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บทคัดยอ
ปญหาการฝกอบรมที่เนนแตการใหความรู โดยมองขามประเด็นดานการจัดการดานทัศนคติ
ของแรงงานที่ทํางานเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ทําใหการฝกอบรมสูญเสียทรัพยากร หรือไมสามารถคงอยู
ทรัพยากรความรูเ หลานีไ้ วได การศึกษานีจ้ งึ นําแนวการฝกอบรมรวมสมัยคือ การฝกอบรมเพือ่ ใหตระหนัก
รูเทาทันเทคโนโลยีและการฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ เพื่อใหเกิดการทํางานเชิงรุกและการมี
พลังชีวติ ในการทํางาน จากแบบสอบถามกับขนาดตัวอยางจํานวน 300 คนจากธุรกิจซอมและดูแลรถยนต
ผลการศึกษาพบวา อิทธิพลรวมของการฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะตอ ศักยภาพการทํางาน
สูงถึง 0.581 ซึ่งมากกวาอิทธิพลรวมของการฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยีซึ่งมีนํ้าหนัก
เพียง 0.214
คําสําคัญ: การฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี การฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ
การทํางานการทํางานในเชิงรุก การมีพลังชีวิตในการทํางาน ศักยภาพในการทํางาน
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ABSTRACT
Training issues that focus only on the knowledge and overlooking management issues:
the attitude of workers and technological awareness leads to the loss of organizational resources
and employee’s burnout. To achieve the proactive and vitally worker in the Thai automobile
maintenance industry, the study aims to investigate the inﬂuence of technological awareness
and skill-based competency by using 300 employees’ units as the sample data. The results
show that skills-based training on job capability is as high as 0.581, which is more than the total
effect of the technology awareness training which weighs only 0.214.
Keywords: Technological Awareness Training, Skill & Competency based Training, Job
Proactivity, Job Vitality, Job Capability
บทนํา

การเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของ
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรถยนตจากเดิมที่ใช
นํ้ามันและแกสไปสูการใชพลังงานไฟฟาเพราะ
เปนพลังงานที่สะอาด รวมทั้งการผลิตยานยนต
ที่ไรคนขับเพื่อสังคมผูสูงอายุ พัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยีเหลานี้สงผลตอการปรับตัวของแรงงาน
ในสวนของการซอมและดูแลรถยนตในอนาคต
รวมถึ ง การยั ง คงต อ งดู ซ  อ มดู แ ลรถยนต ที่ ยั ง ใช
เชื้ อ เพลิ ง แบบเก า การเตรี ย มรั บ กั บ แผนการ
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจรถยนตในอนาคตตามแผนที่
รัฐกําหนดไวใหเปนรถยนตที่ใชพลังงานไฟฟา จึง
ประสบปญหาในการบริการเปลี่ยนแปลงที่ตองมี
การเตรียมการไวเปน 3 ระดับตามสมมติฐานดังนี้
ระยะแรกเริ่มมีการใชรถยนตไฟฟา (5%) ระยะ
กลางมีการใชรถยนตไฟฟา (30%) และระยะเต็ม
รู ป แบบมี ก ารรถยนต ไ ฟฟ า (มากกว า 60%)
(Impacts of Electric Vehicles –Summary report,
2011, Electric Vehicles, 2011) การเตรียมการ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในแตละระยะจึงเปน
เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ โดยเฉพาะการเตรี ย มการด า น
ทรัพยากรมนุษยที่เปนเรื่องที่ใชเวลานานมาก ไม
เหมือนกับการเปลี่ยนไปใชเครื่องจักร ที่ถามีเงิน
ก็ ส ามารถเปลี่ ย นได เ ลยและเห็ น ผลในเวลาอั น
รวดเร็ว (Vakola & Nikolaou, 2005) ปญหาการ
พัฒนาบุคลากรทางดานชางซอมและดูแลรถยนต
นั้นในมิติใหมๆมีมากมาย แตยังมีการศึกษาเรื่องนี้
นอยมาก อาจจะเกิดจากการที่ไมเห็นความสําคัญ
รวมทั้งเสนทางของการประกอบอาชีพนี้ก็ยังไม
ชัดเจนและเปนมุมมองลบ เนื่องจากเปนอาชีพ
ที่ทํางานหนัก นอกจากนี้กลุมผูประกอบการขนาด
เล็กก็ยงั ขาดทรัพยากรในการใหความรูก บั พนักงาน
ที่จะสงเสริมศักยภาพการทํางาน การศึกษาครั้งนี้
มีเจตนาทีจ่ ะหาแนวทางในการฝกอบรมเพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นของเทคโนโลยีรถยนตในอนาคตรวมถึง
การเสาะหาปจจัยที่จะชวยสนับสนุนใหแรงงาน
กลุมนี้มีการพัฒนาทักษะ ความรู ดวยแนวทางที่
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เปนสากล สรางความสุขในการทํางาน และทํางาน บนฐานทักษะและสมรรถนะ การทํางานการทํางาน
ในเชิงรุก อันนําไปสูศักยภาพการทํางานในสวน ในเชิงรุก การมีพลังชีวติ ในการทํางาน และศักยภาพ
ในการทํางานของพนักงานซอมและดูแลรถยนต
ของการดูแลและซอมรถยนตแบบมืออาชีพ
2. ประชากรคือพนักงานที่ทํางานในสวน
ของการดูและซอมรถยนตตามอูของเอกชนและ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาระดับการรับรูการฝกอบรมเพื่อ ศูนยของบริษัทที่จําหนายและรับซอมดูแลรถยนต
ใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี (Technological ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครฯ
Awareness Training) การฝกอบรมบนฐานทักษะ
และสมรรถนะ (Skill & Competency based สมมติฐาน
1. การฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทัน
Training) การทํางาน การทํางานในเชิงรุก (Job
Proactivity) การมีพลังชีวิตในการทํางาน (Job เทคโนโลยี และ การฝกอบรมบนฐานทักษะและ
Vitality) และศั ก ยภาพในการทํ า งาน (Job สมรรถนะมีอิทธิพลเชิงบวกตอ การทํางานการ
ทํางานในเชิงรุก และ การมีพลังชีวิตในการทํางาน
Capability) ของพนักงานซอมและดูแลรถยนต
2. ศึ ก ษาสมการโครงสร า งที่ มี ก ารรั บ รู  (H1-H4)
2. การทํางานการทํางานในเชิงรุก และ
การฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี
และการฝ ก อบรมบนฐานทั ก ษะและสมรรถนะ การมีพลังชีวิตในการทํางาน อิทธิพลเชิงบวกตอ
เปนบุพปจจัย ที่ผานปจจัยคั่นกลางคือการทํางาน ศักยภาพการทํางาน (H5-H6)
ในเชิงรุก การมีพลังชีวติ ในการทํางาน และศักยภาพ
ในการทํางานเปนผลของพนักงานซอมและดูแล วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
รถยนต
การเปลีย่ นแปลงของการผลิตในอุตสาหกรรม
รถยนตในสวนของการใชพลังงานและองคประกอบ
ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
อืน่ ๆ ใหเปนอัตโนมัติ สงผลกระทบกับอุตสาหกรรม
1. นําผลการศึกษาไปจัดการ การฝกอบรม ในหวงโซการผลิต การบํารุงดูแลรักษา และอุตสาหพนักงานซอมและดูแลรถยนตเพือ่ สงเสริมศักยภาพ กรรมการผลิตและจําหนายเชือ้ เพลิง โดยทีธ่ รุ กิจใน
ของอุตสาหกรรมซอมและดูแลรถยนต
เครือขายนี้ มีทงั้ ผูป ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง
2. เพื่อนําผลการศึกษามาขยายผลเชิง และขนาดใหญ ซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เทคโนโลยี ที่ ใ ช ใ นการซ อ มแซมแล ว ป ญ หาอี ก
ประการทีส่ าํ คัญและพัฒนาคอนขางยาก เนือ่ งจาก
ขอบเขตของงานวิจัย
ตองมีการเตรียมการยาวนานคือบุคลากรที่จะเขา
1. ดานเนื้อหาศึกษาเฉพาะ การฝกอบรม มารวมในการทํางาน ซึ่งจะตองอาศัยการกําหนด
เพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี การฝกอบรม กลยุทธในการบริหารที่เหมาะสม โดยหลักการ
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บริหารนั้นสิ่งที่เปนหัวใจของความสําเร็จคือความ
สามารถในการใชทรัพยากรอยางคุม คา เพือ่ ใหเกิด
ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล รวมทั้งความ
สามารถในการปรับทุกภาคสวนขององคการให
ตอบสนองตอความไว (sensibility) ในการปรับให
อยูร อดโดยเฉพาะในสวนของภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Tushman &
O’Reilly, 2013) ซึ่ ง ต อ งปรั บ เปลี่ ย นองค ก าร
ในมิติตางๆ เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในด า นทรั พ ยากรที่ จั บ ต อ งได เช น การเปลี่ ย น
เครือ่ งจักรทีใ่ ชในการผลิต จะเห็นการเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วในขณะทีท่ รัพยากรดานทุนมนุษยทจี่ ะ
พัฒนาใหมีความรูความสามารถคอนขางจะทําได
ลําบากและมีอุปสรรคมากกวา นั่นหมายความวา
ถึงมีการเปลีย่ นแปลงและจําเปนจะตองใหพนักงาน
มีการฝกอบรมเพือ่ รับกับการเปลีย่ นแปลง ผูบ ริหาร
ทรัพยากรมนุษยมกั จะประสบปญหาในการปฏิเสธ
หรือไมก็ลาออกจากงานของพนักงาน (Guest et
al., 2003) ดังนัน้ การดําเนินการทุกดานในสวนของ
ทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะกระบวนของการสราง
ความรูท กั ษะเพือ่ ใหแรงงานทีม่ หี นาทีด่ แู ลและซอม
รถยนตก็ตองสรางความสํานึกดานจิตวิทยาใหกับ
พนักงานมองการทํางานในเชิงรุก และมองการทํางาน
อยางมีความสุข (Shirom, 2011; Ghitulescu, 2013)
ในสถานการณ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการทํางาน ใน
บริบทของการฝกอบรม หลายๆ ธุรกิจไดมีการนํา
แนวคิดใหมๆ เชน การฝกอบรมเพื่อใหตระหนัก
(Awareness Training) การเรียนรูเกี่ยวกับพื้นที่
ทํางานและประสิทธิภาพ (Workplace learning
and performance) และการเรียนรูบนฐานทักษะ
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และสมรรถนะ (Competency and Skill Based
Training) (Duggan, 2017) มาเพิ่มพูนความรู
ใหพนักงานมีความสามารถในการแขงขันสูงที่เกิด
ขึ้ น การฝ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานในการประยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จําเปนในการทํางาน สงเสริมให
พนักงานมีความเขาใจการทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิผล สรางคุณภาพตอผลผลิตและบริการ
สรางวัฒนธรรมที่มีความสรางสรรคอันนําไปสูการ
สรางนวัตกรรม (Rosenberg, 2003) การฝกอบรม
ในแงจิตวิทยานั้นนอกเหนือจากจะสรางความรูสึก
ใหพนักงานรับรูความสามารถของตนเองวา ตนมี
ความรูที่จะสามารถทํางานไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แลว ยังตองมีการกระตุน ใหพนักงานมีความรูส กึ ให
มองการทํางานภายใตการเปลี่ยนแปลงในแงบวก
เรียกวา การทํางานในเชิงรุก และ การมีพลังชีวิต
ในการทํ า งาน ซึ่ ง จะก อ ให เ กิ ด ความสุ ข ในการ
ทํางาน ทํางานอยางมีชวี ติ จิตใจ อันนําไปสูศ กั ยภาพ
ในการทํางาน
การฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทัน
เทคโนโลยี (Technological Awareness Training)
การฝ ก อบรมเพื่ อ ให ต ระหนั ก รู  เ ท า ทั น
เทคโนโลยี หมายถึงการอบรมที่เนนใหเห็นความ
สําคัญของการที่ตองมีความรูเพื่อความอยูรอด
ของตนเองและองคการ ลักษณะการฝกอบรมคือ
เน น ไปที่ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยา ในสถานการณ ที่ ทํ า ให
ผูอบรมรับรูวา ถาตนเองขาดความรูสวนนี้แลวจะ
ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
รวมทั้งจะไมมีความมั่นคงทางอาชีพ (Garavan,
2003) การฝกอบรมเนนไปในความเชี่ยวชาญการ
ทํางานกับเทคโนโลยี เพื่อเตรียมรับการทํางานมี
หลายมิติเชน ความสามารถของพนักงานในการ
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บู ร ณาการความรู  ห ลายด า นร ว มกั น ในการแก
ปญหา และสรางความปลอดภัย (SANS Security
Awareness Report, 2019) โดยเฉพาะในกลุม
แรงงานทีอ่ ยูใ นฝายผลิตสินคายิง่ จะมีการฝกอบรม
สู ง ขึ้ น โดยผลการศึ ก ษาของ Bresnahan &
Brynjolfsson (2002) กับแรงงานที่จําเปนตองใช
สารสนเทศเทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร ใ น
กระบวนการผลิตผลมีความสัมพันธกับ พื้นฐาน
การศึกษาของแรงงาน อัตราความตองการในการ
ฝกอบรม และทักษะในการทํางาน และสรางความ
เป น มื อ อาชี พ ในการทํ า งานที่ ต  อ งรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Hassan, 2014)
ลักษณะการฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรู
เทาทันเทคโนโลยีตามงานศึกษาของ Brown &
Campbell (2001) ที่ใชในการฝกอบรมในบริษัท
ผลิตชิ้นสวนในโรงงาน 23 แหงในประเทศสหรัฐ
อเมริกา ญีป่ นุ เกาหลีและไตหวัน ไดแบงเทคโนโลยี
อัตโนมัตทิ มี่ ผี ลกับการทํางานออกมาเปน สองกลุม
โดยกลุ  ม แรกเรี ย กว า “automated materials
handling (AMH)” ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล า ยกั บ การ
ระบบนําทางยานพาหนะ สวนระบบที่สองเรียกวา
“automated information handling (AIH)” ใน
ลักษณะการสืบคนหาความรูเพื่อนําความรูจาก
อินเตอรเน็ตมาใชงาน เชนการทําตารางการผลิต
และปรับปรุงการผลิต เปนตน ผลการศึกษาพบวา
ระบบ AMH เหมาะกับแรงงานประเภทปฏิบัติการ
ในขณะที่ AIH เหมาะกับกลุมวิศวกรมากกวา ทั้งนี้
การฝกอบรมระบบทีเ่ ปน AMH มักใชเวลานอยกวา
การฝกอบรมระบบ AIH ซึ่งตองอาศัยการฝกอบรม
การทํางานทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมในงานปกติ โดย AMH
จะเปนลักษณะการฝกอบรมแบบหนางานกับกลุม

