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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิต 2) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการ  

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุมกำลังแรงงาน บุคลากร ผูบริหารในอุตสาหกรรมการผลิต 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถามประกอบดวยคำถามในลักษณะ

ประเมินคา 5 ระดับ โดยโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคา

รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวาบุคลากร พนักงาน ผูบริหาร ในองคกรอุตสาหกรรมการผลิตที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ 

เปนเพศชาย จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 มีอายุระหวาง 20 – 30  ป จำนวน 205 คน คิดเปนรอย

ละ 51.2  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.3 มีระดับเงินเดือนเทากับ 

20,001 – 30,000 บาท จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป จำนวน 

143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 ตำแหนงในองคกร มีตำแหนง พนักงาน/เจาหนาที่ปฏิบัติการ จำนวน  223 

คน คิดเปนรอยละ 55.8 

 เมื่อพิจารณาในดานการบริหารทุนมนุษยผลวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุน

มนุษยในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 
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และคา S.D. เท าก ับ 0.915 เม ื ่อพ ิจารณาเปนรายด าน พบว า ด านท ี่ม ีคาเฉลี่ยมากท ี่สุด ค ือ ด านการ

บริหารงานขององคกรโดยสวนรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และคา S.D เทากับ 1.031 

 

คำสำคัญ : ความคิดเห็น; การบริหารทุนมนุษย 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study personal data in the manufacturing 

industry.2) to studry the opinions of empioyees on human capital management in the 

manufacturing industry.  

 The samples groups in this research is the labor force group personnel group and 

executives in the manufacturing industry Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 400  people 

The tool used is a questionnaire. Contans questions in an appraisal manner 5 levels by 

software packages for data analysis Statistics used in data analysis lncluding percentage 

values frequency Mean and timeter deviation  

 The research results showed that the personnel employees executive. In the 

Organization manufacturing industry that is the most common group being male 211  people 

Accounted for  52.8  percent Aged between 20 - 30 years  205 people Accounted for 51.2 

percent  Have a bachelor's degree of  229 students. Representing 57.3percent  Salary level 

equal to 20,001 - 30,000  baht for 139 people Accounted forb 34.8 percent  Have a period 

of work 1-5 years, total 143 people Accounted for 35.8 percent Position in the organization 

has the position of staff / operating staff of  223 people. Accounted for 55.8 percent 

 When considering human capital management, the research found that.  Employee 

opinions on human capital management in the manufacturing industry  Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province. Overall at a high level  has a mean of 4.02 and an S.D. of 0.915 when 

considering each aspect, it was found that the side with the highest mean value Management 

of the organization as a whole The mean is 4.13 and the S.D value is 1.031. 

 

Keywords : Comments; on Human Capital Management 
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บทนำ 

 ยุคกอนน้ันที่มีการบริหารจัดการบุคคลน้ัน มนุษยถูกมองวาเปนเพียง แรงงาน ซึ่งเปนแคหน่ึงปจจัย

ในการผล ิตเท านัน้ แต ในย ุคป จจุบันไดมีการยกระดับแรงงานใหกลายเปน ทรัพยากร ท ี ่ม ีค ุณคาและ

ความสำคัญขึ้นซึ่งทรัพยากรมนุษยในโลกยุคใหมน้ันคือขุมพลังสำคัญที่จะทำใหองคกรเคลื่อนที่ไปขางหนาได

อยางมีประสิทธิภาพและการบริหารทรัพยากรมนุษยไดดีน้ันก็ยอมสงผลใหองคกรประสบความสำ เร็จได

เพิ่มขึ้นเชนกัน ในยุคปจจุบันองคกรสวนมากจะหันมาใสใจเร่ืองการบริหารทุนมนุษยอยางจริง จังเพื่อตอบ

โจทยสภาวะแวดลอมสังคมยุคการแขงขันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมมีที่สิ้นสุด โดยตองบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษยน้ันมีหลากหลายมิติการใหความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยาก รม นุษยของ

องคการทั้งระบบเร่ิมตั้งแต การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคคล การฝกอบรม การพัฒนา

ศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทำแผนความกาวหนา และคุมครองตามกฎหมาย ความสำคัญ

ของการสรรหาทรัพยากรบุคคลและจัดการดานแรงงานหน่ึงในหนาที่หลักของการบริหารจัดการทรัพยาก ร

บุคคลก็คือการสรรหาบุคลากรและจัดการดานแรงงาน โดยเร่ิมตั้งแตการวางแผน ดานแรงงาน ประเมิน

กำลังคน จัดสรรกำลังพลใหเหมาะสมเพื่อใหการทำงานขององคกรราบร่ืนไมติดขัด หนาที่สำคัญดานแรกก็คือ

การสรรหาบุคคลเขามาทำงานในองคกร โดยฝายทรัพยากรบุคคลจะตองสามารถประเมินศักยภาพของ

พนักงานไดดีและจัดจางพนักงานที่ถูกตองเหมาสมที่จะเขามารวมงานและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จ 

ในดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนหนาที่และภาระกิจสำคัญของฝายทรัพยากรมนุษยก็คือ การ

อบรมพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นทั้งในดานทักษะ องคความรู หรือแมกระทั่งทักษะใหมๆ บาง

องคกรในยุคปจจุบันยังสงเสริมการอบรมทักษะในดานอื่นที่ไมเกี่ยวของกับงานโดยตรงแตมุง เ นนที่ก าร

บริหารงานดวย อยางเชน การอบรมการเปนผูนำ การอบรมการทำงานเปนทีม เปนตน ซึ่งทุกสิ่งทุกอยาง

นอกจากจะชวยสงเสริมศักยภาพของพนักงานแลวก็ยังชวยใหองคกรมีศักยภาพมากขึ้นตามไปดวย การ

บริหารจัดการดานอัตราจางงานหลังการฝกอบรมและพัฒนาแมวาจะดูเปนเร่ืองเล็กนอยแตกลับกลายเปน

เร่ืองสำคัญและละเอียดออน ปจจุบันฝายทรัพยกรบุคคลเขามามีบทบาทในเร่ืองการบริหารจัดการอัตราจาง

เปนอยางมาก โดยไมใชเฉพาะการจายเงินเดือนเทาน้ัน แตรวมถึงการดูแลระบบการจายเงินเดือนไมใหสดุด

รวมถึงตามเทคโนโลยีอันทันสมัยใหทันนอกจากน้ียังรวมไปถึงการประเมินงบประมาณอัตราจาง การบริหาร

งบประมาณ การประเมินเงินเดือนใหแตละตำแหนง รวมไปถึงการบริหารจัดการดานการเงินตางๆที่เกี่ยวของ

กับพนักงาน เชน ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, กองทุนตางๆ, ภาษี, คาชดเชยในกรณีตางๆ และอื่นๆ อีก

มากมาย รวมถึงการตองติดตามอัพเดทขอมูลดานน้ีตลอดเวลาทั้งในระดับบริษัทดวยกัน ไปจนถึงนโยบาย

ของรัฐบาลที่มีผลตอองคกร การบริหารจัดการดานประสิทธิภาพของการทำงาน  ตลอดจนประเมินผลการ

ทำงานหลังจากที ่ รับพนักงานเขามาทำงานในองค กรแล วฝายทรัพยากรบุคคลยังคงต องคอยติดตามดู

ประสิทธภิาพของการทำงานของพนักงานแตละคนดวย ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบวาไดคัดสรรคนเขามาทำงานได
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ตรงตามที่องคกรตองการหรือไม มีประสิทธิภาพในการทำงานเพียงไรสมควรจะจางตอหรือไม หรือสมควรจะ

สงเสริมดานใดใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นหรือเปลา การประเมินผลน้ีนอกจากจะดูในเร่ืองของประสิทธิภาพก าร

ทำงานที่สงผลตอพนักงานหรือองคกรแลว ก็ยังมีประโยชนตอการประเมินอัตราจาง, โบนัส, การเลื่อน

ตำแหนง, หรือการเปลี่ยนสายงานไดอีกดวย และองคกรที่มีการประเมินผลการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

จะทำใหเห็นวาองคกรน้ันมีศักยภาพในระดับใด ควรปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตรงจุดไหนดวย เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพองคกรใหสูงยิ่งขึ้น การแกไขปญหาและลดความขัดแยงยังเปนหนาที่ของฝายทรัพยากรมนุษยที่ตอง

เขามามีบทบาทและกำกับดูแล ในแตละองคกรตางก็มีความหลากหลายของบุคลากร ตลอดจนมีพื้นฐาน

การศึกษาที่แตกตางกันดวย ฉะน้ันจึงไมใชสิ่งแปลกที่จะทำใหเกิดความขัดแยงระหวางกันได ทั้งความขัดแยง

ในเรื ่องสวนต ัวไปจนถึงความขัดแยงในเรื่องงาน ลดป ญหา และช วยแกป ญหาไดเม ื่อเกิดวกิฤติตางๆ 

โดยเฉพาะปญหาที่สามารถใชระบบตลอดจนบริการตางๆ แกได เชน การกูเงินฉุกเฉิน, ประกันอุบัติเหตุ, 

หรือแมแตการชวยเหลือเร่ืองสิทธิในการลาจากกรณีตางๆ เปนตน 

 บททาทของฝายทรัพยากรมนุษยในดานแรงงานสัมพันธหน่ึงในหนาที่หลักของฝายทรัพยากรบุคคล

น้ันก็คือเร่ืองแรงงานสัมพันธที่ฝายบุคคลจำเปนจะตองประสานความสัมพันธของแรงงานในสวนตางๆ ใหดี 

แรงงานสัมพันธน้ีคือเชื่อมความสัมพันธในองคกรใหเกิดความรักสามัคคีในการทำงานดวย และหากพนักงาน

