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Abstract
 

 The purpose of this study was to develop the personnel’ s core competency indicators of Winsome Green 

Company Limited in 9 aspects : 1) Teamwork & Collaboration 2) Accountability & Commitment 3) Quality Mindedness 

& Service Mind 4) Communication Ability 5) Change Management 6) Problem Solving & Decision Making 7) Analysis 

& Planning 8) Leadership and 9) Personnel Management 

  The research consisted of two parts. The first part consisted of the develop of personnel’s core competency 

indicators The second was the study of the opinion of the specialists to develop the indicators factor of the  

personnel’ s core competency by Delphi Technique. The samples of the study were 23 specialists. The research 

instrument was a questionnaire that use to collect the data by 2 rounds. The data were analyze by using median 

and interquartile range. The results were as follows :

       The 71 indicators of final analysis were considered to be the indicators for development of personnel’s core 

competency indicators at Winsome Green Company Limited: 10 indicator for Teamwork & Collaboration,  

10 indicator for Accountability & Commitment, 7 indicators for Quality Mindedness & Service Mind, 9 indicators for 

Communication Ability, 7 indicators for Change Management, 5 indicators for Problem Solving & Decision Making,  

5 indicators for Analysis & Planning, 10 indicators for Leadership and 8 indicators for Personnel Management.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร บริษัท วินซ่ัม กรีน จ�ากัด ตามกรอบแนว 

ความคิดหลักของบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด จ�านวน 9 ด้าน คือ 1) ด้านการท�างานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ 2) ด้านความรับผิดชอบ

และยึดมั่นตามสัญญา 3) ด้านส�านึกด้านคุณภาพและบริการ 4) ด้านความสามารถในการส่ือความ 5) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

6) ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 7) ด้านการวิเคราะห์และวางแผน 8) ด้านภาวะผู้น�า และ 9) ด้านการบริหารบุคลากร การด�าเนิน

การวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรและ ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็น

ของผูเ้ชีย่วชาญและยนืยนัว่าตัวช้ีวดัความสามารถหลกัทีอ่อกแบบเป็นสมาชกิของแต่องค์ประกอบของตวัชีว้ดั กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและด�าเนินการด้านการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด จ�านวน 23 คน  

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย จ�านวน 2 รอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
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มนุษย์กับการพัฒนาเป็นของคู่กัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษย์

จ�าเป็นต้องรับการพัฒนาทั้งนี้เพราะการพัฒนาจะช่วยท�าให้มนุษย์ 

มีศักยภาพในตนเองเพิ่มขึ้น ถ้าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การใน

อนาคตนั้น เราจะต้องเตรียมการวางแผนเพื่อพัฒนาคน และมูลค่า

ทีใ่ส่ลงไปในคน ณ ปัจจบุนัจะต้องสมัพนัธ์และสอดคล้องกนักับมลูค่า

เพิ่มขององค์การที่ก�าหนดไว้ในอนาคตด้วย โดยปกติองค์การหนึ่งๆ 

น้ันมักจะมีบุคลากรประเภทอายุงานน้อย ปานกลาง และมาก  

ผสมผสานกันอยู่มากมาย มีทั้งคนเก่าและคนใหม่ องค์การจ�าเป็น 

ที่จะต้องวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ

ได้จรงิว่า จะพฒันาคนในแต่ละช่วงอายงุานทีแ่ตกต่างกนันัน้อย่างไร 

จงึจะเกดิระดบัความสมดลุในเชงิความรูค้วามสามารถ และเก้ือหนนุ

ท�าให้บุคคลเหล่าน้ันสามารถท�างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(กิตติ บุนนาค, 2549 หน้า 21-22) ปัจจุบันองค์กรในต่างประเทศ

ได้น�า Competency มาใช้ในการบริหารงานอย่างกว้างขวางโดย

เฉพาะอย่างยิ่งงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา  

การพัฒนา การประเมินผลงาน และการรักษาบุคลากรในองค์กร 

Competency ช่วยให้ผลงานของบุคลากรตรงตามความต้องการ

ขององค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์กร 

มคีวามได้เปรียบเชงิการแข่งขันเพิม่ขึน้ นอกจากนีแ้นวคดิ Compe-

tency ยังเช่ือมโยงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งเป็น 

องค์กรที่ผู้บริหารทั้งหลายใฝ่ฝันที่จะสร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ แนวคิด 

Competency จึงได้รับความสนใจแพร่หลายมากขึ้นตลอดมา 

Competency เพิม่จะได้รับความสนใจและกล่าวขานถงึอย่างจรงิจงั

ในประเทศไทยเม่ือไม่กี่ปีมาน้ีเอง (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549  

หน้า 11)

 การบรหิารทรพัยากรบคุคล ถอืว่าเป็นความท้าทายก้าวใหม่

ของงานบรหิารทรพัยากรบคุคลทีม่กีารน�าเสนอกลยทุธ์ของรปูแบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใหม่เข้ามาสู่วงการบริหารที่ก้าวไป

ข้างหน้าด้วยองค์ความรู้ใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดนัย 

เทียนพุฒิ, 2540, หน้า 3) และสิ่งหนึ่งที่ควรค�านึงถึง คือ การสร้าง

ผลการวิจัยพบว่า
 ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด จ�านวน 71 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยด้านการท�างานเป็นทีม 

และการให้ความร่วมมือ 10 ตัวชี้วัด ด้านความรับผิดชอบและยึดมั่นตามสัญญา 10 ตัวชี้วัด ด้านส�านึกด้านคุณภาพและบริการ 7 ตัวชี้วัด 

ด้านความสามารถในการสื่อความ 9 ตัวช้ีวัด ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 7 ตัวช้ีวัด ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 5 ตัวชี้วัด  

ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน 5 ตัวชี้วัด ด้านภาวะผู้น�า 10 ตัวชี้วัดและด้านการบริหารบุคลากร 8 ตัวชี้วัด

ค�าส�าคัญ : ตัวชี้วัด, สมรรถนะหลัก, การบริหารงานบุคคล

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเช่ือมโยงกันมากขึ้น  

มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลกท่ีจ�าไปสู ่กติกาการค้า 

และการลงทุนระหว่างประเทศใหม่ รวมท้ังแนวโน้มการพัฒนาสู่

เศรษฐกจิยคุใหม่ทีม่เีทคโนโลยแีละการใช้ความรูเ้ป็นฐานการพฒันา 

ท�าให้ต้องเร่งเตรียมความพร้อมท้ังการสร้างระบบกลไกและ 

พัฒนาคนให้สามารถปรับตัวอย่างรู้เท่าทันได้รวดเร็ว (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2544, หน้า 10) 

และจากการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่หยุดยั้งเป็นความท้าทายทางการ

แข่งขันที่ส�าคัญที่สุดที่องค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญก็คือการปรับตัวให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงองค์กรธุรกิจต้องปรับตัวให้สามารถเรียนรู้

อย่างรวดเร็ว คิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาและใช้กลยุทธ์

ใหม่ๆ ให้เร็วขึ้น (ศุภณัฐ ชูชินปราการ, 2544, หน้า 51)

 ขณะเดียวกัน ลักษณะของงานก็จะเปลี่ยนไปโดยมุ่งกระตุ้น

ให้พนกังานท�างานได้ดยีิง่ขึน้ในรปูแบบของการเพิม่ปรมิาณงานโดย

ให้มีความรับผิดชอบ มีอิสระและสามารถควบคุมงานของตนเองได้

มากขึ้น ด้วยคุณลักษณะของงานท่ีต้องการความช�านาญหลายๆ 

อย่าง และการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ แต่ในงานย่อยๆ นั้น จะ

มีความส�าคัญภายในตัวเอง หากน�างานย่อยๆ มารวมกัน จะท�าให้

ได้งานใหญ่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้พนักงานก็จะได้รับข้อมูลย้อน

กลับถึงความมีประสิทธิผลของขีดความสามารถในการท�างาน 

ของตน (ดุจดาว ดวงเด่น, 2540, หน้า 1) ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องหัน

มาทบทวนและวิเคราะห์บทบาทพื้นฐานตลอดจนขีดความสามารถ

ของตน เพื่อท่ีจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้     

ซึ่งทรัพยากรบุคคลนั้นจะเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ 

ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2543, 

หน้า 12)

 การวางแผนการพัฒนาคนล่วงหน้าเปรียบเสมือนหนึ่ง

เป็นการเตรียมการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ล่วงหน้า

ให้แก่องค์การในอนาคตโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วต้องถือว่า
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วัฒนธรรมในองค์กร โดยการจัดการบริหารงานเพื่อให้การและสิ่งที่

ควรค�านงึถงึ คอื การสร้างวฒันธรรมในองค์กรโดยการจดัการบรหิาร

เพื่อให้การด�าเนินงานเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งจะ 

ส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายไดซ้ึ่ง (สุทธินี ศรีสะอาด, 2545, 

หน้า 2) ที่เห็นว่าควรเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการหรอืพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้ดขีึน้ เพราะถอืเป็นช่วงโอกาส

อันดีในการที่จะได้เรียนรู้กับทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นกลไก

ส�าคัญในการท�าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและไม่เพียงแต่

จะเป็นโอกาสที่จะท�าให้องค์กรอยู่รอดเท่าน้ัน แต่ยังท�าให้องค์กร 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร

จ�าเป็นต้องเข้าใจถงึเนือ้หาเก่ียวกบัขดีความสามารถหลกัขององค์กร 

(Core Competency) และน�าไปขยายผลในการบริการงานบุคคล

บนพื้นฐานของทักษะความรู ้และความสามารถต่อไป (เดชา  

เดชะวัฒนไพศาล, 2543, หน้า 12)

 ขีดความสามารถหลักมีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาถึงขีด

ความสามารถขององค์กรและขีดความสามารถหรือมาตรฐานของ

พนกังานแต่ละต�าแหน่งงานและขดีความสามารถของพนกังานแต่ละ

บุคคล ซึ่งประโยชน์ของการศึกษาขีดความสามารถท�าให้องค์กร 

ได้รู ้ถึงขีดความสามารถหลักขององค์กรในการด�าเนินธุรกิจ  

ขดีความสามารถที่เป็นมาตรฐานในงานของแต่ละงานและขดีความ

สามารถของบุคลากรท่ีแท้จริงในองค์กร ซ่ึงจะส่งผลถึงขีดความ

สามารถหลกัในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กรด้วย โดยจะท�าให้องค์กร

สามารถวางแผนรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต วางแผนยกระดบั

ทกัษะของก�าลงัคน การปรบัปรงุการท�างาน การปรบัปรงุระบบการ

บริการงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับขีดความสามารถหลัก (ดนัย  

เทียนพุฒิ, 2540, หน้า 26) นอกจากนี้ข้อมูลขีดความสามารถหลัก

ขององค์กรยังสามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้กับงาน

บรหิารจดัการทรัพยากรมนษุย์ได้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการจดั

ท�ากลยทุธ์และการวางแผนธรุกจิ การบรหิารผลการปฏบิตังิาน การ

ออกแบบงาน การวางแผนทดแทนต�าแหน่ง ระบบข้อมูลทรัพยากร

มนุษย์ การพัฒนาอาชีพ การสรรหาบุคลากร การเจรจาต่อรอง  

และการพัฒนาบคุลากร (Rylatt, A.&Lohan, K., 1995, p.59) รวม

ทั้งเกณฑ์พื้นฐานในการก�าหนดค่าจ้างแรงงานและผลประโยชน์

ตอบแทนซึ่งข้อมูลเก่ียวกับขีดความสามารถต่างๆ เหล่านี้จะท�าให้

องค์กรสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการท�างาน

เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากรต่อไป (พฒุ ิเด่นสมพรพันธ์, 

2543, หน้า 2)

 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จะ

ต้องพัฒนาขีดความสามารถหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานและก้าวทันต่อสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จ�าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือ

บริหารจัดการใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเตรียม บริษัท วินซั่ม กรีน 

จ�ากัด ได้ด�าเนินการทางธุรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณค่าของ

องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารจัดการและกลยุทธ์

ทางธุรกิจ จึงท�าให้ทราบว่าทุกหน่วยงานเปรียบเสมือนเป็น 

หน่วยงานหวัใจส�าคัญ ดงันัน้ จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องศึกษาขดีความ

สามารถหลักของบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาของผู้

เชี่ยวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องและด�าเนินการด้านการพัฒนาตัวชี้วัด 