ทํางานที่เปนนักปฏิบัติมากกวาแรงงานที่เปนชาง
เทคนิคหรือกลุมที่เปนวิศวกร นั่นหมายความวา
ระบบทีเ่ ปน AMH การฝกอบรมจะเหมาะกับการฝก
แบบหนางานคือลงมือปฏิบัติจริง (On-the-job
training) ภายใตการกํากับของผูใหการอบรม
การฝกอบรวมพนักงานในการดูแลและ
ซอมรถยนตซึ่งมีสภาพความผิดปกติซับซอนและ
มีหลายมูลเหตุจึงเขาลักษณะการฝกอบรมแบบ
AMH ซึ่งตองทํารวมกับเนนการพัฒนาศักยภาพ
รายบุ คคล (Dee, 2003; Rosenberg, 2003)
การฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี
ยังมีความเกี่ยวของของกับทฤษฎีการกํากับตนเอง
(Self-Determination Theory) ในดานจิตวิทยา
เพือ่ สรางแรงจูงใจทีข่ บั เคลือ่ นมาจากความตองการ
ของมนุษยในระดับทัศนคติตามที่ตนเองตองการ
สรางการตอบสนองเชิงบวก และแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสม(Ryan & Deci, 2000) ทั้งนี้
มีงานสนับสนุนทีเ่ สนอผลการศึกษาในเชิงจิตวิทยา
ว า การฝ ก อบรมให ต ระหนั ก ด า นเทคโนโลยี มี
อิทธิพลตอ การรับรูก ารทํางานในเชิงรุก และ การมี
พลังชีวิตในการทํางาน เชนงานของ Ryan& Deci
(2000)และ Carmeli (2009) เปนตน
การฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ
(Skill & Competency based Training)
การฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ
คือการเพิ่มทักษะ ความรูใหมที่เนนในการนําไป
ปฏิบัติการจริงใหกับแรงงาน เพื่อใหเปนแรงงาน
ทีม่ ฝี ม อื เพิม่ ผลิตภาพตอองคการ และสรางทัศนคติ
ที่ ดี ใ นการทํ า งาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี
สัมพันธภาพทีดใี นกลุม รวมงาน ซึง่ ผลรวมทีเ่ กิดขึน้
คื อ ผลงานที่ อ ยู  ใ นระดั บ มาตรฐานหรื อ เหนื อ
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มาตรฐานซึ่งวัดไดดวยมูลคาที่จับตองได (Giraldo
& Acuna 2005) กระบวนการนี้จึงเปนการพัฒนา
ทุนมนุษยนั่นเอง
การสรางสมรรถนะในสวนทีเ่ รียกวาทักษะ
การเรียนรู (cognitive skill) และทักษะทางเทคนิค
(technical skill) ใหกับผูเขาฝกอบรมเพื่อนําไป
พัฒนาตอจนสามารถสรางงานที่มีคุณคาที่มีความ
แตกตางจากเดิม การมีสมรรถนะจึงเปนความรูแ ละ
ทักษะที่มีมากกวาปกติ การเรียนรูแบบเดียวกัน
ผูเรียนอาจจะไดความรูและทักษะแบบปกติ ใน
ขณะที่ผูเรียนบางคนสามารถพัฒนาไปเปนระดับ
สมรรถนะซึ่งกระบวนการที่จะสรางไดตองอาศัย
ความสามารถของผูใหการอบรมที่ดึงเอาความ
สามารถของผูเ รียนออกมาใหใชใหเกิดประโยชนได
ในเชิงปฏิบัติ (Giraldo & Acuna 2005) การเรียนรู
บนฐานสมรรถนะเปนการเรียนรูท มี่ งุ เนนการทํางาน
ซึง่ ไมจาํ เปนตองมีการชีน้ าํ มากนัก โดยผูส อนมีหนา
ที่คือบทบาทในการสนับสนุน และผูเรียนแตละคน
อาจจะเรียนรูงานที่ยากงายแตกตางกัน ผูเรียน
สามารถเรียนรูเพิ่มตามที่ตนสนใจเพื่อสรางโอกาส
และความทาทายเฉพาะตัว มีอิสระในการเรียนรู
แบบนอกกรอบ การเรียนรูบนฐานสมรรถนะจะ
อาศัยทฤษฎีความคาดหวัง (The Expectancy
Theory) ในการอธิบายปจจัยที่สําคัญของความ
สําเร็จในการทํานายพฤติกรรมในมิตทิ วี่ า ถาผูไ ดรบั
การอบรม ไดถกู ผูท ใี่ หการอบรมเห็นความสามารถ
เฉพาะตัวและนํามาสูการอบรมที่ทําใหผูถูกอบรม
มี ส มรรถนะได ก็ จ ะเกิ ด ความคาดหวั ง การนํ า
ศักยภาพดังกลาวไปสูก ารปฏิบตั งิ านจริงได และจะ
สรางความมั่นใจในการทํางานเชิงรุก (Bingqun
&Tingjui 2016)
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การทํางานในเชิงรุก (Job Proactivity)
การทํางานในเชิงรุก หมายถึงภาวะในการ
แสดงออกถึ ง ความตั้ ง ใจในอนาคตเช น การมี
สวนรวมในการแกปญหา หรือการเตรียมพรอม
ที่ รั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แทนที่ จ ะเกิ ด
สถานการณ นั้ น ก อ นแล ว ค อ ยเปลี่ ย นแปลง
ซึ่งเปนการทํางานเชิงรับ (Parker & Turner 2006)
แนวคิดเชิงรุกในการทํางาน เปนลักษณะที่เกิด
ใน 3 ระดับ คือระดับปฏิบัติการในระดับบุคคล
ระดับทีม และระดับองคการ (Kickul & Gundry,
2002) ในงานศึกษาครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการ
ศึกษาคือพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในระดับบุคคล
ทั้งนี้การใชรากฐานทางทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวของ
กั บ พฤติ ก รรมเชิ ง รุ ก ของแต ล ะระดั บ ก็ ยั ง คง
เหมื อ นกั น แต ต  า งกั น ในการนํ า ไปใช โ ดยที่
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในระดับบุคคล มุงเนน
ไปที่ ก ารกระทํ า ที่ริเริ่มดวยตนเองและในอนาคต
ทีม่ งุ เนนมีเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
สถานการณหรือตัวเอง (Crant, 2000; Unsworth
& Parker, 2003)
การสงเสริมพฤติกรรมเชิงรุกใหกบั บุคลากร
ในองคกรมีความเกีย่ วเนือ่ งกับทฤษฎีการรับรูค วาม
สามารถของตนเอง และทฤษฎีพุทธิปญญา ดวย
เหตุผลวาการรับรูค วามสามารถของตนเองจากการ
เรียนรู วาสามารถจะนําไปสูการกระทํา ตามความ
คาดหวังของผลลัพธทเี่ กิดขึน้ ไดหรือไม (Alessandri
et al., 2014) ผลงานของ Crant (2000) และ
Unsworth & Parker (2003)ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกของพนักงาน ทีม่ งุ เนนไปทีก่ ารพัฒนา
และริเริ่มดวยตนเองทั้งการริเริ่มแนวคิด และการ
แก ป  ญ หาเพื่ อ ตอบสนองความรู  ค วามสามารถ
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ในการทํางานของตนเองตอสถานการณในอนาคต
จะสงผลตอศักยภาพในการทํางาน
การมีพลังชีวติ ในการทํางาน (Job Vitality)
การมีพลังชีวติ ในการทํางาน หมายถึงสิง่ ที่
เกิดในตัวบุคคลที่ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมใน
การทํางานไดอยางคงเสนคงวา เหมาะสม ทํางาน
ดวยความชอบ มีความกระตือรือรน มีพลังในการ
ทํางานและรักงานที่ทํา (Forest et al. 2011) การที่
พนักงานทํางานดวยความสุขมีชวี ติ ชีวา เปนสภาพ
ทีแ่ สดงถึงความสามารถขององคการซึง่ เกีย่ วพันกับ
ปจจัยภายในขององคการในดานตางๆ เชน ความ
ปลอดภัยในการทํางาน การรับรูค ณ
ุ คาขององคการ
มีความผูกพันกับองคการ (DeJoy et al., 2010)
งานศึกษาของ Carmeli (Carmeli, 2009) แสดง
ให เ ห็ น ว า ถ า พนั ก งานทํ า งานอย า งมี ค วามสุ ข
มีชีวิตชีวาก็จะสงผลตอ สัมฤทธิผลของการทํางาน
ในสวนงานศึกษาของ Kark & Carmeli (Kark &
Carmeli, 2009) พบวาถาพนักงานทํางานอยางมี
ความสุขมีชีวิตชีวาอัตราการลาออกจากงานก็จะ
นอยลง (Vallerand et al., 2007) มีการเปรียบเทียบ
วา พลังงานในตัวพนักงาน ก็เปรียบเสมือนนํ้ามัน
เชือ้ เพลิง ดังนัน้ การทีพ่ นักงานทํางานดวยความสุข
ก็เปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลังมากขึ้นก็เทากับ
เป น การส ง เสริ ม ผลประกอบการขององค ก าร
(Dries, Vantilborgh, & Pepermans, 2012)
การที่พนักงานมีความสุขในการทํางานที่
ตนเองรักก็จะพยายามปกปองงานของอาชีพนั้น
(Hall & Chandler, 2005; Arthur, 2008) ดังนั้น
กอนที่จะมีการเปลี่ยนตําแหนงงานของพนักงาน
ก็จะตองมีการสรางแรงจูงใจในตําแหนงใหมเพือ่ ให
พนักงานสามารถทําใจละจากตําแหนงเกาทีต่ นเอง

