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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้ เป ็นกำรวิจัยแบบผสมระหว ่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  

(Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษำอิทธิพลทำงตรงด้ำนกำรจัดองค์กำร ภำวะผู้น�ำ  

กำรจัดกำรควำมรู้ท่ีมีต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย อิทธิพลทำงอ้อมใน

เรื่องกำรจัดองค์กำรและภำวะผู้น�ำโดยผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทย และอิทธิพลรวมในเรื่องกำรจัดองค์กำร ภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู้ของโมเดล

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทยและ(2) เพ่ือศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่ม ี

อทิธิผลต่อประสทิธิผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย เพ่ือน�ำรปูแบบจ�ำลองของกำรวิจยั

ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่ำงที่

ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ีคือ พนักงำนของอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ประกอบรถยนต์จ�ำนวน 397 คน โดยกำร 

สุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์โมเดล 

สมกำรโครงสร้ำง 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์

ในประเทศไทยมำกท่ีสุดคือ กำรจัดองค์กำร รองลงมำคือกำรจัดกำรควำมรู้ และภำวะผู้น�ำ ตำมล�ำดับ  

ผลกำรวิเครำะห์โมเดลพบว่ำโมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพบว่ำปัจจัย 

ด้ำนกำรจัดองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (DE=0.22) ปัจจัยด้ำนภำวะ

ผู้น�ำมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้(DE=0.47) ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

มอีทิธิพลทำงตรงเชงิบวกต่อประสทิธิผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย (DE=0.41) ปัจจัย

ด้ำนกำรจัดองค์กำรและปัจจัยด้ำนภำวะผู้น�ำมีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผล

องค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย (TE=0.56, 0.24)
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 ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพพบว่ำควำมคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลท่ีส�ำคัญ ผู้น�ำควรมีวิสัยทัศน์ แบ่ง

งำนกันท�ำ โดยกำรจัดแผนกงำน รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนของส่วนต่ำงๆอันก่อให้เกิดกำรแลก

เปลีย่นเรยีนรู ้เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค มคีวำมสอดคล้อง

กับผลที่ได้จำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

ค�าส�าคัญ: ปัจจัย, ประสิทธิผลองค์กำร, โมเดลสมกำรโครงสร้ำง

 

ABSTRACT

 This study was the mixed method between quantitative and qualitative research.  

The objectives of the study were: first, to investigate the direct and indirect influence and its 

combination on the model of organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand; and second, to determine the causal influence on the organizational effectiveness of 

automobile manufacturing industries in Thailand. The derived model wound be used as guidelines 

for the enhancement of the organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand. 397 employees working in the automotive industries were used as the sample for the 

study by using Accidental sampling technique. The analyze used Structural Equation Modeling (SEM).

 The result of the analysis found that: the causal factors influencing the organizational 

effectiveness of automobile manufacturing industries in descending order of degree were as 

follows: organizing, knowledge management, and leadership styles. The analysis of the model 

clearly indicated that the model was in congruent with the empirical data. Organizing was positively 

direct influence to the knowledge management (DE=0.22), the leadership style was positively 

direct influence to the knowledge management (DE=0.47), and the knowledge management was 

positively direct influence to the organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand (DE=0.41). Moreover, organizing and the leadership style ware positive both direct 

and indirect influence on the organizational effectiveness of automobile manufacturing industries 

in Thailand. (TE=0.56, 0.24)

 The results of the qualitative data indicated that the opinions of the key informants were 

in line with the results obtained from the quantitative research. Leaders should have a vision, 

division of work by organizing the department. It also promotes the coordination of the various 

parts of the exchange.To develop the organization to meet the goals and needs of consumers. 

This is consistent with the results of quantitative research.

Keywords: Factors; Organizational Effectiveness; Structural Equation Modeling 
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บทน�า

 อุตสำหกรรมยำนยนต ์ของไทยได ้มี

พัฒนำกำรมำกว่ำ 50 ปี และเติบโตจนกระทั่งเป็น

อตุสำหกรรมทีส่�ำคัญอุตสำหกรรมหนึง่ของประเทศ 

เป็นทีช่ดัเจนว่ำตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจบุนั ได้

มส่ีวนช่วยในกำรพัฒนำประเทศด้วยกำรก่อให้เกิด

รำยได้และกำรจ้ำงงำนในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 

สภำวะกำรแข่งขันในโลก และภูมิภำคจะมีควำม

เข้มข้นมำกขึน้ กำรใช้กลยุทธ์เช่นในอดตี อำจยังไม่

เพียงพอที่จะช่วยให้อุตสำหกรรมน้ีเติบโตได้อย่ำง

ย่ังยืน ดังน้ัน ในกำรพิจำรณำทิศทำงกำรพัฒนำใน

ช่วงต่อไปจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยส�ำคัญที่

จะส่งผลต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ

อย่ำงต่อเน่ือง (สถำบนัยำนยนต์, 2555) กำรจดัสรร

ทรัพยำกรภำยในองค์กำรต้องเป็นไปตำมควำม

ต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย (Wernerfelt อ้ำง

ถึงใน ทวีเกียรติ ประพฤทธ์ิตระกูล, 2554) 

 ภำคกำรผลิตทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับควำม

ท้ำทำย ทุกประเทศมุ่งไปสู่พ้ืนฐำนอุตสำหกรรม  

4.0 รัฐบำลไทยพยำยำมจัดตั้ง EEC (Eastern 

Economic Corridor) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ยุทธศำสตร์ท่ี

จะขับเคลื่อนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้รองรับ

กับกำรแข่งขันท่ีท้ำทำยซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในอนำคต (New Engine of Growth) 