ขดีความสามารถหลักของบคุลากรในบริษทั วนิซ่ัม กรนี จ�ากดั ท�าให้

ได้มาซึง่ขดีความสามารถหลกัทีจ่�าเป็นของบรษัิท จ�านวน 9 ด้าน คอื 

ด้านการท�างานเป็นทีม และการให้ความร่วมมือ ด้านความรับผิด

ชอบและยดึมัน่ตามสญัญา ด้านส�านกึด้านคณุภาพและบรกิาร ด้าน

ความสามารถในการสือ่ความ ด้านการบรหิารการเปลีย่นแปลง ด้าน

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน 

ด้านภาวะผู้น�าและด้านบริหารบุคลากร 

 จากขีดความสามารถหลักบุคลากรทั้ง 9 ด้านนี้ พบว่าได้มี

การน�ามาใช้เป็นระยะเวลานานแต่ทางผู้บริหาร บริษัท วินซั่ม กรีน 

จ�ากัด มิได้ให้ความสนใจและจัดท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ผู้วิจัยเห็นสมควรที่จะน�ามา

ท�าการวิจัยและเพื่อเป็นการน�าขีดความสามารถที่มีอยู่แล้วนั้นมา

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สืบเนื่องจากว่าทางบริษัท วินซั่ม กรีน 

จ�ากัด ได้มุ่งเน้นในเรื่องของทางด้านคุณภาพและบริการจึงให้ความ

ส�าคัญกับตัวชี้วัดขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเป็น 

อย่างมาก และทางบริษัท วินซ่ัม กรีน จ�ากัด ยังพบว่าเป็นปัญหา

ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับพนักงานและผู้บริหารในการบริการจัดการ

และหากสามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยในการด�าเนินการ 

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถหลักของพนักงานและผู้บริหารได้

แล้วจะท�าให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนา 

ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท วินซั่ม กรีน 

จ�ากัด ซ่ึงผลของการศึกษาจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับบุคลกร

โดยรวมของบริษัทและยังใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในการน�าตัวช้ีวัดขีด

ความสามารถที่จะศึกษาได้ไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากร 

เกณฑ์ในการประเมินผล เกณฑ์พื้นฐานในการก�าหนดค่าจ้างและ 

ผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ การปรับรูปแบบ การด�าเนินงานของ

องค์กรทีต้่องการข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัขดีความสามารถ เกณฑ์ด้าน

ด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานหรือเกณฑ์ในการ

หาความจ�าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน 

ความสามารถต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวจิยัคร้ังนี ้มวีตัถุประสงค์การวจิยัเพือ่การพัฒนาตัวชีว้ดั

ขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน บริษัท วินซ่ัม กรีน จ�ากัด 

มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

  1.  เพือ่ออกแบบตวัชีว้ดัความสามารถหลกัของบคุลากรใน

บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด

      2. เพ่ือประเมนิความเหมาะสมของตวัชีว้ดัขดีความสามารถ

หลักของบุคลากรใน บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด  

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้อง

และด�าเนินการด้านการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของ

บุคลากรใน บริษัท วิน ซ่ัม กรีน จ�า กัด จ�านวน 18 คน  

และนักบริหารจากภายนอกบริษัท อีกจ�านวน 5 คน

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญที่

เกี่ยวข้องและด�าเนินการด้านการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถ

หลักของบุคลากรในบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ได้แก่ ผู้บริหารบริษัท 

วนิซัม่ กรีน จ�ากดั จ�านวน 18 คน และนกับรหิารจากภายนอกบรษิทั

ที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินการด ้านการพัฒนาตัว ช้ีวัด 

ขีดความสามารถหลักของบุคลากร จ�านวน 5 คน รวมเป็นจ�านวน 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งได้มาจากการใช้เทคนิคแนะน�าอ้างอิง

แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 2. ตัวแปรที่ศึกษา

  ตัวแปรที่ศึกษาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของ

บุคลากรในบริษัท บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด โดยประยุกต์ใช้เทคนิค

การวิจัยแบบเดลฟาย จ�านวน 9 ด้าน ดังนี้

   1. ด้านการท�างานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ 

(Teamwork & Collaboration)

  2. ด ้ านความรับผิดชอบและยึดมั่นตามสัญญา 

(Accountability & Commitment)

  3. ด้านส�านึกด้านคุณภาพและบริการ (Quality  

Mindedness & Service Mind)

  4. ด้านความสามารถในการสื่อความ (Communica-

tion Ability)

  5. ด ้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change  

Management) 

  6. ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem 

Solving & Decision Making)

  7. ด้านการวิเคราะห์และวางแผน (Planning &  

Analytical)

  8. ด้านภาวะผู้น�า (Leadership)

  9. ด้านการบริหารบุคลากร (Personnel Manage-

ment)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องและด�าเนินการด้านการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถ

หลกัของบคุลากรในบรษิทั วนิซ่ัม กรนี จ�ากดั ซ่ึงได้แก่ ผูบ้รหิาร และ

นักบริหารภายนอกบริษัทที่มีประสบการณ์ในการด�าเนินการด้าน

การพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ที่เก่ียวข้องและด�าเนินการด้านการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถ

หลกัของบคุลากรในบรษิทั วนิซัม่ กรนี จ�ากดั ได้แก่ ผูบ้รหิาร 18 คน 

และนักบริหารจากภายนอกบริษัทที่มีประสบการณ์ในการด�าเนิน

การด้านการพฒันาตวัช้ีวดัขดีความสามารถหลกัของบคุลากร 5 คน 

รวมเป็นจ�านวนผูเ้ชีย่วชาญท้ังส้ิน 23 คน โดยผู้วจัิยท�าการเลอืกกลุม่

ตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ

  ผู ้วิจัยท�าการคัดเลือกผู ้ เชี่ยวชาญที่ ใช ้ในการวิจัย  

โดยก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญว่าต้องมีคุณสมบัติ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างน้อย 1 ข้อดังนี้

  1. เป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในต�าแหน่งรองประธาน

ฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการสาขาของบริษัท วินซั่ม กรีน 

จ�ากัด

  2.  เป็นนกับรหิารจากภายนอกบรษิทัทีท่�าหน้าทีใ่นการ

บรหิารจดัการและหรอืเป็นผูมี้ส่วนเกีย่วข้องและหรอืมปีระสบการณ์

ในการด�าเนินการด้านการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของ

บุคลากร

  ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ

  จากการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญในการวิจัยโดยใช้เกณฑ์ 

ข้างต้นผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจ�านวน 

23 คน ในขั้นต้น และทั้ง 23 คน เป็นผู้เสนอรายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดเช่นเดียวกันตามวิธีการ

คดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ โดยใช้เทคนคิแนะน�าอ้างองิแบบลกูโซ่ (Snowball 

Sampling) ผู ้วิจัยได้ติดต่อและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อ 

