบริษัทฯในประเทศจีนโดยการใช้ SWOT 
Analysis 

   จุดแข็ง (Strength: S)  
    S1. ใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากบริษัทฯแม่ที่ประเทศไทย คือใช้
เทคโนโลยีที่มีเฉพาะซึ่งเป็น Know How ของบริษัทแม่ที่ประเทศไทยมาท าการผลิต รวมถึง
เครื่องจักรที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับการผลิตของบริษัทฯเท่านั้น 
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    S2. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า คือ  
มีการร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าของบริษัทฯ 
    S3. บริษัทฯมีหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทฯแม่ที่ประเทศไทย 

   จุดอ่อน (Weakness: W)  
    W1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัทมีเพี่ยงลูกค้า HONDA เจ้าเดียว 
    W2. บริษัทฯ ยังจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถาพแวดล้อมในประเทศจีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เนื่องจากชาวจีนให้ความส าคัญ
กับความสัมพันธ์เป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ 

   โอกาส (Opportunity: O)  
    O1. รัฐบาลจีนสนันสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และ
ยังมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต 

   อุปสรรค (Threat: T)  
    T1. คู่แข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นผู้ผลิต
ท้องถิ่นของประเทศจีนและผู้ผลิตข้ามชาติที่ได้มาลงทุนก่อนหน้าบริษัทฯ 
    T2. ปัจจัยด้านแรงงาน แต่ก่อนนับได้ว่าประเทศจีนมีค่าแรงงานที่ถูก 
ซึ่งต่ ากว่าค่าแรงงานใน ประเทศอื่นๆ ในเอเชียและประเทศฝั่งตะวันตก แต่จากการใช้กฎหมาย
แรงงานฉบับใหม่ ตั้งแต่ปี 2008, เป็นต้นมาท าให้มีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าอย่างต่อเนื่องท าให้
ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 
  ข. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) บริษัทซัมมิท โอโตซีท อินดัสตร ี
จ ากัด มีกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมสนับสนุนขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน แต่ละกิจกรรม
จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ตั้งแต่กระบวนการน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต  
จนเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปถึงมือลูกค้า โดยแยกวิเคราะห์ดังน้ี 
  1. ด้านกิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) เป็นกิจกรรมหลักของ
องค์กร ซึ่งจะสามารถแยกพิจารณาเป็น 5 กิจกรรม คือ 
   1.1 วัตถุดิบ (Inbound Logistics) การน าเข้าวัตถุดิบการผลิตได้แก่ 
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับตัวป้อนเข้าทั้งหมด 
รวมทั้งหน้าที ่อื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้องเช่น การเคลื ่อนย้ายวัตถุดิบ การคลังวัตถุดิบ การควบคุม
วัตถุดิบคงเหลือ การจัดตารางการจัดส่งวัตถุดิบ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าและมีการใช้ระบบ 
First in-First out มาควบคุมวัตถุดิบและมีการน าระบบจัดการการผลิตของบริษัท โตโยต้า มาใช้
ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจากต้นน้ าถึงปลายน้ าเรียกว่าระบบ TPS (Toyota 
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Production System) และระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรเรียกว่า TPM (Total Productive 
Maintenance)  
   1.2 การด าเนินการผลิต (Operations) ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนตัวน าเข้าต่างๆ (Input) เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นส าเร็จรูป (Final Products) 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้เครื่องจักร การประกอบ การบ ารุงรักษา อุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตต่างๆ และการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้กับ
ลูกค้าหรือก่อนออกจ าหน่ายเป็นต้น 
    บริษัทฯ ได้น าเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการผลิต
สูงมาใช้ในกิจกรรมการด าเนินการผลิตเช่น งานชิ้นส่วนผ้าหลังคารถยนต์มีการน าเครื่องจักร
ประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้าทางบริษัทฯ มีเครื่องมือตรวจสอบและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน 
   1.3 การน าสินค้าออกจ าหน่าย (Outbound Logistics) ได้แก่ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเข้าสู่ระบบการจัดจ าหน่ายเพื่อที่จะน าสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การคลังสินค้า การควบคุม
สินค้าคงเหลือ การขนส่ง การส่งมอบ ละการด าเนินการค าสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นต้น 
บริษัทฯมีการน าระบบ SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing)  
มาใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ า
คือ การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตลาดคลังสินค้า การจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใน (Internal Supply Chain)  
   1.4 การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ได้แก่ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมการตลาดทั้งสี่ส่วนคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดยการท างานร่วมกับตัวแทน
จ าหน่ายหรือทีมงานขาย การตลาดจะมีความส าคัญมากเพราะจะเป็นตัวก าหนดขอบเขตของ
การแข่งขัน เพื่อน าความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขัน ซึ่งขึ้นอยู่กับต าแหน่งของบริษัทฯ  
จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทฯ จึงจะสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ 
ไม่มีการน าระบบ Dealer เข้ามาเป็นผู้จัดจ าหน่าย แต่ใช้ระบบขายตรงต่อโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 
ซึ่งจะเป็นลักษณะการขายตามรุ่นรถต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเพื่อจัดจ าหน่ายในประเทศจีน 
   1.5 การบริการ (Service) ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างคุณค่าของธุรกิจ การให้บริการลูกค้าประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ค าแนะน ากับลูกค้าในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่เริ่มโมเดลรถใหม่ไปจนถึงตลาดอะไหล่ มีการให้ความรู้และแนะน าการ
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เลือกใช้ประเภทของชิ้นส่วนยานยนต์ โดยพยายามให้การบริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าซึ่งถือว่า
เป็นจุดแข็งขององค์กร 
  2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
4 กิจกรรม คือ 
   2.1 โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น บัญชีและการเงิน กฎหมาย รัฐบาล ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารงานที่มีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สูง เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและได้น าการใช้กลยุทธ์ในการเจริญเติบโตเพื่อขยายส่วนครองตลาดและรักษา
ส่วนครองตลาดเดิมไว้ บริษัทฯมีความม่ันคงทางการเงินค่อนข้างสูง มีการให้ผลตอบแทนอยู่ใน
เกณฑ์ดีแก่พนักงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมภายใน
องค์กรและการติดต่อกับลูกค้าภายนอก 
   2.2 การจัดซื้อ (Procurement) หมายถึงกิจกรรมที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การซื้อตัวน าเข้าต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อน ามาใช้ในการสร้างสายงานการสร้างสายโซ่แห่งคุณค่าของ
ธุรกิจ ประกอบด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและตัวน าเข้าอื่ นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
กระบวนการผลิตโดยตรง รวมถึงเครื่องจักร ที่ดินและอาคารส านักงาน เป็นต้น บริษัทฯมีระบบ
การจัดซื้อสินค้าจากแหล่งที่ต้นทุนต่ าแต่มีคุณภาพ มีการจัดซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพการผลิต 
รวมถึงมีแหล่งที่ตั้งที่เหมาะสมทางการผลิตและกระจายสินค้า 
   2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนในทุกสายงานกิจกรรมในองค์กรและมีส่วนส าคัญในการสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับตัวผลิตภัณฑ์และบริการ และกระบวนการท างานของเทคโนโลยียังมีส่วนช่วยในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนทางการผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบถึงมือลูกค้า  
เป็นต้น ส่วนการใช่เทคโนโลยีด้านการพัฒนากระบวนการในองค์กร (Process Development) 
เช่น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือวางระบบเพื่อใช้ร่วมกันภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อความคุมค่า การพัฒนาเทคนิคการประกอบการที่ด าเนินกิจการอยู่ บริษัทฯ ได้รับการ
สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากทางบริษัทแม่ที่ประเทศไทยและมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  
   2.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนาและก าหนดค่าตอบแทนทุกระดับ
ของพนักงาน อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีในทุกกิจกรรมขององค์กร การมี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
พนักงาน การมีระดับด้านการสร้างแรงจูงใจและความพอใจในงาน 
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  บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีระบบ มีการสอบและสัมภาษณ์
เพื่อคัดสรรผู้ที่เหมาะสมกับองค์กร มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนการปฏิบัติงานจริง โดยการส่ง
พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกไปฝึกงานในแผนกต่างๆ รวมแล้วไม่ต่ ากว่าหนึ่งเดือน เพื่อเรียนรู้
การท างานในแต่ละแผนกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งจะส่งผลถึงสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการท างาน ในกรณีของผู้บริหารระดับสูงจะมีการให้พนักงานระดับกลางและล่างมีส่วนร่วมใน
ด้านการบริหารอย่างใกล้ชิด 
 
