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ประกาศคุณูปการ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน 
ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก         
ดร.ขัตติยา ด้วงสําราญ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง   
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก   
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบรวมทั้งให้คําแนะนําแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณบดี รองคณบดี หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง 13 ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล    
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี  
 ขอขอบคุณเงินกองทุนหงษ์วิวัฒน์ จากศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งสําหรับการทํา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ 
และที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบพระคุณแม่ชีรัศมี บานเย็น และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือ
อย่างดีย่ิง ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่คอยให้กําลังใจเสมอมา 
 ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ และพี่น้องทุกคน ที่เป็นกําลังใจเป็น
แรงผลักดันคอยสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่
บุพการี บูรพาจารย์ ครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ทําให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษาและประสบ
ความสําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับ
ไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 250 คน โดยใช้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 13 ส่วนงาน เป็นหน่วยวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 222 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.80 หาคุณภาพเครื่องมือโดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67 - 1.00 และตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ค่า = .982 สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่, 
ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านการจัดหาคนเข้าทํางาน ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดรูปแบบองค์กร 
และด้านรางวัลและสิทธิประโยชน์ ตามลําดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 
 2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการยึดมั่นในคุณธรรม ด้านการทํางานเป็นทีม 
และด้านการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ ตามลําดับ 
 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .51**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มากที่สุด คือ ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านการจัดรูปแบบ
องค์กร และด้านรางวัลและสิทธิประโยชน์ ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดหาคน
เข้าทํางานและด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 
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 The objectives of this study were to study 1) human resource management at 
Mahidol University, 2) the competence of the University's personnel, and 3) the association 
between human resource management and personnel competence at the University. 
The participants were 250 social science personnel at 13 different faculties, centers 
and colleges of the University. The data were collected using a questionnaire; 222 
completed questionnaires were received (indicating a response rate of 88.80%). 
Validity of the instrument was assessed using correspondence indices, which reached 
values between .67 and 1.00. The instrument had a reliability of .982, measured with 
Cronbach's alpha. The statistics used included frequencies, percentages, means, 
standard deviations and Pearson's correlation coefficient. 
 The findings indicated that: 
 1. The human resource management indices were on average at a high 
level; when evaluated per domain, 4 domains also had scores in the high range.   
The highest scores were, in descending order, for recruitment, performance 
management, organizational structure, and for rewards and benefits. One area had 
mediocre scores, namely training and development. 
 2. Personnel competence was overall at a high level, and five specific 
domains also had high scores. The highest scores were observed for outcome orientation, 
followed by responsibility, ethics, teamwork and systematic planning, in descending order.
 3. Overall, human resource management had a significant (p = 0.01) 
positive correlation with personnel competence (r = .51**); specific domains of 
human resource management were also correlated with personnel competence. The 
highest domain-specific correlation with personnel competence was observed for 
performance management, followed by organizational structure and rewards and 
benefits. Recruitment as well as training and development had the lowest 
correlations with personnel competence.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้นได้พิสูจน์ให้เราเห็นอย่างเด่นชัดว่าคนไทย
ไม่สามารถปรับตัวรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  สังคม หรือแม้แต่การเมือง ทั้งนี้เนื่องจากขาดการกําหนดภาพในอนาคตเพื่อ
นํามากําหนดภาพในปัจจุบันขาดการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมในความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การมอง 
ภาพอนาคตที่เป็นเพียงการมองภาพเพียงด้านเดียว คือ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
เวทีโลกน้ันคงไม่เพียงพอ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองภาพอนาคตถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและที่ผ่านมาเพื่อวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
ทันท่วงที ทั้งด้าน การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
การมองภาพอนาคตที่ดีและเหมาะสมจะเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกันในอนาคตได้ในที่สุด หลักสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ จะต้องให้
ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่กันไป โดยมุ่งให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ เพื่อรองรับภาพอนาคต     
ที่เราคาดการณ์ไว้  จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นหนักที่ระดับบุคคล เพราะ
การพัฒนาเป็นรายบุคคลเป็นฐานสําคัญของการพัฒนาทักษะในระดับองค์กร และในระดับชาติ 
กล่าวคือ ถ้าหากทุกคนในองค์กรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน
แล้ว ย่อมทําให้ทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง เมื่อทรัพยากร
มนุษย์หลาย ๆ องค์กรได้รับการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งรวมกันแล้ว ก็จะเป็นพลังสําคัญของประเทศ 
นั่นยอมหมายความว่าประเทศนั้นก็จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทําให้ประเทศ
นั้นมีความพร้อมความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้และมีความย่ังยืนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไม่
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านใด ๆ ก็ตาม (ประชาสรรค์ แสนภักดี, 2557, บทนํา) 
 “ทรัพยากรมนุษย์” จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างประสิทธิภาพของผลงาน และการขับเคลื่อน
องค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง (ธงชัย สันติวงค์, กรุงเทพธุรกิจ, 3 มิถุนายน 2548) ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความ 
สําคัญในการบริหารงานองค์กรคือ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ และวิธีการจัดการ ดังนั้นจะเห็นว่า “คน” 
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดําเนินงานในองค์กร เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในกระบวนการ 
บริหาร กล่าวคือ ความสําเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกใน   
องค์กร ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรล้วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกในองค์กรเสมอ (Peter Drucker, 1979, อ้างถึงใน 
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รจนา เวียงอินทร์, 2553, หน้า 1) การที่องค์กรจะสามารถปฏิบัติภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพน้ัน องค์กรจะต้องมี “ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เหมาะสมกับ
งานเพราะ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เงิน 
วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ หากองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆ 
ก็จะดีตามมา จึงกล่าวได้ว่าในบรรดาทรัพยากรทั้งหลายไม่มีทรัพยากรตัวไหนที่ทรงคุณค่าล้ําเลศยิ่งไป
กว่ามนุษย์นี้ได้เลย (ปราชญา กล้าผจัญ, 2556, หน้า 5)  
 กล่าวได้ว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” เปน็กระบวนการที่องค์กรใช้กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ 
 และศิลปะในการบริหาร “คน” ในองค์กร กระบวนการที่เกี่ยวกับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” 
ประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน สวัสดิการและ 
การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หากการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิด
ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบริหารงานองค์กร ทั้งในส่วนที่เป็นผลลัพธ์ในการดําเนินงาน
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับตัวบุคลากร (Paauwe, 2004, p 56-58) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดี 
สมรรถนะของบุคลากรก็จะดีและช่วยพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโต การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลาง
ในการช่วยให้หน่วยงานสามารถแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทํางานใน
องค์กร ในทางตรงกันข้าม หากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีประสิทธิภาพ ผลเสียย่อมเกิด
แก่องค์กร รวมถึงการขาดคุณภาพ เกิดความขัดแย้งในองค์กร ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตขององค์กร 
 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ที่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร มีแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลโดย
มอบหมายให้กองทรัพยากรบุคคล ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ต้ังแต่
ปีงบมาณ พ.ศ. 2553-2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งทันสมัย สอดคล้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในด้านสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (Humam Resource Excellence) เพื่อขับเคล่ือน
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย คือ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของ
คุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, หน้า 12) 
ต่อมาได้ทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555-2559 พบว่า      
ขาดแผนการพัฒนารายบุคคล บุคลากรมีภาระงานประจําที่ใช้เวลามาก จึงทําให้ขาดโอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, หน้า 22) มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีนโยบาย   
การพัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยกําหนดตัวช้ีวัดว่าภายใน
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ปี 2560 ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์ต้องได้เท่ากับ 35% ของบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด และร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตําแหน่งสูงขึ้นต้องได้เท่ากับ 30% ของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, หน้า 28) และในปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ คือแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 – 2559 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ 
ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 9 ด้าน  และยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในเก้า
ของยุทธศาสตร์ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพแต่ละตําแหน่ง รวมถึงการ
พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ตําแหน่ง
บริหารระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556, หน้า 19-21) ซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  
 การที่จะบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลได้นั้น 
องค์กรจําเป็นจะต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จะเห็นได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นภารกิจหน้าที่สําคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการบริหาร จะต้องปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ของการบริหารงานให้
ครอบคลุมทุกขั้นตอน ต้ังแต่ก่อนการจัดคนเข้าทํางาน ขณะปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร และที่สําคัญ
องค์กรต้องบํารุงรักษาบุคลากร ซึ่งจะต้องกระทําเป็นกระบวนการต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่าพนักงานที่มีอายุงานระหว่าง 1-3 ป ยังไม่ได้ปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ 
อยู่ระหว่างช่วงแห่งการเรียนรู้งาน การเรียนรู้องค์กร และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน แต่เมื่อ
เรียนรู้หลักและวิธีการทํางานได้พอสมควรแล้ว ก็จะใช้ประสบการณ์นี้ เป็นพื้นฐานสําหรับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือเพื่อหางานใหม่ไปอยู่กับองค์กรอื่นที่ให้ค่าตอบแทนทั้งในรูปตัวเงิน 
และสวัสดิการที่ดีกว่า (เอกชัย เหล่าอิสริยะกุล, 2558, ออนไลน์) ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สําคัญของฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องดําเนินการแก้ปัญหา และหาทางธํารงรักษาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ไว้ ซึ่งคุณภาพในการปฏิบัติงานและความสามารถในการให้บริการของ
บุคลากร เป็นสมรรถนะที่ดีของบุคลากร อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร 
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 จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สําเร็จได้นั้นต้องอาศัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 
2548) โดยเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ
และจําเป็นยิ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล อีกทั้งหน่วยงานอื่นที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1.3 ข้อคําถามของการวิจัย 
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับใด 
 2. สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับใด 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 การบริหารทัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล     
ได้ทําการศึกษา ดังนี้ 
 ตัวแปร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของ เบอร์นาดิน (Bernadine) มีอยู่ 5 กระบวนการได้แก่ 1) การจัดรูปแบบองค์กร 
(organizational design) 2) การจัดหาคนเข้าทํางาน (staffing) 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(performance manangment and appraisal) 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (employee training 
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and organizational development) 5) รางวัลและสิทธิประโยชน์ (reward system and 
compliance)  
 ตัวแปร สมรรถนะ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งกําหนดองค์ประกอบ
สมรรถนะหลักของบุคลากรจะต้องมี 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) 2) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 3) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) 4) การ
ทํางานเป็นทีม (Team Work) 5) การวางแผนงานการทํางานอย่างเป็นระบบ (Systematic job 
Planing) 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในตาราง
แผนภาพที่ 1.1 
 

การบริหารทรยัพยกรมนุษย*์ (Xtot)  สมรรถนะ**Ytot) 

1. การจัดรูปแบบองค์กร (x1) 
2. การจัดหาคนเข้าทํางาน (x2) 
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (x3) 
4. การฝึกอบรมและพัฒนา (x4) 
5. รางวัลและสิทธิประโยชน์ (x5) 

 

 
 

1. การยึดมั่นในคุณธรรม (Y1) 
2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ (Y2) 
3. ความรับผิดชอบในงาน (Y3) 
4. การทํางานเป็นทีม (Y4) 
5. การวางแผนงานการทํางานอย่าง

เป็นระบบ (Y5) 

 
ตารางแผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา : (*John H. Bernadince, 2009, pp. 9-11; **มหาวิทยาลัยมหิด, 2554) 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1.  ทําให้ทราบถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 2.  ทําให้ทราบถึงสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3.  ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 4. สามารถนําไปใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีสมรรถนะดีย่ิง ๆ ขึ้น จนสามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การสร้างความ
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เป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล และองค์กรอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 
 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา  
 ได้แก่ บุคลากรสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด จํานวน 1,503 คน ข้อมูลจาก
สานสนเทศ 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 (งานยุทธศาสตร์และวิจัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, หน้า 1-17) 
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ได้แก่ ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน รวม 13 ส่วนงาน เป็น
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) จําแนกได้ดังนี้ (2) คณะ (7) สถาบัน (4) วิทยาลัย ตามรายนาม
ดังต่อไปนี้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะศิลปะศาสตร์, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, 
สถาบันโภชนาการ, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา, วิทยาลัยราชสุดา, วิทยาลัยศาสนศึกษา, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยนานาชาติ  
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาดําเนินการจํานวน 12 เดือน เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแปรต้นของการวิจัย และ
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแปรตามของการวิจัย ซึ่งมีขอบเขตด้านเนื้อหาดังนี้
 ตัวแปรต้นของการวิจัย คือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ตามกรอบแนวคิด
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ เบอร์นาดิน (Bernadine) ซึ่งมีอยู่ 5 กระบวนการ ได้แก่   
1) การจัดรูปแบบองค์กร (Organizational Design) 2) การจัดหาคนเข้าทํางาน (Staffing) 3) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Manangment and Appraisal) 4) การฝึกอบรมและ
พัฒนา (Employee Training and Organizational Development) 5) รางวัลและสิทธิประโยชน์ 
(Reward System and Compliance) 
 ตัวแปรตามของการวิจัย คือ “สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” ตามกรอบ
แนวคิดของมหาวิทยาลัยมหิดซึ่งมีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity)    
2) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motuvation) 3) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)      
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4) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 5) การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Systematic job 
Planing) 
 
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ทรัพยากรมนุษย์ จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ในการวางแผน สรรหา คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลตามตําแหน่งงานและตามความต้องการขององค์กร รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อธํารงรักษาไว้ โดยใช้ชีวิตในการ
ทํางานอย่างมีความสุข ซึ่งมีอยู่ 5 กระบวนการ ดังนี้    
 - การจัดรูปแบบองค์กร หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม โดยมีพ้ืนฐานที่ทุก
คนมีส่วนร่วม มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ ชัดเจน               
ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์งาน อีกทั้งมีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรมนุษย์สอดคล้อง      
กับเป้าหมาย และโครงสร้างองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน หมายถึง การสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ความต้องการขององค์กร เพื่อบรรจุบุคลากรเข้าทํางานในหน้าที่ต่างๆ ตามโครงสร้างขององค์กร    
อีกทั้งการให้ความเป็นธรรมในด้านการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตําแหน่ง มีการมอบหมายงาน
และกําหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพของตนเองจนเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ได้ และส่งผลให้
องค์กรประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 - การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อ
ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์บรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานใน
ระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งต้ังอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ต้ังแต่ 
การวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่แรก 
และการนําผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 - การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ความชํานาญ หรือศักยภาพ และเจตคติที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรอันนําไปสู่การ



 

 

8

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร กิจกรรมที่สําคัญ คือ        
การพัฒนาอาชีพ การช่วยเหลือและการให้คําแนะนําแก่พนักงาน การสํารวจทัศนคติของพนักงาน 
การฝึกอบรม ตลอดทั้งการฝึกอบรมที่มุ่งจะลดอคติจากการที่บุคคลมีความแตกต่างกัน 
 - รางวัลและสิทธิประโยชน์ หมายถึง ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่องค์กรให้แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล เงินบํานาญ เงินรางวัล 
สวัสดิการอื่น ๆ กฎหมายแรงงาน และการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างเป็นสิ่งที่องค์กรควรปฏิบัติเพื่อธํารงรักษาและจูงใจพนักงานที่มีความสามารถให้
ร่วมงานกับองค์การ 
 สมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
ของบุคลากรทุกตําแหน่งที่กําหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน    
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศย์ที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย
สมรรถนะ 5 สมรรถนะ ดังนี้ 
 - การยึดมั่นในคุณธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เมตตากรุณา ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในกฎระเบียบ ทํางานด้วยความพากเพียร            
มีจริยธรรมในวิชาชีพ เสียสละ เอื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อ่ืน และไว้วางใจได้เสมอ 
 - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตัวเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนงาน
กําหนดขึ้น และรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก
และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดกระทําได้มาก่อน 

 - ความรับผิดชอบในงาน หมายถึง หมายถึง ความต้ังใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่
ทอดทิ้งแม้จะมีอุปสรรคนานาประการก็ตาม อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ
อย่างดี และเมื่อได้รับมอบหมายให้ทํางานต่าง ๆ จะแสดงพฤติกรรมให้สังเกตได้ เช่น ความสนใจความ
ต้ังใจเอาใจใส่และขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จ ไม่เลี่ยงงาน ติดตามงานและยอมรับผลจาก
งานที่ตนกระทําและมีความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นเสมอ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร 
 - การทํางานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันทํางานตามหน้าที่ 
และความรับผิดชอบโดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน 
ร่วมคิด ร่วมวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและ เพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบนั้น บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 - การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ หมายถึง กระบวนการในการทํางานที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว้ได้โดยใช้ความสามารถในการวางแผนในการทํางาน และ
การวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอรวมทั้งความสามารถในการ
ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง สถาบันการศึกษา ที่บริหารงานภายใต้การกํากับของรัฐ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ถือเป็น
แหล่งรวบรวม "ปัญญา" ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดําเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์
สูงสุด ด่ังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ว่า "ปัญญาของแผ่นดิน" ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงานจัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 126 ตอนพิเศษ 169 ง วันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552) จํานวน 33 ส่วนงาน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล” 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในประเด็นสําคัญดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีการบริทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2 กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฏีสมรรถนะ 
 2.4 องค์ประกอบสมรรถนะมหาวิทยาลัยหิดล 
 2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ในปัจจุบันจะเห็นว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นการลงทุนด้านมนุษย์ 
(Human Capital) ที่มิใช่เฉพาะการทําให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังทําให้พนักงานมีความสามารถที่จะจัดการกับกิจกรรมหน้าที่ในอนาคตได้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป วิธีคิดและวิธีจัดการดังกล่าวเป็นลักษณะของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ดังนั้นองค์กรต้องพัฒนาให้พนักงานแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานจนบรรลุ
เป้าหมายที่องค์กรมอบหมาย ที่ผ่านมาเรารับรู้กันว่าทรัพยากรการบริหารมีอย่างน้อย 4M ได้แก่ คน 
วัสดุ เงิน และการจัดการ การรับรู้ดังกล่าวเป็นวิธีคิดในการบริหารที่เน้นการตอบคําถามว่าการบริหาร
คือ อะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่จะละเลยความเป็นไปของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การจัดการสมัยใหม่จะต้องผสมผสานปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร อุปสรรค 
และโอกาสของสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อสร้างกลยุทธ์เอาชนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และชัยชนะ
ที่ได้ต้องก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร (Ulrich & Brockbank, 2005, pp. 1-3, อ้างถึงใน ประเวศน์ 
มหารัตนสกุล, กฤติกา ลิ้มลาวัลย์, 2554, หน้า 168-170) 
 การท่ีองค์กรจะสามารถปฏิบัติภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น 
องค์กรจะต้องมี “ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน เพราะ “ทรัพยากร
มนุษย์” เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการ หากองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมาด้วย
(วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2546, หน้า 98) 



 

 

11

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 2.1.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 เฟรนซ์ (French, 1999, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 14) ให้ความหมายของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การวางแผน การพัฒนา และการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเชิงระบบ มีผลต่อสมาชิกทุกคนในองค์การ กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล การออกแบบ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัล การธํารงรักษาและการคุ้มครองบุคลากร ตลอด
รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงองค์การ 
 อาร์มสตรอง (Armstrong, 2006) ได้ให้ความของการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ว่า เป็นเรื่อง 
ของการจัดทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความต้องการด้านกลยุทธ์และด้านการปฏิบัติขององค์กร 
และเป็นการทําให้แน่ใจว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวอย่างเต็มที่ มันไม่เพียงแต่
เกี่ยวกับการบรรจุ และคงไว้ซึ่งคุณภาพของพนักงานตามที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการคัดเลือก 
และการเลื่อนตําแหน่งให้บุคคลท่ีสอดประสานกับวัฒนธรรม และข้อกําหนดทางกลุยธ์ขององค์กรอีก
ด้วย คือ เป็นทั่งกลยุทธ์ และกระบวนการที่ผสมผสานใช้ในการบริหารทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของ
องค์กรนั้นคือ บุคคล ทั้งที่ทํางานตามลําพังและที่ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

 มอนดี้ และ โน (Mondy and Noe, 2002, P. 28, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 13) 
ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของ
องค์การให้ปฏิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ การ
วางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรบุคคล การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ สุขภาพและความปลอดภัย พนัพงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
 เบอร์นาดิน (Bernadince, 2009, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 14) ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์การ การจัดหา
บุคคลเข้าทํางาน การปฏิบัติงานและการประเมิน การฝึกอบรมและการพัฒนา รางวัลและ     
สิทธิประโยชน์ 
 บีช (Beach, 1965, p. 54, อ้างถึงใน ดุจดาว จิตใส, 2554, หน้า 35) ได้ให้ความหมายของ
การบริงานงานบุคคลว่า หมายถึง การวางนโยบายและโครงสร้างเกี่ยวกับบุคคล การคัดเลือก การผึก
อบรม การกําหนดค่าตอบแทน การควบคุมอัตรกําลัง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การ
สร้างภาวะผู้นํา ตลอดจนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
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 หวน พินธุพันธ์ (2549, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า
หมายถึง การดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคลเริ่มต้ังแต่ การสรรหาบุคคลมาทํางาน การจัดบุคคลเข้า
ทํางาน การบํารุงรักษาและการสร้างเสริมจิตใจในการทํางาน การพัฒนาบุคคล และการจัดบุคคลให้
พ้นจากการทํางาน 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2549, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะหรือกลยุทธ์ดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจพัฒนาและบํารุงรักษาให้สมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองค์การสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทํางานให้กับองค์การ และสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 อนิวัช แก้วจํานง (2552, หน้า 2) ได้สรุปความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า 
หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การ ต้ังแต่การวางแผน สรรหา 
คัดเลือก จัดวางในตําแหน่ง การดูแลธํารงรักษา และการออกจากตําแหน่งงานเพื่อให้องค์การ 
บรรลุผลสําเร็จ 
 สุคนธ์ มณีรัตน์ (2554, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรขององค์กรร่วมกันติดสินใจเกี่ยวกับ
บุคลากรโดยคํานึกถึง การวิเคราะห์งาน การวางแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การเพื่อให้องค์การมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกระบวนการที่เกี่ยวกับ การวางแผน การจัดรูปแบบของ
องค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การธํารงรักษา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ
การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน รางวัลและสิทธิประโยชน์ สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและ
แรงงานสัมพันธ์ รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการทํางานด้วย
เหตุทุพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงานให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ดุจดาว จิตใส (2554, หน้า 36) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ว่า 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและ
การรักษาวินัย การออกจากราชการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ณัฐพร ภูทองเงิน (2555, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคลากรว่า 
หมายถึง กระบวนการของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งใช้ความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ พร้อมทั้งดําเนินการธํารงรักษา พัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการทํางาน เสริมสร้างหลักกประกันแก่บุคลากรที่ต้องพ้นจาก
องค์กร และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต 
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 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หน้า 1-9) ได้กล่าวว่างานในแต่ละหน้าที่ในกระบวนกรบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือสมาชิกในองค์การ 3 ช่วงระยะเวลา คือ 
 ก่อนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผน สรรหา และจูงใจบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานด้านนี้จําเป็นต้องรู้ และ
เข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์การต้องการ เพื่อให้เข้ามาร่วมงานด้วยความเหมาะสมต่อไป 
 ขณะปฏิบัติงาน หลังจากสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับ
องค์การแล้ว ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังจําเป็นต้องธํารงรักษาให้บุคคลากรขององค์การมีคุณภาพ
มีชีวิตการปฏิบัติงานที่ดี มีความศรัทธา และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่
เหมาะสม และเป็นธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเข้ามาร่วมปฏิบัติงานได้ 
 หลังการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้มุ่งหวังผลเพียงได้บุคลากรเข้ามา
และฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น ภาระงานอีกหน้าที่หนึ่งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
ให้ความเอาใจใส่เช่นเดียวกัน คือ การดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือบุคลากรที่มีความจําเป็นต้อง
ลาออกจากงานก่อนเวลาด้วยความจําเป็นบางประการ โดยองค์การจะต้องจัดเตรียมความพร้อมให้
บุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเป็นเรื่องเงินบําเหน็จ บํานาญ 
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูปอ่ืน ๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตที่มี
ความสุขได้ต่อไป 
 สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานทรัพยากรบุคคล จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ในการวางแผน สรรหา คัดเลือก  และ
บรรจุบุคคลตามตําแหน่งงานและตามความต้องการขององค์กร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การเสริมสร้างหลักประกันแก่บุคลากรที่
ต้องพ้นจากองค์กร อันส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรและยินดี  ที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรและสามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.1.2 ความสาํคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 องค์กรมีความจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์จํานวนมาก เพื่อปฏิบัติงานในหลากหลาย
หน้าที่ในกระบวนการทํางานต่าง ๆ ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าคนนั้นจะออกไปจาก
องค์กร องค์กรมีหน้าที่สําคัญในการจัดให้บุคคลที่ทํางานในองค์กรได้ทํางานอย่างมีความสุข
ขณะเดียวกันองค์กรต้องได้รับประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้น ดังนั้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรจึงต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการขององค์กรและ
ความต้องการของบุคลากร  
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542) และ ศินารถ ศิริจันทพันธ์ุ (2546) ได้กล่าวถึงความสําคัญของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังนี้ 
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 1. ทําให้มีบุคลากรทํางานในองค์กรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการทํานายความต้องการทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์กร ตลอดจนกิจกรรมขององค์กรที่
คาดว่าจะมีในอนาคต เพื่อการคาดการณ์ได้ว่าองค์กรมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด 
จํานวนเท่าใด เมื่อใด ทําให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าทํางาน การฝึกอบรมและพัฒนา และการหา
ทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจําเป็น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรทํางานอย่างเพียงพอ ภารกิจของ
องค์กรส่งผลให้องค์กรสามารถดําเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 2. ทําให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาทํางานในองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
จะนํามาสู่กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งต้ังบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
 3. ทําให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตรงตามปัญหาองค์กร การฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นบทบาทหน่ึงของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะ
เกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานในองค์กร ทั้งคนที่รับเข้ามาทํางานใหม่และคนที่ทํางานอยู่เดิม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้ทํางานได้ ทํางานเป็น ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ทํางานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารองค์กร  
 4. ทําให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะทําให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กับองค์กร มีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานให้กับองค์กร 
 5. ทําให้การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนของบุคลากร ในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงานและวัตถุประสงค์
ขององค์กร  
 6. ทําให้สามารถประเมินผลงานของบุคลากรได้เพื่อนําไปใช้ในการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานไป
ในทิศทางที่องค์กรต้องการ และสนับสนุนบุคลากรดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการกําหนด
กระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม จะส่งผลให้มีการให้รางวัล การเลื่อน
ตําแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี และการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดีและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กร อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน และระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร 
เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรด้วยกัน และระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร หรือแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีใน
การทํางาน และเป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์กร 
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 ศินารถ ศิริจันทพันธุ (2546, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญดังนี้ 
 1. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน 
 2. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทํางาน
ในองค์การ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขี้น 
 3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงานทํา
ให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 3) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคล
เป็นหัวใจของการบริหาร ดังนั้นไม่ว่าหน่วยงานประเภทใดหากงานบริหารบุคคลบกพร่องหน่วยงาน
นั้นจะเจริญก้าวหน้าได้ยาก เพราะว่าบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผลงานจะดีหรือจะเสียจึงอยู่ที่บุคคลที่
ทํางานนั้น ถ้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขวัญไม่ดี ไม่มีกําลังใจ ไม่มีสมรรถภาพ ผลงานก็จะ
บกพร่อง แต่ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความสําเร็จ ทุกฝ่ายก็จะร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ศิริพงษ์ เศาภายน (2553, หน้า 15) ได้กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการที่มีความสําคัญต่อองค์กรเพราะหากผู้บริหารเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กรก็จะประสบความสําเร็จและจะไม่เกิดปัญหาในสิ่งต่อไปนี้ 
 1. การจ้างคนผิดเข้าทํางาน 
 2. การลาออกของพนักงาน 

 3. พนักงานไม่ทํางานเต็มตามศักยภาพ 
 4. ใช้เวลาในการซักถามนานเกินไป 
 5. การมีคดีความกับพนักงาน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของผู้รับบริการ 
 6. การมีปัญหาในเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
 7. การให้พนักงานคิดว่าได้รับเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกับองค์การอื่นๆ 
 8. ขาดการฝึกอบรมที่ทําให้ประสิทธิภาพของหนวยงานด้อยลง 
 9. ต้องยอมรับในการฝึกฝนพนักงานโดยไม่เป็นธรรม 

 ปราชญา กล้าผจัญ (2556, หน้า 16) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่อง
สําคัญอย่างยิ่ง จําเป็นอย่างยิ่ง และต้องอาศัยบุคคลระดับมืออาชีพในด้านนี้อย่างจริงจังเข้ามาบริหาร
กิจการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และเล็งเห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสามารถทําให้
เป็นหน่วยงานที่สร้างกําไร (Profit Center) ได้อย่างดีที่สุด หน่วยงานใด องค์กรใด ตระหนักและเห็น
ความสําคัญ ความจําเป็น ในการดูแลกิจการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงงานของตนอย่างเต็มที่        
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มุ่งส่งเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของตนเองอย่างเต็มที่  ผลลัพธ์ในบั้นปลายที่พึง
ได้รับก็คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ช้ันยอด ช้ันเลิศ เอาไว้ประดับองค์กร ทําให้องค์กรของตน มีช่ือเสียง 
มีผลงานที่โดดเด่น สามารถทํากําไร สามารถขยายกิจการ สร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กรได้อย่าง
รวดเร็วและยั่งยืน 
 สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญขององค์กร องค์กรจะประสบ 
ความสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยคนซึ่งเป็นทรัพยากรขององค์กรช่วยกันดําเนินงานในหน้าที่ที่แต่ละคน
รับผิดชอบให้ดีที่สุด ซึ่งการที่แต่ละคนจะทําหน้าที่ได้ดีนั้น คนนั้น ๆ จะต้องเป็นคนที่มีความรู้
ความสามารถในตําแหน่งงานที่ปฏิบัติ ฉะนั้นองค์กรก็จําเป็นที่จะต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็นบุคคลที่เก่ง ดี มีความสามารถตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งจะกระทําได้ก็ต้องผ่านกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่การวิเคราะห์ วางแผน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การ
ปฐมนิเทศ การพัฒนา การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และวินัย ถ้าองค์กรไม่มีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก็ยากที่จะประสบความสําเร็จและแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ ได้ 