ผูเ้ชี่ยวชาญที่ได้รับการคดัเลอืกด้วยตนเองจนได้ผู้เชีย่วชาญที่เต็มใจ

ให้ความร่วมมือจ�านวนทั้งสิ้น 23 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถ

หลักของบุคลากรในบริษัท วินซ่ัม กรีน จ�ากัด ในครั้งนี้ ได้แก่ 

แบบสอบถามส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย 

ในรอบที่ 1 โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด แบบประมาณค่า 

5 ระดบั จ�านวน 112 ตวัชีว้ดัโดยผ่านการพจิารณาจากผูท้รงคุณวฒุิ

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้จ�านวน 5 คน 

 แบบสอบถาม ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค 

เดลฟายในรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบประมาณค่า  

5 ระดับ ซึ่งมีข้อค�าถาม 112 ตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คะแนน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดว่าเหมาะสมหรือไม่ เมื่อได้ค�าตอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ามาท�าแบบสอบถาม เหมือนกันกับแบบสอบถาม

ในรอบที่ 1 ทุกประการ แต่ได้เพิ่มเติมในส่วนของการแสดงค่าสถิติ 

ได้แก่ ค่ามธัยฐาน ค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ ทีค่�านวณได้จากค�าตอบ

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 พร้อมทั้งแสดงต�าแหน่งค�าตอบของ

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเพื่อส่งกลับไปให้ผู ้เชี่ยวชาญยืนยันค�าตอบ 

อีกครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยประยุกต์ใช้

เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median หรือ Md) เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการก�าหนดตัวชี้วัดขีดความสามารถของ

บคุลากรในบริษทั วนิซ่ัม กรนี จ�ากดั ผูว้จิยัน�าข้อมลูจากแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก�าหนดน�้าหนักและความหมาย 

ดังนี้

 5  หมายถงึ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้เป็นตวัชีว้ดั อยูใ่นระดบั

มากที่สุด

 4 หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดอยู ่ใน 

ระดับมาก

 3  หมายถงึ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้เป็นตวัชีว้ดัอยูใ่นระดับ

ปานกลาง

 2 หมายถึง มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นตัวชี้วัดอยู ่ใน 

ระดับน้อย

 1  หมายถงึ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใช้เป็นตวัชีว้ดัอยูใ่นระดับ

น้อยที่สุด

  มีเกณฑ์การวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน ส�าหรับความคิดเห็น

ของกลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญได้ก�าหนดไว้ ดังนี้ (พงศ์ศิริ ส�าลี, 2525,  

หน้า 20)

   4.50 ขึ้นไป หมายถึง ข้อความนั้นมีความเหมาะสม 

มากที่สุดที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด

   3.50–4.49 หมายถึง ข้อความนั้นมีความเหมาะสม 

มากที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด

   2.50–3.49 หมายถึง ข้อความนั้นมีความเหมาะสม 

ปานกลางที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด

   1.50–2.49 หมายถึง ข้อความนั้นมีความเหมาะสม 

น้อยที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด

   ต�่ากว่า 1.50 หมายถึง ข้อความนั้นมีความเหมาะสม 

น้อยที่สุดที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด

      รอบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

เพื่อหาค่ามัธยฐานและหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซ่ึงใช้เป็น

บรรทัดฐานในการสรุปความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ แล้วน�าค่า

มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ได้ไปแสดงในแบบสอบถาม

รอบที่ 2 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง

 รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับแบบสอบถาม 

รอบที่ 1 โดยใส่ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย ระหว่างควอไทล์และแสดง

ต�าแหน่งค�าตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเพื่อยืนยันค�าตอบอีกครั้ง

หลังจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้ผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าฐานนิยม ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์หาค่าของข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด  

ซึ่งเป็นวิธีในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางวิธีหนึ่ง ซึ่งในรอบที่ 2 

ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานและค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์เพือ่พจิารณาฉนัทามต ิซึง่สรปุเกณฑ์ทีเ่หมาะสมใน

การพิจารณาได้ดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน 
 ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ส รุ ปผลว ่ า เ ป ็ นตั ว ชี้ วั ด  

ขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท วินซ่ัม กรีน จ�ากัด 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ส�าหรับค�าตอบ

ทีไ่ด้จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ในรอบ

ที ่2 ค่าสัมบรูณ์ของผลต่างระหว่างฐานนยิมกบัมธัยฐานและค่าพสิยั 

ระหว่างควอไทล์ เพื่อพิจารณาฉันทามติ ซึ่งสามารถสรุปเกณฑ์ 

ที่เหมาะสมในการพิจารณา ได้ดังนี้

 1.  เป็นตัวชี้วัดที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป

 2.  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50

 3.  ค่าความสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน

กับฐานนิยมมีค่าไม่เกิน 1

สรุปผลการวิจัย 
 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีรายละเอียดพอสรุปได้ 

ดังนี ้
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 จ า ก ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า ตั ว ชี้ วั ด 

ขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด  

ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายท�าให้ได้ตัวชี้วัดขีดความสามารถ

หลักของบุคลากรในบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ที่ผ่านความคิดเห็น

จากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 23 คน ทีม่คีวามสอดคล้องว่าเหมาะสมและ

สามารถจะน�าไปใช้เป็นตวัช้ีวัดขดีความสามารถหลกัของบคุลากรใน

บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ได้จ�านวน 9 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านการท�างานเป็นทีม

และการให้ความร่วมมือ

  ไม ่สามารถน�ามาใช ้เป ็นตัวช้ีวัดขีดความสามารถ 

หลกัได้ 3 ตวัชีว้ดั และได้รบัฉนัทามตว่ิาสามารถน�ามาใช้เป็นตวัชีว้ดั 

ขีดความสามารถหลักได้ จ�านวน 10 ข้อ ดังนี้

  1) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

  2) ความรับผิดชอบของตนเองในทีมงานยอมรับความ

คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของสมาชิก เคารพและปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงร่วมกันของทีมงาน

  3) ให้ความช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าต่อผู้อื่นก่อนที่ 

ผู้อื่นจะร้องขอความช่วยเหลือ

  4) สามารถปฏบิตังิานในทีม่ทีีมงานหลากหลาย ทีมงาน

ทั้งภายนอกภายในองค์กร

  5) มีทัศนคติที่ดีต่อการท�างานเป็นทีม

  6) รบัผดิชอบการด�าเนนิงานในส่วนทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ให้บรรลุตามระยะเวลาที่ตกลง