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร 
1. การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่สูง 
3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ใช้กลยุทธ์ในการเจริญเติบโต 
5. การมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
6. การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน 
7. มีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง 

ก าไร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. มีระบบการสรรหาบุคลากรอย่างเหมาะสม 
2. มีการฝึกอบรมพนักงานที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแผนกภายใน 
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสภาภาพแรงงานของบริษัทฯ 
4. การให้พนักงานและระดับล่างมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
การพัฒนาเทคโนโลยี 
1. มีบริษัทฯ แม่ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการผลิต 
2. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

 

การจัดซื้อ 
1. มีการจัดซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งที่ต้นทุนต่ าแต่มีคุณภาพ 
2. มีการจัดซ้ือเครื่องจักรในการผลิตที่มีคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพในการผลิต 
3. มีแหล่งที่ตั้งในการผลิตและกระจายสินค้าที่เหมาะสม 
วัตถุดิบ  
- มีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ
ล่วงหน้า 

- มีการใช้ระบบ 
FIFO 

การผลิต  
- มีเครื่องจักร 
ที่ทันสมัยใน 
การผลิต 

- มีเครื่องมือ
ตรวจสอบ 

การจ าหน่าย  
- มีการน าระบบ 

SAP มาใช้ตั้งแต่
กิจกรรมต้นน้ าไป
ถึงปลายน้ า 

การตลาดและการขาย  
- เป็นระบบขายตรง
ต่อโรงงานผู้ผลิต
รถยนต์ไม่มี Dealer 
จัดจ าหน่าย 

การบริการ  
- มีทีมงานแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้า 

- บริการแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็ว 

 

 
ภาพที่ 13  แสดงผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
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3.4  ผลการศึกษา 
 
 ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากใบลาออกของพนักงานบริษัท SASG 
รายละเอียดผลมีดังนี ้
 
ตารางที่ 3  แสดงรายละเอียดข้อมูลเหตุผลการลาออกของพนักงานบริษัท SASGในปี 2011 

รายการ 
บริษัท SASG 

HR QC PMC MT PD ยอดรวม ร้อยละ% 
เงินเดือนต่ า,ค่าล่วงเวลาน้อย         28 28 30% 
เหตุผลส่วนตัว,กลับบ้าน       1 21 22 24% 
ต้องการลาออก 1   1   15 17 18% 
ได้งานใหม่ที่ดีกว่า   3 1   6 10 11% 
งานไม่มีอนาคต   2     5 7 8% 
การจัดสรรงานไม่เหมาะสม         3 3 3% 
มีปัญหากับผู้บังคับบัญชา         3 3 3% 
สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ดี       1 2 3 3% 
จ านวนพนักงานท่ีลาออก 1 5 2 2 83 93   

 
ผลการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกไปแล้ว 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์พนักงานบริษัท SASG ที่ลาออกไป จ านวน 21 คน โดย

