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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม กับองค์การที่มีการบริหารที่ดี (good practice) จํานวน 40 องค์การ ที่มีมูลค่าทาง
การตลาดอยู่ใน 200 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์การที่ได้รับรางวัลด้านการ
บริหารจัดการองค์การ หรือการรับรองด้วยระบบคุณภาพ หรือรางวัลที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ด้วยสถิติ
Kruskal-Wallis One-Way ANOVA ผลการศึ ก ษาปรากฏว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์ สํา หรั บ
ภาคอุตสาหกรรมทั้ง 5 มิติ 15 ตัวบ่งชี้ และ 85 เกณฑ์การพิจารณามีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับที่
เหมาะสม (IOC > 0.50) และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value > 0.05)
คําสําคัญ: เกณฑ์การประเมิน ทุนมนุษย์ อุตสาหกรรม สถิตินันพาราเมตริก
Abstract
The purpose of this research was to analyze the index of item objective congruence of
the human capital criteria for the industrial sector by using Kruskal-Wallis One Way ANOVA
with 40 good practice firms. The samples consist of the firms being in top 200 market
1

นิสิตปริญญาเอกวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, E-mail: supot_n2000@yahoo.com
2
อาจารย์ประจําวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, E-mail: chadcham@buu.ac.th
3
อาจารย์ประจําวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, E-mail: pattrawadee@buu.ac.th
4
อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
School of Economics, Bangkok University, E-mail: karnjana.s@bu.ac.th

29

BU ACADEMIC REVIEW

valued companies of SET or obtained a reward regarding organizational management, quality
management system, or human resource management. The results show that human capital
criteria for the industrial sector consisting of 5 dimensions, 15 indicators and 85 considered
criteria were of good content validity (IOC > 0.50) and the rating of four sample groups,
revealed no statistically significant difference at 0.05 levels (p-value > 0.05).
Keywords: Criteria, Human Capital, Industrial, Nonparametric
บทนํา
ความสามารถทางการแข่ง ขัน ที่ยั่ง ยืน เป็น ความ
ท้ า ทายขององค์ ก ารที่ จ ะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นเข้ า สู่ ยุ ค
เศรษฐกิจ บนพื้นฐานความรู้ในการแข่งขันทางธุรกิจใน
ปั จ จุ บั น (Krebs, 2008; Kwon, 2009) โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
แหล่ ง สร้ า งรายได้ ที่ สํ า คั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย ที่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) สูง ที่สุด (กระทรวงอุต สาหกรรม, 2554) การ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ ศั ก ยภาพของ
ภาคอุ ต สาหกรรมจึ ง เป็ น สิ่ ง สํา คั ญ (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, 2557) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทย
มุ่ ง พั ฒ นาประเทศในมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ เชิ ง ปริ ม าณ
ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมต้ อ งพึ่ ง พาความรู้ แ ละเทคโนโลยี จ าก
ต่างประเทศ ทําให้ประเทศไทยมีความสามารถทางการ
แข่งขันไม่ดีเท่าที่ควร จึงนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2555-2574 ที่มุ่งให้เกิดความสมดุลของการพัฒนา
ทั้ ง มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และทุ น มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิติของ “ทุน มนุษ ย์” ที่เ ป็น ปัจ จัย
สําคัญต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
และมั่ น คง ทํา ให้ อ งค์ ก ารมี ผ ลการดํา เนิ น งานที่ เ หนื อ
คู่แข่ง (Fleisher, Li, & Zhao, 2010)
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่
มี ตั ว ตน (intangible asset) ไม่ ส ามารถจั บ ต้ อ งได้
เหมื อ นสิ น ทรั พ ย์ อื่ น ๆ ความท้ า ทายจึ ง เป็ น เรื่ อ งของ
วิ ธี ก ารวั ด หรื อ การประเมิ น ว่ า ควรจะต้ อ งมี ลั ก ษณะ
อย่างไร จากการทบทวนวรรณกรรมในปัจจุบันพบว่า
เกณฑ์การประเมินทุนมนุษ ย์ที่มีอยู่เป็นเกณฑ์มหภาค
ระดับประเทศ เช่น เกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์ข อง
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สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) หรือเกณฑ์การประเมินทุน
มนุษย์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาของยุโรป (OECD) ในขณะที่เกณฑ์ที่จะใช้
ประเมินทุนมนุษย์ในระดับองค์การ ยังไม่ปรากฏชัดเจน
มี เ พี ย งแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งถือว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการ
พัฒนา ดังนั้น จากความสําคัญของทุนมนุษย์ องค์การ
แต่ละแห่งในภาคอุตสาหกรรมจําเป็นต้องประเมินเพื่อ
ตรวจสอบว่า ทุนมนุษย์ขององค์การเป็นอย่างไร พร้อม
รับมื อกั บการแข่ง ขันและเปลี่ย นแปลงได้ หรือ ไม่ (Le,
Gibson & Oxley, 2005; Kwon, 2009; Fitz-Enz,
2009) แต่สภาพปัจจุบันข้างต้นที่ยังไม่สามารถนําเกณฑ์
การประเมินทุนมนุษย์ที่มีอยู่มาใช้ประเมินทุนมนุษย์ใน
ระดับองค์การของภาคอุตสาหกรรมได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
เกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรม
ขึ้ น มาด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟายประยุ ก ต์ แ บบ EDFR
(Ethnographic Delphi Future Research) เพื่อเป็น
แนวทางประเมินทุนมนุษย์ขององค์การ อย่างไรก็ตาม
เกณฑ์ ดั ง กล่ า วได้ พั ฒ นาขึ้ น จากการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (experts) ด้านทุนมนุษย์ จํานวน
20 คน เท่านั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์
สํ า หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมกั บ องค์ ก ารที่ มี ก ารบริ ห าร
จัดการที่ดี (good practice) ด้วยการวิเคราะห์ค่า IOC
(Index of item Objective Congruence) ที่ได้รับ
ความนิย มและยอมรั บอย่ างกว้างขวางในระดับสากล
ในปัจจุบัน เพื่อให้เกณฑ์มีความตรงเชิงเนื้อหาที่สมบูรณ์
ขึ ้ น ซึ ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สมดุลและยั่งยืน
ต่อไป