รักได และเตรียมพรอมกับการนําศักยภาพของตน
ไปทํางานในตําแหนงใหมอยางมีความสุขและมุง มัน่
เชนกัน จากงานศึกษาของ Hobfoll & Shirom
(2001) ที่กลาววา การมีพลังชีวิตในการทํางานมี
ความเกีย่ วพันกับทฤษฎีการรับรูค วามสามารถของ
ตนเอง ซึ่ ง อธิ บ ายว า การที่ บุ ค คลจะสามารถ
ประเมินความสามารถของตนเองที่สามารถทําให
พฤติกรรมบรรลุเปนไปตามเปาหมายตามทีก่ าํ หนด
นั้นประกอบไปดวย 3 ปจจัยคือ (1) ปจจัยภายใน
ตัวบุคคลนั้นอันไดแก ความรูสึก นึกคิด (2) ปจจัย
ทางพฤติกรรม คือการกระทําเพื่อตอบสนองตอ
สิ่ ง เร า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภายในและภายนอก ซึ่ ง การ
แสดงออกนัน้ จะขึน้ อยูก บั สิง่ แวดลอมของผูก ระทํา
และ (3) ป จ จั ย จากสภาพแวดล อ ม คื อ สภาพ
แวดลอมรอบตัว หรือสังคมรอบขาง ปจจัยทั้งสาม
จะมีปฏิสมั พันธกนั และปรากฏออกมาเปนพฤติกรรม
ของผูนั้น โดยแตละบุคคลจะประเมินจากความรู
ความสามารถของตนจากงานที่ทําเมื่อเทียบกับ
มาตรฐาน หรือกับผลงานของผูอื่น รวมทั้งการ
ยอมรับจากบุคคลรอบขางและการไดรบั การยกยอง
จากองคการ
การมี พ ลั ง ชี วิ ต ในการทํ า งานมี อิ ท ธิ พ ล
ตอศักยภาพในการทํางานของพนักงานนั้น สังเกต
ไดจากการแสดงออก ดวยความรัก ความมัน่ คง การ
มีทักษะ และ มีความพึงพอใจในงาน (passion,
vigor, skillfulness and job satisfaction) ซึ่งนําไป
สู  ผ ลลั พ ธ ต  อ เนื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ศั ก ยภาพในการ
ทํางาน ทัง้ นีพ้ นักงานทีม่ พี ลังชีวติ (vitally) สูงจะนํา
ไปสูการมีความคิดสรางสรรค สามารถผสมผสาน
ชีวติ และงานไดอยางลงตัวและประสบความสําเร็จ
(Kark & Carmeli, 2009) รวมทั้งการนําไปสูการ
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แก ป  ญ หาด ว ยนวั ต กรรมโดยใช ค วามคิ ด แบบ
นอกกรอบ (Carmeli, 2009) นอกจากนี้ยังสงผลดี
หลายประการตอองคการเชน ลดอุบตั เิ หตุ มีผลงาน
ที่ดีในหนาที่ รวมทั้งการทํางานเปนทีม สรางความ
ผาสุ ก ในงานและชี วิ ต มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ คน
รอบขาง (Lars et al., 2016) ในรายงานผลการ
ศึกษาของ Australian National Training Authority
(1996) พบวาพนักงานในโรงงานทีไ่ ดรบั การยกยอง
วามีแรงงานที่มี พลังชีวิต พนักงานจะทํางานดวย
ความสุข มีความตั้งใจ กระตือรือรน มีความสําเร็จ
ในงานตามเปาหมาย อันนําไปสูผลประกอบการ
ขององคการที่ดีดวย
ศักยภาพในการทํางาน (Job Capability)
ศักยภาพในการทํางาน หมายถึง ความ
สามารถของพนักงาน ที่เกิดจากการดึงเอาความ
สามารถสวนตัวที่มีลักษณะพิเศษมารวมกับการ
นําความรูที่ไดรับมาสรางเปนความรูที่โดดเดน
(leverage knowledge) ในการทํางานทีไ่ ดมอบหมาย
ใหสาํ เร็จตามมาตรฐาน หรืออาจจะเหนือมาตรฐาน
ซึ่ ง อาจได รั บ การประเมิ น โดยบนพื้ น ฐานทั ก ษะ
ความถนัดรวมทัง้ สุขภาพทางรางกายหรือจิตใจของ
พนักงานที่เกี่ยวของกับงานที่ถูกมอบหมายใหทํา
(Factors to leverage knowledge productivity,
2019) การที่องคการจะมีศักยภาพไดก็ตองอาศัย
ฐานรากจากศักยภาพของพนักงาน ซึ่งสามารถ
วัดไดในหลายมุมมอง อันประกอบดวย มุมมอง
ทางดานจิตวิทยา ที่วัดจากทัศนคติและศักยภาพ
ในตัวบุคคล สวนมุมมองทางดานทรัพยากรมนุษย
ศักยภาพของพนักงานประเมินไดจากลักษณะและ
ระดับความเหมาะสม (ﬁt) ของงานที่ทํา (Curtis et
al., 2002) และมุ ม มองทางเศรษฐศาสตร ข อง
Sen (1987) ศักยภาพในระดับบุคคลแสดงออก
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ดวยความสัมพันธกับบุคคลรอบขางในที่ทํางาน
ความสามารถในการแกปญหาใหมๆ หรือทํางาน
ที่ ท  า ทาย ได อ ย า งมี ค วามกระตื อ รื อ ร น อย า ง
ตอเนื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุใน
การฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี
และการฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ ใช
ข อ มู ล จากแบบสอบถามจากประชากรที่ เ ป น
พนักงานซอมและดูแลรถยนตในธุรกิจซอมและ
ดูแลรถยนตในอูซ อ มรถยนตขนาดเล็กและกลางใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ เนื่องจากไมทราบขนาด
ประชากร การกํ า หนดขนาดตั ว อย า งจะยึ ด เอา
ตัวแบบเปนหลักจึงอาศัย คาขั้นตํ่าที่รับประกันได
ในการทดสอบสมการโครงสราง โดยใชหลักการ
คํานวณขนาดตัวอยางขัน้ ตํา่ ในการทดสอบสมการ
โครงสราง แบบที่ (1) ของ Westland, (2010)
โดยใชสูตรการคํานวณหาคา n ดังนี้
𝑗𝑗
𝑗𝑗
( )
n≥
𝑘𝑘
𝑘𝑘
โดย j หมายถึง จํานวนตัวแปรเชิงประจักษ และ k
หมายถึง จํานวน Latent Variable งานวิจัยนี้
กําหนด ตัวแปร Latent Variable 5 ตัว และตัวแปร
เชิ ง ประจั ก ษ 25 ตั ว ผลการคํ า นวณได ข นาด
ตัวอยาง n ขั้นตํ่าคือ 100 ตัวอยาง แบบที่ (2) กฎ
อยางงาย คือ 1 ตัวแปรตอ 10 หนวย ผลการคํานวณ
ได ข นาดตั ว อย า ง 250 ตั ว อย า ง งานวิ จั ย ชิ้ น นี้
จะใช ข นาดตั ว อย า ง 300 หน ว ยซึ่ ง ครอบคลุ ม
ทั้ ง 2 แบบ แผนการสุ  ม ตั ว อย า งใช แ บบสอง
ขั้นตอน จากพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจ
ซ อ มดู แ ลรถยนต ข นาดเล็ ก และกลาง ที่ ตั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครฯ
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ขอมูลทีใ่ ชในการวิเคราะห คือ แบบสอบถาม
ที่สรางมาจากการทบทวนวรรณกรรมและใชมาตร
วัดแบบ 5 ระดับทีผ่ า นการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) ตามเกณฑ และทดสอบความ
เที่ยงตรงเชิงมาตรวัด ดวยการใช Cronbach’s
Alpha ที่คาตั้งแต 0.874 - 0.916 ซึ่ง สูงกวาคา
มาตรฐาน 0.70 แสดงว า ความเหมาะสมของ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวัด ซึง่ สรางบนนิยามของแตละ
ปจจัยดังนี้
การฝกอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทัน
เทคโนโลยี หมายถึง การอบรมที่เนนใหเห็นความ
สําคัญของการทีต่ อ งมีความรูเ พือ่ ความอยูร อดของ
ตนเองและเตรียมรับกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
การฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ
คือ การเพิ่มความรูใหมที่เนนในการนําไปปฏิบัติ
การจริงใหกับแรงงาน เพื่อใหเปนแรงงานที่มีฝมือ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพต อ องค ก ารและรายได ต  อ ตนเอง
โดยบูรณาการความรู กระบวนการสรางทักษะและ
สรางทัศนคติทดี่ เี พือ่ สงเสริมงานสําเร็จไดตามเปาหมาย