(กระทรวงอุตสำหกรรม, 2559) กำรพัฒนำควำม

เป็นเลิศในด้ำนบุคลำกร(Human Resources 

Development) มีเป้ำประสงค์ในกำรยกระดับ

ควำมสำมำรถของบุคลำกรในระดับแรงงำนมีฝีมือ 

ระดับหัวหน้ำงำน ระดับวิศวกรทดสอบและวิจัย

พัฒนำ ตลอดจนผู้บริหำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เพ่ิมสูงขึ้น สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และผลิตภำพเพ่ิมข้ึน มีกำรพัฒนำบุคลำกร 

แบบครบวงจรในทุกระดบั โดยกำรด�ำเนินโครงกำร

พัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำง

ย่ังยืน ที่เน้นกำรพัฒนำระบบกำรฝึกอบรม กำร

พัฒนำหลักสูตร กำรพัฒนำวิทยำกร รวมถึง 

กำรผลักดันให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในสถำน

ประกอบกำรเพ่ือให้มีกำรขยำยผลกำรพัฒนำ

บุคลำกรในวงกว้ำง (สถำบันยำนยนต์, 2555) 

นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญกับควำมร่วมมือกับ

สถำบันกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ ในกำรเตรียม

ควำมพร้อมของนักเรียน/นักศึกษำที่จะเข ้ำสู  ่

กำรท�ำงำนในภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์

 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะแรงงำนให้รองรับ

กำรแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งผลิตและพัฒนำ

ก�ำลังคนที่มีคุณภำพ โดยเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี พัฒนำวิจัย และสร้ำงปัจจัย

สนบัสนนุกำรพัฒนำวทิยำกำรทกุแขนง (พิชญำภำ 

ยืนยำว, 2552) อีกท้ังต้องพัฒนำตัวเองให้มีโอกำส

เรียนรู้โดยกำรฝึกอบรม กำรศึกษำ และกำรพัฒนำ

เพ่ือเพ่ิมควำมรู ้ควำมสำมำรถ ศักยภำพในกำร

ท�ำงำน และกำรปรับพฤติกรรมให้มีควำมพร้อมที่

จะปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กำร ท�ำให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในต�ำแหน่ง 

ที่สูงขึ้น (สุนันทำ เลำหนันทน์, 2546) กำรพัฒนำ 

ต้องพยำยำมเปล่ียนแปลงระบบโดยใช้ค่ำใช้จ่ำย 

(Cost)ให้ต�่ำที่สุดและให้ผล (Out Put) ออกมำมำก

ที่สุดพนักงำนมีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนดีที่สุด 

โดยผลผลิตมีคุณภำพและปริมำณมำกที่สุด  

(บุญยง ชื่นสุวิมล,2547)กำรน�ำนวัตกรรมมำ 

ปรับโครงสร้ำงเพ่ือให้องค์กำรเติบโตในบริบทใหม่
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อย ่ ำง เข ้มแข็ ง  กำรออกแบบลักษณะงำน  

กำรบริหำร กำรเปลี่ยนแปลงต้องสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป (เสำวนีย์ สมันต์ตรีพร,

2560) ควำมรู้เป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญที่สุดสำมำรถ

สร้ำงควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัองค์กำรได้อย่ำง

ย่ังยืน อนำคตของอุตสำหกรรมจะถูกขับเคลื่อน

ด้วยควำมรู้และสำรสนเทศ (Karkoulian, Harake, 

& Messarra,2010; Nonaka, Toyama, & Nagata, 

2000; Drucker อ้ำงถึงใน ประศำสน์ นิยม, 2555)

จำกควำมท้ำทำย และควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเร็วของยุคโลกำภิวัตน์กำรบริหำรจัดกำรและ

กำรใช้กลยุทธ์ในรูปแบบเดิมๆคงไม่สำมำรถท�ำให้

อุตสำหกรรมน้ีเติบโตต่อไปได้อย่ำงย่ังยืน ผู้วิจัย 

จึงอยำกศึกษำและน�ำเสนอรูปแบบของปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทย เพ่ือช่วยสร้ำงขีดควำม

สำมำรถในกำรแข่งขัน กำรปรับตัว และช่วยให้

อุตสำหกรรมเติบโตอย่ำงย่ังยืนท่ำมกลำงควำม

ท้ำทำยของโลกท้ังในปัจจุบันและอนำคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือศึกษำอิทธิพลทำงตรงด้ำนกำร 

จัดองค์กำร ภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู้ที่มีต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต ์

ในประเทศไทย อิทธิพลทำงอ้อมในเรื่องกำรจัด

องค์กำรและภำวะผู้น�ำโดยผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้

ท่ีมีต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำน

ยนต์ในประเทศไทย และอิทธิพลรวมในเรื่องกำร 

จดัองค์กำร ภำวะผูน้�ำ กำรจดักำรควำมรูข้องโมเดล

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทย

 2. เพ่ือศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิผล

ต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์

ในประเทศไทย

สมมติฐาน

 1. ปัจจยัด้ำนกำรจดัองค์กำรมอีทิธิพลทำง

ตรงต่อกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้

 2.  ปัจจยัด้ำนภำวะผูน้�ำมอีทิธิพลทำงตรง

ต่อกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้

 3.  ปัจจยัด้ำนกำรกำรจดักำรควำมรูม้อีทิธิพล

ทำงตรงต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทย

 4.  ปัจจัยด้ำนกำรจัดองค์กำรและปัจจัย

ภำวะผู้น�ำมีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต ์

ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย

 กำรศึกษำครั้งนี้ได ้มุ ่งศึกษำปัจจัยท่ีม ี

อิทธิผลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย ซึ่งประกอบ

ด้วย

 การจัดองค์การ ผู้วิจัยได้น�ำองค์ประกอบ

ที่ส�ำคัญมำศึกษำดังนี้ กำรแบ่งงำนกันท�ำ เป็นกำร

แบ่งงำนออกเป็นส่วนๆ แล้วให้คนงำนแต่ละคน 

รับผิดชอบงำนท่ีตนเองถนัด จะท�ำให้เกิดควำม

ช�ำนำญในหน้ำที่งำน กำรจัดแผนกงำน เป็นกำร

รวมกลุ่มงำนท่ีคล้ำยกัน และเหมำะสมที่จะน�ำมำ

ปฏิบัติในกลุ่มเดียวกันเข้ำด้วยกันเพ่ือให้กิจกรรม

ต่ำง ๆ สำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงสอดคล้องและ

กลมกลนืกัน (อษั แสนภกัด,ี 2558) กำรประสำนงำน 
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เป ็นกำรจัดให ้คนในองค์กำรท�ำงำนสัมพันธ ์