เกิดความรวมมือกันอยางดีเยี่ยม แนนอนวาองคกรยอมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงตามไปดวย อันที่จริง

แลวแรงงานสัมพันธน้ันมีรายละเอียดยิบยอยมากมาย ตั้งแตการใหขอมูลที่เปนประโยชนกับแรงงาน ไปจนถึง

การประสานเร่ืองแรงงานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหองคกรไมเกิดปญหาในเร่ืองน้ีขึ้น ฝายบุคคลที่ดี น้ัน

ควรสรางความสัมพันธของคนในองคกร และไมควรสรางความแตกแยก หรือไมอำนวยความสะดวกใหกับ

แรงงาน เพราะหากงานแรงงานสัมพันธบกพรองก็อาจเปนสวนที่ทำใหองคกรลมสลายไดเชนกันคุณภาพชีวิต

ในการทำงานเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการพัฒนาองคกร หากองคกรใหความสำคัญกับทรัพยากรบคุคล 

มีการใหผลตอบแทนที่ดี มีสวัสดิการที่สรางความมั่นคง ใหโอกาสกาวหนาในงาน ใหรางวัลพนักงานดีเดน 

เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทำงาน สรางแรงจูงใจ สรางขวัญกำลังใจ และทำ

ใหบุคลากรมีทัศนะคติที่ดีตอองคกร เกิดความผูกพันและจงรักภักดีตอองคกร บุคลากรทำงานไดอยางเต็มที่  

เต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ได ทั้ง น้ี 

คุณภาพชีวิตในการทำงานในแตองคกรจะมีความหลากหลาย และแตกตางกันออกไป เชน ความหลากหลาย

ของงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ที่จัดสรรใหผูปฏิบัติงานอยางทั่งถึง ซึ่งแตกตางกันตามนโยบายของหนวยงาน 

หรือการกำหนดกลยุทธขององคกร ดังน้ันแตละองคกรจึงตองศึกษาความสอดคลองในการพัฒ นาคุณภ าพ

ชีวิตดานตางๆ ใหเหมาะสมกับบุคลากรและองคกร 

ดวยเหตุผลขางตนที่กลาวมา ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษย

ในอ ุตสาหกรรมการผล ิต จ.พระนครศรีอย ุธยา ท ั ้งนี ้จะนำผลว ิจัยท ี ่ ได มา เป นข อมูลในการสราง

สภาพแวดลอมในการทำงานของพนักงานฝายผลิตที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน สรางความ
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ผูกพันใหกับพนักงานในองคกร เสริมสรางขวัญกำลังใจใหพนักงานอยางเต็มที่ เต็มความกำลังสามารถ เพื่อให

องคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว และรวมไปถึงใหเปนแนวทางใหผูบังคับบัญชาระดับสูงนำไปวางแผนปรับปรุง

พัฒนาการบริหารทุนมนุษยพนักงานฝายการผลิตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิต 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิต  

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ความค ิดเห ็นของพนักงานต อก ารบร ิหารท ุ นมนุษย ใ นอ ุ ตสาหก รรมก ารผล ิ ต จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาโดยขอบเขตงานวิจัยดังตอไปน้ี 

 1. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมกำลังแรงงาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

จำนวน 524,642 คน (รายงานสถิติจังหวดั พระนครศรีอยธุยา 15 ธันวาคม 2563 ) เก็บกลุมตัวอยาง 400 ชุด 

 2. ขอบเขตของเน้ือหา ประกอบดวย ประชากรในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

ตอการบริหารทุนมนุษยและการบริหารทุนมนุษยในองคกร เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิต 

รวมถ ึงศ ึกษาความค ิดเห็นของพนักงานต อการบริหารท ุนมนุษย ในอุตสาหกรรมการผลิต และศึกษา

ความสัมพันธระหวางการบริหารทุนมนุษยกับขอมูลสวนบุคคล โดยประกอบไปดวยตัวแปรดังตอไปน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบไปดวย ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา กลุมงาน ระดับ

เงินเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงานและตำแหนงงานในองคกร 

 ตัวแปรตาม คือ ดานความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิต 

ประกอบไปดวย ดานการแขงขันขององคกร ดานการบริหารภายในองคกร ดานความสามารถของคนใน

องคกร ดานการทำงานของคนในองคกร ดานการบริหารงานขององคกร 

 3. ขอบเขตระยะเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ตั้งแตเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน

มกราคม พ.ศ. 2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ ื ่ อนำขอมูลชี ้แนะจากความคิดเห็นสวนบุคคลมาปรับใชในการบริหารทุนมนุษยใน

อุตสาหกรรมการผลิต 

 2. เพ ื ่อเป นแนวทางในการสงเสริมศักยภาพเปนทุนมนุษยที ่ม ีประสิทธิภาพความคิดเห็นของ

พนักงาน และเปนแนวทางสงเสริมพัฒนาอยางตอเน่ือง 



6 

 3. เพื่อทราบถึงปจจัยพื้นฐานของขอมูลสวนบุคคลที่สามารถแบงเปนระดับความสัมพันธเพื่อใชใน

การตัดสินใจของผูบริหาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรพัยากรและการบริหารทุนมนุษย 

 ความหมายของทุนมนุษย 

 ประไพทิพย ลือพงษ (2555) ไดกลาววา ทุนมนุษยเปนทรัพยสินประเภทหน่ึงที่ไมสามารถแยกออก

จากตัวตนของมนุษย ทุนมนุษยจึงถูกใชเพื่อสรางประโยชนและเพิ่มผลตอบแทนใหกับเฉพาะเ จ าของทุน

เทาน้ัน (Park, 2004) ดังน้ันทุนมนุษยจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสำคัญ สามารถนำมาส ราง

คุณคาใหแกองคการ ทำใหองคการเกิดความไดเปรียบทางการแขงขนั 

 จีระ หงสลดารมภ (2555) ไดกลาววา 1) ทุนทางความรู คือ ทุนในการแสวงหาคว าม รูเพิ่ มเติม

เจาะลึกความรูทั่วไปภายใตมิติเดียวไปสูการรอบรูอยางลึกซึง้ในหลากหลายมิติ 2) ทุนทางความคิดสรางสรรค 

คือทุนในการคิดคัดแปลง คิดประยุกตใช คิดเร่ิมใหม และคิดพัฒนาโดยมุงใหเกิดความเจริญในทางบวก 3) 

ทุนทางนวัตกรรม คือ ทุนในการพัฒนาตอยอดจากของเดิมไปสูสิ่งใหม สรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้น 4) ทุนทาง

วัฒนธรรม คือ ทุนทางการเรียนรู คานิยม แนวคิด หรือความเชื่อของคนที่เราติดตอสัมพันธเพื่อใหเขาใจและ

เขาถึงความคิดของบุคคลน้ันๆไดอยางถูกตองและ 5) ทุนทางอารมณ คือการบริหาร EQ ซึ่งจะสงผลถึงทุน

ตางๆ ใหพัฒนาไปอยางยั่งยืน 

 ศ ิรภ ัสสรศ  วงศ ทองดี (2557) ได กล าวว า ท ุนมนุษย  หมายถ ึง ผลรวมของท ักษะ ความรู 

ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะสวนบุคคล โดยเกิดจากการเสริมสราง สั่งสม และรวบรวมมาตั้งแต

เยาววัย เร่ิมจากครอบครัว สังคม โรงเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ รวมถึงการเรีย น รูจาก

ประสบการณผานกิจกรรมทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ยิ่งมนุษยมีโอกาสไดมีการเรียนรูและ

สะสมประสบการณมากเทาใดก็จะยิ่งมีทุนมนุษยมากขึ้นเทาน้ัน 

 การพัฒนาองคการเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันที่มั่นคงและยั่งยืนได จะตองสรางสังคมใน

องคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู สรางวัฒนธรรมองคการที่พึ่งประสงค และการสรางแรงงานสัมพันธ

เชิงสรางสรรค โดยการพัฒนาทนุมนุษยใหมี “ทุนความสัมพันธ” (Relationship Capital) นอกเหนือจากทุน

ประเภทตางๆ ในการจัดการองคการ ไดแก 1) ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ความไวเน้ือเชื่อใจ และ

ความยินดีที่จะทำงานรวมกันพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเปนขายความสัมพันธ 2) ทุน

อารมณ (Emotional Capital) หมายถึง การตระหนักรูตนเอง การมีความยืดหยุน ประนีประนอม การมี

ความมุงมั่นตั้งใจ หรือความตองการทางดานจิตใจที่จะกระทำเร่ืองใดๆเร่ืองหน่ึงใหประสบความสำเร็จ 3) ทุน

ปญญา (Intellectual Capital) หมายถึง ความรูและความสามารถในการเรียนรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ทักษะ ประสบการณที่แตละคนสะสมไว รวมทั้งความรูที่อยูในตัวเรา เรียกวา ความรูความสามารถเฉพาะตัว 
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และความรูความสามารถท ั่วไป 4) ท ุนองค การ (Organization Capital) หมายถึง โครงสรางองคการ 

วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนำ และเครือขายพันธมิตร 

 ศัพทคำวา “ทุนมนุษย” หรือ “Human capital” ปรากฎคร้ังแรกจากวารสารที่ไดรับการตีพิมพชื่อ 

American economic review ในป ค.ศ.1961 ภายใต บทความช ื่อ “Investment in human capital” 

โดยนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลทีโอดอร ดับเบิลยู ชูวลซ จากน้ันมาคำวา “ทุนมนุษย” จึงเปนคำที่ใชกัน

อยางแพรหลายมากขึ้น รวมทั้งมีคำจำกัดความที่คอนขางหลากหลายและซับซอน 

 ชมพูนุช โกสากรเพิ่มพูนวิวัฒน (2549อางถึง จิราภรณ บุญยิ่ง, 2560) ไดกลาววา ทุนมนุษยเปน