การทํางานในเชิงรุก หมายถึง ภาวะใน
การแสดงออกถึงความตั้งใจในการทํางานอนาคต
มีความกระตือรือรนทีแ่ สดงออก เชนการมีสว นรวม
ในการแกปญหา หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
มีความตัง้ ใจในการควบคุมสถานการณทจี่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
การมีพลังชีวิตในการทํางาน หมายถึง
การมีทัศนคติ ความมุงมั่น ความรักที่เกิดในตัว
พนักงานทีส่ ามารถดําเนินกิจกรรมในการทํางานได
อยางคงเสนคงวา เหมาะสม ทํางานดวยความชอบ
รักงาน (passion) มีความกระตือรือรน มีพลังใน
การทํางานและรักงานที่ทํา ทํางานดวยความสุข
มีชีวิตชีวา
ศั ก ยภาพในการทํ า งาน หมายถึ ง
ลักษณะทางจิตใจและกายภาพในการแสดงออก
ซึ่ ง ความสามารถของพนั ก งานและทรั พ ยากร
สนั บ สนุ น ในการที่ จ ะทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ใหสําเร็จตามมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของภาพรวมในแตละปจจัยตามกรอบแนวคิดจากกลุมตัวอยาง
ปจจัย
การอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี
การฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ
การทํางานเชิงรุก 4.34
การมีพลังชีวิตในการทํางาน
ศักยภาพการทํางาน