Vol. 15, No.1, January - June 2016

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิง เนื้อหาของเกณฑ์ก าร
ประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรม
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่
องค์ก ารที่มี ก ารบริห ารองค์ ก ารที่ ดีที่ ได้ รับ รางวั ลด้ า น
การบริหารจัดการองค์การ หรือการรับรองด้วยระบบ
คุณภาพ หรือรางวัลที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
องค์การที่มีมูลค่าตลาดอยู่ใน 200 อันดับแรกของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ประจํา ปี 2557 (ตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย, 2557) และองค์ก ารใน
3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต ามแผนแม่บ ทการพัฒ นา
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากองค์การที่
มีการบริหารจัดการที่ดี (good practice)
จํานวน 40 องค์การ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม 2) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละ
ชิ้ น ส่ ว น และ 3) อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบดีเด่นด้าน
แรงงานของกระทรวงแรงงาน หรือรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่นของกระทรวงแรงงาน
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมของผู้วิจัยที่
พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคเดลฟายประยุกต์แบบ EDFR โดย
มีขั้นตอนดําเนินการวิจัยดังนี้
ติดต่อและส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์
ให้กลุ่มตัวอย่างผ่านอีเมล

วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่า IOC
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสถิตินันพาราเมตริก

ภาพที่ 1 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) จากองค์การที่มีการบริหารจัดการองค์การ
ที่ดี ที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดใน 200 อันดับแรกของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ ได้ รั บ รางวั ล สถาน
ประกอบดีเด่นด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน หรือ
รางวั ล อุ ต สาหกรรมดี เ ด่ น ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
จํานวน 40 องค์การ จาก 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) กลุ่ม
ที่ 1 องค์การที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดใน 200 อันดับแรก
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา นวน 10
องค์การ 2) กลุ่มที่ 2 องค์การในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม จํานวน 10 องค์การ 3) กลุ่มที่ 3 องค์การ