 2.1.3 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ในอดีตความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับคนมีช่ือเรียกผันแปรตามกลาลเวลา 
เช่น งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคคล งานบริหารบุคคล งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่ก่อนนั้นมองเห็น
ว่าวิชาชีพนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทําได้ ไม่จําเป็นต้องจบการศึกษาทางนี้โดยตรง แต่ในยุคปัจจุบัน
มองเห็นว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องได้รับการศึกษา อบรม ฝึกฝนมาโดยตรงจึงจะปฏิบัติหน้าที่กิจการ
งานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพโดยผ่านแนวคิดในการบริหารจัดการดังนี้ 
 แนวคิดเดิม งานบริหารบุคคล ถูกมองว่าเป็น cost center หรือหน่วยงานที่กินทุนสิ้นเปลือง
ต้นทุน เป็นหน่วยงานเชิงต้ังรับ แทบจะมองได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถทํากําไรหรือสร้างความ
เจริญเติบโตแก่ธุรกิจได้ 
 แนวคิดใหม่ แห่งยุคใหม่ ยุคแห่งความทันสมัย ยุคแห่งโลกาภวัตน์ ยุคไตรสหัสวรรษ และ
ยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา มองการบริหารบุคคลในมุมมองใหม่ มองว่าเป็น profit center คือหน่วยงาน
ที่สามารถทํากําไรได้อย่างยอดย่ิง สามารถสร้างความเจริญเติบให้กับธุรกิจได้ ถือเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่
งานเชิงรุก มองมนุษย์ว่าเป็นปัจจัยการบริหารที่สําคัญยิ่ง มีคุณค่าสูงสุดต่อองค์การ ถือว่า ทุนมนุษย์ 
(Human Capital) (ประเวศน์ มหารัตนสกุล, กฤติกา ลิ้มลาวัลย์, 2554; หน้า168) เป็นสินทรัพย์อัน
ทรงคุณค่าย่ิงขององค์กรที่จําเป็นต้องคัดเลือก คัดสรรอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน พินิจพิเคราะห์ และเมื่อ
ได้มาแล้วต้องธํารงรักษาเอาไว้อย่างดีย่ิง ให้มีความสุข สนุกในการทํางาน สร้างผลงานอันทรงคุณค่า
สูงยิ่งให้แก่องค์กร ระหว่างอยู่ในองค์กรก็จะได้รับการฝึกฝน อบรม พัฒนาเพิ่มเติมขีดความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา และเมื่อถึงคราวเกษียณอายุ ก็จะได้รับ
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การดูแลอย่างดีย่ิงจากองค์กรนั้น ๆ ด้วย หากองค์กรใดสามารถกระทําได้เช่นนี้ มมุษย์ซึ่งเป็นบุคลากร
ขององค์กรก็จะมีความสุข และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันดีเลิศให้กับองค์กรและประเทศชาติได้ 
 ปรีชา วัชราภัย (2550) ได้พูดถึงแนวคิดใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ ในภาพรวม
นั้น กล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบโลกาภิวัตน์โดย
อ้างอิงจากหนังสือชื่อ “การบริหาร (ทรัพยากรบุคคล) ของวันพรุ่งนี้” ซึ่งมี เดฟอูริช ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
การบริหารคน เป็นบรรณาธิการ ดังนี้ ...“สถานะทางการศึกษาที่สูงขึ้นของคนทํางาน ทําให้เกิดและ
เปลี่ยนแปลงลักษณะงานจากจุดเน้นที่เคยใช้ “แรง” ไปสู่รูปแบบของการใช้ “องค์ความรู้” เป็นฐาน
ของการทํางาน มีผลให้คนผูกพันกับตนเองมากขึ้น และลดความผูกพันกับผู้อ่ืนลง”...และ...“ทิศ
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นไปในลักษณะของ “การลงทุน” ในคนเพื่อ
การพัฒนาองค์กรให้ “เรียนรู้” และ“เติบโต” อย่างต่อเนื่อง”... 
 ลักษณะการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ มีวัตถุประสงค์คล้ายการบริหารแบบเดิม แต่มีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกัน วัตถุประสงค์ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญคือ 
 1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถเข้ามาทํางานในองค์กร
(Recruitment and Selection)  
 2. เพื่อใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilization)  
 3. เพื่อธํารงรักษาบุคคลที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การนานๆ (Maintenance)  

4. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ (Development)  
 อย่างไรก็ดี มีจุดเน้น และกิจกรรมบางประการที่แตกต่างกันระหว่างการบริหารทรัพยากร
บุคคลแบบเก่า และแบบใหม่ พอสรุปได้ตามตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเก่า และแบบใหม่ 
 

การบริหารทรพัยากรบคุคลเชิงรับ (แบบเก่า) การบริหารทรพัยากรบคุคลเชิงรุก (แบบใหม่) 

1. มุ่งเน้นงานธุรการบุคคล 1. มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรผ่านทาง
ทรัพยากรมนษุย์ในองค์กร 

2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ออกแบบเฉพาะประเด็นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 

2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง
สัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนองค์กร 

3. ลําดับความสําคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคลมักจะสอดคล้องกับกิจกรรม
ประจําวัน (Routine Activities) ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ลําดับความสําคัญของการบริหารทรัพยากร
บุคคลต้องสอดคล้องกับลําดับความสําคัญ
ของกลยุทธ์องค์กร 

4. หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องค์กร 

4. ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสายงาน และ
หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมกัน
รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใหม่ มีจุดมุ่งหมายไม่
เพียงเป็นการ “Put the right man on the right job at the right time with the right pay” 
เช่น ที่เคยปฏิบัติแต่เดิมเท่านั้น แต่เป็นการรวมพลังของทุกส่วนในองค์กรผลักดันไปสู่เป้าหมายตามที่
ได้วางแผนไว้ ด้วยกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง  
 นักวิชาการได้สรุปแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ศินารถ ศิริจันทพันธ์ุ (2546, หน้า 2) ได้สรุปแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังนี้
 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มักมีปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ นานา เช่นมีคําถามว่า “ลักษณะของ
องค์กรที่พึงปรารถนาควรเป็นอย่างไรเพื่อจะได้วางระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกัน” “ธรรมชาติ
ของมนุษย์เป็นเช่นไรเพราะจะได้บริหารจัดการให้เหมาะสมและสนองต่อความต้องการได้” และ “สภาพสังคม
เป็นเช่นไรเพราะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งในองค์กรที่จะมีส่วนช่วยให้
สังคมพัฒนาต่อไป” เป็นต้น 
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 จากข้อสงสัยสดังกล่าวสามารถสรุปเป็นแนวคิดหรือปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดังนี้ 
 1.เชื่อว่าถ้าในองค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถน่าจะทําให้องคก์ารพฒันา
ต่อไปได้ จากความเชื่อนี้จะนําไปสู่กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ในองค์การ 
 2. เชื่อว่าถ้าในองค์การมีสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกด้วยกันและระหว่าง
สมาชิกกับผู้บังคับบัญชาแล้วจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน จากแนวคิดนี้จะเป็นแนวทางให้
ฝ่ายบริหารดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่มวลสมาชิก
เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีแก่องค์การ 
 3. เชื่อว่าถ้าบุคคลทํางานตรงกับความถนัดความสามารถและความสนใจจะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน จากแนวคิดนี้จะมีการพัฒนาโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งใน
ลักษณะ “Put the right man on the right job” 
  4. เชื่อว่าบุคคลที่เข้ามาทํางานในองค์การมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาองค์การให้เจริญเติบโต
อย่าคิดว่าคนเหล่านั้นมาอาศัยพักพิงหรืองอนง้องานทํา 
  5. เชื่อว่าการประนีประนอมการประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกในองค์กร องค์กรกับ
สังคม จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และสรรค์สร้างความสุขแก่ส่วนรวม 
 6. เชื่อว่าสภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาจึงมีความจําเป็นต้องมี
การเรียนรู้และนําวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 7. เชื่อว่าองค์กรเป็นระบบหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นจึงมีความจําเป็นต้อง
จัดหาเงินทดแทนเมื่อสมาชิกในองค์การเกิดภัยอันตรายต่างๆ ขณะปฏิบัติงานและเมื่อทํางานครบ
เกษียณอายุ เพื่อให้สมาชิกมีความสุขใจพร้อมที่จะทํางานให้ด้วยความจงรักภักดี 
 ไพโรจน์ อุลัด (2548, หน้า 10) สรุปแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไว้ 7 ประการดังนี้ 
 1. องค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ จะทําให้องค์กรพัฒนาและเจริญ
เติมโต ถ้าผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เชื่อและยอมรับข้อความน้ี จะดําเนินการสรรหา คัดเลือกและ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ในองค์การ ทําให้องค์การไม่เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุแผนงานที่กําหนดไว้ 
 2. องค์กรประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระหว่าง
สมาชิกกับผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ แล้ว จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร จากความคิดดังกล่าว 
จะเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสาร การสร้าง 
ขวัญกําลังใจให้แก่มวลสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 3. การจัดให้บุคคลได้ทํางานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึงพอใจ
และมีความสุขในการทํางาน แนวความคิดนี้คล้ายข้อแรก แตกต่างตรงที่เน้นบุคคล ฉะนั้นการพัฒนา
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บุคลากร การเลื่อนตําแหน่งและการโยกย้าย ควรคํานึงถึงแนวคิดนี้เพื่อก่อให้เกิดผลดีในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  
 4. บุคคลที่เข้ามาทํางานในองค์กรนั้น มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโต 
 5. การประนีประนอม การประสานประโยชน์ ระหว่างสมาชิกกับองค์กร องค์กรกับสังคม
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและสร้างความสงบสุขแกส่ังคมโดยส่วนรวม 
 6. สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนั้นวิทยาการใหม่ๆ และความทันสมัย
ในความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ 
 7. องค์กรเป็นระบบหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นควรมีการพิจารณาจัดหาเงิน
ทดแทน เมื่อสมาชิกในองค์กรเกิดอันตรายต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อทํางานครบเกษียณที่
จะต้องออกจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเหล่านี้มีความสุขใจ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับสังคมภายหน้า
ขณะเดียวกันการดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ยังส่งผลสะท้อนกลับให้บุคคลที่กําลังปฏิบัติงานมี
กําลังใจและมองเห็นได้ว่ามีการเอาใจใส่พวกตน อันเป็นการเพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์กรและยังเป็น
การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อมวลสมาชิกในสังคมทั่วไปยอมรับและศรัทธาองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 ไพโรจน์ อุลัด (2548, หน้า 19) สรุปแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรอบ
ความคิดในการกําหนดแนวทางสําหรับผู้บริหารและผู้ที่มีความสนใจ ดังนี้ 
 1. การเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในองค์การ ควรดําเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ด้วยหลักที่ว่า จัดบุคลากรให้ตรงกับงาน (Put the Right Man 
into the Right Job) 
 2. การช่วยพนักงานให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและลักษณะงานในระยะแรก
ของการเข้าทํางาน จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับพนักงานใหม่เกิดความรู้สึกที่ดีเกิด
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
 3. การสร้างขวัญกําลังใจให้กับพนักงานจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานทุ่มเทกําลังกาย
กําลังใจในการทํางานให้กับองค์กร ซึ่งสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง 
การให้สิทธิพิเศษเป็นต้น หรือแม้แต่คําชมเชย การยกย่อง และการให้เกียรติ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงาน สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร 
 4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระดับที่เหมาะสม 
เพื่อให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วย จะช่วยสร้างความมั่นใจ มีความคิด
ริเริ่ม รักและภักดีต่อองค์กร เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า 
 5. การประนีประนอมจะช่วยให้ลดข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับองค์กร 
และองค์กรกับองค์กร ดังนั้น การใช้วิธีการเจรจา หรือการปรึกษาหารือจะเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาขององค์กร 



 

 

21

 6. การจัดระบบงานในองค์กรให้ชัดเจน มีเป้าหมายที่แน่นอน กําหนดสายการบังคับบัญชา 
แจกแจงลักษณะงานสําหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจบุคคลและงานที่ปฏิบัติ 
 7. การพัฒนาบุคลากร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากวิทยาการมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในระบบการตลาดมีสูง การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรใน
องค์กรจึงเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งอาจทําได้หลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรม การศึกษานอกสถานที่ และ
การศึกษาต่อเป็นต้น 
 8. การสร้างความยุติธรรมในองค์กร จะช่วยให้องค์กรอยู่รอด มีความมั่นคงและก้าวหน้า การ
ที่จะสร้างความยุติธรรมต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานทุกคน 
ต้ังแต่ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน และลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแต่ละคน เป็นต้นว่า การเลื่อนตําแหน่ง การเปลี่ยนงานเปลี่ยน
หน้าที่ เป็นต้น นอกจากนั้นในกรณีที่พนักงานกระทําความผิด ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่า
เทียมกัน 
 ไพโรจน์ อุลัด (2548, หน้า 20) สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic 
human resource management) โดยได้ประยุกต์แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้กับการ
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีคุณลักษณะ 6 ประการ 
ได้แก่ 
 1. การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมกายนอกองค์กร
ซึ่งเป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์กร เช่น กฎหมาย สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น ในการกําหนด    
กลยุทธ์ของกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะนําเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมา
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยจะใช้มาตรการเชิงรุกกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันพยายามหาวิธีการแก้ไขขจัดอุปสรรคให้หมดไป 
 2. การยอมรับอิทธิพลของการแข่งขันและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 
องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงาน เช่นการจูงใจ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง อัตราการว่างงาน สภาพการ
ทํางาน และชื่อเสียงของคู่แข่ง เป็นต้น องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ และขณะเดียวกันก็จะได้รบัผลกระทบด้วยเช่นกัน 
 3. การเน้นแผนระยะยาว แนวคิดของการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กรจะมุ่งเน้นเป้าหมาย
ในอนาคต และทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาว จึงต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจน 
ต่อจากนั้นจะกําหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้
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ดําเนินการไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 
 4. การเน้นการพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือก กลยุทธ์ที่กําหนดจะได้มาจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยมี
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกในการดําเนินการไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่กําหนดไว้ 
และการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ 
 5. ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์คือ บุคลากรทุกคนในองค์กร นับต้ังแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ จนกระทั่งถึง
ผู้บริหาร ตามแนวคิดด้ังเดิมนั้นจะมุ่งเน้นเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น เช่น เมื่อพิจารณา
เรื่องการพัฒนา ก็จะมีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร สําหรับคณะผู้บริหาร และมีการฝึกอบรมให้กับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 สรุป แนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องดูแลงานประจํา
ต่าง ๆ ไปเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญในฐานะนักกลยุทธและที่ปรึกษา นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องเข้าใจธุรกิจการตลาด การเงิน จิตวิทยา ติดตามข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
และเป็นนักพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์กร (Change Agent) เป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร งานที่เคย
อยู่บนแบบฟอร์มต่าง ๆ จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี Internet ที่สามารถให้บริการต่างๆ แก่พนักงาน 
ได้ภายในพริบตา และการวางแผนการดําเนินงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็จะต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทศาสตร์ขององค์กร ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายต่ออนาคตในวิชาชีพของนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผิดชอบงานในบทบาทหน้าที่นี้ ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านใด ๆ ก็ตาม 

 2.1.4 ขอบข่ายและหน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ปราชญา กล้าผจัญ (2556, หน้า 6) กล่าวว่า เนื่องด้วยคนเป็นผู้มีจิตใจสูงหรือที่เรียกกันว่า
มนุษย์ มีลักษณะเป็นทุนมนุษย์ และเป็นทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าย่ิงสําหรับองค์กร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ผลเป็นอย่างดีนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับขอบเขตหน้าที่ 2 ด้าน ได้แก่ด้านองค์กร 
และด้านมนุษย์ (ทรัพยากรมนุษย์) 
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 ด้านที่เก่ียวกับองค์กร 
 ด้านที่เกี่ยวกับองค์กร หมายถึง งานที่ทําหน้าที่ด้านดูแล อํานวยการ ช่วยเหลือให้ความ
สะดวกแก่ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือให้ความ
ช่วยเหลือในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน สรุปเป็นงานได้ 4 ลักษณะได้แก่ 
 1. กําหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่งานส่วนสําคัญมากที่จะต้องเริ่มวาง
แนวทาง กําหนดนโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานท่ี
อยู่เหนือขึ้นไป ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะต้องสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในขณะนั้น ๆ 
 2. การให้คําปรึกษาแนะนําฝ่ายบุคคลที่ในปัจจุบันมักจะนิยมเรียกกันในชื่อใหม่ว่าฝ่าย
จัดการทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ให้คําแนะนําแก่ผู้อํานวยการฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานจัดการคน เช่น การประพฤติผิดวินัย การมีปัญหาเรื่องชู้สาว การมีปัญหาเรื่องพนักงาน
เสพสุราเรื้อรัง หรือก่อเรื่องเดือดร้อนรําคาญ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ฯลฯ เป็นต้น 
 3. งานด้านบริการฝ่ายบริหารบุคคล หรือฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าทีโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
สรรหาบุคลากร การรับสมัคร การสอบคัดเลือ การสัมภาษณ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สวัสดิการต่างๆ ความปลอดภัย ยานพาหนะ ฯลฯ 
 4. งานด้านการควบคุม งานของฝ่ายบริหารบุคคล หรือฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มักจะ
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบต่าง ๆ ที่จําต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ 
เช่น การตรวจสอบอบัติเหตุอันเกิดจากการทํางาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การดูแลอัตราการเข้าและ
ออกจากการทํางาน อัตราการขาดงาน การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานบางส่วนที่เป็น
หน้าที่งานของหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง แต่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็
ต้องมีหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะองค์กรกลาง ที่ดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเป็นพิเศษทางด้านนี้ 

 ด้านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระบบ คือระบบ
คุณธรรม (Merit System) และระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) 
 ระบบคุณธรรม (Merit System) คือระบบที่ใช้คุณธรรม ความดีงาม เป็นมาตรการสําคัญ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ระบบคุณธรรมนี้ มุ่งประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลทีมา
สมัครงานอย่างเที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงเหตุผลด้านอื่น ๆ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบ
คุณธรรมยึดถือหลักการสําคัญ 4 ประการได้แก่ 
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 1. หลักความเสมอภาคในโอกาส (Egual Opportunity) คือการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการสมัครงานสําหรับผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และพื้นฐานความรู้ความสามารถ
ตามท่ีได้ระบุหรือประกาศไว้ โดยไม่มีข้อกีดกันอันเนื่องจากฐานเรื่อง เพศ และศาสนา กล่าวคือ ทุกคน
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดจะมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน ความเสมอ
ภาคในโอกาสจะคลอบคลุมไปถึง 
  1.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติครบมีพ้ืน
ฐานความรู้ตรงตามที่กําหนดไว้ได้สมัครและสอบแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน 
  1.2 ความเสมอภาคในเรื่องค่าตอบแทน โดยยึดหลักการที่ว่างานเท่ากันเงินเท่ากัน
(Equal pay foe equal work) พนักงานมีสิทธิได้รับโอกาสต่าง ๆ ที่หน่วยงานเปิดให้แก่พนักงานทุกคน 
  1.3 ความเสมอภาคที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากัน โดยใช้ระบบและมาตรฐาน
เดียวกันทุกเรื่อง (single Standard) เช่น การบรรจุแต่งต้ัง การฝึกอบรม การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ฯลฯ 
 2. หลักความสามารถ (Competency) หมายถึงการยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ใน
การคุดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตําแหน่งมากที่สุด 
จะบรรจุแต่งต้ังผู้ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มากกว่าเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง 
(Put the right man to the right job) หากจะมีการแต่งต้ังพนักงาน ระดับผู้บริหารก็จะพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถ หรือศักยภาพทางการบริหารของบุคคลผู้นั้นในอนาคต 
 3. หลักความม่ันคนในอาชีพการงาน (Security of Tenure) หมายถึงหลักประกันการ
ปฏิบัติงานที่องค์การให้แก่พนักงานว่าจะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง หรือไห้ออกจากงาน
โดยปราศจากความผิด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทงการเมือง หลักข้อนี้ ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองมีความม่ันคงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหลักการที่ผู้บริหารใช้ในเรื่องของความ
มั่นคนในอาชีพการงาน ได้แก่ 
  3.1 การดึงดูดใจ (Attraction) คือ พยายามจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามา
ร่วมงานกับองค์กร มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ดึงดูดใจให้มีผู้สมัครเข้ามาปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก 
  3.2 การธํารงรักษา(Retention) คือ การมุ่งธํารงรักษาพนักงานผู้มีความรู้ ความ   
สามารถสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน ให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ๆ จะได้ตอบแทนต่อ
องค์กรได้อย่างเต็มที่ หากพนักงานเปลี่ยนงานบ่อยๆ ต้องมีการรับพนักงานใหม่ ๆ บ่อย ทําให้เกิด
ความสิ้นเปลืองอย่างมาก และสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย สิ่งที่จะทําให้สามารถ
ธํารงรักษาบุคลากรไว้ได้อย่างดี คือ ค่าตอบแทน สวัสดิการ สถาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน ฯลฯ 
  3.3 การจูงใจ (Motivation) โดยการกระตุ้นจูงใจให้พนักงานมีศรัทธา เชื่อมันต่อองค์กร 
รักองค์กร มุ่งปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มสติปัญญา เต็มศักยภาพ
ของตน มนุษย์ผู้ได้รับแรงจูงใจในเชิงบวก มีความสุขสนุกกับการทํางาน มีความพึงพอใจอย่างมากใน
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การทํางานในองค์กร ย่อมมีพันธะผูกพันต่อองค์กรสูง มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรสูง และมักจะไม่คิด
เปลี่ยนย้ายถ่ายโอนตนเองไปสู่งานอื่น ๆ ที่ตนเองก็ไม่แน่ใจนักว่าจะได้รับความอบอุ่น สบายใจเท่ากับ
หน่วยงานเดิมหรือไม่ 
  3.4 การพัฒนา (Development) โดยเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพ (Competency) 
และมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตน (Career Path) อย่ายเต็มที่ เช่น มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา 
 ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมระหว่างการปฏิบัติงาน ได้ไปดูงานในต่างประเทศ และต่างจังหวัดบ่อย ๆ 
มีโอกาสที่จะได้รับการฝึกให้หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่งานหลาย ๆ ตําแหน่งเพื่อความรอบรู้ กว้างขวาง
ในการปฏิบัติงาน 
 4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หมายถึง การไม่เปิดโอกาสให้
มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่กิจการงานทั้งหลาย การไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของนักการเมืองหรือของพรรคการเมืองใด ๆ หน่วยงานใดที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมือง 
หรือของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งย่อมทําให้สูญเสียความเป็นกลางทางการเมืองนั้น ๆ และจะ
ส่งผลเสียอย่างอื่นตามมา เช่น อาจจะมีการบริหารงานตามระบบอุปุมภ์มากกว่าจะใช้ระบบคุณธรรม 
และถ้ารัฐบาลมีพรรคการเมืองพรรรคหนึ่งหรือหลายพรรคร่วมเป็นรัฐบาล แต่หน่วยงานนั้นบริหาร
หรือมีเจ้าของเป็นคนของพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามก็จะส่งผลเสียต่อการ
บริหารงานนั้น ๆ อย่างมากมาย 
 ระบบอุปถัมภ์ (patronage System) เป็นระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานโดยใช้
เหตุผลทางการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก โดยมิได้มุ่งคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความเหมาะสมเป็นหลัก ลักษณะโดยทั่วๆ ไปของระบบอุถัมภ์จึงตรงกันข้ามกับ
ระบบคุณธรรมอย่างสิ้นเชิง และมีช่ือเรียกอีกหลาย ๆ อย่าง เช่น ระบบชุบเลี้ยง (Spoiled System) 
ระบบพรรคพวกหรือระบบเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ซึ่งคําว่า Nepotism นี้มาจากคําว่า Nephew 
ที่แปลว่า หลานชาย หรือจะเรียกว่า ระบบคนพิเศษ (Favoritism) ก็ได้ การรับคนเข้าทํางานก็มักจะ
เป็นเพราะ เห็นว่าเป็นวงศาคณาญาติ เป็นพรรคพวกเพื่อนฝูง คนรู้จักกัน ก็พิจารณารับเข้ามาทํางานเลย 
โดยมิได้คํานึงถึงคุณสมบัติสําคัญ ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ความสามารถในการปฏิบัติงานจะ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จะสามารถกระทําได้หรือไม่ได้ กลายเป็นเรื่องที่สําคัญรอง ๆ ลงไป 
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 หลักการสําคัญของระบบอุปถัมภ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ระบบสายโลหิต เป็นระบบที่บุตรชายคนโตจะได้สืบทอดตําแหน่งของบิดา 
 2. ระบบชอบพอเป็นพิเศษ เป็นระบบที่แต่งต้ังผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ตนเองโปรดปรานเป็น
พิเศษให้ดํารงตําแหน่ง 
 3. ระบบแลกเปลี่ยน เป็นระบบที่ใช้ทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่ามาแลกเปลี่ยนกับตําแหน่ง 
 ซึ่งการยึดระบบอุปถุมภ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรจะก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 1. การพิจารณาบรรจุ แต่งต้ัง เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง เป็นไปตามความพอใจส่วนบุคคล
ของหัวหน้าเป็นหลัก โดยมิได้มุ่งคํานึงถึงความรู้ความสามารถมาเป็นเกณฑ์สําคัญในการพิจารณา 
 2. การคัดเลือคน มิได้เปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันแก่ผู้มีสิทธ์ิ แต่จะให้โอกาสแก่พวกพ้อง
ญาติพ่ีน้อง หรือผู้ที่ตนเองรักใคร่โปรดปรานเป็นพิเศษก่อน 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมุ่งทํางานเพื่อเอาใจผู้ครองอํานาจ มากกว่าที่จะมุ่งปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 4. อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการดําเนินงานภายในหน่วยงาน จนยากท่ีจะ
บริหารงานให้บังเกิดผลดีตามท่ีควรจะเป็นได้ 
 5. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นคงในหน้าที่ที่ตนกําลังปฏิบัติ เพราะอาจจะถูกปลดออกจาก
ตําแหน่งถ้าผู้มีอํานาจไม่พอใจ 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบหลักปฏิบัติระหว่างระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ 

 
ระบบคุณธรรม ระบบอปุถัมภ์ 

1.ยึดหลักความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ 1.ยึดความพึงพอใจส่วนบุคคลเป็นหลักสําคัญ 

2.เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 2.ให้โอกาสแก่พรรคพวกหรือญาติพ่ีน้องก่อนผู้อ่ืน 

3.มีความมั่นคงในการทํางานสูง 3.ขาดความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่ อาจถูกปลด 
ออกจากงานโดยไม่รู้ตัว หรือที่เรียกว่าถูกปลด
กลางอากาศ 

4.ป้องกันมิ ให้ อิท ธิพลทางการ เมือง เข้ ามา
แทรกแซงงานประจําได้ 

4.มีอิทธิพลการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทํางาน
แทรกแซงผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๆ 
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 จากตารางที่ 2.1 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทั้ง 2 ระบบแล้ว อาจสรุปได้
ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าในยุคใด สมัยใด ก็สมควรที่จะนําเอาระบบคุณธรรม หรือ
หลักธรรมมาภิบาลมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติเสมอ เพื่อมุ่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร 
 2.1.5 ทฤษฏีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้หลายท่านดังนี้ 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2548, หน้า 20) สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 Henri Fayol พัฒนาทฤษฎีการบริหารขึ้น 14 ข้อ โดยเรียกว่าทฤษฎีหลักการบริหาร      
มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการทั้งหมดของหลักการบริหาร ได้แก่ 
 1. การแบ่งงาน (Division of Work) การแบ่งงานระหว่างคนงานกับผู้จัดการจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตของเขา 
 2. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เป็นสิทธิจะออก
คําสั่งและใช้อํานาจเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมทําตามคําสั่ง ขณะที่ทําให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างอํานาจ
หน้าที่ที่เป็นทางการ (ได้จากตําแหน่งที่ตัวเองครองอยู่) กับ อํานาจหน้าที่ส่วนบุคคล (ต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของเชาวน์ปัญญา ประสบการณ์ และความสามารถส่วนบุคคล) คนในองค์กรต้องการอํานาจหน้าที่
มากขึ้นแต่กลัวความรับผิดชอบการกลัวความรับผิดชอบดังกล่าวทําให้ความริเริ่มเป็นอัมพาตด้วย 
จะต้องดําเนินการขั้นตอนพิเศษเพื่อชกัจูงคนให้ยอมรับความรับผิดชอบขณะที่ใช้อํานาจหน้าที่ 
 3. วินัย (Discipline) วินัยมีความจําเป็นเพื่อทําให้การบริหารมีความราบรื่น 
 4. เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) พนักงานควรได้รับคําสั่งจาก
หัวหน้าเพียงคนเดียวเท่านั้น คนที่มีหัวหน้ามากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันอยู่รอดได้ยาก 
 5. ความเป็นเอกภาพของคําสั่ง (Unity of Direction) เป็นความคิดเดียวและแผนการ
เดียวสําหรับกิจกรรมกลุ่มหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เอกภาพของการบังคับบัญชาไม่อาจเกิดขึ้นได้
ถ้าปราศจากเอกภาพของคําสั่ง 
 6. ให้ผลประโยชน์ขององค์กรมีความสําคัญกว่าผลประโยชน์ของบุคคล (Subordination 
 of Individual Interests of the General Interest) ผลประโยชน์ของพนักงานคนหนึ่งหรือกลุ่ม
หนึ่งไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ขององค์กร 
 7. ค่าตอบแทน (Remuneration) บริหารค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง 
 8. การรวมอํานาจไว้ในส่วนกลาง (Centralization) การรวมอํานาจไว้ในส่วนกลางเป็น
ระเบียบตามธรรมชาติในองค์กรใหญ่ๆ มีความจําเป็นในการจัดต้ังคนกลางขึ้น การมอบอํานาจให้คน
กลางที่มีความริเริ่มก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้จัดการ ความน่าเชื่อถือของผู้ใต้บังคับบัญชาและเงื่อนไข
ของธุรกิจ 
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 9. หลักสกาลาร์ (Scalar Chain) ถ้ามีการใช้กฎขององค์กรที่เป็นทางการ การสื่อสาร
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาสองคนในต่างแผนกอาจต้องใช้เวลายาวนานและซับซ้อน กล่าวคือคนหนึ่ง
อาจส่งข้อความขึ้นไปตามสายการบังคับบัญชาแล้วรอจนถึงจุดหมายปลายทาง 
 10. ลําดับ (Order) คนที่เหมาะสมควรอยู่ในที่เหมาะสม ความรู้ที่ละเอียดในข้อกําหนด
ของมนุษย์และทรัพยากรขององค์กร และความสมดุลที่คงที่ระหว่างข้อกําหนดเหล่านี้กับทรัพยากร 
 11. ความเที่ยงธรรม (Equity) ความเที่ยงธรรมและความเสมอภาคจากการปฏิบัติ คือ
ผลลัพธ์ของการรวมกันของความเมตตาและความยุติธรรม 
 12. ความมั่นคงในงานของบุคลากร (Stability of Tenure of Personnel) สนับสนุน
ความมั่นคงในงานของบุคลากรเพื่อประกันถึงความราบเรียบในการปฏิบัติภารกิจ ความไม่มั่นคงใน
งานคือเหตุผลและผลของการทํางานที่ไม่ดี 
 13. ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่มประกอบด้วย การคิดแผนอย่างรอบคอบและ
ประกันถึงความสําเร็จของมันเป็นแหล่งที่ย่ิงใหญ่ของความเข้มแข็งในธุรกิจเพื่อสนับสนุนความริเริ่ม
ผู้บังคับบัญชาต้องแสดงไหวพริบที่ดีให้มากและความพร้อมที่จะละทิ้งความถือดี 
 14. ความสามัคคีในหมู่คณะ (Esprit Dee Corps) ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร
ด้วยทัศนะที่จะสร้างความสํานึกของความสามัคคีในหมู่พนักงาน ผู้จัดการต้องแสดงบูรณาการส่วน
บุคคลที่สูง นอกจากจะเป็นตัวอย่างเน้นคุณธรรมแล้ว ผู้จัดการไม่ควรยึดถือคติพจน์ที่ว่า แบ่งแยกแล้ว
ปกครอง การแบ่งแยกกําลังศัตรูให้อ่อนแอเป็นเรื่องที่ฉลาด แต่การแบ่งแยกทีมของตัวเองเป็นความบาป
ต่อธุรกิจการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและจัดต้ังผลประโยชน์ร่วมโดยความตกลงร่วมกัน        
ซึ่งสอดคล้องกับ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551, หน้า 23-26) 
 ดักลาส แมรเกรเกอร์ (อ้างถึงใน ปราชญา กล้าผจัญ, 2556, หน้า 13) ได้กล่าวถึงทฤษฎี X 
และ ทฤษฎี Y ซึ่งมีสมมุติฐานเกี่ยวกับทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อคนงานโดยเชื่อว่า 
 ทฤษฎี X เป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบพ่อแม่ปกครองลูก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มนุษย์โดยทั่วไปชอบหลีกเลี่ยงงาน 
 2. มนุษย์ไม่ขอบการทํางาน เมื่อจะต้องทํางาน ต้องบับคับ ขุ่มขู่ให้เกรงกลัว ให้คําแนะนํา
เมื่อมนุษย์กระทําความผิด และต้องแนะนําตักเตือนจากเบาไปหาหนัก และถ้าแก้ไขพัฒนาไม่ได้ก็
จะต้องทําทัณฑ์บน หรือทําการลงโทษ จากโทษเบาไปหาโทษหนัก 
 3. มนุษย์ไม่ชอบให้มีการช้ีนําในการทํางาน แต่ชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการ
ทํางาน หัวหน้างานที่มุ่งทํางานตามทฤษฎี X ลูกน้องมักจะไม่ชอบ เนื่องจากไม่ไว้ใจพวกเขา มีทัศนคติ
เชิงลบต่อพวกเขา ควบคุม กํากับดูแลมากเกินไป ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติแก่กันและกัน วิธีการ
เข้มงวดกวดขันเช่นที่กล่าวนี้ เรียกว่า Stick Approach หรือ วิธีการใช้ไม้เรียวไว้คอยหวดก้นผู้กระทํา
ผิด หรือคอยป้องปรามมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นนั่นเอง 
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 ทฤษฎี Y เป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้บังคับบัญชีมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยมีความเชื่อว่า 
 1. มนุษย์โดยทั่วไปมีความขยันทํางาน มนุษย์สามารถทํางานได้โดยมิจําเป็นต้องดูแล
ควบคุม 
 2. การควบคุมและการลงโทษ เป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้ผล สําหรับมนุษย์ที่ชอบใช้ความสามารถใน
การทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 3. มนุษย์จะไดรับการจูงใจเป็นอย่างดีที่สุด ต่อเมื่อสามารถทําให้เขาเกิดความรู้สึกพึงพอใจ
ในการทํางาน เรียงลําดับความต้องการตั้งแต่ขั้นตํ่าสุด ไปจนถึงขั้นสูงสุด เนื่องจากความต้องการ
ระดับพ้ืนฐาน (กิน อยู่ หลับนอน) ไปถึงความต้องการความปลอดภัย ต้องการความรัก ต้องการได้รับ
การยกย่องนับถือ และต้องการความสําเร็จขั้นสูงสุดของชีวิต 
 4. มนุษย์สามารถเรียนได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม และมิใช่ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้รับรู้
เท่านั้น แต่เขายังสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในการทํางานด้วย 
 5. ศักยภาพที่ใช้ในการทํางานจะต้องใช้ความสัมพันธ์ด้านจินตนาการ สติปัญญา และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 หัวหน้างานที่มองตัวบุคคลในแง่ดี มุ่งทํางานตามทฤษฎี Y มีทศันคติเชิงบวกต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
เขาให้เกียรติลูกน้องไม่ควบคุมมากเกินไป เชื่อว่าแม้จะปล่อยไว้ให้ไกลตา ลูกน้องก็จะต้ังหน้าต้ังตาและตั้งใจ
ทํางานอย่างเต็มที่กันอยู่แล้ว วิธีการปกครอบบับคับบัญชาแบบนี้ เรียกว่า Carrot Approach หรือการให้ 
หัวแครอท (การให้รางวัล) ใครทําดีก็มีของขวัญ มขีนม มีของฝากติดไม้ติดมือให้ เป็นการขอบคุณในความ 
ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน 
 เรนซิส ลิเกิร์ท (Likert, ม.ป.ป., อ้างถึงใน ปราชญา กล้าผจัญ, 2556, หน้า 14) กล่าวว่า
สมมติฐานเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ประจักษ์แจ้งแห่งตัวตนของมนุษย์ที่เป็นรูปแบบพ้ืนฐาน 2 แบบ       
ที่เรียกว่า ระบบที่ 1 และ ระบบที่ 6 
 ระบบที่ 1 องค์กรถูกสร้างขึ้นตามสมมติฐานทฤษฎี X มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้บังคับบัญชายอมรับว่าไม่มีความเชื่อมั่น ไม่เชื่อถือ ไม่ไว้วางใจผู้ใต้บับคับบัญชา 
 2. การตัดสินใจกําหนดเป้าหมายขององค์กร ล้วนดําเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้น 
 3. ผู้ใต้บังคับบัญชาจะถูกบังคับให้ทํางานโดยการข่มขู่ และลงโทษอยู่เป็นประจํา 
 4. ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเน้นการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานให้มากย่ิงขึ้น 
 ระบบที่ 6 องค์กรถูกสร้างขึ้นตามสมมติฐานทฤษฎี Y มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่า มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจผู้ใต้บังคับอย่างเต็มที่ 
 2. ระบบการปกครองเป็นแบบกระจายอํานาย (Decentralization) 
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 3. ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทํางาน (Participative Management) อย่าง
กว้างขวาง 
 4. ผู้บังคับบัญชามีความเป็นมิตร และมีปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับผู้ใต้บังคับบัญชา
(บริหารงานอย่างเป็นกันเอง ไม่วางท่าทีแบบพระยา) 