สอดคล้องกัน (Henri Fayol อ้ำงถึงใน ธงชัย 

 สันติวงษ์, 2545) กล่ำวว่ำ ภำระหน้ำท่ีท่ีจะต้อง

เชื่อมโยงงำนของทุกคนให้เข้ำกันได้ก�ำกับให้ไปสู่

จุดมุ่งหมำยเดียวกัน และกำรกระจำยอ�ำนำจคือ 

กำรก�ำหนดหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบส�ำหรบังำนนัน้ ๆ 

พร้อมท้ังมอบหมำยหน้ำท่ี และกำรตดัสนิใจในกำร

บริหำรให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ (อัษ แสนภักดี, 

2558)

  ภาวะผู้น�า ตำมแนวคิดของ Daft (อ้ำงถึง

ใน สุภำวดี นพรุจินดำ, 2553) กล่ำวว่ำ เป็นควำม

สัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลระหว่ำงผู้น�ำและผู้ตำมเพ่ือให้

บรรลุจุดมุ่งหมำยร่วมกัน (Burns อ้ำงถึงใน สุภำพ 

สกิขำพันธ์, 2557) กล่ำวว่ำกำรศึกษำเก่ียวกับภำวะ

ผู้น�ำจะต้องน�ำควำมคิดระหว่ำงผู้น�ำและผู้ตำมมำ

รวมกัน ท�ำให้บทบำทของผู้น�ำและผู้ตำมเป็นมโน

ทัศน์รวม โดยแบ่งภำวะผู้น�ำเป็น 3 ลักษณะคือ  

ผู้น�ำกำรแลกเปลี่ยนคือกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำง

ผู้น�ำและผู้ตำมเพ่ือแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน ผู้น�ำ

กำรเปลี่ยนแปลงคือ ผู ้น�ำที่ตระหนักถึงควำม

ต้องกำรของผูต้ำม พัฒนำผูต้ำม สร้ำงแรงจงูใจ เพ่ือ

ให้ผูต้ำมเกิดจติส�ำนกึของอดุมกำรณ์อนัสงูส่ง และ

ผู้น�ำจริยธรรมจะต้องตรุหนักถึงควำมต้องกำรที ่

แท้จริงของผู้ตำม อ�ำนำจของผู้น�ำจะเกิดข้ึนเมื่อ

ผู้น�ำท�ำให้ผู้ตำมเกิดควำมพึงพอใจต่อสภำพเดิม 

สร้ำงจติส�ำนกึให้ผูต้ำมเกิดควำมต้องกำรอย่ำงแรง

กล้ำและเป็นควำมต้องกำรท่ีสูงกว่ำระดับปกต ิ

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ตำมให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

 การจดัการความรู ้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร (2548) กล่ำวไว้ว่ำ กระบวนกำร

จัดกำรควำมรู ้  (Knowledge Management 

Process) เป็นกระบวนกำรแบบหน่ึงที่จะช่วยให้

องค์กำรเข้ำใจถึงขั้นตอนที่ท�ำให้เกิดกระบวนกำร

จัดกำรควำมรู้ หรือพัฒนำกำรของควำมรู้ที่จะเกิด

ขึน้ภำยในองค์กำร ซึง่ม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี กำรแสวงหำ

และสร้ำงควำมรู้ Marquardt (อ้ำงถึงใน ชนมณี 

ศิลำนุกิจ, 2560 ) อธิบำยถึงกำรแสวงหำควำมรู้ว่ำ

เป็นกำรเลอืกข้อมลูและสำรสนเทศจำกแหล่งต่ำงๆ

ทั้งหมำยในและภำยนอกองค์กำร กำรสร้ำงควำมรู้

เป็นกำรพัฒนำควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม่ กำรจัด

ควำมรู้ให้เป็นระบบเป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้ 

อย่ำงเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือกำรเรียกใช้งำนได้

อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง (เตือนใจ รักษำพงศ์  

อ้ำงถึงใน ชำญพิชญ์ วัฒนชัย, 2554) กำรประมวล

ผลและกลั่นกรองควำมรู ้ (อรวรรณ น้อยวัฒน์, 

2554) กล่ำวว่ำเป็นกำรปรับปรุงรูปแบบข้อมูล 

สำรสนเทศ เอกสำรให้เป็นมำตรฐำน ใช้ภำษำ

เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์ และกำร 

แลกเปลี่ยนควำมรู ้เป็นกำรน�ำควำมรู ้เข้ำสู ่เวที 

แลกเปลีย่นทีม่ฐีำนควำมรูห้รอืฐำนข้อมลูรองรบัให้

ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและสืบค้น ซึ่ง Wheelen and 

Hunger (อ้ำงถึงใน ชนมณี ศิลำนุกิจ, 2560)  

ได้ท�ำกำรศึกษำเก่ียวกับกระบวนกำรแลกเปล่ียน

ควำมรู้ว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดของกำร

จัดกำรควำมรู้

  ประสิทธิผลองค์กำร (รุจิรำพรรณ คงช่วย, 

2555) กล่ำวไว้ว่ำ ประสิทธิผลขององค์กำรคือ  

กำรทีอ่งค์กำรได้ด�ำเนินงำนใดๆ โดยกำรใช้ทรัพยำกร

ต่ำงๆ ที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เป็นผลท�ำให้กำรด�ำเนินงำนประสบผลส�ำเร็จบรรลุ