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จํานวน
10 องค์การ และ 4) กลุ่มที่ 4 องค์การในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 10 องค์การ
2. การเก็บข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
องค์การที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา และจัดส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างใน
ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2558 ผ่านอีเมล โดย
นําเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรม
ของผู้วิจัยที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคเดลฟายประยุกต์แบบ
EDFR กับผู้เชี่ยวชาญด้านทุนมนุษย์ จํานวน 20 คน ไป
จัดทําแบบสอบถามหาความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์
แบบ 3 ตั ว เลื อ ก คื อ คะแนนเท่ า กั บ 1 (เกณฑ์ ก าร
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ประเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์ มี ค วามเหมาะสมในการนํ า ไปใช้ )
คะแนนเท่ากับ 0 (เกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์มีบาง
ประเด็นที่ไม่แน่ใจในการนําไปใช้) และคะแนนเท่ากับ -1
(เกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์มีบางประเด็นที่ไม่เห็นด้วย
ในการนําไปใช้)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา
ด้วยการวิเคราะห์ค่า IOC และใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 4 กลุ่มด้วยสถิตินันพาราเมตริก (nonparametric
statistic) Kruskal-Wallis One-Way ANOVA เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ไม่สามารถยืนยันการแจกแจง
ของข้อมูล (distribution-free statistics) และข้อมูล
เป็นแบบมาตรอันดับ (ordinal scale) (Nachar, 2008)
ผลการวิจัย
1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ก ารกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
องค์ ก ารกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
(ร้ อ ยละ 55.00) รองลงไปมี สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น (ร้ อ ยละ

25.00) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 70.00) มีอายุระหว่าง 46-50 ปี (ร้อยละ 30.00)
มีการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท (ร้อ ยละ 62.50) และมี
ประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 21-25 ปี (ร้อยละ
30.00)
2. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามตรงเชิ ง เนื้ อ หาด้ ว ย
สถิตินันพาราเมตริก Kruskal-Wallis One-Way ANOVA
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์ สํ า หรั บ ภาค
อุตสาหกรรมทั้ง 5 มิติ 15 ตัวบ่งชี้ และ 85 เกณฑ์การ
พิจารณามีค่า IOC อยู่ในระดับที่เหมาะสม (IOC > 0.50)
ทุ ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา และค่ า ไค-สแควร์ ข องสถิ ติ
ทดสอบ Kruskal-Wallis One-Way ANOVA ก็ปรากฏ
ว่ า ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 4 กลุ่ ม มี ค วาม
คิดเห็นสอดคล้องกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (p-value > 0.05) สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์
สํ า หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมทั้ ง หมดมี ค วามเหมาะสม
ตามผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยสถิติ
นันพาราเมตริก
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
มิติบริบทพื้นฐาน (context)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีกลยุทธ์องค์การที่ให้ความสําคัญกับทุนมนุษย์
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีกลยุทธ์ด้านทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ
2 มีวิสัยทัศน์หรือนโยบายด้านทุนมนุษย์
3 มีกลยุทธ์ด้านทุนมนุษย์ในระยะยาว
4 มีค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมทุนมนุษย์
5 มีการสื่อสารกลยุทธ์ขององค์การให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีภาวะผู้นําเชิงสมรรถนะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงสมรรถนะ (competency) ของผู้บริหารที่พัฒนาเพิ่มขึ้น
2 มีการสื่อสารของผู้บริหารเกี่ยวกับการให้ความสําคัญต่อทุนมนุษย์
ขององค์การ