สัมภาษณ์ตามโครงร่างค าถาม ผลจากการสัมภาษณ์มีประเด็นที่ผู้ให้การสัมภาษณ์มีความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจต่างๆ ดังนี ้

1. อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่าฐานเงินเดือนต่ า ต้องการให้มี

ค่าตอบแทนแบบอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ส่วนสวัสดิการพนักงานยังเห็นว่าใช้ได้  
2. งานที่ได้รับมอบหมาย  
 ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนน้อย ให้ความคิดเห็นว่า มีการจัดสรรงานไม่เท่าเทียมกัน  
3. ความก้าวหน้าในการท างาน 
 ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนน้อย ให้ความคิดว่า การเลื่อนปรับระดับ การเติบโตในสายงาน

เป็นไปได้ยากมาก เพราะคนมาก่อนยังไม่ได้ปรับเลื่อนระดับข้ึน  
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4. ผู้บังคับบัญชา 
 ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนน้อย ให้ความคิดเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาไม่มีความยุติธรรม 

วางตัวไม่เหมาะสม ไม่มีภาวะผู้น า  
5. สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างาน 
 ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนน้อย ให้ความคิดเห็นว่า สถานที่ท างานไม่สะอาด ไม่มีอุปกรณ์

ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการท างานที่ดี  
จากสาเหตุหลักของการลาออกที่มาจากความไม่พึงพอใจในอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 
 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ (Tows Matrix)  
 
 จุดแข็งภายใน จุดอ่อน  
 (Strengths) (Weaknesses) 

โอกาส  
(Opportunities)  

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
มีจุดแข็งและมีโอกาส 

WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
มีจุดอ่อนและมีโอกาส 

อุปสรรค  
 (Threats)  

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 

WT กลยทุธ์เชิงรับ 
มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค 

    
ภาพที ่14  แสดงผลการวิเคราะห์ TOWS MATRIX 
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 Internal  
 Factors 

 
 
 
 

External  
Factors 

Strengths 
S1: ประเทศจีนมีขนาดตลาด 

ที่ใหญ่ทั้งทางด้านปรมิาณ
และมูลค่า 

S2: บริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิต
ชั้นสูงจากบรษิัทฯแม ่
ที่ประเทศไทย 

S3: บริษัทฯมีหนว่ยงานสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์
กับลูกค้า 

Weaknesses 
W1: ช่องทางการจัดจ าหน่ายของ

บริษัทมีเพี่ยงลูกค้า Honda 
เจ้าเดียว 

W2: บริษัทฯ ยังจะต้องปรบัตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ประเทศจีน 

Opportunity 
O1:  รัฐบาลจีนมีนโยบาย

สนับสนุนยานยนต์ 
O2: มีโอกาสเจรญิเติบโตใน

อนาคต 

S1 O1 ประเทศจีนเป็นตลาด
ที่ใหญ ่และรัฐบาลจีนมีนโยบาย
สนับสนุน  

S2 S3 O2 ลูกค้าเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและ
ความสามารถของฝ่ายการวจิัยและ
พัฒนาที่ร่วมกันพฒันาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท าใหม้ีโอกาสเติบโต 

W1 O1 หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิม่
ช่องทางการขายให้กบัค่ายรถยนต์
เจ้าอื่นๆ  

W2 O2 มองหาพันธมิตรทาง
การค้าในประเทศจีนเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการขาย 

Threats 
T1: กฎระเบียบในการท าธุรกจิ

ของประเทศจีน 
T2: ปัจจยัด้านแรงงานมีการ

ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าอย่าง
ต่อเนื่องในประเทศจีน 

S1 T1 การฝึกอบรมภาษาจีน
ให้กับพนักงานจากประเทศไทยที่
เดินทางมาท างานในประเทศจีน 

S2 S3 T2 พัฒนาเครื่องจักร
หรือลดกระบวนการในการ
ปฎิบัติงานเพื่อชดเชยคา่แรงงานที่
สูงขึ้น 

W1 W2 T1 T2 บริษัทต้อง
เร่งการสร้างความภักดใีนตรา
สินค้าและการรักษาพนักงานให้
พนักงานรักในองค์กรพฒันา
ศักยภาพในการท างานของ
พนักงานใหม้ีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