ตำมเป้ำหมำยต่ำง ๆ ที่องค์กำรตั้งไว้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำร

ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้ งนี้ เป ็นกำรวิจัยแบบผสม 

(Mixed method) ใช้เทคนิคผสมระหว่ำงกำรวิจัย

เชงิปรมิำณ (Quantitative research) และกำรวจิยั

เชิงคุณภำพ (Qualitative research) เพ่ือศึกษำ 

“ปัจจยัทีม่อีทิธิพลเชงิสำเหตุต่อประสทิธิผลองค์กำร

ของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย” ซึง่ผูวิ้จยั

ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัยเพ่ือ 

น�ำมำวิเครำะห์จำก 2 แหล่งดังน้ี

 1) แหล่งข้อมลูทติุยภูม ิ(Secondary data) 

เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร อ้ำงอิง

บทควำมในวำรสำรอินเทอร์เน็ตและผลงำนวิจัย 

ที่เก่ียวข้อง

 2)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม 

กลุ ่มตัวอย่ำงท่ีคือ พนักงำนของอุตสำหกรรม 

ยำนยนต์ในประเทศไทย จ�ำนวน 397 คน ใช้กำร 

สุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  

ใช้แบบสัมภำษณ์ จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้บริหำร 

16 คน ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน และนักวิชำกำรของ

อตุสำหกรรมยำนยนต์ 1 คน ทัง้หมดจ�ำนวน 20 คน

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรสัมภำษณ์

ผู ้บริหำรและผู ้เชี่ยวชำญโดยกำรน�ำเอำข้อมูล 

หรือเนื้อหำมำเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน (Interrelating) 

มำท�ำให้เป็นระบบระเบียบ (systematizing) แล้ว

จ�ำแนกแยกแยะเป็นประเภทต่ำงๆ (Categorizing) 

แล้วสังเครำะห์ข้อมูล (Synthesizing) แปลควำม
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แล้วน�ำมำเล่ำเรื่อง (Storytelling) สรุปเป็นเน้ือหำ

สำระ (Summarizing) เพ่ือน�ำผลทีไ่ด้มำเปรยีบเทียบ

ยืนยันกับกำรวิจัยเชิงปริมำณท่ีได้มำจำกกำร

วิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้กำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง

เทคนิค (SEM) 

ผลการวิจัย

 1. ผู้วิจัยน�ำผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลของ

ตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุ ดังตำรำงที่ 1

ตารางท่ี 1 ค่ำสถิติผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุ

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล
ก�รจัดก�รคว�มรู้ ประสิทธิผลองค์ก�ร

DE IE TE DE IE TE

การจัดองค์การ 0.22 0.22 0.47 0.09 0.56

ภาวะผู้นำา 0.47 0.47 0.05 0.19 0.24

การจัดการความรู้ 0.41 0.41

**p<.01

หมำยเหตุ: DE=ค่ำอิทธิพลทำงตรง IE=ค่ำอิทธิพลทำงอ้อม TE=ค่ำอิทธิพลท้ังหมด

 จำกตำรำงที่  1 พบว่ำปัจจัยด้ำนกำร 

จั ด อ ง ค ์ ก ำ ร มี อิ ท ธิ พ ล ท ำ ง ต ร ง เ ชิ ง บ ว ก ต ่ อ

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้ (DE=0.22) ปัจจัย 

ด ้ำนภำวะผู ้น�ำมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อ

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (DE=0.47) ปัจจัยด้ำน

กำรจัดกำรควำมรู ้มีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทย (DE=0.41) ปัจจยัด้ำนกำรจดัองค์กำร

และปัจจัยด้ำนภำวะผู้น�ำมีอิทธิพลท้ังทำงตรงและ

ทำงอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย โดยมีค่ำ

อิทธิพลเท่ำกับ (TE=0.56,0.24) ตำมล�ำดับ 

 2. จำกผลกำรวิเครำะห์โมเดลเชิงสำเหตุ

พบว่ำโมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ โดยมีค่ำดัชนีควำมกลมกลืนคือ  

Chi-square=83.79, df=42, Chi-square/ 

df=1.99, p-value= 0.00013, GFI=0.97, 

AGFI=0.93, RMSEA= 0.050 แสดงว่ำแบบจ�ำลอง

สมกำรโครงสร้ำงมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดังภำพท่ี 2
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ภาพท่ี 2 แบบจ�ำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำร

ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย 

 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝง 

พบว่ำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่ำง 0.66-

0.88 โดยตัวแปรทุกคู ่เป็นควำมสัมพันธ์แบบ 

มีทิศทำงเดียวกันคือ มีค่ำควำมสัมพันธ์เป็นบวก 

ตัวแปรท่ีมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มำกที่สุด 

โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.88  

คือ ประสิทธิผลองค์กำรและกำรจัดกำรควำมรู ้

ดังตำรำงที่ 2
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ตารางท่ี 2 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร

ตัวแปรแฝง การจัดการความรู้ ประสิทธิผลองค์การ
การจัด

องค์การ
ภาวะผู้น�า

กำรจัดกำรควำมรู้ 1.00

ประสิทธิผลองค์กำร 0.88 1.00

กำรจัดองค์กำร 0.66 0.84 1.00

ภำวะผู้น�ำ 0.84 0.79 0.70 1.00

ผลการสัมภาษณ์

 1.  ด้ำนกำรจดักำรองค์กำร มกีำรกระจำย 

อ�ำนำจให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชำตำมส่วนต่ำงๆ 

อย่ำงชัดเจนโดยแบ่งหน้ำที่กันท�ำเป็นส่วนงำน  

จัดแผนกเพ่ือแก้ไขและมอบหมำยงำนแต่ละจุด 

แต่ละฝ่ำยต้องมีหัวหน้ำ มีแผนงำน หัวหน้ำงำน

กระจำยอ�ำนำจให้กับลกูน้องมกีำรประสำนงำนกัน

ภำยในแผนกและแผนกอื่นๆเพ่ือให้รองรับกับแผน

ขององค์กำร ในแต่ละส่วนงำนอำจจะแบ่งแยกย่อย

ลงเป็นแผนก เช่น ฝ่ำยผลิต บัญชี ฝ่ำยขำยหรือ 

ผู้จ�ำหน่ำย ผู้จ�ำหน่ำยส่วนใหญ่จะแบ่งกันไปเป็น

เขตพ้ืนท่ี โดยกำรประสำนงำนหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

จะเป็นผู้ประสำนงำน

 2.  ด้ำนภำวะผู ้น�ำในอุตสำหกรรมยำน

ยนต์มีอยู่หลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของ

แต่ละบุคคล ผู้น�ำในแต่ละคนอำจมีแนวทำงกำร

บริหำรไม่เหมือนกัน แต่สิ่งท่ีองค์กำรต้องกำร 

องค์กำรจะต้องกำรผู ้น�ำที่มีกำรพัฒนำและขับ

เคลื่อนองค์กำรไปสู่อนำคต ลักษณะผู้น�ำที่ดีต้องมี

วิสัยทัศน์ เป็นผู ้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนให้เป็นที่

ศรัทธำของผู้ใต้บังคับบัญชำ เรื่องของประสิทธิผล

องค์กำรขึ้นอยู ่กับผู ้น�ำ ไม่ว ่ำจะเก่ียวกับงำน 

บคุลำกร กำรเปลีย่นแปลง กำรจดัระเบยีบของงำน 

อธิบำยถึงวัตถุประสงค์ ก�ำหนดมำตรฐำนของงำน 

ติดตำมกำรปฏิบัติงำน แก้ปัญหำต่ำงๆ ทั้งด้ำน 

กำรส่งเสริมพนักงำน ยอมรับ ให้กำรแนะน�ำ ก�ำหนด 

วิธีกำรท่ีดีที่สุด ช่วยแก้ปัญหำควำมขัดแย้งใน

ลักษณะเสริมสร้ำง ส่งเสริมควำมไว้วำงใจซึ่งกัน

และกัน และด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง ต้องติดตำม

สภำพแวดล้อมภำยนอกอะไรคุกคำมและสร้ำง

โอกำส ศกึษำคูแ่ข่ง คำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ใหม่

ที่จะเกิดข้ึนในวันข้ำงหน้ำ มีมุมมองใหม่ สร้ำงกล

ยุทธ์ใหม่ๆให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะที่มีอยู่

 3.  ด้ำนกำรจดักำรควำมรูข้ององค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย กำรจัดกำร

ควำมรู ้เป็นกำรรับรู ้ข ้อมูลผ่ำนกำรเรียงล�ำดับ  

ขัน้ตอน มำเป็นแนวทำงปฏบิตัเิพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กำรและกำรพัฒนำองค์กำรยำนยนต์ 

โดยแบ่งกำรจัดกำรควำมรู้ออกเป็นขั้นตอนดังน้ี  

1) กำรแสวงหำควำมรู้ (Knowledge acquisition) 

เร่ิมต้นจำกกำรรวบรมข้อมลูเก่ียวกับควำมต้องกำร

ของผูบ้รโิภค และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับเทคโนโลยี 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน น�ำมำ

ก�ำหนดเป็นข้ันตอนในกำรท�ำงำนของกิจกำร โดย

กำรปฏิบัติงำนจริงและมีกำรทดสอบ ตรวจสอบ

คุณภำพในทุกข้ันตอน เพ่ือน�ำมำสู่กระบวนกำร

ผลิตและบริกำรท่ีมีคุณภำพ 2) กำรสร้ำงควำมรู้ 

(Knowledge creation) ผู ้ประกอบกำรใน

ประเทศไทย มกีำรปรบัตัวและพัฒนำตนเองให้ก้ำว

ทนักับเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคใน

ตลำดโลก  โดยกำร เ พ่ิมประสิท ธิภำพของ

กระบวนกำรผลิต มุ ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ ผู ้

บริโภค ระบบที่ส�ำคัญในประเทศไทย ให้ผู้ผลิตใน

ระดบัโลกถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้ผูป้ระกอบกำรไทยโดย

กำรท�ำธุรกิจร่วมกัน 3) กำรจดัเก็บและค้นคนืควำม

รู ้ (Knowledge storage and retrieval) ใน

อุตสำหกรรมยำนยนต์ กำรจัดเก็บควำมรู้เป็นกำร

วำงระบบในงำนแต่ละด้ำนเพ่ือสะดวกในกำรน�ำมำ

ใช้ สะดวกต่อกำรค้นหำพัฒนำต่อยอดในแต่ละ

องค์กำรจะมีระบบจัดเก็บที่เป็นสำกล โดยมีฐำน

ข้อมูลขนำดใหญ่ มีควำมเป็นเอกลักษณ์ สำมำรถ

ตรวจสอบและค้นคืนได้ในระยะเวลำรวดเรว็ 4) กำร

ถ่ำยทอดควำมรูแ้ละกำรใช้ประโยชน์ (Knowledge 

transfer and utilization) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ท�ำ