  7) ปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของทีมงานเพื่อมุ ่งสู ่

เป้าหมายตามที่องค์กรก�าหนด

  8) ปฏบิตัตินในฐานะสมาชิกของทมีงานในสถานการณ์

ต่างๆ ภายในองค์กรที่ดี

  9) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือมีพฤติกรรม

ที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของทีมงานสามารถ

บริหารจัดการความขัดแย้งภายในทีมงานได้

 2. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านความรับผิดชอบ

และยึดมั่นตามสัญญา 

  ไม ่สามารถน�ามาใช ้เป ็นตัวช้ีวัดขีดความสามารถ 

หลักได้ 2 ตัวชี้วัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัด 

ขีดความสามารถหลักได้ จ�านวน 10 ข้อ ดังนี้

  1) ปฏิ บัติ งานตามขอบเขตอ�านาจหน ้าที่ความ 

รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

  2) มีความรู้ ความเข้าใจในการอธิบายถึงคุณค่าของ

องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายบริหารจัดการและกลยุทธ์ของ

บริษัท

  3) มีความตระหนักกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานทั้ง

ของตนเอง ของบุคลากรอื่นที่ตนเองเกี่ยวข้อง

  4) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายภายใต้ข้อตกลงและระยะเวลาที่ก�าหนด

  5) มีการปรับเปล่ียนหรือเสนอแนวทางวิธีการในการ

ปฏบัิตงิานหรอืการประสานงานร่วมกบับคุลากรอืน่ เพือ่สร้างผลงาน

ให้เกิดขึ้น

  6) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ 

วิธีการปฏิบัติบางอย่างภายใต้กรอบที่ก�าหนดไว้

  7) ควบคุมการด�าเนินงานของทีมงานให้เป็นไปตาม

ทิศทางและบรรลุตามเป้าหมาย

  8) เป็นผู้น�าในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ 

  9) ร่วมก�าหนดคุณค่าขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

นโยบายบริหารจัดการและกลยุทธ์ขององค์กร

  10) กระตุน้สนบัสนนุบคุลากรและผู้ทีเ่กีย่วข้องให้ปฏบัิติ

โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

 3. ตวัชีว้ดัขดีความสามารถหลกัด้านคณุภาพและบริการ 

  ไม ่สามารถน�ามาใช ้เป ็นตัวชี้วัดขีดความสามารถ 

หลักได้ 4 ตัวชี้วัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัด 

ขีดความสามารถหลักได ้จ�านวน 7 ข้อ ดังนี้

  1) น�าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาใช้ตามท่ี

ตนเองรับผิดชอบ

  2) ปฏิบัติงานตามกระบวนการ ขั้นตอนเพ่ือให้ได้

คุณภาพของผลงานตามมาตรฐานที่ก�าหนด

  3) เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน

  4) เพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

  5) มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือกระบวนการพัฒนา

คุณภาพและบริการเข้ามาใช้ในองค์กร

  6) ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตาม 

ขั้นตอนมาตรฐานตามที่องค์กรก�าหนด

  7) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนมาตรฐานและระดับบริการที่องค์กรก�าหนด

  8) วเิคราะห์ข้อมลูและความเปลีย่นแปลงจากมาตรฐาน

คุณภาพที่ก�าหนดพร้อมประเมินผล

 4. ตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักด้านความสามารถใน

การสื่อความ 

  ไม ่สามารถน�ามาใช ้เป ็นตัวชี้วัดขีดความสามารถ 

หลักได้ 5 ตัวชี้วัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัด 

ขีดความสามารถหลักได้ จ�านวน 9 ข้อ ดังนี้ 
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 1) มีความเข้าใจค�าสั่งและท�างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้

อย่างถูกต้องครบถ้วน

 2) สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและงานต่างๆ ที่ได้รับ

มอบหมายให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

 3) สามารถรายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานภายใต้

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบได้

 4) มีความสามารถในการเขียนรายงานโดยอาศัยการ

วเิคราะห์งานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กระชับ ครบถ้วนและได้ใจความ

 5) เป็นผู ้ฟ ังท่ีดี โดยแสดงความสนใจในสิ่งที่ ผู ้อื่นพูด 

 6) สามารถวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับสารหรือผู้ฟังได้

 7) สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหารวมทั้ งการใช ้ค�าพูด  

ตลอดจนวิธีการน�าเสนอให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสื่อสารต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย

 8) มีชี้แจง โน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรในองค์กรเกิด 

ความเข้าใจ

 9) มีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจ 

ในการท�างาน

 5. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านการบริหารการ

เปล่ียนแปลงไม่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถ 

หลักได้ 5 ตัวชี้วัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัด 

จ�านวน 7 ข้อ ดังนี้

  1) ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งจะน�าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่สูงขึ้นได้

  2) ปฏิบตังิานในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้

  3) มีการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

  4) ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

  5) โน้มน้าวเพื่อจูงใจบุคลากรหรือผู ้ท่ีเก่ียวข้องให้

ยอมรบัโดยปฏบิตัติามแผนการด�าเนนิการเปลีย่นแปลง เพือ่ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

  6) ร่วมก�าหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  7) ร่วมบริหารนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้

เป็นไปตามทิศทางที่องค์กรก�าหนดได้

 6.  ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านแก้ปัญหาและ 

การตัดสินใจ 

  ไม่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักได้ 

5 ตัวชี้วัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวช้ีวัด จ�านวน 

5 ข้อ ดังนี้

  1) มีความรู ้และเข ้าใจในกระบวนการขั้นตอน 

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

  2) ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัย กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่มีอยู่เป็น

แนวทาง

  3) ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

  4) ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา โดยตดัสนิใจในรายละเอยีด

ของปัญหาที่ซับซ้อนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสม 

ภายใต้กรอบนโยบาย หรือแนวทางที่ก�าหนด

  5) มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางใน 

การแก้ไขปัญหาหรือประเด็นปัญหาด้านนโยบาย กลยุทธ์ของ 

องค์กรได้

 7. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านการวิเคราะห์และ

การวางแผน 

  ไม่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักได้ 

7 ตัวช้ีวัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดจ�านวน  

5 ข้อ ดังนี้

  1) มีความสามารถในการก�าหนดแผนการด�าเนินงาน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