สต็อกของทุนซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูในตัวมนุษยกอนการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตสต็อกของทุ นม นุษยดังกล าว

ประกอบดวย ความรู ทักษะ ความสามารถ สติปญญาและสุขภาพที่มีอยูในตัวมนุษยหรือกลาวงายๆ วาเปน

ทุนที่ติดตัวมาแตกำเนิด (Endowment) แตมนุษยสวนใหญจำเปนตองใหเวลาใหความพยายามและใชเงิน

เพื่อที่จะรักษาหรือเพิ่มคาของสต็อกของทุนน้ัน น่ันคือตองมีการลงทุน เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการผลิตเหมือน

เชนกับการลงทุนเศรษฐกิจโดยทั่วไปเพื่อการไดมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตอยางไรก็ตามทุนมนุษยมี

คุณสมบัติในการผลิตทางเศรษฐกิจและมีเอกลักษณที่แตกตางไปจากแรงงาน (Physical labor) และทุนทาง

กายภาพโดยทั่วไป กลาวคือ 

 1. ทุนมนุษยไมสามารถแยกไดจากตัวมนุษยซึ่งเปนเจาของทุนไดและจะหมดไปเมื่อผูเปนเ จาของ

ทุนเดิมชีวิตแตกตางไปจากทุนทางกายภาพหรือปจจัยการผลิตทางกายภาพอื่นที่สามารถแยกออ กจาก

เจาของทุนได และบางคร้ังคงอยูนานกวาผูเปนเจาของทุน 

 2. ทุนมนุษยไมสามารถซื้อขายได แตกตางไปจากทุนทางภายภาพหรือปจจัยการผลิตทางกายภาพ

อื่นที่สามารถแยกออกจากเจาของทุนไดดวยการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์  

 3. ทุนมนุษยไมสามารถแบงแยกออกเปนสวนยอยไดเหมือนกับทุนทางกายภาพซึ่ง จะ เห็นไดวา

มนุษยไมสามารถแบงแยกสุขภาพหรือความรูของตนออกเปนสวนๆได 

 นอกจากน้ี ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนมนุษยบางประการ ดังน้ี 

 1. ทุนมนุษยเปนสิ่งที่เพิ่มคาไดและเปนการเพิ่มคาในตัวเองเมื่อมีการนำสต็อกของทุนน้ันมาใช เชน 

เมื่อครูอาจารยมีประสบการณในการสอนมากขึ้น ความรู ทักษะ ความสามารถในการสอนก็เพิ่มขึ้น 

 2. ท ุนมนุษย สามารถถายทอดและแบงปนกันได (Transportable and shareable) เช นการ

ถายทอดความรูเกี่ยวกับทฤษฎีใดทฤษฎหีน่ึงจากครูอาจารยสูนักเรียนนักศึกษาการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการ

ซื้อขายสินคาและการบริการทางอินเทอรเน็ต เปนตน  

 ลักษณะสำคัญที่ทำใหทุนมนุษยแตกตางจากสินทรัพย หรือทุนทางกายภาพอื่นๆที่สามารถจับตอง

ได (Tangible) คือ ทุนมนุษยเปนสินทรัพยที่ไมมีการเสื่อมคาเหมือนดังสินทรัพยชนิดอื่นแตทุนม นุษยกลับ

สามารถเพิ่มมูลคาจากความรูทักษะและประสบการณที่ได รับเพิ่มขึ้นจากการฝกฝนและปฏิบัติ จึงไมมีก าร

เสื่อมลงตามระยะเวลาดังเชนสินทรัพยชนิดอื่นนอกจากน้ันทุนมนุษยยังสามารถสรางมูลค าเพิ่มดวยก าร
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นำเอาความสามารถที่ไดรับการพัฒนาจากกิจกรรมการลงทุนในทุนมนุษยตางๆ เชน การศึกษาเรียนรู การ

ฝกอบรมมาใชในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีปจจัยการปฏบิัติงานและการบรหิารทุนมนุษย 

 โชคชัย สุเวชวัฒนกูลและกนกกานต แกวนุช (2555)  ไดกลาววา  การลงทุนในทุนมนุษย  หมายถงึ  

การดำเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความตองก าร 

และการสนับสนุนใหบุคลากรเหลาน้ันมีบทบาทในการดำเนินกลยุทธตางๆ เพื่อใหองคกรบรรลุไป ตาม

เปาหมายตามที่กำหนดไวโดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกกิจการ 

 การลงทุนในการศึกษาชวยใหมนุษยมีความรูและความสามารถเพิ่มขึ้นเปนพื้นฐานในก ารสร าง

ศักยภาพในการผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพในการผลิตของมนุษย น่ันคือสต็อกของทุนมนุษยเพิ่มขึ้น  เมื่อระดับ

การศึกษาสูงขึ้นอีกทั้งยังสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือรายไดตอหัวของประชาก รที่มีก าร