คาเฉลี่ย
4.55
4.32
0.53
4.50
4.19

SD
0.50
0.61
0.12
0.52
0.45

CV
0.11
0.14
มาก
0.12
0.11

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 1 พบวา บุพปจจัยทัง้ สองดาน
คือ “การอบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี”
และ “การฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ”
นั้ น ป จ จั ย “การอบรมเพื่ อ ให ต ระหนั ก รู  เ ท า ทั น
เทคโนโลยี ” มี ค  า เฉลี่ ย 4.55 ซึ่ ง สู ง กว า รวมทั้ ง
คาสัมประสิทธิ์แหงความผันแปรก็ตํ่ากวา ในสวน
ของปจจัยคั่นกลางคือ “การทํางานเชิงรุก” และ
“การมีพลังชีวิตในการทํางาน” ทั้งสองปจจัยมีคา
สัมประสิทธิ์แหงความผันแปรเทากันแต ปจจัย
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“การทํางานเชิงรุก” มีคาเฉลี่ยสูงกวาคือ 4.50
การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน
(Conﬁrmatory Factor Analysis: CFA)
ผลการวิเคราะหจากภาพที่ 1 พบวาดัชนี
ความกลมกลืน Chi Square/df = 2.356 RMR =
0.035 RMSEA = 0.065 CFI = 0.913, GFI = 0.927
และ NFI = 0.947 อยูในเกณฑที่ดี (Hooper et al.,
2008) โดยทุกตัวแปรเชิงประจักษทุกตัวมีคานํ้า
หนักปจจัยอยางมีนัยสําคัญ