32

ค่า
IOC

1.00
1.00
0.93
0.98
0.90
1.00
0.95

สถิติทดสอบ
Kruskal-Wallis H
Chi-square df p-value
2.074

3

.557

3.412

3

.332
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยสถิติ
นันพาราเมตริก (ต่อ)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
3 มีแผนงานหรือโครงการพัฒนาภาวะผู้นําที่ต่อเนื่อง
4 มีการกําหนดสมรรถนะของผู้บริหารที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ
5 มีตัวบ่งชี้ผลงานของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์
6 มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (succession plan) สําหรับผู้บริหารขององค์การ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีโครงสร้างพื้นฐานทีส่ ่งเสริมทุนมนุษย์
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีงบประมาณด้านบุคลาการไม่นอ้ ยกว่า 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2 มีการกําหนดสมรรถนะ (competency) ของพนักงานที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์การ
3 มีตัวชี้วัดผลงานที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์การในแต่ละปี
4 มีระบบการจัดการความรู้ (knowledge management) หรือระบบ
การเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเข้าถึงและร่วมแบ่งปันถ่ายทอดความรู้กัน
ในองค์การ
5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูล ที่ช่วยส่งเสริมระบบการ
จัดการทุนมนุษย์
มิติปัจจัยนําเข้า (input)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีการวางแผนกําลังคนที่เหมาะสม
เกณฑ์การพิจารณา
1 ไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
องค์การ
2 มีการวิเคราะห์ความพร้อมของทุนมนุษย์ทั้งมิติปริมาณและคุณภาพ
3 มีการวิเคราะห์งานและความต้องการทุนมนุษย์
4 มีการวางแผนกําลังคนที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
5 มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถของพนักงาน
ที่ชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีการได้มาซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีอัตราส่วนของพนักงานผ่านทดลองงานเกิน 90%
2 มีอัตราการลาออกของพนักงานที่มีทักษะ (skill labor) ที่อายุงาน
น้อยกว่าหนึ่งปี ไม่เกิน 5%
3 มีวิธีการคัดเลือกพนักงานที่หลากหลายและสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถสําหรับการปฏิบัติงานหรือวัฒนธรรมขององค์การ

ค่า
IOC
0.98
0.95
0.93
0.95

สถิติทดสอบ
Kruskal-Wallis H
Chi-square df p-value

1.659

3

.646

.227

3

.973

1.023

3

.796

0.63
0.90
0.98
0.90
0.90

0.83
0.88
0.98
0.93
0.93

0.93
0.83
0.95
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยสถิติ
นันพาราเมตริก (ต่อ)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา

ค่า
IOC

4

0.80

มีกิจกรรมสร้างแบรนด์ให้องค์การ (HR branding) หรือกลยุทธ์ดึงดูด
ผู้สมัครงานที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่องค์การ
5 มีฐานข้อมูลผู้สมัครงาน (talent pool) ที่มีความรู้ความสามารถสูงไว้
เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
6 มีเครื่องมือคัดเลือกพนักงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEIC score /
structure interview / STAR interview / assessment center /
panel interview หรืออื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
มิติกระบวนการ (process)
ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไม่น้อยกว่า 5% ของ
งบประมาณด้านบุคลากร
2 มีการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์การ
3 มีการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ
4 มีการพัฒนาทักษะการใช้ปัญญา (cognitive skill) ของพนักงานให้
สอดคล้องกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบองค์การ
5 มีระบบการสอนงาน เช่น พี่เลี้ยง หรือการฝึกอบรมหน้างาน (On the Job
Training: OJT) หรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบ
6 มีระบบการติดตามหลังการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
7 มีการประเมินช่องว่างของสมรรถนะพนักงาน (competency gap) หรือ
การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (individual development
plan)
ตัวบ่งชี้ที่ 7 มีการวางแผนอาชีพ (career planning) ที่ตอบสนองความ
ต้องการขององค์การและพนักงาน
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีพนักงานที่หมุนเวียนงาน (job rotation) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ได้รับการปรับเลื่อนตําแหน่งไม่น้อยกว่า 10%
2 มีระบบการหมุนเวียนงานเพื่อให้พนักงานมีทักษะการทํางานเพิ่มขึ้น
3 มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ของพนักงาน
4 มีการออกแบบและพัฒนาองค์การ (organization development) ทุกๆ ปี
5 มีการสื่อสารเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้พนักงานทราบ
6 มีการพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ของแต่ละคน
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สถิติทดสอบ
Kruskal-Wallis H
Chi-square df p-value