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการศึกษาวิจัยพบวาในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเน่ือง ความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของระดับการศึกษามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

 การลงทุนในการฝกอบรมมีลักษณะที่แตกตางไปจากการศึกษาเน่ืองจากระยะเวลาที่สั้นกว าและ

เปนการเฉพาะเร่ืองมากกวาการฝกอบรมน้ันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การฝกอบรมทั่วไป (General 

training) และการฝกอบรมเฉพาะ (Specific training) อีกทั้งยังมีการฝกอบรมที่เปนการฝกอบรมกอนเขา

ปฏิบัติงานและการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานประโยชนที่ไดจากการฝกอบรมทำใหผลิตภาพของทุนมนุษย

สูงขึ้นดังน้ันหนวยธุรกิจจึงมักนิยมที่จะใหมีการฝกอบรมคนงานของตน 

 การลงทุนในการดูแลรักษาสุขภาพหรือการลงทุนทางดานสาธารณสุขแบงออกเปนการลงทุนในแง

ของการป องกัน (Preventive care) และในแงของการรักษาพยาบาล (Curative care)  ซ ึ ่งการลงทุน

ทางดานสุขภาพไมวาในดานใดสงผลกระทบตอผลิตภาพของแรงงานที่หากสามารถรักษาสุขภาพใหสมบูรณ

แข็งแรงหรือหายจากการเจ็บปวยยอมทำใหผลิตภาพของทุนมนุษยที่ลดลงอันเน่ืองจากการเจ็บปวยน้ันกลับ

เขาสูระดับเดิมหรือดีขึ้นกวาเดิมอีกทั้งผูที่มีสุขภาพดีแข็งแรงก็แนนอนวาจะมีผลิตภาพแรงงานที่สูงกวาผูที่มี

สุขภาพออนแอ 

 สำหรับการยายถิ่นน้ันอาจกลาวไดวาไมไดเปนการลงทุนในทุนมนุษยโดยตรงแตก็จัดไดวาเปนก าร

โยกยายหรือจัดสรรทุนมนุษย ที่มีกิจกรรมตอเน่ืองจากการยายถิ่นไปอาศัยในภูมิลำเนาหรือที่อยูใหม เชน 

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเปนตนซึ่งมีผลทำใหผลิตภาพของมนุษยสูงขึ้นจากการยายถิ่นน้ัน และเปนการ

สรางโอกาสทางเศรษฐกิจหรืออาจ กลาวไดวาเปนการลงทุนในทุนมนุษยโดยอาศัยการยายถิ่นเปนสำคัญ 

จากแนวทางในการที่จะเพิ่มคาของทุนมนุษยดังกลาว การศึกษาถึงกระบวนการและเหตุผลของการตัดสินใจ

ลงทุนในทุนมนุษย จึงเปนสิ่งจำเปนซึ่งโดยทั่วไปแลวการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐกิจในโครงการใดๆ  ขึ้นอยู

กับการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตนทุน (Cost) หรือคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

กับผลได (Benefit) ที่คาดวาจะไดรับจากโครงการน้ันๆการลงทุนทางเศรษฐกิจใดๆ จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผลได
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หรือตอบแทนที่คาดวาจะได รับอนาคตมีคาเทากับหรือมากกวาตนทุนที่ตองสูญเสียไปเมื่อคิดต ามมูลคา

ปจจุบัน  ในหลักทฤษฎีการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการลงทุนในโครงการโดยเฉพาะการ

ลงทุนในทุนมนุษย เชน การศึกษา  เปนการลงทุนในระยะยาว ดังน้ัน ตนทุนและผลไดของการศึกษา จึง

เกิดขึ้นเปนระยะเวลาหลายป ในสวนของตนทุนน้ันจะเกิดขึ้นตอเน่ืองหลายปตลอดชวงระยะเวลาที่ศึกษา

สวนผลไดจากการศึกษาก็คือรายไดที่เกิดขึ้นในตลอดชวงชีวติการทำงานหลังจากจบการศึกษาแลว 

 กลาวโดยสรุปการลงทุนในทุนมนุษย หมายถึง นโยบายหรือกระบวนการที่เหมาะสมที่เกี่ยวของกับ

บุคคลในองคกรเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความตองการขององคกรตั้งแตการวางแผน สรร

หา คัดเลือกพนักงาน การจัดวางตำแหนง การฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การจัดการคาตอบแทนและ

เงินเดือนการดูแลธำรงรักษาจนกระทั่งการออกจากตำแหนงงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคก รป ระสบ

ผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 ธีระเดช ร้ิวมงคล (2558)  ไดกลาววา ความสำคัญของการพฒันาทรัพยากรมนุษยมีบทบาทที่สำคญั

คือ 1) บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรหรือองคการในการเพิ่มและเสริมความรู ความชำนาญ 

ความสามารถ ตลอดจนทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก็จะ

สงผลตอประสิทธิภาพปฏิบตัิงานขององคการ 2) บทบาทในการลดความสูญเสียตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆ

ดาน ไมวาจะเปนความสูญเสียดานวัตถุดิบ เวลา ทรัพยสิน ชีวิต ที่อาจจะเกิดขึ้น 3) บทบาทในการทำงาน

แก ไขปญหาต างๆ ท ี ่อาจจะเก ิดขึ ้นไม ว าจะเปนปญหาที ่ เก ิดจากการประสานงานระหวางหนวยการ

ประสานงานกับเพื่อนรวมงานหรือปญหาที่ เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งถาไดมีการพัฒ นารวมกั นแลวก็ จะ

สามารถลดและแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น 4) บทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาไดระบบงานใหกับบุคลากร 

หนวยงาน และองคการไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใ นการ

ปฏิบัติงานการพัฒนาระบบตางๆ ในองคการหรือแมแตการพัฒนาองคการจะทำใหบุคลากรเกิดความเขาใจ

ใหความรวมมือและปฏิบัติตามที่องคการตองการ 5) บทบาทอื่นๆตามความตองการ เชน บทบาทในการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร เปนตน 

 วาสนาและจิราวรรณ (2559) ไดกลาววา พบวาคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยที่องคการคาดหวงั

ประกอบดวยคุณลักษณะ 6 ประการ ไดแก การมุงมั่นเรียนรูอยางตอเน่ืองการเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง

และปรับตัวเขากับโครงสรางองคการที่ยืดหยุน มีความคิดสรางสรรคอยูเสมอมีการทำงานเปนทีม การเปดใจ

ยอมรับการแบงปนขอมูลสารสนเทศ และการสนับสนุนจากองคการและการแสดงออกถึงการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคการ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยแบบไมทดลอง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตดัขวาง โดยใชเคร่ืองมอื

การวิจัยเปนแบบสอบถาม และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิต ิ

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุมกำลังแรงงาน ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง เน่ืองจากจำนวนประชากรที่ทำการศึกษาวิจัยมีจำนวน 524,642 คน คือ

กลุมกำลังแรงงานในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคำนวณจากการใชสูตร

ของ Yamane โดยกำหนดคาความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได

ที่ 0.05 จำนวนตัวอยางนอย 400 ตัวอยาง จึงพิจารณาจากการสุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยมีรายละเอียดประกอบดังน้ี 

 1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามที่เกี่ยวของกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตำแหนงในองคกร มี

จำนวนขอคำถามทั้งหมด 6 ขอ  

 1.2 ความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิตเปนแบบมาตราสวน

ประมาณ 5 ระด ับ ประกอบไปดวย ด านการแขงข ันขององคกร ด านการบริหารภายในองคการ ด าน

ความสามารถของคนในองคกร ดานการทำงานของคนในองคกร ดานการบริหารงานขององคกรมีจำนวนขอ

คำถาม 5 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 1 = มีคาระดับความคิดเห็นนอยที่สุด, 2 = มีคาระดับความ

คิดเห็นนอย, 3 = มีคาระดับความคิดเห็นปานกลาง, 4 = มีคาระดับความคิดเห็นนอยมาก, 5 = มีคาระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด 

 1.3 ทานคิดวา หนวยงานของทานควรมีกิจกรรม หรือนโยบายอะไรบางเพื่อสงเสริมตอการบริหาร

ทุนมนุษยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ จำนวน 1 ขอ เปนคำถามในลักษณะคำถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ได แก  ป จจัยสวนบุคคลที ่ประกอบดวย เพศ อาย ุ ระด ับการศึกษา ระด ับเง ินเดือน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และตำแหนงงานในองคกร  

 1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ดานการแขงขันขององคกร ดานการบริหารภายในองคการ ดานความสามารถของ

คนในองคกร ดานการทำงานของคนในองคกร และดานการบริหารงานขององคกร   
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สรุปผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล

ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 มีอายุระหวาง 20 - 30 ป 

จำนวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.2 มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 68 คน คิดเปนรอย

ละ 17.0 มีระดับเงินเดือนเทากับ 20,001–30,000บาท จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8 มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 1 - 5 ป จำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 

 ตอนที่ 2 ผลศึกษาขอมูลความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลติ 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยใน

อุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และคา 

S.D. เทากับ 0.915 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานของ

องค กรโดยสวนรวม มีค าเฉลี่ยเทากับ 4.13 และค า S.D เท าก ับ 1.031 และด านการบริหารทุนมนุษย

รองลงมาตามลำดับ คือ ดานการบริหารภายในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และคา S.D เทากับ.988 ดาน

การแขงขันขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และคา S.D เทากับ1.111 ดานความสามารถของคนในองคกร 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98และคา S.D เทากับ 1.004 ดานการทำงานของคนในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

และคา S.D เทากับ 1.018 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาสามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พบวา

บุคลากร พนักงาน ผูบริหาร ในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่เปนกลุมตัวอยางสวน