 2.1.6 กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร ควรมีขั้นตอนที่จะทําให้
เห็นความสัมพันธ์ของบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้าสู่องค์กรไปจนถึงการออกจากองค์กร ในกระบวนการ
เหล่านี้แต่ละขั้นตอนองค์กรจะต้องมีหลักการดําเนินงานให้เป็นไปโดยยึดหลักการคุณธรรม เพื่อให้ได้
คนดีเข้ามาทํางาน และพัฒนาคนในองค์กรให้มีความสามารถตลอดเวลา สามารถแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับผลงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร  
 กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีนักวิชาการได้อธิบายถึงขั้นตอนและสาระสําคัญ
ไว้ดังนี้ 
 ศินารถ ศิริจันทพันธ์ุ (2546, หน้า 23) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี  
7 ประการคือ 
 1. การออกแบบการวิ เคราะห์และการวิ เคราะห์ เพื่อจัดแบ่งตําแหน่งงาน  (task 
specialization process)  
 2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning) 
 3. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (recruitment and selection process) 
 4. การปฐมนิเทศบรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (induction or orientation 
and appraisal process) 
 5. การฝึกอบรมและการพัฒนา (training and development process) 
 6. กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ (health, sefty maintenance         
process and labor relation) 
 7. การใช้วินัยและคุมตลอดจนการประเมินผล (discipline control and evaluation 
process) 
 สมศักด์ิ คงเที่ยง (2548, หน้า 43) ได้ให้ความเห็นว่า กระบวนการบริหารงานบุคคลหรือ
งานทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับบุคคลต้ังแต่ การสรรหาและรับบุคคลเข้าทํางานจนกระทั่งบุคคล
นั้นพ้นไปจากวาระ ดังนั้นกระบวนการบริหารงานบุคคลมีขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การปฐมนิเทศ การมอบหมาย
งาน การพัฒนา การประเมิน สวิสดิการ และขั้นตอนสุดท้ายคือวินัย 
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 มอนดี้ โน และ เพรอโมช (Mondy Noe and Premeaux, 1999, อ้างถึงใน ทวี สีหามาตย์, 
2548, หน้า 21) กล่าวว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี 7 ประการ คือ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลตอบแทนและผลประโยชน์
อ่ืน ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 
 พัชนี นนทศักด์ิ และคณะ (2549, หน้า 3-4) ได้กล่าวว่าภาระหน้าที่เบ้ืองต้น 4 ประการ
ของการบริหารจัดการหรืออีกนัยหนึ่งคือกิจกรรม 4 ประการที่ทําให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ
ได้แก่ 
 การวางแผน (Planning) รวมถึงการกําหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 
องค์การ การร่างรูปแบบงานว่าควรดําเนินงานอย่างไร และกําหนดว่าจะดําเนินงานเมื่อไร กิจกรรม
ของการวางแผนเน้นที่การบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารวางแนวทางอย่างชัดเจนว่าองค์การจะต้องทําเช่น
ไรเพื่อประสบความสําเร็จไว้ในแผนการดําเนินงานของพวกเขา การวางแผนครอบคลุมถึงความสําเร็จ
ขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 การจัดองค์การ (Organizing) การจัดองค์การอาจกล่าวได้ว่า เป็นการมอบหมายงานอันเกิด
จากการวางแผนให้กับบุคลากร หรือกลุ่มบุคลากรภายในองค์การ จากนั้นการจัดการองค์การก็จะ
สร้างกลไกเพื่อให้แผนงานดําเนินการได้ เมื่อบุคลากรภายในองค์การได้รับมอบหมายงานเพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายขององค์ การงานที่ได้รับการจัดการอย่างดีแล้วจะส่งผลให้งานของบุคลากร
สนับสนุนของแผนกต่าง ๆ สําเร็จผล ซึ่งจะสนับสนุนและส่งผลต่อความสําเร็จของฝ่ายและในที่สุดจะ
สนับสนุนและส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การ 
 การโน้มนํา  (Influencing) การโน้มนําเป็นภาระหน้าที่เบื้องต้นอีกประการหนึ่งภายในกระบวน 
การบริหารจัดการซึ่งยังเป็นที่รู้จักอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการจูงใจ การชักนํา การช้ีนํา หรือการกระตุ้น 
ภาระหน้าที่นี้ให้ความสําคัญแก่บุคลากรภายในองค์การเป็นอันดับแรก การโน้มนําเป็นเหมือนการ
นําพากิจกรรมของสมาชิกองค์การให้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็น คือทิศทางที่จะช่วยให้องค์การดําเนิน
ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมายสูงสุดของการโน้มนําคือ การเพิ่มผลผลิต โดยปกติแล้วภาวะงานที่
เน้นมนุษย์สัมพันธ์ทําให้เกิดระดับของผลผลิตในระยะยาวที่สูงกว่าภาวะงานที่มุ่งเน้นภาระหน้าที่ 
เพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงานในสถานการณ์หลังกัน 
 การควบคุม (Controlling) การควบคุมเป็นภาระหน้าที่ของการบริหารจัดการที่ผู้บริหารต้อง 
ดําเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการทํางานที่ผ่านมาภายในองค์การ 
 2. เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้ 
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 3. จากการเปรียบเทียบนี้จึงตัดสินใจว่าองค์การควรปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ต้ังไว้หรือไม่ การควบคุมเป็นกระบวนการอันต่อเนื่อง ผู้บริหารเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทํา
การเปรียบเทียบและจากนั้นพยายามหาแนวทางใหม่ในการปรับปรุงองค์การเพื่อพัฒนาการผลิต 
 เบอร์นาดิน (Bernadince, 2009, pp. 9-10, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 17) 
ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี 5 ประการคือ 
 1. การจัดรูปแบบองค์กร หมายถึง การจัดระเบียบงานภายในองค์การโดยมีพ้ืนฐานที่ทุกคน
มีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยี และงานที่จะต้องปฏิบัติภายใต้บริบทของภารกิจ เป้าหมายขององค์กร 
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การจัดโครงสร้างองค์กร การออกแบบ การสร้างทีม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน รวมทั้งการลดขนาดขององค์กร โดยพิจารณาว่าภารกิจใดที่
องค์การเห็นว่าไม่สําคัญก็ไม่ควรทํา มีการจ้างงานบุคคลภายนอกองค์การในภารกิจที่ไม่สําคัญ มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
 2. การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน หมายถึง การจัดหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีตาม
จํานวนตามความต้องการขององค์กร เพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามโครงสร้างของ
องค์กร กิจกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การสรรหาบุคคล การให้ความเป็นธรรมในคุณสมบัติของผู้สมัครงาน 
การเลื่อนตําแหน่ง และการโยกย้าย การช่วยจัดหางานให้แก่พนักงานที่พ้นสภาพการจ้าง การ
เลือกสรรบุคลากร 
 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น
รายบุคคล แผนก หรือระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงานขององค์การ การบริหารการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวัดที่ผลผลิต ความพึงพอใจ
ของลูกค้า การประเมินผลแบบ 360 องศา 
 4. การฝึกอบรมและการพัฒนา หมายถึง การบริหารเพื่อการพัฒนาอาชีพ การช่วยเหลือ 
และการให้คําแนะนําแก่พนักงาน การสํารวจทัศนคติของพนักงาน การฝึกอบรม ตลอดทั้งการ
ฝึกอบรมที่มุ่งที่จะลดอตติจากการที่บุคคลมีความแตกต่างกัน 
 5. รางวัลและสิทธิประโยชน์ หมายถึง รูปแบบและวิธีการในการให้รางวัลและสวัสดิการท่ี
องค์กรสามารถให้แก่พนักงานได้ ค่าตอบแทนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การได้รับค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสม การรักษาพยาบาล การมีวันลาเพื่อตนเองและเพื่อครอบครัว การลาพักผ่อน เงินบํานาญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมายแรงงาน และการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
 เดสเลอร์ (Dessler, 1994, p. 2, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 16) ได้กล่าวถึง
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ามี 5 ประการคือ 
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 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดเป้าหมายและมาตรฐาน (Establish Gola 
and Standard) การพัฒนากฎกติกาและการดําเนินการ (Developing Rules and Procedures) การ
พัฒนาแผนงานและการคาดการณ์ (developing and Forcasting) โดยการพยากรณ์ หรือการจัดทํา
โครงการเพื่อให้เกิดผลในอนาคต 
 2. การจัดงาน (Organizing) หมายถึง การกําหนดรายละเอียดของงาน การสร้างแผนก 
กําหนดอํานาจหน้าที่ ช่องทางในการบังคับบัญชาและการสื่อสาร การรประสานงานระหว่างกลุ่มย่อย 
 3. การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การคัดเลือกบุคคลท่ีควรว่าจ้าง การสรรหา
ลูกจ้างโดยการคัดเลือก การกําหนดมาตรฐาน คุณสมบัติของพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนแก่
พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน 
 4. การใช้ภาวะผู้นํา (Leadership) หมายถึง การชักจูงแนะนําให้คนทํางาน การให้ขวัญ
กําลังใจ การให้แรงจูงใจ 
 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกําหนดมาตรฐานในการทํางาน มาตรฐานด้าน
คุณภาพ หรือระดับของการกระทํา การตรวจสอบผลของงานเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การแก้ไขงาน
ตามท่ีจําเป็น 
 มหาวิทยาลัยมหิด (2555, หน้า 15) มีระบบกลไกและกระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรมุนุษย์ ดังนี้ 1) การสรรหา 2) การจัดวางคนลงตําแหน่ง 3) การพัฒนาและการกําหนด
เส้นทางเดินของตําแหน่ง 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) การสร้างขวัญและกําลังใจและการ
รักษาบุคลากร 6) การรักษาวินัย  
 สรุป จากการศึกษากระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้
เลือกใช้แนวคิดกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเบอร์นาดิน (Bernadince) มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดของตัวแปรต้นในการวิจัย เนื่องจากมีความสอดคล้องกับกระบวนการการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการสรรหาบุคคลเข้ามาทํางานใน
องค์กรให้เหมาะสมกับตําแหน่งและความต้องการขององค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
ตลอดจนการธํารักษาจนกระทั่งบุคคลพ้นหน้าที่ไปจากองค์กร โดยเริ่มต้ังแต่ การวางแผนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
บริหารค่าตอบแทนเพื่อให้ได้บุคคลที่ดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมทํางานกับองค์กรเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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2.2 กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษกับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 5 ประการ ของ เบอร์นาดิน ได้แก่ 1) การจัดรูปแบบองค์กร 2) การจัดหาคนเข้า
ทํางาน 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4) การฝึกอบรมและพัฒนา 5) รางวัลและสิทธิประโยชน์ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เช่นกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 การจัดรูปแบบองค์กร 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการจัดรูปแบบองค์กรไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 เบอร์นาดิน (Bernadince, 2009, pp. 9-10, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 17) 
ได้ให้คําจํากัดความของการจัดรูปแบบองค์กรว่า หมายถึง การจัดระเบียบงานภายในองค์การโดยมี
พ้ืนฐานที่ทุกคนมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยี และงานที่จะต้องปฏิบัติภายใต้บริบทของภารกิจ
เป้าหมายของค์กร และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญได้แก่ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การจัดโครงสร้างองค์กร การออกแบบ การสร้างทีม การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน รวมทั้งการลดขนาดขององค์กร โดยพิจารณาว่า
ภารกิจใดที่องค์กรเห็นว่าไม่สําคัญก็ไม่ควรทํา มีการจ้างงานบุคคลภายนอกองค์กรในภารกิจที่ไม่สําคัญ 
มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
 สัมฤทธิ ยศสมศักด์ิ (2549, หน้า 26-28) ได้กล่าวถึงความสําคัญของกรจัดรูปแบบองค์กร
ว่า โครงสร้างองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสถานการณ์ของแต่ละ
หน่วยงาน ประการสัญคือโครงสร้างองค์กรจะมีส่วนสําคัญในการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ 
ปัจจุบันการจัดองค์กรของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะแตกต่างในแต่ละองค์กร หน่วยงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสมควรต้องมีการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้อง
และสมดุลย์กับโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะประกอบไปด้วยเรื่อง วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร ขนาดและ
โครงสร้างองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นต้น 
 แกรี่ เดสเลอ (Gary Dessler, 1997, p. 212, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 17) 
ได้กล่าวถึงการจัดรูปแบบองค์กรว่า หมายถึง การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องและเป็นระบบเพื่อความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และองค์กรนั้นก็คือสิ่งที่ประกอบไป
ด้วยคนซึ่งมีความชํานาญในงานแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไป แต่จะมีการประสานคสามร่วมมือใน
การทํางานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  
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 คูทซ์ และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell, 1972, p. 26, อ้างถึงใน สัมมา รธนิธย์, 
2556, หน้า 41) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ (Organizing) แผนงานจะดําเนินการไปได้ด้วยดีก็ด้วย
การจัดองค์การที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย การนําปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการบริหารที่จะทําให้เกิดสัมฤทธิผล การจัดองค์การจึงหมายถึง การนําเอาทรัพยากร การบริหาร
ทุกประเภทมาบูรณาการเพื่อดําเนินการ 
 เสนาะ ติเยาว์ (2551, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร
และการเตรียมกิจกรรมที่จะมอบหมายให้คนหรือกลุ่มคนดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
การจัดองค์การจึงเกี่ยวข้องกับการกําหนดกิจกรรมและทรัพยากร ซึ่งเท่ากับเป็นการทําแผนให้เกิดขึ้น
จริงโดยการกําหนดงาน การมอบหมายงานให้คน และการสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นทางด้านทรัพยากร
และเทคโนโลยี 
 สมคิด บางโม (2552, หน้า 113) กล่าวว่าการจัดองค์กร หมายถึง การกําหนดโครงสร้าง
ขององค์กรอย่างเป็นทางการ โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่าง ๆ กําหนดอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น 
ทั้งนี้เพื่อให้เอื้อต่อการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ธนกฤต ทาบุรี (2554, หน้า 9) ได้ให้คําจํากัดความของการจัดองค์การว่า หมายถึง  การมอบหมาย
งานอันเกิดจากการวางแผนให้บุคลากรหรือกลุ่มบุคลากรภายในองค์การ จากน้ันการจัดการองค์การ
จะสร้างกลไกเพื่อให้แผนงานดําเนินการได้ เมื่อบุคลากรภายในองค์การได้รับมอบหมายงานเพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายของบริษัท งานที่ได้รับการจัดการอย่างดีแล้วจะส่งผลให้งานของพนักงานสนับสนุน 
ความสําเร็จของแผนก ซึ่งจะสนับสนุนความสําเร็จของฝ่าย และในที่สุดจะสนับสนุนความสําเร็จของ
องค์การ 
 สรุป การจัดรูปแบบองค์กร หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม โดยมีพ้ืนฐานที่
ทุกคนมีส่วนร่วม มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขอบแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ให้
ความสําคัญกับการวิเคราะห์งาน อีกทั้งมีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับ 
เป้าหมาย และโครงสร้างองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเพ่ือเอื้อต่อการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อบุคลากรภายในองค์การได้รับมอบหมายงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ 
องค์การ งานที่ได้รับการจัดการอย่างดีแล้วจะส่งผลให้งานของพนักงานสนับสนุนความสําเร็จของแผนก 
 ซึ่งจะสนับสนุนความสําเร็จของฝ่าย และในที่สุดจะสนับสนุนความสําเร็จขององค์การ 
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 2.2.2  การจัดหาคนเข้าทํางาน 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการจัดหาคนเข้าทํางานไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 เบอร์นาดิน (Bernadince, 2009, pp. 9-10, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 17) 
ได้ให้คําจํากัดความของการจัดหาคนเข้าทํางานว่า หมายถึงหมายถึงการจัดหาบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสม และมีตามจํานวนตามความต้องการขององค์กร เพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางานในหน้าที่ต่าง ๆ 
ตามโครงสร้างขององค์การ กิจกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การสรรหาบุคคล การให้ความเป็นธรรมใน
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การเลื่อนตําแหน่ง และการโยกย้าย การช่วยจัดหางานให้แก่พนักงานที่พ้น
สภาพการจ้าง และการเลือกสรรบุคลากร 
 โบเลนเดอร์, สเนล และ เซอร์แมน (Bohlander, Snell & Sherman, 2002, p. 139) 
กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการภายใน การประยุกต์ สนับสนุนให้มีผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ
มากที่สุดเข้าสู่ตําแหน่งที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน หรือตําแหน่งที่คาดว่าจะว่างในอนาคต 
 ดีเซนโซ และรอบบินส์ (DeCenzo and Robbins, 2002, p. 150) กล่าวว่า การสรรหา 
หมายถึง กระบวนการในการค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพในตําแหน่งที่ว่างลงขององค์การทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต เชื่อมโยงระหว่างตําแหน่งว่างกับบุคคลที่หางานมาพบกันในที่สุด 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546, หน้า 60) กล่าวว่า การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เป็น
กระบวนการที่มีความสําคัญต่ออนาคตขององค์การจึงจําเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คน
ที่ดีที่สุดเข้ามาทํางาน วิธีการสรรหาอาจเลือกจากพนักงานภายในที่มีความเหมาะสมก่อน หากไม่ได้
อาจหาได้จากวิธีการคัดเลือกจากภายนอก โดยเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปและมีกระบวนการคัดเลือก
ต้ังแต่การต้อนรับผูสมัคร การกรอกใบสมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ การ
ตรวจสุขภาพ การทดลองงาน จนถึงการตัดสินใจจ้าง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบต้องทําหน้าที่อย่างปราศจาก
อคติ และความลําเอียง โดยใช้หลักคุรธรรมในการดําเนินการจึงจะทําให้ได้บุคลากรที่ดีมีความ
เหมาะสมตามที่ต้ังใจไว้ 
 สุนันทา เลาหนันท์ (2546, หน้า 119) กล่าวว่า การสรรหา เป็นกระบวนการแสวงหาและ
จูงใจให้กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพและคุณสมบัติต่างๆ อันเหมาะสมกับตําแหน่ง
งานที่เปิดรับสมัคร เข้ามาสมัครงานกับองค์การ ทั้งนี้โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดแรงงาน
รับทราบ ซึ่งเป็นการแสวงหาจากแหล่งภายในหรือภายนอกองค์กรได้ ส่วนกระบวนการแสงวหา
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2) การขอจ้างพนักงนของผู้จัดการ 
3) การระบุตําแหน่งงานที่จะเปิดรับสมัคร 4) การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน 5) การศึกษา 
ข้อคิดเห็นของผู้จัดการ 6) การกําหนดลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน 7) การพิจารณาทางเลือก
อ่ืนทดแทนการสรรหา 8) การกําหนดวิธีการสรรหา 9) การดําเนินการสรรหา 10) การประเมินผล 
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 ศินารถ ศิริจันทพันธ์ุ (2546, หน้า 24) กล่าวว่า การสรรหา (Recruitment) คือกระบวนการใน
การแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาทํางานในองค์การเริ่มต้นต้ังแต่การแสวงหา
คนเข้าทํางานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์การ 
 กระบวนการที่ควรนํามาพิจารณาในการสรรหาคือ 
 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 
 2. ความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการ (Specific requests of managers) 
 3. การระบุตําแหน่งงานที่จะรับบุคลากรใหม่ (Job opening identified) 
 4. รวบรวมสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์งาน (Job analysis information) 
 5. ข้อคิดเห็นของผู้จัดการ (Manager's comments) ข้อคิดเห็นของผู้จัดการจะเป็นตัว 
ตรวจสอบให้การวิเคราะห์ข้อมูลทําด้วยความรอบคอบและลึกซึ้งมากขี้น 
 6. กําหนดคุณสมบัติบุคลากรตรงกับงาน (Job requirement) 
 7. กําหนดวิธีการสรรหา (Methods of recruitment) ผู้สรรหาจะศึกษาแนวทางและ 
แหล่งที่จะดําเนินการสรรหาพนักงาน 
 8. ความพึงพอใจที่ได้ผู้สมัคร (Satisfactory pool of recruits) 
 พงศ์ หรดาล (2546, หน้า 171) กล่าวว่า การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เป็นกระบวนการ
ที่สําคัญในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน เพราะความก้าวหน้าของหน่วยงาน
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้ที่คัดเลือกเข้ามาทํางาน ถ้าองค์การใดเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาทํางาน
ในองค์กรก็สามารถช่วยลดภาระหลายประการ เช่น ต้นทุนการเลือกสรรพนักงานใหม่ ภาระการฝึกอบรม
พนักงานใหม่ การสูญเสียเวลาในการทํางานหรือการผลิตอันเนื่องมาจากการเลือกคนผิด องค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมถ้าต้องการผลผลิตที่ดีก็ต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพร่วมปฏิบัติงานกับเครื่องจักร งาน
บางอย่างอาจเหมาะสมกับคนบางคน แต่ไม่เหมาะสมกับคนบางคน ดังนั้นการที่จะรับคนเข้าทํางานใน
องค์กร จะต้องรู้แน่ชัดว่างานที่จะปฏิบัตินั้นมีลักษณะและสภาพอย่างไร นั่นก็คือจะต้องกําหนด
รายละเอียดของงานก่อนจึงทําการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ต่อไป 
 ทวี สีหามาตย์ (2548, หน้า 31) กล่าวว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการแสวงหาและ
จูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งเจตคติที่ดีตรงตามความต้องการขององค์การ ให้มาสมัครงาน
เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่สมควรหรือเหมาะสมที่สุดให้เข้ามาปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 ธนกฤต ทาบุรี (2554, หน้า 22) กล่าวว่า การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของ
องค์การโดยตรงที่จะต้องดําเนินการเพื่อจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานในตําแหน่ง ตามความรู้
ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยยึดระบบคุณธรรมจริยธรรม มีการประชุมช้ีแจง
มอบหมายงานและกําหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถ



 

 

38

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพของตนเองจนเดิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ได้
และส่งผลต่อองค์การทําให้องค์การประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 ปราชญา กล้าผจัญ (2556, หน้า 35) ได้กล่าวถึงเรื่องการจัดหาคนเข้าทํางานว่า เป็นการ
เสาะแสวงหาคนดี คนเก่ง มาทํางานด้วย ที่เรียกว่า Recruitment and Selection ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ที่ต้องกระทําอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีกฎเกณฑ์ มีความเที่ยงธรรม และยึดถือหลักคุณธรรม 
มากกว่าที่จะใช้หลักอุปถุมภ์ เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้ได้ดียากอย่างยิ่ง หากทําได้ดี สามารถเสาะแสวงหาคนดี 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถสูงมาร่วมทํางานกับองค์กรได้เป็นจํานวนมาก ๆ ย่อมจะ
ส่งผลให้องค์กรนั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รวดเร็ว มีช่ือเสียงโด่งดังมาก ๆ กล่าวได้ว่าทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยช้ีขาดในการแข่งขันทุกประเภท 
 สรุป การจัดหาคนเข้าทํางาน หมายถึง การสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ความต้องการขององค์กร เพื่อบรรจุบุคลากรเข้าทํางานในหน้าที่ต่างๆ ตามโครงสร้างขององค์กร อีกทั้ง 
การให้ความเป็นธรรมในด้านการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตําแหน่ง มีการมอบหมายงานและ
กําหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มความสามารถเต็มศักยภาพของตนเองจนเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ได้ และส่งผลให้องค์กร
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ กระบวนการแสงวหาประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้     
1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2) การขอจ้างพนักงนของผู้จัดการ 3) การระบุตําแหน่งงานที่จะ
เปิดรับสมัคร 4) การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน 5) การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้จัดการ   
6) การกําหนดลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน 7) การพิจารณาทางเลือกอื่นทดแทนการสรรหา  
8) การกําหนดวิธีการสรรหา 9) การดําเนินการสรรหา 10) การประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการที่
สําคัญในทุกหน่วยงาน เพราะความก้าวหน้าของหน่วยงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้ที่คัดเลือกเข้ามา
ทํางาน ถ้าองค์การใดเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาทํางานในองค์กรก็สามารถช่วยลดภาระหลาย
ประการ เช่น ต้นทุนการเลือกสรรพนักงานใหม่ ภาระการฝึกอบรมพนักงานใหม่ การสูญเสียเวลาใน
การทํางานหรือการผลิตอันเนื่องมาจากการเลือกคนผิด ดังนั้นการที่จะรับคนเข้าทํางานในองค์กร 
จะต้องรู้แน่ชัดว่างานที่จะปฏิบัตินั้นมีลักษณะและสภาพอย่างไร นั่นก็คือจะต้องกําหนดรายละเอียด
ของงานก่อนจึงทําการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ต่อไป 
 2.2.3 การบริหารผลการปฏิบัตงาน 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 เบอร์นาดิน (Bernadince, 2009, pp. 9-10, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 17) 
ได้ให้คําจํากัดความของการบริหารผลการปฏิบัตงานว่า หมายถึง การบริหารผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นรายบุคคล แผนก หรือระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงานขององค์การ การบริหารการ



 

 