0.85
0.90

.136

3

.987

.118

3

.990

0.78
1.00
0.95
0.93
0.90
0.90
0.88

0.63
0.75
0.88
0.90
0.85
0.93
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยสถิติ
นันพาราเมตริก (ต่อ)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 มีการจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีโปรแกรมการยกย่องชมเชย (recognition program) สําหรับพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง
2 มีโครงการพัฒนาพิเศษสําหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง
3 มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าตลาดเพื่อดึงดูดคนที่ศักยภาพสูง
เข้าสู่องค์การ
4 มีการจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง
5 มีการประเมินสมรรถนะ (competency) ของพนักงานที่มีศักยภาพสูง
เป็นประจํา
ตัวบ่งชี้ที่ 9 มีการบริหารผลงานที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับ
องค์การ
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีการบริหารผลงานด้วยตัวชี้วัดที่สะท้อนผลงานตามกลยุทธ์ขององค์การ
2 มีการกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3 มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับตลาดแรงงาน
4 มีสัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานโดดเด่นหรือสูงกว่าเป้าหมาย
เกิน 10%
5 มีกระบวนการป้อนกลับผลงานของพนักงาน (feedback) ที่ส่งเสริม
การบริหารผลงานของพนักงาน
6 มีนโยบายการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนไม่ต่ํากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50
ของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 มีการจัดการพนักงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมขวัญกําลังใจของ
พนักงาน
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีระบบการสื่อสารหรือรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่หลากหลาย
2 ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน ได้แก่ การประท้วง การปิดงาน การนัดหยุดงาน
หรือการไกล่เกลี่ยของพนักงานตรวจแรงงาน
3 มีกิจกรรมหรือการจัดการพนักงานสัมพันธ์ที่สร้างความผูกพันของ
พนักงาน
4 มีสวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายกําหนดไม่น้อยกว่า 5 รายการ

ค่า
IOC

สถิติทดสอบ
Kruskal-Wallis H
Chi-square df p-value
.717
3 .869

0.90
0.93
0.85
0.98
0.93
.516

3

.915

.586

3

.900

0.93
0.93
0.98
0.75
0.88
0.88

1.00
0.93
1.00
0.93
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยสถิติ
นันพาราเมตริก (ต่อ)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
5

มีการได้รับรางวัลหรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ เช่น สถาน
ประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน/ระบบ
MS-QWL/มาตรฐานแรงงานไทย/happy workplace หรืออื่นๆ ที่มี
ลักษณะเทียบเคียง
6 มีนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์
มิติผลลัพธ์ (product)
ตัวบ่งชี้ที่ 11 มีการเรียนรู้ของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีคะแนนการประเมินหลังการเรียนรู้ หรือฝึกอบรม (post-test)
ไม่น้อยกว่า 90%
2 มีการเรียนรู้ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นหรือช่องว่าง (gap) สมรรถนะลดลง
ตามกรอบสมรรถนะเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
3 มีจํานวนหลักสูตรอบรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การไม่น้อยกว่า
2 หลักสูตรต่อคนต่อปี
4 มีการดําเนินงานตามแผนฝึกอบรมประจําปี (training action plan)
ไม่น้อยกว่า 90%
5 มีจํานวนชั่วโมงฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ตัวบ่งชี้ที่ 12 มีการดูแลรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีสัดส่วนของพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent) ไม่น้อยกว่า 10%
2 มีอัตราการลาออกของพนักงานที่มีศักยภาพสูงไม่เกิน 3% ต่อปี
3 มีอัตราการลาออกในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาไม่เกิน 5% ต่อปี
4 มีอัตราการลาออกของพนักงานที่มีทักษะ (skill labor) ในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมาไม่เกิน 2%
5 มีอัตราการลาออกของผู้บริหารที่เป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง (successor)
ขององค์การไม่เกิน 1%
6 มีอัตราการลาออกของผู้บริหารในรอบ 2 ปี ไม่เกิน 5%
ตัวบ่งชี้ที่ 13 มีความตระหนักต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เกณฑ์การพิจารณา
1 ไม่มีปัญหาแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
2 มีอัตราการขาดงานไม่เกิน 3% ต่อเดือน
3 ไม่มีอุบัติเหตุจากการทํางานจนทําให้ถึงขั้นหยุดงาน
4 มีเวลาทํางานต่อสัปดาห์ไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อคน
5 มีดัชนีความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับดี
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ค่า
IOC
0.95