 
 จาก Tows Matrix จะอยู่ในต าแหน่ง SO คือ เม่ือมีจุดแข็งและมีโอกาส ผู้ศึกษาได้
น ามาใช้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ในการก าหนดกลยุทธ์ 
คือ (1) การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (2) การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจและ (3) การก าหนด
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ซ่ึงสามารถอธิบายกลยุทธ์ต่างๆ ในแต่ละระดับได้ดังนี้ 
 การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
 บริษัทซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด มีการด าเนินกลยุทธ์คงตัว  (Stability 
Strategies) ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่เน้นด้านการขยายตัว (Expansion Strategies) โดยทางบริษัท
มีก าลังการผลิตเพียงพอส าหรับผลิตผ้าหลังคารถยนต์ให้กับลูกค้าฮอนด้าเพียงเจ้าเดียว ถ้าจะ
ด าเนินแผนกลยุทธ์แบบเติบโต จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการลงทุนเพิ่มเติม แต่เรายังมีเครื่องจักร
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ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ยังพอมีก าลังการผลิตว่างอยู่ โดยบริษัทพยายามเข้าไปเจาะฮอนด้า
เพื่อขอผลิตส่วนพลาสติกเพิ่มเติม 
 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  
 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ในระดับบริษัทฯ ท าให้ทราบว่ากลยุทธ์ที่บริษัทซัมมิท โอโตซีท 
อินดัสตรี จ ากัด จะใช้เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทได้แก่ กลยุทธ์การเจาะตลาด การพัฒนาตลาด  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจที่จะต้องด าเนินไปดังน้ี 
 1. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ดังนี ้
  1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในบริษัทแม่ 
ที่ประเทศไทยน าขั้นตอนมาใช้ในการผลิตในประเทศจีน 
  1.2 การพัฒนางานด้านการออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ บริษัทฯมีการพัฒนางาน
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตยานยนต์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ผลิตรถยานยนต์และผู้บริโภคให้มากที่สุด 
  1.3 ชือ่เสียงของบริษัท ซึ่งบริษัทแม่ที่ประเทศไทยได้ผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล 
และมีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่คือ บริษัท ฮอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
 2. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนในประเทศจีนของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 3. เป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leader Ship) มีการพัฒนาระบบ Supply Chain 
เพื่อลดต้นทุนจากต้นน้ าถึงปลายน้ ามีการหาวิธีการลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่ต่ าลง รวมถึง  
มีการวิจัยและพัฒนาต้นทุนในอย่างต่อเนื่องเน้นการบริหารกระบวนการผลิตและลดความสูญเสีย
ในกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับการบริหารการผลิต 
 กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ 
 กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ (Functional Strategic) เป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดของกลยุทธ์ระดับองค์กรและ
ระดับธุรกิจโดยหน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่จะรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ระดับหน้าที่
ดังนี ้
 1. การจัดท าการวางแผนก าลังพลที่มีในปัจจุบันเปรียบเทียบกับความต้องการใน
อนาคตให้สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจในอนาคต 
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ตารางที่ 4  แสดงรายละเอียดแผนก าลังพลของพนักงานบริษัท SASGในปี 2012 
 

人員計画表 MANPOWER PLAN 

SASG staff 
Current 
2011 

Additional 
2012 

Total  
2012 

Headcount Headcount Headcount 

Management 总经理 GM (THAI)  1    1  

  厂长 Factory manager       

Operation Dept 

运营经理 Operation 
Mgr (THAI)  1    1  

助理 Assistant (THAI)  0    0  

翻译 Interpretor 1    1  

财务  
(Accouting Dept)  

财务总监 FC (THAI)        

财务经理 Assist 
manager 1    1  

IT工程师 IT Engineer 1    1  

会计 Accounting 1    1  

出纳 Cashier 1    1  

Marketing Dept 

市场部总经理 GM 0      

市场部主管
Supervisor 0  1  1  

市场部 Staff (resign)  1    1  

市场部 Staff 1    1  

采购部
Purchasing Dept 

采购经理 Manager       

采购主管 Supervisor 1    1  

采购工程师 Engineer 1  1  2  
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ตารางที่ 4  แสดงรายละเอียดแผนก าลังพลของพนักงานบริษัท SASGในปี 2012 (ตอ่) 
 

人員計画表 MANPOWER PLAN 

SASG staff 
Current 
2011 

Additional 
2012 

Total  
2012 

Headcount Headcount Headcount 

HR 

HR主管 HR Supervior 0    0  

HR助理 HR Asistant 1    1  

HR前台行政 
Receptionist 1    1  

司机 Driver 1    1  

保安 Guard       

清洁工 Cleaner       

制造部 prod 
Dept 

制造部经理 Assist 
manager     0  

制造部主管 
Supervisor     0  

助理 Assistant  1    1  

班长 Monitor 8    8  

副班长 Sup Monitor     0  

设备工程师 machine       

计划员 planer       

操作工 Operator 46    46  

物流控制
PMC 

PMC主管 PMC 
Supervisor 0  1  1  

计划员 Planner 1    1  

W/H职员 W/H 
store&forklift 1    1  

W/H职员 W/H clerk 1    1  
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ตารางที่ 4  แสดงรายละเอียดแผนก าลังพลของพนักงานบริษัท SASGในปี 2012 (ตอ่) 
 