39

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวัดที่ผลผลิต 
ความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินผลแบบ 360 องศา 
 ณัฏฐันธ์ เขจรนันทน์ (2545, หน้า 194-195) ได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า 
หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทําการวัดคุณค่าของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายในช่วงระยะเวลาที่กําหนดว่าเหมาะสมกับมาตรฐานที่กําหนดและเหมาะสมกับรายได้ที่บุคลากร
ได้รับจากองค์กรหรือไม่ โดยที่วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ 1) ใช้พิจารณา
ความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่บคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับงานที่บุคลากรปฏิบัติเพียงใด 2) ใช้พิจารณาความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งงานของบุคลากร ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา 
ฝึกอบรม หรือปรับย้ายอย่างไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ใช้ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหน่งของบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร 4) ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าบุคลากรสมควรที่จะรับการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาในรูปแบบใด 5) ใช้ประกอบการจดบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร ผลลัพธ์
ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติของบุคลากรเพื่อให้ฝ่าย
บริหารสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ 6) ใช้ประกอบในการ
บริหารงานในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างความยุติธรรม และการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ 
เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีและเสริมสร้างศักยภาพโดยรวมขององค์การ 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546, หน้า 98) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง
การวัดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 
นั้นกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
 ยุพา รักไทย (2547, หน้า 22) ได้ให้ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานว่า
หมายถึง กระบวนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขาในเรื่อง
การกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องทํา เป็นระบบที่ต้องอาศัย
ส่วนประกอบมากมาย จึงทําให้ระบบสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ ผู้จัดการ หัวหน้างาน  
และพนักงานทุกคน 
 ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2548, หน้า 87-88) ได้ให้ความหมายของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานว่า ถือเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในฐานะสมาชิกขององค์กร
ซึ่งกระบวนการของการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้จะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น และมีส่วนอย่างสําคัญในการทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานมีดังนี้ การวางแผน การติดตามผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรม 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การตอบแทนและรางวัล และได้กล่าวว่าการวางแผนในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีการกําหนดความคาดหวัง ผลสําเร็จ เป้าหมายในการทํางาน ทั้งแบบกลุ่ม และ
รายบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกําหนดไว้ว่าจะสามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้
อย่างไร ซึ่งมาตรฐานของผลงานจะต้องเป็นดังนี้ 1) วัดผลเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน 2) ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าใจได้ 3) สามารถตรวจสอบได้ 4) มีความเท่าเทียมกัน 5) สามารถปฏิบัติได้จริง โดยผู้ปฏิบัติจะต้อง
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถวางแผนลักษณะงานได้ยืดหยุ่น และพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
 ทวี สีหามาตย์ (2548, หน้า 44) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การประเมิน
คุณค่าของบุคลากรในเชิงของผลการปฏิบัติงาน และในส่วนที่เป็นโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้น จําเป็น
ที่จะต้องทําเป็นระบบ กฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนํามาเปรียบเทียบกันได้ ให้มีความ
เป็นธรรม รวมกระทั่งนํามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น การเลื่อน
ตําแหน่ง เลื่อนเงินเดือน การโอนย้าย การลดขั้น หรือให้ออก เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง จะเห็นได้ว่า ทุกคนจะต้องเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในฐานะผู้ประเมิน
และผู้ถูกประเมิน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จะใช้ประกอบการกระตุ้น
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนต้องมีความโปร่งใสของการดําเนินงานเพื่อให้พนักงาน
ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ในที่ทํางาน ซึ่งผู้จัดการจะต้องทําการประเมินอย่างเป็นธรรมและเข้าใจ
หลักเกณฑ์และเป้าหมายในการประเมินอย่างแท้จริง 
 ธงชัย สมบูรณ์ (2549, หน้า 241-243) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานว่า การประเมินผลเป็นการทดสอบการบริหารที่ดี โดยดูความสามารถในการจัดการองค์การ   
และการใช้ทรัพยากรที่หาได้ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และรักษาระดับการปฏิบัติงานโดยมี
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลเพื่อ 1) เป็นแนวทางของการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลที่
ได้จะนํามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์หลายอย่างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจ้างงาน การไล่ออก และการเลื่อนตําแหน่ง 2) เป็นรางวัลให้แก่คนในองค์การ 
เป็นการสร้างแรงจูงใจสําหรับคนในองค์การที่ปฏิบัติงานดี โดยอาจกําหนดตําแหน่ง เป็นเงินเลื่อน
ตําแหน่ง หรือการยอมรับนับถือ เป็นต้น ทั้งนี้จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเที่ยงตรง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 3) เป็นข้อมูลให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยทั่วไปคนใน
องค์การจําเป็นต้องทราบข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อนํามาช่วยในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน 4) ระบุความจําเป็นของการฝึกอบรมสําหรับองค์การ การออกแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี จะทําให้องค์การทราบถึงความจําเป็นในการฝึกอบรมของคนในองค์การ
แต่ละคน และแต่ละแผนก อย่างเหมาะสม 5) ผสมผสานการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็น
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ประโยชน์ต่อการกําหนด ตําแหน่งงานใหม่ ทักษะที่จําเป็นของคนในองค์การปัจจุบัน ศักยภาพสําหรับ
การพัฒนาคนในองค์การ รวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์ที่จําเป็นของคนในองค์การ 
 สํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2551, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงานว่า หมายถึง การดําเนินการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูเทศบาล ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาบุคลากร ให้พัฒนา
งานด้านต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการแจ้ง
หลักเกณฑ์ คํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ตามเวลาที่กําหนด อย่างเป็นธรรมและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 
 อนิวัช แก้วจํานงค์ (2552, หน้า 122) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ว่า หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อวินิจฉัยการทํางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในองค์การภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่องค์การได้กําหนดไว้โดยนําผลที่ได้ไปวัดหรือ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานองค์การที่ได้กําหนดไว้แล้ว 
 กระทรวงมหาดไทย (2554, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ว่า หมายถึง กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน 
และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนด และมีการนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ปราชญา กล้าผจัญ (2556, หน้า 143) กล่าวว่า หากจะเปรียบเทียบว่า การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเปรียบเสมือนบ้านหนึ่งหลัง การประเมินผลการปฏิบัติงานก็เปรียบได้กับห้อง ๆ หนึ่งของ
บ้านหลังนั้น เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ก็จําเป็นที่จะต้องมีการดูแล บริหารการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นให้สามารถนําเอาผลการปฏิบัติงานนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ราคาที่สุด ให้สมกับที่ได้อุตส่าห์ต้ังอกตั้งใจประเมินเป็นอย่างดี จึงจะถือได้ว่าเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีความหมาย ทําแล้วคุ้ม ได้ผลตอบแทนหลาย ๆ ด้าน ให้สมกับที่ได้ลงทุนลงแรงไป 
 สํานักงาน ก.พ. (2558, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) ว่า หมายถึง กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งต้ังอยู่บนฐานกระบวนการความ
ต่อเนื่อง ต้ังแต่ 1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทําให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา 
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แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้ดีย่ิงขึ้น  
4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้
ต้ังแต่แรก และ 5) การนําผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 สรุป การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติงานขององค์บรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับ
องค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งต้ังอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่องตั้งแต่                
1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทําให้ชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชากํากับ ดูแลให้คําปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้ดีย่ิงขึ้น 4) การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่แรก มีการแจ้ง
หลักเกณฑ์ คํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ตามเวลาที่กําหนด อย่างเป็นธรรม ซึ่งในการวัดผลการ
ปฏิบัติงานนั้นมาตรฐานของผลงานจะต้องวัดผลเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้  
สามารถตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมกัน สามารถปฏิบัติได้จริงและนําผลท่ีได้จากการประเมินไป
ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูล
ป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง จะเห็นได้ว่าทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะใช้ประกอบการกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดจนต้อง
มีความโปร่งใสของการดําเนินงานเพื่อให้พนักงานไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกในที่ทํางาน  ซึ่งผู้จัดการจะต้องทํา
การประเมินอย่างเป็นธรรมและเข้าใจหลักเกณฑ์และเป้าหมายในการประเมินอย่างแท้จริง 
  2.2.4 การฝึกอบรมและพัฒนา 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการฝึกอบรมและพัฒนาไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 เบอร์นาดิน (Bernadince, 2009, pp. 9-10, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 17) 
ได้ให้คําจํากัดความการฝึกอบรมและการพัฒนาว่า หมายถึงการบริหารเพื่อการพัฒนาอาชีพ การ
ช่วยเหลือ และการให้คําแนะนําแก่พนักงาน การสํารวจทัศนคติของพนักงาน การฝึกอบรม ตลอดทั้ง
การฝึกอบรมที่มุ่งที่จะลดอตติจากการที่บุคคลมีความแตกต่างกัน 
 เรมอนด์ (Raymond, 1999, pp. 3-4) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในลักษณะของการพัฒนาและฝึกอบรมว่า เป็นความพยายามขององค์การที่จะนําเรื่องของการ
ฝึกอบรมมาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการทํางานทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ทักษะ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งถือเป็นจุดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของงาน และเป็นเป้าหมายของ
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ตัวพนักงานเองก็เป็นไปในเรื่องของการได้รับความรอบรู้ การมีทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมเป็นสําคัญในโครงการฝึกอบรมสําหรับการปฏิบัติภารกิจแต่ละวัน 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2544, หน้า 5) กล่าวว่า การฝึกอบรม คือกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ ของบุคลากร อันจะช่วย
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อ
ช่วยให้พนักงานมีคุณสมบัติในการทํางานสูงขึ้น เช่น เป็นหัวหน้างานที่สามารถบริหารงานและบริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีขึ้น หรือเป็นช่างเทคนิคที่มีความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องจักรได้ดีขึ้น    
เป็นต้น 
 ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545, หน้า 169)  กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ความพยายาม
อย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหารในการวางแผนเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถ (competency) และการ
วางแผนและพัฒนาวิชาชีพ (Career planning and development) ของบุคคลในองค์การตลอดจน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานขององค์การให้เพิ่มมากขึ้นโดยการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคล 
(training and development) เป็นหลัก 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546, หน้า 65) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า หมายถึง 
การทําให้คนเหมาะสมกับงาน โดยเป็นการเน้นการพัฒนาคนไปสู่ตําแหน่งหน้าที่ หรืออาชีพ ซึ่งเป็น
กรรมวิธีในการเพิ่มสรรถภาพในการทํางานของพนักงานทั้งด้านความคิด การกระทํา ความสามารถ 
ความรู้ ความชํานาญ การแสดงออก และยังเป็นกระบวนการที่ใช้เสริมความรู้ ทักษะในการทํางาน
และความสามารถของบุคคลให้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วย 
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2547, หน้า 153-158) ได้กล่าวถึงความหมายของการฝึกอบรมว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ หรือความชํานาญ และเจตคติที่
เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรอันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานให้สูงขึ้นและทํา
ให้บุคลากรมีควมเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทํางานมากขึ้น 
 ทวี สีหามาตย์ (2548, หน้า 36-39) กล่าวว่า การฝึกอบรมและการพัฒนา คือ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างหรือการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มเพิ่มพูนผลผลิตในองค์การอย่างแข็งแกร่งชนิดต่อเนื่องไม่มี   
ที่สิ้นสุดเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับองค์การ 
 ธงชัย สมบูรณ์ (2549, หน้า 205) ได้ให้ความหมายของการอบรมและพัฒนาว่า หมายถึง 
การสร้างประสบการณ์ การสร้างการเรียนรู้ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร เพื่อให้บุคคลได้ปรับปรุง
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การทํางานให้ดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทักษะ ความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 
 สมหมาย แจ่มกระจ่าง (2554) สรุปว่าการฝึกอบรม คือ การจัดการและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีระบบในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังมีการฝึกเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เจตคติ และสร้างความพร้อมในการ
ทํางานและดํารงชีวิตได้อยางมีประสิทธิภาพ 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หน้า 5) ได้อธิบายว่าการฝึกอบรม คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้หรือเพิ่มพูนความรู้ และเจตคติ ของบุคลากรอันจะช่วยปรับปรุงให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ธนกฤต ทาบุรี (2554, หน้า 27) ได้สรุปการอบรมและการพัฒนา คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรต่างๆ ขององค์กรมีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้สูงขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการทํางานของบุคลากรเหล่านั้นและต่อองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 สรุป การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ   
เพื่อสร้างหรือการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
ของโลก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ความชํานาญ หรือศักยภาพ 
และเจตคติที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร กิจกรรมที่สําคัญ คือ การพัฒนาอาชีพ การช่วยเหลือ
และการให้คําแนะนําแก่พนักงาน การสํารวจทัศนคติของพนักงาน การฝึกอบรม ตลอดทั้งการ
ฝึกอบรมที่มุ่งจะลดอคติจากการที่บุคคลมีความแตกต่างกัน อันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ลกัษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ส่งผลต่อการทํางานให้มีประสิทธภาพและประสิทธิผลใน
การเพิ่มเพิ่มพูนผลผลิตในองค์การอย่างแข็งแกร่งชนิดต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสร้างความก้าวหน้า
และความมั่นคงให้กับองค์การ  
 2.2.5 รางวัลและสิทธิประโยชน์ 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของรางวัลและสิทธิประโยชน์ไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 เบอร์นาดิน (Bernadince, 2009, pp. 9-10, อ้างถึงใน สุคนธ์ มณีรัตน์, 2554, หน้า 17) 
ได้ให้คําจํากัดความของรางวัลและสิทธิประโยชน์ว่า หมายถึง รูปแบบและวิธีการในการให้รางวัลและ
สวัสดิการที่องค์การสามารถให้แก่พนักงานได้ ค่าตอบแทนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การรักษาพยาบาล การมีวันลาเพื่อตนเองและเพื่อครอบครัว การลา
พักผ่อน เงินบํานาญ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมายแรงงาน และการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 263) ได้ให้ความหมายของค่าตอบแทนว่า 
หมายถึง รางวัลภายนอกทั้งหมดซึ่งพนักงานได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน 



 

 

45

โบนัส สิ่งจูงใจและผลประโยชน์อ่ืน หรือเป็นการจ่ายเงิน (ในรูปค่าจ้าง เงินเดือน) และการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนด้านอื่น เช่น สวัสดิการเรื่องการประกัน การลาหยุด การพักผ่อน การสาธิต และรายได้
พิเศษ ซึ่งรวมถึง การประกันสุขภาพ ในบางองค์การมีการจ่ายส่วนของผลประโยชน์มากกว่า 30% 
ของเงินเดือน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนขององค์การ  
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546, หน้า 124)  กล่าวว่า การบริหารค่าตอบแทน หรือการบริหาร
ค่าจ้าง เงินเดือน นั้นถือเป็นเครื่องมือการบริหารที่สําคัญประการหนึ่ง การบริหารค่าตอบแทนที่มี
ประสิทธิภาพจะทําให้ระบบการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับงานที่ทํา และช่วย
ให้องค์การสามารถรักษาคนที่มีความรู้ ความสามารถให้เต็มใจทํางานกับองค์การต่อเนื่องกันไป 
เนื้อหาการบริหารค่าตอบแทนจึงครอบคลุมถึงการวางแผน การจัดระบบงาน และการควบคุมกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมให้พนักงาน และเพื่อแลก
กับผลงานหรือบริการที่พนักงานได้ทําให้ 
 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546, หน้า 214) ได้ให้ความหมายของค่าตอบแทนว่า หมายถึง 
การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์
อย่างอื่นที่องค์การให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการตอบแทนการทํางาน ปกติบุคลากรจะคุ้นเคยกับค่าตอบแทน  
ใน 2 ลักษณะ คือเงินเดือน ค่าจ้าง 
 สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ (2549, หน้า 271) ได้ให้ความหมายของรางวัลและสิทธิประโยชน์ว่า 
หมายถึง ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการปฏิบัติงานให้กับองค์การทั้งในรูป เงินเดือน ค่าจ้าง 
สวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบขององค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรควรปฏิบัติเพื่อธํารงรักษาและจูงใจพนักงานที่มีความสามารถให้
ร่วมงานกับองค์การ 
 สุคนธ์ มณีรัตน์ (2554, หน้า 40) ได้ให้ความหมายของรางวัลและสิทธิประโยชน์ว่า 
หมายถึง ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการปฏิบัติงานใหกับองค์การ ทั้งในรูปตัวเงินซึ่งได้แก่ 
เงินเดือนและค่าจ้าง และที่ไม่ใช่ตัวเงินรวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า
รักษาพยาบาล อาหารกลางวัน และวันหยุดพิเศษ เป็นต้น 

มิลโฮวิค และ นิวแมน, ไบยาส และ ยูรี (Milkovich & Newman, 2002; Byars & Ure, 
1979, อ้างถึงใน วนิดา วาดีเจริญ และคณะ, 2556, หน้า 145) ได้ให้คําจํากัดความของรางวัลและ
สิทธิประโยชน์ หรือการบริหารค่าตอบแทนว่า หมายถึง เงินที่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับจาก
การทํางานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ บริการ หรือผลประโยชน์อ่ืนที่พนักงานพึงได้รับ
เพื่อธํารงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและองค์การ 

ปราชญา กล้าผจัญ (2556, หน้า 165) ได้พูดถึงเรื่องของรางวัลและสิทธิประโยชน์ว่า เมื่อจ้าง
บุคลากรเข้ามาทํางานไม่ว่าจะในระดับใดย่อมจะต้องมีความหวังว่าพนักงานเหล่านั้นจะปฏิบัติงานให้กับ
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องค์กรอย่างเต็มความรู้ความสามารถและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ องค์กรต้องการ
คนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ คนจิตใจดี มีทัศนคติที่ดีต่อโลก ต่อตนเอง และต่อการทํางาน มา
ร่วมงานด้วย จึงต้องมีการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่จูงใจสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ให้
อยู่ต่อไปอีกนานๆ และจูงใจบุคคลภายนอกให้อยากเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรด้วย 

สรุป รางวัลและสิทธิประโยชน์ หมายถึง ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่องค์กรให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบํานาญ เงิน
รางวัล สวัสดิการอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล อาหารกลางวัน วันหยุด
พิเศษ กฎหมายแรงงาน และการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง เป็นสิ่งที่องค์กรควรปฏิบัติเพื่อธํารงรักษาและจูงใจพนักงานที่มีความสามารถให้ร่วมงานกับ
องค์การนาน ๆ และจูงใจบุคคลภายนอกให้อยากเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรด้วย ซึ่งเนื้อหาการ
บริหารค่าตอบแทนต้องครอบคลุมถึง การวางแผน การจัดระบบงาน และการควบคุมกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมให้พนักงาน และเพื่อแลกกับ
ผลงานหรือบริการที่พนักงานได้ทําให้ 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับสมรรถนะ 
 2.3.1 ความเป็นมาและความสําคัญของแนวคิดสมรรถนะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (competency) เกิดขึ้นในช่วง 
ต้นของศตวรรษที่ 1970 โดยนักวิชาการด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard ที่ช่ือเดวิด แมคเคิล
แลนด์ (Davicd C. McClelland) ซึ่งได้ทําการศึกษาวิจัยว่าทําไมบุคลากรที่ทํางานในตําแหน่งเดียวกัน
จึงมีผลงานที่ต่างกัน แมคเคิลแลนด์ (McClelland) จึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการ
ดําเนินงานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาทําให้สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่ง
หนึ่งที่เรียกว่า สมรรถนะ (competency) และในปี ค.ศ. 1973 แมคเคิลแลนด์ ได้เขียนบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารนักจิตวิทยาอเมริกันเรื่อง “Testing for Competence Rather than 
Intelligence” เป็นบทความวิชาการที่มีช่ือเสียงของแมคเคิลแลนด์ ซึ่งถือเป็นจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะที่สามารถอธิบายคุณลักษณะของคนว่าเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง (Davicd C. McClelland, 1973, 
pp.1-14) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ,  คู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเรีอน . 
กรุงเทพมหานคร: พี. เอ. ลีฟว่ิง, 2548, หน้า 3 
 
 จากภาพที่ 2.1 สามารถอธิบายได้ว่า คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่
ลอยอยู่ในน้ํา โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ํา ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่
ความรู้สาขาต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเช่ียวชาญ ความชํานาญ
พิเศษด้านต่าง ๆ (Skill) สําหรับส่วนของภูเขาน้ําแข็งที่จมอยู่ใต้น้ําซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้น 
เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจน และวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่า ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ของบุคคล  ที่มีต่อตนเอง (Self Image) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) ส่วนที่อยู่เหนือน้ําเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับ
เชาว์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลสามารถฉลาดเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้นั้นยังไม่
เพียงพอที่จะทําให้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น จึงจําเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะส่วน
บุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วยจึงจะ
ทําให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มโด่งดังจากการนําเสนอบทความทางวิชาการของ แมคเคิลแลนด์ 
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด เมื่อปี ค.ศ. 1973 ซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะที่ดีของบุคคลในองค์การกับระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ 
และการทดสอบบุคลิกภาพยังไม่เหมาะสมในการทํานายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได้ 
เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ (Davicd C. McClelland, 1973, pp.1-14) 
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 ริชาร์ด โบยาทซีส (Richard Boyatzis, 1982, p.21) ได้เขียนหนังสือชื่อ The competency 
manager: A Model of Effective Performance และได้นิยามคําว่า competencies เป็นความสามารถ 
ในงาน หรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นําไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 แกรี แฮเมล และ ซีเค พราฮาลาด (Garry Hamel & C.K. Prahalad, 1994, p. 7) ได้เขียน
หนังสือชื่อ Competing for the Future ซึ่งได้นําเสนอแนวคิดที่สําคัญคือ Core Competencies 
เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระหลัก เช่น             
พ้ืนฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทํางานอะไรได้บ้าง และอยู่ในระดับใด จึงทํางานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ 
 พสุ เดชะรินทร์ (2554, หน้า 13) ได้กล่าวว่าในปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นนําได้นํา
แนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่  
ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับต้นๆ มีการสํารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลกนํา     
Core Competency มาเป็น 1 ใน 25 เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก Cooperate 
Code Ethics และ Strategic Planing แสดงว่า Core Competency จะมีบทบาทสําคัญที่จะเข้าไป
ช่วยให้งานบริหารประสบความสําเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักการของสมรรถนะ
มาปรับใช้เพิ่มมากขึ้น  
 หน่วยงานรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจนําแนวคิดสมรรถนะมาใช้
ในองค์กรเช่นเดียวกัน เช่น ปริษัทปูนซีเมนต์ไทย การปิโตรเลียมประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น 
 สรุป แนวคิดสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (competency) เริ่มเกิดขึ้น
ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 1970 จากการที่ เดวิด แมคเคิลแลนด์ (Davicd C. McClelland) นักวิชาการ 
จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้ทําการศึกษาวิจัยว่าทําไมบุคลากรที่ทํางานในตําแหน่งเดียวกันจึงมีผล
การปฏิบัติงานที่ต่างกัน โดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานพอใช้ แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการดําเนินงานที่แตกต่างกันอย่างไร ผล
การศึกษาทําให้สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่ เรียกว่า สมรรถนะ 
(competency) ซึ่งเป็นปัจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ 
โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอา
สมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์การในด้านต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา 
งานบริการหรือการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร เป็นต้น 
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 2.3.2 ความหมายของสมรรถนะ 
 สมรรถนะ มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความสามารถ หรือสมรรถนะในภาษาอังกฤษ
มีคําที่มีความหมายคล้ายกันอยู่หลายคํา ได้แก่ Capability, Ability, Proficiency, Expertise, Skill 
and Fitness สมรรถนะ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ability หรือ Competency / Competence เป็นคําที่มีการใช้
อย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้ 
 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (2546) ให้ความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะความสามารถที่
องค์กรต้องการให้พนักงานมีซึ่งความสามารถดังกล่าว ทําให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบได้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมขององค์กรอีกด้วย 
 เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2546, หน้า 21) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ความรู้ 
(knowledge), ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Attributes) ในความเป็นจริงแล้วความสามารถ
มนุษย์โดยเฉพาะความสามารถซ่อนเร้น (Talent) มีอยู่อย่างมหาศาลแต่ไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างจริงจัง 
ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ทัศนคติและสิ่งแวดล้อมที่อยู ่รอบ สอดคล้องกับทฤษฎีภูเขา
น้ําแข็ง (Iceberg) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่อยู่เหนือผิวน้ํา เป็นส่วนที่ง่ายต่อการ บริหาร
จัดการ เช่น ทักษะ และความรู้ ส่วนที่อยู่ใต้น้ําเป็นส่วนที่ซ่อนเร้นยากต่อการบริหารจัดการ เช่น 
ลักษณะนิสัยใจคอ และทัศนคติ เป็นต้น 
 อานนท์ ศักิด์วรวิชญ์ (2547, หน้า 57-72) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง 
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่าง ๆ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสม
กับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจําแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ต้อง
มีคุณลักษณะเด่น ๆ อะไร หรือลักษณะสําคัญ ๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ สาเหตุที่ทํางาน
แล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไรเป็นต้น   
 เคลมพ์ (Klemp, 1999, อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548, หน้า 16) ผู้เชี่ยวชาญ   
ด้านทรัพยากรบุคคล ให้ความหมายของสมรรถนะในหนังสือของเขาชื่อ “Competency Based HRM” 
ไว้ว่า สมรรถนะ สามารถแบ่งออกได้ 2 ความหมาย คือ 1) สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของแต่
ละบุคคลที่จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ 2) สมรรถนะ 
หมายถึง คุณสมบัติที่บุคคลจําเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง 
กลุ่มของความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ ที่จําเป็นในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม ของบุคคล 
หรือพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ 
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 ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2549, หน้า6) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จ 
 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2549, หน้า 24) ได้พูดถึงคําว่าสมรรถนะ (Competency) เป็นคําที่
หาศัพท์ภาษาไทยที่แปลแล้วได้ความหมายแบบตรงๆ ยากเหมือนกับการที่ฝรั่งหาคําแปลคําว่า “เกรงใจ”
ของไทยไม่ได้นั่นแหละ ดังนั้นจึงทําให้เกิดคําศัพท์ภาษาไทยที่ต้องการแปลความหมายของคําว่า 
Competency มากมายหลายคํา เช่น สมรรถนะ ความสามารถ ศักยภาพ หรือคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
แต่จะแปลอย่างไรก็ตามความหมายของ Competency โดยสรุปก็คือ ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่
แสดงออกมาให้เห็นในรูปของความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัยใจคอบุคลิกภาพ ทัศนคติและแรงจูงใจของ
บุคคลที่เอื้อ หรือช่วยส่งเสริมให้คนนั้นสามารถทํางานได้ผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน ถ้าจะสรุปเป็นแบบ
ภาษาชาวบ้านให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็น่าจะพูดได้ว่า สมรรถนะคือความรู้ความสามารถและนิสัยของคนที่
จะช่วยให้คน ๆ นั้นสามารถทํางานได้ดีกว่าหรือเก่งกว่าคนอื่นนั่นเอง 
 แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland, 1973, อ้างถึงใน วัชรี มีหอม, 2549, หน้า16-17) 
ได้ให้คําจํากัดความ สมรรถนะว่า หมายถึง บุคลิกที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้ 
ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ และกล่าวว่า 
Competency มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  ซึ่งสอดคล้องกับสเปนเซอร์  
 พารี (Scott B.  Parry, 1997, อ้างถึงใน เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, 2549, หน้า 27) ได้ให้
ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ 
(Attributes) ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของตําแหน่งงานหนึ่ง ๆ มีความสัมพันธ์กับ
ผลงานของตําแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเปรียบเทียบกันมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่ง
ที่สามารถสร้างเสริมได้โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 
 เซอร์มอน (Ganesh Shermon, 2004, อ้างถึงใน เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, 2549, หน้า 
27) ได้กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะ และขยายเป็นแนวคิดผลลัพธ์ขององค์การคือ สมรรถนะ
หมายถึง คุณสมบัติที่บุคคลจําเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ จากความหมาย
นี้จะทําให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรม ทําให้เกิดผลงานและผลลัพธ์ขององค์การดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  สมรรถนะที่ก่อให้เกิด พฤติกรรม ผลงาน และผลลัพธ์ 

 
 สเปนซเอร์ (Spencer and Spenser, 1993, อ้างถึงใน อาดุลย์ พรมแสง, 2554, หน้า 59) 
ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง คุณลักษณะที่จําเป็นของบุคคล (Undertying 
Characteristics of Individual) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงาน เป็นคุณลักษณะในส่วนลึก
เฉพาะบุคคลซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมที่สามารถทํานายผลลัพธ์ที่ดีเลิศ (Superior Performance) ในงานได้ 
  สรุป สมรรถนะ หมายถึง องค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Attributes) (ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจ) ที่ทําให้บุคคลผู้นั้นแสดงออกเป็นวิธีคิด
และพฤติกรรมในการทํางานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู ้อ่ืนอันส่งผลให้เกิดความสําเร็จ    
ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การได้กําหนดไว้ ซึ่งสามารถเสริมสร้างขึ้นได้โดยผ่านการ            
ฝึกอบรมและพัฒนา 

  

บุคคลมีสมรรถนะ 
(ที่จําเป็นต่องาน) 

ทําให้เกิดผลลพัธ์ 
(สิ่งที่องค์การต้องการ) 

ทําให้เกิดผลงาน 
(ผลผลิตและบริการ) 

ก่อให้เกิดพฤติกรรม 
(การกระทําและความคิด) 
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 2.3.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 จากแนวคิดสมรรถนะของ McClelland สามารถแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะได้       
5 องค์ประกอบ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ตามภาพที่ 2. 3 
 

ภารพที่ 2.2 A     ภารพที่ 2.2 B 
 

         
         
           ส่วนที่มองเห็นได้ชัด 
 
         
 
Ggggg         
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  แสดงองค์ประกอบของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ McClelland 
ที่มา: เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2549, หน้า 26) 
  
 จากภาพที่ 2.3 ประกอบไปด้วยภาพที่ 2.3 A และภาพที่ 2.3 B ภาพที่ 2.3 A คือองค์ประกอบ
ที่สําคัญ 5 ประการของสมรรถนะคือ 
 1. ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ การใช้
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้กําหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้ เป็นสิ่งที่บุคคล
กระทําได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจําจนเกิดความชํานาญ เช่น ทักษะของพนักงานขายในการขายสิน 
ค้าโดยไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าโดนหลอกซื้อสินค้า 
 2. ความรู้ (Knowledge) คือ ขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ครอบครองอยู่ เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคุณสมบัติของสินค้า  

Skill 

Trait 
Motive 

Self-concept 

Attitudes, Values 

Knowledge 

Skill 
Knowledge 

 
 
 
 
 

Self-concept 
 

Trait 
 

Motive 
 

 

ส่วนที่ซ่อนอยู่
ในแต่ละบุคคล 
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 3. มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติ (attitude) ค่านิยม (value) 
และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (self image) ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและทําให้
สามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะสั้น ๆ ได้ เช่น Self-Concept 
คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  เป็นต้น 
 4. คุณลักษณะหรือนิสัย (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น เช่น เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือเขามีลักษณะเป็นผู้นํา เป็นต้น 
 5. แรงจูงใจ (motives/attitude) คือ สิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรง
ขับในการกําหนดทิศทางของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเป้าหมายหรือ
การถอยออกไปจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น แรงขับภายในทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้า
หมายของเขา เช่น บุคคลที่มุ่งผลสําเร็จ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 
และพยายามทําให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ตลอดจนปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลา 
 ภาพท่ี 2.3 B เป็นการแบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะตามความยากง่าย ของการพัฒนา 
ส่วนที่เป็นความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) เป็นส่วนที่แต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้    
ไม่ยาก คือ ด้านการศึกษาค้นคว้าทําให้เกิดความรู้ และด้านการปฏิบัติทําให้เกินทักษะ ส่วนองค์ประกอบ    
ที่เป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) ได้แก่เจตคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตนเอง รวมทั้งบุคลิกลักษณะประจําของแต่ละบุคคล (Traits) และแรงจูงใน (Motive) 
เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก เพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวบุคคล 

 2.3.4 ประเภทของสมรรถนะ 
 สําหรับการจัดประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัรรศนะที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนี้ 
 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547, หน้า 10) ได้แบ่ง สมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนทําให้องค์กรนั้นไปสู่ความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวิสัย
ทัศน์ขององค์กร  
 2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคลที่ตํา
แหน่งหรือบทบาทน้ันๆ  ต้องการเพื่อทําให้งานบรรลุความสําเร็จตามกําหนดไว้ เช่น ความสามารถใน
การเป็นผู้นําทีมงานของผู้บริหารตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ความสามารถในการวิเคราะห์วิจัยในตําแหน่ง 
งานทางด้านวิชาการ เป็นความสามารถที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ มีช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนี้ ความสามารถในสายงาน  ความสามารถทางเทคนิค  ความสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที่  ทักษะ
ความชํานาญประจําตําแหน่ง 
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 3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) เป็นความสามารถที่มีเฉพาะตัวของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น เช่น ความสามารถในด้านการวาดภาพของศิลปิน การแสดงกายกรรม
ของนักกีฬาบางคน นักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ยากต่อการ
เรียนรู้หรือลอกเลียนแบบได้ 
 จิรประภา อัครบวร (2549, หน้า 68) กล่าวว่า สมรรถนะในตําแหน่งหนึ่ง ๆ จะประกอบไป   
ด้วย 3 ประเภท ได้แก่  
 1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์การต้องมีเพื่อ
แสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ  
 2. สมรรถนะบริหาร (Professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถด้านการ
บริหารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจําเป็นต้องมีในการทํางาน เพื่อให้งานสําเร็จ และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ขององค์การ  
 3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จําเป็นใน
การนําไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจําแนกได้     
2  ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิค
เฉพาะ (Specific technical competency) 
 ธรรมรงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2548) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 1. สมรรถนะหลัก Core Competency) หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพื้นฐานที่เป็น
หลักในทุกตําแหน่งงานในองค์การจะต้องมี ถือว่าเป็น คุณสมบัติร่วมของทุกคนในองค์การที่จะต้องมี 
สมรระนะหลักขององค์การหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอีกองค์การหนึ่งก็ได้ สมรรถนะหลักก็คือส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) 
 2. สมรรถนะอื่นๆ (Others Competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่องค์การ
ต้องการสําหรับแต่ละตําแหน่งงานที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ สมรรถนะตามหน้าที่ สมรรถนะวิชาชีพ 
สมรรถนะทางเทคนิค หรือสมรรถนะในสายงาน (Functional/Professional/Technical/Job 
Competency) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal/Individual Competency) สมรรถนะภาวะผู้นํา
หรือการบริหาร (Leadership/Managerial Competency) 
  2.1 สมรรถนะตามหน้าที่ วิชาชีพ เทคนิค หรือสมรรถนะในสายงาน (Functional/ 
Professional/Technical/Job Competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู้ดํารงตําแหน่งที่
ควรจะมีในตําแหน่งนั้น ๆ  
  2.2 สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal/Individual Competency) หมยถึงคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่ช่วยเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จได้ดีเป็นพิเศษ 
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  2.3 สมรรถนะภาวะผู้นํา/การบริหาร(Leadership/Managerial Competency) หมายถึง 
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของการเป็นผู้นํา จะกําหนดสําหรับคนที่จะต้องไปรับตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 
หรือหัวหน้างาน ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในตําแหน่งนั้น ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงประเภทของสมรรถนะ 
 