สถิติทดสอบ
Kruskal-Wallis H
Chi-square df p-value

0.98
.028

3

.999

.533

3

.912

.378

3

.945

0.75
0.88
0.88
0.95
0.95
0.90
0.85
0.85
0.88
0.90
0.90
0.95
0.88
0.85
0.93
0.95
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมด้วยสถิติ
นันพาราเมตริก (ต่อ)
ค่า
IOC

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
มิติมูลค่าเพิ่มขององค์การ (value-added)
ตัวบ่งชี้ที่ 14 มีมูลค่าเพิ่มทางการเงินและการเพิ่มผลผลิตขององค์การ
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีผลการดําเนินการที่สูงกว่าเป้าหมาย
2 มีสัดส่วนของกําไรต่อจํานวนพนักงานแบบเต็มเวลา (Full Time
Equivalent: FTE) เพิ่มขึ้น
3 มีสัดส่วนของยอดขายหรือรายได้ต่อจํานวนพนักงานแบบเต็มเวลา (FTE)
เพิ่มขึ้น
4 มีสัดส่วนของรายได้ต่อค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5%
5 มีผลิตภาพ (productivity) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3%
6 มีต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นไม่เกิน 3%
ตัวบ่งชี้ที่ 15 มีการสร้างนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
เกณฑ์การพิจารณา
1 มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เน้นนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน
2 มีตัวชี้วัด (KPI) ด้านนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
3 มีกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์หรือข้อเสนอแนะของพนักงาน
4 มีการได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์หรือการจด
สิทธิบัตร (patent) ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
5 มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เช่น ของเสียหรืออุบัติเหตุลดลง เนื่องจาก
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์หรือข้อเสนอแนะหรือการเรียนรู้ของ
พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมและพัฒนา
6 มีความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับผลทางธุรกิจ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

อภิปรายผล
เกณฑ์การประเมินทุนมนุ ษ ย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วย 5 มิติ และ 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มิ ติ บ ริ บ ทพื้ น ฐาน จํา นวน 3 ตั ว บ่ ง ชี้ (16 เกณฑ์ ก าร
พิจารณา) มิติปัจจัยนําเข้า จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ (11 เกณฑ์
การพิจารณา) มิติกระบวนการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ (30
เกณฑ์การพิจารณา) มิติผลลัพธ์ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ (16
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา) และมิ ติ มู ล ค่ า เพิ่ ม ขององค์ ก าร
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ (12 เกณฑ์การพิจารณา) ทั้งหมดมี