人員計画表 MANPOWER PLAN 

SASG staff 
Current 
2011 

Additional 
2012 

Total  
2012 

Headcount Headcount Headcount 

设备 Machine 

设备工程师
Technical Supervisor     0  

设备工程师
Technical Engineer 1    1  

技术人员 Technical 
Technician 3    3  

文员 clerk     0  

QA 

QA经理 QA Manager 1    1  

QA主管 QA Supervisor       

QA工程师 QA 
Engineer 2    2  

产品工程师 QE 
Engineer 4    4  

文员 Clerk     0  

QA操作工 QA 
Operator 2    2  
Total 85  3 88 

 
 2. การส่งเสริมพัฒนาวิถีทางที่เพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลกร โดยการฝึกอบรม
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อองค์กรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพการท างานสูง ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งบริษัทซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด ได้มี
โครงการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมที่ประเทศไทย ท าให้
บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ น าไปสู่การบริหารงานภายในองค์กรและบริหารด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์น าออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ 
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 3. การจัดท าระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงานและระบบบริหารค่าตอบแทน โดย
การพิจารณาทั้งผลงานและศักยภาพของพนักงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และความรู้ 
ความสามารถของแตกต่างกันในแต่ละต าแหน่งงาน มีตัวเลขที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน และ
พนักงานที่เป็นผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย ในขณะที่การประเมินแบบปัจจุบัน
เป็นการประเมินที่ใช้ความรู้สึก หัวข้อการประเมินเหมือนๆ กันทุกต าแหน่ง ท าให้ผู้ประเมิน 
ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และไม่สามารถชี้แจงให้เหตุผลกับพนักงานได้ 
การจัดท าระบบดังกล่าวจึงท าให้เกิดเป็นธรรมกับพนักงานทุกๆ คนที่ถูกประเมิน นอกจากนี้ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงกับการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบด้วย  
ท าให้พนักงานเกิดความพอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับ 
 4. ด้านเทคโนโลยี บริษัทฯมีหน่วยงานออกแบบวิจัยและพัฒนาในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ในประเทศไทย 
 5. ด้านคุณภาพ ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
คุณภาพในระดับสากลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการพัฒนาระดับคุณภาพสากล ISO14001:2004, TS16949 ที่ทางบริษัทฯ น ามาใช้ในการ
บริหารระบบคุณภาพ 
 6. ด้านต้นทุน บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาต้นทุนภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
เน้นการบริหารกระบวนการผลิตลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต เน้นการบริหารและจัดการ
ที่ดีและเพิ่มผลผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า อีกทั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบหลักท าให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน 
 7. ด้านการผลิตและการส่งมอบ บริษัทฯน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เกี่ยวกับ
การบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งมอบตามความต้องการของลูกค้าและตรงต่อ
เวลาหรือกระท่ังความถูกต้องทางเอกสารและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า 
 8. ด้านข้อมูล มีการเก็บข้อมูลทางด้านยอดขาย ด้านข้อร้องเรียนจากลูกค้า สถิติ
การผลิต สถิติการส่งมอบ ระบบการเงินของบริษัทฯ และสภาวการณ์ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์
ทางด้านต่างๆ  
 9. ทางการตลาด มีการศึกษาวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันเกี่ยวกับการตลาดอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ทางการตลาดและทราบถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงการค้า 
 การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัตแิละการประเมินผล 
 เพื่อให้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธภาพมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการก าหนด
วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากร
เข้าร่วมงานกับองค์กร ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากองค์กร 
เพื่อให้องค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่าง
เพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life: QWL)  
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ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมขององค์กร มีส่วนประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยผู้มีหน้าที่วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องท าการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแนวทางปฏิบัติตรวจสอบ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง แผนการด าเนินงานให้เหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา มิใช่การกระท าที่มีลักษณะแบบครั้งต่อครั้งหรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าน้ัน 
 2. การคาดการณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการคาดการณ์ไปในอนาคต
ถึงความต้องการด้านบุคลากรขององค์กรว่ามีแนวโน้วหรือทิศทางที่จะออกมาในลักษณะใด เช่น 
ขนาดขององค์กร หรือกระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลง โดยที่นักบริหารทรัพยากรจะต้องมี
ความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กรทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค ตลอดจนมี
ความสามารถที่จะน าความรู้และความเข้าใจน้ันมาประกอบวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
เพื่อให้สามารถท าการพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ที่สุด ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. วิธีปฏิบัติ เม่ือมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องก าหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การธ ารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของ
บุคลากร เพื่อให้สามารถด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 4. องค์กรและบุคลากร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถจะต้องสร้าง
และรักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะเป็นเครื่องมือและแนวทางส าคัญในการสร้างหลักประกันว่า
องค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการร่วมงานในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่เกิดสภาวะ
บุคลากรล้นงานหรือขาดแคลนแรงงานข้ึน 
 การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติตามแผน (Plan Implementation)  
 จะเป็นขั้นตอนการน าแผนงานที่ถูกสร้างขึ้นไปท าการปฏิบัติ ส าหรับแผนบุคลากร 
ก็เช่นกัน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าแผนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร แผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร แผนกการแต่งตั้งและโยกย้ายต าแหน่งที่ถูก
ก าหนดขึ้นไปด าเนินการ ซึ่งในข้ันตอนน้ีจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 1. การก าหนดบุคลากร ถึงแม้สังคมโลกจะกว้างเขาสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globailization) 
ทรัพยากรมนุษย์ก็ยังถือเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้งานทุกงานประสบความส าเร็จ ดังนั้น  
นักวางแผนต้องก าหนดบุคลากรที่จะรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เพื่อให้งานด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 
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 2. การจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากองค์การมีทรัพยากรที่จ ากัด ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่
วางแผนจะต้องสามารถก าหนดและจัดสรรกรใช้ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 3. การสร้างความเข้าใจ นอกจากการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วการสร้างความเข้าใจก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วางแผนจะต้องมีหน้าที่ส าคัญในการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
 4. การควบคุม นอกจากแผนงานที่วางไว้รอบคอบและชัดเจนแล้ว การด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการควบคุมและติดตามผล เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าแผนการที่วางไว้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การประเมินผล (Plan Evaluation)  
 หลังจากการน าแผนการที่วางไว้ไปปฏิบัติ ผู้ควบคุมแผนจะต้องมีการประเมินผลว่า
แผนการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ 
อย่างไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมีผลกระทบต่อแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
โดยผลลัพธ์จากการประเมินจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ส าหรับการปรับปรุงแผนการ
หรือการวางแผนในครั้งต่อไป โดยขั้นตอนนี้จะมีรายละเอียดที่ผู้เกี่ยวข้องสมควรปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 1. เปรียบเทียบ ผู้ควบคุมแผนจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงาน 
แล้วท าการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ได้วางไว้ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงแผนงานให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 2. วิเคราะห์ปัญหา ผู้ควบคุมแผนจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและการ
เปรียบเทียบมาประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
เพื่อก าหนดปัญหาและพยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริง 
 3. เสนอความคิด ผู้ควบคุมแผนจะต้องน าผลลัพทธ์ที่ได้จากการประมวลมาใช้
ประกอบการเสนอแนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้แผนงานมี
ความเหมาะสมและสามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์จริง 
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บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อความส าเร็จขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท
ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด ในประเทศจีน์โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. การศึกษาค้นคว้าในส่วนท่ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ 
 2. การวิเคราะห์การบริหารกลยุทธ์แบบต่างๆ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ Five 
Forces, SWOT Analysis, Value Chain, Tows Matrix เพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมและการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม โดยการใช้ การวิเคราะห์ (Five 
Forces) การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง 
ท าให้ผู้เข้ามาใหม่ในธุรกิจท าได้ยาก การที่บริษัทฯ มีอ านาจต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบเนื่องจาก
บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อวัตถุดิบรายใหญ่ท าให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ค่อนข้างต่ า แต่การรักษา
ความเป็นผู้น าในตลาด บริษัทฯ จะต้องพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเข้าร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ จึงจะรักษาความเป็นผู้น าต่อไปและยังสามารถขยาย  
ส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 2. การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส หรือ SWOT พบว่า บริษัทฯ
มีจุดแข็งภายในและมีโอกาสจากภายนอก ซึ่งอยู่ในช่วงของ SO ซึ่งสามารถใช้จุดแข็งแสวงหาโอกาส
จากภายนอก โดยการขยายการผลิตงานช้ินส่วนยานยนต์ในส่วนของลูกค้าเจ้าอื่นๆ ที่นอกเหนือ 
จาก HONDA 
 3. การวิเคราะห์ห่วงโซ่แหล่งคุณค่า บริษัทฯมีระบบโครงสร้างบริษัทที่ดี มีการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพ มีการคัดสรรพนักงานและฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง ท าให้พนักงานมี
คุณภาพอีกทั้งบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่ทันสมัย มีเครื่องมือตรวจสอบและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้าตามมาตรฐาน
การทดสอบทางอุตสาหกรรม  
 4. การวิเคราะห์ TOWS MATRIX บริษัทฯ ต้องเน้นทางด้านกลยุทธ์คงตัว (Stability 
Strategies) ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่เน้นด้านการขยายตัว (Expansion Strategies) ทั้งด้านการ
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พัฒนาเทคโนโลยีโดยการวิจัยและพัฒนาโดยร่วมกับบริษัทแม่ที่ประเทศไทย ทางด้านคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO14001:2004 และ TS16949 อย่างเคร่งครัด ด้านต้นทุน
จะต้องลดการสูญเสียจากการผลิต เน้นการบริหารจัดการที่ดี ด้านการผลิตและส่งมอบต้องเป็นไป
ตามความต้องการของลูกค้าและตรงต่อเวลา รวมไปถึงความถูกต้องของเอกสารและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สินค้าหรือบริษัทฯ มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ตลาดในยุคปัจจุบัน 
 