  2) ปรับเปล่ียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม

  3) จัดสรรทรัพยากรส�าหรับทีมงานต่างๆ ที่เหมาะสม

  4) วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กร

  5) ปรับเปล่ียนแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวม

ขององค์กรตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

 8. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านภาวะผู้น�า 

  ไม่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดขี้ดความสามารถหลักได้ 

6 ตัวช้ีวัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัด จ�านวน  

 10 ข้อ ดังนี้

  1)  ปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบและ 

เป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย

  2)  มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน 

และของทีมงาน

  3)  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตาม 

เป้าหมาย

  4)  ให้ความร่วมมือ เสนอแนะความเห็นเพื่อปรับปรุง

การด�าเนินงานให้ดีขึ้น

  5)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 

ส�าหรับปัญหาในกรณีเร่งด่วน
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  6)  รับผิดชอบผลงานของทีมที่รับผิดชอบโดยรวมและ

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

  7)  เป็นผู้น�าในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ 

  8)  ประพฤตเิป็นตวัอย่างทีด่ ีและส่งเสรมิให้บคุลากรได้

แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

  9) พัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มระดับผลการปฏิบัติงาน 

ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา

  10) ส่งเสริมให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กรยอมรับและ

ปฏบิตัติามค่านยิมขององค์กร รวมทัง้สนบัสนนุให้มกีารปรบัปรงุและ

พัฒนาตลอดเวลา

 9. ตวัชีว้ดัขดีความสามารถหลักด้านการบรหิารบุคลากร 

  ไม่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักได้ 

4 ตัวชี้วัด ได้รับฉันทามติว่าสามารถน�ามาใช้เป็นตัวช้ีวัด จ�านวน  

8 ข้อ ดังนี้

  1) มีความสามารถในการอธิบายเป้าหมายในต�าแหน่ง

งานของตนเองได้

  2) มีความสามารถในการอธิบายวิธีการปฏิบัติงานใน

ต�าแหน่งงานของตนเองได้

  3) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง

  4) มีความสามารถในการให้ค�าปรึกษา แนะน�าวิธีการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในทีมงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

  5) กระตุน้ให้พนกังานถ่ายทอดความรู้และทกัษะทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในทีมงานได้

  6) มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ

และคุณสมบัติของบุคลากร

  7) มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายเป้าหมาย และ

แนวทางการพฒันาบคุลากรเพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการด้าน

บุคลากร

  8) พฒันาทกัษะในการสอนงาน และการ ให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาเพื่อให้บุคลากรสามารถน�าไปปฏิบัติได้

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัย ผู ้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นใน 

เร่ืองการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท  

วินซั่ม กรีน จ�ากัด จ�านวน 9 ด้าน คือ ด้านการท�างานเป็นทีมและ

การให้ความร่วมมือ ด้านความรับผิดชอบและยึดมั่นตามสัญญา  

ด้านส�านกึด้านคณุภาพและบรกิาร ด้านความสามารถในการส่ือความ 

ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านการแก้ปัญหาและการ 

ตดัสนิใจ ด้านการวเิคราะห์และการวางแผนด้านภาวะผูน้�า และด้าน

การบริหารบุคลากร ซึ่งสามารถน�ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านการท�างานเป็นทีม

และการให้ความร่วมมือ

    จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิด

เห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน

บริษัท วินซ่ัม กรีน จ�ากัด ด้านการท�างานเป็นทีมและการให ้

ความร่วมมอื กล่าวคือ บคุลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบของตนเอง ในทีมงาน ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก 

เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของทีมงาน สามารถปฏิบัติ

งานต�าแหน่งงานอื่นๆ ภายในทีมงานได้เป็นอย่างดี ให้ความช่วย

เหลือและให้ค�าแนะน�าต่อผู้อื่นจะร้องขอความช่วยเหลือ มีทัศนคติ

ที่ดีต่อการท�างานเป็นทีม รับผิดชอบการด�าเนินงานในส่วนที่ได้รับ

มอบหมายให้บรรลตุามระยะเวลาทีต่กลง ปฏิบัติงานในฐานะสมาชกิ

ของทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามที่องค์กร

ก�าหนดและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือพฤติกรรมที่ส่ง

เสริมสนับสนุนเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของทีมงานรวมถึงสามารถ

บริหารจัดการความขัดแย้งในทีมงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ (2543, หน้า 66) ได้กล่าวไว้ว่าการท�างาน 

เป็นทีม เป็นความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใน

ระดับเดียวกันหรือแตกต่างกันในธนาคาร เพื่อที่จะท�าให้งาน 

ที่ได้รับมอบหมายประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น ท้ังใน

แง่ของการดึงให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินงานภายใต้บรรยากาศในการท�างานท่ีดี และสามารถแสดง

พฤติกรรมตอบสนองในการท�างานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

 2. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านความรับผิดชอบ

และยึดมั่นตามสัญญา

  จากการสรปุผลการวจิยั พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามคดิเห็น

สอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน 

บรษิทั วนิซัม่ กรนี จ�ากดั ด้านความรบัผิดชอบและยดึมัน่ตามสญัญา 

กล่าวคือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการอธิบายถึง คุณค่าของ

องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายบริหารจัดการ และกลยุทธ์ของ

บริษัท ปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่

ได้รบัมอบหมาย มคีวามตระหนกักับเป้าหมาย ผลการปฏบิตังิานทัง้

ของตนเองและของบุคลากรอื่นที่ตนเองเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือการปฏิบัตงิานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อตกลงและระยะ

เวลาที่ก�าหนดมีการปรับเปล่ียนหรือเสนอแนวทางและวิธีการ 

ในการปฏบิตังิานหรอืการประสานงานร่วมกบับคุลากรอืน่ เพ่ือสร้าง

ผลกงานให้เกิดขึ้นเป็นผู้น�าในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ 

และมีการควบคุมการด�าเนินงานของทีมงานให้เป็นไปตามทิศทาง

และบรรลุ ตามเป้าหมาย บุคลากรมีส่วนร่วมก�าหนดคุณค่าของ

องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายบริหารจัดการและกลยุทธ์ของ
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องค์กร รวมถึงมีการกระตุ้นสนับสนุนบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้

ปฏิบัติงานโดยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 

 3. ตวัชีว้ดัขดีความสามารถหลกัด้านคณุภาพและบริการ 

  จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิด

เห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน

บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ด้านส�านึกด้านคุณภาพและบริการ กล่าว

คือ บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการ ขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพ

ของผลงานตามมาตรฐานที่ก�าหนด น�าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพมาใช้ตามท่ีตนเองรับผิดชอบ เก็บรวบรวมข้อมูลการ 

ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขการปฏิบัติงานบุคลากรมีส่วนร่วม ในการเสนอแนวทางด้าน

ส�านึกด้านคุณภาพและบริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขควบคุมและตรวจ

สอบการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานตามที่

องค์กรก�าหนด รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลและความเปลี่ยนแปลง

จากมาตรฐานคุณภาพที่ก�าหนดพร้อมประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร ประจ�าปี 2555  

ของบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด (2555, หน้า 15) ที่กล่าวไว้ว่า บริษัท  

วินซั่ม กรีน จ�ากัด มีความมุ ่ง ม่ันท่ีจะผลิตไอศกรีมภายใต ้

เครื่องหมายการค้า มิงโก้ ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการ

บริโภค ตามมาตรฐานของกองควบคุมอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุขและข้อก�าหนดด้านสุขลักษณะ และความปลอดภัยใน

อาหาร ร่วมทั้งมาตรฐานฮาลาล โดยการน�าระบบ GMP, HACCP 

และ HALAL มาใช้ในการควบคุมการผลิต การจัดเก็บ การบริการ

และการขนส่ง โดยบริษัท จะจัดหาและให้การสนับสนุนทรัพยากร

ต่างๆ เพ่ือให้ระบบด�าเนนิและพฒันาไปอย่างต่อเนือ่งมปีระสทิธภิาพ 

รวมทั้งใส่ใจในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

 4. ตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักด้านความสามารถใน

การสื่อความ 

  จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิด

เห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 

ในบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ด้านความสามารถในการสื่อความ  

กล่าวคือ บุคลากรมีความเข้าใจค�าสั่งและท�างานตามที่ได้รับมอบ

หมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและ

งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

สามารถรายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานภายใต้บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบได้ บุคลากรควรเป็นผู ้ฟังท่ีดี โดยแสดง 

ความสนใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดและสามารถวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับ

สารหรือผูฟั้งได้ สามารถปรบัเปลีย่นเนือ้หารวมทัง้การใช้ค�าพดูตลอด

จนวิธีการน�าเสนอให้เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะสื่อสารต่อกลุ่มเป้า

หมายและมวีธิช้ีีแจงเพือ่โน้มน้าวจงูใจให้บคุลากรในองค์กรเกดิความ

เข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจใน

การท�างานซึง่สอดคล้องกบั อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ ์(2546, หน้า 85-88) 

ที่กล่าวไว้ว่าผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีถือว่าเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเป็นผู้ฟังที่ดี ย่อมจะเป็นผู้ที่แสวงหาโอกาส

เพื่อรู้จักบุคคลใหม่ๆ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่พึ่ง

รู้จัก รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลต่างๆ ซึ่งจะท�าให้

ได้รบัความช่วยเหลอื ความร่วมมอืในการท�างานรวมทัง้ได้รบัข้อมลู

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการท�างาน

  5. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

  จากการสรุปผลการวิจัย พบว ่า  ผู ้ เช่ียวชาญมี 

ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของ

บคุลากรในบรษิทั วินซ่ัม กรนี จ�ากัด ด้านการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

กล่าวคือ บุคลากรจะต้องมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร ซ่ึงจะน�าไปสู่ประสิทธิภาพของ

องค์กรที่สูงข้ึนได้ สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตหน้าที่ความ 

รบัผดิชอบของตนภายใต้การเปล่ียนแปลงได้ มกีารเรยีนรูท่ี้จะปฏบิตัิ

งานร่วมกบัผูอ้ืน่ในองค์กรภายใต้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้ มกีาร

ประเมินผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและต้องม ี

การโน้มน้าวเพือ่จงูใจบคุลากรหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ยอมรบัโดยปฏบิตัิ

ตามแผนการด�าเนินการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ได้ รวมถึงบุคลากรมีส่วนร่วมก�าหนดทิศทางในการ

เปล่ียนแปลงองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดและร่วมบริหารนโยบายเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงให้เป็นไป

ตามทิศทางที่องค์กรก�าหนดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พุฒิ เด่นสมพรพันธ์ (2543, หน้า 67) ได้กล่าวไว้ว่าการบริการการ

เปล่ียนแปลงเป็นความสามารถทีจ่ะด�าเนนิงานหรอืแสดงพฤตกิรรม

ตอบสนองต่อโอกาสทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นหรอืค�าจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�า

ในสิง่ทีด่ขีึน้รวมถงึจะต้องมคีวามสามารถปฏิบตัติามได้โดยสามารถ

จัดการกับแรงต่อต้านต่างๆ ได้

 6. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านแก้ปัญหาและ 

การตัดสินใจ 

  จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิด

เห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน

บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ กล่าว

คือบุคลากรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน

การปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ความรบัผดิชอบของตนในการแก้ไขปัญหาโดยกฎ ระเบยีบ วธิปีฏิบัติ

ที่ มีอยู ่ เป ็นแนวทางและมีการก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที ่

หลากหลาย มีความชัดเจนในการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา 
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ด�าเนนิการแก้ปัญหาโดยตดัสนิใจในรายละเอยีดของปัญหาทีซ่บัซ้อน

จากประสบการณ์ในการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมภายใต้กรอบนโยบายหรอื

แนวทางที่ก�าหนด รวมถึงมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือประเดน็ปัญหาด้านนโยบาย กลยทุธ์

ขององค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุฒิ เด่นสมพรพันธ์ 

(2543, หน้า 66) ได้กล่าวไว้ว่า การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเป็น

ความสามารถในการตดัสนิใจเลอืกแนวทางเลอืกต่างๆ โดยท่ีสามารถ

ชีว้ดัได้ว่าทางเลอืกใดทีจ่ะเหมาะสมทีส่ดุ หากน�าไปปฏบิตัเิพือ่ใช้เป็น

วิธีการแก้ปัญหา

 7. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านการวิเคราะห์และ

การวางแผน

  จากการสรปุผลการวจิยัพบว่า ผู้เช่ียวชาญมคีวามคิดเห็น

สอดคล้องกนัว่า ตวัชีว้ดัขดีความสามารถหลกัของบคุลากรในบรษิทั 

วนิซัม่ กรนี จ�ากดั ด้านวเิคราะห์และการวางแผน กล่าวคอื บคุลากร

มีความสามารถในการก�าหนดแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

เป้าหมาย สามารถปรับเปลี่ยนข้ันตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อม มีการจัดสรรทรัพยากรส�าหรับทีมงานต่างๆ  