สถิติทดสอบ
Kruskal-Wallis H
Chi-square df p-value
.183

3

.980

.394

3

.942

0.88
0.90
0.90
0.78
0.80
0.78
0.98
0.93
1.00
0.70
0.93
0.85

ความตรงเชิงเนื้อหาตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี (good practice)
ด้วยการวิเคราะห์ค่า IOC และสถิตินันพาราเมตริก ซึ่ง
สอดคล้อ งกั บความคิด เห็นของผู้เชี่ ยวชาญ (experts)
ด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ จํา นวน 20 คน ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น แบบ
ฉั น ทามติ (consensus) ว่ า ทุ ก มิ ติ ก ารประเมิ น มี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั น เป็ น กระบวนการตั้ ง แต่ ทุ น
มนุษย์เริ่มเข้าสู่องค์การ จนกระทั่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์การ สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของ
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การจัดการทุนมนุษย์ (The HCM value chain) ของ
Ingham (2007) ที่ระบุว่าทุนมนุษย์ขององค์การจะต้อง
พิ จ ารณาเป็ น กระบวนการเชิ ง ระบบตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า สู่
องค์ ก ารผ่ า นกระบวนการและกิ จ กรรมต่ า งๆ แล้ ว
ก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบเชิงมูลค่าต่อองค์การ
การประเมิ นทุ นมนุษ ย์ข ององค์ ก ารควรพิจ ารณา
กลยุทธ์องค์การที่จะต้องให้ความสําคัญและส่งเสริมเรื่อง
ทุนมนุษย์ เพราะกลยุทธ์ขององค์การเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่
นโยบายหรือแนวทางการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์
หรือทุนมนุษย์ขององค์การ (Crawshaw, Budhwar, &
Davis, 2014) โดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นํา (leadership)
ขององค์การที่ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อทุนมนุษย์
ขององค์ ก าร การพั ฒ นาภาวะผู้ นํา ให้ มี ส มรรถนะ
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารจึ ง เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ
เนื่องจากผู้นํามีบทบาทสําคัญต่อการสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้ น พนั ก งานในองค์ ก ารให้ แ สดงศั ก ยภาพและนํ า
ความรู้ความสามารถออกมาใช้ปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สํา เร็ จ (Zhu, Chew, & Spangler, 2005) และทุ น
มนุษย์ที่เข้าสู่องค์การจะต้องมีจํานวนที่เหมาะสมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ มี ผู้ ส มั ค รงานที่ มี
ความรู้ค วามสามารถสูง (talent) เข้า สู่อ งค์ก ารผ่า น
เครื่ อ งมื อ การคั ด เลื อ ก (selection tools) ที่ ดี ที่
สอดคล้องกับทักษะความสามารถและวัฒนธรรมของ
องค์ ก าร สอดคล้ อ งกั บ Khanna (2014) ที่ ร ะบุ ว่ า
องค์การที่สามารถจูงใจคนเก่งๆ ให้เข้ามาทํางาน จะช่วย
ทําให้องค์การประสบผลสําเร็จ โดยการตัดสินใจรับคน
ใหม่ๆ ที่ผิดพลาด จะนําไปสู่ความล้มเหลวของบริษัท
และเมื่อพนักงานใหม่เข้าสู่องค์การได้ผ่านการฝึกอบรม
และการสอนงานเบื้องต้นแล้ว การที่พนักงานเหล่านั้น
ลาออกจากองค์การไปถือว่าเป็นการสูญเสียทุนมนุษย์
ขององค์การเป็นอย่างมาก (Ferguson, Hitt, Tambe,
Hunt, & Grasz 2014) ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมให้กับ
พนั ก งานใหม่ ๆ (Casio, 2006 as cited in Allen,
Bryant, & Vardaman, 2010)
ดั ง นั้ น องค์ ก ารต้ อ งออกแบบกระบวนการการ
จั ด การทุ น มนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารให้ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Huselid, 1995) โดยต้ อ งให้ ค วามสํา คั ญ กั บ การ
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ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถของ
พนั ก งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ห รื อ เป้ า หมายของ
องค์การ ทําให้พนักงานเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน
หรือรู้สึกพึงพอใจที่จะนําทุนมนุษย์ของตัวเองออกมาใช้
สอดคล้องกับตัวแบบทฤษฎีทุนมนุษย์ (A model of
human capital theory) ของ Swanson & Holton
(2009) ที่ระบุว่าเมื่อทุนมนุษย์เข้าสู่องค์การเรียบร้อย
แล้ว การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการให้การศึกษาและการ
ฝึ ก อบรมจะช่ ว ยเพิ่ ม ทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ กั บ องค์ ก าร และ
สอดคล้องกับ Armstrong (2007) ที่ระบุว่า การลงทุน
ในตัวพนักงานจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพนักงานและมูลค่า