4.2  ข้อจ ากัดการศึกษา 
 
 1. เนื่องจากช่วงที่ท าการศึกษา ผู้บริหารมีภารกิจเดินทางค่อนข้างมาก การนัดหมาย
เพื่อเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกจึงมีเวลาน้อย 
 2. ในการติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์บุคลากรที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท
ไปแล้ว มีหลายท่านได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จากเดิมที่ให้ไว้ในแฟ้มประวัติพนักงาน 
จึงท าให้ไม่สามารถติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ 
 
4.3  ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ถ้ามีเวลาในการเก็บข้อมูลที่มากพอ
ประกอบกับสามารถหาข้อมูลเชิงลึก เช่น สัมภาษณ์บุคลากรที่ได้ลาออกจากบริษัทอีก 2 แห่ง 
ที่เมืองอู่หั้น ท าการศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป สามารถน าข้อมูลจากบริษัทที่เมืองกว่างโจวและ
อู่หั้นมาเปรียบเทียบ ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการก าหนด กลยุทธ์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
ที่มีต่อบริษัทในประเทศจีนได้ดีย่ิงขึ้น 
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บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
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นันทนา  รางชางกูร.  2531.  หลักการและแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร

นักบริหารระดับต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพมหานคร: กอง
ฝึกอบรม,กระทรวงสาธารณสุข. 
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ประชาชนจีน ปี 2553.  กรุงเทพมหานคร: สุมนพับลิชชิ่ง. 

สุพล  พยอมแย้ม.  2545.  จิตวิทยาอุตสาหกรรม.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร:  
ธรรมเมธี-สหายพัฒนาการพิมพ์. 

สุภาพร  พิศาลบุตร และยงยุทธ  เกษสาคร.  2545.  การพัฒนาบุคลและการฝึกอบรม. 
พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ วี.เจ.พริ้นติ้ง. 

อาชวัน  วายวานนท์ และวินิต  ทรงประทุม. 2523.  “การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในรูป
ระบบ." ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานฝึกอบรม  
ส านักฝึกอบรม สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Relate Websites 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซด์ท่ีส าคัญของจีน, ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน  

กระทรวงอุตสาหกรรม http://chineseinfo.boi.go.th/CIC/ImpWebsite.aspx 
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝึกอบรม www.train355311.freehomepage.com 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง www.hrd.ru.ac.th 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

www.ismed.or.th/SME/src/bin/controller.php 
สถาบันยานยนต์ www.thaiauto.or.th 

http://chineseinfo.boi.go.th/CIC/ImpWebsite.aspx
http://www.train355311.freehomepage.com/
http://www.hrd.ru.ac.th/
http://www.ismed.or.th/SME/src/bin/controller.php
http://www.thaiauto.or.th/
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ภาคผนวก ก 

โครงค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกคณะผู้บริหาร 
เร่ือง ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัทซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด 

ในประเทศจีน 
 

ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้นส าหรับผู้บริหาร : กรรมการผู้จัดการประจ าประเทศจีน  
2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ………………………………… 
 อายุ………………………………… 
 ระดับการศึกษา…………………………………….. 
 ต าแหน่ง…………………………………….. 
 สถานภาพสมรส…………………. 