ที่ เหมาะสมและมีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมายขององค์กรตามสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงรวมทัง้มกีาร

วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในองค์กร  

ซึ่งสอดคล้องกับ จีระ หงส์ลดารมภ์ (2547, หน้า 6) ท่ีกล่าวไว้ว่า 

การวิเคราะห์และวางแผนสามารถเอาความคิดไปสร้างนวัตกรรม 

(Innovation) ได้ท�าให้งานที่เกิดประโยชน์และท�าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือร่วมงานดขีึน้ เพราะท�าอะไรมเีหตผุล สามารถมองข้อมลู

ดิบและยุ่งยากมาเป็นเรื่องง่าย สามารถมีความคิดหรือรูปแบบใหม่

ได้มองภาพกว้างได้และสามารถทายอนาคตหรือคาดเดาเหตุการณ์

ได้อย่างมีเหตุผล

 8. ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักด้านภาวะผู้น�า

  จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิด

เห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน

บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ด้านภาวะผู้น�า กล่าวคือ บุคลากรจะต้อง

ปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบและตามเป้าหมายที่ได้รับ

มอบหมายซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน

และของทีมงาน มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรล ุ

เป้าหมาย ให้ความร่วมมือเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการ

ด�าเนินงานให้ดีขึ้น มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ส�าหรับปัญหาในกรณีเร่งด่วนมีความรับผิดชอบผลงานของทีมงาน 

ทีร่บัผดิชอบโดยรวมและผลการปฏบัิตงิานของบคุลากร เป็นผู้น�าใน

การปฏบิตังิานในสถานการณ์ต่างๆ ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง

ทีด่แีละส่งเสรมิให้บคุลากรได้แสดงศกัยภาพในการปฏิบตังิานอย่าง

เต็มที่  มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มระดับผลการปฏิบัติงานที ่

รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน

องค์กรยอมรบัและปฏบิตัติามค่านยิมขององค์กรและสนบัสนนุให้ม ี

การปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์  

อัยยิมาพันธ์ (2546, หน้า 65-68) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้น�าถือเป็นปัจจัย

หลักขององค์กรและสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่กังวลมากที่สุด ในขณะน้ี

ไม่ใช่ความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจหรือความเคลื่อนไหว

ของคู่แข่งแต่เป็นเรื่องความสามารถในการสร้างภาวะผู้น�า เพื่อให้มี

ศกัยภาพทีส่ามารถน�าองค์กร สูก่ารเปลีย่นแปลงและก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง ผู ้น�าจะต้องเข ้าใจถึงความส�าคัญของดุลยภาพ 

ระหว่างคุณลักษณะกับความรู้ความสามารถ เพราะไม่ว่าเราจะมี 

ความสามารถเพียงไร เราจะไม่สามารถเป็นผู้น�าที่แท้จริงได้หาก

ปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม

 9. ตัวชีว้ดัขดีความสามารถหลักด้านการบรหิารบคุลากร 

  จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิด

เห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน

บรษิทั วนิซ่ัม กรนี จ�ากดั ด้านการบริหารบคุลากร กล่าวคอื บคุลากร

สามารถอธิบายเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติงานในต�าแหน่งของ

ตนเองได้และมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ค�าปรึกษาแนะน�าวิธีการปฏิบัติ

งานของบคุลากรในทมีงานเพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังานให้บคุลากร

ในทีมงามได ้ มีการมอบหมายงานให ้ เหมาะสมกับความรู ้  

ความสามารถและคุณสมบัติของบุคลากรและการมีส่วนร่วมในการ 

ก�าหนดนโยบายให้เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถและคณุสมบตัิ

ของบุคลากรและการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายเป้าหมาย 

และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ด้านบุคลากร รวมถึงมีการพัฒนาทักษะในการสอนงาน การให้ 

ค�าแนะน�าเพ่ือให้บุคลากรสามารถน�าไปปฏิบัติได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุทธินี ศรีสะอาด (2545, หน้า 78-79) ได้กล่าวไว้ว่า 

การบริหารบุคลากรก็เพื่อต้องการที่จะได้คนที่มีความรู ้ ความ

สามารถทีเ่หมาะสมกับองค์กรและสามารถพฒันาให้เป็นก�าลงัส�าคญั

ในการน�าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. การวจิยัในครัง้นีท้�าให้ได้ตวัช้ีวดัขดีความสามารถหลกัที่

เหมาะสมส�าหรบับรษิทั ซึง่ผูบ้รหิารสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การก�าหนดนโยบายวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรใน บริษัท วินซั่ม 

กรีน จ�ากัด ได้
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 2. ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าตัวชีว้ดัขดีความสามารถ

หลักที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งอาจจะเป็นการพัฒนาด้าน

การสอนงาน การให้ค�าปรึกษาหรือการฝึกอบรม เพื่อสอดคล้องกับ

นโยบายบริษัท อันจะมีผลท�าให้บุคลากรของบริษัทมีการพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น 

จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดย

ทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถน�าตัวช้ีวัดขีดความ

สามารถหลักที่ได้นี้ไปใช้ในการวางแผนการบริหารบุคลากรได้ เช่น 

ด้านการสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล การพิจารณาผล

ตอบแทน หรอืการโอนย้ายสบัเปลีย่นหน้าทีง่านเพือ่ความเหมาะสม

กับศักยภาพของบุคลากรนั้นๆ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  บริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด ควรให้ความสนใจและเห็น 

ถึ งความส� าคัญในการจัดท� าการวิจัย เ พ่ือประเมินตั วชี้ วัด 

ขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท วินซั่ม กรีน จ�ากัด  

ที่ผู ้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ทราบถึงขีดความสามารถ 

ของพนักงานในองค์กรและจะได้ทราบถึงการน�าตัวชี้วัดขีดความ

สามารถหลักของบุคลากรในแต่ละด้านไปใช้ประโยชน์ในการ 

ปฏบิตังิานให้องค์กรมุง่สูค่วามส�าเรจ็และรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน ในการเปิดแรงงานเสรี

 2. ควรมกีารตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิการงานทัง้ก่อน

และหลังการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อจะได้ทราบถึง

ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตลอดจนเพ่ือให้

ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาบุลากรให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับความต้องการ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลขององค์การสูงสุด

 3. ควรท�าการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้กับหน่วยงานของ

ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจะได้น�าไปพัฒนา

บุคลากรต่อไป
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