กันหลำยๆวิธีกำรในตอนน้ีกำรแข่งขันสูงในแต่ละ

สถำนประกอบกำรจะมีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของ

ตนเอง กำรถ่ำยทอดควำมรู้จะใช้ เอกสำร สื่อสำร

สนเทศ มีห้องทดลอง สำมำรถฝึกปฏิบัติ ท�ำงำน

วิเครำะห์ร ่วมกับผู ้ เชี่ยวชำญในแต่ละแผนก 

เป็นกำรเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกำรท�ำงำน (Learning 

By Doing) กำรส่งเสริมงำนวิจัย มีกำรอภิปรำยให้

ผู้อื่นรับรู้ กำรฝึกอบรมนักเรียนอำชีวะ ฝึกงำนเก่ียว

กับยำนยนต์ ต้องจัดกำรให้มีกำรฝึกงำนจริงตำม

หลักสูตรท่ีกระทรวงก�ำหนดทุกวิชำ กระทรวงควร

จดัให้สถำนประกอบกำรส่งผูเ้ชีย่วชำญมำให้ควำม

รู้ในสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน

อย่ำงเท่ำเทียม สนับสนุนให้ครูของสถำบันเอกชน

ได้อบรมและพัฒนำควำมรู้ให้มำกขึ้น จบแล้วต้อง

มีสำยวิชำชีพ

 4.  ประสิทธิผลองค์กำร อยำกให้มอง

อตุสำหกรรมยำนยนต์เป็นสองกลุ่มคอื กลุ่มทุนข้ำม

ชำตกัิบธุรกิจท่ีเป็นของคนไทย กลุม่ทุนข้ำมชำตจิะ

เป็นกลุ่มที่มีเงินทุนสูง เทคโนโลยีสูง ขนำดของกำร

ผลติใหญ่กว่ำจะได้เปรยีบในกำรแข่งขนั Economic 

of scale ทุกอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกันตั้งแต่กำร

จัดกำรองค์กำร ภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู้ และ

น�ำไปสู่ประสิทธิผลองค์กำร

อภิปรายผล

 1.  เมื่ อ พิจำรณำถึงอิท ธิพลทำงตรง 

อทิธิพลทำงอ้อม และอทิธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์

ในประเทศไทย พบว่ำทั้ง 3 ปัจจัยคือ กำรจัด

องค ์กำร ภำวะผู ้น�ำ และกำรจัดกำรควำมรู ้  

มอีทิธิพลทำงตรง อทิธิพลทำงอ้อม และอทิธิพลรวม

มีค่ำเป็นบวกต่อประสิทธิผลองค์กำร อภิปรำยผล

ได้ดังน้ี

 การจัดองค์การมีทั้งอิทธิพลทำงตรงและ

อิทธิพลทำงอ้อมโดยผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู ้ต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.47, 0.56 ตำม

ล�ำดับ จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรจัดองค์กำรถือเป็น

ควำมร่วมมอืร่วมใจของคนในองค์กำรถือเป็นหัวใจ

ส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำร องค์กำรต้องผลักดัน

ส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นอย่ำงเป็นระบบคือ ต้องเห็น

ควำมสัมพันธ์ของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในวันข้ำงหน้ำ  
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เห็นแบบแผน เห็นขั้นตอนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็น

ระบบแล้วพัฒนำตำมวิสัยทัศน์ (Shared vision) 

ขององค์กำรคือ กำรพัฒนำวิสัยทัศน์ของตัวเองให้

สอดคล้องกับวสิยัทศัน์ขององค์กำร รวมกันเป็นทมี

อนัจะท�ำให้เกิดพลงัผลกัดันให้องค์กำรอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในบ้ำนเรำก้ำวไปข้ำงหน้ำและได้เปรียบ

กำรแข่งขัน มองโลกใบนี้อย่ำงมีสติแล้วจ�ำแนก

แยกแยะปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นให้เด่นชัด เพ่ือ

ตัดสินใจอย่ำงถูกต้องพร้อมตอบสนองต่อควำม

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเหมำะสม มีแบบจ�ำลอง

ทำงควำมคิด (Mental Ability) ไม่ผนัแปรหรอืเรรวน 

ท้อถ้อยเมื่อเจอกับวิกฤติต่ำงๆ เช่นเดียวกับบท

สัมภำษณ์จำกผู ้ เชี่ยวชำญที่กล ่ำวถึงกำรจัด

องค์กำรว่ำกำรจัดองค์กำรต้องมีกำรจัดแผนกแยก

ตำมตำมควำมสำมำรถเพ่ือแก้ปัญหำได้เป็นจุด 

แต่ละฝ่ำยจะต้องมีหัวหน้ำ มีแผน ให้อ�ำนำจ

หัวหน้ำกระจำยงำนให้ลูกน้องท�ำ ตลอดจนมีกำร

ประสำนงำนในแต่ละแผนกและประสำนไปยัง 

แผนกอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Delves 

Broughton (สภัุควด ีทวีชยั ผูแ้ปล, 2560) ได้กล่ำว

ถึงระบบกำรผลิตของโตโยต้ำ ที่ให้ควำมส�ำคัญกับ

เรื่องกำรสื่อสำรระหว่ำงกันและวิธีกำรรำยงำน

ปัญหำต่ำงๆ บริษัทโตโยต้ำได้ระบุควำมหมำย

อย่ำงชัดเจนถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ทุกคนเพ่ือว่ำ

พนกังำนทกุคนเพ่ือรูว่้ำใครมหีน้ำท่ีรบัผดิชอบอะไร 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งชิ้นส่วนอะไหล่หรือกำรช่วย 