 
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ 
1. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนและของบริษัท

โดยการใช้ SWOT Analysis อย่างไรบ้าง 
2. ท่านคิดว่าการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทในประเทศจีนทั้ง 3 แห่ง ควรจะเป็นในทางเดียวกัน

หรือแตกต่างกัน อย่างไรบ้าง 
3. ท่านคิดว่าโอกาสโดยรวมของบริษัทในประเทศจีนของท่านมีอะไรบ้าง 
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แบบสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก 
เร่ือง ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จ ากัด 

ในประเทศจีน 
 
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ 
1. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทฯ 
2. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมายของบริษัทฯ  
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทฯ 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทฯอย่างไร  
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทฯอย่างไร 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทฯ 
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ภาคผนวก ข 

บันทึกบทสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร 
 
นาย วงศกร มีบุศย์ เพศ ชาย อายุ 40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาโท  
ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการประจ าประเทศจีน สถานภาพสมรส  
สัมภาษณ์ วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10.00 น. สถานท่ีบริษัท SSAW 
 
ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนและของ
บริษัทโดยการใช้ SWOT ANALYSIS อย่างไรบ้าง 
 จุดแข็ง บริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการผลิตสูงใช้ในการผลิต
จากประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับการฝึกอบรมพนักงานจากบริษัทแม่ที่ประเทศไทย และท่ีตั้ง
โรงงานใกล้กับโรงงานประกอบรถยนต์ 
 จุดอ่อน การบริหารงานแบบร่วมศูนย์อ านาจอยู่ที่บริษัทแม่ในประเทศไทย ท าให้
สายการบังคับบัญชาขาดความคล่องตัว, ลูกค้าหลักของเรามีเพียงฮอนด้าเจ้าเดียว  
 โอกาส เศรษฐกิจของประเทศจีนยังคงมีแน้วโน้มในทิศทางขาขึ้น ดูได้จากยอด
จ านวนการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนท่ีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ประกอบกับการท่ีรัฐบาลจีนมีนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปี 2009 มีประกาศลดภาษีที่มี
เครือ่งยนต์ขนาดไม่เกิน 1.6 ลิตรเหลือร้อยละ5 จากเดิมที่เสี่ยภาษีร้อยละ10 ท าให้ยอดขาย
รถยนต์ในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นและเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯของเรา 
 อุปสรรค สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจีน มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้มีการ
ปรับค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
ท่านคิดว่าการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทในประเทศจีนทั้ง 3 แห่ง ควรจะเป็นในทาง
เดียวกันหรือแตกต่างกัน อย่างไรบ้าง 
 เรามีบริษัทในประเทศจีนอยู่ 3 บริษัท โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกันได้แก่ ทางใต้ประเทศจีนท่ีเมืองกว่างโจว โรงงาน SASG ทางตอนกลางประเทศจีนท่ี
เมืองอู่ฮั่น SASW, SSAW  
ที่เมืองกว่างโจวจ าเป็นต้องด าเนินกลยุทธเติบโต มองหาลูกค้าเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทยังมี
รายได้ไม่เพียงพอ ยังมีภาวะขาดทุนอยู่ ทางส่วนท่ีเมืองอู่ฮั่น เราด าเนินกลยุทธแบบคงตัว 
เนื่องจากเรามีก าลังการผลิตได้เต็มที่แล้ว 
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ท่านคิดว่าโอกาสโดยรวมของบริษัทในประเทศจีนของท่านมีอะไรบ้าง 
 เรามีโอกาสที่ดีในประเทศจีนท่ีจะเติบโตต่อไป แต่เราต้องด าเนินการแก้ไขจุดอ่อนใน
เรื่องของลูกค้าที่เรามีเพียงฮอนด้าเจ้าเดียว บริษัทจ าเป็นต้องสร้างทีมงานการตลาดที่เข็มแข็ง 
เพราะในประเทศจีนมีบริษัทรถยนต์เป็นจ านวนมาก 
  



 72 

 
ภาคผนวก ค 

บันทึกบทสัมภาษณ์เชิงลึก พนักงานที่ลาออก 
 
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณหวัง หยาง 
 
1. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ รายได้ไม่พอต่อค่าครองชีพ 
 
2. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานเยอะและหลากหลายเกินจ าเป็น 
 
3. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ คิดว่าความก้าวหน้าเป็นไปอย่างยากล าบาก 
 
4. ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ก็ด ี
 
5. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ สถานท่ีกว้างขวาง แต่อากาศไม่ค่อยดี  
 
6. สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ค่อนข้างต่ าไป 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณ หวัง ตงตง 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าโรงงานอื่นๆ  
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานหนักเป็นช่วงๆ  
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่มี 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ใช้ลูกน้องเก่ง 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ สภาพแวดล้อมรอบโรงงานค่อนข้างดี 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ได้งานที่ใหม่ 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณกัว ซวงซ้วย 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ พอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับ 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ ปริมาณงานพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไปเรื่อยๆ  
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ไม่ค่อยโปร่งใส ล าเอียง 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ บรรยากาศและอากาศไม่ดีต่อสุขภาพเท่าที่ควร 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ไม่ชอบบรรยากาศรอบโรงงาน มลภาวะเป็นพิษ 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณโจว เยีนเฟย 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เงินเดือนน้อยไป 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานหนัก 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ คิดว่าก็มีความก้าวหน้า 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เฉยๆ  
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เหตุผลสว่นตัว 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณหลัว เจียนซู 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ได้รับเงินเดือนไม่มากเท่าท่ีควร 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานหนักบ้าง น้อยบ้าง 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ มีความก้าวหน้าแต่ต้องใช้เวลา 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ก็ด ี
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ระบบความปลอดภัยดี 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ความจ าเป็นส่วนตัว 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณเติ้ง ปีโ้ป้ 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ คิดว่าได้รับเงินเดือนน้อยไปหน่อย 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานจ าเจ 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ เรื่อยๆ  
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ใช้ลูกน้องเก่ง 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ มลพิษเยอะ 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ อยากลาออก 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณโจว ลู่จวิน 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ พอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับ  
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ ซ้ าซาก น่าเบื่อ 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่มีความก้าวหน้าเท่าไหร่นัก 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เฉยๆ  
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ไม่ค่อยก้าวหน้า ไม่มีอนาคต 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณเจ้า หงจุน 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ รายได้น้อย แต่มีค่าใช้จ่ายเยอะ 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ ไม่มีปัญหา 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่ขอออกความเห็น 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ไม่ขอออกความเห็น  
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ทุกอย่างก็ปรกติดี เพียงอยากให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเวลาท างาน เช่นรองเท้า 