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (CFA)
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ความหมายของสัญลักษณ 1) TA: การ
อบรมเพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี 2) SC:
การฝกอบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ 3) JP:
การทํางานเชิงรุก 4) JV: การมีพลังชีวิตในการ
ทํางาน และ 5) JC: ศักยภาพการทํางาน
การปรับตัวแบบตามหลักการของ covariance
based เพือ่ ความเหมาะสมไดผลลัพธดงั นี้

ผลการวิเคราะหจากภาพที่ 2 พบวาดัชนี
ความกลมกลืน Chi Square/df = 2.423 RMR =
0.046 RMSEA = 0.072 CFI = 0.879, GFI = 0.902
และ NFI = 0.943 อยูในเกณฑที่ดี (Hooper et al.,
2008) โดยทุ ก ตั ว แปรเชิ ง ประจั ก ษ ทุ ก ตั ว มี ค  า
นํ้าหนักปจจัยอยางมีนัยสําคัญ

A แสดงคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานเพื่อนําไปคํานวณอิทธิพลรวม
TA

0.131*
0.486***

SC

0.385** *

JP

0.839** *

0.396***

JC
JV

0.205* *

B แสดงคาสัมประสิทธิ์ไมมาตรฐานเพื่อนําไปตอบสมมติฐาน
ภาพที่ 2 A แสดงผลการวิเคราะหจากซอฟตแวรดวยการปรับความเหมาะสม
และ B แสดงคาสัมประสิทธิ์ไมมาตรฐานตามกรอบแนวคิด
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเสนอิทธิพลในตัวแบบกรอบแนวคิดของกลุมของตัวอยาง
สมมติฐาน

คาสัมประสิทธิ์

t-test

p-value

สรุปผล

TA -> JP
TA -> JV
SC -> JP
SC -> JV
JP -> JC
JV -> JC

0.131*
0.486***
0.396***
0.385***
0.839***
0.205*

2.240
4.688
5.630
5.626
4.485
2.535

0.025
0.000
0.000
0.000
0.000
0.011

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาในสวนของ
อิทธิพลในตัวแบบ พบวา 1) ปจจัย การอบรมเพื่อ
ใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี (TA) มีอิทธิพลตอ
การทํางานเชิงรุก (JP) และปจจัยการมีพลังชีวติ ใน
การทํางาน (JV) อยางมีนยั สําคัญ 2) ปจจัยการฝก
อบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ (SC) มีอิทธิพล
ตอการทํางานเชิงรุก (JP) และปจจัยการมีพลังชีวติ
ในการทํางาน (JV) อยางมีนัยสําคัญ และ 3) การ
ทํางานเชิงรุก (JP) และปจจัยการมีพลังชีวิต (JV)
มีอิทธิพลตอศักยภาพในการทํางาน (JC) อยางมี
นัยสําคัญ
การคํานวณอิทธิพลรวมจากสัมประสิทธิ์
มาตรฐาน พบวาอิทธิพลรวมของปจจัยการฝก
อบรมบนฐานทักษะและสมรรถนะ (SC) มีอิทธิพล
รวมตอ ศักยภาพการทํางาน (JC) สูงถึง 0.581 ซึ่ง
มากกวาอิทธิพลรวมของปจจัย การอบรมเพื่อให
ตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี (TA) ที่มีตอศักยภาพ
การทํางาน (JC) โดยสูงกวาถึง 0.367 ในสวนของ
ปจจัยคั่นกลาง พบวา ปจจัยการฝกอบรมบนฐาน
ทักษะและสมรรถนะ (SC) มีอทิ ธิพลตอการทํางาน

เชิงรุก (JP) สูงถึง 0.749 ในขณะที่ปจจัยการอบรม
เพื่อใหตระหนักรูเทาทันเทคโนโลยี (TA) มีอิทธิพล
ตอการทํางานเชิงรุก (JP) เพียง 0.179
สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) ของ
ปจจัย JP, JV และ JC มีคา 0.593, 0.421 และ
0.574 ซึง่ จัดอยูใ นระดับปานกลาง (Stanton, 2001)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาในส ว นของอิ ท ธิ พ ลใน
ตัวแบบ พบวาปจจัย การอบรมเพือ่ ใหตระหนักรูเ ทา
ทันเทคโนโลยี และ การฝกอบรมบนฐานทักษะและ
สมรรถนะ มีอทิ ธิพลตอการทํางานเชิงรุก และปจจัย
การมี พ ลั ง ชี วิ ต ในการทํ า งาน อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
สนั บ สนุ น ผลการศึ ก ษาของ Bresnahan &
Brynjolfsson (2002)และ Hassan (2014) ที่
สรุ ป ว า ถ า แรงงานจํ า เป น ต อ งใช เ ทคโนโลยี ใ น
กระบวนการผลิต จะมีความสัมพันธกับพื้นความรู
ความสามารถ และสภาพแวดลอมของการทํางาน
เช น การเสริ ม อํ า นาจ การแบ ง งานและทํ า งาน
เปนทีม ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการสรางศักยภาพ
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ความรูใ หเทาทันในเรือ่ งเทคโนโลยี รวมถึงการสราง
ความเปนมืออาชีพในการทํางานที่ตองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ทฤษฎีการกําหนดตนเอง (The Self-Determination
Theory) ที่เกี่ยวของกับดานจิตวิทยาของพนักงาน
ในดานการสรางแรงจูงใจทีข่ บั เคลือ่ นมาจากความ
ตองการของมนุษย เสริมดวยงานของ Giraldo &
Acuna (2005) ที่อธิบายวาการฝกอบรมบนฐาน
ทักษะและสมรรถนะ จะพัฒนาความถนัด ความ
เชีย่ วชาญ ประสบการณ รวมถึงคุณสมบัตอิ ยางอืน่
ที่นําไปสูการทํางานที่โดดเดน
ในสวนของผลการศึกษาตอปจจัยคัน่ กลาง
คือ การทํางานเชิงรุก และปจจัยการมีพลังชีวิต
มีอิทธิพลตอศักยภาพในการทํางาน อยางมีนัย
สําคัญ สนับสนุนงานของ Ibarra (2003) ที่มีผล
การศึกษาวา การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไมได
หมายรวมเฉพาะการพัฒนาแนวทางการทํางาน
ในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทานั้น แตยัง
รวมถึงการผนวกการมีนวัตกรรรมทางอารมณ และ
มีพฤติกรรมที่ชาญฉลาด (Bateman & Porath,
2003) การทํางานเชิงรุกเปนสัญญาณเชิงบวกที่ดี
ในการทํางานของพนักงานและทายสุดคือผลลัพธ
ในเชิงประสิทธิผลขององคการเชนมูลคาทางการ
เงิน แนวคิดนี้จึงไดรับการตอบรับในการบริหาร
เชิงการใชประโยชนอยางสูง (high-leverage) ดวย
(Crant, 2000; Unsworth & Parker, 2003)