 เทื้อน ทองแก้ว (2549, หน้า 5) ได้จําแนกสมรรถนะออกเป็น 5 สมรรถนะคือ 
 1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี 
เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ ป้องกันตัว 
ความสามารถของนักตนตรี นักกายกรรมและนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบหรือ
ต้องมีความพยายามสูงมาก 
 2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทํางาน
ในตําแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสํารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข 
การคิดคํานวณ เป็นต้น 
 

Core Competency 

Functional/ Job/Technical 
Competency 

Personal/Individual/ 
Competency 

Leadership/ Managerial/ 
Competency 

องค์กรเดียวกันใช้ Core 
Competency เหมือนกัน 

คนละหน่วยงานจะม ีCompetency อ่ืน ๆ 
ตามลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง 
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 3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึงความสามารถพิเศษฉพาะองค์การ
นั้นเท่านั้น 
 4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึงความสามารถสําคัญที่บุคคลต้องมีหรือ
ต้องทําเพื่อทําให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตําแหน่งหน้าที่เหมือนกันแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2552, หน้า 28-30) กล่าวว่า การแบ่งระดับความสามารถแบ่งเป็น   
4 ระดับ ดังนี้  
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
  1.1 ความสามารถหลักซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์
กรสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด  
  1.2 ลักษณะพฤติกรรมของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ
ของคนในทุกระดับและทุกกลุ่มงานที่องค์กรต้องการให้มี  
 2. สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) 
  2.1 ความสามารถในการจัดการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการบริหารและการจัดการ
งานต่าง ๆ  
  2.2 เป็นความสามารถที่มีได้ในระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดยจะแตกต่างกันตาม
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3. สมรรถนะตามตําแหน่งหรือสายงาน (Functional Competency)  
  3.1 ความสามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ
เฉพาะงานต่าง ๆ (Job - Based)  
  3.2 หน้าที่งานที่ต่างกัน ความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกัน  
  3.3 สามารถเปลี่ยน Functional Competency เป็น Job Competency  
 4. สมรรถนะส่วนบุคคล (Individual Competency)  
  4.1 ความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของ
บุคคลที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
  4.2 หน้าที่เหมือนกันไม่จําเป็นว่าคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นจะต้องมีความสามารถที่
เหมือนกัน  
  4.3 ควรมีการกําหนดความสามารถของตําแหน่งนั้นๆ ก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ความสามารถหลัก ความสามารถในการจัดการ และความสามารถในงาน เพื่อนําไปใช้ประเมิน
ความสามารถเฉพาะของบุคคลว่ามีความสามารถเป็นไปตามที่ตําแหน่งงานนั้นต้องการหรือไม่  
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 สรุป ประเภทของสมรรถนะ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะที่ทุก
คนในองค์กรต้องมีซึ่งองค์กรหล่อหลอมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อร่วมกันทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 2) สมรรถนะตามสายงาน หรือสมรรถนะในตําแหน่งหน้าที่ คือความรู้
ความสามารถที่จะต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีโดดเด่นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 3) สมรรถนะการบริหาร คือสมรรถนะที่ผู้ที่ทํางานทุกคนต้องมีและโดยเฉพาะผู้ที่ทํางาน
ในตําแหน่งผู้บริหารเพื่อบริหารจัดการให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์กร 4) สมรรถนะส่วนบุคคล คือบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเขื่อ และอุปนิสัยที่ทําให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดดเด่นกว่า
คนทั่วไป เช่น สามารถอาศัยอยู่กับแมงป่อง หรืออสรพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วน
บุคคลว่าความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 
 2.3.5 ประโยชน์ของการนําระบบสมรรถนะไปใช้ในองค์กร 
 การนําระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ในการ
พัฒนาบุคลากร มีประโยชน์ต่อ บุคลากร ผู้บริหาร หน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังนี้ (อาดุลย์ พรมแสง, 2554) 
 ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร 
 1. การเลือกสรร เพื่อให้ได้คนที่มีความสามารถเหมาะสมกับองค์กรและงาน 
 2. การเลื่อนระดับ ปรับตําแหน่งงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 3. การพัฒนา ฝึกอบรมความสามารถของบุคคลให้สอดคล้องกับตําแหน่งงาน 
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
 5. การบริหารผลงาน (Performance Management) 
 6. การบริหารคนเก่ง (Talent Management) 
 7. การโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงาน 
 8. การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ 
 ประโยชน์ต่อบุคลากร (Employee) 
 1. ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) 
ว่าอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง 
 2. ช่วยให้บุคลากรทราบกรอบพฤติกรรมมาตรฐาน หรือพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้ตน
แสดงพฤติกรรมในตําแหน่งนั้นอย่างไรบ้าง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
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 3. ช่วยให้บุคลากรทราบถึงเส้นทางความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career 
Development) ของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน 
 ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับหน่วยงาน (Director) 
 1. ช่วยให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ)   
ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจําเป็นต้องมี เพื่อให้การปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย 
 2. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเป็นรายบุคคล 
 3. ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลการของหน่วยงานให้ตรงกับ
คุณสมบัติของตําแหน่งงานนั้น ๆ 
 ประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) 
 1. สามารถเชื่อมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ของ
องค์กร มาสู่กระบวนการบริการทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 2. ใช้สมรรถนะเป็นตัวผลักดัน (Driver) ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน 
 3. ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อนในศักยภาพของบุคลากรในองค์กรและ
สามารถนําไปใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 4. สามารถนําไปใช้วัดผลการดําเนินงานของค์กรได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
 ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manangement Divition)
 1. เห็นภาพรวมของสมรรถนะองค์กร สมรระนะหลัก และสมรรถนะตามกลุ่มงานสายวิชาชีพ
ของบุคลากรทุกตําแหน่ง 
 2. สามารถวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรได้ตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน 
 3. นําไปใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร อาทิเช่น การสรรหา และคัดเลือก 
การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลรักษาบุคลากร และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น 
 ศิริพร แย้มนิล (2549, หน้า 12-15) ได้พูดถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ Competency 
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ดังนี้ 
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 ด้านการสรรหาและเลือกสรรผู้สมัครงาน 
 โดยหลักการแล้วกระบวนการสรรหาและเลือกสรรเริ่มต้นด้วยข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น 
อาจจะพิจารณาจากใบพรรณนางาน (Job description หรือ JD) ที่จะระบุถึงงานและความรับผิดชอบใน
ตําแหน่งนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทําให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน
นั้น เราควรเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถ อะไรบ้าง ถ้าเราพิจารณาภูเขาน้ําแข็งแล้ว จะพบว่า
นอกเหนือจากความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานแล้วกระบวนการเลือกสรรควรต้องให้
ความสําคัญกับส่วนที่อยู่ใต้น้ําที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมให้มากขึ้น เทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือก
ส่วนนี้มักเน้นที่การสัมภาษณ์แบบเน้นพฤติกรรม (Behavioral Even Interview, BEI) (McClelland, 
1973) ที่ต้องการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าถึงสถานการณ์ที่สําคัญที่สุด หรือเหตุการณ์วิกฤต หรือยากลําบาก   
ในการทํางานอย่างละเอียดเพื่อค้นหาลักษณะของพฤติกรรมของผู้สมัครที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว้สําหรับตําแหน่งนั้น ๆ ซึ่งการประเมินผลเป็นการให้น้ําหนักของพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ โดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เกิดจากการกระทําหรือสิ่งที่ได้ปฏิบัติไป หรือจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือจากผลของการกระทํานั้น ๆ  (สุนิสา พรหมวรุณรักษ์ และสุชาดา เตชะวิริยะกุล, 2547)
 อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเน้นพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เป็นเรื่องยากที่
จะตัดสินได้ว่าผู้สมัครมีพฤติกรรมตามที่คาดหวังหรือไม่ ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครด้วยเครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ เช่น การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมุติ 
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร  
 ได้แก่ การฝึกอบรม (Training) และการวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession planning) 
เป็นต้น ในการฝึกอบรมสามารถใช้มาตรฐานของขีดความสามารถในการออกแบบการฝึกอบรมแบบ
เป็นทางการ และฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) ซึ่งกล่าวถึงทักษะ ความรู้ และ
ทัศนคติที่สําคัญซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร (การกําหนดเนื้อหา วิธีการ
เรียนรู้และประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม) อย่างไรก็ตามการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับ 
Competency-Based learning เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรยึดหลัก     
3 ประการ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) คือ 
 1. รายละเอียดของเนื้อหาของการเรียนรู้ต้องมุ่งที่การพัฒนา Competency ไม่ว่าการ
เรียนรู้นั้นๆ จะมีรูปแบบใด ๆ ก็ตาม 
 2. เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
 3. เป็นวิธีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ผลงานที่ต้องการ  
 ส่วนเรื่องการวางแผนสืบทอดตําแหน่งองค์กร ควรมีการวางแผนสืบทอดตําแหน่งงานให้กับ
พนักงานอย่างเหมาะสม โดยพนักงานอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นหรือโอนย้ายตําแหน่งงานตามความสามารถ  
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ที่ปฏิบัติงานให้สําเร็จ ซึ่งหากองค์กรมีการหา Competency ในแต่ละตําแหน่งงาน และมีการทําระบบ
การประเมิน Competency ของผู้ดํารงตําแหน่งเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนํามาใช้ร่วมในการประกอบการ
พิจารณาเลื่อนตําแหน่งได้ ซึ่งในการเลื่อนตําแหน่งนั้นจะต้องพิจารณาว่าในตําแหน่งงานที่พนักงาน
รายนั้น ๆ จะได้รับเลื่อนขึ้นไปมี Competency ใดบ้างและประเมินดูว่าพนักงานคนนั้นจะมี 
Competency ในตําแหน่งหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าการเลื่อนตําแหน่งทําให้คนต้องไปทํางานที่
ไม่มีขีดความสามารถในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังไป 
 ด้านการบริหารผลงาน หรือค่าตอบแทน 
 หลักการบริหารผลงาน คือ การให้รางวัลกับผลงานที่ดี เพื่อจูงใจให้เกิดผลงานที่ดีต่อไป 
(รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม, 2548) โดยทั่วไปการบริหารผลงาน หรือค่าตอบแทนมักจะนําผลการปฏิบัติงาน 
มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมักแบ่งเป็นสองส่วน คือผลงานหรืองานที่มอบหมาย และ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการทํางาน ซึ่งอยู่ใต้น้ําและพร้อมที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมในการ
ทํางาน ดังนั้นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ควรจะประเมินผลงานทั้งสองส่วน
ที่กล่าวมา ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการประเมินทั้งผลงานที่
ได้รับมอบหมาย และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการทํางานโดยได้กําหนดองค์ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ผลงานโดยภาพรวมของกลุ่มงาน พฤติกรรมการ
ทํางาน และคะแนนผลงานรายบุคคล ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะแยกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ อีก เช่น
องค์ประกอบ “ผลงานรายบุคคล” ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ และเกณฑ์การให้คะแนน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 พฤติกรรม : จํานวนผลงานที่ทําได้สําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่กําหนด 
 1 คะแนน ไม่ทํางานตามที่กําหนด หรือปริมาณงานที่ทําได้ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดมาก 
 2 คะแนน ปริมาณงานที่ทําได้ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 
 3 คะแนน ปริมาณงานที่ทําได้เป็นไปตามความคาดหวังหรือตามเป้าหมายที่กําหนด 
 4 คะแนน ปริมาณงานที่ทําได้มากกว่ามาตรฐานที่กําหนด 
 5 คะแนน ปริมาณงานที่ทําได้มากกว่าที่คาดหวังไว้เป็นอย่างมาก สามารถบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดได้ก่อนเวลา  
 องค์ประกอบ “คุณลักษณะและพฤติกรรม” ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยและเกณฑ์การให้
คะแนน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 พฤติกรรม : การมาทํางานและอุทิศเวลาให้กับงาน 
 1 คะแนน ในแต่ละวันเริ่มลงมือทํางานช้าและเลิกก่อนเวลาเป็นประจําละทิ้งงานที่ได้รับ
มอบหมายเสมอ 
 2 คะแนน ในแต่ละวันเริ่มลงมือทํางานช้าและเลิกทํางานทันที โดยไม่คํานึงถึงงานว่าเสร็จ
หรือไม่ 
 3 คะแนน ทํางานเต็มเวลา 
 4 คะแนน ทํางานเต็มเวลา และตั้งใจทํางานจนเสร็จสมบูรณ์โดยไม่คํานึงถึงเวลา 
 5 คะแนน ทํางานเต็มเวลาสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดและสามารถทํางานเพิ่มเติมจากงานที่
ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 
 นอกจากนี้ Rylatt & Lohan (1995, pp. 56-58) กล่าวถึงประโยชน์ของ Competency ว่า 
จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ กล่าวคือ       
ในระดับบุคคล ทําให้บุคลากรมีความชัดเจนในเรื่องลําดับของการเรียนรู้ การถ่ายโอนทักษะในการ
ทํางาน การเพิ่มศักยภาพในการทํางาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ในระดับองค์กร จะช่วยพัฒนา
ประสิทธิผลในการสรรหาบุคลากรโดยการเปรียบเทียบขีดความสามารถของผู ้สมัครงาน กับขีด
ความสามารถที่องค์กรต้องการ ทําให้ผู ้มีหน้าที่ในการตัดสินใจมีความเชื่อมั่นว่าสามารถคัดเลือก
พนักงานได้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ยังทําให้การฝึกอบรมเกิดความคุ้มค่าเพราะตรงกับความ 
ต้องการขององค์กร และช่วยในการติดต่อสื่อสารในเรื่องของทักษะ ความรู้ ความสามารถที่องค์กร    
ต้องการให้ชัดเจนมากขึ้น สําหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับประเทศจะทําให้มีการพัฒนารูปแบบ
ของ Competency ที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลก ช่วยทําให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา และ   
ฝึกอบรมบุคลากรได้ถูกต้องและตรงกับความต้องการ เป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในระดับสากล โดยการพิจารณาจากแรงงานที่มีทักษะเป็นสําคัญ 
 สรุป สมรรถนะมีประโยชน์ เพราะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมขององค์กรให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนใน
องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
องค์ของกร 
 2.3.6 สมรรถนะข้าราชการพลเรือน 
 ประเทศไทยปัจจุบันหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนต่างก็เน้นการนํา Competency  
มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในภาครัฐ สํานักงานข้าราชการพลเรือน 
(สํานักงาน ก.พ.) มีโมเดลสมรรถนะสําหรับข้าราชการพลเรือนไทย ที่ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจํากลุ่มงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งปฏิบัติภารกิจใน   
หน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น และ Competency หรือสมรรถนะจะมีบทบาทในการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
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บุคคลในภาคราชการมากขึ้น ทั้งในกระบวนการสรรหาและเลือกสรร กระบวนการพัฒนาและ
กระบวนการบริหารผลงาน (รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม, 2548) 
 ในการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของ สํานักงาน ก.พ.  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบการบริหารงานบุคคลที่ใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ดีสมรรถนะมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มงาน (Job Family) ในระบบจําแนกตําแหน่ง ซึ่งต้องมีความเข้าใจรายละเอียดของ
การจัดกลุ่มงานด้วย เพราะส่วนหนึ่งของสมรรถนะจะกําหนดให้สอดคล้องกับกลุ่มงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) 
 กลุ่มงาน (Job Family) 
 สํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษท เฮย์ กรุ๊ป จํากัด) ทําการศึกษา
ขนาดใหญ่ มีการเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมหน้าที่หลักของตําแหน่งงานต่าง ๆ ในทุกตําแหน่งในภาค
ราชการพลเรือน แล้วจัดตําแหน่งงานต่าง ๆ รวมกันเป็นกลุ่มงาน (Job Family) แล้วกําหนดคุณลักษณะ   
เชิงพฤติกรรม (สมรรถนะ) ประจํากลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (สมรรถนะ) 
ในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น 
 การจัดกลุ่มงานเป็นวิธีการจําแนกประเทของงานโดยการจัดงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เข้าในกลุ่มเดียวกัน ความคล้ายคลึงของานในสายงานต่างๆ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ 
 1. กลุ่มลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตําแหน่งงานนั้นเป็นใครหรือเป็นบุคคลกลุ่มใด 
 2. ตํ่าแหน่งงานนั้นมุ่งผลลัพธ์หรือผลสัมฤธ์ิใด ที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ระบบราชการพลเรือนไทย
สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตามภารกิจหลักของภาครัฐทางด้านใด 
 ดังนั้นงานที่ถูกจัดให้อยู่ ในกลุ่มงานเดียวกันมีลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน          
และผลสัมฤทธ์ิของงานคล้ายคลึงกัน ผู้ที่ดํารงตําแหน่งงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสายงานใดควรมี
สมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมประจํางาน) เหมือนกันเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ 
 ผลการศึกษากลุ่มงานในระบบราชการพลเรือนไทยแบ่งเป็น 18 กลุ่มงานได้แก่ (สํานักงาน
ก.พ., 2548, หน้า 11) 
 1. กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป (General Support) 
 2. กลุ่มงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะด้าน (Technical Support) 
 3. กลุ่มงานให้คําปรึกษา (Advisory) 
 4. กลุ่มงานบริหาร (Executive) 
 5. กลุ่มงานนโยบายและวางแผน (Policy and Planning) 
 6. กลุ่มงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Study and Research) 
 7. กลุ่มงานข่าวกรองและสืบสวน(Intelligence and Investigation) 
 8. กลุ่มงานออกแบบเพื่อพัฒนา (Development Design) 
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 9. กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) 
 10. กลุ่มงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 
 11. กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Public Communication and Promotion) 
 12. กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ (Public Education and Development) 
 13. กลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ (Caring Services) 
 14. กลุ่มงานบริการประชาชนทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural land Artistic Vocational Skill 
Services) 
 15. กลุ่มงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะด้าน (Technical Services) 
 16. กลุ่มงานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record) 
 17. กลุ่มงานการปกครอง (Public Governance) 
 18. กลุ่มงานอนุรักษ์ (Conservation) 
 โมเดลสมรรถะสําหรับข้าราชการพลเรือนไทย ต้นแบบสมรรถนะประกอบไปด้วยสมรรถนะ 
2 ส่วนคือ (สํานักงาน ก.พ., 2548) 
 1. สมรรถนะหลักสําหรับข้าราชการพลเรือนทุกคน 
 2. สมรรถนะประจํากลุ่มงาน 
 สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะคือ 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
 2. การบริการที่ดี (Service Mind) 
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 4. จริยธรรม (Integrity) 
 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
 สมรรถนะประจํากลุ่มงาน 
 สมรรถนะประจํากลุ่มงานคือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับกบลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้
ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้
ดีย่ิงขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกําหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจํากลุ่มงาน กลุ่มละ 3 
สมรรถนะ (ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) 
 สมรรถนะประจํากลุ่มงานประกอบด้วย 20 สมรรถนะดังนี้ 
 1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
 2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)   
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 3. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing) 
 4. การสั่งการตามอํานาจหน้าที่ (Holding People Accountable)  
 5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) 
 6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 
 7. ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding) 
 8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
 9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)  
 10. ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) 
 11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
 12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)   
 13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ(Communication & Influencing) 
 14. สภาวะผู้นํา (Leadership)   
 15. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
 16. วิสัยทัศน์ (Visioning) 
 17. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
 18. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 
 19. การควบคุมตนเอง (Self Control) 
 20. การให้อํานาจแก่ผู้อ่ืน (Empowering Oters) 
 แต่ละกลุ่มงานจะมีสมรรถนะประจํากลุ่มงานกลุ่มละ 3 สมรรถนะ เมื่อรวมกับสมรรถนะหลัก
แล้วข้าราชการแต่ละคนจะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะ รวม 8 สมรรถนะด้วยกัน อย่างไรก็ดีจากการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อทดสอบโมเดลสมรรถนะของสํานักงาน ก. พ.  ที่ดําเนินการในบางส่วนราชการ พบว่าลักษณะการ
แบ่งโครงสร้างที่ซับซ้อนของส่วนราชการทําให้บางสายงานมีลักษณะงานหลากหลาย และมีผลสัมฤทธ์ิในงาน
แตกต่างกัน ดังนั้นในการนําสมรรถนะประจํากลุ่มงานไปใช้โดยไม่ได้มีการจําแนกสายงานให้ชัดเจน อาจพบ
ปัญหาว่าข้าราชการในสายงานเดียวกันมีสมรรถนะที่ไม่เหมือนกันก็ได้ ส่วนของสมรรถนะประจํากลุ่มงานจึง
ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมก่อนนําไปใช้จริง ข้อเสนอสําหรับการดําเนินการในระยะแรกอาจใช้เพียงสมรรถนะ
หลักก่อน ส่วนสมรรถนะประจํากลุ่มงานอาจดําเนินการในภายหลัง หรือหากส่วนราชการใดมีความพร้อมก็
สามารถดําเนินการได้เลย 
 การนําสมรรถนะไปใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 
 การนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานบุคคลเชื่อว่าจะทําให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพากย่ิงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การคัดเลือก การพัฒนา และการบริหารผลงาน (หรือการ
รักษาไว้และใช้ประโยชน์) 
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 การคัดเลือก 
 ระดับการคัดเลือกข้าราชการมักเน้นที่ระดับแรกบรรจุ ซึ่งเน้นการวัดความถนัด (ภาค ก) ความรู้
เฉพาะในงาน (ภาค ข) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) การวัดความถนัดเป็นการประเมิน
ความสารถของบุคคลในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การวัดความรู้เฉพาะในงาน เป็นการวัดว่าบุคคลมีความรู้ที่จําเป็น
ในการทํางานหรือไม่ การวัดทั้งสองส่วนนี้มีความสําคัญอย่างมากต่อการทํางานให้ประสบความสําเร็จ แต่โดย
หลักการของสมรรถนะ ส่วนของนิสัยใจคอของบุคคลมีความสําคัญมากต่อผลการปฏิบัติงานเช่นกัน ดังนั้นใน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งงานในภาครัฐควรได้มีการปรับปรุงเพื่อประเมินสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรม) ของบุคคลด้วยว่ามีความเหมาะสมกับตําแหน่งในภาครัฐหรือไม่ ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สําหรับการประเมินสมรรถนะ นอกจากนี้การประเมินอื่นๆ เช่น การใช้บุคคล
อ้างอิง หรือการประเมินประสบการณ์ สามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งได้
เช่นกัน 
 สรุป ระบบการคัดเลือก เน้นที่ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ เช่น 
ประสบการณ์ สําหรับสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม) เป็นส่วนเสริมเข้ามาเพื่อช่วยให้เลือกจ้างบุคคลที่
มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงานมากยิ่งขึ้น ระบบการคัดเลือกไม่ว่าจะดีอย่างไร โอกาสของการเลือกบุคคล
ผิดพลาดย่อมมีอยู่เสมอ ดังนั้นระบบการทดลองงาน ควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือ หากในช่วงการ
ทดลองงานบุคคลไม่สามารถทํางานได้ตามเป้าหมาย หรือมีพฤติกรรมในการทํางานที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ควรรับ
บรรจุเป็นข้าราชการ เพราะตามปกติระบบราชการเป็นการจ้างงานระยะยาว ถ้าตัดสินใจจ้างที่ผิดพลาด 
ผลเสียจะคงอยูตราบเท่าที่บุคคลนั้นยังคงรับราชการอยู่ บางครั้งอาจยาวนานถึง 20-30 ปี 
 การพัฒนา 
 ในด้านการพัฒนาซึ่งแต่เดิมอาจจะเน้นเพียงเรื่องความรู้ และทักษะ ต้องหันมาให้ความสําคัญกับ
พฤติกรรมในการทํางานเพิ่มเติมขึ้น ตลอดจนต้องหาหนทางในการฝึกอบรมให้ข้าราชการมีพฤติกรรมในการ
ทํางานอย่างที่องค์กรต้องการ 
 การฝึกอบรมแบบอิงสมรรถนะนั้น สิ่งที่จําเป็นต้อมี คือ 1) ชุดของพฤติกรรมในการทํางานที่แสดง
ถึงสมรรถนะที่ต้องการจะจัดการฝึกอบรม 2) กระบวนการในการหาข้อมูลว่าบุคลากรมีระดับสมรรถนะอยู่ใน
ระดับใด และใครบ้างที่ต้องการการพัฒนา และต้องการพัฒนาสมรรถนะใด (หรือที่มักเรียก่า need analysis) 
3) หลักสูตรการฝึกอบรมจะช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ และ 4) การติดตามผลและ
ช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าได้บุคลากรที่มีสมรรถนะจากการฝึกอบรมและพัฒนาจริง 
 การบริหารผลงาน (หรือที่เรียกว่าการรักษาไว้ และใช้ประโยชน์) 
 การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพเป็นเพียงหนึ่งองค์ประกอบของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ       
หากการคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมเข้ามาทํางาน แต่ขาดการบริหารผลงานที่ดี เช่น ค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ    
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การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม บรรยากาศการทํางานที่ไม่ดี ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น 
หน่วยงานอาจจะไม่สามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้ได้ หรือถ้ารักษาไว้ได้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
 กระบวนการบริหารผลงานเป็นกระบวนการที่เริ่มต้ังแต่ 1) การมอบหมายงานและกําหนดตัวช้ีวัด 
2) การติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง 3) การพัฒนาความสามารถของพนักงาน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5) การให้รางวัลกับผลการปฏิบัติงานที่ดี อย่างไรก็ดีในที่นี้เน้นการบริหารผลงานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
สมรรถนะเท่านั้น การบริหารผลงานในส่วนของงานที่มอบหมายนั้นจําเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ ส่วนการประเมินสมรรถนะนั้นถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานเท่านั้น ซึ่งในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง มีการกําหนดพฤติกรรมที่ต้องการไว้ตามรายละเอียดในพจนานุกรมสมรรถนะแล้ว สิ่งที่ต้องให้
ความสําคัญคือกระบวนการประเมิน 
 เมื่อมีการประเมินพฤติกรรมในการทํางานแล้ว (รวมกับการประเมินงานที่มอบหมาย) การจ่าย
ค่าตอบแทนควรทําให้สัมพันธ์กัน เป็นการใช้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงเสริมของการมีพฤติกรรมในการทํางาน
ที่พึงประสงค์ ซึ่งหลักการของการบริหารผลงาน คือ บุคคลที่มีผลงานดีกว่า มากกว่า ก็ควรได้รับค่าตอบแทน
ที่มากกว่าด้วย 
 2.3.7 สมรรถนะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 14(3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงกําหนดแนวทางการ
กําหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินการได้แก่ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร 
 สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหน่งซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กร 
 สมรรถนะหลักประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
 2. บริการที่ดี (Service Mind) 
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
 5. การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  
 ควรกําหนดสมรรถนะหลักให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 3-5 ด้าน 
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 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนด
เฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้บุคลกรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น 
 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบด้วย 16 สมรรถนะ ได้แก่ 
 1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  
 2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
 3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others)  
 4. การสั่งการตามอํานาจหน้าที่ (Holding People Accountable)  
 5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)  
 6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)  
 7. ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding)  
 8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)  
 9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactive ness)  
 10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)  
 11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)  
 12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)  
 13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
 14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)  
 15. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment)  
 16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)  
 ควรกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และระดับตําแหน่ง อย่างน้อย 4-6 สมรรถนะ 
 สมรระนะทางการบริหาร หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและพฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สมรรถนะทางการบริหารประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่ 
 1. สภาวะผู้นํา (Leadership)  
 2. วิสัยทัศน์ (Visioning)  
 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
 4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)  
 5. การควบคุมตนเอง (Self Control)  
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 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)  
 ควรกําหนดสมรรถนะทางการบริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างน้อย  5 
สมรรถนะ 
 2.3.8 สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีบทบาทต่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ขององค์กร การนําพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ สนองต่อเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรได้นั้น จําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่ของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้นําแนวคิดสมรรถนะมาใช้ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการวัดว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในแง่
ของการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่แสดงออกในการทํางาน (สมรรถนะ) จําเป็นต้องมีเครื่องมือวัดที่
เที่ยงตรง โปร่งใส และเชื่อถือได้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยนําเครื่องมือที่เรียกว่า การทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และได้จัดทําคู่มือระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยมหิดลให้สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และบริหารผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการกําหนดสมรรถนะสําหรับการประเมินเป็น 3 ประเภท 
คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ เพื่อให้การประเมิน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดสมรรถนะสําหรับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ทางการบริหารดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยมหิด, 2554) 
 สมรรถนะหลัก ซึ่งบุคลากรทุกตําแหน่งต้องประเมินมี 5 สมรรถนะ ดังนี้คือ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและ
วางใจได้เสมอ 
 2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(Achievement Motuvation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยใช้เกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทาย
ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 
 3. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) หมายถึง ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความคุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร 
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 4. การทํางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทํางาน การแก้ไขปัญหา และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม 
 5. การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Systematic job Planing) หมายถึง ความสามารถ
ในการวางแผน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งมี
ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 สมรรถนะทางการบริหาร  ใช้สําหรับการประเมินบุคลากรตําแหน่งประเภทผู้บริหารทุก
ระดับโดยเลือกประเมินอย่างน้อย 5 สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงาน จากทั้งหมด 10 สมรรถนะคือ 
 1. การมีวิสัยทัศน์ 
 2. ความเป็นผู้นํา 
 3. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 
 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 5. การควบคุมตนเอง 
 6. การให้อํานาจแก่ผู้อ่ืน 
 7. การมองภาพองค์รวม 
 8. การพัฒนาศักยภาพคน 
 9. การดําเนินการเชิงรุก 
 10. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
 นอกเหนือจากสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุก
ส่วนงานจะต้องทําการประเมินสมรรถนะบุคลากรในสังกัดแล้วนั้น มหาวิทยาลัยยังเปิดให้ส่วนงาน
พิจารณากําหนดสมรรถนะสายอาชีพเฉพาะตําแหน่งได้ตามความเหมาะสม โดยให้ส่วนงานกําหนด
เกณฑ์สมรรถนะขั้นตํ่าที่คาดหวังในแต่ละสมรรถนะได้ตามความเหมาะสมและประกาศให้รับทราบโดย
ทั่วกัน 
 สรุป จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้นํา
แนวคิดของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับสมรรถนะหลักมาใช้เป็นตัวแปรตามของการวิจัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดเกณฑ์การประเมินสรรมถนะบุคลากรเป็น 3 ประเภท คือสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ซึ่งสมรรถนะหลักเป็นสมรรถนะที่มี
ความสําคัญเพราะเป็นเป็นสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนต้องมีเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสนับสนุนให้การใช้สมรรถนะ
ทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมรรถนะ
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หลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยมี 5 องค์ประกอบ คือ การยึดมั่นในคุณธรรม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ        
ความรับผิดชอบในงาน การทํางานเป็นทีม และการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ 
 