ใหญ เปนเพศชายพนักงาน บุคลากร ผูบริหารเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ตำแหนงงานในองคกร  ที่ตางกันมีความคิดเห็นการบริหารทุนมนุษยขององคกรอุตสาหกรรมการ

ผลิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการแขงขัน ดานการบริหารภายในองคการ ดานความสามารถของคนใน

องคกร ดานการทำงานของคนในองคกร ดานการบริหารงานขององคกรแตกตางกัน 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษย ในอุตสากรรมการผลิต 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ดานการบริหารงานขององคกรดานรองลงมาคือ  ดานการบริหารภายในองคกร สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วรรณวดี ชัยชาญกุล, (2555,บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการวิจัยเชิงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ

กลุมรัตนโกสินทร พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฎทุกแหงตองพัฒนาความเชี่ยวชาญในดานการจัดการ 5 ดาน 

คือ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารงานวิจัย การบริหารเงินและงบประมาณและการบริหารทรัพย ากร
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มนุษยตามเอกลักษณบนความหลากหลาย ตามปรัชญา เปาหมายและทิศทางการพัฒนาแตละสถาบัน และ

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ คณัฐนันท อนันตสินชัย, (2547). ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ

บริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลลาดแลง อำเภอบางเขวา จังหวัดชัยภูมิ พบวา องคการบริหาร

สวนตำบลลาดแรงมีความคิดความสามารถในการบริหารจัดการทั้ง 6 ดาน คือ ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารวัสดุอุปกรณ ดานการใหบริการประชาชน และดานจริยธรรมของ

บุคลากร 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางการบริหารทุนมนุษยกับขอมู ลสว นบุคคลจาก

แบบสอบถามของงานวิจัยคร้ังน้ีพบวา ปจจัยสวนบุคคลทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษ า ระดับเงินเดือ น 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหนงงานในองคกรมีความสัมพันธในการบริหารทุนมนุษย ดานการแขงขัน

ขององคกร ดานการบริหารภายในขององคการ ดานความสามารถของคนในองคกร ดานการทำงานของคน

ในองคกร ดานการบริหารงานขององคกร ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในการบริหารทุนมนุษย และ

สัมพันธกันในระดับมาก โดยทุนมนุษยตามหลักแนวคิดและทฤษฎีจากวรรณกรรมที่ไดศึกษามาน้ัน ทุนมนุษย 

ค ือท ุนท ี ่ติดตัวมาโดยกำเนิดและสามารถมาพัฒนาให เก ิดประส ิทธิภาพ โดยการเพิ ่มความรู   ทักษะ 

ความสามารถ สติปญญาและสุขภาพ  มนุษยเปนกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาองคที่สำคัญ ความสำเร็จของ

องคกรจะเปนไปไดน้ัน มนุษยเปนสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน การใหความสำคัญกับทุนมนุษยจึงถือเปนเร่ืองที่

จำเปนอยางยิ่งเพราะหากสามารถนำทุนมนุษยมาใชไดอยางถูกตองก็จะสามารถนำพาองคกรสู เปาหมาย

ความสำเร็จไดงายขึ้นซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของพัสษิญา ทองประหลาด, (2554) วิจัยเร่ือง ระดับทุน

มนุษยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของบุคลากรในเทศบาลเมืองบางกรวย วิเคราะหความแตกตางของปจจัย

สวนบุคคลกับการพัฒนาทุนมนุษยพบวา ปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการพัฒนาทุนมนุษยตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิของบุคลากรในเทศบาลเมืองบางกรวยตางกัน และไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมลฑา สังใจสม, 

(2555) วิจัยเร่ือง การพัฒนาทุนมนุษยของสำนักหอสมุดกำแพงแสน พบวา ปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการ

พัฒนาทุนมนุษยแตกตางกันเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนำไปใช 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานตอการบริหารทุนมนุษยในอุสาหก รรมก ารผลิต 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยาในคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อแสดงใหเห็นความสำคัญของทุนมนุษย

อยางแทจริงและใหเปนประโยชนและเปนแนวทางในการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิตอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของพนักงานใหความสำคัญในดานการบริหารงานขององคก รมาก

ที่สุด ดังน้ันองคกรควรใหความสำคัญเกี่ยวกับดานการบริหารงานขององคกรใหมากขึ้นเพื่อใหองคกร เกิด

ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิต 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรสนับสนุนใหพนักงาน บุคลากร ผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจในการบริหารทุนมนุษยใน

อุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะกอใหประโยชนในดานการบริหารทุนมนุษยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ควรพัฒนาคุณภาพของการบริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โดยการฝกอบรบทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวเพื่อเพิ่มทักษะความรูและความเขาใจในการ

บริหารทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

 3. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมองคกรอื่นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการบ ริหารทุน

มนุษยเพื่อหาแนวทาง ความรูใหมในการบริหารทุนมนุษยที่ดี 
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