การฝ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตระหนั ก รู  เ รื่ อ ง
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีจึงยังอยูในวงจํากัด กอปรกับ
สถานะการณในขณะที่ศึกษายังถูกจํากัดดวยเรื่อง
โรคระบาดโควิด 19 รวมทั้ ง ในช วงเวลานี้ การ
เปลีย่ นจากรถยนตทใี่ ชพลังงานไฟฟาก็ยงั มีจาํ นวน
นอยมาก สวนขอจํากัดในสวนที่สองคือตัวแบบ
เชิงสาเหตุที่สังเคราะหขึ้นจากวรรณกรรมในอดีต
ก็เปนของตางประเทศ ที่งานวิจัยสวนใหญก็เปน
การศึกษาจากพนักงานในฝายผลิตที่เกี่ยวของกับ
เครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งแตกตางจาการซอม
และดูแลรถยนต ในสวนของพื้นที่ในการศึกษา
ก็เลือกเฉพาะธุรกิจซอมรถยนตที่อยูในกรุงเทพฯ
ดังนั้นความรูที่ไดอาจไมสามารถใชเปนความรู
ทั่วไดดีพอ

ขอเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาไปใช ใ นการฝ ก อบรม
พนักงานในธุรกิจดูแลและซอมรถยนต ควรเนนไป
2 ประเด็น คือ (1) การฝกอบรมใหความรูอยาง
ตอเนือ่ งโดยการสรางความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของพนักงานทีจ่ ะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงในการ
ทํางาน มีความสามารถปรับตัวและยอมรับการ
เรียนรูในดานบวก สงเสริมการเรียนรูตลอดชีพ
สงเสริมสรางพลังชีวิตในการทํางานจะเปนเสมือน
เปนการอัดฉีดพลังงาน เพื่อใหเครื่องจักรที่ทํางาน
จนเหนื่ อ ยล า แล ว กลั บ มามี พ ลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
เหมาะสมกับการสงเสริมแรงงานเปนระยะโดยทํา
กับพนักงานที่ทํางานมานานหรือมีอายุมาก ซึ่งคน
ขอจํากัด
ผลการศึกษานีส้ ว นใหญพนักงานจะอยูใ น กลุมนี้มักจะเปนกลุมที่ไปทําหนาที่ในการใหความ
สถานประกอบขนาดเล็กและกลางที่ไมไดอยูใน รูใ หกบั พนักงานทีม่ าใหม โดยเฉพาะอาชีพซอมและ
ศูนยซอมรถยนตของบริษัทจําหนายรถยนต ดังนั้น ดูแลรถยนตซง่ึ พนักงานรุน ใหมมกั จะหาความรู จาก
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การสอนโดยหัวหนางานหรือพนักงานที่เชี่ยวชาญ
มากกวา ดวยเหตุผลวาการทํางานในอาชีพนี้ตอง
อาศัยทักษะความรูจากการทํางานมากกวา ซึ่งใน
กลุ  ม ของพนั ก งานที่ ไ ม ไ ด เ รี ย นสายวิ ช าชี พ นี้ ม า
โดยตรงสวนใหญจะเติบโตจากการเรียนรูจากหนา
งานโดยชางอาวุโส และ (2) กลุม ผูป ระกอบการและ
ภาครั ฐ ควรกํ า หนดมาตรฐานของสายวิ ช าชี พ นี้
เพื่อใหพนักงานเห็นความสําเร็จของเสนทางใน
อาชีพนีม้ ากกวาทีจ่ ะเปนแคพนักงานซอมและดูแล
รถเท า นั้ น ซึ่ ง จะเป น การสร า งแรงจู ง ใจต อ การ
ประกอบอาชีพ
ในสวนของการจัดการทรัพยากรมนุษย
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ก็ควรนําแนวคิด
ของการฝกอบรมการอบรมเพือ่ ใหตระหนักรูเ ทาทัน
เทคโนโลยี และ การฝกอบรมบนฐานทักษะและ
สมรรถนะ รวมถึงการสรางวัฒนธรรมการทํางานที่
มีความสุขมาใช ผลการศึกษาทีไ่ ดยงั สามารถนําไป
ขยายสูการฝกอบรมในมิติของการทํางานเชิงรุก
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ในสวนของการทฤษฎีการรับรูความสามารถของ
ตนเอง และทฤษฎีพทุ ธิปญ
 ญาในวิชาชีพทีค่ อ นขาง
มีการเปลี่ยนแปลงสูง อันสามารถนําไปสูความ
เชื่อมั่นตอความคาดหวังในการจะทํางานใหสําเร็จ
งานวิจัยในอนาคต
ควรมี ก ารศึ ก ษาบุ พ ป จ จั ย อื่ น เช น การ
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ พื่ อ ตอบรั บ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง และการฝกอบรมที่จะสรางความ
สามารถในการปรั บตัวให ทํางานไดภายใตก าร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ซึ่งมักจะ
กอใหเกิดอิทธิพลในเชิงลบตอการทํางานในเชิงรุก
และการมีพลังชีวิตในการทํางาน รวมทั้งการเพิ่ม
ปจจัยเรื่องความกาวหนาทางอาชีพเขามารวม
ในฐานะปจจัยกํากับ (moderator) เพื่อใหไดองค
ความรูในเชิงลึก อันสามารถนําไปประกอบการ
แผนการฝกอบรมที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
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