บริษัทจัดให้ ณ วันแรกที่เข้าท างาน 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ มีปัญหากับผู้บังคับบัญชา 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณเฉิน เจียวั้ง 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ชั่วโมงค่าล่วงเวลาน้อยไป ไม่พอเลี้ยงครอบครัว 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ น่าเบื่อ  
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างช้า 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ด ี
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยก็ใช้ได้ 
 
6. สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ความก้าวหน้าน้อย งานไม่มีอนาคต 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณม่า เซียวเซียว 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ คอ่นข้างต่ าไป ไม่พอใช้จ่าย 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ ในส่วนงานเชือม ถ้างานไม่ยุ่งมาก สามารถปรับลดคนงานหนึ่งคน คุมเครื่องจักร 

สองเครื่อง 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ เรื่อยๆ  
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ไมมี่ปัญหา 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เงินเดือนน้อยกว่าที่ใหม่ 

 
........................................................... 



 82 

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณหร้ว หยวน 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ค่าล่วงเวลาน้อยไป 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ ปกติ 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ เป็นไปแบบเรื่อยๆ  
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ หัวหน้างานไม่ดี ไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ใช้ได้ 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ต้องการลาออก 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณซิน ตง 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เงินเดือนน้อยไป 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานหนัก แต่บางคนงานน้อย 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่มี 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ไม่ขอออกความเห็น 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ดีมาก 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ รู้สึกหน้าที่งานที่ได้รับไม่เหมาะสมกับตนเอง 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณเทียน จึ้งเหิง 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ได้รับเงินเดือนต่ ากว่าที่อื่น 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานหนัก 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ก็ด ี
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ด ี
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เงินเดือนน้อยกว่าบริษัทใหม่ 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณหวง เฟย 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เงินเดือนค่อนข้างต่ า ค่าล่วงเวลาน้อย  
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานน้อย 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่ขอออกความเห็น 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ หัวหน้างานไม่มีความรับผิดชอบ ไม่สนใจในงานที่ท า 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่มีปัญหา 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ค่าตอบแทนน้อย 

 
........................................................... 



 86 

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณอู๋ มินหลิง 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ รู้สึกได้รับเงินเดือนน้อยไป 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ เฉยๆ  
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ เฉยๆ  
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ก็ด ี
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ได้งานบริษัทใหม่ 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณกู้ เจ้า 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เงินเดือนน้อยกว่าบริษัทอื่น 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานหนักเป็นช่วงๆ  
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เฉยๆ  
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เฉยๆ  
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ต้องการลาออก 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณคุ้ย เฟ้ิง 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ น้อยเกินไป 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานค่อนข้างยุ่งยาก 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ น่าจะมีโอกาสก้าวหน้า แต่ใช้เวลานาน 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เฉยๆ  
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เฉยๆ  
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ รายได้น้อยเกินไป 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณจ ูไป่ 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ปกต ิ
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ เบาบ้าง  
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ก็ด ี
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ก็ด ี
 
6. สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ เหตุผลสว่นตัว 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณอี้ จุ้นเค๋อ 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เงินเดือนต่ าไป ควรจะจ่ายค่าล่วงเวลาให้มากขึ้น 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานค่อนข้างหนัก 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ เฉยๆ  
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ก็ด ี
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ภายในโรงงานอากาศค่อนข้างร้อยเกินไป 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ได้งานใหม่ทีค่ิดว่าดีกว่าเดิม 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณลี จุ้นเชียง 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ น้อยไปหน่อย 
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ งานหนักเป็นบางครั้ง 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่เห็นความก้าวหน้า 
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ นิสัยด ี
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ อากาศไม่ค่อยดี 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ต้องการลาออก 

 
........................................................... 
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ คุณหล้ว จีหั๋ว 
 
1.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ เงินเดือนคอ่นข้างต่ า ค่าล่วงเวลาน้อย  
 
2.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร 
 ตอบ ก็ดี 
 
3.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างานในบริษัทอย่างไร 
 ตอบ ท าไปเรื่อยๆ  
 
4.  ท่านมีความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในบริษัทอย่างไร  
 ตอบ การสั่งงานไม่มีระบบ 
 
5.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย บรรยากาศในการท างานของ

บริษัทอย่างไร 
 ตอบ ไม่ค่อยชอบ 
 
6.  สาเหตุใดที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออกจากบริษัทอย่างไร  
 ตอบ ไม่ชอบงานที่ท าอยู่ 

 
........................................................... 
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ประวัติผู้ศึกษา 

 
นาย ฐิติวิชญ์ วิทยะคุณารัตน์ เกิดเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
เม่ือปีการศึกษา 2538 และศึกษาต่อในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในปีการศึกษา  2552 ปัจจุบันท างานที่   
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