แก้ปัญหำด้ำนเทคนิค ควำมไวในกำรตอบสนองต่อ

ปฏิสัมพันธ์เหล่ำนี้จึงได้รับกำรทดสอบอย่ำงเต็มที่ 

หำกปัญหำไม่อำจแก้ไขได้แสดงว่ำกำรปฏิสมัพันธ์

ระหว่ำงกันนัน้ออกแบบมำได้ไม่ดีพอ บรษิทัโตโยต้ำ

มีควำมเชื่อมั่นในระบบนี้สูงว่ำจะกระตุ้นให้เหล่ำ

พนกังำนแจ้งขอควำมช่วยเหลอืทนัท่ีเมือ่เกิดปัญหำ 

พวกเขำไม่กลัวว่ำกำรหยุดและเริ่มใหม่บ่อยๆ 

จะท�ำให ้ระบบกำรผลิตของพวกเขำชะงักงัน  

เพรำะได้สร้ำงระบบกำรแก้ปัญหำฝังไว้พร้อมอยู่

แล้ว ท้ังยังมีประสิทธิภำพพอๆกับเครื่องจักรที่ 

ใส่กลอนประตูติดไว้ด้วยกันทีเดียว

 ภาวะผู้น�ามีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำง

อ้อมโดยผ่ำนกำรจดักำรควำมรูต่้อประสทิธิสทิธิผล

องค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.05 และ 0.24 ตำมล�ำดับ 

อุตสำหกรรมยำนยนต์ เป็นองค์กำรขนำดใหญ่ 

ทกุคนมจีดุเด่นในตนเอง ต้องรูก่้อนว่ำเก่งเรือ่งอะไร 

ส่วนที่ด้อยไม่ท�ำ ต้องอยู่เหนือค่ำเฉลี่ยเสมอ กำรที่

จะพบกับควำมส�ำเร็จในแต่ละอย่ำงต้องรู ้จุด

ประสงค์ ตัง้ค�ำถำมให้กับตนเองชอบในสิง่ท่ีท�ำหรอื

เปล่ำ นั่นคือรักท่ีจะท�ำ ผู้น�ำเร่ิมจำกจุดน้ี ผู้น�ำที่ดี

ต้องเรียนรู้กระบวนกำรบริหำร ผู้น�ำมีอิทธิพลต่อ 

ผู้อื่น นอกจำกสร้ำงคุณค่ำให้กับตนเองแล้วควร

สร้ำงคุณค่ำให้กับผู้อื่นเพ่ือให้เกิดสัมพันธภำพที่ดี

ต่อกันของคนในองค์กำร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 

ประพฤติตัวเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อผู้ตำม หลีกเลี่ยง

ทีจ่ะแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั มองผลประโยชน์

กลุ่ม มีอุดมกำรณ์ชัดเจน ควำมเชื่อและค่ำนิยม 

ที่มีแบบแผนชัดเจน ควำมเป็นผู้น�ำส่งเสริมควำม

ภำคภูมิใจควำมจงรักภักดีแก่ผู้ตำม ผู้ตำมจะเกิด

แรงบันดำลใจอันจะเกิดจิตวิญญำณของทีม กำรที่

ผู้น�ำแสดงควำมผูกพันต่อเป้ำหมำยและอุทิศตน

อย่ำงชัดเจนต่อวิสัยทัศน์จะท�ำให้ผู้ตำมมองข้ำม 

ผลประโยชน์ส ่วนตัว จะท�ำให้องค์กำรบรรล ุ

เป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 

(สมนกึ กำรเีวท, 2558) ทีไ่ด้ท�ำกำรวจิยัเรือ่งรปูแบบ

ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนประถม

ศึกษำเอกชนในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ภำวะผู้น�ำ
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มีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมต่อประสิทธิผล 

กำรจดักำรศกึษำอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 

.05 เน่ืองจำกผู้บริหำรมีพฤติกรรมท�ำให้ครูเกิดกำร

ยอมรับให้ควำมเคำรพนับถือ โน้มน้ำวควำมคิดครู

ให้ปฏิบตังิำนจนบรรลผุลส�ำเรจ็ และเป็นแบบอย่ำง

ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์เอำใจใส่ครู  

มี วิ ธีกำรจุดประกำยควำมคิด กระตุ ้นครูให ้

กระตือรือร้น มีควำมคิดริเริ่มและเสนอแนวคิด 

ใหม่ ๆ ให้ควำมสนใจแต่ละบุคคล และพัฒนำครู 

ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และสอดคล้องกับ 

บทสัมภำษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบกำร ที่กล่ำวว่ำ 

ภำวะผู ้น�ำมีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมกับ

ประสิทธิผลองค์กำร เพรำะผู ้น�ำเป็นผู ้ก�ำหนด

นโยบำยและทิศทำงขององค์กำร ทั้งนี้ยังมี (จ้ำวเหว่ย 

ชำญ ธนประกอบ แปล, 2558) ได้เขียนถึงค�ำพูด

ของ แจค็ หม่ำ ถึงภำวะผูน้�ำว่ำ ในฐำนะผูน้�ำจงอย่ำ

ให้พนักงำนท�ำงำนเพ่ือคุณ แต่ควรมีเป้ำหมำย 

ร่วมกันและท�ำงำนเพ่ือภำรกิจร่วมกัน จงอย่ำได้

ท�ำงำนเพียงเพรำะเสน่ห์ของผู้น�ำเพียงอย่ำงเดียว

 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทำงตรงต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.41 และจำก 

บทสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้เชี่ยวชำญท่ีให้เน้นกำร 

ให้ทักษะและควำมรู้แก่พนักงำนเพ่ือให้พนักงำน

ปฏิบตังิำนได้ตำมนโยบำยขององค์กำร กำรจดักำร

ควำมรู ้จึงเป ็นสิ่งส�ำคัญ เพรำะอุตสำหกรรม 

ยำนยนต์เป ็นงำนเก่ียวกับเทคโนโลยีซึ่งต ้อง

เปลีย่นแปลงและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ กำรจดักำร

ควำมรู ้ เป ็นเรื่องส�ำคัญมำกต้องมีกำรจัดกำร 

อย่ำงเป็นระบบไม่ว่ำจะเป็น กำรแสวงหำและสร้ำง

ควำมรู ้กำรจดักำรควำมรูใ้ห้เป็นระบบ กำรประมวล

และกลั่นกรองควำมรู้ และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

เพ่ือให้ประสทิธิผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์

เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ ผู้บริหำร 

จึงต ้องให ้ควำมส�ำคัญต่อกำรจัดกำรควำมรู ้ 

ตลอดเวลำ ดังนั้น องค์กำรสมัยใหม่ควรมีลักษณะ

ส�ำคัญดังน้ี เพ่ือให้เกิดกำรเพ่ิมพูนควำมรู้อย่ำง 

ต่อเน่ืองและสร้ำงผลงำนได้ตำมปรำรถนำ อตุสำหกรรม

ต้องมุ่งมั่นในระบบย่อย 5 ระบบคือ กำรเรียนรู้ 

(Leaning) องค์กำร (Organization) คน (People) 