2.4 องค์ประกอบสมรรถนะมหาวิทยาลัยมหิดล 

 สมรรถนะสําหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ สมรรถนะหลัก ซึ่งสมรรถนะหลัก หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป็นคุณลักษณะร่วมเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนในองคกรจําเป็นต้องมี 
เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อที่จะนําพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์
ที่กําหนดไว้ โดยสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลประกอบด้วย การยึดมั่นในคุณธรรม  
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ความรับผิดชอบในงาน  การทํางานเป็นทีม และการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 2.4.1 การยึดม่ันในคุณธรรม (Integrity) 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการยึดมั่นในคุณธรรมไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 59) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมว่า เป็นคนที่มีศิล
ธรรม ประพฤติตนเหมาะสมกับกาลเทศะ วาจาสุภาพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า 1-4) ได้ให้ความหมายของคุณธรรม
จริยธรรมว่า หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ เป็นกําลังในการสนับสนุนผลักดัน
ให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 23) ได้ให้คําจํากัดความของการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมว่า หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณข้าราชการเพื่อรักษาศักด์ิศรีแห่ง
คาวมเป็นข้าราชการ 
 ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2553, หน้า 2) ได้ให้คําจํากัดความของหลักคุณธรรมว่า หมายถึง 
การยึดมั่น ถือมั่น ในคุณธรรม ความดีงาม ความถูกต้อง ตามทํานองคลองธรรม รวมถึงมีความซื่อสัตย์
จริงใจ และยึดมั่นในความสุจริต คุณธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตทั้งความประพฤติ
และจิตใจ ซึ่งแต่ละสังคมกําหนดและยอมรับปฏิบัติกัน เช่น ซื่อสัตย์อดทน เมตตากรุณา เสียสละ เป็นต้น 
ในระดับกิจการหลักคุณธรรม คือ การทําธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งหมายถึง มาตรฐาน
ทางศีลธรรม คุณธรรมที่ใช้กับองค์กรทางธุรกิจ ปัญหาจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกิจการ เช่น การปกปิด
ข้อเท็จจริง หรือตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การฟอกเงิน การหลบ
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เลี่ยงหนีภาษี การละเลยไม่ดูแลด้านความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน การเลือกปฏิบัติหรือมีสอง
มาตรฐานในการบริหารงานบุคคล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้ให้คําจํากัดความของการยึดมั่นในคุณธรรมว่า หมายถึงการ
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและวางใจได้เสมอ 
 สุรสิทธ์ิ ไกรสิน (2554, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมว่า หมายถึง ความดีงามที่
อยู่ในจิตใจของบุคคล ได้แก่ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ ความ
กตัญญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายต่อความช่ัว และความกล้าที่จะทําความดี 
สิ่งเหล่านี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลให้คงอยู่ตลอดไป จึงจะเรียกว่าเป็นคนมีคุณธรรม
ประจําใจ คนเราทุกวันนี้จะทอดทิ้งเรื่องคุณธรรมเห็นว่าไม่สําคัญ เมื่อไม่มีศิลธรรมประจําใจ จึง
กลายเป็นคนแข็งกระด้าง หยาบคาย หรือก้าวร้าว ไร้มารยาท แม้จะเป็นคนฉลาด บริหารงานเก่ง แต่ก็
เป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2555, หน้า 98) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมว่า หมายถึง จริยธรรมที่
ถูกปลูกฝังไว้ในจิตสํานึกของคน เป็นความรู้สึกนึกคิดที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ดี ปฏิบัติชอบ และจะรู้ดี
รู้ช่ัว แล้วเลือกสารศรัทธา ยึดมั่นในสิ่งดีงามฝังแฝงไว้ในจิตใจเป็น “นามธรรม” แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม 
 องค์การคลังสินค้า (2558, [ออนไลน์]) ได้ให้ความหมายหลักคุณธรรมว่า หมายถึง การยึดถือ
และเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
 สรุป การยึดมั่นในคุณธรรม(Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความเมตตากรุณา ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในกฎระเบียบ ทํางานด้วยความ
พากเพียร มีจริยธรรมในวิชาชีพ เสียสละ เอื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้อ่ืน และไว้วางใจได้เสมอ โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาศักด์ิศรีแห่งอาชีพข้าราชการ 
เป็นกําลังในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 2.4.2 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motuvation) 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการมุ่งผลสัมฤทธ์ิไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 สถาบันการพัฒนากรมชลประทาน (2546, หน้า 3) ให้ความหมายการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ว่า หมายถึง วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นสัมฤทธ์ิผลขององค์กรเป็นหลัก การปฏิบัติขององค์กรที่มี
ผลสัมฤทธ์ิเพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่
กําหนด โดยมีสูตรดังนี้ ผลสัมฤทธ์ิ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลผลิต 
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(Outputs) หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทําเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ประชาชน
ผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมโดยตรง ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น
ตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการ 
และสาธารณชน ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง งานบริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการทํางานได้ผลผลิตตาม
เป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 59) ได้ให้คําจัดกัดความของ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิว่า 
หมายถึง การทํางานที่มุ่งที่ผลผลิตหรือผลงานที่ต่ังเป้าไว้พร้อมทั้งผลลัพธ์ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากผลผลิต 
งานทุกอย่างจะต้องมีกําหนดเวลาแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ทําเกิดความรู้สึกรับผิดชอบที่จะต้องทําให้เสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า 1-4) ได้ให้ความหมายของ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิว่า 
หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานราชการให้ดี หรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจ
เป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่โดดเด่น
และท้าทาย 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 7) ได้ให้คําจัดกัดความของ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ว่า หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยใช้เกณฑ์วัดผล
สัมฤทธ์ิที่ส่วนงานกําหนดอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน แสดงความ
พยายามในการทํางานที่ดี 
 กรมพัฒนาที่ดิน (2552, หน้า 1) ได้ให้คําจัดกัดความของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่า หมายถึง 
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 
 วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ (2552, หน้า 3-4) กล่าวว่า การบริหารแบบมุ่งผลสําฤทธ์ิเป็นการ
บริหารที่ให้ความสําคัญต่อผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององค์การ 
ทั้งในแง่ของปัจจัยนําเข้า กระบวนการผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงาน (KPIs) รวมทั้งการกําหนดป้าหมาย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้า
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สมาชิกในองค์การตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ 
(Stakeholders) จึงเป็นการบริหารเพื่อการจัดหาให้ได้ซึ่งทรัพยากรอย่างประหยัด (Economy) โดยเน้น
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
(Effectiveness) 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553, หน้า 6) ได้กล่าวว่า การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่า
มาตรฐานที่มีอยู่ คําว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัดหรือเทียบจากผลการปฏิบัติงานของตนเองที่
ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นก็ได้ นอกจากนี้
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์ การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้า
ทายอีกด้วย 
 มหาวิทยาลัยมหิด (2554) ได้ให้คําจัดกัดความของการมุ่งผลสัทฤทธ์ิว่า หมายถึง ความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยใช้เกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย
กําหนด อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 
 อํานวย ทองโปร่ง (2555, หน้า 191) กล่าวว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นเทคนิค
การบริหารที่เน้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานทั้งเรื่องของผลผลิต (Outputs) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) และความคุ้มค่าของงบประมาณ (Value of Money) รวมทั้งการสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
 สรุป การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motuvation) เป็นการบริหารที่ให้ความสําคัญต่อ
ผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ของปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPIs) รวมทั้งการ
กําหนดเป้าหมย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร สมาชิกในองค์การตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ เป็นความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตัวเอง หรือ
เกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนงานกําหนดขึ้น และรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดกระทําได้มาก่อน ซึ่งเป็นเทคนิคการบริหาร
ที่เน้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานทั้งเรื่องของผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ 
(Outcomes) และความคุ้มค่าของงบประมาณ (Value of Money) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการทํางาน
ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
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 2.4.3 ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)  
 ได้มีผู้ให้ความหมายของความรับผิดชอบในงานไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 โสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์ (2545, หน้า 58, อ้างถึงใน RainBonz Dagoneyes, 2555, 
[ออนไลน์]) ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่า “รู้จักหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ รู้จักเคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน ยอมรับในการกระทําของตนทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย ไม่ปัดความผิดให้ผู้อ่ืน คํานึงถึง
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําหรือคําพูดของตน และพร้อมที่จะปรับปรุงการกระทําให้ดีขึ้น” 
 นัยนา จันทมิตร (2547, หน้า 34)  ให้ความหมายของความรับผิดชอบในงานว่า หมายถึง  
ความสนใจ ความต้ังใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย รักษาสิทธิและหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะกระทําผิดหรือถูกไม่ปัดความ
รับผิดชอบไปให้ผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น โดยไม่ทอดทิ้งแม้จะมีอุปสรรค
นานาประการก็ตาม อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จอย่างดี ตาม
ความสามารถของบุคคลนั้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ทํางานต่าง ๆ จะแสดงพฤติกรรมให้สังเกตได้ เช่น 
ความสนใจ ความต้ังใจเอาใจใส่ และขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จ ไม่เลี่ยงงาน ติดตามงาน
และยอมรับผลจากงานที่ตนกระทําโดยมีความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นเสมอ 
 ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2553, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบว่า 
หมายถึง ความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง รวมถึงการ
ตระหนัก และสํานึกในสิทธิและหน้าที่ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้ให้คําจํากัดความของความรับผิดชอบในงานว่า หมายถึง
ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร 
 องค์การคลังสินค้า (2558, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่า หมายถึง 
การที่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดีย่ิง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้
มารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่
ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 หอการค้าไทย (2558, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่า เป็นการ
พยายามให้คนทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการทํางาน กล้าที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผล
การตัดสินใจนั้น ๆ 
 สรุป ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) หมายถึง ความต้ังใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานประสบความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ทอดทิ้งแม้จะมีอุปสรรคนานาประการก็ตาม อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น
ที่จะทํางานให้สําเร็จอย่างดี ตามความสามารถของบุคคลนั้น ๆ และเมื่อได้รับมอบหมายให้ทํางาน   
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ต่าง ๆ จะแสดงพฤติกรรมให้สังเกตได้ เช่น ความสนใจ ความต้ังใจเอาใจใส่ และขยันหมั่นเพียรที่จะ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จ ไม่เลี่ยงงาน ติดตามงานและยอมรับผลจากงานที่ตนกระทํา และมีความพร้อมใน
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นเสมอ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้
รับบริการและองค์กร 
 2.4.4 การทํางานเป็นทีม (Teamwork)  
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการทํางานเป็นทีมไว้หลายท่านดังต่อไปนี้  
 รอบบิ้น (Robbins, 1994) ได้ให้ความของทีมว่า หมายถึง การรวมกันของคนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และการขึ้นต่อกัน โดยผู้ที่เป็นสมาชิกของทีมจะมีเป้าหมายเฉพาะร่วมกัน 
 ลูทานส์ (Luthans, 1995) ได้ให้ความของทีมว่า หมายถึง กลุ่มที่มีการทํางานร่วมกันและมี
การจูงใจเกิดขึ้น การทํางานเป็นทีมมีความแตกต่างกันกับการทํางานเป็นกลุ่ม ผลการทํางานของกลุ่ม
เป็นไปตามหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ทํา แต่ผลของการทํางานเป็นทีมเกิดขึ้นทั้งผลงานที่
ได้รับและผลงานที่ทําร่วมกัน ซึ่งหมายถึงเป็นการทํางานร่วมกันที่ต้องมีสมาชิกต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 
 ทิศนา แขมณี (2545, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของทีมว่า หมายถึง การที่หลายบุคคลมา
ทํางานด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกัน ทุกคนในทีมมีใจตรงกัน ทํางานร่วมกันให้เต็ม
ที่สุดฝึมือและประสานงานกันอย่างดี เพื่อแก้ปัญหาให้สําเร็จตามวัตถุประสงสค์ 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของทีมว่า หมายถึง กลุ่มบุคคลที่
มีการแบ่งสรรหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกัน ทํางานประสานสอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยต่างคนต่างมีพันธะความผู้พันต่อกัน 
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2548, หน้า 10) ได้ให้ความของทีมว่า หมายถึง กลุ่มคนที่มี
จุดมุ่งหมายร่วมกัน และต้องการทํางานร่วมกันเพื่อให้จุดมุ่งหมายสัมฤทธ์ิผล ทีมไม่ใช่การรวมตัวกัน
ทางสังคมที่คนพบปะกันเพื่อความสนุกสนาน ไม่ใช่กลุ่มคนที่มานั่งฟังรายงาน สมาชิกรัฐสภาก็ไม่ใช่ทีม 
เพราะสมาชิกกลุ่มไม่ได้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
 นพภัสสร โกสินทรจิตต์ (2548, หน้า 20-21) ได้ให้ความหมายการทํางานเป็นทีมว่าหมายถึง  
1) ทุกคนช่วยกันผลักดันไปในทิศทางเดียวกัน 2) ทุกคนผลักดันในส่วนของตน 3) การได้รับสิ่ง
สนับสนุนเสมอเมื่อต้องการ 4) การมีคนยอมรับในความสามารถของคุณ 5) การละเว้นในการทําสิ่งที่
เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว 6) การได้รับความช่วยเหลือเฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านั้น 7) ความรู้สึกดีใจที่
ได้พบวิสาสะกับเพื่อนร่วมงานในงานที่ทํา 8) ทุกคนช่วยกันแก้ไขวิกฤตการณ์ 9) ทุกคนรับมือกับ
วิกฤตการณ์โดยปราศจากเสียงบ่น 10) การรับผลแห่งความสําเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน 12) การ
มีอนาคตที่น่าต่ืนเต้นร่วมกัน 13) ความรู้สึกพอใจที่สามารถเข้ากับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี 14) การ
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในสิ่งที่เขาพอจะให้ได้ 
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 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 59) ได้ให้ความหมายของการทํางานเป็นทีมว่า มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ร่วมคิดร่วมทํางานกับผู้อ่ืนในลักษณะทีมงานได้ด้วยปัญญาของตนเอง หัดมองให้เห็นว่า
ปัญหาคือโอกาสที่จะได้แสดงควสามสามารถ ไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรค 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2548, หน้า 1-4) ได้ให้ความหมายของการทํางาน
เป็นทีมว่า หมายถึง ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์การ 
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและ
ดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 วูดค็อก (Woodcock 1989, p. 3, อ้างถึงใน กรกนก บุญชุจรัส, 2552, หน้า 15) ได้ให้ 
ความหมายของทีมหรือทีมงานว่า หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันและกัน ในอันที่จะ
ทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 
 เอดการ์ ฮิวส์  (Edgar Hues,1982, pp. 199, อ้างถึงใน กรกนก บุญชุจรัส, 2552, หน้า15) 
ได้ให้ความหมายของทีมว่า หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน หรือ หมายถึง
กลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีเป้าหมายการทํางานร่วมกัน หรือหมายถึงกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลท่ีมี
หน้าที่สัมพันธ์กัน และหมายถึงกลุ่มบุคคลทีไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการมาร่วมปฏิบัติงานให้
เสร็จตามวัตถุประสงค์ และงานดังกล่าวไม่สามารถทําสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้โดยบุคคลเพียงคน
เดียว 
 กรกนก บุญชูจรัส (2552, หน้า 17) ได้ไห้ความหมายของการทํางานเป็นทีมว่า หมายถึง 
กลุ่มของบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปท่ีมีความเกี่ยวข้องกันและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทํางานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองร่วมกันอย่างมีความสุขโดยอาศัยหลักของการมีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และ
ความรู้ทางจิตวิทยาให้เข้าใจในตนเองและเพื่อนในทีมงาน เพื่อให้ทีมงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้ให้คําจํากัดความของการทํางาน
เป็นทีมว่า หมายถึง ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จําเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการ
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 เคียท (Keith,1981, อ้างถึงใน  ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง, 2554, หน้า 30) ได้ให้คําจํากัด
ความของทีมว่า หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลหนึ่งทํากิจกรรมหนึ่งโดยมีการร่วมมือกันเพื่อที่จะหาทาง
พัฒนากิจการนั้น ๆ ให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้นไปและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้ให้คําจํากัดความของการทํางานเป็นทีมว่า หมายถึงความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีมรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน การแก้ไขปัญหาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม 
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 สรุป การทํางานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การที่บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกัน
ทํางานหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยแต่ละคนที่มาร่วมกันทํางานนี้จะมี
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน ร่วมคิดร่วมวางแผนและ
ตัดสินใจร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกัน เพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ในการทํางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีมและมี
ความสามารถในการสร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 2.4.5 การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Systematic job Planing) 
 ได้มีผู้ให้ความหมายของการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบไว้ไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 59) ได้ให้ความหมายของการวางแผนการทํางานอย่าง
เป็นระบบว่า หมายถึง การมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน คือรู้จริง รู้ลึก และรู้กว้าง ทํางาน
อย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คําจํากัดความคําว่า “ระบบ” ว่า หมายถึง 
ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลําดับประสานกันเป็นอันเดียวตามหลัก
เหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากันโดยกําหนดรวมเป็
นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ชัยพจน์ รักงาน (2545, หน้า 2-3) ได้กล่าวว่า การคิดวางแผนอย่างมีระบบต้องใช้กลยุทธ์
หลายอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน จึงต้องรู้สภาพปัจจุบันขององค์กรก่อนจะ
กําหนดอนาคตหรือภาพในฝันหรือวิสัญทัศน์ (Vision) เป็นภาพอนาคตที่ชัดเจน และมีการดําเนินการ
ให้ทะลุเป้า เรียกว่า องค์กรนั้นมี “ก้ึน” เพราะวิสัยทัศน์เป็นการบอกจุดเด่น ภารกิจ และเป้าหมาย
ขององค์กรโดยรวม จึงเป็นกระบวนการคิดต้ังแต่ระดับบริหารสูงสุดลงมาถึงผู้ปฏิบัติ คือให้คนทําได้มี
ส่วนคิดบ้างในระดับปฏิบัติ และคนคิดในระดับบริหารก็ได้ติดตามผลด้วย 
 มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ได้ให้คําจํากัดความของการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ
ว่า หมายถึง ความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้
ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและ
ผู้อ่ืนได้ 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2558, [ออนไลน์]) ได้พูดถึงการวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็นระบบว่า หมายถึง กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้  ซึ่งต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน 2) การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558, [ออนไลน์]) ได้กล่าวว่า การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
คือ ในแผนงานนั้นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับแผน มีการติดตามเพื่อกํากับ ควบคุม 
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และมีการประเมินผลการทํางานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยต้องมีการดําเนินการดังนี้ 1) การเตรียมการ
สําหรับการวางแผน 2) การจัดทําแผนพัฒนา 3) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การจัดทําแผนการ
ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผล 5) การทบทวน ปรับแผนหรือการจัดทําแผนใหม่ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 สุพิศ กิตติรัชดา (ม.ป.ป., หน้า 23) ได้ให้ความหมายของการให้ความสําคัญกับลําดับ 
คุณภาพและความถูกต้อง (การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ) ว่า หมายถึง การเอาใจใส่ต่อ
คุณภาพและบริการ มีขั้นตอนการตรวจสอบและจัดระบบการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
นิเทศติดตามความก้าวหน้าและคุณภาพของงานในความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้งานประสบผลสําเร็จ
ทั้งในแง่ปริมาณ คุณภาพ และทันเวลา 
 สรุป การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Systematic job Planing) หมายถึง 
กระบวนการในการทํางานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ ซึ่งต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน 2) การติดตามผลการปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ความสามารถในการวางแผนในการทํางาน
และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งมีความสามารถในการ
ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้เพื่อให้งานประสบผลสําเร็จทั้ง
ในแง่ปริมาณ คุณภาพ และทันเวลา 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 
 ชรินทร์ เพิ่มพูน (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขต
พ้ืนที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า 1) การวิเคราะห์เนื้องานบุคคล พบว่า มีภารกิจ
งานดังนี้ การวางแผนกําลังคนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณ การพัฒนาวิชาชีพครู 2) การวิเคราะห์
ระบบการบริหารงานบุคคล พบว่า เป็นไปตามการบริหารงานแบบ PDCA คือ มีการวางแผน มีการ
ปฏิบัติงานตามแผน มีการตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข หรือการกําหนด
มาตรฐานการทํางาน 
 ทวี สีหมาตย์ (2548) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารทรัยพากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหาน้อง ดังนี้   
การสรรหา ความปลอดภัยและสุขภพ การคัดเลือก ผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 2) การบริหารงานกิจการ
นักศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งาน
กิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษ งานทะเบียนและประเมินผล 3) การบริหรทรัพยกรมนุย์ที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ ความปลอดภัยและสุขภาพ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อ การบริหารงานกิจการนักศึกษา 
 สุนันทา รุ่งเนียม (2548) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน 
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวม
มีสภาพการปฏิบัติในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ด้านการจัดปฐมนิเทศ
บุคลากรก่อนการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน และด้านการสรรหาบุคลากร
และคัดเลือก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการดําเนินการทางวินัยและร้องทุกข์ 2) ความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง    
3 อันดับแรก คือ ด้านการควบคุม กํากับติดตามและนิเทศ รองลงมาคือ ด้านการสรรหาบุคลากรและ
คัดเลือก และด้านการวางแผนอัตรากําลังคน ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ด้านการจัดทํา
ทะเบียนประวัติบุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านการเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจ ด้านการดําเนินการทางวินัยและร้องทุกข์ 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรใน
โรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ใน
จังหวัดขอนแก่น จําแนกตามตัวแปรตําแหน่งบุคลากร โดยภาพรวม พบว่าผู้บริหารโรงเรียน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรแตกต่างจากครูผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 4) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามตัวแปรตําแหน่งบุ
คลากร พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 5) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ทํางาน พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 6) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ทํางาน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 7) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน
เอกชน เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น 
จําแนกตามตัวแปรที่ต้ังโรงเรียน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 8) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามตัวแปรที่ต้ังโรงเรียน 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรมีการกําหนดแผนงาน
บุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ มีการวางแผนการใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ มีคําสั่งแต่งต้ังให้
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาและเปิดโอกาสให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง มีการสร้างขวัญและกําลังใจ 
มีแผนการประเมินผลบุคลากรและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนปัญหาที่พบคือ          
มีบุคลากรไม่ตรงตามความต้องการ จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงตามความสามารถ การพัฒนา
บุคลากรยังไม่ครอบคลุม มีการจัดสวัสดิการน้อยและไม่ทั่วถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่
ยุติธรรมและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ ควรเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากร
ที่ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ควรจัดสวัสดิการให้เอื้อต่อบุคลากร และการประเมินผล
การปฏิบัติงานควรมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 พิสมัย พวงคํา (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี 11 ด้าน  โดยเรียงลําดับความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ   2) ด้านการมุ่งเน้นการ
ให้บริการ 3) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านการทํางานเป็นทีม 5) ด้านทักษะการใช้ความคิด        
6) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) ด้านภาวะผู้นํา 8) ด้านความสามารถทางวิชาการ 9) ด้าน
ทักษะในการสื่อสาร 10) ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ 11) ด้านการบริหารทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทั้งหมด 76 รายการ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุดจํานวน 50 รายการ และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานในระดับมากจํานวน 26 รายการ 
 วิไลวรรณ ยะสินธ์ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชา   
นุเคราะห์ภายหลังการย้ายไปสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ผลการศึกษาพบว่า ด้านการ
วางแผนบุคลากรมีการกําหนดแผนงานด้านบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์และมีการมอบหมายงานแก่
บุคลากรอย่างชัดเจน ส่วนปัญหาที่พบคือ การมอบหมายงานไม่ได้คํานึงถึงปริมาณงาน ความยากง่าย
ของงาน บุคลากรบางคนได้รับงานมากเกินไป บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์ ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหา คือ ควรมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการนิเทศกํากับติดตาม
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อย่างต่อเนื่อง และควรเสนอข้อมูลจํานวนบุคลากรท่ีต้องการต่อสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ด้านการ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรมีการคัดเลือกบุคลากรใหม่ในรูปของคณะกรรมการ และมี
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม่ด้วยความโปร่งใส ส่วนปัญหาที่พบ คือ มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
บ่อยทําให้เกิดความยุ่งยากในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การประชาสัมพันธ์การรับบุคลากรใหม่
ยังไม่ทั่วถึงทําให้มีผู้มาสมัครน้อย ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือการสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากรควรพิจารณาคนในพื้นที่ก่อนเพื่อป้องกันการย้ายของบุคลากรและควรมีการประชาสัมพันธ์
การรับบุคลากรใหม่อย่างทั่วถึง ด้านการบรรจุแต่งต้ัง มีการแจ้งเกณฑ์การทดลองงานและการ
ประเมินผลบุคลากรใหม่ ส่วนปัญหาที่พบ คือ การแต่งต้ังบุคลากรใหม่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนประจํา ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือควรมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่เพื่อให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนประจํา และควรมีการบรรจุแต่งต้ังพนักงานราชการที่ทํางานใน
โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เป็นข้าราชการครู ด้านการธํารง
รักษาบุคลากรมีการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ส่วนปัญหาที่พบ คือ ขาดการ
เผยแพร่ผลงานของบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ขาดความเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่าง
สม่ําเสมอ ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือควรจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของครูที่มีผลงาน
ดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและลังใจเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรคนอื่นและเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ด้านการพัฒนาบุคลากรเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น      
มีการประชุมช้ีแจงหรือปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาที่พบคือขาดการนิเทศการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง          
ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรเพียงบางกลุ่มไม่ทั่วถึงข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหาคือควรจัดทําแผนการนิเทศบุคลากรและดําเนินการนิเทศการปฏิบัติงานบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและควรส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการพิจารณาความดี
ความชอบในรูปของคณะกรรมการและมีการแจ้งเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง ส่วนปัญหา
ที่พบคือบุคลากรในโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์และไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืน ระบบการพิจารณาความดีความชอบยังไม่โปร่งใสไม่เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนด
เกณฑ์และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้ อ่ืน ควรสร้างเกณฑ์การ
ประเมินให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
 นฤป สืบวงษา (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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อุดรธานี” ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้าน มีสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในระดับมาก 4) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของครู ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
5) การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ของครู อยู่ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สมนึก ลิ้มอารีย์ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า            
1) สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านมีจริยธรรม รองลงมาด้านทํางานเป็นทีม และด้านมีจิตมุ่ง
บริการตามลําดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) บุคลากรทางการศึกษาจําแนก
ตามสถานที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความคิดเห็นต่อด้านมีจิตมุ่งบริการด้านมีจริยธรรม
และด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการทํางานเป็นทีม
และด้านสั่งสมความเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2. งานวิจัยในต่างประเทศ 
 เบลล์เดนซา (Baldenza, 1994, อ้างถึงใน สมชาติ รชตวิทูร, 2547, หน้า 47) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การพัฒนาบุคลากรกับโรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซต้าโดยใช้
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจากสายวิชาชีพที่หลากหลาย ศึกษานโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากร จากการศึกษาเอกสาร ผลการวิจยพบว่า 1) โรงเรียนที่มีโปรแกรม 
การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรภายในโรงเรียนมีโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
สูง 2) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในระดับพ้ืนที่
การศึกษา มีการวางเป้าหมายระยะยาว เป็นลําดับขั้นตอนและเสนอสนองต่อวัตถุประสงค์ในระดับ
โรงเรียน 3) โปรแกรมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ครูมีส่วนเกี่ยวข้อง มีการวางแผนร่วมกัน เห็นชอบ
ว่าร่วมกัน และร่วมดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 4) งานวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรต้องดําเนินการ
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อย่างเป็นพลวัต มีการร่วมมือกัน และต่อเนื่องกันทั้งด้านเนื้อหา และกระบวนการ ซึ่งงานวิจัยเป็น
การศึกษาเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์ของการพัฒนาบุคลากรกับวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน การวางแผนการพัฒนา การนําไปใช้และการประเมินผล รวมทั้งนวัตกรรมของโปรแกรมการ
พัฒนาบุคลากรด้วย 
 ไรท์ (Wright, 2001, p. 20, อ้างถึงใน อารีวรรณ์ น้อยดี, 2553, หน้า 44) ได้ทําการศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะ ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ : สิ่งที่ถูกต้องที่ควรได้รับ ผลการศึกษาพบว่า 
สมรรถนะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวช้ีทิศทางและเป็นตัววัดความ
เจริญเติบโตตัวบุคคล ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ อันเป็นตัวเสริมหน้าที่ในการบริการและเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญใน
การติดตามงาน และเป็นตัวขับเคลื่อนความสําเร็จที่สําคัญขององค์การ ประกอบด้วย 1) ความสามารถให้
เกิดอิทธิพลหรือชักชวน 2) ทักษะระหว่างบุคคล 3) ความรู้ทางเทคนิค 4) ความสามารถในการจัดการ
กับความคลุมเครือ 
 เคนนีด้ี และเดรสเซอร์ (Kennedy and Dresser, 2005, p. 20, อ้างถึงใน อารีวรรณ์ น้อยดี, 
2553, หน้า 45) ได้ทําการศึกษา การสร้างสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน “Creating a Competency-
based Workplace” ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดและความสามารถของมนุษย์จะทําให้องค์การ
ไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ ความสามารถที่ลูกจ้างนํามาใช้ในการทํางานทําให้งานเกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการทํางานขององค์การต้องอาศัยความสามารถของคณะทํางาน       
การจัดการ โดยใช้ความสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ การกําจัดจุดอ่อนและกําจัดคู่แข่ง เพื่อให้
บรรลุผลสําเร็จต้องอาศัยกระบวนการและความสามารถ กุญแจสําคัญสําหรับองค์การท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จจะต้องมี การวางแผน จัดบุคลากรให้ตรงกับความสามารถ ซึ่งต้องคํานึงถึงว่า มีวิธีการ
จัดการกับความสามารถอย่างไร จะจัดรูปแบบความสามารถเฉพาะได้อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน  
และจะจัดการกับผลกระทบต่อความสามารถด้วยโปรแกรมอะไร  
 โอซีไลท์ และเฟอร์แมน (Ozcelik and Ferman, 2006, p. 72, อ้างถึงใน อารีวรรณ์ น้อยดี, 
2553, หน้า 45) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล: 
ผลลัพธ์และความสําคัญในการทํางานในประเทศตุรกี บทความนี้เป็นการตรวจสอบจุดหมายของ
สมรรถนะที่มีส่วนในการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) 
ในองค์การ รวมทั้งการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามมุมมองต่างๆในเรื่องของ
สมรรถนะจากการสร้างทฤษฎีก่อนหน้านี้ และหลักฐานที่สังเกตได้บางอย่าง กรอบของสมรรถนะใหม่
ได้มีการพัฒนาดีขึ้นจุดมุ่งหมายที่สําคัญของการวิจัย เน้นการยืนยันการนําสมรรถนะไปใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านทักษะและอุปนิสัยในองค์การต่าง ๆ สิ่งที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้มีสิ่ง
ที่ท้าทายเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะที่แตกต่างของบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรมการ
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งานของแต่ละท้องถิ่นและประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการจัดการที่เหมาะสมสมรรถนะก็สามารถ
สร้างเสริมงานและมีการพัฒนาจนสามารถบรรลุได้ทั้งความต้องการขององค์การและบุคคล 