ให้กับองค์การ ซึ่งพนักงานจะคาดหวังผลตอบแทนที่น่า
พึงพอใจตามทักษะ ตามความสามารถของพนักงานที่ใช้
ในการทํางานให้กับองค์การ พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองมี
มูลค่าในตลาดตามทักษะความรู้ความสามารถที่มีเพิ่มขึ้น
ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาขององค์การ ในการนี้ การ
บริ ห ารค่ า ตอบแทนที่ จู ง ใจพนั ก งานตามทั ก ษะและ
ความสามารถของพนักงาน (skill or competencybased pay) จึงสอดคล้องกับทฤษฎีทุนมนุษย์ (human
capital theory) ที่องค์การจะต้องจ่ายค่าตอบแทนที่
แข่ ง ขั น กั บ ตลาดแรงงานได้ หากพนั ก งานรู้ สึ ก ว่ า
ผลตอบแทนไม่เท่ าเทียมกั บแรงงาน ก็อาจจะถอนตั ว
จากองค์การ
นอกจากนั้น กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่ส่ง เสริม
ขวัญกําลังใจของพนักงานก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญ รวมถึง
สวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม เพราะขวัญกําลังใจของ
พนักงานเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้พนักงาน
ทุ่มเททักษะความสามารถให้กับองค์การหรือรู้สึกเต็มใจ
ที่ จ ะเอาทุ น มนุ ษ ย์ ข องตั ว เองออกมาใช้ แ ละจะทํ า ให้
เกิดผลลัพธ์และมูลค่าเพิ่มต่อองค์การในที่สุด (Baptiste,
2008) แม้ว่าการวัดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นของพนักงานจะ
เป็นเรื่องยาก แต่องค์การสามารถประเมินผ่านผลลัพธ์
ของการดํ า เนิ น การด้ า นการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
พนักงาน ได้แก่ การกําหนดจํานวนหลักสูตรเชิงกลยุทธ์
ที่พนักงานจะต้องอบรม หรือจํานวนชั่วโมงฝึกอบรมของ
พนักงานแต่ละคน (Mayo, 2012) นอกจากการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้นของพนักงานแล้ว การรักษาพนักงานให้คงอยู่กับ
องค์ ก าร โดยเฉพาะพนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพสู ง หรื อ
พนักงานกลุ่ม “ดาวเด่น” เป็นสิ่งที่องค์การต่างๆ ควรให้
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ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะองค์การใดมีพนักงาน
กลุ่มนี้มากๆ ก็จะทําให้ทุนมนุษย์ขององค์การสูงขึ้นตาม
ไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกิจกรรมการจัดการที่ดี แต่
หากองค์การไม่สามารถรักษาพนักงานกลุ่มนี้ให้อยู่กับ
องค์การ ก็นับว่าเป็นการสูญเสียทุนมนุษย์ขององค์การ
เป็นอย่างมาก (Shaw, Duffy, Johnson, & Lockhart,
2005) ดัง นั้น จึง จําเป็นต้อ งนําการประเมินอัต ราการ
ลาออกของพนักงานที่มีศักยภาพสูง พนักงานที่มีทักษะ
หรือผู้บริหารขององค์การ มาเป็นเกณฑ์การประเมินทุน
มนุษย์ขององค์การ
สุดท้ายนี้ แม้ว่าพนักงานจะมีทักษะความรู้ความสามารถดี เ พี ย งใดก็ ต าม หากพนั ก งานได้ ใ ช้ ค วามรู้
ความสามารถหรือทุนมนุษย์ของตัวเองแล้วไม่ส่งผลที่ดี
ต่อ องค์ก าร ก็ ถือ ว่าไม่ เกิ ดประโยชน์ การประเมิน ทุ น
มนุษย์ขององค์การที่จะถือว่าสมบูรณ์นั้น จึงควรพิจารณา
ให้ครอบคลุมมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นต่อองค์การด้วย เช่น
ยอดขาย รายได้ กําไร หรือผลิตภาพ (productivity) ที่
เพิ่มขึ้น (Florida, Mellander, & Stolarick, 2008)
หรือนวัตกรรมขององค์การ (Gloet & Terziovski, 2004;
Lopez-Cabrales, Perez-Luno, & Cabrera, 2009)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 สมาคมหรือชมรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ควรนํ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์ สํ า หรั บ ภาค
อุ ต สาหกรรมไปใช้ ป ระเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อนําผลการประเมิน
ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทุนมนุษย์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมควรนําเกณฑ์
การประเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์ ไ ปใช้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของตนเอง เพื่อพัฒนา
พนักงานทุกระดับขององค์การให้มีความรู้ความสามารถ
เป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ และ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitiveness)

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนํ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ น มนุ ษ ย์ สํ า หรั บ ภาค
อุตสาหกรรมไปศึกษาวิจัยเชิงปริมาณกับอุตสาหกรรม
ทั้งหมดของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สถานะทุนมนุษย์
ของภาคอุตสาหกรรม
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