ควำมรู้ (Knowledge) เทคโนโลยี (Technology) 

องค์กำรต้องมีวิสัยทัศน์อย่ำงชัดเจนเพ่ือเป้ำหมำย

ของกำรด�ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ คน ผู้เก่ียวข้อง 

พนักงำนต้องมีวินัยใฝ่เรียนรู้ ผู้บริหำรต้องมีควำม

เป็นผู ้น�ำพัฒนำศักยภำพตัวเองอยู่เสมอและมี

ทกัษะทำงด้ำนบรหิำรทีด่เีป็นแบบอย่ำง ลกูค้ำทีใ่ช้

บรกิำรต้องให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือให้องค์กำรรูค้วำม

ต้องกำรของผู้บริโภค ชุมชนต้องให้กำรสนับสนุน

องค์กำรที่ตั้งอยู่ในชุมชนเพ่ือให้องค์กำรเติบโตได้

อย่ำงย่ังยืน เทคโนโลยี ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คือเป็นอุปกรณ์ท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีจะจัดเก็บ

และน�ำมำใช้ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ สอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ (ปรำนี กล่อมธง, 2549) ที่ได้ท�ำกำร

วิจัยเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนรู ้ในองค์กำรของ

อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย พบว่ำ บริษัทผู้ผลิต

รถยนต์จ�ำเป็นต้องมกีำรเรยีนรู ้มกีำรบรหิำรควำมรู้ 

และก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กำรอัจฉริยะ ซึ่งจะน�ำเอำ

พลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Corporate Creativity) 

มำพัฒนำให้เกิดเป็นรูปธรรมขององค์กำร ซึ่งก็คือ 

นวัตกรรม (Innovation) ในรูปของผลิตภัณฑ์และ

บริกำรใหม่ (New Products/ Services) รวมถึง 

คุณค่ำสู่ลูกค้ำ (Value to Customer) เป็นส�ำคัญ

 2.   ปัจจยัเชงิสำเหตทุีม่อีทิธิผลต่อประสทิธิผล

องค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

สรุปได้ว่ำ แบบจ�ำลองของปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิง
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สำเหตุต่อประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ในประเทศไทยมีปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีผล

ต่อประสิทธิผลองค์กำรคือ กำรจัดองค์กำร ภำวะ

ผู ้น�ำ กำรจัดกำรควำมรู ้ โดยผลกำรตรวจสอบ 

โมเดลมีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จำกตำรำงเมท

ริกสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรพบว่ำตัวแปรมีควำม

สัมพันธ์กันดังนี้

 1. กำรจัดกำรควำมรู้มีควำมสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทยร้อยละ 88 

 2. กำรจัดองค์กำรมีควำมสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิผลองค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ใน

ประเทศไทยร้อยละ 84 

 3. ภำวะผู้น�ำมีควำมสัมพันธ์ต่อประสิทธ์ิ

ผลองค์กำรของอตุสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

ร้อยละ 79 

 4. ภำวะผูน้�ำมคีวำมสมัพันธ์ต่อกำรจดักำร

ควำมรู้ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

ร้อยละ 84

 5. ภำวะผู้น�ำมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรจัด

องค์กำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย

ร้อยละ 70 

 ซึ่งสอดคล้องกับ (ทวีเกียรติ ประพฤทธ์ิ

ตระกูล,2554) ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง ตัวแบบกำร

จัดกำรองค์กำรเพ่ือควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ำ 

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันขององค์กำรมีควำม

สัมพันธ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติกับปัจจัยที ่

เป็นตัวแบบกำรจัดกำรองค์กำร โดยผู ้น�ำแบบ

สร้ำงสรรค์มีบทบำทในกำรประสำนตัวแบบกำร

จัดกำรองค์กำรให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม  

ณ ช่วงเวลำน้ัน ผ่ำนทำงกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

อำทิ  กำรจัดกำรควำมรู ้  กำรสื่อสำรอย ่ำงมี

ประสิทธิภำพกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก 

ที่ ดีของบุคลำกร และกำรจัดกำรภำพลักษณ์

องค์กำร รวมถึงกำรเลือกประเภทของวัฒนธรรม

และเทคโนโลยีต้องท�ำให้เหมำะสมกับประเภท 

ของผลิตภัณฑ์โดยกำรประสมประสำนระหว่ำง

วัฒนธรรมแบบตั้งรับ-ก้ำวร้ำวกับวัฒนธรรมแบบ

สร้ำงสรรค์ ร ่วมกับเทคโนโลยีทำงวิศวกรรม 

กับเทคโนโลยีเฉพำะ อันจะท�ำให้องค์กำรเกิด 

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงรวดเร็วและ

ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผู้บริหำรควรก�ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำ

องค์กำรใน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร 

จดัองค์กำร ด้ำนคน ด้ำนควำมรู้ และด้ำนเทคโนโลยี

ต้องผลักดันส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นอย่ำงเป็นระบบ 

เพ่ือให้องค์กำรสำมำรถปรบัตัวเข้ำกับกำรเปลีย่นแปลง

ของโลกตลอดเวลำ

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร

 มอบหมำยให้ผู้บริหำรในทุกระดับน�ำผล

ของกำรวิจัยไปปรับใช้กับงำนตำมควำมเหมำะสม 

ในแต่ละระดับ ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำร มีแบบ

จ�ำลองทำงควำมคดิเพ่ือเป้ำหมำยของกำรด�ำเนนิงำน

ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

 กำรวิจัยครั้งต่อไปควรน�ำแบบจ�ำลองท่ีใช้

ในกำรวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในธุรกิจประเภทอื่นๆ 

เพ่ือท�ำกำรตรวจสอบว่ำ โมเดลมีควำมสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
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