 โฮ ชอยวา โดรา (Ho Choi-Wa Dor, 2009, pp. 217-222, อ้างถึงใน สุคนธ์ มนีรัตน์, 
2554, หน้า 64-65) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Human Resource Manangment in Hong Kong Preschool: 
The Impact of Falling on Staffing ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนระดับก่อนวัย
เรียนนั้นการลดจํานวนของพนักงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดงบประมาณในการบริหารจัดการนั้นส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และมีผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและการ
ให้บริการ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นความพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
โรงเรียนเพื่อเสนอการจัดการความรู้วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และควรมีการ
เชื่อมต่อกับนโยบายขององค์การ ในการประเมินพนักงานเพ่ือให้บรรลุคุณภาพบริการที่ดี ดังนั้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบายและการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นําเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง และต้องเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน 
 อันแลน และคณะ (Allan at al., 2009, pp. 201-231, อ้างถึงใน สุคนธ์ มนีรัตน์, 2554, 
หน้า 65) ได้ทําการศึกษาเรื่อง Human Resource Manangement: Managerial Efficacy in Recruiting 
and Retaining Teachers National Implication ผลการศึกษาพบว่า เป้าหมายสูงสุดของแผนก
ทรัพยากรมนุษย์คือ การจัดการทุนมนุษย์และวัฒนธรรมองค์การเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จ ในเวทีการศึกษา
การเลือกผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมสําหรับ
ครู วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารในการสรรหา และ
การรักษาครู การสรรหามีโอกาสเลือกจากคุณสมบัติของผู้สมัคร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
วางแผนที่จะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว้ในองค์การเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ ในข้อสรุปกล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะมั่นใจว่าองค์การจะ
ดึงดูดและรักษาพนักงานที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการไว้ได้ ข้อเสนอแนะสําหรับผู้นําที่มี
ประสิทธิภาพควรธํารงรักษาและสรรหาจ้างพนักงานที่มีมาตรฐานในการทํางานหลายด้าน  
 สรุป จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับองค์กรที่จะต้องดําเนินการในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพต้ังแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผล 
รวมถึงการธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพขององค์กรไว้เพื่อความสําเร็จในการดําเนินงานของ
องค์กร ถ้ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทําได้ดีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ก็จะทําให้
บุคลากรมีสมรรถนะในการทํางานที่ดี ส่งผลให้ผลการดําเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนษย์กับ 
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ใช้ส่วนงาน
สายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน สายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ข้อมูล 
เพื่อให้การดําเนินการวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัย
จึงได้กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการเพื่อให้เกิด
เป็นกระบวนการของการดําเนินการตามโครงร่างงานวิจัย โดยการศึกษาปัญหาการวิจัยจากเอกสาร 
ตํารา ข้อมูลสถิติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ นําเสนอขอ
ความเห็นชอบโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงนําไปทดลองใช้ (try out) และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วนํา
เครื่องมือที่สร้างที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ทําการวิเคราะห์ขอ้มูล และจัดทํารายงานการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เสนอแนะ เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
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ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประชากร 
 ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งหมด จํานวน 1,503 คน จาก 13 ส่วนงาน ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะศิลปะ
ศาสตร์, วิทยาลัยราชสุดา, วิทยาลัยศาสนศึกษา, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้, สถาบันโภชนาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ข้อมูลจากสานสนเทศ 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2556 (งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, หน้า 1-17) 
 กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 250 คน ได้มา
จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง G*Power 
3.1.9.2 (Mayr, Erdfelder, Buchner and Faul, 2007, pp 51-59) กําหนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง 

(Effect size f2) ที่ 0.15 ระดับนัยยะสําคัญ (α error problem) ที่ 0.01 (ความเชื่อมั่นที่ 99%) และ
อํานาจการทํานาย Power (1-β error problem) ที่ 0.99 (ทํานายผิดพลาดได้แค่ 1%) พบว่าได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 219 คน เพื่อป้องกันการตอบกลับคืนอย่างไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 250 คน แล้วทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้จํานวน 250 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ บุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน นํามาหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนสัดส่วนของประชากรในส่วนงาน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายวิชาการจํานวน 93 คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 157 คน 
 2. จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายวิชาการจํานวน 93 คน ทําการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเลือกผู้บริหารส่วนงานได้แก่ คณบดีหรือผู้อํานวยการส่วนงาน จํานวน   
1 คน/ส่วนงาน และรองคณบดีหรือรองผู้อํานวยการส่วนงานที่รับผิดชอบงานทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 
1 คน/ส่วนงาน รวมเป็น 2 คน/ส่วนงาน จํานวน 26 คน ที่เหลือจํานวน 67 คน ทําการสุ่มอย่างง่าย
ตามสัดส่วนที่ได้กําหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 3. จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 157 คน ทําการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเลือกหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 1 คน/ส่วนงาน จํานวน 13 คน      
ที่เหลือ จํานวน 144 คน ทําการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนที่ได้กําหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล โดยจําแนกผู้ให้ข้อมูลตามส่วน
งานสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2556 

 

ส่วนงาน 

ประชากร (N=1503) กลุ่มตัวอย่าง (n=250) 

สายวิชา 

การ 

สายสนับ 

สนุน 
รวม 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
รวม 

ทั้ง 

สิ้น 

รับคืน 
ผู้ 

บริหาร
ส่วน
งาน 

บุคลา 

กร 

รวม หัวหน้า
งานฯ 

บุคลา 

กร 

 

รวม 

1. คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

82 56 138 2 12 14 1 9 10 24 24 

2. คณะศิลปะศาสตร์ 44 59 103 2 5 7 1 10 11 18 18 

3. สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 

24 78 102 2 2 4 1 12 13 17 16 

4. สถาบันโภชนาการ 31 82 113 2 3 5 1 13 14 19 17 

5. สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 

28 45 73 2 3 5 1 7 8 13 12 

6. สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน 

14 34 48 2 1 3 1 6 7 10 9 

7. สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 

11 40 51 2 1 3 1 6 7 10 7 

8. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 12 19 31 2 1 3 1 2 3 6 6 

9. สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา 

10 17 27 2 1 3 1 3 4 7 4 

10. วิทยาลัยราชสุดา 23 62 85 2 1 3 1 9 10 13 12 

11. วิทยาลัยนานาชาติ 111 269 380 2 16 18 1 40 41 59 49 

12. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 143 176 319 2 20 22 1 24 25 47 42 

13. วิทยาลัยศาสนศึกษา 9 24 33 2 1 3 1 3 4 7 6 

รวมทั้งสิ้น 542 961 1,503 26 67 93 13 144 157 250 222 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
  1.1 เพศ หมายถึง เพศหญิง เพศชาย หรือเพศอื่น ๆ โปรดระบุ 
  1.2 อายุ หมายถึง อายุของผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 21-30 ปี, 31-40 ปี, 
41-50 ปี, 51-60 ปี, และ 61ปี ขึ้นไป 
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  1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ปริญาตรี, ปริญาโท, ปริญญาเอก, และอื่น ๆ โปรดระบุ 
  1.4 หน่วยงานที่สังกัด หมายถึง หน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดอยู่ในปัจจบัน 
  1.5 ตําแหน่งหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง ตําแหน่งหน้าที่หลักของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารส่วนงาน, หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย/บุคคล, 
บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน 
  1.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ในปัจจุบัน หมายถึง 
ระยะเวลาในการดําเนินงานในตําแหน่งหน้าที่หลักของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
คือ น้อยกว่า 5 ปี, 5-10 ปี, 11-15 ปี, 15-20 ปี, 21-25 ปี, 26 ปี ขึ้นไป 
 2. ตัวแปรที่ศกึษา ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรต้น คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของ เบอร์นาดิน (Bernadine) มีอยู่ 5 กระบวนการได้แก่ 1) การจัดรูปแบบองค์กร 
(organizational design) 2) การจัดหาคนเข้าทํางาน (staffing) 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(performance manangment and appraisal) 4) การฝึกอบรมและพัฒนา (employee training 
and organizational development) 5) รางวัลและสิทธิประโยชน์ (reward system and 
compliance)  
  2.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะ ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งกําหนด
องค์ประกอบสมรรถนะหลักของบุคลากรจะต้องมี 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การยึดมั่นในคุณธรรม 
(Integrity) 2) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 3) ความรับผิดชอบในงาน 
(Responsibility) 4) การทํางานเป็นทีม (Team Work) 5) การวางแผนงานการทํางานอย่างเป็น
ระบบ (Systematic job Planing) 
 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจัยเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา แล้วกําหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ของการวิจัย ให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา  
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้  
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจ
รายการ (Checklist) จํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาสุงสุด ส่วนงาน ตําแหน่ง
หน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน 
 ตอนที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 
เบอร์นาดิน (Bernadine) มีอยู่ 5 กระบวนการ จํานวนข้อคําถาม 40 ข้อ ดังนี้ 
 1. การจัดรูปแบบองค์กร   จํานวน 11 ข้อ 
 2. การจัดหาคนเข้าทํางาน  จํานวน  5 ข้อ 
 3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน  จํานวน 11 ข้อ 
 4. การฝึกอบรมและพัฒนา  จํานวน  7 ข้อ 
 5. รางวัลและสิทธิประโยชน์  จํานวน  6 ข้อ 
 ตอนที่ 3 สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรจะต้องมี 5 สมรรถนะ จําวนข้อคําถาม 29 ข้อ ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรม   จํานวน  5 ข้อ 
 2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   จํานวน  5 ข้อ 
 3. ความรับผิดชอบในงาน  จํานวน  8 ข้อ 
 4. การทํางานเป็นทีม   จํานวน  5 ข้อ 

5. การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ จํานวน  6 ข้อ 
 แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางการสร้างมาตราวัดเจตคติแบบลิเคร์ท (Likert’s 
five rating scale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2531, หน้า 114-115) โดยกําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีการดําเนินการมากที่สุด  ให้มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 5 
 4  หมายถึง  มีการดําเนินการมาก  ให้มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 4 
 3  หมายถึง  มีการดําเนินการปานกลาง  ให้มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 3 
 2  หมายถึง  มีการดําเนินการน้อย  ให้มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 2 
 1  หมายถึง  มีการดําเนินการน้อยที่สุด  ให้มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 1 
 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เมื่อผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการ
หาคุณภาพเครื่องมือ โดยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งมี
ขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
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 1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบสํานวนภาษาและความถูกต้องของข้อคําถามตามนิยาม
เชิงปฏิบัติการ โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคําถาม ดังนี้ 
   ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   ให้คะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   ให้คะแนน -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ไม่ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 เมื่อได้ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง 3 ท่านแล้ว นํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์ค่า
ความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548)  
 ผู้ วิจัยได้นําผลการพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ท่าน มาคํานวณค่า IOC  
เป็นรายข้อและคัดข้อรายการที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผลการคํานวณพบว่า มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าข้อคําถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่กําหนด สามารถ
นําไปทดลองใช้ (Try out) ได้ 
 2. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงแต่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนําผลที่ได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)   
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alph-coefficient) วิธีการของครอนบาช (Cronbach, 1974, 
p.161, อ้างถึงใน มันทนา วุ่นหนู, 2551, หน้า 48) ด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช 

(Cronbach’s alpha coefficient: α) เกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.80 ขึ้นไป      
ผู้วิจัย ได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเชื่อมั่น จํานวน 30 ฉบับ  มาคํานวณค่า Cronbach’s alpha 

ผลการคํานวณพบว่า มีค่า α = .982 จากข้อคําถามจํานวน 69 ข้อ และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ค่าความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์ แสดงว่าสามารถนําแบบสอบถามไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง                 
ที่แท้จริงได้ 
 3. นําโครงการวิจัยนี้ไปขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการพิจารณาได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหลักการของ
มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น การทําวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดทุกโครงการวิจัยต้องขอรับรองจริยธรรการ
วิจัยในคน  และถ้าไม่ผ่านการรับรองจริยธรรการวิจัยในคน กลุ่มตัวอย่างก็จะไม่ยินยอมตอบ
แบบสอบถามให้กับโครงการวิจัย   
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  4. เรียบเรียง และจัดพิมพ์แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ ออกเลขรหัสชุด
แบบสอบถาม เพื่อนําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงที่ได้กําหนดไว้ต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยส่งแบบฟอร์มถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แจ้งความ
ประสงค์ที่จะขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัยไปยังส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวน 13 ส่วนงาน 
 2. นําส่งหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย พร้อมแบบสอบถาม และเอกสารชี้แจงโครงการวิจัย
พร้อมหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยซึ่งออกให้โดยสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด เนื่องจากเป็นโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในคนเรียบร้อยแล้ว ไปยังส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 13 ส่วนงาน โดย
ดําเนินการลงพื้นที่ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  2.1 นําส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัยไปยัง
ผู้บริหารส่วนงานสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 13 ส่วนงาน 
  2.2 เมื่อผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ ได้อนุญาตให้แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย พร้อมได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในส่วนงานเป็นผู้ประสานงานกับผู้วิจัยต่อไป 
  2.3 ผู้วิจัยเข้าพบผู้ประสานงานของส่วนงานที่ทางส่วนงานนั้น ๆ ได้มอบหมายให้
ดําเนินการในเรื่องนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย ประเภทกลุ่มตัวอย่างและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยต้องการจะแจกแบบสอบถาม เพื่อจะได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยขอให้ทุกคน
ส่งคืนแบบสอบถามคืนกลับมาที่กล่องรับแบบสอบถามภายใน 2 อาทิตย์ตามสถานที่ที่กําหนดในส่วน
งานนั้น ๆ 

 3. ติดตามการส่งแบบสอบถามกลับคืนกับผู้ประสานงานทุกส่วนงานจนกว่าจะได้คืนครบ
ทั้งหมด เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทุก 
ขั้นตอนจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล ซึ่งได้นําข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสแทนค่าแล้วมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
แบบสอบถาม มี 4 ตอน ดังนี้ 
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 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
สํารวจรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และค่า
ร้อยละ (Percentages) เพื่อดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การวิเคราะห์การบริหารการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้ เป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  

 3. การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  แปลความหมายค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 ในส่วนของตอนที่ 2 และ 3 มีการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 100)  
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากร 

  มนุษย์ /สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลใน 
  ระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ /สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับ
มาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยาก 
    มนุษย์ /สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลใน 
    ระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ /สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีการดําเนินการในในเรื่องการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ /สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับ
น้อยที่สุด 

 - การแปลความหมายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า S.D. < 1 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  
 4. การวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
มหิดล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
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 - การแปรระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550,  
หน้า 314) มีดังนี้ 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.91 – 1.00  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงที่สุด 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.71 – 0.90  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.31 – 0.70  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.01 – 0.30  แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
   ถ้าค่า r มีค่าระหว่าง 0.00           แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วจึงลงรหัสเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distributions) และค่าร้อยละ (Percentages)  
 ตอนที่ 2 สถิติที่ใช้วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และตอนที่ 3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2547, หน้า 58) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ใช้แสดงลักษณะการกระจายของคะแนนที่ได้
จากการตอบแบบสอบถาม นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1970, p. 1, อ้างถึงใน 
พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2547, หน้า 80) 
 ตอนที่ 4 สถิติที่ ใช้ วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ค่าสหสัมพันธ์เป็นสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ สัมพันธ์กันในระดับใด และสัมพันธ์กันในทิศทางใด ค่าสหสัมพันธ์ที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544, หน้า 311-312)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยส่งแบบสอบถามไปยังส่วนงานสายสังคมศาสตร์จํานวน 13 ส่วนงาน ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 250 ฉบับ ตามสัดส่วนของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ ผู้บริหารส่วนงานหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์/ผู้ที่รับผิดชอบงานทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 222 ฉบับ จากทั้งหมด 13 
ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 88.80 ซึ่งนํามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกเป็น 4 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Xtot แทน ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 X1  แทน ตัวแปรการจัดรูปแบบองค์กร 
 X2  แทน ตัวแปรการจัดหาคนเข้าทํางาน 
 X3  แทน ตัวแปรการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 X4  แทน ตัวแปรการอบรมและพัฒนา 
 X5  แทน ตัวแปรรางวัลและสิทธิประโยชน์ 
 Ytot แทน ตัวแปรสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 Y1  แทน ตัวแปรการยึดมั่นในคุณธรรม 
 Y2  แทน ตัวแปรการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 Y3  แทน ตัวแปรความรับผิดชอบในงาน 
 Y4  แทน ตัวแปรการทํางานเป็นทีม 
 Y5  แทน ตัวแปรการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ 
 X   แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 p  แทน ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยจําแนกข้อมูลตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนงานที่สังกัด ตําแหน่งหน้าที่
หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานที่บุคลากรสังกัดอยู่ปัจจุบัน 
ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถื่และค่าร้อยละ รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 67 30.18 
หญิง 155 69.82 

รวม 222 100.00 

2. อายุ   
21-30 ปี 33 14.86 
31-40 ปี 111 50.00 
41-50 ปี 57 25.68 
51-60 ปี 21 9.46 

รวม 222 100.00 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตร ี 96 43.24 
ปริญญาโท 84 37.84 
ปริญญาเอก 42 18.92 

รวม 222 100.00 

5. ตําแหน่งหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล   
ผู้บริหารส่วนงาน 21 9.46 
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล 12 5.41 
บุคลากรสายวิชาการ 52 23.42 
บุคลากรสายสนับสนุน 137 61.71 

รวม 222 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ปัจจุบัน   
น้อยกว่า 5 ปี 87 39.19 
5-10 ปี 69 31.08 
11-15 ปี 28 12.61 
16-20 ปี 15 6.76 
21-25 ปี 15 6.76 
26 ปีขึ้นไป 8 3.60 

รวม 222 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 155 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.82 และเพศชาย จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.18 
 เมื่อพิจารณาตามอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปีมากที่สุดจํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 ช่วงอายุ 21-30 ปี จํานวน  
33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86 และช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 
รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 และปริญญาเอก จํานวน 42 คน  
คิดเปน็ร้อยละ 18.92 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 137 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.71 รองลงมาคือ บุคลากรสายวิชาการจํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42 และผู้บริหาร
ส่วนงานจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 และหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์หรือผู้รับผิดชอบงาน
ทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 ตามลําดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.19 รองลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.08 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.61 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ปี และ 21-25 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76 และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 26 ปีขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 การบริหารทรพัยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 การวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาว่าการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับใด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม 
 

การบริหารทรพัยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลัยมหิดล (Xtot) X S.D. ระดับ 

1. การจัดรูปแบบองค์กร (X1)  3.54 .68 มาก 
2. การจัดหาคนเข้าทํางาน (X2) 3.79 .70 มาก 
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (X3) 3.56 .74 มาก 
4. การฝึกอบรมและพัฒนา (X4) 3.44 .93 ปานกลาง 
5. รางวลัและสทิธิประโยชน ์(X5) 3.54 .79 มาก 

รวม 3.57 .68 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.57, S.D. =.68) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดหาคนเข้าทํางาน (X2) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก      
( X  =3.79, S.D. = .70) รองลงมาคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (X3) มีการดําเนินการอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 3.56, S.D. = .74) การจัดรูปแบบองค์กร (X1) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ( X  = 
3.54, S.D. = .68) และรางวัลและสิทธิประโยชน์ (X5) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.54 , 
S.D. = .79) ตามลําดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การฝึกอบรมและพัฒนา (X4) มีการดําเนินการ
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.44, S.D. = 0.93) 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดรูปแบบองค์กร 
 

การจัดรูปแบบองค์กร (X1) X S.D. ระดับ 

1. หน่วยงานมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมมี
ผู้รับผิดชอบครบทุกงาน 

3.64 .79 มาก 

2. หน่วยงานมีการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม 

3.55 .87 มาก 

3. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ภาระหน้าที่ของแต่ละงาน 3.46 .91 ปานกลาง 
4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์สมรรถนะอันพึงประสงค์ของ

บุคลากรของแต่ละงาน 
3.41 .88 ปานกลาง 

5. หน่วยงานมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กร 

3.35 .89 ปานกลาง 

6. หน่วยงานมีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง 

3.52 .89 มาก 

7. หน่วยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร 

3.66 .83 มาก 

8. หน่วยงานมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างชัดเจน 

3.60 .82 มาก 

9. หน่วยงานมีการจัดสรรบุคลากรเหมาะสมกับงาน 3.46 .85 ปานกลาง 
10. หน่วยงานส่งเสริมการนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 
3.65 .80 มาก 

11. หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 

3.59 .97 มาก 

รวม 3.54 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การจัดรูปแบบองค์กรโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก        
( X  = 3.54, S.D. = .68) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ หน่วยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ( X = 3.66, S.D. = 
.83) รองลงมา คือ หน่วยงานส่งเสริมการนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน            
( X = 65, S.D. = .80) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ( X  = 3.35, S.D. = .89) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดหาคนเข้าทํางาน 
 

การจัดหาคนเข้าทํางาน (X2) X S.D. ระดับ 

1. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ทีม่คีุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเข้ารับการสมัครงานโดยเท่าเทียมกัน 

4.05 .75 มาก 
 

2. หน่วยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลอืกบุคลากรที่
เหมาะสมตรงตามตําแหน่งเข้าทํางาน 

3.90 .79 มาก 

3. บุคลากรในหนว่ยงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ 

3.68 .80 มาก 

4. หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

3.70 .99 มาก 

5. หน่วยงานพิจารณาเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรด้วยความ
ที่เป็นธรรม 

3.61 .94 มาก 

รวม 3.79 0.70 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การจัดหาคนเข้าทํางานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก       
( X  = 3.79, S.D. = .70) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ารับการ
สมัครงานโดยเท่าเทียมกัน ( X  = 4.05, S.D. = .75) รองลงมาคือ หน่วยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมตรงตามตําแหน่งเข้าทํางาน ( X  = 3.90, S.D. = .79) ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หน่วยงานพิจารณาเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรด้วยความที่เป็นธรรม ( X  = 3.61, 
S.D. = .94) 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (X3) X S.D. ระดับ 
ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 3.53 .79 มาก 
ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.59 .77 มาก 

มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
กํากับ ดูแลให้คําปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3.56 .85 มาก 

มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทํางานได้ดีย่ิงขึ้น 

3.59 .83 มาก 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเทียบกับเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ต้ังแต่แรก 

3.58 .85 มาก 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

3.65 .86 มาก 

หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.64 .93 มาก 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

3.60 .87 มาก 

มีการนําผลการประเมินผลงานบุคลากรมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3.53 .94 มาก 

. มีการนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3.54 .94 มาก 

. มีการประเมินแบบ 360 องศา 3.38 1.20 ปาน
กลาง 

รวม 3.56 .74 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก ( X  =3.56, S.D. = .74) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุดคือ มีการกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กร ( X  = 3.65, S.D. = .86) รองลงมาคือ มีการช้ีแจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X  = 3.64, S.D. = .93) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการประเมินแบบ 
360 องศา ( X  =3.38, S.D. = 1.20) 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 
 

การฝึกอบรมและพัฒนา (X4) X S.D. ระดับ 

1. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

3.50 .95 ปานกลาง 

2. หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการทํางาน 

3.47 1.07 ปานกลาง 

3. หน่วยงานมีการจัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการทํางาน 

3.35 1.11 ปานกลาง 

4. หน่วยงานมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามภาระงานที่ปฏิบัติ 

3.44 1.03 ปานกลาง 

5. หน่วยงานมีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.39 1.04 ปานกลาง 

6. หน่วยงานมีการให้คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

3.49 1.07 ปานกลาง 

7. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่สร้ าง เจตคติที่ ดีและ
เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน 

3.45 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.44 .93 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การฝึกอบรมและพัฒนาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
( X  = 3.44, S.D. = .93) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากร ( X  = 3.50, S.D. = .95) รองลงมา คือ หน่วยงานมีการให้คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ( X  = 3.49, S.D. = 1.07) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงาน
มีการจัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทํางาน ( X  = 3.35, S.D. = 1.11) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านรางวัลและสิทธิประโยชน์ 
 

รางวัลและสิทธิประโยชน์ (X5) X S.D. ระดับ 

1. หน่วยงานมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรเหมาะสม
กับตําแหน่ง 

3.36 .95 ปานกลาง 

2. หน่วยงานมีสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

3.24 1.03 ปานกลาง 

3. หน่วยงานมีสวัสดิการตรวจสุขภาพให้บุคลากรเป็นประจํา 4.04 0.82 มาก 

4. หน่วยงานมีการกําหนดวันลาที่ชัดเจนต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3.87 0.90 มาก 

5. หน่วยงานมีรางวัลให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อสร้าง
ขวัญและกําลังใจ 

3.42 1.10 ปานกลาง 

6. หน่วยงานให้ความสําคัญกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากร 

3.28 1.11 ปานกลาง 

รวม 3.54 .79 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า รางวัลและสิทธิประโยชน์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   

( X = 3.54, S.D. = .79) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ หน่วยงานมีสวัสดิการตรวจสุขภาพให้บุคลากรเป็นประจํา ( X = 4.04, S.D. = .82) รองลงมาคือ 

หน่วยงานมีการกําหนดวันลาที่ชัดเจนต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X  = 3.87, S.D. = .90) ส่วน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือ หน่วยงานมีสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่าง

เหมาะสมเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ( X  = 3.24, S.D. = 1.03) 
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ตอนที่ 3  สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาว่าสมรรถนะของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับใด โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ปรากฏผลการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม 
 

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Ytot) X S.D. ระดับ 

1. การยึดมั่นในคณุธรรม (Y1) 4.22 .56 มาก 
2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Y2) 4.27 .56 มาก 
3. ความรับผิดชอบในงาน (Y3) 4.22 .55 มาก 
4. การทํางานเป็นทีม (Y4) 4.15 .62 มาก 
5. การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Y5) 4.01 .60 มาก 

รวม 4.17 .50 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = .50) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Y2) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27,  
S.D. = .56) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบในงาน (Y3) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.22, 
S.D. = .55) การยึดมั่นในคุณธรรม (Y1) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.22, S.D. = .56) 
การทํางานเป็นทีม (Y4) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = .62) ตามลําดับ ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Y5) มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก       
( X  = 4.01, S.D. =.60) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของบุคลากร   
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการยึดม่ันในคุณธรรม 

 

การยึดม่ันในคณุธรรม (Y1) X S.D. ระดับ 

1. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4.39 .61 มาก 

2. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ใช้เวลาและ
ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเองในการ
ปฏิบัติงาน 

4.27 .64 มาก 

3. บุคลากรแสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพ
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 

4.14 .72 มาก 

4. บุคลากรเข้มงวดในการรักษาระเบียบ วินัย และความ
เรียบร้อย ถูกต้องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

4.18 .68 มาก 

5. บุคลากรยืนหยัด พิทักษ์ความถูกต้องและชื่อเสียงของ
หน่ วยงานและมหาวิทยาลัยแม้อาจทํ า ให้ ผู้ เ สี ย
ประโยชน์ไม่พอใจ 

4.13 .73 มาก 

รวม 4.22 .56 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การยึดมั่นในคุณธรรมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก         
( X  = 4.22, S.D. = .56) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( X  = 4.39, S.D. = .61) รองลงมา คือ 
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ใช้เวลาและทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
ในการปฏิบัติงาน ( X  = 4.27, S.D. = .64) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรยืนหยัดพิทักษ์
ความถูกต้องและชื่อเสียงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยแม้อาจทําให้ผู้เสียประโยชน์ไม่พอใจ  ( X  = 
4.13, S.D. = .73) 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของบุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

การมุ่งผลสัมฤทธิ ์(Y2) X S.D. ระดับ 

1. บุคลากรพยายามทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุด 4.51 .58 มากที่สุด 
2. บุคลากรพยายามทํางานในหน้าที่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มีอยู่ 
4.16 .75 มาก

3. บุคลากรมีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการ
ทํางาน 

4.31 .65 มาก 

4. บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานสามารถส่งงานได้ตาม
กําหนดเวลา 

4.23 .69 มาก

5. บุคลากรมักจะปรับปรุงพัฒนางานเมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 

4.14 .66 มาก

รวม 4.27 .56 มาก

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.27, S.D. = .56) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
บุคลากรพยายามทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ( X  = 4.51, S.D. = .58) รองลงมา คือ บุคลากรมีความ
มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ( X  = 4.31, S.D. = .65) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
บุคลากรมักจะปรับปรุงพัฒนางานเมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
( X  = 4.14, S.D. = .66) 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความรับผิดชอบในงาน 

 

ความรับผิดชอบในงาน (Y3) X S.D. ระดับ 

1. บุคลากรมีความต้ังใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบเพื่อให้
งานประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.30 .65 มาก 

2. บุคลากรกําหนดขั้นตอนแผนการทํางานอยางชัดเจน 3.90 .74 มาก 

3. บุคลากรเสนอแนวทางป้องกันและปรับปรุงข้อผิดพลาด
ในงานที่ท่านรับผิดชอบ 

3.95 .71 มาก 

4. บุคลากรรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนงานสําเร็จ 
ไม่เกี่ยงงาน หลบเลี่ยงงาน 

4.29 .65 มาก 

5. บุคลากรไม่เบียดเบียน เอาเปรียบ เกี่ยงงาน หลบเลี่ยง
งาน ผลักภาระรับผิดชอบงานให้เพื่อนร่วมงาน  

4.36 .61 มาก 

6. บุคลากรทํางานด้วยความอุตสาหะโดยคํานึ งถึ ง
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร 

4.32 .64 มาก 

7. บุคลากรร่วมรับผิดและรับชอบในภารกิจที่ตนเอง
ดําเนินการโดยไม่บ่ายเบี่ยง แก้ตัว 

4.35 .61 มาก 

8. บุคลากรรับผิดชอบภารกิจได้ด้วยตนเองจนสําเร็จ โดย
ไม่ต้องควบคุมหรือกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

4.30 .68 มาก 

รวม 4.22 .55 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความรับผิดชอบในงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก       
( X  = 4.22, S.D. = .55) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ บุคลากรไม่เบียดเบียน เอาเปรียบ เกี่ยงงาน หลบเลี่ยงงาน ผลักภาระรับผิดชอบงานให้เพื่อน
ร่วมงาน ( X  = 4.36, S.D. = .61) รองลงมา คือ บุคลากรร่วมรับผิดและรับชอบในภารกิจที่ตนเอง
ดําเนินการโดยไม่บ่ายเบ่ียง แก้ตัว ( X  = 4.35, S.D. = .61) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากร
กําหนดขั้นตอน แผนการทํางานอยางชัดเจน ( X  = 3.90, S.D. = .74) 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของบุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการทํางานเป็นทีม 

 

การทํางานเปน็ทีม (Y4) X S.D. ระดับ 

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพื่อรับรู้ถึงเป้าหมาย
และความคืบหน้าของงาน 

4.16 .71 มาก 

2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ทีมงานจัดขึ้น 4.17 .70 มาก 

3. บุคลากรให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วนตามที่
สมาชิกในทีมร้องขอ 

4.14 .71 มาก 

4. บุคลากรร่วมกิจกรรมกับทีมในการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
และร่วมตัดสินใจ 

4.13 .73 มาก 

5. บุคลากรช่วยสมาชิกในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของ
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.14 .64 มาก 

รวม 4.15 .62 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การทํางานเป็นทีมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก            
( X  = 4.15, S.D. = .62) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่ทีมงานจัดขึ้น ( X  = 4.17, S.D. = .70) รองลงมา คือ บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมกับทีมงานเพื่อรับรู้ถึงเป้าหมายและความคืบหน้าของงาน ( X  = 4.16, S.D. = .71) ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากร่วมกิจกรรมกับทีมในการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ          
( X  = 4.13, S.D. = .73) 
 
  



 

 

108

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวางแผนการทํางานอยางเป็นระบบ 

 

การวางแผนการทํางานอยา่งเปน็ระบบ (Y5) X S.D. ระดับ 

1. บุคลากรวางแผนการก่อนการทํางานเสมอ 4.03 .77 มาก 

2. บุคลากรสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของงาน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3.97 .71 มาก 

3. บุคลากรรู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของ
เนื้อหางานที่ได้รับมอบหมาย 

4.05 .66 มาก 

4. บุคลากรอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่
ผิดพลาดได้ 

4.05 .67 มาก 

5. บุคลากรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ
ตนเองได้ตามมาตรฐาน 

4.02 .68 มาก 

6. บุคลากรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ
ผู้อ่ืนได้ตามมาตรฐาน 

3.93 .72 มาก 

รวม 4.01 .60 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D. = .60) เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรรู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของเนื้อหางานที่ได้รับมอบหมาย      
( X  = 4.05, S.D. = .66) รองลงมา คือ บุคลากรอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่
ผิดพลาดได้ ( X  = 4.05, S.D. = .67) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลของผู้อ่ืนได้ตามมาตรฐาน ( X  = 3.93, S.D. = .72) 
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ตอนที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัย 
มหิดลว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ สัมพันธ์กันในระดับใด และสัมพันธ์กันในทิศทางใด ค่าสหสัมพันธ์ที่
ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 
  
ตารางที่ 4.14   แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Xtot Ytot 

X1 1            
X2 .68** 1           
X3 .81** .73** 1          
X4 .75** .68** .81** 1         
X5 .70** .71** .78** .78** 1        

Y1 .48** .43** .53** .46** .53** 1       
Y2 .44** .35** .50** .44** .46** .75** 1      
Y3 .43** .38** .41** .34** .41** .73** .81** 1     
Y4 .29** .24** .30** .22** .27** .53** .56** .68** 1    
Y5 .38** .34** .40** .35** .36** .62** .60** .70** .69** 1   

Xtot .90** .81** .94** .91** .87** .55** .50** .44** .30** .41** 1  
Ytot .47** .41** .49** .41** .47** .83** .86** .93** .81** .85** .51** 1 

**p ≤ .01 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า โดยภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .51**) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Xtot) มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล (Ytot) มากที่สุดคือ ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (X3)  
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(r = .49**) รองลงมา คือ ด้านการการจัดรูปแบบองค์กร (X1) และด้านรางวัลและสิทธิประโยชน์ (X5) 
(r = .47**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดหาคนเข้าทํางาน (X2) และด้านการฝึก 
อบรมและพัฒนา (X4) (r = .41**) 
 เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Xtot) พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์
กับการยึดมั่นคุณธรรม (Y1) มากที่สุดคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (X3) และรางวัลและสิทธิ
ประโยชน์ (X5) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .53**) รองลงมา คือ การจัด     
รูปแบบองค์กร (X1) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .48**) ส่วนด้านที่มี
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การจัดหาคนเข้าทํางาน (X2) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับ  
ปานกลาง (r = .43**)  
  ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Y2) มากที่สุดคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(X3) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .50**) รองลงมา คือ รางวัลและสิทธิ
ประโยชน์ (X5) มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง (r = .46**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์
น้อยที่สุด คือ การจัดหาคนเข้าทํางาน (X2) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง           
(r = .35**)  
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบในงาน (Y3) มากที่สุดคือ การจัดรูปแบบองค์กร
(X1) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .43**) รองลงมา คือ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (X3) และรางวัลและสิทธิประโยชน์ (X5) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง    
(r = .41**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ การฝึกอบรมและพัฒนา (X4) มีความสัมพันธ์กัน 
ในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .34**)  
 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการทํางานเป็นทีม (Y4) มากที่สุดคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(X3) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานตํ่า (r = .30**) รองลงมา คือ การจัดรูปแบบองค์กร 
(X1) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับตํ่า (r = .29**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ 
การฝึกอบรมและพัฒนา (X4) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับตํ่า (r = .22**)  
 ด้านการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Y5) มากที่สุดคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(X3) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .40**) รองลงมา คือ การจัดรูปแบบองค์กร 
(X1) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .38**) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด
คือ การจัดหาคนเข้าทํางาน (X2) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .34**)  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 250 คน       
โดยใช้ส่วนงานสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 13 ส่วนงาน เป็นหน่วยวิเคราะห์   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 222 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
88.80 หาคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง .67 - 1.00 และตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ     
ครอนบาคได้ค่าเท่ากับ .982 ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่   
ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพื่ออธิบายระดับการดําเนินการ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานได้ใช้การหา          
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลของการวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล” สามารถนํามาสรุปเป็นประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านการจัดหาคนเข้าทํางาน ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดรูปแบบองค์กร 
และด้านรางวัลและสิทธิประโยชน์ ตามลําดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 
 2. สมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  
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ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการยึดมั่นในคุณธรรม ด้านการทํางานเป็นทีม 
และด้านการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ ตามลําดับ 
 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าโดย  
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .51**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล มากที่สุดคือ ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านการจัดรูปแบบ
องค์กร และด้านรางวัลและสิทธิประโยชน์ ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดหาคน
เข้าทํางาน และด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล” มีประเด็นสําคัญ สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Xtot) พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก แสดงว่ามีการดําเนินการอยู่มาก ด้านที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือ ด้านการจัดหา
คนเข้าทํางาน (X2) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดหาคนเข้าทํางาน 
เนื่องจาก “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดําเนินงาน และเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดใน
กระบวนการบริหาร งานจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับคนในองค์กรทั้งสิ้น ดังแสดงในผลการวิจัยที่
ช้ีให้เห็นว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ารับการ
สมัครงานโดยเท่าเทียมกัน มีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมตรงตามตําแหน่ง 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพและมีการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรด้วย
ความเป็นธรรมเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความเหมาะสมให้มีความสนใจเข้าร่วมงานกับองค์กร            
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเบอร์นาดิน (Bernadince, 2009) ที่ว่าการจัด 
หาคนเข้าทํางานนั้น ควรดําเนินการจัดหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีตามจํานวนตามความ
ต้องการขององค์กร เพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางานในหน้าที่ต่างๆ ตามโครงสร้างขององค์การ กิจกรรมที่
สําคัญ ได้แก่ การสรรหาบุคคล การให้ความเป็นธรรมในคุณสมบัติของผู้สมัครงาน การเลือกสรร
บุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง และการโยกย้าย การช่วยจัดหางานให้แก่พนักงานที่พ้นสภาพการจ้าง 
และสอดคล้องกับแนวคิดของไพโรจน์ อุลัด (2548) ที่ว่าองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ 
ความสามารถ จะทําให้องค์กรพัฒนาและเจริญเติมโต ถ้าผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เชื่อและยอมรับ
ข้อความนี้จะดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ใน
องค์การ ทําให้องค์การไม่เกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้บรรลุแผนงานที่กําหนดไว้ อีกทั้งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยต่างประเทศของอันแลน และคณะ (Allan et al., 2009) ที่ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้นําที่มี
ประสิทธิภาพควรธํารงรักษาและสรรหาจ้างพนักงานที่มีมาตรฐานในการทํางานหลายด้าน เพื่อช่วยให้
องค์การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศของทวี สีหมาตย์ 
(2548) ที่ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหา เป็นด้านที่มีการดําเนินการมากที่สุด        
แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยในประเทศของสุนันทา รุ่งเนียม (2548) ที่ว่ากระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์นั้นระดับดําเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉล่ียในการ
ดําเนินการมากที่สุด คือ ด้านการจัดปฐมนิเทศบุคลากรก่อนการปฏิบัติงาน ที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยคิดว่า
อาจเป็นเพราะ ความแตกต่างระหว่างบริบทของแต่ละองค์กร และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการของแต่ละองค์กร ซึ่งต้องทําการศึกษาเชิงลึกต่อไป 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การฝึกอบรมและพัฒนา (X4) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารให้ความสําคัญในด้านการจัดหาบุคคลเข้าทํางานมากท่ีสุด เพราะเป็นหัวใจสําคัญของ
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเมื่อได้ดําเนินการจัดหาคนที่มีคุณภาพเข้ามาทํางานแล้ว 
เรืองของการฝึกอบรมและพัฒนาจึงไม่ใช้ด้านที่มีความจําเป็นมากที่สุด อีกทั้งบุคลากรนั้นมีปัจจัยหลาย
ด้านที่ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพได้ เช่น ปัจจัยด้านเวลา ปัจจัย
ด้านภาระหน้าที่หลัก เป็นต้น อันส่งผลให้การฝึกอบรมและพัฒนามีค่าเฉลี่ยการดําเนินงานน้อยที่สุด แต่
ระดับการดําเนินงานก็อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า มีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร มีการจัดการศึกษาดูงาน มีการจัด
ฝึกอบรมตามภาระงานที่ปฏิบัติ  มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
มีการให้คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงาน มีการจัดกิจกรรมที่สร้างเจตคติที่ ดีและเหมาะสมต่อ
ผู้ร่วมงาน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ เห็นได้ว่าทุกกิจกรรมก็เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานของบุคลากรสิ้นสอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารจัดการแบบแนวคิดใหม่ของประเวศน์    
มหารัตน์สกุล และกฤติกา ลิ้มลาวัลย์ (2554) ที่ว่าการบริหารงานบุคคลเป็น profit center คือ
หน่วยงานที่สามารถทํากําไรได้อย่างยอดย่ิง สามารถสร้างความเจริญเติบให้กับธุรกิจได้ถือเป็นหน่วย
ปฏิบัติหน้าที่งานเชิงรุก มองมนุษย์ว่าเป็นปัจจัยการบริหารที่สําคัญยิ่ง มีคุณค่าสูงสุดต่อองค์การถือว่า 
ทุนมนุษย์ เป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าย่ิงขององค์กรที่จําเป็นต้องคัดเลือก คัดสรรอย่างรอบคอบ       
ถี่ถ้วนพินิจพิเคราะห์ และเมื่อได้มาแล้วต้องธํารงรักษาเอาไว้อย่างดีย่ิง ให้มีความสุข สนุกในการ
ทํางาน สร้างผลงานอันทรงคุณค่าสูงยิ่งให้แก่องค์กร ระหว่างอยู่ในองค์กรก็จะได้รับการฝึกฝน อบรม 
พัฒนาเพิ่มเติมขีดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา และสอดคล้อง
กับแนวคิดของไพโรจน์ อุลัด (2548) ที่ว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
เนื่องจากวิทยาการมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในระบบการตลาดมีสูง การเพิ่มพูน
ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรจึงเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งอาจทําได้หลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรม การศึกษา
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นอกสถานที่ และการศึกษาต่อ เป็นต้น อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของเบลล์เดนซา 
(Baldenza, 1994) ที่ว่าการพัฒนาบุคลากรต้องดําเนินการอย่างเป็นพลวัต ต้องร่วมมือกันและ
ต่อเนื่องกันทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาบุคลากรกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน การวางแผนการพัฒนา การนําไปใช้
และการประเมินผล  รวมทั้งนวัตกรรมของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรด้วย และสอดคล้องกับงาน   
วิจัยในประเทศของจันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550) ที่ว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ การพัฒนาของบุคลากรยังไม่ครอบคลุม ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ของบุคลากร และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ ยะสินธ์ (2552) ที่ว่าการบริหารงานบุคลากร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไปสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขาดการนิเทศ
การปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรเพียง
บางกลุ่มไม่ทั่วถึง ซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคือ ควรจัดทําแผนการนิเทศบุคลากรและดําเนินการ
นิเทศการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้
เพียงพอ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง 
 2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Ytot) พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่ามีการดําเนินการอยู่มาก ด้านที่มีการดําเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Y2) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรดําเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยใช้สมรรถนะด้านอื่นๆ ของตนเป็นตัวสนับสนุนให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ดังแสดงในผลการวิจัยที่ช้ีให้เห็นว่าบุคลากรพยายามทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ได้ผลงาน
ตามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่ ด้วยความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ 
ในงาน  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะของแมคคัลแลนด์ (McClelland, 1973) ที่ว่าสมรรถนะ คือ บุคลิกที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจก
บุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่กําหนดใน 
งานที่ตนรับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยมหิดล (2554) ที่ว่าสมรรถนะ คือ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งสอด 
คล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของเคนนีด้ีและเดรสเซอร์ (Kennedy and Dresser, 2005) ที่ว่า 
ความฉลาดและความสามารถของมนุษย์จะทําให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไรท์ (Wright, 2001) ที่ว่าสมรรถนะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นตัว 
ช้ีทิศทางและเป็นตัววัดความเจริญเติบโตตัวบุคคล ซึ่งเป็นทุนมนุษย์อันเป็นตัวเสริมหน้าที่ในการ
บริการเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการติดตามงาน และเป็นตัวขับเคลื่อนความสําเร็จที่สําคัญขององค์การ 
อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศของพิสมัย พวงคํา (2551) ที่ว่าสมรรถนะหลักของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่มีดําเนินการมากที่สุดคือด้านการ
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ทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของสมนึก ลิ้มอารีย์ (2548) ที่ว่าสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีการดําเนินการน้อยที่สุด ผู้วิจัยเห็นต่างจากงานวิจัยของ 
สมนึก ลิ้มอารีย์ เพราะจากผลการวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นส่วนทําให้การ
ดําเนินงานสัมฤทธิผล ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยสมรรถนะในทุก ๆ ด้าน
เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ (Y5) ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรตระหนักถึงการวางแผนและวางระบบในการทํางานของตน ถึงจะมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด แต่มีการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในผลการวิจัยที่ช้ีให้เห็นว่าบุคลากรมีการวาง
แผนการทํางาน มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งมีการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายและ
สามารถอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํางานของตนและผู้อ่ืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ออนไลน์) ที่ว่าการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบนั้น ในแผนการ
ดําเนินงานต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับแผน มีการติดตามเพื่อกํากับ ควบคุม และมีการ
ประเมินผลการทํางานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยต้องมีการดําเนินการ 1) การเตรียมการสําหรับการ
วางแผน 2) การจัดทําแผนพัฒนา 3) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 4) การจัดทําแผนการติดตาม ควบคุม 
กํากับ และประเมินผล 5) การทบทวน ปรับแผนหรือการจัดทําแผนใหม่ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
และสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศของชรินทร์ เพิ่มพูน (2546) ที่ว่าการวิเคราะห์ระบบงานบริหาร
บุคคลเป็นการบริหารงานแบบ PDCA คือ มีการวางแผน มีการปฏิบัติตามแผน มีการตรวจสอบทบ
ทานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไข หรือกําหนดมาตรฐานการทํางาน ซึ่งระบบ PDCA เป็นระบบ
การทํางานที่มีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบนั้นเอง 
 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งแสดงว่าหากการบริหารบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการดําเนินการอยู่มากก็จะทําให้
บุคลากรมีสมรรถนะในการดําเนินงานมากตามไปด้วย และเมื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อย่างอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ก็จะทําให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเช่นกัน จากความสัมพันธ์ดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า หากมหาวิทยาลัยจะพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร จะต้องมีการดําเนินการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปด้วย จึงจะบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้
ต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤป สืบวงษา (2552) ที่ว่าการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของครู อยู่ระดับปานกลาง 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดครั้งกับงานวิจัยของพิสมัย พวงคํา (2551)  ที่ว่า 
ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ผู้บริหารควรสนับสนุนและให้ความสําคัญด้าน 
นโยบาย เป้าหมาย และแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน งบประมาณที่เพียงพอต่อภารกิจที่
รับผิดชอบ มีทรัพยากรด้าน คน วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม ให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและสวัสดิการอื่น ๆ ควรสร้างบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานที่เอื้อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร การมีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการประเมินที่โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกคน เพื่อให้
บุคลากรสามารถกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าอันจะนําไปสู่การพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรและประเทศชาติ
ตามลําดับ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะขอบบุคลากร มหาวิทยาลัย 
มหิดล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การจัดหาคนเข้าทํางาน และด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่มีคุณภาพ เนื่องจาก 
“คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดําเนินงาน เป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดในการบริหาร 
งานจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับคนทั้งสิ้น  
  2) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพราะมหาวิทยาลัยดําเนินงานทุกอย่างมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานเป็นตัวช้ีวัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม คุณภาพของงานจะเกิดขึ้นได้
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากร  
  3) ผู้บริหารควรมุ่งเน้นควรมุ่งเน้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารผล

การปฏิบัติงาน เพราะจากผลการวิจัยเป็นด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะถ้าการบริหารผลการปฏิบัติงานดีก็จะทําให้สมรรถนะของบุคลากรในด้าน 
การยึดมั่นในคุณธรรม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบในงาน การทํางานเป็นทีม และการวาง
แผนการทํางานอย่างเป็นระบบ ดีขึ้นตามไปด้วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยมหดิลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
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2. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะขอบบุคลากร มหาวิทยาลัย 
มหิดล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
  1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัย
สําคัญในการสร้างประสิทธิภาพของผลงาน และการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ผู้บริหาร
ต้องเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และต้องดําเนินการในทุกด้านของ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่มีคุณภาพ คือ 1) การจัด 
รูปแบบองค์กร  2) การจัดหาคนเข้าทํางาน 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4) การฝึกอบรมและ
พัฒนา 5) รางวัลและสิทธิประโยชน์  
  2) สมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาสมรรถนะรอบด้าน เพราะสมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหน่งที่
กําหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะด้าน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพราะมหาวิทยาลัยดําเนินงานทุก
อย่างมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานเป็นตัวชีวัดที่
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  
  3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล หากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นได้นั้น 
จะต้องดําเนินการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปด้วยเสมอ จากผลการวิจัยนี้ ควรมุ่งเน้นการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพราะจะทําให้สมรรถนะของบุคลากร
ในด้าน การยึดมั่นในคุณธรรม การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบในงาน การทํางานเป็นทีม และ    
การางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ พัฒนาดีขึ้นตามไปด้วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านสร้างความเป็นเลิศด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก 
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 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะขอบบุคลากร มหาวิทยาลัย 
มหิดล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี้ 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยต่อในเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในสายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายสังคมศาสตร์ 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยต่อในเรื่อง รูปแบบและความต้องการ การฝึกอบรมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจะได้ทราบความต้องการ และรูปแบบของการฝึกอบรม ที่ตรงตามความ
ต้องการของบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

  3) ควรมีการศึกษาวิจัยต่อในเรื่อง การประเมินผลรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อทราบว่ารูปแบบที่มีการดําเนินการอยู่นั้นได้ผลดีหรือไม่ เพื่อพัฒนาหา
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด  
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เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล อัน
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ขณะนี้การ
วิจัยอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใคร่ขออนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุก
ตอน ตามความเป็นจริง คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ กับตัวท่านทั้งสิ้น ข้อมูลของท่านจะถือ
เป็นความลับและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น  
 
 โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่การรับรอง COA.No. 2014/393.2312  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557  เมื่อ
ท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วกรุณาส่งกลับแบบสอบถามกลับมาที่กล่องรับแบบสอบถามที่ได้จัด
วางไว้ที่หน่วยงานของท่านตามที่ได้แจ้งท่านไว้แล้ว หรือส่งกลับโดยตรงมายัง นางสาวมุจลินท์ ชลรัตน์ 
ที่อยู่ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-9184 ต่อ 102 
มือถือ 089 188 4300 
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ สําหรับความกรุณาในการตอบ
แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 

        นางสาวมุจลินท์ ชลรัตน์ 
         ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ 
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่เปน็จริง หรอืระบุข้อมลูลงใน……….. 
 

1. เพศ  (1) ชาย    (2) หญิง    (3) อ่ืนๆ โปรดระบุ..... 
  

2. อายุ  (1) 21-30 ปี    (2) 31-40 ปี   (3) 41-50 ปี   

   (4) 51-60 ปี    (5) 61 ปี ขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   (1) ปรญิญาตรี   (2) ปรญิญาโท  

  (3) ปรญิญาเอก  (4) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 
 

4. หน่วยงานที่สังกัด  

 (01) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

 (02) คณะศิลปศาสตร ์

 (03) วิทยาลัยราชสุดา 

 (04) วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 (05) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

 (06) วิทยาลัยนานาชาติ 

 (07) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 (08) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 (09) สถาบันโภชนาการ 

 (10) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 (11) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 (12) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั 

 (13) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึษา 
 

5. ตําแหน่งหน้าที่หลักในมหาวิทยาลัยมหิดล   

   (1) ผู้บริหารส่วนงาน   (2) หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์/บุคคล  

   (3) บุคลากรสายวิชาการ   (4) บุคลากรสายสนับสนนุ 
 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ปัจจุบัน 

  (1) น้อยกว่า 5 ปี    (2) 5-10 ปี    (3) 11-15 ปี   

  (4) 16-20 ปี         (5) 21-25 ปี  (6) 26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 40 ข้อ 

คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางช่องระดับการดําเนินการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 
 

ข้อคําถาม 
ระดับการดําเนินการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การจดัรปูแบบองค์กร      

1 หน่วยงานของท่านมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมมี
ผู้รับผิดชอบครบทุกงาน 

     

2 หน่วยงานของท่านมีการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม      

3 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ภาระหน้าที่ของแต่ละงาน      

4 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์สมรรถนะอันพึงประสงค์ของ
บุคลากรของแต่ละ     งาน 

     

5 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กร 

     

6 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง 

     

7 หน่วยงานของท่านมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร 

     

8 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างชัดเจน 

     

9 หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรบุคลากรเหมาะสมกับงาน      

10 หน่วยงานของท่านส่งเสริมการนําความรู้ ด้านเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 

     

11 หน่วยงานของท่านส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 

     

2. การสรรหาคนเข้าทํางาน      

12  หน่วยงานท่านเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเข้ารับการสมัครงานโดยเท่าเทียมกัน 

     



 
 
 

144 
 

 

ข้อคําถาม 
ระดับการดําเนินการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2. การสรรหาคนเข้าทํางาน (ต่อ)      

13 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรท่ี
เหมาะสมตรงตามตําแหน่งเข้าทํางาน 

     

14 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ 

     

15 หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ      

16 หน่วยงานท่านพิจารณาเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรด้วยความที่เป็น
ธรรม 

     

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน      

17  หน่วยงานของท่านผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

     

18 หน่วยงานของท่านผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

     

19 หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชากํากับ ดูแลให้คําปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

     

20 หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้ดีย่ิงขึ้น 

     

21 หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเทียบกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่แรก 

     

22 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

     

23 หน่วยงานของท่านมีการช้ีแจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

24 หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

     

25 หน่วยงานของท่านมีการนําผลการประเมินผลงานบุคลากรมา
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

     

26 หน่วยงานของท่านมีการนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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ข้อคําถาม 
ระดับการดําเนินการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)      

27 หน่วยงานของท่านมีการประเมินแบบ  360      

4. การฝึกอบรมและพัฒนา      

28  หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

     

29 หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการทํางาน 

     

30 หน่วยงานของท่านมีการจัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการทํางาน 

     

31 หน่วยงานของท่านมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามภาระงานที่ปฏิบัติ 

     

32 หน่วยงานของท่านมีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

     

33 หน่วยงานของท่านมีการให้คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

     

34 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมที่สร้างเจตคติที่ดีและเหมาะสม
ต่อผู้ร่วมงาน 

     

5. รางวลัและสิทธปิระโยชน ์      

35 หน่วยงานของท่านมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรเหมาะสม
กับตําแหน่ง 

     

36 หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

     

37 หน่วยงานของท่านมีสวัสดิการตรวจสุขภาพให้บุคลากรเป็นประจํา      

38 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดวันลาที่ชัดเจนต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

     

39 หน่วยงานของท่านมีรางวัลให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อสร้าง
ขวัญและกําลังใจ 

     

40 หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากร 
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ตอนที่ 3 สมรรถนะของบคุลากร มหาวิทยาลัยมหดิลตามความคิดเห็นของบคุลากรสาย
สังคมศาสตร ์จํานวน 29 ข้อ  

 คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในตารางช่องระดับการดําเนินการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 
 

ข้อคําถาม 
ระดับการดําเนินการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การยึดม่ันในคุณธรรม      

1 ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต       

2 ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ใช้เวลาและทรัพย์สินของ
หน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติงาน 

     

3 ท่านแสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชีพอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา 

     

4 ท่านเข้มงวดในการรักษาระเบียบ วินัย และความเรียบร้อย ถูกต้อง
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

     

5 ท่านยืนหยัด พิทักษ์ความถูกต้องและชื่อเสียงของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยแม้อาจทําให้ผู้เสียประโยชน์ไม่พอใจ 

     

2. การมุง่ผลสมัฤทธิ ์      

6 ท่านพยายามทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุด      

7 ท่านพยายามทํางานในหน้าที่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่      

8 ท่านมีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน       

9 ท่านมีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกําหนดเวลา      

10 ท่านมักจะปรับปรุงพัฒนางานเมื่อเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าหรือ
หย่อนประสิทธิภาพในงาน 

     

3. ความรับผดิชอบในงาน      

11 ท่านมีความต้ังใจ ทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียร
พยายามและละเอียดรอบคอบเพื่อให้งานประสบความสําเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

12 ท่านกําหนดขั้นตอน แผนการทํางานอย่างชัดเจน 
 

     



 
 
 

147 
 

 

ข้อคําถาม 
ระดับการดําเนินการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. ความรับผิดชอบในงาน (ต่อ)      

13 ท่านเสนอแนวทางป้องกันและปรับปรุงข้อผิดพลาดในงานที่ท่าน
รับผิดชอบ 

     

14 ท่านรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนงานสําเร็จ ไม่เกี่ยงงาน 
หลบเลี่ยงงาน 

     

15 ท่านไม่เบียดเบียน เอาเปรียบ เกี่ยงงาน หลบเลี่ยงงาน ผลักภาระ
รับผิดชอบงานให้เพื่อร่วมงาน  

     

16 ท่านทํางานด้วยความอุตสาหะโดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
และองค์กร 

     

17 ท่านร่วมรับผิดและรับชอบในภารกิจที่ตนเองดําเนินการโดยไม่บ่าย
เบ่ียง แก้ตัว 

     

18 ท่านรับผิดชอบภารกิจได้ด้วยตนเองจนสําเร็จ โดยไม่ต้องควบคุม
หรือกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

     

4. การทํางานเป็นทมี      

19 ท่านเข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพื่อรับรู้ถึงเป้าหมายและความ
คืบหน้าของงาน 

     

20 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ทีมงานจัดขึ้น      

21 ท่านให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วนตามที่สมาชิกในทีมร้อง
ขอ 

     

22 ท่านร่วมกิจกรรมกับทีมในการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม
ตัดสินใจ 

     

23 ท่านช่วยสมาชิกในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

5. การวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบ      

24 ท่านวางแผนการก่อนการทํางานเสมอ      

25 ท่านสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของงานที่อาจเกิดขึ้น
ได้ 
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ข้อคําถาม 
ระดับการดําเนินการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. การวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบ (ต่อ)      

26 ท่านรู้และเข้าใจประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของเนื้อหางานที่ได้รับ
มอบหมาย 

     

27 ท่านอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ผิดพลาดได้      

28 ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ตาม
มาตรฐาน 

     

29 ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้อ่ืนได้ตาม
มาตรฐาน 
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ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)  
เรื่อง การบรหิารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. การบริหารทรพัยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ข้อ
คําถาม 

คะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
รวม 

ค่า IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที่ 2 คนที ่3 

1 การจัดรูปแบบองค์กร 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2 การสรรหาคนเข้าทํางาน 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
17 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
18 +1 0 +1 2 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
คําถาม 

คะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
รวม 

ค่า IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 การฝึกอบรมและพัฒนา 
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 รางวัลและสิทธปิระโยชน ์
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ข้อ
คําถาม 

คะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
รวม 

ค่า IOC แปรผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 การยึดม่ันในคุณธรรม 
1 +1 +1 +1 3 1.00  ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 ความรับผิดชอบในงาน 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 0 +1 2 .67 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 การทํางานเป็นทีม 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
คําถาม 

คะแนนการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
รวม 

ค่า IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

5 การวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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ผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  
เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
ความเชื่อมั่นขอบแบบสอบถาม (Reliability) 

 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง การบริหารทรพัยากรมนุษย์กับสมรรถนะของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล = .982 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.982 69 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a1 250.57 1351.909 .528 .982 
a2 250.47 1336.947 .705 .981 
a3 250.73 1334.409 .699 .981 
a4 250.87 1336.120 .791 .981 
a5 250.87 1328.533 .829 .981 
a6 250.70 1335.734 .814 .981 
a7 250.60 1333.766 .793 .981 
a8 250.83 1332.626 .747 .981 
a9 250.90 1334.576 .658 .982 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a10 250.53 1332.257 .699 .981 
a11 250.43 1344.185 .517 .982 
a12 250.73 1329.513 .680 .981 
a13 250.67 1311.195 .853 .981 
a14 250.57 1314.668 .866 .981 
a15 250.67 1326.575 .692 .981 
a16 250.90 1320.231 .785 .981 
a17 250.60 1333.007 .717 .981 
a18 250.53 1330.189 .869 .981 
a19 250.73 1324.064 .833 .981 
a20 250.60 1320.869 .840 .981 
a21 250.70 1324.976 .778 .981 
a22 250.77 1317.082 .871 .981 
a23 250.67 1320.782 .807 .981 
a24 250.73 1321.582 .799 .981 
a25 250.80 1319.890 .801 .981 
a26 250.90 1315.817 .791 .981 
a27 250.93 1323.857 .566 .982 
a28 250.87 1321.499 .790 .981 
a29 250.70 1313.252 .826 .981 
a30 250.80 1317.545 .777 .981 
a31 250.80 1320.648 .790 .981 
a32 250.83 1321.592 .752 .981 
a33 250.80 1317.338 .780 .981 
a34 250.93 1318.892 .757 .981 
a35 250.77 1338.254 .675 .982 
a36 250.93 1327.513 .619 .982 
a37 250.20 1342.924 .494 .982 
a38 250.53 1328.189 .700 .981 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a39 250.90 1331.266 .547 .982 
a40 251.10 1341.128 .532 .982 
b1 249.93 1355.306 .466 .982 
b2 250.03 1353.206 .573 .982 
b3 250.13 1352.326 .466 .982 
b4 250.10 1350.714 .564 .982 
b5 250.17 1357.178 .385 .982 
b6 249.83 1355.592 .429 .982 
b7 249.97 1360.240 .334 .982 
b8 249.93 1351.375 .507 .982 
b9 249.90 1352.921 .506 .982 
b10 249.97 1355.137 .484 .982 
b11 249.93 1349.306 .550 .982 
b12 250.23 1343.633 .671 .982 
b13 250.37 1343.413 .658 .982 
b14 250.03 1350.654 .637 .982 
b15 249.93 1346.133 .672 .982 
b16 250.00 1348.207 .606 .982 
b17 250.00 1345.724 .729 .981 
b18 249.93 1354.892 .475 .982 
b19 250.13 1352.395 .503 .982 
b20 250.13 1357.292 .399 .982 
b21 250.17 1352.213 .531 .982 
b22 250.23 1344.116 .573 .982 
b23 250.10 1345.472 .682 .982 
b24 250.13 1353.913 .517 .982 
b25 250.07 1356.823 .591 .982 
b26 250.10 1343.610 .723 .981 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

b27 250.07 1355.444 .633 .982 
b28 250.17 1348.006 .625 .982 
b29 250.20 1346.372 .635 .982 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกลุ    นางสาวมุจลินท์ ชลรัตน ์
วัน  เดือน ปเีกิด    20 มิถุนายน 2505 
สถานทีเ่กิด     จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   115 หมู่บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ ซ.ทวีวัฒนา 26 แยก 26 

  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  
  กรุงเทพฯ 10170 

ประวัติการศึกษา      
 พ.ศ. 2523  เศรษฐศาสตรบั์ณทิต (ศ.บ.) สาขาการเกษตร 
      มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหน่งและประวัติการทํางาน   
 พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
รางวัลหรือทุนการศึกษา  กองทุนหงษ์วิวัฒน์  
      ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม 
      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
      ประจําปี พ.ศ. 2558 
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